
ΕΤΟΣ Ion

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 1

ΟΡΓΑΜΟΝ ΤΗΣ ENQIEQ1 ΜΑΚΡΗΗ2Ν ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙ ΑΝθΝΗ ΜΑΚΡΗ,.

ΖΈΚΙΝΗΜΑ
Δύσκολος ό δρόμος πού αρ

χίζουμε σήμερα. Σπαρμένος μ’ 
αγκάθια δυσπιστίας, βουνά α
διαφορίας, βέλη μιας εύκολης 
κριτικής καί τά βαθειά χαντά
κια μιας διχόνοιας πού άνοιξε 
τό παρελθόν. Δηλαδή, εμπόδια 
δυσκολίες καί απογοητεύσεις.

Μά δέν μάς τρομάζει τίποτα. 
Ξέρουμε πόσο δύσκολη εΐναι ή 
πορεία μας. "Εχουμε δμως πί- 
στι κι’ ελπίδα. Πιστεύουμε στό 
έργο μας καί στήν αποστολή 
μας, σάν πρώτο Συμβούλιο τού 
ένός καί μόνου Συλλόγου. Πι
στεύουμε πώς θά γεφυρώσουμε 
τά χαντάκια τής διχόνοιας κά
νοντας τήν ένωσί μας αληθινή 
καί ουσιαστική. ’Ελπίζουμε πώς 
θά κατανικήσουμε τήν αδιαφο
ρία τών συμπατριωτών μας μέ 
πράξεις γόνιμες γιά τό καλό 
δλων. 'Όσο γιά τά αγκάθια τής 
δυσπιστίας και τά βέλη μιας εύ
κολης κριτικής τά πρώτα θά τά 
ξερριζώσουμε μέ τήν επιτυχία 
τών σκοπών μας καί τά τελευταία 
θά τά ύποδεχθοΰμε μέ μιά α
σπίδα άνοχής ή όποία θά τά έμ- 
ποδίση νά μάς απογοητεύσουν.

"Ισως νά χαρακτηρισθοΰμε 
αισιόδοξοι. Μπορεί νά μάς λέ
νε τρελλούς ώρισμένοι «γνωστι
κοί». Μά υπάρχει πιό άχρηστη 
αρετή άπό μιά τέτοια σωφροσύ
νη πού ψαλιδίζει τά φτερά τής 
αισιοδοξίας καί ανακόπτει κά
θε προσπάθεια προόδου;

Ή ψυχρή λογική δέν θαυμα
τούργησε ποτέ. Κι’ έμεΐς έδώ, 
δπως ξεκινούμε γυμνοί, μέ μό
νο οπλισμό τήν πίστι, πάμε νά 
έπιτεΛέσουμε ένα Βαΰμα. Ενα 
θαύμα πού μόνο μέ μιά σκέψι 
έλεύθερη άπό άπολογισμούς, ά
πό κακές προβλέψεις άπό δι
σταγμούς καί λογικά έπιχειρή- 
ματα, μπορούμε νά έπιτελέσου- 
με. Μόνο μέ τή σκέψι έλεύθερη 
άπό δλα αύτά τά δεσμά πού ά- 
λυσσοδένουν κάθε δύναμη καί
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Έπετεύχθτ; έπι τέλους ή ενω- 
σις τών δύο Συλλόγων Μακρηνών 
καί Λιβισιανών. Ό ζωηρός πό
θος δλων Ανεξαιρέτως τών συμ
πατριωτών μας, οπουδήποτε καί 
άν είναι εγκατεσπαρμένοι, είτε 
είς περιοχάς τοΰ έσωτερικοΰ, εί
τε είς χώρας τού έξωτερικοΰ, έ- 
πραγματοποιήθη. Καί τώρα, ή- 
νωμένοι δλοι ύπό τήν ήγεσίαν 
τοΰ ένός καί μόνου πλέον Συλ
λόγου, θά βαδίσωμεν πρός τά έμ- 
πρός μέ μόνην έπιδίωξίν μας τήν 
πραγμάτωσιν τών σκοπών τοΰ 
Συλλόγου,

’Αλλά πώς έγινε τό θαύμα ; 
Πώς έπετεύχθη ή ένωσις αυτή, 
είς τήν όποιαν δλοι μας εΐχομεν 
Αποβλέψει ώς μόνον μέσον διά 
τήν έξυπηρέτησιν τών συμπατρι
ωτών μας; ’Ιδού τά ερωτήματα, 
τά όποια αύτομάτως ανακύπτουν 
καί είς τά όποια πρέπει νά δο- 
θη μία Απάντησις.

'Ως γνωστόν, πρώτος είχεν ί- 
δρυθή ό Σύλλογος «Γλαΰκος» κα
τά τό έτος 1954, μέ πρωτοβου
λίαν ώρισμένων συμπατριωτών 
μας τής Δραπετσώνας καί μέ έ
δραν τήν Δραπετσώνα. Διατηροΰ- 
μεν δλοι ζωηράν άνάμνησιν τής 
συγκινήσεως, ή όποία συνεϊχεν 
δλους ήμας κατά τάς συγκεντρώ
σεις καί άλλας έορταστικάς εκ
δηλώσεις, αί δποϊαι είχαν πρα- 
γματοποιηθή ύπό τοϋ Συλλόγου 
τούτου.

Βραδύτερου ίδρύθη και δ δεύ
τερος Σύλλογος «Ή Τελμησσός» 
μέ προοπτικήν νά συμπεριλάβη 
είς τούς κόλπους του δλους τούς 
απανταχού τής 'Ελλάδος Μακρη- 
νολιβισιανούς, μέ άγαθάς πάντο
τε προθέσεις, ώστε νά μή θίγε

τήν εμποδίζουν νά θαυματουργή- 
ση.

Ποιό θάναι αυτό τό θαύμα ; 
Νά μαζέψουμε δ,τι άπέμεινε ά
πό τήν πνευματική μας κληρο
νομιά, νά. γνωρίσουμε ό ένας 
τόν άλλον οί νέοι, νά ξανασμί
ξουν οί παληοί, νά δώσουμε χέ
ρι βοήθειας μεταξύ μας. Αύτά 
καί δσα άλλα προβλέπει τό κα
ταστατικό μας, πού δημοσιεύε
ται σέ άλλη στήλη.

Εΐναι τάχα πολύ, νάχουμε κι’ 
έμεΐς έναν Σύλλογο, δπως δλος 
ό άλλος κόσμος τής Μ. ’Ασίας 
κι’ άπό μέρη μικρότερα, πού δέν 
εΐχαν νά έπιδείξουν αύτά γιά 
τά όποΐα ύπερηφανευόμαστε έ
μεΐς; Εΐναι πολύ νάχουμε μιά 
εφημερίδα γιά νά έπικοινωνοΰ- 
με μεταξύ μας;

Νομίζουμε, πώς δχι μόνο δέν 
εΐναι πολύ, άλλά άποτελεΐ τήν 
έλάχιστη συνεισφορά μας πρός 
τό καλό τών συμπατριωτών μας, 
τόν έλάχιοτο φόρο τιμής πρός 
αυτούς πού μάς έλειψαν.

’Άλλοι, άπό άλλα μέρη τής 
Μ. ’Ασίας, έχουν ώργανωθή προ 
πολλοΰ. ’Εμείς ξεκινάμε άργά. 
Άλλά κάλλιο άργά παρά ποτέ. 
Καί όχι μόνο άργά. Ξεκινάμε 
καί λίγοι. Μά δέν πιστεύουμε 
πώς θά είμαστε λίγοι γιά πο- 
λύν καιρό. Σύντομα θά πληθύ- 
νουμε. Σύντομα θά μάς Ακο
λουθήσουν δλοι. ’Ελπίζουμε νά
χουμε γρήγορα τή βοήθεια, ύ- 
ποστήριξι, κατανόησι καί συμ- 
παράστασι δλων τών πατριω
τών, τόσο έδώ, δσο κι’ αύτών. 
jrou βρίσκονται σκοοπισυένοι 
στό εξωτερικό. Μέ τή βοήθειά 
τους θά χαράξουμε τόν δρόμο 
πού θά άκολουθήσουν οί διά
δοχοί μας αύριο.

Αύτό τό έλπίζουμε καί τό πε
ριμένουμε, στέλνοντας τώρα σ’ 
όλους έναν θερμό χαιρετισμό.
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ται έκ τούτου ή ύπόστασις τοϋ 
Γλαύκου.

Ή τοιαύτη δμως ένέργεια ώ- 
δήγησεν άτυχώς είς τόν διχασμόν 
μέ δλας τάς ολέθριας συνέπειας 
του. ’Αδιαφορία πολλών συμπα
τριωτών μας διά τήν συμμετο
χήν των είς τάς συλλογικάς εκ
δηλώσεις, Απροθυμία είς τήν κα
ταβολήν τών πρός τόν Σύλλογον 
εισφορών των καί συνεπείφ τού
του ό οικονομικός μαρασμός καί 
τών δύο Συλλόγων, περιορισθέν- 
των είς πολύ στενά οικονομικά 
πλαίσια, και Αδυναμία τέλος 
τούτων νά Ανταποκριθώσιν είς 
τάς έκ τοΰ Καταστατικού Απορ- 
ρεούσας ύποχρεώσεις των.

Μία μόνον ήκούετο φωνή Α
πό τά στόματα δλων: «"Ενωσις 
τών Συλλόγων». Εΐχομεν δλοι 
διαγνώσει, δτι διά τήν έξυπηρέ- 
τησιν τών σκοπών, οί όποιοι διε- 
γράφοντο είς τά Καταστατικά καί 
τών δύο Συλλόγων, Απαραίτητος 
προύπόθεσις ήτο δ συντονισμός 
τών ένεργειών. Καί ό συντονι
σμός αύτός προϋπέθετε πάλιν συ- 
νένωσιν δυνάμεων, είς ένα καί 
μόνον Σύλλογον.

Τήν ανάγκην ή όποία έπ’ έ
σχατων είχε καταστή έπιτακτική, 
διέγνωσαν τά Συμβούλια καί τών 
δύο Συλλόγων καί τήν ένεκολ- 
πώθησαν. Κατόπιν χρησίμων 
προκαταρκτικών συνομιλιών συ
νήλθαν εις κοινήν σύσκεψιν καί 
άπεφάσισαν τήν αύτοδιάλυσιν καί 
τήν έν συνεχεία ΐδρυσιν ένός νέ
ου Συλλόγου, ό τίτλος τοΰ όποιου 
ώς καί τής μελλούσης νά έκδο
θή έφημερίδος, ούδεμίαν νά ί- 
χη σχέσιν πρός ούδένα έκ τών 
διαλυόμενων Συλλόγων ή τών ύ
πό τούτων έκδιοομένων έφημερί-

Ό Πρόεδρος καί τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ώς καί τής 
’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής τήν ήμέραν τών έγκαινίων.
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Στίς 14 ’Ιουλίου, ήμέραν Πέμ
πτην καί ώραν 8 μ.μ. έγιναν τά 
έγκαίνια τών Γραφείων τοΰ Συλ
λόγου μας στά όποΐα παρευρέθη- 
καν εκτός άπό τά μέλη τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου, καί τής 
’Εκτελεστικής ’Επιτροπής καί τά 
μέλη τής Προσωρινής ’Επιτρο
πής πού διενήργησε τήν Ένω- 
σιν καθώς καί τά μέλη τών Δι
οικητικών Συμβουλίων τών δύο 
διαλυθέντων Συλλόγων.

'0 Σύλλογός μας πιά ενωμέ
νος άπέκτησε ίδικήν του έδραν 
είς τό μέγαρον τής όδοϋ Σατω- 
βριάνδου 4, έβδομον όροφον, Γρα- 
φεϊον 14. Αύτό ήτο τό πρώτον 
καί ούσιαστικόν βήμα τοΰ νέου 
Z/uaaG γ &U.

Μετά τόν αγιασμόν ελαβε τόν 
λόγον δ Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σα
ράφης δ όποιος είπε τά έξης:

«Σάς έκαλέσαμεν σήμερον διά νά 
τελέσωμεν ιερόν αγιασμόν είς τά Νέα 
Γραφεία τής Ένώσεως τών Μακρη
νών και Λιβισιανών.

Τόν ΊΓαρελθόντα ’Απρίλιον είς τήν 

δων τίτλον.
Πρός τόν σκοπόν τοΰτο ώρι- 

σαν 8μελή ’Επιτροπήν, κοινής 
εμπιστοσύνης, έκ τών κ.κ. 1) 
Δαμασκηνού Λαζαρίδου ’Αρχι
μανδρίτου, 2) Πλάτ. Μουσαίου, 
3) Μιχ. Πανηγύρη, 4) Παντελ. 
Χατζηπαναγιώτου, 5) Κων. Θε- 
οδοσιάδου, 6) Βασ. Πετρά, 7) 
Μαρίας Τσακώνη καί 8) Πα
ράσχου Καπαταϊδάκη.

Ή ’Επιτροπή αύτή συνελθοΰ- 
σα τήν 4.11.1959 καί περί ώ
ραν 8 μ.μ. είς τήν οικίαν τής κ. 
Εύαγγελίας Βασιλειάδου καί Αρ- 
θεΐσα ύπεράνω τών έως τότε 
κρατουσών Αντιθέσεων, συνεκρο- 
τήθη εις Σώμα, όρίσασα Πρόε- 
δρν τόν κ. Πλάτ. Μουσαίον, Γραμ
ματέα τόν κ. Μιχ. Πανηγύρην 
καί Ταμίαν τήν κ. Μαρίαν Τσα
κώνη.

Ή οδτω συγκροτηθεϊσα προ
σωρινή Διοικούσα ’Επιτροπή συγ- 
καταλέξασα ώς ιδρυτικά μέλη 
τοϋ νέου Συλλόγου καί τά μέλη 
τών δύο ύπό αύτοδιάλυσιν προ
γενεστέρων Συλλόγων, είργάσθη 
φιλοτίμως καί κατόπιν άλλεπελ- 
λήλων συνεδριάσεων συνέταξε τό 
Καταστατικόν τοΰ νέου Συλλό
γου, διά τοΰ όποιου ό μέν Σύλ
λογος θά φέρη τήν επωνυμίαν 
«"Ενωσις Μακρηνών καί Λιβι- 
σιανών «Η ΜΑΚΡΗ» ή δέ έφη
μερίς θά τιτλοφορήται «ΛΙΒΙ- 
ΣΙ», έμερίμνησε διά τήν άναγνώ- 
ρισίν του, διά νά λάβη δ Σύλ
λογος ύπόστασιν νομικήν, έκδο- 
θείσης πρός τοΰτο τής ύπ’ Αριθ. 
325) 1960 άποφάσεως τοΰ Πρω
τοδικείου ’Αθηνών, καί συνεκά- 
λεσε τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 
3ης ’Απριλίου έ.έ. είς τήν αίθου
σαν τών έπαγγελματικών καί βιο

Γενικήν Συνέλευσιν τών μελών τών 
μέχρι τότε υφισταμένων δύο Συλ
λόγων έτέθη μία Σφραγίς: ή Σφρα- 
γίς τής ύποσχέσεως δτι ήνωμένοι 
καί πραγματικώς αγαπημένοι θά 
προχωρήσωμεν μέ ειλικρίνειαν ιτρός 
έργα άηωφελή διά τό σύνολον τών 
Πατριωτών μας, διότι διηρημένοι δυ
στυχώς μέχρι τίνος ουδέν τό άξιον 
λόγου έργον ήδυνήθημεν νά έπιτε- 
λέσωμεν.

Μέ τόν σημερινόν αγιασμόν είς 
τά Νέα Γραφεία μας τίθεται μία 
άλλη έτι σοβαρωτέρα σφραγίς.

‘Η Σφραγίς του δρκου τόν όποιον 
πρέπει νά δώσωμε όχι μόνον ημείς 
οί άποτελοΰντες τό Συμβούλιον τής 
Ένώσεως άλλά καί δλοι οί Πατριώ- 
ται μας καί υμείς οί παριστάμενοι 
Etc τήν θρησκευτικήν ταύτην τελε
τήν, οτι Οά λησμονήσωμεν τό θλι
βερόν παρελθόν καί θά όδεύσωμεν 
πρός νέας κατευθύνσεις καί νέα έρ
γα σοβαρά καί αποδοτικά.

Καί τά έργα αύτά είναι:
1) Ή έκδοσις Έφημερί- 

δ ο ς, διά τήν όποιαν καταβάλλομεν 
προσπάθειαν νά έκδοθή τό ταχύτε-

Συνέχεια στήν 3η σελίδα 

τεχνικών Σωματείων (όδός 'Αγ. 
Κωνσταντίνου 6) μέ θέματα: 
1) ’Έκθεσις πεπραγμένων τής 
Προσωρινής Διοικ. ’Επιτροπής 
καί 2) ’Αρχαιρεσίαι.

Ή προσέλευσις τών συμπατριω
τών μας είς τήν Συνέλευσιν έκεί- 
νην, ήτις θά παραμείνη Ιστορι
κή, ύπήρξε μεγαλειώδης. Ό 
Πρόεδρος τής Προσωρινής Διοικ. 
’Επιτροπής κ. Πλάτων Μουσαίος 
έχαιρέτησε δΓ ολίγων τούς συ- 
νελθόντας, έξέθεσε τά πεπραγμέ
να και έν συνεχεία διεξήχθη ψη
φοφορία διά τήν Ανάδειξιν τοΰ 
οριστικού Διοικ. Συμβουλίου καθ’ 
ήν έξελέγησαν:

Α". ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
1) Μιχ. Βασιλειάδης, 2) Μιχ. 

Θεοδοσιάδης, 3) Παντελής Χα
τζηπαναγιώτου, 4) Μιχ. Σαρά
φης, 5) ’Αντιγόνη Γεωργαλίδου, 
6) Ρένα Βελισσαρίου, 7) Δέ
σποινα Ζαμπάκη, 8) Μιχ. Χα- 
τζηκωνσταντίνου, 9) Μιχ. Πα- 
νηγύρης, 10) Χρυσούλα Βρά- 
τσου καί 11) Παναγ. Δουλής.
Β’. ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1) Πλάτων Μουσαίος, 2) Μά
νας Θεοδοσιάδης καί 3) Κωνστ. 
Κοφτερός.

Τό οϋτω έκλεγέν Διοικ. Συμ
βούλιον συνελθόν τήν 26ην ’Α
πριλίου ε.έ. καί περί ώραν 8ην 
μ.μ. είς τό γραφεϊον τοΰ κ. Πλάτ. 
Μουσαίου καί είς τήν πρώτην αύ
τοΰ συνεδρίαν συνεκροτήθη είς 
Σώμα ώς Ακολούθως:

Πρόεδρος Μιχ. Σαράφης.
’Αντιπρόεδρος Μιχ. Χατζηκων- 

σταντίνου.
Γεν. Γραμματεύς, ’Αντιγ. Γε· 

ωργαλίδου.
Ταμίας,, Μιχ. Θεοδοσιάδης.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ & ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ Η ΜΑΚΡΗ., 
* * *

ΙΔΡΥΣΕ - ΣΚΟΠΟΣ - ΕΔΡΑ

ΑΡΘΡΟΝ Ιον: 'Ιδρύεται Σω- 
ματεϊον ύπό· τήν έπωνυρίαν «Ε- 
ΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙ- 
ΒΙΣΙΑΝΩΝ «Η ΜΑΚΡΗ» έδραν 
έχον τάς ’Αθήνας καί σκοπούς 
τήν άλληλογνωριμίαν τών Απαν
ταχού εύρισκομένων Μακρηνών 
καί Λιβισιανών. Τήν άνύψωσιν 
τοΰ πνευματικού καί ύλικού αύ
τών έπιπέδου, καί τήν διάσωσιν 
καί διατήρησιν τής πνευματικής 
κληρονομιάς τής ιστορίας καί τών 
παραδόσεων τού Αιβισίου καί τής 
Μάκρης.

ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟΝ 2ον: Τό Σωματεΐον 

θά έπιδιώξη τήν πραγμάτωσιν 
τών σκοπών του μέ κάθε δυνατόν 
και νόμιμον μέσον ιδιαιτέρως δέ:

α. Παν μέσον πνευματικής ά- 
ναπτύξεως ήτοι εκδόσεις, δμιλί- 
αι, διαλέξεις, περιοδεϊαι, συγ
κεντρώσεις καί έορταί μέ λαο- 
γραφικόν χαρακτήρα, ιδρύσεις 
εντευκτηρίων καί βιβλιοθηκών ή 
Αναγνωστηρίων κλπ. κλπ.

6. 'Υλικήν βοήθειαν είς τούς 
πενομένους, ιατροφαρμακευτικήν 
εις τούς πάσχοντας απόρους, ή- 
θικήν βοήθειαν καί συμπαράστα- 
σιν είς τούς ανέργους ή έχον
τας ανάγκην επαγγελματικής 
άποκαταστάσεως καί πάσαν γε
νικώς εποικοδομητικήν βοήθειαν 
πρός άτομα, ομάδας ή κοινότη
τας Μακρηνολιβισιανών.

γ. Τήν ΐδρυσιν Παραρτημά

= /ΛΕΤΒΞΥ ΛΑ2ί =

« syhteasia ην notuov
(Τήν... ήμέραν συντέλειας τοϋ κό

σμου έγιναν τά έγκαίνια τών Γρα
φείων τοΰ Συλλόγου μας).

— Θά ’ρθεις θειά στά έγκαίνια 
τοΰ Συλλόγου;

■—■ Ποιανού Συλλόγου πιδάκι 
μου;

—Ή Μάκρη. "Ενωσις Μακρηνών 
καί Λιβισιανών, συζύγων αύτών, έ- 
τεροθαλών Αδελφών καί Ταρσαναλί- 
δων.

— Τί ’νιν καλέ πού λέεις;
— Τοϋ καινούργιου Συλλόγου 

καλέ.
— Τρίτος χά;
— Καλέ τώρα εΐναι μόνον ένας.
— "Ενας μόνον; Μά δά! Έμές 

καλέ βοΰ λον πίσου θά πηγαίνου 
μουν. ’Αντί νά γίνουμουν τρεις, έ
γινα μουν ένας; Βού οΐ πικρές, ίχά- 
λασιν ή κόσμους!

Μάλιστα, Αγαπητοί μου, έχάλα- 
σεν ό κόσμος. Εΐχε δίκιο εκείνος 
ό έρμος ό ’Ιταλός προφήτης. Κάτι 
ένιωσε καθώς κατηφόριζε τ' αεράκι 
άπό τόν Βεζούβιο καί ανάδευε τήν 
Απεραντοσύνη τών τριχών του. —αφ- 
νικά αΐσθάνθηκε ένα πράμα νά σα- 
λεύη όπισθέν του καί νά τόν ώθεΐ 
πρός τό Λευκόν "Ορος. Πιλάλα αυ
τός, πιλάλα όπισθέν του ή χαζό - 
αγέλη. Φτάσαν στήν κορφή καί ό 
άγέρας σήκωσε τά μπατζάκια τους. 
Άναταράχθηκε ή αγέλη κοίταξε Α
ριστερά, δεξιά, μπρος, πίσω, Τί
ποτα ! Ξάφνου αϊσθάνθηκαν όλοι τό 
πράγμα νά σαλεύει όπισθέν τους.

Μέλη: 1) Μιχ. Βασιλειάδης, 
2) Παντελ. Χατζηπαναγιώτου, 3) 
Ρένα Βελισσαρίου, 4) Μιχ. Πα- 
νηγύρης, 5) Δέσπ. Ζαμπάκη, 6) 
Χρυσούλα Βράτσου καί 7) Παν. 
Δουλής.

Εύχόμεθα τήν συνένωσιν δλων 
τών συμπατριωτών μας είς τόν 
νέον τοΰτο Σύλλογον κα! καλήν 
σταδιοδρομίαν είς τό Δ. Συμβού
λιον πρός τό καλόν δλων ήμών.

MIX. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
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των είς τε τό έσωτερικόν καί τό 
έξωτερικόν δπου ύπάρχουν συμ
παγείς ομάδες ή κοινότητες πα
τριωτών εκ Μάκρης Αιβισίου ή 
Ταρσανά.

δ. Τήν έκδοσιν έφημερίδος, 
Οργάνου τοΰ Σωματείου, μέ τόν τί
τλον «ΛΙΒΙΣΙ».

ε. Τήν συγκέντρωσιν ύλικοΰ 
καί όργάνωσιν ’Αρχείου Λαογρα- 
φικοϋ Μουσείου, εικαστικών τε
χνών καί έθνολογικου, ϊνα περι- 
σωθοΰν, έκτεθοΰν καί μελετηθούν 
τά μνημεία τοΰ λόγου καί τής 
τέχνης, τά κειμήλια καί αί Α
ναμνήσεις τής πατρίδος, πού Α
ποτελούν καί τήν ιστορίαν αύ
τής.

στ. Παν μέσον έπικοινωνίας 
μεταξύ τών μελών, τών παραρτη 
μάτων καί τών απανταχού εύρι
σκομένων πατριωτών.

ζ. Τήν συγχώνευσιν είς τόν 
παρόντα Σύλλογον τών άλλων 
Συλλόγων Μακρηνολιβισιανών 
καί δή τών Συλλόγων «ΤΕΛ- 
ΜΗΣΣΟΣ» καί «ΓΛΑΥΚΟΣ».

ΑΡΘΡΟΝ 3ον: ’Απαγορεύον
ται έκδηλώσεις ή κινήσεις πολι
τικού περιεχομένου είς τάς πά
σης φύσεως εκδηλώσεις τοΰ Σω
ματείου, κρίνεται δέ ώς παραβί- 
ασις τού Καταστατικού πάσα 
προσπάθεια ίδιοτελοΰς έκμεταλ- 
λεύσεως ύπό ένός προσώπου ή 
όμάδος προσώπων, τών σκοπών 
τοΰ Συλλόγου καί τών μέσων αύ
τοΰ.

(Συνέχεια στήν 4η σελίδα)

Καί ή φωνή τοΰ μεγάλου Προφήτη 
ήκούσθη στεντορία:

— Νά!
Δέν ήταν Ρωμιοί καί δέν παρεξή- 

γησαν, μόνο ακολούθησαν μέ τό μά
τι τή χέρα τοΰ Προφήτη. Πέρα νο- 
τιονατολικά άναδίνονταν ένα λαμπρό 
έλπιδοψόρο φώς! Διάβηκαν όρη καί 
βουνά, πελάγη καί θάλασσες, διά
βηκαν πάλι βουνά καί όρη, καθρε
φτίστηκαν στή φαλάκρα τοΰ Υμητ
τού, άπόφυγαν τήν ’Ακρόπολη γιά 
νά μήν μαγαριστή τό θρησκευτικό 
τους συναίσθημα από εΐδωλολατρι- 
κές παρορμήσεις, σκουντούφλησαν 
πάνω στά καροτσάκια τής όδοΰ ’Α
θήνας, πήραν ένα δροσερό ντούς 
στούς πίδακες τής 'Ομόνοιας πρός 
τιμήν τής Θεάς ’Εργολαβίας, (ή 
ζέστη εύνόησε τόν είδωλολατρικό 
πειρασμό), έφτασαν στήν όδό Βε- 
ρανζέρου τέσσερα, στριμώχθηκαν στό 
άσανσέρ καί βγήκαν στό έβδομο 
πάτωμα. ’Εκεί τούς περίμενε τό ό- 
λόλαμπρο έλπιδοφόρο φώς, πού Α
ναδύονταν άπό τό πρόσωπο τοΰ κ. 
Προέδρου τής «Μάκρης:» καί τών δέ
κα αύτοΰ συμβούλων.

— Έντώ γκίνεται συντέλεια κό
σμου;

- Έντώ «εΐπεν ό γλωσσομαθής 
τής παρέας). Καταργήσαμε τρεις 
συλλόγους.

— Τρέ;... *Ω!  ! ! Οΰνο πρεζιν- 
τέντε;

— Ούνο καί μόνο!
— Ώ! ΏΙ! Ώ! ! !
Καί άνοιξε ή γή καϊ τούς κατά-

Άνασήκωσε ό Πρόεδρος τής «Μά
κρης» τό κεφάλι γιά νά καμαρώσει 
τούς πιστούς του. Μά... ποϋ είναι· 
οί στρατιές τών σκουζόντων ύπέρ 
τής Ένώσεως; Παρόντες μόνο όσοι 
ένδιαφερόντουσαν καί δταν δέν ύ- 
πήρχε "Ενωσις. Οί άλλοι πού φώ
ναζαν ότι θά ένδιαφερθουν μόνον 
δταν γίνει "Ενωσις; Άνοιξε ή γή 
καί τούς κατάπιε; "Η πήραν τά 
βουνά γιά νά παρακολουθήσουν τήν 
συντέλεια τοΰ κόσμου... έκ τοΰ μα- 
κρόθεν;

ΠΛΑΤωΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ
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"Ολοι άσφαλώς ξέρουμε πώς τό 
ονομα Ντόλης Νίκβας ήταν τό φι
λολογικό ψευδώνυμο τοΰ ’Αποστό
λου Νικολάου Βασιλειάδη, ένός πα
τριώτη μας πού διακρίθηκε στά έλ- 
ληνικά γράμματα και τίμησε τήν 
ιδιαίτερη του πατρίδα. Δυστυχώς, 
ό θάνατος τόν άρπαξε πάνω στήν 
άνθιση τής νειότης καί τής δημι
ουργικής δουλειάς του. ’Άν ζοΰσε, 
θά κατείχε, άσφαλώς, σήμερα μιά 
ξεχωριστή θέσι στά νεοελληνικά 
γράμματα.

Γ ιά τούς νεώτερους πατριώτες, 
πού δέν εΐχαν τήν ευκαιρία νά τόν 
γνωρίσουν, δίνουμε μιά μικρή σκια
γραφία τοΰ άτόμου του και θά δη
μοσιεύσουμε μερικά άπό τά καλύτε
ρα διηγήματά του, σάν ένα φόρο 
τιμής γιά τόν έκλεκτό πατριώτη, 
πού μάς έλειψε.

‘Ο ’Απόστολος Νικολάου Βασι- 
λειάδης γεννήθηκε στή Μάκρη τόν 
Ιανουάριο τοΰ 1903. Σπούδασε 
στή Σμύρνη και κατόπιν στήν ’Α
θήνα. Τό 1922 πήγε γιά άνώτερες 
σπουδές στή Γερμανία, δπου έμεινε 
ώς τό 1925. Στό διάστημα αύτό 
έκανε ταξίδια και σέ πολλά άλλα 
μέρη τής Ευρώπης.

Στήν ’Αθήνα, άπό τό 1925 ώς 
τόν θάνατό του, άφιερώθηκε στά 
γράμματα και στή δημοσιογραφία. 
Έργάσθηκε ώς χρονογράφος στις 
έφημερίδες «Σκρίπ» και «Εσπερι
νή». Διηύθυνε μετά έπι ένα χρόνο 
τό φιλολογικό περιοδικό «Έρανι- 
στής» και άπό τό 1928 έως τόν 
θάνατό του ήταν διευθυντής τοΰ πε
ριοδικού «Έβδομάς» και συνεργα
ζόταν μέ δλα τά άλλα περιοδικά 
καί τις έφημερίδες.

Τό 1921 δημοσίευσε τά πρώτα 
του διηγήματα στά λογοτεχνικά πε
ριοδικά τής Σμύρνης «Νέα Ζωή» 
καί «Τέχνη». Τό 1922 κυκλοφόρη- 

• σε στή Σμύρνη τόν πρώτο τόμο 
τών διηγημάτων μέ τόν τίτλο «Γα
ζίες» άπ’ δπου πήραμε καί τό διή
γημα «Τό Γράμμα» πού δημοσιεύ
ουμε σέ άλλη στήλη.

Κατόπιν μεσολάβησε ή άνάπαυ- 
λα τών σπουδών τής Γερμανίας καί 
τό 1928 εκδίδει τόν δεύτερο τόμο 
διηγημάτων του μέ τόν τίτλο «Πα- 
ληές ’Αγάπες».

Τό 1929 ήταν μιά πολύ γόνιμη 
χρονιά γιά τόν Ντόλη Νίκβα. Κυ
κλοφορεί τό ρομάντζο του «Ντολο- 
ρίτα» καί τήν νουβέλλα «’Ανθρώπι
νες Μαριονέττες» ή όποία στερέωσε 
τή θέσι του σάν συγγραφέα. Έπίσης 
καί στό θέατρο τό τρίπτυχο δρά
μα «Ό δημοσιογράφος Βεργής», μιά 
τρίπρακτη κομεντί «Τό Διαζύγιο»,

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΝΤΟΛΗ ΝΙΚΒΑ f

Μέτωπο...
Αγαπημένη μου Μητεροΰλα,
Πήρα μόλις τό γράμμα σας, για

τί είχαμε διαταχθεΐ νά προχωρή
σουμε, κ’ έτσι ή ταχυδρομική μας 
συγκοινωνία ήτανε διακομένη. Χά- 
ρηκα πολύ μανθάνοντας τά εύχάρι- 
στα νέα σας, κ’ ήτανε γιά μένα μιά 
γλυκειά, πολύ γλυκειά άνακούφισι 
τό γράμμα σας. Περνούμε καλά, ή
μαστε ευχαριστημένοι άπ’ δλα, καί 
γι’ αυτό σάς παρακαλώ πολύ νά μή 
δείχνετε μεγάλη άνυπομονησία, ού
τε λύπη καί στεναχώρια, δταν άργεΐ- 
τε λιγάκι νά περνετε νέα μου, γιατί 
δπως καί παραπάνω σάς εξήγησα 
τό λόγο βρισκόμαστε διαρκώς σέ 
κίνησι. Φίλησέ μου τήν άδελφοΰλα 
μου καί τήν Πετράκη μας.

Σάς φιλώ γλυκά, γλυκά,
Παύλος.

— Βλέπεις λοιπόν μητέρα, πού 
τόσο καιρό άνησυχοΰσες γιά τόν 
Παύλο, είναι καλά... καλά..., είπε 
διπλώνοντας τό χαρτί τοΰ γράμμα
τος, ένα άγοράκι ίσαμε δώδεκα χρο
νώ.

Ήτανε καθισμένο χάμω, πάνω σ’ 
ένα πλούσιο χαλί, άκουμπώντας τό 
όλόξανθο σγουρό κεφάλι του στά πό
δια μιας κυρίας, πού καθισμένη σέ 
μεγάλη πολυθρόνα τόν άκουε. Τά 
δυό του γαλάζια μάτια ήτανε στραμ
μένα πρός τό χλωμό πρόσωπό της, 
καί μέ τά χέρια του, άφου πρώτα 
έβαλε στή τσέπη του τό γραμμένο 
χαρτί, τής χάίδευε τά δικά τη,ς.

—Έγώ, τώλεγα, μά ποΰ νά μ’ 
άκούση ή μαμά, προσέθηκε συνεχί
ζοντας τήν όμιλία τοΰ παιδιοΰ, ένα 
νέο κορίτσι, όρθό κΓ άκουμπισμένο 
στή πολυθρόνα τής μαμάς. Αψηλή, 
ϊοαμε δεκαοκτώ χρονώ περίπου, με- 
λαχροινή μέ δυό ύπερβολικά μεγά
λα, μάτια μαΰρα. "Ενα μικρούτσικο 
ροζ στοματάκι καί δυό μάγουλα ρό

πού βραβεύθηκε στόν Καλοκαιρί- 
νειο διαγωνισμό καί δύο μονόπρα
κτες φάρσες τή «Λέξη πού τοΰ χρει
αζότανε» καί «"Οπου τήν παθαίνει 
ό κ. Ύπαστυνόμος».

’Άλλα βιβλία τοΰ Ντόλη Νίκβα 
εΐναι τά διηγήματα «ΚΓ’ οί ιστορίες 
αύτές τελείωσαν έτσι...», τό ρομάν
τζο «‘Η φιλημένη», μιά μονόπρακτη 
κομεντί «'Η κούνια», τό ρομάντζο 
«Κυρία μου», ή νουβέλλα «Τρεις γυ
ναίκες» καί άλλα πολλά.

Τά βιβλία του διαβάζονταν μέ 
άληθινή άγάπη άπό τό κοινό, για
τί κατώρθωνε μέ λόγια άπλά νά 
ξετυλίγη μέ μιά ξεχωριστή μαεστρία 
τά άπειρα δράματα τής ζωής. ‘Η λι
τότητα καί ή απλότητα ήταν τά δυο 
ιδιαίτερα γνωρίσματα τού ύφους του 
άπό τά πρώτα λογοτεχνικά του βή
ματα. ΓΓ αύτό τό έργο του μιλού
σε άπ’ ευθείας στό μεγάλο κοινό 
καί τό συγκινοΰσε έρμη,νεύοντας 
ζωντανά τά αισθήματα πού δονοΰ- 
σαν τούς συνανθρώπους του.

Πολλά διηγήματά του μεταφρά- 
σθηκαν στά Γαλλικά άπό τόν κ. 
Ρενέ ντ’ Ύβερμόν καί στά Γερμα
νικά άπό τόν Δρα Α. Στάϊνμετς.

Σάν διευθυντής τοΰ περιοδικού 
«Έβδομάς» κατώρθωσε καί τοΰ έ
δωσε ρυθμό καί χρώμα έλληνικό καί 
τό έκανε νά γίνη ένα άπό τό καλύ
τερα καί πιό άγαπητά στό άναγνω- 
στικό κοινό.

‘Ο Ντόλης Νίκβας πέθανε πάνω 
στήν άνθισι τής νειότης του τό 1936 
σέ ήλικία 33 ετών.

Ήταν άληθινά μιά μεγάλη άπώ- 
λεια γιά τόν πνευματικό κόσμο τής 
χώρας καί ιδιαίτερα γιά μάς τούς 
πατριώτες.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

δινα άπό ζωή καί νειότη.
Καθισμένη στήν πολυθρόνα τη,ς, 

ή Κα Λ..., έμεινε κεΐ άκίνητη. Άπό 
τόν καιρό πού έχασε τόν άνδρα της, 
πάνε τώρα έξη χρόνια, ρίχτηκε μ’ 
δλη της τή δύναμι καί τή θέλησι, 
στή μόρφωσι τών παιδιών της. Οί- 
κονομικώς ήτανε τελείως άνεξάρτη- 
τη ,μά αύτό δέν εΐχε καμμιά σχέ- 
σι μέ τήν μόρφωσι καί τήν άνατρο- 
φή τών μικρών της.

"Επρεπε νά έπιβλέψη ή ίδια, νά 
προσπαθήση, νά κουραστή τέλος 
πάντων γιά νά μπορέση νά έπιτύχη 
έκεΐνο ,τό όποιον όνειρεύοντανε γι’ 
αύτά. Κι’ άφοΰ δούλεψε μέ θέλησι 
τό κατόρθωσε. Τίποτε δέν εΐναι ά- 
κατόρθωτο έκεΐ ποΰ ύπάρχει δύνα- 
μι χαρακτήρα καί θέλη,σι σ’ αύτήν. 
Κι’ δμως, πόσες φορές κοπιάζουμε, 
ξοδεύουμε δλη μας τήν ζωή, δλη 
μας τή δύναμι, χωρίς νά μπορούμε 
ύστερα νά άπολαύσουμε τίποτε άπ’ 
τά άνθισμένα λουλούδια ποΰ φυτρώ
σανε άπό τή δική μας σπορά και 
καλλιέργεια. Ποιος μπορεί νά πή, 
πώς τό μέλλον τοΰ άνήκει;

'Ο Παΰλος της εΐχε τελειώσει τό 
γυμνάσιο καί γράφτηκε στό Πανε
πιστήμιο φοιτητής τής Νομικής, τό 
κορίτσι της ή Ασυλού, τέλειωσε κΓ 
αύτή τό Παρθεναγωγείο καί τώρα 
ήτανε σωστή νοικοκυρά στό σπήτι. 
‘Ο Πετράκης, τό μικρότερο της παι
δί, πήγαινε στό γυμνάσιο.

Δυστυχώς τά τελευταία χρόνια, 
μιά μεγάλη συμφορά έπεσε μέσα 
στό σπήτι.

"Ενα βράδυ πάνε δυό χρόνια, ό 
Πετράκης ήτανε άρρωστος άπό τυ
φοειδή πυρετό. Οί γιατροί ήτανε 
άπελπισμένοι, καί μονάχα ή μάνα 
γεμάτη άπό ελπίδες στό Θεό καί 
θάρρος, δέν ήθελε ούτε ν’ άκούση 
τίς αποτρόπαιες γι’ αύτήν γνώμες 
των.

Συνέχεια στήν 3ην Σελίδα

Η ΠΡΟΟΑΕΥΤΙΚΟΤΗΣ ΙΩΝ 
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
Πολλές φορές άναλογίζομαι, πώς 

δταν θά έλειπε τό Μικρασιατικό 
προσφυγικό στοιχείο άπό την οικο
νομική ζωή τής χώρας καί προ παν
τός άπό τίς περιφέρειες Αθηνών - 
Πειραιώς, τέτοια πρόοδος στόν πνευ
ματικό καί τόν πρακτικό τομέα δέν 
θά ύπήρχε. ’Ιδιαίτερα δέ έδώ στή | 
Δραπετσώνα, δπου έδημιούργησε καί 
έγκαταστάσεις βαρειάς βιομηχανί
ας. Εΐναι δέ πανθομολογουμένως 
γνωστό δτι, στήν άνάπτυξι αύτή 
συνέβαλαν πολύ καί οί έλκοντες τό 
γένος έκ Μάκρης καί Λιβισιοΰ. 
Πραγματικά, στήν περιφέρεια τής 
Δραπετσώνας, δ,που κΓ άν στρέψη 
κανείς τό βλέμμα του, διαπιστώνει 
μέ έξαιρετικήν ίκανοποίησιν, δτι οί 
συμπολΐται μας έχουν αναπτύξει 
μίαν άσυνήθη έργασιακήν δραστη
ριότητα, ή όποία τιμά τούς δημιουρ
γούς καί τόν τόπο, ό όποιος τους 
έφιλοξένησε: τή Δραπετσώνα. Στήν 
τελευταία, οί συμπατριώται μας, ό
χι μόνον τιμήν έπιδαψιλεύουν, άλλά 
καί μέ τήν άξια τους, τό διά μέσου 
τών αιώνων κακώνυμον τοΰ τόπου - 
Φώροι = Κλοπεΐς κατά τήν αρχαι
ότητα, Δραπετών κατά τήν Βυζαν
τινήν καί μεσαιωνικήν έποχήν — 
συνέτειναν, ώστε εύφημον, νά κατα- 
στή.

Τήν δημιουργικήν αύτήν ικανότη
τα τών συμπατριωτών μας, εΐν’ ή 
άλήθεια, πώς τήν έπέφερε μία σει- 
ρό κοπιαστικών προσπαθειών. «Ούκ 
άλλως ήδύνατο γενέσθαι», διότι ή έρ- 
γασία εύρίσκεται μέσα είς τήν φύ- 
σιν τών Μακρηνών καί τών Λιβ’ι- 
σιανών, άπό τής συστάσεως αύτών 
είς γένη Λυκιακά’ μάλιστα δέ μέ
χρι σημείου, ώστε έπιφανεΐς Τελμησ- 
σεΐς, ώς ό φιλόσοφος εκείνος ό δι- 
δάξας έν Αλεξάνδρειά καί Σμύρνη 
καί μετέπειτα διατελέσας Πρύτανις 
τής Περιπατητικής Σχολής Αθηνών, 
ό Ήρακλείτης, άνήγαγεν τόν «πό
νον» - δηλ. τόν κόπον - είς ίδιον 
έπιστημονικόν κλάδον. Μάλιστα δέ ό 
προμνημονευθείς φιλόσοφος, έκτος 
τής επιστημονικής του θεωρίας, «πε
ρί πόνου», συνέγραψε καί «πόνου» 
έγκώμιον. "Αξιόν δέ σημειώσεως εΐ
ναι δτι, τήν «περί πόνου» θεωρίαν 
του συνώψισε καί είς ρήσιν, διά νά 
καθίσταται εύληπτοτέρα παρά τοΐς 
πάσιν: «Επιμελείς - έλεγε - καί 
πόνφ πάντα άλωτά γίγνεται».
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κ ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ

Καθηγητής τής φιλολογίας

ΕΚΑΡΟΜΗ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΜΑΚΡΗΝ
Ή Νέα Ένωσις τών Μακρηνών 

καί Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ» έν τή 
έπιθυμίςο της νά έφαρμώση τό πρό
γραμμά της, τής άναπτύξεως τοϋ 
πνεύματος τής άλληλεγγύης, τής συ
χνής έπαφής καί τής άγάπης μετα
ξύ τών πατριωτών της, άπεφάσισε 
νά έρχεται είς συχνήν έπαφήν μέ 
τούς πατριώτας της τούς έκτος τών 
Αθηνών κατοικοΰντας, ώς στήν Ν. 
Μάκρη Αττικής, Πλατανάκι Θηβών, 
Ώρωπόν κλπ. διά έκδρομών.

Μιά τέτοια έκδρομή ώργάνωσε 
στις 26 ’Ιουνίου στήν Ν. Μάκρη, 
στήν όποιαν θέλησε νά δώση καί 
μιά νέα μορφή, τήν μορφή τοϋ συν
δυασμού. Συνεδύασε δηλαδή τήν έκ
δρομή μέ μιά άλλη έκδήλωσι: «Τό 
ένδιαφέρον της γιά τό Σχολειό».

Εφοδιασμένη λοιπόν μέ διάφο
ρα σχολικά όργανα, ξεκίνησε: πρωί - 
πρωί, μέ τρία λεωφορεία γιά τον 
προορισμό της.

"Εφθασε έκεΐ κατά τίς έννέα, καί 
στις δέκα άκριβώς, μαζεύτηκαν ό
λοι στό Σχολείο, τό όποιον εΐχε 
διακοσμηθή καταλλήλως, άπό τόν 
ρέκτην διευθυντήν του κ. Γεώργιον 
Φίλιππαν, καί τό όποιον ήτο σχε
δόν γεμάτο άπό προηγηθέντας γο
νείς καί συγγενείς μαθητών καί μα
θητριών.

Μετά τσ ώς εΰ παρέστητε, τοϋ 
Προέδρου τής Κοινότητας Ν. Μά- 
κης, κ. Τσιλάβη, έλαβε τόν λόγον 
ό Πρόεδρος τής Ένώσεως Μακρη
νών καί Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ» 
κ. Μιχαήλ Σαράφης, ό όποιος εΐπε 
τά έξής:

«Τήν σημερινήν ημέραν, ή μέραν 
έπαφής μας μέ Σάς τούς άγαπη- 
τούς πατριώτας μας, ώς έκπρόσωποι 
ένός νέου Συλλόγου, μιας Νέας Έ
νώσεως Μακρηνών καί Λιβισιανών, 
τήν θεωροΰμεν ώς μίαν τών εύτυ- 
χεστέρων ημερών τοϋ βίου μας, διό
τι μεταφέρομεν στήν όμορφη αύτή 
άκτή τής Αττικής, πού λέγεται Νέα 
Μάκρη, — τό γλυκό αύτό όνομα 
πού τόσα μάς θυμίζει — ένα θερ
μό χαιρετισμό όλων τών πατριωτών 
μας, τών έκπροσωπουμένων ήδη διά

ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΙΑΗΣ ιερευς
Πένθος μέγα έπληξε τούς Λιβι- 

σιανομακρηνούς. Ό αιφνίδιος καί 
άπροσδόκητος θάνατος του πολυτί
μητου καί έκλεκτοΰ ίερέως Μιχαήλ 
Πετρίδου έστέρησε τήν έκκλησίαν 
τοΰ Χριστού μας ένός άκτινοβόλου 
κοσμήματος αύτής, τήν δέ πατρίδα 
μας προσφιλούς καί σεμνού τέκνου 
της, τό όποιον διά τά πολλά προ
σόντα του ώς ίερέως μορφωμένου ή 
γαπήθη καί έξετιμήθη τόσον πολύ. 
Καί ήτο πράγματι άξιος τής με
γάλης άγάπης καί έκτιμήσεως πού 
άπήλαυε παρά τοΐς συναδέλφοις καί 
πατριώταις του ό άλησμόνη,τος πα
πά - Πετρίδης. 'Ο άξιομνημόνευτος 
.ερεύς ,έγεννήθη είς Λιβίσιον τής 
Αυκίας τφ 1836 άπό γονείς εύσε- 
βεΐς καί άπορφανισθείς πατρός είς 
ήλικίαν 4 έτών άνετράφη μέ μεγά- 
λην έπιμέλειαν καί φιλοστοργίαν μα
ζί μέ τόν έτερον άδελφόν του Κυριά
κον άπό τήν έργατικωτάτη μητέρα 
του. Διήνυσε τά σχολεία τής πατρί
δος του διακρινόμενος διά τήν εύ- 
φυΐαν, έπιμέλειαν μεταξύ τών πρώ
των μαθητών καί προπαντός διά τήν 
ώραίαν καί μελωδικήν φωνήν του. 
διά τήν όποιαν άφιερώθη είς τήν 
διακονίαν τής έκκλησίας, παρακινού
μενος καί ύπό τής μητρός καί δι
δασκάλου του. Ή μήτηρ καί ό ά- 
δελφός του διαπνεόμεναι ύπό τοΰ 
πόθου νά τόν "δουν μορφωμένον ιε
ρέα είς τήν πατρίδα μας Λιβίσιον, 
έπώλησαν τά δύο κτήματά των καί 
άπέστειλαν αύτόν είς Πάτμον, διά 
νά σπουδάση είς τό Ίεροδιδασκα- 
λεΐον. Έξελθών αύτοΰ ύπηρέτησε 
τό πρώτον είς Άϊδίνιον ώς διδάσκα
λος καί είς άλλας κωμοπόλεις, ά- 
φήσας όνομα καλοΰ καί δοκίμου δι
δασκάλου. Μετά τόν γάμον του μέ 
τήν έκλεκτήν διδασκάλισαν Δήμη,- 
τραν... προσελήφθη διά τό καλλί
φωνον ’Αρχιδιάκονος τοΰ Μητροπολί
του Σμύρνης Χρυσοστόμου, έκτιμή- 
σαντος τόν Μιχαήλ Πετρίδην διά τήν 
μόρφωσιν καί άρετάς του. Είς τά πα
νηγύρια τών πέριξ τής Σμύρνης κοι
νοτήτων έκαλεΐτο κατά προτίμησιν 
διά τήν έξοχον φωνήν του ό Μιχ. Πε
τρίδης, ό όποιος εΐχε καταστή περι
ζήτητος καί άγαπητός. Είργάσθη 
δέ επί σειράν έτών ώς διδάσκαλος 
είς Μπουτζά τής Σμύρνης καί διάκο
νος είς τόν "Αγιον Ίωάννην μέχρι 
τής Μικρασιατικής καταστροφής. 
Προσφυγών είς Αθήνας ύπηρέτησε 

τής συσταθείσης αύτής Ένώσεως, 
καί ή όποία ένα έχει μοναδικόν 
σκοπόν:

Νά έπιτύχη, καί θά έπιτύχη, διό
τι όλοι μας τό θέλουμε, τήν πρα
γματικήν ένωσιν όλων μας, καί ή 
όποία "Ενωσις θά μάς δώση τήν 
δύναμιν νά προχωρήσωμεν σταθε
ρά πρός άντικειμενικούς σκοπούς 
οί όποιοι έμειναν, παρέμειναν καί 
παραμένουν έτι άπραγματοποίητοι.

’Άς λησμονήσωμεν, άγαπητοί 
μου, όλοι — άνδρες - γυναίκες, πα
λαιοί καί νέοι, μικροί καί μεγάλοι, 
τό παρελθόν. ’Άς τό ρίψωμεν στην 
λήθην καί άς έργασθώμεν όλοι γιά 
έναν σκοπόν:

Γιά τήν πρόοδό μας — άξιο- 
ποιοϋντες τάς πνευματικός δυνατό
τητάς μας, τήν δύναμιν τοΰ όγκου 
μας τήν όποιαν ύπερετιμήσαμεν, τήν 
έργατικότητά μας καί τήν τιμιότη
τά μας.

Μή λησμονώμεν ότι ή Μάκρη καί 
τό Λιβίσι ύπήρξαν έστίαι γραμ
μάτων καί τής έπιστήμης — άπόδει- 
ξις, ότι παντού άπό τά σχολεία, τά 
Πανεπιστήμια, τάς Ακαδημίας, τήν 
Έκκλησίαν, τάς Τραπέζας καί τόν 
Στρατόν, έπέρασαν καί ύπηρετοΰν 
έτι, ένδοξα τέκνα τής Πατρίδος μας.

Αρκεί νά σάς άριθμήσω λίγα ό- 
νόματα έξ έκείνων πού ένθυμοΰμαι, 
διά νά αίσθανθήτε ρΐγος χαράς γιά 
τήν καταγωγή μας: Τούς μεγάλους 
δασκάλους Μουσαΐοι — Τσακίρηδες 
Χαριτωνίδιδες, Σαράφηδες — Βα- 
σιλειάδαι, Ίωαννίδης καί τόσοι καί 
τόσοι άλλοι πού τίμησαν τήν Πα
τρίδα μας καί τών όποιων τά ονό
ματα προφέρονται άπό δλους μέ σε
βασμόν.

ΓΓ αύτό, μέ τόν χαιρετισμό πού 
σάς φέρνουμε στήν πρώτην αύτή έ
ποψή μας, ώς άδελφική "Ενωσις, 
μιά εύχή διατυπώνουμε:

Νά προσέξετε τά παιδιά σας. Νά 
τά μορφώσετε, έφ’ όσον σάς παρέ
χονται τά μέσα.

Ή μόρφωσι ς όδηγεΐ στήν πρόο-

Συνέχεια στήν 4η σελίδα

τό πρώτον διάκονος εις τον Αγιον 
Παύλον καί χειροτονηθείς ίερεύς έ- 
τοποθετήθη είς τό ΑΖ Νεκροταφεΐον, 
δπου έπεβλήθη καί προετιμάτο διά 
τά έξαιρετικά ιερατικά προσόντα 
του. Δέν ύπάρχει Αθηναϊκή οικογέ
νεια, πού νά μή γνωρίζη τόν καλόν 
καί άξιόλογον ίερέα. Οί περισσότε
ροι Αθηναίοι τόν Παπά - Πετρίδην 
έκάλουν νά άναγνώση τάς εύχάς καί 
νά άκούσουν τήν φωνήν του, ή όποία 
τούς ήνωνε μέ τάς περιεπταγμένας 
ψυχάς τών οικείων των. Τόσος ό 
θαυμασμός καί ή έκτίμησίς των 
πρός τό άξιον τοΰ Χριστοΰ στρατιώ
την. Τέλος ό άκατάβλητος έκάμφθη, 
ό άκούραστος έκουράσθη καί ή ύ- 
περκόπωσις τόν έθεσεν έκτος μάχης, 
άπό τριετίας. Καί ό αγαθός λευί- 
της, ζηλεύσας παλαιάς δάφνας καί 
έπιθυμών νά εύχαριστήση θαυμα
στός του τήν Κυριακήν τής Πεντη
κοστής έπεδίωξε καί άνέγνωσε τήν 
τελευταίαν εύχήν τής έπιφοιτήσεως 
τοΰ Αγίου Πνεύματος. Έν τφ τε- 
λειοΰσθαι δέ τφ ήλθε συγκοπή καί 
ούτω έκόπη τό νήμα τής ζωής τοΰ 
Παπά - Μιχαήλ Πετρίδη, ή όποία 
διέρρευσεν έν ύμνοις, εύχαΐς καί εύ- 
λογίαις παιδιόθεν καί συνεδέθη μέ 
τό καθήκον, καί τό Α' Νεκροταφεΐον. 
Δικαίως δθεν ή δράσις του θά μνη
μονεύεται εύφήμως καί οί Λιβισιανο- 
μακρηνοί θά τόν έχουν καί μνημο
νεύουν ώς έγκαλλώπισμα καί καμά
ρι των.

ΣΑΒΒ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ |
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Το Διοικητικόν Συμβούλιου τοϋ Συλλόγου «ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗ
ΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ II ΜΑΚΡΗ» αυνελθόν εις έκτακτον 
συνεδρίασιν έπι τφ άγγέλματι τοϋ θανάτου τοϋ ίερέως

ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΤΡΙΔΗ
έκλεκτοΰ τέκνου τοΰ Λιβισίου καί της Μάκρης, σεβαστοΰ ίερέως 
καί διδασκάλου, έξοχου ανθρώπου καί πατριώτου, πολλάς ύπηρε- 
σιας προσφέραντος είς τούς συμπολίτας του καί τιμήσαντος τό ό
νομα της πατρίδος αύτοΰ

ΨΗΦΙΖΕΙ
1) Να εκφρασθοΰν θερμά συλλυπητήρια είς τήν πρεσβυτέραν χή
ραν τοΰ μεταστάντος.
2) Νά διατεθη ποσόν Δρχ. 300 είς μνήμην αύτοΰ πρός ένίσχυσιν 
άπορων πατριωτών.
3) Νά επιδοθη τό παρόν ψήφισμα είς τήν χήραν τοΰ μεταστάντος 
καί νά δημοσιευθη είς τό πρώτον φύλλον τής έφημερίδος τοΰ Συλ
λόγου «ΛΙΒΙΣΙ».

Έν Άθήναις τή 7 ’Ιουνίου 1960
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΕΝΘΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΑΚΑΧ

Οί Λιβισιανομακρηνοί καί άλλην 
άπώλειαν προσφιλούς πατριώτου θρη
νούν, τοϋ Αντωνίου Πατάκα. Οΰτος 
έγεννήθη είς Μάκρην Λεβησίου τφ 
1898 καί άνετράφη χριστιανικώτα- 
τα. Μικρός άπωρφανίσθη πατρός καί 
συνέβαλε διά τής έργασίας είς τήν 
συντήρησιν τής πατρικής οικογένει
ας του καί τήν καλήν άποκατάστα- 
σιν τών δύο άδελφών του. Είς τό 
σχολεΐον πάντοτε έπρώτευε καί 
μόλις έτελείωσεν έπεδόθη, είς τό έμ- 
πόριον. Μέ τήν καταστροφήν τής 
Μάκρης, κατέφυγεν είς Αμερικήν, 
δπου ή εμπειρία καί ή ίκανότης του 
εις τό έμπόριον τφ προσεκόμισαν 
είς μίαν οκταετίαν άρκετά κέρδη 
μέ τά όποια έγκατεστάθη είς Πει
ραιά άπό τοΰ 1930. Ένυμφεύθη 
συνετήν καί ένάρετον σύζυγον, έκ 
τής οποίας άπέκτησε τρεις θυγα
τέρας, πάντας τελειόφοιτους του Γυ
μνασίου, μέ τόν βαθμόν άριστα. Ή 
κούρασις δμως καί μερικά άτυχήμα- 
τα έκλόνισαν τήν ύγείαν του καί τήν 
ή μέραν τής Πεντηκοστής μαζί μέ τόν 
Παπά Πετρίδην παρέδωκαν τό πνεϋ- 
μα είς Κύριον. Οΰτω ό άγαθός πα
τριώτης, ό φιλόστοργος υιός, σύζυ
γος, πατήρ, άδελφός καί συγγενής 
δέν εύρίσκεται έν τή ζωή, έκ θρομ-

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Ό Σύλλογος εύχαριστεϊ θερμά 
τούς κατωτέρω πατριώτας καί φί
λους οί όποιοι προσέφεραν διάφορα 
ποσά διά οίκονομικήυ ένίσχυσιν τοϋ 
Συλλόγου

Πλάτωνα Μουσαίον, Γεώργιον Δη- 
μόπουλον, Πιέρρον Θωμάκον.

ΑΦΙΞΕΙΣ

Έπέστρεψεν είς τάς Αθήνας ή 
εκλεκτή νέα λυρική καλλιτέχνις Μυρ
τώ Δουλή, πού άπεφοίτησεν άπό τήν 
Κρατικήν Μουσικήν Ακαδημίαν τής 
Βιέννης άριστοΰχος μέ τρία διπλώ
ματα, (τραγουδιού, όπερας καί λίντ 
- όρατορίου).
'Η Μυρτώ Δουλή ύπήρξε έδώ μαθή
τρια τής Φραγκιά - Σπηλιοπούλου 
καί άπεφοίτησεν άπό τό Έλλην. 
Ώδεΐον τό 1956 μέ Α' βραβεΐον καί 
τιμητικόν έπαθλον. Είς τήν Βιέννην 
έσπούδασε τέσσερα χρόνια μέ τούς 
διάσημους καθηγητάς Ραντό Βίττ 
καί Πάτσακ. Κατόπιν έπανειλημμέ- 
νων έμφανίσεών της στήν Αύστρια- 
κήν πρωτεύουσα καί τό "Ινσμπρουκ 
εΐχεν άμέσως προτάσεις άπό ίμπρεσ- 
σαρίους, διά μόνιμον συνεργασίαν 
μέ γερμανικές καί αύστριακές όπε
ρες. Ή Μυρτώ Δουλή έτοιμάζει μίαν 
συναυλίαν είς τάς Αθήνας, δπου τήν 
διοργανώνει τό Καλλιτεχνικόν γρα- 
φεΐον τοΰ κ. Κουράκου, στό πρώ
το δεκαήμερο τοΰ Νοεμβρίου. Μετά 
θά άναχωρήση καί πάλιν εις τό έ- 
ξωτερικόν δπου τό καλλιτεχνικόν της 
μέλλον είς τήν Εύρώπην κατά τήν 
γνώμην έγκύρων ξένων ειδικών προ
οιωνίζεται λαμπρόν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Μετά άπό άριστες γυμνασιακές 
σπουδές καί απολυτήριον μέ άριστα 
καί έπαινον ή Φιλιώ Κομήτη έδωσε 
έξετάσεις στήν Άμέρικαν Φήλντ Σέρ
βις γιά ύποτροφία σπουδών στήν 
Αμερική καί ήρθε μεταξύ τών πρώ
των. Κατόπιν αύτής τής επιτυχίας, 
άναχωρεΐ έντός τών ημερών διά τήν 
Ούάσιγκτον διά νά παρακολουθήση 
έπι έν έτος μαθήματα δημοσιογρα
φίας.

ΠΕΝΘΗ

Μετά λύπης μας έπληροφορήθημεν 
τόν θάνατον τής Γαλάτειας Άπαλί- 
δου τό γένος έκ μητρός Κοφτερού. 
Είς την οικογένειαν καί συγγενείς της 
διαβιβάζομεν τά θερμά μας συλλυ
πητήρια.

βώσεως τής στεφανιαίας άρτηρίας 
καί άφήκεν σύζυγον, κορίτσια, ά- 
δέλφια, συγγενείς καί γνωστούς νά 
κλαΐνε άπό καρδιάς τόν πρόωρον 
θάνατόν του.

ΧΡΙΣΤΟΔ. Ο. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ

Μεταξύ τών τόσων πατριωτών μας 
— Βασιλειαδών, Παυλιδών, Λουϊζι- 
δών, Κρεμμυδάδων, Χρυσαφίνη, Λα
μέρα, Τσακκίριδων, Κοφτερού, Κα- 
ραβασίλη, Χατζηαντωνίου, Σαράφη, 
καί τόσων άλλων πού άπέθαναν έν 
τή ξένη καί δέν τούς σκεπάζει τό 
χώμα τής πατρίδος μας, συγκατα
λέγεται καί ό καλός διδάσκαλος 
Χριστόδουλος Θ. Παπαδουλής, ό 

όποιος άπέθανεν είς Χίον δπου είρ
γάσθη σχεδόν ίσοβίως. ‘Ο μακαρί
της Χριστόδουλος ύπήρξε καλός καί 
έργατικός διδάσκαλος, συνέβαλε διά 
νά άποκατασταθοΰν αί δύο άδελψαί, 
είργάσθη διά τήν μόρφωσιν τών τρι
ών θυγατέρων του καί τοΰ υίοϋ του 
Θεοδώρου νά τελειώση Χημικός καί 
είργάσθη άπό τοΰ 1912—1950 είς 
Χίον διδαξας καρποφόρως καί έπω- 
φελώς. Οί μαθηταί καί πλήθος εύερ- 
γεθέντων θά μνημονεύουν τό όνο
μά του μέ σεβασμό καί εύφήμως.

Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
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ΣΥΝΔΡΟΜ ΑΙ
ΈσωτερικοΟ :
Έτησία................... Δρχ. 60
Εξάμηνο; ................ » 35
’Εξωτερικοί):
Έτησία . $ 5 ή £ 2
Εξάμηνο; $ 3 ή £ 1

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
PENAN ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφεϊον 14

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ
Μ. ΟΕΟΔΟΣΙΑΔΗΝ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος
Γραφείου 14

Διευθύνσεις συμφώνως τω Νόμω. 
Υπεύθυνος:

ΡΕΝΑ Λ ΠΑΠΑΝΤΟΗΙΟΤ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

‘Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΣΠΥΡΟΣ Ν ΧΠΡΑΦΑΣ

Σύρου 10 — Μπουρνάζι

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Πρός τόν
κ. Μιχαήλ Σαράφην 
Πρόεδρον τής Ένώσεως 
Μακρηνών καί Λιβισια- 
νών “Η ΜΑΚΡΗ,, 
ΕΝΤΑΥΘΑ,

Κύριε Πρόεδρε,
Ή μεγάλη έκτίμησις τήν οποίαν 

τρέφω τόσον πρός τό πρόσωπον υ
μών τού όποιου γνωρίζω τήν δλην 
σταδιοδρομίαν και τήν ύποστήριξιν 
ιδιαιτέρως τήν όποιαν προσεφέρατε 
είς τούς πατριώτας μας δταν σάς έ- 
δίδετο ή ευκαιρία, ιδίως δέ δταν υπη
ρετούσατε είς Θεσσαλονίκην, δσον 
και πρός τά έκλεκτά μέλη τοϋ Συμ
βουλίου σας, ώς έπίσης και ή πε- 
ποίθησις δτι ύπό τήν νέαν σύνθεσιν 
τοϋ Συμβουλίου θά πραγματοποι- 
ηθή ό κοινός πόθος δλων ήμών τών 
έκ Μάκρης και Λΐ'βισίου καταγομέ- 
νων, τής καλλιέργειας δηλονότι τοϋ 
πνεύματος τής ειλικρινούς συνεργα
σίας, τής όμονοίας καί τής άγάπης 
μεταξύ μας ούτως ώστε συντόμως 
νά ίδωμεν άξιοποιούμενα δλα τά 
πνευματικά έκεΐνα κειμήλια διά τά 
όποΐα θά έδει νά είμεθα ύπερήψα- 
νοι, μοί γεμίζουν τήν καρδιάν χα
ράν τήν οποίαν εκδηλώνω διά τής 
προσφοράς 15 καθισμάτων είς τόν 
Σύλλογον, ευχόμενος δπως ή μέν 
προσφορά μου αΰτη εύρη καί άλλους 
μιμητάς διά νά βοηθήσωμεν τόν 
Σύλλογον είς τά πρώτα του βήμα
τα δεδομένου δτι τά οικονομικά του 
δέν εΐναι καί τόσον εύρωστα, τά δέ 
άναμενόμενα αγαθά έκ τών έργα- 
σιών τής Ένώσεως συντόμως νά 
εκδηλωθούν πρός χαράν ήμών πα
λαιών τε καί Νέων.

Μετά πλείστης άγάπης καί έκτιμή- 
σεως. ■ · j

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΚΟΣ

Κύριον,
Μιχαήλ Κάκον
Κολοκοτρώνη 40
ΠΕΙΡΑΙΑ
’Αγαπητέ κ. Κάκο,

Διά τοΰ Προέδρου τοϋ ήμετέρου 
Συλλόγου κ. Μιχαήλ Σαράφη, έλά- 
βομέν έπιστολήν σας, διά τής όποιας 
προσφέρετε είς τόν*  Σύλλογον 15 
καθίσματα.

Ή εύγενής αΰτη χειρονομία σας 
μάς συνεκίνησεν ιδιαιτέρως.

Έπιθυμοΰμεν νά σάς έκφράσω- 
μεν τάς θερμάς μας εύχαριστίας τό
σον διά τήν άξιόλογον προσφοράν 
σας, δσον καί διά τάς εύχάς σας 
διά τήν έπίτευξιν τών σκοπών τοϋ 
Συλλόγου, ή όποία θά έξαρτηθή κυ
ρίως άπό τήν ύποστήριξιν καί συμ- 
παράστασιν τών συμπολιτών μας.

Εύχαριστοΰντες ύμάς καί πάλιν 
καί ευχόμενοι δπως τό παράδειγ
μά σας εύρη καί άλλους μιμητάς,

Διατελοϋμεν μετ’ έκτιμήσεως 
‘Ο Πρόεδρος ‘Η Γεν. Γραμαμτεύς 
Μιχ. Σαράφης Άντ. Γεωργαλίδου

Κύριον
Παύλον Πουζιάρην

‘Αγίου "Ορους 54
Κερατσίνι
ΠΕΙΡΑΙΑ

’Αγαπητέ Συμπολΐτα,
Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ 

ήμετέρου Συλλόγου έπιθυμεΐ νά σάς 
έκφράση διά τής παρούσης τάς θερ
μάς του ευχαριστίας διά τήν προσ
φοράν έκ μέρους σας μιας εικόνας 
τής ‘Αγίας Παρασκευής. Τήν εικόνα 
ταύτην θέλομεν άναρτήσει είς τά 
νέα Γραφεία τοϋ Συλλόγου.

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς, 
‘Ο Πρόεδρος Ή Γεν. Γραμματεύς 
Μιχ. Σαράφης Άντ. Γεωργαλίδου

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΠΕΙΑ
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΜΥΓΔΑΛΩΝ

Μέ τό θέμα τών άμυγδαλών, 
έπι πολλά έτη ήσχολήθησαν διε
θνώς, διάφοροι έπιστήμονες, δλων 
τών ειδικοτήτων. Ύπήρχε δέ έπ’ 
αύτοΰ κοινή ιατρική συμφωνία 
μέχρι κα! πρό εϊκοσιν έτών, ή 
όποία άπέβλεπεν εϊς τήν άνάγ
κην τής άφαιρέσεως τών άμυγ- 
δαλών, άνευ συνεπειών, οσάκις 
έπεβάλλετο, διά τόν οργανισμόν 
τοϋ ανθρώπου.

Διά πρώτην φοράν, περίπου τό 
1938, έδημοσιεύθησαν αί πρώ- 
ται σχετικά! μελέται ύπό τών λα
ρυγγολόγων Guido κα! Galderoli, 
διά τάς άπωτέρας παθολογικάς 
συνέπειας έπ! τής άφαιρέσεως 
τών αμυγδαλών. Διά συστηματι
κών δέ μελετών απέδειξαν δτι 
δέν πρέπει νά άφαιρήται έν δρ
γανον, χρήσιμον κα! ύψίστης Α
ποστολής, μέ τό όποιον έπροικί- 
σθη ό άνθρωπος θεόθεν κα! δπερ 
άφαιρούμενον δημιουργεί άνωμα- 
λίας εϊς τά διάφορα λειτουργικά 
συστήματα.

Σημειωθήτω, δτι είναι όργανα 
άνευ Ανταλλακτικών, έφ’ δσον, 
άφαιρουμένων δέν άντικαθίσταν- 
ται πλέον. Διά τήν Ιατρικήν δέν 
ύπάρχουν μεμονωμένα όργανα, 
άλλά μία θαυμασία άλληλουχία 
όργάνων καί λειτουργιών. Πώς, 
λοιπόν, άνθρωπε παρεμβαίνεις εϊς 
τό έργον τής φύσεως κα! διασπάς 
αύτήν τήν έσωτερικήν ισορρο
πίαν ;

Σήμερα, δέν ύπάρχει πλέον 
θέμα εστιακής λοιμόξεως· ύπάρ-

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

'Ένα στιγμιότυπου άπό τόν Αγιασμόν κατά τήν ημέραν τών εγκαινίων 
τού Συλλόγου. Διαγκρίνονται έξ αριστερών πρός δεξιά ό Πρόεδρος κ. Μι
χαήλ Σαράφης, ό κ. ’Αντώνιος Πετρόγλου, ό Μιχαήλ Πανηγύρης καί ό κ. 

Σάββας Πασχαλίδης.

(Συνέχεια άπό τήν 1η σελίδα) 
ρον, διότι δΓ αύτής θά έλθωμεν είς 
άμεσον επαφήν μέ τούς Πατριώτας 
μας τοΰ τε εσωτερικού καί τοΰ έξω- 
τερίκοΰ, γιά νά ξαναζωντανέψη τό 
ένδιαφέρον καί νά καλλιεργηθή σι
γά - σιγά τό πνεύμα τής άγάπης 
καί όμονοίας μεταξύ μας, καί νά 
ξανο φέρω μεν στήν μνήμην μας τά 
τόσα καί τόσα ώμορφα κειμήλια 
πνευματικά καί ήθογραφικά τοΰ τό
που μσς.

Ή έκφοσις δμως μιάς έφημερί- 
δος, άπαιτεΐ θυσίας - θυσίας ύλικάς 
άφ’ ένός καί πνευματικήν συμπα- 
ράστασιν τών διανοουμένων Πατριω
τών μας άφ’ ετέρου.

Διά τό πρώτον ποιούμεθα άπό 
τοϋδε έ.κκλησιν πρός άπαντας τούς 
δυναμένους νά τρ πράξωσι, νά έκ- 
δηλώσουν έμπραγμάτως τό ένδιαφέ
ρον των, διότι δυστυχώς τό ταμεΐον 
τής Ένώσεως μας δέν δύναται, πρός 
τό παρόν τουλάχιστον, νά άνταπο- 
κριθή σέ σοβαρός δαπάνας.

Διά τό δεύτερον έπίσης διατυποΰ- 
μεν τήν παράκλησιν δμως μάς δώ- 
σητε τήν πνευματικήν εκείνην ύλην, 
ή όποία νά περιστρέφεται όχι μό
νον είς θέματα τοπικά τής Μάκρης 
καί Λιβισίου άλλά καί είς άλλα έ
π ι στημόνι κά τά όποΐα θά ένδιαφέ- 
ρουν δλους μας μέν άλλά ιδιαιτέ
ρως τήν νέαν γενεάν μας.

Θά καθιερώσω^εν στήλας γενικού 
ενδιαφέροντος, διά τούς πατριώτας 
μας τούς έγκατεστημένους είς διά
φορα σημεία τής Ελλάδος καί θά 
εϊμεθα ευτυχείς νά συμπληρώνωμεν 
τά κενά καί τάς άνάγκας τάς οποίας 
θά μάς ύποδεικνύουν.

Θά δημιουργήσωμεν Τμήμα ’Ια
τροφαρμακευτικόν διά τήν παροχήν 
δωρεάν ιατρικής περιθάλψεως είς ά
πορους πατριώτας μας.

Τό Τμήμα αύτό θά τελή έπίσης 
ύπό τήν έπιμέλειαν τοϋ κ. Χατζη- 
παναγιώτου ό όποιος εύγενώς προσ- 
φέρεται νά Επισκέπτεται δωρεάν 
νά μεριμνά διά τήν χορήγησιν φαρ
μάκων ή τήν είσοδόν των είς Νοσο
κομεία δταν παρίσταται άνάγκη. 

χει δμως τών άμυγδαλών, θέμα 
ιατρικόν και κοινωνικόν, διότι ά- 
πεδείχθη, δτι ή άμυγδαλεκτομή 
δημιουργεί άνωμαλίας γενικωτέ- 
ρας, δπως άπέδειξαν μέ τάς έρ- 
γαστηριακάς κα! κλινικάς έρεύ- 
νας των διάσημοι καθηγητα! έπ! 
ζώων καί άνθρώπων.

Αί άμυγδαλαϊ προσφέρουν έρ
γον θετικόν είς τόν οργανισμόν 
μας είναι πολύτιμα άμυντικά καί 
άνοσοποιητικά όργανα, δηλαδή, 
δ Οργανισμός άντιμετωπίζων δ
λους τούς έχθρούς, οΐτινες εϊσβάλ 
λουν έν αύτώ, προσπαθεί δι’ αύ 
τών, νά τούς έξουδετερώση.

Αί αμύγδαλα! έπίσης παίζουν, 
ώς άπεδείχθη, σπουδαίον ρόλον 
είς τήν διατήρησιν τής έσωτερι- 
κής ισορροπίας τοϋ όργανισμοΰ 
μας.

"Ας μή θίγωμεν, λοιπόν, τα 
καλώς κείμενα' άς μήν άφαιροϋ- 
μεν τόσον εύκολα ένα δργανον 
μέ τόσον σπουδαίου αμυντικόν κα! 
ανοσοποιητικόν ρόλον καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τής ζωής μας.

Ή καλλιτέρα θεραπεία, σήμε
ρα, δταν νοσεί τό δργανον τού
το, είναι τόσον εϊς τάς δξείας, δ
σον κα! εϊς τάς χρονίας μορφάς 
ή άκτινοβολία. Πρόκειται περί 
θεραπείας, ή όποία είναι άναί- 
μακτος, Ακίνδυνος καί ανώδυνος. 
’Αρκεί, νά γίνεται ύπό εϊδικοΰ 
κα! πεπειραμένου άκτινοθεραπευ- 
τοΰ.

ΠΑΝΤ. Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓίωΤΟΥ 
’Ιατρό;

2) Θά ίδρύσωμεν Τμήμα Φιλαν
θρωπικόν, τά μέλη τοϋ όποιου θά 
έρχωνται είς επαφήν μέ τούς πα
τριώτας μας, μέσφ μιάς τοπικής 
έκπροσωπευτικής επιτροπής, τήν ο
ποίαν θά άναγνωρίσωμεν είς κάθε 
προάστειον ή συνοικισμόν πατριω
τών μας, διά νά διακριβώνουν τήν 
κατάστασίν των καί νά έρχόμεθα 
κατά τό δυνατόν άρρωγοί είς τόν 
πόνον καί τήν άνέχειάν των.

Καί αύτή ή προσπάθειά μας δ
μως έχει άνάγκην ένισχύσεως.

Γ Γ αύτό θά παρακαλέσωμεν δ
λους δπως εΐναι τακτικοί είς τήν 
πληρωμήν τών συνδρομών τής Έ
νώσεως κα» τής Εφημερίδας μας, 
διά νά εΐναι δυνατόν αί σκέψεις καί 
αί προθέσεις μας νά πραγματοποιη
θούν.

3) Έχομεν τήν άπόφασιν νά ά- 
ξιοποιήσωμεν κάθε πνευματικόν κει
μήλιου, το όποιον κατέλειπον προ
γενέστεροί μας ή καί κατέχεται άπό 
άλλους εύρισκομένους μεταξύ μας, 
διά νά έκτιμήση πρό παντός ή νέα 
γενεά περισσότερον τόν τόπον προ- 
ελεύσεώς της καί νά (/περηφανεύε
ται καί νά καυχάται διά τούς προ
γόνους της, οί όποιοι ύπήρξαν πραγ
ματικοί 'Έλληνες καί ήρωες, συγ- 
γράψαντες, ή έπιτελέσαντες έργα 
βραβευθέντα άπό Κυβερνήσεις, Πα
τριαρχεία, ’Ακαδημίας κλπ.

4) Θά μεριμνήσωμεν νά έγκατα- 
σταθή κάπου στήν ’Αττικήν ένα ώ- 
μορφο χωριουδάκι, σέ κάθε γωνιά 
τοΰ όποιου θά βρίσκεται καί κάτι 
ποΰ νά θυμίζη Λιβίσι ή Μάκρην.

Αυτά δλα δμως άπαιτοΰν χρόνον 
καί ειλικρινή ο’υμπαράστασιν δλων 
τών πατριωτών μας, δΓ δ καί ποι
ούμεθα έκκλησιν πρός δλους νά συν- 
δράμωσι τό έργον μας.

Άπό σάς τούς παρισταμένους είς 
αύτήν τήν ίεράν τελετήν θά ζητήσω- 
μεν νά γίνετε διαπρύσιοι κήρυκες τών 
σκέψεων καί προσπαθειών μας διά 
νά δυνηθώμεν νά εϊπωμεν στό τέλος 
τής θητείας μας δλοι μαζύ τό τοϋ 
Φιδιππίδη «Νενικήκαμεν»!

MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ

ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΑ
ΤΡΑΓΟΥΑΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

Όταν στολίζουν τήν νύφη

"Ελα ευχή τής Μάνας της, έλα κί τού Κυροΰ της, 
έλα κί τού Προπάππου της τ’ άρχοντοπεθεροΰ της.

***
Ήρτιν ή ώρα ή καλή κί ύπεριβλουημένη 
νά πάρ’ άγδός τήμ πέρτικαν τήν άνθουστολισμένην.

Νά ’ χα φουνήν σάν τήν βρουντήν λαλιάσ σάν τήν καμπάναν 
νά τραβουδήσου τούγ Γαμπρόν τήν Νύφην τήσ Σευλτόναν.

Μά σέναν κόρη πρέπει σι καρέκλα καρυδένη 
γιά νά κουμπάς τήμ μέσησ σου τήν Μαργαριταρένη.

Στήμ μέσην τούν ίβάλαμουν τούν ούρανόν μί τ’ άστρα 
τήμ Παρπαριάμ μί τά σπαθιά τήμ Πόλημ μί τά κάστρα.

***
Βάλι μιτάνοιαφ φίλησι τής Μάννασ σου τού χέριν 
γιατί θά πας στήν νηκκλησιάν νά κάμεις άλλου ταίριν.

"Αγγελοι σί βαφτίσανε καί Παναγιά Νονά σου 
κι γιά τά τούτο τό ’ βαλαν Μαρία τ’ δνομάσ σου.

άκριβή μου, Νύφη μου, Μηλιά μου μί τούς κλώνους, 
άντάμα μί τού ταίρισ σου νά ζήσεις χίλλιους χρόνους.

"Οταν στολίζουν τόν γαμπρό

Περπέρη τά ξυαάφια σου νά τά μαλαματώσεις 
πού θά ξυρίσεις τούγ γαμπρόν νά μήν τόν αίματώσεις.

Γαμπρέ μου καλορίζικη Γαμπρέ μου νά γιράσεις, 
Γαμπρέ μου μί τήν νύφημ μας ωραία νά πιράσεις.

Τ’ άσήμιν κί τού μάλαμασ στήθ θάλασσαδ δέγ γιώννει, 
Πού πάρει άπού τού σόϊμ μας πουτέ δέν μιτανοιώννει.

Νύφη καλόχι τούγ γαμπρόγ γιατ’ ήταν ή ζουή μας, 
γιατί κι ίμές τούν εϊχαμουσ σταυρός στήγ κιφαλήμ μας.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΤΕΨΗ ΣΤΗ ΣΟΥΣΤΑ
Τήν ώρα πού μπαίνει ή νύφη στό χορό:

Νά ’ ν την ίδώ πού πρόβαλιν κί κάνετέ την τόπουν 
πό ’ λαμψιν σάν τούν ήλιουν στήμ μέσην τούν άνθρώπουν.

***
Γιά δες πώς έταιριάξανε τά δυό τους σ’ ένα μπόϊν 
σάν τά κυπαρισσόδεντρα μέσα στού περιβόλιν.

* .*  * '
"Εναν τραβούδιν θέν νά πού πού πάνου άφ’ τού κεράσι, 
τ’ άντρούενουν πού έγινιν νά ζήσει νά γηράσει.

"Εναν τραβούδιν θέν νά ποΰ ά5 εΐν’ κι άπού τήν Πάρον 
τούτα τά κσλουρίζικα νά ’ νιν κι άφ’ τούν Κουμπάρου.

***
Μάνα κί πώς άρέσανι τά δυό δεντρά στή βρύση, 
‘Η νύφη νά ’ νιν λιμονιά, γαμποός τού κυπαρίσσιν.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕωΡΓΙΟΥ (Νέα Μάκρη)

ΤΟ ΓΡΑΜΜΑ
(Συνέχεια άπ’ τή 2η σελίδα)

"Ητανε νύκτα δταν σηκώθηκε νά 
τοΰ δώση τό φάρμακο. ’Ήθελε κάτι 
νά άπολυμάνη, κΓ άνάβοντας μ’ ά- 
προσεξία τό σπιρτολόγο, άρπαξε 
φωτιά. Άπό τότε έχασε τήν δρα- 
σί της. Γείνηκε τυφλή. Τό παιδί σώ
θηκε. Καί σάν νά μήν έφτανε αύτό, 
σέ λίγο προσεβλήθη,κε άπό ρευματι
σμούς ποΰ εΐχαν γιά ιάποτέλεσμά 
τους, μιά γενική παραλυσία τών πο- 
δαριών της.

Άπό τότες περνούσε τή ζωή της 
καθισμένη σέ μιά μεγάλη καρυδέ
νια πολυθρόνα, κΓ ή μόνη της ά- 
μακούφισι καί παρηγοριά στή θλί- 
ψι της, ήτανε νά χαϊδεύη τά παι
διά της, πού τόσο κόπιασε νά τ’ 
άναθρέψη καί πού τώρα τής ήταν 
άδύνατο νά τά δη. Ό πόλεμος κη
ρύχτηκε. Ό Παύλος ήτανε φοιτητής, 
μά τόν πήρανε στρατιώτη. Ή μά
να έκλαψε, έκλαψε πολύ, μά άπό 
κεΐ γεμάτη καρτεριά καί πεποίθησι 
στό Θεό, ύπέμενε τό χωρισμό τοΰ 
παιδιού τη,ς ,καρτερώντας υπομονη
τικά τήν επιστροφή του.

Περάσανε μήνες.
Κάθε μέρα ή μόνη της ευχαρί

στηση άλλά κΓ αύτή μισή μιά ποΰ 
δέν μπόραγε νά τό διαβ’άση, ήτανε 
τό γράμμα τοΰ γυιοΰ της, άπ’ τό 
μέτωπο. Τδπερνε, τό φιλούσε, κΓ 
άπό κεΐ τάκουε ποΰ τής τό διάβαζε 
ή κόρη της, ή Λουλοΰ, γιά ό Πε
τράκης, τό μεσημέρι ή τό άπόγευ- 
μα ποΰ γυρνοΰσε άπό τό σκολειό.

Καί τώρα καθισμένη στή καρέκλα 
της, περιτριγυρισμένη άπό τά δυό 
της παιδιά, όνειρευόντανε έκεΐνον, 
ύστερα άπό τό διάβασμα τοΰ γράμ
ματός του. "Ητανε εύχαριστημένη.

ΚΓ ό παιρός περνούσε...

— Έφημερίδες, δευτέρα έκδοσι... 
τά όνόματα τών τραυματιών..., δευ
τέρα έκδοσι...»

Ό μικρός έφημεριδοπώλης φώ
ναζε σκληρίζοντας. Οί έφημερίδες 
γινόντανε άνάρπαστες. ‘Ο Πετρά
κης γύριζε άπ’ τό σκολειό. Ακούσε 
τίς φωνές τοΰ πωλητοΰ, κΓ δπως 
πάντοτε τό πρόσωπό του, χλώμια- 
σε φοβισμένα.

Σέ μιά δίστηλη κολώνα έγραφε:
«Μάς δόθηκε άπό τό Υπουργείο 

Στρατιωτικών ό κάτωθι κατάλογος 
ονομάτων νεκρών και τραυματιών, 
τών οποίων τά όνόματα θά στολί

ε κ & ρ & μ η
ΣΤΗΝ ΚΙΝΣΤΤΑ

ζουν, σαν μεγάλα καθάρια διαμάν
τια, τίς χρυσωμένες καί δαφνοστε- 
φανωμένες σελίδες τής Ελληνικής 
Δόξας καί Νίκης».

Κ’ ύστερα μέ παχειά γράμματα 
διαβαζόντανε, «Νεκροί», κΓ ά- 
κολουθούσανε όνόματα, «Γεώργιος 
Καλλονάς..., Νίκος Σεραφείμ..., Χρή- 
στος Κιλτένης..., Παΰλος Λ....

‘Ο μικρός σκέπασε τό πρόσωπό 
του μέ τά χέρια του, κάθησε στά 
κατώφλια κάποιου σπητιοΰ κΓ άρχι
σε νά κλαίη σπαραχτικά.

"Εκλαψε, έκλαψε, κΓ άξαφνα τι- 
νάχθηκε άπότομα. Μιά ιδέα πέρασε 
άπ’ τό νοΰ του. «Νά μήν τό μάθη, 
ή μητέρα», πήρε τήν εφημερίδα καί 
τράβηξε σάν τρελλός στό σπήτι 
τους.

Βρήκε τήν άδελφή του νά τόν πε
ρί μένη ανυπόμονα, γιατί άργησε. 
Τήν πήρε στή κάμαρά του, καί κεΐ 
τής έδωκε τήν εφημερίδα.

ΚΓ οί δυό τώρα σκυφτοί κλαί- 
γανε πάνω στό τυπωμένο χαρτί τής 
έφημερίδας, τόν κακό αύτό άγγελο 
τής συμφοράς.

— Λουλού, Λουλού, δέν ήρθε α
κόμα ό Πετράκης;» αύτή ή φωνή 
έκαμε καί τούς δυό νά τιναχθοΰν 
φοβισμένα άπάνω. Οί δυό εκφρά
σεις τών προσώπων των, μαρτυρού
σανε τήν ίδια άπορία.

— «Τί νά ποΰμε στή μητέρα;»
Σέ λίγα δευτερόλεπτα συνεννο- 

ηθήκανε κΓ οί δυό νέες ψυχές. "Η
τανε σύμφωνες. Σφουγγίξανε τά 
δάκρυα καί πήγανε κοντά της, σάν 
νά μή συνέβη τίποτε...

Κάθε βράδυ τώρα, όταν πάει νά 
διαβάση ό Πετράκης, κάθεται πρώ
τα, πρώτα καί γράφει ένα γράμμα. 
Εΐνε τό γράμμα άπ’ τόν σκοτωμένο 
άδελφό πού περιμένει άνυπόμονα νά 
πάρη ή μάνα.

Δάκρυα γεμίζουνε τή κόλλα τοΰ 
χαρτιού, μά πού τήν άλλη μέρα 
ξερένουνται καί σβνύουνε, άπό τά 
πόνε μένα γελοία τών δυό άδελφών, 
τήν ώρα ποΰ ή μάνα καθισμένη στήν 
πολυθρόνα της, άκίνητη καί τυφλή, 
άκούει τό γράμμα του, κΓ ό νοΰς 
της πετά σέ κείνον, πού πάντα 
θά καρτερά τήν έπιστροφή του...»

ΝΤΟΛΗΣ ΝΙΚΒΑΣ 
Σμύρνη, ’Απρίλιος 1921

Μιά ήλιόλουστη μέρα στό τέλος 
τής Άνοιξης, δταν τό καλοκαίρι εΐ
χε άρχίσει νά ζεσταίνη τό σώμα 
μας, μιά έκδρομή στήν πιό γραφική 
άκρογιαλιά τοΰ Σαρωνικοΰ ζέστα
νε καί τις καρδιές τών Μακρηνολι- 
βισιανών, τίς καρδιές μας.

"Ολοι μαζί, μετά τήν ένωσι τών 
συλλόγων μας, χωρίς διχόνοιες καί 
διχασμούς, ένωμένοι, μέ μιά σκέ- 
ψι θερμή στήν καρδιά, διασκεδάσα
με έντονα καί ξένοιαστα κοντά στή 
θάλασσα, τήν όμορφη αύτή Κυρια
κάτικη μέρα.

Ήταν μιά έκδήλωσι, ξέχωρη, ζή- 
σαμε δλοι πολύ κοντά, καθίσαμε 
γύρω στό ίδιο τραπέζι άνακατεμ- 
μένοι, ψηθήκαμε στόν ίδιο ήλιο, λου
στήκαμε στήν ίδια θάλασσα. Ήταν 
τό βάπτισμα τοϋ καινούργιου Συλ
λόγου, άπηλλαγμένου άπό τόν κακό 
δαίμονα πού διχάζει τίς σκέψεις καί 
τά αισθήματα, πού σκορπίζει στόν 
άνεμο τήν έργασία καί γκρεμίζει τό 
οικοδόμημα τής προσπάθειας πού 
καθένας μας καταβάλλει γιά νά έ- 
πιτευχθή ό σκοπός τής ίδρύσεως 
καί τοϋ ιερού έργου τής συστάσεως 
τοΰ Συλλόγου.

Πιστεύω άπόλυτα δτι καθένας ά
πό μάς, γνωρίζων τό άπόφθεγμα 
τών Ελλήνων προγόνων μας «Ή 
ισχύς έν τή ένώσει», ούδέποτε πλέ
ον θά διανοηθή νά προβή είς τήν 
ιεροσυλίαν, νά ρίψη έστω καί ένα 
λιθάριον γιά νά καταστρέψη τήν 
ώραίαν εικόνα τής ένότητος καί τής 
άγάπης τών πατριωτών μας.

Έξ άλλου κάτω άπό τήν σκέπην 
τής άγάπης πώς εΐναι δυνατόν νά 
μήν περάσωμε εύχάριστα; ‘Ο καθέ
νας εΐχε καί κάτι νά προσθέση στήν 
διασκέδασί μας, καί στήν φυσική 
ομορφιά καί αύτής τής πέτρας πού 
έχει τήν κλασσική λιτότητα καί τήν 
χάρι τής έλαφράς γραμμής καί γρά
φεται δλο φώς, ισορροπία καί χά
ρι σάν φράσι Πλατωνική.

Κάτω άπό τόν ούρανό τοϋ ’Ολυμ
πιακού δωδεκαθέου καί κάτω άπό 
τό στερέωμα τών Πλατωνικών Ιδεών, 
ή ένότης μας ήταν ό ρυθμός καί ή 
άγάπη τής δημιουργίας.
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΤΖΗΚωΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΑΚΡΗΝΛ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Θά θυμοΰνται βέβαια οί παλαιό- 

τεροι τήν πασπατοϋραν τής Μάκρης- 
στό κέντρον κοντά στό Τούρκικο 
τζαμί.

Έκεΐ πήγαιναν οί χοτζάδες πρό 
του Ναμαζιοϋ των (προσευχής) καί 
έπλύνοντο χέρια, λαιμόν κ.λ.π.

Μιά μέρα άπελάμβανε τό θέαμα 
ένας νεαρός γνωστής καλής οικογέ
νειας τής Μάκρης, άλλά άτακτος 
καί πολύ τολμηρός. Σέ μιά στιγμή 
τόν βλέπουμε νά τρέχη πρός τό μέ
ρος ένός Χότζα, τοϋ πλέον εύτρα- 
φοϋς καί χοντρολαίμου καί σηκώ
νοντας τό χέρι του τοΰ κατάφερε 
μιά ώμορφη «χαστουκιά» στό σβέρ
κο.

Ό Χότζας ξαφνιάστηκε καί έξα- 
γριωμένος, σηκώθηκε, έπιασε άπό 
τόν γιακά τόν νεαρόν καί τοΰ έλε
γε, τουρκιστί βέβαια: «Δέν ντρέπε
σαι βρέ όγλάν έσέκ, εσύ τόσο καλής 
γεννιάς παιδί νά μέ κτυπήσης στό 
σβέρκο μου; Θά σοΰ δείξω βρέ 
παλιόπαιδο» καί μιά καί δυό τόν 
πηγαίνει στόν Καδή (Έίρηνοδίκην).

‘Ο Καδής τούς δίκασε άμέσως 
και έπεβαλε πρόστιμο στόν νεαρό 
ένός μετζιτιού (τούρκικο νόμισμα) 
γιά ψυχική όδύνη.

Ό νεαρός δμως δέν εΐχε τόσα 
λεπτά πάνω του καί ζήτησε τήν 
άδεια νά πάη σπίτι του καί νά φέ- 
ρη τό πρόστιμο.

Συμφωνοϋντος καί τοϋ Χότζα, ό ό
ποιος έκάθητο νωχελέστατα σέ μιά 
πολυθρόνα κομπάζοντας γιά τήν έ- 
πιτυχίαν, έδόθη ή άδεια τοΰ ένός τε
τάρτου τής ώρας.

Έπέρασεν δμως τό ένα τέταρ
τον, έπέρασεν ή μισή έπέρασε μιά 
ώρα καί ό νεαρός δέν φάνηκε.

"Οπως ήταν δμως ζέστη ό Κα
δής (είρηνοδίκης) νύσταξε καί άρ
χισε σιγά - σιγά νά τόν σιγοπέρνει 
στήν έδρα του.

‘Ο Χότζας παρακολούθει τήν κα- 
τάστασιν, δταν είδε δέ δτι περνούσαν 
τα λεπτά, οί ώρες καί ό νεαρός δέν 
φαινόταν ένώ ό Καδής άρχισε νά 
ροχαλίζη, σηκώθηκε σιγά - σιγά γιά 
νά μή γίνη άντιληπτός, Ιάνεβαίνει 
στήν έδραν καί καθώς ό Καδής έ
βαζε κεφαλομετάνοιες, τοΰ τραβά 
μια στό σβέρκο πού ό Καδής τινά
χτηκε ένα μέτρο πάνω.

Αμάν μωρέ Χότζα, λέει πρός 
τόν Χότζαν ό Καδής, Νά γιακίορ- 
σουν (τί κάμνεις) μπρέ;

Ό Χότζας άφελέστατα γυρίζει 
καί τοϋ λέγει:

—■ Καδή έφέντη, αύτό τό πρό
στιμο ποΰ έβαλες γιά μένα, τό 
έβαλες γιατί αύτός ό ’Ογλάνης μ’ 
έδωσε μιά σβερκιά.

’Επειδή δμως εΐναι ζέστη κΓ αύ
τός δέν φαίνεται νά φέρη τά λεφτά, 
σοΰ μεταβιβάζω μαζύ μέ τήν σβερ
κιά ποΰ σ*  ούδωκα καί δλα τά δι- 
καιώματά μου, γιατί έξίκολσουν δέν 
μπορώ νά περιμένω παραπάνω στό 
Γραφεΐον σου... Καί ό Καδής... έ- 
μειδίασε... σάν εύχαρι στη μένος! ! !

Μ. ΣΑΡΑΦΗΣ



ΛΙΒΙΣΙ

ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙ*  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΣ ΕΙΑΗΣΙΣ

Κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου, τετρα
μελής επιτροπή έκ τών κ.κ. Δε- 
σποίνης Ζαμπάκη, ’Αντιγόνης Γε- 
ωργαλίδου, Παντελή Χατζηπανα
γιώτου και Γεωργίου ΙΙαναγή, 
μετέβη τήν 25ην Σεπτεμβρίου έ. 
ί. εις Νέαν Μάκρην, ΐνα παρα- 
στή είς τήν έκλογήν τής πεν
ταμελούς έπιτροπής ήτις θά άν- 
τιπροσωπεύη τόν Σύλλογον έν 
Νέα Μάκρη, συμφώνως πρός σχε
τικήν διάταξιν τοϋ Καταστατικού.

Κατά τήν άνω ήμέραν, Κυρια
κήν καί ώραν 11 π.μ. προσήλθον 
εις τό έν Νέφ Μάκρη, Δημοτι
κόν Σχολεϊον οί κάτωθι έν Νέα 
Μάκρη έγκατεστημένοι πατριώται 
μας.
1) Νικήτας Χατζηεμμανουήλ 
2) Νικόλαος Κούρτης
3) Λάζαρος Πασβάγκας
4) Θεοφάνης Παυλίδης
5) Ήλίας Ταχτατζής
6) Δημήτριος Ζαγκίνης
7) ’Αντώνιος Χατζηεμμανουήλ 
8) Μιχαήλ Μάλλης
9) Μιχαήλ Καλλιντζής 
10) Λουΐζος Καρατζάς 
11) Χρηστός Βαλασίου 
12) Παναγιώτης Χατζηεμμανου
ήλ
13) Δημοσθένης Δαμιανός 
14) ’Αντώνιος Πασβάγκας 
15) Δημήτριος Κούκης 
16) Μιχαήλ Χατζηεμμανουήλ

ΑΤΥΧΗ ΜΑΝΑ
Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος

Τό ρωλόγι τής "Αγιας Φωτεινής 
κτυπούσε μεσημέρι, και ή κανονιά 
πουρριξε τό βαπόρι ήρθε σάν άν- 
τίκτυπος, σάν ήχώ, στό κτύπημα 
τής καμπάνας, δταν ή γρηούλα 
λουσμένη κυριολεκτικά στόν ίδρωτα 
και κουρασμένη, στεκόντανε όξω άπό 
τή μεγάλη σιδερένια πόρτα του Παρ
θεναγωγείου, που στό απάνω μέρος 
της, σάν οικόσημο απλωνόντανε μιά 
ταμπέλλα άσπρη μέ γαλανά γράμ
ματα καί μέ δυό κόκκινους σταυρούς 
ζουγραψισμένους στις άκρες της.

«Δ'. Στρατιωτικό Νοσοκομεΐον 
Σμύρνης».

"Ενας στρατιώτης, άκουμπισμένος 
στό τοίχο, ήτανε φρουρός. Σ’ αυτόν 
προχώρησε ή γρηούλα και τόν παρε- 
κάλεσε νά τήν άφίση νά μπή μέσα 
γιά νά δή τόν διευθυντή. Ό στρατιώ
της δέν θέλησε νά τήν άφίση νά πε- 
ράση γιατί εΐχε τέτοιες διαταγές κ’ 
ή γρηούλα έπέμενε καί τόν παρα- 
λούσε σχεδόν κλαίοντας. Ξαφνικά τήν 
παραμέρηίσε πρός τά πίσω καί σή
κωσε τό όπλο του χαιρετώντας. "Ε
νας αξιωματικός περνούσε. ’Αντε- 
λήφτηκε τήν κίνησι τού φρουρού καί 
βλέποντας τήν γρηούλα που στεκόν
τανε άκίνητη καί σάν πεθαμένη άπό 
τή κούραση τόν ρώτησε, ποιά ήταν 
καί τί ήθελε. Ετοιμαζόντανε νά ά- 
παντήση μά ή γρηούλα τόν πρόλα
βε...

—«’Άστε με νά μπω μέσα, έρ- 
χουμαι άπό τό Κάϊρο, έχω τό γυιό 
μου στρατιώτη κ’ ήρθα έπίτηδες νά 
τόν δώ. Ξόδεψα δτι εΐχα στό ταξεΐδι 
μου, δέν έχω πού νά πάω, άστε με 
νά κοιμηθώ έδώ τό βράδυ, δέν θέλω 
τίποτε άλλο... κ’ άρχίνησε τά κλάμ- 
ματα σκύβοντας νά φιλήση τό χέρι 
του. ‘Ο αξιωματικός συγκινημένος 
έσκυψε καί τήν σήκωσε...

—«Μή κλαΐς, κυρά μου, έλα μέσα 
νά μιλήσουμε μαζύ στό διευθυντή, 
κάτι θά γείνει καί γιά σένα, μή 
κλαΐς, καί τήν τράβηξε μέσα. ’Ακουμ
πισμένη στό χέρι του, περπατού
σε σκυφτή κρατώντας μέ τάλλο της 
χέρι, ένα μαντήλι πού μ’ αύτό σφούγ
γιζε τά μάτια, πού άκράτητα δάκρυα 
τρέχανε, τρέχανε...

Καθισμένος μπροστά στό γρα
φείο του ό διευθυντής έγραφε. ’Ήτα
νε ένας ήλικιωμένος γεροντάκος, κ’ 
ή φυσιογνωμία του φανέρωνε τή κα- 
λωσύνη του, πού μάταια προσπα
θούσε νά κρύψη ή αύστηρότητα τοΰ 
έπαγγέλματος καί τού καθήκοντος 
του, κάτω άπό τή χακί εκείνη φο
ρεσιά. ‘Ο κρότος τοΰ κτυπήματος1 
τής πόρτας, τόν έκανε νά άφήση 
τή πέννα του. "Ενα ξερό «εμπρός» 
καί ή πόρτα άνοίχτηκε, άφίνοντας 
νά περάση μέσα ένας αξιωματικός 
κ’ ή γρηούλα. Μείνανε κάμποση ώρα 
μέσα. "Οταν ξανάνοιξε ή πόρτα ή 
γρηά δέν εκλαιγε πιά- ιΟ πόθος 
της πραγματοποιήθηκε. Θάμενε κεΐ 
μιά-δυό μέρες ώσπου νάπαιρνε καμ- 
μιά εϊδησι άπό τό γυιό της, κ’ ή χα
ρά της αύξανε περισσότερο, δσο 
συλλογιζόντανε, πώς ό διευθυντής 
πήρε σημείωσι τής σύστασης τοΰ 
παιδιού της, καί θά φρόντιζε. Τής 
δώσανε ένα μικρό δωματιάκι, πού 
μέσα βάλανε ένα κρεββάτι στρατιω
τικό. Μόλις έμεινε μόνη έττεσε κου- |

17) ’Εμμανουήλ Μαυρΐκος 
18) Νικόλαος Καραγεωργίου 
19) ’Αθανάσιος Λαγάκης 
20) Μιχαήλ Τσακιργιάννης 
21) Βέρα Δαμιανού

Λαβών τόν λόγον ό έκ τών με
λών τοΰ Διοικ. Συμβουλίου ιατρός 
κ. Παντελής Χατζηπαναγιώτου, 
άνέφερεν έν συντομία τά τής συγ- 
χωνεύσεως τών δύο προκατόχων 
Συλλόγων είς. τόν νέον τοιοΰτον, 
άναπτύξας τούς σκοπούς καί τάς 
επιδιώξεις αύτοΰ, απαραίτητος 
προΰπόθεσις διά τήν πραγματο- 
ποίησιν τών οποίων, έτόνισεν, εί
ναι ή συμπαράστασις δλων τών 
άπανταχοϋ εύρισκομένων πατρι
ωτών μας.

Έν συνεχεία, δ κ. Νικόλαος 
Καραγεωργίου ηύχαρίστησεν έκ 
μέρους τών έν Νέα Μάκρη πατρι
ωτών μας τούς συντελέσαντας είς 
τήν ένωσιν τών δύο Συλλόγων, 
ύποσχεθείς δτι, τόσον αύτός, δ- 
σον καί δλοι οί άλλοι θά κατα
βάλουν πάσαν δυνατήν προσπά
θειαν διά νά βοηθήσουν τό έργον 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

Μετά τό πέρας τών ομιλιών, 
έξελέγη διά βοής ή ’Αντιπροσω
πευτική ’Επιτροπή, άποτελεσθεϊ- 
σα έκ τών κάτωθι προσώπων:

Νικολάου Καραγεωργίου, Νι
κολάου Κούρτη, Νικήτα Χατζη
εμμανουήλ, Βέρας Δαμιανού καί 
Μιχαήλ Καλλιντζή.

ρασμένη καί γλήγορα ό ύπνος τήν 
πήρε...

Θάτανε έξη, βραδυνό δταν άνοιξε 
τά μάτια της. Κύτταξε γύρω της 
καλά, καλά, τής φάνηκε πώς όνει- 
ρευόντανε, καί προσπαθούσε νά θυ- 
θημή τί γείνηκε. Θόρυβος αυτοκινή
των, πατήματα γλήγορα, κι’ ομιλίες 
τήν έκαναν νά ξυπνήση άπό τίς σκέ
ψεις της. Σηκώθηκε καί ιμέ γλη.γο- 
ράδα νέου κοριτσιού, έσιαξε τό κρεβ- 
βάτι της. “Επειτα μισοάνοιξε τήν 
πόρτα ικαΐ κύτταξε φοβισμένα τό 
διάδρομο. Στρατιώτες ιμέ μπλούζες 
άσπρες καί μαβιές, νοσοκόμες, άξιω- 
ματικοί, άλλοι στρατιώτες πάλι μέ 
μόνο έχοντας στό άριστερό τους 
χέρι μιά ταινία άσπρη μέ κόκκινο 
σταυρό στή μέση, άνεβοκατέβαιναν 
άδιόοκοπα κουβαλόντας πάνω σέ φο
ρεία πληγωμένους. "Εμεινε κεΐ στή 
θέσι της, άκίνητη καί παρακολου
θούσε δλη τήν κίνησι.. Τά μάτια της 
παίζανε αδιάκοπα καί προσπαθούσε 
νά γνωρίση μέσα σ’ εκείνους κανένα 
γνωστό της. Ή ώρα περνούσε, σέ 
λίγο ό θόρυβος σταμάτηξε, τ’ αυ
τοκίνητα πιά δέν άκούγουνταν. Τά 
φορεία έπαψαν, καί μόνο οί νοσο
κόμες μέσα στις άσπρες μπλούζες 
των, σάν σκιές άγγέλων, μπαινό- 
βγαιναν άπό μέσα άπό τούς θαλά
μους κουβαλώντας διάφορα πράγμα
τα. Ή ησυχία εΐχε πάλι ξαναγυρί- 
σει μέσα στό σπίτι έκεΐνο τού πόνου. 
Γεμάτη άπό περιέργεια καί φόβο, 
άνοιξε καλλίτερα -τήν πόρτα της καί 
βγήκε όξω. Προχωροΰχε πατώντας 
στίς μύτες τών ποδαριών της, κ’ 
έτσι έφθασε πρός σ’ ένα μεγάλο θά
λαμο. Μιά νεκρική σιγή βασίλευε σ’ 
δλο τό δωμάτιο, πού διακοβόντανε 
κάποτε-κάποτε άπό κανένα βογγητό, 
γιά καμμιά κραυγή πόνου. Τό λίγο 
φώς τών ηλεκτρικών, έδινε κΓ αυτό 
μιά περισσότερη ώχράδα στίς κου
ρασμένες φυσιογνωμίες τών κορμιών 
πού πλαγιάζανε πάνω σέ κρεββάτια 
μέ όλόασπρα σεντόνια, πού βαλμέ
να σέ ίσια γραμμή, είχανε τήν Ϊ6ια 
κανονική άπόσταση τό ένα μέ τ’ 
άλλο. Ή γρηούλα στάθηκε λιγάκι 
κάτω άπό τήν πόρτα, τή τολμώντας 
νά προχωρήσει, καί μπροστά άπ’ 
τά θολωμένα μάτια της, περάσανε 
εικόνες, εικόνες... κ’ είδε μανάδες 
πού κλαίγανε γιά τά παιδιά τους, 
κ’ εΐδε μανάδες πού σκούζανε γιά 
τούς άνδρες τους... κ’ είδε... κ’ εΐδε, 
κ’ άλλες... άλλες... κ’ αποφασιστικά, 
κάνοντας ένα κίνημα, σάν νάθελε νά 
διώξη δλους αύτούς τούς κακούς 
εφιάλτες πού τήν περιτριγυρίζανε, 
μπήκε μέσα...

Τώρα σκυμμένη μπρος σέ κάθε 
κρεββάτι προσπαθούσε νά διακρί- 
νη τά ηλιοκαμένα καί μαυρισμένα 
άπ’ τή κούρασι εκείνα πρόσωπα, 
αγνώριστα κάτω άπό τά πυκνά γέ- 
νεια καί μαλλιά. Καί στό κάθε σκύ
ψιμό της, ή καρδιά χτυπούσε δυνα
τά, σάν νάθελε νά φύγη άπό τή θέ
σι της. Εΐχε περάσει μισή ώρα κ’ 
ετοιμάζονταν νά βγή δξω, άφοΰ πρώ- 
τερα έπισκέφτηκε όλα τά κρεββά-, 
τια, δταν ένα δυνατό βογγητό τήν 
έκανε νά στρέψη πίσω. Κάτω κεΐ, 
σέ μιά γωνιά, τό σεντόνι ένός κρεβ- 
βατιοΰ μόλις κουνιόνταν. Μέ βήμα
τα σιγανά πλησίασε τό κρεβ'βάτι κ’

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Κατόπιν ύποβληθείσης σίτήσεως 

πρός τόν Σύλλογόν μας, τού βα- 
ρέως άσθενούντος καί άπορου Συμ
πατριώτου μας κ. Χατζημανώλη Γε
ωργίου κατοίκου Δραπετσώνας καί 
έπι »τής όδοΰ ‘Αγίου Διονυσίου άριθ. 
56, έπεσκέφθη τούτον κατ’ οΐκον ό 
υπεύθυνος τού ’Ιατροφαρμακευτικού 
μας Τμήματος καί Σύμβουλος, ’Ια
τρός κ. Χατζηπαναγιώτου Παντε
λής. Λαβών ύπ’ όψιν τό σοβαρόν 
τής άσθενείας του καί τό οίκτρόν 
τής οικονομικής του καταστάσεως, 
είσήγαγε τούτον έντελώς δωρεάν καί 
έντός συντομωτάτου χρονικού δια
στήματος, ήτοι τήν 8.10.60 είς τό 
Νευρολογικόν Τμήμα τοΰ Νοσοκο
μείου «Εύαγγελισμός ’Αθηνών» καί 
έχορηγήθη είς τήν οίκογένειάν του 
παρά τοΰ Συλλόγου μας σίκονσμι- 
κή ένίσχυσις.

Έπίσης είς τόν έν Νέςι Μάκρη 
διαμένοντα συμπατριώτην μας κ. 
Χατζηεμίμανουήλ Νικήταν, κατόπιν 
αίτήσεώς του πρός τόν Σύλλογόν 
μας, έξησφαλ,ίσθησαν τή ένεργείςι 
τού κ. Χατζηπαναγιώτου καί πάλιν, 
τά άναγκαΐα φάρμακα διά την θερα
πείαν τής συζύγου του.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ 
ΕΙΣ ΤΗΝ Ν. ΜΑΚΡΗΝ

Φέρεται είς γνώσιν τών ενδιαφε
ρομένων κατοίκων Ν. Μάκρης, δτι ή 
έφηιμερίς ΛΙΒΙΣΙ διώρισε αντιπρό
σωπόν της είς Ν. Μάκρην τον κ. ΝΙ
ΚΟΛΑΟΝ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ. Ό 
συμπολίτης ιμας κ. Καραγεωργίου 
θά δ ι ανέμη τήν εφημερίδα καί θά 
ένεργή «έγγραφός συνδρομητών είσ- 
πράττων τάς σχετικός συνδραμάς, 
κατέχων διπλότυπον στέλεχος απο
δείξεων.

'Ο κ. Καραγεωργίου εΐναι έπίσης 
έξουσιοδοτημένος άπό τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου νά ένεργή 
έγγραφός μελών καί νά είσπράττη 
συνδρομάς.

Παρακαλούνται οί πατριώται μας 
κάτοικοι Ν. Μάκρης νά τόν διευκο
λύνουν είς τό έργον του.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ειδοποιούνται άπαντες οΐ πα
τριώται μας, οί έχοντες έκκρεμεΐς 
ύποθέσεις Υπουργείων, Τρα- 
πέζης, Ι.Κ.Α. κ.λ.π. δπως απευθύ
νονται γραπτώς είς τά Γραφεία 
τοΰ Συλλόγου. Ό Σύλλογος θά 
άναλαμβάνη τήν τακτοποίησίν των 
καί οΐ ενδιαφερόμενοι θά λαμβά
νουν γνώσιν διά τής έφημερίδος, 
ή καί δι’ αλληλογραφίας.
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Πρός έπίσκεψιν τών πατριωτών μας. ί

ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960
Έκκίνησις 8 π.μ. έκ όδοΰ Άκα- ί 
δημίας έναντι Ναού Ζωοδόχου Πηγής. <
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έσκυψε πάνω στόν τραυματία πού 
βογγοΰσε άπό τόν πόνο. ’Ανασή
κωσε λιγάκι τό σκέπασμα. Μιά δυ
νατή φωνή ακούστηκε, στήν ήσυχία 
τού θαλάμου καί ή γρηούλα σοργιά- 
στηκε πάνω στό κρεββάτι σάν κου
φάρι. Νοσοκόμες, ξεπρόβαλαν άπό 
τήν πόρτα. Σήκωσαν τήν γρηούλα κ’ 
αναίσθητη, τήν πήγαν στό δωμάτιό 
της.

Τήν άλλη μέρα τά χαράματα, μιά 
νεκροφόρα κ’ ένα αμάξι στεκόντανε 
δξω άπό τήν πόρτα τοΰ νοσοκομείου. 
Δυό στρατιώτες μεταφέρανε κ’ έβα
λαν μέσα στή νεκροφόρα μιά κάσσα 
σκεπασμένη- μέ τήν σημαία πού κλού-

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΟΣ
Κατόπιν άποφάσεως τού Διοικη

τικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου διά 
τήν έκλογήν τοπικών επιτροπών, τής 
Δραπετσώνας, τήν 9ηιν ’Οκτωβρίου, 
μετέβησαν είς τήν Πειραϊκήν αυτήν 
συνοικίαν, δπου μένουν τόσοι πα
τριώται, ό Πρόεδρος κ. Μιχ. Σαρά
φης καί τά μέλη κ. Παντελής Χα
τζηπαναγιώτου, κ. Χρυσούλα Βρά- 
του καί κ. Γεώργιος Παναγής οί ό
ποιοι καί ένήργησαν τήν έκλογήν 
τής Έπιτροπής αυτής, δπως ανα
φέρει τό ακόλουθον πρακτικόν:

Πρακιτικόν Συγκεντρώσεως μελών
Συλλόγου Μακρηνολιβισιανών 

Δραπετσώνας.

Σήμερον τήν 9ην ’Οκτωβρίου έ,έ. 
ήμέραν Κυριακήν καί ώραν 1 Ιην 
π.μ., συνεκλήθη έν Δραπετσώνι καί 
είς τήν Σχολήν τοΰ κ. Θ. Μαυρίδου, 
συγκέντρωσις τών μελών τοΰ Συλ
λόγου τών Μακρηνολιβισιανών είς 
τήν οποίαν παρέστησαν ό Πρόεδρος 
τής Ένώσεως τών Μακρηνών καί 
Λιβισιανών κ. Μιχ. Σαράφης καί 
τά μέλη αύτής κ.κ. Χατζηπαναγιώ
του Παντ., Βράτσου Χρυσούλα καί 
Παναγής Γεώργιος, μέ σκοπόν τόν 
διορισμόν αντιπροσωπευτικής έπι
τροπής, συμφώνως πρός τό Κατα
στατικόν τής Ένώσεως.

Μετά σύντομον άνάπτυξιν τού σκο
πού τού διορισμού τής έν λόγορ έ
πιτροπής ύπό τού Προέδρου κ. Σα-

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Το Διοικ. Συμβούλιον τής Ένώ
σεως Μακρηνών, Λιβισιανών, «Η 
ΜΑΚΡΗ» άπέφυγε τήν όργάνω- 
σιν κατά τους Μήνας ’Ιούλιον 
καί Αύγουστον, ήμερησίων έκ- 
δρομών άφ’ ένός μέν λόγω τοΰ 
καύσωνος άφ’ ετέρου δέ διότι 
εΐναι μήνες κατά τους όποιους 
οί ττλεΐστοι τών Πατριωτών μας 
καί τών φίλων τής Ένώσεως ά- 
πουσιάζουσιν εις παραθερισμόν.

Άπό τοΰ φθινοπώρου δμω; 
έγ-καινιάζομεν, μέ τήν πρώτην 
μα; εκδρομήν τή; 6η; Νοεμβρίου; 
μίαν σειράν εκδηλώσεων αΐ ό- 
ποϊαι θ’ άναγγελθοΰν έν καιρω.

'Η επομένη έκδήλωσι; τή; 
εκδρομή; είναι τό ρεσιτάλ τή; 
Δίδο; Μυρτώ; Δούλη τό όποι
ον εΐχε τήν καλωσύνην νά δώ
ση ύπέρ τών αναγκών τοΰ Συλ
λόγου και τό όποιον πρέπει νά 
τιμήσουν όλοι οί πατριώται.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται οΐ κ.κ. πα

τριώται οΐ άποστέλλοντε; συ
νεργασίαν εϊ; τά γραφεία τή; 
έφημερίδο; νά γράφουν άπό τήν 

σε ένα νεκρό συνάδελφο τους. 'Ο 
φρουρός έδωκε τόν τελευταίο χαι
ρετισμό στόν παληό συμπολεμιστή 
του. 'Ο παππάς ανέβηκε καί κάθησε 
μέσα σ’ ένα μικρό χώρισμα, σάν 
δωματιάκι, ποϋτανε πίσω άπό τόν 
νεκροπομπό, πού κτύπησε δυνατά μέ 
τό καμτσίκι τάλογα... Ξοπίσω άπό 
τά παραθύργια τής κλειστής άμα
ξας, μόλις διακρίνουνταν ή σκιά τής 
γρηοΰλας, ιάνάμεσα σέ δυό άδελφές 
τής παρηγοριάς, κ’ άπό τά στεγνω
μένα χείλη της, σάν πνοή ετοιμοθά
νατη μόλις άκούονταν, τά πονεμένα 
λόγια...

«Παιδί μου... παιδί μου...» 

ράφη καί τοΰ κ. Παντελή Χατζηπα
ναγιώτου, ή συγκέντρωσις προέβη 
διά βοής είς τήν έκλογήν οκταμε
λούς επιτροπής, άποτελεσθείσης έκ 
τών κ.κ.:

1) Φωτιά Ήλία,
2) Χασάπη ’Αναστασίου,
3) ’Αρετή Γεωργίου,
4) Μώρου Βέρας,
5) Γεωργίου ’Αμαλίας,
6) Παντελή Νικολάου,
7) Μεσαία Βαρβάρας,
8) Χατζηνικολάου ’Αντωνίου.
Κατόπιν δέ προτάσεως τής 'Ο

λομέλειας τής συγκεντρώσεως, άπε- 
φασίσθη, δπως ή ’Επιτροπή τής 
Δραπετσώνας πλαισιωθή δι’ άλλων 
μελών, προερχόμενων έκ Ταμπουρί- 
ων καί Εύγενίας, ήτοι εκ τών κ.κ. 
Λουκά Άλικάρη καί Χατζηπέ 
τρου Δημητρίου.

Μετά ταυτα, ή ’Επιτροπή προέ
βη είς τήν έγγραφήν ώρισμένων 
μελών μή έγγεγραμμένων μέχρι τοΰ- 
δε είς τούς καταλόγους τής Ένώσε- 
ως καί είς τήν εϊσπραξιν συνδρο
μών έφημερίδος κλπ. τοΰ Συλ/γου. 
Μεθ’ δ ή συνεδρίασις διελύθη.

’Εν Δραπετσώνι τή 9.10.1960
‘Ο Πρόεδρος

ΜιΧ. ΣΑΡΑΦΗΣ
Τά Μέλη

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΤ.
ΒΡΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

μίαν μόνον όψιν τον χαρτιού 
και όσον τό δυνατόν εύανά- 
γνωστα. Ζητοΰμεν κάθε είδους 
λαογραφικόν υλικόν, ανέκδοτα, 
ιστορίες, έθιμα, διηγήσεις, ανα
μνήσεις κ.λ.π.

Ή διεύθυνσις τής έφημερίδος 
θά τά ταξινομή καί θά τά 
δημοσιεύη.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου άπεφάσισε νά 
καθιερώση ώς πολιούχον άγιον 
τοϋ Συλλόγου τού; Ταξιάρχα; 
εΐ; άνάμνησιν τη; ομωνύμου εκ
κλησία; Αιβισίου. Ή εορτή θά 
λαμβάνη χώραν έκάστην πρώ
την Κυριακήν μετά τών Ταξιαρ
χών.

Διά λόγου; καθαρώ; τεχνι
κού; ή εορτή αύτοΰ τοΰ ετου; 
δέν θά έορτασθή ελλείψει τοΰ 
απαραιτήτου χρόνου διά τήν 
προετοιμασίαν τη;.

ΜΙΑ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Ό εκλεκτό; καί εξαίρετο; 
συμπατριώτη; μα; κ. Νικόλαο; 
Καραβασίλης, τοΰ οποίου αί 
επιστημονικά! έργασίαι έτίμη- 
σαν τό πανελλήνιον καί τήν 
ιδιαιτέραν μα; πατρίδα, έώρ- 
τασε τήν 20ήν Σεπτεμβρίου 
1960, τά τεσσαράκοντα χρόνια 
τή; επιστημονική; του σταδιο
δρομία;.

'Η επέτειο; έωρτάσθη εϊ; κο
σμικόν κέντρον τή; Κηφισία;, 
έν μέσω πολλών κα! εκλεκτών 
συναδέλφων του, Πειραιωτών 
καί ’Αθηναίων.

Τοΰ εύχόμεθα όλοψύχω;, νά 
έορτάση καί τήν ογδοηκοστήν 
αύτοΰ επέτειον.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ 
ΕΝΑ ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

’Αρχίζει ή δημοσίευσι; ένό; ιστορικού μυθιστορήματα; 
πού εκτυλίσσεται στήν αρχαία Καρμυλησσόν (Λιβίσι)

I -ϋ ιΙ „ · , ' Ί
τοΰ Καθηγητοΰ τή; Φιλολογία; 
ΠΑΝΤΕΛΗ Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

"Ενα θαυμάσιο ανάγνωσμα πού αποδίδει παραστα
τικά τήν ζωήν εί; τήν πατρίδα μα; κατά τόν πρώτον 
Π. X. αιώνα, τήν εποχή τή; μεγάλη; ηθική; παρακμή; 
πού έφεραν εϊ; τήν «έκεϊθεν τοΰ Αιγαίου ‘Ελλάδα» 
οί Λεγεωνάριοι τή; Ρώμη;.

ΙΔΡΥΣΙΣ 
άΙΜίΜΗά"

4 · ,!
Τό Διοικητικόν Συμ

βούλιον τοϋ Συλλόγου άπε- 
φάσισε τήν ΐδρυσιν Οικο
δομικού Συνεταιρισμού διά 
τοϋ οποίου θά βοηθήση τά 
μέλη του ν’ αποκτήσουν ένα 
οίκόπεδον διά μίαν εξοχι
κήν οικίαν μετ’ αρκετού 
χώρου διά κήπον

Ή άπόφασις αύτή εϊ
ναι μία άπό τάς σοβαρωτέ- 
ρας πού έλαβεν δ Σύλλο
γος είς τό βραχύ διάστημα 
τής θητείας του και ελπίζει 
νά τήν φέρη σύντομα είς 
πέρας.

Πρός τοΰτο γίνονται 
διάφορες βολιδοσκοπήσεις 
και επισκέψεις είς διάφορα 
σημεία τής ’Αττικής πρός 
έξεΰρεσιν τής ώραιοτέρας 
τοποθεσίας καί αγοράν τών 
καταλλήλων γαιών. Μόλις 
δέ γίνη ή εκλογή θά συγκλη- 
θή Γεν. Συνέλευσις τών με
λών τοϋ Συλλόγου διά νά 
γίνη ή έγκρισις τοϋ Κατα
στατικού και ή εκλογή τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Συνεταιρισμού.

Τό σχετικόν Καταστα
τικόν Οίκοδομικοΰ Συνε- 
ταιρισμοϋ εκπονείται άπό 
νομομαθείς πατριώτας.

Έκ τών διαφόρων τοπο
θεσιών πού προσφέρονται 
πρός αγοράν έπικρατεστέρα 
φαίνεται πρός τό παρόν ή 
περιοχή παρά τό Μετόχι 
Ν. Μάκρης διά συναισθη
ματικούς λόγους. Εϊναι ένα 
ωραιότατο μέρος πάνω άπό 
τή Ν. Μάκρη πευκόφυτον. 
Τά κτήματα ανήκουν είς 
πατριώτας μας τής Ν. Μά
κρης μετά τών οποίαν δια- 
προγματευόμεθα τήν άγο- 
ράν. Έκεϊ όνειρευόμεθα νά 
ίδρύσωμεν ενα Νέον Λιβί
σι ον άνωθεν τής Μάκρης 
Έχομεν προσφορά άπό άλ
λα μέρη έξ ίσου ώραΐα και 
μέ πιό συμφέροντςς ορούς 
άλλά ϊσως τελικώς, νά κα- 
ταλήξωμεν είς τά κτήματα 
Ν. Μάκρης άπό καθαρώς, 
συναισθηματικούς λόγους 
όπως άναφέρομεν και άνω- 
τέρω.

Έλπίζομεν έντός τοϋ 
μηνός Νοεμβρίου νά εϊναι 
δ Σύλλογος εις θέσιν νά 
κάνη οριστικός ανακοινώ
σεις επ’ αύτοΰ τοΰ τόσον 
σοβαρού θέματος.



ΟΡΓΑΝΟΝ THI ENQIEQI MAKPHNQN ΚΑΙ ΛΙΒΙΖΙΑΝθΝ'Ή ΜΑΚΡΗ..

ΑΘΗΝΑΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
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ΝΑ ΣΠΑ1Η Ο ΠΑΓΟΣ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΏΡΑ

Άργά, μά σταθερά αρχίζει 
νά ζεσταίνεται λίγο ή καρδιά 
μας. Ή προσπάθεια, οί κόποι, 
και οί φροντίδες μας άρχισαν 
νά βρίσκουν κάποια άνταπόκρι- 
σι, λίγη κατανόησι και ζεστα
σιά.

Δέν ζητούμε πολλά άπό τό 
σύνολο τών πατριωτών, πολύ δέ 
λιγώτερα άπ’ όσα έκεΐνοι μάς 
ζητούν. Μιά συμπαράσταση, έ
να ενδιαφέρον, μιά συνδρομή μη
δαμινή, πού δλ’ αύτά ενωμένα 
θά μάς δώσουν τή δύναμι νά βο
ηθήσουμε άλλους πού βρίσκονται 
σέ πιό κατώτερη μοΐρα άπό μάς, 
θά μάς ενθαρρύνουν νά έπιτύ- 
χουμε δλ’ αύτά πού έτάξαμε γιά 
σκοπό μας.

Μά ή δυσπιστία κι’ ή άδιαφο- 
ρία ορθώνεται άκόμη δυστυχώς 
μπροστά μας. Άλλοι τό κάνουν 
άπό μιά έγωϊστική άντίληψι γιά 
τήν ζωή, άλλοι άπό κακώς εν
νοούμενη άνωτερότητα κι’ άλλοι 
γιατί νομίζουν πώς μόνο κάθε νέο 
άποτελεΐ πρόοδο κι’ ή άναδρομή 
στό παρελθόν δέν βοηθά τήν 
εξέλιξη ένός άνθρώπου.

Ξέρουμε πώς ό άνθρωπος άπ’ 
τή φύσι του εΐναι έγωϊστής κι’ 
ή άγωγή, ή θρησκεία καί ή μόρ- 
φωσι τόν εξελίσσουν σέ αλτρου
ιστή και κοινωνικό. Οί ιδιότητες 
δμως αυτές πού πρέπει νά χα
ρακτηρίζουν κίθε πολιτισμένο ά
τομο δέν άποκτώνται χωρίς κά
ποια θυσία. Κι’ ή θυσία αύτή 
δέν εΐναι άλλη άπό τοΰ νά παύ
ση -ν’ -άσχ-ολήτα-ι μόνον μέ τον 
έαυτό του καί νά ένδιαφερθή γιά 
τά κοινά.

Εΐναι θαυμάσιο πράγμα ή κρι
τική. Δέν κάνεις τίποτε, δέν 
προσφέρεις τίποτε καί παρατη
ρείς τήν δράσι τών άλλων «άφ’ 
υψηλού!». Βρίσκεις δέ τόσο εύ
κολα τά λάθη δταν είσαι αμέτο
χος θεατής! Κρίνεις καί έπικρί- 
νεις σάν «άνώτερος άνθρωπος»!

Μά εΐναι «άνωτερότητα» αύτή; 
Εΐναι μοιραίο σέ κάθε προσπά
θεια, σέ κάθε άγώνα, νά γίνωνται

ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Μ! Sllllffi ΟΙ ΜΙ
Χαιρετίζω ιμέ ενθουσιασμόν, ώς 

τυχαίος αναγνώστης τής εγκρίτου 
ύμών έφημερίδος, τήν έκδσσίν της 
μέ τόν έξιδανικευμένο σκοπό, άπό 
ανθρώπους του πνεύματος καί έγνω- 
σιμένης άξίας, διαθέτοντας κύρος 
καί πλημμυρισμένους άπό φήμην. Οί 
άνθρωποι ουτοι, γνήσια τέκνα, ου
δόλως ήγνόησαν καί ούδέποτε ή- 
γνωμόνησαν πρός τήν ιδιαιτέραν των 
πατρίδα, ήτις άποτελεΐ τό πιό γλυ

κύ περιεχόμενον τής σκέψεώς των. 
Πρωτοπόροι και ηγήτορες πρός στε- 
νωτέραν συσφιξιν, τών άδελφικών 
σχέσεων μεταξύ τών πατριωτών των, 
τά ,μέλη, τοΰ παρόντος Δ. Συμβουλί
ου υπό τήν δημιουργικήν πνοήν του 
Προέδρου αυτού κ. Μ. Σαράφη, ε
πιδιώκουν νά διατηρήσουν τήν άνά- 
μνησιν τής πεφιλημένης των Πατρί
δος, είς όσους δεν έχουν σχετικήν τοι 
αύτην, δηλαδή τήν Νεολαίαν. "Ινα 
αυτή έμποτισθή μέχρι τών μυχιαι- 
τάτων τής καρδίας της άφθόνως ύ
πό τής πατριωτικής Αλληλεγγύης, 
τών άγνών ήθών καί έθίιμων τής Πα
τρίδος των, ήτις έγέννησεν όχι α
πλώς εκλεκτός, άλλά ύπερεκλεκτάς 
πνευματικός μορφάς.

Πρώτιστον μέλημα τής έφημερί- 
δος εΐναι ή συγκέντρωσις λαογρα- 
φικοΰ υλικού, ή διά τής δημοσιεύ- 
σεως γνωστοποίησις αυτού καί δι- 
άσωσις ουτω τών ίερών παραδόσε
ων καί σεβαστών ήθών καί εθίμων 
ϊνα ουτω έπιτυγχάνεται συχνότερος 
συγχρωτισμός μεταξύ τών πατριω
τών καί ύστερον έν άπολύτφ συμ- 
πνοίρ νά έργασθώσιν έποικοδομητι- 

λάθη. Άλλά δέν εΐναι προτιμώ- 
τερη μιά προσπό.'θεια, έστω καί 
μέ μερικά λάθη, άπό τό τίποτα;

’Έτσι εΐναι δυστυχώς μερικοί 
πατριώτες μας άκόμη. Κλεισμέ
νοι στόν έαυτό τους, «στό καβού
κι» τους δέν έννοοΰν νά λάβουν 
μέρος σέ καμμιά κοινή ένέργεισ. 
Αδιάφοροι, παρακολουθούν ψυ
χρά, ϊσως καί ειρωνικά, τήν δρα
στηριότητα μερικών «τρελλών» 
πού θέλησαν νά ένδιαφερθοΰν γιά 
τά κοινά άπό «φιλοδοξία» ϊσως.

Πόσο δμως σφάλλουν! Δέν εΐ
ναι ή φιλοδοξία τό κίνητρο αύ
τών τών «τρελλών». Λίγο - πο
λύ, ό καθένας τους έχει πιά 
«φτάσει» κάπου. Δέν περιιμένει 
άναγνώρισι ή έκτίμησι γιά τούς 
κόπους του αύτούς. Αντίθετα, 
δανείζει ένα μέρος άπό τήν προ
σωπικότητά του στόν άγώνα.

Ό καθένας στόν τομέα του 
προσφέρει δ,τι μπορεί γιατί πι
στεύει πώς ό άγώνας αύτός ά- 
ξίζει τόν κόπο. Όχι γιατί εΐναι 
άνθρωποι «έξωφλημένοι» πού 
ζοΰν μέ τό παρελθόν, άλλά γιατί 
πιστεύουν πώς δέν μπορεί νά ύ
παρξη μέλλον χωρίς ένα καλό 
παρελθόν γνωστό καί άξιοποιη- 
μένο. Δέν ζοΰν μέ τίς άραχνια- 
σμένες άναμνήσεις. Ζητούν νά 
φέρουν στό φώς δ,τι ήταν ωραίο 
καί καλό άπ’ τό όποιο νά βγή 
ένα δίδαγμα, μιά συγκίνηση λί
γη άγάπη.

‘Ώς τώρα μάς έμπόδιζε ό χω
ρισμός. Μά τώρα έγινε ή «'Έ- 
νωσις» τών δύο Συλλόγων κι’ έ
τσι κι’ αύτό τό επιχείρημα δέν 
στέκεται πιά δπως κι’ δλα τά 
προηγούμενα. Γιατί λοιπόν νά ύ- 
πάρχη άδιαφορία καί δυσπιστία 
άκόμη; Θέλετε νά βάλετε τό χέ
ρι επάνω στόν «τύπο τών ήλων» 
πού εΐπε καί ό Χριστός; Μά κι’ 
αύτό θά γίνη σύντομα μέ έργα 
πού δέν τά περιμένετε.

Εΐναι καιρός λοιπόν νά «σπά- 
ση ό πάγος». Νά λυώση καί νά 
παρασύρη κάθε ίχνος δισταγμού 
καί νά συσπειρωθούμε δλοι γύ
ρω άπό τό Σύλλογό μας.

κώς.
Εΐναι άλήθεια, καθολικόν κύρος 

έχουσα, ότι τούτο εΐναι έργον δυσ
χερές καί δυσκολοεπίτευκτον, πού ά- 
παιτεΐ υλικός και πνευματικός 
θυσίας καί επιβάλλεται άπαν- 
τες οί «ΜΑΚΡΗΝΟΙ καί ΛΙΒΙΣΙΑ- 
ΝΟΙ» νά συμβάλουν ένωτικώς καί 
ούχί διαλυτικώς είς τό ρηξικέλευθον 
άλλά καί επίζηλον έργον, βέβαιοι 
δντες, ότι οί ήνίοχοι τού υψηλού 
αύτοΰ έργου κέκτηνται τά προσόντα 
άγαθοΰ άνδρός. Έχουσιν δμως ά- 
ναφαίρετον δικαίωμα νά έλέγξουν 
τάς πράξεις καί ένεργείας αύτών, 
άλλά καί άντιστοίχως ύποχρεώσεις 
συμπαραστάσεως καί καταβολής 
τοΰ άναγκαιούνΤος κόπου καί χρη
ματικής συνεισφοράς.

Καταφαίνεται άριδήλως ό έπιδι- 
ωκόμενος σκοπός τού δημοσιογρα
φικού τούτου οργάνου καί εύχαμαι 
ώς ηώμοιρήσας τυχαίος καί ξένος 
βεβαίως άναγνώστης, ή άφετηρία 
του νά άποτελέση σημαντικόν στα
θμόν, είς δέ τούς συμπαθείς πλο
κάμους της νά περιλάβη άπαντας 
καί τούς έν παντί τόπφ ευρισκομέ
νους άδελφούς, ώστε νά φθάσουν ή- 
νωμένοι καί υπερήφανοι, εκεί δπου 
τό καθήκον τούς προστάζει καί τούς 
αναμένει ή περιστερά τής επιτυχί
ας νά τούς στεψανώση μέ ευανθή 
κλάδον ελαίας.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

Λυκιακοί θολωτοί τάφοι τής αρχαίας Τελμησσοΰ έξωθι τής Μάκρης πρός 
τον δρομο του Αιβισίου. (Φωτογραφία Κας Καλλιόπης Μπουγιούκου - Μουσαίου)

μ/α επιτυχία
Τό Τπουργεΐον ΙΙρονοίας κα

τόπιν πιέσεως τοϋ προσφυγικοΰ 
κόσμου ήναγκάσθη νά τροποποι- 
ήση τό πρόγραμμά του καί έπή- 
ρε τάς έξης αποφάσεις.

1. Νά καταργηθοΰν τά κοινω
νικοοικονομικά κριτήρια καί ή 
κρίσις τών δικαιούμενων στεγά- 
σεως προσφύγων νά γίνεται 6άσει 
τής ϊσχυούσης νομοθεσίας.

2. Ώρίσθη ή 31η ’Οκτωβρίου 
ώς τελευταία ημέρα διά τήν ύ- 
ποβολήν τών σχετικών δικαιολο- 
γητικών.

3. 0ά οοθή οικονομική ένίσχυ- 
σις είς τούς παραπηγματούχους 
οί όποιοι διαθέτουν Ιδιόκτητον άρ
τιον οϊκόπεδον διά νά άνεγείρουν 
ύπ’ εύθύνην των οικοδομήν.

Έπίσης ελήφθη πρόνοια νά ά- 
νεγερθοΰν καταστήματα είς τούς 
νέους οικισμούς τά όποια θά πα- 
ραχωρηθοΰν ή θά ένοικιασθοΰν 
είς πρόσφυγας έπαγγελματίας καί 
κατοίκους τών συνοικισμών αύ
τών.

Τά μέτρα αύτά είναι πολύ εύερ- 
γητικά διά τούς αστέγους πρόσφυ
γας μεταξύ τών όποιων είναι καί 
πολλοί πατριώται μας. Ήτο μία 
τεραστία επιτυχία τών ιθυνόντων 
τά προσφυγικά ζητήματα οί ό
ποιοι ήσκησαν μεγάλην πίεσιν είς 
τό ύπουργεϊον ΙΙρονοίας, ιδιαίτε
ρα μετά τό 8ον Παμπροσφυγικόν 
Συνέδριον, διά νά λυθή πλέον ο
ριστικά τό ζήτημα τής άποκα- 
ταστάσεως δλων τών προσφύγων.

Έπι κεφαλής τών πρωτοστα- 
τούντων είς τήν κίνησιν αύτήν 
τής άποκαταστάσεως τών άστε
γων προσφύγων εύρίσκεται ό συμ
πολίτης μας κ. ’Αντώνιος Τζι- 
ζής, ό όποιος μάχεται άπό πολ
λών ετών διά τά προσφυγικά δι
καιώματα. 'Ο κ. Τζιζής, κατέ
χει δσο κανείς άλλος τά προσφυ
γικά ζητήματα καί οί ανακοινώ
σεις του είς τό ΙΙαμπροσφυγικόν 
Συνέδριον κατέπληξαν καί διε- 
φώτισαν πολλούς.
Έπι τοΰ θέματος τών κοινωνι

κοοικονομικών κριτιρίων δ κ. Τζι
ζής γράφει σχετικώς, εις τήν 
εφημερίδα του «ΙΙροσφυγικός ’Α
γών» μεταξύ άλλων καί τά εξής: 
«...Ό καθορισμός, τών στεγασθη- 
σομένων προσφύγων βάσει κοινω- 
νικο-οίκονομικών κριτηρίων είναι 
απαράδεκτος διά τούς πρόσφυ
γας.

Οί πρόσφυγες δικαιούνται άπο
καταστάσεως βάσει τής προσ- 
φ υ γ ι κ ή ς (ώς ανταλλα
ξίμου) ιδιότητάς 
τ ω ν. ’Έτσι καθορίζουν οί μέ
χρι τοΰδε κείμενοι νόμοι τοΰ 
Κράτους. Τά κοινωνικοοικονομικά 
κριτήρια δικαιούται τό Κράτος 
και πρέπει νά τά χρησιμοποιή 
μόνον δμως δταν στεγάζη τούς 
πολίτας του, είτε γηγενείς, είτε 
πρόσφυγας, άπό λόγους κοινωνι
κής του πολιτικής. Τούς πρόσφυ
γας δμως, τούς δ ι κ α ι ο υ μ έ
ν ο υ ς στεγάσεως, τό 

Κράτος ύποχρεοΰται νά τούς στέ
γαση άπό λόγους ρητούς καί σα
φούς, νομικής ύποχρε- 
ώ σ ε ώ ς του. ΤΙ θέσιν λοι
πόν έχουν έν προκειμένφ τά κοι
νωνικοοικονομικά του κριτήρια, 
δταν μάλιστα αύτά δύνανται νά 
δώσουν λαβήν είς ένα σωρό αύ- 
θαιρεσίας τής Διοικήσεως τών ό
ποιων έχομεν μακράν καί πικράν 
πείραν;»

Δέν χρειάζεται νά προσθέσωμεν 
ημείς, κανένα σχόλιον άφοϋ τό
σον εύγλωττα τό εξηγεί δ κ. ’Αν
τώνιος Τζιζής.

’Αλλά δ εκλεκτός μας συμπο
λίτης κ. ’Αντώνιος Τζιζής είναι 
γνωστός διά τούς άγώνας του διά 
τους πρόσφυγας καί ιδιαιτέρως 
τούς πατριώτας του.

Τό ένδιαφέρον του γιά κάθε 
ζήτημα πού απασχολεί τούς πα
τριώτας του έκδηλώνεται παν
τού. Εϊναι πάντοτε πρώτος είς κά
θε πατριωτικήν έκδήλωσιν, πάν
τοτε πρώτος είς κάθε προσφοράν 
καί θυσίαν. 'Ότι δέ προσφέρει, τό 
δίδε: μέ αφιλοκέρδειαν καί χω
ρίς καμμίαν ύστερουβουλίαν μέ 
μόνην φιλοδοξίαν νά βοηθή τούς 
πατριώτας του καί άποτελεΐ έξαί- 
ρετον παράδειγμα πρός μίμησιν.

'0 Σύλλογός μας μέ μεγάλην 
χαράν έξαίρει τήν έπιτυχίαν του 
αύτήν τά αποτελέσματα τής ό
ποιας θά εύεργετήσουν καί πολ
λούς πατριώτας μας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τόν 
ευγνωμονεί τόσον διά τάς νέας 
ύπηρεσίας του πρός τούς πατριώ
τας του όσον καί διά τήν βοή
θειαν του πρός τόν Σύλλογον κα- 
τάς τούς πρώτους μήνας τής ζωής 
του.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ

Ό Σύλλογός μας γνωστοποιεί 
δτι, οίοσδήποτε άπορος συμπα
τριώτης μας 'δύναται νά τυγχάνη 
ιατρικής, φαρμακευτικής και νο
σοκομειακής περιθάλψεως έφ’ ό
σον έχει ανάγκην τή ψροντίδι 
τοΰ ύπευθύνου τοΰ Τμήματος ’Ι
ατροφαρμακευτικής περιθάλψεως 
Συμβούλου ιατρού κ. Παντελή 
Θ. Χατζή παναγ ι ώτου.

Διά πάσαν σχετικήν πληρο
φορίαν άπευθύνεσθε είς τά γρα
φεία του ήμετέρου Συλλόγου ή 
είς περίπτωσιν έπειγούσης ανάγ
κης άπ’ ευθείας είς τό έν Ά- 
θήναις ίατρεΐον τού κ. Παντελή 
Χατζηπαναγιώτου, οδός Λαρίσ- 
σης 4 (στάσις Άγ. Τρίοδος Αμ
πελόκηποι) και ώραν 9 — 11 
π.μ. Τηλέφωνον 662 — 623, ή 
είς τό ίατρεΐον του Πειραιώς, ο
δός Άμαλιάδος 26 (Λιπάσμα
τα) καί ώραν 6 — 8 μ.μ. Τηλέ
φωνον 462 — 71 8.

Μέ συγκίνησι λάβαμε τήν πρώ
τη μας συνεργασία άπό έναν ά
γνωστο άλλά θερμό πατριώτη. 
Μέ ξεχωριστή χαρά διαβάσαμε 
όσα γράφει γιατί ερμηνεύει πολ
λές άπ’ τίς δικές μας σκέψεις.

Δημοσιεύουμε δπως έχει τή 
συνεργασία σου άγαπητέ πατριώ
τη,κ. Σαλλή, χωρίς κανένα άλλο 
σχόλιο. Μιλάει τόσο εύγλωττα πού 
δέν χρειάζεται νά προσθέση τί
ποτα κανείς. Σέ εύχαριστοΰμε 
θερμά καί σέ συγχαίρουμε 
γιά τίς ιδέες σου καί εύχόμεθα 
γρήγορα νά σκεφθοΰν κι’ άλλοι 
πατριώται σάν κι’ εσένα καί νά 
καταλάβουν τόν σκοπόν του Συλ
λόγου καί τήν αποστολήν του.

ίΚ
Παρακολουθώ κάθε κίνησι καί 

ενδιαφέρον πού άφορά τόν συν
τονισμό ολίγων άνωτερων πνευ- 
ματικώς πατριωτών μας σ’ ένα 
μεγάλο σκοπό. Τήν συσπείρωσι 
γύρω άπό ένα Σύλλογο όλων 
τών πατριωτών πού έχουν τήν 
καταγωγή τους άπό τήν Μάκρη 
καί τό Λιβίσι. Σκέφθηκα, λοι
πόν, νά γράψω λίγα πράγματα 
κι’ έγώ πάνω στόν μεγάλο αύ- 
τόν σκοπό, άφορμή λαβών άπό 
τό άρθρο τοΰ πρώτου φύλλου τής 
έφημερίδος μας.

Γράφει καί έρωτάται στό άρ
θρο της ή Κα Ρένα Βελισσαρί- 
ου: «Εΐναι τάχα πολύ νάχουμε 
κι’ έμεΐς ένα Σύλλογο, δπως ό
λος ό άλλος κόσμος τής Μ. Α
σίας κι’ άπό μέρη μικρότερα, 
πού δέν εΐχαν νά έπιδείξουν αυ
τά γιά τά όποΐα ύπερηφανευόμα- 
στε έμεΐς;...». Καί τό ερώτημα, 
αυτό δέν εΐναι ερώτημα -μόνο στήν 
ώς άνω άρθρογράφο, άλλά καί 
σέ κάθε πατριώτη. Εΐναι μιά πι
κρή πραγματικότητα γιά μάς, 
πού όσο καί νά θέλουμε νά τήν 
άποφύγουμε, έν τούτοις μάς πα
ρουσιάζεται σάν κάτι τό άναγ- 
καΐο, τό άναπόφευκτο.

’Άν κοιτάξουμε γύρω μας θά 
δούμε πολλά Σωματεία καί Συλ
λόγους νά δρουν καί νά έργάζων- 
ται μέ τόν πιό υπέροχο τρόπο 
γιά νά κρατήσουν μερικές ιδέες 
στό ΰψος πού τούς πρέπει καί 
γιά νά σώσουν άπό τήν λησμο- 
νιά τοΰ χρόνου ήθη καί έθιμα 
βάσει τών οποίων έγαλουχήθη- 
καν καί έστήριξαν όνειρα καί ελ
πίδες. Τούς βλέπουμε νά δημι
ουργούν εστίες μέσα στίς όποι
ες άναζεΐ ή παλαιά των πατρί
δα, συγκεντρώσεις στίς όποιες 
κρατάνε άσβεστη κάθε πατριω
τική έκδήλωσι, βοηθούν απόρους 
συμπατριώτας των, ώργάνωσαν 
έορτάς, έκδρομάς καί κάθε άλ
λο πού τονώνει τήν άνάμνησι τής 
παλαιάς των πατρίδος. Έκεΐνο 
όμως πού θά πρέπει νά μάς κά
νη μεγάλη έντύπωσι εΐναι ή ά- 
δελφοποίησι καί ή άγάπη πού 
έχουν μεταξύ τους, έργαζόμενοι 
γιά τόν κοινό σκοπό, βλέποντας 
ό ένας τόν άλλο σάν αδελφό, σάν 
φίλο συμπατριώτη.

Άλλά νομίζω, ότι δέν βρισκό
μαστε σέ τέτοια θέσι νά χρησι
μοποιούμε γιά παράδειγμα άλ
λους, προκειμένου νά έπιτύχουμε 
τόν δικό μας σκοπό.

Έμεΐς δέν είμαστε Άξιοι ; 
Δέν είμαστε δυνατοί; Δέν είμα
στε οργανωτικοί; Δέν αίσθοτνό- 
μαστε πατριωτικό σύνδεσμο; Κά
θε άλλο παρά αυτά. ’Άλλως τε 
αύτό άποδείχθηκε άπό τίς τόσες 
καί τόσες προσπάθειες γιά τήν 
ϊδρυσι κάποιου πατριωτικού συλ
λόγου, κάποιας εστίας πού θά 
ήταν τό κέντρο κάθε έκδηλώσεώς 
μας πατριωτικής. Άσχετο άν 
μείνανε προσπάθειες. Ήταν δ
μως προσπάθειες πού ττροκαλοΰν 
τόν θαυμασμό γιά τήν θέλησι 
τής πνευματικής ήγεσίας τών πα
τριωτών μας.

Μάς γεννάται όμως μιά εύ

λογη απορία. Γιατί νά μήν πε- 
τύχουμε αύτό πού επιθυμούμε; 
Ποιοι εΐναι οί υπεύθυνοι; ’Εσύ, 
έγώ, ό άλλος κι’ ό άλλος. "Ολοι 
μας ήμασταν υπεύθυνοι. "Ολοι 
μας καί ό καθένας χωριστά κρά
τησε τόν έαυτό του έξω άπό κά
θε ενέργεια γιά τήν ϊδρυσι τών 
συλλόγων. Γίναμε όλοι θεατές 
ένός έργου κοινού ενδιαφέροντος 
ένώ οί περιστάσεις μάς χρειά
ζονταν εργάτες μέ μπράτσα. Κι’ 
ένώ οί Σύλλογοι ήθελαν συνερ
γάτες δυνατούς, έμεΐς γίναμε 
κριτές τους, πριν άκόμη τελειο
ποιηθούν. ’Άρχισαν οί έπ’ άλλή- 
λων κατηγορίες, τά κατ’ οίκον 
προγράμματα έξελίξεως, οί συ
κοφαντίες κι’ οί ωμές προσωπικές 
ψυχώσεις. Καί μαζί ιμ’ αύτά δ
λα τά ύπόλοιπα μιάς σιχαμερής 
άνοησίας. Μέχρις έδώ τίποτα. Τό 
άποτέλεσμα ήταν Μηδέν.

Μιά άλλη προσπάθεια ξανάρ
χισε τώρα. Κι’ εΐναι άκόμη στήν 
άρχή της. Βρίσκεται στήν νηπια- 
κή ήλικία. Αύτή τήν φορά ή προ
σπάθεια εΐναι έντελώς κοινή, μία 
καί μόνο μία.

Οί περιστάσεις ιμάς ξανακα- 
λοΰν καί πάλι άγωνιστάς. Ή έ- 
πιτυχία τής ίδρύσεως τοΰ νέου 
Συλλόγου προϋποθέτει αγνά πα
τριωτικά αισθήματα κι’ όχι άπό 
έναν καί δύο, άλλά άπ’ όλους 
μας. Είμαστε υπεύθυνοι όλοι 
γιά κάθε άποτυχία, όπως θαμά
στε όλοι άξιοι γιά κάθε επιτυ
χία. Δέν μάς χωρίζει τίποτε τό 
ξένο. Είμαστε όλοι αδέλφια. Τρέ
χει τό ίδιο αίμα στίς φλέβες μας 
έχουμε τήν ίδια πατρίδα καί τά 
ίδια αισθήματα. Ζήσαμε στά ί
δια χώματα καί μάς συνδέει δ
λους ιμας μιά μεγάλη συγγένεια. 
Ή συγγένεια τής πατριωτικής 
φιλίας καί άγάπης. Δέν πρέπει 
νά χασομερήσουμε ούτε στιγμή. 
Νά βάλουμε όλοι, τήν θέλησί μας. 
Νά συνεισφέρουμε κάτι άπό τό 
εΐναι μας καί τήν ψυχή μας. Πολ
λοί άπό μάς όταν πέρναμε κά
ποια εφημερίδα τοΰ συλλόγου 
μας δέν σκεπτόμασταν ότι αύτό 
τό φύλλο ήταν κάτι τό δικό μας 
άλλά τίς 60 δραχμές πού δίναμε 
τόν χρόνο γιά τήν συνδρομή του. 
Καί ξέρετε πόσο άντιστοιχεΐ ή- 
μερησίως ή έτησία συνδρομή τών 
60 δραχμών ; Ούτε 30 λεπτά τήν 
ή μέρα. Πιό λιανά: Ούτε ένα τσι
γάρο !

Ό Νέος Σύλλογος δέν μάς ζη
τάει πολλά πράγματα. Πρώτα 
άπ’ δλα όμως τήν άγάπη μετα
ξύ μας. Τόν σεβασμό στόν πα
τριώτη μας.

’Εμπρός λοιπόν άς άρχίσουμε 
νά κτίζουμε τόν πύργο μας. ’Έ
χει πολλή δουλειά καί χρειαζό
μαστε θυσίες. Καί σύ πατριώτη 
πού άσχολεΐσαι μέ τή Γή καί σύ 
πού άσχολεΐσαι μέ τίς τέχνες 
καί σύ ό γραμματιζούμενος καί 
σύ ό δικηγόρος, ό γιατρός, ό μη
χανικός, ό έμπορος. 'Όλοι μας 
μπορούμε κάτι νά δώσουμε, κάτι 
τό άνέξοδο, τό άπλό : τήν «ά
γάπη μας» καί μόνο αύτήν. Προσ 
φέροντας τήν άγάπη μας στόν 
Νέο Σύλλογο γινόμαστε μέλη έ- 
νεργά, ζωντανά άπ’ αύτά πού 
χρειάζεται ή επιτυχία τοΰ σκο
πού μας. Νά γίνουμε όλοι αισιό
δοξοι γιά τήν επιτυχία αύτή καί 
νά ξέρουμε ότι κάθε προσπάθεια 
πού τείνει στήν πραγματοποίησι 
μιάς δυνατής πατριωτικής έστίας 
εΐναι συμφέρον δλων μας καθώς 
καί τών παιδιών μας. Κι’ δταν οί 
προσπάθειες μας κατορθώσουν 
τό επιθυμητό, κι’ δταν ό σύλλο
γός μας γίνη ισχυρός αντιπρόσω
πος τών Λιβισιανών καί Μακρη
νών, τότε έκτος άπό τήν ψυχική 
ξεκούρασι πού θά βρίσκουμε σ’ 
αΰτόν θά άφίσουμε καί στά παι
διά μας τήν πιό άξιόλογη πνευ
ματική περιουσία.

ΔΗΜ. Μ. ΣΑΛΛΗ Σ
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MIA ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΥΓΟΥΝ
Μυρτώ Δουλή ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Ή Μάκρη καί τό Λιβίσι δέν 
πρέπει νά ύπερηφανεύωνται μό
νον γιά τούς μεγάλους επιστήμο
νας καί διανοουμένους πού κα
τάγονται άπό αύτήν. Πρέπει νά 
ύπερηφανεύωνται καί διά μίαν 
μεγάλην καλλιτέχνιδα, τήν σο
πράνο Μυρτώ Δουλή, κόρην τοϋ 
Μιχαήλ καί τής Ελένης Δουλή 
τό γένος Κομήτη.

Ή Μυρτώ Δουλή άφοΰ άπε
φοίτησεν άπό τήν Σχολήν Μονω
δίας τής Κας Φραγκιά - Σπη- 
λιοπούλου, τοΰ Ελληνικού Ω
δείου μέ Ιον Βραβειον καί τό Ιον 
Τιμητικόν ’Έπαθλον έσπούδασεν 
είς τήν Μουσικήν ’Ακαδημίαν 
τής Βιέννης έπι τρία έτη, άπ’ 
δπου άπεφοίτησεν μέ τόν βαθμόν 
άριστα βραβευθεϊσα μέ τόν Ιον 
Βραβειον τής Ακαδημίας αύτής 
πρό δλίγων μηνών.

Ή Μυρτώ Δουλή δίδει τό πρώ

4/0ΟΡΣ4 “ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ,, 
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1960 

ΩΡΑ 11 Π. Μ.

ΡΕΣΙΤΑΛ
ΜΥΡΤΟΣ ΔΟΥΛΗ

ΥΠΕΡ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΙσιτήρια : ΔΡΧ. 55, 35, και 17 παρά 
τών γραφείων τοΰ Συλλόγου.

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΗ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ !

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΟΥΝΙΟΝ
"Ωρα 5 μ.μ. Στήν πλατεία 

Ζωοδάχου Πηγής — ’Ακαδημί
ας εΐναι σταματημένα δύο όμορ
φα πολυτελή πούλμαν τό ένα 
τών 36 καί τό άλλο τών 12 θέ
σεων.

46 χαρούμενα πρόσωπα προσ
παθούν νά τακτοποιηθούν, κατά 
προτίμησιν, στην δεξιά πλευρά 
τών καθισμάτων γιά ν’ άπολαμ- 
βάνουν θάλασσα.

Καθυστερούν 2 — 3 άκόμη. 
Περιμένουμε μερικά λεπτά τής 
ώρας γιά νάρθουν.

Ξεκινάμε στις 5 καί 10'.
Στήν διασταύρωσι Παλαιού 

καί Νέου Φαλήρου είχαν τελειώ
σει οί συστάσεις, τά πώς εισθε 
καί πώς περάσατε — κΓ Αρχί
ζει τό στάδιον τής ευθυμίας.

Στό μεγάλο πούλμαν χτυπά 
σιγά — σιγά τήν χορδή τής κι
θάρας ό συμπαθής Γιώργος Πα- 
ναγής, μέλος τοϋ Διοικ. Συμ
βουλίου.

Ή έξαίρετος κα! συμπαθεστά- 
τη καλλιτέχνις τοΰ άσματος, ή 
χαριτωμένη Μυρτώ Δουλή, γιά 
τήν όποία πρέπει νά εί'μεθα πε
ρήφανοι γιά τό ταλέντο της, τεν
τώνει τ’ αυτί της γιά νά παρα
κολούθηση τούς ήχους τής χορ
δής.

Παρακολουθεί σιγά — σιγα
νά. Τήν ευχαριστούμε προκατα
βολικά ποΰ θά δώση γιά τό Σύλ
λογό μας ένα ρεσιτάλ στάς άρ- 
χάς τοϋ μηνός Δεκεμβρίου.

Έκεΐ θά μάς δοθή ευκαιρία 
νά εκτιμήσουμε τό μεγάλο τα
λέντο τής καλλιτέχνίδός μας. Τής 
εΰχόμεθα νά φθάση στά ύψη πού 
επιθυμεί.

Τί όμορφη, αλήθεια, καί μα
γευτική διαδρομή τής λεωφόρου 
Βούλας —Βουλιαγμένης —Σου
νίου.

Μέ 30 δραχμές βλέπεις 130 
έναλλασσόμενες εικόνες.

Πράσινο — γαλάζιο — κοκ
κινωπό κλπ. Αύτά δλα κάμνουν 
μιά κυρία τού μικρού πούλμαν 
νά ένθουσιασθή καί νά θυμηθή 
παλιές καντάδες! !

Τό σιγανοτραγούδισμά της αύ
τό δίδει ζωή καί μεταφέρεται ή 

το της ρεσιτάλ είς τάς ’Αθήνας, 
διά τοΰ Καλλ. Γραφείου ’Αθηνών 
στό θέατρον «Κεντρικόν» τήν Πα
ρασκευήν, 4 Νοεμβρίου 1960 καί 
ώραν 7 μ.μ. Τό ρεσιτάλ αύτό ά- 
ναμένεται μέ μεγάλην ανυπομο
νησίαν άπό τούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους, διότι ή Μυρτώ Δουλή 
είναι γνωστή διά τήν ύπέροχην 
φωνήν καί τό ταλέντο της.

ΤΙ έκλεκτή αύτή καλλιτέχνις 
δέχθηκε πρόθυμα νά δώση ένα 
δεύτερο ρεσιτάλ ύπέρ τοϋ Συλ
λόγου τήν Κυριακήν 4ην Δεκεμ
βρίου 1960 καί ώραν 11 π.μ. είς 
τήν αίθουσαν «Παρνασσός».

Εί'μεθα βέβαιοι, δτι δλοι οί πα- 
τριώται θά τιμήσουν τόσον τό 
πρώτον δσον καί τό δεύτερον ρε
σιτάλ τής άγαπητής μας Μυρ- 
τώς Δουλή, ή όποία τόσον.μας 
τιμά δλους μας.

ευθυμία σ’ δλους τούς συνεπι
βάτες της, οΐ όποιοι άπό τόν 
Υμηττό μεταφέρονται στή Ζά
κυνθο, στήν Σάμο κι’ άπ’ τήν 
Σάμο στόν Πειραιά μέ τά 4 
παιδιά του.

Τί όμορφο τό Σούνιο τό 
βράδυ μέ τό φεγγάρι. Γεμάτο 
τό έστιατόριο τού περιπτέρου 
άπό ξένους κατά τό πλεΐστον.

'Ημείς σκορπίσαμε — άλλοι 
στήν θάλασσα γιά μπάνιο, άλ
λοι στόν Ναό τοΰ Ποσειδώνος, 
κι’ άλλοι σ’ ένα τραπεζάκι γύ
ρω — γύρω μιλούν γιά τό άρ
χαΐο μνημείο καί τίς παληές δό
ξες τής 'Ελλάδος καί τών ‘Ελ
λήνων. Μέ τρόπο θίγουν καί τό 
παρελθόν τους! ! !

Στις 9 άκριβώς συγκεντρώ
νονται δλοι στό λιμανάκι κα! έ- 
πιδίδονται μέ δχι λίγη όρεξού- 
λα στό φαγοπότι.

Ή κυρία Βασιλειάδου μέ τό 
αιώνιο χαλβαδάκι της πού τό 
προσφέρει ευχαρίστως σέ δσους 
περνούν άπό τό τραπεζάκι της 
καί ή κυρία Ζαμπάκη μέ τόν έ- 
ξαίρετο μπακλαβά της γλυκαί
νουν τις πίκρες τής καθημερινής 
ρουτινιασμένης ζωής μας. Πολ
λά συγχαρητήρια στήν κυρία 
Ζαμπάκη γιά τήν επιτυχία της. 
Τό όμορφο ανθοδοχείο τού Λα
χείου μας στον κύριο Σωτήρη 
Καλογρούλη, Διευθυντήν Υπουρ
γείου Γεωργίας, πιστότατον ά- 
κόλουθόν μας. Τόση ή εύχαρί- 
στησίς του, πού μάς παρεκάλε- 
σε νά τόν έγγράψουμε επίτιμον 
Μέλος τοϋ Συλλόγου μας.

Ή αύτή έπιθυμία καί δήλωσις 
έκ μέρους τού κ. Γεωργίου Στα- 
θακοπούλου, άνωτέρου υπαλλή
λου τού Ο.Χ.Ο.Α. καί τοΰ κ. 
Τσαγκλή, Συμβολαιογράφου ’Α
θηνών.

Καί ή έπιστροφή;
Χαρούμενη! Ή εύθυμία καί ή 

χαρά εΐναι ζωγραφισμένες στις 
μορφές δλων.'Όταν φθάσαμε στήν 
Βουλιαγμένη, άκούστηκαν μερι
κές φωνές πού έλεγαν «σωφέρ πί
σω γιά τό Σούνιο! !». Ήταν δ
μως άργά.

Μ.ΣΑΡΑΦΗΣ

Ό ένθερμος, ό ιτλήρης ζήλου εις 
τό καθήκον- του -άειιμνηστος διδά
σκαλος Αύγερινός Ποονηγύρης, ό έκ- 
λιττών έν Έλευσΐνι τήν 23.8.1960, 
έγεννήθη εις Λιβίσιον τής Λυκίας 
τό 1 886. Διή'κουσε τά έγκύκλια μα
θήματα είς τά σχολεία τής Πατρί
δος του και ιδιαίτερα γυμνασιακά 
τταρά τοΰ αειμνήστου διδασκάλου 
Χριστοδούλου Κ. Παπαδουλή, δια- 
κρινόιμενος πάντοτε διά τήν εύφυΐ- 
αν καί τήν έπυμέλ·ειάν του.

Τό 1901 είς ήλικίαν 15 έτών ά- 
πεστάλη ύπό τοΰ καλοκαγάθου πα
τρός του Φιλίππου είς ’Αθήνας, έν
θα κατόπιν έπιτυχών κατατακτηρί
ων έξετάσεων κατετάγη είς τήν προ- 
τελευταίαν τάξιν τοΰ τότε Μαρα- 
σλείου Διδασκαλίου, διευθυνομένου 
παρά τοΰ αειμνήστου Χαρισίου Πα- 
παμάρκου, καί μετά διετείς σπου- 
δάς έλαβε τό πτυχίον τού δημοδιδα
σκάλου, άριστεύσας ώς πρώτος με
ταξύ τών πρώτων.

’Επανελθών είς τήν γενέτειραν είς 
ήλικίαν 17 έτών, διωρίσθη δημοδι
δάσκαλος είς τό Λουϊζίδειον σχο- 
λεΐον Μάκρης διά τό σχολ. έτος 
1903 — 1904, άπό δέ τοϋ έπσμέ- 
νου έτους διωρίσθη είς τό Λουϊζίδει- 
ον σχολεΐον Λιβισίου, ένθα παρέμει- 
νεν υπηρετών μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 
σχολικού έτους 1912 — 1913. Κα
τά τήν περίοδον ταύτην, έν συνεργα
σία μετά τών άριστων δύο άλλων 
διδασκάλων κ. Σάββα Πασχαλίδου 
καί άει-μνήστου Δημητρίου Παπαν- 
τωνίου καί ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ 
άειμνήστου διδασκάλου Κυριάκου 
Τσακίρη, Διευθυντοΰ τοΰ σχολείου 
επί μακράν σειράν έτών, έπέτυχον 
τήν άναδιοργάνωσιν τών σχολείων 
έπι νέων βάσεων διά τής έφαρμο- 
γής τών κανόνων τής τότε συγχρό
νου διδακτικής καί τοϋ τότε ίσχύον- 
τος Έρβαρτιανοΰ συστήματος τής 
Παιδαγωγικής, είς τρόπον ώστε ή 
περίοδος αΰτη τών έννέα έτών ν’ 
άποτελέση σταθμόν ιστορικόν διά 
τά χρονικά τοΰ Λιβισίου.

Τό σχολικόν έτος 1913 — 1914 
έπαναδιωρίσθη δημοδιδάσκαλος είς 
τό σχολεΐον Μάκρης καί κατά τόν 
’Απρίλιον τοΰ έτους τούτου ένυμ- 
φεύθη τήν εκλεκτήν σύζυγόν του Χρυ- 
σάνθην, γόνον τής άρίστης οικογέ
νειας Κων. Σταματιάδου, ήτις τώ 
έχρησίμευσεν ώς άρίστη σύντροφος 
καί άφωσιωμένη σύζυγος καθ’ δλα 
τά έτη τής ζωής του.

Άλλ’ άτυχώς τότε εΐχον άρχίσει 
έν Toupxiq αί άναταραχαί καί οί 
άνθελληνικοί διωγμοί κατά τοΰ ελ
ληνικού στοιχείου, συνέπεια τών ο
ποίων διετάχθη ύπό τοΰ Πατριάρ- 
χου τό κλείσιμον τών εκκλησιών καί 
τών σχολείων είς ένδειξιν διαμαρτυ
ρίας. Αί τουρκικά! Άρχαί Μάκρης 
έκάλεσαν κατόπιν τούτου τούς διδα
σκάλους νά ύποβάλουν δηλώσεις, δτι 
δέν θά συιμμορωθοΰν πρός τήν δια
ταγήν τοΰ Πατριάρχου περί κλεισί

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Συλλόγου ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗ- 

ΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ «Η ΜΑΚΡΗ» συνελθόν είς έκτακτον 
συνεβρίασιν έπι τφ θλιβερψ άγγέλματι τοΰ θανάτου τοϋ διδασκάλου

ΑΓΓΕΡΙΝΟΓ ΠΑΝΗΓΓΡΗ

διακεκριμένου συμπολίτου μας, έξοχου διδασκάλου καί έξαιρέτου 
ανθρώπου, διαπαιδαγωγήσαντος πολλάς γενεάς είς Μάκρην καί 
Λιβίσιον ώς καί είς τήν μητέρα 'Ελλάδα, καί τιμήσαντος τήν γενέ
τειραν αύτοΰ

ΨΗΦΙΖΕΙ
1) Νά σταλή συλλυπητήριαν τηλεγράφημα είς τήν οικογέ

νειαν του μεταστάντος έκ μέρους τοΰ Συλλόγου.
2) Νά διατεθή ποσόν δραχμών διακοσίων (200) άντ'ι στε

φάνου είς μνήμην αύτοΰ ύπέρ τών φιλανθρωπικών σκοπών τοΰ 
Συλλόγου.

3) Νά άποσταλή τό παρόν ψήφισμα είς τήν οικογένειαν του 
μεταστάντος και νά δημοσιευθή εΐς τήν ’Εφημερίδα τοϋ Συλλόγου 
ΛΙΒΙΣΙ. Έν Άθήναις τή 24 Αύγούστου 1960

ματος τών σχολείων. Ό άείμνηστος 
δμως—καθώς καί οί λοιποί διδάσκα
λοι—ήρνήθη ώς ήτο έπόμενον νά 
ύποβάλη παρομοίαν δήλωσιν, τονί- 
σας δτι ή Διαταγή τού Πατριάρχου 
αποτελεί δΓ αυτόν Νόμον, τόν ό
ποιον δέν δύναται νά παραβή.

Χολωθέντες έκ τούτου οί Τούρκοι, 
έξετόπισαν τούτον καί τούς λοιπούς 
διδασκάλους είς Σώκια Μ. ’Ασίας 
και τόν ύπέβαλαν είς καταναγκα- 
στικά έργα όδοποιΐας. Μετά βραχύ 
έν τούτοις χρονικόν διάστημα, δια- 
λαθών τήν προσοχήν τών Τούρκων, 
κατήλθε διά νυκτός είς τήν παρα
λίαν, διεπεραιώίη διά μικρού πλοια
ρίου είς Σάιμον καί έκεΐ&εν άνεχώ- 
ρησεν είς ’Αθήνας, όπόθεν κατόπιν_ 
αίτήσεώς του πρός τό Ύπουργεΐον 
Παιδείας διωρίσθη δημοδιδάσκαλος 
είς τήν Ί ταλοκρατουμένην τότε Ρό
δον.

Είς τήν νέαν του θέσιν κατόπιν 
έππυχοΰς διαγωνισμού διωρίσθη έ- 
πιθεωρητής τών σχολείων Ρόδου καί 
ώς -ιοιοΰτος ύπηρέτησεν έπ! τριετίαν 
μέχρι τού έτους 1917, οπότε διά 
τήν εθνικήν του δράσιν κατέστη ά- 
νεπιθύμητος παρά τών ’Ιταλικών 
’Αρχών καί άπηλάθη είς ’Αθήνας, 
διορισθείς άμέσως δημοδιδάσκαλος 
είς τό σχολεΐον άρρένων Ελευσΐνος. 
’Ενταύθα διά τής μεθοδικότητος, ευ
συνειδησίας καί άφοσιωσεως εις τό 
καθήκον έπεβλήθη είς τάς συνειδή
σεις τών κατοίκων καί κατέστη συμ
παθής καί λίαν άγαπητός.

’Αλλά μετά τάς βουλευτικός έκ- 
λογάς τού 1920, έποχήν έξάψεως 
τών κομματικών ανταγωνισμών, χα- 
ρσκτηρισθείς ώς Βενιζελικός, μετε- 
τέθη «πρός τό συμφέρον τής έκπαι- 
δεύσεως» είς Σούρπην τής ’Επαρ
χίας Αλμυρού παρά τόν Βόλον, ό
πόθεν έν τούτοις μετά διετή εύσυ- 
νείδητον καί εύδόκιίμον υπηρεσίαν καί 
μετά τήν έπικράτησιν τής ’Επανα- 
στάσεως Πλαστήρα έπανήλθεν είς 
τήν πρώτην του θέσιν τής ’Ελευσΐνος.

’Ανενόχλητος ήδη άπό κομματι
κός έμπαθείας άνέπτυξεν άξιέπαι- 
νον δραστηριότητα ’Εκπαιδευτικήν 
καί Κοινωνικήν. Έκτιμηθείς δεόν
τως διά τάς πολλαπλός του ‘ικανό
τητας, προσελήφθη παραλλήλως και 
ώς Γ ρσμ·ματεύς τής τότε Κοινότη- 
τος ’Ελευσΐνος, άναπτύξας άξιόλο- 
γον δράσιν είς τήν έξυπηρέτησιν τών 
ζητημάτων τής Κοινότητας μέχρι του 
1941, όπότε παρητήθη τής ένεργοϋ 
δημοσίας υπηρεσίας καί βραδύτερον 
τής Γραμματείας τής Κοινότη,τος.

Ηύτύχησε κατά τό μακροχρόνιον 
τούτο διάστημα τής έν Έλευσΐνι υπη
ρεσίας του νά άποκτήση δύο τέκνα, 
τήν Ειρήνην καί τόν Φίλιππον, τά 
όποΐα έξέθρεψε καί διεπαιδαγώγησε 
χριστιανικώς καί έλληνοπρεπώς, διά 
νά κατέχουν σήμερον άξιόλογον θέ
σιν έν τή κοινωνία τής ’Ελευσΐνος— 
έδημοσίευσεν ίκανάς περιγραφάς καί 
μακράν σειράν έκτενών σημειωμάτων 
περί τών ήθών καί εθίμων τής χαμέ
νης Πατρίδας μας είς τήν ’Εφημε
ρίδα «ΜΑΚΡΗ» ώστε νά άποβή εΐς 
τών κυριωτέρων συνεργατών της.

Έπ’ έσχάτων έν τούτοις, προσβλη
θείς ό Αυγερινός Πανηγύρης ύπό 
κακοήθους φλεγμονής τοΰ οισοφά
γου, κατόπιν έπιπόνου νοσοκομεια
κής περιθάλψεως ένός μηνός καί έν 
συνεχείς ιατροφαρμακευτικής τοιαύ- 
της κατ’ οίκον ένός καί πλέον μηνός 
ύπέκυψεν είς τό μοιραίο/ τήν 23ην 
Αύγούστου, καταλιπών άπαρηγορή- 
τους σύζυγον, τέκνα καί συγγενείς.

Τέκνον άξιον τής Πατρίδος του ό 
άείμνηστος θά μνημονεύεται εύφή
μως παρ’ δλων τών Μακρηνολιβισια- 
νών καί δλων τών άλλων, οί όποιοι 
ποικιλοτρόπως εύηργετήθησαν μέ τήν 
άξιόλογον δράσίν του.

ΒΑΡΒΑΡΑ ΜΟΥΣΑΙΟΥ

Έκηδεύσαμεν πρό ήμερων μιαν 
αρχόντισσαν, μίαν μεγάλην Δέσποι
ναν τής Μάκρης καί Λιβισίου, τήν 
Βαρβάραν Μουσαίου, σύζυγον τοΰ 
άειμνήστου ίατροΰ Βασιλείου Μου
σαίου, τοΰ μεγάλου αύτοΰ επιστή
μονας καί έξοχου άνδρός, υΐοΰ τοΰ 
Μεγάλου καί Φωτοδότου Διδασκά
λου τής Μάκρης καί Λιβισίου Μι
χαήλ Μουσαίου.

'Η μεταστάσα είς Κύριον ϋπήρξεν 
ό συγκεντρωτικός φακός κάθε έκ- 
παιδευτικής, μορφωτικής, έκπολιτι- 
στικής καί κοινωνικής έκδηλώσεως 
τής φιλτάτης Πατρίδος μας.

‘Ο βίος της ύπήρξεν υπόδειγμα 
έναρέτου συζύγου, στοργικής Μά
νας καί σπανίας συγγενούς, μέ συ
ναισθήματα άγνά, φιλοπρόοδα καί 
φιλελεήμονα, τά όποΐα διέθετε διά 
τήν συμπαράστασιν τοΰ συζύγου τής 
είς τό εύγενές έργον τής έπιστήμης 
του, κα! είς την ώνατροφήν τών παι
διών της, διά νά τά παράδώση είς 
τήν κοινωνίαν μέ τελείαν μόρφωσιν 
καί ιμέ προετήματα σπανίζοντα σή
μερον.

Εΐχον τό ευτύχημα νά παρακο
λουθήσω είς Σμύρνην, δπου έσπού- 
δαζα, έκ τοΰ σύνεγγυς τόν άγώνα 
της διά νά βοηθήση τόν σύζυγόν 
της είς τήν έπιδιωκομένην τότε προ
σπάθειαν του διά τήν έφεύρεσιν τής 
Μουσεΐνης, φαρμάκου άντιελσνοσια- 
κοΰ καί τάς φροντίδας της διά νά 
μή ύστερήση είς τήν άρτίαν μόρ- 
φωσιν τών παιδιών της, ένώ παράλ
ληλα μ’ αύτά ού&εμίαν άφινε άνεκ- 
πλήρωτον έπιθυμίαν τών κοινωφε
λών Ιδρυμάτων τής Σιμύρνης, διά 
τήν ήθικήν και ύλικήν ύποστήριξιν 
δπως καί τήν έπωφελή συμιπαράστα- 
σίν της.

Καί ό θάνατός τη,ς καταλείπει μέ- 
γα κενόν τό όποιον εύχόμεθα όλοι 
ήμεΐς οΐ παραμένοντες νά συμπλη- 
ρώσωμεν, άκσλουθοΰντες τ’ άχνάρια 
τά όποΐα έκείνη ήκολούθησε καθ’ 
δλον τόν βίον της.

’Επιφυλασσόμενοι μελλοντικώς νά 
έξάρωμεν τάς σπανίας άρετάς αί 
όποΐαι περιεκόσμουν τήν μεταστά- 
σαν, άπευθύνομεν περιαλγεΐς τόν 
τελευταίου χαιρετισμόν «Γαΐαν έ- 
χοις έλαφράν φίλτατον τέκνον τής 
Μάκρης καί Λιβισίου».

MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ

Η-*  Η Φ I X Μ Α

Τό Διοικητικόν Συμβουλιον τής Ένώσεως 
Μακρηνών και Λιβισιανών Η ΜΑΚΡΗ 
συνελθόν εκτάκτως έπι τφ θλιβερώ άγγέλματι 
τοϋ θανάτου τής συμπολίτιδος

ΒΑΡΒΑΡΑΣ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΥ
συζύγου τοΰ αειμνήστου ίατροΰ Βασιλείου Μου
σαίου και έκλεκτής δεσποίνης τής πατρίδος 
ήμών.

Φ Η Φ 1 Ζ Ε I
1) Νά παρακαλουθήση σΰσσωμον τό Συμβού

λων τήν έκφοράν.
2) Νά διατεθοΰν δραχμαι τριακόσιοι αντί 

στεφάνου διά τούς φιλανθρωπικούς σκοπούς τοΰ 
Συλλόγου.

3) Νά άποσταλή τό παρόν ψήφισμα είς τήν 
οικογένειαν τής μεταστάσης και νά δημοσιευθή είς 
τήν Εφημερίδα ΛΙΒΙΣΙ.

Έν Άθήναις τή 16 ’Οκτωβρίου i960

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Μ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γ ά μ ο ι
Έτελέσθησαν οϊ γόμοι τών 
πατριωτών μας Κωνσταντίνου 
Υοκού μετά τής Λίτσας Παναγ. 
Πέτρα. Είς τούς εύτυχεϊς νεο- 
ινμφονς καί τάς οικογένειας 
των ώς καί είς τόν παράνυμφον 
Βασίλειον 'Αγιορείτην άπευθύ
νομεν θερμά συγχαρητήρια καί 
εύχάς.

Ό κ. Βασίλειος Έρμείδης ένυμ- 
φεύθη τήν συμπολίτιδά μα5 
δίδα Δέσποιναν Μεσαία. Δια^ι- 
βάζομεν τά θερμά μας συγχα
ρητήρια καί εύχόμεθα κάθε 
εύτυχίαν.

Ό συμπολίτης κ. Βασίλειος 
’Αντωνίου Μεσαίας έτέλεσε τους 
γόμους του μετά τής δεσποι
νίδας Ελένης Καραγιαννάκη.

Διαβιβάζομεν θερμάς εύχάς 
καί συγχαρητήρια είς τούς 
νεόνυμφους καί τάς οικογένει
ας των.

Είς τήν συμπολίτιδά μας Χρυ
σήν Κων. ’Ανδρέου τό γένος 
’Αντωνίου Παπαντωνίου δια- 
βιβάζομεν θερμά συγχαρη
τήρια διά τούς γόμους τής θυ- 
γατρός της Λούλας μετά τοϋ 
κ. ’Εδουάρδου Τόμας. Έπίσης 
θερμάς εΰχάς είς τούς ευτυχείς 
νεόνυμφους.

"Αρραβώνες
Ό συμπολίτης μας κ. ’Αγησί
λαος Παρασκευάς, ιατρός ώτο- 
ρινολιρυγγολόγος καί ή δίς 
Ήρώ Θεμ. Μιχαλοπούλου έδω
σαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γά
μου. Εύχόμεθα ταχεϊαν τήν 
στέψιν.

Αωρεαί
Ή δίς ’Αντιγόνη Μπουγιούκου 
μής άπέστειλεν δραχμάς πεντα- 
κοσίας είς μνήμην Βαρβάρας Β. 
Μουσαίου ΰπέρ τοϋ Φιλανθρω
πικού τμήματος τοϋ Συλλόγου.

Ό κ. καί ή κ. Άχ. Καρρά μάς 
άπέστειλαν δραχμάς τριακοσίας 
είς μνήμην Βαρβάρας Β. Μου
σαίου ΰπέρ τοΰ Φιλοπτώχου 
Ταμείου τοϋ 'Αγίου Κωνσταν
τίνου Ν. Μάκρης.

Ό κ. Διονύσιος Ήλιάδης μάς 
άπέστειλεν δραχμάς τριακοσίας 
είς μνήμην τής θείας του Βαρβά
ρας Β. Μουσαίου διά τό Φιλαν
θρωπικόν τμήμα τοΰ Συλλόγου.

Βαπτϊοεις
Τό άγοράκι τοϋ κ. Κωνσταντί
νου Μιχαλοπούλου καί τής 
συζύγου του ’Αντιγόνης τό 
γένος Χατζή έβαπτίσθη λαβόν 
τό άνομα Δημήτριος. Εΐς τούς 
ευτυχείς, γονείς καί τόν άνάδο- 
χον εύχόμεθα νά τούς ζήση.
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ΛΙΒΙΣΙ
Μηνιαία Έφημερίς 
"Ετος 1ον — Άρι8. 2 
Ά 8 ή ν α ι ΣετττέμΒριος 1 ?<50

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
’Εσωτερικού :
Έτησία . . . , Δρχ. 60
'Εξάμηνο; . . » 35
'Εξωτερικού:
Έτησία S 5 ή £ 2
Εξάμηνο; $ 3 ή £ 1

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
PENAN ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Σατωβριάνδου 4, 7ο; όροφο;
Γραφεϊον 14 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ 
Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΝ 

Σατωβριάνδον 4, 7ο; όροφο;
Γ ραφεΐον 14

Διευθύνσει; συμφώνω; τω Νόμω, 
'Υπεύθυνο;:

ΡΕΝΑ Λ ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Υπεύθυνο; Τυπογραφείου:
ΚΠΝΣΤΑΗΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ

Πάτμου 44—Άθήναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά και τάς 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας και τοΰ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των.

Έπίσης αί δημοσιευόμεναι 
βιογραφίαι δέν είναι κατά σει
ράν αξίας τών προσώπων που 
άφοροΰν.
ΛΛ^ννΛ/\ζΛΛΛΆΛζννΛ/ν5/ν*νννΑ/νΛ/ν /

Πρός τόν Σύλλογον

"Ενωσις Μακρηνών και 
Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ» 

Άθήν ας,

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Διά τής παρούσης εύχαριστοϋ- 
μεν θερμώς τόν ’Ιατρόν κ. Χατζηττα- 
ναγιώτου ό όποιος ώς εκπρόσωπός 
τοΰ Συλλόγου «μας είς τό Ιατρικόν 
Τ.μημα, είσήγαγεν τόν βαρέως πσ- 
σχοντα άρρωστόν μας Γεώργιον Χα- 
τζημανώλην είς τά 7 ’Οκτωβρίου 
1960 δωρεάν είς την Γ' θέσιν του 
Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός Αθη
νών», είς τό Νευρολογικόν Τμήμα 
αύτοΰ, κατόπιν αίτήσεώς μας πρός 
τόν Σύλλογον.

Εύχαριστοΰμεν καί πάλιν θερμώς.
Ή οικογένεια του 

Χρυσούλα Χατζημανώλη 
καί τά άδέλψια του.

ΤΟ ΔΙΗΓΗΜΑ ΜΑΣ

Η ΑΤΥΧΗ ΜΑΝΝΑ
ΝΤΟΛΗ ΝΙΚΒΑ +

Ή γρηά μάννα στέκει απελπι
σμένη

στό λείψανο τοΰ γυιοϋ της καί 
[θρηνεί

άλλος στόν κόσμο δέν της άπο- 
[μένει

μονάχη, μαύρη, τί θά γενή;
«Ζωή» ’Ιωάννου Πολέμη

Τό μεγάλο β'απόρι μόλις εΐχε ρί
ξει τήν άγκυρα κοομιμιά τρακοσαριά 
μέτρα όξω άπό τό μουράγιο τοΰ 
λιμανιοΰ. Άπό τις καπνοδόχες του 
γλυστροΰσε ψηλά ένα σύννεφο άπό 
καπνό κατάμαυρο. Ό ούρανός ξε
πρόβαλε γαλάζιος κι’ ολοκάθαρος 
ξετινάσοντας άπό πάνω του τήν ο
μίχλη.

Ή θάλασίσα απλωνόντανε ήσυχη 
καί γαλήνια. Σέ λίγο απότομες σφυ- 
ριγματιές καί μαζύ μ’ αύτές στό 
πρωραίο κατάρτι υψωθήκανε τρεΐς 
σημαίες, δείχνοντας τόνομα τοΰ πλοί
ου. Ή κόκκινη σημαία τοΰ λιμεναρ
χείου κατέβηκε καί στή θέση της 
τώρα άνεμίζουνταν μιά πράσινη. Ό 
έλικας χτύπησε δυνατά τά νερά καί 
τό βαπόρι ξεκίνησε άφήνοντας πίσω 
του μιά μισόασπρη γραμμή άπό 
άφρούς. Οί σημαίες κατεβήκανε, κι’ 
ό πρωϊνός αύτός έπισκέφτης άφοΰ 
πρώτερα μ’ δλη τήν εύγένεια, κτύπη- 
σε τήν πόρτα τής καλής του, ρωτών
τας άν τοϋ έπέτρεπε νά μπή μέσα 
στό δωμάτιό της, χαιρετώντας την 
περνούσε τό κατώφλι τής πόρτας της. 
Μονομιάς βάρκες πολύχρωμες καί 
διαφοροσχεδίαστες, όρμήσανε μέ 
γρηγοράδα καί τό κυκλώσανε άπό 
όλα τά μέρη. Τά σχοινιά δέθηκαν, 
καί δυό τρεΐς πιό εύκίνητοι βαρκά
ρηδες κρεμάστηκαν άπό τή σκάλα 
προσπαθώντας ν’ άναίβουνε πιό γλή- 
γορα άπό τούς άλλους. ‘Ύστερα ά
πό -μερικές κινήσεις άπό άνδρες, γυ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΑΟΠΑΙΔΕΙΑ
Η ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΑΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΗΤΜΟ

Ή αλλεργία ώς νόσος ήτο 
γνωστή είς τήν ιατρικήν άπ’ αρ
χαιότατων χρόνων· λόγφ δέ τών 
χαρακτηριστικών αύτής γνωρι
σμάτων, ήτοι τής ίδιαζούσης άν- 
τιδράσεως του οργανισμού άπε- 
καλεΐτο τότε «ιδιοσυγκρασίας», 
συμφώνως μέ τήν ίσχύουσαν θε
ωρίαν περί κράσεων.

Περί αλλεργίας όμιλεΐ ό Λου- 
κρήτιος, τφ 55 π.Χ. Πρό αύτοΰ, 
ό πατήρ τής ιατρικής, ό Ιππο
κράτης, τφ 400 π.Χ., περιέγρα
ψε τήν ευαισθησίαν τοΰ ανθρω
πίνου οργανισμού, πρός τάς τρο- 
φάς καί τάς άσθματικάς κρί
σεις.

Τό θέμα τής αλλεργίας άπη- 
σχόλησεν έκτοτε πλήθος έρευνη- 
τών, έν τή επιθυμία των, δπως 
έπιλύσουν τό σπουδαιότατον 
τοΰτο πρόβλημα τής ιατρικής. 
Μεγαλοφυείς δέ διάνοιαι, ώς ό 
Άρεταΐος, ό Γαληνός, , ό Μποτ- 
τάτους, Μπεουνίγκερους, ό Βίλ- 
λις, ό Σκότ καί άλλοι, προσέ- 
δωσαν τοιαύτην ώθησιν είς τό έ- 
πίιμαχον τοΰτο πρόβλημα, ώστε 
νά καταστούν αστέρες λαμπρό- 
φωτοι είς τό στερέωμα τής ια
τρικής επιστήμης.

Κατά τό έτος 1903 ό ’Άρ- 
θους απέδειξε διά τών θαυμά
σιων πειραμάτων του τήν τοπικήν 
άφυλαξίαν. Πρώτος, δμως, ό δι
άσημος Πιρκέ, τφ 1906, είσή
γαγεν είς τήν ιατρικήν τήν λέ- 
ξιν «αλλεργία» ( = άλλο έργον). 
Διά τής λέξεως ταύτης εκφρά
ζει τήν αντιδραστικήν ικανότη
τα τοΰ ευαισθήτου οργανισμού 
έναντι ειδικής ουσίας, άποκαλου- 
μένης «άλλεργιογόνον», πρός 
τήν οποίαν δμως ό οργανισμός 
έχει εύαισθητοποιηθή προηγου
μένως.

Παραδεχόμεθα σήμερον, δτι 
κληρονομείται, ή διάθεσις πρός 
τήν νόσον καί ούχί ή νόσος αυ
τή αυτή. Ή βαρύτης τής αλλερ
γικής διαθέσεως έξαρτάται έκ 
τοΰ κατά πόσον κληρονομείται 
έκ τοΰ ένός ή καί τών δύο γο
νέων. Εκτός, δμως, τής κληρο
νόμου μένης διαθέσεως καί πλεΐ- 
στοι άλλοι παράγοντες διαδρα
ματίζουν σπουδαιότατον ρόλον, 
διά τήν έμφάνισιν αλλεργικών 
φαινομένων (π.χ. εμβόλια, χη

ναίκες, παιδιά, ρούχα, -μπαούλα, βα- 
λίτζες κι’ ότι άλλο ταξειδιάρικο 
πράγμα, καί τώρα σιγά, σιγά άπο- 
μακρύνουνταν. Είχανε σχεδόν τρα
βηχτεί δλες, καί :μονάχα μιά μικροΰ- 
λα πρασινοβαμμένη έμενε ακόμα δε
μένη στή σκάλα τοϋ βαποριού. Ό 
βαρκάρης της στεκόντανε στή μέση 
τής σκάλας βαστώντας ένα μποξά 
καί άνυπόμονα κυττουσε πρός τ’ 
άπάνω, σάν νά περίμενε κάποιον 
πού άργούσε.

Έπι τέλους μιά γρηούλα φάνηκε 
στό κατάστρωμα, πού μέ βήμα τρε- 
μουλιάρικο ερχόντανε πρός τό μέρος 
τής σκάλας. Στήν διάβα της, δυό, 
τρεις άξιωματικοΐ τοΰ πλοίου παρα
μερίσανε δίνοντας της τό χέρι, ένας 
μάλιστα άπ’ αύτούς τήν συνώδευσε 
καί τήν κατέβασε ίσαμε κάτω, βα
στώντας την άπό τό μπράτσο. 'Ύ
στερα κάτι είπε οπό βαρκάρη πού 
κάθισε στά κουπιά κ’ άμέσως γλή- 
γορα, γλήγορα άνέβηκε άπάνω στό 
βαπόρι καί χάθηκε μέσα στό πλήρω
μα. Ή βάρκα διπλάρωνε μπροστά 
στή πόρτα τού Λιμεναρχείου. Τά 
χαρτιά έπιθεωρήθηκαν. Σήκωσε τό
τε τό φουστάνι της καί πήρε ένα 
μαντηλάκι ποΰ τδχε μέσα σέ μιά 
τσέπη τού μεσοφουστανιού της. Τό 
ξετύλιξε προσεκτικά, κ’ έδωσε κάτι 
τού βαρκάρη. Αύτός τό πήρε τό κύτ- 
ταξε, έκανε ένα μορφασμό, σάν νά 
μήν ήτανε ευχαριστημένος κ’ άπό 
κεΐ άφοΰ τήν βοήθησε νά βγή όξω, 
τής έδωκε τό μπόγο της καί γύρισε 
πίσω...

—Μωρέ, δουλειά ποΰ τήν κάνα
με σήμερα, έπιχείρησι, είπε σ’ έναν 
άλλο βαρκάρη πού καταγινόντανε 
νά μετρήση τήν εϊσπραξί του, νά 
σηκωθούμε άπό τά μαύρα μεσάνυ- 
κτα γιά νά περιμένουμε τό βαπό
ρι άπό τήν ’Αλεξάνδρα, καί νά πά
ρουμε ένα μετζήτι...

—Τί βλαστημάς πρωί, πρωΐ, φώ

ναξε ό άλλος θυμωμένος, πού τόν 
έκανε νά χάση τό λογαριασμό του, 
καί ξανάρχισε πάλι τό μέτρημα...

Νά γι’ αύτήν τήν γρηά πού ξειμ- 
πάρκαοα, ήλθε λέει νά βρή τό γυιό 
της πού εΐναι στρατιώτης, χωρίς νά- 
χει πεντάρα στή τσέπη της, καί ούτε 
νά μπορεί νά σύρη τά πόδια της... 
Αύτή μωρέ παιδί μου δέν εΐναι άξια 
νά πάη άπό δω στό Κονάκι καί θά- 
χει δύναμη νά γυρίζη μέρα νύκτα 
στά γραφεία....

—Μωρέ άμε στό διάβολο έσύ κ’ 
ή γρηά σου, μέ πονοκεφάλιασες, εί
πε διακόφτοντας ό άλλος καί βά
ζοντας τά λεπτά του σ’ ένα πορτο
φόλι καμωμένο άπό χονδρό καραβό
πανο...

Μονάχη ή γρηούλα όξω άπό τήν 
πόρτα τοΰ Λιμεναρχείου, βαστώντας 
τό μπόγο της, μάταια προσπαθούσε 
νά πείση ένα άμαξα νά τήν πάρη 
πιό φτηνά. Στό τέλος άπελπισμένη, 
στάθηκε λιγάκι, κ’ ένας βαθύς ά- 
ναστεναγμός φούσκωσε τό γέρικο 
στήθος της.

Πήγα κοντά στό ναύτη πού φύ
λαγε σκοπός καί τόν ρώτησα κατά 
ποΰ πέφτει τό πλησιέστερο στρα
τιωτικό νοσοκομείο. Τής έδωκε νά 
καταλάβη ποΰ βρίσκεται τό Παρθε
ναγωγείο ποΰ τώχαν μεταβάλει, σέ 
έκτακτο παράρτημα νοσοκομείου, καί 
σιγά, σιγά πήρε τό δρόμο πού τής 
έδειξε ό ναύτης, ρωτώντας κάθε λίγο 
καί λιγάκι τούς διαβάτες πού εΰρι- 
σκε μπροστά της. Κι’ δλοι κυττάζα- 
νε μέ παραξενιά αύτή τή γρηούλα μέ 
τά κατάμαυρα ρούχα, μέ τ’ άσπρα 
μαλλιά, τά τρεμουλιάρικα χέρια, πού 
τρέμανε περισσότερο άπό τό βάρος 
τοΰ μπόγου πού σήκωνε, καί καθένας 
άπ’ αύτούς προσπαθούσε ναΰρη, ποιά 
ήτανε καί τί τήν έκανε πρωΐ, πρωΐ 
νά γυρεύη τό νοσοκομείο. Καί ή 
γρηούλα τραβούσε τό δρόμο της.

Συνέχεια είς 4ην Σελίδα

μικά προϊόντα, ώς καί κλιματο- 
λογικαί μεταβολαί, ιδίως έμφα- 
νιζόμεναι κατά τήν άνοιξιν καί τό 
φθινόπωρον).

Άναφέρω δλους τούς ανω
τέρω παράγοντας, ώς ύπευθύ- 
νους, διά τήν έκρηξιν τής αλλεργί
ας, διότι παλαιότερον έπιστεύε- 
το, δτι μόνον ουσίαι λευκομα- 
τοΰχοι προεκάλουν ταύτην.

'Όταν, λοιπόν, ό οργανισμός 
έχει εύαισθητοποιηθή πρός μίαν 
ουσίαν, μέ τήν οποίαν ήλθεν είς 
επαφήν, διά τής πεπτικής, ανα
πνευστικής ή υποδορίου οδού, 
γεννάται ένα αντίσωμα είς τόν 
οργανισμόν, πρός τήν ούσίαν 
ταύτην. Έάν μελλοντικώς ή ου
σία αΰτη έπανεισέλθη είς τόν 
οργανισμόν, ασχέτως διά ποιας 
όδοΰ καί είς έλαχίστην άκόμη 
ποσότητα, τότε, δημιουργεΐται 
σόγκρουσις ·μέ τό άντίσωμα, τό 
όποιον προϋπάρχει καί οΰτω ε
πέρχεται έκ τής συγκρούσεως ή 
εμφάνισις τής νόσου... Πρέπει δ
μως άπαραιτήτως τά προϊόντα 
ένεργείας τών αντισωμάτων, νά 
εΐναι είς μεγάλην ποσότητα διά 
νά έκδηλωθή άλλεργία, άλλως ά- 
ναπτύσσεται ανοσία είς τόν ορ
γανισμόν.

Έκ τών ανωτέρω άποδείκνυ- 
ται πόσον ώραΐα, θεόθεν, εΐναι 
προικισμένος ό οργανισμός ·μέ ύ- 
πέροχα συστήματα άμύνης.

Σήμερον, διά νά άνεύρωμεν 
τό αίτιον τής νόσου χρησιμοποι- 
οΰμεν διάφορα τέστ ( = δοκιμα
σίας). Οΰτω καθορίζομεν, έάν 
ή άλλεργία εΐναι τροφική, χημι
κή, φαρμακευτική, ορμονική, ψυ
χολογική ή κλι μ ατολογική.

Θεραπευτικώς, ή ιατρική σή
μερα εΐναι πλούσια είς φάρμακα 
καί μεθόδους θεραπείας διά τήν 
άπευαισθητοποίησιν τοΰ οργανι
σμού, άπό τήν αιτίαν τής νό
σου, ή όποία συνήθως είναι τυ
ραννική καί επικίνδυνος. Έκδη- 
λοΰται ύπό πλείστας μορφάς, ή
τοι ώς δερματική άλλεργία ώς 
βρογχικόν άσθμα, ώς αλλεργική 
διάρροια (ήτοι, κωλΐτις), ώς ρι
νικόν άσθμα, ώς άλλεργικόν σοκ 
καί ώς έκζεμα).

Π. Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
’Iατρός

Υστερα άπό πολλές σκέψεις καί 
πληροφορίες γύρω άπό τόν τόπο 
τού φετεινού παραμερισμού, άνεφώ- 
νησα κι’ έγώ τό τού Καίσαρος:

«Έρρίφθη ό κύβος».
’Όχι βέβαια γιά νά διαβώ τόν 

Ρουβίκωνα, άλλά γιά νά διασχίσω 
τό Αίγαΐον Πέλαγος καί νά φθάσω 
στί ιερό αύτό νησί, καί εΐναι ιερό, 
άφοΰ έδώ ώραματίσθηκε ό αγαπη
μένος μαθητής τοϋ Χριστού, ό ’Ιω
άννης ό Θεολόγος, κι’ έγραψε τήν 
Θείαν Άποκάλυψιν.

Τώρα, γιατί διάλεξα τήν Πάτμο 
άπό τά τόσα ύποδειχθέντα νησιά, 
θά τό εξηγήσω άμέσως: Όχι γιά 
νά φοιτήσω στήν... Πατμιάδα Σχο
λήν, γιατί δέν άλλαξα ευτυχώς μέν 
γένος... δυστυχώς δέ έτος γεννήσε- 
ως γιά νά έχω τό δικαίωμα τής φοι- 
τήσεως... Άπλούστατα, ζητούσα κά
ποιο ήσυχο, φθηνό καί δροσερό νη
σί γιά νά ξεκουρασθώ άπό τήν συ
νεχή καί άφόρητη φετεινή ζέστη 
τής Αθήνας. Καί αύτό τό πέτυχα.

"Υστερα άπό δώδεκα ωρών εύ- 
χάριστο ταξεΐδι, φθάσαμε στό νη
σί. Ήταν περασμένη ή ώρα, 2.30' 
πρωινή, ώρα ακατάλληλη γιά ν’ ά- 
ποκομίσουμε εντυπώσεις γιά τόν τό
πο γενικά καί είδικώτερα γιά τό σπί 
τι στό όποιαν πηγαίναμε νά έγκα- 
τασταθοϋμε. Τήν ευκαιρίαν αύτήν 
μάς τήν έδωκαν οί επόμενες μέρες.

Λιμάνι φυσικό, κλειστό, σέ ση- 
μεΐον πού δταν τό βλέπης άπό ψη
λά, σοΰ δίνει τήν έντύπωσι λίμνης. 
‘Ορμίσκοι γραφικώτατοι, ομορφα ά- 
κρογιάλια καί άμμουδιές εκτεταμέ
νες πού τις απολαμβάνουν καί οί 
πιό άδαεΐς. Τό νηο’ί γενικά διατη,- 
ρεΐ τό καθαρώς νησιώτικο χρώμα. 
Σπίτια μονόροφα ή διώροφα, μερι-, 
κά δέ, ιδίως στήν Χώραν, τριώρο
φα, άρχοντικά μέ τήν παληά τους 
έπίπλωσι, καλοκτισμένα κάτασπρα, 
μέ πολλά παράθυρα καί, έκτος έ- 
λαχίστων Εξαιρέσεων, μέ δώματα 
σκεπασμένα μέ πατιλιάν, πού θυ
μίζουν σπίτια Λιβισιανά. "Ολα τά 
σπίτια σχεδόν έχουν πηγάδια καί 
στέρνες γιά βρόχινο νερό, γιατί τό 
νησί γενικά στερείται άπό τρεχά- 
μενα νερά. Γι’ αύτό καί τά βουνά 
εΐναι γυμνά. 'Πράσινο δέν βλέπεις, 
παρά μόνον δπου έδούλεψε ανθρώ
πινο χέρι. Αμπέλια, συκιές, καί 
μικροί κήποι σέ πολλά σπίτια καί 
μερικά δένδρα, άλμυρίδια λεγάμε
να, στήν Πλατεία τής Σκάλας καί 
σ’ ένα τμήμα τής παραλίας της, 
πού χαρίζουν άρκετή δροσιά. ‘Ωσ
τόσο, αύτά τά γυμνά βουνά μέ τά 
κάτασπρα σπίτια, κτισμένα ομάδες 
ομάδες, σέ μεγάλη άπόστασι ή μιά 
άπό τήν άλλη, πού άνάμεσά τους 
ξεχωρίζει ή Ιερά Μονή τής Θείας 
Άποκαλύψεως, πιό ψηλά ή Πατμι- 
άς Σχολή καί στήν κορυφή ή Χώ
ρα μέ τήν Ίεράν Μονήν τοΰ Αγίου 
Χριστοδούλου, τά πέτρινα, στενά 
καί άνηφορικά δρομάκια, ασβεστω
μένα κι’ αύτά δεξιά κι’ άριστερά,

ΛΑΪΚΗ Μ ΟΥ «Τ Α

ΕΡΟΤΙΚαΓμΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ
Τράβα λιβέντη τούχ χουρόν, τράβα μί τήν καρτιάσ σου 
πού νά σί δέκει ή Θιός τά πϊθυμά καρτιά σου.

*Έσύ πού σέρνεις τούχ χουρόν τήν νύφησ στουλισιμένην 
γιάτρεψι τήν καρτούλα μου πού έχεις μαραμμένη.

’Άν εχ ή μέρμηγκας χουλήν κι ή μύ’ άν έχει σπλήναν 
Ποιος πνευματικός θά πει πώς έχ’ άάπη κρΐμαν.

&
Άάπην κι καραζευτάν όπόχουμουν τά δυό μας, 
κι όποιους μάς ίξιχόρισιν νά πάρει τούν καμόμ μας.

*
Έπήρες μέ τόνε τό νοϋν, έπήρες μου κί μέναν, 
Τί θά μί κάμει δίχως νοΰν ή μάνα πού μέ γένναν.

‘Η νοΰς -μου πάλισ σήμερα ’έν εΐνι-ν μί τά μέναν, 
μόν εΐνισ στά βαθιά νιρά κί στ’ άνακατουμένα.

Ή νοΰς μου βάρκα γένιτι φιργάδα κι άρμινίννει 
στής άαποΰ τήγ γείτουνιάμ πάει κί τριγυρίννει.

*
Ελάτι πιάστι στούχ σουρόν τούμ πιθυμάτι
γιατ’ αΰριουθ θάρτει ό κιρός κι τά κλοδιά θά πάτι.

* λ
’Άς εϊχαμουν νά τρώουμουν κί ρούχα νά φουρούμουν, 
δουλειάν νά μήν ίκάμναμουν μόνουν νά τραβουδούμουν.

-'■<·
Νά ρίξου θέλου ’ξόβεργις κί δίχτυα μαζεμένα
νά πιάσου αύτήν τήν πέρτικαν πού κιλαδεΐ γιά μένα.

*
Πέρτικα τής άκρογιαλιάς πού μάρανεις τ’ άγδόνιν 
κί τό κάνεις νά πουρπατά τίς νύχτις νά μαργώνει.

Στού παναθούριν πού ’σι σύ κι έχεις κι άλλις κουντά σου 
Ίσύ ’σι ή μουστουκαρφιά κι οί άλλις τά τσουτσά σου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΗΡΓΙΟΥ—Ν. Μάκρη

τά πάμπολλά εκκλησάκια, άλλα χω
μένα άνάμεσα στά οπίτια κΓ άλλα 
σκορπισμένα στά γύρω βουνά, δλα 
αύτά, συνδυασμένα μέ τό μοναδικό 
σέ όμορφιά γαλάζιο χρώμα τής έλ- 
ληνικής θάλασσας, τό φυσικό λιμά
νι τής Σκάλας καί τά κάτεσπαρμένα 
στό βάθος ξερονήσια, άποτελοϋν έ
να σύνολο, πού κάθε φορά πού τό 
βλέπω, μοΰ φαίνεται καί πιό όμορ
φο.

Τό νησί εΐναι πτωχό. Ναυτικοί 
ώς έπι τό πλεΐστον καί μικροεπαγ- 
γελματίες οί κάτοικοί του. Ανίκα
νο νά τούς συ.ντηρήση, γι’ αύτό οί 
πιό πολλοί ξενιτεύονται. Άπό τούς 
7.500 κατοίκους, έμειναν περίπου 
3.000 κι’ άν δέν ύπήρχεν ή έξωτε- 
ρική βοήθεια, ό κόσμος θά δυστυ
χούσε. Οί άνθρωποί του εΐναι ή
συχοι, αθόρυβοι καί φιλόξενοι. Ή 
ζωή γενικά φθηνή, τόπος κατάλ
ληλος γιά παραθερισ.μό γιά τούς 
άνθρώπους πού θέλουν νά ξεφύγουν 
άπό τήν πολυτάραχη καί κουραστι
κή ζωή τής Αθήνας.

Τά πιό άξιοθέατα άπό θρησκευ
τικής καί ιστορικής πλευράς, εΐναι 
άναμφισβήτητα ή Μονή τής Θείας 
Άποκαλύψεως καί ή Μονή τοΰ Ό
σιου Χριστοδούλου.

Ή Μονή τής Θείας Άποκαλύψε
ως εΐναι κτισμένη πάνω σέ σπή
λαιο, στό όποιον κατέφυγε διωκό
μενος έξ Εφέσου τής Μ. Ασίας ό 
’Ιωάννης ό Θεολόγος, δπου ώραμα- 
τίσθη κι’ έγραψε τήν Θείαν Άπο- 
κάλυψιν. Κοντά στήν Παραλίαν σώ
ζονται λείψανα τοΰ Βαπτιστηρίου, 
στό όποιον έβάπτισε κατά τό έτος 
96 μ.Χ. 12.000 είδωλολάτρας.

Προχωρώντας πρός τά πάνω, συ
ναντούμε τήν Πατμιάδα Σχολήν, καί 
καταλήγουμε στήν Χώραν, κτισμέ- 
νην γύρω άπό τό φρούριο. Μέσα σ’ 
αύτό βρίσκεται ή Μονή τοϋ Όσιου 
Χριστοδούλου, κτισμένη άπτό^ τόν—ί
διον κατά τόν 1 1 ον αιώνα πάνω 
στά έρείπια τοΰ ναοΰ τής Άρτέμι- 
δος. Αξιόλογη εΐναι ή έκκλησία μέ 
τις παμπάλαιες εικόνες καί τοιχο
γραφίες, τό Μουσεΐον καί ή Βιβλιο
θήκη, μιά άπό τίς σπουδαιότερες 
βιβλιοθήκες Μοναστηριών, στήν ό
ποιαν σώζονται 900 περίπου τόμοι, 
έκ τών όποιων 300 σέ περγαμηνές. 
Στό Μουσεΐον ύπάρχουν πολύτιμα 
άντικείμενα, έργα ύψίστης τέχνης, 
κεντήματα μέ χρυσάφι καί πολυτί
μους λίθους κλπ. Δύσκολο νά συγ- 
κρατήση κανείς τίς χρονολογίες καί 
τήν προέλευσι τών πολυτίμων αύ- 
τών δώρων πού προέρχονται άπό 
βασιλείς, αύτοκράτορες, ιεράρχες, ά
κόμη και τόν Μωάμεθ τον Β'.

"Ολα αύτά τ’ άφωνα κειμήλια μάς 
μεταφέρουν νεορώς στούς δοξασμέ
νους αιώνες τής Βυζ. Αύτοκρατο- 
ρίας, καί άν δέν εΐναι ικανά νά μάς 
δώσουν τήν χαρά, μπορούν δμως νά 
παραμυθήσουν τόν άνθρωπο μέσα 
στήν ματαιότητα τών άνθρωπίνων.

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ

Η ΥΠΟΔΟΧΗ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΛΙΒΙΣΙ

Ή έφημερίδα μας «Λιβίσι» εί
ναι ενα άπό τά καλλίτερα εργα
τών συμπατριωτών μας και τοϋ 
ώραίου αύτοΰ Συλλόγου πού θά 
φέρη σέ έπαφή δλους τους Μα- 
κρηνο - Λιβισιανούς τόσον τούς έν- 
τός τής Ελλάδος δσον καί τούς 
διαμένοντας μονίμως είς τό εξω
τερικόν.

’Απευθύνω τήν πιό θερμή παρά- 
κλησι σ’ δλους τούς πατριώτας 
μας, δπου κ’ άν εύρίσκωνται, νά 
βοηθήσουμε μέ κάθε τρόπο τόν 
Σύλλογο αύτόν πού έχει τήν τι
μή νά διοικήται άπό άνθρώπους 
πάρα πολύ άξιους καί ικανούς νά 
τόν φθάσουν πολύ ύψηλά.

Νομίζω δτι θάναι τιμή μας νά 
διατηρούμε τήν έπαφή καί σχέ
σεις μεταξύ μας, τόσον προσω- 
πικώς δσον καί πνευματικώς, διά 
τής έφημεριδούλας μας ΛΙΒΙΣΙ. 
Βοηθήστε λοιπόν, πατριώται νά 
φέρουν είς πέρας τήν Ιερά τους 
άποστολή και νά διατηρήσουμε 
αιώνια τά έθιμά μας, νά τά βρί
σκουν καί οί έπόμενες γενεές.

Τίποτα μέσα στή ζωή δέν μ’ 
έχει συγκινήσει δσο ή έφημερι- 
δούλα μας πού λέγεται ΛΙΒΙΣΙ

Γράφω τώρα καί μερικούς άλ
λους στίχους πού τραγουδήθηκαν 
στήν πλατείαν Ν. Μάκρης είς 
ένδειξιν εύγνωμοσύνης πρός τόν 
Σύλλογον διά τήν προσφοράν Σχο
λικών Χαρτών είς τό Σχολεΐον 
Ν. Μάκρης.
Στούς συμπατριώτες μου λέω τό 

καλώς όρισαν 
καί πάντα νάχουνε χαρές σάν κΓ 

αύτήν πού μάς χαρίσαν.
Χαρήτε πού νά χαίρεσθε δτι αγα

πάτε 
τά ήθη καί τά έθιμα ύψηλά νά τά 

κρατάτε.
Τά ήθη και τά έθιμα τά Μακρη- 

νολιβισιανά μας 
άπ’ δπου κΓ άν τ’ άκούσουμε ά- 

νοίγουν τήν καρδιά μας.
"Ενα τραγούδι θέ νά πώ, πέστε 

το νά τό ποΰμε 
Γιά τά ώραΐα δώρα σας, δλους 

εύχαριστοΰμε.
Στό Νέο Σύλλογο εύχομαι πολύ 

ύψηλά νά φτάση 
καί δλους τούς συμπατριώτες μας 

νά σφιχταγκαλιάση.
Αλήθεια τί ώμορφότερο μέσα στόν 

κόσμο ύπάρχη 
δταν δλοι άδελφώνονται καί σβύ- 

νουνε τά πάθη 
Καί νάσθε τότε βέβαιοι βαδίζοντας 

έν ειρήνη 
τό κάθε άκατόρθωτο, κατορθωτό 

θά γίνη.
ΝΙΚΟΣ ΚΟΓΡΤΗΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

AYO TINA ΟΑ ΣΥΜΒΟΥΝ...

ΠαρΟιοίάοτηκε κάποτε ένας 
νεαρός 3 Ισραηλίτης που έπρόκει 
το νά καταταχθή στρατιώτης, οε 
κάποιον δήθεν αρμόδιον (χιου
μορίσταν α' τάξε ως) και τόν ρω 
τουσε «τί θά γίνη μ3 αυτήν την 
υπόθεση».

*Ο αρμόδιος λοιπόν γιά νά 
τόν φωτίση τοΰ λέει :

«‘'άκου νά σου πώ» :
Ζΐυο τινά θά συμθοΰν: η θά σε 

πάρουν η όχι—και έάν μέν όχι 
εγει καλώς, έάν σέ πάρουν δύο 
τιτά θά συμθοΰν: η θά σέ στεί- 
λουν βοηθητικόν η μάχιμον’ και 
έάν μέν βοηθητικόν εγει καλα>ς, 
έάν μάχιμον δύο τινά θά συμ
θοΰν' η θά λάβης μέρος στόν πό
λεμον η όχι' και έάν μέν όχι εχει 
καλώςΛ έάν ναί δύο τινά θά συμ- 
βοΰν : η θά τραυματισθης θά 
σκοτωθης, καί έάν μέν σκοτωθης 
εχει καλώς έάν όμως τραυματι- 
σθης, δύο τινά θά συμθοΰν’ η θά 
τραυματισθης βαρέως τ) έλαφρώς 
δύο τινά θά συμβούν: ί) θά οέ 
πηγαίνουν στό χειρουργεϊον η θά 
σοΰ κόφουν κανένα πόδι, η γέρι, 
η κεφάλι, η εις τόν σταθμόν τών 
πρώτων βοηθειών οπότε δύο τινά 
θά συμθοΰν ; η θά σοΰ έπιδέσουν 
τό τραύ'μα σου και θά σέ ξατα 
στείλουν στό μέτωπο στην πρώτη 
γραμμή η θά σοΰ δώσουν αδειαν 
Καί έάν μέν ουμβή τό πρώτον 
εχει καλώς έάν όμως τό δεύτερον 
δύο τινά θά συμθοΰν' ΰ) θά χρη
σιμοποίησης την άδεια σέ καλό 
σκοπό όχι—καί έάν μέν σέ καλό 
σκοπό εχει καλώς.. . έάν,...

‘Αλλ3 επειδή ό διάλογος δέν 
έτελείωνεν ό Χαϊμϊκος .. άπελθό)ν 
άπήγξατο μονολογώντας :

— «Κατάλαβα, δεν κατάλαβα. . 
αφεντικό !!/



ΛΙΒΙΣΙ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΟ ΛΙΒΙΣΙ - ΩΡΟΠΟΥ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΖΙΝ
Τ©'/ Μ©

Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος 
δράση σ’ δλα τά πεδία, πού αγωνι
στές ήταν άλλοτε άνδρες μόνο».

— «Ή γυναίκα είναι βασίλισσα 
cov σπιτιού. Ό ρόλος της έκεΐ μέ
σα είναι αρκετά σημαντικός καί 
αρκετά έπαρκής νά τροφοδστήση δ
λες τίς φιλοδοξίες σέ πλάτος καί 
βάθος τοΰ προορισμού της», ακούε
ται επιβλητική, γεμάτη πίστη σ’ 
αύτά, πού είπε, ή φωνή τής κ. 
Ζαμπάκη^ ’Όρθιος ό κ. Τσιρονϊκος 
επιβάλλεται απλώνοντας τά χέρια 
κι’ απαγγέλλει ενα άντιφεμινιστικό 
ποίημα, αρκετά εκφραστικό.

— ‘Όλοι κι’ δλες βρίσκονται τώ
ρα σέ κατάσταση πνευματικής α
ναπνοής νά λάβουν μέρος στή συ
ζήτηση, μά προλαμβάνει τό ξέσπα
σμα τής μπόρας ό κ. Σαράφης χα
ρακτηρίζοντας τό ποίημα κάπως 
παληό κι’ έ'τσι τό ζήτημα έμεινε α
νεπίλυτο, γιατί στό μεταξύ φτάσα
με στό δεύτερο σταθμό.

— Τά τραπεζάκια γέμισαν. 'Ό
λες οι λιχουδιές πάνω σ’ αύτά. Οι 
Πηνελόπες σέ δράση· παίρνεις δ,τι 
θέλεις καί χωριστά κάβε μιά σού 
προσφέρει άπό τά δικά της παρα
σκευάσματα. Τό απαραίτητο καττι- 
μέρι τής κ. Βράτσου παίρνει καί 
δίνει μά τό περισσότερο ύπεισέρ- 
χεται στά χέ<ρια τοΰ κ. Τζιτζή. Σέ 
λίγη ώρα καί πάΙλι μέσα.

— Σέ λίγο στόν Ώρωπό καί συ
νέχεια στό Λιβίσι. Κτυπά ή καμπά
να μιας πανάρχαιας έκκλησίας, τής 
'Αγίας Παρασκευής. Σέ λίγο αρ
χίζουν οι γνωριμίες κι’ οί σχετνκές 
μέ τήν διαβίωση δώδεκα λιβισια- 
νών οικογενειών, πληροφορίες.

— Κάθε μιά άπ’ αυτές είναι γρα· 
γικώτερη, δραματικώτερη άπό τήν 
προηγούμενη. Ριγμένοι οί πατριώ
τες μας αυτοί σ’ ένα τόπον άγριο, 
ξεχασμένοι, περνούν μιά έφιαλτική 
ζωή, βαραθρωμένοι, απόκληροι, ά- 
πέλπιδες, τό χειρότερον-

— ’Εμπρός, στό κέντρον!! νά τά 
πούμε καλύτερα. Ό Σύλλογος γλυ
καίνει κάπως τήν πίκρα τους εκεί. 
Ό Παναγής μέ τό καρατιζάνι του 
σκορπά τίς γλυκερές νοσταλγικές 
νότες του κι’ ή σούστα παίρνει καί 
δίνει, είναι στό φόρτε της.

— «Κοίταξε, μοΰ λέγει ό αχώρι
στος συνοδοιπορος καί πές μου, 
γιατί τό κορίτσι τοΰ Χατζηκων- 
σταντίνου χορεύει έτσι αψεγάδια
στα τήν σούστα, κι’ ό Καλαβέζος 
γέννημα καί θ ράμμα |Λιβισιανός, 
τήν ξέχασε καί τήν χαλά;». Δύ
σκολη ή απάντηση. Πάμε, τοΰ λέ
γω. Τά τραπέζια τραβούν μέ τά 
ροιδίζοντα σπ.τικά ψωμιά κ>αί τό ε
ξαίσιο γνήσιο τυρί τοΰ Λιβισιού.

— Εύχαριστημένη ή κ. Γιαγκι- 
λίτση ξεπροβάλλει πάλι στή μέση 
καί μέ τά φτερά τής φαντασίας, 
μάς καθηλώνει στά ξενητεμένα μας 
παιδιά τής ’Αμερικής.

Σφίγγεται, άνδ.ριεύεται νά μάς 
μεταδώση τά λαχταριστά τους συ
ναισθήματα γιά κάθε τι λιβισιανύ 
καί τήν Ικανοποίηση καί χαρά τους, 
σάν διαβάζουν τήν έφημεριδούλα 
μας.

— Τήν διαδέχεται σέ ενδικώτε- 
ρα καί φλέγοντα ζητήματα ό για
τρός κ. Χατζηπαναγιώτου, συμπλη
ρώνει ό Πρόεδρος κ. Σαράφης, 
καί τελικά, ό κ. Τζιτζής προσγειω
μένα δίνει κατευθύνσεις, υπομιμνή
σκοντας στούς πατριώτες, δτι τώ
ρα έχουν σπίτι στήν ’Αθήνα, τά 
γραφεία τοΰ Συλλόγου, καί έπί πλέ
ον τήν άτομική προθυμία του γιά 
κάθε τί το.υς· Πάνω σ’ αύτά ό κ. 
Δασκαλόπουλος, ύπάλληλος τοΰ Ο. 
Χ.Ο.Α., προσφέρεται μ’ ενθουσια
σμό νά έιξασκή τήν επιρροή του καί 
νά συμβάλλη είς τήν επίλυση κάθε 
ζητήματος γεωργικού ενδιαφέρον
τος μέ τίς πολλές γνωριμίες, πού 
έχει είς τό υπουργείο Γεωργίας, 
άρκεί νά λαμβάνη γνώση.

— Μιά χαρά κι’ ένα καμάρι δ
λα. «Τί λές γιά δ,τι είδες κι’ α
κόυσες; μ’ έρωτά πάλι ό συνεπιβά
της. Θ·ά σ’ απαντήσω μέσα στ’ αυ
τοκίνητο, γιατί ή ώρα είναι μιά 
μετά τό μεσημέρι καί φεύγουμε.

- Πάλι στις ίδιες θέσεις. Τρέ
χει πάλι τό αύτοκίνητο. Λοιπόν; έ- 
πανέρχεται ό ανώνυμος ακόμα, συν
ταξιδιώτης.

— ’Ακούσε, τοΰ λέγω. ’Αφήσα
με στούς πατριώτες τίς πιό γλυκε
ρές έλπίδες. Ό κάθε συνεπιβάτης 
μας είναι σάν νά τούς είπε ιδιαίτε
ρα καί μυστικά.

X ΥΓΚΛΗΣΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ
Συχκαλεϊται διά τήν 18ην Δεκεμβρίου 1960 ήμέ 

ραν Κυριακήν καί ώραν ΙΟην ττ. μ. έκτακτο; Γενική 
Συνέλευσι; τών μελών τοϋ Συλλόγου Ένωσι; Μακρη
νών καί Λιβισιανών Η ΜΑΚΡΗ εί; τά Γραφεία αύ
τοΰ, οδό; Σατωβριάνδου άρ. 4, 7ο; όροφο;, άριθμ. 
Γραφ. 14, μέ θέμα τήν ΐδρυσιν Οικοδομικού Συνεται
ρισμού.

Παρακαλούνται όθεν τά μέλη τοΰ Συλλόγου οπω; 
ττροσέλθωσιν εΐ; αυτήν.

— Δέν θά ζητούσα τίποτα πε
ρισσότερο άπό σάς, άπ’ δ,τι ένας 
άπό τούς αδελφούς σας.

— Ξαίρεις γιατί; συνέχισα. Αύ
τός ό έξαδανικευμένος καί άνεξίτκα- 
κος Σαράφης, μαζί μ’ εκείνο τό 
γκρίζιο, επιμελές, συντηρητικό κε- 
φαλάκι, πού λίγο μιλά μά σκέφτε
ται πολύ, τόν Πανηγύρη, κείνον 
μέ τά γιαλιά τόν Θεοδοσιάδη, πού 
σάν μαζεύει τά λεφτά τού Συλλό
γου, νομίζει, πώς ιερουργεί, τόν άλ
λον, τόν Χατζηπαναγιώτου, πού μέ 
τό μάτι εκστατικό καί τεταμένη 
τήν προσοχή δλο καί συμπληρώνει, 
ολοκληρώνει τό κάθε τι, πού ακούει 

ι καί λέγεται, τόν Χατζηκωνσταντί- 
νου, πού σκλαβώνει μέ τήν προσή
λωση καί συνέπεια του γιά κάθε 
συλλογική επιδίωξη, τόν συμπαθή 
καί πάντα πρόθυμον, γλυκοαίμα- 
τον, Παναγήν : δλοι αυτοί χειρο- 
πιασμένοι, πλαισιωμένοι μέ εξαιρε
τικά διαλεγμένες Μακρηνές, μέ 
δημιουργική πνοή, θετικότητα καί 
μυστικοπαθή θρησκευτική προσήλω
ση καί φανατισμό στή δράση τους, 
τήν Δέσποινα Ζαμπάκη, τήν ’Αντι
γόνη Γεωργα λίδου, τήν Χρυσού
λα Βράτσου, τήν Ρένα Βελισσαρί- 
ου, καί τελικά, τήλ' έφημεριδούλα, 
μέ τά τόσο μεστωμένα κύρια άρ
θρα, γεμάτα παλμό κι’ έκφραστι- 
κότητα, πομπός καί δέκτης αύτή 
τών καινούργιων κηρυγμάτων καί 
επιδιώξεων τοΰ Συλλόγου μας, σέ 
κάμνουν νά εντυπωσιάζεσαι, νά κό
μης παρομοιώσεις.

— Νομίζω πώς βλέπω ένα θα
λάσσιο βαθύριζο σφουγγάρι μέ τά 
χιλιάδες σκηνώματα του, μέσα στά 
οποία μέ μιά ελκτική ακαταγώνι
στη δύναμη δέχονται καί τοποθε
τούν αύτοί λογής, λογής οργανι
σμούς, παρόμοιους, καί ανόμοιους 
πολλές φορές, υπάκουους δμως στή 
τροφοδότρα ρίζα του, πού προσφέ
ρει τό ζωοφόρο πλαγκτό της ανε
πηρέαστα, έξ ίσου γιά δλους γιά 
μιά σοφά ρυθμισμένη ανασύνταξη, 
κι’ ελπίδα αύριανής αποκάλυψης.

— Σταμάτησα· «"Τστερα;», μ’ 
έρωτά πάλι ό κουραστικός παρακα- 
θήμενος. «Αύτά πού είπες είναι μιά 
παρομοίωση θέσης. Πού βρίσκεται 
γι’ αύτά; Δέν μπορεί νά ύπάρξη 
θέση χωρίς αντίθεση, συμπληρώ
νει.

— Είσαι πολύ φορτικός τοϋ λέ
γω. Θά σού πώ καί τήν αντίθεση 
αργότερα. Δέν βλέπεις, φθάσαμε 
στή θάλασσα. Θά φάμε ψάρια φρέ
σκα τώρα.

— 'Όλοι τραπεζομένοι. Μερικοί 
τρέπονται αλλού σ’ άλλα κέντρα. 
’Αναζητούν τερψιλαρύγγια εδέσμα
τα τή ςάρεσκείας των. Μένουν α
νικανοποίητοι άπό τήν παράθεση 
λαχταριστών ψαριών πάνω σέ θέ
ση πού τό τσίρισμα τού τηγανιού 
τής κουζίνας μέ τό βουητό τής 
πλανεύτρας θάλασσας, τόν ρόχθο 
τών κυμάτων της καί τόν επιθα
νάτιο φλοίσβο καί σβήσιμό τους, 
στά πεντακάθαρα χαλικάκια τής 
ακρογιαλιάς, συνιστούν μιά από
κοσμη, υπέργεια μουσική, πού με
ταρσιώνει, κατευνάζει τά νεύρα, α
παλύνει τίς ψυχές.

— Σκυφτοί δλοι μέσα σ’ αύτό τό 
περιβάλλον τρώγουν, μάλλον κατα
βροχθίζουν. Οι σιαγόνες άνεβοκα- 
τεβοίνουν, τά δόντια τρίζουν, τά 
χείλη, πλαταγούν. Δίπλα, απέναντι 
μου, ή εύγενικιά κ. Σφυρή, άνωτέ- 
ρου υπαλλήλου τού Ο.Χ.Ο.Α., λέ
γει στόν άνδρα της: «'Ωραία· τί ω
ραία!». Νά ερχόμαστε πάντα στις 
εκδρομές τοΰ Συλλόγου. Είναι έ- 
θελοντικό τό ευαίσθητο ζευγάρι. 
Θέλει νά πολιτογραιφηθή. Τιμή μας 
μεγάλη. Πήρε σκήνωμα στό 
σφουγάρι άναπαλλοτρίωτον τώρα. 
ΟΙ λιχουδιές πάλι εμφανίζονται. Τά, 
γλυκά τής κ. Βασιλειάδου περι
φέρονται άπό χέρι σέ χέρι, τ’ α
στεία παίρνουν καί δίνουν.

— Νά! ένας - ένας έιμφαλίζον- 
ται τώρα οί άλλοι. Πρώτος - πρώ
τος ο κ. Τζ'.-.ζής, Δέν κάθεται ορι
στικά σ’ ένα τραπέζι, τά περιερ
γάζεται δλα, παίρνει κάτι καί πε
τάγεται στό άλλο· τελικά βρίσκε
ται τό σκεύος τής εκλογής. Κάθε
ται, τρώει μιά μπουκιά καί ξεφουρ
νίζει δυό σπαρταριστά ανέκδοτα. 
'Όλοι άκόμα, καί οΐ διπλανές πα
ρέες καί όργανα τής τάξεως, ξε
καρδίζονται άπό τήν φρεσκάδα τών 
ανεκδότων στά γέλια. Κι’ αύτό, έ
χει διάρκειαν. Δέν σταματά ούτε 
δυό λεπτά. «Μά δέν κουράστηκε;», 
μοΰ λέγει ό Αχώριστος συνοδός. ’Ό
χι τού Απαντώ- Είναι ό άνθρωπος, 
πού γίνεται ανεξάντλητος, θέλον-

« ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ τθϊ IVAAOTOV
Κατόπιν άποφάοεως τον Δ. Σ. τον Συλλόγου ά- 

πεφασίσθη όπως τό κόψιμο τής Βασιλόπητας σννδνασ- 
Θή μέ ενα άπογευματινό χορευτικό τσάι.

Αυτό Θά δοθή οτάς 1.5 ’Ιανουάριου J.961 ήμέρα 
Κυριακή είς τήν αίθουσα τον ’ Ακροπόλ (ειαντι Μου
σείου) άπό τής 5.30' μ. μ. μέγ^ρι τής 9.30' μ. μ. μέ 
μουσική Τ. Δούκας και τραγουδίστριαν Δδα Κονρονκλη, 

’Επειδή δ αριθμός τών Θέσεων είναι περιορισμέ
νος Θά παρακαλέσωμεν τους έπιθνμούντας νά μετάσ ■ 
χωσιν τής ώ μορφής αντής πατριωτικής συγκέντρω
σε ως, νά δηλώσωσιν εγκαίρως τήν συμμετοχήν των.

Άπό § π' μ. — 2.30' μ. μ' είς κ. Σαράφην 
άριθμ. τηλ, 27.7β()
3Ζ1πό 3 — 6 μ. μ. είς ίδιον άριθ τηλ. $18.650 
'Από g — 12 είς κ. Χατζηπαναγιώτου άριθμ. 
τηλ. 662'623
’Από 6 — g μ. μ. » » ίδιον άριθμ.
τηλ. 462.718 Πειραιά

ΣΥΝΔΡΘΜΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΙ
Έλάβομεν τάς κάτωθι συ-νδρο- 

■μάς :

Βασιλείου * Αγιορείτη, Λουκά 
Άλικαρίδη, Ί.ωάννου ‘Αλικαρίδη, 
Βασιλείου Βσσιλειάδη, Μιχαήλ 
Βασιλειάδη, Ευαγγελίας Βασιλει- 
όιδσυ, Βασιλείου Για,μένη, ’Αντιγό
νης Γεωργαλίδου, Δημ. Γεωργίου, 
Μιχαήλ Δουλή, Βασιλείου Δενό- 
γλου, ’Αθανασίου Δασκαλάκη, Ί- 
ωάυνου Δασκαλοπτούλου, Βασιλεί
ου ΔροσοτΓούλου, Μαρίας Δελη- 
/ιαυδδου, Δέσποινας Ζοομπτάκη, Δι
ονυσίου Ήλιάδη, Μάνου Θεοδοσι
άδη, Καλλιρόης Θεοδοσιάδου, Δέ
σποινας Ίωαννίδου, Κωνστ. Κων- 
σταντινί'δη, Κων. Κωνσταντινίδη, 
Γαιλλία, Γεωργίου Καραγεωργίου, 
Πέιτη,ς Καρρά. Κ. Κοφτερού, Ν· 
Κολοκοηρώιη, Σταύρου Κρίιμάντα- 
λη, Μιχαήλ Ααζαρίδη, Πλάτωνος 
Μουσαίου, Καλλιόπης Μπουγιού- 
κου, ’Αντωνίου Μεσσία, Μαρίας 
/άωρου, Σπυρίδωνος Μπαζίνα, Μι
χαήλ Ξανθοπ,ούλου, Σάββα Παυλί
δη, Μιχαήλ Πανηγύρη, Μαρίας Πα
παδοπούλου, Βασιλείου Πέτρα, 
Μαρίας Πάνου. Παύλου Παπαδου- 
λή, Ίωάννου Πετρά, Γεωρ-γ. Πανα- 

ΧΥΓΚΛΗΣίΧ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΣΕΩΣ
Συγκαλεϊται διά τήν 18ην Δεκεμβρίου 1960 ήμέ

ραν Κυριακήν καί ώραν 12ην μεσημβρινήν έκτακτο; 
Γενική Συνέλευσι; τών Μελών τοΰ Συλλόγου "Ενω- 
σι; Μακρηνών καί Λιβισιανών Η ΜΑΚΡΗ εί; τά Γρα
φεία αύτοΰ, όδό; Σατωβριάνδου άρ. 4 7ο; όροφο;, 
άριθμ. Γραφ. 14, μέ θέμα τήν τροιτοποίησιν ώρισμέ- 
νων άρθρων τοΰ Καταστατικού.

Προσκαλούνται όθεν τά Μέλη τοΰ Συλλόγου δττω; 
ττροσέλθωσιν εΐ; αυτήν.

τας ν’ άποκαλνψη, νά κάμη. ορατό 
εκείνο, πού συμβαίνει μέσα του, ο
σάκις βρίσκεται άνάμεσα σέ Μα
κρηνούς.

— 'Όλοι γε·λοΰν. Ό Τσιροτ'ϊκος 
βρίσκει τήν ευθυμία του, τό παληό 
του έγώ. Περιμαζεύει δλους κι’ ό
λες, γίνεται Μητρόπουλος. Σοβα
ρός, άκίνητος, μέ τά γιαλάκια του, 
τραγου-δάει νοσταλγικά εγκάρδια 
χαριτωμένα δίστιχα τής Πατρίδας 
μας καί δλοι κι’ δλες τά έπαναλαμ- 
βάνουν έν χορφ μέ τήν υπόκρουση 
τού Καρατιζιανοΰ τού Παναγή. 
Βαστά αύτό πολλή ώρα καί είναι 
χάρμα νά τ’ άκοΰς καί νά τούς 
βλέπης. Παράλληλα ό Χατζηπανα- 
γιώτου μέ τόν Θεοδοσιάδη βοηθόν, 
ενθουσιάζει δλους μέ τή γλυκειά 
του φωνή καί τήν εξαιρετική του 
τέχνη στό τραγούδι. Δέν βαστώ, 
τοΰ χαϊδεύω τό κεφάλι, ένώ δίπλα 
μου ακούεται μιά σιγανή γυναικεία 
φωνή: Ό Παντελής είχει κι’ αύτό 
τό χάρισμα.

— 'Ώρα 7 μ.μ. 'Όλοι μέσα στ’ 
αυτοκίνητα. Δίπλα μου στό μισοσκό
ταδο βρδσκ-ται ό συμπαθής κ. Κο
φτερός IIρόεδρος τού άλλοτε ποτέ 
παραρτήματος τοΰ Συλλόγου. Ξαί- 
ρεις, τού λέγω, τί άκουσα; Τί μοΰ 
λέγει. Κάποιος, όνομα καί μή χω
ριό, φώναζε δυνατά στή γυναίκα 
του. Πρόσεξε, μήν καθήσης πάλι 
δίπλα στόν Κοφτερό. Είναι επικίν
δυνος. Περνά τήν νεότητα τών γη
ρατειών. ’Αλήθεια, μού λέγει, ναρ- 
κισευόμενος καί κομπάζοντας, πό
σο χαίρομαι γι’ αύτό·

— Παρακάτω ξεχωρίζω τόν κ. 
Βράτσο. Πώς θά τά βγάλης πέ
ρα μέ τόν Θεοδοσιάδη τώρα, πού 
ύποσχέθηκες 120 δρχ. δώρο στό 
Σύλλογο, άπ’ αύτά πού κέρδιζες 
άπό τήν πρέφα; Κέρδισες μόνο 20 
κι’ αύτές δέν τίς πήρες. Σώπα, μοΰ 
λέγει: Δέν τδμαθε.

— Φεύγουμε, τ’ αυτοκίνητα πάλι 
τρέχουν. ’Έξω σκοτάδια. ’Αντίθε
τα, μέσα λαμποκοπούν, δλοι τρα
γουδούν, αστεΐζονται. Μόνο στή 
δική μου θέση βασιλεύει σιγαλιά. 
«Βάλε τό μηχανάκι σέ δράση», μοΰ 
λέγει ό συνοδοιπόρος. Σώπα, τοϋ 
άπαντώ νευριασμένος. Δέν πιάνει. 
Σέ βαρέθηκα πιά. Δέν ξαίρω οΰτε 
τ’ όνομά σου καί μ’ έχεις ξεθεώ
σει μέ τίς διαταγές σου. «Θέλεις 
τ’ όνομά μου; Θά κάνουμε πολιτι
κή συναλλαγή; Θά μοΰ πής καί θά 
σοΰ πώ, Πρώτα εσύ, γιατί έγώ 

γή, Ξένου Πετρίδη, Πέτρου Πετρί- 
δη, Άντ. Πετρόγλου, ’Απ. Παπα- 
γεωργίου, ’Απ. Παπασταιματίου, 
Μιχαήλ Σαράφη, Λίτσας Σώτου, 
Αδαμ. Σκυφτού, Χρυσάνθης Στε- 

φανάκη, Βύρωνος Τσακίρη, ’Αντ. 
Τζιζή, Σπάρου Τρικάκη, Μιχαήλ 
Τσιλάβη, Παντελή Χατζηπταναγιώ- 
τ·ου, Μιχαήλ Χατζηκωνσπαι^τίνου, 
Δημ. Χατζηαντωνίου, Ί·ωάν. Χώ- 
χου, Άν. Χασάπη, Άντων. Χατζη- 
νιικολάου, Δέσποινας Ψύχα, Μιχ. 
Άλικαρίδη, Άγησ. Παρασκευά, 
Δήμητρας Πετρίδου, Είρ. Θεοδό- 
ση, Γεωργ. Τσακώνη, Βασιλ. Πα- 
νοογή, ’Αντιγόνης Κωνσταντινίδου, 
Νίκης Φαμελιάρη, Κικής Σαραντι- 
νίδου.

Μιχαήλ Κιλμέτη, Βασιλείου Πε
τρίδη, Οίκογέν. ’Αντωνίου Σαράφη, 
Κυριάκο Αρετής, Δημ. Καραγιώργη, 
’Αντώνιος Καμπούρης Αυστραλία, 
Χρυσάνθης Πανηγύρη, ’Αγησιλάου 
Παρασκευά, Δήμητρας Πετρίδου, 
Ειρήνης Θεοδόση, Γεωργίας Τσα
κώνη, Βασιλείτυ Παναγή, ’Αντιγό
νης Κωνσταντινίδου.

κρατώ υπόσχεση, ανεκπλήρωτη δική 
σου».

— Θέλω άπό σένα νή αντίθεση 
τής παρομοίωσης τοϋ σφουγγαριού, 
πού έκαμες γιά τά πρόσωπα τοϋ 
Συλλόγου, γιατί αύτή ή παρομοίω
ση μένει ξεκρέμαστη σάν θέση, άν 
δέν έχη τήν αντίθεσή της».

— Καλά, τοϋ λέγω, κρατώ κι’ 
έγώ τώρα υπόσχεση δική σου, καί 
γι’ αύτό, προχωρώ.

— ’Ακούσε λοιπόν. Κάθε σφουγ
γάρι είναι μιά κοινή κατοικία, πο
λυκατοικία νά πούμε, χωριστών, 
πολλές φορές, άνάμοιων υπάρξεων. 
Καμμιά δμως άπ’ αύτές τίς ζωντα
νές υπάρξεις, δέν έρχεται σέ σύγ
κρουση ή αντίθεση μέ τήν παρά
πλευρη συγκάτοωων. Ζούν όλες, σάν 
ενα σύνολον καί αναπτύσσονται ά- 
νεξίκακα γιατί δέν είναι νοητόν νά 
δεχθής, πιό συγκεκριμμένα, πώς 
υπάρχει περίπτωση τό μεγάλο σου 
δάκτυλο νά κακοποιήση· τό μικρότε
ρο. Αύτό τό πνεύμα βασιλεύει ε
κεί. Άπ’ όσα είδες καί ακόυσες 
σήμερα, δέν νομίζεις, πώς οι άν
θρωποι αυτοί, γιά τούς οποίους μί
λησα καί άνέφερες καί σύ, εργά
ζονται συνειδητά νά οικοδομήσουν 
μιά πολυκατοικ,ία _μα>»ρολιβισιανών 
μέ τό ί&ιο πνεύμα καί μέ θειμέλιο ά 
τράντακτο τό Σύνολό τους καί όρ
γανο τόν Σύλλογό μας; Αύτή εί
ναι ή θέση πού φαντάσθηκα κι’ έ
καμα τήν παρομοίωση τοϋ σφουγ
γαριού. Θέλεις τήν αντίθεση τά>- 
ρα;

— 'Τπάρχει στον κόσμο μιά γνω
στή ομάδα, ζωντανή κι’ αύτή, πού 
όνειρο καί προσπάθεια της μοναδι
κή είναι νά έπεκτείνη τόν έαυτόν , 
της, ν’ άφομοιώνη τά πάντα, σκο
τώνοντας έτσι όλα τά γύρω της 
ζωντανά καί τελευταία τόν εαυτόν 
της. Τά καρκινώματα. Νά ή αντί
θεση.

— «Λίγο τραβηγμένο, μού λέ
γει, άλλ’ άφοΰ τό θέλεις, κράτησε 
τίς εικόνες, αύτές μ’ δλα τά νοού
μενα, πού άποσιώπούτται».

— 'Η σειρά σου, τώρα συνεχίζω 
γρήγορα, γιατί φθάσαμε στήν 'Ο
μόνοια. Τ’ όνομά σου;

— ’Έμεινα εμβρόντητος. Είχε έ- 
ξαφαντσθή. ’Ήμουνα μόνος.

ΧΡΙΣΤ. ΧΑΤΖΗΣ I

Τό Ιατροφαρμακευτικόν 
Τμήμα τοϋ Συλλόγου μας μέ 
έπί κεφαλή; τόν ιατρόν κ. 
Παντελήν Χατζητιαναγιώτου, 
μέλος τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου, εΰρίσκεται είς διαρ
κή δρασιν ττρός άνακούφισιν 
τών ασθενών άπορων συμπα
τριωτών μας πού απευθύνον
ται πρός τόν Σύλλογον.

Ή πατριώτισσά μας 
Δέσποινα Γιάσσαρη τό γένος 
Βασιλείου Σάλλακα κάτοικος 
Δραπετσώνας οδός 'Αγ. Παν- 
τελεήμονος καί 'Αγ. Διονυσί
ου, κατόπιν αίτήσεώς της εί- 
σήχθη εις τό Γενικόν Κρατι
κόν Νοσοκομεϊον διά τής 
γνωματεύσεως καϊ ενεργειών 
τοϋ ίατροϋ κ. Παντελή Χα-

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

"Ισως μερικοί πατριώται 
μας νά δείχνουν άδιαφορία 
καί άπροθυμία γιά τόν Σύλ
λογό τους, άλλα οΐ ξένοι πού 
μάς παρακολουθούν έχουν 
συγκινηθή άπό κάθε μας έκ- 
δήλωσι καί θέλησιν νά συν- 
δεθοΰν πιό στενά μαζί μας. 
Σύμφωνα μέ τό καταστατικό 
τοΰ Συλλόγου ένεγράφησαν 
έπίτιμα μέλη επειδή δέν έχουν 
γεννηθή στή Μάκρη ή στό 
Λιβίσι. Νοιώθουν δμως σάν 
Μακρηνοί καί Λιβισιανοί κΓ 
ίσως ν’ αγάπησαν τήν χαμέ

ΕΠΙ WY ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
£υγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως 

τοϋ Συλλόγου "'Ένωσις Μακρηνών καί 
Λιβισιανών ή Μάκρη,, τής 10-12-60

’Εν Άθήναις σήμερον, 1 8ην 
Δεκεμβρίου 1960, ήμέραν τής 
έβδομάδος Κυριακήν καί ώραν 
11ην π.μ. οί κάτωθι (υπογε
γραμμένοι, μέλη τοΰ Συλλόγου 
«'Ένωσις Μακρηνών καί Αιβι- 
σιανών ή Μάκρη» συνήλθομεν 
είς τό Γραφεΐον τοΰ Συλλόγου 
κατόπιν προοκλήσεως τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου τούτου διά νά συζητήσω- 
μεν καί λάβωμεν άπόφασιν έπί 
τοΰ θέματος «τροποποίησις τοΰ 
Καταστατικοΰ».

Μή έπιτευχθείσης δμως α
παρτίας, δέν προέβημεν είς τήν 
λήψιν άποφάσεως καί έπεφυλά- 
χβημεν νά έπανέλθωμεν είς νέαν 
Γενικήν Συνέλευσιν διά τό αύ
τό θέμα κατόπιν νεωτέρας 
προσκλήσεως.

Έφ’ ώ συνετάγη τό παρόν 
καί ύπεγράψη ώς έπεται :

Οί παρευρεθέντες :

1. Μιχ. Σαράφης, 2. Μιχ. Πα
νηγύρης, 3. Μιχ. Χατζηκω.ν- 
σταντίνου, 4. Παντελής Χατζη
παναγιώτου, 5. Μιχ. Θεοδοσιά- 
δης, 6. Χρυσούλα Βράτσου, 7. 
Δέσποινα Ζαμπάκη, 8. ’Αντιγό

ΟΛΑΙΙΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΑ
Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος

Τώρα τό αμάξι περνούσε άνάμε
σα άπό επιβλητικές όρσσειρές, πού 
προκαλοϋσαν δέος στήν τρυφερή 
ψυχή τοϋ Καλλίστρατου. Ξαφνικά, 
πατέρας καί γυιός, χωρίς καλά-κα 
λά νά τό καταλάβουν βρέθηκαν 
περικυκλωμένοι άπό μιά ομάδα έν
οπλων ανθρώπων, πού τά ήλιοκαμ- 
μένα πρόσωπα καί τό κακό τους ντύ
σιμο έδινε τήν εντύπωση, δτι ήταν 

τζηπαναγιώτου ό όποιος έπι- 
σκεφθείς τήν άσθενή διεπί- 
στωσε τήν άμεσον άνάγκην 
εισαγωγής της, κατόρθωσε 
δέ νά είσαχθή άμέσως καί 
άνευ σειράς προτεραιότητας.

’Επίσης ό κ. Παντελής 
Χατζηπαναγιώτου έπεσκέφθη 
τήν “Αννα Χρήστου Καλογή- 
ρου άπό τό Ν. Λιβίσιον, εις τήν 
κλινικήν Παντάνασσανκατόπιν 
παρακλήσεως τών οικείων της 
κατά τήν έπίσκεψιν τοϋ Συλ
λόγου είς Ν. Λιβίσιον. Ό κ. 
Χατζηπαναγιώτου ,έξήτασε 
τήν άσθενή καί παρακάλεσε 
τούς θεράποντας Ιατρούς νά 
έπιδείξουν περισσότερον ένδι
αφέρον διά τήν πάσχουσαν 
συμπατριώτισσάν μας.

νη πατρίδα μας πιό πολύ 
άπό μερικούς πού γεννήθηκαν 
σ’ αύτήν. Τούς εύχαριστοϋμε 
καί παραθέτουμε τά ονόμα
τα τους γιά νά τούς γνωρί
σουν καί νά τούς άγαπήσουν 
ολοι οί πατριώται μας :

Δασκαλόπουλος Ιωάννης, 
Ζαφειριάδου "Ελλη, Καρρά 
Πόπη, Πετράτος Παναγιώ
της, Σταθακόπουλος Γ εώρ- 
γιος, Σφυρής Ιωάννης, Γα- 
ρυφολιά Παπαδοπούλου,Παν
τελής Κάπαρης.

νη Γεωργαλίδου, 9. Νικήτας 
Χατζηεμμανουήλ, 10. Κων. Μι- 
χαλόπουλος, 11. Γεωργίου Γε- 
ώργ. 12. Βασίλ. Δροσόπουλος, 
13. Παράσχ. Καπαταϊδάκης 14 
Ειρήνη Καντσοΰ, 15. Χρυσού
λα Πρινιωτάκη, 16. Γεωργ. Πο
λίτης, 17. Ζαμπέτα Μιχαλό- 
γλου, 18. ’Απόστολος I. Πα- 
παγεωργίου, 19. ’Αδαμάντιος 
Σκυφτός, 20. Γεωργ. Βαμβα- 
κόπουλος, 21. Μαρία Σελτά, 
22. Ειρήνη Γεωργιάδου, 23. 
Γεώργιος Προικιός, 24. Χαρΐτος 
Προικιός, 25. ’Ιωάννης Προι- 
κιός, 26. Άντών. Χατζηνικολά- 
ου, 27. Βασίλειος Μελισσιανός, 
28. Ελένη Δουλή, 29. ’Αγαπη
τός Χατζηελένης, 30. Μιχαήλ 
Καλλιντζής,, 31. Νικόλ. Κούρ- 
της, 32. Νικόλ. Καραγεωργίου, 
33. Συμεών Παπαδόπουλος, 34 
Σταμάτιος Τζαφάρης, 35. Χρυ- 
σώ Κωνσταντινίδου, 36. ’Αμα
λία Γεωργίου, 37. Παναγιώτης 
’Αρετής, 38. ’Ιωάννης ’Εγγλέ
ζος, 39. Κυριάκος Άναστασιά- 
δης, 40. Ήλίας Φωτιάς, 41. 
Βασίλειος Ααμπρίδης, 42. Άν
τών. Καρατζάς, 43. Παντελής 
Καρατζάς, 44. ’Αναστάσιος 
Χασάπης, 45. Νικόλαος Κολο- 
κοτρώνης.

ληστές.
—ιΠοιοί είσθε καί ποΰ (παίτε; 

ρώτησαν τόν ’Αριστόβουλο.
—Πολίτες τής Καρμυλησσοΰ, α

πάντησε εκείνος, καί πάμε γιά τά 
Πάταρα. Άφίσετε, τουλάχιστο, ε
λεύθερο τό γυιό μου καί γώ θά 
σάς αμείψω, έκτος άπό δ,σα χρή
ματα έχω καί κυριότητα στά χτή
ματα τής πατρίδας μου.

(Συνέχεια στό επόμενο)
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ΜΑΚΡΥΑ ΑΠ’ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Δέν εΐναι τίτλος καμ- 

μια κινηματογραφικής ται
νίας. Οΰτε ίσως και κα
τάλληλος γιά ένα κύριο 
άρθρο. Μά είναι ένας 
τίτλος πού ταιριάζει σ έ 
μιά ζωντανή πραγματικό
τητα. Κι’ δπω; ξέρουμε ή 
άλη&ινή ζωή είναι συχνά 
πιό δραματική και άπό τή 
πιό έξωφρενική σύλληψν 
τής ανθρώπινης φαντασίας.

Μακρυά άπ’ τόν κόσμο 
ζοΰν οί πατριώται μας 
στό Νέον Λιβίσιον Ώρο- 
ποϋ. Ξεχασμένοι άπ’ τόν 
Θεό καί τούς ανθρώπους, 
ζοΰν μόνοι σκαρφαλωμέ
νοι σέ μιά βουνοπλαγιά 
καί προσπαθούν νά συντη
ρηθούν δχι δπως θάθελαν 
αύτοί άλλά δπως τά έφερε 
ή ζωή κ’ ή προσφυγιά. 
Δέν έχουν σχολείο νά στεί
λουν τά παιδιά τους, ούτε 
Παπά γιά νά λειτουργη
θούν. ’Αμφιβάλλω άν θά 
ύπάρχη καί καμμιά άσπιρί- 
νη στό μοναδικό μαγαζάκι 
τού χωριού. Ζοΰν στήν ε
ρημιά μέ συντροφιά τίς 
σκέψεις καί τά βάσανά 
τους.

Είκοσι οικογένειες ή
ταν πρόπερσι στό Ν. Λιβί
σιον. Τώρα έχουν άπομεί- 
νει μόνο δέκα. Πώς νά 
ζήσουν έκεΐ ; Κ’ αύτά τά 
λίγα κτη ματάκια, μέ τό 
φτωχό εισόδημα, πού έχουν 
εΐναι κι’ αύτά κλήρος πά
νω στόν όποιον δέν έχουν 
καμμιά κυριότητα, ’Έτσι 
ξεκινούν, σιγά σιγά κι’ένας 
ένας, γιά τόν Πειραιά, τήν 
μεγάλη αύτή 'Ελληνική 
φτωχομάνα, γιά νά βροΰν 
κι’ αύτοί μιά δουλίτσα καί 
μιά γωνιά.

Κι’ δμως εΐναι αδέλ
φια μας κι’αύτοί, πατριώ
ται μας πού ζοΰσαν κάπο
τε άναμεσά μας στή μητέ
ρα γή καί μοιράζονταν 
μαζύ μας τίς χαρές καί τις 
λύπες μας. Ή μοίρα τούς 
έστειλε έκεΐ επάνω δπως 
άλλους σ’άλλα μέρη. Κι’δ- 
ταν μάς είδαν πάλι ξαφνι
κά μπροστά τους ή καρδιά 
τους λαχτάρησε τρελλά 
γιατί είδαν κάτι άπ’ τόν 
παληό έαυτό τους.

Δειλά στήν άρχή, μά μέ 
φανερή χαρά έπειτα έδει
ξαν τήν συγκίνησί τους 
γι’ αύτή μας τήν έπίσκεψι. 
Ήταν σάν μιά αχτίδα φω
τός μέσα στό σκοτάδι τής 
μοναξιάς τους. Κι’ δταν 
στάθηκαν δλοι στή σειρά 
γιά νά μάς ξεπροβοδίσουν 
κι’ έβλεπαν μέ λύπη τ’ 
αύτοκίνητα νά ξεκινούν 
συνέθεσαν μιά εικόνα εγ
κατάλειψης πού δέν έμεινε 
μάτι πούνά μήν βουρκώση

Δέν εξετάζω αύτή τή 
στιγμή τί πρακτικό άποτέ- 
λεσμα θάχη ή έπίσκεψίς 
μας αύτή. Δέν ξέρω άν θά 
κατορθώσουμε νά τούς βο- 
ηθύστ,υιιε στήν έπίλυσι 
τών διαφόρων προβλημά
των τους. Ή χαρά δμως 
κι’ ή ’συγκίνησί πού τούδ 
δώσαμε εΐναι ίσως κάτι 
πιό πολύτιμο γι’ αύτούς. 
“Ούκ έπ’άρτφ ζήσεται μό
νον δ άνθρωπος ,,

Κι’ αύτό, μόνον αύτό 
εΐναι άρκετό νά έπιβάλη 
τήν ύπαρξι τοΰ Συλλόγου 
μας καί νά δικαιώση τούς 
σκοπούς καί τις επιδιώ
ξεις του.

ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
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"Ενα κομμάτι τής αγαπημένης κι’ άλησμόνητης πατρίδος μας
ΜΑΚΡΗΣ

ΡΑΝΤΕΒΟΥ
ΣΤΟ ΛΙΒΙΣΙ - ΩΡΟΠΟΥ

Τά δυό ποΰλμαν τρέχουν στό φι
δίσιο ασφαλτοστρωμένο δρόμο. Δέ 
στέκουν ούτε μιά στιγμή, νά περι- 
εργασθής τά ποικιλόχρωμα κομμά
τια τής μάννας γης, καμώματα αυ
τά τοΰ άνθρώπινου 'ιδρώτα, πού σοΰ 
μιλάνε μέ χίλιες φωτιές, σάν έμψυ- 
χα.

— Τρέχουν.
— Σ’ αποστερούν έτσι μέ τόν 

φρενήρη δρόμο τους δλες τίς ευ
καιρίες, ν’ άπολαύσης τά ζερβοδέ- 
ξιά σου πράσινα πλαίσια, πού σέ 
περιβάλλουν, νά νιώσης τό μαγικό 
κυμάτισμά τής σφίζουσας ζωής τής 
πανίδας, νά όσμησθής τόν ιμυρωδά- 
τον, απαλόν άνασασμό τής πνοής 
τους-

— Σταματάν, μέ τόν άνε-λέωτον 
αύτόν δρόμο τους, κάθε σου, νοερή, 
γλυκεία, περιπλάνηση, μέσα στις α
διάβατες λαγκαδιές μέ τίς αρμο
νικές, έξω ανθρώπινης αρχιτεκτο
νικής, άνομοιότητές του, τίς παρά
ξενες πτυχώσεις, τήν αγέρωχη στά
ση τους.

— Τρέχουν.
— Δέν προφθάνεις νά ύψωθής, 

νά έγκλωβίσης κάπως τήν απροσ
μέτρητη παρθενικότητα μιάς έλά- 
χιστης γωνιάς πράσινου τής πλά
σης, πού σ’ εχει ωστόσο παγιδευ- 
σει μέ τήν παράξενη έλξη του καί 
σ’ έχει φιμώσει μέ τά συνταρα
κτικά, απόκρυφα μυστικά του.

— Θέλεις νά είχες τήν δυνατό
τητα, νά βυθομέτρησης τήν ύπο-

βλητική σιωπή, τήν φαινομενική 
γαλήνη, σέ συνάρτηση μέ τό ορ
γιαστικό εκείνο ξεφάντωμα τής 
ζωντάνιας, πού αναπτύσσει τό 
πράσινο γιά επιβίωσή του μά σέ 
σταματά, ή Αδαημοσύνη, ή άνειδι- 
κότητα, τό τρέξιμο.

— Έπί τέλους, σταθμός.
— "Ολοι έξω, ακούονται φωνές. 

Νά μάς πλησιάση τό δεύτερο πούλ
μαν. Καθυστέρησε. 'Όλοι έξω.

«Κάθη-σε μήν κινηθής»· μου 
λέγει ό αχώριστος συνεπιβάτης, 
πού μέ συνοδεύει πάντα καί κάθε
ται μαζύ μου στή τελευταία θέση 
τοΰ τελευταίου καθίσματος. Μήν 
κατέβης έσύ».

— «Ό ίλιγγος τής ομορφιάς τής 
διαδρομής, πού συνεπήρε καί τούς 
συνεπιβάτες μας, ι>ά μπερδευτή τώ
ρα μέ τ’ ανθρώπινον. Άπ’ αυτή 
τή στιγμή μπαίνουμε σ’ άλλη άτ- 
μόσφαιρα. Μόνο άκου καί βλέπε, 
ουιμπληρώνε .

Τί θέλει νά πή, αναρωτύθη
κα. Τόν περιεργάστηκα παράξενα. 
Πώς σέ λένε; τόν ρωτώ- Καμώθη- 
κε, πώς δέν ακούσε καί δέν απάν
τησε. 'Ωστόσο πρόσεξα έξω.

- "Ολοι μαζεμένοι, σάν κλωσσο- 
τούλια γελούν δμηρικά, ξεφωνίζουν 
παιδιάστικα.

- - Κάποιος, πού ξαίρει 
ζωντανά πρόσωπα κι’ άλλα 
πεθαμμένα, πού εκφράζουν 
συνιστοΰν διαφοροποιημένες
χές, περασμένες καί τωρινές, μι
λά μέ πρόσχαρο χιούμορ γι’ αύτά 
καί διασκεδάζει τήν παρέα.

— «Βλέπεις, ξαναλέγει ό προκα
θήμενος άνώνυμος, θαχούμε συνέ 
χεια στό ποΰλμαν μέσα, ύστερα. 
Είναι ό ψυχολογικός λόγος τής έ- 
Γερογωνίας τών δυνάμεων, τής με
τάστασης τής εκτροπής τοΰ πνεύ
ματος, δηλαδή, άπό τό...». Δέν 
τελείωσε τήν φράση : Μέσα δλοι. 
Γό δεύτερο ποΰλμαν μάς ξεπερνά, 
φωνάζουν καί νότους πάλι σέ δυό

χίλια 
τόσα 

καί 
έπο-
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ΕΥΧΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΙ

ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΑΣ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ

1961
λ&πτά, στις ίδιες θύσεις, ξεκινάμε: 
— Ξαφνικά δονεΐται ή ατμόσφαι

ρα. Κορώνει ή διανόηση·. Θέμα ή 
γυναίκα. «Ή γυναίκα, λέγει ή κ. 
Γιαγκιλίτζη είναι γεμάτη ειλικρί
νεια, άγγελικότητα, σπαρταράει ή 
ψυχή της γιά δ,τι ώραϊο· έχει μυαλό 
ισάξιο μέ τοΰ άντρα κι’ ό γάμος, 
ή νοικοκυρωσύνη τοΰ σπιτιοΰ, πρέ
πει νά είναι γι’ αύτήν απλώς μιά 
πόρτα, πρός μιά άλλη περιπέτεια, 
χωρίς αύτή ή περιπέτεια νά έπιρ- 
ρεάζη κάθε, κοινωνική, πολιτική, ε
πιστημονική της κατάρτιση καί 
Συνέχεια στήν 4η Σελίδα

ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΣ ΤΟ ΜΠΑΣΤΟΥΝΑΚΙ 
ΚΑΙ Η 8ΑΡ8ΑΡΑ

Μικρό τό εκκλησάκι τής Νέας 
Μάκρης. Πλήθος βουβό τό εκκλη
σίασμα. .ύ ....
πορθμείο τοΰ Χάροντα πού είχε τήν 
τύχη νά τόν σύρουν τά παλλόμενα 
άπό τή ζωή μπράτσα τών παλληικα
ριών τής Νέας Μάκρης σέ μιά κα- 
τανυκτική πορεία άπό τήν πλατεία 
ώς μέσα στό μικρό κλησάκι. Ζεστές 
οί ανάσες άπό καρδιές πού είχαν 
καί άγάπη καί πόνο καί σεβασμό, 
μάταια προσπαθούσαν νά ζεστάνουν 
τήν παγο/νιά πού πλάκωσε μαζί μέ 
τό πορθμείο. Κ’ ήρθαν τά λουλού
δια αγκαλιές, νά σκεπάσουν τήν 
παγερή πραγματικότητα. Δίπλα στά 
ξενοφερμένα κρίνα, άγρια λουλού
δια τοΰ βουνού, ταπεινά άλλά περή
φανα, πού τό καθένα τους κόστισε 
κ’ ενα πόνο στή τσακισμένη άπό 
τά χρόνια ραχοκοκκαλιά πού είχ:. 
σκύψει μέ άγάπη νά το^ δ ρέψει.

Λιβισιανές δέσποινες τοΰ παλιού 
καλοΰ καιρού ζήτησαν νά σηκώ
σουμε τό καπάκι πού σκέπαζε τή 
νεκρή. Τίς κοίταξα στά μάτια κ’ 
εϊδαστήν κόρη τών ματιών τους 
τήν ε’ικόνα τής αρχόντισσας Βαρ
βάρας μέ τήν άκούραστη κορμο
στασιά καί τήν Λιβισιανή λιγερά- 
δα στή μέση καί στά μάτια. Δέ 
δέχτηκα νά τ’ άνοίξουν. Τί καλύ
τερη εικόνα άπό κείνην πού μένει 
άνάλλαγη στό θερμοκήπιο τών άνα- 
μνήσεων. Χαρά σέ κείνους πού εξα
κολουθούν καί βλέπουν τό «πυρνά- 
ριν πλουμισμένον» κι’ δταν άκόμα 
βρίσκεται χάμου ξερό μέ τίς| ρίζες 
μαρμαρωμένες στόν αέρα μιά 
σαρκαστική ένατένιση τών εγκοσμί
ων.

Κατσμεσις τό απαίσιο

μπράτσο, τρύπωσε στό πορθμείο 
έκφράσε. τή θλίψη της μά ξανα- 
βγήκε πίξ-λάξ κυνηγημένη άπό τόν 
καγχασμό ενός αιώνα:

—Τί ’νιν καλέ πού λέεις, γιέ μου!
(ΤΗταν ή γνώριμη φοτνή πού σάν 

σοΰ μιλοΰσε γιά νά μήν τ’ ακούσει 
άλλος, έφτανε ώς τό τρίτο πάτω
μα τής πολυκατοικίας μόνο!)

—Κάθε χρόνο, τριάντα χρόνια τώ- 
ρα^δέν τόν κοροϊδεύω αύτόν τόν ά- 
χαιρευτον, καί νομίζει πώς μέ κου
βαλούσε μέ τή βάρκα του στόν άλλο 
κόσμο, ένώ έγώ έμενα πίσω; ’Έ, 
στις τριανταμία μ’ επιασε στόν ύ
πνο. Χαλάλι του. ’Έν ιχάλασιν ή 
κόσμους.

Μπράβο Λιβίσιανη μου Μάνα 
είπα καί δ νους μου πήγε τριάντα 
χρόνια πίσω. Τότε πρωτοφάνηκε δ 
λεγάμενος. Δέ φοροΰσε τά ρούχα 
τοΰ Χάροντα - βαρκάρη. Κομψότα
τος μέ μονόκλ καί μπαστουνάκι|στό 
πλακόστρωτο. Τάκ, τάκ τό μπα
στουνάκι χτυπούσε τή πόρτα. Ξα
πλωμένη ακίνητη ή Βαρβάρα έ
μοιαζε κι’ δλας νά ταξιδεύει στόν 
’Αχέροντα. ’Έβαζε τό μονόκλ δ 
Κύριος μέ τό Μπαστουνάκι, τήν κοί
ταζε περιφρονητικά κι’ έλεγε μέσα 
του.

ναι καί ποιητής προτιμάει τήν ά
νοιξη καί τό φθινόπωρο .^Τάκ, τάκ 
λοιπόν ατό πλακόστρωτο, τέζα ή 
Βαρβάρα. Τάκ-τάκ στήν πόρτα, 
Άχ'ερούσια ή Βαρβάρα, 'Ικανο
ποιημένος δ Κύρος μέ τό Μπαστου
νάκι έτρεχε βιαστικός στούς λιγό
τερο βιαστικούς. Κι’ δταν στό τέ
λος έφτανε στή άλλη άκρη τής Λ 
χερούσιας Λίμνης καί μέτραγε τήν 
πραμάτια του, πάντα παρά μία 
τεσσαράκοντα, πάντα ένας λειψός.

Λυπούμεθα πολύ πού 
καθυστέρησε ή έκδο- 
σις τής εφημερίδας. 
Ή ασυνέπεια αύτή ό- 
φείλεται σέ καθαρά 
τεχνικούς λόγους καί 
σέ φόρτον εργασίας. 
Ζητοΰμεν συγγνώμην 
άπό τούς άναγνώστας 
μας καί έπικαλούμεθα 
τήν κατανόησιν καί 
επιείκειάν των.
Έλπίζομεν ότι εις τό 
μέλλον θά είναι τακτι- 
κωτέρα ή έκδοσις τής 
εφημερίδας αύτής πού 
φέρνει τόν παλμό τοϋ 
Συλλόγου σ’ δλους 
τούς πατριώτας δπου 
κι’ άν εύρίσκωνται.

'Η σκέψη μου, μέ τά πιστοποιητι
κά τοΰ πένθους στό λαιμό και στο

—Ου, αύτήν τήν έχω κι’ δλας 
στήν τσέπη, άς πάμε νά προλάβου
με κανέναν πιό ζόρ;κο.

Τάκ, τάκ άκουγόταν πάλι τό 
μπαστουνάκι νά ξεμακραίνει· ’Ά
νοιγε τό ένα μάτι ή Βαρβάρα, κ*  
έλαμπε σάν τό Λιβίσι. Κ’ ύστερα 
οχχ. ένα σάλτο έξω άπό τό πορ 
θμεϊο.

Τόν άλλο χρόνο πάλι τά ϊδια.(^Ο 
Κύριος μέ τό Μπαστουνάκι δπως ·£ 1

~Ηρθε καν καί καν φορές. 'Άρ 
.τάξε τόν γίγαντα πού τόν περιφρο- 
νοΰσε πάντα, άρπαξε κι’ άλλους κι’ 
άλλους καί κείνη πού φαινόταν νά 
ναι τοΰ χεριοΰ του δλο τοΰ ξέφεα- 
γε, πάντα τοΰ τήν έσκαγε κι’ ού
τε πού τό’ πόρνε κάβο. Θύμωνε δ 
Κύριος μέ τό Μπαστουνάκι δταν 
μετρούσε τή σοδειά κ’ ήταν μιά ψυ
χή λειψή. Τόν κοίταζε νοερά ή 
Βαρβάρα πάνω άπό τά γυαλιά της 
καί σιγοτραγουδοΰσε περιπαιχτικά.

—-Ό θυμός σου στά κρομύδιαί
Τήν -ριακοστή φορά ό Λεμβού

χος τοΰ ’Αχέροντα κατάλαβε. ΤΗρ- 
θε τούτη τή φορά χωρίς μπαστου
νάκι καί τήν επιασε τήν ώρα πού 
κοιμόταν ήσυχη. σάν παιδί, λίγο 
πριν ξημερώσει. Λίγο άκόμα και 
θά τήν πάθαινε πάλι ό λογάμ-ενο^ 
κύριος μέ τό μπαστουνάκι.

Τόν άντρα τόν Διγενή τόν άρ
παξε δ Χάροντας άπό τά μαλλιά 
μπαμπέσικα, τήν γυναίκα τήν άρ
παξε στον ύπνο, πάλι μπαμπέσικα.

Τί ’νιν καλέ πού λέεις γιέ μο< !

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΑΙC? .

Ο Πρόεδρος nal τό Διοικητικόν Συμβού
λων τοϋ Συλλόγου ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ “ Η ΜΑΚΡΗ,, θεωρούν 
ύποχρέωσίν των νά έκφράοουν και δημοσία τάς 
Ό-ερμάς ευχαριστίας και εύγνωμοσύνην των πρός 
τήν Δεσποινίδα

εκλεκτόν τέκνον των πατριωτών μας Μιχαήλ 
καϊ 'Ελένης Δουλή, τό γένος Κομήτη, ή οποία 
έ’δωσεν δλως Αφιλοκερδώς Sva ρεσιτάλ είς 
Παρνασσόν ύπέρ οικονομικής ένισχύσεως 
Συλλόγου.

Παράλληλα έπι&υμεϊ νά έκφράση καϊ 
υπερηφάνειαν του διότι συγκαταλέγει είς 
μέλη του μίαν άρίστην καλλιτέχνιδα καϊ νά
εύχηϋ·ή μίαν λαμπράν καλλιτεχνικήν σταδιοδρο
μίαν πρός τιμήν καί τής ιδιαιτέρας πατρίδος 
μας.

ιόν 
τοϋ

τήν 
τά

της

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Τϊ φως καϊ χρώμα κι όμορ 

φιά 
νά σκόρπιζε τ' άγέρι 
οπού στήν κούνια τοϋ Χρι

στού 
τούς Μάγους έ'χει φέρει!

Ποιός "Αγγελος τόν διάλεξε 
γιά τέτοιο ταχυδρόμο !

Τ' άλλα τ' Αστέρια έλαβλεπαν 
τό φωτεινό του δρόμο, 
κι άπό τή ζήλεια ύύίτρεμαν. 

'Αστέρι, σέ ποιά χώρα 
τοϋ άπέραντού σου τ’ ού- 

ρανοϋ 
νά λαμπυρίζεις τώρα ;

Ή παντοδύναμη φϋ·ορά 
μήν έσ·θ·υσε τό φως σου; 
'Ή μήπως εΐσ’ ά&άνατο 
κι’ έσύ σάν τόν Χριστό σου; 

Δέν κατεβαίν’ ή λάμφι σου 
κι’ έδώ στά χώματά μας;

Γ«ά δλα τ’ άστρα, Αλλοίμονο; 
δέν εΐναι ή ματιά μας. .

Καϊ μόνον δταν τά λαμπρά 
Χριστούγεννά μας ύΑμπουν 
■ΰ·αρρώ πώς οί άκτϊνεζ σου 
μές στήν ψυχή μου λάμπουν 
Τϊ φώς καϊ χρώμα κι’ ομορ

φιά 
νά σκόρπιζε τ’ Αστέρι 

δπου στήν κούνια τοϋ Θεού 
τούς Μάγους εχει φέρει;

Ν&μουν τοϋ σταύλου ενα ά
χυρο, 

ένα φτωχό κομμάτι

Τήν ώρα π’ άνοιξε ό Χριστός 
στόν ήλιο του τό μάτι.

Νά ΐδώ τήν πρώτη του ματιά 
καϊ τό χαμόγελό του

τό αιέμμα τών Αχτίνων του 
γύρω στό μέτωπό του 
νά λάμψω απ’ τή λάμψι του 
κι έγώ σάν διαμαντάκι

Κι’ Από τή ·&εία του πνοή 
νά γίνω λουλουδάκι 
νά μοσχοβοληϋ-ώ κι εγώ 
άπό τήν εύωδία.

Νά ίδώ τήν Άειπάρύ-ενο 
νά ίδώ τό πρόσωπό της 
πώς έκοκκίνισε καϋ-ώς 
πρωτόειδε τό μωρό της !

ΚΩΣΪΗΣ ΠΑΑΑΜΑΣ
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΩΤΑΣ ΜΑΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Φθινόπωρο τού 14 π.Χ., στήν 
Καρμυλησσό. Μικρές σταγόνες βρο
χής, πού μοιάζουν σάν δάκρυα τυύ 
Π ολυβέ'πτου Δία πέφτουν πάνω στίς 
άργιλλόστρωτες ταράτσες τών σπι- 
τιών καί στά στενά πλακόστρωτα 
δρομάκια τής Αμφιθεατρικά %ιι· 
σμένης πολίχνης κάμνοντας έτσι 
τό νοτισμένο χώμα τών γύρω λό
φων, ν’ άναδίνη έντονα μιά οσμή, 
πού προμηνούσε τόν ερχομό τής 
τσουχτερής εποχής.

Ή βροχή, όσο πέφτει τδ σκο
τάδι, αρχίζει νά παίρνη τή μορφή 
κάποιου ουράνιου καταρράκιη. Οί 
δρόμοι γεμίζουν άπό ένα πολύχρω
μο μωσαϊκό ανθρώπων, πού τρέχει 
στά σπίτια του, σιγομουρμουρί 
ζοντας λόγια ακατάληπτα, προ παν
τός, γιά έναν έφηβο, πού τούς κυτ- 
τάζη άφηρημένα άπό τό παράθυρο 
κάποιου άμο.ρφιου σπιτιού, χτισμέ
νου στή νότια λοφοπλαγιά τής iu· 
κρής πόλης.

—-Φτάν-ι πιά! νά χαζεύης, Καλ- 
λίστρατε! τόν παρατήρησε αυστηρά 
ή μητέρα του. Καλλιπάτειρα. Εί
ναι καιρός πιά, ν’άρθης, νά ήσυχά- 
σης! Δέν καταλαβαίνης, πώς αύτό 
τό πείσμα δέ θ·ά σού βγή σέ καλό;

—Δεν υπάρχει κανένα πείσμα 
στή μέση, μητέρα, κατάφερε ν’ 
άρθρώση δ νέος μέ τό δνειροπόλο 
βλέμμα. Καί μέ αργές, βαρυεστη- 
μένες κινήσεις, άφησε τό παράθυρο 
κι’ αφού πήγε καί κάύησε κοντά 
της, εξήγησε μέ καθαρά λόγια, 
πώς ή στενοχώρια του δέ θά τού 
περνούσε, άν δέν τόν έστελναν στήν 
’Αθήνα, νά σπουδάση στωϊκή φι
λοσοφία, κάτω άπό τή στέγη τής 
περίφημης Ποικίλης Στοάς.

—,Μόνο αύτό δέ θά γίνη! είπε 
ή μητέρα του καί τά μάτια τη; 
έβγαλαν παράξενες λάμψεις, πού 
πρόδιναν, κάποιο αδιόρατο φόβο.

—Ή Αθήνα είναι πολύ μακρυά, 
άπό έδώ συνέχισε ή μητέρα του 
κι’ εϊναι αμφίβολο, άν σέ ξαναδώ 
πιά. ’Άν είχα άλλο παιδί... ϊσως, 
νά σ’ άφινα.

—ιΜά γιατί μητέρα; ένα καλό .πε- 
νηντάκωπο, άπό έ'κεϊνα, πού φεύ
γουν συχνά άπό τά Πάτοιρα, 
θά μέ πάει σέ δώδεκα μέρες, στόν 
Πειραά κι’ άν υπάρχει ευνοϊκός 
καιρός καί θ’ άνοιξη καί πανιά, τό 
πολύ σέ μιά έβδομάδα, θάμαι εκεί. 
Πάει, μητέρα, δ παλιός καιρός, 
πού ένα πλοίο έκανε καί σαράντα 
μέρες νά φθάση σέ παρόμοια από
σταση.

—ιΚι’ οΐ Σειρήνες·; καί τ’ άλλα 
θαλάσσια στοτχ·ειά τού κακού; ... 
Δέν σέ φοβίζουν;.... ’Άν ξεφύγης 
άπό τίς πρώτες υπάρχουν τά άλ
λα. ’Όχι! δέν πρόκειται νά πας 
πουθενά!

Ό Καλλίστρατος χαμογέλασε 
θλιμμένα καί τό χαμόγελό του ξέ
σπασε σέ μιά διαμαρτυρία, πού 
πρόδινε τίς αντιλήψεις τών χρό
νων του, τής γενιάς του:

Δέν. υπάρχουν τέτοια τερατώδη ι 
έντα μητέρα. Αύτά ήταν δημιουργη- |

ματα τής φαντασίας τών ανθρώπων I 
τού καιρού σας και τών άλλων, τών 
πιό παλιών καιρών.

’Εκείνη τή στιγμή ακούστηκε 
κάποιο τρίξιμο, στήν πόρτα κι’ ή 
συζήτηση . σταμάτησε. Μητέρα καί 
γυιός, γύρισαν, νά δοΰν, καί μέσ 
τό μισοσκόταδο αναγνώρισαν τή 
γλνκε.ά φυσιογνωμία τοΰ Αριστό
βουλου-

Πρώτος δ Καλλίστρατος έτρεξε 
κοντά του καί τον φίλησε.

—-Πατέρα μου!, ξεφώνησε, πό
σο βρεγμένος εϊσαι!

Ό Αριστόβουλος φίλησε κι’ αυ
τός τό γυιό του καί μέ αργό βημα
τισμό μπήκε μέσα στό μικρό δωμά
τιο. Μέ τή βοήθεια τής γυναίκας 
του έβγα?νε τό μουσκεμένο χειτώνα 
του κ-ι’ ύστερα κάθισε στό παχύ- 
στρωτο ανάκλιντρο.

Ή Καλλιπάτειρα άναψε άμέσως, 
ένα πεντάφωτο λύχνο. Ταυτόχρονα, 
τδ δωμάτιο, πλημμύρισε άπδ ενα 
τρεμουλιαστδ φώς, μέ πολλές ανε
παίσθητες σκάσεις, πού δημιουρ
γούσε, έκεϊ μέσα, κάποιαν υποβλη
τικότητα.

—Λοιπόν, Αριστόβουλε, άρχισε 
νά ρωτά ή Καλλιπάτειρα, γιά ν’ 
αλλάξη τδ προηγούμενο θέμα· ποιαν 
απήχηση εΐχε πάνω στό ακροατή
ριο δ πανηγυρικός, πού είχες έκ- 
φωνήσει, στήν Αγορά;

Ό Αριστόβουλος πού χαρακτη
ριζόταν, γιά τή μετριοφροσύνη του, 
(7ν κι’ εϊχε εύφημ.σθή άπδ τό πλή
θος, άπόφυγε ν’ άπαντήση στδ έ 
ρώτημα αύτό καί ρώτησε καί κείνος 
μέ τή σε;ρά του, πώς πέρασαν τήν 
ήμέρα τους, μητέρα καί γυιός.

—·Πώς ήθελες, νά τά περάσουμε; 
παραπονέιθηίκε ή γυναίκα του. Μέ 
γκρίνια, γιά τήν επιμονή τού μι
κρού, νά ξενητευτή.

Τά τελευταία της λόγια, ή Καλ- 
λιπάτειρα, τά έτόνισε μέσα σέ κά
ποια ά'διόρατη τρυφερή ειρωνεία.

—’Άν δέν φύγω, πατέρα, θά 
πάω νά πέσω άπ’ αυτό τδ άντικρυνδ 
βουνό, απείλησε παιδιάστικα δ Καλ
λίστρατος.

Ό πατέρας γ'έλασε μέ τήν παιδι
κή άφέλε.α τού γυισύ του καί γυρ 
νώντας, πρός τδ μέρος του, τόν 
ρώτησε, άν ήταν έτοιμος νά ξεκινή 
ση, μέ τέτοιο καιρό, γιά τά Πά
ταρα, πρός έξεύρεση πλοίου-

—’Άν είμαι λέει! Καί μέ χειρό
τερο ακόμα, ξεφώνησε μέ χαρά ό 
Καλλίστρατος.

Ή Καλλιπάτειρα, πού έκείνηι τη 
στιγμή ετοίμαζε τό δείπνο, γύρισε 
καί άγριοκύτταξε τό σύζυγό της:

—>Μά τούς θεούς! Τί ·εϊν’ αύτά, 
πού λές, Αριστόβουλε, στό παιδί 
καί παίρνει καί κείνο θάρρος!...

—Τό αποφάσισα, Καλλιπάτειρα... 
Μάλιστα μέ πρώτο ευνοϊκό καιρό 
θά ξεκινήσουμε, γιά τά Πάταρα. 
’ Αν τό παιδί μείνη έ’δώ, θά τόν 
πνίξη.... ή άφάνεια·...

—Ποιο καλά, νά τόν πνίξη αύ
τό παρά τό αφιλόξενο πέλαγος φώ

ναξε άγανακ-τισμένη ή γυναίκα 
του.

—Μά τή θάλασσα δέ θά τή πε- 
ράση στίς ώρες τού θυμού της 
άλλά,δπως είπα καί λίγο πρίν, δταν 
εϊναι πιό ήσυχη. Τότε δ θεός τού 
Κινδύνου θά εΐναι πολύ μακρυά.

—-Δέν μπορώ νά καταλάβω πώς 
έγινες ένα μέ τό παιδί, Αριστόβου
λε. Ποιά θεά μάγισσα σέ συμφώ
νησε μαζί του;

—ιΚάμμιά, Καλλιπάτειρα... Α
πλώς στό πρόσωπο τού γυιού μας 
βλέπω μιά αυριανή προσωπικότητα.

Είσαι κιαί σύ ρήτορας, είπε 
σέ ισνο ειρωνικό, ταυτόχρονα καί 
νευρικό, ή γυναίκα του. Τι κατάλα, 
βες; "Εβγαλες καμμιά δραχμή απ’ 
τό επάγγελμα αύτό; ’Άς εϊναι καλά 
τά κτήματα: τ’ αμπέλια·., τά χω 
ράφια...

—Δέ λέω νό. γίνη ρήτορας· ούτε 
καί σπουδάζοντας φιλοσοφία νά γί
νη κανένας καινούργιος Ζήνωνας. 
Ή διαίσθησή μου κι’ δ αέρας τής 
κορμοστασιάς του κάτι άλλο μοΰ 
λένε, πώς θά γίνη.. Κάτι, πού co 
μυαλό μου δέ μπορεί νά τδ χωρέ 
ση... ίσως γιατί ή ιδέα, πού διαι
σθάνομαι, δτι πρόκειται νά υπηρέτη
ση, δέν εχει γεννηθή

στο 
πού
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ΤΟ ΡΕΣΙΤΑΛ

Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Επιθυμούμε νά ευχαριστή- 

σουμ·ε μ1’ δλη μας τήν καρδιά τό 
Δημοτικό Συμβούλιο καί τούς 
κατοίκους τής Νέας Μάκρης, 
γιά τόν τόσο συγκινητικό καί 
αυθόρμητο τρόπο πού τίμησαν 
καί ξεπροβόδισαν τό νεκρό τής 
άγαπη.μένης μας Μητέρας,

+
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Είς τούς μνηστευθέυτας ’Αντώ
νιον Στ. Πασβάγκαν καί δίδα Καρα- 
βασίλη εύχόμεθα ταχεϊαν τήν 
στέψιν.

Ό κ. Λάζαρος Πασβάγκας 
καί ή Δίς^ Άθαν. Ψαρρά έκ Νίκαιας 
έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γά
μου. Θερμά συγχαρητήρια.

Ή δεσποινίς Χρυσούλα Θεο- 
φάνους Παπαδουλή έμνηστεύθη τόν 
κ. Ιωάννην ’Αθανασίου, καθηγητήν 
Φυσικής. Εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν 
καί ταχεϊαν τήν στέψιν.

ΓΑΜΟΣ

ΤΟ ΞΕΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
ιΠολλά εΐναι έχει να πού συναρπά

ζουν καί έντυπιωΐσιάζονν τόν αναγνώ
στη τής έφημερίδος «ΛΊ(Β ΙΣίΙ·». "Ε
να άπό τά ποίλλιά που ,μ·’ έκανε νά 
νοιώσω κρυφή χα·ρά καί υπερηφάνεια 
εΐναι τό .μέτρο πού έΐλήφθη διά τήιν 
ευωτι τών Συλλόγων. Δέν πρέπει, 
νά άγνοήσ«|μιεν τήν άξίαν τοΰ αγα
θού αύτοΰ έργου πού τόσα χρόνια 
μερικοί όςχ<χλί·ν·ερτο ι καί άμέρΐιμνο·ι, 
άφησαν νΙά κατασπαταλήσουν τους 
θησαυρούς καί δέν κατωιχυρώθησαν 
άπό ένα Σύλλογον δυνατόν δπτως εμ
φανίζεται ό σημερινός.

Δέν νομίζω πώς πρέπει νά ύπάρ- 
χη ή δυσπιστία καί ή άδιαφορία. 
Εΐναι ανάγκη, νά ύπαρξη σύνεσιςι, 
στενή συνεργασία, πού όλα αύτά θά 
έξυψώσουν τόν Σύλλογο ηθικά καί μ’ 
αυτό τό μέσον, θά δείξΐωμαν καί τόν 
βαήμόν τοΰ πολιτισμού μας.

Τό οικοδόμημα αύτό πρέπει νά έ- 
χη γερές βάσεις καί νά στ αιμ-αιτ ή
σουν οί προχειρολογίες διά ,τή,ν έ- 
πιτυρβίαν το·ΰ Σύλλήγου, νά πάρη 
βαθύτερο νόημα, γιά νά απόκτηση 
στερεότερες βάσεις. Πρέπει σύσσω
μος ό Μακρηνολιβισιανός κόσμος νά 
τοΰ γίνη πίστις, θρησκεία καί τό
τε άσφαίλώς ό Σύλλογός μας. θά 
θουιματουργήση. *ΐΗ·  ελ'λειψις τής πί- 
στεως είναι· ό π,ρώτος παράγων πού 
όδηγ'εΐ στόν μαρασμό. ’Άν πιστέψη 
κανΐείς είς τήν ενωσιν, είς τούςι λα
μπρούς συνεργάτες της, τότε ασφα
λώς καί όρη κινεί ή πίστις. 'Όταν 
μάς λείψ( ή πίστις ούτε τά πό>διά 
μας δέν μποροΰμε νά πάρωμε.

Σημειώνω ακόμα πώς άποτελεΐ ά- 
ναγκαίαν προϋπόθεσιν διά τήν έπι- 
8ίωξ.ι·ν τών εύρντέρων προσδοκιών 
τοΰ Συλλόγου καί κανένα ήμπιόδιον, 
δέν πρέπει νά σταθή Ικανό νά άνα- 
ιχόψη τήν πορείαν του.

"Εως έδώ γιά τήν ένωσι. Τώρα άς 
ρίίξόμε καί μερικές πεννιές διά τήν 
έκδρομή πο ύήγινε τήν Κυριακή 6 
Νοεμβρίου. Εις τόν 'Ωρωπο - Νέον 
Λιβ'ίσιον. Υποδειγματική καί πρω
τοφανής υπήρξε ή εκδρομή αύτή καί 
έντονη ή συγκίνησης· μου, πού βρέ
θηκα άνάμεσα στούς διαλεχτούς συμ- 
πατριώτας' μας. Πρώτη φορά μοΰ έ- 
δόθη ή εύκιαιρία, νά βρεθώ κοντά 
τους, υστέρα άπό τήν επαγγελματι
κή περιοδεία μου είς τό εξωτερικό. 
Είς τό μυαλό μου, σάν κινηματογρα
φική ταινία περνούν τά περιστατι
κά τής· ημέρας αύτής.

‘Η οργανωτική ’Επιτροπή ,μέ έπι

κεφαλής τόν Πρόεδρο κ. Σαράφη,ν, 
εΐχε οργανώσει τά ιτάντα, κιαί δλα 
φανέρωναν ριθ|μό, τάξι κ«ί άνεσι.

‘Ο κ. ’.Αντώνιος Τζιζής μέ τό 
πλατύ πνεύμα του καί τίς ασάλευ
τες π-αραδόσεις τής πιατρίίδος μας, 
συνεκί’νησε βαθύτατα όχι μόνον τους | 
Μαικρηνολ.ι&ισιανυύς άλλά π-ροεκάλε- 
σε καί τό ένδΐαφέρον τών προσεικλη- 
μένων ξένων. Έττίσης παλύ ένδιαφέ- 
ρ-ον τρροεκάλιεσε εις· τούς ξένους μας 
ή ,άπιαιγιγελΙία τοΰ ίατροΰ κ. Παντε
λή Χατζηπαναγιώτου.

Δέν θ’-de παραλείψω, νά διατυπώσω 
τούς· στοχασμούς μου καί τήν υπ- 
ρηφάνειαν π,ού ένοιωσα, διότι δλοι 
ήσαν πνευματικές άξίίες, δλοι Ερ
γάζονται οίκειοθελώς καί θυσιάζουν 
πολύτιμον χρόνον, γιά τό αληθές, 
τό δίκαιον, τό ιδανικόν. Γιατί ό άν
θρωπος', χωρίς ιδανικά δέν κερδίζει 
τίποτα. Μόνον ή πίΐστις, ή έργασίΐα, 
ή ,αναμονή καί ή βεβαιό.της φθάνουν 
είς τό τέλειον. Μ!ία πού μιλάμε· γιά 
τό τέλειον, θά ήτο παράλειψίς μου 
νά μή αναφέρω τίς κρίΐσεις. μου.

Ό Σύλλογος τών Μακρηνολιδισια- 
νών, ξχκι νά έπιδείιξη κάτι τό τέ
λειον. Έκτος τούς προαναφεροιμέ- 
ναυς, έχει καί πολλές γυναίκες μέ 
ψυχικές καί πνευματικές ιδιότητες, 
πού τις άδηγοΰν πρός τήν ορθήν κα- 
τεύθυνσιν τών πραγμάτων.

Πλούτον αύσθημάτων καί καθαρό
τητα σκέψεως· έχουν οί άποτελούν- 
τες τόν Σύλλογον τών Μακρηνολι- 
βισιανών. Λυπούμαι πού τά στενά 
δρια δέν μοΰ επιτρέπουν νά κάμω 
άνάλυσιν τών σκέψεων καί στοχα
σμών μου. Παράλληλα πρός τά ανω
τέρω,, θά ήθελα νά συγχαρώ άπαιξ,ά- 
παντας1 τούς- συνεργάτας τοΰ Συλ
λόγου καί ό καθένας στόν τομέα 
του, ας προσφέρει δτι μπορεί γιά νά 
φθάσουμίε στό ώμορφο τέλος. ’Άς 
χαρούν καί άς καμαρώσουν σήμερον 
τήν ένωισιν καί άς διαφυλάξουν τό 
θαύμα, ιδιαίτερα, αυτοί πού γενναιό
δωρα πιροισέφεραν καί προσφέρουν 
τόν όβολό τους καί ας· ολοκληρώσουν 
τό εργον τους.

<^Ό Δηίμοσθένης . ·ε)|ττε μιά/ άλήπ 
θεια»; Πιό δύσκολο είναι ·νά φυλάξη 
καί νά διατηρήση κανείς κάτι, πα
ρά άν τό άπιοκιτήίση.— Βοηθήστε λοι
πόν τήν ένωσιν, βοηθήστε τόν σύλ
λογον νά γίνη ζηλευτός καί νά κερ- 
δίση τήν μάχην.

ΜΑΙ ΡΗ ΓΙ/ΑΓ/ΚΙΙΛΙΤΣΙΗ

"Υστερα άπό τό δείπνο, δ πατέ
ρας τοΰ Καλλίστρατου, βγήκε στο 
παράθυρο, νά δή τόν καιρό.

Ή βροχή εΐχε σταμάτησε . Τά 
μολυβένια σύννεφα μέ τά λευκά 
τους κράσπεδα άρχισαν νά κομμα- 
τιάζωνται σέ πιό μικρά κι’ ύστερα 
νά τρέπωνται, μ’ ένα άγριο μετα
ξύ τους κυνηγητό, σέ φυγή, προ 
σπαθώντας νά ξεπεράση στήν τα- 
χύτηίτα τό ένα τ’ άλλο.

Μερικά αστέρια φάνηκαν 
γαλανόμαυρο ουράνιο φόντο,
σάν ώχρα διαμάντια τρεμόπαιζαν, 
λές κι’ ήθελαν νά έκφράσουν τή 
χαρά τους, γιά τό γαλήνεμα τών 
στοιχείων τής φύσεως.

Ό Αριστόβουλος ικανοποιημένος 
άπό τή μεταβολή τού καιρού κα
τέβηκε στό σταύλο καί ετοίμασε τά 
δυό του άλογα καί τ’ αμάξι του. 
τήν έπομένη θά ξεκινούσε μέ ιό 
γυιό του γιά τά Πάταρα...

"Οταν ή αυγή ρόδισε τά γύρω 
υψώματα, δυό άλογα σκούρα ζευ· 
γμένα σ’ ένα στιλπνόμαυρο αμά
ξι, διακοσμημένο μέ χρυσές γιο 
λάντες, εκάλπαζαν χαρούμενα πά 
νω στό δρόμο, πού οδηγούσε πρός 
τά Πάταρα κομίζοντας εκεί τόν 
Καλλίστρατο μέ τόν μεγάλο ρήτορα 
τής Καρμυλησσοΰ.

Ή διαδρομή ήταν έξα ρετικά εύ 
χάριστη. Άπ’ τά βορεινά ερχόταν 
μιά δροσ-ρή αύρα, ή όποία σιγά- 
σιγά διάλυε τήν δμίχλη πού είχε 
σκεπάση δλη τή γύρω έκταση άπο- 
καλύπτοντας σάν αραχνοΰφαντη 
αυλαία θεάτρου, πού ανεπαίσθητα 
σηκώνεται, τό πιό όμορφο τοπίο, 
πού μπορούσε κανένας, νά φαντα- 
σθή.

Στήν άκρη μιάς μεγάλης πεδιά
δας τριγυρισμένης άπό τίς παρυ
φές ένός βαθυπράσινου μυροβόλου 
δάσους διαφαίνονταν οί μαίανδροι 
τού δρόμου, πού τό τραχύ πέτρινο 
χρώμα του ερχόταν σέ ζωηρή αντί
θεση μέ τό χρώμα ζοΰ χόρτου, έ
νώ ένα στενό ποτάμι, διέσχιζε τήν 
πειδίλη έκταση φαινόταν σάν μιά 
λουρίδα λυω'μένου ασημιού, καθώς 

ι στά νερά του αντανακλούσαν οί 
πρώτες ηλιαχτίδες.

Ό Καλλίστρατος, πού γιά πρώτη, 
φορά εκαμνε τή διαδρομή αύτή 
κυττούσε Εκστατικός αύιό τό πανό
ραμα τής θείας δημιουργίας, γιά 
νά μεταπέση ύστερα σέ στοχασμούς, 
καθώς άκουγε τήν απαλή, καλλικέ
λαδη συμφωνία τών πουλιών τής 
δασωμένης περιοχής.

Πού εχει τό νού σου Καλλίστρα- 
τε; ρώτησε δ πατέρας του έτσι, γιά 
νά διακόψη τή μονοτονία τών ρυ- 
θμ κών χτύπων τών άλ·ογίσιων δ- 
πλών.

—Στό Δημιουργό τής θείας αύ
τής ζωγραφιάς πατέρα.·.

—’Ά ναί, στό Δία. Είναι πρα
γματικά δ μόνος, πού θά μπορούσε 
νά φτιάξη τό μεγαλείο αύτό, πού 
απλώνεται μπροστά στά μά,τια μας.

—Νομίζω, πώς δ Δίας 
κουροφέξαλα.

—Τί; πώς; άνασκίρτησε 
τέρας, λές κι’ εϊχε καθίσει 
κάθια.

—'Ναί πατέρα... Θεός δέ 
νάναι εκείνοι

Ηύμοί'ρησα 
έπ*  εώοατιρίά 
τοόλ» εις τήν 
σοΰ» ύπό 
καλιλικιέλάδου φιλομήλας Μυρτώς 
Δούλη, ύπέρ τοΰ Συλλόγου «Μοκρη- 
νών καί Λιβισιανών» νά παρευρεθώ 
έπ’ άλίίγ>ον ,μαζύ είς τούς προσηνείς 
Μακρηνούς καί Λιβισιανούς καί νά 
διαπιστώσω έκ τοΰ σύνεγγυς τά ά- 
τδμητα καί άδαιμάντινα αισθήματα, 
άτι να κοσμούν δλους άνεξαίιρέτως. 
Αίισθήίματα πατριωτικά, άδελφικά, 
φιλικά, τά όποια δεικνύουν άναμφι- 
ρήσως τήν κοι νωφέλεισν δλων καί ού- 
χί τήν ίδιωφέλειαν. Τούς προσερχο- 
μένους εις τήν α’ίθουσαν ύπεδέχίετο 
πειριχαρώςι ό πρόεδρος ,μ-εθ’ απάντων 
τών μελών τοΰ Διοικητικοΰ Συμβου
λίου. Άίφοΰ πρ-οσήλθΌΐν αρκετοί καί 
έφθοσε ή ώρα τής ένάρξ.εως τής 
Συναυλίας, έκλεισαν αί θΰραι καί ό 
Πρόεδρος τοΰ Διοικητικοΰ Συμβου
λίου καί Σικηπτούχας τών σκοπών 
τοΰ Συλλόγου κ. Μιχαήλ Σαράφης., 
έπίρολογισε εύστόχως. ’Άνευ· αδολε
σχιών, ηύχαρόστησε τό έκλεκίτόν ά- 
κροατήριον διά τήν τημητικήν παρου
σίαν του «·αί δημο-σία ηύχαρίστηισε 
τήν Δ);5α Μυρτώ Δουλή «τό καλλι
τεχνικό αύτό αστέρι τής χαμένης 
πατρίδος μας» ώς εΐπεν, διά τήν 
λίαν εύ,γεινή προσφορά της ύπέρ τού 
ΣυίλΙλόγ*ου,  ύπέρ δηλαδή τής πολυπό
θητου 
Ουτω 
ράς 
«ζοΰν 
τρίδος των» καί φιλοξενείται είς τήν 
σκέψιν των έσαεί ή ιδέα αύτής. Με
τά τό πέρας τοΰ προλόγου, έίνεφανί- 
σθη. ή πανδώρα θά έλεγε τις, ή Δίς 
Μυρτώ Δουλή ιμέ πρόσωπο χαρωπό 
καί έν ταύτώ συγκ·ι νηιμένο, διότι πα- 
ρευρέθη μεταξύ τών πατριωτών της 
καί έτραγιούδησε τραγούδια ξένων έ- 
πιτυχιών καί Ελληνικών συνοδευθεΐ- 
σα είς τό Πιάνο ύπό τής έιτιλέκτου 
καί έριτίίμου Κας Δεσποίνης· Χέλ,μη. 
Έσημείώσε καταπληκτικήν Επιτυχί
αν είσπράξασα άπειράριθ|μα χειρο
κροτήματα. Θαυμασμόςι, ένθουσια- 
σμός άκράτητος·, ώστε πιρίν ή καλ- 
λιτςχνις περατώσει τό ,μελίρρ.ητον 
τραγούδι της., σμήνη χειροκροτημά
των θερμών καί παρατεταμένων ά- 
πηυθύνοντο πιρός αύτήν. Τελευταίως 
κατόπιν σφοδράς άπιθυιμίας τών Μα- 
κρήλΐιβισιανών, έτραγούδησε ένα τρα
γούδι τής Πατρίδος των. Ώ! τότε, 
ή αίθουσα μετεβλήθη είς. έναν πίδα
κα πατιριωιτ ικΙών ϋχιδηλώσεων καί 
συγινήσεων άναπολήσαντες τήν πα
λαιόν των πατρίδα. Μεταξύ δέ τών 
παρευρε&έ'ντων ήσαν <καϊ πολλοί ξέ- *

τήν 4η.ν Δεκεμβρίου 
τού δοθέντος «Ρ-εσι- 
αϊθουσαιν του Πα,ρνασ- 

τής πολυθίελγή’τρου καί 
φιλομήλας

«ΐΐδΐαυτέοας της ττατρίιδοςΐ». 
ύπτέίμνηισε ατι καί είς τάς νεα- 
ψυχάς τών Μακρηλιβισιανών 
αί ύψηλαί τραραδόσεις τής πα-

είναι. .

δ πα- 
σ’ άγ-

μπορεί 
πού έχει αδυναμίες, 

σάν τούς Ανθρώπους. Κάτι άλλο 
πρέπει νάναι δ θεός, τέλεια ξένος 
προς τδ Δία.

*0 ’Αριστόβουλος Εκνευρίστηκε, 
γκρίνιαζε. μά ύστερα σκέφτηκε, 
πώς δλ’ αύτά τά λόγια προέρχονταν 
άπό ένα άπειρο δεκαεφτάχρονο 
παιδί καί ηρέμησε·

—'Καιρός πιά νά φάμε, παιδί μου 
κι’ εύχομαι δ μεγάλος Δίας, ·,Α 
συγχωρή κάθε σου σκέψηι.

'Ο Καλλίστρατος χαμογέλασε 
άχνά καί χωρίς νά δώση συνέχεια 
.στή συζήτηση, συμορφώθηκε μέ τήν 
έπιθτ'μία τού πατέρα του.

(Συνέχεια στήν 4η Σελίδα

να

στήν τελευταία της κατοικία, 
κοντά στά παιδιά εκείνων πού 
οί Μουσαίοι αγάπησαν, πόνε
σαν, βοήθησαν, καί συντρόφε- 
ψαν στή μακρυνή Πατρίδα, πού 
σεΐς τώρα προσπαθήτε νά ξα
ναζωντανέψετε μέσ’ άπ’ τήν τέ
φρα της.

Ικανοποιώντας τήν τελευ
ταία έπιθυ(μία τής Μητέρας 
μας, δέν μπορούσαμε νά φαν- 
τσ.σθούμε πώς, μέ τήν άδολη 
καί άπλή άγάπη σας, Θά κάνα
τε τήν τελευταία της έπίγεια 
χαρά τόσο μεγάλη !

Γι
φορές εύγνώμονες, καί μαζί μέ 
μάς, τ’ αδέλφια της, τ’ άνήψια 
της καί δλοι εκείνοι πού δέν 
ξέχασαν ποτέ πώς κάτω άπό 
τό ρυτιδιασμένο πρόσωπο καί 
τό άποστεωμένο κορμί τής 98 
χρονης χήρας Βασιλείου Μου
σαίου. ιατρού, σπινθηροβόλι- 
ζαν αγέραστα ή ψυχή τής δέ
σποινας Βαρβάρας καί τό Λι- 
βισιανό της χιούμορ.

Ό κ. ’Αντώνιος Έμ. Χατζηεμ
μανουήλ έτέλεσε τούς γόμους του 
μετά τής δίδος ’Άννας Κουνουβέλη 
άπό τίς Κεχριές Εύβοιας. Θερμά 
συγχαρητήρια καί εύχάς.

* *
Ή δεσποινίς Ρένα Μιχ. Πα- 

νηγύρη καί ό κ. ’Ιωάννης Γιαννα- 
κόπουλος, χειρουργός, έτέλεσαν 
τους γόμους των. Παράνυμφος πα- 
ρέστη ό κ. Περικλής Χρυσοχέρης, 
ιατρός. Είς τους νεονύμφους, τούς 
γονείς καί τόν παράνυμφον διαβι- 
βάζομεν τάς θερμοτέρας τών εύ- 
χών μας’

ΠΕΝΘΗ

αύτό, σάς είμαστε δυό

Σάς ευχαριστούμε, καλοί 
μας φίλοι, κι’ άς ζήσετε δλοι 
^ά χρόνια τής Μητέρας ,μας μέ
σα στήν αγάπη καί τή χαρά. 
Κ αλλιόπτη Μπουγ ι σύκου

Π-λόςτων, Ελένη καί 
Βασίλης Μουσαίος

νοι μεταξύ τών οποίων ό κ. Δηιμ. 
Κον-τόπουλος, Διευθυντής τής Κτη
ματικής Τ-ραπέζης τής Ελλάδος, ό 
κ. ’Ιωάν. Σίφυρής, τέως· Διευθυντής 
τής Άμέρίικαν Εξπρές ·καί νΰν ανώ
τερος υπάλληλος τοΰ Ο.Χ.Ο.ΐΑ. καί 
άλλοι υπάλληλοι τής Δ.Ε.Η., Ι.Κ.Α. 
Εθνικής καί τοΰ ‘Υπουργείου Συν
τονισμού. Μετά τό πέρας τής Συ
ναυλίας, ίδών τόν κ. Πρόεδρον μοΰ 
έξέφ.ρασε πικρίαν διά τήν μή έπι- 
δειχίθεΐσαν ώς ώφειίλον προθυμίαν 
προσελεύΐσεως έκ μέρους τών πα
τριωτών ,μας είς τήν οικογενειακήν 
αύτήν συγχίένίτριωΐσΐ'ν, ένώ πλ'είϊσποι 
ασοι πατριώτες διαμένουν έντός τών 
Αθηνών καί προαστείίων καί ήδύναντο 
νά -πληρώσωσ ι τήν τεραστίαν αίθου
σαν, συιμβάλλοντες διά τής παρου
σίας των είς τό πασιδή'λως' ιμεγα καί 
θετικόν έργον τοΰ Συλλόγου., ώστε 
νά άποβώ'.σιν σπορείς τής πατριωτι
κής αγάπης καί αλληλεγγύης. Έφ’ 
όσον υπάρχει μέλλον καί πρόκειται 
νά γύνωσι κι’ αίλλαι πατριωτικά! εκ
δηλώσεις άς λησιμονήσωιμε τό παρόν 
καί άς εύελπιστούμεν είς τό μέλλον.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΖΙΩΝΉΐΣ

ΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ

ΤΙΜΗ -ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
Μέσα στήν δύστυχη συνοικία τής 

Δροιπετσώνας, πού οι .μικρές προ- 
σφυγικές παραγκοΟλες αγκαλιά
ζουν ή ,μία τήν άλλη, ύττάρχουν κ'αί 
τυίραννισιμένοι πατριώται ·μας, Μα- 
κρηνοϊ καί Λιβισιανοί. Σειρές οπτό 
ολόκληρα χρόν'α παλεύουν ,μέ λί
γα ψίχουλα νά σταθούν στην ζωή.

Δέν χάθηικαν όμως, δέν έσβυσαν, 
τά πανέμορφα κληρονομημένα χα- 
•ρίσματα τού νοικοκυριού καί τής 
τι:μής, πού καθρεφτίζουν καί ομορ
φαίνουν τά γεμάτα πόνο πρόσωπά 
των-

Προχωρώντας διά νά μπής σ’ έ
να καλυβάκι πατριωτικό μας, θά 
δής άμέσως τήν μία ή δύο ιμικρές 
γλοίστρουλες πού ρμορφαίνουν τό 
μισοχαλασ.μένο μά άσπρισμένο 
πάντα ντουβαράκι τους.

•Μέσα στην πνιχτική ιμικιρή κα
μαρούλα Θά βοής δλα τά πραγμα
τάκια τους ολοκάθαρα καί συμμε
τρικά τοποθετημένα τό ένα κοντά 
οπό άλλο καί τό καθένα οπήν θέ- ।

ση του. Ή καρδιά του κάθε ξένου 
ανοίγει δταν τά είδη τάσο καθαρά 
καί άρχ [.τεκτονικά τοποθετημένα. 
Γιατί ή έγικάρδ'α υποδοχή /πού γί
νεται στόν ξένο ή πατριώτη εΐναι 
έμφυτη στίς καρδούλες δλων. Μά, 
ή τιμή, οοκάμα περισσότερο στολί
ζει τόν πατριωτικό μας έίκλεκτό 
κάσιμο, πού, παρ’ δλη. την διαφθο
ρά καί τόν έκφυλισμό, στέκουν υ
ψηλά, μέσα στήν κοινωνία ιμας. 
"Ολοΐι χαλυβδωιμένοι καί πάντα τι- 
•μηΐμένοι, ζουν, πονάνε μά, σάν χε
λώνες σκεπασμένοι, κάθονται μα
κρυά άπό τήν ατιμία καί την βρω
μιά.

Στήν οικονομία μοιάζουν τά 
μυρμηγκάκια, στό φτειάξομο μοιά
ζουν τήν άραχλη, στήν εργατικότη
τα τίς ιμέλιασες.

Σ.τήν τιμή ξεχωρίζουν καί ,μέ τό 
κόσμημα αύτό διακρίνονται, ξεπη- 
δούν άπο τήν κάθε μικρή προσφυ- 
γική γωνιά τους.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ

Άττέθανε καί έκηδεύθη ό συμ
πολίτης μας Σάββας Γρηγοριάδης, 
την 14ην Νοεμβρίου. Διαβιβάζομεν 
τα θερμά συλλυπητήριά μας είς 
τά παιδιά του.

Άπέθανε καί έκηδεύθη εις Ν. 
Μάκρην ό συμπατριώτης μας ’Ιορ
δάνης Λοΐζου. Διαβιβάζομεν έστω 
καί άργά τα θερμά μας συλλυπη
τήρια, είς ,τήν αίκογένειάν του.

Άπέθανε τήν 24ην Νοεμβρίου 
ό Κωνσταντίνος Άθαν. Γεωργό- 
πουλος καί έκηδεύθη είς τό Α. 
Νεκροταφεϊον ’Αθηνών. Είς τήν σύ
ζυγόν του Χριστίναν, τά τέκνα, 
του ’Αμαλίαν Βασιλείου Αγιορεί
τη, και Βασίλειον Αγιορείτην δια- 
βιβάζομεν τά θερμά μας συλλυπη
τήρια.

ΔΩΡΕΑΙ

Ό κ. Πλάτων Β. Μουσαίος 
μας άπέστειλλεν δραχμάς Χιλίας 
(1.000) εις μνήμην τής μητρός του 
Βαρβάρας Β. Μουσαίου ύττέρ τού 
Σχολικού Ταμείου Ν. Μάκρης.

* * *
Η κ. Καλλιόπη Μπουγιού

κου -Μουσαίου μας άπέστειλεν 
δραχμάς ττϊντακοσίαξ (500) ε1$ μνή
μην τής μητρός της Βαρβάρας Β. 
Μουσαίου ύπέρ τοϋ Συλλόγου.

***
Ο κ. Μιχαήλ Άποστολίδης 

μας άπέστειλεν δραχμάς τριακοσίας 
(300) είς μνήνην Βαρβάρας β. Μου- 
σαίου υπέρ τού Φιλανθρωπικού 
τμήματος τοΰ Συλλόγου.

* * *
Ό κ. ’Αντώνιος Παπαθανα

σίου μας άπέστειλεν δραχμάς πε- 
ντακοσίας (500) ύπέρ τοϋ Φιλαν
θρωπικού Τμήματος τοϋ Συλλόγου 
είς μνήμην της άδελφής του Βαρ
βάρας Β. Μουσαίου.

* * *
‘Η οικογένεια Καλλιρρόης 

Θεοδοσιάδη μας άιτέστειλεν δρχ. 
τριακοσίας (300) είς μνήμην συζύ
γου καί πατρός των Στυλιανού 
Θεοδοσιάδη.

ΜΑΚΡΗ ΜΘΪ
"Οσο κι άν τό Φέλησες ώ 

λή&η 
δέν κατάφερες νά γίνη πα

ραμύθι,,. 

Πάλι ό νους μου απλώθηκε σέ 
θύμισες παληές / 

Στό άμορφο Λιβίσι μας και στη 
πανώρηα Μάκρη. 

Ζωντάνεφε ή σκέψη μου και 
πίκρες καί χαρές. 

Νοσταλγικές οι Θύμισες, πλημ
μύρισε τό δάκρυ.

Τϊ κι*  άν περάσανε καιροί μα 
κρυά άπό σάς στά ξένα 

Λιβίσι μου και Μάκρη μου; Τ\ 
κι άν περάσαν χρόνια;

Τρανό βωμό στά στήΟια μου 
σάς έχω αγαπημένα.

Στιγμή μότο οάς έζησα, μά σάς 
Θυμάμαι αιώνια.

Ν. Γ. ΤΖΙΖΗΣ
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ΛΙΒΙΣΙ
Μηνιαία Έφημερίς 
"Ετος 1ον — Άριδ. 3 
Άδήναι Δεκέμβριος 1940

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
Εσωτερικού :
Έτησία................... Δρχ. 60
"Εξάμηνο; ................ » 35
Εξωτερικού :
Έτησία................... S 5 ή £ 2
Έξάμηνος .... $ 3 ή £ 1

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
PENAN ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφεϊον 14 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ 
Μ. ΘΕΟΛΟΣΙΑΔΗΝ

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γ ραφεϊον 14

Διευθύνσεις συμφώνως τφ Νόμω. 
"Υπεύθυνος :

ΡΕΝΑ Λ. ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ

Κεφαλληνίας 47 — Άθηναι
'Υπεύθυνος Τυπογραφείου : 

ΚίΙΜΣΤΑΗΤΙΗΟΣ ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ 

Πάτμου 44—Άθηναι

ΔΗΛΩΣΙΣ

Τά ένυπόγραφα άρθρα δέν 
εκφράζουν υποχρεωτικά καί τάς 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των.

Έπίσης αί δημοσιευόμενοι 
βιογραφίαι δέν εϊναι κατά σει
ράν άξίας τών προσώπων που 
άφοροϋν.

Δ. ΣΑΛΗΝ: Εΰχαριστούμεν 
θερμά διά τήν συνεργασίαν 
σας. Μέ χαρά θά σας παρα
χωρήσουμε μιά στήλη καί θά 
περιμένουμε πάντα τή συνερ
γασία σας. 'Η προθυμία σας 
καί τά αίσθηματά σας σας 
τιμούν.

Δ. ΚΑΡΑΓίωΡΓΗΝ Θεσ)νίκην: 
Τό γράμμα σας μας συγκίνη- 
σε πολύ κι’ εύχαριστοϋμε διά 
τάς εΰχάς καί τά καλά σας λό
για. Διά ιδιαιτέρας επιστολής 
θά λάβετε άποδείξεις συν
δρομών έφημερίδος καί έγγρα
φης σας ώς άντεπιστέλ- 
λοντος μέλους τοΰ Συλλόγου.

ΝΙΚΟΝ ΚΟΥΡΤΗΝ, Ν. Μά- 
κρην: Ευχαριστούμε διά τά 
«κοινωνικά» τής Ν. Μάκρης. 
Ή υπόλοιπη συνεργασία δέν 
εϊναι δημοσιεύσιμος ώς έχει.

ΑΝΤ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΝ, Αύ- 
στραλίαν : Ευχαριστούμε διά 
τήν έπιστολήν καί τήν συν
δρομήν σας. ‘Η άπήχησι τής 
έφημερίδος μας είς τούς πα
τριώτας τοϋ εξωτερικού μας 
συγκινεϊ Ιδιαιτέρως. Δημο- 
σιεύομεν είς άλλην στήλην 
κάτι σχετικό γιά σας.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΑΙΚΑΡΙΔΗΣ
Α Σ Φ Α Λ Ε I A I

Π Υ Ρ 0 Σ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΑΤΥ ΣΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
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Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΩΣ ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΟΣ 

- ε. Τ

"Αν ό κάθε άνθρωπτος κατόρθω
νε νά 6ρή τό νόημα αύτής τής ύττέ- 
ροχης λέξεως και να ιτιστέψη είς 
τό μεγάλο κέρδος, ττού χαρίζει, εί
μαι βέβαιος, ττώς θά εΐχε λύσει τό 
κρόβληιμα μι«ς καλής ζωής, γεμά
της άγάπης, θάρρους, αυτάπεπτο ι- 
θήσεως καί διαρκούς έπιτυχίας στή 
ζωή του.

Είς τον Μεσαίωνα, ύιτ-ήρχε ένα 
σύνθημα : «οποίος θέλει., μστορεΐ», 
πού εΐχε εκπτιμηΐθή πάρα πολύ, δι
ότι συνεπίλήρωνε ένα μεγάλο κενό, 
πού υπήρχε τότε είς τήν συνείδη
σην τών άνθρώπων. Τό περιεχόμε- 
νον τού συνθήματος ήτο, δτι μέ τήν 
εύγένειαν, τήν φιλανθρωπία και τήν 
φιλοφροσύνη δέν μπορεί παρά νά 
βασιιλεύη ή καλωσύνη είς τόν κό
σμο. Είς τήν Γαλλία εμφανίσθηκε 
ή αισιοδοξία ιιέ τά συνθήματα : 
ευδιαθεσία και εύθυμία. Μέ τάς 
λέξεις αύτάς έδιδάσκοντο πώς νά 
τά παίρνουν δλα άπό τήν καλή 
τους δψιν. “Άραγε, διερωτώμεθα, 
πουλιέται πουθενά ή αισιοδοξία, 
διά νά ,μπο-ρή κάνεις νά τήν άγο- 
ράζη, οσάκις έχει ανάγκην έξ <χύ- 
τής ; “Οχι, φίλοι μου, δέν πουλιέ
ται, άλλά κάθε άνθρωπος έχει .μέ
σα του αρκετό άπόθεμα έξασφαλί- 
σει άπό τήν έμβρυϊική του ζωή καί 
εΐναι τόσο μεγόλο τό άπόθεμα 
αυτό, ώστε νά θεωρήται άνεξόυντλη- 
το. 'Η αισιοδοξία εΐναι ένα κοκταί- 
ηλ άπό τήν ένωση φυσικών και ή- 
θικών δυνάμεων τοΰ ανθρώπου πού 
μάς κάνη νά έπιτυγχάνουμε διαρ
κώς είς τήν ζωή μας άναλόιγως 
πάντοτε μέ τις φιλοδοξίες μας καί 
τίς επιθυμίες μας. Μά, θά μοΰ πή-

ΟΙ ΠΑΤΡΙΟΤΑΙ ΜΑΣ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σέ κάδε γωνιά τής γής ύπάρ 
χουν σκορπισμένοι πατριώται 
μας πού ή εφημερίδα αύτή τούς 
πηγαίνει τόν άντίλαλο άπ’ τόν 
παλμό τής δικής μας ζωής στή 
μητέρα 'Ελλάδα. 'Η λαχτάρα 
τους νά συνδεθοϋν μαζί μας εϊ
ναι συγκινητική κι’ έμεΐς, νοιώ- 
δουμε μεγαλύτερη ίκανοποίησι 
δταν έρχόμαστε σέ γραπτή έπα- 
φή μαζί τους καί διαπιστώνουμε 
πώς οΐ προσπάδειές μας παρα- 
κολουδοϋνται κι’ άπό τόσο μα
κρυά μ’ ένδιαφέρον.

'Ένας άπό τούς πατριώτας 
μας αύτούς εϊναι καί ό ’Αντώ
νιος Καμπούρης ό όποιος έγκα- 
ταστάθηκε στήν Αυστραλία άπό 
τό 1913. "Εφυγε άπό τήν πα
τρίδα μας πολύ νέος κι άπειρος. 
Στόν ξένο τόπο εϊδαν πολλά τά 
μάτια του κΓ άντίκρυσε άρκε- 
τούς πειρασμούς, ώστόσο ήταν 
Αποφασισμένος νά έρχασδή καί 
νά άποκατασταδή έκεϊ.

Αύτό βέβαια δέν ήταν καί 
τόσο εύκολο στήν άρχή. Χρει

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΒΑΦΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΑ

0 ΗΜΙΜΗΣ„
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΓΕΩΡΓΑ
ΖΗΝΩΝΟΣ & ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΤΗΛΕΦ. 533.729

Α Θ Η Ν ΑΙ

Ν. ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

ΒΥΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
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τε, είναι τόσο εύκολο πράγμα νά 
είναι κανείς αισιόδοξος διαρκώς 
είς τήν ζωήν του ; Καί άν είναι, τό
σο εύκολο, διατί υπάρχουν κακοττυ- 
χίες καί κακότυχοι άνθρωποι ή δυ
στυχείς ; Άπιλο ύστατα εΐναι αύτοί 
που δέν μπόρεσαν νά καλλιεργή
σουν καί νά άναπτύξουν τά βιολο
γικά τους άποθάματα, αύτά τά ά- 
μέτρηπα προγονικά προπείρήματα, 
τά όποΐα υπάρχουν οστό καταβο
λής τοΰ ανθρώπου, είς κάθε κύτ
ταρο τοΰ έγκεφάλου του. Ή αισιο
δοξία εΐναι· τό δυνομωτικό τής ψυ
χής, μέ τό οποίον έξασφαλίζεται 
καί ή άρμονική λειτουργία τοΰ άν- 
θρωπίνου σώματος. Είναι, ένα ανε
κτίμητο προτέρημα, μιά άπεριό- 
ριστη ψυχική δύναμη, πού μάς έ- 
ξασφαλίζη τήν ισορροπία μας όχι 
μόνον διά τάς έπιτυχίας μας, άλ
λά καί διά τάς άποτυχίας μας είς 
τόν δύσκολο δρόμο τής ζωής μας. 
Εΐναι ό παράγων πού διατηρεί ά- 
καμπτον τήν ψυχική μας άντο-χή 
καί δέν μάς άφήνει νά ξεπεράσω- 
με είς τήν ψυχική μας κατάρρευση. 
Τέλος, χωρίς αύτήν, αγαπητοί μου 
φίλοι, κάθε άνθρωπος θά νοιώθη 
διαρκώς κουρασμένος καί δτι ϊσως 
ποτέ δέν πρόκειται νά ξεκουρασθή. 
’Από τήν στιγμήν τής ψυχικής κα- 
-αρρεύσεως άρχίζει ό άνθρώπινος 
οργανισμός νά νοσή ψυχοσωματι
κά, δηλαδή δημιουργοΰνται οί ψυ
χονευρώσεις μέ τά ποικίλα συμ- 
πτώμοοτά τους, τά τόσον ένοχλητι- 
κά καί δυσκάλως θεραπευρμενα.

Άλλά διά τό κεφάλαιον αύτό 
θά ασχοληθώ μελλοντικά.

Π. Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

άστηκε νά έργασδή σκληρά κι’ 
άδιάκοπα πολύ καιρό. "Αλλαξε 
πολλές δουλειές καί πολλά έ- 
παγγέλματα έως δτου νά στα- 
διοδρομήση καλά.

’Όταν έφθασε στό σημείο νά 
εϊναι άνεξάρτητος πιά, παντρεύ
τηκε τήν Χρυσήν Ιεργίδη Λου
κά καί άπέκτησε έξη παιδιά. Τά 
παιδιά αύτά μεγάλωσαν κΓ άπο· 
καταστάδηκαν, έγιναν δέ έπί- 
λεκτα μέλη τής ‘Ελληνικής, καί 
Αύστραλιανής Κοινότητας.

Τά άποκατεστημένα παιδιά 
του Δαμασκηνός, Λουκάς, Νικό
λαος, Αικατερίνη, Μαρία, καί 
Δέσποινα. Τό πιό μικρό, τόν 
Νικόλα, τόν έχει μαζί του 
διότι φοίτα στό Γυμνάσιον ά
κόμη.

"Ο συμπολίτης μας κ. Καμπού
ρης εΐναι ένας καλός πατριώ
της πού άγαπα τή ιδιαίτερη πα
τρίδα του καί τήν "Ελλάδα καί 
δέν τίς ξέχνα ποτέ.

ΠΟΙ 
ΜΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ 

ΟΙ ΞΕΝΟΙ
Δράττομαι τής ευκαιρίας μιας 

τυχαίας συνεντεύξεως μετά τοΰ 
Προέδρου τοΰ Συλλόγου κ. Μιχ. 
Σαράφη, δ'στις φαίνεται έπιδιώκει 
κατόπιν τοΰ εις τό προηγούμενον 
φύλλον δημοσιευθέντος άρθρου μου, 
νά μέ βαπτίση Μακρηνόν, νά έξάρω 
τό εΰστοχον πρωτοβουλίας τοΰ Συλ
λόγου έργον, εις τό όποιον ώς μέ 
πληροφόρησε έτέθησαν βάσεις στε· 
ρεαί καί ακλόνητοι, ώστε έν τοι; 
πρώτο.ς βήμασι δ μή έρασιχρήματος 
Σύλλογος, νά έπιδιώκη μεγάλα έρ
γα. Πρωταρχικός σκοπός του, απα
ράμιλλου άξ,ίας, εΐναι ή ίδρυσις έ
νός οικοδομικού Συν)σμοΰ μέ άίπώ- 
τερον σκοπόν τήν συγκέντρωσιν έμ 
ψύχσυ υλικού, είς §ν καί τό αύτό 
σημεϊον, αποικία ούτως είπεϊν τής 
παλαιας των πατρίδος. Ουτω Θά 
διατηρηθή ή άνάμνησις τής χαμέ 
νης των πατρίδος και ύπό τήν τε- 
ριπόθητον σκιάν τής νέας, νά περί- 
πτυχθώσι οι δμογενεϊς μέ άδελφικα 
αισθήματα, αγνά και άνιδιοτελή, 
ώστ·ε μία οικογενειακή ατμόσφαιρα 
νά έπικρατή κι’ εις δεσμός άδιάρ- 
ρηκτος νά τούς ένώνη. Τό συμπα
θητικόν δημοσιογραφικόν των δργα- 
νον «Λιβύσι» Θά έπισκέπτεται ά- 
παντας καί τούς απανταχού ευρι
σκομένους αδελφούς εσωτερικού 
καί έξωτερ,κοΰ, μεταίδίδον ουτω 
τά πατριωτικά αισθήματα καί έν- 
σταλάζον εις τάς καρδίας των τήν 
Ιδέαν τής αλησμονήσου πατρίδος 
των· Διά τούς έδώ πατριωτας, α
πειράριθμοι Θά εϊναι αί έκδηλώσεις, 
αί όποϊαι Θά χρησιμεύσωσιν ώτ 
συηδ·2ΐτι/κΐοί κρίκοι μεταξύ όλων. Έν
τός τοΰ προσ&χοΰς έτους 1961 Θά 
λάβωσιν χώραν έκλεκταί καί άξιο- 
σημείωτοι έπ στημονικαί διαλέξεις 
άπό ανθρώπους πνευματικού κύρους 
καί ανυπολογίστου άξίας. Τό αύ
τό έτος Θά γίνη έναρξις έξεραι- 
τικών συνεστιάσεων, τήν Ιδην δέ 
’Ιανουάριου Θά γίνη καί «τό κό
ψιμο τής Βασιλόπιττας». Διάφοροι 
χοροί καί ποικίλαι άλλαι έκδηλώσε ς 
αί όποϊαι Θά αποβλέπουν εις την 
συχνήν έπαφήν καί έπιτυχή σύσφ>- 
ξιν τών σχέσεων. Έγένοντο καί 
γίνονται έκδρομαί εις πανυπέροχα 
τοπία έξω τών ’Αθηνών καί συνή
θως είς τά κατοικούμενα ύπό τών 
πατριωτών. Συμπτωματικώς έρωτή 
σας τόν κ. Σφυρήν άνώτερον υπάλ
ληλον τοΰ Ο.Χ.Ο.Α., δστις έτίμη- 
σε τήν έκδρομήν τής 6.11.60 είς 
'Ωροπόν, μοΰ είπε ότι, έννοιωσε 
μαζί τους μιά θερμή οικογενειακή 
ατμόσφαιρα καί έμεινε κατάπληκτος 
διά τάς μεταξύ τών εκδρομέων ά
δολους καί άλληλεγγύους σχέσεις, 
αί όποϊαι ήγγιζον τάς περ.οχάς τής 
πλήρους κατανοήσεως καί τοΰ άλ· 
τρουϊσμοΰ· ’Άθρωποι εύθυμοι και 
πρόσχαροι, μέ άνεξάντλητον χιου
μοριστικόν πνεύμα, κοινωνικώς μορ 
φωμένοι καί προικισμένοι μέ δλας 
τάς πνευματικός άρετάς, επιθυμούν 
έμμανώς τήν πρόοδον τών πατριω
τών καί θεωροΰντες έπ.τακτικόν 
των καθήκον τήν παροχήν πάσης 
αρωγής καί βοήθειας, άσμένως θ'ά 
προσφέρωσι, κατά δύναμιν, είς τό 
φιλανθρωπικόν έργον.

Έξ όλων τούτων διαπιστοΰται 
καί καθίσταται παγκοίνως γνωστόν, 
οτι ό Σύλλογος τών «Μ ΑΚΡΗ- 
ΝΩΝ καί ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ» εΐναι 
όργανον ή δρθότερον μέσον πρός 
έπίτευξιν πατριωτικών σκοπών, ύ- 
γενών καί άνώτέρων καί ούχί εύ· 
τελών καί κατωτέρων καί τούτου 
ένεκεν πρέπει νά τύχη έκτεταμένων 
συγχαρητηρίων, σοβαρών ύποστη- 
ρίξεων καί άπεράντου καί απεριο
ρίστου συμπάθειας, ώστε νά άπο- 
6ή καρποφόρος καί ούχί άγονος 
τίτλος.

Είναι γενική ή έντύπωσις, ότι ή 
σηιμερινή οικογένεια σάν κοινωνικό 
κύτταρο έχασε — κατά μεγάλο μέ
ρος — τήν πρέπουσα θέσι της. ’Έ
χει ξεφτίσει τόσο πολύ ό θεσμός 
αύτός καί κατέβηκε σέ τόσο χαμη
λό έπίπε'δο, ώστε, ή επιτυχία καί 
ή εύτυχία ενός Γάμου νά είναι κά
τι τό σπάνιο καί δυσεύρετο. Τό
σον ό άνδρας όσον καί ή γυναίκα, 
παίζουν τόν ρόλο τοΰ πατέρα καί 
τής μητέρας έντελώς άποτυχηιμένα 
καί «μη·χανικά». Αύτοί είναι ή γνώ
μη πού άπεκόιμισαν όσοι έμελέτησαν 
έπισταμένως τό θέμα τής αποτυχη
μένης οικογένειας. Πιστεύω δέ ότι 
Οά τήν υιοθετούν καί οσοι εύτύχη- 
σαν νά δημιουργήσουν πρέπουσες 
οικογένειες- Άλλά γιατί όμως;

Πσιλαιότερα ή οικογένεια ήταν πο ■ 
λύ πιό επιτυχημένη καί όσο δύσκο
λα εϊναι νά βρής σήμερα μιά επι
τυχημένη τόσο δύσκολα ήταν τότε, 
κατά κάποιο τρόπο, νά βρής μιά 
αποτυχημένη. Παίρνω βάσι γιά 
τόν ισχυρισμό μου, άπό τίς οικο
γένειες τής Μάκρης καί τοΰ Λιβι- 
σίου. Σ’ εκείνες τίς οικογένειες ύ- 
τήρχε ό Πατριαρχικός καί Μητρι
αρχικός τρόπος διο-ικήσεως. Τά 
παιδιά έσέβοντο άπόλυτα τόν Πα
τέρα καί τήν Μητέρα. Έπιτυγχά- 
νετο δέ αύτό διά τής πρσηγουμέ- 
νης άμοιβαίας συμφωνίας καί ά
γάπης τών ίδιων τών Γονέων. Τήν 
κάθε ελλειψι τοΰ άνδρός έσυμπλή- 
ρωνε ή γυναίκα καί τήν τής γυναί
κας δ άνδρας, ’Άν καί δέν ζοΰ- 
σαν σέ τόσο ύψηλό μηχανικό πολι
τισμό σάν τόν δικό μας, έν τούτοις, 
οί πρόγονοί μας συνδυάζοντας τήν 
άγνή επιθυμία τής δημιουργίας μέ 
τήν τιμιότητα, εργατικότητα καί 
άλληλοσυμφωνία, έδωσαν μέλη 
στήν κοινωνία ικανά καί επιτυχη
μένα.

Σήμερα; Σήμερα, πού δ κόσμος 
είναι πολύ περισσότερο έξελιγμένος 
καί δ πολιτισμός έόημιούργησε τό
σα άγαθά, γιατί ή αποτυχημένη οι
κογένεια νά παρουσνάζη τόσο με
γάλο ποσοστό στό γενικό' σύνολά 
της; Ποιοι είναι οι λόγοι πού έπι- 
δροΰν σάν καταλύτης στήν διαλυσί 
της;

Πρώτα άπ’ δλα ή έλλειψις προ- 
παρασκευής διά τόν Γάμο. Κατά 
γενικό κανόνα οί λεγόμενοι άσυμ- 
βίβαστοί χαρακτήρες πού καταλή
γουν στό διαζύγιο έβιάστηκαν πολύ 
νά δημιουργήσουν οικογένεια. Προ
τού έλθουν είς Γάμο δέν έσκέφθη- 
σαν καθόλου τί προβλήματα θ’ άν- 
τιμετω'πίισουν, ή έάν συμφωνούν οί 
ψυχικοί τους κόσμοι. Χωρίς καμμιά 
σύνδεσι καί συνεννόησι, έιδημιούρ- 
γησαν κάτι έκ τών προτέρων κα
ταδικασμένο. Δέν δίδουμε κανένα 
ένδιαφέρον γιά τό άτομο πού θά 
είναι συΛ'αγωινιζόμενο στόν στίβο 
τής οικογένειας. 'Ο Γάμος απέ
κτησε σήμερα μιά έντελώς υλιστι
κή μορφή, χωρίς κάτι τό πνευμα
τικό στήν ουσία του. Κοιτάζουμε 
τί παίρνουμε άπό άποψι χρημάτων, 
οικιών, καί κοινωνικής ύπολήψεως 
μέ αποτέλεσμα οί σύζυγοι νά μοιά
ζουν μέ δυό έξερευνηίτές πού ένώ έ
χουν, πυξίδες, χάρτες καί δλα τά 
άπαραίτητα έργαλεΐα γιά τήν έ- 
ξερεύνησί τους, δέν ξέρουν όμως 
νά τά χρησιμοποιήσουν.

Έπίσης ή Άτομικότης πού πα- 
ρατηρεΐται μεταξύ τών συζύγων. 
Καί δ ένας κ·αί δ άλλος δημιουρ
γούν άποτυχημένη οικογένεια, διότι 
είναι — κατά τό μάλλον ή ήττον 
— άτομισταί. 'Ο άτομικισμός είναι 
ή πιό φοβερή διαλυτική δύναμις 
τής οίκογεν-είας. ΆποσπώΜται οί 
σύζυγοι άπό τό βασίλειο τών οι
κογενειακών καθηκόντων τους, ά- 
φιερώνονται τό πλείστον τοΰ χρό
νου τους έκαστος διά τόν έαυτόν 
του· Σ’ αύτήν τήν περίπτωση ύ- 
φίσταται μιά ακυβερνησία μέ απο
τέλεσμα τήν αποτυχία στόν σκοπό 
της.

Δέν ύπάρχει ούδεμία πνευματική 
σύνδεσις μεταξύ τών συζύγων. Έν 
ώ δ άνδ,ρσς καί ή γυναίκα, έρ- 
χάμενοι είς Γάμον άποτελοΰν τήν 
ολοκληρωμένη μορφή τοΰ άνθρώ- 
που, έν τούτοις ή πνευματική δια
φορά καί άντίθεσις τούς χωρίζει 
σέ διαφορετικούς κόσμους. ’Αγνο
ούν άμφότεροι ότι δ Γάμος είναι 
ένας βωμός πού χρειάζεται νά θυ- 
σιάση κανείς τόν έαυτό του γιά τό 
κοινό συμφέρον. ’Έλεγε μιά σύζυ

H ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

γος: «Ό άνδρας μου κι’ έγώ ζοΰ- 
με σέ δυό νησάκια χωριστά δ ένας 
απο τον άλλον. Δυστυχώς, δέν ξέ
ρουμε κολύμπι, γιά νά πλησιάση δ 
ένας τόν άλλον».

Άλλά καί ή άντιμετώπισις τών 
ο ικονομ ι κ ώ ν π ρ ο β λημ άπ ω'ν ε ί να ι 
κι’ αύτό ένα άπό τά αίτια τής ά
ποτυχίας μιάς οικογένειας. Ή άν- 
τιμετώπισις αύτών τών προβλημά
των έκ μέρους τών συζύγων είναι 
έντελώς έπιπόλαια καί παιδική. 
Γνωρίζω οικογενειάρχες, πού ένώ 
κλείνονται στά πλαίσια τών 50 καί 
60 δραχμών ήμερησίως, έν τούτοις 
εμφανίζονται στίς δημόσιες έκιδη- 
λώσεις τους κατά πολύ πιό άνετοι 
άπό τήν πραγματική οικονομική 
τους καταστασι. Στερούνται «τά 
πάντα καί διά πάντα» προκειμένου 
νά είναι επιδεικτικοί. Βέβαια, ω
ραία είναι καί ή καλή έμφάνισι. 
Τό ωραίο αρέσει σ’ δλους, πάντα 
όμως μέ τό προσήίκον μέτρον καί 
σύμφωνα μέ τίς δυνάμεις μας.

Τό αίτιο δμως πού παρουσιάζεται 
κάπως γενικό στήν αποτυχία τής 
οικογένειας, είναι ή έλαφρότης πού 
δείχνουμε γιά τήν ζωή μας. Ό ση
μερινός άνθρωπος παρασύρθηκε 
άπό τό ρεύμα τού πολιτισμού μονό
πλευρα. Ό .μηχανικός πολιτισμός 
τρέχει ίλιγγιωίδώς μπροστά, άφί- 
νοντας κατά πολύ πίσω τόν πνευ
ματικό πολιτισμό, μέ αποτέλεσμα 
νά μείνουν πολύ πίσω, άίξίες πνευ
ματικές, οί όποιες άναιδ-ευκνύουν τόν 
άνθρωπο σέ κάθε έκδήλωσί του.

Εϊναι καί άλλοι πολλοί οί λόγοι 
πού συνθέτουν τήν εικόνα τής άπο- 
τυχημένης οικογένειας- Τά αίτια 
καί οί καταστάσεις έξετάζονται 
άπό τόν χειρ'ίζοντα τό παρόν θέμα 
έν^λώς ύπορκειμενικά, διότι ·δέν έ
χει τήν άπαιτουιμένη πείρα γιά τήν 
βαθυτέρα άνάπτυξιΐν τοΰ δλου θέμα
τος.

Είναι γεγονός άναμφισβήτητον, 
δτι υπάρχουν καί πολλές ευτυχισμέ
νες καί έπιτυχημένες οικογένειες. 
Στέκουν άπόλυτα στό ύψος τους 
καί έάν προσπαθούσαμε νά τίς 
κριτικάρουμε θά ήταν άΙδύνατο, 
διότι παρουσιάζουν έψηρμοσμένη 
τήν θεωρία πάνω στή πράξι. Συγ- 
κρίνοντας δμως αύτές τίς οικογέ
νειες μέ τίς αντίστοιχες άιποτυχη- 
μένε·ς, οί δεύτερες παρουσιάζουν αι
σθητά ηιύξημένο ποσοστό.

Λ. Μ. ΣΑΛΑΗΣ

ΚΑΛΑΝΤΑ
Χριστούγεννα Πρωτόγεννα 
πρώτη γιορτή τοΰ χρόνον 
γιά βγήτε μ,ά&ετε 
πώς ό Χριστός γεννιέται

*

Γεννιέται hi’ άνασταίνειαι 
στό μέλι και στό γάλα 
τό μέλι τρων οΐ άρχοντες 
τό γάλα οί άφεντάδες

*

Κυρά καλή κυρά
Χρυσή κυρά κι’εύτυχισμένη
Κυρά μου τόν ύγιόκα σου 
και τόν πρωτότοκό σου 
γιά λούστον, καί χτένιστον 
καί στεϊλτον στό σχολειό του

*

Γιά νά τοΰ ποΰν τ’ άλλα 
παιδιά

Και τής μεγάλης έορτής 
τά κάλαντα νά πούμε.

ΦίΙΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
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ΤΟΥ ΣΥΑΑΟΓΟΥ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΟΥΣυνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος 

θρώπινη αξιοπρέπεια, μέ συνείδηση 
αυτοτέλειας καί δικαιώματα γνώμης 
καί συμμετοχής σέ δλα καί γιά δ
λους.

Αύτά εΐναι τά αίτιαπά τής μα- 
κρολιβισιανής συμπεριφοράς.

’Άς μή σάς παιδεύει λοιπόν, αύ
τή ή τρομακτική σκυθρωπότης τούς 
πεθαμένους μας.

Συνοψίζετε σείς μιάν εποχή. Εί
χατε φθάσει στήν πλήρη της έκφρα
ση, μέ απαρασάλευτα βάθρα, τά α
γνά μας ήθη, τά ζηλευτά μας έθι
μα, τις έξιδανικευμένες παραδόσεις 
μας.

Πιστέψατε, αύτά φωτίζουν καί τόν 
δικό μας δρόμο.

01 σκιές σας κάτω άπό τίς κα- 
τακόρυφες ακτίνες τοΰ ήλιου, πού 
σάς περιλούει, θά γίνουν πιό μι
κρές.

Κανένας άκόμα δέν μπορεί νά 
πρόβλεψη τήν ποσότητα τοΰ φω
τός, πού θά καταυγάση τά δικά 
σας αμαλγάματα, πού κυοφορούν
ται στά μακρολιβισιανά μυαλά.

Γρηγοροΰν αύτά.
Ποντοποροΰμε τώρα σέ καράβι, 

μέ επιδέξιο οίακοστρόφο καί άξιω- 
ματούχους του, γεμάτους άπό άφθα- 
στον ενθουσιασμό καί αύταπάρνηση.

«Δέν θά μάς έπιρρεάση καμμιά 
κακώς νοούμενη ανωτερότητα. Δέν 
έχουμε καμμιά άνεδαφική φιλοδο
ξία. Δέν είμαστε οί τρελλοί, γιατί 
κάπου φτάσαμε κι’ έμεϊς, κάποια 
θέση κατέχουμε. Θά σάς άναγκά- 
σουμε μέ έργα, πού δέν τά περιμέ
νετε, ν’ άφήσετε τίς αρνήσεις. Θά 
σπάσουμε τόν πάγο». Σαλπίζει ή 
Ρένα Παπαντωνίου — Βελισσαρίου, 
καί εΐναι αύτά μιά αντανάκλαση 
άντήχηση, τοϋ πνεύματος, πού κα
τευθύνει τό Σύλλογό μας.

Μή συννεφιάζετε, πεθαμένοι καί 
ζωντανοί.

Τά κτιριακά συγκροτήματα τών 
άλλων, οί συσσωρευμένες συγκινή
σεις γι’ αύτά, ξαίρετε οί πεθαμένοι 
μας καί οί ζωντανοί, δτι μέ τήν πα
ρέλευση τού πανδαμάτορα χρόνου, 
έξατμίζονται, καταντούν μιά άχρω
μη περιπλάνηση τού νοΰ καί στό 
τέλος, τό πολύ πολύ στήν τρίτη
γενεά, ξεθωριάζουν, σέ μιά ώχρή
άπασχόληση τής φαντασίας.

Δέν έπαρκοΰν αύτά, δέν ικανο
ποιούν ούτε σάς τούς πεθαμένους,
ουτ’ εμάς τούς ζωντανούς.

Θά γελάσουμε δλοι, καί σείς καί 
μεΐς- καί τό γέλιο ·μας αύτό θά 
περικλείνη μέσα του, δσα τέτοια 
μπορούσε νά βγάλη, ένας ολόκληρος 
αιώνας.

Τό Μακρολιβισιανά σπίτι έδώ 
στήν Ελλάδα, θά ξεχωρίση. Θά εΐ
ναι αιώνιο, ζωντανό, θά μιλά σ’ δλες 
τίς γλώσσες τού κόσμου καί σύγχρο
να θά ύπομιμνήσκη τήν παγκόσμια 
λιποταξία της άπό τό στρατόπεδο 
τής τιμής καί τής ανθρώπινης α
ξιοπρέπειας.

Εΐναι πολλοί, πού βλέπουν αν
θρώπους νά πνίγωνται, άπό τό σφι- 
χταγκάλιασμα ένός μαρμάρινου α

γάλματος.
Ό "Ομηρος λέγει, δτι οί Τρί

ποδες τών Δελφών περπατούσαν μο
νάχοι, γιατί ό "Ηφαιστος έφτιαξε 
τίς ρόδες τους αθέατες, γιά τούς 
ολιγόπιστους.

'Ο Πλάτωνας βεβαιώνει δτι τά 
αγάλματα τοΰ Δαιδάλου χειρονο
μούσαν στά σκοτάδια, αντιστέκον
ταν στόν μάστορή τους καί χρεια
ζόταν νά τά δέσουν, γιά νά μή φύ
γουν. Χρειάζονταν δμως κατάλληλα 
μάτια, νά βλέπουν τις κινήσεις αύ
τές.

Τέτοιο πρέπει νά εΐναι τό Μακρο- 
λιβισιανό σπίτι. "Εχουμε δλα τά 
δεδομένα νά πιστεύουμε γι’ αύτό.

Βρεθήκαμε πριν 40 χρόνια έξω 
άπό τήν κοίτη μας. Μάς συνεπήραν 
μανιώδη κύματα καί μάς έρριψαν 
σέ άγνωστες άκρογιαλιές.

Κύματα ορμητικά, δίνες πρωτό
γνωρες, μάς φέρανε σ’ έναν άγώνα 
τερατώδη γιά τήν επιβίωσή μας, 
σ’ ένα άρρυθμο χάος. "Ομως βρέ
θηκαν οί δικοί μας γιά τήν περι
συλλογή. ’Ακάματοι καί τότε καί 
τώρα, μέ τήν πηγαία κληρονομική 
έσωτερική τους έφόρμηση, δέν έ
παυσαν νά κάμνουν τό καλύτερο γιά 
τήν άγνωστη σέ πολλούς, έκείνη γω
νιά, τής Μικρασιατικής γής. Εΐναι 
αύτοί ό μυστικός θησαυρός δλων 
μας, ό άνομολόγη,τος δμως. Γιατί 
δσο εΐναι άληθινό, δτι τά τριαντά
φυλλα πάνω στις τριανταφυλλιές 
καί στήν πλέρια άκόμη άνθησή τους, 
δέν έχουν ούτε τό φάντασμα, ούτε 
τό χρώμα, ούτε τό άρωμα, πού ά- 
ποκτοΰν νεκρά, κομμένα καί τοπο
θετημένα στά βάζα κάθε σαλονιού, 
άλλο τόσο είναι άληθινό, δτι οί δυ
νατές φυσιογνωμίες, οί γεμάτες ά
πό παλμούς άληθινής άγάπης, συμ
πόνιας, εύγενικιάς φιλοδοξίας έστω, 
βγαίνουν άπό τίς πικρίες, τούς ψυ
χικούς πόνους, πού τούς προσφέ- 
ρονται σάν άνταμοιβή, πιό όμορφοι, 
πιό δυνατοί.

Εΐναι τής άνθρώπινης μοίρας αύ
τό.

"Οσο γιά τούς άλλους, πού ό 
Σύλλογός μας τούς περιποιείται ε
ξαιρετικά, (καί καλά κάμνει σάν ά- 
πρόσωπος) παρομοιάζοντάς τους μέ 
πάγον, άς άναμείνωμεν άκόμα.

Φοβούμεθα δμως, ή παρομοίωση 
δέν εκφράζει τήν πραγματικότητα.

Οί πάγοι μέ λίγες ήλιακές άκτί- 
νες, μέ λίγη θαλπωρή, πού έκπέμ- 
πεται τώρα, λυώνουν, διαλύονται σέ 
κρυστάλλινα νερά.

Θά εΐναι γιά μάς, τούς απλούς 
Μακρολιβισιανούς, πολύ πικρό νά 
τούς αντιμετωπίσουμε στό τέλος, 
σάν πεπαλαιωμένα, σκουριασμένα 
σιδερικά, πού καί ό ήλιος καί ή βρο
χή ανεπανόρθωτα τά φθείρουν, ά- 
ναγράφοντας καί τά όνόματά τους 
καί στήν κατάλληλη μετώπη τό τοΰ 
’Αλεξάνδρου «Οί μακρολιβισιανοί 
πλήν τών βαρβάρων τών τήν ’Ασί
αν οίκούντων».

Γιατί δταν οί ψυχές άσθενοΰν δέν 
ύπάρχουν πάθη νά μένουν άτιμώ- 
ρητα.

Έκ τής ’Αρχιεπισκο
πής ’Αθηνών παρελήφ- 
θηύπό τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου ικανή ποσότης 
ειδών Ιματισμού καί 
ϋποδήσεως.

Έξ αύτών διενεμή- 
θησαν είδη Ιματισμού 
καί ύποδήσεως ε’ις πε
νήντα (50) οικογένειας 
πατριωτών μας έκ τών 
όποιων τά περισσότερα 
εις περιοχήν Δραπε
τσώνας.

Ή διανομή εξακολου
θεί.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Τό ’Ιατροφαρμακευτικόν Τμήμα 
τοΰ Συλλόγου, τό όποιον τελεί ύπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ ίατροΰ κ. Παν
τελή Χατζηπαναγιώτου, μέλους τοΰ 
Δ. Συμβουλίου, παρέσχε τήν βοή
θειαν του είς τάς κάτωθι περιπτώ
σεις πατριωτών κατά τόν παρελθόν
τα μήνα:

1. Είς τήν κ. Χρυσούλαν Χατζη- 
μανώλη, κάτοικον Δραπετσώνας, ο
δός 'Αγ. Διονυσίου 76 κατόπιν αί- 
τήσεώς της καί έξακριβώσεως τοΰ 
κ. Χατζηπαναγιώτου τής έχορηγή- 
θησαν φάρμακα δωρεάν, ώς ή εύ- 
χαριστήριος έπιστολή της ή όποία 
δημοσιεύεται είς άλλην στήλην.

2. Κατόπιν αίτήσεως τής ’Αντι
προσωπευτικής ’Επιτροπής τοΰ 
Συλλόγου είς Νίκαιαν ό σύμβουλος 
ιατρός κ. Χατζηπαναγιώτου έπε- 
σκέφθη τόν συμπατριώτην μας Κων
σταντίνον Γεωργάν, ό όποιος τυγ
χάνει καί μέλος τής ’Επιτροπής Νί
καιας, νοσηλευόμενον είς τό Ζάν- 
νειον Νοσοκομεΐον Πειραιώς. Έν συν- 
νενοήσει μετά τών θεραπόντων ιατρών 
καθώρισε τήν θεραπείαν του καί πα- 
ρεκάλεσε νά έπιδείξουν ιδιαίτερον 
ενδιαφέρον διά τήν περίπτωσίν του.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΧΡΙΣΤ. ΧΑΤΖΗΣ

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΗΙΚΗΣ ΣΥΗΕΑΕΥΣΕΩΣ
Συγκαλεϊται διά τήν 26ην Φεβρουάριου 1961 ημέραν 

Κυριακήν καί ώραν 12ην μεσημβρινήν έκτακτος Γενική 
Συνέλευσις τών Μελών τοϋ Συλλόγου "Ενωσις Μακρηνών 
κα'ι Λιβισιανών Η ΜΑΚΡΗ εις τήν Αίθουσαν Έμττοροϋ- 
παλλήλων, Πλατεία Μητροπόλεως, όδός Φιλοθέης 5 β, 
2ος όροφος, μέ θέμα τήν τροποποίησιν ώρισμένων άρθρων 
τοϋ Καταστατικού.

Προσκαλούνται όθεν τά Μέλη τοϋ Συλλόγου δπως 
προσέλθωσιν εΐς αυτήν.

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η
ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΜΑΚΡΗΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1961
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Πειραιεϋς : Είς κ. Παντελήν Χατζηπαναγιώτου Τηλ. 
662.623 - 462.718

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΡΡ. 25
ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ: 8.15’π.μ. ακριβώς λόγω τής λειτουργίας 
έκ τής πλατείας Ζωοδόχου Πηγής, όδός Άκαδ. - Άθήναι. 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ : ωΡΑ 7.30 μ. μ.

νηθισμένο της σημχχ χαι οιαχο- 
πτει καί ί χορός διαλύεται. Νά 
τώρχ στό μικρόφωνο και ό ΙΙρό- 
εδρος κ. Σαράφης. Μέ λίγα λό
για διατρανώνει τή συγκίνηση 
άλλά καί τή χαρά μαζί πού τόν 
κατέχει, πού βρίσκεται μπροστά 
σέ τόσο μεγάλη συγκέντρωση τών 
συμπατριωτών μας τή στιγμή αύ
τή, πού είναι καί ή εότυχέ’στερη 
στιγμή τής ζωής του. Εύχαριστεΐ 
δλους γιά τήν προσέλευσή τους 
καί εύχεται εύτυχισμένη χρονιά. 
Ζωηρά χειροκροτήματα ακούον
ται καί ακολουθεί τό κόψιμο τής 
πίττας. Σταυρώνει τήν πίττα τρεις 
φορές μέ τό μαχαίρι σάν συμβο
λικό κόψιμο δ Πρόεδρος πλαισι
ωμένος άπό δλο τό Δ. Συμβούλιο, 
καί παίρνει τό μαχαίρι δ άρι- 
στος δεξιοτέχνης στό κόψιμο τής 
πίττας σέ μερίδες κανονικές δ τα
μίας τού Συλλόγου κ. Μ. Θεοδο- 
τιάδης. ’Έκοψε δλες τίς πίττες 
τοΰ Συλλόγου καί τελευταία τήν 
τίττα τής Ν. Μάκρης, πού τήν εί
χαν προσκομίσει Εκπρόσωποι τών 
έκεΐ μελών τοΰ Συλλόγου σάν 
δείγμα άγάπης πρός τόν Σύλλο
γο καί εύχήν εύοδώσεως τοΰ έρ
γου του πρός διάσωσιν καί συνέ- 
χισιν τών ηθών καί τών έθίμων 
τής λατρευτής μας Πατρίδας.

Οί υπάλληλοι τοϋ κέντρου — 
άφθαστοι στή δουλειά τους καί 
πάντα πρόθυμο; — πού δσο δι- 
αρκοΰσαν ο; χοροί είχαν κάμει 
σέ δλα τά τραπέζια τή διανομή 
τοϋ τσαγιού μέ. ποικιλία άλλων 
Εδεσμάτων, γεμίζουν τώρα τά πα
νέρια μέ τις μερίδες τής πίττας 
καί τίς μοιράζουν κΓ αύτές κανο
νικά.

Μιά δήλωση τώρα τοΰ Προέ
δρου: ' Μέσα σέ μιά άπ’ δλες τίς 
πίττες είναι βαλμένο ένα χρυσό 
μετάλλιο τοϋ Συλλόγου, άναμνη- 
στικό τής εορτής, καί στις άλλες 
Αναμνηστικά κέρματα. Στήν πίτ
τα τής Ν. Μάκρης ένα όκταρά- 
κι άπό τό Λιβίσι. ΟΕ τυχεροί θά 
τό βροΰν».

Καί μιά άλλη άνακοίνωση τοΰ 
Ποοέδρου πληροφορεί τούς πάν- 
τας δτι θά χορευτή σέ συνέχεια 
ή σούστα ή Λιβισιανή, πού θά τή 
σύρη δ κ. Άντ. Τζιζής, σύνο- 
δευόμενος άπό τόν κ. Ν. Καρα- 
γεώργη. Δέν πρέπει νά λείψη 
κανείς άπό τή σούστα! Τί χει
ροκροτήματα τότε καί τί Ενθου
σιασμοί άπό δλη τήν αίθουσα! 
'Όλοι στό πόδι κΓ αύτοί άκόμη 
οί φίλοι μας ξένοι καί μπροστά 
άπ’ δλους δ πάντα πρόθυμος Άντ. 
Τζιζής.

Καί ή δρχήστρα παίζει καί ή 
πίστα, φαίνεται τώρα μικρή, πο
λύ μικρή, γιά νά χωρέση δλη ε
κείνη τήν άτέλειωτη αλυσίδα τών 
χορευτών κάθε ήλικίας. Καί ή 
σούστα δίνει καί παίρνει. Ακού
ραστοι οί χορευτές στό χορό, άλ
λά άκούραστοι καί οί έξω άπό τό 
χορό στά χειροκροτήματα. Μετά 
πολλή ώρα ή σούστα διαλύεται 
καί μ,ά φωνή άκούεται άπό τόν 
Άντ. Τζιζήν, πού πάντα δια-1

Συνέχεια έκ τής 3η$ Σελίδος 
βλήματα, έννοοΰμεν τό μέ ποιους 
τρόπους και μέ ποιας μεθό
δους ό αρχηγός τής οικογένειας 
θά δυνηθή νά πλησιάση τήν οι
κογένειαν πρός τήν κοινωνίαν καί 
νά δημιουργήση είς τά άτομα 
τής οικογενειακής συμβιώσεως 
τό συναίσθημα τοΰ υψηλού άλ- 
τρουϊσμοΰ. Σήμερον, έν τή κοι- 
νωνίςχ, δλως παραδόξως, συμβαί
νουν δύο αντίθετα πράγματα. 
Ένφ ή έξέλιξις τοΰ πολιτισμού 
καί ή πορεία τών γεγονότων εΐ
ναι τοιαύτη, ώστε νά έπιβάλλε
ται ή αμοιβαία βοήθεια καί κα- 
τανόησις, έν τούτοις έπικρατεΐ 
μία άπαισία άποψις έγωκεντρι- 
σμοΰ καί ύπερμέτρου φιλαυτίας, 
όδηγοΰσα είς τήν αυστηράν άπο- 
μόνωσιν. Ό εγωκεντρισμός ου- 
τος άναπτύσσεται πρώτον μετα
ξύ τών μελών μιάς και τής αυ
τής οικογένειας, ώστε έν αύτή 
νά πρυτανεύη τό ίδιον έκάστου 
συμφέρον, δι’ έκαστον άτομον 
αύτής. Γενικώτερον δέ έξαπλοΰ- 
ται ή φιλαυτία μεταξύ τών οι
κογενειών και τοιουτοτρόπως ή 
κοινωνία άποτελεΐται άπό μεμο- 
νωμένας μονάδας. Όποία αφάν
ταστος καταστροφή προέρχεται 
έκ τού έγωκεντρισμοΰ τούτου, 
είναι δυνατόν νά διαφεύγη τής 
προσοχής τών μελών τής οικο
γένειας. Ό οικογενειάρχης ο
φείλει νά μή παραβλέπη τόν έ- 
παπειλούμενον κίνδυνον και νά έ- 
νεργή δραστηρίως πρός άντιμε- 
τώπισίν του. Οί τρόποι δέ τής 
άντιμετωπίσεως άποτελοΰν τά 
κοινωνικά προβλήματα. Ή αλή
θεια δτι τά άλτρουϊστικά αισθή
ματα άποτελοΰν τό έρεισμα τής 
προόδου, πρέπει νά ώθή τόν οι
κογενειάρχην, είς τό νά προσ- 
παθή νά εύρη λύσιν τών άνωτέ- 
ρω προβλημάτων, εί δ’ «άλλως 
θά έχη άποτύχη τοΰ σκοποΰ του.

Τά οικονομικά προβλήματα ά- 
είποτε ύπήρχον διότι και ό οι
κονομικός παράγων ύφίσταται 
πάντοτε. Άλλά σήμερον τά οι
κονομικά προβλήματα διά τόν οι
κογενειάρχην άποτελοΰν κεφα
λαιώδους σημασίας άπασχολή- 
σεις. ’Ίσως άποτελοΰν ταΰτα μέ
ρος τών κοινωνικών προβλημά
των. Ημείς δμως παραδεχόμε- 
θα δτι άποτελοΰν ιδιαιτέραν κα
τηγορίαν λόγφ τής μεγίστης σο- 
βαρότητος. Οί δύο παγκόσμιοι 
πόλεμοι μέ τά καταστρεπτικά 
συνακόλουθα αύτών, έφερον τό 
οικονομικόν άδιέξοδον.

Ούδέποτε άλλοτε ήσθάνθη ό 
άρχηγός τής οικογένειας τόσον 
καταθλιπτικώς νά τον πιέζη τό 
οικονομικόν πρόβλημα. Ή σπου
δή τών τέκνων, ή άποκατάστασις 
τών θυγατέρων και ή έξασφάλι- 
σις τών βασικών πόρων ζωής, ά- 

κρίνεται γιά τίς ώραΐες εμπνεύ
σεις του: «Νά ποΰμε ζήτω τό Λι
βίσι καί η Μάκρη δέν μπορούμε 
τώρα. Μπορούμε δμως νά ποΰ
με: Νά ζήσουν οί Λιβισιανοί καί 
οί Μακρηνοί». Ζωηρά καί άσυγ- 
κράτητα χειροκροτήματα άπ’ δ
λες τίς μεριές.

Δέν έλειψαν ωστόσο καί οί χα
σούρες. Άκούεται άπό τό μικρό
φωνο δτι: «Βρέθηκε ένα χιλιάρι
κο καί παρακαλεΐται δποιος τό έ
χασε νά έλθη νά τό πάρη». Καί 
άλλο: «Χάθηκε ένα βραχιόλι χρυ
σό. Παρακαλεΐται, άν τό βρήκε 
κανείς, νά μάς τό φέρη». Κανείς 
δμως δέν παρουσιάζεται. Νέα δή
λωση τοϋ Προέδρου: «Τό χιλιά
ρικο πού βρέθηκε, παραδίδεται 
στόν Ταμία τοΰ Συλλόγου, άπό 
τόν όποιο μπορεί νά τό ζητήσ. 
αύτό; πού τό έχασε».

'Η ώρα προχωρεί πρός τό τέ
λος της καί στήν πίστα κάμνει 
τώρα τήν Εμφάνισή της μιά μι
κρούλα ήλικίας 5 — 6 χρόνων, 
κορούλα χαριτωμένη τοΰ κ. Γ. 
Γεωργίου, πού μέ τούς ήχους τής 
όρχήστρας συναρπάζει τούς θα- 
μώνες μέ τίς άφθαστες γιά τήν ή- 
λικία της σέ τέχνη καί εύρυθμία 
κινήσεις της.

Χειροκροτήματα άτέλειωτα 
γιά τή μικρή καλλιτέχνιδα, πού 
ψύχραιμα καί ατάραχα συνεχί
ζει τό ρυθμικό χορό της γιά με
γάλο θαυμασμό δλων τών παρευ- 
ρισκομένων. Θερμά συγχαρητή
ρια στή μικρούλα χορεύτρια καί 
στούς εύτυχισμένους γονείς της.

'Ύστερα άπό τό χορό αύτό — 
είναι τώρα ή ο>ρα 9.30' — ή δρ
χήστρα παύει νά άκούεται καί μιά 
δήλωση τοΰ Προέδρου μάς πλη
ροφορεί δτι ή ωραία μας αύτή 
Εορταστική Εκδήλωση έληξε καί 
ύποχρεούμεθα νά άποχωρήσωμε. 
Μέ τή δήλωση αύτή άρχίζει ή Α
ποχώρηση μέ τό εύχάριστο πάν
τοτε αίσθημα δτι ζήσαμε δλοι με
ρικές ώρες σέ ένα περιβάλλον ζε
στό, μέ τή συγκίνηση πού χαρί
ζει ή παρουσία παληών παιδι
κών μας φίλων, πού συγκλονίζει 
τις ψυχές καί ζωντανεύει νοσταλ- 
γικές Αναμνήσεις τής κάποτε πο
λύ ακμαίας πλήν τώρα άνύπαρ- 
κτης Πατρίδας μας καί ξανα- 
σφίγγει τούς παληούς δεσμούς.

Καλή χρονιά κΓ εύχή θερμή 
γιά μιά παρόμοια συγκέντρωση 
τοΰ χρόνου.

MIX. ΙΙΑΝΗΓΓΡΗΣ

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1961

ΩΡΑ 9 Μ· Μ· ΜΕΧΡΙ ΠΡΩΪΑΣ
KOFMF/OAf £MI70P/£0/V

ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ 2 (Πρώην Μακρας Στοάς) - ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΑΜΠΑ ΝΓ ΟΤ ΔΡΧ. 40
Κατ’ άτομον συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ 
οίνου
Παρακαλοΰνται δλοι οί πατριώται νά λάβουν μέρος εΐς 
τήν πατριωτικήν αύτήν συγκέντρωσιν

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΗΙΚΗΣ ΣΥΝΕΑΕΥΧΕΩΣ
Συγκαλεϊται διά τήν 26ην Φεβρουάριου 1961 ήμέραν 

Κυριακήν καί ώραν ΙΟην π. μ. έκτακτος Γενική Συνέλευ- 
σις τών μελών τοϋ Συλλόγου "Ενωσις Μακρηνών καί 
Λιβισιανών Η ΜΑΚΡΗ είς τήν Αίθουσαν ’Εμποροΰπαλ- 
λήλων, Πλατεία ητροπόλεως, όδός Φιλοθέης 5 β, 2ος 
όροφος, μέ θέμα τήν ΐδρυσιν Οικοδομικού Συνεταιρισμού.

Παρακαλοΰνται όθεν τά μέλη τοϋ Συλλόγου δπως 
προσέλθωσιν εΐς αυτήν.

ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗ ΒΡΑΑΫΑ~"

ΤΑΒΕΡΝΑ ΛΟΚΑΝΤΑ 
ΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΦΡΟΝΑ 2Ί

ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΩΡΑ 9 Μ·Μ·
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΑΜΠΑ ΝΤΌΤ) ΑΡΧ. 60

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρακαλοΰνται οί κ. κ. πατριώται νά παρευρεθοϋν 

μετά τών οικογενειών των.

ιινι«Γ»ιιοι

πασχολοΰν συνεχώς και ένδελε- 
χώς τόν οικογενειάρχην. Ό βίος 
σήμερον έπαυσεν νά εΐναι απλούς. 
Τά συνθετικά κατασκευάσματα 
τής νεωτέρας έποχής, έδημιούρ- 
γησαν πλήθος άναγκών καί συ
νεπώς καί προβλημάτων. Ή ά- 
γωνία σήμερον εΐναι ζωγραφισμέ
νη είς τό πρόσωπον τοΰ οικογε
νειάρχου. Τό φάσμα τής οικονο
μικής έξαθλιώσεως έμφανίζεται 
έμπρός του. Αί συχναί αύτοκτο- 
νίαι δι’ οικονομικούς λόγους, δί
δουν πλήρη καί σαφή εικόνα τής 
σοβαρότητος καί κρισιμότητας 
τών καιρών. Τά οικονομικά προ
βλήματα δπως ούδέποτε έπαυ
σαν ύφιστάμενα διά τάς κοινω
νίας καί τά έθνη, οΰτω καί ούδέ
ποτε έξέλιπον διά τήν οικογένει
αν. Άλλά έάν κατά τό παρελθόν 
ήσαν άπασχόλησις, σήμερον κα
τέστησαν ό άποπνικτικός δι’ αύ
τήν βραχνάς.

Ή ζωή έν γένει εΐναι εΐς διαρ
κής άγων καί μία διηνεκής προ
σπάθεια. Άλλά έάν, διά τό έ- 
λεύθερον τών οικογενειακών δε
σμών άτομον, εΐναι άγών, διά 
τόν άρχηγόν τής οικογένειας εΐ
ναι πάλη τιτανική. Σήμερον αί 
περιστάσεις έχουν διαμορφωθή 
έπι τά χείρω. Μέσα είς τήν μαι- 
νομένην θύελλαν τών άντιξοοτή- 
των τής ζωής, ό τίμιος οικογε
νειάρχης άγωνίζεται διά νά φθά- 
ση είς τόν ιδεώδη σκοπόν, είς 
τόν όποιον τοΰ άνέθηκαν ώς σκλη
ρόν σκυταλοδρόμον, αί μυστικοί 
δυνάμεις τής ζωής. Τά προβλή
ματα συνεχώς προβάλλουν ένώ- 
πιόν του δλο άπειλητικώτερα καί 
πολυπλοκώτερα, ή λύσις δμως 
αύτών θά θέση τέρμα είς τόν ά
γώνα καί ό μέγας ήρως τής ζω
ής - ό οικογενειάρχης - θά λάβη 
τόν έπινίκιον τοΰ έκπάγλου καί 
εύσυνειδήτου οικογενειάρχου. Α
παιτείται δμως δι’ δλα αύτά υ
πομονή καί ψύχραιμος άντίκρυσις 
τών μεγάλων αύτών προβλημά
των. Δύσκολον διά τούς πολλούς. 
Επιβάλλεται δμως!

Νίκος Μπαζιώνης

ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
ΤΟΠΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ

Καλούνται τά μέλη τών 
Τοπικών Αντιπροσωπευτικών 
’Επιτροπών τοϋ Συλλόγου Ν. 
Μάκρης, Νίκαιας, Δραπετσώ
νας καί Άμφιάλης τήν Κυρια
κήν 12ην τρέχοντος καί ώραν 
11 π. μ. εΐς τά Γραφεία τοϋ 
Συλλόγου διά σύσκεψιν καί 
λήψιν αποφάσεων Επί σοβαρών 
θεμάτων.

Ό κ. Ευάγγελος 
Κωνσταντίνου ύπάλλη- 
λος τοΰ Ο. X, Ο. Α· 
λαμβάνει μέρος πάντο
τε είς τάς εκδηλώσεις 
τοΰ Συλλόγου καί κα
τόπιν ζωηράς επιθυμί
ας του ένεγράφη επίτι
μον μέλος.
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Η ΠΡΠΤΗ ΝΙΚΗ ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΣ
'Όποιος μελετούσε τις συνθή

κες ποΰ επικρατούσαν, πριν λί
γους μήνες, δταν αρχίσαμε τήν 
προσπάθεια μας — μιά προσ
πάθεια ποΰ δέν στηριζόταν που
θενά παρά στήν πίστη καί 
στήν άγάπη αυτών ποΰ τήν άνέ- 
λαιδαν — θάπρεπε ν’ άπογοη- 
τευθή και ν’ άποθαρρυνθή, γιά 
τήν έκβασή της.

Έμεϊς, δμως, δέν αποθαρρυν
θήκαμε άλλά διακηρύξαμε κι’ δ
λα άπ’ τήν άρχή, τήν πίστη μας 
νά προχωρήσουμε, δσο κι’ αν ή
ταν αισθητή ή αδιαφορία ένδς 
μεγάλου μέρους τών πατριωτών 
μας. Έμεϊς, πιστεύαμε πώς θά 
φθάναμε τελικά στήν έπιτυχία 
του σκοπού μας και θά κατορθώ
ναμε ν’ αναπτύξουμε μιά πολύ
πλευρη έπαφή μεταξύ μας και 
ν’ άξιοποιήσουμε τις δυνάμεις 
ποΰ ΰπάρχουν μέσα σέ πολλούς 
άπο μας, γιά τδ κοινό καλό.

Τδ πιστεύαμε μά δέν τδ πε
ριμέναμε νά πραγματοποιηθή 
καί τόσο γρήγορα. Δέν ελπίζαμε 
νά «σπάση δ πάγος» τόσο σύν
τομα' καί νά παρασύρη στή ροή 
του αμφιβολίες και δισταγ
μούς. Και σήμερα γιορτάζουμε 
τήν πρώτη νίκη μας. Γιατί ήταν 
μιά νίκη ή επιτυχία τής γιορτής 
γιά τδ κόψιμο τής βασιλόπιτ- 
τας τοΰ Συλλόγου. Μιά έπιτυ- 
χία, ένα τεράστιο αλμα πρδς 
τήν δλοκλήρωσι τοϋ σκοπού μας.

”Ας έδερνε τδ ξεροβόρι τούς 
ληόμοτί τή" ’.Αθήνας στις 1Γ> 
'Ιανουάριου κι’ ας ήταν ή πρώ
τη κρύα ήμέρα τού φετεινοϋ χει
μώνα. "Ολοι έτρεξαν νά παρευ- 
ρεθοΰν μέ τδν ίδιον ενθουσια
σμό και τήν ίδια θέρμη και νά 
μας δώσουν μέ τήν παρουσία 
τους τήν ήθική συμπαράστασή 
τους. Κι’ αΰτδ γιά μάς ήταν έ
να νέο κίνητρο, ένας άκόμα μο
χλός πού θά μάς σπρώξη μπρο
στά. Γιατί δσο κι’ αν δπλισθή- 
καμε μέ ΰπαμονή κι’ επιμονή, ή 
ήθική συμπαράσταση δλων είναι 
εκείνη ποΰ θά μάς δώση τήν ώ-

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΚΑΤΑΚΑΎΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟ/
— Τί ’νιν καλέ αύτό πού έπα- 

θάτι!
Έ, είπαμε δα νά γίνει ή 'Ένω

ση, νά βγή καινούργιο συμβούλιο 
πού νά τό θέλουν δλοι, νά γίνετε 
Σύμβουλοι, άλλά όχι καί νά τό πά
ρετε στά σοβαρά!

— Εΐπιν σας καλέ κανείς νά δαυ
λέ βγι τι;

Τί τρέχετε σάν παλαβοί άπό δώ 
κι’ άπό κεΐ καί ρωτάτε τί άνάγκες 
έχει ό κόσμος. Καί δέν σάς φτάνουν 
αύτά πού ζητούν ξύνητι τήν κεφάλαν 
σας νά βρήτε κι’ άλλα! Καί...

Κάθε βραδάκι στις οκτώ 
στό ίδιο μέρος τό γνωστό 
σάς έρχουνται μαντάτα:

Κ’ ίβώ ψιλήν ταντέλαν
’ I βώ θέλου σουπάνιν 
κ’ ίβώ θέλου λιμάνιν 
κ’ ίβώ παστήν τσαρτέλαν!

Τέ! άνακράζετε όμου
καί πριν τό στόμα κλείστε 
μαντάτα έρχουνται βροχή 
κι’ άπό τήν άλλη περιοχή.

Χτίστι καλέ μιάν Έκκλησιά 
έλα νά διώξεις τόν κούρκα 
βρές μου μιά νύφη μέ μαϊδιά 
άλλά νά φέρεις καί Παπά!

Έσάστισιν ή Πρόεδρους 
κι’ ώς ήταν ζαλισμένος 
φανάνι μέ βραχνήν φωνήν 

θησι νά προχωρήσουμε, ή δέ 
επιτυχία τών επιδιώξεων μας, 
θά είναι περισσότερο δική τους 
παρά δική μας.

Μά ύπάρχει «δική μας» ή «δι
κή τους»; Υπάρχει διαχωρισμός 
στήν υπόθεση αυτή; "Ολοι δσοι 
καταγόμαστε άπό τή Μάκρη και 
τδ Λιβίσι. έχουμε κοινούς δε
σμούς, κοινά καθήκοντα. "Ολοι 
είμαστε υπεύθυνοι γιά τήν επι
τυχία τοΰ Συλλόγου, πού δέν εί
ναι ιδιοκτησία κανενός, άλλά α
νήκει σ’ δλους.

”Αν μερικοί — μέ τήν ψήφο 
σας — έπωμίσθηκαν τά βάρη 
τής διοικήσεως καί διοργανώσε- 
ως τώρα, άλλοι σέ λίγο θά τούς 
διαδεχθούν- Άλλά γιά δλους 
μας, θάναι ίση, ή ντροπή νά 
μή κρατηθή δ Σύλλογος.

Φαίνεται δμως πώς τδ ένοιω
σαν αύτό οι πατριώτες μας. Του
λάχιστον μιά μεγάλη μερίδα άπ’ 
αύτούς. Κι’ ετρεξαν στό προσ
κλητήριο.

Δέν εϊν ιμε δίκηο νά πιστεύ
ουμε στό «θαύμα»; ’Ίσως νά φά
νηκε ΰ.τκ: βολική ή λέξη αύτή σέ 
μερικούς, δταιν διατυπώθηκε σ’ 
ετούτη τή στήλη. Ωστόσο, εί
ναι ένα «θαύμα», δπως κάθε τι 
πού γίνεται «παρά πάσαν ψυ- 
χράν λογικήν καί ύπολογισμόν». 
Άλλά στή ράτσα τή δική μας, 
είναι συνειθισμένο φαινόμενο 
αύτό. Πάντα, σέ κάθε δύσκο
λη στιγμή στήν Ιστορία τής φ>υ- 
λΰς οσς '■ ' - ’■imi1) «θσΰιια» έ
σωζε τή χώρα. Ζυμωμένοι μ’ 
αύτήν τήν πίστι προχωρούμε κι’ 
έμεϊς. ("Ας μή παρεξηγηθή δ 
παραλληλισμός. Τδ κάθε τι στδ 
πλαίσιό του, μικρό ή μεγάλο, έ
χει τή σημασία του στδν κόσμο 
τούτον).

Προχωρούμε λοιπόν μέ τή βε
βαιότητα πιά πώς δ πατριωτι
κός παλμός δέν έπαψε νά κτυπά 
στού καθενός τά στήθη...

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΟΝΙΟΥ

Κί χάν δέν έβρου παπάν 
νά πάρου χαβλάν;

"Ακόυσα καί γώ τή βουή καί πή
γα ένα βραδάκι στις οκτώ στά γρα
φεία του Συλλόγου. 'Όλοι οί σύμ
βουλοι πήγαιναν τακτικά (πρωτά
κουστη άπαρτία στά χρονικά Ελ
ληνικού Συλλόγου) καί έσερναν μα
ζί τους τά πεπραγμένα τής προηγού
μενης βδομάδας, τά πραχθησόμενα 
τής επόμενης καί... ένα μάτσο πα
ράπονα τών πιστών μελών. Ό ένας 
θέλει τοΰτο, ό άλλος γκρινιάζει γιά 
κεΐνο κ.ο.κ. Έρώτησα δειλά, δειλά:

— Αύτοί δλοι πληρώνουν τήν 
συνδρομή τους;

Τινάχτηκαν οί σύμβουλοι καί μέ 
κατακεραύνωσαν μέ τήν ιερή τους 
άγανάκτηση.

— Συνδρομή;! Νά πάρουμε λε
φτά ! Εμάς μάς συνοδεύει ή εύλο- 
γία τών μελών. Καί ή εύλογία κάνει 
τόν ένα άρτον σαράντα...

"Η, παρά μίαν τεσσαράκοντα, τό 
ίδιο κάνει. Ζάρωσα καί δέ μίλησα. 
'Ύστερα μίλησαν γιά τήν εφημερί
δα καταστενοχωρεμένοι γιατί ό κό
σμος διαμαρτύρεται πού δέν βγαί
νει κάθε μήνα, ένώ ή συνδρομή εΐ
ναι γιά δώδεκα φύλλα. Τόλμησα 
πάλι νά ρωτήσω δειλά:

— Δηλαδή πληρώνουν τήν συν
δρομή γιά τήν έφημερίδα;

Μέ κύτταξαν κατάπληκτοι.
— Νά πληρώσουν συνδρομή; Τί 

λές καϋμένε άνθρωπε. Ή έφημερίδα 
βγαίνει γιά νά διατηρήσουμε τάς 
παραδόσεις μας (έκείνη τήν ώρα,

Ό Πρόεδρος Μ. Σαράφης κόβει τήν πίττα του Συλλόγου πλαισιωμένος 
άπό τόν ’Αντιπρόεδρον κ. Μ. Χατζηκωνσταντίνου, τούς κ. κ. Μ. Βασιλει- 
άδην, Μ. Πανηγύρην, Π. Χατζηπαναγιώτου μέλη του Διοικ. Συμβουλίου 

και Ν. Κσραγεώργην τής Τοπικής ’Επιτροπής Ν. Μάκρης.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κυριακή, ώρα 5.30' μ.μ. τής 
15ης ’Ιανουάριου. Συρροή μεγά
λη. Ασυνήθιστη θά έλεγε κανείς 
γιά τήν ώρα αύτή, συμπατριωτών 
μας, Μακρηνών καί Λιβισιανών, 
μέ κατεύθυνση πρδς τδ «Άκρο- 
πόλ».

Μιά μεγάλη είσοδος Ανοίγεται 
μπροστά τους καί ένας εύρύχω- 
ρος διάδρομος. Δεξιά τοΰ διαδρό
μου μιά απέραντη αίθουσα μαρ
μαρόστρωτη καί στδ βάθος μερι
κά σκαλιά, πού δδηγοΰν κάτω, 
σέ μιά άλλη αίθουσα, τήν αίθου
σα γΆ 0ύ ν·υ?;-'7Ί -?> ίική υα« έ 
ορταστική έκδήλωση.

Ό διάκοσμος τής αίθουσας αύ
τής πλούσιος καί μέ μεγάλο γού
στο. Φώτα κρυφά στούς τοίχους 
καί άλλα πολύχρωμα στδ θόλο, 
προσδίδουν στήν αίθουσα μέ τδ 
απαλό τους φώς ένα ζεστό ήμί- 
φως καί μέ τή γλυκειά τους Αν
ταύγεια όψη φανστασμαγορική. 
Κολώνες ντυμένες μέ κρυστάλλι
νους καθρέφτες, καθρεφτίζουν 
άλλα μεγάλα καί μακρόστενα, 
παράξενα τδ καθετί. Τραπέζια, 

άκούστηκε μιά κανονιά), γιά νά 
καλλιεργηθή τό αίσθημα τής αλλη
λεγγύης. (Δούλεψε σύ καί γώ σέ 
βλέπω).

Δέ στάθηκα ν’ άκούσω παρα
πάνω, άλλά έφυγα τρέχοντας καί 
ζεματισμένος.

"Α, αύτοί οί σύμβουλοι πραγμα
τικά δέν μάς κάνουν. Παραδουλεύ
ουν. Έμεϊς θέλουμε ένα συμβούλιο 
νά κάνει κάθε τόσο έκλογές καί νά 
γίνεται σαματάς. Νάναι οί μισοί 
σύμβουλοι κόκκινοι ικαί οί μισοί 
μαύροι. Νά τρώγουνται άναμεταξύ 
τους καί μεΐς νά κάναμε χάζι. Νάναι 
τεμπέληδες καί συμφεροντολόγοι, 
ώστε δταν μάς ζητάνε συνδρομές 
νά έχουμε κάθε δικαίωμα νά μήν 
πληρώσουμε καί νά τούς κοπανάμε 
κι’ άπό πάνω. Νά χρωστάμε, πού 
λέτε.. 40 μηνών συνδρομές καί 200 
έφημερίδες, κι’ δταν πηγαίνουμε στή 
Γενική Συνέλευση γιά νά ψηφίσου
με, νά μάς κάνουν τεμενάδες.

Τώρα μπλέξαμε άσχημα μέ τούς 
σημερινούς συμβούλους. Καί μονια
σμένοι εΐναι καί σάν νά μήν έφτα
νε αύτό, εΐναι καί δουλευταράδες. 
"Ετσι, άν δέν σκάσουμε τή συνδρο
μή, θά φανούμε σπαγγοραμμένοι. 
Καί σάν διαβάζουμε τήν έφημερίδα 
καί δέν τήν πληρώνουμε θά φανού
με τρακαδόροι. Βρέ κακό πού μάς 
βρήκε!

’Άμ δέν θά γίνουν έκλογές; Θά 
τούς μαυρίσω φωνάζοντας...

Ζήτω οί ψεύτες!

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ 

δλλα μικρότερα καί τετράγωνα 
σέ πολύ ώραία διάταξη μέ ώραΐα 
σερβίτσια τοΰ τσαγιού. ’Ανθοδο
χεία δμοιόμορφα, μέ κόκκινα καί 
μεγάλα γαρύφαλλα, πλαισιωμένα 
μέ τδ πράσινο, κοσμούν δλα τά 
τραπέζια, καί, προσθέτοντας μιά 
χαρούμενη νότα, προαναγγέλ
λουν τή χαρά, ποΰ σέ λίγο Αφει
δώς θά ξεχυθή. Στδ βάθος πρδς 
τή γωνιά ή έξέδρα τής δρχή- 
στρας, πού κάποιος ειδικός φωτι
σμός κάμνει κάθε τόσο έκεΐ τά 
πάντα νά φωσφορίζουν γοητευτι
κά καί μπροστά ή παρκεταρισμέ- 
, . ε,οιμτ νά συ.'Λβάλτ1 στό 
κέφι καί στή χαρά γιά δσους θέ
λουν νά χορέψουν.

Σ’ αύτή λοιπόν τήν αίθουσα 
προσήλθαν οί συμπατριώτες μας, 
αλλά καί άρκετοί φίλοι μας ξέ
νοι, πού μας τιμούν καί μάς άγα- 
ποΰν, γιά τή συγκέντρωση, πού 
ώργάνωσε τό Δ. Συμβούλιο τοΰ 
Συλλόγου μας γιά χορευτικό τσαί 
καί κόψιμο τής πίττας.

Ενωμένοι δλοι σέ συντροφιές 
άλλες μεγαλύτερες καί άλλες μι
κρότερες, καταλαμβάνουν τίς θέ
σεις τους στά άνάλογα τραπέζια. 
Πόση χαρά, αλήθεια, πόσος έν- 
θουσιασμός καί πόση ή συγκίνη
ση δλων τών συμπατριωτών μας 
στό άντίκρυσμα προσώπων, πού 
φέρουν στή θύμησή μας άναμνή- 
σεις νοσταλγικές τής τόσο ώραί- 
ας πλήν χαμένης πατρίδας μας!

Ή ώρα προχωρεί και ή ορχή
στρα δέν έχει αρχίσει άκόμα τό 
έργο της. Περιμένει άσφαλώς με
ρικούς άργοπορημένους. Άλλά 
νά! καταφθάνουν κΓ αύτοί. Ή 
συρροή αφάνταστα μεγάλη και οί 
θέσεις γίνονται γΓ αύτό περιζή-. 
τητες.

Κατά τις 6 άρχίζει ή δρχή- 
στρα νά σκορπά τούς αρμονικούς 
της ήχους, πού γαργαλίζουν έ
κεί νους πού θέλουν νά χορέψουν. 
Και είναι άρκετοί αύτοί, νέοι 
γεμάτοι σφρίγος, νεαροί βλαστοί 
δικοί μας, πού έρχονται δχι άπό 
υποχρέωση πρός τούς γονείς, άλ
λά γιατί θέλουν νά ζήσουν άνά- 
μεσά μας λίγες ώρες σέ μιά άτμό- 
σφαιρα μακρολιβισιανή.

ΟΙ παλαιότεροι, βυθισμένοι 
στις ώραΐες άναμνήσεις τους, συ
νέρχονται μέ τήν αρμονία τής 
μουσικής καί στρέφουν τήν προ
σοχή πρός τήν ορχήστρα, ένώ 
οι νεώτεροι κατά ζεύγη άρχίζουν 
τό χορό. Χορεύουν καί χορεύουν 
αχόρταγα έπι ώρα πολλή. Ό 
ένας χορός διαδέχεται τόν άλλο. 
ΟΙ χορευτές καί οί χορεύτριες 
στροβιλίζονται άκούραστοι σέ ά- 
ναρίθμητους στροβιλισμούς καί τό 
κέφι φουντώνει.

Εινα·. ώρα τώρα γιά νά κοπή 
ή πίττα. Ή μουσική δίδει τό συ-

Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα

«Εΐναι αστέρια όλόλαμπρα στόν 
ούρανό σου κΓ άλλα ' π’ άκόμα 
άν δέν έλαμψαν εΐναι κι’ αύτά με
γάλα».

— ’Από τό ανεπηρέαστο παρα
τηρητήριο τής αγνής του ψυχής, έ- 
πεσήμανε ένας άγνωστος σέ μένα 
φίλος, ό κ. Σάλλης, καί δέν ξέρω 
άπό ποιά γωνιά, τούς κατήφορους 
καί σκοπέλους καί υφάλους μέσα 
στούς οποίους κατεκυλίετο καί έ- 
ταλαντεύετο τό ποντοπόρο καράβι 
τής μακρολιβισιανής γενιάς ίσαμε 
πρό ολίγου άκόμα.

— Μέ χαρούμενες λέξεις στήν 
άνταπόκρισή του, «"Αλλοτε καί τώ
ρα» καί μέ επιχειρηματολογία πο
λύπλευρα φωτισμένην, άνακαλεΐ τήν 
μακρολιβισιανή ολότητα, σέ αρρε
νωπές άντιδράσεις τώρά/ ενάντια 
στήν γεμάτη οίκτον πρότερη κατάν
τια μας, κάμνοντας συσχετισμό μέ 
τό τί έκαμαν καί κάμνουν άλλοι έκ 
Μ. ’Ασίας.

— Επικαλείται τό αίσθημα τής 
εύθύνης καί τού καθήκοντος άπέναν- 
τι τής Πατρίδας καί τών άναξιοπα- 
θούντων πατριωτών μας, καί άθελα 
τόν συνεπαίρνει άνεμος μέχρι τοΰ 
σημείου, νά έμπίπτη σέ περιθώρια 
ζηλοτυπίας καί αύτόχρημα περιο
χές φθόνου, ισοζυγίζοντας τά δι
κά μας καμώματα μέ τά έργα έκεΐ- 
να, τών άλλων.

— ’Εντελώς συμπτωματικά δμως, 
εΐχε μιάν εμπεριστατωμένη άπάν- 
τηση, σχεδόν σ’ δλα πού έθιξε μέ 
τό κύριο "Αρθρον τής Ρένας Παπαν- 
τωνίου— Βελισσαρίου καί θά πα- 
ρεΐλκε ’ίσως κάθε δική μου παρέμ
βαση, άν δέν έμεναν αναπάντητα 
μερικά του αιτήματα.

Πρώτα, πρώτα οφείλω νά πώ, ό
τι διαβάζοντάς τον, ήλθαν στά χεί
λη οί πάρα πάνω ποιητικές έκ- 
φράσεις.

'Ομολογώ, δτι μέ συνεκίνησαν 
βαθειά τά λόγια του καί οί ένδό- 
μυχες προθέσεις του.

Φτερούγισε τό πνεύμα μου σέ ά
γνωστα νέα μακρολιβισιανά βλα
στάρια καί άναλογίστηκα έτσι πό
σα τέτοια θά υπάρχουν καί μένουν 
άγνωστα καί πού ώστόσο θά έχουν 
κληρονομήσει κι’ αύτά τόν ιδεατό 
κόσμο, πού άκτινοβολοΰσε καί κα- 
τηύθυνε κάποτε στά χρόνια τά πα- 
ληά, στήν Πατρίδα μας Μάκρη — 
Λιβίσι, καί πού άπρόσεκτα ό φί
λος κ. Σάλλης τήν ονομάζει μικρή.

Μικρή! !
Ή μεγαλωσύνη, φίλε ιμου, κ. Σάλ

λη, δέν μετριέται μέ άριθμούς. Δέν 
συνίσταται άπό υλικές άψυχες, νε
κρές ποσότητες.

Ή μεγαλωσύνη άνθρωπομορφώνε- 
ται, δταν οί δυναμικότητες, πού κοι
μούνται στά βάθη τής ψυχής κάθε 
ύπαρξης, ξυπνούν, λυγίζουν άντιστά
σεις, σαρώνουν τίς άρνήσεις, γίνον
ται δρώσαι δυνάμεις καί ξεχύνονται 
στήν κατάκτηση, κάθε υψηλού καί 
ωραίου ήρεμα, χωρίς άλματα ύπο
πτα καί άπό σκαλοπάτι σέ σκα
λοπάτι σάν μιά άλυσσίδα ιεραρχημέ
νης έξέλιξης, φθάνουν στήν κορυφή 
τής κλίμακας, πού ονειρεύτηκαν καί 
έπεδίωξαν, σάν προσεχέστερο σκο
πό τής ζωής των.

Τέτοιου είδους μεγαλωσύνες έχει 
νά επίδειξη ή Μάκρη — Λιβίσι. ΓΓ 
αύτό, εΐναι μεγάλη έν σχέσει μέ 
τόν πληθυσμό της, άπό κάθε άλλη, 
πολυάνθρωπη περιοχή τής Μ. ’Α
σίας.

Ν’ άπαριθμήσουμε τώρα τις άν- 
θρωποποιημένες αύτές μεγαλωσύνες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Άνακοινοΰται είς τα μέλη τοΰ 
Συλλόγου "Ενωσις Μακρηνών 
καί Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ», 
οτι τό Καταστατικόν τού Οικο
δομικού Συνεταιρισμού, έκπονη- 
θέν ύπό νομομαθών, ύπεβλήθη εις 
τό Ύπουργεΐον Εργασίας πρός 
έγκρισιν. 

τής Μάκρης — Λιβισίου; Νά θυμη
θούμε ξανά τούς έθνικούς μας ήρω
ες, τις αδρές μορφές πού έφυγαν 
γιά πάντα, τά ηθικά, πνευματικά, 
επιστημονικά, εύεργετικά, εμπορικά 
έκεΐνα άναστήματα τά μακρολιβισι- 
ανά, πού ή κοινωνική τους δράση 
καί ή πρωτότυπη πολή'βοη φωνή 
τους ήχολόγησε σ’ άνώτατα πνευμα
τικά καθιδρύματα καί έπεβλήθηκε 
στις κοινωνίες τής Κύπρου, τής 
Σμύρνης, τής Κωνσταντινούπολης, 
τής Θεσσαλονίκης, τών ’Αθηνών, τής 
Αμερικής, ίσαμε τό κατώφλι τής 
πόλης τού εκπληκτικού δημιουργή
ματος τοΰ άετοΰ τής Κρήτης στή 
Συνθήκη τών Σεβρών; Πάει πολύ 
αύτό γιά τά στενά δρια τής Έφη- 
μεριδούλας μας καί πιό πολύ άκό
μη γιατί μπορεί ν’ άδικήσουμε.

Έπι τοΰ παρόντος, άς μονολο
γήσουμε, κΓ άς πούμε γι’ αύτούς:

«Δέν θά μείνετε επί πολύ συνο
φρυωμένοι οί πεθαμένοι μας».

’Αλήθεια, ξεγλυστρήσαμε μέ άπο- 
τέλεσμα νά βρεθούμε σέ κάποια κα
θυστέρηση. 'Όμως άνέκυψαν καλο
προαίρετα βλαστάρια, πού σταμά
τησαν άξιοπρόσεκτα τή πτώση μας 
στό πρώτο σκαλοπάτι. Αύτά μάς 
έσπρωξαν στή χαρά τής άνόδου καί 
τήν νοιώθουμε κατάβαθα, τώρα, για
τί γιά νά ένωτισθής χαράν άνόδου, 
πρέπει πρώτα ν’ άντικρύσης τά σκο
τάδια τής πτώσης.

Εΐναι μιά κληρονομιά μακρολιβι- 
σιανή αύτό, άπότοκη τής εντός τής 
ζωής μας ρωμαλέας κίνησης, νά έ- 
πιζητούμε τήν αύτοτέλεια τού εΐναι 
μας. Έχει τό ψυχικό κουράγιο ό 
καθένας μας, νά έπιζητή πάντα τολ
μηρά, άκόμα καί παρά γνώμην, νά 
θέλη νά γίνη, ό μοναδικός δημόσι
ος ερμηνευτής «ης ψυχι,ς ιθν συνο 
λου καί ό άκάματος έργάτης τών 
έπιδιώξεών του.

’Ελαττώματα; "Ισως.
Υπάρχει ώστόσο καί ή παρήγο- 

ρη άλλη όψη τοΰ νομίσματος, τής 
τέτοιας άναταραχής, πού διακατέ
χει τό είναι μας γιά κάθε τι σημαν
τικό, ή καί άσήμαντό, δταν συμβαί
νει τοΰτο νά έγκλωβίζεται καί ν’ 
άναφέρεται σέ πόθους καθολικών έ- 
πιδιώξεων. Καί νά γιατί:

Φαίνεται νά έξακολουθή νά μένη, 
γιά μάς τούς Μακρολιβισιανούς, ά- 
ναλλοίωτο, κληρονομικά, τό άξίωμα, 
νά άνοίγωνται οί δικλείδες έντο
νου συναισθηματικού κλονισμού μας 
γιά κάθε τι τό μακρολιβισιανά/

Δέν άνακόπτεται ή ορμή μας αύ
τή, παρά μέ τήν παρεμβολή αιτιά
σεων, πολλές φορές άνάξιων λόγου, 
ΚΓ άν δέν ύπάρχουν, τίς δημιουρ
γούμε, τις έκτρέφουμε, προσκολλώ- 
μεθα σ’ αύτές σάν όστρακα θαλασ
σινά, άλλά καί άγρυπνα, σύγχρο
να, παρακολουθούμε.

Δέν πτοεΐται ό Μακρολιβισιανός 
τά υδάτινα αύλάκια πού άφίνει πί
σω ή πρύμνη, κάθε ποντοπόρου κα
ραβιού στήν θάλασσα, γιατί ξαί- 
ρει άπό πείρα τής πρότερης ζωής 
του, δτι αύτά σβύνουν γρήγορα καί 
τό καράβι θά φθάση στόν προορι
σμό του, στό λιμάνι του.

Αύτά εΐναι τά αίτια (καί εΐναι 
γνήσια Ελληνικά).

Ζήσαμε μεΐς έκεΐ στις πλαγιές 
τού ποθητού βουνού, στό Λιβίσι, καί 
τού νοσταλγικού κάμιτου του 6.000 
ψυχές χωρίς ίχνος χωροφύλακα καί 
άλλου άλλόφυλου, χωρίς καμμιά έκ- 
προσώπηση πολιτική τοΰ κατακτητή, 
ίσαμε τό 1907. Δέν έλειψαν βέ
βαια κΓ άπό κεΐ, ούτε οί άντιθέ- 
σεις, ούτε τά πείσματα, οΰτε οί 
σκληροί άνταγωνισμοί, ούτε οί επι
δείξεις παλληκαρωσύνης, στις ιππο
δρομίες μας, τίς κονταροδρομίες, 
στούς άγώνες δρόμου, βαρών, πά
λης, πού έξήπταν τά πάθη καί κατέ
ληγαν πάντα σέ γρονθοκοπήματα 
καί καρεκλιές, χωρίς όμως τίς κραυ
γαλέες συνέπειες πού εμφανίζουν χω
ριά μέ 200 κατοίκους άλλοϋ.

Δέν ξαίρω κανένα διαζύγιο, κα
νένα φόνο, δέν είδα κανένα σκοτω
μένο ίσαμε τό 1907, έκτος μονάχα 
τό πτώμα ένός λαθρέμπορου άπό 
άλλον τέτοιον.

Άναπνέαμε τόν ιάέρα άληθινής 
Δημοκρατίας μέ σεβασμό στήν άν-

Συνέχεια εις τήν 4ην Σελίδα



ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ&ΠΡΟΚΛΑ
Π Κ ΠΑΝΤΕΛΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ό πιό ψηλός και ευθυτενής τής 

ομάδας, πλησίασε τόν ’Αριστόβου
λο καϊ μέ ψωνή ήρεμη άλλά σταθερή, 
είπε:

— Μάς παρεξηγήσατε. Δέν εί
μαστε ληστές, άλλά άτακτοι Λύ- 
κειοι, πού δέ μπόρεσαν ν’ άντέξουν 
στό ρωμαϊκό ζυγό. Χτυπάμε τόν έχ- 
θρό — συνέχισε αύτός, πού φαινό
ταν καϊ σάν άρχηγός τοΰ άτακτου ά- 
ποσπάσματος —· οπουδήποτε κι’ άν 
τόν ευρίσκουμε καϊ μέ όποιαδήποτε 
μέσα. Φυσικά εκείνος εΐναι δυνατός 
καϊ μεΐς λίγοι. "Ετσι, τό μόνο, πού 
μπορούμε νά καταφέρουμε εΐναι ή ψυ
χική 'ικανοποίηση, πού νοιώθουμε, μέ 
τό νά τού προξενούμε φθορά.

'Ο ’Αριστόβουλος εκείνη τή στι
γμή ένόμιζε, δτι ζοΰσε, σάν σέ όνει
ρο. Ή ψυχή του άντιδροΰσε βίαια, 
σέ κείνα τά παράξενα λόγια, πού 
■συνέλαβε ή άκοή του. Μέ κόπο κα- 
τάφερε ν’ άνοίξει τό στόμα του καϊ 
μέ συγκίνηση, πού τόν έκαμνε νά 
τρέμη σύγκορμα, άπευθύνθηκε στόν 
άρχηγό τής άτακτης αυτής όμάδας:

— Πίστεψέ με, ώ γέννημα τής 
Έλλη,νίδας τούτης γης, δτι ποτέ δέν 
πέρασε άπ’ τό μυαλό μου μιά τέ
τοια ύπέροχη θυσία, πού βάλθηκαν 
νά τήν τελέσουν, Σύ κι’ οί άριστοί 
σας, στό βουνό τοΰ Ελευθερίου Δία.

Έκεΐνο, πού αισθάνομαι αύτή τή 
στιγμή—συνέχισε ό ρήτορας τής 
Καρμυλησσοΰ — ξεπερνά τόσο τις 
άνθρώπινες άδυναμίες, ώστε πολύ 
θάθελα, νά σάς άκολουθοΰσα.

'Ο άρχηγός μέ τό έπιβλητικό πα

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
Παρακολουθείτε τήν έξέλιξη τής 

σύγχρονης τεχνικής; Έ!... λοιπόν ε
γώ τήν παρακολουθώ γιατί μ’ έν- 
διαφέρει καϊ τήν θαυμάζω γιατί πρα
γματικά εΐναι άξια θαυμασμού.

Μήν ·μοϋ πήτε πώς δέν είναι Θεού 
δώρον αύτό τό μικροσκοπικό κου- 
τάκι πού λέγεται ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ, 
πού μεταμορφώνεται σέ παντοδύνα
μο μέσο μεταφοράς τοΰ λόγου ή 
τής μουσικής άπό τό πιό μακρυνό 
σημείο τής γής γιά νά τό προσφέρη 
σέ μάς δπου κΓ άν βρισκόμαστε, 
καϊ νά μάς ψυχαγωγήση ή νά μάς 
ένημερώση, άρκεΐ καϊ μόνον νά τό 
άνοίξουμε.

Εΐν’ άπόγευμα: Ό ήλιος εΐν’ έ
τοιμος ν’ άναπαυθή σέ μιά σχισμή 
έκεΐ πού ένώνονται, ή άπ’ έκεΐ πού 
ξεκινούν, δυό καλλίγραμμες πλα
γιές, ποιος ξέρει, έκεΐ τού άρέσει, 
κι’ έγώ άπολαμβάνω τό πολυτιμό
τερο προϊόν τής Βραζιλίας σέ τύπο 
γλυκύ βραστού ένφ τό τραζίστορ 
μου μοΰ κρατάει μελωδική συντρο
φιά. Σάς τά ξανάπα, νομίζω, καϊ 
πιό πάνω. Δέν εΐν’ έτσι; "Α! πρός 
Θεοΰ, νά έξηγούμεθα, δέν κάνω δι
αφήμιση, άλλά, νά... άπλώς έξο- 
μολογοΰμαι δτι μοΰ άρέσει ό κα
φές κΓ ή μουσική. Καϊ κάτι άκόμη. 
'Ο συλλογισμός. «Τί εΐν’ αύτό πού 
τό λένε άγάπη» λέει ό τραγουδι
στής.

’Αλήθεια... τό σκεφθήκατε αύτό; 
Βασανίσατε ποτέ τό μυαλό σας γιά 
ποτέ πώς υπάρχουν τόσες λέξεις 
νά βρήτε :μιάν απάντηση στήν α
πλή αύτήν έρώτηση; Σκεφθήκατε 
πού γιά τό πλατύ τους νόημα καϊ 
τήν βαθειά τους έννοια, θά μπορού
σαν νά γραφοΰν χιλιάδες σελίδες 
καϊ λίγες θάταν;

Πέσαμε σέ στοχασμούς! ’Αρχί
σαμε νά φιλοσοφούμε! Πλατειά φι
λοσοφία, στενό κεφάλι, βραζιλιανός 
καφές, ελληνική μουσική.

Τί μπερδεμένα, τί άσυμβίβαστα 
πράγματα!

Καϊ μήν μοΰ πήτε πώς τήν άρ
χή τήν έκανε τό τρανζίστορ. "Α... 
δχι... δχι! Αύτό άλλωστε εΐναι τό
σο κουτό καϊ λέει πάντα δτι .μετα
δίδει ό σταθμός.

Εύτυχία! Νά μιά λέξη άκόμα μέ 
πλατύ νόημα. Μά... τά ίδια θ’ άρ- 
χίσουμε; Πώς μπορώ έγώ νά κα
ταπιάνομαι μέ τέτοιου είδους θέ
ματα;

Ουφ... ζαλίστηκα. ΚΓ ό καφές 
μου κρύωσε... 'Ο κόσμος γύρω μου 
χαίρεται καϊ διασκεδάζει τό άπό- 
γευμά του κΓ έγώ τδρριξα στούς 
συλλογισμούς. Καϊ νάμουν κΓ έξυ-{ 

ράστημα καϊ τό καλωσυνάτο του ύ
φος, τόν διέκοψε:

— Δέ σέ παίρνουμε μαζί, ώ ξένε 
εύγενή τής Καρμυλησσοΰ, γιατί φαί
νεσαι γιά παιδευμένος άνθρωπος καϊ 
άν τέτοιος είσαι, πιό πολλή ύπηρεσία 
θά προσφέρης στούς 'Έλληνες πολί
τες μέ προτρεπτικούς άντιρωμαϊκούς 
λόγους, παρά μέ τήν ταλαιπωρία στά 
βουνά καϊ τό σκότωμα δυό - τριών 
λεγεωνάριων τό μήνα.

Ό ’Αρχηγός γιά μιά στιγμή στα
μάτησε. ’Έτσι, άκουγόταν μόνο τό 
μυρωμένο άεράκι πού άναρρίπιζε με
γαλόπρεπα τόν τρίβωνα*  τοΰ άτα
κτου Άποσπασματάρχη. "Υστερα, 
μέ ύφος προστατευτικό, είπε στόν 
’Αριστόβουλο, δτι γιά κάθε ένδεχό- 
μενο, αύτός καϊ οί άνδρες του, θά 
τούς συνόδευαν, ώς τό τέρμα τοΰ 
ταξιδιού τους.

Πατέρας καϊ γυιός εύχαρίστησαν 
μέ λόγια συγκινητικά, τούς άνα- 
πάντεχους προστάτες τους.

Ό Έγερσίας—έτσι λεγόταν ό 
’Αρχηγός — άφοΰ έπιθεώρησε τούς 
άνδρες του, δίνοντάς τους σύγχρονα 
καϊ ώρισμένες οδηγίες, έδωσε τό 
σύνθημα τοΰ ξεκινήματος. Σέ λίγο, 
δλοι αύτοί, πλαισιώνοντας τήν ά
μαξα τού ’Αριστόβουλου, έχάραζαν 
πορεία, γιά τά Πάταρα...

(’Ακολουθεί).

* Τετριμμένος, παλαιός δηλαδή, 
χιτών.

πνος!...
Μιά παρέα λίγα μέτρα πλάϊ μου 

διασκεδάζει φωνάζοντας ένώ στά 
πρόσωπα δλων εΐναι ζωγραφισμένη 
μιά χαρά άλλοιώτικη, μιά χαρά πα
ράξενη. Παράξενη... παράξενη... μά.. 
τί έπαθα, άποβλακώθηκα; Στό μυ
αλό μου βουίζει συνεχώς αύτή ή 
λέξη. Παράξενη... παράξενη...

Μά στ’ άλήθεια δέν είναι παρά
ξενο! Τούτοι έδώ οί άνθρωποι δέν 
εΐναι καθόλου νέοι, γέρους θά τούς 
έλεγε κανείς, κΓ δμως χειρονομούν 
κουνώντας τις άρθρώσεις τους μέ 
τέτοια εύκολία πού θά τήν ζήλευε 
κΓ ένα εικοσάχρονο παλληκάρι, φω
νάζουν καϊ γελοΰν κΓ άπ’ τά στή- 
θια τους βγαίνουν τόσο καθαρές οί 
φωνές, πού καϊ τ’ άηδόνι άκόμη θά 
καπριτσωνόταν άν τις άκουγε. Μά 
έκεΐνο πού δέν μπορεί νά περιγρά- 
ψη κανείς, έκεΐνο πού τόν κάνει άνί- 
σχυρο καϊ νά σκεφθή άκόμη, εΐναι 
ή χαρά, ή άγαλλίαση, ή άγάπη, ή 
εύτυχία πού εΐναι ζωγραφισμένες 
στά πρόσωπα αύτών τών άνθρώπων.

Τί είπα; ’Αγάπη...; Εύτυχία...; 
Πρόφερα πάλι μέ τά "δια μου τά 
χείλη τις δυό αύτές λέξεις; Πίνω 
μιά γουλιά' καφέ καί κλείνω τό ρα- 
διοφωνάκι. Τώρα τά πράγματα, τά 
βλέπω πιό καθαρά.

Ναί! "Ημουν έγώ ό ’ίδιος πού 
πριν άπό λίγο πρόφερα τις δυό 
αύτές λέξεις, κΓ αύτό πού μ’ έκα
νε νά τις προφέρω ήταν έκείνη έκεΐ 
ή παρέα τών γερόντων μέ τά φω
τεινά πρόσωπα καϊ τά χαρούμε
να μάτια.

Μά, πώς γίνεται λοιπόν; Θαΰμα; 
"Ισως...!

— Σύνελθε νεαρέ μου, δέν γί
νονται θαύματα στόν καιρό μας. 
Στήν πλατεία τής Νέας Μάκρης 
βρίσκεσαι, πού τήν ζής καϊ τήν ξέ
ρεις πιθαμή πρός πιθαμή κΓ ή πα
ρέα πού κάθεται δίπλα σου δέν σοΰ 
εΐναι καθόλου άγνωστη. Μακρηνοϊ 
καί Λιβισιανοϊ εΐναι καϊ δέν γνωρί
ζεις μόνον αύτούς, άλλά καϊ τά παι
διά τους καϊ τ’ άγγόνια τους άκόμη,. 
Μά καϊ σύ Μάκρη,νός δέν εΐσαι; ή 
κάνω λάθος;

Μέ συγχωρεΐτε... δέν κάνετε λά
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Στό χίλια εννιακόσια καϊ δύο έτη άκόμη 
’Ακούσατε τί έγινε τού Λιβισιού τήν χώραν 
Στό ξακουστό Λιβίσιον στή μέση Παναγία 
’Ακούσατε ένα σκοτωμό μεγάλη άδικία 
Ήτο ήμέρα Σάββατο πάνω πού ξημερώνει 
Καντελαντριοΰ ήθέλησε νά πάη νά σημάνη.
Τήν πόρτα πήγε κι’ άνοιξε τόν κώδωνα σημαίνει 
Καϊ πριν νά πάη στήν έκκλησιά έξαφνικό ήβλέπει 
Βάλλει φωνές τραβά μαλλιά καϊ θλιβερά έκλαίην 
ΚΓ όλος ό κόσμος έτρεξεν νά δούμουν τί συμβαίνει 
Μικροί μεγάλοι έτρεχαν «τί τρέχει;» έρωτοΰσαν. 
ΚΓ όσοι τό μάθανε άπό καρτιάς θρηνούσαν:
Τέλος αύτά άς άφήσουμε κΓ άς πιάσουμε καϊ άλλα 
"Οπου ’ναι πίκρες καϊ καϋμοϊ καϊ βάσανα μεγάλα 
Έπρόβαλλε ή άδελφούλα του στά χέρια τά μαλλιά της 
Ζητά μαχαίρα μοναχή νά μπήξη στήν καρτιά της 
Τοΰ σκοτωμένου σίμωσε καϊ κλαίει κΓ άναδακρυώνει 
Καϊ τήν μιάλην πίκραν της στούν κοσμούν φανερώνει.
Νικόλα πώς τόν άφησες τόν χάρον νά νικήση
‘Η ομορφιά σου πώς νά μπή στόν "Αδη ν’ άσχημίση;
Νά τώβλεπα δέν τώλπιζα μάλεγα νά νικήσης.
Γιατ’ ήσουν τόσον άξιος καϊ δέκα νά νικήσης.
Θεέ μου κάνε έλεος σ’ αύτή τήν άδικία 
Πλέρωσέ το τό σκυλί μέ ίδια τιμωρία.
Θεέ μου καϊ νά τρέμουσιν ώς τρέμει τό καλάμι 
ΚΓ γιατρικόν νά μή βρεθή τόν πόνο τουν νά γιάνη. 
Μικροί, μεγάλοι κλαίγανε στής Παναγιάς τόν γύρο 
Κί τόν Μαχμούτη έβριζαν τό βάρβαρο θηρίο 
ΚΓ ό Πέτρογλου ό δυστυχής λυπητερά τόν κλαίει 
Κϊ πεζοδρόμο άνθρωπο έστειλε νά γυρέβη.
Καϊ πεζοδρόμο έστειλε είδηση γιά νά δώση
Καϊ στό γιατρό τοΰ Πελετιαϊ ραπόρτο γιά νά δώση.
ΚΓ ό Πουλίσης κΓ ό γιατρός τό μεσημέρι φθάσαν, 
Κϊ τού ριπόρτουν έδεκαν κϊ τότε τόν σηκώσαν 
Στό σπίτι του τόν πήγανε στή μέση τόν ξαπλώσαν 
Μέ άνθη καϊ βασιλικά τό σώμα του έστρώσαν.
Μέ άνθη καϊ βασιλικά στόλισαν τό κορμίν του, 
Καϊ σάν λαμπρή πανήγυρης έγινε ή θανή του. 
’Έγραψαν γράμματα χρυσά στού κυβουργιοΰ τή μέση 
Γιά τήν ήμέρα καϊ καιρό τοΰ σκοτωμοΰ του λέει. 
Τοΰ Λιβισιού ή έμουρφους κοίτεται θαμμένος
"Οπου τόν έσκοτώσανε ένας άγριεμένος. 1

Συλλέκτη? ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΚΑΡΑΓΕωΡΠΟΥ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

θος. Μακρηνός είμαι καϊ σάς ύπό- 
σχομαι πώς δέν θά ξαναπιώ καφέ 
ούτε θά συλλογιστώ τόσο βαθειά. 
Αύτά τά δυό, μά τήν άλήθεια, ζα
λίζουν.

—Μακρηνοϊ καϊ Λιβισιανοϊ, εΐναι 
φίλοι μου. Τό μαρτυρούν οί κινήσεις 
τους, στό λέει ή γλώσσα τους, τό 
βλέπεις γραμμένο στά πρόσωπά 

τους. Ξε-νητεμένα παιδιά μιας Πα
τρίδας τόσο γλυκείας, τόσο στορ
γικής, πού δλοι μαζί μ’ δλη τή δύ
ναμη τής γεροντικής τους ψυχής πού 
πάλλει άπό νεανικό ένθουσιασμό, 
προσπαθούν νά τήν άναστήσουν.

— Εΐν’ ό Σύλλογος. Μακρηνοϊ 
καϊ Λιβισιανοϊ πού μένουν στήν ’Α
θήνα, στόν Πειραιά κΓ άλλοΰ, Μα
κρηνοϊ πού μένουν στή Ν. Μάκρη.

Οί ιστορίες άρχίζουν, θύμησες 
ξυπνούν κΓ οί σκέψεις στά παληά 
ξαναγυρίζουν. "Ενα δάκρυ κάπου - 
κάπου κυλά μέ ξεχωριστή βραδύτη
τα στό αύλακωμένο πρόσωπο τοϋ 
γέρου, κΓ ύστερα άκολουθεΐ κΓ άλ
λο κΓ άλλο. Οί περισσότεροι κλαΐ- 
νε. Εΐν’ δμως δάκρυα χαράς κΓ έ
νώ άπό τούς πιό συγκρατημένους 
άκοΰς πότε πότε ένα άστεΐο, πού 
τήν άρχή του θά τήν έχη πάντα έ
κεΐ, καταλαβαίνεις δτι τό σπινθη- 
ροβόλο πνεύμα δέν έλειπε άπ’ τήν 
πατρίδα. ’Ακούω νά μιλάνε μέ θαυ
μασμό γιά ένα σωρό πράγματα έ
νώ άπ’ τά χείλη τους ξεσπούν μέ 
ξεχωριστή νοσταλγία τόσες τοπο- 
νυμίες. Κορδόνι — Κάτω Παναγιά 
— Τρία Καβάκια — Λιχτρός τοΰ 
Χατζηαυγερινοΰ — τοΰ Στούμπου 
ή Λάκκα.

Δέν καταλαβαίνω, δέν ξέρω τί- 
ποτ’ άπ’ δλα αύτά, άλλά δέν εΐν’ 
άνάγκη., φίλοι μου, νά τά ξέρη κα
νείς γιά νά τά καταλάβη. Άρκεΐ 
μόνο νά δής τήν γλυκέιά έκφραση 
πού παίρνει σέ κάθε τους άκου
σμα τό γεροντικό πρόσωπο, καϊ θά 
καταλάβης.

Ποιος ζωγράφος, φίλοι μου, καϊ 
σέ ποιά σύνθεση θά έβαζε τις γε
ροντίστικες αύτές ρυτίδες γιά νά 
φτιάξη τό άριστούργημα αύτό πού 
άθελά του φτιάχνει ό γέρος στό ά
κουσμα αύτών τών λέξεων πού τοΰ

Συνέχεια els τήν 3ην Σελίδα

Αείμνηστος ή

ΒΑΡΒΑΡΑ Β ΜΟΥΣΑΙΟΥ
τό γένος Παπαθανασίου

Άπεβίωσε τόν ’Οκτώβριον π.έ. 
Ή σεμνότης τοΰ ήθους της, ή σύνε- 
σίς της καί τό ένδιαφέρον της δΓ 
εύταξίαν καϊ εύπρέπειαν έν τή κοινω- 
νίςε, έν ή έζησεν, αί αύθόρμητοι έπ- 
εμβάσεις της ώς συμβούλου καϊ ώς 
μεσολαβητοΰ είς δύσκολους δΓ οι
κογένειας περιπτώσεις, αύτά καϊ άλ
λα προσόντα άρετής καϊ ψυχικής εύ- 
γενείας θά συνοδεύουν τήν ένθύμη- 
σίν της είς τήν συνείδησιν τών συμ
πατριωτών μας. Θερμή ύπήρξεν ή 
συμπαράστασις αύτής είς τόν σύ
ζυγόν της, ό όποιος διεκρίνετο κα
τά τούτο. "Οτι τήν ειλικρίνειαν, τήν 
άνιδιοτέλειαν καϊ τόν ένθουσιασμόν 
δΓ άνώτερα πράγματα, τά όποια 
έπεκράτουν είς τόν έσωτερικόν του 
κόσμον, τά έθεώρει υπάρχοντα καϊ 
είς τόν έξω κόσμον, ό όποιος έκά- 
στοτε τόν περιέβαλλε. «Μέ άπατοΰν 
οί άθλιοι», μοΰ έλεγε κάποτε μει- 
διών μειδίαμα άπορίας καϊ συγκα- 
ταβάσεως καϊ έπρεπε νά υπάρχουν 
έγγύτατα ή συνετή έπιφύλαξις τής 
συζύγου καϊ ό σώφρων καϊ στοργι
κός άδελφός Πλάτων νά τοΰ ύπεν- 
θυμίζουν δτι είς τόν κόσμον αύ
τόν καϊ άθλιοι ύπάρχουν καϊ άθλιό- 
τητες ύπάρχουν διά νά άποτρέπουν 
τήν άπογοήτευσιν καϊ νά άποβή ό 
εκλεκτός αύτός επιστήμων κοινωνι- 
κώς άκόμη χρησιμώτερος. Καϊ δταν 
δλα αύτά έγιναν καϊ αί ,ήμέραι έφαί- 
νοντο τελεί ωθείσαι, ένα άπόγευμα 
φθινοπώρου, ή ένενηκοντοΰτις Βαρ
βάρα μοΰ είπε «άς πεθάνω πλέον 
Μιχαλάκη μου» καϊ ό Δεσπότης ηύ- 
δόκησε νά άπολύση. τήν δούλην του 
υπερήλικα 98 έτών. Έξέλιπεν έπί 
γής άκολουθοΰσα κοινωνικούς έργά- 
τας καϊ λειτουργούς μετά τών οποί
ων παρεΐχεν έν Μάκρη πρώτην έμφά- 
νισιν πολιτισμού ύπό τήν εύρυτέ- 
ραν τής λέξεως έννοιαν καϊ άς εύ- 
χηθώμεν δπως ή νέα γενεά, ή έπι 
τοϋ έλευθέρου έδάφους νέα γενεά, 
άποβή άνταξία τών έκλιπόντων τού
των, διά νά διατηρήται έντιμον πάν
τοτε τό όνομα τής άγαπητής μας 
Πατρίδος. Άπεχαιρέτησα πολύ συγ- 
κινημένος τήν σεβασμίαν Δέσποιναν 
πολλών κατ’ αύτήν καλών άναμνη- 
σθείς.

«"Αμε Βαρβάρα στό καλό καϊ 
στήν καλή τήν ώρα, καϊ νά με- 
μίσ’ ή στράτα σου τριαντάφυλλα 
καϊ ρόδα».

Φεύγεις καϊ φεύγουν οί άνθοϊ και 
φεύγουν τά λουλούδια καϊ φεύγουν... 
καϊ φεύγουν...

Μ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΟΥΛΗ
Πριν άπό δύο χρόνια, χάθηκε 

μιά φυσιογνωμία άπ’ έκεΐνες πού έ
φυγαν κΓ άφήκαν πίσω τους άνεξί- 
τηλα τά "χνη τής διαβάσεώς των. 
Ήταν ή Δέσποινα Δουλή.

Συμπαθής καί θαλερός βλαστός 
τής οικογένειας Πανηγύρη Χατζή εΐ
χε τήν εύτυχία ν’ άποτελή τό ίνδαλ
μα καί τήν άδυναμίαν γονέων καϊ 
άδελφών.

Ήταν προικισμένη μέ μιά σπά
νια σωματική ώμορφιά καϊ μέ έτι 
σπανίζουσαν ψυχικήν άνωτερότητα 
καϊ διακριτικήν νοημοσύνην. Αύτά 
γιά τούς δικούς της ήταν πηγή χα
ράς καϊ περηφανείας, καϊ γιά κεί
νους πού τήν γνώρισαν άπό κοντά, 
μιά μαγνητίζουσα φυσιογνωμία.

Συνέδεσε τήν τύχην της μέ διακε- 
κριμένον παράγοντα τής κοινωνίας 
Λιβισίου καϊ Μάκρης, τόν Χριστό
δουλον I. Δουλήν καϊ άπήλαυσε μετ’ 
αύτοΰ τήν χαράν πέντε βλασταριών 
τους.

Δυστυχώς, ή βάσκανος μοίρα πο
λύ σύντομα τήν άπεστέρησε τής εύ- 
τυχίας αύτής, γιατί ό άνδρας της, 
δπως καϊ άλλοι έπεσε κάτω άπό τά 
άτέλειωτα κτυπήματα τής μανίας 
καϊ τής σπάθης τοϋ Τούρκου. Ήτανε 
κΓ αύτός ένας παράγων, ένας τί
μιος άγωνιστής, ένας θερμός πατριώ
της, μιά κορυφή, πού έπρεπε νά 
λείψη.

"Εμεινε κατάμονη.. "Εμοιαζε σάν 
τό λαβωμένο πουλί, πού δέν ξέρει 
σέ ποιο δεντράκι νά κάτση, γιά νά 
συνέλθη.

Αύτό δμως δέν βάσταξε πολύ. Εί
δε γύρω της τάς υποχρεώσεις πού 
τήν άνέμεναν: Τά μικρά, τ’ άνήλικα 
παιδιά της.

"Ακούσε τήν φωνήν ’Εκείνου πού 
έφυγε καϊ πού τήν καλοΰσε στό κα
θήκον της, άπέναντι τών παιδιών 
τους.

Καϊ στήν φωνήν αύτήν συνήλθε. 
Καϊ σάν γυναίκα μέ πίστη κΓ άν- 
τοχή, σάν μιά ήρωΐδα πραγματι
κή, άνέλαβ’ε μόνη της, μέ κατα- 
πλήσσουσαν τι μίαν έργατικότητα 
καϊ στοργήν, τό μεγάλωμα καϊ τήν 
άνατροφήν τών παιδιών της, γιά νά 
τά παραδώση, δπως καϊ τά παρέδω- 
κε, στήν κοινωνία, τίμιους οίκογε- 
νειάρχας, χρηστούς πολίτας καϊ ά
ξιους έπαγγελματίας, άγαπητούς ό
χι μόνον άπό τούς συγγενείς καϊ γε
νικά άπό τούς πατριώτας μας, άλλά 
καϊ άπό πολλούς ξένους.

Νά γιατί οί ψυχές έκείνων πού 
τούς φέραν στόν κόσμον αύτόν, ι
κανοποιημένες άγάλλονται, καί για
τί τό παράδειγμα τέτοιων φυσιο
γνωμιών μένει πάντα ζωντανό κΓ 
άθάνατο.

MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 

ΒΑΦΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΑ

Ο “ΜΙΜΗΣ,, 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΓΕΩΡΓΑ 

ΖΗΝΩΝΟΣ & ΓΕΡΑΝΙΟΥ
ΤΗΛΕΦ. 533.729 

ΑΘΗΝΑΙ

ρΚΟΙΝΩΝ I Κ Αη

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό κ. ’Αντώνιο? Γεωργ. Σαμπα- 
τακάκη? ύπολοχαγό? Οικονο
μικών υπηρεσιών Υγειονομικού 
καί ή δεσποινί? Μαρία Ίωάννου 
Άκριθάκη ήρραβωνίσθησαν. 
Εύχόμεθα ταχεϊαν τήν στέψιν 
κα'ι διαβιβάζομεν τά θερμά 
συγχαρητήριά μα? εΐ? τοΰ? 
μνηστευθέντα? καί του? γονεϊ? 
κ. Ίωάννην καί Ειρήνην ’Ακρι- 
θάκη (τό γένο? Βασ. Θεοδο- 
σιάδου)

ΓΑΜΟΙ

Τήν 29ην ’Ιανουάριου έτελέσ- 
Οησαν οί γάμοι τοϋ κ. Χαρα- 
λάμττου? Καραβόλη μετά τή? 
Δεσποίνη? Β. Χατζησωτηρίου. 
EI? τοΰ? εΰτυχεϊ? νεονΰμφου? 
καί τοΰ? γονεϊ? συμπατριώτα? 
μα? Βασίλειον καί Γεθσημανήν 
Χατζησωτηρίου διαβιβάζομεν 
τά θερμά συγχαρητήριά μα?.

ΔΩΡΕΑΙ

Ο κ. Μιχαήλ Κιλμέτη? αντί 
μνημοσύνου έπί τή συμπληρώ
σει ετου? άπό τοΰ θανάτου 
τή? αειμνήστου μητρό? του 
Εΰαγγελία? προσέφερεν δραχ- 
μά? διακόσια? (200) ύπέρ τοϋ 
Φιλανθρωπικού Τμήματο? τού 
Συλλόγου.

Οι αδελφοί Δουλή έπί τή συμ
πληρώσει διετία? άπό τοΰ θα
νάτου τή? μητρό? των Δεσποί- 
νη? προσέφεραν δραχμά? τρια- 
κοσία? (300) ύπέρ τοϋ Φιλαν
θρωπικού Τμήματο? τοϋ 
Συλλόγου.

ΠΕΝΘΗ

Άπέθανε καί έκηδεύθη τήν 30ην 
’Ιανουάριου ή συμπατριώτισ- 
σά μα? Εύδοξία Κυριακοΰ Σα
ράφη τό γένο? Κοφτερού. ElS 
τά τέκνα τη? ’Ανδρέαν καί 
Θέμιδα Σαράφη, Μαρίαν καί 
Κώσταν Μαυρέα, καί τά αδέλ
φια τη? Κωνσταντίνον Κοφτε
ρόν καί Χρυσάνθην Χατζηαντω- 
νίου ώ? καί τού? λοιπού? 
συγγενεϊ? έκφράζομεν τά θερμά 
συλλυπητήριά μα?

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 27

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ :

ΤΗΛΕΦ. 4-1.209



ΛΙΒΙΣΙ

Λ i Β i Ε i
Μηνιαία Έ φ η μ ε ρ ι ς 
"Ετος 1ον Ά ρ ι 9. 4 
‘Α 8 ή ν α ι ’ια/ουίιριος 1Ρ61

ΣΥΝΔΡΟΜ Α»
Έσω’ερκοΟ :
Έτησία . . Δρχ. 60
Έξάμηνος . » 35
Εξωτερικού :
Έτησία | 5 ή £ 2
Έξάμηνος $ 3 ή t 1

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
PENAN ΒΕΑΙΣΣΑΡΙ3Υ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφεϊον 14 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ 
Μ. ΘΕ0Δ0Σ1ΑΔΗΝ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος
Γραφεϊον 14

Διευθύνσεις συμφώνως τω Νόμω. 
Υπεύθυνος:

ΡΕΝΑ Δ ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Κεφαλληνίας 47 — Άθήναι
Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ 

Πάτμου 44—Άθήναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά καϊ τά$ 
άπόψείζ τής εφημερίδας. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καϊ τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οΐ συγγραφείς των.

Επίσης αί δημοσιευόμενοι 
βιογραφία: δέν είναι κατά σει
ράν άξίας τών προσώπων που 
άφοροϋν.
A/VA/VA/VVUAAzV\zA/\Z\Az^/^/VA/\/A/V'

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΚωΝ)ΤΙΝΟΝ ΚΟΥΡΤΗΝ, καί

ΒΑΣΙΛΗΝ ΚΙΛΜΕΤΗΝ Γαλλία:

Εύχαριστούμεν θερμά διά 
τήν έπιστολήν σας απόσπασμα 
τής όποιας δημοσιεύομεν είς 
άλλην στήλην. Εύχαριστούμεν 
επίσης διά τάς συνδρομάς σας 
καϊ τάς εύχάς σας οΐ όποιες 
μας συνεκίνησαν Ιδιαιτέρως. 
Σας διαβιβάζομεν τούς θερμούς 
χαιρετισμούς καϊ τάς εύχάς τοΰ 
Προέδρου καί όλων τών μελών 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοϋ Συλλόγου.

Έλάβομεν τήν κάτωθι ευχαρι
στήριον έπιστολήν :

Έν Πειραιεΐ τή 1/12/60 
Πρός τόν Σύλλογον 
Μακρηνών καϊ Λιβισιανών

Η ΜΑΚΡΗ
Διά τής παρούσης μου ευ

χαριστώ τόν Σύλλογόν μας 
διότι κατόπιν τής αΐτήσεως 
πού υποβάλαμε, ό Σύμβουλος 
ιατρός κ. Χατζηπαναγιώτου 
μάς έχορήγησε ένα κουτί άντι- 
επιληπτικόν φάρμακον δωρεάν 
διά τόν άσθενή μας Χατζημα- 
νώλην Γεώργιον ό όποιος τυγ
χάνει άπορος.

Χρυσούλα Χατζημανώλη
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Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΣ
( ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΟΣ )

Αγαπητοί πατριώτες,
Στον Σύλλογό μας, πού τό γλυ

κό άεράκι τής προόδου ήρχισε νά 
φυσά βήματα χαράς άκοΰνε όλοι 
οί πατριώτες, μά καί τά φτωχικά 
πονεμένα πατριωτάκια τής βασανι
σμένης Δραπετσώνας.

ΓΓ αυτό σάν λούλουδο, σάν σφρα
γίδα τής προόδου του, έκτίσαμε 
τήν Αθλητική Ποδοσφαιρική ‘Ομά
δα «ΑΕΤΟΣ». Τό δημιούργημα αύ
τό, επιθυμούμε νά γίνη στύλος χα
ράς, ομορφιάς καί άδελφωσύνης.

Άπό όλους νά άγκαλιασθή, νά 
γλυκοχαιρετισθή καί κάθε ένας νά 
τόν ζητωκραυγάση.

Τό δικό μας παράδειγμα έπίσης 
θέλουμε νά άκολουθήση κάθε μέλος 
καί κάθε γωνιά πατριωτική, καί αύ
τό θά γίνη μιά άρχή τών γνωριμιών 
μας, τών πατριωτικών έπαφών μας, 
μά καϊ ή συνάντησις τών γονέων 
μας, μέ τούς ανθρώπους πού έχουν 
χρόνια νά ίδοΰν καί χρόνια νά -μιλή
σουν. Τρέχοντας νά ίδοΰν τήν ‘Ομά
δα «ΑΕΤΟΣ» πού παίζει, θά βρί
σκουν καί έκείνους πού έθεωροΰσαν

Μέ μεγάλη μας χαρά καϊ συγκί
νηση βλέπομε ιδίως έμεΐς οί πα- 
λαιότεροι τή σημερινή πρόοδο καί 
συνεργασία τών διασκορπισμένων 
παντού συμπατριωτών μας, πού μέ 
τόν Αξιέπαινο Σύλλογο τών Μα
κρηνών — Λιβισιανών, μάς ξανα
έρχονται, μέ νοσταλγία καί πατρι
ωτική άγάπη, γιά νά συνεργασθοϋν 
μαζί μας, στή φιλόξενη αύτή γω
νιά τής Αττικής, πού έγινε δεύτερη 
Πατρίδα μας, στή Νέα Μάκρη.

Εϊμεθα βέβαιοι, δτι μέ τήν έν
θερμη υποστήριξη καί συνεργασία 
δλων μας, οί σκοποί τοΰ Συλλόγου 
μας θά πραγματοποιηθούν καί καμ- 
μιά διχόνοια ή κακία δέν θά μπο- 
ρέση νά μάς διασπάση.

Έκεΐνο πού μας συγκινεΐ ιδι
αιτέρως, εΐναι δτι ό Σύλλογος ά- 
ποτελεΐται τό πλεΐστον άπό νέους, 
πού άν καί δέν έγνώρισαν τήν τα
λαίπωρη Πατρίδα, έν τούτοις, σε
βόμενοι τήν ίεράν παράδοσιν τών
φιλόστοργων γονέων των, έχουν τά 
ίδια μέ αύτούς ύψηλόφρονα πατριω
τικά καί έκπολιτιστικά αισθήματα 
καί έπεδόθησαν μέ άγάπην καί ζή
λον, είς τό έργον τοΰ Συλλόγου διά 
τήν πατριωτικήν συνεργασίαν είς ό
λους τούς τομείς τής κοινωνικής προ
όδου, ιδιαιτέρως δέ διά τόν συγ
χρονισμόν καί έξέλιξιν τής Νέας Μά
κρης μας καϊ τήν εύημερίαν καί πρό
οδον δλων τών συμπατριωτών μας.

’Άς είναι ύπερήφανη ή Νέα Γε
νεά, διότι οί γονείς των, μέ τήν ά- 
κατάβλητον ψυχικήν δύναμιν πού τούς 
έχαρακτήριζε καί τά ανώτερα ήθι- 
κά προσόντα, άντιστάθηκαν ύπερή- 
φανα κατά τής βαρβαρότητας καί 
τυραννίας, κατά τήν μακραίωνη καί 
πιό μαύρη δουλεία πού έγνώρισεν 
ό κόσμος καί παρ’ όλες τις σφα
γές, διωγμούς, βασανιστήρια καϊ α
νεκδιήγητες κακουχίες καί στερή
σεις, έπάλαιψαν άκλόνητοι, χωρίς 
νά χάσουν τήν πίστιν των είς τήν 
ορθόδοξον θρησκείαν καί τήν άφο- 
σίωσιν πρός τήν μητέρα Ελλάδα καί 
έθυσίασαν τήν ζωήν των, διά τό ύ- 
ψηλότερον ιδανικόν: τήν Ελευθερί
αν !

"Οσο γιά μάς, πού ανήκουμε πιά 
στήν γενεά πού φεύγει, έμεΐς πού 
ή σκληρή μας μοίρα ήταν νά ΐδοΰ- 
με τόν ξερριζωμό μας διά πυρός 
καί σιδήρου άπό τή λατρευτή μας 
Πατρίδα, τήν νύμφη τής ’Ιωνίας, 
τήν παλαιά Μάκρη, τήν έγκλη,ματι- 
κή γενοκτονία καϊ τόν άφανισμό 
τοΰ Ελληνισμού, πού εΐχε έκεΐ ι
στορία 3000 χιλιάδων έτών, 

γιά χαμένους αετούς.
Ή νίκη τής ‘Ομάδος θά εΐναι καί 

δεύτερη νίκη, μέσα στις τίμιες, γλύ
κες καρδιές δλων τών πατριωτών 
μας.

Τολμήσατε όλοι σας καί θά θελή- 
σετε δλοι σας νά κάνετε κάτι σάν 
κΓ εμάς πού εύχόμεθα κρίκος χρυ
σός νά γίνη καί νά δέση δλους 
μας. ΓΓ αύτό καί τήν ίδρυσή του 
σπεύδουμε νά πληροφορήσουμε είς 
δλους.

"Ενα χαμόγελο ζητάμε καί μιά 
εύχή, γιά επιτυχία, κΓ έμεΐς θά σάς 
τό ανταποδώσουμε σέ χαρά. Ή ‘Ο
μάδα «ΑΕΤΟΣ» σάς χαιρετά άπό 
χαμηλά κΓ ελπίζει μέ τό θάρρος της 
καί τήν τέχνη της, νά τήν καμαρώ
σετε μιά μέρα πού θά πετςί: ύψηλά.

Σάς χαιρετούμε μέ άγάπη 
‘Η πατριωτική ποδοσφαιρική ομάδα

ΑΕΤΟΣ ,— Δραπετσώνας
Ό Πρόεδρος

ΓΙΑΣΣΑΡΗΣ ΑΝΤ.
Ό Γ. Γραμματεύς 

ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓ.

। ζήσαμε άπό τότε μέ τό παρή- 
γορο όνειρο, πώς θάρθη μιά μέρα 
πού, μέ τή δύναμη τοΰ Θεού, νά 
ξαναπάρουμε τά μέρη μας, καϊ νά 
έορτάσουμε στήν άλησμόνητή μας 
Πατρίδα, τή μεγάλη ήμέρα τής Ά- 
ναστάοεως. Είδαμε όμως νά περνούν 
τά χρόνια πιά καί ίσως νά πεθάνουμε 
χωρίς δυστυχώς νά έκπληρωθή τό 
όνειρό μας αύτό. Άλλά έχουμε είς 
τόν Θεόν τίς έλπίδες μας, ότι θά 
χαροΰν τήν Ανάσταση αύτή τά παι
διά μας καϊ άφιερώνουμε σ’ αύτά, 
μαζί μέ τή στοργή μας, τούς πό
θους, τις νοσταλγίες καί τίς ανα
μνήσεις μας.

ΒΈΡΟΥΛΑ Α. ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(τό γένος Μιχ. Δελησάββα)

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΡΧΟΥ
‘Ιστορική άνοοσκόπησις τής 

ζωής του ανθρωπίνου γένους, κα
θιστά γνωστόν είς ήμάς, ότι άψ’ 
ής στιγμής τούτο ήσθάνθη έπι- 
τακτικόν έν τή ψυχή αύτοΰ τό 
αίτημα τής άλληλεξαρτήσεως καί 
τής αμοιβαίας βοήθειας, ήναγ- 
κάσθη νά δημιουργήση τήν νυν 
λεγομένην οικογένειαν, ύποτυπώ- 
δη μορφήν τής Πολιτικής Κοινω
νίας. Τούς βαθύτερους λόγους 
τής δημιουργίας τής οικογενεια
κής συμβιώσεως, άποψεύγοντες 
νά έκθέσωμεν, παραδεχόμεθα αύ
τήν ώς προβαθμίδα τής κοινωνι
κής συμβιώσεως, ώς τούτο τονί
ζει ό Ρουσσώ είς «τό Κοινωνικόν 
Συμβόλαιον»: (Ή οικιακή κοι
νωνία πρέπει νά τεθή ώς τό πρό
τυπον τών Πολιτικών Κοινωνιών). 
Ήμεΐς δέ χρησιμοποιοΰντες τάς 
έννοιας εύρύτερον λέγομεν: οι
κογένεια εΐναι σύνολον ατόμων, 
μικρού αριθμού, συμβιούντων καί 
συνδεομένων φυσικώς μέν διά 
πλησιεστάτης συγγένειας, ψυχι- 
κώς δέ δΓ έπιθυμιών μυχίων, ή 
πραγματοποίησις τών οποίων συ
νεπάγεται τήν άρμονικήν έξέλι- 
ξιν τών συμβιούντων ατόμων. 
Άλλά διά νά πραγματοποιήση 
τόν σκοπόν τής ύπάρξεώς της ή 
οικογένεια, έχει ανάγκην τοΰ αρ
χηγού, δστις θά χαράσση τάς 
κατευθυντηρίους γραμμάς τής οι

Ο ΑΣΠΟΝΔΟΣ ΦΙΛΟΣ ΜΑΣ

Είς δλον τόν κόσμον αί στατιστι
κοί πού έχουν γίνει άποδεικνύουν, 
δτι είς κάθε χώραν μόνον 25% περί
που δέν καπνίζουν, τό δέ ύπόλοι- 
πον 75% καπνίζει πάρα πολύ, μέ
τρια ή όλίγον. Δέν ύπάρχει άμφι- 
βολία ότι τό κάπνισμα άποτελεΐ 
σοβαρώτατον κοινωνικόν πρόβλημα, 
έφ’ όσον άργά ή γρήγορα δημιουρ
γεί αλλοιώσεις τών έσωτερικών μας 
όργάνων καϊ κυρίως τοΰ καρδιακού, 
άγγειακοΰ καί νευρικοΰ μας συστή
ματος.

Ή νικοτίνη φαρμακολογικώς εΐναι 
ένα άπό τά πλέον επικίνδυνα δηλη
τήρια τοΰ άνθρωπίνου όργανισμοΰ 
διότι πειραματικώς έχει άποδειχθή, 
ότι ή περιεχομένη νικοτίνη ενός σι
γαρέτου παρεχομένη δΓ ένέσεων εΐ
ναι δυνατόν νά φονεύση πλείονας 
τοΰ ένός άνθρώπου. Εΐναι αύταπό- 
δεικτον ότι οί καπνισταί έχουν άγ- 
καλιάσει σφικτά αύτόν τόν άσπον
δον φίλον, ό όποιος αργά ή γρήγο
ρα θά έξοντώση τό θύμα του χωρίς 
νά έχη τό δικαίωμα ούδείς έκ τών 
άπομενόντων τής οικογένειας του, 
άφοΰ τό θύμα γίνη, μακαρίτης, νά 
ζητήση τήν ποινικήν δίωξιν αύτοΰ 
τοΰ διαβρωτικοΰ καί ύπουλου φί
λου έφ’ όσον νομοθετικώς εύρίσκε- 
ται έν άπολύτορ τάξει. Πρέπει λοι
πόν παντού όπου δίδεται εύκαιρία 
άφοΰ δέν ύπάρχει προγραμματισμέ
νος άντινικοτινικός άγών, νά γίνε
ται ή κατάλληλος διαφώτισις έπί 
τοΰ θέματος, άρχίζοντας άπό τήν 
μαθητιώσαν νεολαίοτν καϊ τελειώνον
τας είς τόν νεαρώτερον χειρώνακτα.

Τό κάπνισμα καίτοι διαδεδομέ- 
νον είς δλας τάς τάξεις, δέν εΐναι 
δυστυχώς μόδα, διότι τότε θά ήρ- 
χετο καί θά παρήρχετο, άλλά εΐναι 
κακοηθεστάτη συνήθεια ή όποια κα
ταντά δευτέρα φύσις.

Κατά περιόδους έχουν γραφή έκ- 
λαϊκευτικαί έργασίαι διαπρεπών έ- 
πιστημόνων οί όποιοι, κρούουν τόν 
κώδωνα τοΰ κινδύνου διά τά ολέθρια 
άποτελέσματα τής νικοτίνης, τής 
οποίας τά θύματα μετρώνται κα
τά χιλιάδας ήμερησίως. ‘Οσάκις ό 
ιατρός μάς ύποδεικνύει νά κόψουμε 
τό τσιγάρο καϊ δή είς όσους ήρχι- 
σε νά έκδηλοΰται ή νόσος τής νι
κοτίνης, άπαντοΰμε ότι μάς εΐναι 
δύσκολον καί πολλές φορές άδύνα- 
τον νά τό άποχωρισθούμε, διότι ί
σως διά τοΰ τρόπου αύτοΰ άπαλ- 
λασσόμεθα κάπως άπό τό άγχος 
τών καθημερινών άντιξοοτήτων. Κα- 
ιτνιστής μέ συνέπειας διά τήν ύ- 
γείαν του θεωρείται έκεΐνος, πού 
υπερβαίνει τά δεκαπέντε σιγαρέτ- 
τα ήμερησίως καί άναμφισβητήτως 
αί συνέπειαι έπί τοΰ οργανισμού 
εΐναι άναπόφευκτοι καϊ πολλάκις ά- 
ναποκατάστατοι. Τό ποσοστόν τών 
Θανάτων εΐναι ηύξημένον είς τούς 
καπνιστάς καϊ κυρίως κατά τήν ώ
ριμον ήλικίαν δηλαδή μεταξύ 30 
έως 50 έτών. "Οσον ένωρίτερον άρ- 
χίζει νά καπνίζη είς τήν ζωήν του, 
τόσον πρωίμοτέρα θά εΐναι ή έκ- 
δήλωσις τής νικοτινικής νόσου. Ό 

κογένειας καί θά ποδηγετή ταύ- 
την. Έκ τής αδήριτου ταύτης 
ανάγκης γεννώνται τά πολλάκις 
δυσεπίλυτα προβλήματα τού οι
κογενειάρχου. Αί έκάστοτε περι
στάσεις διεμόρφωσαν ιδίας μορ
φής προβλήματα διά τον οικο
γενειάρχην. Αί καταστάσεις δ
μως μεταβάλλονται καί μετ’ αύ
τών καί οί δυναμικοί παράγοντες, 
οί έμφανίζοντες τά οικογενεια
κά προβλήματα. ’Απειράριθμα 
καί ποικίλα είναι σήμερον τά 
προβλήματα τά άπασχολοΰντα 
τόν οικογενειάρχην, άτινα δυνά- 
μεθα νά κατατάξω μεν είς τρεΐς 
γενικωτέρας κατηγορίας: α) ’Η
θικά, β) Κοινωνικά καί γ) Οικο
νομικά.

Τά ’Ηθικά προβλήματα άπη- 
σχόλησαν ανέκαθεν τούς οίκογε- 
νειάρχας, διότι καί ή ορθή αύ
τών λύσις έπιδρά άμέσως έπί 
τής όλης διαμορφώσεως τού οι
κογενειακού βίου καί έπί τής ι
σόρροπου έξελίξεως. Σήμερον δ
μως έμφανίζονται μέ έντελώς δια
φορετικήν δψιν ένεκα τής τρο- 
ποποιήσεως τών βασικών μέχρι 
τοΰδε θεωρούμένων αρχών. Ή έκ- 
λυσις τών ήθών καί ό έκφυλισμός 
(έξαχρείωσις) καί ή άκρως επι
κίνδυνος έλευθεριότης απασχο
λούν συνεχώς τόν αρχηγόν τής

ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

κίνδυνος ύφίσταται άνεξαρτήτως φύ
λου, ήλικίας ή ποιότητος καπνίσμα
τος (σιγαρέττα, πουρά ή ναργι
λές). Οί ύποκύπτοντες είς τό μοι- 
ραίον καπνισταί 70% πάσχουν άπό 
άνεπάρκειαν τών τσεφανιαίων άρ- 
τηριών ή άπό έμφραγμα τοΰ μυοκαρ
δίου.

Είς τάς γυναίκας προεξάρχουν 
αί διαταραχαϊ τής περιφερικής κυ
κλοφορίας. Τά πρώιμα ένοχλήματα 
τής νικοτινικής νόσου εΐναι ή νευρι
κή ύπερδιεγερσιμότης, ή άϋπνία ή 
άντιθέτως κόπωσις σωματική καί 
διανοητική, νωχέλεια καϊ άθυμία 
πρός εργασίαν πάσης φύσεως. Ή 
νικοτίνη δικαίως άποκαλεΐται ό ύπ’ 
άριθμόν ένα έχθρός τής άνθρωπότη- 
τος. Έκτος τών όργανικών βλαβών 
καταστρέφει πολύ τήν βιταμίνην C 
τήν πλέον άπαραίτητον διά τήν ρυ
θμικήν λειτουργίαν τής καρδίας καί 
τήν άντίστασιν τών άγγείων διά τήν 
μή έπέλευσιν τής άθηροσκληρύν- 
σεως.

Διά τόν καρκίνον τοΰ πνεύμονας 
ένοχοποιεΐται ή νικοτίνη ώς ύπεύ- 
θυνος παράγων, δπου βέβαια υπάρ
χει ή έκ τοΰ οργανισμού προδιάθε- 
σις. Αναπόφευκτος εΐναι ή βρογ- 
χΐτις, ή χρονία φαρυγγΐτις, λαρυγ- 
γΐτις καϊ ή εύκολος προσβολή τοΰ 
άναπνευστικοΰ συστήματος είς τάς 
έπιθέσεις τών μικροβίων.

Αντί λοιπόν νά άναγράφεται έπί 
πινακίδων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ θά έπρεπε συμβουλευ
τικούς καϊ περιληπτικούς νά άναγρά- 
φωνται αί συνέπειαι τοΰ καπνίσμα
τος έπί τής ύγείας μας.

ΔΓ αύτοΰ τοΰ τρόπου θά μάς υ
πενθυμίζεται νά δυσπιστοϋμε είς τόν 
άσπονδον φίλον μας μέ τάς όλεθρί- 
ας συνεπείας του έπί τού πολυτι- 
μωτάτου άγαθοΰ τής ύγείας μας.

ΠΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
’Ιατρός

ννΛ/νΛ/νΛΛχΛ/νΛ/νΛ/υ^ννΛ/νΛΛΖννΑ/

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Έλάβομεν τήν κάτωθι έπιστολήν 
άπόσπασμα τής οποίας, δημοσιεύο
μεν:

«Εύχαριστούμεν πολύ διά τήν ά- 
ποστολήν τής άγαπητής μας έφημε- 
ρίδος «Λιβίσι» ήτις μάς παρέχει τα
κτικά μεγάλην εύχαρίστη,σιν.

Άμφότεροι δέ άποστέλλομεν τούς 
άπειρους μας χαιρετισμούς είς δ
λους μας τούς συμπατρ ιώτας, εύ- 
χόμενοι είς αύτούς εύτυχές τό νέον 
έτος καϊ μακρόβιον ζωήν είς τήν 
τόσον άγαπητήν μας έφημερίδα».

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΛΜΕΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ 
Γρενόβλη, Γαλλίας

οικογένειας, ϊνα έκφύγη αΰτη 
τών άνηκούστων ολισθημάτων. 
Διότι έκ τού τρόπου τής άντι- 
δράσεως αύτοΰ, θά έξαρτηθή ή 
περαιτέρω ομαλή καϊ εύρυθμος 
οικογενειακή συμβίωσις καί ή ή- 
θική διαμόρφωσις τών άτόμων. 
Πας άρχηγός δέν δύναται νά πα- 
ραβλέψη τήν σοβαρότητα τών ή- 
θικών τούτων προβλημάτων σή
μερον. Διότι σήμερον παρά πο
τέ άλλοτε, απειλητικός έμψανίζε- 
ται πρό ημών ό τρομερός κίνδυ
νος τής ήθικής έξαρθρώσεως καί 
συντριβής τών αιωνίων ήθικών 
άρχών, αϊτινες ρυθμίζουν τάς κι
νήσεις τών άτόμων καϊ τών λα
ών. Ό οικογενειάρχης πρέπει νά 
άντιδράση σθεναρώς κατά τοΰ 
έξωθεν προερχόμενου έχθροΰ. Δι
ότι έάν έστω καί ολίγα σπέρμα
τα τής θανατηφόρου άσθενείας 
είσέλθουν είς τήν οικογένειαν, ή 
άποσύνθεσίς της εΐναι έξησφαλι- 
σμένη. Ποιους τρόπους άμύνης θά 
άκολουθήση έπί τοΰ προκειμέ- 
νου ό οικογενειάρχης; ’Ιδού τά 
μεγάλα δύσλυτα ήθικά προβλή
ματα.

Καί ήδη εισερχόμενοι είς τά 
κοινωνικά προβλήματα, θά ήθέ- 
λαμεν νά τονίσωμεν τά εξής: 
"Οταν λέγομεν κοινωνικά προ-

Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα

Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος

φέρνουν τήν νοσταλγία τής γλυκεί
ας θύμησης;

Έκεΐνος έκεΐ ό γέρος μέ τό πλα
τύ χαμόγελο σοΰ θυμίζει τή λέξη 
«κορδόνι» πού ακόυσα πιό μπρο
στά καί έκεΐνος μέ τά όλόδροσα α
στεία καί τό σπινθηροβόλο πνεύμα 
τά «Τρία Καβάκια». Παραθέριζαν, 
λέει, έκεΐ τό καλοκαίρι. ‘Ο καθένας 
κάτι υπέροχο σοΰ λέει κΓ όλοι μαζί 
σοΰ δίνουν μιά εικόνα έξαίσια.

— Καθαρή θάλασσα, πλατειά 
προκυμαία καϊ δρόμοι μέ φορτωμέ
νες καμήλες πού φέρνουν τ’ άγαθά 
άπ’ τά μεσόγεια στό λιμάνι. Πιό 
πάνω τά περιβόλια, ένώ σέ κάθε 
αύλή πού λάμπει, οί κυράδες φρον
τίζουν τίς δουλειές τοΰ σπιτιού.

Βρίσκομαι, θαρρείς, σέ λήθαρ
γο: Κλείνω τά μάτια μου καϊ -μέ τά 
φτερά τής φαντασίας πετώ πάνω ά
πό μιά πόλη πού μόνος μου έφτια
ξα, χρησιμοποιώντας σάν φόντο τά 
φωτεινά πρόσωπα αύτών τών ανθρώ
πων. Δέν μπορεί... Δέν μπορεί νά 
κάνω λάθος, αύτή εΐναι: Ή Μάκρη 
τής φαντασίας μου.

Ανοίγω τά μάτια μου καί ή 
πραγματικότης μέ πείθει δτι δέν 
τό κούνησα καθόλου άπ’ έδώ. Άλ
λά τί σημασία έχει; Τήν έζησα έ
στω καϊ γιά λίγες στιγμές, στήν 
φαντασία μου. "Εζησα σέ μιά πό
λη πού μόνος μου έφτιαξα, χωρίς 
περιορισμούς, χωρίς φράγματα. 
Μπορεί νάκανα λάθος, μπορεί νά 
μήν εΐναι δπως άκριβώς τή φαν
τάστηκα. Έσεΐς πού τή ζήσατε καί 
πού τή ξέρετε μή μέ διορθώσετε. 
Αφήστε με νά ζώ καί νά πετώ σ’ 
δλο τό πλάτος τής φαντασίας μου. 
Τί πιό ύπέροχο υπάρχει;

‘Η ώρα δμως πέρασε, ό ήλιος πα- 
ρεχώρησε στήν έφεύρεση τοΰ Έν- 
τισον τήν άγγαρεία τοϋ φωτίζειν τό 
σκότος καί τό σπουδαιότερο... ή 
παρέα μου χάθηκε. Πού νά πάη δ
μως; Εΐν’ δλοι τους άναπόσπαστοι 
άπ’ έδώ, άπ’ τό μεγαλύτερο ίσως 
καί τό πιό άγαπημένο κομμάτι τής 
χαμένης τους πατρίδας. Τό σφίγ
γουν στήν άγκαλιά τους, τό άγα- 
ποΰν σάν παιδί τους. Μοιάζουν σάν 
τήν Μάνα πού σφίγγει στήν άγκα- 
λιά της τά ρούχα τοΰ ξενητεμένου 
της παλληκαριοΰ, σάν τήν κοπέλ- 
λα πού κρατά σφιχτά καϊ φιλά τή 
φωτογραφία τοΰ αγαπημένου της, 
πού βρίσκεται μακρυά τη,ς.

Μά νά τους πάλι...! Συγκεντρω
μένοι στήν πλατεία τοΰ χωριού κά
τω άπ’ τόν γέρο-πεύκο σχηματί
ζοντας ένα όμορφο συνδυασμό... χο
ρεύουν.

Τ’ άκούσατε; χορεύουν!
Σούστα τόν λένε τόν χορό καί 

σούστα πρέπει νά γίνη κανείς γιά 
νά μπορέση νά τόν άποδώση δπως 
τούς βλέπεις νά τόν άποδίδουν.

Γύρισαν δλοι ξάφνου πίσω. Μέ 
μιας πέταξαν τήν στάχτη άπ’ τ’ 
άσπρα τους μαλλιά, ένώ οί ρευμα
τισμοί καϊ τ’ άρθριτικά σεβόμενα 
τή στιγμή ύπεχώρησαν κΓ αύτά ίπ- 
ποτικά. Οί μϋς τεντώθηκαν, τά κόκ- 
καλα όρθώθηκαν καί τά στήθη φού
σκωσαν, ένώ ή λάμψη στά πρόσω
πά τους γίνεται πιό φωτεινή, θαρ
ρείς καϊ βάλθηκε νά ξεπεράση τόν 
ήλιο. Στέκομαι μέ σεβασμό καί βλέ
πω τό θέαμα, ένώ άπ’ τό μυαλό μου 
ζητούν άπάντηση τόσες έρωτήσεις. 
Πού νά οφείλεται άραγε αύτό τό 
θαΰθα; Στόν Σύλλογο, πού τούς 
ένωσε σάν κρίκους στήν μακρυά του 
αλυσίδα; "Ισως...

«’Ισχύς έν τή Ενώσει».
Ή "Ενωσις τούς πέταξε τά χρό

νια άπ’ τά μαλλιά, έδωσε λάμψη 
στά πρόσωπα κΓ άγαλλίαση στήν 
ψυχή; Ασφαλώς!

"Εχουμε λοιπόν Σύλλογο;
Είμαστε ένωμένοι;
Είμαστε ισχυροί; ‘Οπωσδήποτε 

Ναί! Αγαπητοί μου κΓ αύτό εΐναι 
μιά άστείρευτος πηγή άγάπης καί 
εύτυχίας.

Ήβράδυασιν δμως πάρ μου. ΚΓ 
άρχή πιόν γιό μου γιά βούλην αύ
τήν τήν ιστορίαν ήταν τούτο τού 
μιτσόν - μιτσόν τού διαβουλάκιν;

— Β’ δχι καλέ. Λουλός εΐσι; 
Ή Σύλλοους ήταν.

EMM. Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Νέα Μάκρη
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Ιωάννης ’Αλεξάνδρου τοΰ’Αν

τωνίου (ή Γιανναγας) κάτοικος Ν. Μάκρης, άγροφύλαξ, εκ
φράζω, διά μέσου τής άγαπημένης μας έφημεριδούλας «ΛΙΒΙΣΙ», 
τόσον έγώ όσον καί ή θεραπευθεϊσα σύζυγός μου,’Αγγελική, 
τάς θερμάς μας εύχαριστίας πρός τόν συμπατριώτην μας, 
διακεκριμένον επιστήμονα καί μεγάλον στήν ψυχή “Ανθρωπο, 
κ. Παντελήν Χατζηπαναγιώτου, διά τήν αφιλοκερδή περί- 
θαλψί του καί τό μεγάλο του ενδιαφέρον στήν τόσο δύσκολη 
νόσο τής συζύγου μου, τήν όποιαν έθεράπευσε τελείως. Δέν 
βρίσκω λόγια περισσότερα νά τόν ευχαριστήσω, ούτε καί 
οικονομικός δυνατότητας έχω διά νά τόν ικανοποιήσω, διά 
τοΰτο καταθέτω είς τό Ταμεΐον τής Τοπικής ’Επιτροπής Νέας 
Μάκρης, εκατόν πεντήκοντα δραχμάς διά τό Φιλανθρωπικόν 
Τμήμα τοΰ Συλλόγου μας Μακρηνο-Λιβισιανών «Ή Μάκρη».

’Εν Νέςε Μάκρη τή 15-2-1961.

Οϊ εύχαριστοΰντες 

ΐωΑΝΝΗΣ κα'ι ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Π ρ ° Σ Κ Λ Η Σ I Σ
Προσκαλούνται τά μέλη τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος 

Σωματείου ύπό τήν επωνυμίαν «ΕΝΰύΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝίύΝ 
ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙΑΝύύΝ «Η ΜΑΚΡΗ» όπως προσέλθωσιν εϊς 
έτησίαν Γενικήν Συνέλευσιν τήν 26ην Μαρτίου 1961, 
ημέραν Κυριακήν καί ώραν 12 μεσημβρινήν έν τή αιθούση 
Έμποροϋπαλλήλων (Πλατεία Μητροπόλεως όδός 
Φιλοθέης 5β α' όροφος).

Θέματα ημερήσιας διατάξεως :
1) Τροποποίησις τοΰ ύπ’ άριθ. iQ 

άρθρου τοΰ καταστατικοΰ.
2) Λογοδοσία καί οικονομικός απολογισμός Διοι

κητικού Συμβουλίου.
3) Έκθεσις ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής κα'ι άπαλ- 

λαγή ευθυνών Διοικ. Συμβουλίου καί ’Εξελεγκτικής 
’Επιτροπής, καί,

4) Άρχαιρεσίαι δι’ άνάδειξιν Διοικητικού Συμβου
λίου καί ’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.

Έν Άθήναις τή 1η Μαρτίου 1961.
Ό Πρόεδρος Ή Γραμματεύς

Μ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΝΤ. ΓΕύύΡΓΑΛΛΙΔΟΥ

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Συνέχεια έκ τής 2ης Σελίδος 

εύχαριστήση καί τον πιό δύστρο
πο έκδρομέα.

Καθώς ή δουλειά τοΰ φαγητού 
προχωρούσε, και μία βαθεια σιω
πή έπικρατοϋσε, έφθασε ή ώρα 
τοΰ πιοτού, οπότε δ Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μ. 
Σαράφης ύπερχειλισμένος άπό έν- 
θουσιασμό καί πατριωτική ύπε- 
ρηφάνεια «καί όχι ύπό τήν έπί;ρ- 
ρειαν Βάκχου» ώς ό Ιδιος είπε, 
ήρθε στό μικρόφωνο καί μέ λίγα 
θερμά, καθάρια καί στερεά λόγια, 
εύχαρίστησε τό πατριωτικό πε
ριβάλλον καί έτόνισε τά τρανά 
έργα πού έκαμε «τό ύπ’ αύτοΰ 
Διοικητικόν Συμβούλων» καί τίς 
αξιέπαινες επιδιώξεις τοΰ μέλ
λοντος. ’Ανέφερε' καί τό εύχάρι- 
στο γεγονός πού έγινε, δταν έπε- 
σκέφθηκε κάποιον φίλο του στό 
'Γπουργείο Ιίροεβ ρίας τής Κυβερ- 
νήσεως, πού διάβαζε προσεχτι
κά τήν έφημερίδα «Λιβίσι» καί 
τοϋ έξέφρασε τά συγχαρητήρια, 
γιά τό σοβαρόν περιεχόμενο τής 
έφημερίδος αύτής καί τόν έξη- 
δανικευμένο της σκοπό. Σ’ αύτές 
τίς εκδηλώσεις έκτιμήσεως, αι
σθάνεται κανείς ύπερηφάνεια ί- 
τόνισεν δ κ. ΙΙρόεδρος. Στή συνέ
χεια δ κ. Σαράφης έζήτησε στή 
Συγκέντρωσι πού θά γίνη στις 
26 τοΰ Μάρτη, μέ θέματα εκλο
γή νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
καί έκλογή 'Οριστικού Διοικητι
κού Συμβουλίου Οικοδομικού Συν
εταιρισμού, άφοΰ πλέον έγκρίθη- 
κε τό Καταστατικό άπό τό Υ
πουργείο ’Εργασίας, νά άνανεώ- 
σουν τήν ένιαύσια θητεία πού έκ- 
πνέει, τό παρόν Διοικητικόν Συμ
βούλων, πού έργάσθηκε έποικο- 
δομητικά καί μέ ζέση, ώστε νά 
μπορέση νά φέρη εις πέρας τό 
επίπονο μά καί περισσότερο ζη
λευτό έργο.

Τότε διά βοής έκεϊνοι πού βρέ
θηκαν έκεΐ, είπαν δτι έγκρίνουνε 
τά δσα είπε μέ ένδιαφέρον δ κ. 
Σαράφης καί είναι έξ ολοκλήρου 
ώφέλιμα καί άληθινά. Τελικά δέ 
δ κ. Πρόεδρος έπιε τό κρασί του, 
εϊς τήν ύγείαν δλων τών Μακρη- 
νολιβισιανών, σά νά έπινε τό «ευ
χαριστώ» πού τοΰ άξίζει καί πού 
τοϋ τό είπαν δλα τά μέλη μέ άν- 
ταπόκριση. Μετά δ κ. Ν. Καρα- 
γεωργίου μέλος τής Τοπικής ’Ε
πιτροπής τής Ν. Μάκρης, εύχα
ρίστησε τόν κ. Πρόεδρο, τό Διοικ. 
Συμβούλιο καί δλ α τά μέλη πού 
διάλεξαν γιά τόπο αγοράς οικο
πέδων τήν Ν. Μάκρη. Άφοΰ κα
θίσανε δλοι καί ήρθε τό σχετικό 
κέφι, σά νά τό κατάλαβε ή ορ

χήστρα άρχισε μέ τραγούδια τής 
Μάκρης καί τοΰ Λιβισιοΰ. Άπ’ 
δλα τά τραπέζια σηκωθήκανε καί 
κυρίως χορέψανε τή σούστα τοΰ 
Λιβισιοΰ κι άλλα παρεμφερή. Συ- 
νεχίσθηκε «τρικούβερτο» γλέντι 
καί πατριωτικοί ενθουσιασμοί καί 
τό άπογευματάκι έξέδραμον δλοι 
άλλοι, γιά επισκέψεις σέ συγγε
νείς καί άλλοι στήν γραφική πα
ραλία.

Μερικοί ξένοι, άμφιβάλλοντες 
γιά τήν καλή καρδιά τών κατοί
κων τής Ν. Μάκρης, προσεπάθουν 
κρυφά κάπως νά κόψουν κλωνά
ρια μυγδαλιάς, ένφ Sv τό μαθαί
νανε οί Μακρηνοί θά μάς χαρί
ζανε ολόκληρα δένδρα κάτα
σπρης άπό άνθη μυγδαλιάς. Με
τά τό πάνοραματικό ήλιοβασίλε- 
μα, ή ψύχρα ήταν αισθητή καί 
σιγά σιγά συγκεντρωθήκανε δλοι 
στήν πλατεία καί στις 7 ή ώρα 
εϊμασταν έτοιμοι γιά έπιστροφή.

'Η θελκτικότητα τοΰ τόπου τής 
Ν. Μάκρης δέν μας άφηνε νά 
τήν άποχωρισθοΰμε εύκολα, άλ
λά πειθαρχοΰντες στό πρόγραμ
μα καί άφοΰ διαπιστώσαμε τήν 
παρουσία· δλων, αναχωρήσαμε 
στις 7.20'. Ό Σωφέρ έσβυσε τά 
φώτα, σά νά ήθελε νά μή δού
με δτι έγκαταλείπουμε ένα ώραΐο 
μέρος καί νά μετριασθή ή λύπη 
μας. Είναι δμως άλήθεια δτι έ
νφ εϊμασταν στά αύτοκίνητα, δ 
νοΰς μας κολυμπούσε άκόμη στή 
Ν. Μάκρη καί κοπάδια άπό άνε- 
ξίτηλες εντυπώσεις, μάς συνό
δευαν, στήν ήσυχη ατμόσφαιρα, 
πού επικρατούσε μέχρι εκείνη τή 
στιγμή, δπότε άκούσαμε ένα αη
δόνι, πού μέ τή μελιστάλαχτη 
φωνή του, έσπασε τή σιωπή. Πί
ταν ή Δίς Μυρτώ Δουλή«τό κα
μάρι» τών Μακρηνολιβισιανών, 
πού λάμπει σάν αστέρι στόν καλ
λιτεχνικό ορίζοντα Ελληνικό καί 
ξένο καί δέ λείπει σέ κάθε έκδή- 
λωσι τών πατριωτών της. Μεθυ
σμένοι άπό τά γλυχόλαλα τρα
γούδια της καί τήν πλανεύτρα 
φωνή της, φθάσαμε στήν ’Αθή
να κι δ κόσμος 'άρχισε νά κατε
βαίνω, στενοχωρημένος μέν, διότι 
δέν άπ,ήλαυσε περισσότερο τή Ν. 
Μάκρη, άλλά τρισευτυχισμένος, 
διότι πέρασε ανέλπιστα εύχάρι- 
στα. Στόν κ. Πρόεδρο άπηύθυναν 
καληνυχτίζοντας άπειράριθμους 
εύχαριστίας, διά τήν διοργάνω- 
σιν τοΰ απολαυστικού αύτοΰ πε
ριπάτου. Αμφιβάλλει κανένας δτι 
δέν περάσαμε καλά; άς έρθη κον
τά μας νά τό διαπιστώση μοναχός 
του σέ μελλοντικές έκδηλώσεις.

Ν. ΜΠΑΖίωΝΗΣ

Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος 

κοινοί) εξαγοράν οικοπέδων εύθηνών είς έξοχικάς τοποθε
σίας, 2) τήν βελτίωσιν τών οικοπέδων διά τής κοινής εισ
φοράς έκτελέσεως έργων κοινής ώφελείας, 3) τήν οικοδό
μηση/ ύπό τούς συμφεροτέρους όρους Εύθηνών οικιών.

Χρονική διάρκεια τοΰ συνεταιρισμού ορίζεται μέχρι τής 
έκπληρώσεως τών άνω σκοπών.

"“ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ III
Περί συνεταίρων

’Ά ρ θ ρ ο ν 3ον
‘Ως μέλη του Συν)σμου γίνονται δεκτοί κατόπιν έγ- 

κρίσεως καί άποφάσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου οί 
συγκεντρουντες τά ύπό τοΰ Νόμου 602 άπαιτούμενα προ
σόντα, έχοντες δέ τήν ιδιότητα κατά τόν χρόνον τής έγ
γραφής του μέλους τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος Σωματείου 
υπό τήν έπωνυμίαν «"Ενωσις Μακρηνών και Λιβισανών ή 
«ΜΑΚΡΗ».

Έπίσης κατόπιν άποφάσεως τοΰ Διοικητικού καί Ε
ποπτικού Συμβουλίου τοΰ Συν)σμοΰ δυνανται νά γίνουν 
δεκτά και πρόσωπα συγκεντροΰντα μόνον τά ύπό τοΰ νόμου 
602 άπαιτούμενα προσόντα.

Διά νά γίνη τις «μέλος τοΰ Συνεταιρισμού, πρέπει νά 
ύποβάλη έγγραφον άίτησιν έν τή οποία νά δηλοΐ ύπευθύ- 
νως ότι α) αποδέχεται τό Καταστατικόν άνευ έπιφυλά- 
ξεως, β) δέν αποτελεί μέλος άλλου συνεταιρισμού έπιδιω- 
κοντος τόν αυτόν σκοπόν, γ) ή παραδοχή του ώς συνεταί
ρου δέν αντιβαίνει είς άλλους όρους τού Καταστατικού, 
δ) δέν δνετέλεσεν μέλος άλλου συνεταιρισμού ή άν διετέ- 
λεσεν έξεπλήρωσεν πάσας τάς πρός τόν συνεταιρισμόν έξ 
ου έξήλθεν ύποχρεώσεις του. Ή διοίκησις αποφασίζει πε
ρί τής προσλήψεως ή μή τοΰ αίτοΰντος εντός 6 ήμερών 
άπό τής αίτήσεως, καί άν μέν παραδεχθή τούτον, τόν έγ- 
γράφει είς τόν Συνεταιρισμόν άλλως ύποχρεοΰται νά θέση 
τήν άίτησιν ύπό τήν κρίσιν τής προσεχούς Συνελεύσεως, 
έάν δέ ή Διοίκησις παράλειψη τούτο δύναται ό άπορριφθείς 
■νά ζητήση δι’ αίτήσεως τήν έγγραφήν του παρά τής Γε
νικής Συνελεύσεως κατά τήν πρώτην μετά τήν άπόρριψίν 
του τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Αί δηλώσεις αυται επε- 
χουσιν τύπον συμβάσεως μεταξύ τοΰ Συνεταιρισμού καί 
τών συνεταίρων και φυλάσσωνται ύπευθύνως έν τφ Άρ
χει φ τού Συνεταιρισμού.

Ά θ ρ ο ν 5ον
Διά κοινής άποφάσεως τοΰ Διοικητικού και Εποπτι

κού Συμβουλίου διαγράφεται πας συνεταίρος δστις α) 
άσκεΐ έπιχείρησιν όμοίαν πρός τόν ύπό τοΰ Συνεταιρι
σμού έπιδιωκόμενον κύριον σκοπόν, β) καθυστερεί τήν κα- 
ταβλητέαν εισφοράν του πλέον τών έξ (6) μηνών, γ) καθυ
στερεί άλλην πρός τόν συνεταιρισμόν οφειλήν πρός είσπρα- 
ξιν τής οποίας ήρχισεν έκτέλεσις κατ’ αύτοΰ.

Άνευ αίτήσεως τινός διαγράφεται ύπο τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου πας συνεταίρος δστις α) άπώλεσε τάς 
διά τήν έγγραφήν του άπαιτουμένας ιδιότητας, β) κατε- 
δικάσθη δυνάμει τών άρθρων 82, 83, καί 84 τοΰ Νόμου 
602, γ) κατεδικάσθη διά κακούργημα ή πλημμέλημα εκ 
τών έν τοΐς άρθροις 59, 60, 61, 62, 63 και 64 τοΰ Ποι
νικού Νόμου.

Ό οΰτω διαγράφεις (περιπτώσεις β καί γ) δέν δύ
ναται νά γίνη μέλος συνεταιρισμού εί μή μετά πάροδον 
ενός έτους άπό τής διαγραφής του και πάντοτε αποφάσει 
τής γενικής Συνελεύσεως.

’Ά ρ θ ρ ο ν 6ον
Πας συνεταίρος δύναται, άλλά μονον αφού παρέλθη 

διετία άπό τής έγγραφής του, νά δηλώση έγγράφως τρεΐς 
μήνας τούλάχιστον πρό τής λήξεως τής χρήσεως, εις τήν 
Διοίκησιν τοΰ Συνεταιρισμού καί είς το Ειρηνοδικεΐον 
τής έδρας αύτοΰ ότι άποχωρεΐ τοΰ Συνεταιρισμού.

Έν περιπτώσει θανάτου τοΰ συνεταίρου έχει έφαρμο- 
γήν τό άρθρον 21 τοΰ Νόμου 602 ως ετροποποιηθη διά τοΰ 
άρθρου 15 τοΰ άπό 12 Δεκεμβρίου 1925 Νομοθετικού 
Διατάγματος καί πού άρθρου 8 τοΰ Νόμου 5289 ( Εφη- 
μερις Κυβερνήσεως 322 ΤΆ. τής 19.9.1931 περί τρο- 
ποποιήσεως και συμπληρώσεως τοΰ Νόμου 602 περί συ- 
νεταρισμών.

’Ά ρ θ ρ ο ν 7ον
Τά δικαιώματα και αί ύποχρεώσεις τών εξ ερχομένων 

συναταίρων κανονίζονται διά τών άρθρ. 17 καί 18 τού Ν. 
602 ώς έτροποποιήθησαν διά τών άρθρ. 10 και 1 1 τοΰ άπό 
12 Δ)βρίου 1925 Νομοθετικού Διατάγματος. Τά άνωτέ- 
ρω έφαρμόζονται, έάν ή έξοδος τοΰ συνεταίρου γίνη μετά 
τήν πάροδον τής άνωτέρω διετούς προθεσμίας.

Κέρδη δέν διανέμονται.
Τό οίκόπεδον τού άποχωρούντος και μη αντικαθιστά

μενου συνεταίρου έντός δύο μηνών διατίθεται δι άποφά-

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΓΓ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

τέθησαν δλα καλώς, καί οί θερ
μόαιμοι συνεκρατοΰντο άπό άκάί- 
ρους πατριωτικός έκδηλώσεις. 
Έάν παρέμενεν είς Μάκρην μέ- 
χρις ότου λήξει και έπιτευχθεΐ 
ό πολιτικός καί φιλανθρωπικός 
σκοπός τής άποστολής, πιθανόν 
νά μή συνέβαινεν ό φόνος τοΰ "Ελ
ληνας Στρατιωτικού ίατροΰ Μά- 
νωλα καί δέν θά έθρήνουν ή οι
κογένεια τοΰ άδικοσκοτωμένου 
και ή Πατρις τήν άπώλειαν τοΰ 
παλληκαριοΰ.

Μετά τήν Μικρασιατικήν κα
ταστροφήν ώς Πρόεδρος τοΰ Σω
ματείου «Τελμησσός», έκινήθη είς 
τήν σκηνήν τοΰ Λιβισιανομακρη- 
νού δράματος έτρεξε, συνέτρεξε 
τούς άναξιοπαθεΐς συμπολίτας 
του, έκλαυσε τήν μοίραν των, ήρ- 
γάσθη καί επέτυχε νά τούς έγκα- 
ταστήση είς Ν. Μάκρην συνεργίςο 
καί άλλων πατριωτών μας ίδίς(

τοΰ Αντωνίου Τζιζή και Βασι
λείου Πάνου.

Ό Παπά - Διονύσιος Καλαφά
της δέν ύπήρξε μόνον έξαίρετος 
ώς ίερεύς, διδάσκαλος καί άνθρω
πος, ώς στοργικός συγγενής καί 
πρόθυμος πατριώτης άλλά και 
πρότυπον καλού καί έξαιρετικοΰ 
οικογενειάρχου, άναδείξας οίκο- 
γένειαν ζηλευτήν άνταξίαν διδα
σκάλου και ίερέως. Έκ τών τέ
κνων του οί δύο υιοί του ’Άγγε
λος καί Άρίστανδρος έγιναν έ
π ιστή μονές καθώς και μία έκ τών 
θυγατέρων του.

Είς τάς καρδίας δλων τών πα
τριωτών ό Παπά - Διονύσιος Κα
λαφάτης θά καταλάβη θέσιν έν- 
διαφερθέντος πατρός, έξυπηρετή- 
σαντος τούς συμπολίτας του είς 
τάς εύτυχεΐς, καί κακός ήμέρας.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ 

σεως του Διοικητικού Συμβουλίου.
‘Η μερις πάντως τοΰ έξερχομένου συνεταίρου ή πα- 

ραιτουμένου οίκειοθελώς, ή άποβληθέντος ώς καί ή με- 
ρΐς τοΰ άποθανόντος τοιούτου έπιστρέφεται, είς μέν τούς 
παραιτούμενους καί κληρονόμους τοΰ άποθανόντος ώς έχει 
τό ενεργητικόν αύτής ήτοι μετά τήν άφαίρεσιν πάσης τυ
χόν ζημίας ή τήν προσθήκην κέρδους κατά τό τέλος τοΰ 
έτους καθ’ δ άπεχώρησεν ή άπεβίωσεν, είς δέ τούς άπο- 
βαλλομένους ώς εΐχε τό λαβεΐν αύτής κατά τό τέλος τοΰ 
προηγουμένου τής άποβολής έτους. Έν πάση περιπτώ- 
σει ή μερις τοΰ οπωσδήποτε έξελθόντος συνεταίρου έπι
στρέφεται είς αύτόν εντός τριών έτών άπό τής έξόδου, ού- 
χι δμως πρό τής παρελεύσεως 6 μηνών.

Οί έξερχόμενοι συνεταίροι δέν δικαιούνται νά ζητήσω- 
σι τήν έκκαθάρισιν τοΰ Συνεταιρισμού.

’Ά ρθρον δον

Οί συνεταίροι ύποχρεοΰνται α) νά συμμορφώνται πρός 
τό Καταστατικόν καί τάς άποφάσεις τής Γενικής Συνε
λεύσεως καί τού Διοικητικού Συμβουλίου καί νά προστα
τεύουν παντοιοτρόπως τά συμφέροντα τού Συνεταιρισμού, 
β) νά πληρώνωσιν είς τό ταμεΐον τοΰ Συνεταιρισμού τά 
δικαιώματα έγγραφής των και τάς εισφοράς πρός άπο- 
πληρωμήν, ώς ορίζει τό Καταστατικόν ώς καί τάς μηνι
αίας τοκοχρεωλυτικός δόσεις διά τήν άγοράν οικοπέδου 
ή οίκοδόμησιν οικίας, ώς θέλει ορίσει ή Γενική Συνέλευ- 
σις, γ) νά εύθύνωνται έναντι τοΰ Συνεταιρισμού καί τών 
πιστωτών αυτού άλληλεγγύως διά ποσόν τετραπλάσιον 
πρός τό ποσον είς τό όποιον άνέρχεται ή μερις έκάστου.

Ά ρθρον 9 ο ν
Οι συνεταίροι δικαιούνται: α) Νά λαμβάνωσι μέρος 

εις τας Γενικός Συνελεύσεις, ψηφοφορίας ή έκλογάς αύ
τοί ουτοι αυτοπροσώπως, άπαγορεύεται ή έκπροσώπησις 
άρρένων συνεταίρων έν τή Γενική Συνελεύσει.

Επιτρέπεται ν’ άντιπροσωπεύωνται μόνον γυναίκες 
συνεταίροι ή νομικά πρόσωπα συνεταίροι ή κληρονόμοι 
άποβιωσάντων συνεταίρων εν τή συνελεύσει δΓ άλλων συ
νεταίρων νομιμοποιούμενων δΓ απλής επιστολής, κατατι
θέμενης είς τήν συνέλευσιν.

Ουδεις συνεταίρος δύναται ν’ άντιπροσωπεύση πλείο- 
νας τοΰ^ ένός. β) Νά συμμετέχωσιν είς τήν έπιχείρησιν, 
τήν οποίαν συμφώνως πρός τό Κοοταστατικόν, δύναται νά 
αναλάβη ο συνεταίρος καί γ) Νά λαμβάνωσιν γνώσιν τών 
πρακτικών τών Γενικών Συνελεύσεων οπωσδήποτε καί τοΰ 
ισολογισμού καί τοΰ λογαριασμού κερδών καί ζημιών πέν
τε τούλάχιστον ήμέρας πρό τής ύποβολής των είς τήν Γε
νικήν Σ υνέλευσ ι ν.

"Άρθρον 1 0 ο ν
Εκαστος συνεταίρος ύποχρεοΰται νά συμμετάσχη είς 

τόν σχηματισμόν τού συνεταιρικού κεφαλαίου διά τής ά- 
ποκτήσεως μιάς τούλάχιστον συνεταιρικής μερίδος. Ή συ
νεταιρική -μερις ορίζεται έκ δραχμών πεντακοσίων (500) 
έκάσιτη καταβλητέων κατά μέν τό έν πέμπτον (1/5) άμα 
τή εγγραφή τών δέ ύπολοίπων έντός τεσσάρων μηνών. Τό 
Διοικητικόν Συμβουλιον δικαιούται νά έπιτρέψη τήν ύπό 
τίνος συνεταίρου εκχώρησιν τής έν τφ Συνεταιρισμφ με
ρίδος αυτού και τών λοιπών έπ’ αύτοΰ δικαιωμάτων καί 
υποχρεώσεων, ήτοι τοΰ κληρωθέντος τυχόν οικοπέδου κλπ. 
άνευ εκκαθαρισεως τού λογαριασμού αύτής είς έτερον 
προσωπον έστω και μη συνεταίρον -ύπό τόν δρον δτι τό 
πρόσωπον τούτο καθίσταται συνεταίρος καί ύπεισέρχεται 
είς τήν θέσιν τού έκχωροΰντος, έξερχομένου οΰτω τού Συ
νεταιρισμού. Τό αύτό δικαίωμα έχει τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον καί ως πρός τον έξερχόμενον συνεταίρον τόν αί- 
τοΰντα τήν μεταβίβασιν τής άνηκούσης αύτφ μερίδος. Τό 
δικαίωμα έγγραφής ορίζεται είς δραχμάς πεντήκοντα (50).

’Άρθρον 1 1 ο ν
Η ευθυνη έκαστου συνέταιρου ορίζεται μέχρι τοΰ τε

τραπλασίου τής μερίδος του.

’Άρθρον 1 2 ο ν
Ο εισερχόμενος είς τόν Συνεταιρισμόν εύθύνεται ώς 

καί οι λοιποί συνεταίροι διά τάς ύποχρεώσεις τοΰ Συνε
ταιρισμού τας συναφθει-σας προ τής εισόδου τοΰ συνεταί
ρου μη ισχυούσης εναντίας συμφωνίας. Οί προσωπικοί 
δανεισταί τοΰ συνεταίρου δέν έχουσι πρός ασφάλειαν ή 
πληρωμήν αυτών ούδέν δικαίωμα έπι τής εταιρικής περιου
σίας, δυνανται δέ νά έπιδιώξουν ασφάλειαν ή έκτέλεσιν 
μόνον μετά τήν παΰσιν τής εταιρικής ιδιότητας αύτοΰ έπι 
τής άναλογούσης έκ τοΰ ενεργητικού μερίδος είς τόν Συ
νεταιρισμόν.

Συνέχεια στό επόμενο φύλλο

Προσκαλούνται τά μέλη τοΰ ίδρυθέντος καί έν 
Αθηναι$ εδρεύοντας Συνεταιρισμού ϋττό τήν επωνυμίαν 

«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΗ- 
NWN καί ΛΙΒΙΣΙΑΝωΝ «Η ΜΑΚΡΗ» Συν.Π.Ε. εΐς Γενικήν 
Συνέλευσιν τήν 26ην Μαρτίου 1961, ημέραν Κυριακήν 
καί ώραν 10 πρωινήν έν τή αϊθούση Έμποροϋπαλλήλων 
(Πλατεία Μητροπόλεως όδός Φιλοθέης 5β α' 
όροφος).

©έματα ήμερησίας διατάξεως :
1) Ανακοινώσεις Προσωρινής Διοικούσης Επι

τροπής.
2) Άρχαιρεσίαι δι’ άνάδειξιν τακτικών μελών 

Διοικητικού καί Εποπτικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού 
ώς και αναπληρωματικών τοιούτων.

Έν Άθήναις τή 1η Μαρτίου 1961.

*Η προσωρινή Διοικούσα ’Επιτροπή
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Θά ήταν ’ίσως νωρίς ά

κόμη γιά εναν απολογισμό 
τόσο τοΰ Συλλόγου δσο και 
τής έφημερίδος. Δέν έχει 
περισσότερους άπό δέκα μή
νες ζωής δ Σύλλογος και 
πολύ λιγώτερους ή έφημε
ρίδα του. Άφοΰ δμως τά 
μέλη καλούνται σέ Γενική 
Συνέλευση σέ λίγες ήμερες 
δέν θά ήταν άσκοπο νά τους 
υπενθυμίσουμε μερικά άπό 
δσα έγιναν στό διάστημα 
ποΰ πέρασε.

Είναι γνωστό πώς ξεκι
νήσαμε. Τό τονίσαμε αύτό 
σέ προηγούμενα φύλλα κι 
εΐναι περιττό νά τό έπανα- 
λάβουμε. Ριχτήκαμε σ’ έναν 
αγώνα τραχύ πού απαιτού
σε πολλές προσωπικές θυ
σίες. Δέν φεισθήκαμε καμ- 
μιά κΓ αρχίσαμε τό έργο 
μας.

Πρώτη μας σκέψη ήταν 
νά βρούμε μιά στέγη γιά ν’ 
αποκτήσουμε μιά αυτοτέ
λεια και γιά νά δώσουμε 
στόν Σύλλογο τήν άξιοπρε-
πή έμ,φάνιοι που τού ται- 
ριαζε. Νοικιάσαμε τό γρα- 
φεϊον τοΰ Συ?ιλόγου σε κεν
τρικό σημείο τής πρωτευού- 
σης γιά νάναι ή έδρα του 
εύκολα προσιτή σέ δλους
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ΟΓΛΟΝΤΛ ΑΡΟΗίΟί ΦΩΝΗ

τούς πατριώτες. Τό νοικιά
σαμε σέ μιά στιγμή πού τό 
ταμείο μας ήταν κενό. Μά 
έμεϊς, είμαστε δλοι γεμάτοι 
ένθουσιασμό και δέν δειλιά
σαμε.
Σ’ αύτό τό γραφείο πραγ

ματοποιήσαμε πενήντα τα
κτικές συνεδριάσεις και τρι
άντα εκτάκτους μέσα σέ δέ
κα μήνες. Και συνεδριάσεις 
πολύωρες γεμάτες γόνιμη 
δουλειά. Πολλοί τό χαρα
κτηρίζουν αύτό ρεκόρ. Έ
μεϊς, τις θεωρούμε λίγες 
μπροστά στά πολλά προ
βλήματα πού μάς απασχο
λούν...

Μιά άπό τις πρώτες μας 
επιδιώξεις ήταν κΓ ή έκδο
σι τής έφημερίδας αύτής. 
Θέλαμε νά ερχόμαστε σ’ έ
παφή μέ τούς πατριώτες 
και νά τούς μεταδίδουμε τόν 
ένθουσιασμό μας. Ελπίζου
με πως τό κατορθώσαμε. 
Ή σημασία, ή βαρύτητα κΓ 
ή έπιρροή τών εντύπων δέν 
κρίδηκαν ποτέ άπό τόν άριθ 
μό τών σελίδων ή τό ϋψος 
τής κυκλοφορίας τους. Τό 
αναφέρουμε αύτό γιατί παρ 
δλο πού ή έφημερίδα μας 
θαυμάζεται άπό ξένους, με
ρικοί πατριώτες τήν έπι-

Αύτή ή ύποχρέωση νά γράφω 
χρονογραφήματα μόνο μέ Μακρη- 
νολιβισιανά θέματα μέ κάνει. ώ
ρες ώρες νά νιώθω αάν ύπανδρος 
Παρθένα. Κι’ ό παρθενικός μου 
εγκέφαλος δέν μπορεί νά κατεβά
σει ούτε μία ιδέα. ’Απελπισμένος 
ξεφυλλίζω τούς «Βατταρισμούς» 
τοϋ Παππού μου, και ξαφνικά 
Ανακαλύπτω πώς ό Δάσκαλος ο 
Μουσαίος μ’ αύτά πού λέει μπο
ρούσε ν’ άποταθή καί στούς ση
μερινούς "Ελληνες, καί δχι μο
νάχα τούς Μακρηνολιβισιανούς. 
Καί σκέφθηκα νά δώσω τό λόγο 
σ’ ’Εκείνον. ’Ακούστε λοιπόν τή 
φωνή πού μίλησε έδώ καί 80 
χρόνια, (δίνω αποσπάσματα άπό 
τόν πρόλογο... "Οσα μοΰ έπιτρέ- 
πει δ χώρος).

«Και δτι μέν ή καθωμιλημέ- 
νη δέον νά είναι ή βάσις τής δι
δασκαλίας έν τοΐς ήμετέροις έκ- 
παιδευτηρίοις, αύτόδηλον’ έπει- 
δή δέ ή κοινωνία θέλει έχει ό
χλον καί λογίους, πτωχούς καί 
πλουσίους, άνδρας καί γυναίκας, 
σοφούς καί αμαθείς, οί διδάσκον
τες καί οί συγγράφοντες δέν πρέ
πει μόνον ν’ άποβλέπωσιν εις τούς 
ολίγους άλλά καί είς τούς πολ
λούς, εϊς τόν λαόν δήλα δή, δστις 
είναι δ Αγρός έν ώ φύονται τά 
καλλίπνοα άνθη, καί τά ύψίκομα 
δένδρα, δήλα δή οί σοφοί καί με
γάλοι άντρες. Έγώ ομολογώ με
τά παρρησίας, δτι έργάζομαι καί 
είργάσθην ύπέρ τού λαού, ύπέρ 
τοϋ έργατικοΰ λαού τού τρώγον
τας τόν άρτον αύτοΰ έν ίδρώτι τού 
προσώπου του, τοΰ αθώου τούτου 
νηπίου τέκνου τής φύσεως, ύπέρ 
οδ πας φιλογενής "Ελλην καί φι
λάνθρωπος χριστιανός μεριμνά, 
καί ύπέρ αύτοΰ έφιλοπόνησα τό 
παρόν λεξιλόγιον.............................
Εί'μεθα νήπια ώς πρός τήν ηθι
κήν καί διανοητικήν άνάπτυξιν, 
καί έχομεν άνάγκην γάλακτος, 
δπως τραφώμεν καί αύξηθώμεν 
είς Ανδρα τέλειον, είς μέτρ ον ή
λικίας. Τό ζήτημα τής δημοσίας 
έκπαιδεύσεως, δπερ αλλαχού έ- 
γινεν δόγμα τής «πρώτης Ανάγ
κης» παρ’ ήμΐν παραμένει «ζή
τημα χρόνου», καί άεννάως δια- 
πλ ηζτιζόμεθα μή θέλοντες νά θυ-

σιάσωμεν οβολόν ύπερ τού λαού.... 
........ Καλέ άνθρωπε συνεισφέρων 
ύπέρ τής πατρίδος σου, συνεισφέ
ρεις ύπέρ τοϋ υΐοΰ σου- διότι ό 
υίός τοϋ γείτονός σου, μενών α
γράμματος, γίνεται κακούργος 
καί θά βλάπτη τόν υιόν σου. Ένώ 
συντελών ύπέρ τοϋ συμπολίτου 
σου μορφώνεις κοινωνίαν, έν' ή 
ό υίός σου θά ζήση τιμώμενος 
καί έν άνέσει.................... καί δια-
πληκτιζόμεθα βαναύσως έν ταϊς 
κοιναϊς ήμών συνελεύσεσι μόνον 
καί μόνον ϊνα μή δώσωμεν πεν
τάραν ύπέρ τών σχολείων......
καί διαλυόμεθα γαυριώντες, διότι 
καλά τ ά έ κ ο π α ν ί σ α- 
μ ε ν. 'Επειδή δμως αί κοινωνίαι 
δέν άποθνήσκουσιν, διότι τά πρό
σωπα είναι πρόσκαιρα, καί ή κοι
νωνία αιώνιος, είς μακροτέραν 
τινά εποχήν έ λ π ί ζ ω (ΣΙΙΜ. 
γιά νά ύπογραμμίζει τό «έλπίζω» 
φαίνεται πώς ή ελπίδα του ήταν 
πολλή άχαμνή, καί οέν είχε ά
δικο!) δτι ή φωνή θά εύρη ηχώ, 
καί έπι τή έλπίδι ταύτη παρου
σιάζω είς φώς τό λεξιλόγιό μου. 
Έλπίζω, δταν σιγήσωσι τά προ
σωπικά πάθη καί μίση άτινα παρ’ 
ήμΐν κατά κακήν μοίραν άπο- 
τελούσι δάσος άδιεξίτητον, δταν 
ή φωνή τής συνειδήσεως λάβη τό 
κράτος αύτής, έλπίζω ότι θά εύ- 
ρεθώσι τινές συμπολΐται ν’ άσπα- 
σθώσι τάς άρχάς μου, καί νά εύ- 
ρεθή μίαν ήμέραν ή πατρίς μου 
όδεύουσα παραλλήλως πρός τάς 
ομογενείς κοινότητας είς τήν ο
δόν τής προόδου........
’Έγγραφον έν Λειβησίφ τής Λυ- 
κίας κατά Νοέμβριον τοΰ 1882 
Ό έν διδασκάλοις ελάχιστος

Μ. I. ΜΟΓΣΑΙΟΣ
Τό 1924 στόν Ελεύθερο Λό

γο τρία βαρυσήμαντα άρθρα έ
φεραν τήν ύπογραφή....

'Ο ελάχιστος τών ιατρών 
Β. Μ. ΜΟΓΣΑΙΟΣ

Ό Δάσκαλο; ήλπιζε, δ υίός του 
ήλπιζε καί ό έγγονός ελπίζει! 
Καί επειδή ύπέγραφαν έλάχιστοι 
στήν μεγαλοσύνη τους μπορώ καί 
γώ νά υπογράψω ελάχιστος για- 
ττ ή ελπίδα μου είναι μεγάλη 
'Ο ελάχιστος τών έλπιζόντων

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

στρέφουν και κάποιος εϊπε 
πώς μέ μιάμισυ δραχμή 
παίρνει μιά πολυσέλιδη 
καθημερινή έφημερίδα! Λυ- 
πούμεθα πού δέν κατάλα
βαν δλοι τόν σκοπό καιτήν 
αποστολή τής έφημερίδας 
αύτής Κι’ αύτό δέν εΐναι 
πρός τιμήν των.

"Ενας άπό τούς πρωταρ
χικούς σκοπούς τοΰ Συλλό
γου εΐναι κα'ι ή αρωγή τών 
απόρων πατριωτών μας. 
Μας άπησχόλησε άμέσως 
αύτό και θελήσαμε νά δεί
ξουμε έμπράκτως τήν άγά
πη μας ιδιαίτερα σ’ αύτούς 
πού ευνοήθηκαν λιγώτερο 
άπό τή Μοίρα. Ιδρύσαμε 
τό Ίατρο - Φαρμακευτικό 
Τμήμα τοΰ Συλλόγου κΓ έ- 
βοηθήσαμε, δσους πατριώ
τες κατέφυγαν σ’ έμας, μέ 
ιατρική περίθαλψι κα'ι φάρ
μακα δωρεάν. Παράλληλα 
παρελάβομεν είδη ρουχι
σμού και ύποδήσεως άπό 
τήν ’Αρχιεπισκοπήν ’Αθη
νών καί τά μοιράσαμεν σέ 
άπορες οικογένειες πατριω
τών μας.

Γιά νά είμαστε σέ μιά 
πιο στενή έπαφή μέ τούς 
πατριώτας μας καί τά προ- 
βλήματά τους έγκαταστή- 

(σαμε ’Αντιπροσωπευτικές 
Επιτροπές οέ κέντρα δπου 
υπάρχουν πολλοί, δπως ή 
Δραπετσώνα, ή Ν. Μάκρη, 
ή Νίκαια, ή Άμφιάλη κλπ. 
Οι ’Επιτροπές αύτές μας 
κρατούν ένημέρους γιά τίς 
άνάγκες τών πατριωτών 
μας.

Δέν υστερήσαμε σέ εκδη
λώσεις δπου πιό εύκολα ξα
ναζεσταίνονται οί παληοΐ 
δεσμοί. Έκάναμε πέντε εκ
δρομές έκ τών οποίων οί 
τρεις στή Ν. Μάκρη καί μιά 
στό Ν. Λιβίσιον - Ώροποΰ 
γιά νά έπισκεφθοΰμε τούς 
έκεΐ εγκατεστημένους πα
τριώτας μας. Μέ συνεστιά
σεις και τό κόψιμο τής Βα- 
σιλόπιττας συμπληρώσαμε 
τις έκδηλώσεις αύτές πού ή 
κάθε μιά τους ήταν πλούσια 
σέ συγκίνησι καί πατριωτικό 
παλμό.

Μά έγινε κάτι άκόμα πιό 
μεγάλο καί ούσιαστικό. Ή 
ϊδρυσι τοΰ Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού πού χάρις 
σ’ αύτόν θά μπορέσουμε— 
δπως έλπίζουμε—νά ξανα
κτίσουμε ένα κομμάτι τής 
χαμένης πατρίδας μέσα στήν 
αγκαλιά τής μητέρας γής. 
Εΐναι ένα όνειρο κΓ αύτό 
πού θά μεταβληθή δμως 
γρήγορα σέ πραγματικό
τητα.

Οί ξένοι μάς παρακολου
θούν καί μάς θαυμάζουν. 
ΚΓ εκφράζουν έμπρακτα 
τόν θαυμασμό τους αύτόν 
ζητώντας νά έγγραφοΰν ε
πίτιμα μέλη γιά νά ξανα
ζούν μαζί μας τούς θρύλους 
καί τίς παραδόσεις μας οί 
οποίες τούς έχουν τόσο συγ- 
κινήσει.

'Ομολογούμε πώς ήταν 
καί εΐναι δύσκολο νά σαλ-

ΜΟΡΦΕΣ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ
ΚΥΜΑΖΗ1 ΙΠ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Ό Κυριαζής Άγγελή Καλαφά

της ήτο απόφοιτος τοΰ Διδασκα
λείου ’Αθηνών και είργάσθη ώς 
διδάσκαλος τών Σχολών Μάκρης 
άπό τοΰ 1889 μέχρι τοΰ 1896 
και ώς διευθυντής αύτών άπό τοΰ 
1896 μέχρι τοΰ 1901, δτε χει
ροτονηθείς ώς ίερεύς μετωνομά- 
σθη Παπά - Διονύσιος. Ό άείμνη- 
στος διδάσκαλος διωργάνωσε τά 
σχολεία τής Μάκρης κατά τό νέον 
σύστημα. Είσήγαγε τήν 'Ελβε
τικήν γυμναστικήν μέ όργανα, 
κορόνας καί κοντούς. Κατήρτισε 
παιδικές χορωδίες μέ δίφωνα καί 
άσματα. ’Ήσκει τούς μαθητάς νά 
ψάλλουν τά κάλαντα κατά τά 
Χριστούγεννα, Νέον ’Έτος καί 
Φώτα, δι’ έπένδυσιν καί ύπόδη- 
σιν τών φτωχόπαιδων τοΰ σχο
λείου. Έφρονημάτιζε τούς μα
θητάς του, μεταγγίζων άπό τήν 
φλόγα τής ψυχής του είς τάς 
καρδίας των παν πατριωτικόν 
φρόνημα.

Ό Παπά Διονύσιος ήτο άπό 
τούς διδασκάλους έκείνους πού έ- 
ξέτειναν τήν μορφωτικήν δράσιν 
των καί έξω τοΰ σχολείου. Έπρω- 
τοστάτη είς πάσαν πατριωτικήν 
κίνησιν καί κοινωφελή δράσιν. Ή 
γνώμη του ήτο σεβαστή, διότι 
ήξερε νά τήν ύποστηρίζη καί δι- 
καιολογή ώστε νά γίνεται άπο- 
δεκτή καί άπό τούς άντιγνωμοΰν- 
τας. Μέ τήν πειθώ προεκάλη τήν 
έκτίμησιν καί τόν σεβασμόν τών 
άλλων καί έπετύγχανεν, ώστε τά 
άντιτιθέμενα κόμματα νά συμβάλ
λουν είς τήν εύόδωσιν κάθε κοι
νωνικού έργου διά τής εύγενοΰς 
μεταξύ των άμίλλης.

Ή χειροτονία τοΰ Κυρ. Κα
λαφάτη είς ιερέα διήνοιξεν είς 
τό»' καλόν καί άραστήριον τής 
Εκκλησίας στρατιώτην στάδιον 
εύρυτέρας καί εύγενεστερας κι- 
νήσεως καί ενεργεί ας έν συνδυα
σμέ μέ τήν διδασκαλίαν. Εγκα
τασταθείς είς ’Αθήνας τφ 1901 
ώς ίερεύς, τής ενορίας τοΰ 'Α
γίου Λουκά καί άργότερον τής 
Ζωοδόχου Πηγής, ήρχισε τήν εύ- 
αγγελικήν φιλανθρωπικήν του 
δράσιν. "Ιδρυσε Σωματεία, ώς 
τής Τελμησσοΰ πρός ύποστήρι- 
ξιν τών Λυκίων καί τόν Σύλλο
γον Κοινωνικής ώφελείας «Μέρι
μνα», πρός περίθαλψιν καί νοση
λείαν τών άπορων ένοριτών καί 
ένδυσίν καί ύπόδησιν τών φτωχό
παιδων καί ενδεών. Τοιουτοτρό
πως δρών έφείλκυσε τήν έκτίμη- 
σιν τών ενοριτών, οί όποιοι τόν 
συνέτρεχαν είς τάς ύπέρ τών πα- 
σχόντων συνανθρώπων προσπά
θειας του.

Μετά τόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον 
εστάλη τόν Μάϊ-ον τοΰ 1919 ύπό 
τοΰ Πατριωτικοΰ Ιδρύματος, 
μετ’ άλλων πατριωτών μας δπως 
τοΰ ίατροΰ Βασιλείου Μουσαίου, 
καί τοΰ Π. Μακρή, είς Λιβίσιον 
καί Μάκρην πρός διανομήν είς 
τούς δεινοπαθήσαντας έκ τοΰ πο
λέμου κατοίκους, άνεξαρτήτως 
φυλής, διαφόρων βοηθημάτων, είς 
ένδύματα, ύποδήματα, φάρμακα 
καί ιατρικήν περίθαλψιν. Ύπό τήν 
πνοήν καί τάς οδηγίας του διε- 
Συνέχεια στήν 4η Σελίδα

πίζης εγερτήριο σέ άπονε- 
κρομένες αναμνήσεις και νά 
ταράζης τά νερά τής λήθης 
υστέρα άπό τόσα χρόνια. 
Γι’ αύτό και είναι τραχύ τό 
έργο μας.

’Άς γίνουν κριτές μας 
όσοι μάς παρακολουθούν μ’ 
ενδιαφέρον κι’άγάπη.Στούς 
άλλους πού μένουν μακρυά 
κ’ επικρίνουν θά πούμε ο.τι 
κΓ ό Έμερσον :

«Ή ζωή είναι πολύ σύν
τομη γιά νά σπαταλιέται σέ 
κριτική, ειρωνείες ή σχόλια. 
Τό σκοτάδι έρχεται γοργά».

ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

"Ενα στιγμιότυπον άπό τήν Συνεστ ίασιν Δραπετσώνας. Μέλη τής Τοπικής 
’Επιτροπής χορεύουν τήν σούστα. Διακρίνονται ό κ. Νικόλαος Παντελής, 
ή κ. ’Αμαλία Γεωργίου, ή δίς Βέρα Μώρου, ή κ. Χρυσούλα Βράτσου καί 

ό κ. Γ, Παναγής
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Έν Άθήναις τή 25-2-61

Α ΠΟ Φ Α ΣIΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

©ΕΜΑ : ”Εγκριοιις Καταστατικού.
Έχοντες ύπ’ όψει: 1) Τάς διατάξεις τών άρθρων-2 καί 

5 τοΰ νόμου 602/1914 «περί Συνεταιρισμών» ώς οΰτος 
έτροποποιήθη καί συνεπληρώθη μεταγενεστέρως καί 2) 
τήν άπό 10-1-1961 αϊτησιν τοΰ Συν)σμοΰ Μακρηνών 
-Λιβισιανών ή Μάκρη Συν. Π.Ε. περί έγκρίσεως τοΰ κα
ταστατικού αύτοΰ,

Ά π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν
Έγκρίνομεν τό έξ άρθρων τριάκοντα ένα (31) άπο- 

τελούμενον καταστατικόν τού Οικοδομικού Συν)σμού Μα
κρηνών - Λιβισιανών «ή Μάκρη» Συν. Π.Ε. ώς τούτο έτρο
ποποιήθη καί συνεπληρώθη παρ’ ήμών προσαρμοσθέν είς 
τάς διατάξεις τών κειμένων νόμων.

Διά τοΰ έγκρινομένου καταστατικού, ορίζονται α) ώς 
έδρα του Συν)σμου ή πόλις τών ’Αθηνών, β) ώς συνεται
ρική μερις τό ποσόν τών πεντακοσίων (500) δραχ., γ) 
ώς συνεταιρική εύθόνη τό ποσόν είς δπερ ανέρχεται τό 
τετραπλάσιον (4/σιον) τής άξίας τής συνεταιρικής μερί
δος δι’ ήν έκαστος συνεταίρος ένεγράφη.

Περίληψις τής παρούσης καταχωρισθήτω είς τό παρ’ 
ήμΐν τηρούμενον Μητρώον Συνεταιρισμών ύπ’ αύξ. άριθ- 
μόν Μητρώου 19/61 δν τοΰ λοιπού θά φέρη ό ώς άνω 
Συνεταιρισμός.

Ό Υπουργός
ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

Κ ο ι ν / σ ι ς

1) Ειρηνοδικείου ’Αθηνών 
’Ενταύθα

μετ’ αντιγράφου καταστατικού.
2) κ. Μιχ. Σαράφην
όδός Άγιου Μελετίου 40 

’Ενταύθα
μετ’ αντιγράφου καταστατικού.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ I 
’Επωνυμία καί "Εδρα 

’Άρθρον 1 ον
Συνιστάται Συνεταιρισμός μέ περιορισμένην εύθύνην 

συμφώνως πρός τόν Νόμον 602 καί τούς μεταγενεστέρως 
τροποποιήσαντας τούτον, ύπό τήν έπωνυμίαν «ΟΙΚΟΔΟ
ΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙ ΣΜΟΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ — ΛΙ Β I Σ ΙΑ- 
ΝΩΝ» «Η ΜΑΚΡΗ» Συν. Π.Ε. μέ έδραν τάς ’Αθήνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II
Σκοπός καί διάρκεια

’Ά ρ θ ρ ο ν 2ον
Ό Συν)σμός σκοπόν έχει 1) την προαγωγήν τής 

ιδιωτικής οικονομίας τών συνεταίρων διά τής ένώσεως τών 
οικονομικών αυτών μέσων καί δυνάμεων ιδία δέ τήν άπό

Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ ΓΚΟΙΝΩΝ I Κ Αη

ΚΑΑΛΙΪΤΡΑΤΟΣ 4 ΠΡΟΚΛΛ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Ήταν μεσημέρι, δταν τ’ άμάξι 

μέ τους έφιππους συνοδούς του, έμ
παινε στήν παραλιακή πόλη τών Πα- 
τάρων. Οί κιονοφόρες κατοικίες τών 
θεών καί τών ανθρώπων σπαρμένες 
σέ μιά αρκετά μεγάλη επικλινή έκτα
ση, προξενούσαν έντύπωση στον Καλ- 
λίστρατο καϊ πρό παντός τό Στάδιο. 
Ήταν καμωμένο σέ δωρικό ρυθμό, 
μέ μιά μεγαλόπρεπη εξέδρα, πού 
τήν υποβάσταζαν «μικρές, ρωμαϊκού 
ρυθμού, κολώνες κατοπινή προσθή
κη κάποιου, ίσως, δουλοπρεπή άρ
χοντα, γιά νά κολακεύση τούς ρω
μαίους πάτρωνές του.

Έκεΐνο, δμως, πού έκαμε ξεχωρι
στή έντύπωση, στόν ιμικρό Καρμυ- 
λησσέα, ήταν τό πεταλόσχημο Θέα
τρο, πού έφάνταζε στήν κοκκινόχρω- 
μη πεδιάδα, σά μιά πελώρια άλο- 
γίσια όπλή.

— Μου φαίνεται, πατέρα, άρχισε 
νά έξωτερικεύη ό Καλλίστρατος τις 
σκέψεις του, δτι τό απέναντι κτίσμα 
εΐναι τό θέατρο τής πολιτείας, γιατί 
μοιάζει πολύ, πρός τό αντίστοιχο 
τοΰ τόπου μας, μέ τή διαφορά, πώς 
έτοΰτο δώ εΐναι μαρμαρένιο, ένώ 
τό δικό μας...

Τά χτυπήματα τών άλογων στα
μάτησαν. Καϊ τότε ό άρχηγός τών 
άτάκτων, μέ <μιά έπιδέξια κίνηση, 
κατεβαίνοντας άπό τό περήφανο άτι 
του, ύψωσε τό δεξϊ χέρι, πρός τό 
μέρος τοΰ ’Αριστόβουλου, λέγοντάς 
του συγχρόνως:

—Τό καθήκον μας έχει τελειώσει, 
άρχοντα τής Καρμυλησσοΰ. Καιρός, 
νά πάρουμε πάλι τά βουνά.

'Ο ’Αριστόβουλος δέν ευρισκε λό
για κατάλληλα, γιά νά έκφράση τά 
συναισθήματα ευγνωμοσύνης, πού 
τόν πλημμύριζαν έκείνη τή στιγμή. 
Τά χείλη του τρεμόπαιξαν γι’ άρκε- 
τό, προσπαθώντας νά βοηθήσουν τή 
σκέψη, στήν έξεύρεση λέξεων εύχα- 
ριστίας. Κι’ υστέρα άπό τήν προ
σπάθεια αύτή, άπευθύνθηκε σ’ δλα 
τά ιιέλη τού άτακτου σώματος, λέ
γοντας συγκινη μένος:

— Φίλοι μου, ευχαριστούμε, γιά 
δ,σα ·μάς έχετε, ώς τώρα κάμει. 
Πηγαίνετε έκεΐ, πού σάς προστάζει 
ή συνείδησή σας καϊ μή ξεχνάτε, δτι 
έχετε μαζί σας τις ψυχές δλων τών 
τίμιων Ελλήνων τής Λυκίας, οπω^ 
καί τήν ταπεινή δική μου. ’Επειδή 
όμως αύτά δέν άρκούν, είμαι τής 
γνώμης, δτι σέ άνδρες, σάν τής πε
ριωπής σας, πού προσφέρουν εκδου
λεύσεις έμπρακτες, μέ τρόπο, ανάλο
γο πρέπει ν’ άποδίδωνται κι’ οί τι 
μές. Κι’ ό όνομαστός ρήτορας τής 
Καρμυλησσοΰ, έβγαλε άπό τόν κόρ
φο του ένα πέτσινο σακκουλάκι μέ 
χρυσά καϊ άργυρά νομίσματα και 
τό παράδωσε στόν Έγερσία. ’Εκεί
νος άρνήθηκε, νά τό πάρη λέγοντας 
δτι, άν δίνεται αύτό, γιά νά χρήσιμο· 
ποιηθή τό περιεχόμενό του γιά έξο
δα διατροφής τοΰ σώματος, τά ίδια 
καταβάλλονται σέ μορφή είδους άπό 
τούς περίοικους.

‘Ο ’Αριστόβουλος, καθώς κι’ ό 
γυιός του, πού ώς έκείνη τή στιγμή 
παρακολουθούσε τή συζήτηση μέ κά
ποιο χαλαρό ένδιαφέρον, άντέδρασαν 
καϊ ύστερα άπό άρκετή έπιμονή, πού 
κατέβαλαν κι’ οί δυό τους, ό άρχη· 
γός τής ομάδας, άναγκάστηκε νά τά 
πάρη, λέγοντας συγκινημένος:

—'Η έπι-μονή καϊ τών δυό σας, 
νά πάρω τά χρήματα, μέ πείθουν 
δτι ή έπιθυμία, γιά άνάκτηση τής- 
’Ελευθερίας par. υπάρχει σ’ δλες τϊς 
κοινωνικές τάξεις κι’ αύτό δυναμώ
νει άκόμα πιό πολύ τήν πίστη μας, 
γιά τήν άποτίναξη τοΰ ρωμαϊκού 
ζυγού. Χαίρετε, λοιπόν και μή ξε
χνάτε ποτέ σας τό Νικόστρατο, γυιό 
τοΰ τελευταίου ήγεμόνα τής Λυκίας, 
πού σάς παρουσιάστηκε «μέ τό συμ
βολικό όνομα, Έγερσίας.

Οί δυό Καρμυλησσεΐς, άν καϊ συ
νηθισμένοι πιά στις έκπλήξεις, ώ- 
στόσο ξαφνιάστηκαν στό άκουσμα 
τοΰ πραγματικοΰ του ονόματος και 
άντιχαιρετώντας, τόν ένθάρρυναν στόν 
ιερό του σκοπό. Πρό παντός ό Ά-

ριστόβουλος, ό όποιος, άφοΰ τόν πα- I 
ραλλήλισ-ε -μέ τόν ξακουστό Σπάρτα
κο — τόν σχεδόν σύγχρονό τους 
τραγικό δούλο — καθώς καϊ μέ τό 
γυιό τοϋ προτελευταίου έθνεγέρτη 
Βασιληά τής Μακεδονίας Περσέα, 
τόν Φίλιππο, τόν εύχήθηκε δτ^ άν 
εκείνων οί έπιτυχημένες έξεγέρσεις 
πνίγηκαν άργότερα στό αΐμα κΓ οί 
δυό τους εΐχαν κακό τέλος, αύτός, 
δχι μόνο τήν ύπόθεση τής Ελευθε
ρίας νά κέρδιζε, άλλά καϊ άποκατά- 
στασή του στό θρόνο τής Λυκίας, νά 
έξασφάλιζε.

Τά άλογα τών άιάκτων είχαν χα- 
θή πίσω άπό ένα πυκνό σύννεφο κόκ
κινης σκόνης.

Ό Καλλίστρατος, τότε, γύρισε 
καί κύτταξε τόν πατέρα του, σά νά- 
θελε, νά τοΰ πή κάτι. Άλλ’ ό ’Αρι
στόβουλος τόν πρόλαβε, σιγομουρ- 
μουρίζοντας θλιμμένα:

— Φύγανε... "Ετσι, δπως ήρθαν... 
σάν όνειρο γλυκό, στή διάρκεια τοΰ 
ταξιδιοΰ μας...

— Ναί, πατέρα, άπάντησε στά 
στοχαστικά αύτά λόγια, ό Καλλί
στρατος. Γιά μένα, τούλάχιστον, τά 
γεγονότα, πού ζήσαμε στή διαδρο
μή -μας συνθέτουν ·μιά όμορφη περι
πέτεια.

— Γιά σένα, φυσικά, γιατί κρίνεις 
άνάλογα μέ τήν ήλικία σου. Γιά μέ
να, δμως, άγαπητό μου παιδί, έκεΐ
νο ι πού χάθηκαν μέσ’ στή σκόνη, ή
σαν ή προσωποποίηση τής Ελευθε
ρίας. Καϊ συνεπώς εΐχαν διαφορετι
κή σημασία τά μονόλογα, έκεΐνα, 
πού ξεστόμιζα, πριν άπό λίγο.

‘Ο Καλλίστρατος, κουρασμένος ά
πό τϊς άπανωτές συγκινήσεις, πού 
έννοιωθε άπό τήν «περιπέτεια» αύτή, 
δπως ήθελε νά άποκαλή τά γεγονό
τα, πού διαδραματίστηκαν, τόν ρώ
τησε νυσταγμένα:

— Καϊ τώρα, πατέρα, ποϋ λές, 
νά καταλύσουμε άπόψε;

— Σ*  ενός παληοΰ μου φίλου 
σπίτι. Πιστεύω, νά μάς δεχθή, όχι 
μόνο γι’ άπόψε, άλλά κΓ ώς την 
ήμέρα πού θά βρούμε πλοίο, γιά 
νά φύγης.

Γιά νά φύγη! ’Αλήθεια, πόσο τό 
εΐχε ξεχάσει αύτό ό Καλλίστρατος! 
"Υστερα άπό τήν ταλαιπωρία, ή χα
ρά άρχιζε καϊ πάλι νά τόν πλημμυ-
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Θά απορήσουν πολλοί καί οί 
περισσότερο: θά τό θεωρήσουν α
ναπάντεχο, αν τούς πούμε δτι 
προχθές τήν Κυριακή, στις 5 
τοΰ Μάρτη, μέ τόν παγερό αγέ
ρα καί στις 8.15', ξαμολύθηκαν 
3 πολυτελή Οχήματα μέ Μακρη- 
νολιβισιανούς άπό τήν Ζωοδόχο 
Πηγή καί μέ μερικούς ξενοτοπϊ- 
τες, γιά έναν οικογενειακό πε
ρίπατο μέχρι τή Ν. Μάκρη. ’Ί
σως ποϋνε ένδόμυχα, μά μέ τέ
τοια παγωμένη μέρα καί μάλι
στα τό μήνα τόν «πεντάγνωμο» 
δπως τόν άποκαλεΐ ό θυμόσοφος 
Ελληνικός λαός, τό μήνα Μάρ
τη, περίμενες καλή έκδρομή; Καί 
δμως είναι μιά άπό τίς άξιοση- 
μείωτες καί άξιομίμητες έκδρο- 
μές, πού λαβαίνουν χώρα άπό τέ
τοιους σέ αποστολή συλλόγους.

Πάνω άπό 120 άτομα τακτο
ποιήθηκαν ήσυχα καί βουλίαξαν 
αναπαυτικά στά βελούδινα καθί
σματα τών «Πούλμαν», πού γρή
γορα διέσχισαν τήν δδόν ’Ακα
δημίας, καί σέ λίγα λεπτά άφη
σαν πίσω τήν ’Αθήνα, μέ τόν πα
ράφωνο μά καί έξ ίσου ενοχλη
τικό θόρυβο τών μηχανών, κάθε 
είδους. Μέ ανυπόκριτο χαμόγε
λο και εΐλικρινά αισθήματα εύ- 
δαιμονίας, κοιτάζαμε τά προά- 
στεια τής Πολιτείας, τίς έπαύ- 
λεις, τίς δενδροστοιχίες καί ένα 
σωρό άλλα πράματα, πού συνήθως 
βλέπει ό έκδρομέας άπολαυστικά 
και αχόρταγα. Κάθε τι πού βλέ
παμε καί κάτι μάς θύμιζε κι δλο 
καί μπερδεύονταν οί θύμισες πα- 
ληών καί καινούργιων. Μέ αμεί
ωτη χαρά συνεχίσαμε τή διαδρο
μή, μέ έντυπώσεις καί Ανάλογες 
κρίσεις, οπότε φθάσαμε στή Ν. 
Μάκρη, στό μέρος πού τό κορνι
ζάρουν κάτω ή μαγευτική θά
λασσα καί άπ’ τίς άλλες πλευρές 
βουνά μέ χαμόδενδρα ή καί κά

Π Κ ΠΑΝΤΕΛΗ
ρίζη, ώστε σέ λίγο νά νοιώθη ξανά, 
σάν άπό μέρες ξεκούραστος...

Ήταν πιά άπομεσήμερο, δταν τ’ 
άμάξι μέ τούς δυό επιβάτες του έμ
παινε στό κεντρικό τμήμα τής πόλης 
τών Πατάρων. Τότε κΓ οί πολίτες άρ
χιζαν σιγά, σιγά, νά πυκνώνουν ξα
νά στούς δρόμους, ύστερα άπό τή 
μεσημεριάτικη άνάπαυλά τους.

'Όλοι τους ήταν καλοντυμένοι καϊ 
μιλούσαν δυνατά, μέ άποτέλεσμα, 
νά δημιουργήται ίσόφωνος θόρυβος, 
πού χτυπούσε κουραστικά στ’ αύτιά 
τών νεοφερμένων. Πού καϊ πού, μεσ’ 
άπό τήν όχλσβοή αύτή, σπάθιζαν 
στά ίδια τους ακουστικά όργανα, 
μεμονωμένες κραυγές, πού έβγαιναν 
άπό μικροπωλητές, γιά νά καταστή
σουν γνωστή τήν πραμάτια τους, 
στούς διαβάτες.

Ό Καλλίστρατος κύτταζε σάν ά- 
ποβλακω μένος τήν κίνηση αύτή τοϋ 
κόσμου κΓ Αναρωτιόταν, άν αύτό ή
ταν όνειρο ή πραγματικότητα, δταν 
ακούσε τόν πατέρα του, νά λέη:

— Βλέπεις έκεΐνο έκεΐ τό κτίσμα, 
δεξιά σου, Καλλίστρατε; Εΐναι ή 
’Αγορά καϊ περιστοιχίζεται άπό τρια
κόσιες κολώνες. Μέσα σ’ αύτό υπάρ
χουν πωλητήρια ειδών διατροφής, έν
δυσης, στολισμού καϊ υπόδησης.

— Μά ’Αγορά, μπαμπά, δέν εΐ
ναι χώρος άγόρευσης; έκανε άπο
ρη μένος ό Καλλίστρατος.

— Ναί- έδώ, δμως, δπως καϊ σ’ 
άλλες προωδευμένες πόλεις, ό τόπος 
αύτός έξελίχθηκε σέ... πουλητάδικο!

— ΚΓ έκεΐνο τό πανομοιότυπο, 
άλλά πιό μικρό, πού άφήσαμε άρι- 
στερά μας, τί εΐναι πατέρα;

— Τό Γυμνάσιο. Έκεΐ άσκοΰνται 
οί έφηβοι σάν καί σένα.

— Γ ιατί;
— Γιά νά πλάθουν αρμονικά σώ

ματα.
— ΚΓ οί θόλοι έτοΰτοι;
— Εΐναι οί Θέρμες.
— Τί εΐν’ έτοΰτες πάλι;
— Κάτι, σάν τούς δικούς μας 

Λουτρώνες. Έκεΐ μέσα, ύστερα άπό 
τή γυμναστική τους, οί έφηβοι παίρ
νουν τό λουτρό τους, καλλωπίζονται 
κΓ ύστερα χορεύουν άσεμνους χο
ρούς μέ κακόφημα κορίτσια. Δυστυ-

Συνέχεια στήν 3ην Σελίδα 

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
που κάπου γυμνά, σάν ξεθωρια
σμένοι Πύργοι.

Δέ σταματήσαμε στό χωριό, 
άλλά σύμφωνα μέ τό πρόγραμμα 
πού μάς τό διαβάσαν στήν άφε- 
τηρία τό πρωί, άνηφορίσαμε μέ 
τά αύτοκίνητα καί κατευθυνθή- 
καμε πρός τό Μοναστήρι τής 'Α
γίας Παρασκευής (Μετόχι), γιά 
νά λειτουργηθούμε. Δεξιά κι άρι- 
στερά τοΰ χωμάτινου δρόμου, α
πλώνονταν καλλιεργημένα χωρά
φια καί άσημιά δάση τής ελιάς, 
σέ κάθε άσπαρτο μέρος, ή απλό
χερα φύση σκόρπισε τά πολύχρω
μα άγριολούλουδα, πού μάς έ
στελναν τήν γνήσια εύωδιά τους. 
'Η διαδρομή αύτή ήταν μικρή 
καί σέ λίγο φθάσαμε στό Μονα
στήρι καί κατεβαίνοντας άπό τά 
αύτοκίνητα, μάς τράβηξε ή μο
σκοβολιά τής Θρησκείας στό μι
κρό Μοναστηράκι, πού είναι μα
κρυά άπά τήν επιρροή τής ανή
θικης πολιτείας. Έκεΐ μένουν με
ρικές «Μοναχές», πού κάμνουν ά- 
γαθοεργίες, προστατεύουν ορφα
νά καί προσεύχονται άνεπιρρέα- 
στα.

Σιγά σιγά καί μέ εύλάβεια 
μπήκαμε στό μικρό ναό καί προσ- 
φέραμε ταπεινά καί μέ μυστικό 
ρίγος καί φλογερή πίστη στή χά- 
ρι τής 'Αγίας Παρασκευής τό 
δώρο μας καί παρακολουθήσαμε 
τή θεία λειτουργία, δπου συλει- 
τουργήσανε δύο καλλίφωνοι πα
πάδες καί ψάλλανε οί άγγελικές 
φωνές τών Μοναχών καί δλοι μα
ζί γεμίσαμε τό μικρό ξωκκλησά- 
κι, μέ ύμνους καί δεήσεις. Στό 
τέλος οΐ παπάδες δεήθηκαν γιά 
τό Διοικητικό Συμβούλιο τών Μα- 
κρηνολιβισιανών μέ τά πολλά του 
μέλη παρόντα καί άπόντα, δπου 
κι’ άν βρίσκωνται σέ στεριές καί 
θάλασσες. Μετά τόν ’Εκκλησια
σμόν οί σεμνές καί προκομμένες

ΠΑΥΛΟΣ ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ
Ό αιφνίδιος και απροσδόκητος

θάνατος πρό 4 έτών, τόν Μάρ- 
νιον του 1956 έστέρησε τήν κοι
νωνίαν άπό τών υπηρεσιών τάς 
οποίας προσέφερε είς τήν έπιστή- 
μην τοΰ ‘Ιπποκράτους ό Παύλος 
Λουϊζίδης, ό σεμνός, φίλεργος 
καϊ αλτρουιστής πατριώτης μας.

Γεννηθεϊς είς Μάκρην τό 1 884, 
/όνος πατριαρχικής οικογένειας 
έπεράτωσε τάς γυμνασιακός του 
σπουδάς είς τό έν Σάμφ Πυθαγό
ρειον Γ υμνάσιον.

Έσπούδασε τήν ’Ιατρικήν είς 
τάς ’Αθήνας περατώσας τάς Παν
επιστημιακός του σπουδάς έν- 
ταΰθα, κατόπιν είδικεύθη είς τά 
’Αφροδίσια - Δερματικά - Σεξου
αλικά νοσήματα είς τά έν Παρι- 
σίοις Πανεπιστήμια Σαϊντ Λούϊς, 
Λαριμπουαζιέρ.

Έργασθεϊς άόκνως είς τήν ά- 
λησμόνητον Σμύρνην μέχρι τής 
καταστροφής, έγκατεστάθη κα
τόπιν είς ’Αθήνας όπου συνέχισεν 
μέ άπαράμιλλον εργατικότητα 
καϊ έπιστημονικήν έμβρίθειαν θαυ
μαστήν, τό ’Ιατρικόν του έπάγ- 
γελμα, προσφέρων είς πτωχούς 
αφιλοκερδώς τά έρευνητικά του 
φώτα.

Έκτος αύτοΰ πολιτευθεϊς είς 
’Αθήνας μετά τοΰ άειιμνήστου 
Θ. Σοψούλη έ-νεφάνισεν κοινωνι
κήν δραστηριότητα δημιουργικήν 
καϊ έκπολιτιστικήν.

Είς τήν ψυχήν του έλαμπε τό 
άνέσπερον φώς τής καλοσύνης, 
έμπνεόμένος άπό βαθύτατες θρη
σκευτικές άρχές, προσέφερεν πολ
λά διά τήν άποπεράτωσιν τοΰ 
Ιερού Ναοΰ Αγίας Ευφημίας 
τήν οποίαν θεωρούσε προστάτι- 
δά του.

Κάτοχος ξένων γλωσσών, λό
γιος καί συγγραφεύς συνέγραψε 
θαυμαστός μελετάς δπως τήν 
«Νεώτερη Σεξουαλική ’Αγωγή», 
έκδοθεΐσαν τό 1953 ή όποια 
έκυκλοφόρησεν ευρύτατα καϊ έ- 
γινεν κυριολεκτι-κώς άνάρπαστος.

ΔΓ αύτό σήμερον ή μνήμη του 
παραμένει βαθύτατα χαραγμένη 
είς τάς καρδίας δλων όσων τόν 
έγνώρισαν.

μοναχές, περιποιήθηκαν ακούρα
στα δλους τούς έκδρομεΐς, μέ κα
φέ καί ψωμί χωριάτικο ζεστό. 
’Άλλοι μεϊναν καί προσευχήθη
καν "ιδιαίτερα καί πιό κατανυχτι- 
κά κι άλλοι σκόρπισαν γύρω γιά 
νά κόψουν άγριολούλουδα κι άλ
λοι άγρια χόρτα. Κι δμως δέν 
πέρασε άρκετή ώρα κι άφοΰ μέ 
τή φύση φιλιθήκαμε κοντά κοντά, 
βρεθήκαμε δλοι στά αύτοκίνητα 
πού κατηφορίσανε σιγά σιγά.

Σέ κάποιο σημείο σταματήσα
με καί οΐ άρχηγοί τής έκδρομής 
μάς δείξανε τόν τόπον πού θά χτί- 
ση ό οικοδομικός Συνεταιρισμός 
«Μακρηνών» καί «Λιβισιανών» τή 
νέα άποικία, γιά γλυκειά άνάμνη- 
ση τής παληάς πατρίδας των. 'Ό
λοι κοιτάξανε συγκινητικά τό εύ- 
λογημένο τόπο, πού θά συγκεν- 
τρώση καί πάλι πονετικά, τό έμ
ψυχο ύλικό καί θά τούς ύπενθυ- 
μίση τήν πατριωτική συνδετική 
ούσία. Τό μέρος τών οικοπέδων 
έχει πολλά φυσικά στολίδια άπό 
πλευράς θέσης καί ύγείας. Είναι 
άπό τά μέρη πού σπάνια φιλοτε
χνεί φαντασιόπληχτος ζωγράφος.

Μέ τά συγκινητικά αύτά αι
σθήματα φύγαμε καί πήγαμε στό 
νοικοκυρεμένο κέντρο, πού μάς 
περίμενε μέ ταξιθετημένα τραπέ
ζια, νόστιμα φαγητά, χωριάτικο 
ψωμί καί δυό λογιών εκλεκτό 
κρασί άσπρο καί κόκκινο, καί 
μπορούμε νά ποΰμε δτι τό άσπρο 
κρασί άντιπροσώπευε, τήν Αγνό
τητα τών πατριωτικών αισθημά
των καί τό κόκκινο τό φλογερό 
πατριωτικό ένθουσιασμ,ό. Τακτο
ποιηθήκαμε δλοι στις θέσεις τής 
άρεσκείας μας καϊ άρχίσαμε νά 
τρώμε μέ ακόρεστη δρεξι, δτι 
παραγγείλαμε. Τό προσωπικό τοΰ 
κέντρου, μέ γρηγοράδα καί εύ- 
γενικό φέρσιμο προσπάθησε νά 
Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα

ΕΥΑΓΠΑΙΑ Μ. !ΙΡΙΦΗ
— Πέρασες σάν όνειρο άπ’ ό

λους τούς χαρούμενους σταθμούς 
τής κάθε Ονειρευτής εύτυχίας, πού 
προσφέρονται και γεμίζουν λίγες 
προνομιούχες ανθρώπινες υπάρξεις 
στόν κόσμον τούτον.

’Αξέχαστη Εύαγγελή!
— Παιδούλα ήσουνα τό άβασί- 

λευιο αστέρι στοργικών γεννητόρων, 
ελπίδα και καμάρι άφοσιωμένων α
δελφών, φώς καϊ περηφάνια χαρίεν- 
τος, γιά σένα περίγυρου.

—Έφθοοσες στή τέλεια έκφραση 
τοϋ Εΐναι σου άνεπιρρέαστη άπό τά 
δωρήματα αυτά τού Θεού καϊ τής 
καλής σου μοίρας, άνοιξιάτικο λου
λούδι, τώρα, μέ ’κείνη τήν απέριττη 
μεγαλοπρέπεια καϊ φυσικότητα, πού 
δέν σ’ έγκατέλειψαν, ούτε σ’ άπροσ- 
δόκητες, τρικυμίες τής ζωής, ούτε 
άκόμα σ’ έκεΐνα τά δύσβατα μονο
πάτια τοΰ μόχθου, τής άποστολής 
μάνας καϊ συζύγου, νά όραματίζε- 
σαι, πίσω άπό τό μαύρο σύννεφο 
τής τρομερής σου άρρώστειας, σέ 
κρεββάτι πόνου χωρίς πνοή καϊ άνα- 
πνοή.

ΓΙονεμένη ψυχούλα.
— Δέ'· κλονίστηκες ωστόσο ποτέ· 

προχωρείς μέ τόν σταυρό τοϋ μαρτυ
ρίου σου καί τό χαμόγελο στά χεί
λη σου πάντα, καϊ δέν παύεις νά 
είσαι ή κρυστάλλινη πηγή, ιδεών ή- 
θικής γενναιότητας και ψυχικού σφρί
γους, γιά τόν πεφιλημένον σύντρο
φον τής ζωής σου, τόν Μιχάλη σου, 
λαχανιάζοντας νά τόν άπολαύσης 
στήν έμπρέπουσαν θέση και περιω- 
πήν, έρμαιον σύγχρονα άδηφάγου 
πάθους, άνάδειξης τής φιλτάτης κο- 
ρούλας σου, τής Χρυσάνθης σου, 
ισάξιας τής άνατροφής καϊ τής κα
ταγωγής της.

’Αρχόντισσα Εύαγγελή.
—‘Ο καλός Θεός, πού λάτρευες 

καϊ πίστευες σοΰ έδωκε καϊ τήν εύ- 
τυχίαν αύτήν. "Ομως είναι κανόνας 
άπαράβατος, άνθρώπινης μοίρας. 
Καμμιά εύτυχία δέν γίνεται χωρίς 
όρους. Τό άδυσώπητον τοΰ χάρου 
δρεπάνι βάσκανης μοίρας, σ’ έθέρι- 
σε, σ’ άφήρπασε άσπλαχνα στό με
σουράνημα τής καινούργιας σου εύ
τυχίας καϊ δέν μένουν παρά θλιβερή 
ή άνάμνηση τής ψυχικής σου ολκής, 
τής πνευματικής σου γονιμότητας, 
καϊ άσίγαστα τά θετικά, χαλιναγω
γημένα έκεΐνα μηνύματα τών χειλέων 
σου, πού θά σελαγίζουν πάντα στόν 
ουρανόν, όσων σ’ έγνώρισαν καϊ σ’ 
ένιωσαν.

χΡ. ΧΑΤΖΗΣ

ΒΥΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΙΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 522.493 καί 527.207

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

ΒΑΦΕΙΑ - ΣΙΔΗΡΩΤΗΡΙΑ

C **μιμης99
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Β. ΓΕΩΡΓΛ

ΖΗΝΩΝΟΣ & ΓΕΡΑΝΙΟΥ

ΤΗΛΕΦ. 533.72Θ

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Έκφράζομεν τά θερμά συγ
χαρητήριά μας καί εύχόμεθα 
ταχεϊαν τήν στέψιν είς τούς 
συμττατριώταξ μας Ίωάννην 
Νικάνδρου, καθηγητήν Μαθη
ματικών, καί Δέσποιναν Μιχ. 
Σωτηρίου, Φιλόλογον, οί ό
ποιοι έδωσαν άμοιβαίαν ύπό- 
σχεσιν γάμου.

ΓΑΜΟΧ

Ό κ. Κωνσταντίνος Βαλμά- 
μης καί ή δεσποινίς Μαρία 
Πλειώνη έτέλεσαν τούς γόμους 
των τήν 9ην Φεβρουάριου είς 
τόν ναόν τοΰ Άγ. Νικολάου 
Πειραιώς. Παράνυμφος παρέ- 
στη ή κ. ’Αμαλία Γεωργίου. 
Είς τους νεονύμφους, τήν πα- 
ράνυμφον καί τίς οικογένειες 
των διαβιβάζομεν θερμός εύ- 
Χά?·

ΔΩΡΕΑΣ

Ό κ. Μιχαήλ Σαράφης έπί 
τή συμπληρώσει έτους άπό 
τοΰ θανάτου τής συζύγου του 
Ευαγγελίας Μ. Σαράφη κατέ- 
θεσεν δραχμάς τριακοσίας (300) 
εις τό Φιλαθρωπικόν Τμήμα 
τοΰ Συλλόγου. ’Επίσης καί έ- 
τέρας δραχμάς πεντακοσίας 
(500) είς τό Άσυλον ’Ανιά
των.

— Ό κ. Κώστας Παπαδό- 
πουλος καί ή κ. Χρυσάνθη Πα 
παδοπούλου κατέθεσαν δραχ
μάς διακοσίας ύπέρ τοΰ Φιλαν
θρωπικού Τμήματος τοϋ Συλ
λόγου είς μνήμην τής μητρός 
των Ευαγγελίας Μ. Σαράφη.

— Ή κ. ’Έλλη Κρανιώτη κα- 
τέθεσεν εις μνήμην τής θείας 
της Βαρβάρας Β. Μουσαίου 
δραχμάς τριακοσίας (300) ύ
πέρ τοϋ Φιλανθρωπικού Τμή
ματος τοΰ Συλλόγου.

— Ό κ. Ιωάννης Σέργης είς 
μνήμην τής συζύγου του Εύαγ- 
γελίας άπέστειλεν δραχμάς δι- 
ακοσίας (200) είς τό Φιλαν
θρωπικόν Τμήμα τοΰ Συλλό
γου.

ΠΕΝΘΗ
Τήν 26ην Ίανουαρίου άπε- 

βίωσεν ή συμπατριώτισσά μας 
’Αρετή Βασιλείου Ζαμπάκη τό 
γένος Κουλιοϋ ’Αρετής, κάτοι
κος Αιγάλεω. Εις τήν οίκογέ- 
νειάν της έκφράζομεν τά θερμά 
μας συλλυπητήρια.

— Άπεβίωσεν εις Ν. Μάκρην 
ή Ευαγγελία Ίωάννού Σέργη 
τήν 16ην Φεβρουάριου καί ή 
οΐκογένειά της τελεί τεσσαρα
κονθήμερον μνημόσυνον τήν 
26ην Μαρτίου 1961 είς Ν. Μά
κρην. Είς τόν σύζυγόν της 
Ίωάννην Σέργην καϊ τά λοιπά 
μέλη τής οικογένειας της έκ
φράζομεν θερμά συλλυπητήρια.
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ'
Εσωτερικού :
Έτησία . Δρχ. 60
Έξάμηνος . . . » 35
’Εξωτερικού :
Έτησία $ 5 ή £ 2
Εξάμηνο; $ 3 ή ν 1

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
PENAN ΒΕΛΙΣΣΛΡΙΟΥ

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφεϊον 14

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ 
Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΝ

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γ ραφεϊον 14

Διευθύνσεις συμφώνως τω Νόμω.
Υπεύθυνος:

PEHA 4. BMIHUW

Κεφαλληνίας 47 - Άθήναι
‘Υπεύθυνος Τυπογραφείου:

ΚΙΙΝΣΤΑΝΤΙΗΟΣ ΣΠΑΗΟΪΔΗΣ 

Πάτμου 44—Άθήναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν ύποχρεωτικά καί τάς 
άπόψεις τής εφημερίδας. Τήν 
ευθύνην τής άκριβείας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οΐ συγγραφείς των.

Επίσης αί δημοσιευόμενοι 
βιογραφίαι δέν εΐναι κατά σει
ράν άξίας τών προσώπων ποϋ 
άφοροϋν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΝ : Εϋχαρι- 
στοϋμεν θερμά διά τήν συνερ
γασίαν σας τήν οποίαν δημο- 
σιεύομεν. Έλάβομεν τήν έπι
στολήν σας μέ τά παράπονά 
σας σχετικώς μέ μερικάς τυπο
γραφικός αβλεψίας αί όποΐαι 
έσημειώθησαν είς τήν δημοσί- 
ευσιν τοϋ μυθιστορήματος σας. 
Έλήφδησαν σοβαρώς ύπ’ δψιν 
και θά τύχουν τής δεούσης 
προσοχής είς τό μέλλον. Πα- 
ρακαλοΰμεν δμως νά άποφεύ- 
γετε δυσνόητους λέξεις δπως 
π. χ. τό «πολυβέπτου» διά νά 
άποτρέπωνται εύκολώτερον 
παρόμοια παροράματα. Επί
σης τάς παραπομπάς μέ γραμ
ματικός επεξηγήσεις καί ετυ
μολογίας λέξεων διότι ό άνα- 
γνώστης διαβάζει μυθιστόρη
μα καί δχι μάθημα Άρχ. Ελ
ληνικών.

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 27

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ:

ΤΗΛΕΦ. 4 1.209

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΥΡΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΑΘΗΝΑΙ:
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 - ΤΗΛ. 524.54Ζ

Π Ε i Ρ A I Ε Υ X :
ΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 27 - ΤΗΛ. 41.209

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΧΩΡΙΟ
ΙΡΙίΙ! 01 UT*in»2  φαριμκβν

Ό 20ος αίών χαρακτηρίζε
ται, ώς ό αιών της ταχύτητας, 
διότι ούδέποτε άλλοτε ή άνθρω- 
πότης ειδεν τό φώς τόσων έρευ- 
νών και ανακαλύψεων, δσας ή 
σημερινή, εις δλους τούς έπιστη- 
μονικούς τομείς. ’Έντονος αγών 
διεξάγεται μεταξύ τών έπιστημό- 
νων τών διαφόρων λαών μέ μονα
δικόν σκοπόν τήν πρόοδον και 
οιά της προόδου τήν έπίλυσιν τών 
προβλημάτων πού απασχολούν τόν 
άνθρωπον.

'Ως πρωταρχικόν ή έπιτακτι- 
κόν πρόβλημα προβάλλει ή δια- 
τήρησις ή ή άποκατάστασις τής 
ύγείας. Νους ύγιής έν σώματι 
ύγιή. Ή Επιστήμη πού άσχο- 
λεΐται μέ τήν διατήρησιν τής ύ
γείας είναι ή ’Ιατρική και αί 
συναφείς πρός αύτήν έπιστήμαι 
όπως ή Φαρμακολογία και άλ- 
λαι. Τό φάρμακον αποτελεί τόν 
ένα έκ τών τριών βασικών συν
τελεστών διά τήν άποκατάστασιν 
τού άσθενουντος οργανισμού (οί 
δύο άλλοι συντελεσταί εΐναι δ ια
τρός μέ τήν ορθήν διάγνωσιν και 
ό ασθενής, δ όποιος διά τής κα
λής συνεργασίας του μετά τών 
άλλων δύο συντελεστών βοηθάει 
εις αύτό τό τόσον δύσκολον έρ- 
γον).

ΤΙ πρόοδος είς τήν Φαρμακο
λογίαν ύπήρχε παλαιόθεν διαρ
κής, άλλά τό μέγα άλμα έγένέ
το κατά τά έτος 1943 δτε τό 
πρώτον έγένετο ή άνακάλυψις 
τής πενικιλλίνης ύπό τού ήδη 
έκλιπόντος διαπρεπούς διασήμου 
επιστήμονας Φλέμιγκ, μέ τήν ό
ποιαν έπροίκισεν τήν ίατρικήν 
με ένα φάρμακον διά τήν σωτη
ρίαν χιλιάδων άτόμων. ’Έκτοτε 
συνεχείς έρευναι διαφόρων έπι- 
στημόνων καί συνεχιστών τού έρ
γου τού Φλέμιγκ έφεραν είς φώς 
πλειστα οσα Αντιβιοτικά και χη- 
μειοθεραπευτικά φάρμακα διά 
τόν αύτόν σκοπόν.

Πότε δμως ώφελ’εΐ ένα φάρ
μακον και πότε βλάπτει; Μόνον 
οσάκις χορηγείται κατόπιν δρθής 
ιατρικής διαγνώσεως, είς τήν ώ- 
φέλιμον δόσιν τήν έξ άπαξ, τήν 

24ωρον καί δι’ δσον χρο
νικόν διάστημα άπαιτεΐται. Ό 
Ιπποκράτης δ μέγας ’Ιατροφιλό

σοφος τής άρχαιότητος έλεγε «ώ- 
φελέτη ή μή βλάπτειν». Πόσοι 
έκ τών άνθρώπων γίνονται μακα
ρίτες, διότι έπεχείρησαν μόνοι 
των νά χρησιμοποιήσουν διάφορα 
φάρμακα παρασυρθέντες άπό τάς 
διαφημίσεις ποικιλωνύμων έφημε- 
ρίδων καί περιοδικών ένδεχομέ- 
νως συνεργαζομένων κερδοσκοπι- 
κώς μέ διάφορα έξωτερικά τράστ;

Κάθε άνθρωπος άντιδρά κατά 
διάφορον τρόπον είς κάθε φάρμα
κον. Διά κάθε φάρμακον ή έπι- 
στήμη έχει καθορίση τήν ώφέλι- 
μον δόσιν, πλήν δμως καί αύτή 
εΐναι δυνατόν μή έλεγχομένη Ια- 
τρικώς καί λόγω διαφοροποιήσε
ων τής άντιδράσεως τού οργανι
σμού νά άποβή έπιζημία. (Αύτό 
ίατρικώς άποκαλεΐται ίσοτοξική 
δόσις) .

'Ως συμπεράσματα έκ τών α
νωτέρω έκτεθέντων προκύπτει ή 
παραδοχή τής δοξασίας του με
γάλου Βιολόγου Ρώσσου Παυ- 
λώφ, δτι ύπάρχουν άρρωστοι καί 
δχι άρρώστειες. Ποτέ δέν πρέπει 
νά γίνεται ανεξέλεγκτος καί α
λόγιστος χρήσις ενός φαρμάκου. 
Ποτέ δέν πρέπει ένα νεοανακα- 
λυπτόμενον φάρμακον νά έπιδάλ- 
λεται ώς μόδα πράγμα δπερ συ
νήθως παρατηρεΐται, διότι τότε 
μοιραίως ξεφεύγει άπό τόν ιατρι
κόν έλεγχον καί μεταβάλλεται ά
πό δδός σωτηρίας είς δδόν κατα
στροφής. Αί συνέπειαι τής έπιπο- 
λαίας χρήσεως, δέν εΐναι μόνον 
διά τήν δημοσίαν ύγείαν, άλλά 
καί διά τήν καταδίκην αύτοΰ 
τούτου τού φαρμάκου ώς δημοσίου 
κινδύνου μέ άποτέλεσμα πιθανόν 
τοΰ έκτοπισμού του έκ τής κυκλο
φορίας, δταν διά τήν άνακάλυψίν 
του τόσοι καί τόσοι έπιστήμονες 
ήσχολήθησαν χρόνια καί χρόνια 
μή φεισθέντες κόπων, μόχθων καί 
οικονομικών δαπανών.

Είς τήν ’Ιατρικήν 'Ιστορίαν 
κατά περιόδους ύπήρξε τόσον με
γάλη ή Μόδα διά ποικίλα φάρ
μακα, ώστε ο διάσημος Γερμανός 

καθηγητής τής ΙΙαθολογίας τού 
Πανεπιστημίου τού Βερολίνου 
Κράους έλεγε είς τούς μαθητάς 
του «Κύριοι! Νέον φάρμακον έν 
δψει. Σπεύσατε νά τό έφαρμόση- 
τε, τοΰ χρόνου δέν θά ώφελή...» 
Συμπερασματικώς πρέπει νά το- 
νισθή δτι είς ούδέν προηγμένον 
καί πολιτισμένον Κράτος πρέπει 
νά χορηγείται χωρίς Ίατρικήν 
συνταγήν φάρμακον, άλλά καί ού- 
δεμία φαρμακευτική θεραπεία νά 
έφαρμόζηται είς πάσχοντας χωρίς 
Ιατρικόν έλεγχον.

Τά φάρμακα δέν εΐναι καρα- 
μέλλες, ούτε σοκολάτες. Σκεφθή- 
τε, δτι καί αύτή ή άσπιρίνη πού 
έχει χαρακτηρισθή ώς τό άθω- 
ότερον φάρμακον έχει βεβαρυμέ- 
νον τό Μητρώον του μέ θανάτους 
έξ υπαιτιότητας της.

ΙΓρέπει κάθε Κράτος διά τών 
αρμοδίων ιατρικών οργανισμών, 
τών όποιων αποτελεί απαραίτη
τον ύποχρέωσιν καί κύριον έρ- 
γον ή περιφρούρησις τής ύγείας 
τού άνθρώπου, νά έξεύρη τό σύ
στημα πραγματικής σωτηρίας, 
διά τήν διασφάλισιν τού πολυ- 
τιμοτάτου τούτου αγαθού. Ούδείς 
δύναται νά άρνηθή, δτι ή εύημε- 
ρία τών λαών διανύει πάντοτε 
παράλληλον δρόμον μέ τόν έκά- 
στοτε δείκτην τής ύγείας των.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (’Ιατρός)

ΙΑΙΝΙΙΙΙΕ! 1111111(11
Συνεχίζομε σήμερα τίς «Πατριω

τικές αναμνήσεις» μας, πού άρχισε 
τήν δημοσίευσή τους άπό τό προη
γούμενο ψύλλο μας ή αγαπητή μας 
έψημερίδα «Λιβίσι», μέ τόν ένθερμο 
πόθο, νά συμβάλλουμε έστω καί ε
λάχιστα, στον κατατοπισμό τών 
προσφιλών μας παιδιών, γιά τήν 
πρόσφατη ιστορία καί τά τραγικά 
περιστατικά, τής άξέχαστης Πατρί
δας μας, ττού δέν έγνώρισαν...

Ή Πατρίδα μας Μάκρη, ήταν έπί 
τών ήμερών μας, μιά άκμάζουσα καί 
συγχρονισμένη παράλια Ελληνική 
πολιτεία. Ή περιοχή της, εΐχε πάνω 
άπό 15 χιλιάδες κατοίκους καί βρι
σκόταν άπέναντι άπό τή Ρόδο. 'Ο 
πληθυσμός της, προερχόταν ώς έπί 
τό πλεΐστον άπό τό -παρακείμενο Λι
βίσι, άλλά καί πολλές οικογένειες 
προερχόταν άπό τά γύρω Δωδεκά
νησα, άπό τήν Κύπρο καί άπό πολ
λά μέρη τής λοιπής ύπόδουλης καί 
έλεύθερης Ελλάδας.

Οί κοινότητές μας, τής Μάκρης 
καί τού Λιβισιού, χάρις στήν έξαι- 
ρε ική έργατικότητα, τόν πολιτισμό 
καί τό άκαταπόνητο φιλοπρόοδο καί 
έκπολιτιστικό πνεύμα τών κατοίκων 
της, εΐχαν άναπτύξη εξαιρετική ύλι- 
κή ευμάρεια καί πνευματική πρόοδο. 
Συντηρούσαν Ελληνικά έκπαιδευτη- 
ρια μέ χιλίους μαθητάς, καί άνέδει- 
ξαν ύπέρ τού τριακοσίους έπ(στήμο
νας καί διανοουμένους δπως ό Μιχ. 
Μουσαίος, ό ιατρός Κων. Λαμέρας, 
ό Διονύσιος Καλαφάτης, Τσακίρης, 
Άποστολίδης καί άλλοι καί προσω
πικότητες καί εύεργέτας, δπως ό 
Νικόλαος Λουϊζίδης, δστις 'ίδρυσε 
σχολεία, έκτισε έκκλησίες, έσπούδα- 
σε παιδιά κ.λ.π. ό Μιλτιάδης Σαρά
φης δστις έκανε πλούσιες δωρεές 
στήν Ελλάδα, Βασιλειάδης καί άλ
λοι, ώστε νά έπισύρουν άπό πολύ 
ένωρίς, τόν φθόνο καί τήν καταστρο
φική μανία, τής Τουρκικής συμφο
ράς.

Οί αναμνήσεις μου άρχινάνε άπό 
τό 1912, δταν οί ’ I ταλοί κατέλαβαν 
τά Δωδεκάνησα.

"Οταν ακούστηκε στή Μάκρη, πώς 
ή Ρόδος — πού ήταν άπέναντί μας 
—, έγινε Ιταλική, ό έθνικός παλ
μός μας, έφθασε στό κατακόρυφο, 
καί ό άσβεστος πόθος μας γιά τήν 
έλευθερία, άρχισε νά αναπτερώνεται.

"Αρχισε νά μάς γεννιέται ή έλπί- 
δα, δτι μιά ημέρα καί έμεΐς μπο
ρούσαμε νά ξεφύγουμε άπό τόν τυ
ραννικό καί άβάσταχτο ζυγό τών 
Τ ούρκων.

«Καλότυχοι μου χωριανοί ζηλεύω τή 
ζωή σας» 

Κ. Κρυστάλλη.
Μακρυά άπό τήν οχλοβοή τής Με

γαλούπολης καί τόν άπαίσιο κρότο 
τής φάμπρικας πού μετέβαλε τή ζωή 
τού άνθρώπου σέ εκδήλωση ρομπότ 
κι’ έβύθισε τό άτομο στό άπύθμενο 
πέλαγος τής πολυπραγμοσύνης, έχει 
κρυφτή μέσα στή θεϊκή γαλήνη τής 
έξοχής ένα κομμάτι γής άκόμα ά- 
μόλυντο. Είναι τό χωριό. Στήν ψυ
χή, ή αρμονική του έμφάνισι γεν
νάει συναίσθημα ήρεμίας. Μέσα στις 
μεταβολές τής ζωής καί στις χι
μαιρικές έκδηλώσεις, τό άγνό Ελ
ληνικό χωριό παραμένει παρθένο, γιά 
νά άποτελέση μελλοντικά τόν πυρή
να μιάς νέας έλπιδοφόρας ζωής πού 
θά προβάλη άπ’ έκεΐ, 
«πού άνοίγουν τά τριαντάφυλλα κι’ 

οί δάφνες ανασαίνουν 
κι’ ή άνθισμένη άγράμπελη άπό τό 

βράχο σκύβει 
νά ίδή στό ρέμμα τ’ αύλακιού τήν 

τρυφερή ομορφιά της, 
δπου ξυπνούν οί πέρδικες καί κελαϊ- 

δούν τ’ άηδόνια».
Τή ζωή στόν ωραίο αύτό χώρο 

ύμνησε καί ό ποιητής Κρυστάλλης 
λέγοντας: «Καλότυχοι μου χωρια
νοί...»

'Ο γλυκός τραγουδιστής τού βου
νού καί τής στάνης, διωγμένος άπ’ 
τό πανέμορφο χωριό του τό Συρρά- 
κο, μένει στήν ’Αθήνα κι’ άγωνίζεται 
γιά τό ψωμί του. Τά τραγικά βέλη 
τής μαύρης μοίρας του πού τόν χτυ
πούν άπονα κι’ ό χάρος ό καρδιοφο-

Η χαρά μας ήταν άσυγκράτητη 
καί δλοι έτοιμάζαμε κρυφά ‘Ελλη
νικές σημαίες.

Οί έπιφανεΐς ιμας δάσκαλοι, ό αεί
μνηστος Δημήτριος Παπαντωνίου, ή 
σεβαστή μας διδασκάλισσα Δέσποι
να Παπαντωνίου, ό επίσης -σεβα
στός μας δάσκαλος Γεώργιος Πολί
της καλλιεργούσαν μέ ένθερμο Πα
τριωτικό ένθουσιασμό στήν ψυχή τών 
παιδιών, μαζί μέ τήν Ελληνική γλώσ
σα καί τήν θρησκευτική πίστη καί 
έχάρασσαν στις εΰπλαστες καρδιές 
των, τά ‘Ελληνικά ιδεώδη καί άρε- 
τές, καί τήν άσβεστη άγάπη γιά τήν 
ένδοξη Μητέρα ‘Ελλάδα, καί τόν 
εύγενή πόθο, τό ιερό δικαίωμα κάθε 
άνθρώπου, τήν ελευθερία!...

Ό πατριώτης δάσκαλος Γεώργιος 
Πολίτης, φέρνει κρυφά καί μέ θανά
σιμο κίνδυνο (συνελήφθη γι’ αύτό κα
τόπιν), τήν ‘Ελληνική σημαία στό 
άρρεναγωγεΐο, παραγγέλλει στά παι
διά νά γονατίσουν, μέ θρησκευτική 
κατάνυξη καί νά ορκιστούν σ’ αύτή 
καί μέ ρίγη συγκινήσεως καί μέ δά
κρυα χαράς, ψάλλουν τόν ’Εθνικό μας 
'Ύμνο...

Άλλά αύτή ή φανερή καί γενική 
έξαρση τού έθνικού φρονήματος τού 
‘Ελληνισμού, προκάλεσε τόν θυμό 
τών φθονερών καί βαναύσων Τούρ
κων...

Οί Τούρκοι, πού πίστευαν δτι οί 
Γκιαούρηδες, εΐναι καί θά μείνουν 
γιά πάντα, εργατικά καί υπάκουα 
ζωντανά, προωρισμένα άπό τόν ’Αλ
λάχ καί τό κισμέτ, μόνο γιά νά 
τούς δουλεύουν πρόθυμα, νά τούς 
πλουτίζουν καί, νά τούς... ψυχαγω
γούν, άρχισαν νά άγριεύουν.

Οί Τουρκικές άρχές, άρχισαν άπό 
τότε τίς πρώτες, έχθρικές ένέργειες, 
έναντίον τοΰ συμπαγούς, προοδευμέ- 
νου καί άκμάζοντος Έλλη,νικοΰ πλη
θυσμού.

Άλλά ποιος μπορούσε νά φαντα- 
στή άπό τότε, τά βάσανα καί τις 
θηριωδίες, πού θά έδοκιμάζαμε άπό 
τά 1912 έως τό 1919 καί τί θά έπα- 
κολουθοΰσε κατόπιν...

'Οπως τό δηλητηριασμένο φίδι, 
δταν εύρη τό θύμα του, τοϋ δένει 
πρώτα τά πόδια καί έπειτα σιγά - 
σιγά, τυλίγει τό σώμα του καί τού 
πνίγει τό λαιμό, έτσι έγινε σιγά σιγά 
καί συστηματική ή πλήρης κατα
στροφή ιμας.

(Συνεχίζεται)

ΒΕΡΟΥΑΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ 

νιάς τον πλησιάζει. Στό κρεβδάτι τοΰ 
πόνου ό άσύγκριτος ψάλτης τής έ- 
ξωτικής ομορφιάς, τής υπαίθριας 
ελληνικής ζωής, πλέκει τά τελευταία 
του τραγούδια, πού σαν γλυκεία πα
ρηγοριά τόν συνοδεύουν στόν έρημικό 
δρόμο πρός τόν θάνατο. Προτού σπά- 
ση ή λύρα άπό τό τελευταίο παθη
τικό χτύπημα, ό ψάλτης τής γνήσιας 
ζωής, νοσταλγεί τις ειρηνικές περιο
χές τών χωριών, τό λιμάνι τής Ανε
μόδαρτης ψυχής του: «Καλότυχοι 
μου...».

Ή λύρα έσπασε κι’ ανατρίχιασαν 
τά βουνά άπό συγκίνησί. Qi στίχοι 
δμως μεΐναν. Χωρίς άμφνβολία ή ζω
ή τού χωριού εΐναι ή πιό άδολη καί 
πιό αγνή στήν έκδήλωσι. Διαβάζει 
κανείς τό άπέραντο βιβλίο τής φύ
σης πολύ κοντά. Τό χωριό έχει κάτι 
τό έντελώς ξεχωριστό. Δίδει στό ά
τομο τή σιγουριά καί δχι τή μειο- 
νεκτικότητα. Στήν πόλι τό άτομο 
μηδενίζεται μέσα στό πλήθος. Χάνει 
τό έγώ του μέσα στις πολύπλοκες 
καί κατά βάθος κενές άπαιτήσεις τής 
ζωής τής πολιτείας. Εύστοχα έλε
γε ό θείος Πλάτων πρό δύο χιλιάδων 
χρόνων, δτι οί Κοινωνίες τών άνθρώ- 
πων πρέπει νά εΐναι μικρές, γιά νά 
επιτρέπουν στό άτομο την αυτενέρ
γεια καί τήν ελεύθερη αινάπτυξι καί 
γιά νά μή δημιουργούν συναίσθημα 
μηδενισμού. Στήν πόλι αναπτύσσε
ται τό άτομιστικό συναίσθημα καί ό 
άνθρωπος χάνεται μέσα στόν καπνό 
πού σκορπά γύρω ό έγωκεντρισμός 
του. Καί σάν συνέπεια έρχεται ή 
έξαφάνισι τών ώραίων παραδόσεων 
πού σκοπό έχουν τήν βαθύτερη σύν- 
δεσι τών άτόμων. Ένώ στό χωριό 
ό άνθρωπος, άπηλλαγμένος άπό τά 
τυπικά μειδιάματα καί περιττά φι- 
λοφρονήματα, αγνός όπως είναι καθ
οδηγείται άπό άλτρουϊστικό πνεύμα 
καϊ στήν στενή άντίληψι τής ζωής, έ
χει ν’ άντιτάξη μιά πλατειά άντίλη- 
ψι. Τή ζωή δέ τήν βλέπει σάν μιά 
συνεχή προσπάθεια γιά τήν έξυπηρέ- 
τησι μόνον τοΰ έαυτοϋ του. Ό στε
νός κύκλος μέσα στόν όποΐο ζή, 
φαίνεται σάν οικογενειακό περιβάλ
λον καί μέσα σ’ αυτό άναπτύσσε- 
ται, όχι, μέ ζημία τών άλλων, δπως 
δέν άναπτύσσεται μέ ζημία τής οικο
γένειας του. Σ’ αύτά δλα καί σάν 
πιό μεγάλο στολίδι προστίθεται ή 
δουλειά.

«Καλοκαιριού τό χρύσωνε, ημέρα ή- 
λιοκαμμένη, 

άλλά ψυχή δέ θάβλεπες, μέσ’ τό χω
ριό νά μένη 

ούτε τραγούδι ούτε μιλιά νά τρέχη 
στόν άέρα 

έλλειπαν δλοι στή δουλειά».
Τραγουδά σέ γνώριμο τραγούδι 

του ό Παλαμάς.

Καί στά τόσα προτερήματα τού 
χωριού έρχεται καί άλλη άξία, ή 
φυσική ομορφιά κι’ ή.χάρι. ’Εκείνη ή 
άχνορόδινη αύγή, τό γλυκοχάραμα 
στό χωριό, εΐναι πανοραματική εικό
να. Κι’ δταν ό ήλιος γέρνη αιματό
βρεχτος στή δύσι του, άχολογούν οί 
πλαγιές άπό τό βέλασμα τών προ
βάτων καί τών γλυκόηχων κουδου- 
νιών τό ήρεμο χτύπημα. Μιας καμπα
νούλας ή άργυρόηχη φωνή μακρυά, 
σκορπά μέσα στήν ταραγμένη μας 
ψυχή, τήν ποθητή γαλήνη. Κι’ οί 
εύσεβεΐς οί χωρικοί, σταυροκοπιοΰν- 
ται. Στήν πρωινή συναυλία τών που
λιών, πειθαρχούν καί τά πιό τρελ- 
λα καί φλύαρα, καί πάνω στά πυ- 
κνόδενδρα, χωρίς μαέστρο, έκτελούν 
μιάν αύτοσχέδια «μουσική συμφω
νία». Εΐναι ή έναρξι τής μεγάλης 
λειτουργίας, πού τελούν τά δντα γιά 
νά δοξάσουν τόν δημιουργό, πού έ
φτιαξε τά πάντα «έν σοφίςχ». Σφυρί
γματα κοτσυφιών πού γυρίζουν άδέ- 
οποτα κι’ ελεύθερα, τό μεγαλόπρεπο 
πέταγμα τών άετών, δίνουν έναν συ
νεχή γιορταστικό τόνο στή φύσι.

Μέσα σ’ αύτό τό γιόρτασμα, όπου 
ή φύση σκορπάει τίς ομορφιές της 
χωρίς φειδώ, πλάθεται ή ψυχή τοΰ 
χωρικού. Πώς νά μή πάρη άπό τήν 
αγνότητα τής φύσης άνάλογα γνω
ρίσματα; Πώς νά μήν γεμίση καθα
ρότητα άπό τή λάμψιν τοΰ διάφανου 
νερού; Κι’ δταν ή μάγισσα ή νύ
χτα ξεπροβάλλει, κι’ δταν ό γκιώ
νης μελαγχολικά λαλή στό δένδρο 
του, κι’ δταν τό άργυρό φεγγάρι 
παιγνιδίζει μέ τά ελαφρά συννεφά
κια καί φωτίζει τίς λυγερές κορφές 
των ψηλών κυπαρισσιών μέσα στήν 
ψυχή/ γίνεται μιά μυσταγωγία. Προ
βάτων βέλασμα, κουδουνιών χτύπη
μα, φλογέρας ήχος, τό κελάρυσμα 
άπ’ τά νερά τών λαγκαδιών, τό με
λωδικό ψιθύρισμα τών φυλωμμάτων 
τών δένδρων ταράζουν τόν ύπνο τής 
έρημιάς, κι’ άνεβάζουν τήν ψυχή μέ
σα στήν γαληνεμένη νύχτα σ’ αιθέ
ριους κόσμους, σέ φωτεινούς αδρα
νούς. «Καλότυχοι μου χωριανοί, ζη
λεύω τή ζωή σας».

Ν. ΜΠΑΖίωΝΗΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 
& ΠΡΟΚΑΑ

Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος 
χώς, παιδί μου, έδώ, δσο καί σε 
άλλες πόλεις, ή ρωμαϊκή διαφθορά, 
πού τήν έρμηνεύουν ώρισμένοι δουλο- 
πρεπεΐς "Ελληνες, σάν «πολιτισμό», 
έχει διεισδύσει βαθειά καί έξακολου- 
θεΐ νά καλπάζη μέ γοργό ρυθμό, δ
πως καλπάζουν έτο.ϋτα έδώ τά άλο
γα, γιά νά είσχωρήση άκόμα πιό 
βαθειά.

Ό Καλλίστρατος άκουγε μέ α
πληστία τίς πληροφορίες, πού τοΰ- 
δινε ό πατέρας του, γιά τά σπου- 
δα α οικοδομήματα τών Πατάρων. 
’Έτσι, εΐχε τήν έντύπωση, δτι τού ή- 
σοτν γνωστά άπό καιρό.

Τώρα, ό νεαρός Καρμυλησσέας 
εΐχε μπροστά του ένα έπιβλητικό 
οικοδόμημα, πού ρωτούσε τόν πα
τέρα του, τί εΐναι κι’ αύτό.

—Ό Ναός τοϋ Λύκειου Απόλ
λωνα, άπάντησε. Οί κολώνες*  του 
εΐναι μοναδικές, γιά τό λόγο δτι ά- 
ποτελοΰνται άπό μονοκόμματο γρα- 
νίτι. Τό άγαλμα τοϋ Θεού, πού βρί
σκεται μέσα, είναι τοποθετημένο σέ 
περίβλεπτη θέση κι’ εΐναι καμωμένο 
άπό χρυσάφι, ασήμι κι’ έλεφαντό- 
δοντο. Στή θέση τών ματιών του έχει 
δυό φλογερά μπριλάντια καί τό φω
τοστέφανο του εΐναι άπό άτόφια πλα
τίνα.

— Πόσο θάθελα, νά τδβλεπα 
πατέρα!

— Νομίζω, πώς μιά άπ’ αύτές 
τίς ή μέρες γιορτάζουν τά Μεγάλα 
Λύκεια. ’Άν, ώς τότε θά είσαι έδώ, 
άσφαλώς θά πάμε.

Τώρα τό άμάξι έφθασε έξω άπό 
ένα τεράστιο μέγαρο, σέ ρωμαϊκό 
ρυθμό. Άπό κεΐ καταλάβαινε κοτνείς, 
δτι εΐχε κτισθή τόν τελευταίο καιρό.

— Κι’ αύτό τό κτίριο, ποιό νά- 
ναι πατέρα; Ξαναρώτησε ό Καλ
λίστρατος μέ ψυχρό θαυμασμό.

‘Ο Αριστόβουλος, άφοΰ τό κύτ- 
ταξε κι” αύτός καλά, καλά, έκανε 
κάποιο μορφασμό, πού πρόδινε πε
ριφρόνηση, πρός τόν άχαρι ρυθμό 
κι’ ύστερα σήκωσε τούς ώμους μέ 
άδ ι αφ ο ρ ία, λέγοντας:

— Δέν ξέρω τί εΐναι. Πάντως, 
στήν προτελευταία μου έπίσκεψη, 
έδώ,. στή θέση του υπήρχε τό Βου- 
λευτήριο.

— Μά κι’ αύτό ’ Βουλευτήριο εΐ
ναι πατέρα. Τώρα, βλέπω καθαρά 
τό όνομα χαραγμένο μέ χρυσά γράμ
ματα, στό έπιστύλιο.

Τ’ άλογα, άφού τίναξαν σπασμω
δικά, δεξιά κι’ αριστερά, τά κεφά
λια τους, σταμάτησαν άπότομα.

Ό Καλλίστρατος γύρισε καί κυτ- 
ταξε τόν πατέρα του:

— Γιατί σταμάτησαν; ρώτησε ά
πορη μένος.

—Έγώ τά σταμάτησα. Φτάσαμε. 
Καϊ μ’ ένα πήδημα κατέβηκε κάτω, 
γιά νά βοηθήση τό γυιό του, στήν 
προσπάθειά του, νά κατεβή κι’ αύ
τός.

‘Ο Καλλίστρατος βρέθηκε μπρο
στά σ’ ένα καλοχτισμένο τετράπλευ
ρο φράχτη, πού τόν κύτταζε σαστι
σμένος.

—"Εμπα άπό κείνη κεΐ τήν πύλη 
καί προχώρα μέσα, τού είπε ό πατέ
ρας του, ένώ έκεΐνος προσπαθού
σε ν’ άπαλλάξη τ’ άλογα άπό τό 
όχημα.

'Ο Καλλίστρατος υπάκουσε. Σέ 
λίγο έρχόταν κι’ ό πατέρας του, ά- 
φοϋ ώδήγησε τά ζώα στό σταϋλο 
καί τήν άμαξα σέ κάποιο ύπόστε- 
γο, ειδικό γιά τέτοια πράγματα.

‘Ο νεαρός Καρμυλησσέας, μόλις 
εΐχε μπή μέσα στήν αύλή, βρέθηκε 
μπροστά σ’ ένα χαμόσπιτο, άρκε- 
τά περιποιημένο, σέ σχήμα μικρού 
πρόστυλου ναού.

Πατέρας καί γυιός, άφού πέρασαν 
τό προπύλαια, χτύπησαν τήν πόρ
τα. Σέ λίγο αύτή άνοιγε καί μιά 
μεσόκοπη γυναίκα φάνηκε μπροστά 
τους, προσπαθώντας βιαστικά, βια
στικά, νά περιτυλίξη τό σώμα της 
μέ ίμάτια, σά νά μή τής άρκούσε ό 
χιτώνας, πού φορούσε.

*Οί ’ίδιες κολώνες στηρίζουν σημε" 
ρα τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τού 
Άγ. Κωνστ)νου τής νήσου Μεγίστης.

(Ακολουθεί)

TA ΜΑΣ
Τά κλισέ τής εφημερίδας μας γί
νονται είς τό Φωτοτσιγκογρα- 
φεϊον τοϋ συμπατριώτου μας 
κ. Θεοχάρη Λ. Μπαϊρακτάρη. 
Όκ. Μτταϊρακτάρης προσεφέρ- 
θη νά κάνη όλατά κλισέ τής ε
φημερίδας δωρεάν άπαλλάσσων 
οΰτω τόν Σύλλογον άπό μίαν 
αρκετά σεβαστήν δαπάνην κα
τά μήνα.
Ό Πρόεδρος καί τό Διοικητικόν 
Συμβούλιου τοΰ Συλλόγου ώς 
καί ή διεύθυνσις τής έφημερίδος 
ευχαριστούν τόν κ. Δ. Μπαίρα- 
κτάρην ώς καί τόν κ. Μιχαήλ 
Λαζαρίδην διά τήν γενναιό
δωρο ν προσφοράν των.
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ρά, καί τοΰ τό γυρίζω πίσω! 'Ένα 
άρνί διαλεχτό δίνω γιά ένα παλιον- 
τούφεκο γεμάτο.

Σ’ αύτό απάνω ζυγώνει μιά γριά 
και τού λέει:

— Δίν’ ς τ’ αρνί;
— Μωρ’ έχεις άρματο, γέρο - 

Τόλαινα;
— Μά τό ξύλο πδχω φάει άπ’ 

τούς αντίχριστους γιά νά μήν τούς 
τό μαρτυρήσω!

-- Ντουφέκι εΐναι;
— Ναί ντουφέκι τοΰ μακαρίτ!...
Κι’ ή γριά άρχισε νά κλαίει τό 

μακαρίτη της.
—Άφσ’ τά κλάματα, γριά, και 

σύρε νά ιμοΰ φέρ’ς τό ντουφέκι στό 
σπίτ’ νά σου δώσω τ’ άρνί...

"Ολο τό χωριό ήταν τρελλό άπό 
τή χαρά του. Άπό τά λόγια, άπό 
τά φερσίματα, άπό τό περπάτημα 
νόμιζε κάνεις πώς όλος έκεΐνος ό 
κόσμος εΐχε φάει τό ζουρλόχορτο. 
Ώς κι’ αυτά τά λιανοπαίδια, πού 
δέν μπορούσανε νά καταλάβουν κα
λά - καλά τι θά πει λευτεριά, φώ
ναζαν ψαλμωδικά:

—’Έγινε ρωμαίϊκο ! Καλημέρα 
σας! ’Έγινε ρωμαίϊκο! Καλημέρα 
σας.

— Μωρέ, ιΠασκαλιά μάς τήν έ
στειλε ό Μεγαλοδύναμος τή χαρά 
τής λευτεριάς μας, έλεγε ό ένας.

— Τέτοιο καλό δέν μπορούσε νά 
ρθεΐ άλλη μέρα παρά Πασκαλιά, 
άπαντοΰσε ό άλλος.

— Δυό Πασκαλιές!
—’Αλήθεια, δυό Πασκαλιές. Ή 

μιά του Χριστού και ή άλλη τής 
σκλαβωμένης Πατρίδας!

— Τί .μεγάλη μέρα!
— Δοξασμένος νά ’ναι ό Κύριος!
Μέ τέτοιες κουβέντες ό κόσμος 

δλος μπήκε στό χωριό, και κάθε 
φαμίλια πήγαινε στό σπίτι της. Οί 
αυλές τών σπιτιών φεγγοβολούσαν 
άπό τίς ψησταριές τών όρνιών πού 
στριφογύριζαν απάνω στή θράκα.

"Οταν ό γέρο - προεστός έφτα
σε στό σπίτι του, βρήκε στήν αυ
λόθυρα τή γριά μέ τό ντουφέκι στά 
χέρια νά περιμένει. Μόλις τήν εΐδε 
ρίχτηκε άπάνω της νά τής τό πάρει.

— Τ’ άρνί πρώτα! τοΰ φωνάζει 
η γριά.

— Μωρέ ένα άρνί μονάχα γυ
ρεύεις κουτή; τής λέει ό προεστός. 
Έγώ τέτοια μέρα σφάζω δλο τό 
κοπάδι καί καίω καί τό σπίτ’ μ’ 
άκόμα!

Καί, σάν νά προσβάλθηκε άπό 
τήν απάντηση τής γριάς, έκραξε 
ένα άγγόνι του πού εΐχε άνεβεΐ στό 
σπίτι:

—Ώρέ Κίτσιο! Κίτσιο ώρέ!
■—’Όρσε, παπού! τοΰ άπολογή- 

θηκε τό παιδί, παλληκάρι ώς δεκα
τεσσάρων - δεκαπέντε χρόνων.

— Νά πεταχτεΐς, ώρέ, στή στά
νη καί νά ξεκόψεις δεκαπέντε ώς 
είκοσι άρνιά καλά. Γρήγορα! Α
κόμη έδώ είσαι!...

Τό παιδί λάκκισε σάν έλάφι, στή 
στάνη, άλλά ό γέρο - προεστός, θέ
λοντας νά δείξει δλη τή χαρά τής 
καρδιάς του, φώναξε τό διαλαλητή 
τοΰ χωριού:

—Ώωωρέ Νάσιο! Νάσιο ώρεεέε!
—’Έφτασα, μπάρμπα, άπολογή- 

θηκε μιά φωνή έκεΐ γύρω άπό τά 
σπίτια.

— Νά βγεΐς, ώρέ, στή ράχη καί 
νά διαλαλήσεις στό χωριό πώς ό
ποιος δέν έχει άρνί νά ρθεΐ οπό σπί
τι μου νά πάρ!...

Ή γριά δμως, μ’ δλα αυτά πού 
γίνονταν, κρατούσε τό ντουφέκι μέ 
τά δυό της τά χέρια καί δέν τό’ 
διινε πριν τής φέρουν πρώτα τ’ άρ
νί.

— Δέν τό δίνω άκόμα, έλεγε, 
θέλω τ’ άρνί πρώτα!

Τοΰ Νάσιου ή φωνή ξεχύθηκε σ’ 
δλο τό χωριό σάν δυνατός, βοριάς, 
κι’ όσοι δέν εΐχαν άρνί έτρεξαν στό 
σπίτι τού προεστού. ’Έτρεξαν άκό
μη κ’ εκείνοι πού εΐχαν, οχι γιά νά 
ζητήσουν κι’ αυτοί, άλλά γιά νά 
ίδουν μέ τά μάτια τους τό ψυχικό 
του προεστού.

Δέν πέρασε πολλή ώρα καί νά 
σου έφτασε κι ό Κίτσιος μ’ ένα κο
πάδι άρνιά.

— Τό καλύτερο τής γριάς! φώ
ναξε ό προεστός, καί στή στιγμή 
ό πιστικός πού έρχόταν μαζί μέ τόν 
Κίτσιο, άρπαξε άπ’ τό λαιμό ένα 
λάγιο άρνί μέ μιά βούλα άσπρη 
στό μέτωπο σάν τόν αυγερινό, πού 
ήταν μιά όργιά βγαλμένος εκείνη 
τήν ώρα.

Ή γριά μέ τό ’να χέρι άρπαξε 
τ’ άρνί καί μέ τ’ άλλο τρεμάμενο 
έδινε τό ντουφέκι στοΰ προεστού τά 
χέρια, άπό φόβο μήν ήταν ψέμα τό 
τάξιμο. 'Ύστερ’ άπό τή γριά πή
ραν άπό ένα άρνι όσοι δέν εΐχαν, 
κι’ ό προεστός, παίρνοντας τό ντου
φέκι στό χέρι του, είπε στή γριά:

— Γεμάτο εΐν’ ώρή;
— Γεμάτο, δπως τό ’χει άφήκει 

ό μακαρίτ’ς.
— Μωρέ, εΐν’ άκέραια πέντε χρό

νια άπό τότε. Φοβούμαι μή δέν πάρ’ 
φωτιά καί ντροπιαστώ!

Σηκώνει τό λύκο και λέει:
— Χριστός Άνέστ’ ώρ’ αδέρ

φια. Χριστός Άνέστ! Καλώς μάς 
ήρθ’ ή λευτεριά!

Τό παλιοντούφεκο βρόντηξε κ’ έ- 
τράνταξε τό χωριό, και μέ τό βρόν
τημά του σωριάστηκε κάτω κι’ ό 
προεστός άψυχος!

Ρίχνονται άπάνω του δικοί και 
ξένοι, φέρνουν άναμμένα δαδιά, τοΰ 
ρίχνουν νερό, τίποτε. Εΐχε ξεψυχή
σει. Τόν εΐχε σκοτώσει ή χαρά.

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Μαΐου 1961 
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ΕΙίΠΡΑΖΕΙί ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Φέρεται είς γνώσιν τών πα

τριωτών δτι τδν κ. Μιχαήλ Νι
κολάου παραιτηθέντα λόγφ έλ· 

λείψεως χρόνου, αί εισπράξεις 
τών συνδρομών τοΰ Συλλόγου καί 
τής έφημερίδος άνετέθησαν είς 
τήν κ. Μαρίαν Παπαγιάννη.

ΙΙαρακαλοΰνται οί κ.κ. πατρι
ώται δπως τήν διευκολύνουν είς 
τδ έργον της.

ΕΓΚΡΙΣΙ^ΤΗΛΕΦΰΝΟΥ
Ειδοποιούνται τά μέλη του 

Συλλόγου δτι ένεκρίθη ύπό τού 
ΟΤΕ ή αϊτησις τηλεφώνου τήν 
όποιαν το Διοικητικόν Συμ
βούλιον τού Συλλόγου εϊχε 
ύποβάλει πρός έγκατάστασιν 
εις τά γραφεία του. Διά τού 
επομένου φύλλου θά άνακοινω- 
θή ό αριθμός ούτως ώστε οί 
πατριώται νά έρχονται εις ά
μεσου επαφήν μέ τήν έδραν 
τού Συλλόγου.

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος)

Τό Εποπτικόν Συμβούλιον συνερχόμενον τό βραδύτε- 
ρον έντός τής έπομένης άπό τής εκλογής ή μέρας διορίζει 
προσωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον έκ τών μελών τοΰ Συ
νεταιρισμού αποκλεισμένων τών μελών τοΰ τυχόν άνακλη- 
θεντος Διοικητικού Συμβουλίου. Τό προσωρινόν τοΰτο Δι
οικητικόν Συμβούλιον διοικεί, μέχρι τής παρελεύσεως τής 
Ιδθημέρου προθεσμίας καθ’ ήν δύναται νά προσβληθή ή 
σχετική άπόψασις τής Γενικής Συνελεύσεως και έν περι- 
πτώσει προσβολής τής άποφάσεως μέχρι τής έκδόσεως 
τής άποφάσεως τοΰ Ειρηνοδικείου άπαγορευομένης έν τώ 
μεταξύ νέας έκλογής. Έάν δέ άκυρωθή ή έκλογή, τό προ
σωρινόν Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει έντός πέντε ήμε- 
ρών άπό τής κοινοποιήσεως τής άποφάσεως τοΰ Ειρηνο
δικείου νά καλέση τήν Γενικήν Συνέλευσιν πρός έκλογήν 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρον 10 Νόμου 528 τοΰ 
1931).

’Άρθρον 1 4 ο ν

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον άσχολεΐται γενικώς μέ τήν 
επιτυχή έκπλήρωσιν τών σκοπών τού Συνεταιρισμού ένερ- 
γοΰν έγκύρως πάσαν πράξιν έντός του σκοπού τούτου ύπό 
τούς περιορισμούς τούς τιθέμενους παρά τοΰ Νόμου τοΰ 
παρόντος Καταστατικοΰ και τών άποφάσεων τής Γενικής 
Συνελεύσεως. Ή Διοίκησις είναι υπεύθυνος διά τήν καλήν 
διαχείρισιν τής περιουσίας τοΰ Συνεταιρισμού και διά 
τήν τακτικήν τήρησιν τών άπαιτουμένων βιβλίων καί τών 
Πρακτικών είς ά καταχωρούνται αί διάφοροι άποφάσεις. Τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον οφείλει νά ύποβάλη άμέσως μεθ’ 
έκάστην έκλογήν εις τό Ύπουργεΐον τής Έργασίας καί είς 
τό Είρηνοδικεΐον τής έδρας τοΰ Συνεταιρισμού άντίγραφον 
τοΰ Πρακτικού τής έκλογής καί αυτογράφους τάς ύπογρα- 
φάς τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου και τοΰ Επο
πτικού. Κατά τόν αυτόν τρόπον γνωστοποιείται καί πάσα 
είς αύτά μεταβολή. Έντός έξ μηνών άπό τής λήξεως έκα
στη ς χρήσεως γνωστοποιεί κατά τόν αύτόν τρόπον τόν 
έγκεκρι-μένον παρά τής Γενικής Συνελεύσεως ισολογισμόν 
κερδών και ζημιών.

.Η Διοίκησις ύποχρεούται νά καταθέση είς τό αύτό 
Είρηνοδικεΐον άνά παν έτος ονομαστικόν κατάλογον περι- 
έχοντα τά ονόματα δλων τών συνεταίρων κατ’ άλφαβητικήν 
τάξιν καί τήν κατοικίαν, ύπογεγραμμένον παρ’ αύτής. Τό 
Δ.Σ. άπό κοινοΰ μετά τοΰ Εποπτικού προβαίνει είς πρόσ- 
ληψιν υπαλλήλων τού Συνεταιρισμού καθορίζοντες καί τήν 
άντιμισθίαν καί τόν άριθμόν αύτών. Ή πειθαρχική έξου- 
σία έπ’ αύτών έξασκεΐται παρά τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου ή δέ άπόλυσις αύτών τή συγκαταθέσει καί τοΰ Επο
πτικού, έπιτρεπομένης προσφυγής είς τήν Γενικήν Συνέ- 
λευσιν. Έπίσης τό Διοικητικόν Συμβούλιον ύποχρεούται 
ένα μήνα τούλάχιστον προ τής λήξεως τής χρήσεως νά 
συντάσση προϋπολογισμόν εσόδων και έξόδων διοικήσεως 
καί νά ύποβάλη τούτον πρός έγκρισιν είς τήν Γενικήν Συ
νέλευση/ μετ’ έκθέσεως τού Εποπτικού Συμβουλίου. Πάσα 
δέ δαπάνη καθ’ ύπέρβασιν τοΰ έγκεκριμένου προϋπολογι
σμού βαρύνει τόν Πρόεδρον, τόν Ταμίαν, αιτήσει δέ τής 
Εποπτικής Υπηρεσίας ή οίουδήποτε συνταίρου καταλο
γίζεται ύπό τού Είρηνοδίκου καί διοοτάσσεται ή ύπέρ τοΰ 
Συνεταιρισμού εΐσπραξις ώς δημοσίου έσόδου (άρθρον 18 
Νόμου 5298 τού 1931).

Γενικώς τό Διοικητικόν Συμβούλιον έχει καθήκον νά 
έφαρμόζη καί έπιβλέπη τά διατασσόμενα ύπό τοΰ Νόμου 
καί τοΰ Κοπαστοοτικού τών έργασιών και άποφάσεων τής 
Γενικής Συνελεύσεως.

Άρθρον 1 5 ο ν
Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου διευθύνει τάς 

συνεδριάσεις α) τών Γενικών Συνελεύσεων, β) τού Διοικη
τικού Συμβουλίου, γ) τάς κοινάς μετά τοΰ Εποπτικού 
Συμβουλίου έφ’ όσον ύπό τού Καταστατικού ή τοΰ 
ψηφισθησομένου ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως ειδικού κα
νονισμού έπιβάλλονται τοιαΰτα.

Εξαιρούνται αί περιπτώσεις κατά τάς οποίας πρόκει
ται νά ληφθή άπόψασις περί μελών τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου , οπότε τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τής Γε
νικής Συνελεύσεως προεδρεύει ό Προϊστάμενος τοΰ Επο
πτικού Συμβουλίου. Ωσαύτως ό Πρόεδρος τού Διοικητι
κού Συμβουλίου, δ) έπιβλέπει τήν Ταμειακήν καί Λογιστι
κήν Υπηρεσίαν, ε) συγκαλεΐ τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
είς εκτάκτους συνεδριάσεις και άποστέλλει τάς διά τάς 
Γενικάς Συνελεύσεις προσκλήσεις, έκθέτει τήν κατάστα
ση/ τοΰ Συνεταιρισμού και τήν δράσιν τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου είς τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν. Ό Πρόεδρος 
μετά τού Γραμαιτέως α) ύπογράφει πΰν έξερχόμενον έγ
γραφον τού Συνεταιρισμού, β) έκδίδει τά πρός πληρω
μήν ή ε’ίσπραξιν έντάλματα πρός τόν Ταμίαν.

Ό Πρόεβρος μετά τού Ταμ ίου και τού Γ ραμματέως 
συντάσσει μηνιαίας καταστάσεις τού Ταμείου ώς και τούς 
ισολογισμούς καί λογαριασμούς κερδών και ζημιών τοΰ 
έτους καί ύποβάλλει αύτούς είς τήν κρίσιν τοΰ Συμβουλίου.

Ό Γραμματεύς τηρεΐ τά διοικητικά- βιβλία τοΰ Συνε
ταιρισμού, ύπογράφει μετά τοΰ Προέδρου πάσαν πράξιν 
ή δήλωσιν τοΰ Συνεταιρισμού, τηρεΐ τό Άρχεΐον καί τήν 
σφραγίδα τού Συνεταιρισμού.

Ό Ταμίας ένεργεΐ διά λογαριασμόν τού Συνεταιρισμού 
εισπράξεις και πληρωμάς έπι τή βάσει ενταλμάτων ύπογε- 
γραμμένων παρά τού Προέδρου και τού Γραμματέως καί 
μεριμνά διά τήν ύπαρξιν καί φύλαξιν τακτικών καί έπαρ- 
κών δικαιολογητικών εγγράφων πάσης ταμειακής πράξε- 
ως. Τά κεφάλαια τοΰ Συνεταιρισμού, έφ’ δσον ύπερβαί- 
νουν τάς 5.000 δραχμάς, δέον νά κατατίθενται παρά Τρα- 
πέζη, ήν ήθελεν ορίσει τό Διοικητικόν Συμβούλιον. Τά κα
θήκοντα καί αί ύποχρεώσεις έν γένει τοΰ Προέδρου, Γραμ
ματέως καί Ταμίου δύνανται νά καθορισθώσι λεπτόμερέ- 
στερον διά κανονισμού ψηψιζομένου ύπό τής Γενικής Συ
νελεύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Υ

Έλεγχος τής Διοικήσεως — Εποπτικόν Συμβούλιον 

’Άρθρον 1 6 ο ν

Ή έποπτεία τών πράξεων τού Διοικητικού Συμβουλίου 
άνατίθεται είς τό Εποπτικόν Συμβούλιον άποτέλούμενον 
έκ τριών μελών συνεταίρων, οϊτινες έκλέγουσι μεταξύ των 
τόν Προϊστάμενον καί τόν αναπληρωτήν του. Τά μέλη τού 

Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται ύπό τής Γενικής Συ
νελεύσεως κατά τήν έκλογήν καί τού Διοικητικού Συμβου
λίου διά δύο (2) έτη ώς και τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
Δέν δύνοονται νά έκλεγώσι μέλη τού Εποπτικού Συμβου
λίου πρόσωπα συνδεόμενα πρός μέλη τού Διοικητικού Συμ
βουλίου διά συγγένειας έξ αίματος ή άγχιστείας μέχρι 
καί τού τετάρτου βαθμού.

’Άρθρον 1 7 ο ν
Τό Εποπτικόν Συμβούλιον έποπτευει καί έλεγχει τάς 

πράξεις καί τήν διαχείρισιν τού Διοικητικού Συμβουλίου. 
Δικαιούται οπωσδήποτε νά έξετάζη τά έγγραφα καί τά λο
γιστικά βιβλία καί νά ζητή τήν έπίδειξιν τού περιεχομένου 
τοΰ Ταμείου και πάσαν έξήγησιν.

Έάν δέ εύρη ότι τό Διοικητικόν Συμβούλιον ή ό Τα
μίας δέν έτήρησε τάς διατάξεις τού νόμου, τοΰ Καταστατι
κού, τάς αποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως καί τόν κα
νονισμόν τών έργασιών ή τάς οδηγίας αύτοΰ τοΰ ίδιου ή 
άλλως έβλαψε τά συμφέροντα τοΰ Συνεταιρισμού, δικαιού
ται νά λάβη πάντα τά μέτρα, τά όποΐα νομίζει άναγκαΐα 
πρός περιφρούρηση/ τών συμφερόντων αύτοΰ. Τό Εποπτι
κόν Συμβούλιον δικαιούται νά συγκαλή οποτεδήποτε είς 
συνεδρίασιν τό Διοικητικόν Συμβούλιον ή τήν Γενικήν Συ- 
νέλευσιν, ύποχρεούται δέ νά πράττη τούτο όταν θεωρή 
δτι διακινδυνεύουσι τά συμφέροντα τού Συνεταιρισμού.

’Ά ip θ ρ ο ν 1 8 ο ν

Ό χρόνος καί ό τόπος τής συγκλήσεως τακτικών συνε
δριάσεων τού Διοικητικού Συμβουλίου καί τοΰ Εποπτικού 
ώς καί τών έκτακτων αύτών συνεδριάσεων ορίζεται διά 
κανονισμού ψηψιζομένου ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως. Αί 
αποφάσεις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί τοΰ Εποπτι
κού έχουσι κύρος, έάν τύχωσι τής έγκρίσεως τής πλειοψη
φίας τών μελών αύτών είς συνεδρίασιν συνελθούσαν κανο- 
νικώς και άφοΰ ύπογραφώσι παρά τών παρόντων μελών 
αύτών. Έν περιπτώσει ίσοψηφίας ή πρότασις θεωρείται 
άπορριφθεΐσα διά νά έπανεισαχθή κατ’ άλλην συνεδρία
ση/. Τό Διοικητικόν καί ’Εποπτικόν Συμβούλιον τοΰ Συνε
ταιρισμού εύρίσκεται έν άπαρτίςΕ, δταν τά παρόντα μέλη 
εΐναι πλείονα τών απάντων. Τά μέλη τοΰ Διοικητικού ή 
Εποπτικού Συμβουλίου δέν δύνανται νά ώσι συγχρόνως 
καί έμμισθοι ύπάλληλοι τοΰ Συνεταιρισμού ούδέ νά λαμ- 
βάνωσι ύπό οίονδήποτε τρόπον καί δΓ οίονδήποτε λόγον 
μισθόν ή άποζημίωσιν ή ποσοστόν κερδών έξαιρέσει τών 
οδοιπορικών και τής ήμερησίας άποζημιώσεως δΓ ύπηρε- 
σίαν έκτος τής έδρας κατόπιν ειδικών άποφάσεων τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου. Τοιαύτη άποζημίωσις δέν δύνανται 
νά όρισθή πλέον τών δέκα (10) μεταλλικών δραχμών δΓ 
έκάστην ήμέραν (άρθρον 14 Νόμου 5289 τού 1931). Τά 
έξερχόμενα μέλη τής Διοικήσεως δέν δύνανται νά έκλε- 
γώσι μέλη τοΰ ’Εποπτικού Συμβουλίου προ τής έκκαθα- 
ρίσεως τής διαχειρίσεως αύτών. Τά μέλη τοΰ Διοικητικού 
και Εποπτικού Συμβουλίου δέν έχουσι δικαίωμα ψήφου 
συζητουμένων ζητημάτων άφορόντων αύτά. Ή Γενική Συ- 
νέλευσις δύναται νά άπαλλάσση τής ύπηρεσίας των 
οποτεδήποτε τά μέλη τού Διοικητικού ή Εποπτικού Συμ
βουλίου, έφ’ δσον έν τή ήμερησία διατάξει αναγράφεται 
σχετικόν θέμα. Μέλη τοΰ Διοικητικού ή Εποπτικού Συμ
βουλίου παραβαίνοντα τά ύπό τών κειμένων νόμων ή τοΰ 
Καταστατικού τούτου ή τών άποφάσεων τής Γενικής Συ
νελεύσεως διαγραφόμενα καθήκοντα εύθύνονται πρός τόν 
Συνεταιρισμόν, πρός τούς συνεταίρους καί πρός τούς δα- 
νειστάς διά τάς έξ αύτών προελθούσας ζημίας. Κατά τήν 
έκλογήν ύπό τής Γενικής συνελεύσεως τών μελών τοΰ Διοι
κητικού καί Εποπτικού Συμβουλίου έκλέγονται έπίσης 
ισάριθμοι πρός τόν άριθμών αύτών συνεταίροι, οϊτινες θέλου- 
σι χρησιμοποιθή ώς άναπληρωματικά μέλη, καλούμενοι 
είς άντικατάσταση/ τών οπωσδήποτε άποχωρούντων, άπόν- 
των ή κωλυόμενων μελών τοΰ Διοικητικού καί Εποπτικού 
Συμβουλίου. Τά άναπληρωματικά μέλη έκλέγονται δΓ ’ίσον 
χρονικόν διάστημα πρός τά τακτικά μέλη.

Συνέχεια στό επόμενο

ΠΡΟΣΚΑΗΣΙΣ
Προσκαλούνται τά μέλη τοϋ ίδρυθέντοζ και έν Άθή- 

ναις έδρεύοντο$ Συνεταιρισμού ύπό τήν επωνυμίαν 
«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΗ- 
NWN ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙΑΝωΝ «Η ΜΑΚΡΗ» Συν. Π. Ε. είς 
Γενικήν Συνέλευσιν τήν 23ην ’Απριλίου 1961, ήμέραν 
Κυριακήν καί ώραν ΙΟην πρωινήν έν τή 'Εστία ’Εμπό
ρων (οδός Σοφοκλέους 47, Αίθουσα Ένώσεως Παντοπω
λών ’Αθηνών, 2ος όροφος αριθμός αιθούσης 2).

Θέματα ‘Ημερήσιας Διατάξεως:
1) ’Ανακοινώσεις Προσωρινής Διοικούσης Έπιτρο

πής.
2) ’Αρχαιρεσίαι δΓ άνάδειξιν τακτικών μελών Διοι

κητικού καί ’Εποπτικού Συμβουλίου Συνεταιρισμού ώς 
καί αναπληρωματικών τοιούτων.

Έν ’Αθήναις τή 31 Μαρτίου 1961
Ή Προσωρινή Διοικούσα ’Επιτροπή

ΕΠί TOY ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
Γενομένης απαρτίας κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 26ης 

Μαρτίου 1961, καί αρχαιρεσιών πρός άνάδειξιν τοΰ νέου Διοι
κητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου έξελέγησαν οί κάτωθι :

Μιχαήλ Σαράφης, Μιχαήλ Βασιλειάδης, Μιχαήλ Θεοδο
σιάδης, Μιχαήλ Πανηγύρης, ’Αντιγόνη Γεωργαλίδου, Βασίλειος 
Λαζαρίδης, Παντελής Χατζηπαναγιώτου, Δέσποινα Ζαμπάκη, 
Γεώργιος Παναγής, Χρυσούλα Βράτσου, Ρένα Βελισσαρίου.

’Αναπληρωματικοί : ’Ιωάννης Έγκλέζος, Νικόλαος Ροδίκηξ· 
Εξελεγκτική Επιτροπή : Πλάτων Μουσαίος, Μανος Θεο

δοσιάδης, Κ. Κοφτερός.
Τά πρακτικά τής Γενικής Συνελεύσεως έλλείψει χώρου θά 

δημοσιευθοϋν εις τό προσεχές φύλλον.
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ...
«.Η εφημερίδα παρουσιάζει πα

θητικόν»,' λέει ή ’Εξελεγκτική 
’Επιτροπή τοϋ Συλλόγου στήν 
εκθεοί της που δημοσιεύεται σέ 
άλλη στήλη. «IIρέπει να κατα- 
βληθη κάθε προσπάθεια αυξή- 
σεως τών πόρων της (διά συν
δρομών, διαφημίσεων κ.λ.π.), 
πρός ΐσοσκελισμόν τών εξόδων 
τουλάχιστον....»

Πόση πικρή αλήθεια δέν κρύ
βουν τά θαυμάσια αύτά λόγια! 
Τήν αξία τους εκτιμούν περισ
σότερο οί Σύμβουλοι δταν μάλι
στα έρχεται ή στιγμή νά πλη- 
ρωθή τό τιμολόγιο έκτυπώσεως 
τής έφημερίδος πού μαζί μέ τήν 
διεκπεραίιοσι άποτελοϋν τά μο
ναδικά της έξοδα. Κι’ δμως κι’ 
αύτά εΐναι αδύνατον νά τά κα- 
λύψη από τίς συνδρομές της.

Γιατί δμως;

Εΐναι τάχα τόσο δύσκολο γιά 
τούς πατριώτες πού τήν διαβά
ζουν νά στείλουν τίς εξήντα 
δραχμές τό χρόνο πού εΐναι ή 
συνδρομή της; Ξέρουμε πώς γιά 
τήν πλειονότητα τών πατριωτών 
τό ποσόν αύτό δέν είναι σημαν
τικό καί μπορούν νά τό δώσουν 
χωρίς κόπο. Άλλά γιατί λοι
πόν αδιαφορούν;

“Αλλοι πάλι - εύτυχώς λί
γοι — φθάνουν στό σημείο νά 
τήν επιστρέφουν. “Ας μή παρε- 
ξηγηθή τό «εύτυχώς». Αέν πρό
κειται γιατί μένουν λιγώτεροι οί 
άναγνώσται της άλλά γιατί εί
ναι λιγώτεροι οί ανάξιοι πατριώ
τες. Αέν έχουν τούλάχιστον τήν 
αβρότητα νά τήν πετάξουν.... 
στόν... κάλαθο τών αχρήστων! 
Θά ήταν προτιμώτερο αύτό άπό 
σεβασμό πρός τόν κόπο τών άλ
λων άλλά καί πρός τόν εαυτό 
τους, γιά νά μή χαρακτηρισθοϋν 
δπως τούς αξίζει άπό τήν αξιο
κατάκριτη πραξι τους.

Είναι αλήθεια δτι οί εισπρά

ξεις τών συνδρομών τής έφημε
ρίδος γίνονταν μέ πλημμελή τρό
πο ώς τώρα. Άλλά θά ήταν τό
σο δύσκολο άραγε νά αποστολή 
ή συνδρομή της ταχυδρομικώς;

’Άς μή ασχοληθούμε μέ τούς 
λίγους πού άπό μικροπρέπεια ή 
τσιγγουνιά τήν βρίσκουν... ακρι
βή! Ούτε μ’ αύτούς πού τήν επι
στρέφουν. Δέν αξίζει τόν κόπο. 
Απευθυνόμαστε ατούς υπολοί
πους πατριώτες πού ξέρουμε πώς 
τήν άγαποΰν κι’ άπ’ αύτούς ζη
τούμε νά τήν ένισχύσουν.

Κι’ οί διαφημίσεις; Άπ’ αυ
τές πού δημοσιεύονται, ελάχι
στες έχουν πληρωθεί. Βέβαια 
εΐναι σωστό κι’ επιβάλλεται ή 
εφημερίδα νά καταχωρή διαφη
μίσεις πατριωτών γιά νά τούς 
εξυπηρετεί άφοΰ είναι δικό τους 
όργανο, Άλλά κι’ δλότελα... δω
ρεάν; Δέν φθάνει τό ότι μπο
ρούν νά τήν πληρώσουν σέ μιά 
τιμή σχεδόν αστεία έν συγκρί
νει μέ τίς άλλες εφημερίδες;

Γράφτηκε σ’ αύτή τή στήλη 
τοΰ προηγούμενου φύλλου δτι ή 
άξίας ένός εντύπου, δέν κρίνε- 
ται άπό τόν αριθμό τών σελί
δων ή' τό ύφος τής κυκλοφορίας 
του. Γιά μας τό «Λιβίσι» εΐναι 
δ συνδετικός κρίκος πού μας ε
νώνει μεταξύ μας, μεταφέρει 
τούς πατριωτικούς παλμούς καί 
νοσταλγίες μας ώς τά πέρατα 
τής γής δπου ύπάρχουν Μακρη- 
νολιβισιανοί. Δέν εΐναι μιά ό- 
ποιαδήποτε έφημερίδα τό «Λι
βίσι» γιά μας τούς πατριώτες. 
Εΐναι κι' ένα κομμάτι άπ’ τόν 
εαυτό μας, κάτι πού μας συν
δέει νοεοά οέ τόν τόπο πού πρω- 
ταντικρύσαμε τό φώς καί πού 
δέν θά ξαναδοϋμε...

Δέν θά ναι ντροπή μας νά μή 
μπορέσουμε νά τήνδιατηρήσου- 
με ή νά τήν καταντήσουμε ανά
ξια νά μας άντιπροσωπεύη;

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΙΔΙΟΤΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Δέν ήξερα δτι ή άποτίμησις 

τής άξίας ένός έντόπου μέ τήν 
οκά Θά εΰρισκε Θιασώτες ανά
μεσα στούς συμπατριώτες -μας.

— ’Άμ γιατί πλιόν έν άου- 
ράννεις τοΰ «Λιβίσιν»;

— Νά δέκου χά πέντε δραμές 
νά πάρου πέντε δράμια φυλλά- 
δαν;

—’Άμ πόσα νά πάρεις;
— Νά δέκου μιάμιση δραχμήν, 

νά πάρου μίαν όκάν.
Καί πέντε, μία και πέντε, πή

γε νά πή ό έρμος ό εκδότης τοΰ 
Λιβισιοΰ μά κατάπιε τή γλώσσα 
του. Δέν ξέρω άν έκανε καλά νά 
τήν καταπιή. Ούτε ξέρω ποιος 
ήταν αυτός πού ψωνίζει εφημερί
δα μέ τήν οκά, γι’ αύτό καί είμαι 
υποχρεωμένος νά τόν κρίνω άπό 
τήν πράξη του. Τό ν’ άρνηθή κα
νείς νά πάρη τήν έφημερίδα τής 
πατρίδας του, δέν θά ’ταν φοβε
ρό άν ή άρνηση προερχόταν άπό 
τή γνωστή δυσάρεστη, πλήν δ
μως άθεράπευτη άρρώστια πού 
λέγεται άνάλογα μέ τό ΰψος τοΰ 
πυρετού της τσιγκουνιά, έξηντα- 
βελονιά, τσιφουτιά, ή γυφτιά. 
Θά ’ταν άκόμα πιό άνεκτή άν 
ήταν προϊόν τής άλλης γνωστής 
άδιαθεσίας πού λέγεται τρακα- 
δορισμός ή, στό προκείμενο λα- 
θρανάγνωσις. Σ’ αύτή τουλάχι
στο τήν περίπτωση τό διαβάζει 
τό «Λιβίσι» έστω καί τζάμπα. 
Άλλά ό λεγάμενος δέν εΐναι δυ
στυχώς ούτε τρακαδόρος ούτε 
γόφτος. ’Εκτιμά τού γραψίμιν

μας μί τήν ούκάν. Φαίνεται πώς 
άντί νά περάσει τήν βράκα στά 
σκέλια του τήν φοράει στό κε
φάλι καί προσπαθεί νά δεΐ μέ
σα άπό τή βράκα του.

Δικαίωμά του νά μήν τήν δια
βάζει. 'Η άπάντηση δμως πού 
έδωσε τόν καταδικάζει άνελέη- 
τα. Μπορεί, φυσικά, νά περιφρο- 
νήσει αύτά πού γράφουμε (στό 
κάτω κάτω άπευθυνόμαστε σέ 
πρόσωπα καί όχι σέ βράκες) άλ
λά δέν έχει κανένα δικαίωμα νά 
περιφρονήσει τίς ώρες πού θυ
σιάζουμε καθένας άπό μάς γιά 
νά γράψει τήν εφημερίδα, ώρες 
πού ό Θεός ξέρει πώς καταφέρ
νουμε νά τίς έξοικονομήσουμε...

Καλέ τί κάνω; Θυμώνω; ’Έ- 
μανά μου δά! Δέν εΐμαι καλά. 
’Άν θυμώσω θά εύφρανθή ή καρ- 
δία τοΰ χλευαστοΰ μας — άν 
φυσικά έχει καρδιά, γιατί μέ τόν 
τρόπο πού έκτι-μά τά πράματα, 
θά πρέπει νά διαθέτει μάλλον 
λαχανίδα.

Πολύ σοφά οί βιολόγοι άπο- 
καλοΰν κάτι τέτοιες περιπτώσεις 
«’Ιδιοτροπίες τής φύσεως». Πρα
γματικά θαυμάσιος χαρακτηρι
σμός, γιατί άν προσπαθήσουμε 
νά φέρουμε μπροστά στά μά
τια μας τήν εικόνα τοΰ χλευα
στοΰ μας ·μέ τήν βράκα περα
σμένη στό κεφάλι, μοιραία τό 
μάτι μας θά πάει στό άντίθετο 
άκρο γιά ν’ άναζητήσει τό πρό
σωπο, καί τότε θά γελάσουμε μέ 
τήν καρδιά μας!

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι Π. 
ΜΟΥΣΑΙΟΣ, Κ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ καί 
Μ. Σ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ, Μέλη τής 
’Εξελεγκτικής ’Επιτροπής τής έν Ά- 
θήναις έδρευούσης Ένώσεως Μακρη
νών - Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ» διε-

νεργήσαμεν συμφώνως τφ καταστα
τική) αύτής, έλεγχον έν τοΐς βιβλίοις 
(Τ τμεΐον καί Καθολικόν) καί 8ιε- 
π;στώσαμεν συμφωνίαν τών έγγρα- 
φών καί τών δικαιολογητικών, ανα
λύομε νην ώς κατωτέρω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κ ΧΤΑΣΤΑΣΙΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ "Η ΜΑΚΡΗ,,

Άπό 3.4.1960 μέχρι καί τής 15.3.61

Έξ έγγραφων μελών Δρχ. 4.160.
Έκ συνδρομών » 9.805.
Έξ εκτάκτων είσφορών » 955.
Έξ έκδρομών » 6.566.
Έξ οικονομικών ενισχύ

σεων ύπέρ Φ. Σκοπών » 4,459.
Έκ δωρεών » 1.100.
Έξ έκδηλώσεών εορτών » 11.591.70
Έξ οίκονομικών ενισχύ

σεων ύπό τρίτων » 1.465.
Έκ συνδρομών έφημερί

δος «ΛΙΒΙΣΙ» » 7.974.65
Έξ επιχορηγήσεων » 1.000.
Άνευρεθέντα » 1.000.
Διάφοροι εισπράξεις » 519.

Σύνολον Δρχ. 50.595.35

’Ήτοι συνοπτικώς:
Εισπράξεις δραχ. 50.595,35 
Πληρωμαί δραχ. 39.947,10
Υπόλοιπον δραχ. 10.648,25

Τό ποσόν αναλύεται είς καταθέ
σεις παρά τή ’Εμπορική Τραπέζη 
Ελλάδος είς 8.000 δραχ. παρά τή 
Έθν. Τραπέζη είς 2.000 δρχ. τό 
δέ ύπόλοιπον είς μετρητά είς χεΐρας 
τοΰ ταμία κ. Μιχαήλ Β. Θεοδοσιά
δη δρχ. 648,25.

‘Qc έμψαίνεται έκ τοΰ διαπιστω- 
θέντος έλέγχου υπάρχει παθητικόν 
έν τή μερίδι τής διαχειρίσεως τής 
έφημερίδος ΛΙΒΙΣΙ έκ δρχ. 5.208, 
45 τό όποιον οφείλεται είς τόν μι
κρόν αριθμόν τών συνδρομητών. Δέον 
είς τό μέλλον νά καταβληθή προ
σπάθεια έγγραφής νέων συνδρομη
τών καί άναζήτησις νέων πόρων (δια
φημίσεις κ.λ.π.) ούτως ώστε προσε
χώς νά έπέλθη ίσοσκελισμός τού
λάχιστον.

Έπίσης ή Εξελεγκτική Επιτρο
πή διεπίστωσεν καθαρόν έσοδον τής 
μερίδος εκδηλώσεων καί εορτών έκ 
δρχ. 3.049,70 προερχόμενον κυρί
ως έκ τής συναυλίας τήν οποίαν έ
π pay ματοποίησε ή Δεσποινίς Μυρτώ 
Δουλή, δλως άνιδιοτελώς καί άφι- 
λοκερδώς δΓ ένίσχυσιν τών σκοπών

Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Εύχεται σέ δλους τούς πατριώτας 
καί λοιπούς άναγνώστας της

ΔΓ έξοδα έκδρομών Δρχ. 5.465*  
Δι’ οίκονομικ. ένισχύσεις » 700. 
’Έξοδα αρχαιρεσιών » 760. 
Δι’ έξοδα έκτυπώσεως

έφημερίδος «ΛΙΒΙΣΙ» » 13.183.10 
Διά γραφικήν ύλην » 690.
Κρατήσεις — χαρτόσημα » 60.
Ενοίκια γραφείου » 6.650. 
Δωρεαι είς σχολεϊον

Νέας Μάκρης » 1.081.
Δικαιώματα είσπράκτορ. » 832.
"Εξοδα έκδηλώσεών » 8.342. 
Γενικά έξοδα » 2.184.

Σύνολον έξόδων Δρχ. 39.947.10
Υπόλοιπον Ταμείου » 10.648.25

Σύνολον Δρχ. 50 595.35

τής Ένώσεώς μας.
Ή Εξελεγκτική Επιτροπή θερ

μώς ευχαριστεί τήν διακεκριμένης 
Έλληνίδα καλλιτέχνιδα.

Δέον νά σημειωθή ή καλή τήρη- 
σις τών βιβλίων τοΰ Ταμείου καί 
ή τάξις ή όποία οφείλεται είς τόν 
ταμίαν κ. Μιχαήλ Β. Θεοδοσιάδης 
τόν όποιον συγχαίρει.

Έπιπροσθέτως ή Εξελεγκτική Ε
πιτροπή δράττεται τής ευκαιρίας δ
πως Υνωρίση είς τό κυρίαρχον Σώ
μα της ί ενικής Συνελεύσεως δτι τό 
αποχωρούν Διοικητικόν Συμβούλιον, 
είς τό όποιον εύρίσκονται διακε
κριμένοι συμπολΐται μέ έπι κεφαλής 
τόν έξαίρετον κ. Μιχαήλ Σαράφην, 
ήργάσθη άόκνως, άνιοτελώς καί α
φιλοκερδώς διά νά φέρη είς πέρας 
τό βαρύ έργον τό όποιον άνέλαβε 
συγκεντρώσαν είς τήν Έ-νωσίν μας 
πλέον τών διακοσίων συμπατριωτών, 
έκδόσαν τήν έφημερίδα μας, καί 
προωθήσαν τούς σκοπούς τής Έ
νώσεως. Ή Εξελεγκτική Επιτροπή 
όχι μόνον προσφέρει τά συγχαρη
τήριά της είς άπαντα τά μέλη τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου άλλά καί 
τούς φέρει ώς παράδειγμα διά μίαν 
χαλλιτέραν άνοδον.
Έν Άθήναις τή 26η Μαρτίου 1961

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΛ. ΜΟΥΣΑΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ Κ. ΚΟΦΤΕΡΟΣ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

τής Ν. Μάκρης κατά τήν εκδρομήν τής 5ης Μαρτίου Διακρίνεται πλησίον 
του καί ό κ. Ν. Καραγεωργίου έκ Ν. Μάκρης.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Χαίρετ’ έσεΐς, Μαγδαληνή, Μαρία, Σαλώμη! 
Ώ μυροφόρες Χάριτες τοΰ Χρυσοκόμη, 
τοΰ νέου θεοΰ πού πρώτα πρώτα προσκυνήθη 
μέσα σ’ εσάς, βωμοί, ναοί, γυναικεία στήθη!

Δέν εΐναι μνήμα*  ό κόσμος εΐναι ό τελειωμένος 
Άπ’ δλα τά μυρουδικά τής Παλαιστίνης 
μεθοκοποΰν στό πρωινό σας διάβα οί δρόμοι. 
Χαίρετ’ έσεΐς Μαγδαληνή, Μαρία, Σαλώμη!

Άλλά τί σάς κρατά στό θείο τό μνήμα αγνάντια; 
Τοΰ αγγέλου τά φτερά, ήλιοστάλαχτα διαμάντια, 
γύρω σας μιά πρωτόφαντη φωτοχυσία.
Έσεΐς! Μαγδαληνή, Σαλώμη, εσύ, ώ Μαρία!

7Ω τής αγάπης ό Ραββί καί τής ειρήνης! 
πού χάσκει όλαδειανός καί κατρακυλισμένος 
καί στερνοδείχνεται σ’ έσάς, τριπλή λατρεία, 
σ’ έσάς Μαγδαληνή, Σαλώμη, εσύ, ώ Μαρία!

’Άγγελ,ρς ^.ήτς ή ία πλάση πρωτολάμπει*  
ταράζονται (ώ! τής αστραπής τά όλόασπρα θάμπη!) 
σέ νίκης λάβαρα καί οί φτεροσκέπαστοι ώμοι.
Χαίρετ’ έσεΐς, Μαγδαληνή, Μαρία, Σαλώμη!

Ώ έσεΐς, Μαγδαληνή, Σαλώμη, καί ώ Μαρία!
Άπ’ τήν δική σας τήν αφάνταστη εύτυχία 
δώστε τής γής, κάθε ψυχής καί κάθε ανθρώπου, 
κάθε λαοΰ, κάθε πατρίδας, κάθε τόπου!

Τής συμφοράς άμποτε τ’ άσειστο λιθάρι 
νά τό κυλάη ένός χιονάτου αγγέλου ή χάρη, 
καί τά τρανά νεκρά καί τά νεκρά τά ώραΐα 
νά ξαναπαίρνουν μιά ζωή γιά πάντα νέα!

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ)ΣΜΟΥ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΥ

Διοίκησις και έκττροσώπησις 
Άρθρον 1 3 ο ν

Ή Διοίκησις τοΰ Συνεταιρισμού άνατίθεται είς τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελούμενον έξ έννέα (9) με
λών συνεταίρων, οί όποιοι έκλέγουν μεταξύ των τόν Πρόε
δρον, τόν Γραμματέα καί τόν Ταμίαν. Τά μέλη τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου έκλέγονται διά δύο (2) έτη, προσμε
τρώ μενού τοΰ χρόνου θητείας των άπό τής χρονολογίας τής 
έκλογής των.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έκπροσωπεΐ τόν Συνεται
ρισμόν είς άπάσας αύτοΰ τάς δικαστικός καί έξωδίκους 
σχέσεις καί αναλαμβάνει δικαιώματα καί υποχρεώσεις 
έπ’ όνόματι τοΰ Συνεταιρισμού διά τών ύπ’ αύτοΰ ώς έκ- 
προσώπου τούτου συναφθεισών δικαιοπραξιών. Πάσα δή- 
λωσις ή πράξις τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται διά 
τοΰ Προέδρου καί τοΰ Γραμματέως αύτοΰ ώς καί πάσα ύ- 
πογραφή.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον δύναται νά άντιπροσωπευ- 
θή είς δικαστικός ή άλλας πράξεις διά πληρεξουσίου, είς 
τό όποιον άναφέρεται ό σκοπός διά τόν όποιον συνετάχθη 
καί τό όποιον υπογράφεται κατά τόν έν τή προηγούμενη 
παραγράφφ τοΰ παρόντος άρθρου τρόπον. Τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον αναλαμβάνει τήν διοίκησιν τοΰ Συνεταιρισμού 
μετά τήν παρέλευσιν τής ύπό τοΰ άρθρου 51 τοΰ Νόμου 
602 περί Συνεταιρισμών οριζόμενης Ιδθημέρου προθε
σμίας πρός προσβολήν τής άποφάσεως έφ’ δσον τό κύ
ρος δέν έχει νομίμως προσβληθή.

Συνέχεια εί$ την 3ην Σελίδα



ΛΙΒΙΣΙ2

TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ Η ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ

ΚΑΑΛΙΣΤΡΑΤΟΙ & ΠΡΟΚΑΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

— Δέσποινά μου — άρχισε 
νά λέη ό ’Αριστόβουλος — είμαι 
εύτυχής, πού ξαναβλέπω τήν τό
σο οικεία μορφή σας. Ποΰ είναι 
δ άφέντης σου κΓ δ φίλος μου 
Νίκανδρος;

Ή άγνωστη, γιά τόν Καλλί
στρατο, γυναίκα σέ μιά στιγμή 
ξαφνιάστηκε καί προσπάθησε νά 
συγκεντρώση τή σκέψη της, στό 
νά θυμηθή τή γνωριμία μέ τόν 
δμιλητή της. Γρήγορα θυμήθηκε 
καί μιά λάμψη έκπληξης ζω
γραφίστηκε στό πρόσωπό της. 
Εντελώς αύθόρμητα έσκυψε κΓ 
άγκάλιασε τά πόδια τοΰ Αρι
στόβουλου, λέγοντας:

-- Καλώς μάς ήρθες, μεγά
λε μας ρήτορα. Ή χαρά μου, 
γιά τόν έρχομό σου, είναι Ανεί
πωτη' τήν ίδια καί πιό μεγάλη, 
δμως, χαρά θά νοιώση δ Νίκαν
δρος, δταν θά σάς ξαναδή. "Α! 
Νάτος! "Ερχεται κιόλας!...

Πράγματι έκείνη τήν ώρα 
έμπαινε στήν αύλή ένας, μέ μέ
τριο άνάστημα άντρας, στήν ί
δια περίπου ήλικία, πού βρισκό
ταν κΓ δ ’Αριστόβουλος.

Οί δύο Καρμυλησσιώτες γύρι
σαν καί κύτταξαν πρός τό μέ
ρος του κΓ ύστερα κατέβηκαν τά 
σκαλοπάτια καί στάθηκαν μπρο
στά του. Ό Καλλίστρατος, άγνω
στος πρός τόν Νίκανδρο, άλλά καί 
μικρός, δπως ήταν, τόν κυττοΰ- 
σε σιωπηλός. Ό ’Αριστόβουλος, 
δμως. έφερε τήν παλάμη στό μέ
τωπό του καί χαιρετώντάς τον 
είπε:

— Χαΐρε, φίλε Νίκανδρε. Ή 
φορά τών περιστάσεων μέ ανάγ
κασε. νά ξανάρθω στό σπίτι σου. 
Τόν γυιό μου, πού στέκεται στό 
πλευρό μου, άποφάσισα νά τόν 
στείλω οτήν Αθήνα, γιά νά σπου- 
δάση' καί δπως καταλαβαίνεις, 
δ πιό κοντινός σταθμός γιά πλοία, 
πού φεύγουν στόν Πειραιά, εΐναι 
ή όμορφη Πατρίδα σου.

Ό Νίκανδρος, δ ιδιοκτήτης 
αύτός τοΰ σπιτιού, έσάστισε σέ 
μιά στιγμή κΓ ύστερα ξέσπασε 
σ’ ένα παραλήρημα ένθουσιασμοΰ 
καί γιά τούς δυό νεοφερμένους 
έπισκέπτες.

— Χαίρω, πού σέ ξαναβλέπω, 
έλεγε δ Νίκανδρος, έσένα, τόν 
τόσο ειλικρινή φίλο μου, καθώς 
καί τό παιδί σου, πού δπως βλέπω 
σοΰ μοιάζει τόσο. Εύχομαι, νά 
σοϋ μοιάση καί στήν ψυχή, ακό
μα καί στή δύναμη τοΰ νοΰ σου. 
Αισθάνομαι άπέραντη εύτυχία 
άλλά καί τιμή, δταν φιλοξενώ 
φίλους, σάν έσάς.

Καί μέ τά τελευταία του λό
για, δ Νίκανδρος μπήκε στή μέ
ση κΓ άγκαλιάζοντάς τους στις 
πλάτες, τούς ώδήγησε στό σπί
τι του.

-Ή οικοδέσποινα, πού στό με
ταξύ εΐχε μπή μέσα, δταν τούς 
είδε, είπε γελαστή στούς ξένου; 
της. πώς τούς έτοιμάζει λουτρό 
γιά νά καθαρίσουν τά κατασκο
νισμένα τους κορμιά, άλλά καί 
γιά νά μπορέσουν νά κάμουν θυ
σία στόν Προστάτη τών σπιτιών 
Δία...

Ξημέρωνε ή γιορτή τών Με-

-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ-
ΔΩΡΕΑΙ

Ό κ. Ιωάννης Μιχ. Σέρχης 
άττέστειλεν δραχμάς εκατόν δέ
κα πέντε (115) εϊς μνήμην τής 
αδελφής του Μαρίας Χατζη- 
λουκα ύπέρ τοϋ Φιλανθρωπι
κού Τμήματος τοϋ Συλλόγου 

— Ό κ. Ιωάννης Γ. Κρεμμυ- 
δας μας άπέστειλεν δραχμάς 
διακοσίας (200) εϊς μνήμην τής 
αδελφής του θανούσης εΐς Κα
ναδά ΰπέρ τοϋ Φιλανθρωπικού 
Τμήματος τοϋ Συλλόγου. '

γάλων Λυκείων. Ό Νίκανδρος 
έπήρε τούς δυό φιλοξενουμένους 
τους καί πήγαν στή μεγάλη Πλα
τεία, ποΰ βρισκόταν στό κέντρο 
τής πόλης, γιά νά παρακολουθή
σουν τήν πομπή.

Ό Καλλίστρατος, στόν άνοι- 
χτό έκεΐνο χώρο, έβλεπε μέ πε
ριέργεια συγκεντρωμένους άν
θρώπους, μέ λογής - λογής έν- 
δυμασίες καί τούς άκουε, νά μι
λούν διάφορες διαλέκτους, παρά
ξενες γι’ αύτόν.

Ό Νίκανδρος προθυμοποιήθη
κε, νά έξηγή στό μικρό Καρμυ- 
λησσέα τήν προέλευση αύτών δ
λων, πού ήρθαν, γιά νά πάρουν 
μέρος στή γιορτή.

— Αύτοί έδώ, έξηγοΰσε στόν 
Καλλίστρατο, είναι άπό τή Φρυ
γία, έκεινοι έκεί, άπό τή νήσο 
Μεγίστη, οί άπέναντί μας εΐναι 
άπό τή Λυδία...

Κατά τό μεσημέρι έφτασαν κή- 
ρυκες καί ή πλατεία άντήχησε 
άπό τίς φωνές τους, πού ανα
κοίνωναν τήν έναρξη τής γιορ
τής.

Πραγματικά, άρχισαν κιόλας 
νά φαίνωνται στό βάθος τού κεν
τρικού δρόμου οί πρώτες δμάδες 
τής πομπής.

— Είναι οί ιερείς, έξηγοΰσε 
ό Νίκανδρος, στούς ξένους του’ 
άκολουθούν οί θύτες μέ τά σφα
χτάρια... πίσω άπ’ αύτούς εΐναι 
οί μάντεις του Ναοϋ...

Άλλά μιά πολύφθογγη μουσι
κή σέ διατονικό μέλος άρχιζε, νά 
τρύπα τ’ αύτιά τοΰ Καλλίστρα- 
του καί τών δύο συνοδών του.

— Είναι οί αύλητές τοΰ ’Α
πόλλωνα, είπε ό Νίκανδρος.

Τώρα, ένα σώμα στρατιωτι
κό, πού φορούσε περίεργες, γιά 
τόν Καλλίστρατο, πανοπλίες, περ
νούσε μέ βήμα πομπώδες χτυ
πώντας τά πεταλωμένα πέδιλά 
του στόν πλακόστρωτο δρόμο.

— Είναι Ρωμαίοι λεγεωνάρι
οι, έξακολουθοΰσε, νά πληροφορή 
ό Νίκανδρος τούς δύο φίλους του.

— Περίεργος βηματισμός, πα
ρατήρησε δ Καλλίστρατος.

— Ναί’ εΐναι τό περίφημο 
«Ρωμαϊκό Βήμα», πού μοιάζει 
πολύ μέ τό βηματισμό τής χή
νας.

— Χά! Χά! Χά! Πολύ έπι- 
τυχής δ παραλληλισμός! Είπε γε
λώντας δ ’Αριστόβουλος.

— Καί τά στήθη τους γιατί 
τά προβάλλουν τόσο πολύ; ρώτη
σε δ μικρός ξένος, τό Νίκανδρο.

— ΚΓ αύτό, δπως καί τό «Βή
μα» είναι άποτέλεσμα τής παν
τοδυναμίας τους. Άφοΰ κατέχουν 
δλον τόν κόσμο, πώς νά μήν εΐναι 
τόσο άγέρωχοι;

Τώρα ένα άμάξι μέ τέσσερα 
άλογα φάνηκε νάρχεται πίσω ά
πό τούς στρατιώτες.

— Φέρνει τό Ρωμαίο Διοικη
τή τοΰ τόπου, είπε δ Νίκανδρος.

Πραγματικά, δταν έπλησίασε 
τό όχημα, ένα καλοθρεμμένος ά- 
ξιωματικός καθόταν άναπαυτικά 
έκεΐ μέσα. Τό πρόσωπό του πλα
τύ καί παχουλό, έδειχνε ψυχρό
τητα καί αδιαφορία, σ’ δ,τι συνέ- 
βαινε γύρω του. Τά μαλλιά του 
έτσι, δπως ήταν σέ σχηματισμούς 
τριγωνικών ήμικυκλίων, έχαρα- 
κτήριζαν περισσότερο τήν κατα
γωγή του.

— Μά ποιοι είναι αύτοί, πού 
βρίσκονται δεμένοι, μέ ταινίες 

στο άρμα τού Ρωμαίου καί σέ τό
ση μεγάλη άπόσταση; ξαναρώ- 
τησε περίεργος δ Καλλίστρατος.

— Οί βουλευτές τών Πατά» 
ρων, παιδί μου. Τό δέσιμό τους 
στ αμάξι τοΰ Διοικητή τής πό
λης, συμβολίζει τήν ύπακοή τους 
στούς Ρωμαίους, πρόλαβε ν’ ά- 
παντήση πικρόχολα δ ’Αριστό
βουλος.

,— "Ε! Καί πότε θάρθη ή με
γάλη μέρα τής Λευτεριάς; μο
νολόγησε δ Νίκανδρος.

Η λευτεριά δέν έρχεται, 
καλέ μου φίλε- τή φέρνουν, έσύ 

έγώ, ν.ι δσοι πιστεύουν σ’ 
αύτή.

Π Κ ΠΑΝΤΕΛΗ
’Άν εσείς, οί παλιοί, σπεί

ρετε τό σπόρο, πατέρα, έγώ ά- 
ναλαμβάνω, νά τόν μεγαλώσω καί 
νά τόν θερίσω, είπε μέ πίστη ό 
Καλλίστρατος...

Τήν πομπή τήν έκλειναν αν
τιπρόσωποι από τίς πόλεις τής 
Ιωνίας καί τής λοιπής Λωρί
δας.

Οί μορφές τών πρώτων έδιναν, 
τό μέτρο τοΰ μεγάλου πολιτισμού, 
πού αναπτύχθηκε στά μέρη τους. 
Τών δεύτερων κατέπλησσαν μέ 
τδ παράστημα καί τήν αγριότη
τά τους.

— Κρίμα στις κορμοστασιές 
τους... ψέλλισε δ ’Αριστόβουλος, 
δταν περνούσαν άπο εμπρός του. 
Τί έγινε δλη ή πατριωτική ορ
μή τών προγόνων τους; Πώς δέν 
εκληρονόμησαν κάποια ρανίδα 
άπ’ αύτήν;

Τό πλήθος άρχισε σιγά - σι
γά νά διαλύεται μέσα σ’ ένα παν
δαιμόνιο φωνών, πού ξεκούφαιναν 
τ’ αύτιά.

— Τώρα, θά μπορέσετε, νά 
οήτε τόν ’Απόλλωνα στό ναό του, 
είπε ό Νίκανδρος. Μονάχα πρέ
πει νά ειδοποιήσετε τό Μαντείο 
τοϋ Θεού, δτι είστε ξένοι κΓ ήρ
θατε, τάχα, νά ρωτήσετε, πόσο 
στοιχίζει ένας ολιγόλογος χρη
σμός-

— Μά δέν είναι σκεπασμένο 
τό άγαλμα; ρώτησε ό Καλλίστρα
τος.

— Μιά τέτοια μέρα τό ξεσκε
πάζουν, παιδί μου. Μόνο, λίγη 
ύπομονή, ώσπου, ν’ άραιώση τό 
πλήθος...

Ό Καλλίστρατος έμεινε θαμ
πωμένος άπό τήν 

άραιώση τό

έκτυφλωτική 
ακτινοβολία τοΰ ειδώλου. Τά μά
τια του θεοΰ τόσο αστραποβολού
σαν. ώστε, δταν τ’ άτένισε, χα
μήλωσε τό βλέμμα του.

— Είναι πραγματικά δ θεός 
"Ηλιος, έκανε μέ θαυμασμό, δ 
Αριστόβουλος.

— Πώς είναι δυνατό νάναι θε
ός, πατέρα, ένα πράγμα, πού τό 
κατασκεύασαν άνθρώπινα χέρια; 
είπε μ’ αφέλεια δ Καλλίστρα
το;.

— Μή βλαστημάς, Καλλίστρα- 
τε. Είναι ή δεύτερη φορά αύτή. 
ΤΙ τρίτη δέ θά σοΰ συγχωρηθή, 
τόν 'έπέπληξε δ πατέρας του.

Τό γεΰμα στό σπίτι τοΰ Νί- 
κανδρου άρχισε μέ συζήτηση γύ
ρω στό ταξίδι τοΰ Καλλίστρα- 
του.

— "ίΐστε, γιά μεγάλες σπου
δές δ γιόκας σου, είπε χαμογε
λώντας δ Νίκανδρος, τή στιγμή, 

ροΰφοΰσε ένα ποτήρι πα-

και 
τόν

πού 
λιοΰ κρασιού.

— Ναί. φίλε μου.
— Στήν ύγεία του, λοιπόν 

ν’ άξιωθοϋμε δλοι μας, νά 
δούμε μεγάλο καί τρανό.

— Εύχαριστώ' θά ευχόμουν 
τά ίδια καί στό δικό σου κορί
τσι, άν θά σπούδαζε κΓ έκεΐνο, 
δπως κάνουν πολλές κοπέλλες 
στόν καιρό μας. ’Αλήθεια, τί γί
νεται ή Προκαλλίδα;

— Σπουδάζει.
— Σοβαρά τό λές;
— "Οχ;, δμως, μ’ αύτό τδ- 

νομα.
— Τί, τάλλαξε;
— Τό αλλοίωσε, καθιστώντας 

το ρωμαϊκό, σύμφωνα μέ τή ση
μερινή συνήθεια.

— Δηλαδή; έκανε άπορημέ- 
νος, άλλά καί μέ κάποια περι
φρόνησή ό ’Αριστόβουλος.

— Νά, τώρα λέγεται έπίσημά 
ΙΙρόκουλα.

Καί μέ κάποιο άναστεναγμό 
καί χαμόγελο μαζί, πρόσθεσε : 
(Συνέχεια στήν 3ην Σελίδα)

ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 522.493 καί 527.207

r--

ϋΙΜΙΗΪΗΪ ΑΙΚΤ0ΑΙΜ1
( Διαμαντή Έφέντης )

Παρήλθον πολλά έτη άπό τού 
θανάτου του, άλλ’ οί έπιζώντες 
σύγχρονοί του καί οί άμέσως έ- 
πόμενοι διάδοχοι αύτών θά τόν 
ένθυμοΰνται ώς έξαιρετικήν φυ
σιογνωμίαν πολλά μοχθήσασαν ύ
πέρ τής εύημερίας καί τής προ
όδου τής ιδιαιτέρας του Πατρί
δος Μάκρης. Αύτός έαυτόν κατά 
ούσίαν έδημιούργησεν άνευ τυπι
κών στιλπνών περικαλυμμάτων 
ώς συνέβη είς πλείονας περιπτώ
σεις ίδιαζούσας κατά τόν μακραί
ωνα βίον τής άνθρωπίνης Κοι
νωνίας. Διάνοια εύρωστος προικι
σμένη μέ έξαιρετικήν κρίσιν καί 
άντίληψιν άνήγαγεν έαυτόν διά 
τής ίδιας του μελέτης καί έπι- 
δόσεως είς τάξιν σοβαρού έπι- 
στήμονος δικηγόρου διατηρούν- 
τος πελάτας καί άνταποκριτάς καί 
έξω τού έμπορικοΰ κέντρου τής 
Μάκρης πρός βορράν μέχρι Σμύρ
νης καί Κων) πόλεως καί πρός 
νότον μέχρι; Αΐγύπτου.

Κατά τούς ίσχύοντας τότε έκ- 
παιδευτικούς έν Τουρκία κανο
νισμούς έλαβεν έν Σμύρνη μετά 
διαδοχικήν έξέτασιν τό τουρκι
κόν άπολυτήριον μέσης έκπαιδεύ- 
σεω; καί μετά άλλα; δύο εξε
τάσεις έν Κωνσταντινουπόλει τήν 
άδειαν άσκήσεως τοΰ δικηγορικού 
έπαγγέλματος. ’Άριστος δέ χει
ριστής τού λόγου καί τής γραφί- 
δος καί έξαιρετικόν φαινόμενον 
συνέσεως καί ορθολογισμού πολ
λούς κατ’ ιδίαν διακριθέντας συμ
πολίτας ωφέλησε διά τών αύθορ- 
μήτων συστάσεων καί συμβουλών 

καί είς μή νομικά ζητήμα- 
κατά τήν δμολογίαν αύτών 
ιδίων. Περί αύτοΰ δ διαπρέ- 

ψας συμπατριώτης μας έν Σμύρ
νη Δημοσιογράφος Λάζαρος Στα- 
ματιάδης εΐπεν αύτολεξεί: «Έάν 
εΐχε τόν άπαιτούμενον χρόνον καί 
τά μέσα θά έγίνετο εύεργέτης τής 
Ελληνικής ’Επιστήμης (Νομι
κής) », οί δέ σύγχρονοί του δταν 
μετά ΙΟετίαν δλην άπό τοΰ θα
νάτου του έγκατεστάθη συντα
γματικόν πολίτευμα έν Τουρκία 
έπανειλημμένως άνεμνήσθησαν 
αύτοΰ καί έλεγον; «"Επρεπε νά 
ζή ό μακαρίτης διότι αύτός ήτο 
δ άξιώτερος νά ύποστηρίξη τά 
ζητήματα τών δμογενών έν τή 
Τουρκική Βουλή». Είς ήλικίαν 18 
έτών συνέπραξε είς τήν διά βίας 
έξωσιν τοΰ Τούρκου Διοικητοΰ 
τής περιφερείας Μάκρης διότι 
συνεταιρίσθη οδτος μέ ληστάς, οί 
οποίοι έλυμαίνοντο τήν περιοχήν 
καί έφυλακίσθη διά τήν εύθαρσή 
ταύτην ένέργειαν μετά τών άλλων 
προταιτίων. Διετέλεσε συνεχώς 
Δημογέρων καί συγχρόνως "Ε
φορος τών Σχολών Μάκρης τών 
όποιων ή όργάνωσις έβελτιώθη 
έπι τών ήμερών του. Έπρωτο- 
στάτησεν είς τήν ΐδρυσιν τοΰ «’Α
ναγνωστηρίου» δπου ύπό τήν μορ
φήν Φιλολογικού Συλλόγου πολ
λά συνεζητοΰντο διά τήν ηθικήν 
καί πατριωτικήν έξύψωσιν τών

του 
τα,

Έτελείωνε ή εκκλησία. Ό παπάς 
στεκότανε μπροστά -στην 'Ωραία 
Πύλη κι’ άντί «Δι’ εύχών τών άγιων 
πατέρων ήμών...» έλεγε «Χριστός ά- 
νέστη έκ νεκρών, θανάτφ...»

'Όλο τό χωριό σταυροκοπιόταν 
και διπλή χαρά ζωγραφίζονταν στό 
πρόσωπό του. Τέτοια χαρούμενη 
Λαμπρή δέ θυμόνταν κανείς νά έχει 
ίδεί έκεΐ πέρα. Τελειώνοντας ό πα
πάς τό τελευταίο του «Χριστός ά- 
νέστη.» είπε:

— Χριστός ανέστη, χριστιανοί! 
Καί τοΰ χρόνου νά είμαστε καλά. 
Κι’ ό Μεγαλοδύναμος νά μάς φέ
ρει καλά τ’ αδέρφια μας πού πο
λεμούνε στό γεφύρι τής Πλάκας, 
στό Λούρο, στην Πρέβεζα καί στά 
Πέντε Πηγάδια...

Τήν τελευταία του φράση τήν έ- 
πρόφερε μέ δάκρυα, κι’ όλο τό χω
ριό, άντρες καί γυναίκες, έκλαψαν 
μέσα στήν εκκλησία, άλλά έκλαψαν 
άπό χαρά κι’ άπό άναγαλλιασμό, 
καί φιλιόνταν γκαρδιακά ό ένας ιμέ 
-όν άλλον γιά τήν ’Ανάσταση τοΰ 
Χριστού καί γιά τήν άίνάσταση, 
πού νόμιζαν, τής σκλαβωμένης Πα
τρίδας.

Ό παπάς ξαναμπήκε στό ‘Ιερό 
γιά νά άποτελειώσει τή λειτουργία 
καί τό χωριό άρχισε νά βγαίνει άπό 
τήν έκκλησιά φαμίλιες - φαμίλιες κι’ 
ύστερα οί μικρότερες, κι’ άπό τίς 
φαμίλιες πάλι πρώτοι έβγαιναν οί 
γερόντοι μέ τίς γριές, καί παραπί
σω οί νιοϊ καί οί νιές καί τά παι
διά.

Πρώτος - πρώτος βγήκε ό προε
στός του χωριού, ό γέρο - Λιόλιος, 
γέρος :μ’ έβδομήντα πέντε χρόνια 
καί πλειότερο στή ράχη του καί μέ 
κάτασπρα μαλλιά καί μέ κάτασπρα 
μακριά μουστάκια, κρατώντας μέ τό 
ζερβί του χέρι τήν άσπρη του λαμ
πάδα κι’ άκουμπώντας μέ τό άλλο 
σέ μιά ροζιάρικη καί χοντρή πατε
ρίτσα.

Άποπίσω έρχονταν δύο παιδιά 
του, άπάνω άπό σαράντα ή σαρα- 
πέντε χρονών τό καθένα, δύο παν
τρεμένα άγγόνια, έφτά νυφάδες ά
πό παιδιά καί δύο άγγονόνυφες, καί 
καμμιά εικοσαριά άγγόνια άπό εί
κοσι χρονών καί κάτω. ’Απ’ τά έπί- 
λοιπα πέντε παιδιά τοΰ γέρο - προ
εστού, πού δέν ήτανε στήν έκκλη- 
σιά, δύο ήταν πεθαμένα καί τρία 
ξενητεμένα, κι’ άπό τά τρία πάλι 
τό ένα ήταν έθελοντής στόν ελλη
νικό στρατό.

Τραβοΰσε μπροστά ό γέρο - προ
εστός, σάν σερτάρι κοπαδιού, κι’ 
έρχονταν όλο τό χωριό κοντά του, 
μέ τά κεριά στά χέρια άναμρένα. 
"Ητανε νύχτα βαθιά, κι’ ό αύγερι- 
νός δέν εΐχε ξεπροβάλλει άκόμα ά
πό τήν κορφή τών Τζουμέρκων. ’Αλ
λά μιά φωτεινή αυλακιά, άπλωμέ- 
νη άπό τό κορφοβούνι τοΰ Περιστε
ριού ώς άπάνω στά Γιάννινα, έδει
χνε πώς τ’ άστέρι αυτό, πού τ’ ονο
μάζουν οί πλειότεροι «λαμπρό», δέν 
θ’ άργοΰσε νά βγει.

’Ανάμεσα άπ’ τήν έκκλησιά καί 
τό χωριό είναι ένα μεγάλο δενδρό- 
φυτο πλάτωμα. Έκεΐ σταμάτησαν 
όλοι, κι’ έκαμαν ένα μεγάλο κύκλο 
νά μιλήσουν γιά τόν πόλεμο.

'Ένα ψιλό άγεράκι, πού τραβού
σε άπ’ τό χωριό, έφερνε τή μοσκο- 
μυρουδιά τών άρνιών πού ψήνονταν 
στις αυλές τών σπιτιών.

— Τά μάθαταν;

συμπολιτών, και διά τήν ασφά
λειαν καί προστασίαν αύτών, 
(τουρκική κακοδιοίκησις) . Ώρ- 

γάνωσε τήν «Φιλαρμονικήν Ε
ταιρείαν», ήτοι δμιλον μουσικοδι- 
δάκτων και μουσικοφιλών νέων, 
ή οποία καί τον συνώδευσε μέ τά 
πένθιμα έμβατήριά της είς τήν 
τελευταίαν του κατοικίαν. Άπέ- 
θανεν αίφνιδίως είς ήλικίαν 42 
έτών, καταλιπών 4 ορφανά ανή
λικα τήν Δέσποιναν, τήν Χρυσάν- 
θην, τήν ’/Υφροδίτην καί τόν υίόν 
του Μιχαλάκην δικηγόρον, τέως 
οιεθυντήν Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας. ’Απρόοπτος έντελώς 
ύπήρξεν ό θάνατός του καί θλί
βεται τις διά τήν πρόωρον άπώ- 
λειαν του άξιου τούτου άνδρός, 
άναγινώσκων άποσπάσματα έκ 
τής δράσεώς του είς τρεΐς έπι- 
κηδείους, οί όποιοι έξεφιονήθη- 
σαν άπό έκλεκτούς συμπολίτας 
κατά τήν νεκρώσιμον άκολουθίαν 
του ύπό τών άειμνήστων δικηγό
ρων Γεωργίου Λαζαρίδου, Χατ- 
ζηϊωάννου Κωνσταντινίδου, καί 
ύπό του ’Αντωνίου τοΰ λεγομέ
νου Θεολόγου. ΙΙροβάλλεται έπα- 
ξίως ώς ύπόδειγμα πρός μίμησιν 
είς ημάς τούς έπιγενομένους.

Α. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

ΧΡ. ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΑΗ

— Τί καινούρια;
—’Αληθινά πώς τούς τσάκισαν 

τ’ άδέρψια μας τούς Τούρκους;
—"Ολο καί καλά. Νικήθηκαν οί 

Τούρκοι στής "Αρτας τό γιοφύρι. 
Τούς τσάκισε ό Κίτσιος ό Μπότσα- 
ρης·

— Τρεις μέρες καί τρεΐς νύχτες 
πόλεμο...

— Καημένο Σούλι, νά μήν πεθά- 
νεις ποτέ μέ τά παλληκάρια πού βγά
ζεις... Έσύ στά παλιά τά χρόνια, 
έσύ καί τώρα!

— Πόσοι άρχηγοϊ ήτανε στήν 
"Αρτα;

— Δυό. Ό Κίτσιος ό Μπότσα- 
ρης κι’ ό Κώστας ό Σιέχος. Ό 
Μπότσαρης κλείστηκε στήν "Αρτα 
κι’ ό Σιέχος πέρασε τό ποτάμι καί 
πήρε τά πλευρά τών Τούρκων. Τό
τε οί Τοΰρκοι βάρεσαν μ’ δλα τους 
τά δυνατά νά πάρουν τήν "Αρτα, 
γιά νά κλείσουν τόν Σιέχο μέσα 
στό Τούρκικο, άλλά τούς τσάκισε 
τό Μποτσαράκι, κι’ έτσι σκόρπισαν, 
κι’ δπου φύγει - φύγει... Τότε ό δι
κός μας ό στρατός πέρασε τό γε
φύρι τής "Αρτας κ’ έπιασε τά Λέ- 
χοβα, τήν Κανέττα καί τά Πέντε 
Πηγάδια.

—Σκοτώθηκαν πολλοί Τούρκοι;
— Σάν πόσοι έπεσαν άπ’ τούς 

δικούς μας;
Μετριούνται οί Τούρκοι τρεις φο
ρές καί λείπουν τρεΐς χιλιάδες, 
μετριούνται τά Ελληνόπουλα 
καί λείπουν τρεΐς λεβέντες!
— Σάν τί άνθρώποι νά ’ναι ό 

Κίτσιος ό Μπότσαρης κι’ ό Κώ
στας ό Σ ιέχος;

—Ό ένας μιά πιθαμή άνθρω
πος, μικρός μά θιαμαχτός, κι ό άλ
λος θεριακωμένος.· Δυό Τούρκους 
μπορείς νά κρεμάσεις άπό τά ιμου- 
στάκια του!

— Χαρά στις μάνες πού τούς 
έκαμαν!

Ό γέρο - προεστός, πού εΐχε 
σταθεί κι άφουγκράζονταν τί έλεγαν 
οί χωριανοί, φώναξε:

—Ώρέ παιδιά! Ποιος σάς τίς 
έφερε αυτές τίς κουβέντες; Μή μι
λάτε, μωρέ παιδιά μου, δπως θέ
λει ή καρδιά σας, καί σάς δοκιμά
σει ό Θεός!...

— Εΐναι άλήθεια, μπάρμπα, αύ
τά πού λέμε! Εΐναι άλήθεια! Ή
ταν κάτι Τσιάμηδες στήν "Αρτα, 
καί μέ τήν καταστροφή τών Τούρ
κων πέρασαν κι αυτοί δώθε χωρίς 
δ'αβατήρια καί τράβηξαν γιά τά χω
ριά τους!

— Τούς είδες μέ τά μάτια σου 
έσύ; τόν έρώτησε ό γέρο - προεστός 
μέ δυσπιστία.

— Τούς είδα καί μίλησα μαζί 
τους, καί μοΰ τά είπαν δλα!

— Ποιά ;μέρα φύγαν άπό τήν 
"Αρτα οί Τσιάμηδες;

— Τή Μεγάλη Παρασκευή. Ήρ
θαν άπό τά λακκοχώρια, πέρασαν 
άπό τόν Καλαμά ψές τό σουρούπω
μα καί τράβηξαν νύχτα γιά τά χω
ριά τους...

—Ώρέ, δέν έχει κανένας άπό σάς 
άρματα; βροντοφώνησε ό γέρο - 
προεστός πνιγμένος άπό τή χαρά 
του. Ή Πασκαλιά θέλει αρνιά, ό 
Άϊ - Γιώργης κατσίκια, ό γάμος 
κριάρια, κ’ ή λευτεριά ντουφέκια! 
Δέν έχει κανένας άπό σάς άρματα 
γιά νά ρίξουμε καί νά χαιρετίσου
με τήν λευτεριά; Πεντακόσια χρό
νια δούλοι, ώρέ παιδιά, καί νά μήν 
έχουμε σήμερα ένα ντουφέκι νά ρί
ξουμε καί νά καλωσορίσουμε τήν 
λευτεριά μας;

—’Άμ’ τί ρωτάς; τοΰ άπολογή- 
θηκε ένας. Δέν μάς τά ’μασαν δλα 
τ’ άρματα οί Τοΰρκοι; ποιανού ά- 
φήκαν ντουφέκι ή πιστόλα;

— Ώρέ, δέν έχει κανένας ένα πα- 
λιοντούφεκο, μιά παλιοπιστόλα; ξα- 
ναρώτησε.

—"Αμ τώρα, γέρο - μπάρμπα, 
τοΰ εΐπε ένας, θά πλακώσουν γκρά- 
δες καί βελονωτά δσα θέλεις! "Ο
ρεξη νά ’χεις νά ντουφεκάς. Ντου
φέκια καί φυσέκια χάρισμα.

— Μωρέ, έγώ τό θέλω αύτή τή 
στιγμή, δέν τό θέλω ύστερα! Τί 
νά τό κάμω ύστερα; "Αχ, άνάθεμά 
τους τούς άντίχριστους πού μάς τά’ 
μασαν δλα τ’ άρματα! ’Ανάθεμά 
τους καί τρισανάθεμά τους τούς αν
τίχριστους! "Εχει ώρέ, κανένας σας 
κανένα παλιοντούφεκο γιά ιμιά φο- 
(Συνέχεια στήν 3ην Σελίδα)

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 27 

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ:

ΤΗΛΕΦ. A -1.209



ΛΙΒΙΣΙ 3

ΛΙΒΙΣΙ
Μηνιαία Έφημερϊς 
’Έτος 1ov — Ά ρ ι θ. 6 
Άδη ναι Μάρτιος 1261

ΣΥΝΔΡΟΜ ΑΙ
Εσωτερικού :
Έτησία . . . Δρχ. 60
' Εξάμηνο? .... » 35
Εξωτερικού:
Έτησία $ 5 ή £ 2
Εξάμηνο? $ 3 ή £, 1

ΕΠΙΣΤ0ΛΑ1 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
PENAN ΒΕΛίΣΣΑΡΙΟΥ

Σατωβριάνδου 4, 7ο? όροφο?
Γραφεϊον 14 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ 
Μ. ΘΕΟΑΟΣΙΑΑΗΝ

Σατωβριάνδου 4, 7ο? όροφο?
Γ ραφεϊον 14

Διευθύνσει? συμψώνω? τω Νόμω.
Ύττεύθυνο?: 

PENA Α ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Κεφαλληνία? 47 — Άθήναι 
Ύττεύθννο? Τυπογραφείου : 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ ΣΒΑΝΟΥΑΗΣ 

Πάτμου 44—Άθήναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δεν 

εκφράζουν υποχρεωτικά καί τάς 
απόψεις τής εφημερίδας. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τοΰ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οι συγγραφείς των.

’Επίσης αΐ δημοσιευόμενοι 
βιογραφίαι δεν είναι κατά σει
ράν αξίας των προσώπων που 
άφοροϋν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Έλάβομεν και δημοσιεύομεν τήν 

κάτωθι επιστολήν :
Έν Γαλαξειδίφ τή 2.3.1261 

’Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,
Διά τής παρούσης μου έπιστο- 

λής έρχομαι νά έκφράσω τάς α
πείρους εύχαριστίας μου, τόσον 
εις ΰμας δσον καί εις τά λοιπά 
μέλη τοΰ Συλλόγου μας, διά τά 
δέμα τά όποιον έλάβομεν διότι 
είναι δείγμα άγάπης καί πατριω
τισμού. Ή χειρονομία σας αϋτη 
μάς συνεκίνησεν, όμολογουμένως, 
βαθύτατα. Τάς απείρους εΰχαρι- 
στίας έχετε καί άπά τήν οίκογέ- 
νειάν μου. Τελειώνοντας σάς εύ
χομαι: «χούματα νά πιάνιτι κί μα
λάματα νά γένουντι».

Σάς εΰχαριστοϋμεν καί πάλι 
θερμώς.

Διαβιβάσατε τούς χαιρετισμούς 
μας εις δλα τά μέλη τοΰ Συλλό
γου καθώς καί εις δλους τούς 
πατριώτας.

Σάς εύχαριστώ 
Μετά τιμής 

Μιχαήλ Β. Καμπούρης

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται δλοι οι πατριώ 

ται, δσοι διαθέτουν λαογραφικόν 
υλικόν νά μας τό άποστείλουν 
προς δημοσίευσιν. ’Ανέκδοτα από 
την πατρίδα, αναμνήσεις, τρα- 
γούδια*  μοιρολόγια, ή δ,τι άλλο 
ενθυμούνται. Ή διενθυνσις τής 
εφημερίδας θά τά ταξινόμηση 
και θά τά δημοσιεύση.

ΦΟΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΛΦΕΙΟΝ

8ΕΙΜ ΜΠΑΤΡΑΚΤΑΡΗ
ΟΔΟΣ ΝΙΚΙΟΥ 9

ΤΗΛ. 21.381

ΑΘΗΝΑΙ

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ
Α Σ Φ Α Λ Ε I A I

ΠΥΡΟΣ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Α Θ Η Η A I :
ΑΓΙΟΥ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 6 - ΤΗΛ. 524.547

Π Ε I Ρ A J Ε Υ Σ :
ΟΑΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 27 - ΤΗΛ. 41.209

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΣΧΑ 
ΣΤΟ ΛΙΒΙΣΙ

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ
ΒΙΤΑΜΙ ΝΕΣ

Οί βιταμίνες εΐναι οι μαγικές 
ούσίες τού αίώνος μας, μέ τις 
όποιες Θεραπεύονται ποικίλαι νο
σηρά! καταστάσεις, όταν ύπάρ- 
χη έκδηλος ανάγκη εις τον αν
θρώπινον οργανισμόν. ’Έχουν 
γραφή πολλά σχετικώς μέ τις 
βιταμίνες, δηλαδή, για τις σω
τήριες ικανότητες πού έχουν και 
μάλιστα τόσο έντονα διαφημι
στικά, ώστε, πολύς κόσμος, νά 
πιστεύη, ότι παίρνοντας τες, εΐ
ναι δυνατόν νά παύση και νά 
τρέφεται ακόμη. Καθημερινώς εις 
τά φαρμακεία βλέπει κάνεις αν
θρώπους, οί όποιοι έπιιμόνως ζη
τούν βιταμίνες, διά νά συντηρη
θούν ή, διά νά διατηρήσουν τήν 
νεανικότητα και τό σφρίγος των.

Πολύς κόσμος τις θεωρεί το
νωτικές, δυναμωτικές και θρεπτι
κές μάλιστα δέ προκειμένου, διά 
παιδιά λίαν απαραίτητες.

Τά τελευταία χρόνια έχουν βι- 
ομηχανοποιηθή διάφορα ποικιλώ
νυμα πολυβιταμινούχα παρα
σκευάσματα ή ακόμη και έν συν
δυασμέ .μέ διαφόρους αίμοποι- 
ητικούς παράγοντας, ή ·μέ ποι
κίλα άλλα βιο-ενεργά στοιχεία 
ονομαζόμενα (άνόργανες βιταμί
νες, προς άντίθεσιν από τις πρα
γματικές οργανικές βιταμίνες).

Κάθε φαρμακευτική εταιρία, 
δαπανώσα μεγάλα χρηματικά 
ποσά άγωνίζεται, νά διαφήμισή 
τά τοιαΰτα προϊόντα της, ώστε, 
νά σταθούν εις τήν συνείδησιν 
τοΰ κοινού.

Πολύς κόσμος παρασυρόμένος 
νομίζει, ότι δόναται, .μόνος του 
νά έκλέξη και νά χρησιμοποιή 
τοιαΰτα σκευάσματα άνευ ιατρι
κής συστάσεως καί θεραπευτικής 
κατευθύνσεως. Εις τό σημεΐον 
αυτό κρούεται καί πάλιν ό κώ
δων τού κινδύνου, διότι ή αλό
γιστος χρήσις ή ή κατάχρησις 
των διαφόρων ποικιλωνύμων βι- 
ταμινικών ιδιοσκευασμάτων αν
τί, νά ωφελήσουν, βλάπτουν έπι- 
ζήμια τον οργανισμό μας. Πολ
λοί άνθρωποι, είτε, διά τον εαυ
τόν τους, είτε, διά τά παιδιά 
τους ακολουθούν εσφαλμένη ν βι- 
ταμινικήν αγωγήν, μή διαπιστώ- 
νοντες δέ ευεργετικήν έπίδρασιν,

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ & ΠΡΟΚΛΑ
(Συνέχεια έκ τή? 2α? Σελίδα?)

’Εμείς όμως κΓ οί γνωστοί 
τή λέμε Πρόκλα.

ΙΙρόκλα! ’Αντήχησε μέσ’ 
στό δωμάτιο, ή εφηβική φωνή 
τού Καλλίστρατου. Τί δμορφο Ο
νομα!

— ’Εσένα, δέ σοϋ πέφτει λό
γος! Τον παρατήρησε αύστηρά 
δ πατέρας του.

Κι’ έστρεψε τό πρόσωπό του 
στο Νίκανδρο.

— Καί ποΰ τήν έστειλες νά 
σπουδάση; συνέχισε, έρωτώντας 
δ ’Αριστόβουλος.

-— Στήν Αθήνα.
- ΙΙαράξενο... 'Ολομόναχη, 

πώς τήν έδωσες δρόμο; Δέ φο
βήθηκες;

— Τήν έμπιστεύθηκα στον Α
δερφό μου τον μεγάλο, ποΰ είναι 
εκεί, μέλος τού Άρείου Πάγου. 
Ήταν δική του ιδέα, ’Αριστό
βουλε. Μοΰ τήν είπε, δτα-v ήρθε, 
νά μας έπισκεφθή' τή σκέφθηκα 
κι’ δταν τ’ αποφάσισα, έδωσα 
τή συγκατάθεσή μου. ’Έτσι φεύ
γοντας, τήν πήρε μαζί του, μέ 
τήν υπόσχεση, πώς θά τήν ξα
νάφερνε, μόλις θά τελείωνε.

— Δέν μπορώ νά καταλάβω, 
σέ τί θά χρησίμευαν οί πολλές 
γνώσεις στήν κόρη σου, Νίκαν- 
δ·Οε·

— ”Α! Σέ τίποτ’ άλλο' μόνο 
γιά στόλισμά της...

Τό δείπνο τελείωσε. Καί τότε 
δ Νίκανδρος φώναξε τή γυναί
κα του, νά σηκώση τά σκεύη, α
πό τό τραπέζι. 'Ύστερα, ώδή- 
γησε τούς δυδ ξένους του σέ ιδι
αίτερο δωμάτιο, γιά κατάκλιση. 
Κατόπι, τούς καληνύχτησε κΓ έ
φυγε κι’ αύτός, γιά ύπνο...

Τήν άλλη μέρα δ Καλλίστρα- 
τος σηκώθηκε καί ξύπνησε τον 
πατέρα του μ’ ένα φιλί στο μέ

άναγκάζονται τελικώς, νά προσ
φεύγουν εις τον ιατρόν, ό όποιος 
διαγιγνώσκει, ότι ή αιτία των 
διαφόρων ανωμαλιών οφείλεται 
εις τήν αλόγιστον χρήσιν ή κα
τάχρηση/ βιταμινικών ιδιοσκευα
σμάτων.

Προκειμένου περί αναιμικών 
ασθενών, ό κίνδυνος εΐναι ακό
μη μεγαλύτερος, διότι εΐναι δυ
νατόν μέ τήν χρησίιμοποίησιν 
τών διαφόρων βιταμινών ή και 
τών συνδεδυασμένων μέ άλλες 
αίμοποιητικές ούσίες, νά καλύ- 
ψουν μέ μίαν έπιφανειακήν βελ- 
τίωσιν τήν πάθησιν χωρίς νά τήν 
θεραπεύσουν. Ή τοιαύτη συγκά- 
λυψις αποτελεί μέγιστόν κίνδυ
νον, έφ’ όσον άναστελλομένης 
τής αναιμίας, παραμένει ανενό
χλητος ό αίτιολογικός παράγων 
μέ ανεπανόρθωτους συνέπειας, 
διά τον πάσχοντα. Πολλά βρέφη, 
νήπια και παιδιά άνόρεκτα εΐναι 
θύματα τής αλογίστου χρήσεως 
τών βιταμινών, τάς οποίας έχο- 
ρήγησαν ανεξέλεγκτα οι γονείς 
μόνοι των ή κατόπιν φιλικής συ
στάσεως άνευθύνων προσώπων, 
(γείτονες, φαρμακοποιοί, νοσο
κόμες κ.λ.π.).

Συμπερασματικά, διά τάς δια
φόρους βιταμίνας συμβαίνει δ,τι 
και μέ κάθε φάρμακον. Υπάρ
χει ή ωφέλιμος δόσις έφ’ άπαξ - 
κατά εικοσιτετράωρον καί δι’ ώ- 
ρισμένην χρονικήν περίοδον. Διά 
κάθε νόσημα, τοΰ οποίου ή αιτία 
εΐναι έλλειψις ή άνεπάρκεια βι- 
ταμινική, μόνος ειδικός, διά τήν 
κατάλληλον έκλογήν τών βιταμι
νών εΐναι ό ιατρός.

Πρέπει δέ πάντοτε, νά προσέ
χετε τό λεγόμενον βιταμινικόν 
ίσοζύγιον, τό όποιον διαταρασ- 
σόμενον είτε προς τά άνω, είτε 
προς τά κάτω, βλάπτει τον αν
θρώπινον οργανισμόν έπικινδύ- 
νως.

'Όλα τά ιατρικά διεθνή συνέ
δρια, τά όποια ήσχολήθησοτν μέ 
τό θέμα τών βιταμινών έπέμει- 
ναν πάρα πολύ εις τό σημεΐον, I 
αύτό, τής ορθής τούτέστι και 
λογικής χρήσεως, έπ’ ώψελείρ 
τοΰ πάσχοντος οργανισμού εκ 
βιταμινικής άνεπαρκείας.

τωπο.
Ό ’Αριστόβουλος άνοιξε τά μά

τια του, χαμογέλασε καί σηκώ
θηκε πάνω.

— Έσύ, Καλλίστρατε, θά μεί- 
νης έδώ κΓ εγώ μέ τό Νίκανδρο 
θά πάμε στο λιμάνι, νά ίδοϋμε, 
πότε φεύγε: πλοίο, γιά τδν Πει
ραιά.

Γιατί, νά μήν έρθω κΓ έ- 
γώ, μπαμπά; είπε παραπονιάρι
κα δ Καλλίστρατος. ’Έτσι, μοΰ 
δίνεται ή εύκαιρία, νά γνωρίσω 
κΓ άλλα σημεία τής πόλης.

Μή ξαναμιλήσης γι’ αύτό! 
φώναξε θυμωμένα ό πατέρας του 
κΓ ετοιμάστηκε, νά βγή στδ διά
δρομο.

’Εκεί τδν πρόλαβε ό Νίκανδρος 
πού ερχόταν νά τούς ξυπνήση.

— Τί, ξυπνήσατε κιόλας ; 
είπε γελώντας στον ’Αριστό
βουλο.

'Όπως βλέπεις...
— ΚΓ εγώ, γι’ αύτό τό σκοπό 

ερχόμουν, γιά νά σάς σηκώσω, 
νά φάμε πρωί - πρωί, δ,τι έχει 
τδ φτωχικό μας. "Οπως ξέρεις, 
τής αύγής τδ γεύμα, είναι τδ πιδ 
υγιεινό.

ΙΙροτιμώ νά πάμε ώς τδ λι
μάνι, γιά νά δούμε πότε φεύγει 
πλοίο, γιά τδν Πειραιά.

Μά, τόσο πολύ βιάζεστε; 
"Αν νομίζης, δτι μάς έπιβαρύ- 
νης, πάψε νά κάμνης τέτοιες σκέ
ψεις.

— *Έ!  ’Όχι, καλέ μου φίλε. 
Δέν είναι σωστό νά κάμνουμε 
κατάχρηση τής φιλοξενίας σου, 
μέ παραμονή παραπανήσια, δταν 
τδ σκοπό μας, μπορούμε νά τδν 
τελειώσουμε σέ όλιγώτερες ήμέ- 
ps;·
Συνέχεια εϊ? τό έπόμενο

Στδ Λιβίσι, πού είχε πολλές 
έκκλησίες, μεγάλες καί μικρές, 
έορτάζονταν ιδιαίτερα τδ Πάσχα, 
μέ εξαιρετική μεγαλοπρέπεια.

Είχε τή Μέση Παναγιά, τήν 
Κάτω Παναγιά, τδν Ταξιάρχη 
καί αμέτρητες άλλες:

Σέ κάθε κορυφή τοΰ βουνού, 
είχε καί από ένα έξωκκλησάκι.

Τοΰ "At Ήλιά, τής 'Αγίας 
Παρασκευής, τοΰ Χριστού τοΰ "At 
Στεφάνου κ.λ.π.

Τήν πρώτη ήμέρα τής ’Ανα- 
στάσεως ιερουργούσαν στις έκκλη
σίες πού ήσαν μέσα στήν πόλη.

Τήν δεύτερη ήμέρα οί ώραΐες 
τοΰ Λιβισιοΰ, φορτωμένες άπδ 
φλουριά καί χρυσοκέντητες έν- 
δυμασίες, έστηναν τδ χορό στήν 
άγια Παρασκευή, πού ήταν σέ 
γραφικό ύψωματάκι, έξω άπδ τδ 
Λιβίσι. Μ’ δλη τή σεμνότητα καί 
χάρη τής Ελληνικής ώμορφιάς, 
καμάρωναν οί γονείς τά παι
διά τους, οί άδελφοί τις αδελφές 
τους, καί οί αρραβωνιαστικοί τις 
αρραβωνιαστικός τους...

’Έστηναν τή σούστα καί φαγο
πότι δλη τήν ήμέρα...

Τήν τρίτη ήμέρα τού Πάσχα, 
έώρταζαν στδ μοναστηράκι τού 
"Αϊ Λευτέρη. Αύτή ή έκκλησία 
ήταν παληά καί μακρυά άπδ τήν 
πόλη, στδ πίσω μέρος τοΰ βουνού 
στά «Εύκολα» δπως ήταν ή έπω- 
νυμία τού τόπου.

Κι αύτό γιατί ή ανάβαση μέ
χρι έκεϊ, ήταν κάθε άλλο παρά 
εύκολη!

Ή έκκλησία τού "Αϊ Λευτέρη 
ήταν λαξευμένη στή μέση ένός 
βράχου απόκρημνου.

Γιά νά φθάση κανείς στήν έκ- 
κλησιά, έπρεπε νά άνεβή 40 σκα
λοπάτια καί δταν έφθανες στό 
τελευταίο σκαλοπάτι, ήταν μιά 
πόρτα. 'Η πόρτα άνοιγε καί ό 
βράχος παρουσίαζε μιά μικρή, αλ
λά ωραία έκκλησία, σωστό θαύ
μα τοΰ Χριστιανισμού.

Εκεί, μέσα στό σκαμμένο βρά
χο, έγίνετο ή λειτουργία. Είχε 
μιά μικρή βεραντοΰλα, κτισμένη, 
άπδ δπου μπορούσε κανείς νά θαυ- 
μάση τό μεγαλείο τοΰ τοπείου.

Καταπράσινα μεγαλοπρεπή δά
ση, άπδ μικρά καί μεγάλα δέν
δρα, έφθαναν κατηφορικά μέχρι 
τδ γαλάζιο πέλαγος, πού πέρα 
στδ βάθος του διακρίνονταν τά 
βουνά τής Ρόδου...

Λίγο πιδ πέρα από τό Μονα
στήρι κοντά στή «χαβούζα», έ
σταζαν δροσάτο νερό πολλοί στα- 
λακτίτες καί σχηματίζονταν 
πελώριες στρογγυλές κολώνες 
(μαστοί) . ’Εκεί σέ μιά πλαγιά 
έψηναν τά αρνιά στις σούβλες.

’Αρνιά ψήνονταν στϊ σοΰβλες 
καί στά «Χωραφάκια» δπου καί 
τά παλληκάρια τοΰ Λιβισιοΰ έ
στηναν τδ χορό καί διασκέδαζαν 
δλοι. Παλαιότερα εγίνονταν έκεΐ 
καί αγωνίσματα.

Τδ βραδάκι ξεκινούσαν δλοι 
μέ τά άλογα στολισμένα μέ μυρ
τιές καί άλλα λουλούδια καί τά 
παλληκάρια μέ τά μεταξωτά 
μαντήλια στό λαιμό γιά τήν έπι- 
στροφή στό Λιβίσι. Οί κάμποι καί 
τά βουνά αντηχούσαν άπ’ τά τρα
γούδια καί τά γέλια τους.

Τήν Παρασκευή τής Ζωοδό- 
χου Πηγής έγίνετο παλαίστρα 
στά «Τρία Καβάκια» τοΰ Λιβι- 
σιού δπου έπαιρναν μέρος τά παλ- 
ληκάρια τοΰ Λιβισιοΰ καί τής

’Αξέχαστα χρόνια καί χαρές 
πού μάς γεμίζουν ακόμα τόσες νο- 
στα).Yt'zec άναιχνήσεις.
ΒΕΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ 

(τό γένος Μιχ. Δελησάββα)

Ή αμαθή καί αλόγιστη άνθρω- 
ττομάζα τών Ιουδαίων καί τών Ε
βραίων, αλιτήρια όργανα τοΰ Σα
τανά, άφοΰ ασύνετα και φθονερά 
έκολάψισε, έβρισε και έφτυσε ξευ- 
τελιστικά τον ’Ιησού, τον έσυρε γι
ουχαΐζοντας, στον τραγικό τόπο τού 
Γολγοθά και μαζί μέ τούς δύο κα
κούργους τής έττοχής του, τον ανέ
βασε στον Σταυρό γιά νά πάθη 
τά πάνδεινα.

Λύτη ή ιδανική και άθώα μορ
φή τοΰ «άμνοΰ», που ήρθε μέ τό 
φώς τής διδασκαλίας της, νά ξεδια- 
λύνη τ’ άποπνιχτικά σύννεφα τής αν
θρώπινης αμαρτίας και νά τήν ξε- 
φορτώση άπ’ αύτό τό φορτίο, βρί
σκεται πάνω στό Σταυρό και σκλη
ρά ύποφέρει. Τά αγαθοποιό του χέ
ρια, πού τόσους παραλυτικούς δυ
νάμωσαν, λεπρούς καθάρισαν, τυ
φλούς έφώτισαν και κουτσούς άπο- 
κατέστησαν, εΐναι τώρα καρφωμένα 
μέ άνοικτίρμονα καρφιά. Τά ακού
ραστα και ακαταπόνητα πόδια του, 
πού γύριζαν τόσους δρόμους, γιά 
νά παρηγορήση και νά ανακούφιση 
τούς λυπημένους κα! νά σκορπίση 
έκεΐνος χάριτας σέ δυστυχισμένους, 
μέ ένα τρανό καρφί, εΐναι προση
λωμένα στό ξύλο. Ή καρδιά του 
πού έκλεισε μέσα της από άμετρη 
αγάπη, τήν παραστρατημένη άιν- 

θρωπότητα και έγινε ή κολυμπήθρα 
τής άναβάπτισής της, τρυπημένη 
αλύπητα άπό τό απαίσιο κέντημα 
τής λόγχης, στάζει αΐμα πεντακά
θαρο, πού άλληγορικά άναβλύζει 
κρουνούς ζωής. Τό Βασιλικό του 
μέτωπο, πού τοΰ άξιζε κάθε τιμή 
και δόξα, είναι ξεσχισμένο άπό τό 
ακάνθινο στεφάνι και τρέχει αΐμα 
στή γή. Τό στόμα του, πού πάν
τοτε έσταζε μέλι καλωσύνης και χυ
μούς πραότητας, κατάξερο πικρά υ
ποφέρει γιά .νερό. Υποφέρει γιά νε
ρό, αύτός πού έξουσιάζει πηγές και 
δικαιούται ολόκληρες λίμνες μέ νε
ρό, άλλά γιά τό μεγάλο αμάρτημα 
τής άνθρωπότητας, παθαίνει ύπομο- 
νητικά, καρτερικά καί μέ απαρα
σάλευτη αντοχή, τήν πιο ακληρή 
τιμωρία. Οί άργυρώνητοι δούλοι τής 
άμαρτίας, καθόλου δέν συγκινήθη- 
καν άπό τό θέαμα αύτό, ενώ ποιά 
άνθρώπινη ψυχή δέν θά σκιρτοΰσε 
άπό τό θλιβερό άντίκρυσμα, πού 
μπορούσε και πέτρινη καρδιά νά 
ραΐση. 'Όμως χωρίς αλλοιωμένη 
μανία καί έλαττωμένο μίσος, χλευά
ζουν τον άκακο ’Ιησού, πειράζον- 
τας φοβερά, του έλεγαν νά κατέβη 
άπό τό Σταυρό, έάν πράγματι ή- 
το γυιός τοΰ Θεού καί νά σώση 
καί τούς άλλους δύο κακούργους. 
Ό Χριστός παρακαλοΰσε τό Θεό 
νά τούς συγχωρέση, γιατί δέν ήξε
ραν τί έκαναν. 'Ένας όμως άπό 
τούς ληστάς έννοιωσε τή θυσία τοΰ 
Χριστού στό Σταυρό καί εΐπε στον 
άλλον,, «έμεΐς άνάλογα μέ τά έργα 
μας παθαίνουμε, άλλά αύτός πού 
δέν έβλαψε κανένα, γιατί νά τι·μω- 
ρήται;». Αύτόν ό Χριστός τον έσω
σε καί τού εΐπε δτι θά τον πάρη 
στήν άήττητη, άκατάλυτη καί αιώ
νια Βασιλεία τοΰ Θεού καί έτσι μέ 
κλειδί τό «Μνήσθητί μου Κύριε...» 
άνοιξε τήν πόρτα τοΰ Παραδείσου. 
Στή σπαρακτική αύτή στιγμή, ό
λοι τον έγκατέλειψαν, τον ξέχασαν 
και δέν τον βοήθησαν. Μονάχα ό 
’ I ωάννης, άπό τούς μαθητάς του 
βρίσκεται έκεΐ καί ή Μάνα, ή γλυ
κέ ιά του «Μητέρα», παραστέκεται 
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πληγωμένη στά φυλλοκάρδια της, 
γιά τον ατιμωτικό θάνατο τοΰ μο
νογενή της γυιοΰ καί λέει παραπο
νετικά: Ποΰ εΐναι οί πεφιλημένοι 
σου μαθηταί, πού ώρκίστη,καν νά 
πεθάνουν μαζί σου; ’Αγαθοεργίες 
έκαμες καί όμως ύποφέρεις. ’Αγά
πη σκόρπισες καί όμως σέ έμίση- 
σαν τόσο, ώστε τώρα νά εΐναι πα
ραμορφωμένος στό Σταυρό. Ταυτό
χρονα, οί βδελυροί άρχιερεΐς καί οί 
γραμματείς, έλεγαν ειρωνικά, ότι 
άλλους .μπόρεσε καί έσωσε, άλλά 
τον έαυτό του δέν μπορεί. "Αν κα
τέβη άπό τον Σταυρό, έλεγαν οί ά
νομοι καί ανόητοι, θά πιστεύαμε. 
Στις 6 ή ώρα ή δοκιμασία κορυφώ- 
θηκε καί τοΰ ’Ιησού τοΰ ξέφυγε έ
να πικρό παράπονο: Διψώ! εδώ 
όμως ή άχαριστία τής άνθρωπότη
τας, λαβαίνει δλη τή διάστασή της 
καί προσφέρει άνεύλαβα, στήν ά- 
κηλίδωτη καί άμικτη αύτή ψυχή, 
«δξος» πού μόλις τό γεύθηκε, τό 
άρνήθηκε καί συνέχισε νά άσθμαί- 
νη, άπό τό βάρος τού πειρασμού. 
Καί σέ λίγο, άπλώθηκε πηχτό σκο
τάδι καί στις έννιά ή ώρα, ό ’Ιη
σούς έφώναξε δυνατά «Ήλί, Ήλί, 
λαμά σαβαχθανί», πού σημαίνει 
«Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί .μέ έγκα- 
τέλειψες». Οί πολλοί νόμισαν δτι 
έπικαλεΐται τήν βοήθεια τοΰ Ήλία, 
καί περίμεναν νά τον βοηθήση. Με
τά ό Χριστός, άφησε μιά λέξη «Τε- 
τέλεσται», κι’ έγειρε τήν κεφαλήν καί 
παρέδωσε τό πνεύμα του. Τό πρό
σωπό του έλαμψε σάν ήλιος καί ό 
Σταυρός φωτίστηκε άπλετα. Τότε ή 
φύση υποτεταγ.μένη στό Βασιλέα 
της Χριστό, έτρεμε, τά θεμέλια τής 
γής δονίστηκαν τόσο, ώστε άναστή- 
θηκαν οί πεθαμένοι, πού μπήκαν 
μέσα στήν πόλη καί προξένησαν 
έντύπωση. Άστραπαϊ καί βρονταί 
χαράκωσαν τό στερέωμα τοΰ Μαύ
ρου λόγου, σάν νά είχαν στόχο τό 
Γολγοθά. Ό εκατόνταρχος δταν εΐ- 
δε τά μεγάλα αύτά γεγονότα, έ- 
φριξε καί πολλοί άπιστοι πίστε
ψαν, ότι ό Χριστός άναντίρρητα ή
ταν γυιός τοΰ Θεού. ’Άλλωστε ή 
’Ανάστασή του, ύστερα άπό τρεις 
μέρες, εΐναι φανερή απόδειξη αύτών. 
Άφοΰ ή σκέψη μας σύρθηκε άπά- 
νω στά ψριχτώδη, πάθη τοΰ Θεανθρώ
που, άς σιμώση στήν άνθρώπινη 
Λογική καί Αλήθεια καί νά σκε- 
φθή δτι τιμωρήσαμε μέ θάνατο τό 
Ζωοδότη, αυτόν δηλαδή πού μάς 
έδωσε τή ζωή. Τοΰ βγάλαμε τά ρού
χα καί ρίξαμε κλήρο ποιος θά τά 
πάρη. Τον ντύσαμε μέ κόκκινη χλα
μύδα καί τού φορέσαμε άκάνθινο 
στεφάνι. Πρόσφερε τά νώτα του γιά 
νά τον δείρωμε καί τό πρόσωπό 
του, δέν τό πήρε άπό τά φτυσίμα
τά μας καί δέν ξέφρασε κανένα πα
ράπονο, γιατί; διότι ήτο μία ακέ
νωτη πηγή άγάπης γιά μάς τούς 
άνθρώπους, πού παρ’ δλ’ αύτά δέν 
μάς έμίσησε. Δίδαξε δτι άγάπη καί 
σύμπνοια πρέπει νά βασιλεύη στά 
άδέλφια, στούς συγγενείς καί στούς 
πατριώτες καί σ’ δλους γενικά τούς 
άνθρώπους. ’Απίεστα πρέπει νά πι- 
στεύσουμε εις αυτόν, νά άτενίσω- 
με τον Σταυρόν πού άγόγγυστα ύ- 
πέ μείνε καί δροσιζό.μενοι άπό τό 
συντριβάνι τών διδασκαλιών του, νά 
έπιδιώξουμε, δπως ό ληστής στό 
Σταυρό, τήν μετάνοια καί προσέγ
γιση στά θεΐα γιά νά κατορθώσου
με ·νά σωθούμε στήν αιώνια Βασι
λεία τοΰ Ούρανοΰ.

Ν. ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ



ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

(Συνέχεια έκ τή? 3ης Σελίδος) 
μόλις πέρασαν λίγοι μήνες,, W? 
ξαναζητούν. Φεύγουν δλοι ο αν 
δρες μέχρι σαράντα πεντε ετών 
καί τούς βάζουνε οέ καταναγκα- 
οτικά έργα, πολύ χειρότερα άπο 
τά κάτεργα τών Γερμανών... Πό 
σα παλληκάρια έχάθησαν εις αυ
τά τά έρημα καί Αφιλόξενα μέρη, 
στό έσωτερικό τής ’Ava^o 
•Εν τω μεταξύ έγινε και Απο
κλεισμός άπό θαλάσσης^Ούτε « 
πό τό ενα χωρίο στο άλλο δ / 
μπορούσε νά πάη κάνεις, χωρίς 
«Βασικά» δηλαδή Αστυνομική 
γραπτή άδεια.

Πέρνουν δλους τούς γραμμα
τισμένους, τούς Δημογέροντας 
και τούς έφόρους τών 'Ελληνικών 
Κοινοτήτων, πώς τάχα ε χαν, -
ληλογραφία μέ τους θ 
τής Έλευθέρας Ελλάδος και - τΓ είρζάζοντο διά τήν άπελευθέ- 

ρωσή μας—■
Φρικτόν θάνατον ύπέστη ό πα

τριώτης 'Αγιορείτης. Φυλακιζου 
τόν Γεώργιον Λαζαρίδην (διαση- 
μον δικηγόρον), τόν Πλάτωνα 
Μουσαίον, τόν Kovrov, τον 
Σκυφτόν καί πολλούς άλλους πα
τριώτας, άκόμα κα'ι γυναίκες. 
Τούς έστειλαν είς το Δενιζ ή 
δλοι τοΰ βρήκαν έκεΐ P“P™pl‘ 
κό θάνατο. Άφοΰ τους ^κ0®“ζ 
τίς μύτες καί αύτιά, τους έβγαζαν 
τά νύχια, τούς έθαβαν ζωντανούς. 
Μαρτύρια πού δέν μπορεί να τ 
φανταστή δ νοΰς τοϋ άνθρώπου...

Που νά άρχίση κανείς και που 
νά τελειώση ; Εξορίζουν τους 
παπάδες. Τόν γέρο Π“π 
τόν ύποχρέωσαν να στέκεται 
ένα κεντρικό δρομο εις τ χ , 
οτό ένα πόδι, μέσ τό λιοπύρι, κι 
ό δύστυχος άδικα διαμαρτύρον
ταν! «Μά παιδί μου πετεινός εί
μαι νά στέκομαι δλη τήν ήμερα 
οτό ένα πόδι ;>

“Ολους αύτούς τούς έθανάτω- 
σαν, άφοΰ τούς έβασάνισαν ά- 
πάΤόΡάρρεναγωγεΐον τής Μάκρης 

τό έκαναν στρατώνα. Κλείνουν τις 
έκκλησίες καί άπαγορευουν να 
χτυπούν οί καμπάνες..··

ΟΙ γυναίκες έκαναν κρυφά πα- 
ρακλήσεις νά βοηθήση τουλάχι
στον ή Παναγία. ’

Τίποτα. ΟΟτε θεοί οΰτε άνθρω
ποι βοηθούν! -Έλεος δέν υπάρ
χει άπό πουθενά γιά τους Χρι 
σπανούς τής Μικράς Ασίας-

Άπό τούς δασκάλους, άλλους 
στρατολόγησαν, άλλους έξωρι- 
σαν.

“Οσοι εΐχαν σπουδάσει στήν 
•Αθήνα, έξορίζοντο μαζί μέ τις 
ο’ικογένειές τους, σέ Ατέλειωτες, 
έξοντωτικές πεζοπορίες, τους χει
μώνες μέ τίς παγωνιές καί τα κα
λοκαίρια μέ τίς φοβερές ζέστες. 
Επακολουθούσαν καί οι άρρω- 
στειες. θανατηφόρες, ύστερα ά- 
πό τόσα βάσανα...

■ο χάρος μέ τό δρέπανό του 
άρχίζει άπό τά άθώα βρέφη μέχ
ρι τούς γέροντας παποΰδες. Ού- 
τε γιατροί υπάρχουν.

Είναι έξόριστοι. Οΰτε φαρμα- 
κα, οΰτε φέρετρα γιά τους νε
κρούς, οΰτε παπάς γιά να τους 
κηδεύση.

Καί τά λουλούδια λείπουν άπό 
τή ρημαγμένη γή. Τό μόνο που 
μπορούν νά προσφέρουν στους 
νεκρούς είναι τά δάκρυά τους 
πού τούς έβρεχαν καί τα μαλλια 
τους, πού τά μαδοΰσαν όλοφυρό- 
μενες καί τά έρριχναν έπάνω στά 
μαρτυρικά πτώματα—

(Συνεχίζεται)

ΒΕΡΟΥΛΑ Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
t/VA/VAAZVi ̂ ^VVVVA/VAA/^AZXAz ι/\Ζ\Λ*Λ

ΑΙΛΦΗΜΙΧΕΙΧ

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 01 ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
ΛΙΒΙΣΙΟΥ - ΜΑΚΡΗΣ

Φέρεται είς χνώσιν των ενδια
φερομένων δτι ή τιμή τών δια
φημίσεων είς τήν έφημερίδα κα- 
δωρίσδη είς δραχμάς 5 κατά 
έκατοστόμετρον δΓ έκαστον ψύλ
λον έφημερίδος.

Αί μέχρι τοϋδε καταχωρηδεΤ- 
σαι διαφημίσεις εϊναι δωρεάν άπό 
τοϋ προσεχοϋς δέ φύλλου δά χρεω- 
δή κάδε διαφήμισις. Παρακαλοϋν- 
ται δδεν οί μή έπιδυμοϋντες νά 
συνεχισδή ή διαφήμισις των νά 
ειδοποιήσουν χραπτώς ή τηλεφω
νικός τήν διεύδυνσιν τής έφημε
ρίδος.

αυτής. Ό Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ορίζει δύο ττρακτι- 
κογράφους έκ τών συνεταίρων άμα τή ένάρξει τής συνεδριά- 
σεως. Είς τά θέματα περί λογοδοσίας, απαλλαγής ευθυ
νών Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου ή ’Αντιπρο
σώπων δέν έχουσι δικαίωμα ψήφου οι έγγραφέντες ώς συ
νεταίροι κατά τό τελευταΐον πρό τής συνελεύσεως έξά- 
μηνον.

Αί ψηφοφορίαι ένεργούνται δι’ άνατάσεως ή άνυψώσε- 
ως τών χειρών, έκτος έάν τό τέταρτον τών παρουσών ψή
φων ζητήση τήν δι’ ονομαστικής κλήσεως ή διά ψηφοδελ
τίων ψηφοφορίαν, οπότε έφαρμόζεται ό ζητηθείς τρόπος. 
Πάντως πάσα ψηφοφορία άφορώσα αρχαιρεσίας, ζητήμα
τα έμπιστοσύνης πρός τήν Διοίκησιν καί τό ’Εποπτικόν 
Συμβούλιον, έγκρισιν ισολογισμού, λογοδοσίαν καϊ προ
σωπικά έν γένει ζητήματα γίνεται διά μυστικής ψηφοφο
ρίας διά ψηφοδελτίων. Ό Πρόεδρος τής Γενικής Συνελεύ
σεως ορίζει δύο ψηφολέκτας έκ τών παρόντων συνταίρων, 
έγκρινομένους παρά τής Συνελεύσεως. Ή έκλογή τών με
λών τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου γίνεται δλων όμοΰ συγ
χρόνως. Όμοίως γίνεται ή έκλογή τών μελών τοΰ ’Επο
πτικού Συμβουλίου. Έν ίσοψηφία αποφασίζει ό παρά τού 
Προέδρου λαμβανόμενος κλήρος. Είς τήν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν τοΰ Νοεμβρίου υποβάλλεται πρός έγκρισιν ό προϋπο
λογισμός τοΰ επομένου έτους είς δέ τήν Γενικήν Συνέλευσιν 
τοΰ ’Απριλίου ύποβάλλεται ό απολογισμός καί ένεγοΰν- 
ται αί άρχαιρεσίαι. ’Επίσης δέν εΐναι έκλέξιμοι ώς μέλη 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ή άντιπρόσωποι πρό τής πα- 
ρελεύσεως τής άνω προθεσμίας τών έξ (6) μηνών.

Άρθρον 2 2 ο ν
Ή Γενική Συνέλευσις έχει τήν άνωτέραν έποπτείαν καϊ 

άπόφασιν έπί τών ύποθέσεων τοΰ Συνεταιρισμού. ’I6iqc 
δέ έχει τήν έξής δικαιοδοσίοτν: α) έπιβλέπει πάσας τάς 
εργασίας τοΰ Συνεταιρισμού καί ίδίς« τήν δράσιν τοΰ Ε
ποπτικού Συμβουλίου, β) αποφασίζει περί έγκρίσεως τοΰ 
ισολογισμού τοΰ παρελθόντος έτους εις τάς συνελεύσεις 
τοΰ ’Απριλίου περί τής χρησιμοποιήσεως τών κερδών ή 
τής καλύψεως τών ζημιών, περί τής απαλλαγής τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου, τοΰ ’Εποπτικού καϊ τοϋ Ταμίου άπό 
εύθυνών διά τάς έργασίας αύτών, γ) διορίζει Επίτροπος 
δι’ ώρισμένους σκοπούς, δ) καθορίζει τά ανώτατα όρια τοΰ 
ποσού καϊ τοΰ τόκου τά όποΐα δέν δύνανται νά ύπερβώσι 
τά ύπό τοΰ Συνεταιρισμού συναπτόμενα δάνεια, ε) απο
φασίζει περί αγοράς, υποθηκεύσεως καί έκποιήσεως ακι
νήτων καϊ έγκρίνει δλας τάς συμβάσεις οίωνδήποτε συμ
φωνιών, αί όποΐαι συνεπάγονται διαρκείς υποχρεώσεις διά 
τόν Συνεταιρισμόν, στ) καθορίζει τάς περιπτώσεις καθ’ 
άς έπιβάλλονται είς τό προσωπικόν πρόστιμα καϊ έπιβάλ
λει αυτά έφ’ δσον ύπάρχει έγκεκριμένος ύπό τοΰ Υπουρ
γείου ’Εργασίας Κανονισμός, ζ) αποφασίζει έπί δλων 
τών ύποβαλλομένων παραπόνων κατά τοΰ Διοικητικού καϊ 
Εποπτικού Συμβουλίου ή μελών αύτοΰ διά τήν διεξαγω
γήν τών ύπηρεσιών των, η) εκλέγει τό Διοικητικόν καϊ Ε
ποπτικόν Συμβούλιον καϊ άπαλλάσση αύτά ή μέλη τούτων 
τών καθηκόντων, θ) τροποποιεί καϊ συμπληροΐ τό Kara 
στατικόν, τηρούμενων τών νομίμων διατυπώσεων καί άπο- 
φασίζει έπί διαφορών διά τήν ερμηνείαν αύτοΰ ώς καϊ 
προηγουμένων αποφάσεων αύτής.— Πάσα δμως άπόφα- 
σις περί τροποποιήσεως τοΰ παρόντος Καταστατικού δέον 
άπαραιτήτως νά ύποβληθή είς τό Ύπουργεΐον τής ’Εργα
σίας πρός έγκρισιν, ι) έγκρίνει τόν κανονισμόν τών έργα
σιών πού Διοικητικού καϊ ’Εποπτικού Συμβουλίου, ια) α
ποφασίζει περί προσφυγών περί αποδοχής συνεταίρων καϊ 
αιτήσεων περί διαγραφής αύτών, ιβ) καθορίζει έκάστοτε 
τήν μηνιαίαν συνδρομήν τών συνεταίρων, ιγ) καθορίζει τάς 
τοκοχρεωλυτικάς μηνιαίας δόσεις τάς άναλογούσας είς ένα 
έκαστον συνταΐρον διά τήν άγοράν οικοπέδου καϊ έγκρίνει 
τόν προϋπολογισμόν έσόδων καϊ έξόδων Διοικήσεως.

’Άρθρον 2 3 ο ν
Ταμεΐον Γενικών Εσόδων διά λογαριασμόν τοΰ Δημοσίου 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ ά.ν. 1500/1950 ώς έ- 
κυρώθη ύπό τών διατάξεων τοΰ ν. 1646/1951.

’Άρθρον 2 4 ο ν

Ή άπογραφή καί ό ισολογισμός συντάσσονται κατά 
τά οριζόμενα ύπό τοΰ Βασιλικού Διατάγματος τής 13ης 
’Ιουνίου 1918 «περί τηρήσεως γενικών λογιστικών βιβλίων 
παρά τών Αστικών Συνεταιρισμών» έπί τή βάσει τοΰ Δια
τάγματος τούτου καί τών τυχόν δοθησομένων παρά τής 
Γενικής Συνελεύσεως συμπληρωματικών οδηγιών τηρούν
ται τά λογιστικά βιβλία τοΰ Συνεταιρισμού ύπό τοΰ Τα
μίου ή παρ’ ειδικού λογ ιστού ύπό τήν έπίβλεψιν τοΰ Προέ
δρου τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου.

’Άρθρον 2 5 ο ν

Αί έργασίαι έκτελοΰνται συμφώνως πρός τόν ύπό τής 
Γενικής Συνελεύσεως έγκρινόμενον κανονισμόν τών οικο
δομικών καϊ λοιπών έργασιών τοΰ Συνεταιρισμού έντός 
τών ορίων τών τασσομένων ύπό τών σχετικών Νόμων καϊ 
Διαταγμάτων καϊ τοϋ παρόντος Καταστατικού.

’Άρθρον 2 6 ο ν

Ή έκτέλεσις τών έργασιών τής οικοδομής καϊ ή κα- 
ταμέτρησις τών γηπέδων ώς καϊ ή διανομή αύτών διά κλή
ρου μεταξύ τών συνταίρων, γίνεται ένώπιον Επιτροπής, 
όριζομένης παρά τής Γενικής συνελεύσεως τών συνεταίρων.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠ
Διάλυσις

Άρθρον 2 7 ο ν

Ό Συνεταιρισμός δύναται νά διαλυθή, μετά τήν όλο- 
κληρωτικήν έκπλήρωσιν τοΰ σκοπού καϊ τήν έξόφλησιν πα
σών τών ύποχρεώσεών του. Τής διαλύσεως δέον νά προη- 
γηθή άπόφασις είδικώς συγκαλουμένης Γενικής Συνελεύ
σεως λαμβανομένη διά πλειοψηφίας τών 3Α τών συγκροτούν- 
των τήν απαρτίαν.

Ή διάλυσις καί έκκαθάρισις τοΰ Συνεταιρισμού γίνε
ται συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ Νόμου 602 «περϊ 
συνεταιρισμών», ώς οδτος έτροποποιήθη μεταγενεστέρως.

Έν περιπτώσει διαλύσεως τοΰ Συνεταιρισμού, ή τυ
χόν ύπολειπομένη περιουσία αύτοΰ διατίθεται δΓ άποφά- 
σεως τής Γενικής Συνελεύσεως, δΓ έργα βελτιώσεως τοΰ 
έντός ή περί τάς οικίας τοΰ Συνεταιρισμού κοινοχρήστου 
χώρου.

Άρθρον 2 8 ο ν
Τά μή προβλεπόμενα ύπό τοΰ παρόντος Καταστατι

κού ζητήματα, κανονίζονται δΓ άποφάσεως τής Γενικής 
Συνελεύσεως, έφ’ δσον δέν προβλέπει περί αύτών ό Νόμος 
602 «περί συνεταιρισμών».

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΠΙ
Τελικαϊ διατάξεις 

"Αρθρον 2 9 ο ν
Διά τάς δαπάνας τής λειτουργίας τοΰ Συνεταιρισμού, 

καταβάλλεται ύπό τών μελών μηνιαία εισφορά, όριζομένη 
ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί μή δυναμένη νά ύπερ- 
βή τό ποσόν τών δραχμών δέκα (10) συμψηφιζόμενον 
πρός τά γενικά έξοδα, είς τά όποΐα συμμετέχει ό συνεταί
ρος.

’Άρθρον 3 0 ό ν
Ό Συνεταιρισμός έχει ιδίαν σφραγίδα φέρουσαν τόν 

τίτλον «Οικοδομικός Συνεταιρισμός "Η ΜΑΚΡΗ” Συν. 
Π.Ε. Άθήναι».

"Αρθρον 3 Ιον

Τό παρόν καταστατικόν έξ άρθρων 31 ένεκρίθη παμ- 
ψηφεί ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών ιδρυτών αύτής 
τήν 18ην Δεκεμβρίου 1960 καϊ ύποβληθήσεται είς τό Ύ
πουργεΐον Έργασίας πρός έγκρισιν.

Έν Άθήναις τή 18η Δεκεμβρίου 1960

ΩΙ ΙΔΡΥΤΑΙ
1) Μιχ. Σαράφης — Άγ. Μελετίου 40 (Άθήναι).
2) Μιχ. Πανηγύρης — Σπάρτης 3 (Ν. ‘Ελβετία).
3) Χατζηκωνσταντίνου Μιχαήλ — Άδριανουπόλεως 106 

(Άθήναι).
4) Χατζηπαναγιώτου Παντελής — Λαρίσης 4 (Άθήναι).
5) Θεοδοσιάδης Μιχαήλ — Ηλιουπόλεως 86 (Άθήναι).
6) Βράτσου Χρυσούλα — Σαμάρα 19 (Άθήναι).
7) Ζαμπάκη Δέσποινα — Αιόλου 63 (Παλ. Φάληρον).
8) Γεωργαλίδου Αντιγόνη — Αάμ-ρου Φωτιάδου 30 (Ά

θήναι).
9) Χατζηεμμοονουήλ Νικήτας — Νέα Μάκρη.

10) Κων. Μιχαλόπουλος — Ν. ’Ιωνία Τζαβέλλα άριθ. 1. 
1 1) Γεωργίου Γεώργιος — Άμαλιάδος 22 (Δραπετσώνα).
12) Βασίλ. Δροσόπουλος — Χατζηδάκι 7 (Άθήναι).
13) Παράσχος Καπαταϊδάκης — Δελμηνοΰ 12 (Νίκαια) 

Πειραιώς.
14) Ειρήνη Καντσοΰ — Άγ. Σοφίας 40 Άμφιάλη (Πει

ραιώς).
15) Χρυσοΰλα Πρινιωτάκη — Άναλήψεως 214 Δραπε

τσώνα (Π ε ιρα ι ώς).
16) Γεώργιος Πολίτης — οδός Κυζίκου 3 Ν. Ελβετία 

(Άθήναι).
17) Ζαμπέτα Μιχάλογλου — Ασκληπιού 2 Κερατσίνι 

(Πειραιώς).
18) Απόστολος I. Παπαγεωργίου — Κανελλοπούλου 165 

(Πειραιεύς).
19) Αδαμάντιος Σκυφτός — Κανελλοπούλου 82 (Δρα

πετσώνα) Πειραιεύς.
20) Γεώργιος Βαμβακόπουλος — Κυδωνιών Γρηγορίου 

3 (Αιγάλεω).
21) Αδαμάντιος Σκυφτός — Καλοκαιρινού 82 Δραπε

τσώνα (Πειραιεύς).
22) Μαρία Σέλλα — Άγ. Νικολάου πάροδος 5 (Πει- 

ραιεύς).
23) Ειρήνη Γεωργιάδου — οδός Σμύρνης 3 Δραπετσώ

να (Πειραιεύς).
24) Γεώργιος Προικιός — οδός Σμύρνης 8 Ταμπούρια 

(Πειραιεύς).
25) Χαρΐτος Προικιός — Τετράγ. 3 άριθ. 1 Ταμπούρια 

(Πειραιεύς).
26) ’Ιωάννης Προικιός — Τετράγ. 33 άριθ. 4 Ταμπού

ρια (Πειραιεύς).
27) Άντών. Χατζηνικολάου — Άμαλιάδος 28 Κερατσί

νι (Πειραιεύς).
28) Βασιλ. Μελισσισονός — Ταξιαρχών 133 Λιπάσματα 

(Πειραιεύς).
29) Ελένη Δουλή — Άτταλείας 39 Υμηττός.
30 ) Αγαπητός Χατζηελένης — Κρήνης 12, Υμηττός.
31) Μιχαήλ Καλιντζής — Ν. Μάκρη Αττικής.
32) Νικόλ. Κούρτης — Ν. Μάκρη Αττικής.
33) Νικολ. Καραγεωργίου — Ν. Μάκρη Αττικής.
34) Συμεών Παπαδοπούλας — Ν. Μάκρη Αττικής
35) Σταμάτιος Τζαφάρης — Σπάρτης 28 Εύγένεια Πει

ραιώς.
36) Χρυσώ Κωνσταντινίδου — Λένορμαν 31 (Άθήναι).
37) Αμαλία Γεωργίου — Άμαλιάδος 22 Δραπετσώνα 

Πειραιώς.
38) Παναγιώτης Αρετής — Άγ. Διονυσίου 3 Δραπετσώ

να Πειραιώς.
39) Κυριάκος Άναστασιάδης — λεωφόρος Σαλαμΐνος 7 

(Άμφιάλη) Πειραιώς.
40) ’Ιωάννης Εγγλέζος — Χίου 8 Χαϊδάρι (Άθήναι). 
41) Ήλίας Φωτιάς — Άγ. Παντελεήμονος 13 (Δραπε

τσώνα Πειραιώς).
42) Βασίλειος Λαζαρίδης — οδός Φειδίου 2 (Άθήναι).
43) Αντώνιος Καρατζάς — Άγ. Σοφίας 1 Άμφιάλη 

(Πειραιώς).
44) Παντελής Καρατζάς — Άγ. Σοφίας 2 Άμφιάλης 

(Πειραιώς).
45) Αναστάσιος Χασάπης — πάροδος Άγ. Διονυσίου Ί 

(Δραπετσώνα Πειραιώς).
46) Νικόλαος Κολοκοτρώνης — οδός Παπαδιαμάντη 48 

Νεάπολις (Νίκαια).

Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος 

δειγμάτων τά κακά τής άπαιδευ- 
σίας. Αγράμματος είς Λιβίσι ούδεϊς 
ύπήρχεν άφοΰ καϊ οί άψιλόμουσοι Άν- 
τκράτηδες έστελλον τά παιδιά των είς 
τό σχολεΐον καϊ ήμιλλώντο ποιος θά 
τό τελειώση.

Ή έπικοινωνία οίκου καϊ σχολείου 
άπετέλεσεν θαύματα είς τό ηθικόν καί 
έθνικόν οπλισμόν γονέων καϊ μαθη
τών, είς τήν έξόψωσιν τοΰ κύρους καί 
τοΰ γοήτρου τών διδασκάλων, έκτιμω- 
μένων μεγάλως άπό δλους τούς κα
τοίκους, βλέποντας έν τξ> προσώ- 
πω των άδελφούς καϊ συναντιλήπτο- 
ρας καί παρακολουθούντας μέ πόσην 
εύκολίαν έμάνθανον τά παιδιά των 
γράμματα καϊ μέ πόσην δρεξιν.

Οί ενθουσιώδεις καϊ πλήρεις νεα
νικών όρμων, διδάσκαλοι έπέφεραν 
είς τό σχολικόν πρόγραμμα πολλάς 
καινοτομίας. Έτόνωσαν τά Φυσικο
μαθηματικά καί τεχνικά μαθήματα, 
ιαίσήγαγον τήν καλλιέργειαν τοΰ σχο
λικού κήπου καί τήν Σουηδικήν Γυμ
ναστικήν, διδαχθέντες αύτήν άπό τόν 
πατέρα τής νέας γυμναστικής έν Έλ- 
λάδι κινήσεως, τόν άοίδιμον Ίωάν. 
Χρυσάφην. Περιώρισαν τήν διδασκα
λίαν τής~ ’Αρχαίας μόνον είς τό κα
τά Λουκάν Εύαγγέλιον είς τρεις, καθ’ 
εβδομάδα ώρας καί άνά τρεις είς κεί
μενα τής καθομιλουμένης καί τήν 
Γραμματικήν της. Έτόνωσαν τό μά
θημα τών Συνθέσεων, τάς άπαγγε- 
λίας, τάς σχολικός έορτάς, τούς δι
δακτικούς περιπάτους, τάς σχέσεις 
γονέων καί διδασκάλων καϊ έν γένει 
μετέβαλαν τό σχολεΐον είς θερμοκή- 
πιον, δπου έκαλλιεργοΰντο τά άνθη 
./ς ύγιοΰς μορφώσεως καϊ εθνικής 
διαπαιδαγωγήσεως τής Νεολαίας.

Εθνικήν δράσιν έσημείωσαν είς τόν 
Σύνδεσμον καί πληροφορίας μετέδι- 
δον έν καιρφ νυκτός καϊ είς χρόνους 
χαλεπούς, μεταξύ τών μελών τής Φι
λικής Εταιρείας Λιβισίου - Μάκρης, 
οί διδάσκαλοί των. Έμύησαν πολ
λούς νέους, έτοιμους διά πάσαν θυ
σίαν καϊ διά παν ένδεχόμενον. Έκ 
τών διδασκάλων μόνον ό Σάββας 
Πασχαλίδης, ό Άναστ. Παπαδημη- 
τρίου καί ό Αυγερινός Πανηγύρης δέν 
ύπέκυψαν είς τάς άπειλάς τών Νεο- 
τούρκων, ζητούντων τά διπλώματά 
των πρός έπικύρωσιν καϊ έγκρισιν ύ
πό τοΰ έν Σμύρνη Τούρκου Γενικού 
Έπιθεωρητοΰ, δείγμα τής προσηλώ- 
σεώς των είς τά δίκαια τοΰ Γένους, 
τά όποΐα σθεναρώς καί ευκόλως ύπε- 
στήριξαν κινδυνεύοντα.

Ή έργασία τών φιλότιμων αύτών 
διδασκάλων έδωκε πλουσίους καί 
άγλαούς καρπούς καϊ ούδέποτε θά 
λησμονηθούν διά τήν έντιμωτάτην 
δράσιν των.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΣ ΤΑΣ
ΤΟΠΙΚΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΑΣ

ΠαρακαλοΟνται αί Τοπι
κά! Έπιτροπαί τοΰ Συλλόγου 
δπως μβριμνοΰν διά τήν συν- 
κέντρωσιν ύλικοΰ διά τήν 
έφημερίδα. Ιδιαίτερα διά τήν 
Αποστολήν άγγελιών κοινω- 
νίκοϋ περιεχομένου, ώς είναι 
οί άρραβώνες, γόμοι, θάνα
τοι κ λ. π. πού άφοροΰν πα- 
τριώτος.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ)ΣΜΟΥ

ΦΟΤΟΤΙΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 

8E0XIPH MIUTPIKTIPH

ΟΔΟΣ: ΝΙΚΙΟΥ θ

ΤΗΛ. 21.381

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Φέρεται είς γνώσιν τών 

ενδιαφερομένων ότι ό άριθμός 
τηλεφώνου του Γραφείου του 
Συλλόγου είναι 535 066 και 
έκάστην Τετάρτην καϊ ώραν 
8 ώς 10 μ. μ. δύνανται τά 
μέλη νά σπευθύνωνται δΓ αύ- 
τού διά κάθε πληροφορίαν.

Τήν 15ην Μαΐου έ. έ. πό 
έκλεγέν Συμβούλιον τοϋ "ΟΙ- 
κοδομικοϋ Συνεταιρισμού, "Η 
ΜΑΚΡΗ Συν. Π.Ε. ’Αθήνας,, 
συνελθόν εις τά Γραφεία τοϋ 
Συλλόγου, κατόπιν προσκλή- 
σεως τής Προσωρινή; Διοικ. 
’Επιτροπής, καί συγκροτηθέν 
είς Σώμα προέβη διά μυστικής 
ψηφοφορίας είς τήν άνάδειξιν 
τών κάτωθι στελεχών του.

Πρόεδρος:
Μιχαήλ Σαράφης 

’Αντιπρόεδρος: 
Παντελής Χατζηπαναγιώτου

Γ ραμματεύς: 
Κίμων Πανηγύρης 

Ταμίας:
Μιχαήλ Θεοδοσιάδης

Μέλη : 
Μιχαήλ Βασιλειάδης, Μαρία 
Τσακώνα, Δέσποινα Ζαμπάκη, 
Ήλίας Φωτιάς, ’Αναστάσιος 
Κασάπης.
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ΑΘΗΝΑΙ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

19 61

ΑΝΑίΙΕΑΣΙΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Οί εκλογές γιά τήν άνά- 

δειξι τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου 
είχαν ώς άποτέλεσμα τήν 
άνανέωσι πομψηφεί τής εν
τολής στούς ίδιους Συμβού
λους μέ μιά μόνο μικρά 
αλ?ναγή πού ποοέκυψε άπο 
τήν παραίτησι ένός.

Μέ πλήρη έπίγνωσι τής 
ευθύνης του ύστερα άπό 
αύτή τήν ομόφωνη σχεδόν 
άναγνώρισι τών υπηρεσιών 
του τό Νέο Συμβούλιο άνέ- 
λαβε τά καθήκοντα του 
εγκαινιάζοντας μιά καινούρ
για περίοδο δραστηριότητας. 
Ή έκτίμησι καί ή εμπιστο
σύνη μέ τήν οποίαν τά 
μέλη τό περιέβαλαν τό καθι
στούν ύπερήφανον καί ταυ
τόχρονα τό υποχρεώνουν 
νά αύξήση τήν ένεργητικότη- 
τά του γιά νά φανή αντάξιο 
τής ψήφου των. Ξέρει πως 
έχει νά έπιτελέση πολλά 
πού δλα τείνουν σ’ ένα κοι
νό σκοπό. Στήν ενότητα 
τών πατριωτών καί τήν έξυ- 
πηρέτησί τους δπου κι’ αν 
εύρίσκωνται.

Τήν έξυπηρέτησι αύτή 
έταξε ώς πρωταρχικό του 
μέλημα στό παρελθόν καί 
θά άποτελή καί στό μέλλον 
τόν μόνο οδηγό δραστηριό
τητας του. ’Έχει απόλυτα 
ξεκαθαρισμένη άντίληψι 
τών ευθυνών και καθηκόν
των του καί ξέρει συνειδητά 
τίς υποχρεώσεις του. ’Υπο
χρεώσεις πού άνέλαβε μέ 
προθυμία καί τίς έκτελεΐ μέ 
σχολαστική εύλάβεια καί 
φιλοτιμία. Είναι δέ γνωστό 
σέ δλους μας πώς τό φιλό
τιμο εΐναι έκεΐνο πού κάνει 
τόν "Ελληνα νά θαυμα
τουργή.

Ή νέα περίοδος δέν

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

4ΤΥΡΠ Η ΚΑΛΑΚΟΥΜΑΝΑ
Δυό σακούλια κρέμουνται άπό 

τή ζώνη μας. Τό ένα, άπό τήν 
πάντα τής καρδιάς, εΐναι γιά νά 
τό γεμίζεις άρχές. Τό άλλο, άπό 
τήν πάντα τής χολής, γιά νά βά
ζεις λεφτά. Γιά νά μπορούμε νά 
βαδίζουμε ίσα κ’ έλεύθερα, πρέ
πει τά δυό σακούλια νά ’ναι ίσό- 
βαρα, γιά νά κρατούν τόν άνθρω
πο σέ ισορροπία. Κι’ δσο πιό πο
λύ χρυσάφι έχεις — πού εΐναι καί 
βαρύ — τόσο πιό μεγάλες πρέπει 
νά ’ναι οί άρχές σου. Άλλοιώς 
χαλάει ή ισορροπία.

‘Υπάρχει κι’ ένας Νόμος ζωής 
πού λέει πώς ή ζωή εΐναι ένα συ
νεχές πάρε - δώσε. Πέρνεις κάτι, 
πρέπει νά δώσεις καί σύ κάτι, 
άλλοιώς σέ πνίγει ή χολή τού 
άλλου. Δίνεις κάτι, πρέπει νά πά
ρεις καί σύ, άλλοιώς σέ πνίγει ή 
δική σου ή χολή. Δέν εΐναι λίγοι 
αύτοί πού λέγουνται «έξυπνοι» 
καί άντιστρατεύουνται αύτό τό 
Νόμο ή πάνε νά τόν ξεγελάσουν. 
Πέρνουν γιά νά ρίξουν στό σα
κούλι τού χρυσαφιού, καί δίνουν 
γι’ άντάλλαγμα άπό τό σακούλι

αρχίζει δπως ή παληά. Τό
τε είμαστε γυμνοί άστεγοι 
καί λίγοι, μέ μόνο οπλισμό 
τήν πίστι στόν σκοπό μας 
καί μόνο εφόδιο τόν ενθου
σιασμό μας. Τώρα ξεκινούμε 
σέ ασύγκριτα καλλίτερη κα- 
τάστασι ’Έχουμε έδρα, 
τηλέφωνο, εφημερίδα, οικο
δομικό συνεταιρισμό καί . .. 
πείρα. "Εχουμε καί περισ
σότερα μέλη. Νά μήν ελπί
ζουμε λοιπόν καί νά μήν 
αίσιοδοξοΰμε;

Άλλά άς μήν παρασυ-
ρόμεθα σέ κούφια λόγια. 
Τά έργα είναι έκεΐνα πού 
αξίζουν πραγματικά κι’ αύ
τά γίνονται μέ τή δουλειά, 
αθόρυβα καί σιωπηλά. Τί
ποτα δμως δέν θά εΐναι 
δυνατόν νά γίνη χωρίς τήν 
πλήρη συμπαράστασι δλων 
τών πατριωτών. Κι’ αύτό 
θά γίνη μέ τήν ενότητα δλων 
στούς κόλπους τοΰ Συλ
λόγου.

Ή ενότητα τών δυνά- 
μεών μας είναι ή βασική 
προϋπόθεσις τής επιτυχίας 
τών άνώνων αας. Νά θυμη
θούμε τόν πανάρχαιο 'Ελ
ληνικό μύθο τών ενωμένων 
κλαριών; "Ενα ένα χωριστά 
λυγίζει καί σπάει. "Ολα δ
μως μαζί κάνουν ένα γερό 
δεμάτι πού κανένας δέν 
μπορεί νά τό λυγίση οΰτε 
νά τό σπάση.

Εΐναι πολύ σοφή ή πα
ραβολή αύτή στήν απλότη
τά της κι’ αύτήν άς θυμη
θούμε σήμερα. "Ενα και
νούργιο ξεκίνημα γίνεται, 
ένα ξεκίνημα πού μέ τήν έ- 
νωσι καί ύποστήριξι δλων 
θά όδηγήση σέμεγάλες έπι- 
τυχίες.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

τών άρχών τους. Φέρε Κόσμε 
λεφτά. Πάρε Κόσμε άρχές. Κι’ 
άδειάζει τό σακούλι τών άρχών 
καί γιομίζει τό σακούλι τού Χρυ
σαφιού. Κι’ ό «έξυπνος» άρχίζει 
νά γέρνει μονόπαντα.

’Αλλά ύπάρχουν καί μερικοί 
πού περιφρονοΰν τό σακούλι μέ 
τά λιρόνια καί τρώνε τό σακούλι 
μέ τίς άρχές. Κι’ ήρθαν οί άρ
χές καί χωνεύτηκαν καί μπήκαν 
μέσα στό αΐμα τους. Εΐναι οί <Ά- 
τυρπες Καλακ ου μάνες». Αύτοί 
δέν μπορούν ν’ άλλάξουν. Γιά νά 
τούς άλλάξεις πρέπει νά τούς ά- 
δειάσεις δλο τό αΐμα καί νά τούς 
κάνεις μετάγγιση άπό κανέναν 
πού γέρνει μονόπαντα άπό υπερ
τροφία τού σακουλιού μέ τό χρυ
σάφι. Κι’ υστέρα νά τούς δώσης 
μιά γερή κατακέφαλα ώστε νά 
μήν θυμούνται τί ήταν πρίν.

Αύτές τίς Καλακουμάνες πού 
στό Πανελλήνιο τίς άποκαλουνε 
«Κορόϊδα», έχουν μιά τεράστια 
άποστολή. Νά μή λυγίζουν ποτέ. 
Νά τίς βλέπει άπό μακρυά ό ο
ποίος έπιβήτορας τής εξουσίας ή

πατριωίικες συναντήσεις

Ό Γρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχαήλ Σαράφης έν μέσω πατριωτών κατά 
τήν έπίσκεψιν του Συλλόγου είς Ν. Λιβίσιον ’(ύροπου.

Η ΔΙΟΙΚΗΖΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Γενομένων άρχαιρεσιών μεταξύ τών μελών τοΰ Συλλόγου διά 
τήν άνάδειξιν του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συ
νεταιρισμού «Η ΜΑΚΡΗ» τήν Κυριακήν 23ην ’Απριλίου έ.έ., ως εϊ- 
χομεν άναγγείλει, άνεδείχθησαν οί κάτωθι:

Έψήφισαν 1C8. Λευκά 3.
’Έλαβον ψήφους :
1ον. Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον :
Χατζηπαναγιώτου Παντελής 95, Σαράφης Μιχαήλ 85, Βασι- 

λειάδης Μιχαήλ 72, θεοδοσιάδης Μιχαήλ 68, Ζαμπάκη Δέσποινα 
57, Χασάπης ’Αναστάσιος 57, Πανηγύρης Κίμων 56, Φωτιάς Ήλίας 
56, Τσακώνα Μαρία 29, Χατζηδημητρίου Σιμός 26, θωμαΐδης θω
μάς 26, Καπαταϊδάκης Παράσχος 25, Ίωάννου Λουΐζος 22, Χατζή - 
νικολάου ’Αντώνιος 19, Παπαδημητρίου Βασίλειος 12, Κάκκος 
ιίικολαος 7.

Οΰτω οί εννέα πρώτοι έπιτυχόντες θά άποτελέσουν τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον τοΰ Οικοδομικού Συνεταιρισμού:

1. Παντελής Χατζηπαναγιώτου. 2. Μιχαήλ Σαράφης. 3. Μι
χαήλ Βασιλειάδης. 4. Μιχαήλ θεοδοσιάδης. 5. Δέσποινα Ζαμπάκη. 
6. ’Αναστάσιος Χασάπης. 7. Κίμων Πανηγύρης. 8. Ήλίας Φωτιάς. 
9. Μαρία Τσακώνα.

Διά τό Εποπτικόν Συμβούλιον έλαβον:
1. ’Ιωάννης Λαμέρας 94 ψήφους. 2. Πλάτων Μουσαίος 86 ψή

φους. 3. Μιχαήλ Χατζή Κωνσταντίνου 49, 4. Γεώργιος Βαμβακό- 
πουλος 17.

"Ητοι οι τρεις πρώτοι, έπιτυχόντες Θά άποτελέσουν τό εποπτι
κόν Συμβούλιον: Ιωάννης Λαμέρας, Πλάτων Μουσαίος, Μιχαήλ 

Χατζή Κωνσταντίνου.

Μετά τήν πάροδον τής κατά Νόμον δεκαπενθημέρου προθε
σμίας πρός ύποβολήν τυχόν ενστάσεων καί είς περίπτωσιν μή ύ- 
ποβολής τοιούτων τό έκλεγέν Διοικητικόν Συμβούλιον θέλει συνέλ- 
θει είς πρώτην συνεδρίασιν τήν 15ην Μαΐου έ.έ. πρός καταρτισμόν 
είς Σώμα.

Ή Έψημερίς ΛΙΒΙΣΙ άπευθύνει είς τούς έκλεγέντας θερμά 
συγχαρητήρια καί εύχάς διά τήν καλήν έπιτυχίαν τών προσπα
θειών των.

γενικά τής Κοινωνίας καί νά 
ντρέπεται λίγο. Νά κλέβει 50 κεΐ 
πού θά ’κλεβε TOO. Νά βλάπτει 
τούς μισούς άπ’ δσους τραβα ή ό
ρεξή του ν’ αδικήσει. Νά κάνει 
πού καί πού καμμιά καλή πράξη.

Αύτές οί Άτυρπες Καλακου
μάνες εΐναι πού δίνουν κουράγιο 
σέ μάς. Πού μάς επιτρέπουν νά 
μήν έχουμε τό σακούλι μέ τό χρυ
σάφι όλότελα άδειο. Άλλοιώς οί 
πιό πολλοί άπό μάς θά πηγαίνα
με γιά βρούβες ή θά καταπίναμε 
τό σάλιο μας. Αύτή ή Άτυρπη 
Καλακουμάνα μάς βοηθάει νά 
βρούμε τήν ισορροπία, ή έστω 
κάποια ισορροπία, άνάμεσα στά 
δυό σακούλια, καί νά μήν περπα
τάμε μονόπαντα, νά πιάνεται ή 
μέση μας μιά ώρα άρχήτερα, νά 
μάς έρχουνται ζαλάδες, συμφο
ρήσεις καί συγκοπές. Νά γιομί- 
ζουν τά ’Ιαματικά Λουτρά Καλι
καντζάρους, καί τά σαλόνια σερ
νάμενα λείψανα πού... «Γίνηκαν 
σάν τού Παπαμανώλη τήν ΐσ- 
κιάν». ’Άν μάς πιάνουν ζαλάδες, 
μαυρίλες, υστερισμοί καί νευρο-

φυτικές διατραχές, καί τά παρό
μοια, εΐναι γιατί τό σακούλι τών 
άρχών πάει ν’ αδειάσει. Φταίει 
ή καλακουμάνα πού εΐναι τύρπια.

Τό σακούλι τών άρχών δέν εΐ
ναι σκωλικοειδής άπόφυση νά 
τήν κόβεις καί νά τήν πετάς. Δέν 
τήν έκαμε ό θεός γιά νά κρέμε
ται άδειο «χάν σκουλικάντερουν». 
"Οταν τά δυό σακούλια μας βρι- 
σκουνται σέ κάποια ισορροπία 
τότε ό κόσμος μάς χαρίζει τό 
γνήσιο καί ολόκαρδο έκεΐνο χα
μόγελο πού άνασταίνει νεκρούς. 
Μά δταν γέρνουμε μονόπαντα ά
πό τό βάρος τού χρυσού καί τήν 
άλαφράδα τών άρχών, τότε τό 
χαμόγελο εΐναι ψεύτικο, γιομάτο 
χολή πού χύνεται πάνω σου καί 
σέ χτικιάζει.

Τότε μοιάζουμε «Χάν τούν 
Χατζαυγερινόν πού τά ’χιν καί 
κουνίν τιμήν έν εΐχιν».

Λαμπάδα άνάβω στούς προγό
νους μου νά γίνω ’Άτυρπη Κα
λακουμάνα.

ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Οί έπιτυχόντες Σύμβουλοι τοϋ Συλλόγου συνελθόντες είς 
■πρώτην συνεδρίασιν τήν 19ην Απριλίου εις τά γραφεία τοΰ 
Συλλόγου εξέλεξαν διά μυστικής ψηφοφορίας τήν ηγεσίαν ώς 
έξης :

Πρόεδρος: Μιχαήλ Σαράφης
’Αντιπρόεδρος: Μιχαήλ Πανηγύρης
Γεν. Γραμματεύς: ’Αντιγόνη Γεωργαλίδου
Ταμίας: Μιχαήλ Θεοδοσιάδης
Μέλη : Παντελής Χατζηπαναγιώτου, Μιχαήλ Βασιλειά- 
δης, Ρένα Βελισσαρίου, Βασίλειος Λαζαρίδης, Δέσποινα

Ζαμπάκη, Χρυσούλα Βράτσου, καί Γεώργιος Παναγής.

Το νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τό όποιον είναι περίπου 
τό ίδιον μέ τό παλαιόν ήρχισε τάς τακτικάς συνεδριάσεις του 
έκάστην Τετάρτην καί ώραν 8 μ. μ. είς τά Γραφεία τοϋ Συλ
λόγου.

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΥΙ

Γενικαί Συνελεύσεις

"Αρθρον 1 9 ο ν
Ή Γενική Συνέλευσις άποτελεΐ τό κυρίαρχον σώμα τοΰ 

Συνεταιρισμού. ‘Η Γενική Συνέλευσις συνέρχεται τακτι- 
κώς μέν δίς τοΰ έτους, άπαξ κατά Νοέμβριον καί κατά ’Α
πρίλιον, τής άκριβοϋς ήμερομηνίας όριζομένης ύπό τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, έκτάκτως δέ οσάκις παρουσιά
ζονται αί περιπτώσεις τοΰ άρθρου 41 τοΰ Νόμου 602. "Ε
καστος συνεταίρος έχει μίαν μόνον ψήφον όσα δήποτε συ
νεταιρικός μερίδας καί αν έχη.

"Αρθρον 2 0 ο ν

Αί προσκλήσεις διά τάς Γενικός Συνελεύσεις πρέπει 
ν’ άναγράφωσι τόν χρόνον καί τό μέρος τής συγκλήσεως 
και τα συζητητεα θέματα καί νά ύπονοάώωνται τπτοά τοΰ 
Προέδρου κα'Γτοΰ ι ραμματέως τοΰ Συμβουλίου όσάκις δέ 
συγκαλοΰνται άποφάσει τοΰ Έποπτικοΰ Συμβουλίου ύπο- 
γράφονται παρά τοΰ Προϊσταμένου, καί όταν συγκαλοΰν
ται παρα τών λαβοντων τήν πρός τοΰτο άδειαν παρά τοΰ 
Εϊρηνοδίκου κατά τό άρθρον 41 έδάφ. τελευταΐον τοΰ Νό
μου 602, υπογράφονται παρ’ αύτών τών ιδίων. Αί προσ
κλήσεις γνωστοποιούνται διά τοιχοκολλήσεως είς τά Γρα
φεία τού Συνεταιρισμού καί δΓ αποστολής αυτών είς τούς 
συνεταίρους δΓ επιστολών ή διά δημοσιεύσεως είς δύο 
εφημερίδας τής Πρωτευούσης έξ (6) τουλάχιστον ημέρας 
πρίν. Αί κατόπιν αϊτήσεως τού 1 /20 τούλάχιστον τών συ
νεταίρων ή τριών αν ό άριθμός αύτών εΐναι κατώτερος τών 
πεντήκοντα προσκλήσεις διά τήν Γενικήν Συνέλευσιν πρέ
πει νά γνωστοποιώνται άμελητΐ έντός οκτώ ήμερών άπό 
τής υποβολής τής αϊτήσεως. Όμοίως είς τά πρός συζή- 
τησιν θέματα τά αναγραφόμενα εις τήν πρόσκλησιν, πρέ
πει νά περιλαμβάνωνται καί πάντα τά παρά τοΰ αύτοΰ 
άριθμοΰ των συνεταίρων ή τοΰ ’Εποπτικού Συμβουλίου 
ζητηθέντα, έάν ή αϊτησις περί άναγραφής αύτών ύπεβλή- 
θη οκτώ ημέρας τό βραδύτερον πρό τής κοινοποιήσεως τής 
προσκλήσεως.

"Αρθρον 2 1 ο ν
Διά νά εΐναι έγκυρος ή Συνέλευσις, άπαιπεΐται ή πα

ρουσία τοΰ ήμίσεος πλέον ένός τούλάχιστον τοΰ δλου ά
ριθμοΰ τών μελών τών έχόντων ψήφον. Μή ύπαρχούσης ά- 
παρτίας ή άνάγνωσις τοΰ καταλόγου έπαναλαμβάνεται 
μετά ήμίσειαν ώραν. Βεβαιωθείσης άπαξ τής άπαρτίας ή 
συνέλευσις θεωρείται εύρισκομένη έν άπαρτίςι μέχρι πέρα- 
τος τής συζητήσεως δλων τών θεμάτων τής ήμερησίάς δια- 
τάξεως τών άποχωροόντων θεωρουμένων δτι άρνοΰνται ψή
φον ή γνώμην εκτός έάν δΓ άποφάσεως τής πλειοψηφίας 
τών παρόντων άναβληθή αΰτη.

Έάν δέν γίνη άπαρτία είς τήν πρώτην πρόσκλησιν, 
συνέρχεται ή συνέλευσις έντός όκτώ ήμερών, τήν αύτήν 
ήμέραν καί ώραν καϊ εις τόν αύτόν τόπον, εύρίσκεται δέ έν 
άπαρτία όσοιδήποτε τών συνεταίρων εΐναι παρόντες, πάν
τως ούχί όλιγώτεροι τών 7. Κατά τήν δευτέραν ταύτην συ- 
νέλευσιν ούδέν νέον θέμα έπιτρέπεται νά προστεθή πρός 
συζήτησιν.

Αί άποφάσεις λαμβάνονται κατ’ άπόλυτσν πλειοψηφίαν 
τών παρουσών ψήφων. ’Εξαιρούνται αί άποφάσεις περί 
τροποποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ Καταστατικού καί 
διαλύσεως τοΰ Συνεταιρισμού, διά τάς οποίας άπαιτεΐται 
ή πλειοψηφία τών τριών τετάρτων (%) τών άποτελούντων 
τήν απαρτίαν έν συνελεύσει συνεταίρων.

Αί άποφάσεις τής Γενικής Συνελεύσεως εΐναι έγκυροι, 
άφοΰ ύπογραφώσι παρά τοΰ Προέδρου αύτής, τών πρα- 
κτικογράφων καί πέντε συνεταίρων άλλων λαβόντων μέρος 
είς τήν συνέλευσιν. Τής Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει 
ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου δ
μως περί έλέγχου ή άπαλλαγής ύποχρεώσεως πρός τόν 
Συνεταιρισμόν, ή συνάψεως συμβάσεως πρός αύτόν έκ μέ
ρους τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ή μέλους τίνος αύτοΰ, 
τής Γενικής Συνελεύσεως προεδρεύει ό Προϊστάμενος τοΰ 
Έποπτικοΰ Συμβουλίου. Τέλος δέ προκειμένου περί έλέγ
χου ή άπαλλαγής ύποχρεώσεων πρός τόν Συνεταιρισμόν, 
ή συνάψεως πρός αύτόν συμβάσεως έκ μέρους τοϋ Εποπτι
κού Συμβουλίου ή μέλους τίνος αύτοΰ, τής Γενικής Συνε
λεύσεως προεδρεύει άλλος συνεταίρος έκλεγόμενος παρ’

Συνέχεια στην 4η Σελίδα



2 Λ I Β I Σ I

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ & ΠΡΟΚΛΑ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΗΓΟΡΙ&Σ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

— Καλά, καλά' Ικανέ ψευτο- 
θυμωμένα ό Νίκανδρος. ’Άς φά
με τώρα κι’ ύστερα τά ξαναλέμε,

Ό Καλλίστρατος κι’ δ πατέ
ρας του βρέθηκαν μπροστά σ’ έ
να τραπέζι γεμάτο άπδ πιάτα 
μέ μέλι, βούτυρο καί τυρί καί ά
πδ κούπες μέ ζεστδ γάλα.

Στή διάρκεια τοϋ πρωινού αύ
τοΰ φαγητού, δ ’Αριστόβουλος 
άρχισε νά κάμνη τις τελευταίες 
του σκέψεις, πάνω στδ φευγιδ 
τού γυιοΰ του.

— Δέν ξέρω άκόμα άν είναι 
αύτό σωστό, πού κάμνω Νίκαν- 
δρε’ γιατί, δσο κι’ άν τδν έφο- 
διάσω μέ λεφτά, ένα πανδοχείο 
στήν Αθήνα, δέν είναι ή ιδεώ
δης λύση, γιά νά παραμείνη 
μέσα, τόσο πολύ καιρό. Κι’ ύ
στερα ένας άγνωστος κι’ άνήλικος 
μέσα σέ τόσους άγνωστους...

— Οί σκέψεις σου αύτές, μοϋ- 
φεραν κάτι στδ νοΰ, ’Αριστόβου
λε, είπε δ Νίκανδρος.

— Σάν τί δηλαδή;
— Νά δώσω στδ παιδί μιά 

περγαμηνή μέ συστατικό περιε
χόμενο, νά τήν ,πάη στδν Αδερ
φό μου. Εκείνος θά τδν τακτο- 
ποιήση στούς μεγάλους Ξ ε ν ώ - 
ν ε ς.

-- Τί είναι αύτδ, Νίκανδρε;
— Πολλά κι’ ώραΐα χτίρια, πού 

τάφτιαξε ή Πολιτεία γιά τούς 
αλλόφυλους, πού πάνε νά σπου
δάσουν. Αύτούς, τδ κράτος τούς 
έθεσε κάτω άπδ τήν προστασία 
του, γιά ν’ άποφεύγωνται οί ά- 
φορμές πολέμου, διαθέτοντας μά
λιστα γιά φρούρησή τους κι’ άρ- 
κετδ άριθμδ Αστυνόμων. Έκεΐ, 
λοιπόν, θά τδν συτ-ύση γιά ξέ- 
νο, τάχα'ά.™ . t ,.ώρα.

— Καλέ μου φίλε, δέν ξέρω 
πως νά σ’ ανταποδώσω τά δσα 
κάμνεις γιά μένα. Θά νομίζω δέ 
τδν έαυτό μου πολύ μειωμένο 
μπροστά σου, ώσπου νά σ’ άντα
ποδώσω τά ίσα.

— Κάμνω δ,τι περνά άπδ τδ 
χέρι μου, γιά τδν πιδ καλό μου 
φίλο, είπε μετριόφρονα δ Νίκαν
δρος.

"Γστερα άπδ τδ πρόγευμα οί 
δυδ φίλοι έτοιμάστηκαν, νά κα- 
τέβουν στήν παραλία. Ό Καλλί
στρατος θάμενε στδ σπίτι, σύμφω
να μέ τήν έπιθυμία τοΰ πατέρα 
του. Τήν τελευταία δμως στι
γμή, πήρε τδ θάρρος καί παρα- 
κάλεσε τδ Νίκανδρο νά μεσολα- 
βήση, ώστε νά γίνη ή γνώμη 
τού πατέρα του καί ·νά πάη κι’ 
αύτός μαζί τους.

— ’Όχι! δέ θάρθης μαζί! Τδν 
έμάλλωσε έκεΐνος.

’Έτσι, δ Καλλίστρατος έμει
νε στδ σπίτι, ένώ οί δύο φίλοι 
κατευθύνθηκαν στδ λιμάνι...

Ό μεγάλος κόλπος άσφυκτι- 
οΰσε άπδ λογής - λογής πλοία, 
πού προέρχονταν άπδ έλληνικές 
καί ξένες χώρες.

Ό Νίκανδρος ρώτησε, σέ κά
ποιους γνωστούς τοΰ λιμανιού, 
άν έφευγε κανένα πλοίο γιά τδν 
Πειραιά. Τδν πληροφόρησαν, ό
τι ένα μεγάλο σκάφος θάφευγε 
τήν άλλη μέρα.

Ό ’Αριστόβουλος κι’ δ Νίκαν
δρος, τότε, συνάντησαν τδν πλοί
αρχο καί πληροφορήθηκαν τή δι
άρκεια τοΰ ταξιδιού. Ό πατέρας 
τοΰ Καλλίστρατου, άφοΰ έμεινε 
ικανοποιημένος άπ’ αύτό, ρώτη
σε καί τδ τίμημα τοΰ ταξιδιού.

— Εκατόν είκοσι δραχμές θά 
μοΰ δώσης, άρχοντα, είπε δ πλοί
αρχος.

— Πάρε έκατδν πενήντα, μέ 
τήν παράκληση, νά έπιβλέπετε 
τδ γυιό μου. Ξέρετε, είναι μικρός 
κι’ έχει άκόμα άνάγκη έπιτή- 
ρησης.

Ό πλοίαρχος, άφοΰ τδν εύ- 
χαρίστησε, ύποσχέθηκε μέ πολ
λές ύποκλίσεις έξαιρετική μετα
χείριση, στό γυιό του.

Οί δυό φίλοι έφυγαν, εύχαρι- 
στώντας τό θεό, πού τάφερε δλα 
βολικά.

Ήταν άπομεσήμερο. Τδ πε- 
νηντάκωπο πλοίο, στδ δποΐο εί
χε έπιβιβαστή δ Καλλίστρατος, 
άφηνε σιγά - σιγά τδ λιμάνι.

Π Κ ΠΑΝΤΕΛΗ

Καθισμένος στήν πρύμνη, δ 
μικρός ταξιδιώτης, χαιρετούσε 
χαρούμενα τούς ανθρώπους πού 
άφηνε πίσω του: Τδν πατέρα του 
και τδ μεγάλο φιλόξενο τών Πα- 
τάρων.

Τά ναυτικά προστάγματα δια
δέχονταν τδ ένα τδ άλλο, δταν 
άκούστηκε άπδ τήν προκυμαία 
ή φωνή τοΰ πατέρα του, γιά τε
λευταία φορά:

— Μή μάς ξεχάσης, παιδί μου' 
μόνο αύτδ θέλουμε άπδ σένα... 
Προπαντός, γιά τή μητέρα σου...

Τώρα τδ πλοίο ξέφυγε άπ’ τδν 
μεγάλο κόλπο και τδ άεράκι, πού 
ώς τότε ρυτίδωνε τή θάλασσα, 
τόσο χαριτωμένα, άρχισε σιγά - 
σιγά, νά δείχνη άγριες διαθέσεις, 
σηκώνοντας άφρισμένα κυματά- 
κια, πού έμοιαζαν σάν λευκοί κυ
νηγημένοι γλάροι.

Ό Καλλίστρατος, πού γιά 
πρώτη φορά έβγαινε σέ πέλαγος, 
κύτταζε μέ δέος τήν ύγρή θέα, 
πού απλωνόταν μπροστά του καί 
προσπαθούσε μέ τδ μυαλουδάκι 
του, νά συλλάβη τδ φοβερό με
γαλείο τής δημιουργίας.

— Ό θεός κάτι άλλο πρέ
πει νά είναι κι’ δχι αύτδς πού 
προσκυνούμε, μονολογούσε στο
χαστικά. Γιατί, πώς μπορεί νά
ναι θεός έκεΐνος...

Ή σάλπιγγα ήχησε γιά φα
γητό. ’Έτσι, δ Καλλίστρατος, δι- 
ακόπτοντας τούς στοχασμούς του, 
μιμήθηκε κάποιους άλλους επι
βάτες, άνοίγοντας κΓ οούτδς τδ 
καλάθι του γιά νά φάη. ’Εκείνη 
δμως τή στιγμή ήρθε δ πλοίαρχος 
άπδ πάνω του. Ήταν ένας ηλιο
καμένος, ξερακιανός ναυτικός. 
’Έτσι, δπως εΐχε σφικτά τυλι
γμένο τδ χιτώνα στδ σώμα του, 
έμοιαζε σάν άγαλμα κακότεχνο.

— ”Ελα μαζί μου, είπε στδν 
Καλλίστρατο, καί τδν έχτύπησε 
άπότομα άλλά προστατευτικά 
στήν πλάτη.

Ό Καλλίστρατος ύπάκουσε 
πρόθυμα. ’Έτσι, ώδηγήθηκε σ’ 
ένα μικρό κοιτώνα, άρκετά περι- 
ποιημένο.

— Σ’ αύτδν θά κοιμάσαι, ώσ
που νά φτάσουμε στδν Πειραιά, 
τοΰ είπε δ πλοίαρχος.

Ό Καλλίστρατος τδν εύχαρί- 
στησε γι’ αύτδ κΓ ύστερα τδν 
ρώτησε, άν θά πήγαιναν, χωρίς 
σταθμό στδν Πειραιά.

— ’Όχι, τού είπε δ άρχηγδς 
τοΰ πλοίου. Θά προσεγγίσουμε 
πρώτα στή Ρόδο καί στήν Πάρο, 
γιά νά πάρουμε κΓ άπδ κεΐ, σύμ
φωνα μέ τή συνήθεια, κΓ άλλους 
επιβάτες.

— Πιδ καλά έτσι, είπε, κάπως 
γελαστά, δ Καλλίστρατος. Μέ τέ
τοιο δρομολόγιο, μοΰ δίνεται ή 
εύκαιρία, γιά νά δώ κΓ άλλα 
μέρη...

Συνέχεια ει$ τό επόμενο

ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ
ΕΛΑΣΤΙΚΑ
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ΜΙΧΑΗΛ ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ
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ΠΥΡΟΣ
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ΖΩΗΣ
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ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

ΑΘΗΝΑΙ:
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ΟΛΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ 27 - ΤΗΛ. 41.029

Αισθανόμαστε σήμερα τήν ά
νάγκη νά μιλήσουμε γιά τον 
Ξενόπουλο, δπως θά θέλαμε νά 
δώσουμε διέξοδο σ’ ένα κϋμα α
πό αναμνήσεις. Τίποτε, πραγμα
τικά, δέν συγκρίνεται μέ τήν 
συγκίνησι πού έδινε δ Ξενόπου- 
λος δταν, αηδιασμένος κάνεις α
πό τήν ξεραΐλα τών σχολικών 
βιβλίων καί τήν στενοκεφαλιά 
τών δασκάλων κατέφευγε σ’ αυ
τόν σάν σέ μυστικό καταφύγιο, 
έτοιμος νά κλάψη γιά τήν τύχη 
τής «Στέλλας Βιολάντη» ή τής 
τραγικής έκείνης έξαδέλφης τοΰ 
«Κόκκινου Βράχου». Ό Ξενό- 
πουλος παραμένει ή άνάμνησις 
αύτών τών δακρύων.

Δέκα χρόνια πέρασαν άπ’ τόν 
θάνατό του, είναι δμως άρκετά 
γιά νά μάς τόν θυμίσουν και νά 
τόν φέρουν πάλι κοντά μας, νά 
μάς κάνουν νά σκεφτοϋμε τδ έρ
γο του.

ΙΙοιός μπορεί νά ξεχάση αλή
θεια τήν «Διάπλαση τών Παί- 
δων» τό υπέροχο όκτασέλιδο πε
ριοδικό πού είχε γιά προορισμό 
νά διδάσκη καί νά μορφώνη τά 
Ελληνόπουλα ; Ποιός μπορεί νά 
ξεχάση τόν Ξενόπουλο πού μέ 
τά ψευδώνυμα τοϋ «Φαίδωνος» 
τοΰ «Κίμωνος Άλκίδη» τοϋ «Πέ
τρου ΙΙυργωτοΰ» τοΰ «Λουκιανού 
Χαρμόσυνου» και τής Κυράς 
Μάρθας» έγραφε και σ’ αύτήν 
δίπλα στό άλλο λογοτεχνικό του 
έργο;

Ό Ξενόπουλος γεννήθηκε 
στήν ΙΙόλι τόν Δεκέμβριο τοΰ 
1867 άπό πατέρα Ζακυνθινό καί 
μητέρα Φαναριώτισσα, τήν Εύ· 
θαλία Θωμά, ή δποία ύπήρξε 
και δ πρώτος δάσκαλος τοΰ λο
γοτέχνη δπως έξομολογεϊτο κΓ 
δ ίδιος.

Τελείωσε μέ άριστα τδ Γυμ
νάσιο τής Ζακύνθου καί έπειτα 
ήρθε νά σπουδάση στήν ’Αθήνα. 
Στήν άρχή φοίτησε στήν Φυσι
κομαθηματική Σχολή τοΰ Πα
νεπιστημίου, παράλληλα δμως 
παρακολουθούσε καί μαθήματα 
φιλολογίας. ΙΙοτέ εντούτοις δέν 
άσκησε επαγγελματικά τήν έπι- 
στήμη πού είχε σπουδάσει. Άπδ 
νέος, άκόμα, τόν είχε τραβήξει 
ολοκληρωτικά ή λογοτεχνία ώσ
που στό τέλος άφοσιώθηκε απο
κλειστικά σ’ αύτήν.

Άπό τό 1889 άρχισε νά συν
εργάζεται μέ τδ περιοδικό «Εσ
τία» κι’ άπδ τότε άρχίζει πλούσια 
κι’ αδιάκοπη ή Λογοτεχνική του 
παραγωγή πού συνεχίστηκε μέχ
ρι τοΰ θανάτου του. Τδ έργο του 
άναγνωρίστηκε επίσημα σάν έ
γινε καί μέλος τής ’Ακαδημίας 
’Αθηνών τδ 1931. ’Έγραφε δ 
λο πεζογραφήματα, έκτος άπό τά 
χρονογραφήματα, τίς ειδικές με
λέτες καί πρδ πάντων τίς περίφη
μες κριτικές του, πού προδίνουν 
μία τόσο εξαιρετική ευθυκρισία 
κΓ αντικειμενικότητα.

Τά καθαρώς λογοτεχνικά του 
έργα είναι κυρίως τριών ε’ιδών : 
Τά διηγήματα, τά μυθιστορήμα
τα καί τά θεατρικά έργα.

Ή τέχνη του ή θαυμαστή, δέν 
μένει ποτέ στάσιμη άλλά εξελίσ
σεται συνεχώς. Είναι αλήθεια 'ό
χι τά περισσότερα άπδ τά έργα 
του είναι ήθογραφικά και τά θέ
ματά τους είναι παρμένα άπδ τήν 
κοινωνική ζωή καί τά έθιμα τής 
Ζακύνθου, άλλά δ εντοπισμός 
τοΰ Ξενόπουλου στά στενά δρια 
τής πατρίδος του είναι απλώς 
φαινομενικός. ”Αν προχωρήσου
με βαθύτερα στδ έργο του θά α- 
νακαλύψουμε σ’ αυτά ευρύτερους

κοινωνικούς χαρακτήρες. Άπδ 
άπόψεως πάντως μορφής δ Ξε
νόπουλος είναι δεξιοτέχνης τοΰ 
λόγου, είναι παντοΰ πλήρης καί 
άψογος.

’Έκανε μιά θαυμαστή εκλογή 
ύλικοΰ καί πρέπει νά τοΰ άνα- 
γνωρίσουμε πώς ή ζύμη πού έ
πλασε δέν έπρόδωσε τήν έκλεκτι- 
κότητά του. Οί άμπώτιδες καί 
οί παλίρροιες τής εσωτερικής του 
ζωής δέν υπήρξαν άρκετά συγ
κλονιστικές, γιά νά δημιουργή
σουν τίς προϋποθέσεις πού θά 
έδιναν έκταση καί βάθος καί θά 
χάριζαν διάρκεια στδ λόγο του. 
Θαυμάζουμε δμως στδν Ξενό
πουλο τήν βαθειά αύτή αισιοδο
ξία, πού ή ίδια ή τέχνη τοϋ χα
ρίζει μέ τήν άσφάλεια τοΰ ρυθ- 
θοΰ της, στό κύλισμα τοΰ χρόνου.

Δέν σκέφτηκε ποτέ δτι τά βι
βλία μοιάζουν δπως τά φύλλα 
τοΰ δένδρου, πού γιά ένα διά
στημα χαιρόμαστε σ’ αύτά τις 
μύριες άποχίρώσΙεις τοϋ πρασί
νου, άλλά έρχεται τό φθινόπωρο 
καί τά μαραίνει, τά εξαφανίζει. 
Δέν ανήκει δηλαδή στούς συγ
γραφείς τοΰ κλειστού έξομολο- 
γητικοΰ τύπου, έκεϊ πού συναν
τά κανείς τά Ισχυρότερα νοήμα
τα άλλ’ δχι τίς μεγάλες καλλι
τεχνικές φύσεις.

Σάν θεατρικός συγγραφέας δ 
Ξενόπουλος, μέ τίποτε δέν άπα- 
σχολήθηκε πιδ έντονα, παρά πώς 
νά διασκεδάση τδ κοινό του. Τδ 
θέατρο εΐναι ή πιδ δύσκολη τέχ
νη άπδ τό γεγονός, δτι σ’ αύτό 
οί αντιδράσεις τοΰ κοινοΰ είναι 
άμεσες κι’ δ αντίκτυπος δέν πε
ριορίζεται μόνο στδν συγγρα
φέα. Άπό αύτόν δμως πού θά 
δώση το πρώτο ύλικό, έξαρτάται 
καί ή επιτυχία τών άλλων. Ό 
Ξενόπουλος δέν γελάστηκε, ώς 
πρός αύτό. Είναι άξιοθαύμαστος 
επειδή κατείχε τά μυστικά τής 
τεχνικής άπδ τά πρώτα θεατρι
κά του έργα.

Άπό δώ μαντεύει κανείς για
τί δ Ξενόπουλος δέν έπαψε νά 
ένδιαφέρη τό κοινό, δσο κΓ δν 
ή έποχή πού εκφράζει έχει πιά 
ξεπεραστεϊ.

Ώνομάστηκε «πατέρας ή άνα- 
μορφωτής τοΰ νεοελληνικού θεά
τρου» καί εΐναι τίτλος πού λιγό
τερο άπδ κάθε άλλον θά μπορού
σε νά τοΰ άμφισβητηθεϊ.

Ό Γρηγόρης Ξενόπουλος δέν 
θά μείνη άπλώς στήν Ιστορία 
τοΰ θεάτρου καί τής πεζογρα
φίας, αλλά θά έξακολουθήση νά 
κρατά μιά ξεχωριστή θέση στά 
Ελληνικά γράμματα άπό τό γε
γονός κυρίως δτι στάθηκε στδ 
έργο του δ εκφραστής μιάς έπο- 
χής καί στδ δτι μάς έδωκε θέα
τρο δταν δέν υπήρχε τέτοιο. Αύ
τδ ήταν ή μεγάλη επιτυχία 
καί δόξα τοΰ Γρηγόρη Ξενόπου
λου.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ

ΤΗΣ ΜΥΡΤΟΣ ΔΟΥΛΗ
ΣΤΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Μέ θριαμβευτική επιτυχία 
εκανε την πρώτη της έμφάνισι 
στην 'Ελληνική Λυρική Σκηνή, 
ή συμπατριώτισσα μας Μυρτώ 
Δούλη. Ή νεαρά καλλιτέχνις ε 
λαβε μέρος ώς Μαντάμ Μπα 
τερφλόϋ στήν παράστασι τής 6ης 
Μαρτίου τής ομωνύμου όπερας.

Ή παράστασις έσημείωσε 
καταπληκτικήν επιτυχίαν και κα 
τέρριψε ρεκόρ εισπράξεων άπό τό 
πλήθος κόσμου πού πήγε ειδικώς 
διά νά άκούση και νά ίδή τήν 
Μυρτώ Δ ουλή "'Απειροι δέ
γνωστοί και φίλοι δέν βρήκαν 
θέσεις τήν τελευταία στιγμή.

Ή άνευ προηγουμένου κο
σμοσυρροή τής ημέρας εκείνης 
είς τήν παράοτασιν τής Μπα 
τερφλόϋ τής Λυρικής Σκηνής ο
φείλεται είς τήν έμφάνισιν τής 
Μυρτώς Δουλή στόν ρόλον τής 
πρωταγωνίστριας τόν όποιον τό
σον άπό άπόψεως φωνητικής 
έκτελέσεως όσον και ηθοποιίας 
άπ έδωσε θαυμάσια καί κατεχει 
ροκροτήθη άπό όλους.

11 έφημερίς ΛΙΒΙΣΙ εύχεται 
είς τήν νεαρόν καλλιτέχνιδα λαμ
πρόν σταδιοδρομίαν πρός δόξαν 
τήν νέας και παλαιάς πατρίδος 
της. * * *

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΣ

‘Ο Πρόεδρος τού Συλλόγου μας κ 
Μιχ. Σαράφης έδωκε τήν~ 30ην Μαρ
τίου είς μίαν αίθουσαν τής όβοΰ Χά- 
μιλτον καί ένώτπον πυκνότατου ακρο
ατηρίου διάλεξιν «κοινωνικού περιεχο
μένου μέ θέμα «ή Δικαιοσύνη και η 
παρατηρουμένη σήμερον ,-έίγκληματι- 
κότης και τά αϊτια αύτής» έκ τής ό 
ποιας δημοσιεύομεν ώρισμένας περι- 
κοπάς μεγάλου ένδιαφέροντος καί ά
ξίας προσοχής:

«Δυστυχώς ή θέμις ή θεά τής Δι- 
«καιοσύνης άπογοητευθεΐσα άπό 
«τάς κακάς πράξεις τής κακούρ- 
«γου κόρης τοΰ Διός «ΑΤΗΣ» (ή 
«όποία έξεδιώχθη άπό τόν "Ολυ- 
«μπον διά τά έγκλήματά της καί 
«άπεστάλη είς τήν γήν) ήναγκά- 
«σθη νά έγκαταλείψη τήν γήν καί 
«νά καταφυγή είς τά άστρα.
Δι’ αύτό ϊσως αυξάνει διαρκώς ή 

έγκληματικότης είς δλην τήν γήν, ή- 
τις εμφανίζεται δυστυχώς ΰπο πρω
τοφανή άγριότητα είς εκδηλώσεις....

Εάν σήμερον άπευθύνετε είς πάν
τα μέσης μορφώσεως άνθρωπον, Δια- 
τί τοΰτο ; θά σάς άπαντήση; Οί πό 
λεμοι! ! Νά οφείλεται άραγε .ή τάσις 
αϋτη είς τούς πολέμους μόνον; Νο
μίζω “Οχι.

"Ενας Σοφός, ό Βίκτωρ Ούγκώ 
στό βιβλίο Του «Οί άθλιοι» έν προ- 
λόγφ έγραφε έν έτει 1862, δηλαδή 
προ εκατόν ακριβώς ετών :

"Οσον καιρό θά ύπάρχη, μέσφ 
τών Νόμων καί τών ήθών μιά κοινωνι
κή καταδίκη, πού δημιουργεί τεχνη
τή κόλαση μέσ’ στήν πολιτισμένη 
κοινωνία κ’ επιβαρύνει μέ τήν άνθρώ- 
πινη νομοτέλεια τήν μοίρα πού είναι 
θεϊκή, δσον καιρό θά μείνουν άλυτα 
τά τρία προβλήματα τοΰ αιώνα: ό 
ξεπεσμός τοΰ άνδρός μέ τήν άνεργία, 
ή έξαχρείωση τής γυναίκας μέ τήν 
πείνα, τό μαράγκιασμα του παιδιοΰ 
μέ τήν άμάθεια, δσον καιρό θά ύφί- 
στανται ώρισμένα στρώματα κοινω
νικήν άσφυξίαν, μέ άλλα λόγια καί 
άκόμη γενικώτερα δσον θά σέρνεται 
στόν κόσμο ή άμορφωσιά καί ή άνέ- 
χεια βιβλία σάν τοΰτο έδώ (δηλαδή 
«01 ΑΘΛΙΟΙ») μπορεί νά μήν εΐναι 
περιττά».

Νά μιά άλήθεια λεχθεΐσα προ 1 00 
ετών: ‘Η πενία, Μητέρα καί τροφός 
τής Βασιλείας τής αδικίας καί τραυ
ματισμού παγκόσμια τής Δικαιοσύ
νης.

’Εκείνο δμως τό όποιον έπίσης 
συντελεί περισσότερον είς τήν αΰξη- 
σιν τής εγκληματικότητας εΐναι ή πε-

ΟΡΥΧΑΛΚΟΥ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΡΠΡΙΟΣ δ ΥΙΟ!
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Π Ε I Ρ A I Ε Υ Σ

ρΚΟΙΝΩΝ ΙΚΑ-
ΑΦΙΞΕΙΣ
Προερχόμενοι έκ Μασσαλίας έ- 
πεσκέφθησαν κατά τάς ήμέρας 
τοϋ Πάσχα τάς ’Αθήνας καί 
τούς έδώ συγγενείς των οΐ 
συμπατριώταί μας κ. Χαράλαμ
πος Κ. Κωνσταντινίδης και ό κ. 
Θεόδωρος Καντζής μετά τής 
συζύγου του Νικολέττας, 
τό γένος Κ. Κωνσταντινίδου. 
Παρέμειναν ενταύθα άρκετάς 
ήμέρας καί άνεχώρησαν, έπι- 
στρέψαντες είς Μασσαλίαν.

ΠΕΝΘΗ

Μετά μεγάλης λύπης άναγ- 
γέλλομεν τόν πρόωρον θάνατον 
τοϋ έκλεκτοΰ συμπατριώτου 
μας καί διακεκριμένου έπιστή- 
μονος Θεοφάνους Κωνστ. Πα- 
παδουλή, Πολίτικου Μηχανι
κού, έπισυμβάντος έν Ιταλία, 
τήν 14ην ’Απριλίου. Ό άπο- 
βιώσας συμπατριώτης μας ήτο 
έκλεκτόν μέλος τής κοινωνίας 
τής Ρώμης κατέχων άξιόλογον 
θέσιν τιμών τό Ελληνικόν όνο
μα καί τήν ιδιαιτέραν του πα
τρίδα. Τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τοϋ Συλλόγου διαβιβάζει 
τά θερμά συλλυπητήριά του 
είς τήν σύζυγόν του Μαγδα- 
ληνήν, τήν μητέρα του Μαρίαν 
Κων. Παπαδουλή, τά άδέλφια 
του Παϋλον καί Φωτεινήν καί 
τούς λοιπούς συγγενείς.

ΔΩΡΕΑΙ
‘Η δεσποινίς ’Αντιγόνη Γεωρ- 
γαλίδου προσέφερε δραχμάς 
τριακοσίας (300) είς μνήμην 
τοΰ έξαδέλφου της Θεοφάνη 
Κων. Παπαδουλή ύπέρ τοϋ Φι
λανθρωπικού Τμήματος τοϋ 
Συλλόγου.

Ό κ. Κων. Κωνσταντινίδης καί 
αί άδελφαί του Μοσχούλα, 
Μαρία καί Καλλιρρόη προσέφε- 
ραν είς τό Φιλανθρωπικόν Τμή
μα τοΰ Συλλόγου δραχμάς πεν- 
τακοσίας (5C0) έπι τή συμπλη- 
σει πενταετίας άπό τοϋ θανά
του τής φιλοστόργου καί 
καλοκαγάθου άειμνήστου μη
τρός των Μυρσίνης, τό γένος 
Ίωάν. Δουλή.

ρίεργος ή εγκληματική ούτως είπεΐν, 
τάσις τής Αποχής μας, δπως καθι
στά έπικρατεστέρας τάς ποινάς τών 
έγκληματούντων καί δπως έλαττώνει 
τάς ήθικάς άμοιβάς τής άρετής χωρίς 
-πιρρεασμό άπό τά σοφά αυτά λόγια 
τού Βίκτωρος Ούγκώ.

Έν ένί λόγιρ ή ανήθικος τάσις τής 
έποχής μας όπως έξισώση τήν κακίαν 
πρός τήν άρετήν εΐναι ό σπουδαιό
τερος λόγος τής αύξήσεως τοΰ έγκλή- 
ματος.

Ή άτιμωρησία τών έγκληματιών 
καί ή περιφρόνησις τών έναρέτων πο
λιτών άποθρασύνει τούς κακούς καί 
άπογοητεύει τούς αγαθούς....

‘Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Άντρέ 
Βερριέ πού είναι σήμερα 78 έτών εις 
σειρά άρθρων του άντιπαραθάλλει 
ιήν έννοιαν πού έχουν ώρισμένοι όροι 
τρίν άπό 50 χρόνια μέ έκείνην πού 
έχουν άποκτήσει κατά τήν σύγχρο
νον εποχήν. Καί γράφει, ότι ή λέξις 

«ΗΘΙΚΗ», έχει χάσει κάθε σχέσι 
«μέ τήν έννοιαν πού εΐχε προ 50 
«έτών. Πράξεις πού τίς θεωρούσε 
«ό κόσμος τότε άνηθίκονς καί κσ- 
«ταδικαστέας, θεωρούνται σήμερον 
«ώς εύνόητοι καί προστατεύονται 
«άκόμα καί άπό τόν ίδιον τόν Νό- 
«μον.

"Εχει δέ χάσει έπίσης τήν πα- 
«λαιάν της έννοιαν καί ό δρος οί- 
«κογένεια άκόμα».

* * *

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΑΑΝΙΖΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΜΩΣΑΙΚΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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’Έτος 1ον - Ά ρ ι β. 7 
Άδη ναι Απρίλιος 1961

ΣΥΝΔΡΟΜΑ'
Έσω'ερικοϋ :
Έτησία Δρχ. 60
Έξάμηνος » 35
Εξωτερικοί):
Έτησία $ 5 ή £ 2
Έξάμηνος $ 3 ή £ 1

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ■ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
PENAN ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφεϊον 14 — Τηλέφ. 535.066

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ
Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΝ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος
Γραφεϊον 14

Διευθύνσεις συμφώνως τω Νόμω. 
Υπεύθυνος:

ΡΕΝΑ Α ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Κεφαλληνίας 47 — Άθηναι 
Υπεύθυνος Τυπογραφείου : 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΑΗΣ 

Πάτμου 44—Άθηναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ένυττόγραφα άρθρα δέν 

έκφράζουν υποχρεωτικά καί τάς 
Απόψεις τή$ έφημερίδος. Τήν 
εύθύνην τής ακρίβειας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των.

’Επίσης αί δημοσιευόμενα! 
βιογραφίαι δέν είναι κατά σει
ράν άξίας τών προσώπων πού 
άφοροϋν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Έλάβομεν καί. δημοσιεύομεν 

τήν κάτωθι έπιστολήν τοΰ συμ
πολίτου μας κ. Γεωργίου Ν. Χρυ- 
σαφίνη έκ Κΰπρου, τής οποίας 
το περιεχόμενον μάς έσυγκίνησε 
πολύ. Οί εκδηλώσεις αυτές έκ μέ
ρους τόσων εκλεκτών καί δια
κεκριμένων πατριωτών μάς έν- 
θαρρύνουν ιδιαίτερα είς τήν συ- 
νέχισιν τών προσπαθειών μας.

Άξιότιμον Κύριον,

Μ. Θεοδοσιάδην, 

Σατωβριάνδου 4, 7ος ’Όροφος, 
Γραφεϊον 14 - Άθηναι.

’Αγαπητέ ζ. Θεοδοσιάδη,

Ό αείμνηστος πατήρ μου Ν. 
Γ. Χρυσαφίνης ζατήγετο έκ 
Μάκρης.

Άπεβίωσε τδν Δεκέμβριον τοΰ 
1959.

Δέν γνωρίζω έάν δφείλει συν
δρομήν διά τήν άξιύλογον ύμών 
έφημερίδα «ΛΙΒΙΣΙ», και πο
λύ θά μέ υποχρεώσετε, έάν με 
πληροφορήσετε περί τούτου, διά 
νά σάς άποστείλφ οίονδήποτε ύ- 
φειλόμενον ποσόν.

’Εσωκλείω Τραπεζιτικήν ’Επι
ταγήν εις διαταγήν σας διά τδ 
ποσόν τών £ 2.10.0 και παρα
καλώ όπως μοί έγγράψητε συν
δρομητήν είς τήν έφημερίδα σας, 
ήν μετά μεγίστου ενδιαφέροντος 
αναγιγνώσκω.

ΙΙαρακαλώ διαβιθάσητε πρός 
τήν ’Επιτροπείαν τοϋ ύμετέρου 
Συλλόγου τά πλέον ειλικρινή μου 
συγχαρητήρια διά τήν πολυσχι
δή και κοινοφελεστάτην ύμών 
εργασίαν, ήτις τιμά δχι μόνον 
ύμας άλλά και εκείνους τούς ο
ποίους αντιπροσωπεύετε.

Φιλικώτατα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ

ΒΥΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 522.493 καί 527.207

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Η ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

Πολλοί ίπιστήμονες έχουν άσχολη- 
θή μέ τό θέμα τής παχυσαρκίας καί 
πολλά διαιτητικά σχήματα καί συ
στήματα έχουν προταθή κατά και
ρούς.

I Ιολυς κόσμος υποφέρει άπό πα
χυσαρκίαν. Άλλοι μέν τήν θεωρούν 
πολύ σωστά, ώς εχθρόν τής υγείας 
καί μάλιστα όσον ή ήλικία προχωρεί, 
άλλοι δέ επί τό πλεΐστον οί νέοι, 
έπιθυμούν νά αδυνατίσουν διά λόγους 
καλαισθητικούς.

Γενικά έπικρατεΐ ή γνώμη, ότι ό 
κατάλληλος τρόπος διά τό αδυνά
τισμα είναι ή δίαιτα δηλαδή ό περιο
ρισμός των είσαγομένων τροφών κα< 
τοΰ υδατος.

Ή γνώμη αύτή στηρίζεται είς τόν 
συσχετισμόν προσφοράς καί κατανα- 
λωσεως θερμίδων ύπό τοΰ οργα
νισμού, πραγμα τό όποιον έπιστημο· 
νικως εΐναι άνακριδές διά τήν προκει- 
μένην περίπτωσιν. Κατά τά τελευταία 
έτη ή ιατρική έπιστήμη, έν συνεργα
σία μέ τήν φυσιολογίαν άνεΰρε τίς 
βιοχημικές άντιδράσεις πού συντε- 
λουνται είς τόν ανθρώπινον οργα
νισμόν διαπιστώσασα τήν αιτίαν, έ
νεκα τής οποίας ώρισμένοι άνθρωποι 
παίρνουν εύκολα βάρος άλλά τό χά
νουν δύσκολα μέ αποτέλεσμα τήν πα
χυσαρκίαν.

Οί άνθρωποι σύμφωνα μέ τάς ανω
τέρω διαπιστώσεις διαιρούνται είς 
δύο κατηγορίας. Είς εκείνους πού έ
χουν φυσιολογικόν μεταβολισμόν τών 
τροφών ανεξαρτήτως ποιότητος καί 
ποσότητος καί είς εκείνους οί όποιοι 
έχουν ελαττωματικόν μεταβολισμόν, 
σχετικώς μέ τήν άφομοίωσιν τών υδα
τανθράκων ανεξαρτήτως τής προσφε- 
ρομένης ποσότητος τροφής.

Κατά συνέπειαν είς τά παχύσαρκα 
άτομα ή ποιοτική σύνθεσις τοϋ διαι
τολογίου μεταβάλλει τήν κατανάλωσιν 
τών θερμίδων, δηλ. τήν αυξάνει όταν 
προσφέρωνται πρωτεΐνες καί λίπη καί 
τήν μειώνει δταν προσφέρωνται ύδα- 
τάνθρακες. Είς τά παχύσαρκα άτο
μα ύπάρχει άνωμαλία είς τήν άλυσσί- 
δα τών βιοχημικών άντιδράσεων, δηλ. 
δέν έχουν φυσιολογικόν μεταβολισμόν 
τών τροφών. Δέν εΐναι λοιπόν ανάγκη 
διά νά άδυνατίση ένα άτομον νά πε- 
ριορίση τήν ποσότητα τών είσαγο
μένων θερμίδων διά τής τροφής, άλ
λά νά ρυθμίση τό διαιτολόγιόν 
του συμφώνως πρός τήν ικανότητα 
άψομοιώσεως τών τροφών ύπό τοΰ 
οργανισμού των.

Διά τού τρόπου αύτοΰ, δηλ. τοΰ 
περιορισμού άμύλου καί υδατανθρά
κων απαλλάσσεται ό παχύσαρκος ά
πό τήν περίσσειαν λίπους τό όποιον 
ό όργανισμός του παράγει διά τής 
μετατροπής τών τροφών καί τό ένα- 
ποθέτει είς τά διάφορα όργανα καί 
τούς ιστούς έπι ζημίςς τής όμαλής 
καί φυσιολογικής λειτουργίας των, 
καθώς καί τής άνατομικής των άκε-

ΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΛΙΒΙΣΙΟΥ - ΜΑΚΡΗΣ

"Οπως εις όλους τους όργανισμους 
οϋτω κα! εις τήν έκπαϊδευσιν πρέπει 
νά χύνεται νέον αίμα, νά εισέρχονται 
νέοι άνδρες. Μέ τά νέα στοιχεία το
νώνεται ή Έκπαίδευσις, Ανανεώνε
ται ό όργανισμός των, συγχρονίζεται 
τό σύστημά των καί γίνεται πλέον ά- 
ποδοτική. Οΐ παλαιοί διδάσκαλοι μέ 
τόν ενθουσιασμόν των στρέφουν πάν- 
-οτε τό πλοΐον πρός τά εμπρός διά 
νά διαπλεΰση πελάγη καί νά όδηγη- 
θή ή έκπαιδευτική όλκάς εις τόν 
άληθή προορισμόν της. Καί ή Έκ- 
παίδευσις Αιβισίου - Μάκρης εΐχε τό 
εύτύχημα νά υή μένη είς στάσιμα νε
ρά καί νά άλάσση κατά περιόδους 
τό πλήρωμά της. Οϋτω εις Λιβίσιον 
καί Μάκρην έμειναν, ώς έπρεπεν, οΐ 
καλοί καί έμπειροι πλοηγοί, οΐ Διευ- 
θυνταί τών Σχολείων, ήλασσον όμως 
έκάστοτε τό προσωπικόν.

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥΑΗΣ

ςταματιος πετριδης
'Ο Χριστόδουλος Παπαδουλής ή

το αριστούχος τοΰ Διδασκαλείου Α
θηνών ύιτερετήσας είς τά σχολεία τών 
αδελφών κοινοτήτων Αιβισίου - Μά
κρης άπό τού 1898 - 1905, καί ό 
Σταμάτιος Πετρίδης ύπηρετήσας είς 
Μάκρην άπό τού 1900 - 1904. Καί 
οί δύο ούτοι Διδασκαλισταί άπέδει- 
ξαν ζήλον άξιέπαινον είς τό έργον 
των καί συνέβαλον είς τήν καλυτέραν 
καί πλέον συγχρονισμένην λειτουρ
γίαν τών σχολείων τών άδελφών κοι
νοτήτων.

‘Η μόρφωσις καί τών δύο όχι μό
νον ώς διδασκάλων άλλά καί ώς λο
γιών ήτο άρτιωτάτη καί λίαν εύρεία. 
‘Η δυναμικότης άμφοτέρων θά απέδι
δε πολλά είς τήν έκπαϊδευσιν τής 
Πατρίδος, έάν είργάζοντο περισσότε
ρα έτη καί διέθεταν ύπέρ αύτής άπα- 
σαν τήν ζωτικότητά των. Καί οί δύο 
δμως έφυγαν προ τής Μικρασιατικής 
καταστροφής έγκατεσταθέντες ό μέν 
Παπαδουλής είς Μυτιλήνην, ό δέ Πε
τρίδης είς Λήμνον. Έκλεγέντες Πρό
εδροι Διδασκαλικών Συνδέσμων άντι- 
προσώπευσαν αύτούς έπανειλημμένως 
είς τά Πανελλήνια Διδασκαλικά Συ
νέδρια δπου αί γνώμαι των ήκούοντο 
μετά προσοχής. Τιμή καί έπαινος καί 

ραιότητος.
Επιβάλλεται λοιπόν, σύμφωνα μέ 

τάς ανωτέρω διαπιστώσεις, νά έφαρ- 
μόζη ό παχύσαρκος δίαιταν πλούσι
ον είς πρωτεΐνας καί λίπη ή έλαιον 
μέ ελάχιστους υδατάνθρακας καί ά- 
μυλον. Πρέπει νά απομακρυνθούμε ά
πό τήν άντίληψιν τοΰ ποσοτικού πε
ριορισμού τών είσαγομένων θερμίδων 
διά τών τροφών καί νά προσαρμο- 
σθοΰμε είς τόν ποιοτικόν περιορισμόν 
τών θερμίδων ώς πρός τό άμυλον καί 
τούς υδατάνθρακας μέ τήν βεβαιό
τητα ότι αυτό θά σημαίνη σταθεράν 
άπώλειαν βάρους τριών έως πέντε κι
λών κατά μήνα.

Νομίζω ότι ό ανωτέρω τρόπος δι- 
αίτης εΐναι εύκολος διότι δέν πρόκει
ται περί συστήματος πείνης οΰτε πε
ρί σχολαστικού ποσοτικού προσδιο
ρισμού τών θερμίδων. Χρειάζεται μό
νον σχετική προσοχή είς τήν άναλο- 
γίαν πρωτεϊνών καί λίπους. Πρέπει 
τό διαιτολόγιον νά άποτελήται άπό 
τρία μέρη πρωτεϊνών (κρέας, ψάρι, 
τυρί, αυγό κ.λ.π.) καί ένα μέρος λί
πους, τελείως άσχετα άπό τίς σαλά- 
τες καί τά φρούτα. ’Επιβάλλεται ε
πίσης προσοχή είς τήν χρήσιν τοΰ 
άλατος ή όποία πρέπει νά εΐναι λε
λογισμένη, διότι ή περίσσεια τούτου 
καί έμποδίζει τήν κατανάλωσιν τοΰ 
πλεονάζοντας λίπους καί κατακρατεί
ται άπό τόν οργανισμόν μετά ΰδα- 
τος ώς μή άποβαλλομένη έκ τών νε
φρών καί άποταμιευομένη είς τούς Ι
στούς τοΰ σώματος, αυξάνοντας τοι
ουτοτρόπως τό βάρος.

"Εχουν προταθή κατά καιρούς 
πολλά φάρμακα κατά τής παχυσαρ
κίας τά όποΐα στηρίζουν τήν θερα
πευτικήν τους ικανότητα είς τήν αϋ- 
ξησιν τών καταναλισκομένων θερμί
δων ύπό τοΰ οργανισμού ή είς τήν 
έλάττωσιν τής όρέξεως. Επειδή τά 
φάρμακα αύτά παρεμβαίνουν είς τόν 
μεταβολισμόν τοΰ οργανισμού, πρέ
πει νά χορηγούνται μέ σκεπτικισμόν 
καί άπαραιτήτως νά κατευθύνεται καί 
νά ελέγχεται ή έκάστοτε τοιαύτη θε
ραπεία ύπό ιατρού διά νά άποφεύ- 
γωνται έπιζήμιαι διαταραχαί είς τόν 
οργανισμόν.

Πολύ ολίγα εΐναι τά φάρμακα πού 
διατίθενται μέχρι σήμερον έναντίον 
τής παχυσαρκίας πού άξίζει νά χο
ρηγούνται έφ’ δσον ύπάρχει άνάγκη 
καί τά όποΐα εΐναι άποτελεσματικά 
χωρίς ή διαφήμισίς των νά άποσκο- 
πή είς κερδοσκοπικήν έκμετάλλευσιν.

ΠΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
’Iατρός

Σημ. Έφημ.: Τό προηγούμενου 
άρθρον είς τό ψύλλον τού μηνός Μαρ
τίου «Περί βιταμινών» ώφείλετο έπί
σης είς τόν μόνιμον συνεργάτην μας 
καί διακεκριμένον έπιστήμονα ιατρόν 
κ. ιΠαντελήν Χατζηπαναγιώτου ή 
ύπογραφή τού οποίου παρελήφθη λό
γω τυπογραφικής άβλεψίας.

μετά προσοχής. Τιμή καί έπαινοι καί 
υοζα αρμόζει εις τους άνωοι μνημο- 
ν<.υνεντυς ι^ϋναποοτόΛους όιΟασκά- 
Λους και εις όσους πατριωτικός είρ- 
χαο οησαν.

J I Ιαπαδουλής καί ό Πετρίδης υ
πήρξαν εκ τών καΛυτέρων διδασκά
λων του Πανελληνίου διά τούς οποίους 
πρεπει να καυχαται κάθε Μακρηνολι- 
όισιανος. Ίό τέλος των ήτο δυσά- 
ρεστον ! ‘Ο Παπαοουλής έπαθε δια
βήτην ό όποιος κατέστρεψε τήν μνή
μην του, ό δέ I Ιετρίδης έπεσε θύμα 
■ ης κατοχικής πείνης.

Είς τά σχολεία Αιβισίου - Μάκρης 
ν«ο οιδάσκαλοι, πλήρεις σφρίγους 
καί ένθέου ένθουσιασμού κατέλαβαν 
ο-σιν άργότερα. Ούτοι ήσαν :

1. ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ.
Αριστούχος τού Διδασκαλείου Α

θηνών, ύπηρετήσας είς τά σχολεία 
Αιβισίου - Μάκρης άπό τοΰ 1903 - 
1914, γεννηθείς τό 1885.

2. ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ.
Αριστούχος τού Διδασκαλείου 

Αθηνών ύπηρετήσας είς τά σχολεία 
Αιβισίου - Μάκρης άπό τοϋ 1904 - 
1914, γεννηθείς τό 1887.

3. ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΦΑΝΟΥΣ
Δευτεροβάθμιος τοΰ Διδασκαλείου 

Αθηνών γεννηθείς τό 1884 καί ύπη
ρετήσας είς τά σχολεία Αιβισίου άπό 
τού 1905 - 1910 καί ώς Διευθυντής 
άπό τού 1919 - 1921. Άπέθανεν είς 
τήν έξορίαν ολίγον χρόνον προ τής 
Μικρασιατικής καταστροφής.

4. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Δευτεροβάθμιος τοΰ Διδασκαλεί

ου Αθηνών, γεννηθείς τό 1885 καί 
διδάξας άπό τού 1906 - 1915 είς 
Μάκρην καί άπό τοϋ 1912 - 1921 είς 
Λιβίσιον.

ΟΊ άνωτέρω διδάσκαλοι έσημε'ω- 
σαν σταθμόν άξιοσημείωτον είς τήν 
ιστορίαν τής έκπαιδεύσεως Αιβισίου 
- Μάκρης. Προήγαγον είς τοιοΰτον ση- 
μεΐον τά εκπαιδευτικά πράγματα τών 
αδελφών κοινοτήτων καί κατέστησαν 
τά σχολεία Αιβισίου - Μάκρης πρό
τυπα καί υποδειγματικά είς έργασίαν 
καί τάξιν, πού τήν λειτουργίαν καί 
πρόοδόν των θά έζήλευον πολλαΐ εύ- 
ρωστότεραι οίκονομικώς κοινότητες. 
’Εξάλειψαν τήν άγραμματωσύνην καί 
άναλφαβητισμόν. Ούδείς τών κατοί
κων άπέφευγε νά στείλη τό παιδί του 
είς τό σχολεΐον. Πάντες έφιλοτιμοϋν- 
το νά τό μάθουν γράμματα, τών δι
δασκάλων προτρεπόντων τούς άδια- 
φόρους καί άνεπτυσσόντων διά παρα-

Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα

Ή Σούστα εϊναι άπαραίτητη σέ κάθε συγκέντρωσί μας. Στήν εικόνα στιγ- 
μιότυπον άπό μίαν εκδρομήν μας.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ 
ΚΑΙ Η ΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

’Άν μοΰ ζητούσανε νά ύποδεί- 
I ξω τήν αιτία τής ύπάρξεως της 
οικογένειας και κατ’ έπέκταση 
τής Κοινωνίας, καθόλου δέν θά 
δίσταζα νά παρουσιάσω τήν ο
πλή καί δισύλλαβη λέξη «Μά
να», ώς αποφασιστικό παράγον
τα και ώς ζωτικό κύτταρο αύ
τών. "Οχι μέ τήν περιωρισμένη 
έννοια τής λέξεως, άλλά τή Μά
να, ώς κάτοχο ιδιοτήτων φυσικών 
καί έπικτήτων, πού μέ τήν πάρο
δο του χρόνου συνθέτουν τήν συ
νεκτική υλη πού συγκρατεΐ είς 
τό φώς τής ύπάρξεως τήν οικο
γένεια καί τήν κοινωνία. Πίσω 
άπό τή λέξη «Μητέρα», κρύβεται 
τό μεγαλειωδέστερο έργο τής 
δημιουργίας, τό όποιον ό Μέγας 
Βοναπάρτης (Ναπολέων) άντε- 
λήφθη καί είπε κάποτε: «Δώστε 
μου Μητέρας έναρέτους καί σάς 
ύπόσχομαι τήν εύημερίαν τής 
Γαλλίας». 'Η Λογοτεχνία περισ
σότερο άπό κάθε άλλο πνευματι
κό τομέα, ή ποίηση, ή διηγημα- 
τογραφία καί κυρίως ό τραγικός 
Σαίξπηρ, έπλεξαν άμέτρητα έγ- 
κώμια καί άτέλειωτους ΰμνους 
πρός τήν ήρωΐδα αύτή τής ζωής.

Πολλές εΐναι οί άποστολές τής 
Μάνας καί περισσότεροι οί σκο
ποί της μέσα στήν Οικογένεια 
καί στήν Κοινωνία. Αρχίζει τόν 
σπουδαίο της ρόλο, άπό τόν πυ
ρήνα τής Κοινωνίας, τήν Οικογέ
νεια. Έάν ή Μάνα δέν παρασυρ- 
θή είς τήν δίνην τών δήθεν κοι
νωνικών έξελίξεων, έχει νά έπι- 
τελέση μεγαλειώδες έργο. Μεγά
λη σημασία έχει, στήν διάπλαση 
καί διαμόρφωση τών χαρακτή
ρων τών παιδιών της, διότι κατά 
τήν γνώμη μας ή Μάνα εΐναι ό 
άρχιτέκτων αύτών. Μέ τίς άρε- 
τές πού θά κοσμείται ή Μάνα, θά 
στολίση καί τά παιδιά της, θά 
δείξη τή μητρική της στοργή κι’ 
άπό τόν πλούτο τών συναισθημά
των της θά μετάγγιση στά παι
διά της, τήν καλωσύνη, φιλαν
θρωπία, συμπόνοια καί καλή συμ 
περιφορά. 'Η Μάνα μένει τίς πε
ρισσότερες ώρες μαζί μέ τά παι
διά καί τά παιδιά εύκολώτερα 
πλησιάζουν τή Μάνα, λόγφ τής 
θερμής της άγκαλιάς καί λόγω 
του δτι έκ φύσεως σπάνια άρνεΐ- 
ται τίς άπαιτήσεις τών παιδιών 
της. Κι’ εΐναι άλήθεια δτι πολλές 
καλές Μητέρες, έβγαλαν Μεγά
λους άνδρες, χρήσιμους στήν 
Κοινωνία καί γενικά στήν Αν
θρωπότητα. Οί ίεράρχαι εΐχαν έ
ναρέτους Μητέρας. Ό δέ Κάντι- 
ος, ό όποιος θεωρείται ό Πλά
των τής νεώτερης έποχής, έλεγε 
δτι πολλά οφείλει στήν Μητέρα 
του καί συγκεκριμένα: «Δέν θά 
λησμονήσω ποτέ τήν μητέρα μου, 
διότι αύτή ένεφύτευσε καί άνέ- 
θρεψε τόν πρώτον σπόρον του ά- 
,/αθου μέσα μου, αύτή ήνοιξε τ., 
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καρδίαν εις τό νά δεχθή τάς έν- 
ιυπώσεις τής φύσεως, αύτή άφυ- 
πνισε και ηΰρυνε τήν άντίληψιν 
μου». Γενικότερα μπορούμε νο 
πούμε δτι ή ύπαρξη μεγάλου άν
δρα, προϋποθέτει τήν ϋπαρξη με
γάλης μητέρας. Ή Μάνα δέν 
■πρέπει νά άπομακρυνθη άπο^την 
οικογένεια καί νά μπερδευτρ σέ 
άλλες ύποθέσεις, διότι τότε ξε
φεύγει όριστικά τοϋ πραγματι
κού της προορισμού. Τά τελευ
ταία πειράματα έφθασαν σέ αν
τίθετα συμπεράσματα, άπο το α
ξίωμα τοϋ φεμινισμού, το όποιο 
λέει δτι «ή γυναίκα έχει τάς αυ
τός ιδιότητας μέ τόν άνδρα και 
δτι δέν ϋφίσταται διαφορά μετα
ξύ των» καί άπεκάλυψαν διαφο
ράς άντιλέκτους. Ό μέγας ε
πιστήμων Alexi Carrel είς τό βι
βλίο του «'Ο άνθρωπος, αύτος ο 
άγνωστος», λέει δτι: «’Ανάμεσα 
στά δυό φύλα υπάρχουν άμετά- 
κλητες διαφορές και έπιβάλλεται 
νά τις έχουμε στό μυαλό μας, 
γιά τήν ανοικοδόμηση τού πολι- 
τισμένου κόσμου».

Ή πιό καταφανής διαφορά εΐ- 
ναι ή βιολογική. Διαφορετική ά- 
ποστολή έχει ό καθένας. Ο πα
τέρας στίς εξωτερικές υποθέσεις 
τού σπιτιού καί ή Μητέρα στις ε
σωτερικές. Ή Μητέρα άποδίδει 
περισσότερο στίς έσωτερικές δου 
λε:ές, στό μαγείρεμα, στό νοικο
κυριά, στήν άνατροφή τών πα,ι- 
δ ών της καί στήν περίθαλψη αυ
τών. Διότι στήν άρρώστεια μόνο 
ή Μάνα μπορεί νά είναι παρήγο- 
ρη έλπίδα καί άκούραστη ύπηρε- 
οια, μέ τήν τρυφερή συμπεριφο
ρά της, μαλακώνει τόν πονεμένο 
άρρωστο καί μέ τή μητρική καί 
στοργική της ματιά, βαλσαμώνει 
κάθε πληγή τού παιδιοΰ. Μέ τήν 
ιδιότητά της αύτή μπορεί καί σε 
σχετικές έξωτερικές ύπηρεσίες 
τής κοινωνίας, νά προσφέρη αν
εκτίμητες υπηρεσίες, δπως σέ δι 
άφορα εύαγή Ιδρύματα, Νοσοκο
μεία, ’Ορφανοτροφεία καί τόσα 
άλλα διότι μόνο ή Μάνα μπορεί 
νά πλησιάση τήν ϋποφέρουσα και 
τραυματισμένη ψυχή τού άρρω
στου καί τού όρφανοϋ. Ή άγάπη 
εΐναι ή μεγαλύτερη προσφορά σ’ 
αύτές τίς περιπτώσεις καί ή Μανα 
ό μοναδικός άνθρωπος πού ή καρ
διά του άποτελεΐ μιά άστείρευτη 
■πηγή αγάπης. Ή άγάπη εΐναι ή 
σύνοψη δλων ανεξαιρέτως τών ά- 
ρετών. Εΐναι ή μορφή ή όποία κα- 
ταπραΰνει καί ήμερώνει καί τόν 
πιό άγριο καί σκληρό, διότι καί 
αύτοί άκόμη οί έγκληματίαι πρός 
χάριν τής Μάνας των μετανοούν, । 
δα» ρύζουν, συγκινοϋνται άφάν- 
σια καί έπιστρέφουν στή χρηστή 
Κοινωνία. Στόν καθένα μας ή 
Μάνα αποτελεί τό πιό γλυκύ ίν
δαλμα τής σκέψης μας καί τής 
ζωής μας. Κανένας δέν μπορεί

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 
’Από τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1914, 

άρχισε νά έφαρμόζεται -τό προμελε- 
τιγμένο καί σατανικό σχέδιο (πού 
ήταν ύττόδειξη τών Γερμανών), γιά 
τήν γενρκτονία τοΰ Χριστιανισμού, 
γιά τόν πλήρη άφανισμό τοΰ πολύ 
ανώτερου σέ πολιτισμό — έν σχέσει 
μέ τούς πρωτόγονους και σέ κτηνώ
δη κατάσταση Τούρκους —, ακμά
ζοντας Ελληνισμού, μπροστά στά 
μάτια τής «Χριστιανικής», τής «Πο
λιτισμένης» Ευρώπης καί πρός αιώ
νιον αίσχος των.

Άπό παλαιότερα άκόμα, μετά 
άπό τήν έπικράτηση τών Νεο 
Τούρκων, άρχισαν τά πράγματα 
νά πέρνουν δυσάρεστη καί σιγά 
σιγά, όλέθρια έξέλιξη γιά τόν 
πολυπληθή καί άκμαίο ύπόδουλο 
Ελληνισμό.

Τό 1909 έγινε τό «χουριέτ» 
(Σύνταγμα) είς τήν Τουρκία. Τό 
έώρτασαν οί Τούρκοι μέ νταούλια 
(τύμπανα). Ύποσχέθηκαν είς 
τούς Χριστιανούς πώς είς τό έ- 
ξής θά ζοΰν Τούρκοι καί "Ελλη
νες σάν άδέλφια, θά μας έδιναν 
θέσιν είς τά πολιτικά άξιώματα 
καί, δτι θά τούς άκολουθούσαμε 
εις τό Στρατό.

Αύτές οί ύποσχέσεις δχι μόνον 
δέν μάς συνεκίνησαν, άλλά καί 
μάς έβαλαν σέ πολλές άνησυχί- 
ες, γιατί τό όνειρό μας ήταν νά 
έλευθερωθοΰμε καί νά ένωθοΰμε 
μέ τή μητέρα Ελλάδα καί, όχι νά 
παραμείνουμε ώς νομοταγής μειο- 
νότης ύπό τήν κυριαρχίαν τών 
Τούρκων.

Άλλά πώς μπορούσαμε νά 
έχουμε γνώμη στά ζητήματα τής 
διοικήσεώς μας ; Είμαστε Ραγιά
δες I "Οτι κΓ άν άκούγαμε, έπρε
πε νά άπαντοΰμε «Πέκ εϊ έφέντη 
Μπέη» (δηλαδή πολύ καλά Μπέη 
μου) ....  «Καί δλοι λέγανε πολύ
καλά».... μπροστά στόν κάθε πα- 
λιοτουρκαλά».... ’Αναγκαστικά 
έωρτάσαμε καί έμεΐς μαζί τους, 
σάν έναν πού άφοΰ δέρνουν κα
λά - καλά μέ τόν βούρδουλα, τόν 
βάζουν μετά νά χορέψη «τσιφτε
τέλι».

Κατόπιν έπακολούθησε ή άναγ- 
καστική στρατολογία τού άρρε- 
νος πληθυσμού.

Μετά τΐό Πάσχα τοΰ έτους 
1912 περίπου, μιά τρομερή δια
ταγή συνετάραξε τόν κόσμο! 
"Ολοι οί άνδρες, άπό είκοσι μέχ
ρι σαράντα πέντε έτών, ζητούν
ται στρατιώτες. «‘Όστις δέν πα- 
ρουσιαστή, θά τιμωρηθή, όχι μό
νον ό ίδιος, άλλά καί δλη ή οίκο- 
,γένειά του». Δηλώνουν δτι δέχον
ται «πετέλι», (δηλαδή χρηματική 
εξαγορά τής θητείας). ’Εξαγο
ράζονται οί Μακρηνολιβισιανοί 
μέ χρυσόν άπό τούς Τούρκους....

Αύτό δμως ήταν καθαρή λη
στεία καί άπάτη καί όχι εύνοια 
έκ μέρους τών βαρβάρων, διότι 
(Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα) 

ιά άποκρύψη τήν άδυναμία του 
πρός τή λέξη «Μάνα», πού μάς 
μαγνητίζει άθελα καί σκλαβωτι- 
κά καί σέ κάθε μας κρίσιμη στι
γμή, κράζουμε τή Μάνα μας. Ό 
ποιητής Μαρκοράς μέ τό ποιητι
κό του τάλαντο, θέλησε στούς 
παρακάτω στίχους νά δώση μιά 
εικόνα τής Μάνας:

«Μάνα! Δέν βρίσκεται 
λέξη καμμία

νάχει στόν ήχο της 
τόση αρμονία!».

Τό όνομα «Μάνα», «Μητέρα», 
είναι περιεκτικό έννοιας καί δη
λωτικό μεγαλοπρεπείας. Εΐναι 
μία ήρωΐδα, ή όποία μέ τήν αρ
χοντική της χάρη ώς βασίλισσα 
τοΰ σπιτιού καί μέ τήν άφοσίωσή 
της στήν οικογένεια καί στά στε
νά καθήκοντα τής Κοινωνίας, ύ- 
φαίνει μέ θέληση καί άνυποκρι- 
σία τόν πέπλο τής εύτυχίας τής 
οικογένειας καί γενικώτερα τής 
κοινωνίας, άναπτύσσουσα παράλ 
ληλα έξοχες ήθικές μορφές καί 
δημιουργούσα τήν ήθική ώραιό- 
τητα στά άτομα, διά τήν όποιαν 
ώραιότητα ό Alexi Carrel έλεγε 
ότι «αφήνει άξέχαστη άνάμνηση 
σέ κείνον πού τήν ένατένισε έ
στω καϊ μιά φορά».

Ή άνθρωπότητα δσο έξελίσσε- 
ται τόσο θά έκτιμά τήν άξια τής 
μάνας, ή όποία πρέπει νά νοιώ- 
ση ότι ό ρόλος της ώς Μητέρα 
τήν τοποθετεί στόν «"Αγιο θρό
νο τής Ζωής» καί τής δίδει κάθε 
μεγαλοπρέπεια καί γενικό θαυ
μασμό.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ
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τοστρω-μένος δρόμος και αρχίζει ό 
χωματόδρομος. Σημεΐον, δτι πλησιά
ζομε στον τόπο τού προορισμού μας, 
στό τόσο έπιθυμητό Πλατανάκι, πού 
δέν άργεΐ κΓ αύτό νά φανή.

'Προχωρούμε... Και όλοένα μεγα
λώνει ή λαχτάρα μας νά φθάσουμε 
έκεΐ, νά ίδούμε πρόσωπα γνώριμα, 
άλλά και λησμονημένα, νά φέρουμε 
στή σκέψη μας παληές άναμνήσεις 
τής κάποτε τόσο σφριγηλής πλήν 
τώρα χαμένης Πατρίδας μας.

φτάσαμε... Τό σχολικό χτίριο ση
μαιοστόλιστο μάς καλοδέχεται στήν 
άρχή τοΰ χωρίου. Μιά άπλοχωρη αυ

λή μπροστά και άρκετοΐ συμπατριώ
τες μας μέ έπϊ κεφαλής τόν άκούρα- 
στο δάσκαλο τοΰ χωριοΰ κ. Γαρύ
φαλλο, πλαισιωμένο μέ άρκετά παι
διά, μάς άναμένουν έκεΐ.

Τά πούλμαν περνοΰν τήν είσοδο, 
κάμνουν τή στροφή τους στήν αύλή 
καί τερματίζουν. Βαθειά συγκινημέ- 
νος ό κ. Γαρύφαλλος καί οί λοιποί 
μάς καλοδέχονται. Μάς οδηγούν στό 
σχολείο. Πλούσιος έσωτερικός διάκο
σμος, που τόν συμπληρώνουν εικόνες 
ηρώων τής Έπαναστάσεως, κρεμα
σμένες στούς τοίχους.

Συγκινημένος πάντοτε ό κ. Γαρύ
φαλλος μάς άπευθύνει τόν έγκάρδιο 
χαιρετισμό μέ τό «καλώς ήλθατε» καί 
έκφράζει τή χαρά του πού μας δέ
χεται άνάαεσά τους τό χωριό για 
μιά ακόμη φορά. Δέν συνεχίζει, άλλά 
δίδει τό λόγο σέ κάποιο μαθητή τής 
Δ' τάξεως (άς μέ συγχωρή πού δέν 
έμαθα τό όνομά του). Μέ φωνή στα
θερή τό παιδί αύτό χαιρετίζει τούς 
ξένους επισκέπτες καί τούς εύχαρι- 
στεΐ γιά τήν έπίσκεψη.

—Έμεΐς, τά παιδιά έιδώ τοΰ Πλα- 
τανακιοϋ — συνεχίζει — είμαστε 
περήφανα, γιατί μαθαίνομε στο σχο
λειό μας, άλλά άκοΰμε καί άπό τούς 
γονείς μας δτι καταγόμαστε άπό τό 
Λιβίσι καί άπό τή Μάκρη, πού είχαν 
τόση μεγάλη πρόοδο καί στα γράμ
ματα καί στις τέχνες καί στό νοικο
κυριό. .Είμαστε άκόμη περήφανα, γι
ατί πρόγονοί μας είναι οί ήρωες της 
Έπαναστάσεως πού μάς έδωσαν τήν 
ελευθερία καί έχομε τώρα τήν Ελλά
δα .μας κράτος έλεύθερο καί άνεξάρ- 
τητο.

Συγκίνηση μέχρι δακρύων καί ζω
ηρά χειροκροτήματα άπό δλους τούς 

' έκδρομεΐς στό μικροσκοπικό καί συμ
παθητικό αύτό ρητοράκο.

Ακολούθως ό Πρόεδρος κ. Σαρά
φης εύχαριστεΐ γιά τό χαιρετισμό. 
Λέγει δτι αισθάνεται μεγάλη χαρά, 
πού βρίσκεται άνάμεσα σέ ένα τέ
τοιο περιβάλλον συμπατριωτών μας. 
Ήλθαμε — τονίζει — νά σάς ίδοΰ- 
με, νά μάθουμε τις άνάγκες σας καί 
νά σάς βρεθούμε συμπαραστάτες. Έ
χομε φέρει μερικά δέματα μέ εϊδη 
ρουχισμοΰ, γιά τιά όποΐα παρακαλώ 
νά συστήσετε μιά επιτροπή νά τά 
διανείμη στις άπορώτερες κατά τήν 
κρίση της οικογένειες.

Μετά τόν κ. Σαράφη ό Αρχιμαν
δρίτης κ. Δαμασκηνός παίρνοντας το 
λόγο όμιλεΐ μέ τό ίδιο πνεύμα καί 
λέγει δτι έπιθυμία εΐναι νά πληρο- 
φορηθοΰμε τις άνάγκες σας, γιά νά 
φροντίσω καί έγώ στον τομέα μου 
νά σάς φανώ χρήσιμος.

Εύχαριστεΐ γιά όλα αύτά ό δά
σκαλος τού σχολείου κ. Γαρύφαλλος 
καί παρακαλεΐ οί φροντίδες τοΰ Πα
νοσιολογιοτάτου Αρχιμανδρίτου νά 
στραφούν προς τό χτίσιμο έκκλησί- 
ας, γιά έκκλησιασμό τών κατοίκων, 
ό όποιος τώρα γίνεται δλως πρόχει
ρα, σχεδόν στό ύπαιθρο.

Στό σημείο αύτό τελειώνει ή μι
κρή αύτή γιορτούλα καί χυνόμαστε 
έξω νά περιεργασθοΰμε τό χωριό. ,

Μιά πλαγιά τοΰ βουνού όλοπρά- 
σινη καί στή ρίζα τής πλαγιάς μιά 
εύρύχωρη άπλοχωριά. Σκόρπια σπι
τάκια, γύρω στά 60 πού στεγάζουν 
ίσάριθμ.ες οικογένειες, καθαρά καί 
άσβεστωμένα πού φανερώνουν τάξη 
καί οίκοκυριό. Δυο καφενεδάκιά στό 
κέντρο τοΰ χωριοΰ καί στην άπέναν- 
τι άκρη του μιά βρύση, πού χύνει μέ 
τούς δυο κρουνούς της άσυγκράτητα 
τά κρυστάλλινα νερά της καί ένα ψη
λό πλατάνι μπροστά της μέ φύλλωμα 
πυκνό καί πολλή δροσιά, πού σ’ αύ
τό ϊσως νά χρωστά ή θέση τήν όνο- 
μασία «Πλατανάκι».

Άλλά έ,χει περάσει τό μεσημέρι. 
Ή πεΐνα άρχίζει νά μάς είδοποιή. 
Μοιραζόμαστε σέ συντροφιές στά 
δυο καφενεδάκια. Τά άρνιά μάς πε
ριμένουν στή σούβλα ψητά’ καί τό ά- 
παραίτητο κρασί άφθονο. Τό φαγο
πότι άρχίζει μέ μεγάλη όρεξη. ’Αν
έκδοτα καί γέλια άσυγκράτητα καί 
εύθυμία γιά ώρα άρκετή.

Συμπλήρωμα αύτής τής ευθυμίας 
•καί μία εύλογία τού Θεού. Ή βροχή 
ή εύεργετική, πού άνυπόμονα τήν πε- 
ρίμεναν οί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ, κα
πνοπαραγωγοί, γιά άμοιβή τοΰ μό
χθου τους. Εύλογία πραγματική, πού 
ώς τόσο άναγκάζει έμάς τούς έκδρο- 
μ,εΐς νά έγκαταλείψουμε τά τραπεζά
κια μας καί νά συγκεντρωθούμε μέ
σα. Προσωρινή άναταραχή, άλλά 
καί γρήγορη ταχτοποίηση μέ άδιά
πτωτη πάντοτε τήν εύθυμία.

Βρέχει έπϊ ώρα άρκετή καί τέλος 
ξανοίγει ό ουρανός καί ή βροχή στα
ματά. Ή ώρα 4η άπογευματινή.

Συγκέντρωση τώρα όλων στή με
γάλη αύλή τού σχολείου. Καιρός γιά 
χορό καί εύθυμία. 'Ο κ. Παναγής, 
μέλος τοΰ Δ. Συμβουλίου καί δεξιο
τέχνης κιθαριστής, έπί τό έργον μέ 
τήν κιθάρα του. Νέοι καί νέες χορεύ
ουν τούς συρτούς Ελληνικούς χορούς 
καί στό τέλος τήν άπαραίτητη Λιβι- 
σιανή σούστα, πού σκορπίζει σέ δ
λους καινούργια χαρά καί συγκίνηση

βαθειά, ενώ ή πάντα πρόθυμη κ. 
Ζαμπάκη, μέλος καί αύτή τοΰ Δ. 
Συμ,βουλίου, μοιράζει στά παιδιά 
καραμέλες και άλλα γλυκίσματα.

Ό ουρανό; ώς τόσο αρχίζει πάλι 
νά μελανιάζη. Βροχή προμηνύεται 
καί κίνδυνος μεγάλος νά γίνη ό χω
ματόδρομος άδιάβατος άπό λάσπη. 
’Από τήν πίεση τοΰ κινδύνου αύτοΰ 
λαμ,βάνεται άπόφαση νά συντομευθή 
ό χρόνος γιά τήν άναχώρηση. "Ωρα 
5.30' πέφτουν οί πρώτες σταγόνες. 
Βιαστικοί οί εκδρομείς επιβιβάζονται 
στά πούλμαν, πού βιαστικά κι’ αυτά 
ξεκινούν. ‘Η διαδρομή στό χωματό
δρομο κάπως δύσκολη άλλά ώστόσο 
ξεφύγαμε. Δρόμος τώρα άσφαλτοστω- 
μένος μάς οδηγεί στή Θήβα, ύστερα 
άπό συνολική διαδρομή μιας ώρας. 
Ευκαιρία γιά καφέ «αϊ άνασασμό μι
ας ώρας κατά τό πρόγραμμα.

"Ωρα 7.30' έπιβιβαζόμαστε στά 
πούλμαν καί ξεκινάμε πλέον γιά τήν 
’Αθήνα. ’Ενθουσιασμένη στήν επι
στροφή ή συμπαθητική μας Μυρτώ 
Δούλη, τό γλυκόλαλο αύτό άηδόνι 
τής συντροφιάς μας, μάς χαρίζει ευ
χάριστες ώρες μέ τά ώραΐα της τρα
γούδια, πού συμπλήρωσαν τήν εύθυ- 
μία μας άπό τήν ευχάριστη αύτή έκ- 
δρομή, πού θά μάς μείνη γιά πάντα 
άξέχαστη.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδας)

πως χρειάζεται φιλοσοφία;
"Όχι!
Πρέπει άπλούστατα οί άνθρωποι 

οί μορφωμένοι, πού θεωρούνται τέ
λειοι καί άνώτεροι καί κυβερνάνε τόν 
κόσμο, νά άδελφωθουν τήν ’Ηθική, 
που μπορεί νά φέρη ευεργετικό άπο- 
τέλεσμα στήν Κοινωνία. Μόνο δταν 
ή ζηλευτή καί καλλίγραμμη Μόρφω
ση, πιασμένη χέρι χέρι μέ τήν άγγε- 
λάκάμωτη ’Ηθική μπορεί νά βοηθήση 
τήν Κοινωνία στό άνέβασμα τοΰ Πο
λιτισμού, ώστε νά λησμονηθή τό δυσ
τυχισμένο Σήμερα, μέ ένα εύτυχισμέ- 
νο Αύριο.

Ν. ΜΠΑΖίωΝΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Α'.

Β'.

1. Διά νά γίνη τις μέλος του Οικοδομικού Συνεταιρισμού δέον 
όπως τυγχάνη μέλος του Συλλόγου Μακρηνών καί Λιδισιανών 
«Η ΜΑΚΡΗ» καί νά έχη τακτοποιήσει τάς προς τόν Σύλλογον 
ταμειακός του ύποχρεώσεις. (’Άρθρον 3ον Κ.Ο.Σ.).

2. Οί ενδιαφερόμενοι δέον δπως διέλθουν έκ τών γραφείων 
του Συν)σμού καί υποβάλουν τακτικήν αϊτησιν έγγραφης 
(Σατωβριάνδου 4, έβδομος όροφος, Γραφεΐον 14), κατά τάς 
λούθους ημέρας καί ώρας:

Καθ’ έκάστην 9.30' π.μ. — 2.30' μ.μ.
Καί έκάστην Δευτέράν, Τετάρτην καί Παρασκευήν άπό 

μ.μ. Πλήν Κυριακών.
3. Προβλεπόμεναι οικονομικά! ύποχρεώσεις:
Α'. Δραχμαί πεντήκοντα (50) ώς δικαίωμα έγγραφης έφ’ ά

παξ (’Άρθρον ΙΟον Κ.Ο.Σ.).
Β'. Δραχμαί δέκα (10) μηνιαίος (άπό 1.6.61) διά συνδρομήν. 

(’Άρθρον 29ον Κ.Ο.Σ.).
Γ'. Δραχμαί έκατόν (100) διά τό έν πέμπτον (1)5) τής συνε

ταιριστικής μερίδος ήτις ώρίσθη εις δραχμάς πεντακοσίας (500) 
καταβλητέας κατά τό άρθρον 10ον του Καταστατικού εις πέντε 
μηνιαίας δόσεις.

4. θέλει θεωρείται νόμιμος ή έγγραφή έφ’ όσον γίνεται αδτη 
αποδεκτή ύπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έντός 6 ημερών άπό 
τής ύποβολής της. (’Άρθρον 3ον Κ.Ο.Σ.).

Έκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συν)σμοΰ.

f r if f ο n f
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 1961

Αΐ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ

των 
άκο-

7-9

Άναχώρησις έξ Άδηνών 8 π. μ. ακριβώς
Παραμονή ήμισία; ώρα; εΐ; Κάλαμον.
Έπίσκεψι; Άμφιαραείου, ξενάγησι;.
Μετάβασι; εί; Άγ. ’Αποστόλου; καί παραμονή.

’Επιστροφή ώρα 8 μ. μ.
ΕΞΟΔΑ: ΔΡΧ 45.-
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΙΟΧΗΣ 0Α ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΛΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΣ 21Ηί ΙΟΥΝΙΟΥ

ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σημ. Δηλώσατε έγκαίρω; διότι θά τηρηθή σειρά προ
τεραιότητα; (Θέσει; 80).

ΤΟ ΘΕΡΙΝΟΝ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου 

άττεφάσισε τήν διοργάνωση/ 
τών ακολούθων εκδρομών κατά 
τό άρξάμενον θέρος.

1. Ημερήσια εκδρομή εί; 
Κάλαμον - ’Αμφιαράειον - "Αγ. 
’Αποστόλου; τήν Κυριακήν 
25ην ’Ιουνίου 1961.
Λεπτομέρειαι δημοσιεύονται εί; 
άλλην στήλην.

2. ’Απογευματινό; Περίπα
το; εί; Λομπάρδα - Άνάβυσ- 
σον τήν 26ην ’Ιουλίου 1961. 
Λεπτομέρειαι θά δημοσιευθοϋν 
εί; τό επόμενον φύλλον.

3. ‘Ημερήσια εκδρομή εί; 
Πόρτο Γερμενό τήν 20ην Αύ· 
γούστου ήμέραν Κυριακήν.

4. ‘Ημερήσια εκδρομή εϊ; 
Μεγάλο Πεϋκο - Φανερωμένην 
τήν Κυριακήν 24ην Σεπτεμ
βρίου 1961.
Λεπτομέρειαι διά τά; δύο αυ
τά; τελευταία; έκδρομάς θά α
νακοινωθούν έν καιρώ.

glACnOiHZil
Κατόπιν άποφάσεω; 

Διοικητικού Συμβουλίου 
Συνεταιρισμού έστάλησαν προ
σκλήσεις προ; όλου; τούς ύπο- 
βαλόντα; αιτήσει; δΓ εγγρα
φήν των εί; τόν Συνεταιρισμόν 
όπως προσέλθουν εϊ; τά γρα
φεία τοΰ Συλλόγου καί τακτο
ποιήσουν τά; οικονομικά; υ
ποχρεώσει; των, συμφώνω; μέ 
τό Καταστατικόν.

Ή τακτοποίησι; αύτη τή; 
έγγραφή; των δέον νά γίνη 
εντός ένό; μηνό; άπό τή; ήμε- 
ρομηνία; τή; προσκλήσεως. Εί; 
τήν διπλανήν στήλην αναγρά
φονται λεπτομερώς αϊ οικονο
μικά! υποχρεώσει; ένό; έκάστου 
μέλους.

τού 
τον

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΉ

Φέρεται εί$ γνώσιν τών πα
τριωτών δτι προσελήφθη υ
πάλληλο; τοΰ Οικοδομικού 
Συνεταιρισμοί/ και τοΰ Συλλό
γου καί εύρίσκεται εΐ; τά 
γραφεία έκάστην πρωίαν άπό 
τά; 9.30' π. μ. έω; τά; 2.30' 
μ. μ. καί τά απογεύματα τή; 
Δευτέρα;, Τετάρτη; καί Πα
ρασκευή; 7-9 μ. μ. Συνεπώ; 
πα; ό έπιθυμών νά έ'λθη εΐ; 
επαφήν μέ τό Διοικητικόν Συμ
βούλιου τοΰ Συλλόγου ή τοΰ 
Συνεταιρισμού δύναται νά α
πευθύνεται εΐ; τά γραφεία μα; 
τά; ανωτέρω ήμέρα; καί ώρα;, 
είτε προσωπικώ;, είτε τηλεφω- 
νικώ;. (Τηλέφωνον 535.066).

ΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
Εϊ; μίαν έκ τών τελευταίων 

συνεδριάσεων τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου έ- 
λήφθη άπόφασιςνά αναδιοργα
νωθούν αϊ Τοπικαί Έπιτροπαί 
εί; Δραπετσώνα, Νίκαιαν, Ν. 
Μάκρην κ.λ.π. προ; καλλιτέραν 
ευόδωσιν τή; αποστολή; των. 
Έπί πλέον νά διοργανωθοΰν 
νέαι τοιαϋται εί; άλλα μέρη 
δπου υπάρχουν πολλοί εγκα
τεστημένοι πατριώται μα;.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Συλλόγου θεωρεί τό ζή
τημα τούτο ΰψίστη; σημασία; 
διότι διά τών Τοπικών Επι
τροπών έρχεται εί; άμεσωτέ- 
ραν επαφήν μέ τού; πατριώτα; 
καί τά προβλήματα των, καί 
πάλι δι’ αυτών δύναται νά 
ένεργήση διά τήν άμεσωτέραν 
καί συντομωτέραν λύσιν των.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ
ΕΤΟΣ Ε Κ ΤΟΝ

’Ισολογισμός τής 31ης Δεκεμβρίου 1960

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
(Ταμεϊον, καταθέσεις παρά τή Τρα- 
πέζη τής ‘Ελλάδος, έντοκα γραμ
μάτια Δημοσίου)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΔΟΛΛΑΡ1Α

I.--Δάνεια Κ.Ε.Δ. & A.M.A.G.
1. Δάνεια ήγγυημ. π/Ελλην. Δημ. $
2. ’Απαιτήσεις μήπω λήξασαι
3. ’Απαιτήσεις ληξιπρόθεσμοι
4. Δάνεια ύπό αναγκαστικήν έκτελ. $

II.—Δάνεια ήγγυημένα π) Τραπεζών
1. Δάνεια διά παγίας Έγκατ)σεις S
2. Δάνεια διά Κεφαλ. Κινήσεως '
3. Εΐδικαΐ Χρηματοδοτήσεις Α.Τ.Ε. $

$ 
$

S

Δραχμαΐ

315.590.282,10 Α.'

2.504.537,98
43.239.932,85

7.531.493,63
2.340 570,94

34.495.885,07
1.058.638,02

149.986,15

$ 55.616.535,40 Β’.

III.—Δάνεια άπ’εύθείας χορηγηθέντα

Γ'.
Δ'.

Ε'.

ΣΤ'.

Ζ'.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
1. ’Αρχικόν Κεφάλ βάσει έκτιμή- 

σεως Ν Δ. 2970)54 και επαύ
ξησα Ν.Δ. 3733)57

2. Άποθεματικόν Κεφάλαιον 
α) Προηγουμένων χρήσεων Δρχ. 
β) Χρήσεως 1960 »

Δρχ. 2.420.572.319,30

525.880.035,10
59.419.664,90 » 585.300.000.-

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Δραχμαΐ

3.005.872.319,40

ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ 
1. Εΐδικαΐ Χρηματ)σεις εις 

δραχμάς Τραπεζών ’Αγρο
τικής - Κτηματικής

2. Διάφορα δάνεια

ΕΤΕΡΟΙ Λ)ΣΜΟΙ ΕΝΕΡ)ΚΟΥ
1. Περιουσιακά στοιχεία εξ 

αναγκαστικών εκποιήσεων
2. ’Έπιπλα καί Σκεύη

$ 35.704.509,24
$ 6 842.251,31
$ 98.163 295,95 2.944.898.878,50

70.879.384,80$ 2.362 646,16

Γ.

Δ'.

Ε'.

Δρχ.

Δρχ·

88.224.555,60
8 470 510,25

22.990.648,95
849.940,20

ΧΟΡΗΓΗΘΕ1ΣΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΣΥΝ)ΜΑ 
— Παρασχεθεϊσαι εγγυήσεις διά την εισα

γωγήν κεφαλαιούχων αγαθών

ΔΑΝΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚωΝ ΕΡΕΥΝίύΝ

ΧΡΕΩΖΙΣ
Ε 2 Ο Δ Α 
Α'.

Β'.

Γ'.

96.695.065,85

23.840.589,15

ΣΤ'.

$ 260.000.— 7.800.000.—
3.459.704.200,40

1.111.700-
3.460.815.900,40

Ζ'.

234.631.719,30
50.833.635,30
59.534.645,40 345.000.000.—

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
1. Προβλέψεις κατά τό άρθρ. 8 Ν. Δ. 2970)54 Δρχ.
2. Προβλέψεις μέχρι 31.12.1959 Δρχ.
3. Πρόσθετος πρόβλεψις »
ΥΠΟΧΡΕόύΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
—Δάνειον έκ του Προϋπολογισμού Δημοσίων ’Επενδύσεων
ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
—Πιστωτική διαφορά

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕίύΣ 1960
—Υπόλοιπον άφιέμενον εις νέον
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕίύΝ

ΕΙΣ ΣΥΝ)ΜΑ $ 260.000.-

ΕΛΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ - ΧΡΗΜ)ΣΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. 
ΜΕΤΑΛΛΕΥΤ. ΕΡΕΥΝίύΝ

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1960»

I .—Γενικά έξοδα
α) Μισθοί άμοιβαΐ Συμβουλίων καί έρ γοδο- 

τικαΐ είσφοραΐ εις ασφαλιστικά Ταμεία
β) Στέγασα, ενοίκια, θέρμανσις, οκινόχρηστα, 

φωτισμός
γ) Δαπάναι δ’ άμοιβάς ‘Ορκωτών Λογιστών, 

τεχνικών καί λοιπών εμπειρογνωμόνων
δ) Δαπάναι δημοσιεύσεων
ε) Λοιπαΐ δαπάναι

II—Προμήθειαι Τραπεζών
α) Καταβληθεϊσα εις Τραπέζας προμήθεια 

Α'. έξαμ 1960
β) Πρόβλεψις διά τήν πληρωμήν όφειλομένης 

προμήθειας Β'. έξαμην. 1960
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ,

—’Αποσβέσεις εγκαταστάσεων
ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤωΝ ΧΡΗΣΕίύΣ

I.— Εις Άποθεματικόν Κεφάλαιον
II .— Εις Κρατήσεις

IIP— ‘Υπόλοιπον εις νέον

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΝ. ΣΚΑΠΕΤΟΡΡΑΧΗΣ

ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΑΙ

90.000.000.—

11.031.036,65

844,35

7.800.000.—

3.460.815.900,40

1.111.700.
3.460.815.900,40

Δρχ-

»

Δρχ·

Δρχ-

6.868.463,60

1.163.234,60

929.378.—
429.913,20
639.698,70

8.079.957,25

8.500.000.-

59.419.664.90
59.534.645,40

844,35

Δραχμαΐ

10.030.688,10

16.579.957,25

333.144,30

118.955.154,65
145.898.944,30

ΕΣΟΔΑ
1. Υπόλοιπον προηγούμενη; χρήσεως 1959
2. Τόκοι:

I .—Τόκοι εί; δολλάρια
II .—Τόκοι εις δραχμάς

3. "Ετερα έσοδα :
I.—Διαφορά έξ έκποιήσεως περιουσιακών 

στοιχείων κτηθέντων έκ πλειστηριασμών
Ι|·—Λοιπά έσοδα

4.530.427,16 π)30=Δρχ. 135.912.815,80
8.148.388,90

Δρχ. 397.866,30
1.427.508,55

ΠΙΖΤΩΖΙΖ
Δραχμαΐ 

12 365,75

144.061.203,70

1.825.374,85

145.898.944,30

’Εν Άθήναι; τή 21η ’Ιανουάριου 1961 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΠ. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΣΠ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
Όεαν έηιαηεητόμεθα αυ- 

νοικιομούς πατριωτών σάν 
τό Πλατανάκι Θηβών,βλέπου
με πιο φανερά καί πιό έντονα 
τήν Ανάγκη τής ύπάρξεως τοϋ 
Συλλόγου μας.

Στό Πλατανάκι εΐναι εγ
κατεστημένοι, μόνον Μακοη- 
νο-Λιβισιανοί. Έγιναν Αγρό- 
τες και καλλιεργούν τή λίγη 
γή πού τούς ηαρεχω^ήθη προ
σπαθώντας νά ξήαουν απ 
αύτήν οσο μπορούν πιό Αν- 
θρωπινά. Μά τήν ξέρουμε 
τή ζωή τοϋ "Ελληνα Αγρότη. 
Μόχθος, Αγώνας, πάλη μέ τά 
στοιχεία τής φύσεως γιά μιά 
συγκομιδή συνήθως πενι
χρά χρονιά, παραχρονιά. 
Κι' οί Πλατανακιώτες δέν Α
ποτελούν έξαίρεσι στόν κανό
να. Στά τραβηγμένα πρόσω 
πά τους εΐναι γραμμένη ή 
τραγωδία τής ζωής, τό δρά
μα τής μοναξιάς, ό μόχθος 
τής δουλειάς κι' ή Αγωνία τής 
αϋριον, Τά προβλήματα και 
τις άνάγκες τους τά έκθέτου- 
με σέ άλλη στήλη.

'Ωστόσο τά βασανισμένα 
αύτά πρόσωπα φωτίστηκαν 
άπό μιά λάμψι χαράς, σάν 
είδαν τούς έπισκέπτας τους. 
Είδαν δικούς τους άνθρώπους 
νά σκύβουν στοργικά πάνω 
στις πληγές τους, νά ρωτοϋν 
μ’ ενδιαφέρον γιά τή ζωή καί

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΑΡΠΑ-ΑΝΙΑ ΜΗΤΗΡ ΠΑΣΗΣ ΚΑΚΙΑΣ
Πολλά γράφτηκαν γύρω άπό τά 

φαινόμενα τοΰ Τεντυ-μποίσμοΰ, τού 
Υπαρξισμού καί διάφορα άλλα ί- 
σμικά φρούτα πού μάς χάρισε ή 
παρδαλή εποχή μας. Φυσικά καθένας 
άπ’ αυτούς τούς -ίσμούς θέλει νά πα- 
ραστήσει τό φιλοσοφημένο καί άμο- 
λά μιά «κοσμοθεωρία» πού κανείς 
δέν μπορεί νά καταλάβει μήτε οί ί
διοι οί άμολυτές. Καί τό μόνο πού 
μπορούμε νά συλλάβουμε εΐναι ή βα
θυστόχαστη έξωτερική εμφάνιση τών 
εκπροσώπων τους. Κάποιο παρδαλό 
μούσι, ένα μουστάκι πού κρέμεται 
τό ίδιο τεμπέλικα δπως καί τά χέρια 
έκείνου πού τό τρέφει. "Ενα παλιο- 
παντάλονο πού δέν έπιτρέπεται νά 
μήν εΐναι λεκιασμένο ,ή τουλάχιστον 
σχισμένο. Μιά πουκαμίσα μαύρη-λι- 
γδέ, ικαί τέλος ένα κρεμασμένο αχεί
λι, προϊόν θά ’λεγα ψυχικής συμφο- 
ρήσεως ή πνευματικής άποσυμφορή- 
σεως. Κι’ δπως καρφώνεται πάνω σου 
τό κρεμασμένο χείλι καί τό θολό μά
τι, εΐναι σάν ν’ άκοΰς ένα σιωπηλό 
σαρκασμό :

—Κάνε πέρα, ρέ άνθρωπάκι! ’Ε
γώ περνάω!

Πολλοί λοιπόν προσπάθησαν νά έ- 
ξηγήσουν τό φαινόμενο καί γιόμισαν 
τόσες κόλλες όσες τρίχες είχαν οί 
πρόγονοί μας ούραγκουτάγκοι. Μιά 
απλή αναδρομή στή σοφή άρχαιότη- 
τα θά έφθανε νά λύσει τό φαινόμενο :

—«’Αργία μήτηρ πάσης κακίας».
’Άν μάλιστα συμπληρώναμε τό 

«Αργία» μέ τό «Ανία» ή παμπάλαια 
παροιμία θά γινόταν τέλεια σύγχρο
νη. Σέ κάποιο φίλμ, αμερικάνικο φυ
σικά, κάτι νεαροί έκλεβαν αυτοκίνη
τα κι’ άφοΰ γευόντουσαν τόν ίλιγγο 
τής ταχύτητας, μαζί μέ τις νεαρές 
συντρόφισσες τής ανίας των, κατέ
ληγαν σ’ ένα έξωφρενικό αγώνα. ‘Ο
δηγούσαν τό αύτοκίνητο ολοταχώς σ’ 
ένα γκρεμό, καί πηδοΰσαν άπό τήν 
πόρτα πριν γκρεμιστή τό αύτοκίνητο 
στό γκρεμό καί τσακιστή, καί άναλυ- 
θή σέ δάκρυα ό πραγματικός ιδιοκτή
της του. "Οποιος τιναζόταν άπό 
τήν πόρτα πλησιέστερα στόν γκρε
μό γινόταν ό... ήρωας τής παρέας’ 

τις άνάγκες τους. Τά σπίτια 
τους άνοιξαν, άρνιά ψήθηκαν, 
κατημέρια καί χαλβάδες μο- 
σχομύρισαν στόν αέρα. Άλλά 
πάνω άπ δλα ξύπνησαν θύ
μισες παληές, ζωντάνεψαν τά 
περασμένα γιά νά ζανασφί- 
ξουν οί δεσμοί και νά μεταδο
θούν κι οΐ παραδόσεις στίς 
νέες γενεές.

Μπορεί νά μειδιούν ειρω
νικά μερικοί διαβάζοντας τις 
γραμμές αύτές. ΤΙ άξια μπο 
ρεϊ νάχουν τώρα οί παληές 
παραδόσεις μας; "Ετσι θά 
λένε ίσως.

Δυστυχώς ή έποχή μας εί
ναι καταλύτρα πολλών ειδώ
λων καί πολλών άξιών. Οί 
παραδόσεις γιά τούς παλαιό- 
τερους μπορεί νά συνέθεταν 
κάποιο σύμβολο ιερό. Σή
μερα αντιμετωπίζονται ά
πό τήν πλειονότητα, πού 
έχει παρεξηγήσει τις έννοιες 
πολιτισμός καί πρόοδος, μέ 
σαρκασμό καί περιφρόνησή 
"Οταν περτφρονούντ,αι οί πα
ραδόσεις τού τόπου αυτού 
πού ζούμε τώρα πάμε εμείς ν' 
άναβιώσουμε τις παραδόσεις 
μιας πατρίδας πού χάθηκε;

Στούς άρνητές πού θεω
ρούν ουτοπία την προσπά- 
θειά μας αύτή άπ.αντοϋμε μέ 
τΙς επισκέψεις μας στό Πλα
τανάκι, στό Ν. Λιβίσιον και 
σ' άλλα πατριωτικά κέντρα,

Κι’ δταν ρώτησαν κάποιον τέτοιον η
ρώα, γιατί τό έκανε, άπαντοΰσε : 
«Καϊ πώς νά περάσω τήν ώρα μου;».

Πώς νά περάσει τήν ώρα του τό 
παιδί; Νά πάει σπίτι του; Δέν θά 
βρή κανόναν. Γιατί ή Μαμά θά παίζει 
κάπου πινάκλ, ή θά χορεύει κάπου 
τσατσά, ή κάπου θά ξενοπλένει. Κι’ 
ό Μπαμπάς, ή θά παίζει κάπου πό
κα, ή θά χορεύει κάπου Μάμπο, ή 
θά δουλεύει 1 8 ώρες τό εικοσιτετρά
ωρο. Τό διάβασμα καί οί κοινωνικές 
ασχολίες έμποδίζουν τή γρήγορη καί 
έντονη γεύση τή ζωής. Ή έντατική 
δουλειά υποτίθεται δτι φέρνει πολύ 
καί γρήγορο χρήμα. Τό αύριο έχει 
καταργηθή. Τό πάν γιά τό σήμερα. 
Μά γιατί; Γιατί τά διηπειρωτικά τα
ξίδια, ή άτομική μπόμπα, καϊ τό 
φάσμα τοΰ πολέμου, πού άνεμίζουν 
οί μεγάλοι μέ τόση απλοχεριά κάθε 
ώρα καί στιγμή, μάς σπρώχνει νά 
εξισώνουμε τό αύριο μέ τόν θάνατο.

Ή δουλειά καί ή μόρφωση καλλιερ
γούν τό πνεύμα καϊ τήν ψυχή καϊ τό 
γοΰστο τής ζωής. Κάθε χρόνο ζοΰμε 
καλύτερα τό εικοσιτετράωρό μας, 
γιατί τό μυαλό μας ξανοίγεται δλο 
καϊ πιό πολύ καί ανακαλύπτει και
νούργιες έκψράσεις τής ζωής, και
νούργιες απολαύσεις τού μυαλού, 
τών αισθήσεων καϊ τής κοινωνικής 
ζωής. Τό μυαλό δέν άργεΐ, ή ψυχή 
δέν άνιά καί τό μέλλον έχει κάποιο 
νόημα. "Οταν όμως καταργήσουμε τό 
αύριο, σταματά ή διάθεσή μας γιά 
εξέλιξη. Ή ζωή μεταβάλλεται σέ 
μαγγανοπήγαδο. Γυρίζουμε κάθε μέ
ρα γύρω άπό τό ίδιο σημείο. Τό μυα
λό μας άργεΐ, ή ψυχή μας άνιά καί 
ή τρέλλα άπομένει μοναδικό διέξοδο. 
Κάνουμε τις μεγαλύτερες τρέλλες 
γιά νά πούμε πώς κάτι κάναμε. "Ο
ταν λοιπόν έμεΐς οί μεγάλοι είτε εί
μαστε προύχοντες, ή άρχηγοϊ ε’ίτε ά
πλοι πατεράδες, βγάλουμε τό αύριο 
άπό τή ζωή μας καϊ άνεχόμαστε καϊ 
καλλιεργούμε τήν Κοινωνία τοΰ Σή
μερα, τί θά κάνουν τά παιδιά μας; 
Τά ρίχνουμε στήν άγκαλιά τής Α
νίας καί τής Αργίας πού καλλιερ
γούν τήν κακία καί τήν τρέλλα. Πώς

γιατί θάναι ματαιοπονία νά 
τούς μεταπείθουμε Σ' αύτούς 
πού δέν πιστεύουν πώς έπι· 
βίωσις τών θρύλων ή διατή
ρησή τών ηθικών άξιών κι' 
ό σεβασμός προς τά παληά 
κατάλοιπα άποιελοϋν τήν 
πνευματική κληρονομιά πά
νω στήν οποίαν βασίζεται ή 
ύ~αρξη αυτού τοϋ τόπου, 
προτάσσουμε τόν χρήσιμο σκο
πό τού Συλλόγου. Στούς ύλι- 
στάς άντιπαρατάσσουμε πρα 
κτικά Επιχειρήματα

Μά δέν εϊναι περιττό πιά 
νά άναμασούμε τά ίδια και τά 
ίδια; Τά είπαμε καί τά ξα
ναείπαμε στήν άρχή. Δέν ήταν 
άρκετά,

"Οχι δυστυχώς, γιατί έξα 
κολουθοϋν άκόμη νά ύπάρ~ 
χουν πολλοί πατριώται έξω 
άπό τόν Σύλλογο. Πατριώ
ται άξιοι και καλοί πού θά- 
πρεπε νά ήσαν πρωτοπόροι 
κι9 όμως άρκοϋνται στό νά 
μάς παρακολουθούν άπό μα- 
κρυά ή καί νά μάς άγνοοϋν 
τελείως Καί δέν θάπρεκε. Ό 
Σύλλογος δέν εϊναι τσιφλίκι 
κανενός. Ανήκει σέ δλους, 
καί γιά νά προοδεύση, γιά νά 
έπιτύχη στίς επιδιώξεις του 
χρειάζεται τή βοήθεια καί 
συμπαράστασι ό'λων γιά τό 
γενικό καλό.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝίΟΥ

Συννεφιασμένο πρωινό τής Κυρια
κής, ϊ 4ης Μάί'ου ήμέρα καϊ ώρα, πού 
έχουν όρισθεΐ γιά τό ξεκίνημα τής 
εκδρομής, πού ώργάνωσε τό Συμβού
λιο τοΰ Συλλόγου μας.

Μιά, μιά προσέρχονται οί συντρο
φιές στήν Πλατεία τής Ζωοδόχου Πη
γής τόν τόπο τής συγκεντρώσεως. 
Πρόσωπα χαρούμενα καί ζωηρά ά- 
κτινοβολοΰν προκαταβολικά τή ζων
τάνια, πού θά χαρίση σ’ αύτά τό 
πέρασμα μιας ώμορφης μέρας στό 
ολόδροσο πράσινο, στή Φύση.

Άγκσλιόσματα καί φιλιά μέ πα
λιούς καί άγαπημένους φίλους καϊ 
συγγενείς εΐναι ό άπολογισμός τής 
στιγμής. Καί Φυσικά άνυπομονησία 
γιά τήν προσέλευση τών άργοπορη- 
μένων πού θαρρείς μάς άφαιροΰν ένο 
κομμάτι άπό τή χαρά μας.

Άλλα νά έπί τέλους καταφθάνουν 
κΓ αύτοί. Κάμνει καί τήν έμφάνισή 
του στήν ώρα του τό πρώτο Πούλμαν 
καϊ μέσα σ’ αύτό ό Πρόεδρός μας κ. 
Σαράφης καϊ έν συνεχείς τό δεύτερο 
καί τό τρίτο.

Οί Αρχηγοί τής έκδρομής κ. Β. 
Λαζαρίδης γιά τό πρώτο Πούλμαν, 
κ. Κ. Πανηγυρης (υίός) γιά τό δεύ
τερο καί ή κ. Βρατσου γιά το τρίτο 
άμέσως έπϊ τό έργον. Καταλαμβά
νουν θέση στήν είσοδο τοΰ Πούλμαν 
καί ρυθμίζουν τήν έπιβίβαση.

—Αρχηγέ, εδώ θά μπώ έγώ;
—Ναι, κυρία μου, περάστε.

—’Εγώ, Αρχηγέ ποΰ θά μπώ;
-Στό άλλο πούλμαν, κυρία μου, 

άπαντά ό Αρχηγός.
’Επιβιβάζονται δλοι καί καταλαμ

βάνουν τις θέσεις τους μέ τάξη άλη- 
θινά υποδειγματική.

Ή ώρα εΐναι 8.20 καϊ δλοι εΐναι 
έτοιμοι. Τά πούλμαν ξεκινούν τό ένα 
μετά τό άλλο καί τρέχουν. Λές καϊ 
προσπαθούν νά καταβροχθίσουν τό 
δρόμο, γιά νά βρεθούν δσο μπορούν 
πιό γρήγορα μακρυά άπό τόν κόσμο 
καϊ τό θόρυβο τής πολυτάραχης Α
θήνας, έκεΐ, δπου τό πράσινο κυριαρ
χεί, πού ξεκουράζει τό μάτι καϊ γα
ληνεύει τήν ψυχή. Βιάζονται νά φθά- 
σουν τελικά στό γραφικό Πλατανά
κι, τόν τόπο- του προορισμού μας.

Βρέθηκα ό ύποφαινόμενος στό 
πρώτο πούλμαν. Έκεΐ καί ό Πρόε
δρος τοϋ Συλλόγου μας κ. Σαρά
φης, έκεΐ καϊ ό πανοσιολογιώτατος 
Αρχιμανδρίτης κ. Δαμασκηνός Λα- 
ζάρίδης, πού τιμά τήν έκδρομή, έκεΐ 
έπίσης καϊ ή γνωστή πλέον σέ δλους 
Μυρτώ Δουλή- μέ τή διαμαντένια φω
νή της τρυφερός βλαστός γονιών Μα- 
κρηνών, καμάρι δλων μας καϊ τιμή 
γιά τή μικρή μά άξέχαστη Πατρίδα 
μας. "Ολοι τή χαίρονται καϊ δλοι πε
ριμένουν νά νοιώσουν τή χαρά καϊ 
τή συγκίνηση, πού θά σκορπίσουν 
γύρω καϊ τά λίγα έστω τραγού
δια της.

Έδώ άκόμη καί άρκετοϊ ξένοι, φί-' 
λοι άγαπητοί πού κοσμούν τή συν
τροφιά μας. "Υπαιθρο τώρα μέ κα
τεύθυνση τών πούλμαν προς τόν Σκα- 
ραμαγκά. Κάιποιος σηκώνεται όρθιος. 
Εΐναι ό Πρόεδροός μας. Εΐναι έ.υ- 
πνευσ μένος άπό τόν καθαρό άέρα άπό 
τή μεγάλη, τήν πλατειά συμμετοχή 
τών συμπατριωτών μας στήν έκδρομή 
καί άπό τήν τάξη πού τηρήθηκε στήν 
έπιβίβαση καϊ στό ξεκίνημα. Μέ συγ
κίνηση χαιρετίζει τούς έκδρομεΐς. Δια- 
δηλώνει τή χαρά, πού τόν κατέχει, 
γιατί τού δίδεται γιά μιά άκόμη φο
ρά ή εύκαιρία, νά βρεθή άνάμεσα 
στούς συμπατριώτες μας πού τόσο 
άγαπά. Ή χαρά μου—προσθέτει— 
γίνεται άκόμη μεγαλύτερη, γιατί τι
μά τήν έκδρομή μας μέ τή συμμετοχή 
του καϊ ό Αρχιμανδρίτης κ. Δαμα
σκηνός Λαζαρίδης, άρκετοϊ ξένοι φίλθ( 
μας, καθώς καί ή τόσο άγαπημένη 
μας καλλιτέχνις Μυρτώ Δουλή, ή ό
ποια — δέν άμφιβάλλω — θά μάς 
χαρίση στιγμές εύχάριστες μέ τό ώ- 
ραΐο της τραγούδι. Τελειώνοντας πα- 
ρακαλεΐ καί τόν Πανοσιολογιώτατο 
Αρχιμανδρίτη νά πλησιάση τό μι
κρόφωνο ικαί νά είπή μέ τή σειρά τον 
λίγα λόγια προς τούς έκδρομεΐς.

Πρόθυμος ό Πανοσιολογιώτατος 
πλησιάζει τό μικρόφωνο. Μέ τό ίδιο

θά τούς μάθουμε νά σκεφθοΰν τό 
μέλλον τους όταν νιώθουν πώς γύρω 
τους οί φτασμένοι δέν άσχολοΰνται 
παρά μόνο μέ τό σήμερα;

Αύριο; Τί λές άνθρωπάκι; Αύριο 
ποιος ζεΐ ποιος πεθαίνει. Καί έπει- 
δή ό μόνος λόγος πού διατηρείται καί 
συντηρείται ή τιμιότητα εΐναι τό Αύ
ριο (γιατί τή ρετσινιά στο κούτελο 
θά τήν ύποστής τήν έπαύριον τοΰ έγ- 
κλήματος καί δχι πριν ή άνήμερα) 
γΓ αύτό καταργώντας τό Αύριο κα
ταργούμε καϊ τό Τίμιο καί τό Ηθικό. 
Βούρ λοιπόν γιά τό Σήμερα, καί ό 
κλέψας τοΰ κλέψαντος, ό φονεύσας τοΰ 
φονεύσαντος, ό άρπάξας τοΰ άρπά- 
ξαντος. Λοβιτούρες, καταχρήσεις, 
λαθρεμπόρια, έξαχρείωσις τών δημο
σίων ύπηρεσιών καί τών δημοσίων άν- 
τρών, έξαχρείωσις τοΰ πνεύματος κσϊ 
τού σώματος.

Σ’ ένα τέτοιο ειδυλλιακό περίγυρο 
οί Τεντυμπόϋδες άμολοΰν τά γιαούρ
τια, ξερριζώνουν τά δεντράκια καί πού 
καί ποΰ άρπάζουν τ’ αύτοκίνητο τοΰ 
διπλανού καί τό κορίτσι τοϋ γείτο
να. Καϊ μεΐς μεταξύ δύο πινάκλ, ή 
ένός τσατσά καί ενός μάμπο, ή με
ταξύ δύο λαθραίων πράξεων, κατα
κεραυνώνουμε τά τεντυμποάκια καί 
έχουμε τήν άξίωση νά φυτρώσουν 
πούλουδα έκεΐ πού καλλιεργούνται 
τ’ αγκάθια.

Νά τιμωρηθούν βέβαια οί κάθε λο- 
γής τεντημπόϋδες αύστηρά, άλλά 
πριν άπ’ δλα νά διασυρθοϋν δημο
σία, οί Τεντη—πατεράδες, καί νά 
κρεμαστούν άπό τήν άνάποδη δλοι οί 
οπαδοί τοΰ Σήμερα, πού εΐναι καϊ 
οί μεγαλύτεροι έγκληματίες τής άν- 
θρωπότητας, πού δέν τους άπασχο- 
λεΐ τίποτ’ άλλο παρά τό τί θά φάνε 
καϊ τί θά πιοϋν σήμερα. "Οσο γιά 
τό αύριο...

«Γαΐα πυρί μιχθήτω».
«”Ες σί ρουτά ή Κύριους τί έφαϊς 

τί ήπγις 
Μός σί ρουτά ή Κύριους τί έκαμις 

τί εΐπις».

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Ό Εκλεκτός πατριώτης μας ιατρός κ. Παντελής Χατζηπαναγιώτου, μέλος 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου καί ’Αντιπρόεδρος τοΰ Οικοδομικού 

Συν/σμοΰ σέρνει τή σούστα στό Πλατανάκι.

Παρακαλοΰμεν τού; ττα- 
τριώτας τοΰ ’Εξωτερικού και 
άναγνώστας τής έφημερίδος 
αυτής νά μας άττοστείλουν τα
χυδρομικούς τήν συνδρομήν 
των.

Ή ευπρεπής εκδοσις τής 
έφημερίδος προϋποθέτει μίαν 
άρκετά σεβαστήν δαπάνην διά 
τόν Σύλλογον μηνιαίως καί αν
τιμετωπίζεται άπό τάς συν
δρομής τών μελών καί τών 
αναγνωστών της. “Οταν δέ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ
πνεύμα χαιρετίζει τούς έκδρομεΐς 'καί 
έκφράζει τή ιχαρά καί τή συγκίνησή 
του, διότι εύρίσκεται μεταξύ τών 
συμπατριωτών μας έκδρομέων. ’Ανα
πτύσσει πλατεία τή μεγάλη επίδρα
ση, πού άσκεΐ γιά τήν άνθρώπινη εύ- 
τυχία ή πίστη ή ακλόνητη προς τις 
μεγάλες αλήθειες του Χριστιανισμού 
καί ό θρησκευτικός βίος καί ή αυστη
ρή προσήλωση γενικά καί ή έφαρμο- 
γή στή ζωή των διδαγμάτων τού 
Ευαγγελίου.

Τά πούλμαν ώς τόσο προχωρούν. 
Σκαρφαλώνουν τήν άνηφοριά προς 
τήν *Αγ. Σωτήρα καί τρέχουν αστα
μάτητα. ‘Ο δροσερός αέρας καί τό 
άτέλειωτο πράσινο, πού άπληστο 
τό μάτι προσπαθεί νά άγκαλιάση σ’ 
δλη του τήν έκταση, διώχνουν τις έν
νοιες καί δίδουν στούς νέους χαρά 
καί στούς γεροντότερους ζωντάνια 
νεανική.

Φτάσαμε στ*ην  Κάζα μεθυσμένοι 
τώρα άπό τά Μαγιάτικα άρώματα 
τής γοητευτικής αυτής διαδρομής. Τό 
πρόγραμμα ορίζει μισή ώρα στάθμευ! 
ση και πρέπει νά τηρηθή. Οί έπιβά- 
τες κατεβαίνουν καί τά αυτοκίνητα 
αδειάζουν.

Τοπεΐο κατάλληλο γιά άνασασμό. 
’Αριστερά τοΰ ασφαλτοστρωμένου 
δρόμου τό καφενείο μέ τόν |καφέ καί 
τά αναψυκτικά του. Δεξιά σέ μιά 
λιθόχτιστη πλαγιά ή βρύση μέ τά 
κρυστάλλινα νερά της, πού τρέχουν 
ασυγκράτητα καί δροσίζουν τούς 
περαστικούς.

Προσηλωμένοι οί πολλοί Αχόρταγοι 
στά θέλγητρα τού ώμορφου τοπείου, 
μεθούν γιά μιά ακόμη φορά μέ τά α
τέλειωτα άρώματα τής γύρω ανοιξιά
τικης χλωρίδας, πού βρίσκεται σέ ορ
γασμό. Μαγευτική αληθινά σύνθεση 
μεγαλοπρέπειας καί φυσικής αγριό
τητας.

"Ενα ωστόσο σύνθημα τών ’Αρ
χηγών γιά αναχώρηση τούς συνεφέ- 
ρει. "Ολοι βιαστικοί στις θέσεις τους 
καί τά πούλμαν ξεκινούν. Τρέχουν καί 
τρέχουν αδιάκοπα. Προσπερνούμε με
τά άρκετή ώρα τό Κριεκούκι καί νά 
μας τώρα στον πλατύ Βοιωτικό κάμ
πο μέ τήν πλούσια βλάστησή του, 
έργο τούτο τού άνθρώπινου μόχθου.

Ποικιλία καί εναλλαγή χρωμάτων. 
’Αλλού πράσινο μέ τά νεαρά άικόμη 
σπαρτά, διανθισμένα μέ τις κόκκινες 
παπαρούνες καί αλλού κίτρινο μέ τά 
ώριμα χρυσίζοντα στάχυα. Σκόρπια 
δεντράκια στήν άπέραντη τούτη βλά
στηση, πού συμπληρώνουν ένα αρμο
νικό σύνολο καί συνθέτουν μία άφθα
στη σέ μαγεία καλλιτεχνική εικόνα.

Στό βάθος ή Ύλίκη, ή άστείρευτη 
αύτή πηγή μέ τά γαληνεμένα νερά 
της, πλούσια τροφοδότα τής λίμνης 
Μαραθώνος, σάν μάννα στοργική.

Σκληρά ώς τόσο τά πούλμαν τρέ
χουν βιαστικά. Δέν μπορούμε νά απο
λαύσουμε χορταστικά τήν τόσο .μα
γευτική αύτή εικόνα...

’Αλλά νά τώρα, τελειώνει ό άσφαλ-
(Συνέχεια στήν 4η Σελίδα)

Σ Η Μ Ε I Ώ Μ

Πολλές εΐναι οί άνάγκες πού έχουν 
οί πατριώτες μας στό Πλατανάκι. Οί 
περισσότεροι στερούνται καϊ τά πιό 
στοιχειώδη έφόδια πού κάνουν τή ζωή 
πιό άνετη καί ύποφερτή.

Χάρις στή γενναιοδωρία μερικών 
έξαιρετικών πατριωτών, τό σχολείο 
τους έπιδιορθώθηκε καϊ τά παιδιά 
τους φοιτούν άνετα σ’ αύτό. Τώρα 
προβάλλει έπιτακτικά ή άνάγκη τοΰ 
κτισίματος μιάς έκκλησίας. Προς τό 
παρόν εκκλησιάζονται σέ μιά μικρή 
παληά έκκλησίτσα ετοιμόρροπη.

Ό καθ’ δλα άξιέπαινος διδάσκα
λος τού χωριοΰ καϊ πατριώτης μας 
κ. Γαρύφαλλος Γαρυφάλλου μάς εΐ- 
πεν δτι ό μόνος πόθος τών πατριω

ΟΡΟΙ ΤΙΪί ΟΠΡΙΟΗΙ
TOP EHQTEPIKDY

αί σύνδρομα! αϋταί καθυ
στερούν προκύπτουν μεγάλαι 
δυσχέρειαι διά τήν άντιμετώ- 
πισιν τών εξόδων,

Εϊμεθα βέβαιοι δτι ή καθυ- 
στέρησι τή$ αποστολής συν
δρομών άπό τούς άναγνώστας 
μα; τοΰ εξωτερικού οφείλεται 
εις καθαρόν αμέλειαν καί δχΐ 
αδιαφορίαν καί τό παρόν ση
μείωμα σκοπόν έχει νά τους τό 
ύπενθυμίση.

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου άπεφάσισε τήν σύ- 
στασιν Ειδικών ’Επιτροπών άπο- 
τελουμένων έκ μελών του διά τήν 
καλλιτέραν διεξαγωγήν διαφόρων 
αποστολών. Οϋτω συνεστήόησαν 
δύο ΈπιτροπαΙ μέχρι τοϋδε αι 
κάτωδι:

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΏΣΕΙΣ 
ΕΦΗΜΕΡΙΡΟΣ. Ή διεκπεραίωσή τής 
Έφημερίδος είναι ένα έργον έπΙ- 
πονον πού άπαιτεϊ χρόνον καί 
άνδρώπους. Μέχρι τοϋδε τό είχαν 
έπωμίσδεΐ έκ τών μελών τοΰ Συμ
βουλίου κυρίως ή Γραμματεύς δεσ
ποινίς ’Αντιγόνη ΓεωργαλΙδου, 
ό ’Αντιπρόεδρος κ. Πανη^ύρης καί 
ή κ. Δέσποινα Ζαμπόκη ώς καί 
άλλα ακόμη μέλη τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου βοηδητικώς. Οϊ τρεΤς 
προαναφερδέντες ώς καί ό κ. Μιχ. 
Βασιλειάδης όπετέλεσαν καί τόν 
πυρήνα τής ’Επιτροπής ή οποία δά 
πλαισιωδή καί άπό έξω — συμβου- 
λιακά μέλη διά τήν ταχυτέραν 
καί τακτικωτέραν έκτέλεσιν τής 
διεκπεραιώσεως τής έφημερίδος. Ή 
τελική σύστασις τής ’Επιτροπής 
αύτής δά άνακοινωδή προσεχώς.

2· ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΚΔΡΟ
ΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. ‘Η έν λόγω 
έπιτροπή άπετελέσδη άπό τήν 
δίδα ’Αντιγόνην ΓεωργαλΙδου ώς 
’Αρχηγόν καί ύπαρχηγούς τόν κ’ 
Μιχ. Πανηγύρην, τήν κ. Χρυσού- 
λαν Βράτσου, τόν κ. Β. Ααζαρίδην 
καί τήν κ. Ρένα Βελισσαρίου. Ή 
Έπιτροπή συνεδριάσασα ύπέβαλε 
τό θερινόν πρόγραμμα "Εκδρομών 
τοΰ Συλλόγου τό οποίον έγκριδέν 
ύπό τοΰ Διοικητικού 1 υμβουλίου· 
δημοσιεύεται εις άλλην σελίδα.

τών μας έκεΐ εΐναι νά κτισθή ή έκ
κλησία τους καί ή μόνη τους έλπίδα 
είμαστε έμεΐς, δηλαδή ό Σύλλογος 
κΓ δλοι οί πατριώτες διότι άλλοι πό
ροι δέν υπάρχουν.

Αύτό τό διαπιστώσαμε κΓ έμεΐς 
άπό τήν προσωπική έπαφή μαζί 
τους. Οί Πλατανακιώτες συνεχίζουν 
τήν ιερά παράδοσι τής χαμένης πα
τρίδας. Σχολείο καϊ έκκλησία. Τά 
δυό αύτά πνευματικά κέντρα δπου 
καλλιεργούνται τό πνεύμα κάϊ ή ψυ
χή. Αύτά πού κράτησαν αιώνες μέσα 
στήν Τουρκιά τήν γνησιότητα καί ά- 
κεραιότητα τής έλληνικής φυλής.

Ή έπιθυμία αύτή τών πατριωτών 
μας εΐναι ιερή καί δικαιούται κάθε υ
ποστήριξη.
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ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
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Π Κ ΠΑΝΤΕΛΗ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Ό ήλιος βγαίνοντας μεγαλό

πρεπα άπό τό μέρος τής ’Ανατο
λής άρχισε νά σκορπά σπάταλα 
τά χρυσάφια του σ’ όλο τόν, διά
στικτο, άπό τά νησιά τοϋ ΑΙγαί- 
ου, ορίζοντα.

Τό πλοίο, σιγά - σιγά ~ άκινη- 
τοϋσε τήν πρώτη σειρά τών κου
πιών του, γιά νά δίνεται καιρός 
στόν παρατηρητή, νά , προσέχη 
πιό καλά τίς ξέρες, πού τώρα ο
λοένα καί πλήθαιναν.

Σέ λίγο, ξεχώριζε στό βάθος 
ή ’Αττική. Ή καταχνιά, που ώς 
έκεΐνες τίς στιγμές τύλιγε μέσα 
στόν άραχνούφαντο πέπλο της τα 
βουνά τής πολιτισμένης τούτης 
χώρας, άρχισε, νά διαλύεται 
μπροστά στή χρυσόσκονη,, πούρι- 
χνε πάνω σ’ αύτά ό όλοπόρφυρος 
ηλιακός δίσκος.

ο Καλλίστρατος ξύπνησε από 
τίς φωνές του πληρώματος κι' α
φού συγυρισθηκε στή στιγμή, 
u/ήκε έζω, γιά ν’ άπολαύση την 
πρωινή αύρα' άλλ’ δπως ήταν ςα- 
Αίομένος από τόν ύπνο και τόν 
κλυοωνισμό του σκάφους, έπεσε 
πάνω στον πλοίαρχο.

—Τί; ξύπνησες κιόλας; — τόν 
ρώτησε ό κυβερνήτης ξαφνιασμέ
νος — κι’ έγώ ερχόμουνα γιά 
σένα.

— Συμβαίνει τίποτα;
—■'Όχι' απλώς ήυελα, νά σέ ρω

τήσω, πώς τά πέρασες κι' άν 
χρειαζόσουνα τίποτα, τού είπε ό 
καλόκαρδος ναυτικός χαμογε
λώ ντας.

—Βλέπω, δτι φθάσαμε πιά, άρ
χοντα τοϋ καραβιού.

— Όχι καί τόσο βασανισμένα, 
δπως ba διαπίστωσες. Σ’ δλο το 
ταξίδι, μάς εΐχε κάμει καλό και- 
Ρό· , , ,Έκείνη τή στιγμή κάποιοι επι
βάτες άκούστηκαν, νά λένε;

Ή ’Ακρόπολη! Ή ’Ακρόπολη!
—’Αλήθεια, ποιο άπ’ δλα τά υ

ψώματα είναι, φίλε καραβοκύρη; 
ρώτησε ό Καλλίστρατος, μέ φα
νερό ένδιαφέρο.

Έκεΐνο, εκεί μέ τή φαρδειά βά
ση καί τήν έπίπεδη επιφάνεια.

—Μόλις διακρίνω πάνω της, 
κάτι, σάν όγκους άχνούς. Μήπως 
εΐναι τά μαρμαρόχτιστα ιερά 
της;

—Ναί, μικρέ μου ταξιδιώτη.
—Γιατί, νά μή ξεχωρίζω καί 

τήν αιχμή τοϋ κονταριού τής Ά- 
θηνάς;

—‘Ώς τή μακρυνή πατρίδα σου 
έφτασε τού Φειδία τό^ψέμμα;

—'Ώστε ψέμματα εΐναι;
Τό καράβι έμπαινε στό λιμάνι, 

άργά - άργά. Σέ λίγο, μια βάρ
κα καί μιά φορτηγίδα τό πλεύ
ρισαν κι’ άμέσως δυό τελώνες καί. 
τρεις άστυνόμοι άναρριχήθη- 
καν σ’ αύτό. Οί τελευταίοι ερεύ
νησαν τό πλοίο κι’ άφοΰ τά βρή
καν δλα έναρμονισμένα μέ τό νό
μο, έδωσαν εντολή ν’ άδειάση 
άπό έμπόρευμα κι’ έπιβάτες.^

Ό πλοίαρχος ετοίμασε τίς ά- 
ποσκευές τοϋ Καλλίστρατου καί 
παίρνοντάς τες στά χέρια του, α
ναζήτησε τόν έφηβο προστατευό- 
μενό του, γιά νά τόν κατεβάση 
στή φορτηγίδα. Τόν βρήκε στόν 
πυργίσκο, νά παρατηρη με,λαγ
χολικά τά έρείπια, πού απλώνον
ταν, σάν γκριζόμαυρα σκιάχτρα 
παντού, εκτός άπό τήν άπέναντι 
προκυμαία.

—Εΐναι τά καμώματα τοϋ Σ ύ. 
λα, είπε ό πλοίαρχος στενοχωρη
μένα.

—Τοϋ Σύλλα; ρώτησε ό Καλ
λίστρατος μ’ άπορία. Ποιος ήταν 
καί γιατί προξένησε τή φοβερή 
αύτή καταστροφή;
— Ρωμαίος στρατηγός. , ’Ηρθε 
πρίν εβδομήντα τρία χρόνια καί 
έπολιόρκησε τίς πόλεις τοϋ Πει
ραιά καί τής ’Αθήνας, έπειδή οί 
κάτοικοί τους ξεσηκώθηκαν ένάν- 
τια στή ρωμαϊκή κατοχή, μέ τό 
θάρρος ένός Άσιάτη στρατηγού, 
πού λεγόταν Μιθριδάτης. Έτσι, 
οί ντόπιοι, άφού έσάρωσαν τούς 
κατακτητές κι’ άπό τίς δυό τού
τες πόλεις, ήρθε ό προστάτης 
βαρβαρικός στρατός μ’ έπικεφα- 
λής τόν... πώς τόν εΐπα; Μιθρι- 
δάτη κΓ έγκατέστησε προστατευ-
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τικές φρουρές. Τότε, ξεκίνησε κι’ 
ό Σύλλας άπό τή Ρώμη μέ τριά
ντα, τόσες χιλιάδες στρατό κι’ έ
πολιόρκησε τά μέρη έτούτα.

Ό πλοίαρχος προσπάθησε, νά 
κρυψη τη στενοχώρια του κΓ υ
στέρα παίρνοντας βαθύ άναστε- 
ναγμό, συνέχισε:

»Οί ’Αθηναίοι κι’ Πειραιώτες 
δέ μπόρεσαν ν’ άντισταθούν, γιά 
πολύ, γιατί ή πείνα τούς θέριζε 
άπελπιστικά . Καί τά μεσάνυχτα 
τής I Ιρωτομαρτιάς εκείνου του 
χρόνου, ό Σύλλας μέ τό στρατό 
του, άφού βρήκαν ένα άσθενικά 
φρουρημένο μέρος τού Μεγάλου 
ιείχους(Ι), πού ένωνε τήν ’Αθή
να μέ τον Ιίειραιά, μπήκαν μέσα 
κΓ ό τρομερός στρατηγός διάτα
ξε καί στις δυό πόλεις γενική 
σφαγή καί λεηλασία, κατεδάφιση 
τού μεγάλου συνδετικού τείχους 
καί τέλος κάψιμο δλων τών^κτι- 
σμάτων. Έδώ στόν Πειραιά, ή 
καταστροφή ήταν πιό μεγάλη. 
Μέσα στ’ άλλα, πάνω άπό εκατό 
ναυπηγεία καί χίλιοι νεώσοικοι 
(2) καταστράφηκαν καί πολλά 
νεώρια (3) άχρηστεύθηκαν.

Καί χτυπώντας τό χέρι του 
πάνω στό παραπέτο τού σκάφους 
ό ξερακιανός κυβερνήτης του, τε
λείωσε μέ τήν παρατήρηση:

—Έτσι ή πόλη περιωρίστηκε 
σ’ δ,τι βλέπεις μπροστά σου.

Ό Καλλίστρατος άκουγε συλ
λογισμένος τήν έξιστόρηση των 
παλιών αύτών γεγονότων κι’ ύ
στερα μονολόγησε:

—’Έχει δίκιο ό πατέρας μου 
πού έχθρεύεται τόσο πολύ τούς 
Ρωμαίους. "Αν μπορούσα νάβρι- 
σκα έδώ καμμιά άντιρωμάίκή 
όργάνωση, νά πρόσφερα τίς ύ- 
πηρεσίες μου..

Ό πλοίαρχος ακούσε τά μονο- 
λογήματά του.

—Δέ θά βρής τοΰ είπε. Ό κό
σμος έδώ, έχασε τόν έθνικισμό 
του. Τώρα κυττάζει, πώς θά ίκα- 
νοποιήση τίς σαρκικές καί τίς 
πνευματικές του έπιθυμίες. Καί 
νά σκεφθής, πώς ή καταστροφή 
τού Σύλλα δέν περιορίστηκε μό
νο σ’ αύτά, πού βλέπεις καί διη- 
γήθηκα.

—’Αλλά καί πού άλλού; ρώτη
σε μέ φανερή όργή ό Καλλίστρα
τος.

—Μήπως διακρίνεις στις πλα
γιές τών γύρω αύτών βουνών κά
τι σάν μαύρες κηλΐδες;

—Πραγματικά' εΐναι γεμάτες 
άπό δαύτες.

—Εΐναι οί ρίζες άπό χιλιάδες 
έλιές καί πεύκα, πού έκαψε ό 
δαιμονισμένος στρατηγός.

Τό μίσος τού Καλλίστρατου ε
νάντια στούς Ρωμαίους φούντω
σε, τώρα πιό πολύ. ‘Όλη του ή 
σκέψη, καθώς κατέβαιναν στή

ΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΛΑΘΗ
Τά τυπογραφικά λάθη εΐναι ό ε

φιάλτης κάθε αρχισυντάκτου καϊ με
γάλη προσπάθεια καταβάλλεται και 
προσοχή κατά τήν εκδοσι κάθε εντύ
που, είτε βιβλίο ή περιοδικό ή έφη- 
μερίδα είναι,γιά νάχη δσο το δυνα
τό λιγώτερα. Τό νά μήν ύπάρχη τυ
πογραφικό λάθος είναι κάτι τό σπά
νιο άν όχι άκατόρθω-το.

Χίλιοι δυό παράγοντες βάζουν 
τήν οΰρίτσα τους γιά νά παρουσια- 
σθοΰν τά τυπογραφικά λάθη έκεΐ πού 
δέν τά περιμένεις καϊ μάλιστα 
στά πιό λεπτά σημεία ένός -κειμέ
νου γιά νά τό κάνουν καμμιά φορά 
άκατανόητο ή νά προκαλέσουν τό γέ
λιο και τήν παρεξήγησι.

"Ενα κακογραμμένο καϊ δυσνόητο 
χειρόγραφο, ή άγνοια τοΰ λινοτύπη, 
ή αφηρημάδα τοΰ διορθωτοΰ πού δια
βάζει μέ τήν καε,θ.ά τό νόημα κι’ ό
χι γράμμα πρός γράμμα, ένα λάθος 
πού μπορεί νά διορθώθηκε άλλά δέν 
περάστηκε ή πού έκεΐνο διορθώθηκε 
άλλά έγινε άλλο στήν ίδια σειρά, 
άναποδογύρισμα σειρών -καϊ χίλια δυό 
άλλα άνεπάντεχα καϊ απρόοπτα δη
μιουργούν αύτά τά διαβολάκια τών 
λαθών πού μπροστά τους μένει πα- 
ραξενεμένος ό άναγνώστης κι’ άπο- 
ρεΐ πώς δέν τά είδαν οί αρμόδιοι γιά 
νά τά διορθώσουν.

Ώρισμ,ένα τέτοια τυπογραφικά λά
θη έχουν μείνει Ιστορικά καϊ άναφέ- 
ρονται μέσα στούς δημοσιογραφι
κούς -κύκλους σάν εύθυμα ανέκδοτα.

'Όταν πριν μερικά χρόνια εΐχε έκ- 
ραγεϊ τό ηφαίστειο τής Σαντορίνης 
διαβάσαμε σ’ ένα πεντάστηλο τίτλο 
καθημερινής εφημερίδας: «Τό ήφαί- 
στειον τής Σαντορίνης έκπέμπει... 
φάβαν!»

ιΝά εΐχε στό νοΰ του ό τυπογρά
φος κι’ ό διορθωτής τήν Σαντορινιά 
φάβα καϊ τούς διέφυγε;

Σέ μιά άλλη εφημερίδα μπλέχτη
καν οΐ γραμμές δυό διαφορετικών 
κειμένων: Τής συλλήψεως ένός έγ- 
κληματίου καϊ τής υποδοχής ένός 
πρίγκηπος. "Ετσι όποιος διάβαζε τήν 
περιγραφή τής υποδοχής έβλεπε: 
«Τόν Πρίγκηπα ύπεδέχθησαν είς τόν

φορτηγίδα, ήταν στήν έξεύρεση 
τρόπου, γιά νά καταπολεμήση 
τούς τρομερούς έπιδρομεΐς τής 
Ρώμης.

Τ’ άμάξι, στό όποιο βρισκόταν 
ό Καλλίστρατος κΓ ό πλοίαρχος, 
καθώς καί δυό άστυνόμοι, κυλού
σε γοργά, άνάμεσ’ άπό τά χορ
ταριασμένα έρείπια τών Μακρών 
Τειχών, γιά τήν ’Αθήνα.

—Μά δέν ήταν άνάγκη, νά μέ 
συνοδεύσετε, άρχοντά μου, ώς τό 
σπίτι, πού θά βγω, είπε σέ μιά 
στιγμή ό Καλλίστρατος.

—’Έχω έντολή άπό τόν πατέρα 
σου, παιδί μου. "Αλλωστε ή δια
δρομή αύτή εΐναι έπικίνδυνη.

-Δηλαδή τί θέλετε, νά πήτε, 
άπόρησε ό έφηβος Μικρασιάτης.

—"Οτι τήν άπόσταση αύτή, που 
διανύουμε τήν αλωνίζουν ληστές. 
"Ομως, μή φοβάσαι' σ’ έχω καλα 
ασφαλίσει*  κι’ άλλωστε αύτοί δέν 
εΐναι τόσο έπικίνδυνοι, δσο οί 
πειρατές. Άρκούνται μόνο σέ ψι- 
λοπράματα καί σπάνια σκοτώ
νουν' ένώ οί άλλοι... σέ άναγκά- 
ζουν νά βλαστημάς τήν ώρα καί 
τή στιγμή πού γεννήθηκες.

Ό Καλλίστρατος τάχε χαμένα. 
Σέ μιά στιγμή γύρισε καί κύτ- 
ταξε πρός τό μέρος τών δύο θω
ρακοφόρων οργάνων τής τάξης, 
πού βρίσκονταν στό βάθος τού Ο
χήματος κι’ ύστερα ρώτησε co 
ναυτικό προστάτη του:

—"Ωστε... οί άπό πίσω μας ά- 
στυνόμοι δέν εΐναι έπιβάτες;

—’Όχι' τούς μίσθωσα, γιά τό 
ταξίδι, πού κάνουμε...

Τώρα τ’ άλογα διάτρεχαν τόν 
"Εξω Κεραμεικό. Ό χωματόδρο
μος, πού έκτεινόταν σέ πλάτος 
σαράντα, τόσο, μέτρων, στολιζό
ταν κΓ άπό τίς δυό μεριές μέ με
γαλόπρεπους όμαδικούς κι’ άτο- 
μικούς τάφους, ποδχαν ψηλές, ά- 
νάγλυφες ή έγχάρακτες στήλες.

—Εΐναι τό νεκροταφείο τής πό
λης; ρώτησε ό Καλλίστρατος τόν 
πλοίαρχο.

—Μόνο τό ήρωικό. Σ’ αύτό, 
δηλαδή, θάβονταν, δσοι ’Αθηναί
οι καί σύμμαχοι στρατιώτες σκο
τώνονταν σέ μάχες, καθώς καί έ- 
κεΐνοι οί ’Αθηναίοι πολίτες, πού 
πρόσφεραν έξαιρετικές ύπηρεσί- 
ες στήν πατρίδα τους, πρίν άπό 
τήν κατάκτηση.

— Πώς δέν τό κατάστρεψε κΓ 
αύτό ό Σύλλας; "Η μήπως τού 

'φύγε...
—"Ισα - ίσα' έδώ, κάπου ήταν 

τό λιγοφρούρητο έκεΐνο μέρος, 
πού παραβίασε καί μπήκε μέσ’ 
στήν πόλη. Σεβάστηκε, δμως τό 
χώρο, πού εΐναι κΓ ό μοναδικός, 
πού γλύτωσε άπ’ τή μανία του.

(Συνέχεια στήν 3η Σελίδα)

σιδηροδρομικόν σταθμόν ό Δήμαρ
χος, αί τοπικαϊ Άρχαί καϊ πλήθος 
κόσμου. ’Ακολούθως οί χωροφύλακες 
τού έπέρασαν τις χειροπέδες καϊ τόν 
ώδήγησαν σιδεροδέσμιον εις τάς φύ
λακας ! «·

"Οταν ζονσε ό αρχιεπίσκοπος Δα
μασκηνός δημοσίευσε μιά έφημερίδα 
τή φωτογραφία του σέ μιά δοξολο
γία. Δίπλα δημοσιεύθηκε μιά φωτο
γραφία τής μαύρης χορεύτριας Ζο- 
ζεφίνας Μπαΐκερ που έδειχνε τις ά- 
σφαλισμένες γάμπες της. Κατά δια
βολική δμως συνεργία οί λεζάντες 
μπήκαν άνάποδα, κι’ έτσι κάτω άπό 
τή φωτογραφία του άρχιεπισκόπου 
διάβαζε -κανείς: «Ή περίφημος χο
ρεύτρια Ζοζεφίνα Μπαΐκερ έπιδει- 
κνύουσα τϊς γάμπες της!» Καϊ κάτω 
άπό τή φωτογραφία τής Ζοζεφίνας 
Μπαΐκερ: «Ό ’Αρχιεπίσκοπος Δα
μασκηνός χοροστατών στήν θείαν δο
ξολογίαν τής Μητροπόλεως».

Τά σατανικά αυτά λάθη πού έ
χουν γίνει στά .διάφορα έντυπα εΐναι 
ατέλειωτα. Λένε πώς κάποιος "Ελ- 
λην επιστήμων, όταν έπρόκειτο νά 
έκδώση ένα βιβλίο του έδωσε δοκί
μια σέ τέσσερις διορθωτάς. Μόλις 
γίνονταν οΐ διορθώσεις έπαιρνε τά 
δοκίμια καϊ τάκανε παραβολή μέ τήν 
δική του διόρθωσι πού τήν έδινε ήσυ
χος πιά στό τυπογραφείο. ’Αλλά 
πάλι εΐχε λάθη! ’Αναγκάστηκε νά έ- 
παναλάβη τό ίδιο άλλες δυό φορές. 
Δηλαδή κυττάχθηκαν καϊ διορθώθη»- 
καν τά δοκίμια δεκαπέντε φορές καϊ 
πάλι στό τέλος αναγκάστηκε νά 
προσθέση καϊ μιά σελίδα μέ παρο
ράματα.

’Άς μήν παραπονοΰνται λοιπόν οΐ 
άναγνώστες τής εφημερίδας μας. 
Βγαίνει καμμιά Φορά μέ λάθη μά δέν 
εΐναι τόσο φοβερά κι’ άς γίνεται ή 
διόρθωσις άπό τήν υποφαινόμενη πού 
τις περισσότερες φορές, κατάκοπη 
άπό τό τυπογραφείο, παρασύρεται 
άπό τό νόημα καϊ τής διαφεύγουν 
μερικά ή δέν τής διορθώνουν όσα έ
χει σημειώσει.

ΡΒΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

'I I πρώτη .θερινή εκδρομή τοΰ 
Συλλόγου θά γίνη, δπως θά δια
βάσετε στο εκδρομικό πρόγραμ
μα πού δημοσιεύεται σ’ άλλη σε
λίδα, στον Κάλαμο — Άμφια 
ράειον - Άγ. Αποστόλους. Εί
ναι μιά θαυμάσια εκδρομή σ’ ε
να μαγευτικό σημείο τής Αττι
κής και μιά επίσκεψη στά έρεί
πια ενός αρχαιολογικού χώρου 
πού ήταν άλλοτε ένας άπό τούς 
γνωστούς τόπους λατρείας τής 
αρχαιότητας. Μέ τήν εύκαιρία 
αύτή παραθέτω μερικές προσω
πικές εντυπώσεις άπό τήν πρώ
τη μου έπίσκεψι έκεΐ πρίν λίγα 
χρόνια.

'Η διαδρομή γιά τόν Κάλαμο 
εΐναι μακρυνή μά καθόλου βαρε
τή. 'Ο δρόμος διασχίζει στήν άρ 
χή τά γραφικά προάστεια Μα
ρούσι, Κηφισσιά, Έκάλη. ΙΙερ- 
να άπ’ τή Δροσιά μέ τά ωραία 
κέντρα και τις μικρές βιλλίτσες 
της κι’ άφίνει αριστερά πιό πά
νω τό Μπογιάτι. 'Ο δρόμος τώ
ρα γίνεται ανηφορικός ώσπου νά 
φθάση στήν κορυφή ένός λόφου 
άπ’ δπου βλέπεις ν’ απλώνεται 
απότοιια άπό κάτω ένας ώιιοοφοσ 
κάμπος μέ χρυσοπράσινα χωρά
φια και μικρούς κουρεμένους λο
φίσκους μέ μιά φούντα πεύκα 
στήν κορυφή. Τά βλέπεις ρλα 
αύτά σάν άπό αεροπλάνο ώσπου 
τό αύτοκίνητο νά πάρη τις στρο
φές τής κατηφόρας καί νά προ- 
χωρήση πρός τά Κιοϋρκα. Τά 
νερά εΐναι πιό άφθονα έδώ. Ρε
ματιές μέ καλαμιές, μποστάνια 
και μαγγανοπήγαδα πού τά γυ
ρίζουν περπατώντας αδιάκοπα 
ζώα μέ δεμένα μάτια.

"Ενας κάμπος χρυσός διαδέ
χεται τί) τοπεϊο πού αφήσαμε. Εΐ
ναι ή έποχή τοϋ θερισμού κα'ι τά 
στάχυα δεμένα σέ θυμωνιές πε
ριμένουν στ’ άλώνια. Πού και 
ποΰ κανένα άμπελάκι πράσινο, 
πιό κάτω μιά γερμένη έληά κι’ 
ένα πεύκο συνθέτουν τήν εικόνα 
τού Αττικού τοπείου πού οποίος 
τό γνώρισε και τό χάρηκε τό νο
σταλγεί -σ’ δλη του τή ζωή.

Άφού άφήσουμε τό Καπαν- 
δρίτι ανεβαίνουμε τό βουνό γιά 
τόν Κάλαμο. Έδώ ή σκηνογρα
φία αλλάζει ολότελα. Είναι κα
τάφυτο άπό πεύκα ψηλά καί πυ
κνά πού άπι'ι κάτω τους οργιάζει 
ή βλάστησι. Καταπράσινες κου
μαριές, μυρτιές ανθισμένες μ’ δ- 
λόασπρα άνθάκια, φουντωτό θυ
μάρι. ΙΙώς νά μήν μοσχοβολά τό 
μέλι τών μελισσιών πού έχουν 
τοποθετήσει έκεΐ δταν ρουφούν 
τό άρωμα τόσων λουλουδιών;

Ό Κάλαμος είναι ενα μικρό 
χωριό χωρίς δρόμους καί καθα
ριότητα παρά τό δροσερό κλίμα 
του. Μιά πηγή σέ μιά ρεμματιά 
μέ θεόρατες λεύκες καί πλατά
νια ξεκουράζει τόν κουρασμένο 
ταξιδιώτη. Κάτω άπ’ τόν Κάλα
μο δμως στήν παραλία υπάρχει 
τό γραφικό λι-μανάκι τών Αγίων 
Αποστόλων μέ λίγες ψαρόβαρ- 
κες πού μόνο γιά νά περάση μιά 
μέρα έκεΐ κανείς, αξίζει νά πάη 
ώς τόν Κάλαμο.

'Ο δρόμος γιά τό Άμφιαρά- 
ειον ξεκινά μέσα άπό τό χωριό. 
Έδώ δέν ξεύρει κανείς τί νά 
πρωτοθαυμάση. Τήν οργιαστική 
βλάστησι καί μαγευτική σύνθεσι 
τοϋ τοπείου ή τήν ανθρώπινη έγ 
κατάλειψι; 'Ο δρόμος πρός τά 
αρχαία έρείπια δέν εΐναι πολύ 
καλός. Μά ό πεζός φυσιολάτρης 
πού θά τόν διαβή δέν θά έχη 
καιρό νά τό σκεφτή αύτό. Δέν 
βλέπει τίς κακοτοπιές πού περνά 
γιατί τά μάτια του δέν χορταί
νουν νά θαυμάζουν τήν ώμορφιά 
πού τόν τριγυρίζει. Ή θάλασσα 
απλώνεται κάτω χαμηλά άρυτί- 
δωτη ώς τίς κατάφυτες ακτές 
τής Εύβοιας, πού λές καί μ’ έ'να 
πήδημα θά τίς φτάσης. 'Ένα 
πυκνό δάσος σκεπάζει τίς πλα
γιές τοϋ βουνού ώς κάτω στόν 
παραλιακό κάμπο. Κουμαριές, 
μυρτιές καί άλλοι θάμνοι απλώ
νονται τριγύρω σάν ένα πράσι
νο χαλί πού τό στολίζει μέ χτυ
πητές μώβ πινελιές τό ανθισμέ
νο θυμάρι.

Τέλος, ύστερα άπό πορεία μι- 
σής σχεδόν ώρας, φθάνομε στά 
έρείπια τοΰ ιερού χώρου πού ή
ταν κάποτε τό προσκύνημα δλης 

τής αρχαιότητας κι’ ή ελπίδα 
τών πονεμένων.

Στό Άμφιαράειο έλατρεύετο 
ό θεός - Ιατρός τής Αρχαιότη
τας Άμφιάραος, πού ήταν μιά 
άπό τίς πιό ευγενικές καί σεβα
στές μορφές τής 'Ελληνικής Μυ
θολογίας. Βασίλευε στό ’Άργος 
μαζί μέ τόν κουνιάδο του ’Ά
δραστο. Ήταν προικισμένος μέ 
εξαιρετικά χαρίσματα καί μαν
τικές ιδιότητες. Άρνήθήκε νά 
πάρη μέρος στήν εκστρατεία τών 
Επτά έπί Θήβαις γιατί τήν εύ- 
ρισκε άδικη καί έπί πλέον προέ- 
βλεπε τό κακό της τέλος. Μά ή 
γυναίκα του ’Εριφύλη δωροδο
κήθηκε άπό τόν Πολυνίκη καί 
τόν βίασε νά πολεμήση.

Μετά τό οίκτρό τέλος τής εκ
στρατείας αυτής τόν καταδίωξε 
δ Θηβαίος ΙΙερικλύμενος, γυιός 
τοΰ ΙΙοσειδώνος, γιά νά τόν 
σκοτώση. Μά δ Δίας πού δέν ή
θελε δ ευσεβής Άμφιάραος νά 
έχη ένα τέτοιο κακό θάνατο, ά
νοιξε μέ κεραυνό ένα μεγάλο 
χάσμα στή γή τό όποιον τόν κα
τάπιε. Στό μέρος ακριβώς αύτό 
έγινε μιά πηγή πού τίι νερό της 
είχε θεραπευτικές ιδιότητες.

Υπάρχουν πολλές παραλλα
γές στόν μύθο αύτόν πού άναφέ- 
ρουν πώς δ Άμφιάραος εΐχε πά
ρει μέρος στήν Άργοναυτική 
εκστρατεία καί στό κυνήγι τοϋ 
Καλυδωνίου Κάπρου, κι’ άλλη 
αναφέρει ότι έγινε Θεός τοΰ 
'Άδη.

Τόν Άμφιάραο τόν τιμούσαν 
οί άρχαϊοι σάν Θεό - ’Ιατρό. Τοΰ 
είχαν ιερά σέ πολλές πόλεις, μά 
τό κυριώτερο ήταν τό Άμφια- 
ράειον. Στόν τύπο αύτόν πήγαι
ναν κάθε χρόνο άπ’ δλα τά μέρη 
οί άρρωστοι καί πονεμένοι γιά 
νά γιατρευτούν. Έκεΐ ήταν απα
ραίτητο άφοΰ νηστέψουν, νά 
λουστούν στά νερά τής πηγής 
γιά νά καθαρισθοϋν έσωτερικά 
καί εξωτερικά. Κατόπιν έθυσία- 
ζαν ένα κριάρι στό βωμό και κοι
μόντουσαν πάνω στήν προβιά 
του στό «κοιμητήριο». Στόν ύ
πνο τους έβλεπαν τον Άμφιά-

(Συνέχεια εις τήν 3η Σελίδα)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Μερικά άκόμη αποσπάσματα 

άπί) τήν δοθεϊσαν τήν 3()ήν Μαρ 
τίου διάλεξιν ύπό τοΰ ΙΙροέδρου 
τοΰ Συλλόγου κ. Μιχ. Σαράφη 
εις τήν αίθουσαν τής δδοΰ Χά- 
μιλτον.

«Τό πνεύμα δυστυχιος τής 
»έποχής μας, όπως διεμορφώθη 
»καί διαμορφοΰται κατά τήν με- 
«ταπολεμικήν περίοδον, άπομα- 
«κρύνει κατ’ αύξουσαν κλίμακα 
»τά ατομα άπί> τάς άνθρωπιστι- 
»κάς άρετάς, τάς οποίας έπί έτη 
»κατειργάσΰησαν διά πολλών μό 
»χθων, κινδύνων καί συνεχών 
»προσπαθειών παλαιότεροι ήμών 
»σοφοί καί ΐδεολόγοι...

»Κυρίως τά άπεμάκρυνε άπό 
»τό υψηλόν, άπό τό αγνόν καί 
»τίμιον, άπό τό δίκαιον καί φι- 
»λάνθρωπον, άπό τό ειρηνικόν 
»καί φιλάλληλον, καί τό έρρι- 
»ψεν είς τό τέλμα τής ιδιοτελεί- 
»ας, τοΰ ατομισμού, τοΰ έγωϊ- 
»σμοΰ, τής έκιμεταλλεύσεως καί 
»τής ήθικής παραλυσίας...

»()ί κοινωνικοί δεσμοί έχαλα- 
»ρώθησαν, τά καθήκοντα τής δι- 
»καιοσύνης, τής άδελφότητος 
»καί αλληλεγγύης, ώς καί τό 
«πνεύμα τής προστασίας καί ένι- 
«σχΰσεως τών άδυνάτων ύπεχώ- 
«ρησεν είς τήν αυθαιρεσίαν, τό 
«μίσος, τήν έκμετάλλευσιν καί 
»τήν αδιαφορίαν πρός τούς πά- 
«σχοντας.

»'() υλισμός πανταχοϋ έν τω 
»6ίω τοΰ ατόμου άγωνίζεται νά
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ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό κ. Βασίλειος Ντάσης καί ή 
δις Μαρίκα Βερούκα ήρραβω- 
νισθησαν. Θερμά συγχαρητή
ρια.

ΓΑΜΟΙ

Κωνσταντίνος Δ. Άρετζής καί 
Δέσποινα Σ. Σπύρου έτέλεσαν 
τούς γάμου; των. Εύχόμεθα 
όλοι κάθε εύτυχίαν.

ΕΟΡΤΑΙ

Ό συμπολίτης μας κ. Παύλος 
Χρ. Παπαδουλής δέν εορτάζει 
ούτε δέχεται επισκέψεις λόγω 
πένθους.

ΔΩΡΕΑΙ

‘Η κ. Μαίρη Γιαγκιλίτση προ- 
σέφερεν εις τόν Σύλλογον δραχ- 
εκατόν (100) διά τάς επιτυχείς 
εξετάσεις τοϋ υΐοϋ της Ντίνου 
εις τήν Άνωτάτην Σχολήν Τη- 
λεοράσεως είς Τορόντο, Κα
ναδά.

ΠΕΝΘΗ

Άγγέλεται έκ Καναδά ό θάνα
τος τοϋ Μάνου Ίωάν. Δημη- 
τριάδη, ό όποιος άπέθανε πρό 
μηνός εις ηλικίαν 44 έτών.
Τόν βαρυπενθοΰντα πατέρα 
τον καί λοιπούς συγγενείς 
συλλυπούμεθα θερμώς.

Μετά λύπης μας άγγέλλομεν 
τόν Θάνατον τοϋ συμπολίτου 
μας Σάββα Έμ. Παυλίδου Θα- 
νόντος εις Χανιά Κρήτης. Τήν 
σύζυγόν του Ελένην, τά τέκνα 
του Δήμον καί Φύλλις Παυλί
δου, τάς άδελφάς του Κα
τίναν Κρομμυδά Καλλιρόην 
Σ. Θεοδοσιάδου, Εϋριπίδην καί 
Μαρίαν Παυλίδου συλλυπού- 
ποΰμεθα θερμώς.

«έκμηδενίση τάς ιδέας τοΰ άλη- 
»θοϋς καί τοΰ Δικαίου, μετά τών 
«οποίων άρρήκτως συνδέεται ή 
«ευδαιμονία τών ανθρώπων.

«Οί άνθρωποι ώς άλλοι ναυα- 
«γοί πλέουσιν είς τό πέλαγος τής 
«βεβήλου ζωής παλαίοντες μέ τά 
«πελώρια κύματα τοΰ ήθικοΰ έκ· 
«φυλισμοΰ.

«'Ηδονή καί πλοΰτος είναι αί 
«τάσεις αί όποΐαι καταβιβρώ- 
«σκουσι τήν ψυχήν τοΰ συγχρό- 
«νου άνθρώπου...

«Διάχυτον τό πνεύμα τοΰ έ- 
«γωϊσμοϋ καί τού ατομισμού είς 
«δλην δυστυχώς τήν άτμόσφαι- 
«ραν τής κοινωνίας, έδημιούρ- 
«γησε καί δημιουργεί καθημερι- 
«νώς ζητήματα κοινωνικά σημει 
«ώνοντα διαρκώς διχονοίας καί 
«προστριβάς καί άγώνας σκλη- 
«ρούς έπικρατήσεως μεταξύ τών 
«άτόμων καί τών ομάδων...

«Λημιουργοΰνται δυστυχώς συ- 
«νεχώς ζητήματα είς τήν οίκο- 
«γένειαν, ζητήματα είς τήν θρη- 
«σκείαν, είς τήν ήθικήν, εις τάς 
«κοινωνικός σχέσεις, είς τήν έρ- 
«γασίαν, εις τήν πολιτικήν καί 
«είς δλας τάς εκδηλώσεις τής 
«κοινωνικής ζωής, ώστε ήμέρα 
«τή ήμέρφ νά χαλαρώνεται καί 
«καταστρέφηται περισσότερον ό 
«χρηστός δεσμός τής αδελφικής 
«συμβιώσεως τών άτόμων καί 
«τών ομάδων, καί νά διαταράσ 
«σηται τό κοινωνικόν σύνολον».

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΛΔΝΤΖΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΜΩΣΑ-ΙΚΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΓ. ΔΙΟΝγΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ 13

ΤΗΛ. 463.224
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
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ΛΙΒΙΣΙ
Μηνιαία Έφημερις 
’’Ετος 1ον — Ά ρ ι δ. 8 
'Άδη ναι Μάϊος 1961

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
’Εσωτερικού :
Έτησία . Δρχ. 60
Έξάμηνος ...» 35
’Εξωτερικού :
Έτησία , $ 5 η £ 2
Έξάμηνος $ 3 ή £ 1

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
PENAN ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφεϊον 14 — Τηλέφ. 535.066

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ
Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΛΔΗΝ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφεϊον 14

Διευθύνσεις συμφώνως τω Νόμω. 
Υπεύθυνος :

ΡΕΙΙΑ Λ· ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Κεφαλληνίας 47 — Άθήναι
Υπεύθυνος Τυπογραφείου :

ΚΠΝΣΤΑΝΠΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ

Πάτμου 44—Άθήναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά καί τά$ 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οΐ συγγραφείς των.

Επίσης αί δημοσιευόμενοι
βιογραφίαι δέν είναι κατά σει
ράν άξίας τών προσώπων πού 
αφορούν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΝ,

’Ενταύθα

Έλάβομεν τό ποίημά σας 
τό όποιον δημοσιεύομεν εις 
αύτό τό φύλλον καθώς καί τάς 
έπιστολάς σας ώς καί τό διορ- 
θωμένον άντίγραφον πού άπε- 
στείλατε κατόπιν.

ΜΑΡΘΑΝ ΤΑΛΙΑΝΤΖΗ, Αύ- 
στραλίαν. Εύχαριστούμεν θερ
μά διά τήν έπιστολήν σας καί 
τά συγχαρητήριά σας. Όσον 
διά τήν φωτογραφίαν καί τήν 
συνδρομήν πού στείλατε στήν 
"Τελμησσόν,, δέν γνωρίζομεν 
τίποτα. Ό Σύλλογος, δπως 
ξέρετε εΐναι νέος. Πάντως διά 
τήν φωτογροφίαν σας θά άπευ- 
θυνθώνεν εις τόν κ. Πετρόγλου 
διά νά σάς έξυπηρετήσωμεν καί 
θά σάς ξαναγράψωμεν σχε- 
τικώς.

Σ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΝ, Ενταύ
θα. Έδημοσιεύσαμεν δτι μάς 
είχατε άποστείλει άν καί είχαν 
καί άλλοτε δημοσιευθή. Τά ΰ- 
πόλοιπα είναι βιογραφίαι ζών- 
των πατριωτών πού δέν ενδια
φέρουν πρός τό παρόν. Τά 
χειρόγραφά σας —κατ’ έξαίρε- 
σιν — εύρίσκωνται είς τό γρα
φεϊον τοΰ Συλλόγου, είς τήν 
διάθεσίν σας.

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΒΕΟΧΑΡΗ ΜΠΑΊΡΑΚΤΑΡΗ
ΟΔΟΣ ΝΙΚΙΟΥ 9

ΤΗΛ. 21.381

ΑΘΗΝΑΙ

ΒΥΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 522.493 - 527.207

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΟΗ ΠΙΖΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΥΓΕΙΑΧ

ΘΕΛ9 ΝΑ Δ9

Ό προορισμός του άνθρώπου 
έπί τής γής έπιβάλλει δημιουρ
γικήν εργασίαν καί άποστολήν. 
Πρώτον μεταβιβάζει τήν ζωήν 
είς τάς έπερχομένας γενεάς, ώ
στε νά μή έκλειψη τό άνθρώπινο 
γένος, δεύτερον επιδιώκει, δπως 
επιτυχή τήν πνευματικήν καί ή- 
θικήν του τελειοποίησιν διά τό ά- 
τομικόν καί κοινωνικόν συμφέ
ρον.

Διά της είς γάμον κοινωνίας 
οί άνθρωποι έπιτελουν τήν διαιώ- 
νισιν του γένους. Ή άποστολή 
αδτη εΐναι ύψίστης σημασίας έφ’ 
δσον διά ταύτης ή ζωή συνεχίζε
ται καί θά συνεχίζεται μέχρι τό
τε πού ό "Υψιστός ήθελε όρίση.

Κάθε άνθρωπος πού γεννάται 
έρχεται είς τόν κόσμον τούτον με 
ενα φάκελλον ύγείας τόν όποιο/ 
προικίζεται άπό τούς άνιόντας 
καί τών δύο φύλων. Κάθε άνθρω
πος λοιπόν έχει τό γενεολογικόν 
του δένδρον άπό τήν ποιότητα 
του οποίου έξαρτάται.

Άπό άρχαιοτάτων χρόνων έ- 
γράφησαν καί έλέχθησαν πολλά 
διά τήν ευγονίαν μέ μοναδικόν 
σκοπόν τήν δημιουργίαν υγιούς 
κοινωνίας άπηλλαγμένης άπό τό 
άγος τής κληρονομικότητας. ‘Η 
’Ιατρική Επιστήμη έν συνεργα
σία μέ τάς συναφείς πρός αύτήν 
έπιστήμας είναι δυνατόν δι’ ένός 
προγαμιαίου ιατρικού πιστοποι
ητικού ύγείας νά εξασφάλιση καί 
διά τά δύο φυλά εύγονίαν. Εΐναι 
δυνατόν σήμερον μέ διαφόρους 
βιολογικάς καί αίματολογικάς 
έξετάσεις νά διαπιστωθούν, κλη
ρονομικά! επιβαρύνσεις τών γο
νέων αί όποΐαι μπορούν νά με
ταδώσουν είς τούς γόνους διά
φορα άνίατα ή δυσίατα νοσήμα
τα ή τά δείγματα τών νοσημά
των αύτών δπως εΐναι ή κληρο
νομική σύφιλις, οί κληρονομικές 
έρυθροπάθειες (π.χ. θαλασσαιμί
ας Δρεπανοκυτταρική άναιμία,

ΜΟΡΦΩΣΙΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
Μεγάλη σχέση ή καλύτερα βασική 

προϋπόθεση τής ανάπτυξης του ατό
μου καί της όρϋοπόδησης τής ανθρώ
πινης μάζας, εΐναι ή Μόρφωση καί ή 
Ήθική.

Μόρφωση εΐναι τό σύνολο τών έγ- 
κυκΛοπαιοικών καί γραμματικών γνώ
σεων, που το άτομο κατέχει άπολυ- 
τα. Βέβαια όταν Λέμε Μόρφωση, εν
νοούμε μία μονομερή γνώση καί δχι 
γενική, οιοτι μόνο ο σοφός καί αύτός 
όχι παντα, μπορεί νά πή ότι έχει γε
νικότητα απόλυτη στις γνώσεις του.

Γιά νά θεωρηθή δμως τό άτομο 
μορφωμένο, πρέπει οί γνώσεις του 
γιά ορισμένα πράγματα νά εΐναι α
πόλυτοι καί όχι μονομερείς.

Ήθική αντίθετα, είναι τό σύνολο 
τών αρετών καί συγκεκριμένα τό σύ
νολο τών πνευματικών καί ψυχικών 
γνώσεων (διότι κατά τόν Σωκράτη 
αρετή εΐναι γνώση), πού τό άτομο 
λίγες μέν κατέχει έμφύτως, τίς πε
ρισσότερες δμως αποκτά μέ τή γνώ
ση καί τή Μόρφωση.

ίΕ5ώ άμέσως τό μυαλό μας δια
νοείται, τί σχέσι μπορεί νά έχουν αύ
τές οί δυό λέξεις; Μήπως ή Μόρφωση 
είναι ασύδοτη καί άσχετη μέ τήν ή
θική ή συμβαίνει τό άντίθετο; Κατά 
τή γνώμη μας κΓ αύτό έδώ θά άνα- 
πτύξωμε, ότι έχουν σχέση έσωτερική 
καί έξωτερική καί εΐναι συνυφασμέ- 
νες καϊ αχώριστες. Εΐναι δυό άλλη- 
λένδετα στοιχεία καί δυό κοινές έρ- 
γάτριες τής Εύτυχίας τού Άνθρώπου. 
Όταν αύτά συμπερπατουν ένωμένα 
καί φιλιωμένα, δεμένα μέ δυναμάρια, 
χτίζουν αναντίλεκτα τό σπίτι τής 
προόδου και του 'Πολιτισμού. Τήν πο
λυσήμαντο σημασία τής άδελφωσύ- 
νης τής Μόρφωσης καί τής ’Ηθικής, 
έτόνισε καϊ ό Πλάτων πρό χιλιάδων 
χρόνων καί εΐπε «Πάσα επιστήμη χω- 
ριζομένη δικαιοσύνης καί τής αρετής, 
πανουργία καί ού σοφία φαίνεται». 
Εΐναι μιά αλήθεια πού φαίνεται νά 
ύπάρχη σήμερα στήν Κοινωνία. Εΐ
ναι μιά άρρώστεια πού ταλαιπωρεί 
σήμερα τήν Κοινωνία. Ή άρρώστεια 
αύτή τής Μόρφωσης, πνευματικό πα
ράσιτο, απαρατήρητο παραστράτη
μα τής διανόησης, όδηγεΐ τϊς ανθρώ
πινες μονάδες σέ αγκαθερούς δρό
μους καϊ τρομερούς γκρεμούς.

Μόλις οί διανοούμενοι μπουν στόν 
κόσμο τής διανόησης, πτετοΰν τήν η
θικήν στά άχρηστα καί κάνουν ιδεο
λογικές ακροβασίες, σέ καθαρόγραμ 
μους όγκους βιβλίων, παραθέτουν καί 
τήν τάχα πλούσια βιβλιογραφία αν
θρώπων μέ «έτικετταρισμένον» δνομα 
κΓ έτσι παρασύρουν τούς μή δια
νοούμενους, τούς άνθρώπους πού κα
ταναλώνουν τά διανοητικά των αύτά 
παρασκευάσματα, ώς προϊόντα κα
λής ποιότητας. Πολυπράγμονες καί 
άσημαντολόγοι οί σημερινοί άνθρω
ποι τού πνεύματος, αδιαφορούν ,διά 
τήν ανθρώπινη μάζα καϊ γιά τά σύν
θετα καί άλυτα προβλήματα της. Φέρ
νουν οι άνθρωποι τής διανόησης δχι 

σφαιροκυτταρική άναιμία) οί 
διάφορες αίμορραγικές διαθέ
σεις (π.χ. αιμορροφιλία κλπ.; 
καί τόσας άλλας διαμαρτίας πε
ρί τήν διάπλασιν. Μέ τά άνωτέ- 
ρω κληρονομικώς μεταδιδόμενα 
νοσήματα ή δείγματα θά.άσχολη- 
θώ άπό τού επομένου πατριωτι
κού φύλλου τής έφημερίδος μας 
καί μάλιστα χωριστά μέ έκαστον 
έκ τούτων, έπειδή εΐναι πολλά 
άλλά διεπόμενος καί μέ τήν έπι- 
θυμίαν νά επιβεβαιώσω τήν άξίαν 
πού έχει τό προγαμιαιον πιστο
ποιητικού ύγείας. Έκ παραλλή
λου πρέπει κάθε κράτος διά παν
τός διαφωτιστικου μέσου νά μορ- 
φώση τούς πολίτας του έπί τού 
τόσον σοβαρού αυτού θέματος 
καθώς καί τήν μαθητιώσαν νεο
λαίαν, ή οποία θά άποτελέση 
τήν κοινωνίαν τού μέλλοντος.

Διά τόν αιώνα μας οΰτω πρέ
πει νά έχουν τά πράγματα μέ μό
νην διαφοράν τόν παρεμβατισμόν 
είς τάς σχέσεις τών δύο φύλων 
τού ερωτικού αισθήματος καί τής 
εκκλησίας. Καί αί δύο περιπτώ
σεις εΐναι πολύ ένδιαφέρουσαι άλ
λά έπιβάλλεται νά ύπερέχη ή λο
γική καί ή ήθική άκεραιότης είς 
τούς άνθρώπους. Δύο έρωτευμέ- 
νοι δύναται νά έλθουν είς γάμου 
κοινωνίαν άρκεΐ νά μήν τεκνο
ποιήσουν, έφ’ δσον διά τών βιο
λογικών καί αιματολογικών εξε
τάσεων θά γνωρίζουν καλώς δτι 
εΐναι βεβαρυμένοι κληρονομικώς 
καί δτι τά τέκνα πού θά φέρουν 
είς τήν ζωήν δέν θά εΐναι ύγιά. 
Έν έναντία περιπτώσει θά έχουν 
άκεραίαν τήν εύθύνην ενώπιον 
τής κοινωνίας ώς παραβάται τών 
νόμων τοΰ Κράτους καί έλεγχό- 
μενοι άπό τήν συνείδησίν των ώς 
παραβάται τών Νόμων τής κλη- 
ρονομικότητος.

ΠΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
’1ατρός

δπως έπρεπε τήν κατανόηση, 
άλλά τήν παρανόηση. Κάποιος συγ
γραφέας γράφει σχετικά μέ αύτά τά 
έξης:

«Δέν υπάρχει άνιαρώτερον πρά
γμα άπό μία συγκέντρωσιν ανθρώπων 
πού λέγονται «διανοούμενοι». "Οχι 
διότι ή διανόησις εΐναι κάτι κακόν 
καθ’ έαυτήν. Άπ’ εναντίας, δταν έ
νας άνθρωπος χρησιμοποιή τήν δια- 
νόησίν του μέ τήν απλήν εκείνην τι
μιότητα πού εΐναι τό γέρας τής πεί
ρας τής ζωής, ή ή άπόδειξις τού δτι 
έμεινε κανείς πνευματικώς αδιάφορος 
άπό τά διαβάσματα του, ή διανόη- 
σις αύτή μπορεί νά τόν βοηθήση είς 
τήν πνευματικήν του άνάπτυξιν. Άλ
λά φορούμεν συνήθως τήν διανόησίν 
μας ωσάν πτερόν διακοσμητικόν ίς 
περικεφαλαίαν σοφίας, δταν ή σοφία 
δέν έδρεύη είς τήν ψυχήν μας, άλλά 
τήν μεταχειριζόμεθα ώς κάλυμμα τοΰ 
κρανίου μας. Καί τότε — άλλοιμο- 
νον!------ αυτό τό κωμικό, άκαλαί-
σθητο καί άνόητον πτερόν ενοχλεί ό
χι μόνον τούς άλλους, όσους πλησιά- 
ζομεν είς κάθε σοφήν κίνησιν τοΰ κρα
νίου μας, άλλά καί ήμάς τούς ίδιους. 
Διότι πέφτει έμπρός είς τά μάτια 
μας καί μάς ©μποδίζει νά βλέπωμεν 
καθαρά καϊ απλά, δπως οι άλλοι άν
θρωποι, οί αδιανόητοι».

Ό 19ος αιώνας μέ τάς κατακτή
σεις τών επιστημών καί τήν κυριαρ
χία τοΰ τεχνικού στοιχείου, έκλόνισε 
τά ηθικά θεμέλια τοΰ κόσμου καί γέν
νησε ένα κύμα ανθρώπινου φόβου, α
γωνίας καί ηθικής διαφθοράς. Τά πη
δήματα τής ’Επιστήμης, τελειοποίη
σαν μέν τά βιομηχανικά θεραπευτικά 
προϊόντα, άλλά αύξήσανε καϊ τά μέ
σα τής άνθρώπινης καταστροφής.

Ή ϊΕπιστήμη, πού τόσες έλπίδες 
στήριζε ό κακομοίρης ό άνθρωπος α
πάνω της άντι νά μάς λυτρώση άπό 
τή φτώχεια, τήν καταστροφή τών αν
τιθέσεων καί τή χτηνωδία καί νά ά- 
παντήση σέ έναγώνια ψυχικά μας έ- 
ρωτήματα — κατάντησε τό πιό τρο
μαχτικό όπλο μιας νέας βαρβαρότη
τας, τής πιό φριχτής ’Επιστήμης. 
Σήμερα δέν συμπερπατουν ή Μόρφω
ση μέ τήν Ήθική, άποχωρίσθηκε ή 
’Επιστήμη άπ’ τήν Ήθική, πού εΐναι 
τό πηδάλιό της καί τό αλάνθαστο τι
μόνι της.

Χρεωκόπησε ή ’Επιστήμη καί κα
τάντησε ή έφαρμοσμένο όργανο -κα
ταστροφής ή ένα άσκοπο, χαζό ταχυ
δακτυλουργικό παιχνίδι.

Μπροστά στά μάτια μας, κάθε δευ 
τερόλεπτο καί κάθε ώρα γκρεμίζεται 
ό -κόσμος, ό κόσμος τής ’Ηθικής. 
Ηρεμίζεται ό κόσμος τής ηθικής, 
πού μπορούσε νά καλυτερέίβιη τόν 
άλλο κόσμο. Σκυβαλίζεται άσυγκίνη· 
τα ή ήθική καί ό σημερινός άνθρω
πος, φωνάζει δτι ό κόσμος πρέπει νά 
καλυτεοέψη καϊ νά γίνη συθέμελη με
ταβολή, άλλά πώς θά γίνη αυτό; Μή-

(Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα)

Μάκρη, γλυκεία πατρίδα μου, αγαπημένη Μάκρη.
"Ολον τόν κόσμο καί άν περνώ σέ σέ τόν νουν γυρνάω 
καί σένα συλλογίζομαι καί σιγοτραγουδάω.
’Όχι μόνον τίς χάρες σου ώς καί τίς ομορφιές σου 
άλλά καί τήν όρφάνια σου τήν πικραμένη όρφάνια 
αύτήν π’ ώρφάνεφε κι’ εμέ καί χάλασε καί σένα, 
θέλω νά ’δω τόν ήλιο σου καί πάλιν ν’ άνατέλλη, 
κατόπιν νά μεσουρανή στή δύσι νά προβαίνη 
κι’ υστέρα τό φεγγάρι σου περίλαμπρον νά βγαίνη. 
ΚΓ δταν ροδίση ή αύγή καί τά βουνά χρυσώσουν 
καί οί άκτίνες οί θερμές τίς στράτες σου πυρώσουν 
τότε σταμένος στή σκιά πολύ ’ψηλών σου δένδρων 
θέλω νά ’δώ, θέλω νά ’δώ, ν’ άκούσω καί νά νοιώσω 
κελαδημούς, βελάσματ’ άπό θρέμματα πού βόσκουν 
καί στά βαθειά τού κάμπου σου καπνούςνά άναθρώσκουν 
καί θέλω νά ’χω δύναμιν κ’ ένίσχυσιν άπ’ έξω 
ν’ άνέβω ύψηλότερα καί ’κεΐ νά άγναντέψω 
άπ’ τά ψηλώματα Χριστού, στόν "Αϊ Στέφανό σου, 
στήν ράχη τών Εύκολων σου
καί στόν προφήτ’ Ήλία όπούχε δίπλα του πιστό 
τόν ερημίτη Άντρούλη φιλόσοφο, 
λιγόλογο χωρίς καμμιά δειλία.
ΚΓ δταν ίδώ πανόραμ’ άπ’ έκεΐ μέ τήν σειρά τους 
τόν κάμπο, τίς βουνοπλαγιές ώς τά γλυκά νερά σου 
νά στρέψ’ άπ’ τό Λιβίσι σου γιά νά κατηφορίσω 
νά φθάσω στ’ όλοπράσινο, πολύδροσο Σικμάνι 
πού άντικρύζει γαλανό τ’ εύρύχωρο λιμάνι.
Νά ξαναδώ τήν κίνησι, φορτώσεις κ’ εκφορτώσεις 
φθασίματ’ άπό τ’ έσώτερα και άλλες μεταφορτώσεις 
πού φεύγουν στά ένδότερα μακρές σειρές καί δόσεις.
ΚΓ δταν βρεθώ στήν Σκάλα σου καί περιδιαβάζω 
ξένα θ’ άκούω, θά γροικώ καί ξένους νά κινούνται 
καί ξένους νά συνομιλούν καί νά συνεννοούνται 
μεμέτ, Όσμάν, καρά Όσμάν
Χαφούζ, Χασάν, Κοτζιά Χασάν καί άλλη κομπανία 
χωρίς καμπάνα νά κτυπά, μήτε δοξολογία 
κΓ εΐναι τοιούτων άφορμή άνθρώπων Αμαρτία 
καί τότε θά έρωτηθώ διά νά άπαντήσω
μπας κ’ εΐναι ξένη τούτ’ ή γή χωρίς νά τ’ εννοήσω;
Μά είσαι σύ Πατρίδα μου άγαπημένη Μάκρη 
πού κρύβεις μέσ’ στά σπλάχνα σου τά λείψανα αιώνων, 
έκεΐνα τών γονέων μας κΓ άλλων πολλών προγόνων; 
κ’ εΐναι αύτοί π’ έπέδραμον πρίν πεντακόσια χρόνια 
κΓ άφέθηκαν καί έβγαλαν κλάδους καί παρακλώνια 
δέν εΐν’ αύτοί πού βρίσκονταν τρεις χιλιάδες χρόνια 
κΓ έχάρισαν πολλούς σοφούς πού θέ νά ζοΰν αιώνια.
Καί σάν φθάσω στό σπίτι μας στήν γύρω γειτονιά μας 

τότε θά νοιώσω καί λυγμούς καί δάκρυα νά μέ βρέχουτ 
σάν ξέσπασμα αύθόρμητο ν’ άργοκυλάν νά τρέχουν 
Θεέ μου παντοδύναμε μεγάλον τ’ όνομά σου 
παντού τά πάντ’ άκολουθούν τ’ άγιον θέλημά σου. 
Συγχώρει καί εύλόγησε τήν γην τήν σκλαβωμένη 
καλά νά τήν φυλάγουνε οί άγιοί σ’ άγγέλοι 
ώς πού νά δώσ’ ή Χάρη σου διά νά έρθη ό χρόνος 
νά λήξη ό πικρός καϋμός τού χωρισμού ό πόνος.
Όπότε ολοκάθαρη, άγνή καί στολισμένη

θέ νά περάση ή Μάκρη μας στήν Μάνα τήν μεγάλη 
έκεΐ πού βρήκαμε κΓ έμεΐς φιλόστοργη άγκάλη.
Δίκαιον θά ’ναι τό συμβάν καί συνεπές καί πρέπον 

είς αίνους καί δοξαστικά δλους ήμάς προτρέπον. 
Νά πιάστ’ αδέλφια τόν χορό διά νά συγχαρήτε 
καί νά πανηγυρίσετε δπου καί άν βρεθήτε.
ΚΓ άν εΐν’ έκ τύχης μου γραφτό νά έχω άποθάνει 
καί δέν βρεθώ αντάμα της τήν ώρα τήν μεγάλη 
νά στείλ’ άέρι δροσερό στόν τάφο μου νά δράμη.
Χαΐρε Πατρίδα μου γλυκειά, αγαπητή μου Μάκρη 
δλον τόν κόσμο κ’ άν γυρνώ, δσα κΓ άν συναντήσω 
πάντοτε θέ νά σ’ αγαπώ, δέν θά σέ λησμονήσω.

Μ. Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 8 ΠΡΟΚΑΑ
(Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος)

Έκείνη τή στιγμή πρόβαλε, α
νάμεσα άπ’ τή συστάδα τών μαρ- 
μαρένιων έπιτάφιων στηλών, έ
νας γεροντάκος μέ αρκετά ανα
πτυγμένη καμπούρα καί μικρά 
γοργοκίνητα μάτια. Τρέχοντας 
ενάντια στήν κατεύθυνση τών α
λόγων, έκαμε συνθηματική χει
ρονομία στόν άμαξα, γιά νά στα- 
ματήση. Έκεΐνος γύρισε, γιά νά 
πάρη τή γνώμη τών επιβατών

Σταμάτησε, νά δούμε τί θέ
λει, εΐπε ό πλοίαρχος. Μπορεί ό 
άνθρωπος, νάχη κάποια ανάγκη.

Τ’ άμάξι, ύστερα άπό ένα κλο
νισμό, σταμάτησε.

Ό γεροντάκος έτρεξε, τότε 
κοντά καί μέ τρεμάμενα λόγια 
εΐπε στούς δυό ταξιδιώτες, πού 
στέκονταν στήν είσοδο τού οχή
ματος, δτι πιό πέρα έχει δυό πι
θάρια μέ λάδι, πού τά προορίζει, 
γιά τήν ’Αγορά. Επειδή, δμως, 
δέν έχει τά χρήματα, πού χρειά
ζονται, γιά νά τά μεταφέρη μέ 
φορτηγό άμάξι στόν τόπο τής 
πούλησης, γι’ αύτό, απευθύνεται 
στά φιλάνθρωπο: αισθήματα τών 
δυό έκείνων έπιβατών τού αμα
ξιού, γιά νά τού έπιτρέψουν τή 
μεταφορά, μ’ αύτό.

Ό Καλλίστρατος κΓ ό πλοίαρ
χος εΐχαν έξηγήσει στό γέρο - ά
γνωστο, δτι δέν πήγαιναν, πρός 
τό μέρος τής ’Αγοράς.

— Τότε θά μείνω καί πάλι νη
στικός άπόψε, τούς εΐπε μισοκα
κόμοιρα.

Μά έχετε τόσο λάδι, παρα
τήρησε ό Καλλίστρατος.

- -Δέν εΐναι δικό μου, μικρέ ξέ
νε. "Υστερ’ άπό μιας έβδομάδας 
παρακάλια, μού τδδωσε κάποιος 
έμπορος, γιά νά τό μεταπουλή 
σω, μέ εγγύηση τό μοναδικό μου 
καλυβάκι. Πώς τά μετάφερα, ώς 
έδώ, ένας θεός ξέρει- παρακάλε- 
σα πολλούς άμαξάδες καί στό τέ
λος βρέθηκε ένας πονόψυχος κα

Παληά έθιμα

Μιά πατριώτισσά μας ένώ άνοίγει 
τήν πήττα γιά τά κατημέρια στό 

Πλατανάκι.

ΑΜΦίΑΡΑΕΙΟΝ

Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος 

ραο καί τούς συμβούλευε πώς νά 
θεραπευθοϋν. Στις γιορτές αύ
τές πήγαινε και πολύς άλλος κό
σμος γιατί γίνονταν άγώνες, θε
ατρικές παραστάσεις και πλού
σια συμπόσια.

Οί άνασκαφές πού άρχισαν ά
πο το 1884 καί τελείωσαν τδ 
1930, ιιέ διακοπές Φυσικά, έφε
ραν σέ φώς δλα τά αρχαία οικο
δομήματα πού αποτελούσαν τδ Ι
ερό. Διακρίνει κάνεις εύκολα σή
μερα τις βάσεις ένδς ναοϋ Δωρι
κού ρυθμού, τήν ιαματική πηγή, 
τον βωμό, μιά στοά δπου υπήρ
χαν πολλά αγάλματα τών οποί
ων οί μαρμάρινες βάσεις ΰπάρ- 
χουν άκόμη κι’ δπου διαβάζει 
κανείς άπειρες αφιερώσεις πρδς 
τον θεό. Πιο κάτω ήταν τδ «κοι
μητήριο», ένας μακρύς ορθογώ
νιος χώρος μέ μαρμάρινο πάγκο 
ολόγυρα και πιο ψηλά τδ θέα
τρο.

Οί κερκίδες τοϋ θεάτρου είναι 
δλες χαλασμένες. Ή σκηνή του 
ήταν μαρμάρινη και θαυμάσια 
διακοσμημένη. Μερικές κολώνες 
της βρίσκονταν πεσμένες στή 
γή. Πέντε μαρμάρινες πολυθρό
νες ήταν οί τιμητικές θέσεις έκ 
ιών οποίων ή μία διατηρείται ο
λόκληρη.

Θαύμαζα άρκετή ώρα τήν υ
πέροχη αύτή πολυθρόνα. Τί καλ 
λιτ-εχνικά χέρια σκάλισαν τδ κά
θισμα αύτδ τδ τόσο τέλεια ω
ραίο; ’Ένοιωθα τδ ψυχρό μάρ
μαρο νά μέ καλή: «’Έλα, κάτσε, 
ξεκουράσου». Τδ ίδιο συναίσθη
μα μοΰ γεννήθηκε σάν είδα κα 
τά καθίσματα τοϋ θεάτρου τής 
Επίδαυρου. Κυττάξοντάς τα 
βλέπει κανείς χειροπιαστά, άπδ 
ποΰ ξεκίνησαν δλοι οί ρυθμοί 
τής τέχνης. ΤΙ Ελληνική Τέχνη 
ποΰ άνθισε σ’ αυτή τή γωνιά ε
ξακολουθεί άκόμη, χιλιάδες χρό
νια μετά τήν παρακμή της, νά 
παραμένη άφθαστη.

Ό ήλιος είχε πιά ψηλώσει αρ
κετά σάν φθάσαμε στδν ίερδ χώ
ρο. Άφοϋ, υστέρα άπδ τριγύρι
σμα μιας ώρας, καθήσαμε κάτω 
πδ τά πλατάνια τής ρεμματιας ά- 
ποστάμενοι, ζητώντας λίγη δοο- 
σιά, προσπάθησα μέ τή φαντα
σία μου νά άναπαραστήσω τον 
τόπο αύτδν ποΰ σάν μιά θερα
πευτική πηγή Σιλωάμ γιάτρευε 
δλους τοΰς πονεμένους τδν πα- 
ληδ καιρό. ’Αντικρύζω απέναντι 
στις πλαγιές τοϋ λόφου τοΰς ξε
νώνες γεμάτους κόσμο. Ή γρα
φική οεμματιά-στήν οποία βρίσκε 
ται ή πηγή, παίρνει ζωή καί κί
νηση. Γύρω της κόσμος μαζεμέ
νος περιμένει τή σειρά του νά 
λουστή στά θαυματουργά νερά 
της. ’Απ’ τδν βωμό ανεβαίνει συ
νεχώς στδν ουρανό ή κνίσσα τών 
ζώων πού θυσιάζονταν, καί πιδ 
πέρα στδ «κοιμητήριο» καθισμέ
νοι τριγύρω ή πλαγιασμένοι πά
νω στις προβιές οί άρρωστοι πε
ρ ίμεναν ναρθη ή νύχτα γιά νά 
ονειρευτούν τή γιατρειά τους.

Μήπως καί σήμερα τδ ίδιο δέν 
κάνουμε υστέρα άπδ τόσες χιλι
άδες χρόνια; Δέν τρέχουν οί ά- 
πελπισμένοι στους σύγχρονους 
Ναούς ζητώντας βοήθεια. Κύλη 
σαν οί αιώνες... αλλαξαν τά 
σύμβολα. Μά δ ανθρώπινος Πό
νος εξακολουθεί πάντα νά ζητψ 
άνακούφισι άπδ μιά ’Ανώτερη 
Δύναμι, αδιάφορο δν έ'χη πάρει 
τώρα μιά άλλη μορφή καί έν
νοια...

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΤ

ροτσιέρης, πού ανέβαινε τό δρό
μο αύτό καί μοΰ τό μετάφερε, ώς 
έκεΐνο κεΐ τό μέρος.

Ό Καλλίστρατος κΓ ό πλοίαρ
χος τόν εΐχαν λυπηθή .ΓΓ αύτό, 
θάδιναν κάτι παραπάνω στόν ά
μαξα, νά μετάφερνε, τό φορτίο 
του κΓ αύτόν, στόν τόπο, πού ε
πιθυμούσε.

Τά δυό πιθάρια τοποθετήθηκαν 
μέ τή βοήθεια τού άμαξα καί τών 
δυό ταξιδιωτών, πίσω στ’ άμάξι 
ένώ ό γέρος κάθιζε δίπλα στόν 
οδηγό.

Τ’ άλογα ξανάρχιζαν, νά βα
δίζουν' καί τότε, τ’ ασκημένα αύ- 
τιά τών δυό αστυνόμων, πού ή
ταν άκουμπισμένοι στό τοίχωμα 
τού αμαξιού, συνέλαβαν κάτι, 
σάν ψίθυρους άπό πίσω τους. 
Χλοόμιασαν. Μά γρήγορα συνήλ
θαν' κΓ άφοΰ άλληλοκυττάχτη- 
καν, έβγαλαν άπό τίς θήκες τά 
ξίφη τους, γιά κάθε ένδεχόμενο.

— Οί ψίθυροι, σά νάρχωνται 
μέσ’ άπό τά κιούπια, Άλεξίκακε’ 
έσύ τί λες; μουρμούρισε ό ένας 
στόν άλλο άστυνόμο.

— Τό ύποπτεύθηκα Εύφημε... 
’Άς μή πούμε, δμως τίποτα στούς 
άλλους, γιατί θά δημιουργηθή 
πανικός καί τό σχέδιο, πού έχω 
στό μυαλό μου, θ’ άποτύχη.

--Σάν τί έχεις στό νου σου;
- Νά καταπνίξουμε τό κακό, 

πρίν έκδηλωθή' γιατί, δπως καί 
σύ άντιλήφθηκες, λάδια στά πι
θάρια δέν ύπάρχουν άλλά δυό, ί
σως κακοποιοί κΓ ό γέρος εΐναι 
τό δόλωμα.
1. Τό φρουριακόν έκεΐνο σύτημα, τό 
έκ τής ιστορίας γνωστόν, ώς Μακρά 
Τείχη.
2. Υπόστεγα, έντός τών οποίων έ- 
θετον οί άρχ. Πειραιεϊς τά πολεμικά 
πλοϊα, έν καιρώ ειρήνης.
3. Σειρά άπό προβλήτες, ανάμεσα 
στις όποιες έστάθμευον άνά ένα τά 
εμπορικά σκάφη.

Συνέχεια είς τό επόμενο



A Λ I Β I X Ί

Τάξει δεύοντας Ο ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΛΕΚΑΠΕΗΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΡΑΣΙΝ
ΠΑΡΙΣΙ ! Τοΰ ΑΛΕΞ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος) 
κα του, τόν Σηκουάνα καί τίς 
εκκλησίες του, τυλιγμένο σέ μιά 
γκριζορόδινη ομίχλη... Στά πό
δια σου τό Παλαί ντέ Σοεγιώ, ένα 
θαύμα αρχιτεκτονικής, στεγάζει 
τό Μουσείο τού Άνθρώπου, ένα 
άπό τά πιό ένδιαψέροντα πράγ
ματα πού πρέπει κανείς νά δή.

Άλλά άς κατεβουμε στόν Ση
κουάνα, γιά νά ξεκουραστούμε 
λίγο κάτω άπό τά πλατάνια πού 
στηρίζουν τίς όχθες του. Ειδυλ
λιακές γωνιές, βρίσκονται παν
τού γιά τούς έρωτευμένους η 
γι’ αύτούς πού ζητούν γαλήνη 
καί λησμονιά στις ποιητικές ει
κόνες του. Κάποια βάρκα δεμέ
νη λικνίζεται στό κύμα απαλά, 
ψαράδες στά σκαλάκια περιμέ
νουν ύπομονητικά νά κινηθή ή 
πετονιά, δέντρα αιωνόβια δσο κι’ 
οί πέτρες, ύπαίθριοι βιβλιοπώ
λες, μέ σπάνιες παληές εκδόσεις 
κι’ άντιψέγγισμα νερών πού 
μέσα τους τρέμει ένας χλωμός 
ήλιος. Τό πέρασμα ένός βαπο
ριού, γεμάτου τουρίστες, διακό
πτει γιά λίγο τή γοώήνη αύτή καί 
πιό κάτω, ό όγκος τής Νότρ 
Ντάμ (Παναγίας τών Παρισί- 
ων) φέρνει στό νού σκέψεις, πού 
δέ βρήκαν τή λύση τους μέσα 
στούς αιώνες...

Λένε πώς ή Άνοιξι μπαίνει 
στό Παρίσι άπ’ τή Μονμάρτρη, 
τή γραφική αύτή συνοικία, πού 
εΐναι ένα μικρό χωριό μέσα στήν 
καρδιά του. Κτισμένη σ’ ένα ύ- 
ψηλό λόφο, έχει ένα κλίμα γλυκό, 
δπου γίνονται τά περίφημα άμ
πέλια της, πίσω άπό τήν εκκλη
σία τής Σάκρ Κέρ. Μή σάς ψα- 
νή παράξενο. Υπάρχουν άμπέ
λια μέσα στό Παρίσι, πού τά δι
ατηρούν άπ’ τόν παληό καιρό 
κι’ ό τρυγητός τους γίνεται κά
θε χρόνο μέ γιορτές καί πανηγύ
ρια.

Στήν πλατεία Τέρτρ νομίζεις 
πώς βρίσκεσαι στή" καρδιά τοΰ 
Παρισιού μά καί τόσο μακρυά 
του. Εΐναι άφιερωμένη στήν ’Ε
λευθερία καί μιά πλάκα θυμίζει 
στούς περαστικούς πώς ή Μον
μάρτρη άγωνίστηκε πάντα γι’ αύ
τό τό ιδανικό. Άπό έκεΐ χάνεσαι 
σέ κάτι στενά δρομάκια καί νο
μίζεις πώς βρίσκεσαι σέ κανένα 
μεσογειακό χωριό, τήν δέ έντύ- 
πωσι αύτή τήν έντείνει ή σιγα
λιά πού επικρατεί έκεΐ καί 
πού ταράζεται μόνο άπ’ τίς καμ
πάνες τών έκκλησιών. Μά δταν 
άνέβης ψηλά στήν Σάκρ Κέρ, 
άντικρύζεις στά πόδια σου α
πλωμένη τήν άπέραντη μεγαλού- 
πολι κι’ ή αύταπάτη διαλύεται.

Οί μισοί κάτοικοι τής Μον- 
μάρτρης ζωγραφίζουν. Δέν βλέ
πεις στά μαγαζάκια της τίποτε 
άλλο άπό πίνακες, σχέδια, ά- 
κουαρέλλες. Τή νύχτα γεμίζει κί
νηση καί κάτω άπ’ τά φτερά τοϋ 
Μουλέν Ρούζ άπειρες άγάπες 
γεννιούνται πάλι σάν κι’ αύτές 
πού τραγουδήθηκαν άπό τόσους 
καλλιτέχνες κι’ έμειναν άθάνατες 
μέσα στούς αιώνες...

Άγάπες καί νειάτα...
Αύτά θά τά βρούμε ζωντανά 

σέ μιά άλλη συνοικία τοΰ Παρι
σιού, στό περίφημο Καρτιέ Αα- 
τέν. Τό Καρτιέ Λατέν εΐναι ή 
συνοικία τής νεότητας. Μά έχει 
περισσότερα συντριβάνια παρά 
πισίνες, άγάλματα παρά στάδια, 
ιστορικά μνημεία άπό κατοικίες. 
Κι’ δμως, τό Καρτιέ Αατέν άνή- 
κει στή σπουδάζουσα νεολαία. 
Σ’ αύτή τή συνοικία εΐναι δλες 
οί άνώτερες σχολές, έκεΐ φοι
τούν νέοι άπ’ δλες τίς φυλές 
τήζ Υής γ»ά νά πλάσουν τά ίδια 
όνειρα, νά λύσουν τά ίδια προ
βλήματα. Τά μαύρα σγουρόμαλ- 
λα κεφάλια τών Αίθιόπων πηγαί
νουν ζευγαρωτά μέ τά άσπρα 
ξέθωρα τών Σκανδιναυών καί τ’ 
άλλόφυλα ζευγάρια εΐναι ένα θέ
αμα καθημερινό καί συνηθισμένο.

Μιά σύγχρονη Βαβέλ; "Οχι. 
Μάλλον τά σύγχρονα Κήθυρα 
κάτω άπ’ τή σκιά τών δένδρων 
τοΰ Λουξεμβούργου, δπου οί φοι
τητές μέ τά βιβλία στό χέρι χά
νονται μέσα στό λαβύρινθο τών 
δενδροστοιχιών. Μπροστά στά 
συντριβάνια πού ξεχύνουν τή δρο
σιά τους μέσα άπό περίτεχνα ά
γάλματα, τά νειάτα μελετούν, 
παίζουν, σκέπτονται καί έρωτεύ- 
ονται γιατί δέ ξεχνούν καί τά δι-

τών ματιών' 
μπορούσαν' 

Και τά τό-; 
πού παρα-;

► (Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος)
1 πενηνταπέντε χρόνων άνθρωπος. Κα
ί τήγετο άπό τήν άρχαιοτέραν καί 
> πλέον γνησίως αύτόχθονα οίκογένει- 
1 αν τοΰ τόπου. Ήτον έκ νεαρός ήλι- 
»κίας εύσταλής, ύψηλός, λεπτός τήν 
' μέσην, μελαχροινός, μέ άδρούς χα- 
, ρακτήρας τοϋ προσώπου, δασείας 
• όφρΰς, οφθαλμούς μεγάλους, όγκώ- 
ί δη ρίνα, χονδρά χείλη προέχοντα. 
• Ήγάπα πολύ τά μουσικά, τά τε 
’ έκκλησιαστικά καί τά εξωτερικά, ύ- 
ιπήρξε δέ μέ τήν χονδρήν άλλά πα- 
1 θητικήν φωνήν του ψάλτης καί τρα- 
, γουδιστής είς τόν καιρό του μέχρι 
’ γήρατος.
• Τήν Σινιώραν, ώραίαν νέαν, λε- 
(πτοφυή, λευκοτάτην, τήν εΐχε νυμ- 
φευθή άπό έρωτα. "Ηδη εΐχε συζή- 

' σει μαζί της ύπέρ τά είκοσι πέντε 
, έτη, καί εΐχεν άποκτήσει τέσσαρας 
υιούς καί τρεις θυγατέρας. Άλλά 

' τώρα, είς τόν ούδόν τοΰ γήρατος, 
' 5έν συνέζη πλέον μαζύ της.
, Εΐχε χωρίσει άπαξ ήδη, άφοΰ έ- 
γεννήθησαν τά τέσσαρα πρώτα παι- 

' δία, δύο υιοί καί δύο θυγατέρες- 
' ό πρώτος ούτος χωρισμός διήρκεσεν 
; έπί τινας μήνας. Εΐτα έπήλθε συν
διαλλαγή καί συμβίωσις πάλιν. Τό- 
»τε έγεννήθησαν άλλα δύο τέκνα, υίός 
' καί θυγάτριον. Εΐτα έπήλθε δεύτε- 
> ρος χωρισμός, υπέρ τό έτος διαρκέ- 
σας. Μετά τόν χωρισμόν δευτέρα 
συνδιαλλαγή. Τότε έγεννήθη ό τε- 

' λευταΐος υίός. ’Ακολούθως έπήλθε 
1 μάκρος χωρισμός μεταξύ τών συζύ
γων. ‘Ο τελευταίος οΰτος χωρισμός, 
μετά πολλάς άγονους άποπείρας συν
διαλλαγής, διήρκει ήδη άπό τριών 
έτών καί ήμίσεος. Δέν ήτο πλέον 
φόβος νά γεννηθούν άλλα τέκνα. Ή 
Σινιώρα ήταν ύπερτεσσαρακοντοΰτις 
ήδη.

Τήν έσπέραν έκείνην, τής 13 Αύ- 
γούστου τοΰ έτους 186... έκάθητο 
μόνος, ολομόναχος, έξω τοΰ ναΐσκου, 
είς τό προαύλιον, έμπροσθεν τής 
καλύβης τήν όποιαν εΐχε κτίσει, έ- 
κάπνιζε τό τσιμπούκι του κι έρρέμ- 
βαζεν. ‘Ο καπνός άπό τόν λουλάν 
άνέθρωσκε καί άνέβαινε είς κυανούς 
κύκλους εις τό κενόν, καί οί λογισμοί 
τοΰ άνθρώπου έφαίνοντο νά παρα
κολουθούν τούς κύκλους τοΰ καπνοΰ 
καί νά χάνωνται μετ’ αύτών είς τό 
άχανές, τό άπειρον. Τί έσκέπτετο;

Βεβαίως τήν σύζυγόν του, μέ τήν 
οποίαν ήσαν είς διάστασιν, καί τά 
τέκνα του, τά όποΐα σπανίως έβλε- 
πεν. Εσχάτως τοΰ εΐχον παρουσια- 
σθή, πρώτην φοράν είς τήν ζωήν 
του καί οικονομικά! στενοχωρίαι. ‘Ο 
Φραγκούλας ήτο μεγαλοκτηματίας.· 
Εΐχε παμπόλλους έλαιώνας, άμπέλια

εΐχεν ίδεΐ τόν σύζυγόν της, όστις 
εΐχε κατοικήσει χωριστά — είς ευ
τελές δωμάτιον, χάριν ταπεινώσε- 
ως, τό όποιον ώνόμαζε «τό κελλί 
του», καί εζη άπό μηνών ώς καλό- 
γηρος. Έπλη,σίασε δειλή, κάτω νεύ- 
ουσα, ό Φραγκούλης Υστατο έκεΐ, 
παραπέρα άπό τήν θύραν τής εκ
κλησίας, κι’ έ'καμνε πώς έβλεπεν άλ
λοΰ καί πώς έπρόσεχεν εϊς τι να ομι
λίαν περί άγροτικών υποθέσεων με
ταξύ δύο ή τριών χωρικών.

Ή Σινιώρα είσήλθεν είς τόν ναΐ
σκον, έπροσκύνησε, έκόλλησε κηρία 
καί ήσπάσθη τάς εικόνας. Εΐτα μετά 
τινα ώραν έξήλθεν. Έπλησίασε συνε
σταλμένη κι’ έχαιρέτησε τόν σύζυ
γόν την. Οΰτος έτεινε πρός αύτήν 
τήν χεΐρα, καί ήσπάσθη ψιλοστόρ- 
γως τά τέκνα του.

"Ηδη ένύκτωνε, καί έψάλη ό Μι
κρός ‘Εσπερινός. ’Ακολούθως, μετά 
τό λιτόν σαρακοστιανόν, τό όποιον 
έφαγον κατά ομάδας καθήσαντες οί 
διάφοροι προσκυνηταί έδώ κι’ έκεΐ 
έπι τών χόρτων καί τών έρειπίων, ό 
Φραγκούλης ήτοίμασεν ίδιοχείρως ξύ- 
λινον σήμαντρον, πρόχειρον κατά μί- 
μησιν έκείνων τά όποΐα συνηθίζον- 
το είς τά μοναστήρια, καί φέρων 
τρεις γύρους περί τόν ναόν, τό έ- 
κρουσε μόνος του, πρώτον είς τρο
χαϊκόν ρυθμόν «τόν Άδάμ, Άδάμ», 
εΐτα είς ιαμβικόν: «τό τάλαντον, τό 
τάλαντον!».

καιώματά τους στή ζωή...
Ή λεωφόρος Σαίν Μισέλ, εΐ-1 

ναι ή κεντρική αρτηρία τού Καρ
τιέ Λατέν. Δέν μοιάζει μέ καμ- 
μιά άλλη λεωφόρο τού Παρισιού 
γιατί κυλά φορτωμένη ιδέες,' 
ϊσως εξωφρενικές καμμιά φορά, 
καί φιλοδοξίες συχνά μεγαλεπί-! 
βολές. Γιατί στό Καρτιέ Λατέν^ 
ζεΐ ένας ξεχωριστός κόσμος μέ; 
μιά παράδοσι αιώνων... Σ’ δ-1 
ποια γωνιά κι’ άν σταθής συναν-*  
τάς μιά ιδέα, ένα έργο, μιά σκέ-ι 
ψη, μιά θεωρία, ένα ιδανικό, μιά] 
έπανάσταση... ;

Μά τί νά πρωτογράψη κανείς, 
γι’ αύτήν τήν πόλη, πού κάθε δρό-. 
μος της έχει μιά ιστορία, κά-' 
θε σημείο της κΓ ένα μνημείο' 
Ή πέννα εΐναι ανίκανη ν’ άπο-’ 
δώση τό μεθύσι τών αισθήσεων,, 
πού φέρνει ή γοητεία τής κάθε( 
λογής ομορφιάς της. Μόνον γιά' 
τά πάρκα καί τούς κήπους της—1 
ένα άληθινό χάρμα 
ή σύνθεσί τους — 
νά γραφούν πολλά, 
σα άλλα θαυμαστά
λείψαμε, καί πού ώστόσο δλα< 
μαζί συνθέτουν τήν ξεχωριστή, 
ατμόσφαιρα τής Πόλης τού Φω-, 
τός, πού ό πληθυσμός της έ-' 
φθασε ν’ αύξάνη σταθερά κατά' 
πεντακόσια άτομα τήν ή μέρα; ■

Οί Γάλλοι τήν άποκαλοΰν «βα-] 
σίλισσα τών πόλεων» καί γιά νά' 
τή διατηρήσουν τέτοια, καταβάλ-’ 
λουν κάθε προσπάθεια νά τήν έ-< 
ξοπλίσουν μ’ όλες τίς τεχνικές’ 
τελειοποιήσεις καί έφόδια μιάς*  
σύγχρονης μεγαλούπολης χωρίς*  
νά καταστρέψουν τή γραφική ί-< 
διομορφία της. Νέες ύπόγειες δι-< 
αβάσεις, αύτοκινητόδρομοι, νησί-] 
δες, κατασκευάζονται πάνω σ’] 
ένα σχέδιο μελετημένο, πού έ-*  
τέθη τώρα σ’ εφαρμογή. Άκό-1 
μα καί σ’ ένα έσωτερικό δάνειο’ 
κατέφυγε ο Δήμος, γιά νά συμ-ί 
βάλη καί οικονομικά στήν προσ-? άρκετά, καί χωράφια αμέτρητα. Μό- 
πάθεια αύτή κάθε Παρισινός, ού
τως ώστε στό έτος 2000 νά έ-; 
ξακολουθή τό Παρίσι νά κρα-; 
τά τά σκήπτρα τής ωραιότερης1 
πόλης τού κόσμου καί νά γοη-· 
τεύη μέ τίς χίλιες δυό άπολαύ-! 
σεις πού προσφέρει σέ κάθε άν-^ 
θρωπο τής γής. '

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

νον άπό τόν άντίσπορον τών χωρά
φι ων η μπορούσε νά μήν άγοράζη ψω
μί δι’ δλου τοΰ έτους, αύτός καί ή 
οίκογένε.ά του. Οί δέ ελαιώνες, δ
ταν έκαρποψόρουν, εδιδον άρκετόν 
εισόδημα. Άλλά έπειδή δέν είργάζε- 
το ποτέ μόνος του τ 2 
«τόν έτρωγαν !». Εΐτα, 
νομένης τής οικογένειας,

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος)» 

κολύνουν τή φυγάδευση τών νέων,! 
διά θαλάσσης, στά διάφορα γύρω' 
νησιά, κι’ άς παρουσίαζε τόσους κιν-, 
δύνους. '

"Αραζαν τις βάρκες των, μακρυά, 
άπό τήν άγρια παραλία τοΰ Λιβι-1 
σιοΰ, στά ανοικτά τού πελάγους, καί; 
τά παιδιά κολυμβώντας έφταναν σ’, 
αύτές, γιά νά βροΰν τό δρόμο πρός1 
τήν έλευθερία. !

Οί μητέρες καί οί άδελφές άποφα-' 
σισμένες άν καί έγνώριζαν τούς τρο-J 
μερούς κινδύνους πού διέτρεχαν τά( 
παιδιά τους καί τίς συνέπειες πού' 
θά εΐχαν οί "δίες άπό τούς Τούρκους! 
προτιμούσαν νά τά στείλουν νά δρα-ι 
πετεύσουν μέ τίς βάρκες.

«Καλύτερα μιάς ώρας, έλεύθερη ζωή,ι 
Παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί, 
φυλακή». (

Πόσους δμως έφαγαν οί καρχαρί-, 
ες καί, πόσοι έπνίγησαν!

"Οσοι έφταναν καλά καί κατώρ-' 
θωναν νά σωθούν, έδιναν στούς δι-» 
κούς μας, πολύτιμες στρατιωτικές' 
πληροφορίες γιά τίς πολεμικές θέ-< 
σεις τών Τούρκων.

Πού ήσαν φυλαγμένα δπλα, πού 
έστάθμευσεν ό στρατός, πού ήσαν 
πετρέλαια κ.λ.π. !

’Έτσι έκάηκε άπό τούς συμμά-' 
χους τό Τεπόϊ (ένα μεγάλο κτίριο! 
πού ήτανε στρατώνας, καί οί άπο-ι 
θήκες πετρελαίων).

Έβομβαρδίστηκαν έπαύλεις πού' 
εΐχαν στρατό κ.λ.π. !

"Οσο γιά τις οικογένειες τών φυ-*  
γάδων, οί πιό ελαφρές τιμωρίες ή-« 
ταν τό ξυλοκόπημα, ή εξορία καθώς’ 
καί ή δήμευσις τών περιουσιών των.*

Άκόμα είς τά αύτιά μου άντη-< 
χοΰν τά μοιρολόγια τών μαννάδων*  
πού έλεγαν, δταν έμαθαν πώς τά< 
προσφιλή των παιδιά τά έφαγαν οΗ 
καρχαρίες. J
«Είς τόν άφρό τής θάλασσας, 
ή άγάπη μου κοιμάται <
παρακαλώ σας κόμματα, ]

μοΰ τήν έξυπνάτε.» 1

Συνεχίζεται
BLPOYAA Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ^

τά έξοδα 
αύξα- 

συνηυ- 
' ξάνοντο καί αι άνάγκαι. Καί δσον 
• ηΰξανον τά έξοδα, τόσον τά έσοδα 
, ήλαττοΰντο. Ήλθαν «δυστυχισμένες 
χρονιές», άφορίαι, συμφοραί, θεομη,- 
νίαι Εΐτα, διά πρώτην φοράν, έ- 
λαβεν ανάγκην μικρών δανείων. Δέν 
έφαντάζετο ποτέ, δτι μία μικρά κάμ- 
πη αρκεί διά νά καταστρέψη όλό- 
κληρον φυτείαν. Άπηυθύνθη είς ένα 
τοκογλύφον τοΰ τόπου.

Οί τοιοΰτοι ήσαν άνθρωποι «φερ
τοί», άπ’ έξω, καί δταν κατέφυ- 
γον είς τόν τόπον, έν ώρς( συμφοράς 
καί ανεμοζάλης, κατά τήν Μεγάλην 
Έπανάστασιν, ή κατά τά άλλα κι
νήματα, τά προ αύτής, άρχομένης 
τής έκατονταετηρίδος, κανείς δέν έ-ί 
δωκε προσοχήν καί σημασίαν, είς 
αύτούς.

Άλλ’ επειδή οί εντόπιοι εΐχαν α
ποκλειστικήν προσήλωσιν είς τά κτή
ματα, ούτοι, οί έπήλιδες, ώς πράτ- 
τουσιν δλο: οί φύσει καί θέσει Ε
βραίοι, εδωκαν δλην τήν σημασίαν 
καί τήν προσοχήν των είς τά χρή
ματα. Ήνοιξαν έργαστήρια, μαγα
ζιά, κι’ έμπορεύοντο κι’ έχρηματί- 
ζοντο. Εΐτα ήλθεν ώρα, δπως καί 
τώρα καί πάντοτε συμβαίνει, οπότε 
οί εντόπιοι έλαβον άνάγκην τών χρη
μάτων, καί τότε ήρχισαν νά ύπο- 

’θηκεύουν τά κτήματα. Έωσότου παρ- 
1 ήλθε μία γενεά, ή μία καί ήμίσεια, 
, καί τά χρήματα έπέστρεψαν είς τούς 
δανειστάς, συμπαραλαβόντα μεθ’ έ- 

1 αυτών καί τά κτήματα.
'Έως τότε δέν εΐχε συλλογισθή 

τοιαΰτσ πράγματα ό Φραγκούλης 
Φραγκούλας, ούτε τόν έμελε ποτέ 
του περί χρημάτων. Άλλ’ έπ’ εσχά
των εϊχε λάβει άνάγκην καί δευτέ
ρου καί τρίτου δανείου, καί οί δα- 
νεισταί προθύμως του έδιδαν, άλλ’ 

?άπήτουν νά τούς καθιστά ύπέγγυα 
^τά καλύτερα κτήματα, έκ τών οποίων 
S έκαστον, εΐχε, κατ’ αύτόν έκτιμητήν, 
? δεκαπλασίαν άξίαν τού ποσού 
S δανειζομένου. Πλήν φεΰ! αύτός 
< ήτο ό 
? , ’° 
δ έφορε ι 
\ φέσι, 
s κιακόν μαΰρον σκούφον έπί τής κε- 
ρ φαλής. Άλλ’ εύρίσκετο σήμερον είς 
\ τήν έξοχήν. Έάν τόν συνηντώμεν 
? τήν προτεραίαν είς τήν άγοράν, κά- 
C τω είς τήν πολίχνην, θά έβλέπομεν 
S δτι εΐχε βάψει μαΰρον τό φέσι του... 
? Εΐχε πρόσφατον πένθος.

Εύθύς τότε τά δύο παιδία τοΰ 
Φραγκούλα καί πέντε ή έξ άλλοι μι
κροί μοσχομάγκαι άνερριχήθησαν έ- 
πάνω είς τήν στέγην τοΰ ναού καί 
ήρχισαν νά βαρούν τρελλά, άλύ- 
πητα, άχόρταστα, τόν μικρόν μισο- 
ραγισμένον κώδωνα, τόν κρεμάμενον 
άπό δύο διχαλωτών ξύλων, έκεΐ έπά- 
νω. "Υστερον άπό πολλάς φωνάς, 
μαλώματα καί έπιπλήξεις τοΰ Φρα
γκούλα, τοΰ μπάρμπα - Δημητροΰ 
τοΰ ψάλτου, καί τοΰ Παναγιώτου τής 
Άντωνίτσας (ένός καλού χωρικού 
δστις δέν έκουράζετο νά τρέχη είς ό
λα τά έξωκκλήσια καί νά κάμνη 
«κουμάντο», έως οΰ έπί τέλους ή 
δημαρχία ήναγκάσθη νά τόν άνα- 
γνωρίση ώς ισόβιον έπίτροπον δλων 
τών έξοχικών ναών), τά παιδία μό
λις έπαυσαν όψέποτε νά κρούουν τόν 
κώδωνα, κι έξεκόλλησαν τέλος άπό 
τήν στέγην τοΰ ναΐσκου. ‘Ο παπά- 
Νικόλας έβαλε Εύλογητόν, καί ήρ- 
χισε ή άκολουθία τής Αγρυπνίας.

Ό Φραγκούλας ήτο τόσον εύδιά- 
θετος εκείνη τήν έσπέραν, ώστε άπό 
τοΰ «Έλέησόν με ό Θεός», τής άρ- 
χής τοΰ Αποδείπνου, μέχρι τοΰ «Είη 
τό όνομα», είς τό τέλος τής λειτουρ
γίας — δπου ή παννυχίς διήρκεσε 
όκτώ ώρας άνευ διαλείμματος — δ
λα τά έψαλε καί τά άπήγγειλε μό
νος του, άπό τού δεξιού χορού, μό
λις έπιτρέπων είς τόν κύρ - Δημη- 
τρόν, tc v κάτοχον τοΰ άριστερού χο
ρού, νά λέγη. κι αύτός άπό κανένα 
τροπαράκι, διά νά ξενυστάξη. ’Έψα
λε τό «Θεαρχίω νεύματι» καί είς τούς 
όκτώ ήχους μοναχός του, προφάσει 
δτι ό κύρ - Δημητρός «δέν εΰρισκεν 
εύκολα τόν ήχον», ήτοι δέν ήδύνατο 
νά μεταβή άβιάστως καί άνευ χα
σμωδίας άπό ήχου είς ήχον. Είς τό 
τέλος τοΰ Εσπερινού, μοναχός του 
έδιάβασε τό Συναξάρι, καί χωρίς 
νά πάρη άνασασμόν, μοναχός του 
πάλιν άρχισε τόν Εξάψαλμον. ’Έ
ψαλε Καθίσματα, Πολυελέους, Ανα
βαθμούς καί Προκείμενα, εΐτα δλην 
τήν «Πεποικιλμένη» έως τό ” 
στείλε χορός», καί δλον τό 
ξω τό στόμα μου», έως τό 
παρ’ ήμών». Εΐτα έψαλεν 
Δοξολογίαν, έδιάβασεν "Ωρας καί 
Μετάληψιν, πρός χάριν δλων τών ή- 
τοιμασμένων διά τήν Θείαν Κοινω
νίαν, καί είς τήν λειτουργίαν πάλι 
δλα, τά Τυπικά, Μακαρισμούς, Τρισά 
γιον, τό Χερουβικόν, τό «Αί γενεαί 
πάσαι», τό Κοινωνικόν κ.λ.π. κ.λ.π.

κι έφιλιώθη μέ τήν σύζυγόν του.; 
Ήρραβώνισαν τήν Άργυρώ, εΐτα, 
μετ’ ολίγους μήνας τήν έστεφάνω- 
σαν... Εΐτα πάλιν έπήλθε τρίίος χω-' 
οισμός μεταξύ τοϋ παλαιού άνδρο-' 
γόνου, καί μ’ ένα γεροντόπαιδον μα
ζί, τό όποιον ήλθεν 
σχεδόν συγχρόνως 
τής πρωτοτόκου.

Τότε ή Κούμπω, 
δεκατριών έτών, δέν έπαυε νά τρέ-' 
χη. πλησίον τοΰ πατρός της, καί νά· 
τόν παρακινή ν’ άγαπήση μέ τήν; 
μητέρα. (

Μίαν ήμέραν, θλιβερά τοΰ εΐπεν:»
— Δέν θά μπορώ πλέον νάρχω-ι 

μαι, ούτε στό κελλί σου, πατέρα...' 
Εΐναι κάτι κακές γυναίκες, έκεΐ στό· 
μαχαλά, στό δρόμο πού περνώ, καί; 
τίς άκουοσ πού λέγανε καθώς περ-, 
νουσα: «Νά, τό κορίτσι τής Φραγ-' 
κούλαινας, πού τήν έχει άπαρατή-' 
σει ό άντρας της...». Δέν τό βαστώ,· 
πλέον, πατέρα...

Τφ δντι, παρήλθον τρεις ήμέραι,; 
καί ή Κούμπω δέν έφάνη είς τό κελ-, 
λί τοΰ πατρός της. Τήν τετάρτην1 
ήμέραν ήλθε πολύ ώχρά καί μαρα-! 
μένη· έφαίνετο νά πάσχη.

— Τί έχεις κορίτσι μου, τής εΐ-1 
πεν ό πατήρ της.

-—"Αν δέν έλθης, πατέρα, τού, 
απήντησεν άποτόμως αίφνης, μέ πα-' 
ράπονον καί μέ πνιγμένα δάκρυα,! 
να ξευρης, θά πεθάνω άπ’ τόν καη-1 
μό μου!

— Ερχομαι, κορίτσι μου, εΐπεν όί 
Φραγκούλας. <

1Φ δντι, τήν άλλην ήμέραν έπη-' 
έίζ την οικίαν. Άλλ’ ή νεαρά» 

κόρη έπεσε πράγματι ασθενής καί; 
εΐχε δεινόν πυρετόν. "Οταν ό πα-*  
τέρας ήλθεν παρά τήν κλίνην της» 
κοί τής άνήγγειλεν δτι έκαμεν ά-! •jZZVTrv*»,  .ιΑ . ..„_Χ_ r· . . 1
ΧαΡΠ· Π’Γθν αργα ττλεον. Ή τρυφερά'

εις τόν κόσμον 
μέ τόν γάμον;

ήτις εΐχε γίνει

Κατόπιν σΐτήσεώς της ή 
;συμπολΐτις μας Δέσποινα 
'Χατζηπαναγιώτου, κάτοικος 
Αιγάλεω, όδός Χαλκηδόνας 
49, έξητάσθη ύπό τοϋ Ιατρού 
;κ. Παντελή Χατζηπαναγιώ
του, μέλους του Διοικητικοί) 

’Συμβουλίου τοΟ Συλλόγου 
>καί τής έχορηγήθησαν ψάρ- 
ίμακα άξίας 150 
έντελώς δωρεάν.

δραχμών

Εύχαριστήριος 
τής συμπολίτιδός 
,σημβιωτέον, ούδεμίαν συγγέ
νειαν έχει μέ τόν ’Ιατρόν κ. 
Παντελήν Χατζηπαναγιώτου) 
δημοσιεύεται είς άλλην σε 
λίδα.

έπιστολή 
μας (ήτις

ΑΝΑΣΤΟΛΗ
ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τό εκδρομικόν πρό
γραμμα τοΰ Συλλόγου 
,τό όποιον άναγγείλαμεν 

Υ“ππ''.μέ μητέρα της, διά νά?εΐς προηγούμενον φύλ- 
χαρη, ητον άργά πλέον. Ή τρυφερά S. ’ Κ ψ
παιδίσκη έμαράνθη έξ άγνωστου νό-μ“®»^1 
σου, καί ούτε φάρμακον, ούτε νο-\τ£$ν 
σηλεία ισχυσε νά τήν άνακαλέση' 
fir τΑιζ ττ«->Α/τιζΛνΐΛΛτ. __  >r—
μήθη χωρίς άγωνίαν καί πόνον, έξέ- 
πνευσε ώς πουλί, μέ τήν λαλιάν εϊς 
τό στόμα: <

μη

τού 
δέν

μόνος καημός του...
Φραγκούλης Φραγκούλας 
πλέον τό ώραΐον του μαΰρον 
τό τουνεζιάνικον έφερεν οί-

δέν

Τφ δντι, δταν έβράδυασε καλά 
καί ήρχισε νά σκοτεινιάζη, ή κυρά 
Σινιώρα ήλθε, μαζί μέ τήν γραΐαν 
μητέρα της καί μέ τά τέσσαρα παι
διά της, έν συνοδεία καί άλλων προ
σκυνητή ιών, γειτονισσών ή συγγε
νών της. ’Από πολλών μηνών δέν

«Σ υνέ- 
«Άνοί- 
«Δέξου 
Αίνους,

Τέλος, μετά τήν λειτουργίαν ό 
παπάς, ό Φραγκούλας καί ή οίκο- 
γένειά του καί ολίγοι φίλοι έκάθη- 
σαν κι έφαγαν όμοϋ καί ηύφράνθησαν, 
καί τήν έσπέραν ό Φραγκούλας έ- 
πανήρχετο, είρηνικώς καί μέ άγά- 
ηην, μετά τής συζύγου του καί τών 
τέκνων του, ύπό τήν οικιακήν στέ
γην.

Πριν παρέλθη έτος έγεννήθη ή 
Κούμπω ‘Η κόρη αΰτη, πλάσμα χα- 
ριτωμένον καί συμπαθές άνε- 
τρέφετο και ήλικιοΰτο, έγίνετο τό 
χάρμα καί ή παρηγοριά τοΰ πατρός 
της. Δέν εΐχε μόνον νοημοσύνην πρώ
ιμον, άλλά καί κάτι άλλο παράδοξον 
γνώρισμα, οίονεί χαρακτήρα φρονί- ! 
μου γυναικός είς ήλικίαν παιδίσκης.1 
"Υστερον, μετά χρόνους, δταν έπήλ-J 
θεν ό δεύτερος χωρισμός, ή Κούμπω, < 
όκταέτις τότε, έτρεχε πλησίον τοΰ' 
πατρός της είς τό «κελλί του», δπου < 
κατώκει είς τήν ανωφερή έσχατιάν' 
τής πολίχνης, καί τόν έγέμιζε πε-] 
ριποιήσεις και τρυφερότητας. ί

Αύτό μόνον έδέχετο προθύμως τούς < 
πατρικούς χαλινούς, ένώ τά άλλα< 
τέκνα δέν ήρχοντο ποτέ πλησίον τοΰ ] 
πατρός των, καί διά τοΰτο έκεΐνος^ 
τήν ώνόμαζε «τό εύάγωγο». Καθη-ί 
μερινώς έτρεχε νά τόν εύρη, καί δέν < 
έπαυε ·νά τόν παρακαλή:

—’Έλα, πατέρα, στό σπίτι- μή $ 
μάς άφήσης, λέγ’ ή μητέρα, ζωνταρ-< 
φανά. ]

Μίαν τών ήμερών, έτρεξε δρομαία,’ 
φαιδρά, καί πνευστιώσα τοΰ είπε: $

— Τάμαθες, πατέρα;... Θά παν-’ 
τρέψουμε τ’ Άργυρώ μας... ’Έλα < 
στό σπίτι, γιατί δέν εΐναι πρέπον, ’ 
λέγει ή μητέρα, νά εΐσθε χωρισμέ-5 
νοι, έσεΐς, πού θά παντρευτή τ’ ’Αρ-! 
γυρώ μας... γιά νά μήν κακιώση ό< 
γαμπρός!...

Τώ δντι ό Φραγκούλας έπείσθη*

αναστέλλεται λόγω 
δερινών διακοπώνvu ιΐ|ν «νακαΛεση 3 » , _ _ ,

είς τόν πρόσκαιρον κόσμον. Έκοι-?ΓϊΑ£ΐστων ΠατρΚΟΤΟΥ. ΤΟ
•νέον πρόγραμμα τών έκ- 
•δρόμων τοΰ φθινοπώρου 

-- Πατέρα! Πατέρα! στήν Πα-|9ά άναγγελδη προσεχώς, 
ναγιά να κάμετε μιά λειτουργία...c 
μέ τήν μητέρα μαζί!... .

Εΐπε καί άπέθανε!
Ό Φραγκούλας έκλαυσεν άπαρη-^ 

μέ τήν σύζυγόν του... Κατόπιν άπε»; 
σύρθη, κΓ έξηκολούθησε νά κλαίη 
μόνος του, είς τήν έρημιάν...

τελευταΐ°ς οΰτος χωρισμός ή-' 
το μάλλον φιλικός καί μέ τήν συναί~; 
νεσιν τής Σινιώρας, ήτις έίβλεπεν,! 
δτι ό γέρων σύζυγός της έΛτεθύμεί 
μάλλον νά γίνη μοναχός. Ό Φραγ-! 
κούλας ενθυμείτο τήν τελευταίαν σύ-1 
στάσιν της Κούμπως: «μέ τήν μη-, 
τέρα μαζί». Μόνον έν παροδικόν πει-' 
σμα τοΰ εΐχεν έλθει. Τοΰ έφάνη, δτι! 
αί ίδιοι αί άδελφαί της, ή ΰπανδρος,. 
καί ή άλλη,, ή δευτερότοκος, δέν την\ . - ■. . - , Α · ·. · · .
έλυπήθησαν δσον έπρεπε,'δέν τήν? ήμερ° τΓ1ς _Αναστάσεως, που 
έπένθησαν, όσον της ήξ,ζ'ε, τή„ ά-^6ρ-θηκ“ .Ρού/ελΠ· Γυναίκες,
τυχή μικρόν, τήν ΚούμΊτω.’ Έκτοτε*  
έξηκολούθει νά ζή όλομόναχος ττάλιν,' 
τώρα «έττΐ γήρατος ούδώ». Καί εν
θυμείτο τόν στίχον τού Ψαλτηρίου: 
«Μή άπωση με είς καιρόν γήρως.,.' 
καί εως γήρως καί πρεσβείου, μή 
εγκαταλείπης με».

Καϊ τήν ήμέραν αύτήν, τήν πα
ραμονήν τής Κοιμήσεως ττάλιν, ιό, . 
ευρίσκομεν νά κάθηται εϊς τό προ-i λος καί 
αυλιον τοΰ ναΐσκου, καί νά καπνίζη) αγκαλιές, 
μελαγχολικώς τό τσιμπούκι του, μέ? ανάμικτα’ 
τόν ηλέκτρινον μαμάν... άναλογιζό-ξ ζαν τούς 
μένος τόσα αλλα καί τούς όχληρούς 
δανειστάς του, οί όποιοι τοΰ είχαν' 
πάρει έν τιμ μεταξύ τό καλύτερον! 
κτήυα — ένα ολόκληρον βουνόν, έ-< 
λαιώνα, άμπελον, άγρόν μέ όπωρο-' 
φόρα δένδρα, μέ βρύσιν, μέ ρέμα» 
καί νερόμυλον — καί νά έκχύνη τά' 
παράπονά του είς θρηνώδεις μελω-, 
δίας πρός τήν Παναγίαν- «Έκύκλω-' 
σαν αί τοΰ βίου μου άλγαι, ώσπερ! 
μέλισσαι κηρίον, Παρθένε...». < 

Καί έπόθει όλοψύχως τόν μονα-J 
χικόν βίον, ολίγον άργά, καί έπεκα-» 
λεΐτο μεγάλη τή φωνή τόν «Γλυκά-] 
σμόν τών ’ ,, , .
νων τήν χαράν», δπως έλθη είς αύ-' 
τόν βοηθός καί

«Άντιλαβού μου καί ρΰσαι 
τών αιωνίων

ϋ Φροογκουλας έκλαυσεν άπαρη-S αιτέρας των πατρίδος. Ή ψυχή τους, 
γορητος· έκλαυσεν άχόρταστα, όμοΰί ώς διεπίστωσα, εΐναι ζωντανεμένη,

”............—- ί' · · eTvoci ή Ελληνική ψυχή, εΐναι διάρ
κεια, εΐναι ή έλληνική αίωνιότης. 
Τό πρωΐ τής Κυριακής δλο τό χω
ριό ήταν αναστατωμένο, περίμεναν 
μέ άγωνία τά πούλμαν, πού θά έ
φθαναν οί έκδρομεΐς.

Είς τά δύο καφενεία, τοΰ κ. Βο- , 
γιατζή καί τοΰ κ. Κούκου, εΐχαν 
στηθή οί ψησταριές μέ τά άρνιά 
καί κοκορέτσια. 'Ο κ. Γαρυφάλου 
έψηνε τό μεγαλύτερο άρνί διά νά φι- 
λοξενήση, τούς εκλεκτούς πατριώ
τας. Ή εικόνα αύτή μοΰ θύμησε

άνδρες καί παιδιά φόρεσαν τά γιορ
τινά τους, τά σπίτια δλα έτοίμαζαν 
τό πατροπαράδοτο έθιμο, χαλβά καί 
κατιμέρια.

Τά σπίτια τους, πεντακάθαρα 
καί οί κήποι μέ τά λουλούδια καλω- 
σώριζαν τούς έπισκέπτας. Οί έκ
δρομεΐς έφθασαν είς τάς ένδεκα ά- 
κριβώς είς τό προαύλιο τοΰ σχο- 

tovs λείου. Τούς ύπεδέχθησαν ό δάσκα- 
δλοι οί κάτοικοι. Φιλιά, 
συγκινήσεις, άναμνήσεις, 
συναισθήματα συνήρπα- 

πατριώτας μας.
Γ. Γαρυφάλου εΐχε μερι-Ό κ. ' 

μνήσει διά δλα. Τό σχολείο στολι
σμένο μέ πολύ γούστο, μέ τις σαου- 
λιές μυρωμένες, τό χαμόμηλο, τίς 
μυρτιές, τά σκΐνα καί τίς τεράστι
ες άνθοδέσμες, πού περίμεναν τούς 
ξένους. Συγκινημένος, ό κ. Γαρυ- 
φάλου, εΐπε ολίγα λόγια. Έπίσης 
ώμίλησε ό έκλεκτός Πρόεδρος κ. 
Σαοάφης καί ένα καλοβαλμένο έ
ξυπνο βλαστάρι, άπό τήν τρίτη γε
νιά τής Μάκρης, έκανε δλους τούς 
παρευρισκομένους νά κλάψουν. ‘Ο 

_ ___  Σύλλογος τών Μακρηνολιβισιανών, 
’Αγγέλων, τών θλίβομε-? έφερε άρκετά δέματα πρός άνακού- 

|φισιν τών συγχωριανών μας. (Έπί- 
S σης ό κ. Λαζαρίδης, Άρχιμανδρί- 
? της τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αθηνών, ώ- 
> μίλησε λέγοντας πώς θά τούς βοη- 

θήση διά τήν άνέγερσιν τής έκκλη- 
• σίας των). Μέ άνδιοτέλεια παρέ

χουν τήν ήθικήν βοήθειάν των, τήν 
πιό ειλικρινή άγάπη τους, τήν ά- 
φοσίσωσί τους είς κάθε Πατριώτην 
πού θά τήν χρειασθή. 'Ύστερα άπό 
τούς λόγους καί τίς συγκινήσεις, 
άρχισε τό φαγοπότι. Μιά καλοκαι
ρινή βροχή μάς χάλασε τήν δμορφη 
αύτή εικόνα. Ήτο τέσσερις τό ά- 
πόγευμα, σάν πήρα τό δρόμο τής 
έπιστροφής μέ τό αμάξι τοΰ έκλε- 
κτοΰ Συμβολαιογράφου κ. Βύρωνος 
Τσακίρη, καθώς καί τής κ. Ειρήνης 
Καραμιχάλη. Οί έκδρομεΐς, παρέμει- 

| ναν νά συνεχίσουν τό γλέντι τους.
Προτού κλείσω τό θέμα μου, θά 

ήθελα νά τονίσω, πώς οί Μακρηνο - 
Λιβισιανοί τοΰ Πλατανακίου, τούς 
οποίους πρώτη φορά έγνώρισα, εΐ
ναι άνθρωποι δημιουργικοί, χαρού
μενοι, αισιόδοξοι, εύγενεΐς, φιλοπά- 
τριδες καί βλέπουν πάντα ψηλά καί 
πέραν άπό τά μέτρα τού καθημερι
νού, μέ τά σταθμά τής έντιμότητος. 
Μάς χάρισαν έντονο τό αίσθημα δι
κά ί ας ύπερηφανείας, δτι έχομε τέ
τοιους Πατριώτας είς τό γραφικό 
καί μικρό αύτό χωρίουδάκι, πού λέ
γεται Πλατανάκι.

σώτειρα.

βασάνων...»

ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ

(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος) 

δέχθηκε ό κ. Γ. Γαρυφάλου καί ή 
κ. Ειρήνη Καραμιχάλη. Σέ λίγο κα- 
τέφθαναν οί κάτοικοι νά χαιρετή
σουν τήν άγνωστη ξένη. Τό βράδυ 
μάς συνώδευσε ό εξαίρετος διδά
σκαλος κ. Γαρυφάλου νά δούμε τήν 
ταινία Γκόλφω. Είς ένα κέντρο, τοΰ 
κ. Ελευθερίου Κούκου, τό όποιον 
ήτο παντοπωλεΐον, κρεοπωλεΐον, 
κουρεΐον, έδίδετο καί ή παράστα- 
σις, πρός ψυχαγωγίαν τών κατοί
κων! Ώραΐο θέαμα... Δέον νά ση- 
μειωθή ότι γιά μένα ύπήρξε συγ
κινητική αύτή ή στιγμή δταν είδα 
τούς πατριώτας μας νά παρακολου
θούν μέ τόσον ένδιαφέρον τό έργον 
αύτό. Καί τί δέν θά έδινα έκείνη 
τήν ώρα, νά τούς χαρίσω περισσό
τερη χαρά, είς αύτούς πού ζοΰν 
μακρυά άπό τις ψυχαγωγίες τής 
πόλεως μέ μόνη συντροφιά τή φύ
σι καί μέ τίς αναμνήσεις τής ίδι- ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ
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ια συνεδρίαση τοϋ
Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Συλλόγου, στις Αρχές τοϋ κα
λοκαιριού, κάποιος Σύμβου
λος τόλμησε νά διατυπώση 
τήν γνώμη πώς ή έφημερίδα 
θάπρεπε νά διακόψη τήν 
έκδοσή της κατά τούς θερι
νούς μήνας.

— *ΤΙ  λές;» τοϋ Απήντη 
σαν ομόφωνα ό'λοι σχεδόν οί 
υπόλοιποι άγανακτισμένοι. 
«Μέ κανένα τρόπο δέν πρέ
πει νά διακοπή ή δκδοσις τής 
έφημερίδος ! Οί πατριώται μας 
πρέπει νά τήν παίρνουν τα
κτικά /».

Ό καϋμένος ό Σύμβουλος 
μετάνοιωσε γιά τήν σκέψη 
πού εκανε καί θέλησε νά δι- 
καιολογηθή.

— «Μά £τσι γίνεται σέ 
πολλά έντυπα! Δέν θά κά
νουμε έμεϊς κάτι πού δέν 
γίνεται /»’

— «Μπορεί νά τδ κάνουν 
οί άλλοι, μά έμεΐς πρέπει 
ν&μαστε συνεπείς πρός τούς 
συνδρομητάς μας /».

Αύτά κι’ άλλα παρόμοια 
διετυπώθησαν τήν ήμέρα έ- 
κείνη στδ Συμβούλιο καί έλή- 
φθη ή άπόψασις νά συνεχι- 
σθή ή εκδοσις τής έφημερίδος 
ανελλιπώς κάθε μήνα

Άλλά, «άλλαι μέν βουλαϊ 
Ανθρώπων άλλα δέ Θεός κε
λεύει». Στήν προκειμένη πε 
ρίπτωση ήταν έ'να απρόοπτο

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

"Ενα έλικοειδές μονοπάτι, κάπου 
στή Ν. Μάκρη, διασχίζει άγρούς καί 
κτήματα γιά νά φτάσει στή θάλασ
σα, καμωμένη άπό τήν έπιμονή τών 
παραθεριστών νά λούσουν στή θά
λασσα τά κουρασμένα κορμιά τους 
καί τό πείσμα τών χτηματιών νά 
μή προσφέρουν μιά πιθαμή γής γιά 
τή ρυμοτομία τής περιοχής καί τήν 
εξυπηρέτηση τοΰ συνόλου, καί ού- 
σιαστικά τοΰ έαυτοΰ των.

Τήν κάθοδο τών μυρίων ανοίγει 
κάθε πρωΐ ή Κόρη τών Κυμάτων 
πού βουτάει στή θάλασσα πριν προ
λάβουν νά βουτήξουν οί άχτίνες τοΰ 
"Ηλιου. 'Ωρολόγιον Βέγκα δέ χρειά
ζεται γιά τούς περίοικους. "Οταν 
περνάει, ή ώρα εΐναι πέντε, καί δταν 
επιστρέφει, πέντε καί τέταρτο.

Κείνο τό πρωΐ «Ή Κόρη τών κυ
μάτων», στή κάθοδό της πρός τή 
θάλασσα ήσθάνθη ένα πράγμα νά 
ορθώνεται έμπροσθέν της καί νά τής 
φράζει τό δρόμο. Μέ μιά γρήγορη 
ματιά πήρε τό μάτι της σειρά άπό 
σιδερένιους στύλους πού πρόδιναν 
τις προθέσεις τοΰ παλουκοθέτου νά 
καταπατήσει λωρίδες τών δύο δρό
μων καί δύο μονοπατιών. Καί μέ 
μένος τριάντα λιβισιανών κατευθύ- 
νεται πρός τόν παλουκοθέτην άπο- 
φασισμένη νά τοΰ κάνει τήν κοιλιάν 
ταλάκαν.

— Πρέ πού νά σί χαλάσι ή Θεός 
τσιφλίκιν σου έκαμις τούν δρόμουν;

Τήν έκοίταξεν ό άνθρωπος κατά
πληκτος καί περίφοβος, καί έπειδή 
ήταν ένοχος άποφάσισε νά παραστή- 
σει τόν κοσμικόν, καί νά συστη,θή.

—Μπορούσατε νά πήτε πρώτα 
καλημέρα... Όλοφέρνης!

— Μπρέ άμάν!... τί... όλοφέρνης 
τί... όλοσούρνης, εφαές τουν τούν 
ίδρόμουν... Νά πάου θέλου στήν Κοι- 1 
νότητα νά σί κάμει μί τά κρεμμυ- 
δάκιαν!

Τρομαγμένος ό άνθρωπος έξαφα- 
νίζεται, καί ή Κόρη τών Κυμάτων 
παρουσιάζεται είς τάς Άρχάς καί 
τήν Εξουσίαν, καί ξαναγυρίζει μέ 
τήν συνοδεία βλοσυρών οργάνων τής 
Τάξεως καί τοΰ Δικαίου. Άλλά ό 
παλουκοθέτης εΐχεν έξαψανισθή, καί 
άφησε ένα κολαούζον πού παράσται- 
νε τόν βλάκα. Οί έκπρόσωποι τών 
άρχών έδωσαν τίς σχετικές έντο- 
λές στόν κολαούζο καί έφυγαν μέ 
τή βεβαιότητα δτι... δέν θά γίνει 
τίποτα.

Τήν άλλη μέρα τό πρωΐ, ή Κόρη 
τών Κυμάτων, έσπασε τά μούτρα της 
πάνω στό σύρμα, πού εΐχε τοποθε- 
τηθή στό πείσμα τών Άρχών. Άνα- 

ταξίδι τής υποφαινόμενης στδ 
εξωτερικό πού Ανέτρεψε άλας 
τάς καλάς Αποφάσεις καί έπέ- 
βαλε τήν άναστολή τής έκδό
σεως. Φυσικά δέν εϊναι ή 
πρώτη φορά πού συνέβη αύ
τδ καί πάντοτε μάς λυπεί πού 
λόγοι άνωτέρας βίας μάς Αναγ
κάζουν νά μήν είμαστε συνε 
πεις.

Θά ήταν βέβαια εύχής έρ
γον άν τή συναίσθηση αύτή 
τής συνέπειας τήν μεταδίδαμε 
καί σ' δλους τούς άναγνώστας 
μας. Τότε θά ήταν δλα πιδ 
εύκολα καί θά έδημιουργήτο 
αύτός ό αόρατος δεσμός πού 
δταν ύπάρχη μεταξύ ενός έν- 
τύπου καί Αναγνωστικού κοι
νού άποτελεΐ ενα κρίκο Αγά
πης καί εϊναι ή μεγαλύτερη 
Απόδειξη τής έπιτυχίας τής 
Αποστολής του.

Δέν μπορούμε νά ύπερη- 
φανευθοϋμε ακόμη πώς φθά
σαμε στό σημείο αύτό! Ξέ
ρουμε πώς χρειάζεται πολλή 
δουλειά άπό μάς, καλή θέ
ληση καί κατανόηση άπό τούς 
άναγνώστας μας. Μάς παρη 
γορεΐ δμως καί μάς δίνει 
θάρρος ή διαπίστωση πώς ή 
καθυστέρηση τής λήψεως τής 
έφημερίδος εκανε πολλούς 
νά τήν άναζητήσουν. ’Άς 
ελπίσουμε πώς σύντομα θά 
τούς γίνη Απαραίτητη καί θά 
τήν περιμένουν Ανυπόμονα.

ΡΕΝΑ ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

κρούει πρύμναν, έπελαύνει κατά τών 
άρχών καί πήρε τήν άπάντηση.

— Ί μές έκαμάμουμ Μπούουου! 
γιά νά τρομάξει, άλλά έν ίτρόμα- 
ξιν!

Έν τφ μεταξύ γύρω άπό τά 
σύρματα τοΰ παλουκοθέτη πλήθος 
άπό θαλασσοδιψασμένους, μπικινο- 
φόρους καί μή, τριγυρίζουν σάν σα
στισμένα μυρμίγκια πού έχασαν τή 
φωλιά τους, γιά νά βροΰν διέξοδο 
πρός τή θάλασσα καί ό πιό θαρα- 
λέος άνασπά Αλεξανδρινή σπάθα 
καί κόβει τόν Γόρδιο δεσμό. Καί 
τό πλήθος ξεχύθηκε πρός τήν παρα
λία.

Άλλά πίσω άπό τό κτήμα τοϋ 
παλουκοθέτου τό μονοπάτι περνού
σε άπό «μιαν κουτσουλιάν γής» πού 
τήν κατείχε ένας εύτραφής σύζυγος, 
ευτραφούς συζύγου καί μητρός ευ
τραφών τέκνων. Καί εΐπεν ή οικο
γένεια τών ευτραφών.

—Αφού αυτός έκλεισε τό μονο
πάτι νά τό κλείσουμε καί μεΐς.

Καί ό εύτραφής σύζυγος στάθη,- 
κε φρουρός στήν τρύπα πού άνοι
ξαν οί διαμαρτυρόμενοι παραθερι
στές. Καί τότε έφθασεν ή Κόρη τών 
Κυμάτων. Χώνει τό κεφάλι της άπό 
τήν τρύπα άλλά τό δρασκέλισμά της 
άνακόπτεται άπό τή θέα ένός πλα
δαρού ματιού πάνω σέ μιά τεράστια 
κοιλιά. «Τέ!» έκραξε καί σήκωσε 
τά μάτια στόν ουρανό γιά νά σταυ- 
ροκοπηθή, όπόταν συνάντησε τά ύπό- 
λοιπα δυό μάτια τοΰ εύτραφοΰς Κυ
ρίου και άκουσε φωνή απειλητική:

— Απαγορεύεται!
— Καί γιατί παρακαλώ;
— Γιατί αυτό εΐναι κατοικία!
Εΐπεν ό όμφαλοπρεπής κύριος καί 

έδειξε τούς σκόρπιους θάμνους κάτι

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΑ ΜΑΣ ΜΑΚΡΗ

Έμεΐς οί άνθρωποι, σάν έχου
με κάποιον τίτλο τδν δένουμε σμι
χτά στ’ όνομά μας, δπως δ ναυα
γός γαντζώνεται άπδ τή σανίδα, 
γιατί χωρίς αύτδν κινδυνεύουμε 
νά πνιγούμε στδ πέλαγος τής ά- 
φάνειας. ’Έτσι παύουμε νάμαστε 
δ τάδε, άλλά δ κ. Διευθυντής, 
δ κ. Πρόεδρος ή δ κ. Υπουργός. 
Ό τίτλος μάς δίνει τήν προσω
πικότητα πού άλλοιώς κινδυνεύ
αμε νά μήν έχουμε. 'Όταν δμως 
δ τίτλος δέν φτάνει γιά νά καλύ
ψει τήν μεγαλοφυΐα, τδ δυναμι
σμό ή τήν λαμπρότητα πού τ’ 
όνομα κέρδισε άπ’ τδν άνθρωπο 
πού τδ φέρει, τότε, δ Λαός πού 
τά πάντα κρίνει, καταργεί τδν 
τίτλο πού δέν στάθηκε ικανός νά 
σταθή στδ ύψος τού άνθρώπου αύ
τοΰ καί καθαγιάζει τ’ όνομα. "Ε
τσι δ Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν 
πρώτα Ελευθέριος Βενιζέλος και 
υστέρα αρχηγός μιάς ιστορικής 
επανάστασης καί πρωθυπουργός 
τής Ελλάδος. Γιά τδν ίδιο λόγο 
δέν λέμε δ Διευθυντής τού Γαλ
λικού ’Ινστιτούτου, άλλά δ Όκτά- 
βιος Μερλιέ, γιατί ό ύπεράνθρω- 
πος αύτός κατώρθωσε νά μετά- 
λαμπαδιάσει σ’ ένα απλό σχο
λικό ίδρυμα δλη τήν αίγλη τής 
προσωπικότητάς του, πού ξεπερ
νά τά στενά δρια ένός σκολειού, 
ξεπερνά τά όρια δύο Κρατών καί 
άγκαλιάζει αύτδ πού λέγεται 
Πνευματικός Κόσμος στήν παναν
θρώπινη του έννοια καί Πολιτι
σμός στήν Ιδανική του μορφή.

Δέν πρόκειται ν’ άπαριθμήσω 
τά έργα τού Μερλιέ. Ούτε έγώ 
είμαι Ήοακλής, ούτε ή έφημε
ρίδα αύτή είναι Πύθος τών Δα
ναΐδων γιά νά τά χωρέσει. Θά 
ήθελα μόνο νά ύπογραμμίσω τδ 
βαθύτερο περιεχόμενο και -ήν 
συμβολική άξια τού έργου τού 
τραγικώς - τέως Διευθυντού τοΰ 

άγκάθια καί μερικά αξιοθρήνητα κλή
ματα.

—«Λουλάς εΐνιν», σκέφθηκε ή Κό
ρη τών Κυμάτων καί πήγε να προ
χωρήσει.

— Μά δέ μπορείτε νά μπαίνετε 
έτσι στά σπίτια. Θά μπορούσατε 
νά μάς βρήτε γυμνούς!

Σκύβει ή Κόρη τών Κυμάτων και 
ξαναβλέπει τή θεώρατη κοιλιά που 
σκέπαζε τά πάντα και άνακράζει.

— Κΐ χάν φουράς κι χάν έν φου- 
ράς μαγιόν τοΰ ϊδιουν κάνει.

Καί προχώρησε, μά τήν σταμάτη
σε ή φωνή τής συζύγου ποΰ έσπευ- 
σε νά βοηθήσει τόν άποστομωθέντα 
σύζυγον.

—Στάσου Κυρά μου καί μπήκες 
μές ’στό μπάνιο!

Και δείχνει ένα θάμνο μπροστά 
στήν Κόρη τών Κυμάτων. Σκύβει 
έκείνη καί βλέπει δτι πατούσε ένα 
άλλο μικρό θαμνάκι. Δίνει ένα πήδο 
καί λέει.

— Μέ συγχωρεΐτε μανδάμ, πάτη
σα τό μπιντέ σας.

Καί άπήλθε καγχάζουσα.
Έν τφ μεταξύ γοερές κραυγές 

άκούσθησαν άπό τά άλλα κτήματα 
δπου οί κάτοικοί των βρέθηκαν ξα
φνικά μέ τις πόρτες φραγμένες άπό 
τά σύρματα τοΰ παλουκοθέτη.

Καί έγινιν σαματάς μιάλους.
'Η συνέχεια τής ιστορίας είναι δτι 

τό βράδυ κλείνει τό σύρμα δ όμφα
λοπρεπής καί τό πρωΐ τό άνοίγουν 
οί θαλασσομανεΐς.

Και τώρα περιμένουμε μπάς καί 
κάνει ή Κοινότης «Μπούου!» καί 
τρομάξει και ό όμφαλοπρεπής.

ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥΣΑΙΟΣ!

Γαλλικού ’Ινστιτούτου, Αντλών
τας παράδειγμα άπό τά πιό ση
μαντικά του έπιτεύγματα.

Ή Γαλλία ήταν πάντα ή πνευ
ματική αδελφή τής πατρίδας μας, 
καί ή Γαλλική ή κυρίαρχη ξένη 
γλώσσα στήν Ελλάδα ώς τόν δεύ
τερο παγκόσμιο πόλεμο. Μέ τήν 
απελευθέρωση άνάτειλε ένα και
νούργιο λαμπρό Αστέρι πού θάμ
πωσε τόν κόσμο, ή ’Αμερική, κι’ 
οί "Ελληνες ρίχτηκαν μέ τά μού
τρα νά μάθουν τά ’Αγγλικά, για
τί ήταν ένα πρόσφορο μέσο γιά 
κοινωνική Αναρρίχηση, γιά μι- 
σθολογική βελτίωση, γιά έκπα- 
τρισμό, γιά μόδα. 'Ωραία ή γλώσ
σα μά κοινά τά ελατήρια πού 
κινούσαν τόν κόσμο νά τήν μά
θει. Πλήθαιναν σά μανιτάρια τά 
’Αγγλικά ’Ινστιτούτα καί τό Γαλ
λικό κινδύνευε νά καταποντισθή. 
Τδ ’Ινστιτούτο ναί, άλλά ό Μερ
λιέ δχι. ’Ανασκουμπώθηκε μαζί 
μέ τούς έπιτελεϊς του και σέ έλά- 
χιστο χρονικό διάστημα, άναπλέ- 
οντας τό ρεύμα σέ αντίθετη φο
ρά τό καράβι τοΰ Γαλλικού ’Ιν
στιτούτου ερχόταν πρώτο, κερδί
ζοντας τόν σεβασμό, τήν έκτίμη- 
ση καί τήν άγάπη τοΰ Ελληνι
κού Λαοΰ καί τού πνευματικού 
μας κόσμου. 'Η ιδιοφυία καί τό 
πνευματικό βάθος τού Όκτάβιου 
Μερλιέ, τόν δδήγησαν στόν ήρωϊ- 
κό δρόμο, καί στά κοινά έλατήρια 
πού οδηγούσαν στήν έκμάθηση 
τής ’Αγγλικής (πού δέν ύστε
ρε! καθόλου σέ πνευματικότητα 
άπό τή Γαλλική) άντέταξε εύγε- 
νέστερα έλατήρια: τήν καλλιέρ
γεια τοΰ πνεύματος καί τοΰ ήθους, 
μ’ αλλα λόγια τήν ψυχική καλλι
έργεια. Τελειώνοντας τό Γαλλι
κό ’Ινστιτούτο έβγαινες ποτισμέ- 
,ος μέ τά ιδεώδη τοϋ Γαλλικού 
καί τοΰ Ελληνικού πνεύματος, 
δηλαδή έβγαινες άνθρωπος, μ’ άλ
λα λόγια παγκόσμιος πολίτης. 
Κερδίζοντας γιά τή Γαλλία τή 
μάχη τής ΙΙνευματικής Γαλλίας, 
δ Όκτάβιος Μερλιέ, κέρδιζε ταυ
τόχρονα καί τή μάχη τοΰ πνεύ
ματος ένάντια στήν δλη.

Δίνοντας αύτή τή μάχη γιά 
τήν πατρίδα του ό Μερλιέ κατα- 
νοοΰσε δτι τό στεφάνι τής νίκης 
πού κέρδιζε ήταν καμωμένο άπό 
'Ελληνική δάφνη καί κερδισμένο 
μέ 'Ελληνικά κορμιά. ’Ένιωθε 
πώς δέν μπορούσε καί δέν έπρε
πε νά κερδίσει τήν άγάπη γιά 
τή Γαλλία παρά μέσα άπό τήν 
άγάπη γιά τήν Ελλάδα. ΓΓ αύ
τό καί έστρεψε τήν προσοχή του 
στίς Ελληνικές πνευματικές κλη
ρονομιές. Κοντά στις θαυμάσιες 
εκδόσεις Γαλλικών έργων έξ ίσου 
θαυμάσιες έκδόσεις Ελληνικών. 
Κοντά στήν ’Έκθεση γιά τόν Βί- 
κτωρα Ούγκό, ή μοναδική έκθεση 
γιά τό έργο τοΰ Σολωμοΰ. Καί 
τέλος τό μοναδικό στό είδος του 
Βιβλιογραφικό Δελτίο. Πραγμα
τοποιεί τήν άποστολή του σά Γάλ
λος καί τήν ίδια στιγμή έκτελεϊ 
τό καθήκον του στή χώρα πού 
τόν φιλοξενεί. Σά δάσκαλος πού 
εϊναι ξέρει πώς άποκτας καλό 
μαθητή δταν τοΰ κερδίσεις τήν 
έμπιστοσύνη. "Ετσι ή Γαλλία Α
ποκτά στό πρόσωπό του τόν με- 
γαλύτερό της δάσκαλο, καί δ Ελ
ληνικός Λαός τόν θεωρεί σάν τόν 
καλύτερο πρέσβυ τής Γαλλίας στόν 
τόπο του, γιατί ύπηρετεϊται ύπη- 
ρετώντας.

Μ’ αύτή τήν κατευθυντήρια 
γραμμή ήταν φυσικό ν’ αγκαλιά
σει μέ τή δημιουργική του θέρμη 
τήν ιδέα καί τό έργο τής αντά
ξιας συζύγου του Μέλπως Λογο
θέτη - Μερλιέ, πού εϊχε ιδρύσει 
καί όργανώσει τό Κέντρο Μικρα
σιατικών Σπουδών. Μέ τή συμπα
ράσταση τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτού
του ή Μέλπω Μερλιέ προχωρεί 
πιό γοργά στό έργο της και ή 
πνευματική κληρονομιά τοΰ Μι
κρασιατικού Πολιτισμοΰ, μαζεύε
ται, καταγράφεται, μελετιέται, 
κοντολογίς σώζεται. (Παρά
δειγμα πού έχει γιά μάς τούς 
Μακρηνολιβισιανούς ιδιαίτερο έν

διαφέρον, ή έκδοση τών παροιμιών 
τοΰ Λιβισιού καί τής Μάκρης —■ 
δεκάχρονη προσπάθεια τής Καλ
λιόπης Μουσαίου - Μπουγιούκου, 
καί ή μελέτη τοϋ Λιβισιανοΰ ιδιώ
ματος άπό τόν καθηγητή τοΰ Παν
επιστημίου Θεσσαλονίκης Νίκο 
Άνοριώτη — πού θά κυκλοφορή
σουν φέτος, καί πού δέν θά ’βγαι- 
ναν χωρίς τό Κέντρο Μικρασια
τικών Σπουδών καί χωρίς τή βο
ήθεια τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτούτου 
τοϋ Μερλιέ. Καί οί ξένοι έπιστή- 
μονες πού έρχουνται νά μελετή
σουν τις Ελληνικές παραδόσεις, 
βγάζουν τό καπέλλο τους στή Γαλ
λία βλέποντας ένα Γαλλικό ίδρυ
μα νά ύποστηρίζει καί νά συνερ
γάζεται αδελφικά μ’ ένα "Ελλη
νικό, γιά τήν πραγμάτωση ένός 
έργου πού, έπειδή Αφορά τόν Έλ 
ληνικό Πολιτισμό, έχει ξεπερά- 
σει τά στενά δρια ένός ’Έθνους.

Ή συναδέλφωση τών Λαών πα
ραμένει δυστυχώς δνειρο άπραγ- 
ματοποίητο τής ’Ανθρωπότητας 
καί ρηχό σύνθημα τών πολιτικών, 
γιατί μιά πραγματική συναδέλφω
ση έχει άπαραίτητη προϋπόθεση 
τόν Αμοιβαίο σεβασμό καί μονα
δικό μέσο τήν πρωτοκαθεδρία στό 
Πνεύμα. Ό Όκτάβιος Μερλιέ, 
σάν Αποσταλμένος τοΰ Γαλλικού 
Λαοΰ (τοΰ Αξίζει αύτός δ τί
τλος ύστερα Από μιά τόσο περί
λαμπρη σταδιοδρομία) εϊδε τήν 
Ελλάδα σάν πεδίο συναδελφώσε- 
ως δύο λαών. Δέν μπορούσε νά 
πάρει χωρίς νά δώσει. Καί έπει- 
δή δέ δίνεις παρά στό πρόσωπο 
πού Αγαπάς, αγάπησε τήν Ελ
λάδα σχεδόν δσο καί τήν πατρί
δα του τή Γαλλία. Μέσα στήν ψυ
χή τοϋ Μερλιέ έγινε δ θαυμαστός 
ύμέναιος δύο λαών πού γαλου- 
χήθηκαν σέ κοινά πνευματικά καί 
εκπολιτιστικά ιδεώδη, ’θ- "Ελ
ληνας μέ το τρομακτικό του αι
σθητήριο εϊδε τήν άγνότητα τών 
προθέσεων καί τό Αληθινό καί 
γνήσιο τού ύμεναίου, και Ανταπο- 
κρίθηκε στό Γαλλικό προσκλητή
ριο πρόθυμα καί μέ ένθουσιασμό. 
Καί ήταν τό μοναδικό προσκλη
τήριο πραγματικής ειρήνης καί 
ούσιαστικής συναδέλφωσης πού Α
κούστηκε Από τόν καιρό πού οί 
Διεθνείς Σειρήνες τής Ειρήνης 
μάταια προσπαθούν νά ξεγελάσουν 
τόν σύγχρονο Όδυσσέα. Ό Μερ
λιέ στάθηκε πηγή άπό πλούσιο 
φώς στήν άπειλουμένη άπό σκο
ταδισμό άνθρωπότητα. Φώς πού 
γίνεται ενέργεια και έργο. Φώς 
πού ζεσταίνει καί δέν καίει. Φώς 
πού φωτίζει καί δέν στραβώνει.

Καί δίνοντας Αύτός τδ μονα
δικό παράδειγμα Αποστόλου τοΰ 
πνεύματος τής ειρήνης καί τής 
συναδέλφωσης, καί τείνοντας τό 
χέρι στδ όνομα του Γαλλικού Λα
οΰ, μέ ειλικρίνεια κ.αί άποδει- 
κτική διάθεση, έδωσε στήν περί
φημη «Συνύπαρξη» ούσιαστικό πε
ριεχόμενο, καί έγινε παγκόσμιο 
παράδειγμα γιά μίμηση, ένώ τήν 
Ιδια στιγμή έσωζε τήν Γαλλική 
Ακτινοβολία στήν Ελλάδα.

Τό Γαλλικό Κράτος θεώρησε 
σκόπιμο ν’ άνακόψει τήν δημιουρ
γική πορεία τού Όκτάβιου Μερ
λιέ πάνω στήν πιό λαμπρή της 
φάση, προσφέροντάς του γι’ αν
τάλλαγμα τόν τίτλο τοΰ «συντα
ξιούχου». Τό Γαλλικό Κράτος δέν 
συναισθάνεται φαίνεται τόν κίν
δυνο πού διατρέχει νά νομισθή 
δτι δέν έχει τήν ωριμότητα νά 
δεχθή τόν Όκτάβιο Μερλιέ, δπως 
ακριβώς ή Ελλάς δέν στάθηκε 
ώριμη νά δεχθή τόν ’Ελευθέριο 
Βενιζέλο.

Φαίνεται πώς δ τραγικός τού
τος τόπος επιφυλάσσει σ’ αύτούς 
πού έρχουνται ν’ Αγαπήσουν τόν 
ούρανό, τή θάλασσα καί τά χώ
ματά του καί νά μεγαλουργήσουν 
σ’ αύτά, τήν ίδια μοίρα πού εΐχαν 
δλοι οί πραγματικοί ήρωες άπό 
τόν Σωκράτη ώς τό Βύρωνα κΓ 
άπ ’τό Βύρωνα ώς τόν Μερλιέ. 
Άλλά μπορούν οί ήρωες νά ’χουν 
διαφορετική μοίρα;

ΚΓ έτσι μέ τή σειρά του δ Μερ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ)ΣΜΟΥ
Άνακοινούται δτι τό Διοι

κητικόν Συμβούλιον τοΰ Οι
κοδομικού Συνεταιρισμού «Η 
ΜΑΚΡΗ» άπεφάσισε νά προ- 
βή είς τήν άγοράν οίκοπέ- 
δων είς τήν περιοχήν τής Ν 
Μάκρης κατόπιν τής έκ- 
φρασθείσης έπιθυμίας πολ
λών πατριωτών.

Πρός τούτοις κατηρτίσθη 
Επιτροπή ήτις θέλει έξετάση 
άπό τεχνικής καί οικονομικής 
πλευράς τό δλον θέμα.

Παρακαλοΰνται δθεν δλοι 
οί ύποβαλόντες αιτήσεις έν- 
διαφερόμενοι, δπως προσέλ- 
θουν εί δυνατόν τό ταχύτε- 
ρον είς τά γραφεία τοΰ Οί- 
κοδομικοΰ Συνεταιρισμού (ό 
δός Σατωμβοιάνδου 4, 7ος 
δροφος, Γραφεϊον 14) πρός 
τακτοποίησιν τών έκ τού κα
ταστατικού άπορρεουσών ύ 
ποχρεώσεών των.

Ειδοποιούνται έπίσης οί 
βουλόμενοι νά έγγραφώσιν 
μέλη τού Οικοδομικού Συνε 
ταιρισμού δπως ύποβάλωσι 
σχετικός αιτήσεις προσερχό 
μενοι είς τά Γραφεία τού 
Συνεταιρισμού καθημερινώς 
άπό 9 π. μ.—2 μ. μ. τήν δέ 
Δευτέραν, Τετάρτην καί Πα
ρασκευήν καί τάς άπογευμα- 
τινάς ώρας άπό 6.30—9 μ.μ. 
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΝ)ΣΜΟΥ

-VWvA/WVA/V νυΑ/νΛΑχν i/U'W-'lΖ

Η ΝΕΑ MAKVN
ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ

Μέ ιδιαιτέραν χαράν παρακο- 
λουθούμεν τήν Τουριστικήν έξέλι- 
ξιν τής Ν. Μάκρης ή οποία κατά 
τδ φετεινότ καλοκαίρι συνεκέττρω- 
σε μεγάλον αριθμόν παραθερισ
τών.

Ή εξαιρετική τοποθεσία της 
πού συνδυάζει υγιεινόν κλίμα 
βουνού καί θαλάσσης καί ή μικρή 
άπόστασίς της έξ Αθηνών μαζί 
μέ άλλους παράγοντος σννετέλε- 
σαν στό νά θεωρείται ώς ένας άπό 
τούς ωραιότερους καί καλλίτερους 
τόπους παραθερισμού τής Άτ 
τικής.

' 11 Ν. Μάκρη πλουτίοθηνε 
φέτος καί μ*  ενα θαυμάσιο ξενο
δοχείο (επιχείρηση δυστυχώς ξέ
νη κ*  δχι πατριωτών) κι αύτό 
συνέβαλε άκόμη περισσότερον 
στήν προσέλκυσιν πολλών παρα
θεριστών.

'Η αλματώδης δμως αύτή 
άνάπτνξις τής Ν. Μάκρης άπαι- 
τεΐ καί άνάπτνξιν τής τουριστικής 
συνειδήσεως τών Κοινοτικών άρ
χών καί τών εντοπίων. Φυσικά 
αύτό ήταν κάτι πού δέν αποκτά 
ται άπδ τήν μιά ήμέρα στήν άλ
λη, επιβάλλεται δμως ή λήψις 
στοιχειωδών φροντίδων διά τήν 
καθαριότητα καί έξωραϊσμδν τού 
χωριού.

Καί άν τδ δεύτερον άπαιτεϊ 
κάποιαν σχετικήν δαπάνην τδ 
πρώτον επιτυγχάνεται μέ δλίγην 
φροντίδα καί είναι απαραίτητον 
διά τήν υγείαν δλων ’Όπως π χ. 
ή καθαριότητα τής πλάζ, πού 
εϊναι γεμάτη σκουπίδια, δέν προϋ
ποθέτει παρά τήν εργασίαν ενός 
ή δύο άνθρώπων ήμερησίως άλ
λά θά άπήλλασοε τήν Κοινότητα 
άπδ ενα άντιαισθητικώτατον θέα
μα καί θά άπεφεύγοντο πολλά 
δυσμενή σχόλια περί έλλείψεως 
πολιτισμού κλπ 

λιέ πέρνα στδ Ελληνικό Πάνθεο 
πού στδν τόπο μας δέν είναι άλ
λο άπδ τήν παλλόμενη καρδιά 
τού Ελληνικού Λαοΰ.

ΠΛΑΤωΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ
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Π. Κ ΠΑΝΤΕΛΗ

.(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου-
"Ομως ό αστυνόμος εκείνος, πού 

λεγόταν Εύφημος, δέ συμφώνησε' μέ 
τό σχέδιο τοΰ συναδέλφου του.. Φαι
νόταν ξεροκέφαλος μπροστά στό νό
μο- ήθελε, δηλαδή πρώτα, νά έκδη.- 
λωθή ένδεχόμενο· κακό κι’ ’ ύστερα, 
νά .ένεργούσε. Άλλ’ ό ίδιος έπέ- 
μενε στή γνώμη του.

Τότε ό Εύφημος μέ φανερή νευ
ρικότητα τοΰ -δήλωσε; δτι δέ μπο
ρούσε, νά έπιβάλη στόν. άλλο δικές 
του ιδέες, μέ τρόπο απολυταρχικό.

Ώσπου, όμως, νά βροΰν κάποια 
λύση δημοκρατική, ένοιωσαν ποδο
βολητό πάν’ άπό τά κεφάλια τους. 
Τότε οί δυο αστυνομικοί μέ τά ξί
φη στό χέρι παραμέρισαν αθόρυβα 
τον Καλλίστρατο καί τόν πλοίαρχο, 
πού έφραξαν· τήν έξοδο άπό τ’ όχη
μα κι’ άφοΰ έβγαλαν μόνο τά κεφά
λια τους, έκαμαν νόημα στον, άμα
ξα, νά σταματήση.

‘Ο Καλλίστρατος κι’ ρ συνοδός 
του’τά εΐχαν χαμένα. Και θά φώ
ναζαν άπ’ τό φόβο τους, άν δέν τούς 
έκαμνε νεύμα γιά σιωπή, ένας άπ’ 
τούς δυο τηρητές τοΰ νόμου. Συμτ 
μορφώθηκαν, μέ τήν άνησυχία έντο
να ζωγραφισμένη στά πρόσωπά 
τους.

Οί δυο αστυνομικοί ξανάβαλαν 
μέσα τά κεφάλια τους, γιά νά μή 
γίνουν άντιληπτοί, περί μένοντας ά
πό. τή στέγη, τήν κάθοδο τών άγνώ- 
στων. Πραγματικά έκείνη τή στιγμή 
έπεσε άπό πάνω ένας έξαιρετικά 
ζωηρός άντρας μέ πρόσωπο, πού 
τό σκέπαζαν μαύρα, πυκνά γένεια. 

’’Ακολούθησε κι’ άλλος, πού τοΰ έ
μοιαζε καταπληκτικά στ’ ανάστημα 
και στή φυσιογνωμία.

Μ’ ένα σφυρί στό χέρι, ό καθ’ 
ένας, σταμάτησαν μπροστά στους 
δυο ταξιδιώτες.
.·' Οί άστυνομικοι άντελήφθησαν; δτι 
οί δυο γενειοφόροι, δέν εΐχαν τήν 
πρόθεση, νά χρησιμοποιήσουν άμέ- 
σως τά δπλα. Θά έπιαναν πρώτα 
συζήτηση άπειλητική. Κι’ έτσι θεώ
ρησαν καλό, νά μήν έπέμβουν ακό
μα·

Πραγματικά- οί δυο ΰποπτο.ι άρ
χισαν, ~νά ρωτούν τόν Καλλίστρατο, 
ποιος ήσαν κι·’ άπό ποΰ έρχόταν.

Ό νεαρός ταξιδιώτης τούς εΐπε 
τήν αλήθεια.

’ — Καί γιατί ήρθες έδώ; τόν ρώ
τησε ό ένας άπό τούς δυο άγνώ- 
στους.

— Γιά σπουδές, τούς εΐπε.
— Σέ ποιά Σχολή;
—Γιατί μέ άνακρίνετε; ρώτησε 

παγερά ό. Καλλίστρατος. —"Αν εΐ- 
σθε καλοί άνθρωποι — συνέχισε — 
πηγαίνετε στό καλό- άν εΐσθε δμως 
κακοί; τί έρχεσθε σ’ έμάς. καί δέν 
πάτε, νά... ξεθυμάνετε στούς άλλό- 
φυλους κατακτητές;

— Χά! Χά! Χά!· Γέλασαν σαρ
καστικά οί δυο άγνωστοι. Τί σόϊ 
λέξεις εΐναι.πάλι αυτές/Αντε, παρά
τα τις έξυπνάδες κΓ απάντα σ’ δ,σα 
σέ ρωτούμε:. Σέ ποιά Σχολή 
θ ά φ ο ι τ ή σ η, ς; .

— Στή Φιλοσοφική, άπήντησε έν
τρομος ό Κάλλίστρατος.

— Ποιανού ιδρυτή;
— Τοΰ Ζήνωνα.
-—’Ά!. Γιά Στωϊκή φιλοσοφία, πας 

μικρέ μου. ’Όχι. Θά. σέ πάρουμε, 
νά σέ κλείσουμε στή Σχολή τών ’Ε
πικούρειων. Καί σ’ αύτή, φιλοσο- 
ψία θά μάθης- θά κόμης τρία χρό
νια, δπως καί σ’ έκείνη, πού πρό
κειται, νά παρακολουθήσης. "Υστε
ρα θά σέ στείλουμε στό σπιτάκι σου. 
Εμπρός, τώρα κατέβαζε καί τό. πα- 
ραδάκι. καί...· άκόλούθα μας.

— Δέ θά σάς άκολουθήση, τούς 
εΐπε μέ εξαιρετικό θάρρος, ό πλοίαρ
χος. .Εΐναι προστατευόμενός μου κΓ 
έχω ύπόχρέωση, νά τόν παραδώσω 
στόν άνθρωπο, πού θά τόν τακτο- 
ποιήση.

— Καί ποιος εΐναι αυτός ό... άν
θρωπος πού θά φροντίση; είρω- 
νεύθηκαν οί δυο περίεργοι- κακοποιοί.

—Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο, 
γι’ αύτόν άπό τό δ,τι εΐναι Άρεο- 

. παγίτης, τούς εξήγησε ό πλοίαρχος.
— Μπά; έμόρφασαν έρωτ.ηματικά 

κΓ οί δυό· τους.
Καί συγχρόνως έτράβηξαν βάναυ

σα, προς τό μέρος τους τόν Καλλί
στρατο ·κΓ άρχισαν, νά τόν ψάχνουν, 
γιά τυχόν χρήματα.

— Νά, τά χρήματα- πάρτε τα- — 
τούς εΐπε ό Καλλίστρατος — έμένα 
δμως δχι.

ΚΓ έβγαλε άπ’ τόν κόρφο του ένα 
κόμπο μέ νομίσματα, πού άντιπρο- 
σώπεΰαν τριών χρόνων σπουδές.

— Καί σένα, φυσικά μικρέ μου.
— Μά, γιατί κΓ έμένα;
—’Έί.’Όχι πολλά λόγια!
Καί μή χάνοντας καιρό, οί δυο 

κακοποιοί, άρχισαν, νά τόν φιμώ
νουν. ■ ··

Έκείνη τή στιγμή άνοιξαν τά πα
ραπετάσματα τοΰ αμαξιού καί μ’ 
ένα πήδημα πετάχτηκαν μπροστά 
τους οί δυο άστυνόμόι. Αριστοτέχνες 
στην ελληνορωμαϊκή πάλη, καί τά 
δυο όργανα τής τάξεως, κατάφεραν 
στόν κρόταφο τοϋ κάθε κακοποιού

κΓ άπό μιά γροθιά.
Οί δυο άγνωστοι γενειοφόροι έ- 

□ άστισαν γιά μιά στιγμή, άλλά’γρή
γορα συνήλθαν. Καί τότε, άρχισε, 
μεταξύ τους, μιά πάλη- έξοντωτική. 
Υπολογισμένες γροθιές καί κατάλ
ληλες λαβές ανταλλάσσονταν μέ τό
ση ταχύτητα, ώστε ό Καλλίστρατος· 
κι’.ό πλοίαρχος έχάζεψαν.

’Από τή σαστισμάδα, τούς έβγα
λε δ γεροντάκος, πού δταν έκείνη τή 
στιγμή εΐδε, πώς κι’ οί δυο γενειο- 
φόροι ήρχίσαν, νά καταβάλλωνται 
άπό τους αστυνομικούς, έπιασε καί 
... ξερρίζωσε τά μαλλιά και γένεια 
του- κΓ ύστερα σάν τρίτος κακοποιός, 
ή νεαρή μορφή πού άποκαλύφθηκε, 
ρίχτηκε μέ μανία πάνω στούς δυο 

• ταξιδιώτες.
Γιά' πρώτη φορά, στή ζωή του 

καταλάβαινε ό Καλλίστρατος τή 'δύ
ναμή του. Μιά δύναμη, πλέρια, όλο- 
κληρ,ωμένη.

Ό πλοίαρχος, που δέν ύστέρησε 
κΓ αυτός σέ όρμητικότητα καί σέ 
χτυπήματα, έθαύμαζε κάθε τόσο τόΐ 
νεαρό προστατευόμενό του.

Ή πάλη συνεχίστηκε, γιά πολύ. 
Ό ψευτογεροντάκος τελικά κατα
βλήθηκε. Καί τότε ό πλοίαρχος γύ
ρισε στόν Καλλίστρατο, χαμογελών
τας λαχανιασμένα:

—— Εύγε, Καλλίστρατέ, τοΰ είπε- 
μέ τήν άξιοσύνη σου, άπό προστα- 
τευόμενός μου έγινες... προστάτης!

Στό μεταξύ ή πάλη άνάμεσά στούς 
δυο’ αστυνομικούς καί κακοποιούς, 
συνεχιζόταν έπικίνδυνα. τώρα, γιά 
τούς πρώτους, γιατί .ό .ένας άπό 
τούς δυο αγνώστους κατάφερε, νά i 
χτυπήση μέ τό σφυρί τό δεξιό’ άγ
χωνα τοΰ ένός άστυνόμου καϊ ’ νά 
παραλύση μ’ άπανωτά χτυπήματα 
τά πόδια τοΰ δευτέρου.

Τώρα προσπαθούσε ό άλλος κα
κοποιός, ν’ άποσπάση τό ξίφος τοΰ 
πιό βαρειά τραυματισμένου άστυνο- 
μικόΰ.. Τό· κατάφερε. ’Ήταν ένα κον
τό,’ δίκοπο μαχαίρι άπό άνοξείδω- 
το. άτο.άλι- μ’ ένα μορφασμό ξεχω
ριστού μίσους, τό σήκωσε άκριβώς· 
πάν’ άπ’ τό στήθος τοΰ κ<χτόχου του. 
Άστραψ’ ή λεπίδα του στό έκθαμ- 
βωτικό φώς τοΰ μεσημεριάτικου ή
λιου, σάν φοβερό προμήνυμα τοϋ 
επικείμενου Θανάτου.

Ό Καλλίστρατος πρόσεξε τήν 
κρίσιμη στιγμή. Μ’ ένα υπολογισμέ
νο πήδημα βρέθηκε πάνω άπό τόν 
κακούργο. Μέ τά δυο χέρια του, ό 
σφριγηλός νέος, χούφτιασε τόν πή- 
χυ τοΰ ώπλισμένου χεριοΰ του- καί 
τότε, ένας απεγνωσμένος αγώνας 
διεξαγόταν, γιά τήν κατοχή τοΰ ό
πλου.

Ό πλοίαρχος, άν καί χτυπημένος 
σέ καίρια σημεία, δταν είδε τή δρα
ματική τροπή πούπαιρνε ή πάλη, 
ρίχτηκε κΓ αυτός στό άγωνιζόμενο 
σύμπλεγμα.

’Εκείνη τή στιγμή, άποσποΰσε 
:<Γ δ Καλλίστρατος · τό άστυνομικό 
ξίφος άπ’ τή χοΰφτα τοΰ κακούρ
γου. Ό άγώνας εΐχέ.πιά κριθή. Ό 
άστυνομικός, πού βρισκόταν κάτω 
άπ’ τόν κακούργο άπαλλάχθηκε, κι’ 
ή προδτη του δουλειά ήταν, νά τοΰ 
περάση τις χειροπέδες. Τώρα περίσ
σευαν τρεις άνδρες, έτοιμοι, νά γλυ
τώσουν, τόν άλλο άστυνομικό, τόν 
Εύφημο, πού σκληρά πιεζόταν κάτω 
άπ’ τόν κλοιό τοΰ άλλου κακούργου...

(Συνέχεια στό επόμενον)

Τάξειδεύοντας . . . , 

ΠΑΡΙΣΙ »

Ή μαγική πόλη μέ τό ξεχω
ριστό· χρώμα καί τ’ άπειρα αξιο
θέατα, τό κέντρο κάθε λογής δια
σκεδάσεων καί θησαυροφυλάκιο 
τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολιτιό'μοΰ. Μιά 
πόλη μέ χίλιες αντιθέσεις καϊ χί
λιες μορφές πού άντικρουουν ή 
μιά τήν άλλη κΓ άπ’ δπου ξεπη- 
δρά μιά χάρη άπαράμιλλη, μιά 
φινέτσα γεμάτη, ζωηράδα, μιά 
πολυτέλεια μεγαλόπρεπη.

Δίκαια οί Γάλλοι, μά κι’ δλοι- 
οί λαοί τήν έχουν ώνομάσει «καρ
διά τής γης». Άπό έκεΐ θ’ άρχίση 
ή έκεΐ θά. τελείωση κάθε ανθρώ
πινη πνευματική εκδήλωση, κάθε 
τι πού ανυψώνει καί τιμά τόν άν
θρωπο.

Τί νά πρωτογράψει κανείς, σέ 
τόσο περιωρισμένο χώρο, γιά μιά 
πόλη πού τή ζωγράφισαν οί με
γαλύτεροι κοΐλλϊτέχνες καί τήν- 
τραγούδησαν τόσοι ποιητές; Λί
γες μονάχα πεταχτές πινελιές 
μπορούν, ίσως, νά μήν χαλάσουν 
τόν πίνακα πού τά ’ μάτια σας 
έχουν δεΐ ή ή φαντασία σας έχει 
φτειάξει γι’ αύτή τήν τόσο γνώ- 
στή πόλη πού ωστόσο παρου
σιάζει πάντα κάτι καινούργιο σέ

Αυτές τις μέρες, τελειώνει τό λο
γοτεχνικό έτος Παπαδιαμάντη. "Ο
λοι, ποιος λίγο ποιος πολύ, έχουν 
διαβάσει ή έχουν άκούσέι γι’ αύτόν, ! 
τόν «Κοσμοκαλόγηρο», δπως τόν ά-. 
πεκάλε’σαν. Φέτος κλείνουν 50 χρό
νια άπό τό θάνατό του.’ "Ας θυμη
θούμε λοιπόν γιά λίγο τήν ζωή καί 
τό έργο του.

Ό ’Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης 
γεννήθηκε στή Σκίαθο στις 4 τού 
Μάρτη στά 1851, άπό οικογένεια 

'κληρικών καί ναυτικών. Ό πατέρας 
. του ήταν παπάς καί δάσκαλος. Ή 
παιδική του ζωή στή Σκιάθο, μέσα 
•στήν άτμόσφαιρα. τής εύλάβειας τοΰ 
πατρικού σπιτιού, ή οικειότητα πού 
άπέκτησε μέ τά θρησκευτικά, καί 
λειτουργικά κείμενα καθώς καί μέ 
τήν ορθόδοξη υμνογραφία καϊ ή βα- 
θειά κατανόηση τής δραματικής ό-. 
δοιπορίας τών' απλών άνθρώπων, 
πολύ νωρίς συνέθεσάν τό κλΐμα στά 
πλαίσια τοΰ οποίου έζησε καί δη
μιούργησε. Ή σύντομη μαθητική 
ζωή. του στήν Σκιάθο, στήν Σκόπε
λο, στήν Χαλκίδα καί τέλος ή ζωή 
του στήν ’Αθήνα,. σάν φοιτητής τής 
Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη-^ 
μίου, στερέωσαν αύτό τό πλαίσιο 
άντί νά τό εξαφανίσουν.

Ό’ Παπαδιαμάντης ύπήρξε θρή
σκος, υπήρξε άνθρωπος μέ γνώση 
καϊ κρίση καί μέ μόρφωση πολλή. 
Ύπήρξε δεινός τεχνίτης, τοΰ.λόγου. 
Είχε έμφυτο τό χάρισμα νά διηγή- 
ται εύχάριστα; Εΐχε καί φαντασία 
καϊ δύναμη παραστατικής έκφρασης. 
Ήταν . συγγραφέας, άλλά κυρίως 
βαθύς καί βασανισμένος νοσταλγός, 
ένας Όδυσσέας, πού οι θεοί τοΰ 
άρνήθηκαν καλούς άνέμους. Ή νο
σταλγία τής ήρεμης χαράς των ξέ- 

• γνοιαστων παιδικών χρόνων, πού πέ
ρασαν καί σβΰσαν σ’ ένα ωραίο έλ- 
ληνικό νησί, φωτίζει δλο τό λογο
τεχνικό του δρόμο. Ό καπνός πού 
βγαίνει άπό τήν πατρική στέγη, δέν 
θ’ άπαλύνη ποτέ τήν ψυχή τοΰ έ
ρημου ναύτη. Καϊ ποτέ τά άγαπη- 
μένα χώματα καί τά βουνά δέν θά 
φανερώσουν τις κορφές τους μπρος 
στά υγρά του μάτια.

Υπάρχει στά έργα του ένα νησί, 
ή Σκιάθος. Άλλά τό νησί του, τή 
Σκιόιθο τή δική του, δέν τήν βρέ
χουν τά κύματα τής αλμυρής θάλασ
σας. Θάλασσα άλλη, άσύλληπτη, 
φανταστική, περιβάλλει . τή θερμή 
του γή δπου τό χώμα γελά, τά δέν
δρα μιλούν, οί σπηλιές τραγουδούν,, 
τά λουλούδια, άστράφτουν καϊ οί 
άνθρωποι εΐναι γνήσια παιδιά τοΰ 
Θεοΰ. Ό τόπος του εΐναι ό πρωτό
πλαστος κόσμος, δπου ένα παιδί 
άνοιξε τά μάτια του στόν ήλιο καϊ 
χάρηκε, άνέπνευσε ηδονικά τόν'δρο
σερό άέ’ρα καί χάϊδεψε' μέ τό βλέμ
μα του τά ζωντανά καί τ’ άψυχα 
κ'αί ευλόγησε Έκεΐνον πού τοΰ χά
ρισε τήν ύπαρξη. Νέος άφισε τό 
νησί του.

' Τον έσυρε ή άγάπη τής σπουδής 
σέ άλλα μέρη. Μελέτησε, έργάστη- 
κε, έκτιμήθηκε. Πρώτα’ έγραψε τούς 
«’Εμπόρους τών’Εθνών» μυθιστόρημα, 
μέ λίγη Βενετία, καί λιγώτερη Ελ
λάδα, μέ στιλέτα, πνιγμούς, έρωτες, 
μίση, πάθη. Άλλ’ αυτό ήταν ένα 
ξέσπασμα, άμέσως μετά ό. τόνος 
αυτός πέφτει. Υπήρχε ακόμη ή α
γνότητα στήν ψυχή τόϋ νέου συγ
γραφέα, ύπήρχαν πόθοι καί πόνοι.

• 'Ύστερα άσυνείδητα, άσυναίσθητα 
άρχίζει νά έπιδρά έπάνω του ό κα
λός άέρας τής πατρίδας του καϊ 
γράφει τήν «Γυφτοπούλα». Σύμπλε
γμα συμβόλου ζωντανοΰ καϊ γράμ
ματος. Τό έργο γεννιέται σάν σύμ
βολο, εκτυλίσσεται σάν μύθος καί 
κλείνει άπότομα μέ τήν σφραγίδα 
τής ψυχρής άλληγορίας. Ή «Γύφτο

κάθε έπισκέπτη.
Μά πριν κάνουμε έναν νοερό 

περίπατο μαζί, άς ανοίξω μιά 
μικρή παρένθεση γιά νά τονίσω 
πόσο’ ιερή θεωρούν, τήν πρωτεύ- 
ουσά τους δλοι οί Γάλλοι.. Μέ νό
μους αύστηρούς προστατεύονται 
δλα τά μνημεία -καί- κτίρια καί 
τό τελευταίο ακόμα σπίτι, δέν 
έπιτρέπεται νά έπισκευασθεΐ ε
ξωτερικά παρά μόνο στήν αρχι
κή μορφή του. ’Έτσι διατηρεί τό 
Παρίσι τήν ξεχωριστή ατμόσφαι
ρα καί τό μοναδικό του χρώμα.

Άπό τήν Πλάς Βαντόμ άντ.ι- 
. κράζεις τήν περίφημη λεωφόρο 
Σάν - ζ - Έλυζέ δπου ό ξένος 
έρχεται γιά πρώτη φορά σ’ έπα- 
φή μέ τή. γαλλική χάρη καί κομ
ψότητα. Εΐναι ό πιό ζωντανός 
κΓ ό πιό κομψός-δρόμος τού Πα
ρισιού, καί.τή νύχτα μέ τά φώτα 
αστράφτει άπό μακρυά σάν ένα 
πελώριο φίδι-στολισμένο μέ φαν- 
τάχτερά πετράδια. Μά μόνο άπό 
τό Ρόν Πουάν άρχίζει πραγμα
τικά ή Λεωφόρος Σάν-ζ-Έλυζέ. 
Έκεΐ υπάρχουν μερικά - αμαξά
κια άκόμη πού δίνουν ξεχωριστή 
γραφικότητα στό σημείο αύτό

ι. πούλα» εΐναι ή σκληρή δοκιμασία 
τοΰ ποιητή καί άνθρώπου.

. Μετά τήν «Γυφτοπούλα» ό Πα- 
παδιαμάντης άλλάζει. Νέοι - ορίζον
τες άνοίγονται στά ολοκάθαρα μά- 

• τια του. Αρχίζει τώρα ό μακρύς 
στρωτός δρόμος, ό καλός, πού τό 
τέρμα του χάνεται στήν άπεραντω- 
σύνη τ’ ουρανού. Έκεΐ χρυσίζει ή 
άλήθεια, έκεΐ ή αύγή εΐναι γλυκειά. 
Ή ήρεμη.ζωή ειρηνικού χωριοΰ κουρ
νιασμένου στήν άγκαλιά ένός χα
ρούμενου νησιού, ή ζωή λουσμένη, 
άπό φώς' αγνής παιδιάστικης καρ
διάς, λαμπυρίζει αδιάκοπα μπρος 
στά μάτια τής . ψυχής τού. Εκείνο 
πού ποθείς υπάρχει πάντα. Γίνε μό
νο άξιος νά ψάξης καί νά τό 
βρής. Καί αρχίζει τή συγγραφή ή- 
Θογόαφικών. διηγημάτων.

’Ηθογραφίες; Πλάνή! Εΐναι διη
γήσεις μελωδικές, πού ιστορούνε μιά 
ζωή πού υπάρχει καί δμως μένει 
άσύλληπτη, .γιά μιά ζωή πού τέρμα 
καί δρια δέν έχει, δπως ό άπειρος 
κόσμος, .ό ήθικός. Συνάντησε άνθρώ
πους, εΐδε πάθη, κακίες καί μίση. 
Άλλ’ οσο ζύγωνε μέ αγνή ψυχή 
καί ήρεμη σκέψη τόν διπλανό, του, 
ή κακή δψη τής ζωής .χάνονταν καί 
πρόβαλλε μπρος του ό άνθρωπος 
σάν πλάσμα τοΰ Θεού. Εΐναι άγά- 
θά τά πρόσωπα τών έργων του. 
Σ’ αύτά τά πάθη σβήνουνε, τά μί
ση διαλύονται. Ή νοσταλγία φωτει
νών ήμερων τυλίγει μέ τήν γαλήνη 
της τά πλάσματά του.

Οί τύποι τών Αθηναϊκών διηγη
μάτων του, εΐναι τόσο ξένοι προς 

j τά πρόσωπα τοΰ πράσινου νησιού! 
Τούς άντικρύζει μέ βλέμμα ειρωνι
κό, χωρίς συγκατάβαση, σχεδόν σάν 
σατυρικός παρά σάν διηγηματογρά- 
φος. Δέν μπορεί νά τούς ζυγώση 
μέ άπόλυτη καλωσύνη. Τούς ’ίδιους 
τύπους άν τούς είχε άνταμώσει έ
κεΐ πού χάρηκε τό φώς, θά τούς 
χάϊδευε μέ τό γλυκό άγαθό βλέμμα 
τού άνθρώπου- πού συγχωρεΐ μέ ή- 

’ συχη καρδιά, γιατί άνάμεσα στό κα
κό άναγνώρισε τήν πλάνη, τών άν
θρώπων. Άλλά δέν είναι δμοιος για
τί εΐναι νοσταλγός. Γράφει συνεχώς. 
Καλλιεργεί κυρίως τό διήγημα, ά
φοΰ τήν περίοδο τής πρώτης δημι
ουργικής του δραστηριότητας τήν 
καλύπτει τό μυθιστόρημα. Παράλλη- 

। λα προς τά διηγήματα καί μυθιστο
ρήματα, πού άπό τά πιό καλά εΐ
ναι ή «Φόνισσα», «’Έμποροι τών Έ- 

. θνών», «Γυφτοπούλα», έδημοσίευσε 
μελέτες καί άρθρα, συνέθεσε λίγα 
ποιήματα θρησκευτικού περιεχομένου 
καί μετέφρασε πολλά έργα μεγά
λων ξένων λογογράφων.

Τό έργο του δέν μπόρεσε νά συγ- 
κεντρωθή σέ τόμο πριν άπό τό θά
νατό του καί ό Παπαδιαμάντης πέ- 
θανε χωρ.ίς αύτή τήν ικανοποίηση, 
παρ’ δλο πού επιχείρησε μόνος του 
νά έκδώση τόμο, χωρίς τελικά νά 
πραγματοποιήση τόν πόθο του. Τα
λαιπωρημένος άπό τις κακές συν
θήκες ζωής, γύρισε στή Σκιάθο δ
που πέθανε στίς 3 ’Ιανουάριου τοϋ 
1911.

Ό Παπαδιαμάντης έργάσθηκε 
πάντα μέ αίσθημα ελληνικό καί μέ 
έθνική πεποίθηση. "Ελληνας γνήσι
ος καί συγγραφέας δυνατός, χάρισε 
σελίδες έξοχης αγνότητας καϊ ηθι
κής μεγαλωσύνης, ένώ ό ίδιος έλυω- 
νε άπό τή νοσταλγία τού άπόκο- 
σμου νησιοΰ του, δπου οί κάμποι 
μιλάνε, οί σπηλιές μοιρολογούνε, δ
που τά πουλιά, τά δέντρα, τά λου
λούδια σκορπούν τή χαρά καί δπου 
οί άνθρωποι είναι γνήσια τέκνα τού 
Θεού.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

μέ τά συντριβάνια καϊ τά νερά 
του. Τά χρησιμοποιούν ρομαντι
κοί τουρίστες κΓ έρωτευμένα ζευ
γάρια κΓ ένας περίπατος μ’ αύ
τά τή νύχτα εΐναι ένα όνειρο 
παραμυθένιο.

Οί άγριοκαστανιές σκιάζουν τά 
κιόσκια καί τά φαρδυά σάν δρό
μους πεζοδρόμια τής Λεωφόρου 
Σάν - ζ-Έλυζέ, δπου οί κοσμιοί 
Παριζιάνοι κΓ οί ξένοι τουρίστες 
παίρνουν τ’ άναψυκτικά τους στά 
πολυτελ ήκέντρα. '

Τό αεράκι πού φυσά μπορεί 
νά σηκώση άδιάκριτα τή φούστα 
μιας κοσμικής κυρίας ξεχασμέ-

(Συνέχεια στήν 3η Σελίδα)

Ό Κυριάκος Τίακίρης ήτο υιός 
τοΰ συμπαθέστατου ίερέως Παπα- 
γρηγόρη, πού ήταν πολύ Αγα
πητός άπό όλους τούς πατριώτας 
μας.

Γεννήθηκε στό Λιβίσι καί πα- 
ρέμεινεν έκεΐ μετά τόν πρόωρον 
καί αίφνίδιον θάνατον τοΰ πα- 
τρός του, ό όποιος προξένησε με
γάλη λύπη καί. πόνο σ’ δλους. 
τούς πατριώτας.

Ήταν πολύ νέος, δταν ήρθε 
με τήν μητέρα και τά άλλα τέσ
σερα αδέλφια του στήν ’Αθήνα. 
Τά πρώτα χρόνια ήταν δύσκολα 
γιά δλους κΓ ό Κυριάκος Τσακί
ρης έργάσθηκε σκληρά γιά νά 
άνακουφίση τήν οϊκογένειά του 
μαζύ μέ τόν αδελφό του "Αγγε
λο. Μέ τήν εργατικότητα καί ύ- 
πομονήν του νά κατανικήση κάθε 
έμπόδιο, κατόρθωσε νά διορισθή 
εις τήν. Εμπορικήν Τράπεζαν 
τής Ελλάδος καί σιγά - σιγά 
νά προαχθή είς άνωτέραν θέσιν.

Ώς Τραπεζιτικός ύπήρξε πα
ράδειγμα εργατικότητας, τιμιότη- 
τος και εύσυνειδησίας. Δυστυχώς 
όμως ή ύγεία του είχε κλονισθή 
σοβαρά καί αναγκάσθηκε νά α
ποχώρηση, άφίνοντας τις καλλί
τερες εντυπώσεις μεταξύ τών συ-, 
νεδέλφων του.

Ό Κυριάκος Τσακίρης ήταν 
ένας ήρεμος καί αγαθός τύπος, 
μέ ένάρετο χαρακτήρα. ’Αλλά τό
σον αύτός δσον καί ή οϊκογένειά 
του δοκιμάσθηκαν σκληρά άπό 
άλλεπάλληλα κτυπήματα τής 
Μοίρας. Ό μεγάλος Αδελφός του 
Μανώλης έχάθη στήν. Μικρασια
τικήν έκστρατείαν, δπου ύπηρέ- 
τησεν ώς εθελοντής στόν Ελλη
νικόν Στρατόν.

Μαζύ μέ τόν αδελφόν του ’Άγ
γελον, ό Κυριάκος έσπούδασαν 
τούς δύο μικρότερους αδελφούς 
των. τόν ΙΙελοπίδαν φαρμακοποι
όν. καί τόν Βασίλην δικηγόρον. 
'Ο ΙΙέλοπίδας έπεσε στό βωμό τής 
ΙΙατρίδος στόν πόλεμο τοΰ 1940. 
Πιστός στό καθήκον του έμεινε 
άπό τούς τελευταίους, γιά νά πε- 
ριμαζέψη δλο τό φαρμακευτι
κό ύλικό στό μέτωπο πού 
κατέρρευσε. Άπό τις κακουχίες 
άρρώστησε βαρειά άπό μία ά
γνωστη νόσο, ή όποια μετεδόθη 
καί στόν Βασίλη καί μέσα σέ 
σαράντα ήμέρας άπέθαναν καί οί 
δύο.

Νέο τραγικό κτύπημα γιά τήν 
οικογένεια. "Ολα δέ αύτά τά πλή
γματα, ύπέσκαψαν καί τήν ύγεία 
τοΰ Κυριάκου Τσακίρη, ό όποι
ος, άρκετά νέος, έγκατέλειψε αύ
τόν τόν κόσμο.

0 ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Τοΰ ΑΛΕ=. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ

Ανάμεσα είς συντρίμματα καί έ- 
ρείττια, λείψανα παλαιάς κατοικίας 
ανθρώπων, έν μέσφ άγριοσυκών, 
μορεών μέ ερυθρούς καρπούς, είς έ
ρημον τόπον, άπόκρημνον ακτήν, 
προς μίαν παραλίαν βορειοδυτικήν 
τής νήσου, δπου τήν νύκτα έπόμενον 
ήτο νά βγαίνουν καί πολλά φαν
τάσματα, είδωλα ψυχών κουρασμέ
νων, σκιαϊ έπιστρέφουσαι, καθώς.λέ
γουν, άπό τόν ασφόδελόν λειμώνα, 

। άψήνουσαι κενάς οίμωγάς είς τήν 
έρημίαν, θρηνούσαι τό πάλαι ποτέ 
πρόσκαιρον σκήνωμά των, είς τόν έ
πάνω κόσμον — έκεΐ άνάμεσα έσώ- 
ζετο άκόμη ό ναΐσκος τής Παναγίας 
τής Πρέκλας, Δέν υπήρχε πλέον οι
κία ορθή, δέν υπήρχε στέγη καϊ ά- 
συλον είς δλον τό. όροπ-έδιον έκεΐ- 
νο, παρά τήν άπορρώγα ακτήν. Μό
νος ό ναΐσκος ύπήρχε καϊ είς τό 
προαύλιον τοΰ ναΐσκου ό Φραγκού-

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό κ. Γεωργίου Παντελής άττό 
τό Πλατανάκι Θηβών καί ή δϊς 
Χρυσάνθη Κόττη ήρραβωνίσθη- 
σαν τήν 28ην Μαΐου. Τούς.δα- 
κτυλιδίους αρραβώνας άντήλλαξε 
ό κ. Θεοφάνης ’Εμμανουήλ άπό 
τήν Χερώνειαν Λεβαδείας. Εύχό- 
μεθα ταχεΐαν τήν στέψιν.

ΓΑΜΟΙ

Ό κ.. 'Αγησίλαος Παρασκευάς, 
ιατρός ωτορινολαρυγγολόγος καί 
ή δίς Ήρώ Θ. Μιχαλοπούλου έ- 
τέλεσαν τούς γάμους των. Θερμά 
συγχαρητήρια καί εύχάς.

ΔΩΡΕΑΙ

'Ο κ. Γεώργιος Κόκκος, άπό 
τήν ' Iεράπετρα, Κρήτης προσέφε- 
ρεν — έν συνεχείφ τής πρώτης 
του προσφοράς έκ δραχμών χι- 
λίων (1000)— καί έτέρας δραχ
μάς πεντακοσίας (500) υπέρ τών 
φιλανθρωπικών σκοπών τοΰ Συλ
λόγου.

Τό Δ.Σ. τοΰ Συλλόγου εύχα- 
ριστεΐ τόν ένθερμον αύτόν πα
τριώτην διά τάς εύγενεΐς διαθέ
σεις του άπέναντι τοΰ Συλλόγου 
καί τοΰ έπιτελουμένου έργου του.

*
Ή κ. Θεοδώρα Δημ. Καλαφά

τη τό γένος Κυρ. Σαράφη άπέ- 
στειλεν άπό τήν Μελβούρνην, Αυ
στραλίας δπου εΐναι έγκατεστη- 
μένη, δραχμάς έκατόν τριάκον
τα (130) διά συνδρομάς έφημε
ρίδος 1960 καί 1961 καϊ δραχ
μάς διακοσίας όγδοήκοντα. έξη 
(286.) διά τό Φιλανθρωπικόν τμή
μα τοΰ Συλλόγου εις μνήμην τής 
θείας της Βαρβάρας Βασ. Μου
σαίου καί τής έξαδέλφης της 
Ευαγγελίας Μ. Σαράφη.

Ή κ. ’Αθανασία Κ. Τσακίρη 
προσέφερε δραχμάς χιλίας πεν
τακοσίας (1.500) ϋττέρ τοϋ Φι
λανθρωπικού Τμήματος τοΰ 
Συλλόγου είς μνήμην τοϋ συ
ζύγου της Κυριάκου Παπαγρη- 
γόρη Τσακίρη.

*
Ή οικογένεια Στυλιανού 

Θεοδοσιάδη προσέφερεν δραχ
μάς έκατόν (100) είς μνήμην 
του άποβιώσαντος άδελφοΰ 
και θείου των Σάββα Παυλίδη 
ύπέρ τοϋ Φιλανθρωπικού Τμή
ματος τοϋ Συλλόγου.

ΠΕΝΘΗ

Μετά λύπης άγγέλομεν 
τόν θάνατον τοΰ πατριώτου μας 
Γεωργίου Βασιλείου Μεσαία. Εις 
τούς άδελφούς του Χαράλαμπον, 
Ίωάννην, ’Αντώνιον καί Μιχάλην 
διαβιδάζομεν τά θερμά μας συλ
λυπητήρια.

Τήν 21 ην Ιουλίου 1961 άπε- 
βίωσεν ή Δέσποινα ’Αντωνίου Γι- 
άσσαρη τό γένος Σάλλακα. Δια- 
βιβάζομεν τά θερμά μας συλ
λυπητήρια είς τόν σύζυγόν της.

λης Κ. Φραγκούλας εΐχε κτίσει μι
κρόν υπόστεγον, καλύβην μάλλον ή 
οικίαν, λαβών τήν ξυλείαν, δσην ή- 
δυνήθη νά εύρη, καί τινας λίθους 
άπό τά τόσα τριγύρω έρείπια, διά 
νά στεγάζεται προχείρως έκεΐ καϊ 
καπνίζη άκατακρίτως τό τσιμπούκι 
του, μέ τόν ήλέκτρινον μαμόν, έξω 
τού ναού, ό φιλέρημος γέρων.

'Ο ναΐσκος ήτο ιδιόκτητος- πρά
γμα σπάνιον είς τόν τόπον, λείψα- 
νον παλαιού θεσμοϋ- ήτο κτήμα αυ
τού τοΰ γέροντος Φραγκόύλα. Ό 
άξιότιμοο πρεσβύτης, φέρων δλα τά 

,έξωτερικά γνωρίσματα προεστού, ώ- 
ραιον φέσι τοΰ Τουνεζίου, έπανω- 
βράκι τσόχινον, μέ ζώνην πλατείαν, 
κεντητήν, μακράν τσιμπούκαν μέ ή- 
λέκτρινον μαμόν, καί κρατών μέ τήν 
άριστερσν ήλέκτρινον μακρόν κομβο- 
λόγιον, δέν ήτο καί πολύ γέρων, ώς

(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα)
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ΛΙΒΙΣΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
’ Μηνιαία Έφημερΐς ( 
’ ’Έτος 1ον Ά ρ ι θ. 9 ( 
’ Άδήναι Ιούνιος - Ιούλιος 1261 j

j ΣΥΝΔΡΟΜΑ 5 )
ί’Εσω^ερικοΰ : Α
’Έτησία Δρχ. 60 I
'Έξάμηνος » 35 /
Ι’Ρξωτερικοϋ:
(Έτησία $ 5 ή £ 2\
.‘Εξάμηνο? $ 3 ή £ 1?

. ΕΠΙΣΤ0ΛΑ1 - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ V 
PENAN ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ (

' Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 1 
(. Γραφεϊον 14 --Τηλέφ.. 535.066 ι
> ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ )
, Μ, ΘΕ0Α0Σ1ΑΛΗΝ ί
' Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος r 

Γραφεϊον 14 7

’Διευθύνσεις συμφώνως· τω Νόμω. ί
) Υπεύθυνος: 1
> PEH.A & 8ΕΑΙΣΣΑΡΙ8Υ )

' Κεφαλληνίας 47 — Άθήναι \
ι Υπεύθυνος ‘"υπογραφείου: i
! ΚΠΗΣΙΑΝΤΙΝΟΣ ΣΒΑΝΟΥΑΗΣ (

Πάτμου 44—Άθήναι (

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ένυττόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά καϊ τάς 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
εύθύνην τής ακρίβειας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των

Επίσης αΐ δημοσιευόμενοι 
βιογραφίαι δέν εΐναι κατά σει
ράν άξίας τών προσώπων πού 
άφοροϋν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Προς τό Διοικητικόν Συμβούλων τοϋ

Συλλόγου Μακρηνών καί Λιβισια- 
νών Η ΜΑΚΡΗ, Σατωβριάνδου 4 

’Ενταύθα

Αγαπητοί Κύριοί;
Ή κάτωθι ύπογεγραμμένη Δέ

σποινα Χατζηπαναγιώτου, έκ Μά- 
κης Μ. Ασίας, έπιθυμώ διά τής πα- 
ρούσης μου νά ευχαριστήσω τόν 
Σύλλογον καί ιδιαίτερα τόν ’Ιατρόν 
κ.- Παντελήν Χατζηπαναγιώτου, ό ό
ποιος προΐσταται του ’Ιατρό - Φαρ
μακευτικού Τμήματος, διά τήν δω
ρεάν έξέτασίν μου ύπ’ αύτοΰ καί 
τήν χορήγησιν τών αναγκαίων είς 
εμέ φαρμάκων.

Εύχαριστοΰσα θερμώς, διατελώ μέ 
πατριωτικούς χαιρετισμούς.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

‘Οδός Χο:λκηδόνος 49
Αιγάλεω

ΜΕΝΤΙΟΥΜ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
<ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΛΑΚΑ)

Δέχεται καδ’ έκάστηνs 
9—12 π. μ. ικαί 4—8 μ. μ. 

Διεύδυνσις ί 
Παρθενίου 6 και Νοταρδ 

Τηλ. 89-740

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΦΗΟΗ

ΙΕΙΜΙΙ MflATPMTAPI
ΟΔΟΣ ΝΙΚΙΟΥ θ

ΤΗΛ. 21.381

ΑΘΗΝΑΙ

ΒΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΠΛΑ

ΠΑΤΙΝΑΙ, ΝΤΟΥΚΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ! ΕΡΥΘΡΟΓΗ0ΕΙΑ!

Σύμφωνα μέ τήν ύπόσχεσιν, τήν 
οποίαν έδωσα είς τό προηγούμενον 
άρθρον μου «περί ανάγκης τοΰ προ
γαμιαίου ιατρικού πιστοποιητικού», 
αρχίζω τήν περιγραφήν τών κληρο
νομικών έρυθροπαθειών ή τών ποι
κίλων κληρονομικών αιμολυτικών νό
σων, πάντοτε έντός τών πλαισίων 
τής ’Ιατρικής ’Εγκυκλοπαίδειας.

Διά νά γίνη ή μετάδοσις τής α
νωτέρω νόσου, πρέπει ό εις ή καί 
οί δύο γεννήτορες :νά έμφανίζουν τό 
στίγμα τής νόσου. "Οταν τό στΐ-; 
γμσ. τής νόσου έμψανίζεται μόνον 
είς τόν ένα έκ τών· δύο γονέων, τό
τε μεταδίδεται εις τούς απογόνους 
μόνον τό στΐγ,μο: ή ή έλαφρά μορ
φή τής νόσου,, όταν όμως έμφανί
ζουν καί οί δύο γονείς τό στίγμα, 
τότε εΐναι βεβαία ή μετάδοσις τής 
νόσου.

Τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής 
νόσου είναι ή ηύξη,μένη καταστροφή 
τών έρυθρών αιμοσφαιρίων, έπϊ τοΰ 
οργανισμού, έπειδή εΐναι ελαττωμα
τική ή <ατασκευή των άπό τόν μυε
λόν τών οστών, όπου και παράγον- 
ται. Τά έλαττωματικά έρυθρά αι
μοσφαίρια έχουν βραχεΐαν έπιβίω- 
σιν έντός τοΰ οργανισμού, ήτοι έ
χουν διάρκειαν ζωής περί τάς 15 - 
30 ήμέρας, έν άντιθέσει προς τά 
φυσιολογικά έρυθρά αιμοσφαίρια, τά 
όποια έχουν διάρκειαν ζωής’ 100- 
120 ήμέρας.

Έκ τών πολλών Kcti ποικίλων κλη
ρονομικών αιμολυτικών νόσων έξέ- 
χουσαν θέσιν κατέχει ή νόσος τοΰ 
Cooky ή Μεσογειακή αναιμία ή 
θαλασσαναιμία.

‘Η νόσος αυτή άπαντά απαντα
χού τού κόσμου, κυρίως όμως είς 
τάς Μεσογειακός χώρας. ’Εμφανί
ζει μεγάλην ποικιλίαν μορφών, ήτοι 
άπό τής βαρυτέρας μέχρι τού α
πλού στίγματος. Κατά· τήν παιδι
κήν ήλικίαν εμφανίζεται ή βαρεία 
μορφή ή αί έλαφρότεραι μορφαί με
τά ή άνευ άναιμίας. ‘Ως νόσος με
ταδίδεται. κληρονομικώς, έφ’ δσόν 
καί οί δύο γονείς εΐναι φορείς τού 
στίγματος άσθενεΐς (όμοζυγόται). 
‘Ως έλαφρά μορφή ή ώς στίγμα, με
ταδίδεται έφ’ όσον ό εΐς έκ τών γο
νέων εΐναι φορεύς τοΰ στίγματος (έ- 
τεροζυγόται). Χαρακτηριστικά γνω
ρίσματα τής βαρείας, μέσης καί έ- 
λαφρας μορφής τής αιμολυτικής κλη
ρονομικής νόσου εΐναι τό ψευδομογ- 
γολοειδές προσωπεΐόν καί τό ωχρόν 
δέρμα πού πλησιάζει τό γαιώδες 
ΧΡώμα.

Ή βαρεία μορφή άρχίζει κατά 
τήν παιδικήν ήλικίαν, διά προοδευτι- 

I κής έντονου άναιμίας, λόγφ τών 
συχνών καί κατά ο.υχνά διαστήμα
τα έπερχομένων αιμολυτικών κρίσε
ων. ‘Η νόσος έμφάνίζει χαρακτηρι-

ΓΗ ΚΑΙ ΓΕΟΡΓΟΧ
Άς δραπετεύση λίγο ή σκέψη 

μας άπό τή φυλακισμένη ζωή τής 
πόλης κΓ άς έρθη στήν ύπαιθρο, 
στήν άκαλλιέργητο καί καλλιεργη
μένη γή, οπού βασιλεύει ή δουλειά, 
ή ύγεία, ή χαρά καί ή περιζήτητη 
άμεριμνησία. Αμέσως ή σκέψι μας 
θά δροσιστή μέ τήν αύρα τής γνή
σιας καί άνυπόκριτης ζωής, θά ά- 
νακουφιστή άπό τό θώπευμα τής 
απλότητας καί τής έλεύθερης κίνη
σης καί θά άναβαπτιστή μέσα στήν 
άμόλυντη φύση. Έκεΐ δέν ύπάρχει 
ή άνεση τής πόλης, άλλά ή καθά
ρεια, ζωή τής γής, τής ύπαίθρου, ό
που, ό γεωργός ήλιοκαμμένος καί ά- 
νεμοδαρμένος σκληρά τήν καλλιερ
γεί καί παράλληλα γεύεται τις ο
μορφιές τής.

’Άγνωστο, βέβαια, πότε ό άνθρω
πος άρχισε νά καλλιεργή καί νά πε- 
ριποιέται τή γή, πάντως ήταν αύτή 
πού τοΰ πρωτόδωσε τά άγαθά της 
καί άπετέλεσε τό υπόβαθρο πού 
στηρίχθηκε ή ύπαρξή του στή ζωή. 
Αγριόχορτα καί καρποί άπ’ τά δέν
τρα, ήταν οί πρώτες τροφές του. 
Σιγά σιγά άρχισε νά τήν καλλιερ-. 
γή μέ τή σκαπάνη καί άργότερα 
μέ τό άροτρο, ώστε άνέπτυξε τή 
Γεωργίσ καί μετέβαλε τόσες χέρ
σες έκτάσεις σέ γεωργήσιμες καί 
άποδοτκές καί σάν άσχολούμενος 
μέ τήν καλλιέργεια τής γής, πήρε 
τό όνομα τοΰ Γεωργού.

Παιδί τής γής εΐναι ό γεωργός, 
άκούραστος καλλιεργητής καί τίμι
ος έργάτης της, άθόρυβος καί ήσυ
χος, προσφέρει κατά μεγάλο ποσο
στό τήν εύημερία στήν Κοινωνία, 
διότι καθώς λέγει ό Δανιήλ Ούεμ- 
πετερ «οί έργάτες τής γής εΐναι οί 
θεμελιωτές τού Πολιτισμού». Γι’ αύ
τό καί τό έργο τοΰ γεωργοΰ, δέν 
πρέπει νά τό βλέπουμε μέ περιφρα

στικά ευρήματα τών’ κυττάρων τής 
ερυθρός σειράς καί τής λευκής σει
ράς τόσον είς τό’ αΐμα όσον καί είς 
τόν μυελόν τών οστών. ‘Η κοιλία 
τών πασχόντων εΐναι διογκωμένη, λό- 
γφ τής μεγαλοσπληνίας καί ένίο- 

. τε λόγφ τής διογκώσεως τοΰ ήπα- 
τος. Τά παιδία.αύτά. ύπολείπονται 
είς άνάπτυξιν βάρους καί μήκους, 
έχουν χαρακτηριστικός Αλλοιώσεις 
τοΰ σκελετού - καί άνωριμότητα τών 
γεννητικών άδένων, έφ’ δσόν επιβιώ
σουν μέχρι τής ήβης (ήλικία είς 
ήν καί. άρχίζουν νά λειτουργούν οί 
γεννη,τικοί άδένες).

Αί ένδιάμέσοι μορφαί τής νόσου, 
έκδηλοΰνται έπϊ μεγαλύτερων παι
διών καϊ ενηλίκων.

Ή δλη είκών τών μορφών αύτών 
εΐναι έλαφρά καϊ ή άναιμία μέ
τριου βαθμού. Τέλος, τά έμφανί- 
ζοντα άτομα μόνον τό στίγμα τής 
νοσου φαίνονται μάλλον φυσιολογι 
κά, μή παραπονούμενα δι’ ούδέν 
ένόχλημα. Δέν εμφανίζουν άναιμί- 
αν, αναπτύσσονται κανονικά καϊ εΐ
ναι, έκ πρώτης δψεως, ύγιή, έχον- 
τα όμως χαρακτηριστικά αιματολο
γικά εύρήματα, έκ τών όποιων τίθε
ται ή διάγνωσις τοΰ υπάρχοντος 
στίγματος. Θεραπευτικώς, όύδέν μέ
σον υπάρχει μέχρι σήμερον. Συνι- 
στώνται μικραί ή μεγάλαι μεταγγί
σεις αΐματος, άναλόγως τής βαρύ- 
τητος τής έκάστοτε περιπτώσεως έ- 
ξαρτωμένης ταύτης άπό τό μέγεθος 
τής αίμολύσεως τών έρυθρών αιμο
σφαιρίων έντός τοΰ όργανισμοΰ και 
άπό τό μεσολαβοΰν χρονικόν διά
στημα μεταξύ τών αιμολυτικών κρί- 
ο-εων. Ή άνωτέρω άγωγή άσκεΐ ά- 
πλώς ευεργετικήν έπίδρασιν, άλλά 
παροδικήν. Τέλος, τυνιστάται ένίο- 
•τε, μέ σχετικώς ικανοποιητικά άπο- 
τελέσματα, ή άφαίρεσις τοΰ σπλη- 
νος, ή όποια δέν φαίνεται νά 
άνακόπτη τήν έξέλιξιν τής νόσου. 
Διεθνώς, οί ειδικοί Αίματολόγοι α
σχολούμενοι μέ τά νοσήματα τών 
κληρονομικών έρυθροπαθειών, ίσως 
κάποτε δυνηθοΰν νά εύρουν θεραπευ
τικά μέσα ή τρόπους άντιμετωπί- 
σεως τούτων, ώστε νά άποδώσουν 
τό πολυτιμώτερον άγαθόν διά τόν 
άνθρωπον, τήν υγείαν, άπαλλάσσον- 
τες αύτούς άπό τήν καταδίκην είς. 
θάνατον,. τήν όποιαν έκληρονόμησαν 
άπό τούς γονέΐς των. Νά, λοιπόν, 
διατ; χρειάζεται καί έπιβάλλεται τό 
προγαμιαΐον ιατρικόν πιστοποιητι- 
κόν.
. ΠΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

’Ιατρός
Σημ. Έφημερίδος

Ε?ς τό προηγούμε- 
μον φύλλου έ< τυπογραφικής άβλε- 
ψίας ή λέξις «στίγμα» έγινε «δείγμα».

νησί καί μέ άγένεια, διότι εΐναι ά- 
κακο καί άγιο, εύλογημένο άπό τόν 
ίδιο τό Θεό, ό όποιος τό πρώτο 
δώρο πού έδωσε στόν άνθρωπο, 
ήταν ένας κήπος, λέει ό Βάκων. 
Οί γεωργοί τής Πατρίδας μας, ή 
όποια εΐναι χώρα κατ’ έξοχήν γε
ωργική, συγκεντρώνουν δλα τά προ
σόντα τοΰ γεωργοΰ καϊ τούς άξί- 
ζει τό καλύτερο βραβείο.

‘Η γεωργία χτυπιέται, πολλές φο
ρές. Άπό τις άστάθμητες καιρικές 
συνθήκες κατασ.τρέφονται οί παρα
γωγές καϊ σβύνουν οί έλπίδες, άλ
λά καί πάλι ή Θεία Πρόνοια 
δέν εγκαταλείπει, άλλά μέ τήν στορ
γική της μέριμνα θά φέρη τό ψω
μί τής χρονιάς. Κάτω δέ άπό τή 
γή «ή ουράνιος Χημεία», έργάζε- 
ται μέ τό ρυθμό της καί μέ τό σύ
στημά της. Έτσι, σύμφωνα καί μέ 
τή λαϊκή παροιμία «ό ζευγίτης κά
θε χρόνο, έχει έλπίδα νά πλουτίση/>. 
Παρά τις δύσκολες περιστάσεις ό 
γεωργός άναπνέει καϊ ζεΐ μέ τήν 
έλπίδα τής έπομένης προκοπής, για
τί ξέρει καλά δτι ή γή δέν έχθρεύε- 
ται κανέναν, ό δέ Τζέρολντ γρά
φει, δτι «Ή γή είναι τόσο άγαθή, 
ώστε άν τήν γαργαλάς μέ τό σκαλι
στής, γελά στόν Τρυγητό».

Εΐναι άλήθεια, δτι ή γή θά εύφο- 
ρήση πρώϊμα ή όψιμα καί Θά άπο- 
ζημ.ιώση τούς τίμιους καρπούς τοΰ 
καλλιεργήτοΰ. Τά κράτη δέν πρέ
πει νά εΐναι φτωχά, άρκεΐ νά κά
μουν δημοφιλή τή Γεωργία, ή ο
ποία προάγει καϊ τούς άλλους το
μείς τής Οικονομίας καϊ νά μή κα- 
■,άλήγουν στήν άνταλλαγή πατριω
τικού α'ίματος μέ τή Μετανάστευσι, 
ή οποία μοιάζει μέ άνεπούλωτη πλη
γή καϊ θλιβερό τραύμα. Ένώ,. μέ 
μικρή φροντίδα, θά μπορούσε νά ά- 
ναπτυχθή ή Γεωργία, μέ άποχερ- 
σώοεις, αρδευτικά έργα καί άγρο- 
τικά εργαλεία, ώστε νά βρίσκουν 
δουλειά δλοι οί άνθρωποι καί νά μή 
ζητιανεύουν δουλειά στίς ξένες χώ
ρες. Μέ προστατευτικές ένέργειες ί 
άναχαιτίζεται τό ορμητικό ρεύμα 
άλλης ττληγής, τής άστυφιλίας, ώ
στε ή Μάνα γή, νά μή μένη ορφα
νή άπό παιδιά, καί έρημη άπό έρ-, 
γάτες. ‘Η γή εΐναι μιά άποθήκη 
ανεξάντλητη άπό υλικά άγαθά, άρ
κεΐ νά τήν έρευνήσωμε καϊ νά τήν 
άξιοποιήσωμε. Οί ασχολούμενοι μέ 
τή γή πρέπει νά ξέρουμε, δτι εΐ
ναι ci πιό αγνοί, οί πιο ύγιεΐς καϊ 
οί πιό άκακοι. Οί άγρότες εΐναι 
παράλληλα καϊ οί καλλιεργηταϊ καί 
φύλακες τών άρετών, τής Εθνικής 
ιδέας καί δύσκολα πιστεύουν στούς 
νεωτερισμούς καί στούς άνοστους 
«μοντερνισμούς». Βλέπουν οί ίδιοι· 
τά στολίδια τής γής, τά έργα τοΰ

Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος 

νης μπροστά σέ μιά βιτρίνα ή 
νά πάρη το καπέλλο ένός τουρί
στα πού κυττάζει άπληστα πιό 
πέρα κάτι σπάνια κοσμήματα. 
Στόν δρόμο αύτόν, δπως καί σ’ 
ολο.τό Παρίσι; μπορείς νά δής 
.ανθρώπους. κάθε φυλής καί χρώ
ματος, ν’ άκούσης κάθε γλώσσα 
του κόσμου.

Άνηφορίζοντας φθάνουμε στό 
τέρμα του στην Πλάς ντε λ’ Έ- 
τουάλ δπου υψώνεται επιβλητικά 
ή. ’Αψίδα τοΰ. Θριάμβου. Έπϊ δύο 
αιώνες περίπου τώρα άκούγεται 
έκεΐ ή «Μαρσεγιέζ», κΓ ανάβει 
άπό κάτω άσβεστη ή φλόγα τής 
ανάμνησης αυτών πού έπεσαν γιά 
τήν πατρίδα...

Τό Πάλαι Ρουαγιάλ, ένα απ’ 
τά αναρίθμητα παλάτια τοΰ Πα- 
ρισοΰ, είναι μιά δάση σιωπής 
μέσα στήν καρδιά τής θορυβώ
δους πόλεως, κΓ ό κήπος του 
έχει γίνει τό καταφύγιο τών παι
διών καϊ τών όνε ι ροπόλων. Κϊ’ 
•δταν τριγυρίζεις έκεΐ τή νύχτα 
εύκολα μπορείς νά φαντασθής 
πώς δίπλα σου γλυστροΰν αό
ρατες σκιές. Τό θρόισμα τών 
φύλλων σέ ξεγελά καί νομίζεις 
πώς ήταν τό κρινολίνο τής ’Άν
νας τής Αυστριακής, οί σκιές 
στά δέντρα παίρνουν μορφές κΓ 
ονειρεύεσαι ξύπνιος, τόν Ρισελιέ 
ή τόν Συρανό ντέ Μπερζέράκ...

Τό Φωμπούργκ ντέ Σαϊντ, ’Ο
ν ορέ'εΐναι ό δρόμος στήν ύπηρε- 
σία τής γυναικείας φιλαρέσκειας 
δπου τό ,πνεΰμα τής Ευας, κυ
ριαρχεί παντού καϊ τό μήλο τοΰ 
Παραδείσου τής προσφέρεται μέ 
χίλιες μορφές... Στό Παρίσι ή 
λατρεία τοΰ περιττοΰ έχει φθάσει 
στό κατακόρυφο. Οί Γάλλοι λα
τρεύουν δτι δίνει χάρη κΓ ομορ
φιά στή ζωή καϊ τή λατρεία τους 
αύτή τή δείχνουν καθημερινά στόν 
κόσμο.

Κάθε μιά άπό τις μπουτίκ πού 
πλαισιώνουν τό Φωμπούργκ ντέ 
Σαϊντ Όνορέ, συγκεντρώνει μέ
σα της τις επιθυμίες κάθε κομ
ψής γυναίκας στόν κόσμο. Παρ’ 
δλο δέ πού έκεΐ κοντά βρίσκεται 
τό μέγαρο τών Ήλυσίων δπου 
μένει ό Πρόεδρος τής Γαλλικής 
Δημοκρατίας καϊ πιό. κάτω ύ- 
πάρχει ή έκκλησία τοΰ Άγ. Φι
λίππου τής Ρουλ, μέ τήν άσκη- 
τική έπιβλητικότητά της, ωσ
τόσο δέν μποροΰν νά μετριά
σουν τόν έλαφρό τόνο πού δίδουν 
στήν περιφέρεια αύτή τά χίλια 
δυο προκλητικά γυναικεία είδη 
πού τόν στολίζουν.

Τό κέντρο τής πολιτικής καί 
τής Τέχνης, τό κέντρο τοΰ πνεύ
ματος καϊ τής κινήσεως, εΐναι 
τά Μεγάλα Μπουλβάρ.Έκεΐ βλέ
πουμε τήν 'Όπερα στήν οποίαν 
.έπαιξαν καί τραγούδησαν τόσοι 
καλλιτέχνες, ένα έργο τέχνης αύ
τή καθ’ έαυτήν έσωτερικά κΓ 
εξωτερικά. Πιό κάτω τήν έκκλη
σία της Μαν τελέν σάν ένας άρ- 
χαΐος ελληνικός ναός, έξωτερι- 
κά, καί πιο πέρα τό περίφημο 
Λούβρο.

Λούβρο! Τό μεγαλοπλεπέστα-

Θεοϋ μέσα στό περιβόλι τής φύσης, 
πολυκέντητα χαλιά, πανέμορφα δά
ση, δροσερούς τόπους, καμαρωτά 
'βουνά, κάθε είδους πουλιά καϊ γενι
κά τήν «πανσοφία», πού εΐναι καμω
μένη ή κτίση. Εΐναι ατέλειωτη σέ έκ
ταση ή γή μας, εΐναι, άνεξαίρετα, 
δλη «Γή Χαναάν», ευλογημένη άπό 
τό Θεό καϊ κρύβει μέσα στά σπλά
χνα της, υλικούς θησαυρούς, άρκε- 
τούς καί ικανούς νά πλουτίσουν τήν 
παναθρώπινη φτώχεια, άφοΰ ό «ει
ρηνικός μόχθος» γίνει δπλό τών αν
θρώπων καί ιδίως τοΰ Κράτους, ώ
στε νά μετατρέψουν ώς ίδρωμένοι 
καί άφοσιωμένοι γεωργοί τή γή μας 
σέ ένα λιβάδι, δπου θά ξαπλώση 
ή ταλαιπωρημένη άνθρωπότητα γιά 
νά ξεκουραστή, μέ τή βλάστηση τής 
Εύδαιμονιάς καϊ τήν άνθησι τής Εύ- 
τυχίας.

Ν. ΜΠΑΖίωΝΗΣ

το άνάκτορο πού έγινε τώρα ένα 
θησαυροφυλάκιο Τέχνης καί ττο- 
λιτισμοΰ.

Έκεΐ ό άνθρωπος νοιώθει πε
ρήφανος γιά τόν έαυτό του, τό 
πνεύμα του μεταρσιώνεται κΓ οί 
αισθήσεις μεθούν. Σέ κάθε επί
σκεψή μου στό Παρίσι άφιερώνω 
δσες περισσότερες ώρες μπορώ 
έκεΐ μέσα. Πάντα θά σταθώ σάν 
άπολιθωμένη μπροστά στήν ’Α
φροδίτη τής Μήλου καί μέ βου
βό πόνο θά θαυμάσω τό άγαλμα 
τής Νίκης τής Σαμοθράκης, τά 
δυο αύτά’ έλληνικά άριστουργή- 
ματα, πού μαζί μ’ άλλα πολλά 
δικά μας, πλουτίζουν τό ξακου
στό αύτό μουσείο.

Μά τό Αοΰβρο εΐναι ένας να
ός. ‘Ένας ναός τής Τέχνης πού 
μόνο γι’ αύτόν πρέπει νά ταξι- 
δεύση κανείς ώς τό Παρίσι.

Τό Παρίσι έχει πολλές γέφυ
ρες άφοΰ τό διασχίζει ό Σηκου
άνας, μά τήν ώμορφιά καϊ με
γαλοπρέπεια τής γέφυρας τοΰ 
Αλεξάνδρου τοΰ Πρώτου δέν τήν 
έχει καμμιά. Άπ’ αύτήν βλέπου
με τά φώτα νά χορεύουν πάνω 
στό ποτάμι καί προχωρού
με σέ μιαν ανοικτή περιοχή 
δπου έπιβλητικά δεσπόζουν ή 
Στρατιωτική ’Ακαδημία, καί τό 
Μέγαρό τών ’Απομάχων.

Κανένας τάφος δέν συγκεντρώ
νει τόσους πολλούς έπισκέπτες 
δσο ό τάφος τοϋ Ναπολέοντος 
στό Μέγαρο αύτό κι’ ή ανάμνη
ση τοΰ δοξασμένου Αύτοκράτο- 
ρα διατηρείται ακόμα ζωντανή. 
Πιο πέρα αρχίζει η συνοικία 
Γκρενέλ, καί τό Σαίν Ζερμαϊν 
μέ τά πολυσύχναστα δρομάκια, 
γεμάτα μαγαζιά μέ ανεκτίμητους 
παληούς θησαυρούς. Οί συνοικί
ες αύτές άποτελοΰν ζωηρή αν
τίθεοι στή. μεγαλοπρέπεια τών 
Ίμβαλίντ (Απομάχων), πού 
πάνω τους βαραίνει έπιβλητικά 
ή σκιά τοΰ Πύργου τοΰ ’Άΐφελ.

Αύτό τό γιγαντιαΐο ατσαλένιο 
κομψοτέχνημα πού δέν έχει δμόιο 
του στόν κόσμο, εΐναι τό πιό χα
ρακτηριστικό σημάδι αύτής τής 
πόλεως. Άπό τήν έξέδρα του 
μπορείς νά θαυμάσης δλο τό Πα
ρίσι μέ τά παλάτια καί τά πάρ-,

(Συνέχεια ε’ις τήν 4ην Σελίδα)

ΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ

Έμεΐς οί. 'Έλληνες, πού κρατάμε 
στήν καρδιά μας τή θερμουργό δύ- 
ναμι τής γενηάς μας, είμαστε πι
στοί τής Ελληνικής ομορφιάς. Καί 
τήν απολαμβάνομε. Επικοινωνούμε 
μέ τή φύσι, μέ τή ζώή τής έπαρχί- 
ας, μέ τούς άρχαιολογικούς της χώ
ρους.

‘Η γή τής Ελλάδος εΐναι γή αρ
χαία καί ιερή. Μυρίζει πεύκο, θυ
μάρι καί χαιρετά τόν ήλιο γιατί 
τήν έπλασε άπό τό φώς του. Σ’ 
αύτή τή γή, τή φωτόχαρη, γεννη
θήκαμε, ριζώσαμε καϊ τήν άγαπά- 
με. Ή άγάπη μας είναι ιερή σάν 
προσευχή, καϊ χαρούμενη σάν τρα
γούδι. Τήν τραγουδάμε σ’ δλους 
τούς τόνους καϊ δλους τούς χρωμα
τισμούς. Καί ζοΰμε τήν ‘Ιστορία 
.'.αί διδασκόμεθα άπό τά μεγαλό
πνοα δημιουργήματά της. Απολαμ
βάνομε τήν φτερωτή στιγμή τής χα
ράς καί τήν αιωνιότητα · τής . Τέ
χνης.

Τριγύρνώντας τήν Ελλάδα, μας, 
επικοινωνεί κανείς μέ τή φύσι. Καϊ 
μέσα άπό αύτές τις θεϊκές έπικοι-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΛΑΝΤΖΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΜΩΣΑ-Ι ΚΩΝ 
ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
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(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Περνούν τά χρόνια. Ή λύσσα 
τών Τούρκων μεγαλώνει. Τό σχέδιο 
γιά τήν έξόντωσι ολοκλήρου τοΰ 
Ελληνικού πληθύσμοΰ άρχισε νά έ- 
φαρμόζεται.

Ένώ οί άνδρες ήσαν έπιστραιευ- 
μένοι, χωρίς.. καμμία πλέον έλπίδα 
γυρισμού, τούς ήλικιωμένους καϊ 
τούς γέρους, πού εΐχαν άπομείνει, 
τούς έσκότωναν οί Τούρκοι τις νύ
χτες χωρίς αιτία, μέσα στά σπί
τια τους.

Εκείνοι πού έβλεπαν, δηλαδή πού 
ήσαν παρόντες, σ’ αυτές τις κτη- 
νωδίες, πάθαιναν. οί περισσότεροι 
νευρικό τράκ.,.. "Οσοι πάλι τολμού
σαν νά βγοΰν έξω άπό τήν .πόλη, 
στά τουρκοχώρια, πού έκεΐ εΐχάν 
περιουσίες-, γιά νά είσπράξουν χρή
ματα, ή. νά φέρουν τις σοδειές άπό 
τά κτήματά τους, ευρισκαν σκλη
ρό θάνατο. Ακόμα καί γυναίκες έ
σφαζαν.

Οί έξορίες συνεχίζονταν.
Ειδοποιούνται όλες οί εύπορες 

οικογένειες νά φύγουν.
Ό άμαχος πληθυσμός, γυναίκες 

παιδιά, κορίτσια πού δέν ήξεραν 
νά βγοΰν έξω άπό τά σπίτια τους, 
τραβούσαν τώρα διωγμένοι καϊ δυσ
τυχισμένοι, τόν δρόμο τής έξορίας, 
στό άφιλόξενο έσώτερικό τής Ανα
τολής.

Σωστός Γολγοθάς.
Σκληρές καί άτέλειωτες πορείες, 

μέσα άπό δύσβατα δάση, ξυπόλητοι 
άπό τόν πολύ καί άσχημο δρόμο, 
κουρελιασμένοι άπό τά άγκαθωτά 
κλαριά, βρεγμένοι άπό τις μπόρες 
καϊ νηστικοί, γιατί τά ψωμιά τους 
βρέχονταν καϊ χαλούσαν, παιρνοΰ- 
σαν βουνά καϊ ποτάμια μέ φρου
ρούς Μουαφαζάδες (βάρβαρους 
στρατιώτες), ώπλισμένους σάν ά-’ 
στακούς.

Αυτοί οί άξεστοι καί ψειριασμένοι 
άγριάνθρωποι, εύχαριστοΰντο νά 
χλευάζουν και νά απειλούν σέ κάθε 
ευκαιρία τόν πολιτισμένο, άλλά υ
πόδουλο καί άνυπεράσπιστόν ■ Ελ
ληνικό άμαχο πληθυσμό.

Άλλά ποιος μπορούσε νά δια- 
μαρτυρηθή;’

Ή τύχη τών Μικρασιατών, εΐχε 
καθοριστή καϊ άποφασισθή ψυχρά 
καί' υπολογισμένα άπό δλούς.

Νά έξοντωθοΰν!
"Οπως. άκριβώς έκανε κΓ ό Χίτ- 

λερ τούς Εβραίους.
Καϊ άκολουθήσαμε σέ συνέχεια 

τή μαύρη μας μοίρα....
Άπό τις υπόλοιπες οικογένειες 

πού έμειναν στις περιοχές μας, άρ
χισαν ---- σύμφωνα μέ τό σχέδιό
τους — νά ” ζητούν Νεοσυλλέκτους. 
Ζητοΰσαν καί τά υπόλοιπα παιδιά, 
που''κάπως εΐχαν μεγαλώσει. "Αλ
λοι καημοί., καϊ λαχτάρες.

Πώς ή κάθε μάνα θά έστελνε πά
λι τό παιδί της στή φωτιά, άφοΰ 
δσοι έφυγαν έχάθησαν;

Ή μόνη λύσις εΐναι’ νά φύγουν, 
νά δραπετεύσουν. Άλλά ποΰ; καϊ 
πώς; ■ ·

Οί δρόμοι, διά ξηράς καϊ διά θα
λάσσης ή.ταν κλειστοί. Φύλακες Τούρ
κοι ένοπλοι, φρουρούσαν κάθε τόπο 
καϊ διάβαση, ’ ιδίως τά μέρη πού ή
ταν κοντά σέ θάλασσα, κΓ επομέ
νως ή δυσκολία ήτο μεγάλη γιά νά 
ξεφύγη κανείς.

Μερικοί τολμηροί άνδρες δικοί μας, 
δπως ό καπετάν Μάρκος, ό Καρά- 
γίωργης, ό Κουφογιάννης κΓ άλλοι 
άπεφάσισαν κΓ άνέλαβαν τήν έπι- 
κίνδυνη μυστική ' άποστολή, νά διευ-

(Συνέχεια εις τήν 4ην Σελίδα) 

νωνίες, νοιώθει πώς οί ρίζες τής 
ζωής μας εΐναι συνταιριασμένες μυ- 
σιικά μέ τό χώμα, μέ τό νερό καί 
μέ τά δένδρα. Πιό συνταιριασμέ
νους, δμως, βρήκα τούς Μακρηνο - 
Λιβ’.σιανούς, πού εύρίσκονται είς τό 
χωριό Πλατανάκι. Τό χωριό αύτό 
μέ τό όμορφο τοπίο, εΐναι στοιχείο 
πού ένώνει τόν ψυχικό τους κόσμο, 
τόν παλμό τους μέ τό κλίμα τους, 
μέ τήν .ιστορία τους καί μέ τήν ψυ-, 
χή τους. Εΐναι ή πρώτη φορά πού 
βρέθηκα άνάμεσα είς τούς Μακρηνο - 
Λιβισιανούς τοΰ Πλατανακίου.

Ό Πρόεδρος, κ. Γ. Γαρυφάλου, 
δημοδιδάσκαλος καϊ παράγων του 
χωριοΰ, καθώς καί'δλοι οί κάτοικοι, 
μάς δέχθηκαν μέ ύπερβολική καλω- 
σύνη. Αύθόρμητα καϊ πηγαία υπήρ
ξαν. τά αισθήματα τών · άνθρώπων 
διά τόν Σύλλογον τής Μάκρης μέ 
Πρόεδρον τόν κ. Σαράφη. Ήτο Σάβ
βατο μεσημέρι, σάν έφθασα μέ τήν 
κ. Μαρία Κορομιχαλάκη είς τό γρα
φικό αύτό χωριό. Πρώτος μάς ύπο-

'Συνέχεια είς την 4ην Σελίδα)

ΟΡΥΧΑΛΚΟΥ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 
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ΛΙΒΙΣΙ

ιιπιπηιιιι πιιπ
(Συνέχεια έκ τής ,2α$ Σελίδος)

—’Αλήθεια, δέ μοϋπες Ιερώνυ
με, άπό που έρχονται οί επισκέπτες 
μας καί ποιο σκοπό έχει τό ταξίδι 
τους.

— Μή γίνεσαι περίεργη σάν τίς 
...γυναίκες! τή μισομάλλωσε εκεί
νος σ’ εύθυμο τόνο. Ή δική σου δου
λειά εΐναι νά μάς έτοιμάσης νά 
φάμε.

— Χωρίς νά περιμένουμε τήν 
Πρόκλα;

— Μά, αυτή, δπου νάναι θά γυ- 
ρίση άπ’ τή Σχολή.

Έκείνη τή στιγμή ελαφρά βήματα 
άκούστηκαν στό διάδρομο. Σέ λί
γο φάνηκε ή σιλουέττα μιας δεκαο- 
χτάχρονης νεάνιδας. Ό κατάλευκος 
ποδήρης χιτώνας της έκάλυπτε σε 
κανονικές πτυχώσεις ένα σώμα ξε
χωριστής τελειότητας. Τό λευκορόδι- 
νο πρόσωπό της έλαμπε μέσα σ’ έ
να κατάξανθο χείμαρρο μαλλιών καί 
τά γυμνά μπράτσα της συμπλήρω
ναν τήν άρμονικότητα τοϋ συνόλου.

— Νά, κι' ή Πρόκλα, τό καλό μας, 
τό κορίτσι πάνω στήν ώρα! ξέσπα
σε σ’ έπιφωνήματα ένθουσιασμοϋ ό 
Ιερώνυμος πού τήν είχε δή πρώ
τος. Δέ στώλεγα, έγώ, γυναίκα;

Ό Καλλίστρατος, όπως ήταν ξα
πλωμένος στό άνάκλιντρο, σηκώθη
κε πάνω κι’ άρχισε νά παίζη μηχανι
κά μέ μιά κλωστή πού βρέθηκε στά 
χέρια του, σάν νά μή είχε τίποτα 
πιό σπουδαίο νά κάμη.

Ή Πρόκλα τόν πρόσεξε κι’ έ- 
τρεξε γρήγορα στό γυναικωνίτη, λές 
καί τήν κυνηγούσε κάποιο άγρίμι.

Ό Ιερώνυμος μέ φανερή στενο
χώρια πήγε καί τήν φώναξε άπό κά
τω γιά νάρθη νά γνωρίση τούς δυό 
νεόφερτους έπισκέπτες. Έκείνη ύπά- 
κουσε μέ συγκρατημένη δυσφορία.

— Δέν έπρεπε νά τό κάμης αύ
τό, τήν παρατήρησε αυστηρά ό θεί
ος της, δταν έφθασε κοντά του. Αύ
τοί εΐναι άνθρωποι, σχεδόν δικοί μας.

Ή Πρόκλα μέ μεγάλη συστολή 
μπήκε στήν αίθουσα καϊ χάζευε. Τό 
τραπέζι, έκεΐ, ήταν κιόλας στρωμέ
νο κι’ ό Μελανίωνας μπαινόβγαινε 
μέ προθυμία γιά νά τό γεμίση μέ 
πιάτα καϊ ποτήρια. Ή Αλκινόη, σάν 
νοικοκυρά πού ήταν, προσπαθούσε 
νά τό στολίση >μέ λουλούδια πού τά 
τακτοποιούσε σύμφωνα μέ τά γούστα 
της. Μόλις, δμως εΐδε τήν Πρόκλα 
νά κυττά σάν χαμένη τούς δυό έπι
σκέπτες, τήν έπήρε άπό τό χέρι καϊ 
τήν ώδήγησε, πρώτα στόν πλοίαρχο 
καί κατόπι στόν Καλλίστρατο, συνι- 
στώντας τους.

—’Έρχονται άπό τά Πάταρα, τής 
εΐπε ή θεία της, καϊ σού φέρνουν ά
πό τόν πατέρα σου πολλούς χαι
ρετισμούς.

Ή Πρόκλα όρθάνοιξε τά μάτια 
της καϊ κάποιο άχνό χαμόγελο τής 
ξέφυγε μαζί μ’ ένα άπαλόηχο «εύ- 
χαριστώ». 'Ύστερα, μέ συγκρατη,μένο 
ένδιαφέρον, ρώτησε τόν πλοίαρχο γιά 
τήν ύγεία τών γονιών της, γιά τήν 
κατάσταση τοΰ σπιτιού της.

— Πιό καλά θά σάς τά πή ό νεα
ρός, άπό δώ, τής εΐπε ό πλοίαρχος, 
ποΰρχεται μέσ’ άπό τό σπίτι σας. 
Έγώ είμαι ναυτικός καϊ μόνο τόν 
πατέρα σας έχω γνωρίσει.

Ή Πρόκλα, άντι νά στρέψη τήν 
έρώτηση στόν Καλλίστρατο μέ τϊς 
πορφύρες στά μάγουλα, δοκίμασε 
πάλι νά φύγη. Μά μπήκε ξανά στή 
μέση ή ’Αλκινόη καί τήν έπέπληξε, 
αύτή τή φορά, άρκετά γιά τήν ψυχρή 
της συμπεριφορά άπέναντι στούς 
δυό γνωστούς πιά έπισκέπτες.

— Μή τή μαλλώνετε έπενέβη ό 
πλοίαρχος, δέ φαίνεται παγερή, ού
τε κι’ άκατάδεχτη άπό ιδιοσυγκρα
σία- άπλώς έχει σ’ δλη της τήν ύ- 
πόσταση, διάχυτη τή σεμνότητα έ
κείνη πού πηγάζει μέσ’ άπό τά αύ- 
στηρά ήθη τής πατρίδας της.

— Δέν άποκλείεται, εΐπε στενό
χωρα ή ’Αλκινόη- ξέρετε, δέν είμαι 
άπό τά μέρη έκεΐνα. κι’ έτσι, ή συμ
περιφορά της, μού φαίνεται παρά- 
ξένη.

— Εΐναι άπό δώ, άπό τήν ’Αθήνα, 
ή γυναίκα μου, έξήγησε ό Ιερώνυ
μος, κι’ έχει δίκιο νά παραξενεύε
ται. Άλλά δέν είπαμε νά τό παρα- 
κάνη κι’ ή καλή μας Πρόκλα!...

Στό τραπέζι κάθησαν δλοι νά φά
νε καί νά γευθοϋν ένα παλιό, γλυκό
πιοτο κρασί τών Πατάρων, δώρο 
τού Νίκανδρου στόν άδελφό του. Τό
τε δόθηκε κι’ ή εύκαιρία στόν Καλ
λίστρατο νά πή ένα σωρό πληροφο
ρίες, σχετικές μέ τή ζωή του καϊ μέ 
τήν οικογένεια τής Πρόκλας.

Τό σεμνότυφο κορίτσι φαινόταν, 
πώς δέν άκουγε τά λόγια τού Καλ- 
λίστρατου καί προσπαθούσε νά βρή 
κάποιο τρόπο γιά ν’ άνεβή καϊ πά
λι στό γυναικωνίτη. Ή εύκαιρία δέν 
άργησε νά τής δοθή. Τό δείπνο τε
λείωνε κι’ ή Πρόκλα, μαζί μέ τή θεία 
της, τράβηξαν στούς κοιτώνες τους. 
Τό ίδιο έκαμαν κι’ οί τρεις άνδρες. 
‘Ο Ιερώνυμος έδειξε στόν Καλλί
στρατο καϊ στόν πλοίαρχο τά στρώ
ματα πάνω στά όποΐα θά πλάγια
ζαν, κι’ έκεΐνοι άποκαμωμένοι, άπό 
τήν περιπέτεια τής ήμέρας έκείνη,ς, 
μέ μιας άποκοιμήθηκαν.

Τήν άλλη μέρα, άφού συγυρίσθη- 
καν καϊ προσευχήθηκαν, δλοι μαζί, 
στό βωμό τού σπιτιού, ό Ιερώνυμος 
έτοιμάστηκε νά φύγη στό «Άνα- 
κριτήριο». Τή στιγμή πού έψαχνε νά 
βρή κάποιους γραμμένους παπύρους, 
έδωσε νά καταλάβουν στούς φιλοξε- 
νουμένους του δτι καλό θάταν νά 
τόν ακολουθούσαν κι’ αύτοί γιά νά 
χρησιμοποιηθούν, μαζί μέ τούς α
στυνομικούς, σάν μάρτυρες κατηγο
ρίας ένάντια στούς δυό κακούργους.

—Άλλά μέ μιά συμφωνία, εΐπε ό 
ναυτικός στόν Ιερώνυμο.

— Νά τήν άκούσω, έκαμε μ’ έν

διαφέρον έκεΐνος.
— Μόλις τελειώσουμε άπό κεΐ νά 

•μ’ έπιτρέψετε, πιά, νά φύγω. Ξέρε
τε, πρέπει νά έτοιμάσω τό καράβι 
γιά τό αύριανό ταξίδι τής επιστρο
φής·

— Που, στά Πάταρα;
— Ναί, Ιερώνυμε.
—Ά, αύτό μάς λυπεί γιατί έτσι 

δέ θάσαι, πιά, φιλοξενούμενος μας. 
Θά μάς χαροποιούσε ή άναχώρησή 
σου — μιά καί σέ μάθαμε — άν 
μάς χάριζες τήν έλπίδα δτι, στό κον
τινό μέλλον θά σέ ξαναβλέπαμε.

—Άφού τό θέλετε, θά γίνη! "0,- 
ποτε θάρχωμαι, έδώ, στν Αττική, 
θά σάς έπισκέπτωμαι, μεγάλε μου 
άρχοντα. Καί μέ τήν ευκαιρία αύτή, 
θά πηγαίνω ειδήσεις στό Νίκανδρο, 
τόσο άπό σάς, δσο κι’ άπό τήν κό
ρη του, τήν Πρόκλα.

—"Αν τό κάμετε αύτό, πλοίαρχέ 
μου, θά σάς άμοίβω πλουσιοπάροχα.

— Κάθε υλική σας ικανοποίηση, 
τώρα πού γνωριστήκαμε, θάναι γιά 
μένα καί μιά προσβολή.

— Καλά... καλά... Σύ είσαι σπι
τίσιος, πιά, άνθρωπος κι’ έτσι, κά
θε άμοιβή θά σού προσφέρεται σέ 
μορφή δώρου.

— Μέ μορφωμένους άνθρώπους δέ 
μπορώ ν άτά βγάλω πέρα! εΐπε γε
λώντας ό πλοίαρχος. Κάνε δ,τι κα
ταλαβαίνεις. Πάντως, έγώ, θά εξυ
πηρετώ καί τά δυό σπιτικά άπό 
εύχαρίστηση γιατί έχω νά κάνω μ’ 
άνώτερους άνθρώπους καί καλούς 
πατριώτες.

‘Ο Ιερώνυμος κολακεύθηκε καί 
χτυπώντας τον προστατευτικά στόν 
ώμο, τού εΐπε σ’ έγκάρδιο τόνο:

—-Επειδή τό πρόσφατο ληστρικό 
κρούσμα πού έτυχε σέ σάς άπόδε ι
ξέ γι’ άλλη μιά φορά τό έπικίνδυνο 
τής διαδρομής άπό τόν Πειραιά ώς 
έδώ, γι’ αύτό δ,ποτέ θάρχεσαι, θά 
έπιβαίνης, γιά τήν άσφάλειά σου, 
σ’ άστυνομικό άμάξι πού θά τό παίρ- 
νης άπό τή Μακρά Στοά, στόν Πει
ραιά. Αύτό, θά τό είσηγηθώ στό Ά- 
νακριτήριο, έλπίζω δέ δτι θά σού δώ
σουν καί κάποιον τιμητικό τίτλο πού 
θά διευκολύνη πολύ τίς μετακινήσεις 
σου αύτές μ’ άστυνομικά οχήματα.

Οί τρεις άνδρες βγήκαν άπό τά 
προπύλαια τοϋ σπιτιού μέ τϊς απο
χαιρετιστήριες εύχέ.τής οικοδέσποι
νας, πρός τόν ξερακιανό καραβο
κύρη.

— Στ’ Άνακριτήριο κατευθυνό- 
μαστε τώρα; ρώτησε ό Καλλίστρα
τος τόν Ιερώνυμο.

— Ναί, παιδί μου, άπάντησε έ
κεΐνος.

Άφού πέρασαν δυό-τρεΐς στενούς 
δρομάκους μέ χαμόσπιτα, βγήκαν σέ 
κάποιο πλατύδρομο, μέ μαρμαρό- 
χτιστα ανομοιόμορφα κτίρια, κι’ ά
πό τϊς δυό πλευρές πλευρές του.

‘Ο Καλλίστρατος τά παρατηρού
σε μέ θαυμασμό μαζί καϊ περηφά- 
νεια, επειδή άνήκε, τώρα,, κι’ αύ
τός — έστω καί προσωρινά — σέ 
μιάς τέτοιας πόλης κοινωνία.

Άπό τήν Ανάκριση γρήγορα ξεμ
πέρδεψαν, άφού εΐχε θριαμβεύσει ή 
δικαιοσύνη.

Βγαίνοντας έξω, ό Ιερώνυμος κι’ 
ό Καλλίστρατος, έλεγαν τά τελευ
ταία λόγια μέ τόν πλοίαρχο. "Υ
στερα έκεΐνος τούς χαιρέτησε μέ τήν 
εύχή νά τόν άξιώσουν οί θεοί νά ξα- 
ναφέρη, ό ίδιος, πίσω στά Πάτα
ρα τόν Καλλίστρατο.

— Καϊ φυσικά, καραβοκύρη μου, 
εΐπε ό Ιερώνυμος. Μά πιό γρήγο
ρα θά πας τήν Πρόκλα καϊ ίσως, ί
σως καί μένα μαζί γιά νά προσκυ
νήσω τά θεία χώματα τής πατρι
κής Υής καί τόν άδελφό μου νά ξα- 
ναντικρύσω.

—"Αμποτε, λαμπρέ υπηρέτη τής 
Θέμιδας!...

,'Ο Καλλίστρατος κι’ ό Ιερώνυ
μος έγύριζαν στό σπίτι αμίλητοι, 
σκεφτητικοί. Σέ κάποια στιγμή, ό 
καινούργιος προστάτης τού νεαρού 
Καρμυλσησέα γιά νά σχίση, ίσως, 
τόν πέπλο τής σιωπής, άρχισε νά 
έξηγή σ’ αύτόν τόν λόγο τής ύπαρ
ξης κάθε οικοδομήματος πού συναν
τούσαν μπροστά τους. ‘Ο Καλλί
στρατος άκουγε μ’ απληστία τίς τό
σες πληροφορίες πού τοΰ δίνονταν.

— Πού νά δής καί τά συγκρο
τήματα τής Αγοράς! συμπλήρωσε 
ό Ιερώνυμος. Αύριο θά σέ πάω έ
κεΐ γιά έγγραφή στή Σχολή τών 
Στωϊκών κι’ έτσι θά σού δοθή ή 
εύκαιρία νά θαυμάσης τήν πληθώρα 
τού κατεργασμένου μαρμάρου καί 
τό πολύχρωμο μωσαϊκό τών... κι- 
νουμένων χιτώνων!
—!, θάναι λοιπόν πολύ ώραΐα! 

αναφώνησε μέ χαρά ό Καλλίστρα
τος.

Τήν άλλη μέρα ό Ιερώνυμος έ
πήρε τόν προστατευόμενο του καϊ 
κατευθύνθη,καν στήν Αγορά. Γ ιά 
χάρη του προτίμησε τήν πεζοπορία, 
ώστε νά μπορή νά τόν κατατοπίζη 
πιό άνετα σέ κάθε τί, πού θά συναν
τούσαν μπροστά τους.

—Έκεΐνος έκεΐ ό λόφος εΐναι ή 
Ακρόπολη, άρχισε νά έξηγή ό Ιε
ρώνυμος, μέ τά Προπύλαια, τόν 

Παρθενώνα... τό Έρέχθειο... τό Ναό 
τής Άπτερης Νίκης...

— Μπά, έκανε τάχα μ’ άπορία 
ό Καλλίστρατος στ’ άκουσμα τής 
θεάς αύτής. Μαδήθηκαν τά φτερά 
της;

—"Ε, δχι κι’ δτι έπαθε ένα τέτοιο 
πράμα, άλλ’ δτι έλεγαν οί πρόγο
νοί μας πώς τής τάκοψαν έκεΐνοι, ύ
στερα άπό τίς ένδοξες νίκες τους 
ενάντια στούς Πέρσες, γιά νά τήν 
έχουν πάντοτε κοντά τους.

— Καί τά πιστεύεις αύτά, καλέ 
μου άρχοντα;

—"Οχι, παιδί μου. Είμαι δμως

Η ΕΙΡΗΝΗ Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΙΝΗ
(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος) 

δραστηριότητά μας, πού καυχιόμα
στε γιά δαύτη, ό κόσμος θά μαρα- 
ζώση, θά πεθάνη.

Αύτά λέμε, καί δός του ό διάβολος 
συνδαυλίζει τή φωτιά, καί πυρώνει 
ολοένα τό καμίνι τής ακολασίας, τό
σο, πού ό καπνός του έκρυψε τόν ή
λιο τής άγάπης.

Καϊ μ’ δλα ταΰτα ζητάμε τήν ει
ρήνη, γιά νά μή πεθάνουμε γρήγορα 
κι’ έτσι νά μπορέσουμε νά κάνουμε 
περισσότερα κακουργήματα. Τέτοια 
ειρήνη ζητούμε, ώργισμένη ειρήνη, 
ανειρήνευτη ειρήνη.

Ζητάμε τήν άπέξω ειρήνη, σέ και
ρό πού μέσα μας δέν ύπάρχει εϊ- 
ρήνη. Μητέρα τής άληθινής ειρήνης 
εΐναι ή άγάπη, ή πόνεση στούς δυσ
τυχισμένους αδελφούς μας, ή ταπεί
νωση, ή αφιλοκέρδεια, ή άρνηση κά
θε ματαιότητας. Ένφ έμεΐς είμαστε 
έγωϊστές, πλεονέκτες, κακοί, φθο
νεροί, ματαιόδοξοι, άκόλαστοι, πε
ρήφανοι, πονηροί, πολυμέριμνοι, ά
πιστοι, γεμάτοι άπό μιαν άρρωστιά- 
ρικη περιέργεια. ‘Ο άπιστος άνθρω
πος βρίσκεται μέσα σέ μιά άνεμο- 
ζάλη, «καταβαπτίζεται τφ τής ά- 
πιστίας κλύδωνι». Κι’ ό πολυμέρι
μνος άνθρωπος δέν μπορεί νά εΐναι 
πράος κι’ ειρηνικός. Οί χαρές τους 
εΐναι όλότελα ψεύτικες, γιατί δπως 
λέγει ό άγιος «ό άλλότριος τής ει
ρήνης, άλλότριος έστί τής χαράς». 
Γιά τούτο κράζει κΓ ό προφήτης 
Δαυίδ: «Υιοί άνθρώπων, έως πότε 
βαρυκάρδιοι; "Ινα τί άγαπάτε μα
ταιότητα καί ζητήτε ψεύδος»;

Γυρίστε καί κυττάξετε γύρω σας. 
Φρίκη! Παντού ταραχή, μαλλώματα, 
σατανική άκολασία, άχορταγιά, άρ
παγμα, ακούραστη κακία, άκοίμητη 
πανουργία, σιχαμερά πάθη, άνεμο- 
στρόβιλος σατανικός. ’Εφημερίδες, 
περιοδικά, βιβλία, κινηματογραφικές 
ταινίες, ζωγραφικές, εΐναι σάν ένας 
βρωμισμένος καθρέφτης πού άνατρι- 
χιάζει κανένας, βλέποντας, μέσα σ’ 
αύτόν, τό παραμορφωμένο πρόσωπο 
τής ανθρωπότητας. Τρέλλα καϊ λύσ
σα νά τά δοκιμάση δλα. Μήτε ή 
Έρινύες, δέν είχανε τέτοια φρικτή 
άσκήμια. Κι’ ύστερα άπό τέτοια πα
ραμόρφωση, πού στάθηκε χειρότερη 
άπό κείνη πού έπαθε ό Όδυσσέας 
άπό τήν μάγισσα Κίρκη, αύτή ή άν- 
θρωπότητα ζητά ειρήνη. Άπό τό 
χοχλαστικό καζάνι τής κόλασης πε
ριμένουμε νάβγη δροσιά.

«Είρήνεψε μέσα σου, λέγει ένας 
άγιος, καϊ θά είρηνέψη ό ούρανός 
κΓ ή γή. "Εμπα στό θαλάμι πού 
βρίσκεται μέσα σου, καί θά δής τό 
παλάτι τ’ ούρανοΰ. Γιατι ένα εΐναι 
καϊ τούτο καί κείνο, κι’ άπό τό ί
διο παραθύρι τά βλέπεις καϊ τά δυό».

Ή άληθινή ειρήνη θρέφεται καί 
μεγαλώνει μέ ειρηνικούς στοχασμούς

ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΐΟΝ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ 

ΤΟΥ ΒΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος) 

στη φιλοσοφία τής ιστορίας, ώς έν 
τών θεμελιωδών — ούτως είπεΐν— 
άξιωμάτων της, έχει τό δτι: «Τό με- 
γαλεΐον τής ψυχής στήν δυστυχία 
λάμπει». "Οχι άπλώς έμφανίζεται, 
άλλά λάμπει. Διότι μία τοιαύτη έ
πι στράτευα ις, δλων τών ψυχικών δυ
νάμεων, δέν εΐναι δυνατόν παρά νά 
προκαλέση μεγαλειώδη έμφάνισιν 
τής ψυχής. Άτομα συγκρουσθέντα 
πρός τήν δυστυχίαν, άνεδείχθησαν 
ανώτερα τών περιστάσεων καϊ έφθα- 
σαν είς δυσθεώρητα ύψη. Λαοί άπο- 
καθαρθέντες είς τό καθαρτήριον 
πύρ τής δυστυχίας, άνέπτυξαν δλας 
τάς λανθανούσας δυνάμεις των, τήν 
πρωτοβουλίαν, τήν αύτενέργειαν, 
τήν άλληλοβοήθειαν καϊ έφθασαν είς 
τό ύψιστον σημεΐον άκμής. Ή ι
στορία, Αντικειμενικός κριτής τών 
πράξεων, τάς ένεργείας τάς άνα- 
πτυχθείσας κατά τάς δυστυχείς πε
ριστάσεις άποκαλύπτει εύχαρίστως 
καϊ τάς έμφανίζει μεγαλοπρεπεστέ- 
ρως.

Δύναται νά εϊπη τις, δτι διά νά 
έμφανισθή τό μεγαλεΐον τής ψυχής, 
προϋποτίθεται ολόκληρος άγών. 
Τούτο ίσως νά εΐναι μία ιδιοτρο
πία τής ζωής.

Ή θεία δημιουργία, προνοήσασα 
περί τών βαρυαλγών συμφορών, οι
κονομικών δυσχερειών και λοιπών ο
δυνηρών περιστάσεων, έπροίκισε τόν 
άνθρωπον μέ ψυχήν. 'Η ψυχή δέν 
εΐναι τι τό άπλούν, ώς κοινώς θεω
ρείται. 'Η ψυχή, άγνώστου ύφής, δη
μιουργεί έντός ήμών τό αίσθημα τής 
ύπάρξεώς μας, διαχωρίζουσα ούτω 
άπό τά περιβάλλοντα ήμάς δψυχα 
άνι ικείμενα, έξυψώνουσα ταυτοχρό- 
νως είς κόσμους τοΰ ύπεραισθη,τού. 
Τό μεγαλεΐον τό όποιον Αστράπτει, 
Αναβιβάζει αύτήν (δηλ. τήν ψυχήν) 
είς ύψηλοτέρας σφαίρας ύπάρξεώς 
καϊ έπιτρέπει είς αύτήν νά άκούη 
τούς αρμονικούς ήχους τών βημά
των τού αιωνίου μέσα είς τάς μυ
στικός έκτάσεις τού Απεράντου.

Ν. ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

ύποχρεωμένος, σάν δημόσιος λει
τουργός, νά κάμω πώς τά πιστεύω, 
γιατί άλλοιώς θάρθω σέ φανερή Αν
τίθεση μέ τούς ιερούς θεσμούς τής 
Πολιτείας. "Εχεις Ακουστά τήν πο
λύκροτη δίκη τοΰ Σωκράτη;

(Ακολουθεί) 

καϊ μέ ειρηνικά αισθήματα. Τέτοια 
είναι ή θροφή πού δίνουνε στήν καρ
διά μας τά αγιασμένα λόγια τής 
θρησκείας μας. "Ολοι οί προφήτες 
κι’ οί άγιοι μιλάνε ολοένα γι’ αύτή 
τήν ειρήνη, πού τήν αγαπήσανε πε
ρισσότερο άπό κάθε τι, σάν άληθινή 
εύλογία τοΰ Θεού κι’ ένα δώρο του 
άξετίμητο, πού δίνεται στά τέκνα 
του.

Άπό τό Ψαλτήρι τοΰ Δαυίδ στα
χολογώ τά παρακάτω:

«Έν ειρήνη έπί τό αύτό κοιμηθή- 
σομαι καϊ ύπνώσω, δτι σύ, Κύριε, 
κατά μόνας έπ’ έλπίδι κατώκισάς 
με», «Μέ ειρήνη θά κοιμηθώ συμμα
ζεμένος στό κλινάρι μου, γιατί, έσύ, 
Κύριε, μοΰδωσες έλπίδα στή μονα
ξιά μου»*  «Πάψε τή γλώσσα σου ά
πό κακό καί τά χείλια σου νά μήν 
λαλήσουνε δολερά. Άπόφυγε τό κα
κό καϊ κάνε τό καλό, ζήτησε ειρήνη 
καϊ κυνήγησέ την». «Λίγο άκόμα, κι’ 
ό αμαρτωλός δέν θά ύπάρχη, καϊ 
θά γυρέψης πού ήτανε ό τόπος του 
καί δέν θά τόν εύρης. Οί πράοι δ
μως θά κληρονομήσουνε τή γή καϊ θά 
όπολάψουνε τήν ειρήνη».

‘Ο Σολομώντας λέγει «Καλύτερο 
εΐναι τό ξερόψωμο πού τό τρώς μέ 
όρεξη καϊ μέ ειρήνη, παρά ναχης 
ένα σπίτι γεμάτο άπό πολλά άγα- 
θά». 'Ο προφήτης Ήσαΐας λέγει 
στούς Εβραίους: «"Ετσι λέγει ό Κύ
ριος: Έγώ είμαι ό Θεός σου, έγώ 
σού έδειξα γιά νάβρης τόν δρόμο σου 
καί νά περπατήσης σ’ αύτόν, κΓ άν 
άκουγες τίς εντολές μου, θά γινό
τανε σάν ποταμός ή ειρήνη σου». 
Σέ άλλο μέρος λέγει πώς οί ’Ισραη
λίτες εΐναι πονηροί, καϊ γι’ αύτό 
«θά τσακιστούνε στόν δρόμο πού πο- 
ρεύουνται, γιατί δέν ξέρουνε νά περ
πατήσουνε στόν δρόμο τής ειρήνης». 
Ό προφήτης Ιερεμίας λέγει πώς οί 
Εβραίοι πού είχανε ξεχάσει τόν δρό
μο τοΰ Θεού καϊ ζούσανε αμαρτωλά, 
φωνάζανε (δπως φωνάζουμε σήμερα 
κι’ έμεΐς) «Ειρήνη! Ειρήνη! Μά που 
εΐναι ή ειρήνη;». Αλλού λέγει: «Εΐ- 
πεν ό κύριος στούς παραστρατημέ
νους Εβραίους: Φόβος! Ειρήνη δέν 
ύπάρχει».

Στήν Παλαιά Διαθήκη δλοι χαιρε
τιούνται μέ τήν ειρήνη: «Πήγαινε μέ 
ειρήνη, Ειρήνη νά εΐναι στό έμπα 
καϊ στό έβγα σου» (Ειρήνη ή είσο
δός σου καϊ ή έξοδός σου»), Ειρήνη 
στόν δούλο σου, περπάτα μέ ειρήνη, 
Ειρήνη άπάνω σου. Άς γίνη ειρήνη 
στόν αιώνα, Ειρήνη, ειρήνη σέ σένα 
καϊ στούς δικούς σου. Ναχης τήν 
ειρήνη πού τήν ποθούνε δλοι οί άν
θρωποι» κ.ά.

Στά Εύαγγέλια πολύ συχνά γρά
φεται ή λέξη Ειρήνη. Στις Πράξεις 
πάλι ό άπόστολος Πέτρος λέγει στόν 
εκατόνταρχο Κορνήλιο πώς ό Θεός 
έστειλε στούς ’Ισραηλίτες τήν καλή 
είδηση τής σωτηρίας καϊ τής ειρή
νης μέ τόν ’Ιησού Χριστό.

Ό άπόστολος Παύλος μεταχειρί

ηροτκΛΗΐιι
Καλούνται τά μέλη τοϋ ϊδρυΟέντος καί έν Άθήναις 

έδρεύοντο$ Συνεταιρισμού ύπό τήν έπωνυμίαν “ΟΙΚΟ
ΔΟΜΙΚΟΣ ΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΚΡΗΝΟύΝ 
καϊ ΛΙΒΙΣΙΑΝώΝ «Η ΜΑΚΡΗ» Συν. Π. Ε. ώς καϊ άπα
ντα τά μέλη του Συλλόγου ΕΝύύΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝέύΝ ΚΑΙ 
ΛΙΒΙΣΙΑΝΜΝ Η ΜΑΚΡΗ, τά έπιθυμοϋντα νά εγγράφουν 
είς τόν Συνεταιρισμόν, εις Γενικήν Συνέλευσιν τήν 15ην 
Οκτωβρίου 1961 ήμέραν Κυριακήν καϊ ώραν ΙΟην 
πρωινήν έν τή Εστία Εμπόρων οδός (Σοφοκλέους 4·7, 
Αίθουσα Ένώσεως Παντοπωλών ’Αθηνών, 2ος όροφος 
αριθμός Αιθούσης 2)·

Θέμα ‘Ημερήσιας Διατάξεως
ΑΚΟΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΟΣ ΔΓ ΑΓΟΡαΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

’Εν ’Αθήναις τή 25 Σεπτεμβρίου 1961
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΛΗ^ΡΙΧ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Έλάβομεν τις κάτωθι συνδρομές άπο τοΰ Απριλίου καϊ εντεύθεν

Κων) νος Αγαπητός 
Σωτήριος ’Αγαπητός 
Μιχαήλ Αύγονατής 
’Αντώνιος ’Αντωνιάδης 
Σταματία Άγγειάδου 
Ιορδάνης Άβραμίδης 
’Αντώνιος ’Αγαπητός 
Παν. Άγγειάδης 
Σοφία Άβδουλή 
Μιχαήλ ’Αρετής 
’Αγαπητός ’Αρετής 
’Αθανάσιος ’Αθανασιάδης 
I. Βαμβακόπουλος 
Μιχαήλ Βαμβακάς 
Βασίλειος Βασιλειάδης 
Γ. Βερούκας 
Χρηστός Βρούχου 
’Ιωάννης Βαμβακάς 
Φίλιος Βαμβακάς 
Κων) νος Γιαγκλίτσης 
Κυριάκος Γιαγκλίτσης 
Εύαγγελία Γαλεάδου 
’Αρτέμιος Γιαννΐκος 
Δημήτριος Γεωργίου 
Στέργιος Γεωργίου 
Δημήτριος Γαρύφαλλος 
Νικήτας Γεωργάς 
’Αναστάσιος Γιανναράς

35
35
35
35
35
35
35
60
35
60
60
35
60
35
35
35
35
60
35
35

35+35
60
35
35
35
35
35
60

Γεώργιος Γεωργας 60
Κων) νος Γεωργάς 60
Νικόλαος Γεωργάς 60
ΙΙαναγιώτης Δούλης 35+35
Γεώργιος Δαμιανός 35
Μιχαήλ Δαμιανός 35
’Αναστασία Δρακοπούλου 35
’Ιωάννης Δουλής 35
’Αντώνιος Δουλής 60
Χρυσούλα Δαρίγου 60
Γεώργιος Δρακόπουλος 35
’Ιωάννης Ήλιάδης 60
Στέφανος Θωμαΐδης 35
Ρένα Θεμελίδου 35
Θωμάς Θωμαίδης 60
Επαμεινώνδας Θηδαιόπουλος 60
’Αβραάμ Ίωσηφίδης 60
Δέσποινα Κάκκου 60
Βασίλειος Κώτσογλου 60
Μαρία Καθαροπούλου 60
Μιχαήλ Καμπούρης 100
Παν. Κατσικαντόπουλος 35
Μαρία Κυπραίου 35
Κυριάκος Καλογερόπουλος 35
’Ιωάννης Καμπούρης 35
Νικόλαος Κικής 35

Συνεχίζονται στό επόμενον φύλλο

ζεται στις έπιστολές του περισσότε
ρο άπό κάθε άλλον τή γλυκέιά λέξη 
τής Ειρήνης: «Ή χάρη νά εΐναι σέ 
σάς καϊ ή ειρήνη». Τιμή καϊ ειρήνη 
σ’ δλους τούς πιστούς. Κάθε χαρά 
καϊ ειρήνη. Ειρήνη καϊ άσφάλειά. 
Χάρη, έλεος καϊ ειρήνη. ’Άς πλη- 
θαίνη ή ειρήνη. Ειρήνη άπάνω σέ δ
λους σας. ‘Ο Θεός τής ειρήνης νά 
εΐναι μαζί σας κλπ. Στήν Α' έπι- 
στολή πρός Κορινθίους γράφει: 
«Ό Θεός δέν εΐναι Θεός άκαταστα- 
σίας, άλλά Θεός εΙρήνης. Στούς Γα- 
λάτας γράφει «Ό καρπός τοΰ αγίου 
Πνεύματος εΐναι άγάπη, χαρά, ει
ρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, άγα- 
θωσύνη, πίστις, πραότης έγκράτει- 
α». Βλέπεις πώς ή ειρήνη δέν πη
γαίνει σέ ψυχή πού δέν βρίσκουν- 
ται οί αγιασμένες άδερφάδες της, 
ή πίστη, ή μακροθυμία, ή χρηστότη
τα, ή πραότητα, ή έγκράτεια, κι’ ή 
χαρά, ή δίδυμη άδελφή της.

Καϊ στις έπιστολές τού ’Ιακώ
βου, τοΰ Πέτρου, τού ’Ιωάννη καϊ 
τοΰ ’Ιούδα, παντού ύπάρχει ή εύ
χή τής ειρήνης. ‘Ο ’Ιάκωβος ό Άδελ- 
φόθεος γράφει: «Ποιος εΐναι σοφός 
κι’ επιστήμονας άνάμεσά μας; ’Άς 
δείξη τά έργα του καϊ τήν καλή δια
γωγή του μέ σοφή πραότητα. ’Άν ε- 
χετε δμως πικρόν ζήλο καϊ κακία 
στήν καρδιά σας, μή καυχιόσαστε 
καί μή λέτε ψέμματα καταπάνω στήν 
άλήθεια. Δέν κατεβαίνει άπό πάνω 
αύτή ή σοφία, άλλά εΐναι έπίγεια, 
σαρκική, δαιμονική. Γιατί, δπου ύ- 
πάρχει κακός ζήλος, έκεΐ ύπάρχει α
καταστασία καϊ κάθε κακό πράγμα. 
Ένφ ή σοφία πού έρχεται άπό πά
νω, πρώτα-πρώτα εΐναι αγνή, ύστε
ρα εΐναι ειρηνική, έπιεικής, εύπειθής, 
γεμάτη άπό έλεος καϊ καλούς καρ
πούς, άνυπόκριτη, καϊ δέν ξεχωρίζει 
τό δικό της άπό τό ξένο. Κι’ ό καρ
πός τής δικαιοσύνης σπείρεται μέ 
ειρήνη σ’ εκείνους πού κάνουνε ει
ρήνη».

Αύτή τήν άληθινή, τήν γνήσια ει
ρήνη άς άγαπήσουμε, κι’ όχι τόν 
ψεύτικο ίσκιο της, δπως κάνουμε, 
περί μένοντας μάταια νά είρη,νέψη 
ό κόσμος, σέ καιρό πού οί ψυχές μας 
κι’ οί καρδιές μας έχουνε γίνει σάν 
τών θηρίων.

Άλλά, γιά ν’ άγαπήσουμε καϊ 
γιά νά ποθήσουμε αύτή τήν ειρήνη, 
πρέπει πρωτήτερα ν’ άγαπήσουμε 
τόν Χριστό, τόν άρχοντα τής ειρή
νης, καϊ τό Εύαγγέλιό του, τό Εύαγ- 
γέλιο τής ειρήνης.

Άλλος τρόπος γιά νά είρηνέψου- 
με δέν ύπάρχει κανένας. Άς μή μάς 
παραπλανά ό παμπόνηρος σατανάς, 
«ό άνθρωποκτόνος», πού έχει κα-1 
βαλλι-κέψει σήμερα τόν κόσμο καϊ 
τόν σπρώχνει νά πέση στήν άβυσσο, 
σέ καιρό πού θαρρούμε πώς πετά- 
με στ’ άστρα σάν Αρχάγγελοι.

Φ. Κ0ΝΤ0ΓΛ0Υ

Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ό υπεύθυνος τοϋ ’Ιατροφαρ

μακευτικού τμήματος τοΰ Συλ
λόγου μας, ’ιατρός κ. Παντ. 
Χατζηπαναγιώτου κατόπιν έκ- 
φρασθείσης επιθυμίας έπεσκέ- 
φθη τήν 22)9)61 είς τό ΙΙολι- 
τικόν Νοσοκομεϊον ’Αθηνών τόν 
άπορον συμπατριώτην μας κ. 
Σάββαν Τζιλάβην κάτοικον 
Πλατανακίου Θηβών πάσχοντα 
έκ γαστρορραγίας. Έν συνεννοή- 
σει μετά τών θεραπόντων ιατρών 
καθόρισαν τήν ένδεικνυομένην 
θεραπευτικήν αγωγήν.

ΓΙαρακαλοϋνται οί πατριώται 
οί έπιθυμοϋντες νά τύχωσιν τής 
βοήθειας τοΰ ’Ιατροφαρμακευ
τικού τμήματος τοϋ Συλλόγου 
δπως άπευθύνωνται γραπτώς ή 
προφορικός πρός τόν Σύλ- 
λ ο γ ο ν εις τά γραφεία του 
και ύ Ιατρός κ. ΙΙαντελής Χατζη
παναγιώτου ποΰ προίσταται τοΰ 
’ 1 ατροφαρμακευτικοΰ Τμήματος 
θά είδοποιήται μέσφ τοϋ Συλλό
γου.

Η ΜΗΤΕΡΑ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος

χρόνια καταρτίζει χονδρικά τό 
πρόγραμμα καί τό σκοπό τής 
Ιωής του. Ή οικογένεια εΐναι τό 
πρώτο σχολείο τοΰ παιδιού, άλ
λά καϊ τό σοβαρότερο· γιατί 
οί επιδράσεις της πάνω στό παι
δί γίνονται σέ ήλικία, πού εΐναι 
σωματικά καϊ ψυχικά εΰπλαστο 
καϊ δέχεται μέ πολύ μεγάλη εύ- 
χέρεια τϊς ιδέες, τίς κρίσεις καϊ 
τά ήθη τών γονέων του. Καί τού
το, γιατί άκόμη οί έπιδράσεις 
αύτές εΐναι διαρκείς. 
"Εως δηλ. τήν ήλικία τών έξη 
έτών τό παιδί ζή κάτω άπό τήν 
συνεχή έπίδραση τής οικογέ
νειας.

Άλλά καϊ άργότερα, δταν τό 
παιδί άρχισει νά πηγαίνη στό 
Σχολείο πάλι τόν περισσότερο 
χρόνο στό σπίτι παραμένει καί 
δέχεται τϊς έπιδράσεις τοΰ σπι
τιού μέ τρόπο φυσικό καϊ άβία- 
στο, μακρυά άπό κάθε καταναγ
κασμό.

Ξέχωρα άπ’ αύτά κάθε έπί
δραση μέσα στό στενό περιβάλ
λον τής οικογένειας γίνεται άπο- 
κλειστικά καί μόνο γιά τό ένα 
παιδί καί προσαρμόζεται πρός 
τήν άτομικότητά του, πράγμα, 
πού στό Σ χολεΐο εΐναι άδύνατο 
νά γίνη, γιατί τά παιδιά έχουν 
πολλές μεταξύ τους διαφορές ά- 
τομικές, πού έμποδίζουν τό ένα 
ή τό άλλο παιδαγωγικό μέτρο 
νά χρησιμοποιηθή γιά δλα τά 
παιδιά.

Κοντά σ’ αυτά δέν πρέπει νά 
ξεχνάμε καϊ τήν ύπέρμετρη ά
γάπη, πού συνδέει τά τέκνα μέ 
τούς γονείς, τό παιδί, πού αι
σθάνεται τόσο θερμή τήν άγάπη 
καϊ τή στοργή τοΰ πατέρα καϊ 
τής μητέρας, θά άγαπήση κι’ 
αύτό τούς γονείς του καϊ θά δε- 
χθή πρόθυμα κάθε τους καθοδή
γηση.

Άνακεφαλαιώνοντας συνάγο
με δτι ό πρώτος άποφασιστικός 
παράγων τής άγωγής τών παι
διών εΐναι γενικά ή οικογένεια 
καί μέσα σ’ αύτήν ιδιαίτερα ό 
σπουδαιότερος παιδαγωγός ή 
μητέρα.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΜΕΝΤΙΟΥΜ

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
<ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΛΑΚΑ)

Δέχεται καδ’ έκάστην : 
9—12 π. μ. καϊ 4—8 μ. μ.

Διεϋδυνσις :
Παρθενίου 6 καί Νοταρά 

Τηλ. 89-746



ΓΕΝΕΘΛΙΑ IΕΥΧΕΣ πατριοτον και ξενοη

Ή γέννηση εΐναι τδ πιδ 
χαρούμενο πράγμα στδν 
κόσμο. Εΐναι ενα γεγονός 
πού δίνει όνειρα και υποσ
χέσεις, αισιοδοξία κι’ έλπί
δες.

Άλλά και κάθε τι τδ ά
ψυχο πού κάνει μιά άρχή 
στδν κόσμο τούτο δίνει 
έλπίδες κι’ υποσχέσεις, γιά 
τδν σκοπό πού επιδιώκει. 
"Οταν τδ έργο δέ αύτό έχει 
διάρκεια, δ χρόνος τής ζωής 
του λογίζεται σχεδόν σάν 
ένα μέτρο τής επιτυχίας' 
του. Γι’ αύτό καί μετριέται 
στήν πορεία του δπως κι’ οί 
άνθρωποι μετρούν τά χρό
νια τής ζωής των.

Ή εφημερίδα μας συμ
πλήρωσε ένα χρόνο ζωής. 
Γιορτάζει μ’ αυτό τό φύλλο 
τήν πρώτη επέτειο τής έκδό- 
σεώς της. Δέν εΐναι σάν τ’ 
άλλα έ'ντυπα πού κρίνεται 
άπ’ τδ ύψος τής κυκλοφο
ρίας της. Άποστέ?νλεται σ 
δλους τούς πατριώτες, συν
δρομή τές και μή. Ό δείκτης 
τής έπιτυχίας της κρίνεται 
άπό τδν χρόνο καί τδ ενδια
φέρον πού δείχνουν γι’ αύ
τήν οί άναγνώστες της.

'Όλα εΐναι υποκειμενικά 
στδν κόσμο τούτον κι" δλα 
παίρνουν τήν αξία πού ό 
καθένας θά τούς δώση. ’’Ε
τσι κι’ ή εφημερίδα έχει τήν 
άνάλογη υποδοχή πού δ κα
θένας τής επιφυλάσσει.

Γιά τούς αληθινούς πα
τριώτες κατώρθωσε νά γίνη 
ή ζωντανή λαλιά ένός χαμέ
νου συμβόλου. Νά ξυπνήση 
κοιμισμένες άναμνήσεις, θύ
μησες παληές, εικόνες και 
μορφές πού εΐχαν σβυσει. 
Χωρίς καμμιά διάκριση ή 
ξεχωριστή τιμή γιά κανέναν, 
απόλυτα ανεξάρτητη κι’ ου
δέτερη, προσπάθησε νά κρά
τηση μίά γραμμή άψογη καί 
καθαρά άντικειμενική, ώστε 
νά γίνη πραγματικά ή φωνή 
δλων τών πατριωτών. ’Έ
φερε στό φώς τά προβλήμα- 
τά τους και βοήθησε στή 
λύση τους. Σάν ένας συνδε
τικός κρίκος έπεδίωξε νά 
δέση τδ παρελθόν μέ τδ πα
ρόν δίνοντας στό ένα και 
στό άλλο άξια και περηφά- 
νεια. Οί παλαιοί βλέπουν 
τήν σημερινή εξέλιξή τους 
κΓ οί νέοι μαθαίνουν άπό 
ποΰ καί πώς οί γονείς τους 
κάποτε ξεκίνησαν κΓ ήρθαν 
στή νέα πατρίδα. Καί σάν 
σύνολο νά νοιώθουν ευχα
ριστημένοι νέοι και παληοί.

Αύτή τήν επιτυχία της, 
αύτή τήν ίδια τήν ύπαρξή 
της, τήν χρωστά στή βοήθεια 

καί συμπαράσταση τών α
ναγνωστών της τήν οποίαν 
ελπίζει πώς θάχη καί στό 
μέλλον.

Εύιυχώς εΐναι λίγοι, ελά
χιστοι πιά οί άρνητές της. 
Έμεΐς έχουμε πούσει ν’ α
σχολούμεθα μ’ αύτούς γιατί 
είμαστε βέβαιοι πως κΓ αυ
τοί θάρθουν σιγά σιγά κον
τά μας.

Έκεΐνο πού σήμερα τονί
ζουμε άπό τή στήλη τούτη 
εΐναι πώς ή εφημερίδα μας 
θά συνέχιση καί στόν δεύ
τερο χρόνο της, τόν δρόμο 
πού χάραξε άπ’ τήν άρχή. 
Ή πρώτη έπέτειος θά είναι 
ένα φωτεινό ορόσημο γιά 
νά γίνη δ δρόμος αύιδς πιδ 
πλατύς καί δημιουργικός 
γιά τό γενικό καλό δλων 
μας.

Ή μεγαλύτερή της φιλο- 
φοδοξία εΐναι νά γίνη πραγ
ματικά τό ζωντανό δργανο 
δλων τών πατριωτών. Νά 
τούς βοηθά στήν επίλυση 
τών προβλημάτων τους, ν’ 
άγαπηθή άπδ δλους, νά γί
νη δικηά τους. Νά εΐται 
τακτική στην έκδοσή της 
γιά νά διατηρή αδιάσπαστο 
τόν κρίκο πού τήν δένει μέ 
τού άναγνώστες της.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή 
στέλλει θερμό χαιρετισμό, 
σ’ δλους τούς άναγνώστες 
της. 'Ένα μεγάλο εύχαριστώ 
στούς συνεργάτας της καί σ’ 
δσους κατά τόν ένα ή άλ
λον τρόπο κουράστηκαν γι’ 
αύτήν. Σ’ αύτούς πού τήν 
εύχήθηκαν γραπτώς ή προ- 
φορικώς καί σ’ δλους δσους 
τήν άγκάλιασαν μ’ άγάπη 
καί τήν βοήθησαν υλικά 
καί ήθικά.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣίΑΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

zyjMAjAQo:
ΤΙ μανία τής «άποκλειστικό- 

τητος» έχει κατακλύσει τήν Αν
θρωπότητα. Άπδ τούς δύο Με
γάλους (;) πού θέλουν τδν κό
σμο Αποκλειστικά δικό τους (συγ
κινητική φυσικά ή προθυμία τους 
ποιος θά προσφέρει τδ μεγαλύτε
ρο ποσοστό ραδιενέργειας στδν 
κόσμο) ώς τδν τελευταίο πρωτο
κολλητή 'Υπουργείου που θέλει 
νά φιγουρέρνουν μόνο τά δικά 
του ορνιθοσκαλίσματα στή βούλα 
τών «Εισερχομένων (καί μηδέπο
τε έξερχομένων) εγγράφων», ό
λοι θέλουν κάτι νά ’χουν στήν Α
ποκλειστικότητα τους. Άκόμα 
καί οί Ανίκανοι άντρες απαιτούν 
τήν Αποκλειστικότητα τής γυναί
κας τους, ένώ ούσιαστικά δικαι
ούνται μόνο τήν Αποκλειστικότη
τα τοΰ δοχείου νυκτός.

Θά ’πρεπε λοιπόν νά χαίρου- 
μαι κ’ έγώ πού κατάντησε νά ’χω 
τήν αποκλειστικότητα τούτης τής 
στήλης. Σιχαίνουμαι δμως τούτη 
τήν έννοια γιατί τήν θεωρώ Ανε- 
λεύθερη, κ’ έκνευρίζομαι καί λυ
πάμαι πού έχω τήν Αποκλειστικό-

Έπ’ εύκαιρία τής πρώτης επετείου τής 
έκδόσεως τής έφημερίδος μερικοί άνα- 
γνώσται της πατριώται καί ξένοι μάς άπέ- 
στειλαν τά κάτωθι συγχαρητήρια καί 
ευχές, διά τάς όποιας ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ τούς 
ευχαριστεί θερμώς.

Χαιρετίζω μέ ένθοσιασμόν τήν 
επέτειον τής έκδόσεως τής έφη
μερίδος «ΛΙΒΙΣΙ».

Ή έψημερίς αΰτη κατέστη 
κάτι τδ απαραίτητον δι’ δλους 
μας, κατέστη δ συνδετικός κρίκος 
μεταξύ δλων τών πατριωτών 
μας, και φέρει εις φώς περασμέ
να ευχάριστα ήθη καί έθιμα τής 
πατρίδος, ευχάριστα' διά τούς 
άνασολοϋντας καί χρήσιμα διά 
τοΰς νεωτέρους.

Κιιΐ έτσι θά μείνη πάντα ά- 
ναλλοίωτον τό χρώμα τής ωραί
ας Μάκρης.

ΜΑΝΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

Ή εφημερίδα μας συμπλήρω
σε ένα χρόνο ζωής διαρκώς 6ελ- 
τιουμένη σέ περιεχόμενο και έμ- 
φάνισι.

Ή λέξις «εύγε» είναι μικρή 
γιά νά χαρακτηρίση τήν μεγάλη 
καί εντατική προσπάθεια πού 
χρειάσθηκε άπό αύτούς πού ή- 
ναλώθησαν οικειοθελώς είς τήν 
επιμέλειαν τής έκδόσεως, καί ά
πό εκείνους πού συγκέντρωσαν 
και έδωσαν τήν ϋλην. Παράλλη
λα δημιουργεϊται σέ δλους έμας 
τούς άναγνώστας ή ύποχρέωσις 
νά στηρίζουμε μέ κάθε τρόπο 
τίς προσπάθειες των γιά νά εΐναι 
ή έφημερίδα μας ή καλύτερη στό 
είδος της, καί νά μακροημερεό- 
ση δπως τής εύχομαι δλοψύχως.

ΒΤΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Κλείνοντας ένα χρόνο τό φύλ
λο τούτο νοιώθουμε δλοι μέσα 
μας τήν άνάγκη νά τοΰ ευχηθού
με νά τό βρουν πολλά κλεισίμα
τα τοΰ χρόνου στό ίδιο πάντα έρ
γο του.

"Ισως είναι λίγο ένας χρόνος 
γιά τό έργο πού έχει νά έπιτελέ- 
ση ένα φύλλο σάν κι’ αύτό. "Ο
μως έτοΰτο μόχθησε, άγωνίσθη- 
κε άλλά έδημιούργησε, απέδω
σε, καί έφθασε στόν προορισμό 
του. "Εγινε ό κρίκος πού ένωσε 
δλους μας, παραστάθηκε στά 
προβλήματα μας, μάς αγάπησε 
καί τό αγαπήσαμε.

Ή ευχή δλων μας είναι νά 
μείνη πάντα άνάμεσά μας γιά 
πολλά, πολλά χρόνια.

Κ1ΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ 

τητα τοϋ χρονογραφήματος. Ά
κόμα πιδ πολύ γιατί πιστεύω πώς 
οί Λιβισιανοϊ έχουν χιούμορ έ
στω καί άν είναι σφήκας κεντρί ή 
τσουκνίδας χάδι. ’Άν είχα καιρό 
ν’ Ανασκαλίσω τις παροιμίες πού 
έχει μαζέψει ή αδελφή μου, θά 
μπορούσα νά γιομίσω ολόκληρη 
τή σελίδα μέ παροιμίες πού σπαρ
ταρούν άπδ πικάντικο χιούμορ.

Γιατί λοιπδν δέν στέλνουν κΓ 
άλλοι συμπατριώτες χρονογραφή
ματα καί μέ εξαναγκάζουν σέ μιά 
αποκλειστικότητα πού μέ θλίβει; 
ΚΓ άν ίσως στους συνομηλίκους 
μου τούς έρχεται δύσκολο νά ξε
κινήσουν νά γράφουν σέ... τέτοια 
ήλικία, γιατί δέν γράφουν οί νεώ- 
τεροι; Μεράκι τό ’χω νά χαιρε
τήσω τδν πρώτο νεαρό συνάδελ
φο πού θά έναποθέσει τήν ύπο- 
γραφή του στήν αριστερή γωνία 
τής πρώτης σελίδας τοΰ Λιβισιού. 
ΚΓ άν τδν τρομάζουν τά Λιβισια- 
νά, δέν εΐναι απαραίτητα, κΓ ί
σως έρθουν μόνα τους δπως ήρ
θαν καί σέ μένα.

Εΐναι ώραΐο πράμα νά μπορείς

Πέρασε ένας χρόνος υψηλών 
αγώνων, άνωτέρων επιδιώξεων 
καί εύγενών έργων, ενός συμ
παθέστατου δημοσιογραφικού ορ
γάνου, τό όποιον λέγεται «ΛΙ- 
ΒΙΣΙ». Μικρόν ψύλλον, μικρός 
ό διαρρεύσας χρόνος, άλλά τά 
έπιτευχθέντα ύπ’ αύτοΰ έργα, 
είναι παμμεγέθη καί αξιέπαινα 
είς δλους τούς τομείς. ’Εκφρά
ζω γνώμην διότι παρηκολούθησα 
άδιαλείπτως ώς ξένος αναγνώ
στης, άλλά καί τακτικός άρθρο- 
γράφος, τήν πολυσχιδή δράσιν 
του, άπό τήν αφετηρίαν τής έκ- 
δόσεώς του, μέχρι τής συμπληρώ- 
ρώσεως έτους. ’Από τά πρώτα 
βήματα τής δράσεώς του, ήμεΐς 
ευχηθήκαμε τήν εύόδωσιν τοΰ 
έργου του καί ήμεΐς προμαντεύ- 
σαμεν τήν επιτυχίαν του. Καί 
άδιαφιλονικήτως επέτυχε τοΰ 
σκοπού του καί τής αποστολής 
του. “Ηνωσε διά στενού καί ά- 
διαρρήκτου δεσμού τούς απαντα
χού ευρισκομένους συμπατριώ- 
τας του, ηΰξησε τά μέλη τοϋ 
Συλλόγου, τά όποια μετά τοΰ 
εκλεκτού Διοικητικού Συμβου
λίου ίδρυσαν τόν ευεργετικόν 
Οικοδομικόν Συνεταιρισμόν καί 
ποικιλοτρόπως προσέφερεν ανυ
πολογίστους βοήθειας, εις τάς 
κοινωνικός εκδηλώσεις τών πα
τριωτών.

Καί τώρα ύπερήφανοι διά τάς 
τ·ν>ννώσεις μας έκείνας καί έπ’ 
εύκαιρία τής συμπληρώσεως έ
τους άπό τότε, άπευθύνομεν ένα 
ειλικρινές «εύγε» εις τούς συν- 
τάκτας του, έκδότας του καί αρ
μοδίους του, ευχόμενοι εις τό 
ψύλλον βίον μακρόν, ευκλεή καί 
ώραϊον, υποσχόμενοι και ήμεΐς 
έποικοδομητικήν συμβολήν εις 
τά έργα του.
Μετ’ απεριορίστου χαράς καί 

εύχαριστήσεως
Ν. ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

Μέ πατριωτική συγκίνησί καί 
ενθουσιασμόν διαβάζω πάντα 
τήν έφημερίδα τοϋ Συλλόγου 
μας «ΛΙΒΙΣΙ», πού μοΰ θυμί
ζει τήν χαμένη πατρίδα μας. 
Είναι τδ πιό ζωντανό μέσον πού 
μάς φέρνει σ’ επαφή μ’ δλους 
τούς πατριώτες καί εύχομαι ή 
έκδοσί της νά συνεχισθή δπως 
έως τώρα επιτυχής έπί σειράν έ
τών.

ΕΥΘΑΛΙΑ ΑΝΔ. ΙΆΑΝΝΙΔΟΥ 

νά προσφέρεις λίγη χαρά στούς 
συνανθρώπους σου. Καί μήν Ανη
συχείς άν σοΰ ξεφύγουν πότε πό
τε τσουχτερά πειράγματα. Ό κα
θένας θά πιστεύει πώς γράφτηκαν 
γιά τδν άλλον! Γιατί δ καθένας 
μας πιστεύει πώς εΐναι ό καλύτε
ρος, δ άνώτερος, δ ωραιότερος, δ 
εξυπνότερος καί δλα τά είς «τέ- 
ρος» πλήν άπδ τδ τέρας. Βούρ, 
λοιπόν, καί μή φοβάστε. Τδ λέει 
καί τδ τραγούδι...

—«Κάμι γιέ μου τήν δουλει
άν σου...

ΚΓ όποιος άπδ σάς φοβάται ή 
ντρέπεται, άλλά στό βάθος θέ
λει, άς τδ στείλει άφοβα σέ 
μένα. ’Άν εΐναι καλό θά παοα- 
χωρήσω εύχαρίστως τή θέση μου. 
”Αν δέν εΐναι θά τοϋ πώ τδ πώς 
καί τδ γιατί καί θά ξεχάσω καί 
τδ χρονογράφημα κΓ αύτόν πού 
μοΰ τό ’στείλε, δπόταν...

—... κι αύριο πάλι άς είμι θειά 
σου»!

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΠΑΤΡΙΩΤΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΑΙ
Στάς προσεχείς έκλογάς έκθέτουν ύποψηφιότητα δύο 

τέκνα τής πατρίδος μας οί κ. κ. ’Αντώνιος Γ. Τζιζής καί 
Σάββας Παπαπολίτης υποψήφιοι βουλευταί ’Αθηνών πρώ
της καί δευτέρας περιφερείας είς τόν Συνδυασμόν Κέντρου. 
Εΐναι καί οί δύο άρκετά γνωστοί είς δλους τούς πα- 
τριώτσς ώστε νά μή χρειάζεται καμμία άλλη παρουσίασις. 
Ή έψημερίς ΛΙΒΙΣΙ έλπίζει δτι θά τύχουν τής ύ- 
ποστηρίξεως δλων τών πατριωτών καί εύχεται δπως καί οί 
δύο αύτοί άγαπητοί πατριώται μας γίνουν μέλη τοΰ Ελ
ληνικού Κοινοβουλίου, πρός δόξαν τής Ιδιαιτέρας των 
πατρίδος.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ J ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΤΖΙΖΗΣ

ΙΙοός τήν
Έφημερίδα «Λιβίσι»
τοΰ Συλλόγου «Η ΜΑΚΡΗ»
Αισθάνομαι ιδιαιτέραν εΰχα- 

ρίστησιν, διότι ώς τακτικός α
ναγνώστης τής μικρός είς σχήμα 
άλλά συμπαθέστατης έφημερίδος 
«Λιβίσι» δράττομαι τής εΰκαι- 
ρίας, έπί τή συμπληρώσει έτους 

της ς.κδυΰι.ω-, -‘i.j να σα- 
έκφράσω τά θερμά μου συγχαρη
τήρια διά τήν συνετήν καί καθ’ 
ολα άξιόλογον άρθρογραφίαν 
της, τήν ενημερότητα της εις 
τά τών πατριωτών σας ζητήματα 
καί τάς προσπάθειας ας κατα
βάλλει διά νά έπιβληθή όπως 
καί έπεβλήθη είς τό αναγνωστι
κόν της κοινόν ξένον καί πατριω
τικόν.

Μέ τά συγχαρητήριά μου σας 
ανήκει καί ένα εύγε διά τήν έ
φημερίδα σας, εΰχόμενος δπως 
συνεχισθή ή έκδοσις πρός τό κα
λόν τών έν τή ξένη πατριωτών 
σας ιδίως, οί όποιοι δΓ αύτής 
έρχονται είς επαφήν μέ συγγε
νείς, φίλους καί πατριώτας.

Σάς παρακολουθώ καί θά 
συνεχίσω νά σας παρακολουθώ.

ΌΑΝΝΗΣ ΣΦΥΡΗΣ
Άνώτ. υπάλληλος Ο.Χ.Ο.Α.

01 ΠΑΤΡΙΩΤΑΙ ΜΑΣ
ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πρός τόν Σύλλογον 
Μακρηνών και Λιβισιανών

Η ΜΑΚΡΗ
Μέ δικαιολογημένην συγκίνη- 

σιν άντικρόζω κάθε μήνα τήν πο- 
λυπόθητον έκδοσιν τής έφημερί
δος μας «ΛΙΒΙΣΙ» στάς στήλας 
τής όποιας ευρίσκω τόσην εύ- 
χαρίστησιν, όσην και ήθικήν ίκα- 
νοποίησιν.

Εϊθε νά ευλογητά ι τό έργον 
μας και οί ιθύνοντες νά βαδίζουν 
πρός τόν ιερόν τούτον σκοπόν, 
μέ τόν αυτόν πάντοτε ζήλον.

Υπερήφανος γι*  αυτό, και γε
μάτος χαρά, απευθύνω πρός υ
μάς, δλους τό μεγάλο εύγε.

’Εσωκλείω τήν συνδρομή μου 
είς τσέκ πέντε λιρών ’Αγγλίας, 
μαζί μέ τάς θερμάς ευχαριστίας 
μου.

Μέ πατριωτική άγάπη
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

Μελβούρνη, Αυστραλίας

Η ΕΙΡΗΝΗ
Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ

Η ΑΛΗΘΙΝΗ

τοΰ ΦΩΤΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

'Όλοι διψάμε γιά ειρήνη καί φω
νάζουμε νά γίνη ειρήνη στόν κόσμο. 
Θέλουμε πιά νά ησυχάσουμε, νά 
γροικήσουμε τή ζωή μας, ττού δέν 
μάς άφήνει νά τή χαροϋμε ή άνησυ- 
χία κι’ ό φόβος. ’Ελπίζουμε πώς θά 
ησυχάσουμε άν γίνη ειρήνη ανάμεσα 
στά κράτη, ειρήνη πολιτική, ειρήνη 
στρατιωτική, ειρήνη κοινωνική.

’Αλλά είμαστε ανόητοι, άφοΰ δέν 
καταλαβαίνουμε πώς αυτή ή ειρήνη, 
ή άπ’ έξω ειρήνη, πώς εΐναι ένα ψέ
μα, άν δέν έχη κάθε άνθρωπος τήν 
άπό μέσα ειρήνη! ’Αφήνω τό δτι 
ή άπό μέσα ειρήνη φέρνει καί τήν 
απέξω, πλήν, κι’ άν υποθέσουμε πώς 
γίνεται μιά έξωτερική ειρήνη στόν 
κόσμο, μ’ όλο πού θάναι θλογημέ- 
νη, θάναι ώστόσο λειψή, θάναι ψεύ
τικη, άν δέν φωλιάση αύτό τό ά- 
γιασμένο πουλί μέσα στήν καρδιά 
μας καί μέσα στήν διάνοια μας.

Ό χαιρετισμός τού Χριστού ή- 
τανε το «Ειρήνη ύμΐν», πού εΐναι 
τό ’ίδιο μέ τό «Χαίρετε» πού εΐπε 
στις Μυροψόρες. ’Εκείνος εΐπε καί 
πώς ή βασιλεία τοΰ Θεοϋ εΐναι μέ
σα μας, που θά πή πώς κι*  ή εΙ- 
ρήνη, πού εΐναι τό γνώρισμα τής 
βασιλείας τοΰ Θεοΰ, πρέπει νά εΐ
ναι καί κείνη μέσα μας, κι’ δχι έξω 
άπό μάς.

Ό Θεός εΐναι ό βασιλιάς τής εί- 
ρήνης, κι’ ό Χριστός ήρθε στόν κό
σμο νά ·μάς φέρη τήν ειρήνη, δπως 
ψέλνανε cl "Άγγελοι κατά τήν νύ
χτα πού γεννήθηκε: «καϊ έπί γής 
ειρήνη». Τό Εύαγγέλιό του λέγεται 
«Ευαγγέλιον τής Ειρήνης» (Έφεσ. 
στ', 15), Ό Θεός λέγεται «Θεός 
τής αγάπης καί τής ειρήνη,ς». 
(Ρωμ. ιε, 33).

Γιά τοΰτο καϊ στήν έκκλησία μας 
άκοΰμε δλοένα ευχές γιά τήν ειρήνη: 
«Ύπέρ τής άνωθεν ειρήνης, έν εΐ- 
ρήνη τοΰ Κυρίου δεηθώμεν, έλεον 
ειρήνης, ειρηνικά τά τέλη τής ζωής 
ημών, ειρήνη πάσι, είρήνη σοι τό ά- 
ναγνόντι καί παντϊ τφ λαφ, έν εΐ- 
ρήνη βαθείςΐ τήν Εκκλησίαν σου 
συντήρησαν, πολυέλεε».

Ό Χριστός εΐπε στούς μαθητάς 
του κατά τόν μυστικό δείπνο «Ει
ρήνην άφίημι υμΐν, είρήνην τήν έ- 
μήν δίδωμι ύμΐν. Ού καθώς ό κό
σμος δίδωσιν, έγώ δίδωμι ύμΐν». 
«Τή δική μου τήν ειρήνη, λέγει, σάς 
δίνω. Δέν σάς δίνω έγώ τήν ειρήνη 
πού σάς δίνει ό κόσμος». Καί ποια 
ειρήνη, μάς δίνεις, Κύριε; «Σάς δί
νω τήν άληθινή τήν ειρήνη, τήν δι
κή μου ειρήνη, πού εΐναι θεϊκό χά
ρισμα όπού χρειάζεται στούς ταπει
νούς, στούς άπονήρευτους, σέ δσους 
δέν ταράζονται άπό τά ώργισμένα 
πάθη τους». Μά έμεΐς δέν θέλουμε, 
Κύριε τήν ειρήνη σου. Εμάς ή ζωή 
μας εΐναι ή ταραχή, ή άνησυχία, ή 
άμαρτωλή άγωνία. Πώς νά ζήσουμε 
δίχως τά πάθη μας, πού βράζουνε 
σάν πυρωμένο λεβέτι; "Ολη τούτη 
ή άδιάκοπη κίνηση τοΰ κόσμου, τού
τη ή βουή πού βγαίνει άπ’ αύτό τό 
φοβερό μηχανοστάσιο τής ζωής, ά
πό ποΰ βγαίνει, άν δχι άπό τά πά
θη μας; Τϊ νά τήν κάνουμε τήν εΐ- 
ρήνη σου; "Αν χαθή ή άμαρτωλή

(Συνέχεια εί$ τήν 4ην Σελίδα)
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Α ΠΡΟΚΛΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Δέ χρειάστηκαν, δμως, τόσοι 
πολλοί. Μέ εξαιρετικά γρήγορες κι
νήσεις, ό ελευθερωμένος αστυνομι
κός, πέρασε μιά σχοινένια θηλειά 
στό λαιμό τοϋ τελευταίου αυτού κα
κοποιού καί τόν έσφιγγε, τόν έσφιγ
γε, ώσπου τόν ανάγκασε ν’ άφήση 
τό θύμα του.

Άφοΰ πέρασε καί σ’ αύτόν χει
ροπέδες, ολοι μαζί τώρα, εκείνοι πού 
οέχτηκαν τήν επίθεση, έπιασαν κι’ 
έρριξαν τούς τρεις ληστές σέ μιά 
γωνιά τοϋ αμαξιού. Γιά τή λυσ- 
σώδικη αντίσταση, πού πρόδαλλαν 
κάθε τόσο, τούς στερέωσαν, δένον- 
τάς τους καλά στά τοιχώματα τού 
οχήματος. Κατόπιν ό Καλλίστρατος 
κΓ ό πλοίαρχος φρόντισαν δ,σο μπο
ρούσαν, νά περιποιηθοϋν τούς χτυ
πημένους αστυνομικούς, πού άρχι
σαν τά τραύματά τους κιόλας νά 
τούς πονούν.

Ή ύπόλοιπη διαδρομή σνεχίστη- 
κε χωρίς κανένα απρόοπτο, ώσπου 
ξαφνικά τ’ άλογα σταμάτησαν άπό- 
τομα τραντάζοντας τ’ άμάξι.

—Έφθάσαμε, ακούστηκε ή ηχη
ρή φωνή τού οδηγού.

'Ο Καλλίστρατος πρόβαλε, τότε, 
τό κεφάλι του άπό τό δεξιό τοίχω
μα τού οχήματος καί παρατηρούσε 
μέ φανερό θαυμασμό τή μαρμαρέ- 
νια οικία τοϋ Μικρασιάτη ’Αρεοπα
γίτη.

— Κατεβαίνουμε, εΐπε κουρασμέ
να ό πλοίαρχος, στό γυιό του ’Αρι
στόβουλου, χτυπώντας τον ταυτό
χρονα στόν ώμο.

‘Ο Καλλίστρατός, γύρισε απότο
μα καί αφού εΐδε έκεΐνον πού τόν 
φώναξε, υπάκουσε καί κατόπι άρχι
σε πρόθυμα, νά βοηθή στήν κατά
βαση, τόν τόσο άποκαμωμένο, άπό 
τήν προηγούμενη πάλη, προστάτη 
του.

Οί άστυνομικοί, άφοΰ τούς εύ- 
χαρίστησαν έγκάρδια, γιά τήν ά- 
ποτελεσματική συμβολή τους στήν 
άναπάντεχη περιπέτεια, ύποχρέωσαν 
τόν άμαξα νά τούς όδηγήση ώς τό 
«Άνακριτήριο».

Ό Καλλίστρατος άφού περιερ- 
γάστηκε άλλη μιά φορά τό σπίτι 
τοΰ ανώτερου δικαστικού, χτύπησε 
διατακτικά τή Θύρα τών προπυλαί
ων. Ή άπάντηση, όμως, δέν έρχό- 
ταν και άναγκάστηκε νά τήν άνο Ι
ξη μόνος του, χωρίς νά σκεφθή δτι 
αύτό ήταν αντίθετο πρός τήν αρ
χοντική του καταγωγή. Έντελώς μη
χανικά μπήκαν μέσα. Άφοΰ πέρα
σαν ένα μακρόστενο διάδρομο, έ
φτασαν σέ μιά έξωτερική πόρτα. 
Ό Καλλίστρατος τότε, ξαναχτύπη
σε. ’Αμέσως ένας ήλικιωμένος μέ 
επιβλητική κορμοστασιά παρουσιά
στηκε.

— Ποιόν ζητάτε; Τούζ ρώτησε 
μέ ύφος καλωσυνάτο.

— Τόν άδελφό τοϋ Νίκανδρου άπό 
τά Πάταρα, άπάντησε ό πλοίαρ
χος.

—Έγώ είμαι, εΐπε μ’ έκδηλο έν
διαφέρον, έκεΐνος. Τί συμβαίνει ξέ
νοι μου;

—Ερχόμαστε άπό τόν άδελφό 
σας τό Νίκανδρο, συνέχισε ό συνο
δός τοΰ Κοελλί στρατού. Μοΰδωσε τό 
συστατικό αύτό γράμμα, γιά σάς. 
Εΐναι σχετικό μέ τό νεαρό αύτό 
πού συνοδεύω.

‘Ο άδελφός τοΰ Νίκανδρου έπή- 
ρε άπό τό χέρι τοΰ πλοιάρχου τήν 
τυλιγμένη περγαμηνή κΓ άφοΰ τήν 
άνοιξε, άρχισε νά διαβάζη:

«’Αδελφέ μου, έγραφε ό Νίκαν
δρος, μεγάλη θά ήταν ή χάρη πού 
»θά μούκανες, άν βοηθούσες τό νε-1 
»αρό, ό όποιος συνοδεύεται άπό | 
»τόν Καραβοκύρη, πού σοΰ φέρνει 
»κΓ έτοϋτο, έδώ, τό γράμμα.

>>‘0 έφηβος, γιά τόν όποιο ζη- 
»τώ τή συνδρομή σου λέγεται Καλ- 
»λίστρατος κΓ είναι γυιός ένός έπι- 
»στήθιου φίλου μου, άπό τήν Καρ- 
»μυλησσό...».

‘Ο Μικρασιάτης δικαστικός προ
χωρούσε στήν άνάγνωση τής έπι- 
στολής μέ ανυπομονησία γιά νά 
βρή τό είδος τής χάρης, πού ζη
τούσε ό άδελφός του, γιά τόν γυιό 
τοΰ φίλου του.

"Οταν τελείωσε τό διάβασμα, 
στράφηκε, πρός τό μέρος τοΰ Καλ- 
λίστρατου καί εΐπε:

—‘Ο άδελφός μου, ό Νίκανδρος, 
μέ παρακαλεΐ στό γράμμα του νά 
ένδιαφερθώ γιά τήν εισαγωγή σου 
στή Σχολή πού έπιθυμεΐς, άκόμα 
καί γιά στέγαση, σ’ δλη τή διάρ
κεια τής παραμονής σου, έδώ. Αύ
τή ή στέγαση... — μονολόγησε, στε
νόχωρα, ό σεβάσμιος οικοδεσπότης 
— πόσο ταλαιπωρεί τούς Έλληνό- 
παιδες πούρχονται γιά νά σπουδά
σουν σ’ έτοΰτον, έδώ, τόν τόπο... 
Καί ξαναγυρίζοντας πρός τό μέρος 
τοΰ Καλλίστρατού, συνέχισε:

—Ή έκτίμησή μου, πρός τό ά
τομό σου, πού γεννήθηκε άπό τά 
καλά λόγια τοΰ άδελφοΰ μου, σ’ αύ
τό, κΓ άπό τό σεμνό παρουσιαστι- 
κό σου μαζί, μέ παρακινούν νά προσ
φέρω, έγώ τή στέγη, φιλοξενώντας 
σε στό σπίτι μου, άντί νά σ’ όδηγή- 
σω στούς ξενώνες τών άλλοφύλων, 
δπως προτείνει ό Νίκανδρος, μέσα 
σ’ αύτή τήν έπιστολή. Μά άρκετά 
είπαμε πάνω στό πόδι. Περάστε, 
τώρα, στήν αίθουσα, ν’ άναπαυθήτε

γιατί, δπως βλέπω, έχετε ταλαι- 
πωρηθή πολύ, άπό τό ταξίδι.

— Δέν εΐναι άπό τό ταξίδι, θε
ράποντα τοΰ Δικαίου, έπενέβη ό 
πλοίαρχος, άλλ’ άπό ένα ξαφνικό 
περιστατικό πού μάς έτυχε στό δρό
μο...

Οί δύο άνδρες ώδηγήθηκαν μέ
σα στήν αίθουσα κι’ έκεΐ έξιστόρη
σαν τό έπεισόδιο πού τούς συνέ
βηκε, πριν άπό λίγο.

‘Ο ’Αρεοπαγίτης άκουγε μέ προ
σοχή τήν άφήγηση τών ξένων του· 
κι’ ύστερα, μέ φανερή οργή, τούς 
εΐπε:

— Βρισκόμαστε, συμπατριώτες 
μου, σέ μιά περίοδο πού προσπα
θούν δλοι μαζί κι’ ό καθένας χωρι
στά, νά έπιβάλουν ένα παράλογο 
δίκαιο, τό δίκαιο τοΰ ίσχυροτέρου, 
μέ κάθε είδους μέσο. Τέτοιας μορ
φής κρούσματα συμβαίνουν τακτι
κά, έδώ. "Ομως, τό δικό σας εΐναι 
άπό τά πιό χαρακτηριστικά γιατί 
έκεΐνοι πού σάς έπετέθη,καν, δπως 
έχω άντιληφθή άπό τίς πληροφορίες 
πού μοΰ δώσατε, ήταν πληρωμέ
νοι άπό Σχολή κάποιου σοφιστή γιά 
νά μαζεύουν μέ τή βία Ελληνόπου
λα πού προέρχονται άπ’ άλλες χώ
ρες καί νά τά καθιστούν μαθητές 
της. ’Έτσι, κι’ οί άρχές κι’ οί ιδέες 
τής Σχολής διαδίνονται, άλλά καί τό 
πουγγί τοΰ σοφιστή φουσκώνει. Αύ
ριο, πάντως, θά μεταβώ, ώς τό Ά- 
νακριτήριο καί θά έξακριβώσω τά 
πραγματικά αίτια τής έπίθεσης πού 
σάς έκαμαν αύτά τά καθάρματα.

— Καί θά τιμωρηθούν; τόλμησε 
νά ρωτήση ό Καλλίστρατος.

— Φυσικά, παιδί μου. "Οχι, δ
μως, μέ τήν κατηγορία τής έπίθε
σης γιά ληστεία άλλά τής άπόπει- 
ρας γιά φόνο- παρ’ δλο δτι ό σκο
πός τους δέν ξεχώριζε άπό ληστρι
κό.

‘Ο άρεοπαγίτης σώπασε. "Υστε
ρα παίρνοντας μιά βαθειά άνάσα 
σηκώθηκε πάνω καί κτύπησε ένα 
ηχηρό μετάλλινο δίσκο πού στηρι

ΟΙ ΕΚΔΡΟΜΕΣ .... ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΜΑΜΕ !

Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΑΦΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
‘Ο Σύλλογός μας έπρόκειτο νά 

κάνη μιά έκδρομή στό Ναό τής ’Α
φαίας, στήν Αίγινα ή όποία δμως 
έματαιώθη, λόγφ τής μεγάλης κο
σμοσυρροής στά νησιά τοΰ Σαρω- 
νικοΰ τήν έποχήν έκείνη καί τόν φό
βο μήν ταλαιπωρηθούν οί πατριώ
ται. ’Αφού λοιπόν δέν πήγαμε, άς 
κάνουμε νοερά ένα ταξίδι έως έκεΐ. 
Οί έντυπώσεις μου αύτές άπ’ τήν 
πρώτη έπίσκεψί μου στό Ναό, πριν 
μερικά χρόνια, δημοσιεύθηκαν τότε 
καί στό περιοδικό «Γυναίκα».

«Οί "Ελληνες είχαν, σάν άπό έν- 
στικο, άναπτύξει μιά λότελα ξέχω
ρη αίσθηση ώμορφιάς, πού τήν κα
τείχαν μόνο αύτοί άπ’ δλα τά έθνη 
πού υπήρξαν ποτέ στή γή. Μιά ιδιό
τυπη, τέλεια καί δυνατή έννοια καί 
χάρις σ’ αύτήν, ή μυθολογία τους 
πήρε μιά έξαιρετικά ώραία καί γοη
τευτική μορφή...»

Πόσο άληθινά βρήκα τά λόγια 
αύτά τοΰ Σοπενάουερ πού ήρθαν 
στή σκέψη μου δταν γιά πρώτη φο
ρά άντίκρυσα τόν Ναό τής ’Αφαί
ας, στήν Αίγινα!

Μπορούσε νά βρεθή πιό ώμορφη 
ιστορία άπ’ αύτήν πού άναφέρει ή 
μυθολογία γιά τή θεά ’Αφαία;

Ή ’Αφαία ήταν μιά Κ ρητό μυκη
ναϊκή θεότητα, γέννημα τοΰ Διός 
καί τής θνητής Κούρμης. Στήν Κρή
τη κέντησε τίς ερωτικές διαθέσεις 
τοΰ Μίνωα μέ τήν έκθαμβωτική ώ- 
μορφιά της. Γιά ν’ άποφύγη τίς 
μισητές έπιθέσεις του ρίχθηκε στήν 
θάλασσα, προτιμώντας τόν θάνατο. 
Κάτι ψαράδες πού ψάρευαν έκεΐ κον
τά, τήν έσωσαν άπό βέβαιο πνιγμό 
καί τήν πήραν στό καράβι τους.

Μά τά ταξίδια, έκεΐνον τόν και
ρό, κρατούσαν μέρες πολλές. Πώς 
νά μπορέσουν οί φτωχοί ψαράδες 
ν’ άντισταθούν στόν πειρασμό, μό
νοι τόσοι άνδρες μέ μιά γυναίκα; 
Στό τέλος έπαθαν δλοι έρωτικό πα
ροξυσμό κΓ έκείνη γιά νά γλυτώση, 
ρίχθηκε γιά δεύτερη φορά στή θά
λασσα. Μά ή στεριά ήταν κοντά 
τώρα πιά καί τά κύματα τήν έβγα
λαν σ’ ένα ακρογιάλι τής Αίγινας. 
Κρύφθηκε μέσα στό πυκνό δάσος 
κΓ οί ψαράδες έχασαν τά ίχνη της. 
Τό νησάκι πού τήν φιλοξένησε έ
γινε τότε τό εύνοούμενο τών Θεών, 
ίζι*  οί Αίγινήτες άπό εύγνωμοσύνη 
πρός τήν προστάτιδά τους, έκτισαν 
τόν περίφημο ναό τής ’Αφαίας.

"Ενα άκόμα κομμάτι τής μυθο
λογίας μας γεμάτο ποίηση κΓ ώ- 
μορφιά. Μά κΓ δποιος βρεθή μπρο
στά στά σημερινά έρείπια τοΰ ναοΰ 
αύτοΰ, μεθά άπό τήν ώμορφιά πού 
τόν τριγυρίζει. Πώς ήξευραν οί πρό
γονοί μας νά διαλέγουν τούς τόπους 
τής λατρείας των! Τό ένστικτο τούς 
ώδηγοΰσε κΓ εύρίσκαν τό πιό ώ- 
ραΐο τοπίο στό μέρος έκεΐνο πού 
ή φύση εΐχε σπαταλήσει άφθονα τά

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ζόταν άπ’ τό κέντρο του πάνω σέ 
λεπτό κοντό στύλο, τής ’ίδιας με
ταλλικής φύσης.

Σέ λίγο, ένας μελαχροινός άν
δρας παρουσιάστηκε μέ παρακατια
νά ρούχα.

—"Ας διατάξη ό άφέντης, τί θέ
λει, εΐπε ξερά.

— Νά έτοιμάσης λουτρό γιά τούς 
ξένους, Μελανιών.

—Ή έπιθυμία σου προσταγή μου, 
εΐπε κι’ έφυγε.

Ό Καλλίστρατος κΓ ό πλοίαρ
χος κατάλαβαν πώς αύτός ήταν ό 
δούλος τού σπιτιού καί τόν περιερ
γάζονταν, σάν νάβλεπαν κανένα πε
ρίεργο πλάσμα.

"Υστερ’ άπό τό λουτρό, ό γέρο- 
δικαστής, σύστησε τούς δυό νεό
φερτους άνδρες καί στή σύζυγό του. 
ΤΗταν μι άπερασμένης ώμορφιάς γυ
ναίκα, μ’ έξυπνα -μάτια καί σοβαρό 
ύφος. Μ’ άργά βήματα προχώρησε 
πρός τό μέρος τών ξένων κι’ άφού 
τούς εύχήθηκε γιά τόν έρχομό, ρώ
τησε τά όνόματά τους.

'Ο Καλλίστρατος κι’ ό πλοίαρ
χος τής άπάντησαν πρόθυμα.

—Εμένα μέ λένε ’Αλκινόη. ’Αλ
λά γι’ αύτό θά σάς μίλησε ό άν
τρας μου.

—Έγώ ξέχασα νά δώσω τό δι
κό μου, εΐπε γελώντας έκεΐνος. Πώς 
δέν τό σκέφθηκα τόσο καιρό; άνα- 
ρωτήθηκε.

—Έ, πές το, λοιπόν, τώρα, Ιε
ρώνυμε...;

—"Ηδη τό έχεις πή εσύ, άφέντρα 
τοΰ σπιτιού! ξεφώνισε, σάν μικρό 
παιδί ό Ιερώνυμος.

— Δέν εΐναι ή πρώτη φορά πού 
παραμελεί τούς κοινωνικούς τύπους 
ό άντρας μου, γύρισε κΓ εΐπε ή Άλ- 
κινόη στούς δυό άντρες. Σέ κάτι τέ
τοια εΐναι έπιπόλαιος.

—"Η μάλλον άφηρημένος! διώρ- 
θωσε έκεΐνος γελώντας. ’Αλλ’ άς εί
ναι. Καιρός, τώρα, νά φάνε οί ξένοι 
μας καί ν’ άναπαυθούν γιατί έρχον
ται άπό μακρυνό ταξίδι.

(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα-) 

δώρα της.
’Από τή μιά μερηά τό μάτι ξε

κουράζεται &τίς πευκόφυτες πλαγι
ές τής "Αγιας Μαρίνας, πού λές καί 
τά πράσινα πεύκα της βουτούν μέ
σα στό γραφικό λιμανάκι. Μπρο
στά ή θάλασσα απλώνεται, τίς πε
ρισσότερες φορές άρυτίδωτη, ώς τίς 
άκτές τής ’Αττικής καί στό βάθος 
ξεχωρίζει ό Παρθενώνας. Άπό τήν 
άλλη μεριά, τά βουνά τοΰ Μεσα- 
γρού, μέ τίς λογής άποχρώσεις 
τους, φθάνουν ώς τόν λόφο τής Πα- 
ληαχώρας, πού τόν κεντούν σάν πε
τράδια τ’ άσπρα ξωκκλήσια του.

Είτε πρωΐ βρεθή κανείς στό ναό, 
δπου δλα εΐναι λουσμένα μέ μιά ά- 
νάλαφρη άχνάδα, είτε μεσημέρι μέ 
τόν καυτερό ήλιο, ή άπόβραδο μ’ 
δλα γύρω του βαμμένα μενεξεδιά, 
νοιώθει τήν ίδια γοητεία, κυριεύεται 
άπ’ τό ίδιο μεθύσι. Μιά τέλεια γα
λήνη πλημμυρίζει τήν ψυχή του καί 
φέρνει έκσταση στό πνεύμα. Υπάρ
χει τόση άρμανία άνάμεσα στόν ού- 
ρανό, στήν θάλασσα καί σ’ αύτή τή 
γή, πού δλες μαζί οί αισθήσεις δέν 
ποθούν τίποτα ωραιότερο.

‘Ο δρόμος πού πηγαίνει άπό τήν 
Αϊγινα στήν Αφαία, έχει τόση ποι
κιλία, πού εύχαριστεΐ τόν έπισκέ- 
πτη δσες φορές κΓ άν τόν διαβή. 
Διασχίζει άπό μιά άκρη ώς τήν άλ
λη τό νησί μέ χαρούμενα σπιτάκια, 
πού ξεφυτρώνουν έδώ κΓ έκεΐ, κάτα
σπρα ξωκκλήσια, πού φαντάζουν 
στόν ήλιο. Περνά κάτω άπ’ τό μονα
στήρι τής Αγίας Τριάδας, πού υψώ
νεται γαλήνιο κΓ έπιβλητικό. Θαυ
μάζει κανείς τόν λόφο τής Παληαχώ- 
ρας μέ τίς άναρίθμητες έκκλησίες του 
γιά νά χωθή πιό κάτω μέσα στ’ άμ- 
πέλια καί σέ ξερές ρεμματιές. Πλα- 
τύφυλες καί τεράστιες συκιές δια
δέχονται τις μικροσκοπικές φυστι- 
κιές. Άλλοΰ πεύκα καταπράσινα ή 
καψαλισμένα άπό τή φωτιά ή τό 
κρύο. Φθάνει κανείς στό Μεσαγρό 
μέ τό μικροσκοπικό νεκροταφείο του. 
Αλήθεια, δέν πιστεύω νά ύπάρχη 
μικρότερο στόν κόσμο. "Ενα μικρό 
έκκλησάκι καί λίγοι τάφοι, μέ σά
πιους ξύλινους σταυρούς, πνιγμένοι 
στά χόρτα, δπου κανείς δέν θάφτη
κε κάτω άπό ένενήντα χρονών ! 
Τρανή άπόδειξη γιά τό κλίμα τής Αί
γινας καί ιδιαίτερα τού Μεσαγρού.

Τό αύτοκίνητο ανεβαίνει τώρα σέ 
βουνοπλαγιές, σκεπασμένες μ’ άση- 
μένιες έληές. Χιλιάδες πουλιά κε- 
λαϊδούν ζητώντας μιά σταγόνα δρο
σιάς στόν κατάξερο αύτόν τόπο, 
πού τόν δέρνει άλύπητα ό ήλιος.

Τέλος, ύστερα άπό μιά μικρή ά- 
νηφοριά, κρυμμένος μέσα στά πεύ
κα ξεπροβάλλει ξαφνικά ό ναός, ω
ραίος καί έπιβλητικός στήν απλότη
τά του.

Κάτω άπό τόν ναό πού σώζεται 
σήμερα, βρέθηκαν τά "χνη δυό πα-

ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΚΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Έγεννήθη τδ 1883 εις Λιβίσι, 

άπδ τδν Μιχαήλ Μασαλτξή και 
τήν Ειρήνη Ταβούλη. Είχε έξ 
αδελφός έκ τών δποίων ή ’Αθή
να άπέθανεν είς τήν φυλακήν 
ώς ήρωίς κατόπιν βασανισμών 
παρά τών Τούρκων διότι έλάμ- 
βανε μέρος είς τδν άγώνα διά 
τήν Ένωσιν μέ τήν μητέρα 'Ελ
λάδα. 'Τπανδρεΰθη τδν Παϋλον 
Μακρήν κατά τδ 1911 μετά τοϋ 
οποίου απέκτησε 5 τέκνα έκ τών 
οποίων ζή μόνον ή κόρη της Μα- 
ρίκα. Ό σύζυγός της έστρατεύ- 
θη άπδ τούς Τούρκους καί διε- 
τέλεσε αξιωματικός είς Σκόδρα 
τής ’Αλβανίας. Μετά τήν άπόλυ- 
σίν του έκλήθη έκ νέου καί τό
τε έπροτίμησε νά δραπετεύση καί 
νά καταφύγη είς Καστελλόριζον 
καί κατόπιν είς 'Ελλάδα. ’Επει
δή είς τδ Καστελλόριζον συνηρ- 
γάζετο μέ τούς Άγγλο-γάλλους 
οί οποίοι ήταν έχθροί τών Τούρ
κων ή οίκογένειά του ώς έκ τού
του ύφίστατο διαρκείς διωγμούς. 
Έξωρίσθη τήν πρώτην φορά μέ 
τδν πενθερόν της Μακρυκώστα 
καί άλλους πατριώτες καί έφυ- 
λακίσθησαν είς Δενιζλί δπου 
προσεβλήθη άπδ έξανθηματικδν 
τύφον καί άπδ τάς φύλακας είσή- 
χθη εις Νοσοκομείου. Έν συνε
χείς έπέρασαν άπδ τδ Στρατοδι
κείων (μέ τδν πενθερόν της μα- 
ζύ) καί ήθωώθησαν ένώ άλλοι 
Πατριώται έβασανίζοντο μαζύ 
τους καί άπέθνησκον άπδ τά μαρ
τύρια είτε άπδ τίς άρρώστειες. 
Έπέστρεψε στδ Λιβίσι νά δή 
τά παιδιά της, μωρά σχεδόν 
καί τήν ξαναεξορίζουν πάλιν ά
πδ τούς πρώτους (λόγω τής δρά- 
σεως τοϋ ΙΙαύλου) ύστερα άπδ 
ολονυχτίους ξυλοδαρμούς, μέ τδν 
πενθερόν της πάλιν δ οποίος ήτο 
Λημογέρων τήν εποχήν εκείνην 

λαιοτέρων ιερών πού θά κτίσθηκαν 
τόν έκτο αιώνα προ Χριστού. Ό 
Ναός τής Αφαίας εΐναι Δωρικού ρυ
θμού καί εΐναι χτισμένος άπό ντό
πιο ξανθό πουρί. Υψώνεται πάνω σέ 
μιά βάση μέ τρία σκαλοπάτια. Εί
κοσι κολώνες εΐχαν άπομείνει άπό 
τίς τριανταέξη πού τόν τριγύριζαν. 
"Ολες έχουν μιά έλαφριά κλίση 
πρός τά μέσα κΓ έτσι ό ναός ξεφεύ
γει άπό τό στατικό ορθογώνιο σχή
μα καί παίρνει νεορά τή μορφή μι
άς πυραμίδας, δίνοντας έτσι τήν αί
σθηση τοΰ ύψους καί τής έλαφρό- 
τητας.

Γιά τόν ίδιο λόγο κι’ οί κολώνες 
στενεύουν πρός τά έπάνω γιά νά μήν 
εΐναι σάν νεκρές παράλληλες γραμ
μές. "Εχουν δλες ραβδώσεις σάν 
δέσμες άπό νεύρα, ένα έλαφρό δέ 
Φούσκωμα στό έπάνω μέρος τους, 
δίνει τήν έντύπωση πώς πιέζονται, 
σάν νάναι ζωντανές, άπό τά έπιστύ- 
λια.

Μερικά άπό τά έπιστύλια στέκον
ται στή θέση τους. Πάνω τους στη
ρίζονταν τό διάζωμα καί στις δυό 
στενές πλευρές του έστεκαν τ’ άε- 
τώματα, σκαλισμένα μέ τά περίφημα 
Αίγινήτικα άγάλματα, πού στολί
ζουν τώρα τό Μουσείο τοΰ Μονάχου. 
Γύψινες άναπαραστάσεις τών άετω- 
μάτων αύτών βρίσκονται στό Μου
σείο τής Αίγινας. Ή κεντρική μορ
φή καί στά δυό ήταν πάνοπλη ή Ά- 
θηνά καί γύρω της μάχονταν "Ελ
ληνες, Τρώες καί Αίγινήτες ήρωες, 
δπως ό Άχιλλέας, ό Τελαμών κι’ 
ό Αίας.

Τό έσωτερικό τοΰ ναοΰ ήταν έ
να μεγάλο ορθογώνιο μέ δυό σει
ρές κολώνες γύρω - γύρω. Στό βά
θος, στή μέση ένός έπίχρυσου κιγ
κλιδώματος, στεκόταν τό χρυσελε
φάντινο άγαλμα τής θεάς κΓ ή ο
ροφή στολιζόταν μ’ έπίχρυσα άστέ- 
ρια. Τό πάτωμα ήταν στρωμμένο 
μ’ ένα κόκκινο έπίστρωμμα, πού δια- 
κρίνεται σέ μερικά μέρη, άκόμη καί 
σήμερα.

Άπ’ έξω άπό τόν Ναό, ήταν ό 
βωμός πού γίνονταν οί θυσίες καί 
πιό πέρα μιά κτιστή δεξαμενή μά
ζευε τά νερά τής βροχής. Σέ μιά 
άκρη τοΰ ιερού χώρου βρίσκονται τά 
έρείπια τών λουτρών, τών κατοικι
ών τών ιερέων καί τών ξενώνων.

Τά έρείπια αύτά είναι τόσο γρα
φικά καθώς εΐναι σκορπισμένα, πού 
θαρρείς πώς έπίτηδες τοποθετήθη
καν μέ τόση άρμονία έδώ κι’ έκεΐ.

Χρυσώστε δλα αύτά μέ άμέτρητες 
ήλιαχτίδες, φαντασθήτε τήν άτμό- 
σφαιρα μυρωμένη άπό τό πεύκο, τό 
ξερό χόρτο καί τήν άνάσα τής γής, 
καί θά μεθύσετε ολόκληροι άπό μιά 
ώμορφιά πού ούτε τό άλύπητο πέ
ρασμα τοΰ χρόνου μπορεί ποτέ νά 
ξεθωριάση!...

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

και δλην του τήν οικογένειαν. 
’Επήρε καί τά δύο της παιδιά μα
ζύ τήν Λίνα και τήν Μαρίκα. 
Έγκατεστάθησαν είς τδ χωρίον 
Χουρουζούμι κοντά στδ Τεφενι 
δπου ό Μακρυκώστας ένοικίασεν 
ενα μύλο διά νά έπιζήσουν και 
εβοηθούοαν καί τούς Πατριώτες 
πού διήρχοντο άπδ έκεΐνα τά μέ
ρη ώς εξόριστοι.

Στά 1918 στήν 'Ισπανική 
Γρίππη άπέθανεν τδ κοριτσάκι 
της ή Λίνα, οι κουνιάδοι της 
Δέσποινα και Σωτήρης καί δ 
Βαγγέλης Σαρρής υιός τής Χρυ
σής τού Μαλλιού άνηψιδς τής 
χΜακρυκώσταινας καί ή Χρυσή 
Καλημερίτη ή οποία τυχαίως 
ήλθεν νά τούς δή. Τούς έθαψαν 
δλους είς Χουρουζούμι καί χρέη 
Τερέως έκτελούσε δ ίδιος δ Μα
κρυκώστας. Μετά τρεις μήνες 
ήλθεν ή διαταγή τής άνακωχής 
καί γύρισαν βαρυπενθούντες είς 
Λιβίσιον άπδ δπου τδ 1919 ήλ
θεν δ άνδρας της Παύλος καί 
τήν έφερε μέ τήν Μαρίκα στήν 
Ελλάδα- δπου είχε δ ίδιος δρι- 
στικώς έγκατασταθή. Τδ 1920 
άπέκτησε ένα κοριτσάκι τήν Ε
λευθερία ή Βενιζέλα τδ δποΐον 
άπέθανε τδ 1923.

Τό 1922 μετά τήν καταστροφή 
έπροστάτευσαν δ Παύλος Μά
κρης καί ή ιδία δλους τούς συγγε
νείς καί Πατριώτας των διαθέ- 
σαντες καί τδ σπίτι των καί τδ 
Έργοστάσιόν των εις τήν δδδν 
Σκουζέ στδν Πειραιά. Τδ 1922 
δ Παύλος έφυγε στήν Ρουμανία 
άμέσως δέ τδ 1923 έκαμε τδν 
Κωστάκτ] δ δποιος έπέπρωτο τδ 
1943 νά έκτελεσθή άπδ τούς Νά
ζι καί νά τής δώση τδ πικρότερον 
ποτήρι τής ζωής της.

Ύπήρξε πρότυπον νοικοκυράς 
καί καλής μητέρας μή διστάσασα 
είς τάς δύσκολους στιγμάς της 
άκόμη καί νά έργασθή σκληρά 
διά νά μορφώση τά παιδιά της, 
υπόδειγμα σωστής Σπαρτιάτισ
σας.

Ψύχραιμη πάντα στά κτυπή
ματα τής μοίρας, χρυσοχέρα καί 
συντρέχτρα γιά κάθε δυστυχι
σμένο.

NEKFCJAOriA

Πολύκλαυστή .μου Θεία Ειρήνη,
Είς έμέ έτυχε τό βαρύ φορτίο 

νά έξάρω τό άφθαστο ψυχικό σου 
κάλλος καί διά τών φτωχών μου λό
γων νά καλύψω τό αγεφύρωτο κενόν 
πού έσήμανε γιά δλους μας ό ά- 
δόκητος θάνατός σου τόσον εις η
μάς συγγενείς τε καί φίλους, δσον 
ιδιαίτερα στήν λατρευτή σου Κορού- 
λα, τήν Μαρίκα σου, πού ήσουν γι’ 
αύτήν ή λατρεία της, άφού ή άλλη 
σου μεγάλη άγάπη ό ΚΩΣΤΑΚΗΣ 
ΣΟΥ ύπήρξε στό άνθος τής ηλικίας 
του τό θύμα τοΰ χυδαίου Ναζισμού 
καί τής πανθομολογουμένης σπάνι
άς ’Ιδεολογίας του στά ίδανικώτερα 
Ιερά τής Φυλής μας.

Ωσάν νά μήν ήρκουν στήν Μαρί
κα σου τά αλλεπάλληλα κτυπήματα 
πού ή ζωή άτυχώς τής έδωσε τόσο 
σκληρά καί άδικα ήλθε καί ό ανα
πάντεχος θάνατός σου νά όλοκληρώ- 
ση ξέχειλα τό ποτήρι τής οδύνης, 
στόν δέ κυρτό άπό βαθύ γήρας καί 
πόνο σύζυγό σου Παύλο πού σωστό 
ψυχικό καί σωματικό ράκος στέκεται 
εύλαβώς μπροστά στό σεπτό σκή
νωμά σου ή άναχώρησις στό μεγά
λο ταξίδι ήτοι καίριον πλήγμα.

’Άν καί εΐναι άνεξέλεγκται αί 
βουλαί τοΰ Θεού, άς μοΰ έπιτραπή 
δμως, παρ’ δλον τό θρησκευτικόν 
συναίσθημα πού έξ έμφύτου συνέ
χει τήν ψυχήν μου, νά υψώσω στεν- 
τορίαν φωνήν διαμαρτυρίας καί πό
νου πρός τά ούράνια, πρός τό Βασί
λειον τοϋ Θεανθρώπου διαμαρτυρό- 
μενος άπό τά μύχια τής ψυχής μου

ΔΩΡΕΑΙ

Αντί έτησίου έιτισήμου μνη
μοσύνου, τά παιδιά τής

ΒΑΡΒΑΡΑΣ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΥ 
προσέψεραν στή μνήμη της δρα
χμάς πεντακοσίας (500) ύπέρ 
τοΰ Φιλανθρωπικού Τμήματος 
του Συλλόγου καί δραχμάς πεν
τακοσίας (500) διά τά άπορα 
παιδιά τής Ν. Μάκρης.

* *

Ο Παύλος καί ή Μαρίκα Μα- 
κρή διέθεσαν ύπέρ τοϋ Φιλανθρω
πικού Τμήματος τοΰ Συλλόγου 
δραχμάς τριακοσίας (300) είς 
μνήμην Ειρήνης Μακρή.

ΠΕΝΘΗ

Τήν 15ην παρελθόντος ’Ιουλί
ου άπέθανεν είς ήλικίαν 75 έ
τών η συμπολΐτις μας Δέσποινα 
Σταύρου Παπαγιάννη τό γένος 
’Ελευθερίου.

* *
Τήν 15ην Αύγουστου άπεβίω- 

σε στό Αιγάλεω ή συμπολΐτις 
μας Μαριάνθη Ροβόλα τό γένος 
I Ιαπαγεωργίου. Τήν αδελφή της 
Πιπίναν Παπαγεωργίου ώς καί 
τήν θετήν θυγατέρα της Δέσποι
ναν Π. Ροβόλα, συλλυπούμεθα 
θερμώς.

γιά Σέ αγαπημένη μας Νεκρή πού 
τό ξαφνικό φτερούγισμα τής απέριτ
της ψυχής σου στή θέσι πού δικαιω
ματικά τής ανήκει στάς θερμάς άγ- 
κάλας τών παραδείσιων Αγγέλων, 
αφήνει σέ δλους μας ένα άνεξίτηλον 
κατάλοιπον πικρίας ανάμικτης μετά 
αδικίας γιατί στό καθημερινό προσ
κλητήριο τοΰ χάρωνα τού αδυσώπη
του καί σκληρού αύτοΰ δντος ό κλή
ρος συμπεριέλαβε καί ΣΕΝΑ τόσο 
ξαφνικά ϊσως γιατί οί εύαίσθητες 
χορδές τής κλονισθείσης καρδιάς 
σου έπαλλαν ήχηρώτερα άκούοντας 
τήν φωνήν εκείνου τοΰ προσφιλούς 
σου Κωστάκη πού ό χαμός του ξερ- 
ρίζωσε όλο σου τό είναι, ήταν ποιο 
εύηχη καί σεβαστή άπό τήν φωνήν 
τών άλλων έπιζώντων προσφιλών 
σου ύπάρξεων.

Τό βλέμμα σου θλιμμένο καί θολό 
πλανάται στά ύγρά καί κλαμμένα 
πρόσωπα όλου τού έκκλησιάσματος 
πού σύσσωμο προσήλθεν νά σέ συν- 
οδεύση είς τήν τελευταίαν σου κα
τοικίαν, δπου «ούκ έστιν θλΐψις ού 
στεναγμός άλλά ζωή ατελεύτητος» 
καί προσπαθεί ν’ άνακαλύψη έναν 
εχθρό σου, άλλά, φεϋ, δλοι ανεξαι
ρέτως μέ οφθαλμούς δακρύοντας 
στέκονται εύλαβεΐς προσκυνη,ταϊ μέ 
σφιγμένα άπό άφατη λύπη τά ύ
γρά χείλη τους καί διά θρησκευτικής 
εύλαβείας καί κατανύξεως δίδουν 
όρκον αίωνίας πίστεως καί άγάπης 
πρός τήν Σεβαστήν έκ Μάκρης Δέ
σποιναν Ειρήνην Μακρή.

"Εσω βεβαία δτι δλοι έμεΐς οί 
έπιζώντες πού μέ τήν σειρά μας ό- 
δεύομεν πρός τάς θερμάς άγκάλας 
σου θάττον ή βράδιον, όρκιζόμεθα 
ένώπιον Θεού καί άνθρώπων δτι θέ- 
Λομεν διαφυλάξει ώς Ίεράν Παρα
καταθήκην τά ώραΐα λόγια σου πού 
αποτελούν διά τίς έπερχόμενες γενε
ές τό άκρογωνιαΐον οικοδόμημα πού 
λέγεται ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ή όποία έ
χει ώς προμετωπίδα τάς 1 0 έντολάς 
τού Κυρίου, γιατί ύπήρξες κατά γε
νικήν ομολογίαν ή μεγάλη Ιέρεια 
ή ένσαρκώσασα τήν άγάπην πρός 
τόν πλησίον σου, τήν άνεξικακίαν 
πρός τόν εχθρό σου τόν ψυχικόν φά- 
ρον πού στό εκτυφλωτικό του άπαύ- 
γασμα χύνει άπλετον φώς μέ τούς 
ύπερόχους ψυχικούς σου φακούς στά 
σκοτάδια τών ανθρωπίνων άδυναμι
ών, τέλος δέ ύπήρξες τό πιστόν άν- 
τίγραφον τής άγνής καί άδολης 
Μακρολιβισιανής ψυχής πού μόνον 
ημείς οί Πατριώται σου νοιώθομεν 
τόν Παλμόν καί τό Μεγαλεΐον.

Έν κατακλεΐδι δέξου τόν ύστα
τον χαιρετισμόν καί άσπασμόν στά 
παγωμένα κέρινά σου χείλη και τήν 
δαβεβαίωσιν τής Ίεράς άναμνήσε- 
ως πρός σέ καί τής έπηυξημένης 
άγάπης μας πρός τήν Μαρίκα σου.

Αντίο Θεία Ειρήνη, άναπαύσου 
ήρεμη στάς άγκάλας τών Χερουβείμ 
— γαΐαν έχε έλαφράν — Αίωνία 
σου ή μνήμη.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΛ. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΒΥΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 522.493 - 527.207
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ΛΙΒΙΣΙ Η ΜΗΤΈΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ
. Μηνιαία Έφημερίς 
ΑΘΗΝΑΙ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1961

! ”Ετος 2ον — Ά ρ ι 3. 10 

> ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ S
ΥΕσωτερικοϋ : >
(Έτησία . . . , . Δρχ. 60 (
/Έξάμηνος................... » 35 ί
ΓΕξωτερικοϋ: 7
VΕτησία . . . . · $ 5 ή £ 2 i 
«Έξάμηνος ... $ 3 ή £ 1 ί
( ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ \
I PENAN ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ( 
2 Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 2 
4 Γραφεϊον 14 — Τηλέφ. 535.066 4 
) ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ )
( Μ. 0ΕΟΔΟΣΙΑΔΗΝ
► Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος ( 
7 Γραφεϊον 14 7

/Διευθύνσεις συμφώνως τω Νόμω. ί 
\ Υπεύθυνος: ι

ΡΕΝΑ Λ· ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ ) 

( Κεφαλληνίας 47 — Άθηναι \ 
i Υπεύθυνος Τυπογραφείου: )
( ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΑΝΟΥΔΗΣ (

( Πάτμου 44—Άθηναι ξ

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ένυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά και τάς 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας και του 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγράφεις των

Έπίσης αί δημοσιευόμενοι 
βιογραφίαι δέν είναι κατά σει
ράν άξίας τών προσώπων που 
άφορουν.

Η ΛΑΜΙΙΙΙΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΑΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ

Ή ζωή διά τοΰ ένδελεχοϋς κυμα- 
τισμοϋ της, έμφανίζεται έν τή άν- 
θρωπότητι, ύπό δύο έκ διαμέτρου 
αντιθέτους Μορφάς. 'Άλλοτε μέν ύ
πό θετικήν Μορφήν κΓ άλλοτε ύπό 
Αρνητικήν τοιαύτην. Συμφώνως τή 
βαθυστοχάστφ φράση, του Λόρδου 
Βύρωνος, ήτις λέγει ότι «ό άνθρω
πος είναι έκκρεμές μεταξύ μειδιά
ματος καί δακρύων», άναμφηρίστως 
ό άνθρωπος άντιμετωπίζει άμφοτέ- 
ρας τάς Μορφάς έν τή πορείφ: τοΰ 
όίου του, τήν μέν θετικήν, ήτις εΐναι 
θελκτική, ασμένως, τήν δέ Αρνητι
κήν καί άποκρουστικήν, δυσαρέστως 
καί δυσκόλως. Ημάς έν τή παρού- 
ση πραγματείςι ένδιαφέρει ή Αρνη
τική Μορφή τής ζωής, ήτοι αί δυστυ
χείς περιστάσεις αύτής καί τά όπλα 
άντιμετωπίσεως τών δεινών περιστά
σεων.

Έμφανιζομένη ή Αρνητική Μορ
φή τής ζωής, δημιουργεί τρομερόν 
άχλύν αγωνίας καί ζόφου άβεβαιό- 
τητος, φέρουσα τόν άνθρώπινον νοϋν 
προ τής αινιγματώδους Σφιγγός 
καί τοϋ καταστρεπτικού άδιεξόδου. 
Καταλαμβάνεται άπό τό συναίσθη
μα τοΰ μηδενισμού καί τής αύστη- 
ράς μονώσεως. Πρέπει ένταΰθα ό 
άνθρωπος, ύπηρετικώς, νά ύποκύψη 
καί έν άναμονή τοϋ Πεπρωμένου νά 
άκινητήση; "Η μήπως πρέπει νά έν- 
θυμηθή «τόν ύπεράνθρπον τοΰ Νί- 
τσε» καί οϋτω ένθαρρυνόμένος νά 
μεταχειρισθή παν μέσον, πρός ά- 
ποτροπήν τής έμφανισθείσης άντι- 
ξόου περιστάσεως; Τό μέν πρώτον 
τυγχάνει έπικριτέον καί άποδοκιμα- 
στέον, τό δέ δεύτερον αμφίβολον 
καί άτελεσφόρητον. Ύλικαΐ δυνά
μεις καί παράγοντες σωματικής αν
τοχής δεν ύφίστανται, άλλά κάι ύ- 
φιστάμεναι, εΐναι έξησθενημέναι καί 
άνίσχυροι, ώς ύποκείμεναι είς τήν 
φυσικήν φθοράν. Οϋτω ό «ηρωικός 
άνθρωπος» δέν θά δυνηθή νά παρα- 
μείνη τοιοϋτος. Ό Rousseau είς τό 
«Κοινωνικόν Συμβόλαιον» γράφει ό
τι «ό ισχυρότερος ούδέποτε εΐναι 
πάντοτε ισχυρός, ώστε νά μένη αύ
τός κύριος». Κατά συνέπειαν είς τάς 
στιγμάς, καθ’ άς τά πάντα προμηνύ- 
ουν έξαφάνισιν, ό άνθρωπος πρέπει 
νά στραφή — άν καί ένστικτωδώς 
πολλάκις στρέφεται — πρός τά τε- | 
ράστια θαυματουργικά άποθέματα, 
τής ψυχικής ορμής, πρός δυνάμεις 
καί τάσεις, αϊτινες μέχρι τής στι
γμής έκείνης ύπνώττουν καί ήγνο- 
οΰντο. Έμφανιζόμεναι αδται, είς τό 
ένεργειακόν προσκήνιον, θά άναλά- 
βουν σιωπηλώς τό έργον τής άντι- 
δράσεως, έν τφ σκοτεινφ πεδίφ τής 
δυστυχίας, έν τω όποίφ τό συναί
σθημα τής αύτοσυντηρήσεως ύπέρ 
ποτέ άλλοτε γιγαντοΰται καί ζητεί 
ίκανοποίησιν. Τήν στιγμήν έκείνην 
εκλέγει ή Μοΐρα τοΰ άνθρώπου τήν 
έπίδειξιν τών ψυχικών του ικανοτή
των. Τότε ή ψυχή, ώς ήθική δύνα- 
μις μή ύποκύπτουσα ώς τοιαύτη, 
λάμπει καί αντιδρά είς τήν έπελ- 
θοΰσαν δυστυχίαν. Έμφανίζεται τό 
μεγαλεΐον τής ψυχής έν όλη τή λαμ- 
πρότητι. Ένταΰθα δμως έπιβάλλε- 
ται νά όρίσωμεν, τί έννοοΰμεν λέγον- 
τες μεγαλεΐον ψυχής. Μεγαλεΐον τής 
ψυχής έστί, ή άνωτερότης αυτής, τή 
βοηθείρ: τής όποιας ό άνθρωπος ά- 
νέρχεταΐ ύψηλότερον, διασκελίζει τά 
φυσικά όρια καί θεάται τήν «ύπερ
τοπικήν» καί «ύπερχρονικήν» μορφήν 
τοΰ άπολύτου, τής άληθείας. Επο
μένως τό μεγαλεΐον τής ψυχής εΐ-

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΑΟΠΑΙΔΕIΑ
Κ Λ Η Ρ Ο Ν ΟΜΙΚΑΙ ΕΡΥθΡ Ο Π Α Θ ΕIAI
Συνεχίζω και εις τό παρόν 

ψύλλον τήν περιγραφήν τών κλη
ρονομικών έρυθροπαθειών έν τή 
έπιθυμία μου νά έπαυξήσω τήν 
άξίαν τοϋ προγαμιαίου ιατρικού 
πιστοποιητικού.

Εις τό προηγούμενον άρθρον 
μου ήσχολήθην μέ τήν νόσον Coo
ley ή Θαλασσαναιμίαν, ή όποία 
άποτελεΐ μιαν άπό τάς σπουδαιο- 
τέρας μορφάς έκ τών κληρονομι
κών αιμολυτικών νόσων. Μία άλ
λη μορφή είναι ή Δρεπανοκυτ
ταρική αναιμία, ή Δρεπάνωσις, ή 
όποία άπαντα κυρίως έπι Νέ
γρων. Τελευταϊαι στατιστικαι έ- 
ρευναι απέδειξαν δτι εΐς ικανήν 
κλίμακα προσβάλλει και άτομα 
τής λευκής φυλής και μάλιστα 
έκλεκτικώς συχνότερον ’Ιταλούς 
καί "Ελληνας. Καί ή νόσος αυ
τή διαχωρίζεται εΐς τό άπλοϋν 
στίγμα καί εις τήν κυρίαν αιμο
λυτικήν νόσον: Οί φέροντες τό 
στίγμα είναι έτεροζυγόται (δη
λαδή ό εις μόνον έκ τών δύο γο
νέων είναι δ φορεύς τής νόσου) , 
ένφ οί φέροντες τήν κυρίαν νόσον 
είναι δμοζυγόται (δηλαδή καί οί 
δύο γονείς τυγχάνουν φορείς τής 
νόσου). Ή πρόγνωσις τής νόσου 
είναι δυσμενής καί θεραπευτικώς 
είναι ανίατος. Ή έπιβίωσις τών 
πασχόντων έξαρτάται άπό τό μέ
γεθος καί τόν χρόνον έπαναλή- 
ψεως τών αιμολυτικών κρίσεων, 
αϊτινες οσάκις συμβαίνουν δημι
ουργούν δραματικήν κλινικήν εί

ναι : Μορφή ψυχική ώνωτέρα, ή ό
ποία διά τής λαμπρότητάς της έ- 
πρβάλλεται, διά τοϋ κάλλους της 
γοητεύει. Καί ναί μέν δέν άρνούμεθα 
ότι τό μεγαλεΐον τούτο, έμφανίζεται 
καί έν τή ομαλή εξελίξει τής άτομι- 
κότητος τοϋ άνθρώπου, καθ’ ήν έ- 
ποχήν δημιουργοΰνται προϋποθέ
σεις κατασκευής σταθερός μορφής 
προσωπικότητας. Καί ασφαλώς τά 
θεμέλια τίθενται κατά τήν περίοδον 
ταύτην, διότι εΐναι ή μόνη κατάλλη
λος, πλήν όμως τό μεγαλεΐον τοΰτο 
έμφανίζεται έν όλη τή λάμψει, είς 
δυστυχίας έποχήν. Ένταΰθα δηλώ- 
νομεν τήν αδυναμίαν μας, τής εύ- 
ρέσεως τής βασικής αυτής αιτίας. 
Ή δοκιμασία τοΰ βίου, πρέπει νά 
θεωρηθή ώς ευεργετική περίοδος καί 
έποχή ευκαιρίας δράσεως τοΰ προο
δευτικού άνθρώπου, όστις έχει ώς 
έμβλημα τήν λατινικήν ρήσιν «ad 
majora natus sum». Έπ*  αυτών ά- 
κριβώς ό Γιούγκ λέγει ότι: «Ή 
δυστυχία φωτίζει τό δρόμο τής δρά
σεως τοΰ δημιουργικού άνθρώπου». 
Καί εΐναι άλήθεια κύρος μέγα έχου- 
σα, ότι ή ζωή τάς άξίας, τάς έμφανί- 
ζει ώς άποτέλεσμα συγκρούσεως 
καί ώς απαύγασμα αντινομιών. ‘Ο 
ORATIUS γράφει: «Ή δυστυχία 
κατορθώνει ν’ άναδεικνύη ταλέντα, 
πού μέ ευνοϊκές συνθήκες θάμεναν ά- 
νεκμετάλλευτα».

Έκ τούτου καταφαίνεται, ότι ή 
δυστυχία εΐναι χρήσιμος έπισκέ- 
πτρια τής ζωής καί παρωθητικός 
παράγων έπιτυχίας. Τό σπουδαιό- 
τερον δέ εΐναι, ότι τά κτυπήματα 
τής Μοίρας καί ό βαθύς πόνος, μάς 
φέρει πλησίον τού Θεού, τοΰ οποίου 
ζη,τοΰμεν τήν αρωγήν. Καί ϊνα ό- 
μιλήσωμεν, συμφώνως τφ ύπερόχφ 
•καθηγητή του Πανεπιστημίου τής 
Κολωνίας Johanes Hessen, πρέπει 
νά άναγνωρίσωμεν ότι «ή ιδία ή ζωή, 
μέ τά ύψη καί τά βάθη της, μέ τάς 
έξάρσεις καί τάς καταπτώσεις της, 
μάς φέρει είς έπικοινωνίαν μέ τόν 
Θεόν». Ή έπικοινωνία αϋτη, έπιτυγ- 
χάνεται διά τής ψυχής, ήτις άντιδρςί 
κατά τάς δοκιμασίας τοϋ βίου. Τά 
κύρια χαρακτηριστικά τοϋ ψυχικού 
μεγαλείου, είς έποχάς κατά τάς ο
ποίας δίδονται μάχαι, δΓ έπιβίωσιν 
ή δΓ άνάκτησιν άπολεσθέντος άγα- 
θοΰ, εΐναι ή ισχυρά καί άτρυτοπό- 
νητος βούλησις καί άκαμπτος καρ- 
τερικότης. Μέ τό πρώτον ό άνθρω
πος έπιτίθεται, μέ τό δεύτερον άμύ- 
νεται. Εΐναι ψυχικά όπλα, θεωρού
μενα ώς άτρωτος πανοπλία τοϋ άν
θρώπου, κατά τάς δυστυχείς περι
στάσεις, κατά τάς οποίας όλαι αί 
ψυχικά! όρμαί, όλαι αί τάσεις πρός 
ζωήν καί δημιουργίαν γιγαντοΰνται 
προ τοΰ κινδύνου τής τελείας έξα- 
φανίσεώς των. Ή ψυχή τήν στιγμήν 
εκείνην, έπιστρέφουσα είς έαυτήν, 
ευρίσκει ·μέσα είς τά βάθη ένός σύμ- 
παντος «πεπερασμένου άνευ περά- 
των», τού ατομικού σύμπαντος, δλα 
τά ουσιώδη < έκεΐνα χαρακτηριστικά 
τής ζωτικότητος, τής ορμής, τής 
δημιουργικής πνοής, τοϋ μεγαλείου.

Τό κραταιόν «μολαταύτα» τής πί- 
στεως, είς τάς δυστυχείς περιστά
σεις, άποτελεΐ τήν κεραυνοβόλον ά- 
πάντησιν, είς τάς σκοτεινός δυνά
μεις τής άποσυνθέσεως, αί όποϊαι 
έμπεριέχουσαι τό άλογον στοιχεΐον 
τής ζωής, διαβιβρώσκουν τήν ύπό- 
στασιν τοΰ άνθρώπου. Ή άδιάψευ-

(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα) 

κόνα. Οί έκ της νόσου ταύτης 
πάσχοντες παρουσιάζουν ποικίλας 
έπιπλοκάς δπως π.χ. δευτεροπα
θείς λοιμώξεις, φυματίωσιν, θρομ
βώσεις, νεφρίτιδα καί τελικώς 
καρδιακήν άνεπάρκειαν. Κατά 
τήν περίοδον τών αιμολυτικών 
κρίσεων συνιστώνται θεραπευτι
κώς μεταγγίσεις αίματος πρός ά- 
ναπλήρωσιν τών καταστρεφομέ- 
νων έρυθρών αιμοσφαιρίων έκ τής 
αίμολύσεως. Διά νεωτέρων μεθό
δων έρεύνης τής αιματολογίας, 
ήτις είναι κλάδος τής ’Ιατρικής, 
διεπιστώθησαν κατά τά τελευταία 
έτη καί πολλαί άλλαι μορφαί αι
μολυτικών νόσων έκ τών όποιων 
έκάστη έχει ίδιους χαρακτήρας 
κλινικούς καί έργαστηριακούς. 
Γενικώς άπασαι αί μορφαί τών 
ανωτέρω νόσων τυγχάνουν ανίατοι 
καί ή έπιβίωσις τών πασχόντων 
είναι βραχεία. Συμπερασματικώς, 
διά νά κλείσω τό θέμα μου αύτό, 
επαναλαμβάνω καί ύποσημειώνω

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Συνεχίζω τίς παλιές άναμνήσεις 

μου, άπό τά περασμένα, τραγικά 
περιστατικά τής αδικοχαμένης Πα
τρίδας μας, που συνταράζουν άκό
μα τά κατάβαθα τής ψυχής, τής πο
λύπαθης γενιάς μας, σάν ένα κακό 
όνειρο, σάν ένας έφιάλτης...

Βρισκόμαστε στό 1918.
Μέ τό τέλος τοϋ Α' παγκοσμίου 

πολέμου, ή πολιτική κατάστασις τοΰ 
ύπόδουλου ‘Ελληνισμού, άρχίζει νά 
φαίνεται κάπως καλλίτερη... Σε
πτέμβριος μήνας — σάν καλή ώρα 
τώρα...

Μιά χαρούμενη εϊδησις έκανε 
τούς χριστιανούς ν’ άναπνεύσουν κά
ποιον άέρα ελπίδας, γιά τήν πολυ
πόθητη Εθνική μας αποκατάσταση.

Ύπεγράφη ή άνακωχή. Ό κό
σμος θά ήσυχάση, οί εξόριστοι καί 
οί επιστρατευμένοι δικοί μας θά 
έλθουν στά σπίτια τους, — όσοι έ- 
πέζησαν, — καί θά δουν ξανά τήν 
άγαπημένη Πατρίδα τους καί τούς 
προσφιλείς συγγενείς τους. Πιστέ
ψαμε άκόμα, πώς σύντομα θ’ άνα- 
τείλη καί γιά μάς ήλιος τής Ε
λευθερίας.

Τουρκικά καραβάνια μέ καμή
λες φέρνουν πολλούς έξόριστούς δι
κούς μας. Περιμένουμε καί τούς ύ- 
πόλοιπους νά γυρίσουν. Πολλοί Μα
κρηνοί, πού ήσαν εξορισμένοι κον
τά στή Σμύρνη, — στήν όποια εύ- 
ρίσκέτο στρατός ‘Ελληνικός,— κα
τεβαίνουν σ’ αυτή, έρχονται σ’ έπα- 
φή καί συννενοήσεις μέ τούς υπό
λοιπους έκεΐ ευρισκόμενους πατρι
ώτες καί όλοι μαζί ορκίζονται είς 
τό όνομα τοΰ Χριστού καί τής Πα
τρίδας, νά άφιερώσουν καί τήν τε
λευταία ρανίδα τοϋ αίματός των, 
γιά τήν ένωση τής Μάκρης καί τοΰ 
Λιβισιού μέ τή Μητέρα Ελλάδα. 
«Ελευθερία ή θάνατος». Υπογρά
φουν μιά άπόφασι, καί παίρνουν τά 
χαρτιά, νά τά πάνε οπή Μάκρη νά 
υπογράψουν τόν όρκο, καί οί ύπό- 
λοιποι πατριώτες.

Έτσι, μέ χαρές καί μέ λύπες, 
ένθουσιασμούς κΓ έλπίδες, περνάει 
ό καιρός, μέχρι τή Μεγάλη Σαρα- 
κοστή.

Τώρα πλέον ό κόσμος περιμένει 
καί τούς άλλους έξορίστους νά έλ
θουν μέ τά πλοία. Τά σχολεία άρ
χισαν νά λειτουργούν. Καί μιά μέ
ρα, σάν Θείο Φώς, εμφανίστηκε στήν 
παραλία μας, ό Ελληνικός Ερυθρός 
Σταυρός μέ έπί κεφαλής, τόν άρ- 
χίατρο Μάνωλα, ένα λεβέντη, σω
στό καμάρι τής γενιάς μας, καί μέ 
λίγους στρατιώτες, γιά τήν περίθαλ
ψη τοΰ πολυπαθοΰς Έλληνισμοΰ 
τής περιοχής Μάκρης.

Συνώδευαν τήν Ελληνική άπο- 
στολή τοΰ Ερυθρού Σταυρού, ό πα
τριώτης μας ίερεύς άείμνηστος Διον. 
Καλαφάτης - ό όποιος ιερουργούσε 
έν Άθήναις ώς έψημέριος τοΰ Ιε
ρού Ναοΰ τής Ζωοδόχου Πηγής — 
ό συμπατριώτης μας ιατρός Βα
σίλειος Μουσαίος — διαμένων μο- 
νίμως στήν Σμύρνη — καί οί άλ
λοι έξόριστοί πού ήσαν στήν Σμύρ
νη, μαζί μέ τά πατριωτικά μυστικά 
έγγραφα.

Μόλις οί υπόδουλοι "Ελληνες εί
δαμε μέ αξέχαστη συγκίνηση νά 
φθάνη στό ώραΐο μας λιμάνι τό Ελ
ληνικό ατμόπλοιο «Ρούμελη», πού 
έφερε τήν αποστολή, δέν πιστεύαμε 
στά μάτια μας... Άμέσως κινητο
ποιηθήκαμε άπ’ άκρου είς άκρον. 
"Οσοι δέν εΐχαν μπορέσει νά προ- 
μη,θευθοΰν σημαίες Ελληνικές, άρ
χισαν μυστικά νά φτιάχνουν γαλα
νόλευκες, πού θά τίς ύψώναμε (αλ
λοίμονο) σέ λίγο, πού θά είμαστε 
πιά έλεύθεροι.

Ζητωκραυγές αντιλαλούσαν σ’ δ
λο τόν τόπο. «Ζήτω ό Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός». «Ζήτω ό Αρ
χίατρος !».

Τά παιδιά τοϋ σχολείου μέ τόν 
πατριώτη διδάσκαλο κ. Γεώργιο Πο
λίτη, κατέβαιναν στήν προκυμαία 
καί, άψηφώντας κάθε κίνδυνο πού 
διέτρεχαν άπό τούς βαρβάρους, μέ 
ένθουσιασμό τραγουδούσαν τόν Έ- 

τήν άξίαν τοΰ προγαμιαίου Ιατρι
κού πιστοποιητικού, δπερ άποτε- 
λεϊ τήν μόνην δυνατήν έξασφά- 
λισιν διά νά τεθή φραγμός είς 
τήν διαιώνισιν τών κληρονομού
μενων νόσων, αϊτινες αποτελούν ά
γος διά τήν άνθρωπότητα καί ά- 
νεπανόρθωτον πλήγμα διά τήν οι
κογένειαν καί τόν πάσχοντα. Εΰ- 
χομαι νά προσεχθούν ιδιαιτέρως 
τά γραφέντα ύπ’ έμοϋ καί πας έ
καστος έρχόμενος είς γάμου κοι
νωνίαν, άντιλαμβανόμενος τό μέ
γεθος τής εύθύνης του διά τήν 
διαιώνισιν τοΰ γένους, νά έπιδιώ- 
κη διά τών ύποδειχθέντων μέσων 
τήν πλήρη έξασφάλισιν τέκνων 
αρτιμελών, πνευματικώς καί σω- 
ματικώς ύγιών, έφ’ δσον θεόθεν 
τό πολυτιμώτερον αγαθόν τοΰ άν
θρώπου είς τήν ζωήν εϊναι ή ύ- 
γεία.

π. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΟΓ
’Ιατρός

θνικό μας "Υμνο, τό «’Ελεύθεροι κι’ 
σκλάβοι άδελφοί», καί άλλα πατρι
ωτικά τραγούδια. Στόν ένθουσια- 
σμό μας δμως έπάνω καί στήν χα
ρά μας, πού γιά λίγο νοιώσαμε, 
πώς εϊμασταν κιόλας έλεύθεροι, μα
θαίνουμε πώς τά μυστικά έγγραφα 
μέ τίς ύπογραφές δλων τών δικών 
μας, έπεσαν κΓ αύτά — ποιος ξέ
ρει άπό ποιο καταχθόνιο ξένο δά
κτυλο — στά χέρια τών καχύπο- 
πτων καί αίμοβόρων Τούρκων.

Μέ τήν έρευνα πού έγινε στό 
πλοίο, τά βρήκαν οί βάρβαροι καί 
τά πήραν.

Καί πάλι, μέ τή μέθη τοΰ ένθου- 
σιασμοΰ καί τήν έλπίδα μας, δέν 
άπογοητευθήκαμε.

Καί τί μ’ αύτό, λέγαμε.
Δέν τό ξέρουν οί Τούρκοι ότι τούς 

μισούμε; Άφοΰ δλο μας τό αΐμα ή
πιαν τά σκυλιά, δέν άφησαν σπίτι 
χωρίς πληγή, εΐναι δυνατόν νά πι
στεύουν τό άντίθετο;

’Άν δέν τούς κτυπήσαμε μάλιστα 
άκόμα, εΐναι γιατί δέν έχομε φτε
ρά, δέν έχομε δπλα, δέν έχομε έν- 
τολή...

’Άς μάς οπλίσουν, άς έλθη έκείνη 
ή άγια ώρα νά κτυπήσουμε τελικά 
τόν Τούρκο, καί τότε θά μάς ίδοϋν...

Ό Ερυθρός Σταυρός έργάζεται.
Στόν ‘Έλληνα Αρχίατρο πηγαί

νουν οί άρρωστοι γιά νά γίνουν κα
λά, καί οί ύγιεΐς γιά νά τόν καμα
ρώσουν.

Τί σοϋμελλε δμως ή μοΐρα σου, 
καημένο παιδί τής Σμύρνης...

Μοιράζει δ,τι υπάρχει οπούς κα
ταστρεμμένους Μακρηνολιβισιανούς, 
καί τούς δίνει κουράγιο καί έλπί
δες.

Άλλά, νά πάλι, κατακέφαλα ό 
κεραυνός! Μιά μέρα καλοκαιρινή— 
μαύρη, μέρα — άκούσαμε τή φοβερή 
είδηση!

Έσκότωσαν τόν Μάνωλα πάνω 
στήν προκυμαία!...

Ήταν νά μή χαμογελάση ό δύσ
τυχος ραγιάς!... γιά νά μή δοκιμά- 
ση λίγη χαρά ή γέλιο, ή πονεμένη 
ψυχή μας.

"Ολοι οί ένθουσιασμοί μας έγι
ναν φαρμάκια.

"Οποιος δέν ξέρει άπό τέτοιους 
καϋμούς, δέν μπορεί νά μάς κατα- 
λάβη.

Κηδέψαμε μέ θρήνους — άλλοί- 
μονο μυστικούς — καί μέ άπέραντη 
Θλίψη, τόν μεγάλο μας νεκρό στόν 
"Αγιο Νικόλα, καί τόν έθάψαμε μέ 
μαυρισμένη ψυχή, καί πιό μαύρα 
προαισθήματα — πού δέν άργησαν 
δυστυχώς νά έπαληθεύσουν — στόν 
ίερό χώρο τοϋ κοιμητηρίου τών εύ- 
εργετών τής Μάκρης, καί άφήσαμε 
κΓ αύτόν στόν ϊδιο τόπο πού έμε
ναν τά άγια όστά τών γονέων καί 
τών προγόνων μας, χωρίς ένα κερί, 
χωρίς καντήλι.

Τώρα, τόν "Αγιο Νικόλα τόν έ
χουν οί βάρβαροι γιά νά παίζουν 
καραγκιόζη καί νά γελούν.

(Συνεχίζεται)
ΒΕΡΟΥΛΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

ΒΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΠΛΑ

Π ΑΤΙ ΝΑΙ, ΝΤΟΥΚΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
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Κάθε πατέρας καί κάθε μητέ
ρα έχει γιά τό παιδί της ένα ό
νειρο. Θέλει νά τό διαπλάση σω
ματικά καί ψυχικά. Νά τό κά- 
μη άνθρωπο άνώτερο.

«Θέλω, παιδί μου — λέγει ή 
μητέρα — νά μοιάσης τόν πα
τέρα σου. Νά γίνης σάν καί κεί
νον τίμιος καί βουλευτής, καλός 
νοικοκύρης, άνθρωπος πολιτι
σμένος καί χριστιανός καλός».

’Έχει δμως καί έπιθυμίες αρ
νητικές ή μητέρα: «Δέ θέλω παι
δί μου, νά γίνης φίλος τοΰ κρα
σιού. Νά μή λές ψέμματα ποτέ 
σου. Νά μήν έπιθυμής τά ξένα 
πράγματα, γιά νά μή καταντή- 
σης κλέφτης ή διαρρήκτης. Νά 
μή γίνης μέ μιά λέξη άνθρωπος 
κακός».

Καί λέγοντας αύτά ή μητέρα 
συνθέτει μόνη της καί ασυναίσθη
τα ένα σκοπό άγωγής γιά τό 
παιδί της. ’Αναγνωρίζει δτι μπο
ρεί πραγματικά νά διαμορφώση 
τό σώμα καί τήν ψυχή τοΰ παι
διού της σύμφωνα μέ τό σκοπό 
αύτό, πού μόνη της έχει συνθέ
σει. Νά δώση στό σώμα του δύ
ναμη καί ύγεία καί στήν ψυχή 
τά άνώτερο. ψυχικά χαρίσματα 
τής καλής ανατροφής.

Καί παραδέχεται αντίθετα ή 
στοργική μητέρα δτι άν άφήση 
στην τύχη τό παιδί της, μπορεί 
νά διαμορφωθή σέ άνθρωπο κακό 
που θά έχη γιά κατάντημά του 
τή φυλακή.

Πολύ σωστό αύτό. Γιατί εΐ
ναι επιστημονικά αποδεδειγμένο, 
δτι τό παιδί πού γεννιέται στόν 
κόσμο, έχει κληρονομήσει άπό 
τούς γονείς του, άλλά και άπό 
τούς τιαπποΰδες του άκόμη ένα 
μεγάλο άριθμό προδιαθέσεων, 
πού ποτέ δέν εΐναι δλες άγαθές. 
Τίς περισσότερες φορές οί κακές 
προδιαθέσεις εΐναι πιό πολλές 
άπό τίς άγαθές.

Αύτό δμως δέ σημαίνει, δτι 
τό παιδί θά έξελιχθή οπωσδήπο
τε σέ άνθρωπο κακό. Ό κίνδυνος 
αύτός υπάρχει τότε μόνο, άν 
άφεθή τό παιδί στήν τύχη. Τότε 
θά ξυπνήσουν μέσα του οί κακές 
προδιαθέσεις, θά πνίξουν τις ά
γαθές καί θά εκδηλωθούν, γιά 
νά διαμορφωθούν τότε σέ ιδιότη
τες κακές, πού καμμιά κατόπιν 
ένέργεια άγωγής δέν μπορεί νά 
διορθώση.

Γίνεται δηλ. έδώ κάτι παρό
μοιο, που γίνεται καί στό χω
ράφι, πού έπεσε ό σπόρος ό κα
λός τής παραβολής, άλλά άνά- 
μεσα στα σπαρτά φύτρωσαν καί 
τά ζιζάνια.. ’Άν ό γεωργός άφή
ση τό χωράφι στήν τύχη του, 
θά μεγαλώσουν τά ζιζάνια καί 
Θά πνίξου/ τά σπαρτά. Καί δέν 
εΐναι τυχαία ή παροιμία: «Άπό 
ρόδο βγαίν’ άγκάθι». Άπό γο
νείς καλούς κινδυνεύουν νά βγοΰν 
παιδιά κακά, άν δέν τά προσέ
ξουν δσο πρέπει οί γονείς.

’Έτσι λοιπόν υστέρα άπ’ αύ
τά διαγράφονται οί υποχρεώσεις 
τών γονέων γιά τήν αγωγή τών 
παιδιών τους. Άπό τή μιά μεριά 
νά δίδουν σ’ αύτά εύκαιρίες πολ
λές, νά έκδηλωθοΰν οί άγαθές 
των προδιαθέσεις, νά τά συνηθί
ζουν μέ άλλα λόγια νά κάμνουν 
πράξεις καλές, καί άπό τήν άλ
λη νά μή δίδουν καμμιά, μά άπό
λυτα καμμιά εύκαιρία γιά εκδή
λωση προδιαθέσεων κακών, νά 
άποφεύγουν μέ άλλα λόγια τίς 
πράξεις τίς κακές.

Ακολουθώντας τόν κανόνα αύ
τόν οί γονείς, μποροΰν νά δώσουν 
στά παιδιά τους εικόνα ψυχική 
τελείως διάφορη άπό κείνη, πού 
Θάπαιρναν άν άφίνανε νά έκδη
λωθοΰν άνεμπόδιστα οί κακές 
των προδιαθέσεις.

Άπ’ αύτά δλα συνάγεται δτι 
ή οικογένεια εΐναι έκείνη, πού θά 
βάλη γερά τά θεμέλια τόσο στή 
σωματική, όσο καί στή διανοητι
κή έξέλιξι τοΰ παιδιού. Ή μητέ
ρα στήν περίπτωσι αύτή έχει 
δλα τά προσόντα τοΰ καλού παι
δαγωγού, κΓ άς εΐναι καμμιά 
φορά άγράμματη, κΓ άς εΐναι 
χωρίς καμμιά παιδαγωγική κα
τάρτιση. Τής φθάνει ό ρόλος τής 
μάνας, τής φθάνει ή άσύγκριτη 
μητρική στοργή.

Αύτή θά τοΰ στρώση πούπου
λα στήν κούνια μέ τά νανουρί- 
σματά της καί τά γλυκά της τρα
γούδια. Στής μάνας τά χείλη θά 
ίδή τό παιδί τό πρώτο χαμόγελο 
καί ή μάνα θά διαβάση στά μά
τια τοΰ παιδιού τή χαρά καί τόν 
πόνο. Ή μάνα θά άφουγκραστή 
τούς παλμούς του καί θά άνατα- 
ραχθή μέ τό άναστέναγμά του. 
Μέσα στή θερμή άγκαλιά της ή 
μάνα θά μελετήση τό παιδί της 
καί θά βγάλη συμπεράσματα. Ή 
μάνα θά παρακολουθήση κάθε 
του έκδήλωση.

Αύτή λοιπόν ή μάνα ή όποια- 
δήποτε μάνα, μέ τήν καλή τρο
φή, μέ τήν καλή περιποίηση, μέ 
τήν ενδυμασία τήν άνάλογη πρός 
τό κλΐμα καί τις έποχές τοΰ έ
τους, μέ τό δωμάτιο, πού άερί- 
ζεται καλά καί φωτίζεται καλά, 
μέ συχνό λούσΓμο τοΰ σώματος 
καί μέ ύπνο άνάλογο πρός τήν 
ήλικία τοΰ παιδιού, μέ δλα αύ
τά έπιτυγχάνει τήν κανονική έξέ- 
λιξη τοΰ σωματικού όργανισμοΰ 
τοΰ παιδιού της.

Άλλά καί στή διανοητική έξέ- 
λιξη παίζει τό σπουδαιότερο 
ρόλο μέσα στήν οικογένεια ή μά
να. Έκεΐ θά μάθη τό παιδί τή 
μητρική του γλώσσα. Έκεΐ θά 
άποκτήση ποικιλώτατες καί 
πλουσιώτατες γνώσεις άπό τό 
στενό του περιβάλλον καί άπό 
τόν έξω κόσμο.

Έκεΐ θά γίνη τό παιδί ΗΘΙ
ΚΟ. Θά διδαχθή άπό τούς γο
νείς καί ιδιαίτερα άπό τή μητέρα 
ποιο εΐναι τό άγαθό καί ποιο τό 
κακό. Έκεΐ θά γίνη τό παιδί 
Θ Ρ Η.Σ Κ ΕΥΤI Κ Ο, βλέποντ α ς 
τόν αγνό θρησκευτικό βίο τής 
οικογένειας, πράγμα, πού δέν έ
πι τυγχάνεται μέ μόνη τήν άπλή 
διδασκαλία τοΰ Σχολείου.

Έκεΐ θά γίνη τό παιδί ΚΑ
ΛΑΙΣΘΗΤΙΚΟ, βλέποντας τήν 
καλή διάταξη τών έπίπλων τοΰ 
σπιτιού καί τήν καλή γενικά τα
χτοποίηση τών δωματίων, τό 
κομψό ντύσιμο καί τήν ώραία 
ομιλία.

Έκεΐ λοιπόν βρίσκεται ή με
γάλη παιδαγωγική συμβολή τής 
μητέρας καί γενικώτερα τής οι
κογένειας στό θειον έργο της, 
έκεΐ στό στενό του περιβάλλον.

Τό παιδί στά πέντε πρώτα του
(Συνέχεια στήν 4η Σελίδα)
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(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

Δέσποινα Καραγιάννη 35
Μιχαήλ Κόλιας 35
Παύλος Καβάσης 35
Άργύρης Καμπούρης 35
’Ορθόδοξος Καστελιώτης 20
Λεωνίδας Κωνσταντινίδης 35
Μαρίκα Καψιώτη 35
Κίμων Κατσαρώνας 60
Δημήτριος Κωνσταντινίδης 35
Κων) νος Κοτζιάς 35
Στέφανος Καϊσαρλής 35
’Ιωάν. Καραπατή 35
’Ανάργυρος Καρατζάς 60
Νικόλαος Καραβασίλης 60
’Άννα Καλιτζάκη 35
Μανος Κρεμμυδάς 60
'Ελένη Κρανιώτου 60
Κυριάκος Κυριάκου 35
Μαριάνθη Κωνσταντινίδου 60
Αεοδώρα Καλαφάτη 130
Σάββας Κωνσταντινίδης 60
’Ελευθερία Λαζοπούλου 60
ΙΙαΰλος Αυκούδης 35
Νικόλαος Λαζαρίδης 60
Δαμασκηνός Λαζαρίδης 35
Σωτήριος Λωρίδας 35
Κων) νος Λουϊζίδης 35
Μαρία Λαδοπούλου 35
’Ιωάννης Λαππάς 60
Μαρία Λουϊζίδου 60
Θεοχάρης Μπαϊρακτάρης 35
"Ελλη Μερλοπούλου 35
’Ιορδάνης Μακεδονόπουλος 60
Μαρίκα Μπεζώνη 35+35
Μπιτάκου 60
’Αριστείδης Μαυρογέννης 60
Παΰλος Μακρής 60
Χρύσα Μητρομάρα 60
Δέσποινα Ντέτσικα 60
Ηρακλής Νικολόπουλος 60
Γεώργιος Ναρκελής 60
,Αντ. Παπαθανασίου 100+35+35
X. Παληός-Μαρΐα Παληοΰ 35
Ειρήνη Πατσόγλου 60
Σταύρος Πανηγύρης 60
Σταΰρ. Παπάζογλου έπίτ. μέλ. 60
Γεώργιος Παληβς 35
Νικόλ. Παπαπολίτης 35
Σάββας Παπαπολίτης 60
Δέσποινα Παξινοϋ 60
Σάββας Πασχαλίδης 60
Ειρήνη Πανάγου 60

Η ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΤΑ 
ΊΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 
ώρα 5.30' μ. μ. 9 μ. μ.

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ TETON
Ε ΐ ς 

ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΑΛΑΜΠΟΚΑ 
Τέρμα Πατησίων - ΑΘΗΝΑΙ 

ΤΙΜΗ ΔΡΧ. 35

ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Συνεχίζω τό διάβασμάμου δχι ποιά στό βιβλίο τής Άνθούλας, τοΰ όποιου δά συνεχίσω τά 
ποιήματα και τά έργα, στό επόμενο φύλλο/ άλλά στό «Μακεδονικό Ημερολόγιο» ποΰ δημο- 
σιεύδη κε τό 1233. Άπό αύτό περνώ μιά ιστορική περιγραφή τοϋ Νίκου Σφεδόνψ γιά τήν
τιμωρία τοϋ Στρατηγού Βελισσαρίου. ’Επειδή εΐναι ένδιαφέρουρα, τήν δημοσιεύω κατωτέρω, 
βέβαιος δτι μέ προσοχή 8ά διαβασδή άπό μεγάλους καί νέους.

Μ. ΣΑΡΑΦΗΣ

H ΤΙΜΩΡΙΑ TOV ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΒίΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Είναι γνωστό άπό τήν ιστορία 

δτι ό ένδοξος στρατηγός τοΰ Βυ
ζαντίου Βελισσάριος, ό όποιος μέ 
τϊς πολλές νίκες του προσέθεσε πο- 
λυτιμώτατα κοσμήματα στό στέμ
μα τοΰ αύτοκράτορος ’Ιουστινιανού, 
έπεσε κάποτε στήν δυσμένεια τού 
αυτοκράτορος καί ύπέφερε πολλά ά
πό τή στέρηση τών αγαθών του. Οί 
λεπτομέρειες δμως τής φρικτής γιά 
τόν Βελισσάριο περιόδου καί τής 
άπομακρύνσεώς του άπό τό Ιερόν 
Παλάτιον, άπό τά στρατιωτικά του 
καθήκοντα καϊ άπό τήν κοινωνία, εΐ
ναι πολύ λίγο γνωστές. Στή δυσμέ
νεια τοΰ ’Ιουστινιανού καί τής Θεο
δώρας εΐχε πέσει ό Βελισσάριος άπό 
τόν έξής λόγον:

"Οταν, μέσα στά χρονικά τής με
γάλης επιδημίας πού κατέστρεψε 
τόν κόσμο, άρρώστησεν ό Ίουσινια- 
νός, εΐχαν κυκλοφορήσει φήμες δτι ό 
αύτοκράτωρ άπέθανε. Οί έχθροϊ τού 
αυτοκράτορος παίρνοντας μέ τό μέ

Χρυσώ Πέππα 60
Αύγουστής Πασχαλίδης 60
Βασίλειος Πανος 60
Βασίλ. Παπαγιάννης 60
Βέτα Πεζοπούλου 60
Ειρήνη Παπαδουλή 60
Παλαιολόγος Λεβαντής 60
Γεώργιος Πολίτης 60
Μιχαήλ Πανάγος 60
Μαρία Παυλάκη 60
Νινίλα Παπαγιάννη 60
’Αφοί Πουλκούρα 60
Χαράλαμπος Πέτρας 60
Νικόλαος Παπαδουλής 60
Ευάγγελος Πεκτέσης 35
Χαράλ. Παυλίδης 60
Γεώργιος Ραισης 60
Σωτήριος Ρήγας 60
Παύλος Σάλακας 60
Ειρήνη Σούκα 60
’Αναστάσιος Σαριδάκης 60
Σεβαστή Σείνη 60
Γεώργιος Σάλακας 120
Σάββας Σπυρόπουλος 60
Μαρία Σαράφη 60
Δέσποινα Σιδέρη 60
Θεοφάνης Σκυφτός 60
’Αντώνιος Σωτηρίου 35
Μιχαήλ Σταματιάδης 60
Γεώργιος Σταματουλάς 60
Βύρων Τσακίρης 60
’Άγγελος Τσακίρης 60
Κων) νος Τσοπάλος 35
’Ιάκωβος Τσοδνιας 60
Τούλα Τεζοπούλου 60
Νικόλαος Τσίλλερ 60
Μιχαήλ Τσίλλερ 60
’Αλέξανδρος Τσακίρης 60
’Αναστασία Τσακίρη 60
Νικόλαος Τρύφων 60
Ήλίας Τατετατζής 35
Εύάγγελος Φαρμάκης 60
Μιχαήλ Φράγκου 60
ΒέραΧριστοδουλοπούλου 35
’Αναστασία Χατζησταματίου 60
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Νικ. Γεωργιάδης Ήν. Πολ. $ 10 
Κ. Κωνσταντινίδης Γαλλ. δρ. 150 
Σπύρος Κελμέτης Ν. Ύόρκη $ 5 
Νικ. Καλατζής Ήν. Πολ. $ 5 
Κυρ. Λαζαρίδης Αύστραλία £ 5 
Μαρίκα Τάναρη Καλιφόρν. $ 10 
Ίω. Ταλιαντζής Αύστραλ. £ 2

ρος των πολλούς αύλικούς του καϊ 
συνεργάτας του, συνέρχονται ·μιά 
νύχτα γιά νά συσκεφθούν περί τής 
διαδοχής τοΰ ’Ιουστινιανού. Τήν 
πρωτοβουλία γιά τήν ανάρρηση νέ
ου αύτοκράτορος άνέλαβαν οί άρχη- 
γίο τού στρατού, φυσικόν δέ ήτο νά 
άναμιχθή μέσα σέ μιά τέτοια κίνη- 
σι καί ό καλύτερος στρατηγός τού 
Βυζαντίου ό Βελισσάριος καί ό έ
πίσης στρατηγός Βούζης. Άλλά 
άντι νά πεθάνη ό αύτοκράτωρ ’Ιου
στινιανός γίνεται καλά καϊ οί στρα- 
τηγοίΠέτρος καί ’Ιωάννης, ό όποιος 
έπωνομάζετο καϊ Φαγάς, μολονότι 
άνεμίχθησαν καί αύτοί στήν κίνησι 
γιά τή διαδοχή τού ’Ιουστινιανού, 
παρουσιάζονται στήν αύτοκράτειρα 
Θεοδώρα καί τής άναφέρουν δτι ό 
Βελισσάριος καϊ ό Βούζης έσκέφθη- 
σαν τήν έκθρόνισι του Ίουσινιανοΰ. 
Καί ήταν μέν μεγάλες οί ύπηρεσίες 
τϊς όποιες οί στρατηγοί αύτοί προσ- 
έφεραν στό Βυζάντιο, πρό παντός ό

Βελισσάριος, άλλά μιά τέτοια προσ- 
πάθειά των άνόσια, ν’ άνατρέψουν 
τόν θρόνο τής μεγάλης Βυζαντινής 
αύτοκρατορίας, έξέγραψε δλες τϊς 
ύπηρεσίες των καί δέ μπορούσε νά 
μείνη άτιμώρητη. Γι’ αύτό μόλις ή 
Θεοδώρα έμαθε δλα τά καθέκαστα 
τών συνεννοήσεων τών συνωμοτών 
στέλλει άπεσταλμένους της στό στρα
τόπεδο καϊ καλεί τούς στρατηγούς 
Βελισσάριον καί Βούζην. Ή οργή 
τής αύτοκρατείρας εΐναι μεγάλη. Ή 
άπιστία τήν οποίαν έδειξαν οί στρα
τηγοί αύτοί πρός τό στέμμα τήν κά
νει νά γίνη λέαινα καί παίρνει τήν 
άπόφασιν νά τιμωρήση σκληρά καί 
παραδειγματικά τούς άπιστους φί
λους του αύτοκράτορος.

’Έρχονται οί δύο στρατηγοί είς 
τά ανάκτορα καί δύο ύπασπισταί 
τής αύτοκρατείρας παραλαμβάνουν 
πρώτα τόν Βούζην νά τόν οδηγήσουν 
δήθεν κατ’ εντολήν τής αύτοκρατεί
ρας είς τόν γυναικωνίτην, δπου τόν

’Εν Άθήναις τή 15η ’Οκτω
βρίου 1961, ήμέραν Κυριακήν καί 
ώραν 10 π.μ. καί έν τή αιθούση 
τής Ένώσεως Παντοπωλών ’Α
θηνών (Μέγαρον ’Εμπορίου, οδός 
Σοφοκλέους 47, 2ος όροφος) κα
τόπιν προσκλήσεως τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου τού Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού Μακρηνών καί 
Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ» συνήλ
θαν εις Γενικήν Συνέλευσιν τά μέ
λη τοΰ Οικοδομικού Συνεταιρι
σμού διά λήψιν άποφάσεως πρός 
άγοράν οικοπέδων.

Γενομένης άπαρτίας δ πρόεδρος 
τοΰ Διοικ. Συμβουλίου κ. Μιχαήλ 
Σαράφης άφού έχαιρέτησεν τοΰς 
προσελθόντας καί έξέφρασεν τήν 
λύπην του διά τήν μή προσέλευ- 
σιν δλων ανεξαιρέτως τών Συνε
ταίρων καί ιδιαιτέρως τών έκ Ν. 
Μάκρης οικοπεδούχων έκάλεσεν 
ώς πρακτικογράφους τόν κ. Μι
χαήλ Πανηγύρην καί τήν δίδα 
Δέσποιναν ’Αρετή καί έξέθεσεν 
τά έξης:

Κύριοι Σύνεδροι, σάς έκαλέσα- 
μεν σήμερον διά νά σάς καταστή- 
σωμεν ένημέρους τών ενεργειών 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συνεταιρισμού διά τήν έξεύρεσιν 
περιοχών προσφερομένων πρός οι
κισμόν.

Προσεφέρθησαν πολλαί περιο- 
χαί οικοπέδων έκ τών όποιων ί- 
χομεν προκρίνει τήν περιοχήν 
Νέας Μάκρης παρά τήν Μονήν 
Άγιας Παρασκευής τόσον διά λό
γους συναισθηματικούς δσον καί 
διά τήν καταλληλότητα τής θέ- 
σεως πρός τόν σκοπόν νά ίδρύσω- 
μεν τό «Νέον Λιβίσιον».

'Έχομεν κάνει πολλάς επισκέ
ψεις καί έχομεν έλθει είς πολλάς 
έπαφάς μετά τών κατόχων τών οι
κοπέδων.

Κατά ταύτας διεπιστώσαμεν 
δτι ύπάρχουν περί τά έκατό οικό
πεδα μετά τίτλων καί ισάριθμα 
άλλα άνευ τίτλων, διά τά όποια 
κατά συνέπειαν απαιτείται προη
γουμένως ή χορήγησις παρά τού 
Υπουργείου Γεωργίας τίτλβξ', 
διά νά καταστούν ταΰτα μεταβι- 
βάσιμα.

Άτυχώς δμως είς τήν περίπτω- 
σιν τούτην προσκρούομεν είς οι
κονομικά εμπόδια. Διά τήν άπό- 
κτησιν τίτλων άπαιτούνται δρα- 
χμαί τριακόσιοι πεντήκοντα χιλιά
δες (350.000), τάς οποίας θά 
πρέπει νά καταβάλη δ Συνεταιρι
σμός. Έκτος τούτων θά χρειασθή 
καί προκαταβολή πρός τούς οικο
πεδούχους τουλάχιστον πεντακό
σιες πεντήκοντα χιλιάδες δρα
χμών (550.000).

Συμβιβασμόν μετά τών οικο
πεδούχων τής Νέας Μάκρης πρός 
τό οίκονομικώτερον παρ’ δλας τάς 
προσπάθειας μας δέν ήδυνήθημεν 
νά έπιτύχωμεν. Είναι άτυχώς ά- 
παιτητικοί. Εκτός τούτου δέν έ
χομεν καί άνάλογον έγγραφήν 
μελών. Σήμερον δ Συνεταιρισμός 
αριθμεί μόνον περί τά πεντήκον

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

τα μέλη (50) ταμειακώς ενημε
ρωμένα.

Πρέπει ν’ αύξηθοΰν τούλάχιστον 
είς εκατό (100) .

Άλλη προσφορά οικοπέδων έ
χομεν έκ μέρους τοΰ Οίκοδ. Συν) 
σμοΰ ’Εφέδρων ’Αξιωματικών 
παρά τήν Ραφίναν, είς περιοχήν 
πευκόφυτου δεξιά τής δημοσίας 
δδοϋ τής δδηγούσης πρός τήν Ρα
φίναν καί είς άπόστασιν άπό τής 
θαλάσσης... 15001 μέτρα.

Ή περιοχή αίίτη έχει τά πλεο
νεκτήματα φωτισμού καί ύδρεύσε- 
ως, έπί πλέον δέ ύπάρχει καί 
πρόχειρον σχέδον ρυμοτομήσεως, 
τό όποιον καθορίζει έκτασιν δΓ 
έκαστον οίκόπεδον κατά μέσον δ- 
ρον δκτακοσίων πεντήκοντα τετρα
γωνικών πήχεων (850).

Ή περιοχή εύρίσκεται πλησιέ- 
Ιτερον πρός τάς ’Αθήνας καί συνε 
πώς είναι ή συγκοινωνία έφθηνο- 
τέρα άπό έκείνην τής Νέας Μά
κρης.

Ή τιμή έκάστου οικοπέδου έ
χει καθορισθή παρά τής Ένώσε
ως Εφέδρων Αξιωματικών είς 
δραχμάς δώδεκα χιλιάδας (12. 
000) έκ τών όποιων αί τρεις χι
λιάδες (3.000) θά καταβληθούν 
προκ,αταβολικώς αί δέ ύπόλοιποι 
έννέα χιλιάδες (9.000) είς τριά
κοντα ίσοπόσους μηνιαίας δόσεις.

Θέτομεν ταΰτα ύπ’ δψιν τής 
Γεν. Συνελεύσεως διά νά έκφέ- 
ρη αύτη τήν γνώμην της καί διά 
νά μή έπωμισθή μόνον τό Διοικη
τικόν Συμβούλιον τάς εύθύνας.

Έρωταται ήδη ή Γενική Συνέ- 
λευσις κατόπιν τούτου πρός ποΰ 
νά στρέψωμεν τήν προτίμησίν 
μας, πρός τά οικόπεδα Νέας Μά
κρης ή πρός τά οικόπεδα τής Ρα- 
φίνας. Υπάρχει καί τό ένδεχόμε- 
νον νά άποδεχθοΰν καί οί οικοπε
δούχοι τής Νέας Μάκρης νά πα
ραχωρήσουν τά οικόπεδά τους ύ
πό τούς αύτούς όρους ύπό τούς ό
ποιους τά παραχωρεί δ Συνεται
ρισμός ’Εφέδρων Αξιωματικών 
Άλλά έν τοιαύτη περιπτώσει πώς 
θά πληρωθούν, έφ’ οσον τά μέλη 
τού Οίκοδ. Συνεταιρισμού είναι 
ολίγα; Έπ’ αύτών θά πρέπει νά 
έχωμεν τήν γνώμην τής Γεν. 
Συνελεύσεως.

Κατόπιν έπακολουθεϊ συζήτησις 
μέ άνταλλαγήν γνωμών τών κ.κ. 
Γαλανού, Κατωπόδη, Χατζηπα
ναγιώτου, Λαζαρίδη Βαμβακο- 
πούλου, Προέδρου, Μιχαλοπούλου, 
Χατζηελένη, Εγγλέζου, σχετι- 
κώς μέ τά πλεονεκτήματα καί τά 
μειονεκτήματα τά όποια παρου
σιάζουν οί περιοχές Ραφίνας ώς 
καί αί άλλαι έπί τών όποιων εί
χαμε προτάσεις.

Ή Γεν. Συνέλευσις κατέληξεν 
τελικώς είς τά εξής:

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτείνω νά 
όρίση ή Γεν. Συνέλευσις μίαν τρι
μελή ’Επιτροπήν κατά τήν πρό- 
τασιν τοΰ κ. Χατζηπαναγιώτου.

κ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΪΆΟΣ: Το

περιμένει αυτή γιά νά του άνακοινώ- 
ση κάτι πολύ σπουδαΐον. Άνύπτοτος 
ό Βούζης άκολουθεΐ τούς ύπασπι- 
στάς· άλλ’ άντι αύτοί νά τόν οδη
γήσουν στήν αύτοκράτειρα τόν σέρ
νουν μέσα στις ύπόγειες στοές τών 
άνακτόρων καί τόν ρίχνουν σ’ ένα 
βαθύ υπόγειο καί σκοτεινό σάν τόν 
Λαβύρινθο καϊ τόν Τάρταρο, μέσα 
στόν όποιον δέν έμπαινε ούτε μιά 
άκτΐνα φωτός. Δέν θέλησε ή αύτο- 
κράτειρα νά σκοτώση τόν προδότη, 
άλλά στήν λύσσα τής οργής της, ά- 
πεφάσισε νά τόν βασανίση, μέσα 
στόν τάφο έκεΐνο, άπό τόν όποιον δέν 
θά μπορούσε ούτε ό θάνατος νά τόν 
γλυτώση. Γι’ αύτό μιά φορά τήν ή
μέρα ένας έμπιστος τής αύτοκρατεί
ρας άνοιγε μέ προσοχή ένα μικρό 
παράθυρο καί άμίλητος, σάν νά συν
εννοείτο θηρίον πρός θηρίον, τοΰ 
έρριχνε ένα κομμάτι ψωμί καί λίγο 
νερό γιά νά μπορέση νά ζήση.

Ή τιμωρία έβάσταξε· δυόμισυ 
χρόνια κι’ δταν πιά ή Θεοδώρα ένό- 
μισεν δτι άρκετά έτιμώρησε τόν στρα 
τηγό, διέταξε καί τον άπελευθέρω- 
σαν. Άλλ’ ήταν πλέον άργά. Άπό 
τό μαρτύριο έκεΐνο τής φυλακής ό 
στρατηγός Βούζης έβγήκε σωματι- 
κώς έρείπιο.

"Οσον άφορά τόν Βελισσάριον, ή 
τιμωρία του δέν ήταν τόσο σκληρή, 

νίζω δτι διά νά άγοράση οικόπε
δα ό Συνεταιρισμός νά έλθη είς 
συνεννόησήν έπίσης μέ Συνεταιρι
σμόν καί ούχί μέ άτομα μεμονω
μένα.

Ύπό τό αύτό πνεύμα όμιλεΐ καί 
ό κ. Κίμων Πανηγύρης.

κ. ΜΙΧΑΛΟΠΟΙΆΟΣ: Πρέ
πει νά διευκρινισθή τό έξής ζήτη
μα: "Οταν άγοράσωμεν οικόπεδα 
έντός εγκεκριμένου σχεδίου, δ 
καθένας θά δύναται νά κτίζη, 
διότι δπως έχουν σήμερον είναι 
Αγροτεμάχια καί θά τρέφωμεν τήν 
έλπίδα δτι οί ’Αξιωματικοί θά 
τά καταφέρουν νά λάβουν έγκρι- 
σιν τοΰ σχεδίου των.

Πρέπει νά κατοχυρωθώμεν κΓ 
έμεΐς δΓ ένός συμφωνητικού τό 
όποιον καί θά έβεβαίωνεν, δτι έ 
Συνεταιρισμός θά λάβη οικόπεδα 
αρτια καί οικοδομήσιμα.

Ύπό τό αύτό πνεύμα ώμίλησε 
καϊ ό κ. Β. Λαζαρίδης.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: “Οταν πρόκει
ται νά προβώμεν είς τήν άγοράν 
τών οικοπέδων θά παρακαλέσω- 
μεν τούς κ.κ. Μιχαλόπουλον καί 
Λαζαρίδην νά μάς δώσουν τάς νο- 
μικάς συμβουλάς των.

Παρελθούσης τής ώρας θεωρεί
ται περαιωμένη ή συζήτησις καί 
γίνεται ή έξής πρότασις έκ μέ
ρους τοΰ κ. Χατζηκωνσταντίνου:

Οί προτιμώντες τά οικόπεδα τής 
Ραφίνας νά άνατείνουν τήν χεΐ- 
ρα.

Έλήφθη ή άπόφασις καταφα
τική κατά πλειοψηφίαν.

κ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατόπιν τού
των λύεται ή Συνεδρίασις μέ άπό- 
φασιν τής Συνελεύσεως νά προτι
μηθούν τά οικόπεδα εις τήν περιο
χήν Ραφίνας καί μέ τήν δήλω- 
σιν, δτι τό Διοικ. Συμβούλιον δέν 
θά προβή είς ούδεμίαν ένέργειαν 
άνευ τής συμβουλής τών Νομικών 
κ.,κ. Μιχαλοπούλου καί Λαζαρίδη.

Γίνεται μνεία δτι κατά μίαν 
είσήγησιν πιθανόν ή προκαταβολή 
τών 3 χιλ. δραχμών νά καταβλη- 
θή εις μικροτέρας δόσεις.

πάντως δμως οί ταπεινώσεις τις ό
ποιες εΐχεν υποστή άπό τό κράτος 
τόν εΐχαν εξουθενώσει τελείως. Τά 
κτήματά του, τά όπλα του, ή περιου
σία του εΐχαν δημευθή άπό τόν αύ- ι 
τοκράτορα καί ό άλλοτε ένδοξος 
στρατηγός περιεφέρετο στούς δρό-! 
μους τής Κωνσταντινουπόλεως ώς ό 
έσχατος τών ιδιωτών, μέ τό πρόσωπο 
σκυθρωπό, πάντα μόνος, γιατί ό 
αύτοκράτωρ άπηγόρευσε στους αύ- 
λικούς του νά του ομιλούν, και πάν
τα μέ τό φόβο δτι ξαφνικά θά τόν 
σκοτώσουν οΐ άνθρωποι τοΰ ’Ιουστι
νιανού. Ή ιδέα μάλιστα αυτή τόν 
εΐχε έκνευρίσει τόσο πολύ, ώστε νά 
παρουσιάζη τήν δψι τρελλοϋ. Μιά 
έλπίδα εΐχε ό Βελισσάριος. Νά 
μπόρεση νά φύγη, στήν Ανατολή γιά 
νά γλυτώση άπό τόν έξευτελισμό 
καί τίς στερήσεις. Άλλά καί άπό 
αυτό τόν έστέρησαν οί βασιλείς.

Ή Θεοδώρα, έπειδή έμαθεν δτι ό 
Βελισσάριος εΐχε πολλά κτήματα 
στήν Ανατολή, έστειλε άνθρώπους 
της καί τά έδήμευσαν, έμεινε δέ ό 
στρατηγός, τελείως πλέον, είς τό
έλεος τών βασιλέων.
Συνεχίζεται στό έπόμενον φύλλο
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(Συνέχεια έκ τής 2α$ Σελίδος) 
στή μητέρα γιά μιά τέτοια επίσκε
ψη. Οί πόρτες τοΰ Σχολείου εΐναι 
πάντα ανοιχτές γιά τούς γονείς καί 
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τέρα, άν έργάζεται στό σπίτι τό 
παιδί καί πόσο εργάζεται. ’Άν οί 
συνθήκες, κάτω άπό τϊς όποιες ερ
γάζεται τό παιδί (φώς επαρκές, 
θερμοκρασία δωματίου κανονική, ή- 
συχία κλπ.), ευνοούν τήν εργασία 
του. Άπό τή συζήτηση αυτή τής μη
τέρας καί τού δασκάλου θά βρή ό 
δάσκαλος έκεΐνο, πού φταίει, καί 
θά δώση τίς κατάλληλες οδηγίες.

Απαράλλαχτα δηλαδή δπως κά- 
μνει καϊ ό γιατρός. Άπό τά συμ
πτώματα, πού άναφέρει ή μητέρα, 
κάμνει τή διάγνωση, βρίσκει τήν αι
τία τοΰ νοσήματος καί υποδεικνύει 
τήν κατάλληλη θεραπευτική άγωγή.

Μιά μονάχα διευκρίνισή έδώ : 
Πρέπει τό παιδί νά έχη κανονικό 
βαθμό νοημοσύνης. Γιατί, άν ή νοη
μοσύνη τοΰ παιδιού εΐναι κάτω άπό 
τήν κανονική, τίποτε, ή πολύ λίγα 
μπορούμε νά επιτύχουμε. "Οπως 
άλλως τε καί τό φάρμακο τοΰ για
τρού τότε μονάχα μπορεί νά ώφε- 
λήση, άν ό οργανισμός τού άρρώ- 
στου έχη τή δύναμη νά τό άφομοιώ- 
ση καί νά άντιδράση στήν ασθένεια.

Σάν κατακλείδα: Πρέπει οί μη
τέρες νά έπισκέπτωνται συχνά τό 
Σχολείο καί νά ένδιαφέρωνται, σέ 
στενή συνεργασία μέ τό δάσκαλο, 
γιά τήν πρόοδο τών παιδιών τους. 
Τότε καϊ μόνον τότε θά μπορή νά 
διαμορφωθή ό χαρακτήρας τών παι
διών, δπως άκριβώς τόν ονειρεύον
ται οί γονείς καί δπως τόν έπιδιώ- 
κει τό Σχολείο.

MIX. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ
(Συνέχεια έκ τή$ 3η$ Σελίδος)

Συλλόγου. Ήταν δμως δ φόρ
τος μεγάλος και φοβερός. 01 ε
φημερίδες διπλώνονται, γράφε
ται ή διεύθυνσις, έπικολλοϋνται 
τά γραμματόσημα και έπακολου
θεϊ ή ταχυδρόμησές των ή ο
ποία ήτο ή πιό δύσκολη φάσις 
τής δλης διαδικασίας διότι α
παιτούσε πολύν κόπον καί μεγά
λην απώλειαν χρόνου.

Φυσικά αυτό δέν ήτο δυνατόν 
νά έξακολουθήση καί μετά τήν 
πρόσληψιν ύπαλλήλου είς τό 
γραφεϊον τοϋ Συλλόγου, ή δε
σποινίς Δέσποινα Αρετή, άνέλα- 
6ε τήν ταχυδρόμησίν των καί 
βοήθα ταυτόχρονα καί τήν δλην 
διαδικασίαν.
Ή δεσποινίς ’Αντιγόνη Γεωρ
γοί ιδού μέ τόν κ. Μιχαήλ Πα- 
νηγΰρην έχουν πάλι δλην τήν 
ευθύνη τής διεκπεραιώσεως καί 
αφιερώνουν αρκετές ώρες άλλά 
βοηθοϋνται τώρα πολύ καί άπό 
τήν κ. Δέσποιναν Ζαμπάκη, τήν 
κ. Τσακώνα καί άπό τήν κ. 11α- 
παγιάννη. ’Εννοείται δτι πάσα 
προσφορά βοήθειας είναι πάντο
τε δεκτή.

’Έτσι φθάνει στά χέρια σου, 
άγαπητέ αναγνώστη, ή εφημε
ρίδα αύτή. 'Όπως βλέπεις αρ
κετοί άνθρωποι κουράζονται γιά 
νά φθάση στά χέρια σου. "Ολοι 
δέ τδ κάνουν μ’ εΰχαρίστησι, 
γιατί άγαποΰν τήν έφημερίδα 
καί πιστεύουν στό σκοπό της. Μέ 
ανάλογη λοιπόν άγάπη πάρε την 
κι’ έσϋ στά χέρια σου. Γιατί 
κρατάς κάτι στό οποίον τόσοι 
πολλοί έχουν βάλει κΓ ενα κομ
ματάκι άπ’ τήν καρδιά τους.
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Επανειλημμένος ζητήσα

με τή συνεργασία τών πα
τριωτών άπδ τις στήλες τής 
έφημερίδος αυτής. Δυστυ
χώς δμως δέν βρήκαμε άν- 
ταπόκρισι στις επικλήσεις 
μας.

Ελάχιστοι έδειξαν ενδια
φέρον νά μας στείλουν κάτι 
γιά δημοσίευσι κι’ ή έφημε
ρίδα αναγκάσθηκε νά βασι- 
σθή στούς λίγους μόνιμους 
συνεργάτες της.

"Εφθασε δμως νά ζητή- 
ση αντικαταστάτη στο χρο
νογράφημά του δ κ. Μου
σαίος γιά νά μάς ερθη ένα 
γράμμα. "Ενα γράμμα, πού 
δημοσιεύουμε σ’ άλλη στή
λη, καί τοϋ οποίου τδ περιε
χόμενο μας συγκίνησε βα- 
θειά

Γραμμένο άπδ ένα νέο 
βλαστάρι πού μόνο ακουστά 
έχει τήν πατρίδα άπ’ τούς 
γονείς του, λέει τόσα πολ
λά στδ γράμμα του ώστε νά 
θαυμάζη κάνεις πώς τά έμα
θε και νά διερωταται γιατί 
οί παληοΐ άρνοΰνται τήν 
προσφορά τους.

Όλες οί στήλες ζητούν 
αντικαταστάτες, ή έφημερί
δα ζητά άπδ καιρό νέους 
συνεργάτες. Μέ τή βοήθεια 
τών πατριωτών μπορούσε 
νά γίνει ένα θαυμάσιο έντυ
πο μέ περισσότερο λαογρα- 
φικδ περιεχόμενο και νά ε
ξυπηρετεί καλλίτερα τδν 
σκοπό της.

Δέν είναι ένδειξι άδυνα- 
ναμίας ή έκκλησί μας αύτή. 
’Υπάρχει ή ευχέρεια νά 
γεμίση εύκολα και γρήγορα 
άπό τήν υποφαινόμενη κι’ 
άπδ ξένους έθελοντάς. Ή 
μακρόχρονη υπηρεσία στδ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

δημοσιογραφικό επάγγελμα 
μοΰ παρέχει τούλάχιστον 
αύτή τήν εύκολία. Μά ή έ
φημερίδα μας τότε, δέν θά 
εξυπηρετεί τδν σκοπό γιά 
τδν όποιον έξεδόθη και ύ- 
φίσταται.

Άς μήν ξεχνούμε δτι εΐ
ναι ένα έντυπο πού άνήκει 
σ’ δλα τά μέλη τοϋ Συλλό
γου, σ’ δλους τούς πατριώ
τας. Είναι όργανό τους καί 
πρέπει νά τδ περιβάλλουν 
μέ άγάπη άν θέλουν νά δια- 
τηρηθή.

Δέν έχει θέσι λοιπόν μέ
σα σ’ αύτήν ή ξένη ϋλη. Και 
άν αναγκάζεται καμμιά φο
ρά νά κάνει συμβιβασμούς 
εΐναι γιατί δέν έχει δικαίω
μα εκλογής. \ημοσιεύει πολ
λές φορές δτι τής στέλλουν 
άπδ άνάγκη Πάντα δμως 
προσπαθεί, δσο εΐναι δυνα
τόν, νά κρατήση τδ φύλλο 
σέ σχετικό ποιοτικό ύψος.

Μέ τήν πλατειά δμως συ
νεργασία τών πατριωτών 
θά μπορούσε νά γίνη πολύ 
καλλίτερη ή έφημερίδα μας. 
Δέν εΐνσ· δύσκολο νιά τδν 
καθένα πατριώτη, νά θυμη- 
θή και νά γράψη κάτι τις 
ώρες τής σχόλης του. Δέν 
έχουμε άπαιτήσεις λογοτεχ
νικές. Έστω κΓ απλές ση
μειώσεις ναναι, ή έφημερίδα 
θά τις συναρμολογήση και 
θά τις δημοσιεύση.

Ζητούμε γιά άλλη μιά φο
ρά λοιπόν νάχουμε τήν συ
νεργασία σας. Παρακαλοΰ- 
με νά μάς στείλετε ότι μπο
ρεί ό καθένας γιά νά γίνη 
ή έφημερίδα μας ενα έντυ
πο ζηλευτό πού νά τδ περι
μένουμε δλοι μέ λαχτάρα.

ΡΕΜΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
είς μίαν τών συνερδιάσεών του, 
καθώρισε τάς προσεχείς έκδηλώ- 
σεις τοΰ Συλλόγου τό πρόγραμμα 
τών όποιων έχει ώς έξής: 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
'Ως θρησκευτικήν εορτήν κατά 

τήν όποιαν θά έορτάζη ό Σύλλο
γος καθώρισε τήν εορτήν τών Τα
ξιαρχών είς άνάμνησιν τής εκ
κλησίας τοΰ Λιβισίου «Ό Ταξι- 
άρΧή?”· ’Επειδή δμως οί πλεϊ- 
στοι τών πατριωτών ένομάζον- 
ται Μιχάληδες καθωρίσθη νά έ
ορτάζη δ Σύλλογος τήν πρώτην 
Κυριακήν τοΰ Νοεμβρίου μετά 
τών Ταξιαρχών.

Φέτος μόνον κατ’ έξαίρεσιν και 
διά τεχνικούς λόγους ή εορτή θά 
γίνη τήν Κυριακήν 19ην Νοεμ
βρίου είς τήν εκκλησίαν τοΰ 'Αγ. 
Νικολάου ’Αχαρνών, οπού ιερουρ
γεί, ώς γνωστόν, δ πατριώτης μας 
Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Άν- 
δρέου Λαζαρίδης. Ή έορτή θά γί
νη μετ’ αρτοκλασίας, ώς Αναγ
γέλλεται είς άλλην στήλην καί 
παρακαλοΰνται δλοι οί συμπα- 
τριώται δπως προσέλθουν καί τι
μήσουν τόν Σύλλογον διά τής πα
ρουσίας των.

ΕΚΔΡΟΜΗ
Διά τόν μήνα Δεκέμβριον άπε- 

φασίσθη νά γίνη μία εκδρομή είς 
τάς άρχάς τοΰ μηνός ώς ή μόνη 
έκδήλωσις τοΰ Συλλόγου λόγω 
τών έπικειμένων εορτών. Θά γί
νη τήν Κυριακήν 3ην Δεκεμ
βρίου 1961 είς "Αγ. Παντελεή- 
μονα Μαραθώνας καί θά συνδυα- 
σθή μέ έπίσκεψιν είς τόν Τύμβον 
δπου θά δμιλήση ή Αρχαιολόγος 
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'Ο Οικοδομικός ΧυνΙμός Μακρηνών καϊ Λιβι- 
σιανών «Η ΜΑΚΡΗ» καλεί πάντας τούς δηλώσαντας 
συμμετοχήν καί τούς έπιδυμοΰντας νά άγοράσωσιν 
οικόπεδα, δπως, προσερχόμενοι είς τά Γραφεία τοϋ 
Συνίσμοϋ Σατωβριάνδου 4, μέχρι τής 20ης 
Νοεμβρίου τό αργότερο ν, ένημερωθώ- 
σιν εις τάς υποχρεώσεις των, τάς ύπό τοϋ Κατα
στατικού προβλεπομένας.

Ή παρούσα εΐναι ή τελευταία πρόσκλησις.

Τό Δ.Χ, τοϋ ΧυνΣσμοϋ θά μεριμνήση καί θά προ
χωρήσω είς τήν έκτέλεσιν τών αποφάσεων τής τε
λευταίας Γενικής Συνελεύσεως, ικανοποιούσα τα
κτικά τε καϊ έπΙτημα Μέλη τά όποια θά εΐναι ένη- 
μερωμένα μέχρι τής άνωτέρω ήμερομηνίας.

Δεσποινίς Έφη Σαπουνα, εύγενώς 
προσφερθεϊσα, κατόπιν παρακλή- 
σεως τοϋ ήμετέρου Συμβούλου κ. 
ΙΙαντελή Χατζηπαναγιώτου.
Η ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛ

ΛΟΓΟΥ

Λόγφ δυσκολίας έξευρέσεως 
αιθούσης καθωρίσθη Από τώρα ή 
ήμερομηνία καί δ τόπος είς τόν 
όποιον θά γίνη τό κόψιμο τής 6α- 
σιλόπηττας τοΰ Συλλόγου. Κατό
πιν σχετικών αναζητήσεων καί 
διαπραγματεύσεων Απεφασίσθη δ
πως έορτασθή είς τό κέντρον «Κα
λαμπάκα», τέρμα Πατησίων, τήν 
Κυριακήν 14ην ’Ιανουάριου 1962 
καί ώραν 5.30 μ.μ. έως 9 μ.μ. 
Ή αίθουσα τοϋ Κέντρου αύτοΰ, 
ώς γνωστόν, είναι μεγάλη καί θαυ- 
μασία διά νά περιλάβη μεγάλον 
αριθμόν πατριωτών. Διαθέτει κα
λήν ορχήστραν καί καλλιτεχνικόν 
πρόγραμμα.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Ό γνωστός κιθαριστής κ. Γε

ράσιμος Μηλιαρέσης έδέχθη κα
τόπιν παρακλήσεως τοΰ ήμετέρου 
Συμβούλου κ. Γεωργίου Παναγή, 
νά δώση ένα ρεσιτάλ κιθάρας ύπέρ 
τοϋ Συλλόγου. Πρός τόν σκοπόν 
αύτόν έκλείσθη ή αίθουσα τοϋ 
Παρνασσού διά τήν Παρασκευήν, 
2 Φεβρουάριου 1962 καί ώραν 
7.30 μ.μ. Περισσότεραι λεπτομέ
ρεια: θά Ανακοινωθούν έν καιρώ.

Παρακαλοΰνται δλοι οί πατριώ
ται δπως τιμήσουν διά τής παρου
σίας των δλας τάς Ανωτέρω εκδη
λώσεις τών όποιων μοναδικός 
σκοπός εΐναι ή σύσφιξις τών πα
τριωτικών δεσμών καί ή στενω- 
τέρα επαφή τών πατριωτών.

ΑΠΑΝΤΗΣΙ ΣΕ ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙ
ΕΙς άπάντησιν της ίχκλήαεως πού ικανέ δ κ Πλάτων 
Μουααΐος ατδ τελευταίο χρονογράφημά του λάβαμε τήν 
παρακάτω έπιστολήν.

’Αγαπητέ Χρονογράφε,

’Απαντώντας στήν έκκλησι πού 
έξέπεμψες στό τελευταίο φύλλο τής 
έφημερίδος τών συμπατριωτών, ά- 
ποφασίζω νά σοΰ στείλω δυό λέξεις 
άφ’ ένός γιά νά σέ βοηθήσω — ά- 
φοϋ έτσι τίθεται τό θέμα — καί άφ’ 
ετέρου γιά νά δημιουργήσω μια ε
παφή μεταξύ τής γενιάς μου καί τών 
μεγαλυτέρων, οί όποιοι γεννήθηκαν 
και έζησαν στήν όμορφη Μάκρη και 
στό χιλιοτραγουδισμένο Λιβίσι.

Πρώτα άπ’ δλα νά σοΰ πώ ποιά 
εΐμαι, έφ’ δσον ή έθιμοτυπία τής 
πέννας άπαιτεΐ νά παρουσιάζης τον 
εαυτό σου. Έγγονή τοΰ Ήλια τοΰ, 
Θωμαΐδη ή διά τό πατριωτικώτερον 
τοΰ Αία τοΰ Θωμά και τής Έρήνης 
τοΰ Στιφανή (κόρη τοΰ Θωμά καί 
τής Παρασκευής Θωμαΐδου). "Ετσι 
έχω κι’ άπ’ τά δυό άγαπημενα μέρη 
τής πατρίδος δικαιώματα, ξέρω κι’ 
άπ’ τϊς δυό περιοχές χαριτωμένες 
ιστορίες, πικάντικες περιγραφές γιά 
τούς άνθρώπους, ένα σωρό κομμάτια 
άπό τό σπιρτόζικο πνεύμα τοΰ κό
σμου έκείνου μέ τήν άφέλεια καϊ τήν 
πονηριά, τήν καλωσύνη καϊ τϊς κα
κίες, τήν έξυπνάδα καϊ τό χιούμορ 
πού έχουν φθάσει ώς εμάς άπό τϊς 
διηγήσεις τών μεγάλων, άπ’ τά τρα
γούδια καϊ τά μοιρολόγια. ’Απ’ τϊς 
διηγήσεις έκείνων πού μετά τό ξερ- 
ρίζωμα δέν μπορούσαν νά κάμουν 
τίποτε άλλο παρά νά θυμούνται.

"Εχω άκούσει γιά τούς καυγάδες 
πού στήναν οί «Μαριές» άπό τη μια 
βεράντα στήν άλλη, καϊ πού τό μονο 
άνασταλτικό σέ ώρισμένες έποχές ή
ταν ή θρησκεία <rvcx κοινουνήσου 
μαρϊ κϊ νάβγου! !» "Εχω άκούσει έ
πί σης γιά τά έθιμα τοΰ γάμου καϊ 
τής κηδείας — έχει γίνει πασίγνω
στος ό Παπαλάζαρος — μέ τϊς μοι
ρολογίστρες πού άνάλογα μέ τϊς 
διαθέσεις τους έπαινοΰσαν ή ψεγά
διαζαν τόν νεκρό καϊ τούς οικείους 
του, γιά τόν Στινόν με την Θουρο- 
δαν του, πού εΰρισκε τήν εύκαιρία 
μέ τά τραγούδια του νά πή χίλια 
δυό τσουχτερά άκόμη καϊ γιά τόν 
ίδιο τόν εαυτό του. Γιά τοΰ Στούμ
που τή Λάκκα καϊ γιά τόν Λυκτρό 
τοΰ Χατζηαυγερινοΰ.Γιά τά κερκιλού- 
δια καϊ τά μελικόκουδα, τϊς «κουμ- 
πάνιες» γιά δλο τό χειμώνα, κόττι 
πού σέ περιπτώσεις πού θάπρεπε νά 
τό αναφέρω τό άποφεύγω συστημα
τικά γιατί μάς περνάνε γιά Σμυρ- 
νιούς .μέ δλα τά έπακόλουθα τοΰ 
«Έμεΐς στήν Σμύρνη καλέ εϊχαμαν» 
κλπ. "Εχω άκούσει γιά τϊς «άξιες κι’ 
έπιδέξιες» γυναίκες καϊ τό «σηκού 
μαρϊ κι’ ήβγεν ή νήλιους στά κουσι- 
τέσσερα», κι’ ή ώρα, άν αγαπάς ήταν 
τρεις ή τέσσερις τά ξημερώματα.

’Έμαθα γιά έπιστήμονες, άνθρώ
πους πνευματικούς τής έποχής έ- 
κείνης πού τίμησαν τόν τόπο. Γνώ
ρισα τούς νεώτερους άνθρώπους τών 
γραμμάτων καϊ τής έπιστήμης πού 
ξερριζωμένοι άπό τήν πατρίδα τους 
κατάφεραν νά δημιουργη,θοΰν άπό 
τήν άρχή, άπό τό τίποτε. Βλέπω 
καϊ τήν γενιά μου. ’Έχουν μείνει μέ
σα μας παραδόσεις, φερμένες άπό 
σάς, τούς μεγάλους, διατηρημένες 
μέσα στήν φτώχεια καϊ τήν άγωνία 
τοΰ έκπατρισμοΰ, κι*  αύτό έχει τήν 
μεγαλύτερη σημασία.

Ξέρω άκόμη γιά τόν σεβασμό πού 
έδειχνε ό απλοϊκός κόσμος στό πνεύ
μα καϊ στή θρησκεία, στήν οικογέ
νεια, τϊς παραδόσεις της καϊ στήν 
πατρίδα. Θαυμάζω τήν τέλεια πάστα 
τών άνθρώπων τής πατρίδας τών 
γονηών μου πού χρόνια καϊ χρόνια 
άναγκασμένοι νά ζοΰν πλάϊ - πλάϊ 
μέ τούς Τούρκους, διετήρησαν ακέ
ραια τά ιδανικά καϊ τϊς πεποιθήσεις 
τους. Καϊ λέγω πλάϊ - πλάϊ γιατί οί 
Τούρκοι στά μέρη έκεΐνα, δπως έχω 
άκούσει, ήσαν ήσυχοι καϊ έδειχναν 
φιλικές διαθέσεις.

Μάλιστα, μιά συγκινητική έκδή- 
λωσις έχει περάσει τά δρια τής μι
κρής περιοχής πού συνέβη καϊ πήρε 
τήν θέσι της στήν ιστορία τής Ελ
λάδος καϊ τής Χριστιανοσύνης. Ή
ταν, δπως μοΰ διηγούνται, μία πε
ρίοδος φοβερής ξηρασίας. Τά πάντα 
έκινδύνευαν άπό τήν άνομβρία. ‘Ο 
κόσμος διέτρεχε σοβαρό κίνδυνο άπό 
τήν έλλειψι νερού. Οί Τούρκοι ήξε
ραν τό μέγεθος τής πίστης τών Ελ
λήνων, Καί, άλη,θινά συγκινητικό, 
αυτοί όπαδοϊ άλλης θρησκείας, έ- 
τρεξαν καϊ παρεκάλεσαν! «Βάλτε 
τήν Παναγιά σας σέ λειτανία, νά 
βάλη τό χέρι της, νά βρέξη, νά σω
θούμε! !». Ή λιτανία έγινε καϊ ή 
βροχή ήρθε, μάνα έξ ουρανού, νά 
δυναμώση τούς καρπούς τής γής 
τους καϊ τήν πίστι τους.

Βλέπεις, άγαπητέ Χρονογράφε, 
δτι δέν έχουν λείψει οί δεσμοί. ‘Α
πλώς σπουδές, έπαγγελματικές ά- 
σχολίες καϊ διάφορα άλλο προβλήμα
τα τής ζωής, έχουν χαλαρώσει τήν 
έπαφή. Πιστεύω δμως πώς κάθε σπί
τι συμπατριώτου εΐναι ένα κομμάτι 
άπό τήν Πατρίδα, τήν οποία έμεΐς 
οί νεώτεροι άν καϊ δέν γνωρίσαμε, ά- 
γαποΰμε καϊ σεβόμεθα.

Ελπίζω νά μή σέ κούρασα. "Αν 
συνέβη κάτι τέτοιο εΐμαι σίγουρη 
πώς θά ξεστομίσης έκεΐνο τό χαρι
τωμένο «λί'βγι μου νά σϊ θυμιάνου».

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς

ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΜΑ-Ι-ΔΟΥ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

Κ Λ Ο Γ I Κ Α

Τό δτι ό Ρωμιός εΐναι γεννημέ
νος πολιτικός δέν εΐναι τίποτα 
καινούργιο. Αύτή δμως ή αλήθεια 
έχει καϊ τϊς προεκτάσεις της. 
’Άν εΐναι 8.000.000 οί Ρωμιοί, 
τότε οί 7.999.000 καλλιεργούν 
τήν άπωθημένη επιθυμία νά εΐχαν 
βάλει κάλπη, καϊ τήν άπωθημένη 
βεβαιότητα δτι θά εΐχαν σώσει 
τήν Ελλάδα άν... "Ετσι, δσο πιό 
κοντινός μας ό υποψήφιος τόσο 
πιό πονεμένο τό ύποσυνείδητό 
μας πού δέν είμαστε έμεΐς στή θέ
ση του. Εΐναι κάτι σάν τό λα
χείο. Πέφτει σ’ έναν άγνωστο, ση
μασία δέν δίνουμε. Όσο δμως πιό 
δικός μας είναι ό τυχερός νοιώ
θουμε σάν νά πέρασε ή τύχη ά
πό τό δρόμο μας καϊ δέν πρόσε
ξε τό σπίτι. ΚΓ άν εΐναι κανένας 
συγγενής, άμάν Θεέ μου κΓ ή 
τύχη έκανε λάθος τήν πόρτα. Τό
τε χαίρεσαι γιά τόν συγγενή χύ
νοντας μαύρο δάκρυ.

Κάτι τέτοιο εΐναι καϊ οί εκλο
γές. ’Αλλοίμονο στόν ύποψήφιο

άν στηριχθή στούς συγγενείς, 
γνωστούς καϊ συμπατριώτες γιά 
νά βγή.

— Ψήφισέ με καλέ κύρ Γέργη!
—Ίβώ χά;
— Άμϊ ποιος;
— Κ’ έν βάνει κάλπην ή άπα

τός μου;
— Και γιατί έν βάνεις;

— Αουλός εΐμι;
— Τότε γιά δέν ψηφίζεις έ

μ ένα;
— Αουλόν νά ψηφίσω;
Κάθεται πού λέτε ό άφελής υ

ποψήφιος καϊ μετρά. Διακόσιοι 
συγγενείς άπό 20 σταυρούς ’ί
σον 4000 σταυροί. Πεντακόσιοι 
γνωστοί άπό δέκα σταυρούς 
5000 σταυροί. Δύο χιλιάδες πα
τριώτες άπό πέντε σταυροί 10. 
000 σταυροί. Σούμα 19000!

—’Έ-μανά-μουδά! Ί βώ κα
λέ ήβγα κέλα!

I Πλέει σέ πελάγη εύτυχίας ό

υποψήφιος. (Άς τόν πούμε Πα- 
παλάζαρο άφού... μπαινοβγαίνει 
άπ’ τή Βουλή). Καϊ περιμένει μέ 
άγωνία τήν καταμέτρηση τών 
σταυρών. Κ’ έρχουνται τ’ άπο- 
τελέσματα άπό τμήματα δπου 
δέν εΐχε μήτε συγγενείς, μήτε 
γνωστούς μήτε πατριώτες.

— Έπί 6000 ψηφισάντων Πα
παλάζαρος 1500.

Κόκκαλο ό Παπαλάζαρος. Ά
φοΰ έκεΐ πού δέν έχει τούς «δι
κούς» του τόν ψηφίζουν άθρόα, 
τότε;

— Μά δά! Πρώτους έρχουμου 
καλέ! !!

Μά άκολουθοΰν τά «δικά μας» 
τμήματα κΓ άπό τ’ άλλεπάλληλα 
«Τέ!» περνάμε «του διαόλου τά 
ζά» γιά νά καταλήξουμε στό 
«Βού-οί-πικρές!». ΚΓ ένα μεγά
λο έρωτηματικό καρφώνεται στήν 
καρδιά τοΰ Παπαλάζαρου καϊ γιο- 
μίζει τό αΐμα του παράπονο.

Κ’ έχει δίκιο. Μπορεί ή ιδεολο
γία — δπου ύπάρχει κΓ άν υπάρ

χει — νά ρίχνει τούς ψήφους άλ- 
λοΰ. Άλλά τίποτα δέν έμποδί- 
ζει τούς «δικούς μας» νά θυσιά
σουν δυό ώρες — δέν χρειάζεται 
παραπάνω, άρκεΐ νά τό κάνουν 
δλοι — γιά νά πείσουν τούς γνω
στούς τους οπαδούς τοΰ ψηφοδελ
τίου νά σταυρώσουν τόν δικόν 
μας.

Έγώ έκανα τό λάθος νά θεω
ρήσω δτι οί «δικοί μας» δέν έ
χουν άνάγκη νά τούς θυμίσουμε 
τό χρέος τους καϊ κινήθηκα στούς 
ξένους. Μεγάλο λάθος γιά τό 
όποιο ζητώ άπό τούτη τή στήλη 
δημοσίςΐ συγγνώμην άπό τούς 
δυό δικούς μας, είτε βγήκαν είτε 
δέ βγήκαν, γΓ αύτό μου τό λάθος.

Παρακαλώ καϊ προσκαλώ τούς 
συμπατριώτες γνωστούς φί
λους καϊ μή ν’ άναλογιστοΰν κΓ 
αύτοϊ τό μέγεθος καϊ τό ποσοστό 
τής ευθύνης των.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΔΙν εχουμε λόγια νά έκφράσουμε τη χαρά μας παίρνοντας τό 
γράμμασου αγαπητή συμπατριώτισσα. Τό δημοσιεύουμε με ιδιαίτε 
ρη συγκίνησί και σε συγχαίρουμε γιά τό πατρικό συναίσθημά σου 
πού φαίνεται διάχυτο σ*  δλο τό γράμμα σου. Με χαρα περιμέ
νουμε τή συνεργασία σου.

ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ
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ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1961
"Ωρα 9.30 π. μ.

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ
ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΝ
οδός 'Αχαμνών, ΑΘΗΝΑΙ

Παρακαλοΰνται Ιδιαιτέρως δλοι οί πατριώται 
δπως τιμήσουν διά τής παρουσίας των τήν 

θρησκευτικήν αυτήν εορτήν τοϋ Συλλόγου.
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ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 4 ΠΡΟΚΛΑ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
— "Οχι. Μόνο τ’ όνομά του κΓ 

αύτό άπ’ τόν πατέρα μου.
— Υποχρεώθηκε, λοιπόν, νά όδη- 

γηθή σέ δίκη ό μεγάλος αυτός Φι
λόσοφος, έπειδή εΐχε έρθει σ’ αντί
κρουση μέ τήν επικρατούσα τάξη τών 
πραγμάτων καϊ νά τόν άναγκάσουν 
οί έκπρόσωποι τής Πολιτείας, ΰστερ’ 
άπό τήν έκδοση τής καταδικαστικής 
άπόφασης νά πιή τό δηλητήριο. 
Φυσικά μετά τόν θάνατό του β'ρήκε 
τή δικαίωση πού τοΰ έπρεπε ώς τό 
σημείο, και τούς κριτές του, ή ίδια 
ή Πολιτεία παραδειγματικά νά τιμω- 
ρήση κι’ άγαλμα χάλκινο άλλά καϊ 
ιερό λαμπρό νά τοΰ στήση.

— Ά, έτσι πρέπει νά χτυπιέται 
τό κακό. Κατά μέτωπο. Καϊ φυσικά 
άπό τήν πάλη αυτή, μεταξύ καλού 
καϊ κακού, δπως συνέβη και στήν πε
ρίπτωση τού Σωκράτη, τό καλό υ
περισχύει.

— Ναί, παιδί μου· άλλ’ ό καθ’ 
ένας μας δέ μπορεί νάχη τή ψυχι
κή δύναμη έκείνου ώστε ν’ άντιμετω- 
πίζη φανερά τό ψεύδος καϊ τήν άπά- 
τη κι’ ύστερα νά πέφτη στις έπάλξεις 
τής άλήθειας. Λίγοι σχεδόν μοναδι
κοί, εΐναι οί σημερινοί κι’ αύριανοϊ 
έκλεκτοί, πού έχουν τέτοιο ύπέρο- 
χο σθένος. ’Αφού, λοιπόν, μ’ έταξε 
ή μοίρα στήν κατηγορία τών ψυχικά 
άδυνάτων, εΐμαι άναγκασμένος, δ
πως σοΰ εΐπα καϊ πριν άπό λίγο, νά 
προσαρμόζομαι πρός τις συνθήκες 
πού έπικρατούν. ’Έτσι, Άπτερη θέ
λουν οί πολλοί τή Νίκη; ΤΙ νά γί
νη; Χωρίς φτερά πρέπει νά τήν πο
θώ κι’ έγώ.

Οί δυο συνομιλητές εΐχαν φθάσει 
πιά στήν ’Αγορά καϊ μπήκαν άπ’ τήν 
πιό κοντινή Πύλη. ’Ανάμεσα στόν πε
ρί ωρισμένο έκεΐνο μαρμαρόκτιστο ε
κείνο χώρο ένα έτερόκλητο πλήθος 
πολιτών μέ πολύχρωμους χιτώνες 
πηγαινοερχόταν συζητώντας μεγαλό
φωνα ή άσχολοόμενο μέ κάθε λογής 
πραμάτια.

Παράμερα, δυο - τρεις ρήτορες, 
άνεβασμένοι, σέ πέτρινα βάθρα έ
λεγαν... έλεγαν...

'Ο Καλλίστρατος σαστισμένος ά
πό τήν κίνηση καϊ τήν βοή τής ’Α
γοράς εΐχε κιόλας ξεχάσει τό σκοπό 
τής προσέλευσής του, έκεΐ. Τού τόν 
θύμησε μέ αύστηρότητα ό Ιερώνυ
μος τή στιγμή πού τόν πλησίαζε μιά 
άνθοπώλιδα γιά νά τοΰ προσφέρη 
κάποιο λουλούδι.

Ό έφηβος τής Καρμυλησσού άκο- 
λούθησε άμίλητος τόν γηραιό του 
προστάτη. "Ετσι, σέ λίγο βρέθηκαν 
σ’ ένα μακρόστενο κτίριο. Άνάμεσ’ 
άπό τά Πρόπυλά του πηγαινοέρχον
ταν άρκετοϊ νεαροί πού συζητούσαν 
ζωηρά μεταξύ τους.

— Νά, Καλλίστρατε, αυτή εΐναι 
ή Ποικίλη Στοά, ή σχολή τών Στωϊ- 
κών, πού τόσο πολύ έπιθυμοΰσες, εΐπε 
ό Ιερώνυμος.

‘Ο γυιός τού ’Αριστόβουλου έ- 
θάύμασε γιά λίγο τό μεγαλόπρεπο 
οικοδόμημα κι ύστερα άρχισε ν’ ά- 
νεβαίνη γοργά τά σκαλιά.

— Μή τρέχης τόσο πολύ! τού φώ
ναξε γελώντας ό συνοδός του, εί
μαι πιά γέρος καϊ δέ μπορώ νά σέ 
προλάβω!

"Οταν έφθασαν στό δεύτερο πά- 
τωμα ό Καλλίστρατος έρριξε μιά 
ματιά άνάμεσα άπό τϊς μικρές κο- 
λώνες. Μπροστά του πρόβαλλε ή 
Ακρόπολη σ’ δλο της τό τεχνικό 
μεγαλείο. Δεξιά του, σέ ύψωμα ό 
πρόναος τού «Θησείου» άντίκρυζε 
τήν πλάγια πλευρά τής Στοάς τοΰ 
Άττάλου πού βρισκόταν στ’ άρι- 
στερό του μέρος. "Ομως καιρός γιά 
ρεμβασμούς δέν ήτο. Ό Ιερώνυ
μος βιαζόταν νά τελειώση μέ τή 
διαδικασία τής έγγραφής δσο τό 
δυνατό πιό γρήγορα άφοΰ άλλωστε 
γι’ αύτό ήρθαν...

Οί πρώτες έντυπώσεις τού Καλ- 
λίστρατου ήταν άπό τϊς πιό καλές 
τής ζωής του. Κι’ δταν τό μεσημέρι 
γύρισε στό σπίτι, μέσα στό μυα
λό του άντηχουσαν τά ύποβλητικά 
λόγια τοϋ φιλοσόφου:

«"Ενας ό Θεός πού εΐναι καϊ Δη
μιουργός μας. Καϊ γι’ αύτό, δλοι 
είμαστε, ίσοι μπροστά σ’ Αύτόν... 
Ή εύτυχία δέν έξαρτάται άπό τή 
δόξα, τόν πλούτο καϊ τϊς υλικές ά- 
πολαύσεις άλλ’ άπό τήν αύτάρκεια 
καϊ τήν ένατένισή μας στό θεΐο....
Πρέπει νά ζούμε σύμφωνα μ’ έκεΐνο 
πού μάς φαίνεται φυσικό· καϊ κάθε 
φυσικό πράγμα είναι κ<χλό καϊ λο
γικό, έστω κι’ άν φαίνεται καμμιά 
φορά στήν κρίση μας κακό. ‘Ο θά
νατος, άς πούμε, άν καϊ φαίνεται δτι 
εΐναι κακό πράγμα, ωστόσο δέν εΐ
ναι κακό γιατί εΐναι φυσικό καϊ σάν 
τέτοιο εΐναι πραγμοττικά καλό...».

*
'Ο ΚαλλίσπροΓΓος έσυνέχιζε ταχτι-

κά τή φοίτησή του μ’ έξαιρετική δέ 
διάθεση άσχολιόταν κατά τή διάρ- 
κειά της μέ τά έκπαιδευτικά του κα
θήκοντα. Οι διδάσκαλοι τής Σχο
λής ήταν ένθουσιασμένοι μαζί του 
καϊ κάθε τόσο τού έδιναν έγγραφους 
έπαίνους. Μέ τήν επιμέλεια αυτή 
καϊ τή μεθοδική του έπίδοση στά 
φιλοσοφικά τόν βρήκε τό τέλος τής 
πεδιόδου· καϊ τήν καλοκαιριάτικη έ
κείνη μέρα τών διακοπών, γεμάτος 
χαρά, έφερνε στό σπίτι τών προ
στατών του τή Σχολική περγαμηνή 
πού άνάφερνε μέ χρυσά γράμματα 
δτι άρίστευσε.

—Ά, τό περίμενα αύτό γυιέ τοΰ 
’Αριστόβουλου, άναφωνούσε ένθου- 
σιασμένος ό Ιερώνυμος, τή στιγμή 
πού έπαιρνε άπ’ τά χέρια του τόν 
περγαμηνένιο κύλινδρο.

—Ευχαριστώ, εΐπε απλά έκεΐνος.
—‘Η πνευματική δμως αυτή τε

λειότητα, άρχισε τώρα νά τόν συμ- 
βουλεύη ό ’Αριστόβουλος, δέν πρέ
πει νά σέ κάμη νά παραμελήσης τή 
σωματική, πού θά προέλθη άπό μιάν 
άλλην, άνάλογη προσπάθεια. Δέ λέω 
νά γίνης και «σπαρτιάτης» άλλ’ α
πλώς ν’ άσκηθής στό σώμα ώστε 
νά όλοκληρωθή ή τελειοποίησή σου 
τώρα πού είσαι νέος. Και ύστερα, 
γιατί νά μήν άναδειχθής καϊ σέ κά
ποιο άθλημα;

— Καϊ πώς νό τό κατορθώσω; 
ρώτησε μέ ένδιαφέρον ό Καλλίστρα
τος.

— Μέ τόν τελειωμό τού σχολικού 
χρόνου πέφτει κι’ ή γιορτή τών Πα- 
ναθηναίων. Πρόκειται γιά ένα έξαή- 
μερο Χορταστικό ξεφάντωμα, γιά 
χάρη τής Άθηνάς πού έδωσε τή συμ
βουλή της γιά τήν ένωση τών δέκα 
δήμων τής ’Αττικής σέ μιά πόλη, 
τήν ’Αθήνα.

— Καϊ τί σχέση έχει ό Χορτασμός 
αυτός μέ τήν άνάδειξή μου καϊ 
στίς σωματικές άσκήσεις; ρώτησε 
περίεργα ό Καλλίστρατος.

— Μεγάλη- γιατί τις πρώτες μέ
ρες γίνονται άγώνες έκτος άπό μου
σικοί καί άθλητικοί. Στούς τελευταί
ους λοιπόν, μπορείς νά πάρης μέρος 
άφοΰ προγυμνασθής κατάλληλα. Βέ- 
βεια δέ λέω ν’ άσκηθής πάνω σέ 
ναυτικά άθλήματα, γιά νά δηλώσης 
συμμετοχή δταν οί άγώνες γίνουν 
σέ λίγες μέρες στόν Πειραιά, ύ- 
πάρχουν δμως άλλων μορφών τέτοια, 
πολύ πιό αποδοτικά γιά τήν έκγύ- 
μναση τοΰ σώματος καϊ τήν άνάδει- 
ξή σου.

—’Εσείς σέ ποιο άθλημα μέ συμ
βουλεύετε νά έπιδοθώ, γιά νά πάρω 
μέρος τούς άγώνες; ξαναρώτησε μ’ 
ένδιαφέρον ό Καλλίστρατος.

— Σ’ δποιο θέλεις. Είτε στό πα
λαιστικό, ή στό ριπτικό είτε στό 
πυγμαχικό. Σ’ αυτό, συνέχισε ό Ι
ερώνυμος κάπως γελαστά, νομίζω 
δτι διακρίθηκες στήν προσπάθεια ό
λων σας νά καταβάλετε τούς κακο
ποιούς.

‘Ο Καλλίστρατος δέ φαινόταν ι
κανοποιημένος άπό τά τόσα άγωνί- 
σματα, πού τού άράδιασε ό Ιε
ρώνυμος. Κι’ έκεΐνος, σάν νά μάν
τεψε τις σκέψεις του, συνέχισε:

—’Ακόμα γίνονται κι’ άγώνες ίπ-

ΠΟΡΊΕΣ ΛΟΤΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ
ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ

«Κι’ ή φύσις βρήκε τήυ καλή καί τήν γλυκεία της ώρα.. . »

"Ενας στίχος τοΰ Σολωμοϋ πού 
ερχεται αμέσως στήν σκέψη σου 
μόλις άντικρύσεις τά Επτάνησα 
πού μέσα σ’ αύτά περιλαμβάνεται 
άλλωστε κα’ι ή ιδιαίτερη του Πα
τρίδα.

Σέ ένα άπ’ αύτά, τήν γοητευ
τική, άπλή Λευκάδα, γίνεται ε
δώ καί έπτά χρόνια ένα Φεστιβάλ 
τέχνης, γραμμάτων καί μουσι
κής. Είναι μιά φιλότιμη προσπά
θεια τών φιλότεχνων καί φιλό- 
μουσων κατοίκων της, νά ξανα
ζωντανέψουν τήν παληά αίγλη 
τής Έπτανήσου, πού τόσα πρόσφε- 
ρε στήν Ιστορία τών 'Ελληνικών 
γραμμάτων καί τεχνών.

Κάθε καλοκαίρι έπϊ δέκα πέντε 
ήμέρες, γεμίζει τό γαλήνιο νησί, 
άπό άνήσυχους καλλιτέχνες, ή
ρεμους καί σκεπτικούς λογοτέχνες 
καί προπαντός Μουσική!

Παρουσιάζει τοπική φιλαρμο
νική μπάντα, χορωδία μικτή, 
χορωδία παιδική, καί τό ώραιό- 
τερο, συγκινητικότερο άλλά καί 
έκπληκτικώτερο μιά δρχήστρα 
εγχόρδων παιδική. Τό σύνολον 
αύτής τής χαριτωμένης παιδι

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ 
πασίας ή κι άρματοδρομίας, άν 
κρατούν τά κότσια σου· γιατί δπως 
θά φαντάζεσαι, εΐναι τό πιό δύσκο
λο άγώνισμα.

—Τό βρήκα! ξεφώνησε χαρούμε
να ό Καλλίστρατος. Θά έπιδοθώ ά
πό αύριο κι’ δλας στήν έξάσκηση 
τού τελευταίου άγωνίσμοοτος. Καϊ μέ 
τή βοήθεια τών θεών, θά τούς νική
σω δλους ί

‘0 Ιερώνυμος δέν έφερε άντίρρη- 
ση. Καϊ τήν άλλη μέρα τόν παρου
σίαζε σέ ειδικούς γυμναστές γι’ άρ- 
ματοδρομίες.

Στήν άρχή ό νεαρός Καρμυλησ- 
σέας δυσκολεύτηκε πολύ, ώσπου νά 
μάθη νά συμφωνή τά δύο άλογα νά 
παίρνουν τήν κατεύθυνση πού ήθελε 
έκεΐνος. Καί προπαντός ύπέφερε 
στούς γρήγορους έλιγμούς πάνω σ’ 
άνώμαλο έδαφος. Μά ή θέλησή του 
γιά νά μάθη τήν τέχνη τού ηνιόχου 
καϊ ή σταθερή πίστη του στή νίκη, 
ξεπέρασε δλα τά εμπόδια.

Τήν παραμονή τής μεγάλης γιορ
τής κάθησαν δλοι στό τραπέζι. Ό 
Ιερώνυμος εΐχε πάρει δίπλα του τόν 
Καλλίστρατο κι’ ή Άλκινόη τήν 
Πρόκλα. Ήταν ή δεύτερη φορά πού 
κάθονταν οί δυο γυναίκες τό ίδιο 
τραπέζι, άπό τότε, πού ό νεαρός 
Μικρασιάτης εΐχε έρθει σέ τούτο τό 
σπίτι.

Κατά τή διάρκεια τοΰ δείπνου ό 
Καλλίστρατος μάθαινε άπό τόν κα
λοκάγαθο ’Αρεοπαγίτη δτι άν αύ
τός έπρόκειτο ν’ άγωνισθή μέσα στή 
γιορτή, ή Πρόκλα έκαμε τό ϊδιο προ
τού κηρύξουν τήν έναρξή της.

— Πώς, δηλαδή; έκανε μ’ άπο- 
ρία.

-Νά, έπήρε κι’ αύτή μέρος στήν 
ύφανση τού κίτρινου μάλλινου πέ
πλου, γιά τήν Άθηνά, πού συμμετέ
χουν σέ τέτοια δουλειά κορίτσια, 
μόνο άπό άριστοκρατικές οικογένει
ες τής πόλης.

—Ά, αύτό έχει ένδιαφέρον, μουρ
μούρισε ό Καλλίστρατος. Εύγε Πρό
κλα. Καϊ γυρίζοντας, πάλι πρός ιό 
μέρος τοΰ Ιερώνυμου, εΐπε:

— Κι’ ύστερα τί γίνεται, καλέ 
μου άρχοντα.

— Νά, συνέχισε έκεΐνος, τήν τε
λευταία μέρα τής γιορτής ξεκινάει 
μιά μεγαλόπρεπη πομπή άπό τόν 
Κεραμεικό...

—Άπό τόν Κεραμεικό; ρώτησε 
άνήσυχα ό Καλλίστρατος.

— Ναί, άπό κεΐ πού δεχθήκατε 
τήν έπίθεση τών κακούργων... κι’ 
άφοΰ περνά μέσ’ άπό τήν Αγορά 
προχωρεί γιά τήν Ακρόπολη. Μπρο
στά ροβολάει ένα πλοίο πού κινεί
ται μέ τροχούς· καϊ στό κατάρτι του 
εΐναι κρεμασμένος ό θεϊκός αύτός 
πέπλος. Αμέσως άκολουθοΰν έκεΐ- 
νοι πού άπαρτίζουν τήν πομπή.

—Ά, τότε άξίζει τόν κόπο νά πά
με νά τή δούμε, εΐπε ό Καλλίστρα
τος. Έτυχε νά δώ μιάν άλλη στά 
Πάταρα, άλλά μοΰ φαίνεται, άπό 
τις τόσες πληροφορίες πού μοΰ δώ
σατε, δτι έκείνη υστερεί πολύ, μπρο
στά οπής πόλης σας έτούτης.

(Ακολουθεί)

κής ορχήστρας είναι πειθαρχι- 
κώτατο καί σημειωτέον παίζει 
χωρίς μαέστρο. Νοιώθεις τόσο πα
ράξενα όμορφα βλέποντας αύτά 
τά παιδάκια τών έπτά καί δέκα 
χρόνων νά ερμηνεύουν Μότσαρτ 
καί Μπάχ μέ τόση προσήλωση 
καί μουσικότητα.

Τό Φεστιβάλ γίνεται στήν 
πλατεία τοΰ νησιοΰ δπου είναι 
στημένο ένα μεγάλο βήμα. Κάθε 
Βράδυ ύπάρχει καί μιά έκδήλω- 
σις, μουσική ή λογοτεχνική, ένώ 
παράλληλα ή διεθνής έκθεσις ζω
γραφικής καί χαρακτικής προσ
φέρει τά έργα της στήν κρίση, 
τών κατοίκων τοΰ νησιοΰ καί τών 
επισκεπτών. Καλλιτέχνες ζωγρά
φοι άπό διάφορες χώρες μέ τό 
χαρακτηριστικό ντύσιμο καί τούς 
άφελεΐς τρόπους, ξένοι τουρίστες 
καταγοητευμένοι μέ τήν ομορφιά 
τοΰ νησιοΰ, ’Αθηναίοι λογοτέχνες 
καί καλλιτέχνες ζοΰνε τις δέκα 
πέντε ήμέρες πού διαρκεϊ τό φε
στιβάλ μέ μιά τέτοια ξεγνοιασιά 
γιά κάθε σοβαρό πρόβλημα πού 
τούς άπασχολεΐ.

Μιά διεθνής συντροφιά ξεκινά

Η ΜΗΤΕΡΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΊ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Β'

Σέ προηγούμενο σημείωμά μας, 
είχαμε κάμει λόγο γιά τήν εύεργετι- 
κή έπίδραση, πού μπορεί νά άσκή- 
ση ή μητέρα στήν διαπαιδαγώγηση 
τών παιδιών της κατά τήν προσχο- 
λική τους ήλικία.

Τώρα θά άσχοληθοΰμε μέ τό : 
κατά ποΐον τρόπο οί γονείς καί ιδι
αίτερα ή μητέρα θά μπορέσουν νά 
βοηθήσουν στήν διαμόρφωση τοΰ χα
ρακτήρας τών παιδιών τους κατά τή 
σχολική τους ήλικία.

Παράλληλα μέ τήν άγωγή τοΰ 
παιδιού μέσα στήν οικογένεια έρχε
ται άπό ήλικίας έξη (6) χρόνων και 
ή άγωγή του στό σχολείο.

Στήν περίπτωση αύτή καλείται 
τό Σχολείο νά συνέχιση έκεΐνο, πού 
άρχισε ή οικογένεια καί είδικώτερα 
ή μητέρα στό σπίτι, άλλά μέ μιά 
προϋπόθεση, ότι τά θεμέλια, πού 
έθεσε ή οικογένεια, εΐναι εκείνα πού 
χρειάζονται καϊ στό Σχολείο, γιά 
νά έπιδράση καί αύτό στόν τομέα 
του εύεργετικά τόσο γιά τή σωμα
τική, δσο καϊ γιά τήν πνευματική 
έξέλιξη του παιδιού.

Ό καλός οικοδόμος θά βάλη γε
ρά τά θεμέλια τής οικοδομής γιά 
νά συνέχιση κατόπιν τό έργο του. 
’Άν τά θεμέλια δέν τεθούν καλά ά
πό τήν άρχή, χαμένη πηγαίνει καϊ 
ή κατοπινή του προσπάθεια γιά τήν 
άποτέλειωση τοϋ έργου, κι’ άς εΐναι 
όσο θέλει καλός ό χτίστης. Τό ίδιο 
άκριβώς γίνεται καί μέ τό παιδί- 
άν οί άρχές πού έχει μορφώσει μέσα 
στήν οικογένεια, δέν εΐναι καλές, ά
σκοπα κοπιάζει ό δάσκαλος, κι’ άς 
εΐναι δσο θέλει καλός καϊ εύσυνεί- 
δητος.

Πρέπει λοιπόν οί δύο αύτοί πα
ράγοντες τής άγωγής, ή οικογένεια 
καί τό Σχολείο, νά έργάζωνται πα
ράλληλα καί νά βοηθά ό ένας τόν 
άλλο σέ στενή, μά πολύ στενή συ
νεργασία.

Στό σημείο αύτό, θά μού έπιτρα- 
πή νά όμολογήσω, δτι ή συνεργασία 
αύτή στήν εποχή μας ή λείπει όλό- 
τελα, ή άν ύπάρχη,, εΐναι πολύ χα
λαρή. Οί μητέρες ούδόλως ή σπα- 
νιώτατα επισκέπτονται τό δάσκαλο, 
νά ένδιαφερθοΰν γιά τήν πρόοδο τών 
παιδιών τους. Στή μακρόχρονη δι
δασκαλική μου υπηρεσία παρουσιά- 
σθηκαν περιπτώσεις, πού .μητέρες 
δέν ήξεραν σέ ποιά τάξη ήτο τό παι
δί τους, ή ποιος ήτο ό δάσκαλος ή 
ή δασκάλισσά του! Σπάνιες βέβαια 
οί περιπτώσεις αύτές, άλλά χαρα
κτηριστικές τού βαθμού τής άδιαφο- 
ρίας των γιά τήν πρόοδο τοΰ παι
διού τους.

Παρουσιάζονται άκόμη περιπτώ
σεις γονέων, πού νομίζουν δτι εξυ
πηρετούν τό σκοπό, γιά τόν όποιο 
στέλλουν τό παιδί τους στό Σχολείο, 
άν κατορθώσουν νά έπιτύχουν γιά 
τό παιδί τους βαθμόν προόδου ανώ
τερο άπό κείνον, πού όντως τοΰ α
νήκει. Δέν άντιδρούν, δταν βλέπουν 
τό παιδί τους νά έτοιμάζη περιλή- 
πτικές σημειώσεις, γιά νά τις χρη- 
σιμοποιήση γιά άντιγραφή στό γρα
πτό του διαγώνισμα. Δέν στενοχω- 
ροϋνται μέ τή σκέψη, δτι μέ τόν 
τρόπο αύτό τό παιδί τους καϊ άκα- 
τάρτιστο μένει καϊ στήν κλοπή καϊ 
στήν άπάτη συνηθίζει.

Ωστόσο δέν ύπολογίζουν δτι μέ 
τόν τρόπο αύτό πρώτα τόν έαυτύ 
τους έξαπατοΰν, προσπαθώντας νά 
τόν πείσουν δτι όντως τό παιδί τους 
έχει άποκτήσει γνώσεις περισσότε
ρες άπό κείνες πού πραγματικά κα
τέχει, και έτσι χαλαρώνουν τήν πα
ρακολούθησή του στήν έκτέλεση τών 
καθηκόντων του τών σχολικών.

Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, 

κάθε πρωί μέ τά τοπικά καΐκια 
γιά τήν γραφική διαδρομή τών 10' 
λεπτών άπό τό λιμάνι στήν κά
τασπρη καί καταγάλανη παραλία. 
"Ενας μικρός πύργος τής Βαβέλ 
σέ κάθε καϊκάκι, κι’ οί ήλιοψη- 
μένοι Λευκαδίτες, ψαράδες, θαυ
μάζουν, σιωπούν καί άκοΰν δημι
ουργώντας ιστορίες γιά τά μι
κρά τους τό χειμώνα στό τζάκι.

Ό γύρος τοΰ νησιοΰ, μέ τά όνει 
ρεμένα πράσινα νησάκια είναι μιά 
πραγματική άπόλαυσις τών μα
τιών. 'Ωραιότερο άπ’ δλα τό πα
τρικό σπίτι τοΰ Βαλαωρίτη πού 
σ’ αύτόν τόν μικρό παράδεισο έμ- 
πνεύστηκε τά ωραιότερα, του ποιή
ματα.

Στήν πλατεία τοϋ λιμανιού ή 
σεπτή φυσιογνωμία τής προτομής 
τοΰ Σικελιανοΰ καλωσορίζει τόν 
έπισκέπτη καί τόν κάνει νά νοιώ- 
ση δέος καί θαυμασμό, γιά τήν 
μεγάλη αύτή ποιητική μορφή, 
πού γεννήθηκε στήν γαλανή Λευ
κάδα.

(Συνεχίζεται)

ΜΥΡΤΩ ΔΟΥΛΗ 

ττού μητέρες παραπονοΰνται γιατί 
τό παιδί τους νά πάρη βαθμό κα
τώτερο άπό ένα άλλο παιδί, πού 
κατά τήν άντίληψή τους δέν εΐναι 
καλύτερο άπό τό δικό τους. Συζη
τούν καϊ σχολιάζουν τό γεγονός 
μπροστά στό παιδί τους καϊ 
συνάγουν τό συμπέρασμα, δτι ό δά
σκαλος ή ή δασκάλα χαρίζεται 
στά άλλα παιδιά καϊ αδικεί τό 

δικό τους παιδί.
Μά πρός Θεού! Είναι πράγματα 

νά λέγωνται αύτά; Καϊ δέν νομί
ζουν δτι μέ τέτοιου είδους συζητήσεις 
δηλητηριάζουν τήν ψυχή τού παιδιού 
τους καϊ καλλιεργούν μέσα του τό 
μίσος κατά τοΰ δασκάλου καϊ τήν 
αποστροφή πρός τό Σχολείο, δηλα
δή έλαττώματα, πού άντιστρατεύον- 
ται πρός τό σκοπό τής Άγωγής, 
πού κάθε μητέρα θέτει γιά τό παι
δί της, νά τό κάμη, άνθρωπο τίμιο, 
ήθικό καϊ χριστιανό καλό;

Γιά τό δάσκαλο ή τή δασκάλα 
δέν ύπάρχει διάκριση παιδιών. Γιά 
δλα ένδιαφέρεται έξ ίσου καϊ δλα 
θέλει νά τά βλέπη νά προδεύουν, 
πρός τό συμφέρον άλλως τε καί αύ- 
τοΰ τοΰ ίδιου. Αύτή είναι ή θέση, 
πού παίρνει στήν τάξη ό δάσκαλος. 
Δέ δίδει χαριστικά βαθμό σέ παιδί, 
γιά τό όποΐο — άς πούμε — έν
διαφέρεται περισσότερο. Σκέπτεται, 
δτι μέ τόν τρόπο αύτό και τό παι
δί ζημιώνει καϊ τούς γονείς απο
κοιμίζει.

Τό παιδί, υπολογίζοντας δτι μέ 
τήν άντιγραφή καϊ τήν άπάτη άκο- 
πίαστα παίρνει βαθμό, παραμελεί 
τά καθήκοντά του. Δέ διαβάζει δσο 
πρέπει- καί τις γραπτές του έργα- 
σίες τις κάμνει δπως - δπως βια
σμένες καί άκατάστατες, γιατί ξέ
ρει, δτι τόν καλό βαθμό, πού τόν 
θεωρεί ώς σκοπό ή μητέρα, τόν έ
χει έξασφαλισμένο.

Άλλά καϊ οί γονείς άποκοιμίζον- 
ται μέ τόν καλό βαθμό, στήν περί
πτωση πού αύτός δέν παρουσιάζει 
τήν πραγματική κατάσταση προό
δου τοϋ παιδιού καϊ χαλαρώνουν 
τήν παρακολούθησή του. Δέν τούς 
ενδιαφέρει άν διαβάση δσο πρέπει 
καλά ή άν έγραψε δσο πρέπει κα
λά. "Εχει πάρει καλό βαθμό καϊ δέν 
άνησυχοΰν.

Εΐναι λοιπόν, ή δέν εΐναι ζημία 
ό άνώτερος βαθμός γιά τό παιδί, 
πού δέν τού άξίζει; Καί άφοΰ ζημι
ώνει διπλά, πώς μπορεί νά τόν δώ- 
ση ό δάσκαλος καϊ σέ παιδί μάλι
στα, γιά τό όποΐο έπικρατεΐ ή άν- 
τίληψη, δτι ένδιαφέρεται περισσότε
ρο ;

Μιά σύσταση έχουμε νά κάμωμε 
στίς μητέρες σ’ αύτές τις περιπτώ
σεις: "Οταν βλέπουν κατώτερο τό 
βαθμό τοΰ παιδιού τους άπό κείνον 
πού περίμεναν, πρέπει νά συμπερά- 
νουν δτι κάτι φταίει. Καϊ αύτό τό 
«κάτι» δέ μπορεί κανένας άλλος νά 
τό ξέρη, έκτος άπό τό δάσκαλο. 
’Άς πλησιάσουν λοιπόν τό δάσκαλο 
καϊ άς ζητήσουν άπ’ αύτόν νά μά
θουν ποιο εΐναι αύτό πού φταίει, 
γιά νά μή παίρνη τό παιδί τους βα
θμό καλό. Δέν ύπάρχει φραγμός

(Συνέχεια εις τήν 4ην Σελίδα)

ΤΑΞΕΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Πρώτο συναίσθημα, ό φόβος. Νοι

ώθεις τόσο μηδαμινός μπροστά σ’ 
αύτήν τήν πόλη, τήν βασίλισσα τοΰ 
Νέου Κόσμου. "Ενας θόρυβος άδιά- 
κοπος καί τά πάντα σέ μιά άπίστευ- 
ατ γρήγορη κίνηση. Κτίρια θεόρα
τα, πού θαρρείς κι’ άγγίζουν τόν 
ούρανό τής Νέας ‘Υόρκης.

Συχνά, πέφτει μιά βαρειά, μουν- 
τόχρωμη ομίχλη, καϊ σέ κάνει νά 
φοβάσαι πιό πολύ. Κι’ δμως αύτή 
ή πόλη σέ γοητεύει. Τά φώτα της, 
πού χορεύουν τρελλά, ή μουσική της, 
τά θέατρα, σάν αύτό τοϋ Μπροντ- 
γουαίη, σέ τραβούν κι’ άν δέν είχες 
στήν σκέψη σου τόν Ελληνικό ούρα
νό, τότε σίγουρα θά σέ κρατούσαν 
αιώνια αιχμάλωτο. Νομίζεις δτι ό
λος ό κόσμος εΐναι έτσι μοντέρνος. 
Ξεχνάς δτι υπάρχουν άλλα μέρη, ή
συχα, απάνεμα λιμάνια γιά τόν 
κουρασμένο άπό τήν βουή.

Τό μικρό καράβι σέ παίρνει γιά 
μιά βόλτα στό λιμάνι. Πρασινωπή, 
πελώρια, γυναικεία, λεβέντικη μορ
φή, τό άγαλμα τής Ελευθερίας δε
σπόζει μέσα στήν θάλασσα. Εΐναι 
τό σύμβολο ένός λαού, πού απλώ
νεται άπό Καναδά σέ Μεξικό, ά
πό τόν άγριο Ατλαντικό στόν γαλη,- 
νεμένο Ειρηνικό καϊ τά τροπικά νη
σιά τής ξωτικής Χαβάης.

Αφήνεις τόν Βορρά καϊ κατεβαί
νεις στόν δμορφο Νότο. Πράσινο 
παντού. Ζεΐς τό «"Οσα παίρνει ό 
’Άνεμος» τής Μ. Μίτσελλ, γίνεσαι 
Σκάρλετ Ο’ Χάρα, άλλά ζεΐς καϊ τό 
μαρτύριο τών σκλάβων. Λευκοί πού 
ποθούν νά γίνουν ξανά άφέντες τών 
μαύρων, νά τούς έχουν δούλους γιά 
τϊς άτέλειωτες φάρμες τους. Νέγροι 
πού πεθαίνουν παρά νά σκύψουν τήν 
μαύρη ράχη τους, γιά νά μαζέψουν 
μπαμπάκι καϊ νά νοιώσουν τό μα- 
στίγιο τοΰ έπιστάτη νά άφήνη βα- 
θειές χαρακιές στό σώμα τους.

Έκεΐ δέν ύπάρχει ή κίνηση τής 
Ν. Ύόρκης. Δέν ύπάρχει ομίχλη. Τά 
κτίρια δέν σοΰ κρύβουν τήν ζεστα
σιά τοΰ ήλιου καϊ τό γαλάζιο τοϋ 
ούρανοϋ. Έκεΐ ύπάρχει ένα πραγ
ματικά καταγάλανο φωτεινό στερέ
ωμα.

Παίρνεις τό δρόμο πού σέ φέρνει 
στήν όμορφη, πρωτεύουσα, στήν Ού-

ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ

Ό συμπολίτης μας ΜΑΝΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ 
προήχθη είς Διευθυντήν Πρακτο
ρείου ’Αθηνών τής ’Ολυμπιακής 
’Αεροπορικής Εταιρίας.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου και ή έφημερις 
«ΑΙΒ1ΣΙ» διαβιβάζουν τά θερ
μά συγχαρητήριά των είς τόν έκ- 
λεκτόν αύτόν πατριώτην πού τι
μά και τήν ιδιαιτέραν πατρίδα 
του ώς και τήν οικογένειαν του 
καϊ εύχονται μεγαλυτέρας τιμάς 
καϊ επιτυχίαν.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Είς τόν άγαπητόν μου έξάδελ- 
ψον MANON ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΘΕΟ- 
ΟΣΙΑΔΗΝ απευθύνω θερμότατα 
συγχαρητήρια έπϊ τή προαγωγή 
του είς διευθυντήν Πρακτορείου 
’Αθηνών τής ’Ολυμπιακής ’Αερο
πορικής Εταιρίας.

Γόνος τής οικογένειας Στυλια
νού καϊ Καλλιρρόης Θεοδοσιάδη 
τοΰ αξίζει κάθε έπαινος καϊ τιμή 
διά τήν αλματώδη έξέλιξιν πού 
έσημείωσεν είς τήν υπηρεσίαν 
του ώστε μετ’ έξαιρετικής πάντο
τε άγάπης καϊ έκτιμήσεως νά ά- 
ναφέρεται τό όνομά του. Αύτά ά- 
ποτελοΰν απόρροιαν τοΰ διακρι
τικού, εύσυνειδήτου καϊ ύπερβο- 
λικοΰ ζήλου μεθ’ οΰ ύπηρετεΐ είς 
τάς τάξεις τής ’Ολυμπιακής, πάν
τοτε δέ νά επαινείται ή πολυσχι
δής δράσις του είς δλους άνεξαι- 
ρτως τούς τομείς της. ’Άς τόν κα- 
μαρώνη ή οικογένεια πού τόν έ
χει, ήμεΐς δέ οί συγγενείς καϊ πα- 
τριώται του εύχόμεθα καϊ είς α
νώτερα.

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

ΔΩΡΕΑΙ

Ό κ. Αντώνιος Παπαθανασί
ου μάς άπέστειλε δραχμάς πεντα- 
κοσίας (500) εις μνήμην τής ά- 
δελψής του Βαρβάρας Β. Μουσαί
ου έπϊ τή συμπληρώσει έτους ά
πό τοΰ θανάτου της, υπέρ τών 
πτωχών Ν. Μάκρης.

* * *
Ό κ. Πλάτων Β. Μουσαίος 

μάς άπέστειλε δραχμάς διακο- 
σίας (200) εις μνήμην Θεοδώρου 
Κ. Βελισσαρίου υπέρ τοΰ Φιλαν
θρωπικού Τμήματος τοΰ Συλλό
γου.

άσιγκτων. Μιά δεύτερη Αθήνα φα
νερώνεται μπροστά στά θαμπωμένα 
μάτια σου. Μνημεία σέ αρχαϊκό ρυ
θμό, Δωρικοί, ’Ιωνικοί, Κορινθιακοί 
κίονες. Μιά λατρεία οπό άρχαΐο, 
στό κάθε τι Ελληνικό, πού τήν έ- 
νέπνευσε ό Πρόεδρος Τζέφερσον.

Λεπτό, πυργώνεται μέχρι τά σύν
νεφα, σάν αιγυπτιακός όβελίσκος, 
χωρίς κανένα στολίδι, τό μνημείο 
τοΰ πατέρα τού ’Έθνους, τοΰ πρώ
του τής χώρας, τού Ελευθερωτή Γε
ωργίου Ούάσιγκτων.

Σιμά έκεΐ, ό Πότομακ, κυλά τά 
νερά του, διασχίζει τήν πολιτεία καί 
τής δίνει μιά ομορφιά καί χάρη πε
ρίσσια. Κοντά στήν όχθη καθρεφτί
ζεται ένα μικρό, πάλλευκο, μαρμα- 
ρένιο κομψοτέχνημα. Ή στέγη ρο
τόντα. Κίονες ’Ιωνικού ρυθμού. Λε
πτό γούστο, στοιχεία πού ταιριάζουν 
σέ καλλιτεχνική ψυχή, δπως τοΰ έλ- 
ληνολάτρη Τζέφερσον.

Εΐναι καί τό άλλο πού σοΰ προξε
νεί δέος, σάν αύτό τοΰ Παρθενώνα 
μας. Απλό, άπέριττο, σάν τό γε- 
νειοφόρο ισχνό Πρόεδρο, τόν Λίν- 
κολν, τό άγαλμά του μέσα, μοιάζει 
μέ τύπους άγιους, σάν έκείνους πού 
ζωγράφιζε ό Έλ Γκρέκο. Καϊ εΐ
ναι άγιος! Εΐναι τό ίνδαλμα, εΐναι 
ό Θεός μυριάδων σκλάβων, πού τούς 
χάρισε μιά ζωή έλεύθερη, πού έ
δειξε ότι ό άνθρωπος έχει ίδια δι
καιώματα είτε εΐναι λευκός, μαύρος 
ή κίτρινος.

Απέραντη γή! Αναρίθμητοι άν
θρωποι ! Τί νά πρωτοθαυμάσης; Πο
λυκατοικίες, σπίτια αρχοντικά, κα
λύβια - τέντες ’Ινδιάνων. Λευκούς 
μέ τό πλεονέκτημα τού χρήματος. 
Μαύρους μέ τήν έμφυτη έξυπνάδα 
καϊ μυστηριακή βαθειά φωνή, ή ε
ρυθρόδερμους μέ ύπερηφάνεια άρχη- 
γών φυλής. Τί νά πρωτοθαυμάσης; 
Τόν πουριτανισμό τοΰ Βορρά, τήν 
λεπτότητα καί άριστοκρατία τού Νό
του, τήν Ανατολική ακτή πού τήν 
χτυπούν μανιασμένα κύματα, τά 
βράχια τού Κέντρου καϊ τήν έρημο 
ή τήν Δύση πού αρχίζει άπό πάγους 
καϊ φτάνει στά ήλιόλουστα χαρού
μενα μέρη;

(Συνεχίζεται)
ΦΙΛΙΩ ΚΟΜΗΤΟΥ
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Μηνιαία Έφημερίς 

A Β Η H 41, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1961 
"Ετος 2ον — Ά ρ ι 8. 11

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
’Εσωτερικού :

Έτησία . , , Δρχ. 60
‘Εξάμηνο; ...» 35
’Εξωτερικού:

Έτησία................... S 5 ή £ 2
Εξάμηνο; $ 3 ή £ 1

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
PENAN ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Σατωβριάνδου 4, 7ο; όροφο; 
Γραφεϊον 14 — Τηλέφ. 535.066

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ
Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΝ 

Σατωβριάνδου 4, 7ο; όροφο;
Γ ραφεϊον 14

Διευθΰνσει; σνμφώνω; τώ Νόμω. 
Ύττεύθυνο;:

PENA Α. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Κεφαλληνία; 47 — Άθήναι
‘Υπεύθυνο; Τυπογραφείου :

ΚΟΗΣΤΑΝΤΙΜΣ ΣΠΑΝΟΥΑΗΣ

Πάτμου 44—Άθήναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν ύττοχρεωτικά καί τά; 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τοΰ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των

’Επίσης αί δημοσιευόμενοι 
βιογραφία! δέν είναι κατά σει
ράν αξίας τών προσώπων πού 
αφορούν.

ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ
«Πλούσιος δέν εϊναι αύτός πού έχει πολλά, άλλά 

εκείνος πού άρκεϊται στά λίγα».

Βασανιστική, τυραννική και κακό
τεχνη σκέψη, ττού ή μιά γενεά άττό 
λαθεμένη αντίληψη αφήνει στην άλ
λη καϊ ποτέ δέν έλειψε μέχρι σήμερα, 
σάν κληρονομική άρρώστεια, άττό τήν 
ανθρώπινη, ζωή, είναι του Πλούτου. 
Κι’ αμέσως έδώ είμαστε ύποχρεω- 
μένοι νά δώσωμε έναν ορισμό τοΰ 
πλούτου κατά τήν κοινή αντίληψη 
καί μετά κατά τήν άντίληψη του αυ
τάρκη Σωκράτη. Πλούτος κατά τή 
γνώμη τών πολλών, είναι μεγάλη 
ποσότητα υλικών άγαθών, ώστε εύ
κολα, άνετα καϊ μέ περίσσεμα, νά 
χορταίνη ό άνθρωπος τϊς άνάγκες 
του. ’Αντίθετα πλούτος σύμφωνα μέ 
τόν ογκόλιθο τής σοφίας τοϋ Σω
κράτη, εΐναι ή ικανοποίηση τών ά- 
ναγκών τοΰ άνθρώπου μέ μικρή πο
σότητα άγαθών. Κι’ έδώ άμέσως 
άναρωτιόμαστε, μά μπορεί μέ λίγα 
πλούτη ό άνθρωπος νά ίκανοποιήση 
τόσες άνάγκες; Καϊ ή άπάντηση εΐ
ναι καταφατική. Μάλιστα μπορεί.

Ή ϊδια ή φύση μας, δέν εΐναι πα
ράλογη νάχει τόσες άπαιτήσεις ό
σες σήμερα δημιούργησε ό άνθρω
πος. Οί φυσικές άνάγκες εΐναι ώ- 
ρισμένες καϊ ουσιώδεις, ένώ οί τε
χνητές καί έπουσιώδεις, εΐναι άτέ- 
λειωτες καί άνικανοποίητες.

‘Ο άνθρωπος σά λογική οντότη
τα πρέπει νά βρή τήν ευτυχή λύση 
τού προβλήματος καϊ νά μή πνίγεται 
στό πέλαγος τών άπαιτήσεων τής 
σημερινής ζωής. Ή λύση εΐναι πε
ριορισμός τών άναγκών, παρά προ
σπάθεια άπόκτησης άγαθών. Ή ά- 
πόκτηση τού πλούτου, εΐναι δυσα
νάλογη πρός τή γέννηση τών άναγ
κών καί γιά τούτο τό άποτέλεσμα 
εΐναι άσχετο καϊ άσυμβίβαστο. Δέ 
λέμε πώς πολλοί ΐσως μάς ποϋν, 
ότι πρέπει νά περιορίσωμε τϊς ά
νάγκες στό έλάχιστο, ώστε νά πεθά- 
νωμε. "Οχι τέτοιο περιορισμό, άλ
λά περιορισμόν μέχρι τοΰ σημείου, 
πού καθώρισε ή ίδια ή φύση μας. 
Γιατϊ άλλοιώς συγχέουμε τϊς φυσι
κές μέ τϊς έπίκτητες (τεχνητές) ά
νάγκες. Αιτία τής άνάγκης τού 
πλούτου εΐναι, οί άνάγκες πού μάς 
περισφίγγουν καί μάς φοβερίζουν. 
Έάν λοιπόν ή αιτία, πού δημιουρ
γεί τό άδιέξοδον, δηλαδή οί άχα
ρες καϊ άπειλητικές άνάγκες, κατα- 
πολεμηθή, άσφαλώς καϊ ή άνάγκη 
τού πλούτου θά έκλειψη.

Έάν τό άτομο περιορισθή στήν 
ικανοποίηση τών βασικών άναγκών, 
ποτέ οί στοιχειώδεις απαιτήσεις τής 
ζωής, δέν θά τόν έσπρωχναν στόν 
βράχο τοΰ άπραγματοποίητου. Τώ
ρα θά σημειώσω τί λέει ό Bergson 
γιά τή σημερινή κοινωνία. «Ή άν- 
θρωπότητα βογγά μισοσυντετριμμέ- 
νη κάτω άπό τό βάρος τών προόδων 
πού έκαμε». Καϊ εΐναι άλήθεια πού 
υποστηρίζουμε καϊ μεΐς, ότι οί ά- 
κατάπαυστες έναλλαγές, οί χωρίς 
ρυθμό καϊ λογικό κινήσεις, οί άλλο- 
πρόσαλες ένέργειες, έφεραν τό οικο
νομικό αδιέξοδο καϊ τήν έξωφρενι- 
κή διαφορά. Υποστηρίζουν οί Μαρ- 
ξισταί, ότι όταν έπικρατήση τό προ
λεταριάτο, θά έχουμε οικονομική 
«εύρυθμίοο». Έμεΐς δέ συμφω
νούμε σ’ αύτό καϊ άμφιβάλ- 
λουμε, γιατί δσο καί άν φαινο
μενικά οί καταστάσεις πού διαδέ
χονται τϊς άλλες διαφέρουν, κατά 
βάση παραμένουν όμοιες, διότι ό
μοιοι εΐναι καϊ οί άνθρωποι πού τϊς

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Είς τά τρία προηγούμενα άρθρα 
μου ήσχολήθην μέ τό θέμα τοΰ Προ
γαμιαίου ’Ιατρικού Πιστοποιητικού 
ύγείας, διά τοΰ οποίου εΐναι δυνα
τόν ή άνθρωπότης νά διαφυλαχθή 
άπό τήν μάστιγα τών κληρονομικώς 
μεταδιδομένων νοσημάτων. Πιστεύω, 
ότι κάποτε παρά τάς άβασίμους άν- 
τιρρήσεις ώρισμένων κοινωνικών πα
ραγόντων θά καταστή δυνατή ή καθιέ- 
ρωσίς του πρός όφελος τής διαιωνίσε- 
ως τοϋ άνθρωπίνου γένους.

Δέν νομίζω δμως δτι τό θέμα τής 
διαφυλάξεως τής ύγείας έξηντλήθη 
καί δτι εΐναι δυνατόν νά κλείση μέ- 
χρις έδώ. Ένώ τό προγαμιαΐον πι- 
στοποιητικόν ύγείας εΐναι δυνατόν 
νά μάς προφυλάττη άπό τό άγος 
τής κληρονομικότητας, τό πιστοποιη- 
τικόν ύγείας άντιθέτως θά μάς προ
φυλάττη άπό οίανδήποτε νόσον ψυ
χοσωματικήν άπό τήν οποίαν ένδε- 
χομένως θά πάσχη ό όργανισμός μας 
έν γνώσει μας ή έν άγνοίςι μας. Βε
βαίως ύφίσταται καί σήμερον ό θε
σμός τοϋ Πιστοποιητικού ύγείας είς 
τά Σχολεία, Στρατόν, έργοστάσια, 
έπιχειρήσεις, ίδιωτικάς καί κρατι
κός, άλλά κατά τρόπον ό όποιος δέν 
έξασφαλίζει άπολύτως πολίτας καϊ 
κράτος.

Κατ’ άρχήν πρέπει άπαραιτήτως 
οί ύπεύθυνοι διαχειρισταϊ τής ύ
γείας μας ήτοι, οί ιατροί νά εΐναι α
διάβλητου άσφαλιστικής συνειδήσε-

ΣωΚΡΑΤΗΣ
δημιουργούν. Έμεΐς προτείνουμε 
τή λύση του Σωκράτη πού λέει κι’ 
ένα άλλο σχετικό μέ τόν πλούτο. 
«Νά πώς μπορεί κανείς νά γίνη 
πλούσιος, άν μπορέση άπό έπιθυ- 
μίες νά γίνη φτωχός». Ή γνώμη τοϋ 
Σωκράτη συμφωνεί καϊ μέ τή γνώ
μη τοΰ Θεανθρώπου Χριστού, ποί 
είπε «Τόν άρτον ήμών τόν έπιούσι- 
ον, δός ήμίν σήμερον». Καϊ γενικά 
ή διδασκαλία τοΰ Χριστού καϊ τών 
’Αποστόλων του, τονίζει τόν ήθικό 
■κίνδυνο πού διατρέχει ό πλούσιος, 
όχι γιατί εΐναι πιό πλούσιος, άλλά 
γιατί κατά γενικό κανόνα εΐναι ά- 
νήθικος, άσεβής πρός τό Θεό καϊ 
τούς συνανθρώπους του καί κατά 
τή γνώμη μας είναι ένα σαπρόφυτο 
τής κοινωνίας. Ό πλούτος, δταν δέν 
χρησιμοποιείται καλώς, τρέφει τήν 
Άνηθικότητα καϊ τή Διαφθορά, εΐναι 
ή πιό δυναμωτική τροφή γι’ αυτές. 
Έδώ, άν μάς ζητήσουν τέτοια πα
ραδείγματα πλουσίων, είμαστε σέ 
θέση άπό τόν κύκλο τοΰ γνωστού 
μας κόσμου κι’ άπό τό συγγενικό 
μας περιβάλλον, νά παρουσιάσωμε 
όχι ΕΥΑΡΙΘΜΑ, άλλά ΑΠΕΙΡΑΡΙ
ΘΜΑ.

Σχετικά ό Πασκάλ λέει δτι «’Α
γαπώ τήν φτώχεια γιατί κι’ ό 
Χριστός τήν άγάπησε. ’Αγαπώ τά 
πλούτη, γιατί μοΰ δίνουν τό μέσον 
νά συντρέξω τούς φτωχούς». Παρα- 
σιατική καί ζωντανή εικόνα περί αυ- 
ταρκείας μάς δίνει ό Κόλτων μέ 
τάς εξής φράσεις: «Ή άληθινή αύ- 
τάρκεια δέν έξαρτάται άπό δ,τι έχο
με, γιά τό Διογένη ήταν άρκετό έ
να πιθάρι, άλλά ολόκληρος ό κό
σμος, ήταν πάλι μικρός γιά τόν ’Α
λέξανδρο». Έδώ αναντίρρητα φαί
νεται δτι ή ποσότης τών άγαθών 
δέν μάς κάνει πλούσιους, άλλά ή 
αύτάρκεια. "Αλλοι μένουν ευχαριστη
μένοι στά λίγα καί θεωρούν τούς 
έαυτούς των ευτυχισμένους κι’ άλ
λοι έπιδιώκουν πολλά καϊ άν καϊ έ
χουν πλούτη δέν μένουν ευχαριστη
μένο: καί κατέχονται άπό τή δίψα 
άπόκτησης κι’ άλλων άγαθών. ’Απ’ 
αύτά μπορούμε νά μάθουμε καί τούς 
τρόπους τοΰ πλούτου. Καί σ’ αύτό 
συμφωνούν οί περισσότεροι. Δύο εΐ
ναι οί τρόποι, μέ τούς οποίους ό 
άνθρωπος μπορεί νά γίνη πλούσιος. 
‘Ο ένας εΐναι νά έχη κανείς δλα τά 
άγαθά γιά δλες του τϊς άνάγκες καϊ 
επιθυμίες καϊ ό άλλος νά μένη 'ικα
νοποιημένος μέ δσα έχει. Έμεΐς 
συμπαθούμε τόν δεύτερο τρόπο, γιά 
τόν όποΐο μίλησε καϊ ό Σωκράτης.

Καϊ έδώ τελειώνουμε τήν άνάπτυ- 
ξη τοΰ θέματος αύτού, έπειδή νομί
ζουμε δτι αύτά εΐναι άρκετά νά κα- 
ταλάβη κανείς τή μεγίστη άξια τής 
αύτάρκεια ς.

Συνιστοΰμε δέ τήν άρχή αύτή τοϋ 
Σωκράτη, νά τήν άκούση ή άνθρω- 
πότητα, πού σήμερα λατρεύει τό 
«Χρυσό Μόσχο», τά άτομα νά τήν 
κάμουν βίωμά των καϊ οί κοινωνίες 
καϊ τά έθνη νά τήν γενικοποιήσουν 
καϊ νά αφομοιώσουν τϊς βαθειές της 
έννοιες. Οί μεγάλες ήθικές μορφές 
παρέχουν τό παράδειγμα. Αύτές, 
κατά τή βεβαίωση τοϋ Bergson, «δί
νουν τό χέρι ή μιά στήν άλλη, πά
νω άπό τούς αιώνες καϊ τϊς πολιτεί
ες μας καϊ συναποτελοϋν δλες μα
ζύ, μιά Θεϊκή Πολιτεία, δπου μάς 
προσκαλοϋν νά μπούμε».

Ν. ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

Η ΑΝΘΟΥΛΑ
Κυριακή 29 ’Οκτωβρίου 1961.

Ήμέρα τών έκλογών, πού άναγ 
καστικά, μετά τήν έκτέλεσι τοΰ 
καθήκοντός σου πρδς τήν Πατρί- 
δα, κάθεσαι μέσα περιμένοντας 
Ανυπόμονα τήν δύσι τοϋ "Ηλιου, 
γιά ν’ Αρχίση ή Αγωνία τής Ανα
μονής τών Αποτελεσμάτων τών έκ
λογών. ’Άνοιξα τήν βιβλιοθήκη 
μου καί ξεχώρισα μερικά βιβλία 
παληά καϊ νέα, γιά νά θυμηθώ 
άπό τά παληά λίγο παρελθόν!!!

ΚΓ άπό τά νέα... μάλλον τί
ποτε !!!

Ξεχώρισα δυό βιβλία: Τό πρώ
το «ΕΡΓΑ Άνθούλας Σταθοπού- 
λου - Βαφοπούλου». Τό δεύτερο 
Μακεδονικό Ημερολόγιο.

Τό πρώτο μοΰ θύμισε μιά όμορ
φη - ξανθειά κοπελίτσα, πού έμοι
αζε σάν κερένια κούκλα καί πού 
ύπηρετοΰσε σάν δακτυλογράφος 
στήν ίδια ύπηρεσία μέ μένα (έ- 
ποχή 1030-31 Θεσ) κη).

Γι’ αύτήν δ Ξενόπουλος, δταν 
προλόγισε τά δημοσιευθέντα άργό
τερα έργα της (τό 1935) τήν 
παρομοίαζε μέ τό νεαρό κορίτσι 
πού περιγράφει κάπου δ Φλαμα- 
ριόν «σάν ψυχή ντυμένη μ’ ά- 
έρα».

Δέ θά ξεχάσω ποτέ τήν μανία 
πού είχε γιά τήν ποίησι καί τήν 
λογοτεχνία. Γιατί ήταν γεννημέ
νη γιά ποιήτρια καϊ όχι γιά δα
κτυλογράφος.

Είχε άργότερα παντρευτή, τόν 
άγαπητό τής καρδιάς της, ποιητή 
κ’ αύτόν τόν Γιώργο Βαφόπουλο.

Ή εύτυχία έπέπρωτο νά μή 
διαρκέση πολύ. "Ενα χρόνο μετά 
τό γάμο της άρρώστησε καϊ μπή
κε σέ σανατόριο.

Μοΰγραφε τακτικά, γράμματα 
πονεμένα, ποιήματα πού μιλούσαν 
στήν καρδιά.

Καί σιγά - σιγά χάθηκε. Πέθα- 
νε στά 1935! Καϋμένη Άνθούλα! 
Πόσο τήν κλάψανε οί γνωστοί 
της. Πολλοί γράψανε όμορφα λό
για γιά τά έργα της. Ό Ξενόπου
λος, δ Τέλλος ’Άγρας, ή Μυρτιώ- 
τισσα κ.&. Ό άνδρας της στό βι
βλίο στό. δποΐο δημοσιεύει τά ποι
ήματα καί τά διηγήματά της, καϊ 
τά δποϊα σέ προσεχείς έκδόσεις 
τής έφημερίδος μας θά δημοσιεύ
σουμε, έγραφε:
Έκεΐ πού θ’ άσαι λυτρωμένη άπό 

τούς πόνους 
ΚΓ άπ’ τήν οδύνη τοΰ Πικρού σου 

Μαρτυρίου 
Μές στήν αιώνια Μόνωση καί στή 

Γαλήνη 
Περίμενέ με.

’Έφυγες καί τοϋ Μαρτυρίου σου 
τήν οδύνη 

’Άνοιξή μου γλυκειά, τήν άφησες 
σέ ΜΕΝΑ 

δμως δταν ξοφλήσω τό βαρύ μου

θά-ρθω κοντά σου 
δ ’Άντρας Σου»

Καϋμένη Άνθούλα!!!
Σήμερα παραθέτω ένα ποιημα- 

τάκι της άπό τά πολλά που έγρα
ψε πρός τόν Ανδρα της καί στό 
επόμενο τό διήγημά της «Τό φι
λί τοΰ Καμπούρη».

«Σ’ ΑΓΑΠΩ»
Σ’ άγαπώ καί μέ λόγια σκληρά 

άς μιλώ σά σέ βλέπω 
Εϊναι ή Αγάπη μου Απέραντη, 

σάν τοΰ ήλιου τό φώς 
Μυστικά θά λατρεύεσαι, σύ πού 

είσαι γιά Μένα 
τών δνείρων μου στόλισμα κΓ δ 

κρυφός στοχασμός 
Σέ πονώ κΓ άς γελώ μέ κακία 

τής καρδιάς σου τόνπόνο 
Τής άγάπης σου σκλάβα είμαι κΓ 

όχι κυρά 
ΚΓ άν αγέρωχα διώχνω τά γλυκά 

σου τά χάδια 
άλλα χάδια σοΰ παίρνω ποιό τρυ

φερά.

ως έν τή έξασκήσει τοϋ καθήκοντος 
των. Έπϊ τοΰ προκειμένου ή ώφέλεια 
θά εΐναι μεγίστη, διότι καί ό πολί
της θά έξασψαλίζεται ή μάλλον θά 
άσφαλίζεται ύγειονομικώς, άλλά καϊ 
τό Κράτος θά περιφρουρήται άπό ά
σκοπους δαπάνας διά ιατροφαρμα
κευτικήν περίθαλψιν, άποζημιώσεως 
καϊ συντάξεως άνθρώπων οί όποιοι 
προσλαμβάνονται είς διαφόρους έρ- 
γασίας ώς ύγιεΐς, διά νά άποδεί- 
ξουν άργότερα δτι έπαθον έν ύπη- 
ρεσίςξ ή καϊ ένεκα ταύτης. Τό πιστο- 
ποιητικόν ύγείας καλώς έφαρμοζόμε- 
νον έξασφαλίζει είς τό Κράτος άπό 
στατιστικής πλευράς τόν δείκτην ύ
γείας τών πολιτών του καϊ τήν λή- 
ψιν ένδεχομένως τών αναγκαίων ύ- 
γειονομικών μέτρων διά τήν βελτίω- 
σιν τών συνθηκών έργασίας καί γέ
νι κώτερον τών δρων διατροφής καϊ 
διαβιώσεως.

Ή εύημερία καϊ ή πρόοδος τών 
λαών έξαρτάται άπό τήν ψυχοσωμα
τικήν ύγείαν τών πολιτών καϊ τών 
διοικούντων αύτούς, διότι άναφέρον- 
ται σταθμοί είς τήν Ιστορίαν δπου 
ή άνόρθωσις ή ή καταστροφή κρα
τών ύπήρξε συνυφασμένη μέ τήν ψυ
χοσωματικήν ύγείαν τών ηγητόρων 
των. “Έκαστος άνθρωπος γεννάται 
μέ έναν φάκελλον ύγείας μέ τόν ό
ποιον προικοδοτεΐται άπό τής ενδομή
τριου καταβολής του καί ό όποιος 
τόν άκολουθεΐ έφ’ δρου ζωής. ‘Ο 
φάκελλος αύτός εΐναι ό καθρέπτης 
τής ψυχοσωματικής του ύγείας καί 
μάς κατατοπίζει είς ποιαν κατάστα- 
σιν βιολογικώς εύρίσκεται καί είς 
ποια σημεία πρέπει νά προσεχθή 
καί νά θεραπευθή. Ή φροντίς αυτή 
άνήκει είς τήν οικογένειαν, είς τόν 
ίδιο τόν έαυτόν μας, είς τό Σχο- 
λεΐον καϊ είς τό Κράτος κατά κύ
ριον λόγον.

Ή καλώς έννοουμένη ψυχοσωμα
τική ύγεία τών πολιτών έξασφαλίζει 
πρόοδον, ευημερίαν, άγάπην καϊ χρη
στήν διοίκησιν είς τούς λαούς.

"Οπως δαττανώνται τεράστια πο
σά είς τούς διαφόρους τομείς τής 
κοινωνικής δραστηριότητας, οϋτω 
πρέπει άνευ οικονομιών νά δαπανών- 
ται καί είς τόν τομέα τής προλη
πτικής υγιεινής, διά τών καταλληλο- 
τέρων καϊ πλέον έκσυγχρονισμένων 
ύγειονομικών συστημάτων.

"Οπως διά μέσου τών αιώνων τά 
πάντα εξελίσσονται οΰτω καϊ τά μέ
σα τής βιολογικής συντηρήσεως τών 
άνθρώπων πρέπει νά διανύουν πα
ράλληλον δρόμον πρός τήν έξέλιξιν. 
’Απαραίτητος προϋπόθεσις τοϋ ΕΥ 
ΓΗΡΑΣ KE IN εΐναι ή ψυχοσωματική 
άκεραιότης, έφ’ δσον «νοϋς ύγιής έν 
σώματι ύγιή». Εΐναι γνωστόν δτι, 
βιολογία καί ηθική τυγχάνουν στενά 
συνδεδεμεναι καί δτι πρέπει νά ά- 
ποτελοϋν πάντοτε τό βάθρον τής 
άνοικοδομήσεως τών λαών, διά μίαν 
μελλοντικήν ειρηνικήν συμβίωσίν των 
καί μέ ιδανικά τήν άγάπην καϊ τήν 
άλληλεγγύην.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
’ Iατρός

ΜΕΝΤΙΟΥΜ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

<ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΛΑΚΑ)

Δέχεται καδ” έκάστηνs 
9—12 π. μ. καί 4—8 μ. μ.

Διεύδυνσις : 
Παρθενίου 6 καί Νοταρά 

Τηλ. 89-746

ΦΟΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΛΦΕΙΟΗ

ΒΕΟΧΑΡΗ ΜΠλΊΡΑΚΤίΡΗ

ΟΡΥΧΑΑΚΟΥ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ
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Π Ε I Ρ A I Ε Υ Σ

(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
Μετά τήν άνανδρη τραγική δολο

φονία τοΰ ’Εθνομάρτυρα ηρωικού 
μας άρχίατρου Νικ. Μανώλα οί φτε
ρωτές έλπίδες μας καϊ ή ενθουσιώ
δης αισιοδοξία μας, γιά τήν Έθνι 
κή μας αναγέννηση, άρχισαν νά κου- 
ρελιάζωνται καϊ ·νά ώχριοϋν, σάν 
φύλλα φθινοπωρινά. Μαύρη ήταν ή 
άπελπισία μας, δταν είδαμε μιά 
θλιβερή ήμέρα, τό Ελληνικό βαπό
ρι «Ρούμελη» νά μάς παίρνη καί 
τούς ύπόλοιπους "Ελληνες στρατιώ
τες καί βοηθούς τοΰ δολοφονηθέν- 
τος "Ελληνα άρχιάτρου καϊ νά μάς 
άφήνη μέ τά καμμένα μας όνειρα 
στήν αβεβαιότητα καϊ τήν άγωνία 
γιά τό μέλλον, στό έλεος τοϋ δη
μίου...

Ή εθνική συνείδηση δμως καϊ ό 
διακαής πόθος μας γιά τήν ’Ελευ
θερία, δέν έσβυσε μέ τά κτυπήματα 
καϊ τή βία, στις καρδιές όλων μας, 
άλλά σιγόκαιγε σάν ιερή φλόγα καϊ 
ένέπνεε δλη τή ζωή καϊ τή δραστη
ριότητα τοϋ ύπόδουλου "Ελληνα.

Μετά τόν έμπορικό οργασμό πού 
ακολούθησε — δπως μετά άπό κάθε 
πόλεμο — άπό τή Μάκρη καϊ τό Λι
βίσι μέ τήν Ελληνική μας Σμύρνη, 
πού έθεωρεΐτο πιά έλεύθερη, άρχι
σαν πάλι οί δικοί μας νά ερχωνται 
είς έπαφή μέ τούς έκεΐ .Ελληνικούς 
παράγοντες καί νά έργάζωνται γιά 
νά πραγματοποιηθή τό τολμηρό μας 
όνειρο, ή ένωσή μας μέ τήν έ
λεύθερη Ελλάδα.

Άφοΰ τά πρώτα σχέδια τών πα
τριωτών γιά τήν άπελευθέρωση ά- 
πέτυχαν, καί έπεσαν στά χέρια τών 
Τούρκων, έτοιμάζουν νέον φάκελλον 
μέ μυστικά έγγραφα, γιά τήν ελευ
θερία τής Πατρίδας μας, τά όποΐα 
παρέδωσε έμπιστευτικώς ό ιατρός 
Δούλης, τοϋ Παπαδουλή, είς τόν 
έμπορον Δημοσθένην Γεωργίου Δα
μιανόν, δστις ήτο έτοιμος νά μπαρ- 
κάρη στή Σμύρνη γιά έμπόρευμα, 
γιά νά τόν παραδώση στόν προορι
σμόν του. Μέ τί χτυποκάρδι παρα
κολουθούσαν άπ’ έξω οί άναγραφό- 
μενοι στά χαρτιά πατριώτες, μέ πό
σους κινδύνους έκεΐνος θά τά μετέ

Η S μ 4 σ
Διερωτηθήκατε ποτέ πώς 

βγαίνει το «Λιβίσι»; Πόση έρ- 
γασία κρύβεται πίσω άπ’ αύτδ 
ώσπου νά φθάση στά χέρια σας; 
Έχει μιά ύλόκληρη Ιστορία πίσω 
του πού δέν θά ήταν άσκοπο νά 
τή διηγηθοϋμε.

Πρώτα πρώτα αρχίζει ή συλ
λογή τής ύλης. Ή ύπεύθυνη αρ
χίζει νά κτυπα τις γνωστές πόρ
τες δηλαδή τούς τακτικούς συν
εργάτες τής έφημερίδος οί δποϊ- 
'«οι ύποσχέθηκαν νά γράφουν ένα 
κομμάτι κάθε φορά.

— Πότε θά μοΰ στείλετε τδ 
κομμάτι σας; ρωτά δειλά δειλά 
τήν πρώτη φορά.

— Μά άκόμη τώρα βγήκε τδ 
φύλλο έτοιμάζετε τδ επόμενο; ά
παντα δ συνεργάτης.

— Ναί, άλλά δπως βγήκαμε 
μέ καθυστέρησι πρέπει νά έτοι- 
μάσουμε γρήγορα αύτδ γιά νά 
βγούμε νωρίτερα.

— Καλά, θά σας τδ δώσω τή 
Δευτέρα.

Ήταν άρχές τής προηγούμε
νης έβδομάδος και ύπήρχε ή έλ
πίδα νά έτοιμασθοΰν δλα τδ 
κομμάτια. Μά ήρθε ή Δευτέρα 
πέρασε κΓ ολόκληρη ή έβδομάδα 
καί τίποτε.

Δευτέρα κροϋσις.
—■ Δέν μοΰ στείλατε τδ κομ

μάτι σας, παραπονεϊται.
Ναί, κάτι μοΰ έτυχε θά τδ έ

χετε οπωσδήποτε τήν Τετάρτη.
Τέλος ύστερα άπδ πολλές 

κρούσεις, τηλεφωνήματα καί 
διαβήματα μαζεύεται ή ύλη. ’Ό
χι γιατί δέν έχουν διάθεσι νά 
βοηθήσουν οί καλοί συνεργάτες 
της. Άλλά, γιατί, πνιγμένοι Ο
λοι στή δουλειά κι’ άπορροφημέ- 
νοι άπ’ τ'ις δικές τους φροντίδες, 
ξεχνούν. Σάν ερασιτέχνες συν
τάκτες δίνουν τήν ύλη τους δπο- 
τε μπορέσουν. Μπορούν δμως νά 
τηρούν έτσι ήμερομηνίες έκ- 
δόσεως;

Φυσικά γιά συγκέντρωσι ύλης 
μελλοντικής ούτε λόγος νά γίνε
ται. Τρομάζουμε κάθε φορά νά 
μαζέψουμε τήν ύλη τοϋ τρέχον
τος φύλλου.

Συγκεκριμένως ή ύλη διαβά
ζεται, τακτοποιείται, διορθώνε
ται έάν χρειάζεται, μετριέται 
καί στέλλεται στδ τυπογραφείο. 
Σέ λίγες ήμέρες έρχονται οί 
πρώτες διορθώσεις κι’ Αρχίζουν 
οί καυγάδες.

-— Μά τδ τάδε κομμάτι σοΰ 
έγραψα νά τδ κάνης μέ στοιχεία 
τών δέκα όπλα και μοΰ τδ έ

φερε! Ή Παναγία βοήθησε καϊ δέν 
άνεκάλυψαν τίποτα οί Τούρκοι.

"Οταν δμως έπέστρεψε μέ εμ
πορεύματα άπό τή Σμύρνη μέ τό 
τελευταίο βαπόρι πού έφερνε Χρι
στιανούς έμπορευομένους, — διότι 
άπεκλείσθη καϊ πάλι ή θάλασσα, — 
άνεκάλυψαν οί βάρβαροι τήν Ελλη
νική έφημερίδα πού μάς έφερνε — 
μέ βαρυσήμαντη ανακοίνωση τοΰ 
Προέδρου τής Ελληνικής Κυβερνή- 
σεως, Ελευθερίου Βενιζέλου.

Άμέσως τόν έφυλάκισαν. Καϊ τί 
τραβήξαμε μέ τϊς άνακρίσεις καϊ τά 
δικαστήρια, δέν λέγεται. Μόλις γλύ
τωσε άπό βέβαιη κρεμάλα μέ πολ
λά ρουσφέτια καί δωροδοκίες καί, 
ιδίως, χάρις είς τόν άδελφόν του 
Δαμιανόν Δαμιανόν, ό όποιος τά κα- 
τάφερνε μέ τούς Τούρκους καϊ κα- 
τώρθωνε νά τόν νομίζουν φίλον των.

Έσώθη αυτή τή φορά, άλλά ή
ταν γραμμένο νά σκοτωθή μέ άγνω
στο τρόπο, καί σέ άγνωστο τόπο 
καϊ νά χαθή στήν έξορία, μαζύ μέ 
τόσους άλλους μαρτυρικούς "Ελλη
νες, πάνω στήν άκμή τής δράσεώς 
του, σέ ήλικία 33 έτών...

Έν τφ μεταξύ τά πολιτικά πρά
γματα έλαβαν δυσάρεστη τροπή γιά 
τόν ύπόδουλο Ελληνισμό, λόγφ τών 
άντιθέτων συμφερόντων τών μεγάλων 
Δυνάμεων, καί ό πόθος τής ένώσε- 
ως τής Μάκρης μέ τήν Ελλάδα, 
άρχισε νά φαίνεται πλέον σάν ό
νειρο άπραγματοποίητο... "Ετσι πολ
λές οικογένειες τής Μάκρης καϊ τοΰ 
Λιβισιοΰ, λογαριάζαμε νά μετακο
μίσουμε στή Σμύρνη, ή όποια εΐχε 
στρατό Ελληνικό, γιά νά άναπνεύ- 
σουμε άέρα έλεύθερο...

Άλλ’ δμως μάς έπρόλαβαν οί 
Τούρκοι καϊ έφάρμοσαν, πάλι, αυ
στηρότατο άποκλεισμό άπό ξηρά καϊ 
θάλασσα, γιά ν’ άρχίσουν κατόπιν 
διωγμούς καί εξορίες, καθώς καί 
άλλα φοβερώτερα δεινά, μέχρι τόν 
τραγικό έπίλογο τοϋ Μικροθσιατικοΰ 
δράματος, τή Μικρασιατική κατα
στροφή...

ΒΕΡΟΥΛΑ. ΔΗΜ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ 

κανες μέ τών οκτώ στά ένδεκα 
καρέ. Γιατί; ’Έπρεπε νά γίνη 
έτσι.

Έάν ύπάρχη χρόνος πάει πί
σω στδ λινοτυπεϊο γιά νά ξανα- 
γίνη. Έάν δέν ύπάρχη φροντί
ζει στή σελιδοποίησι ή ύπεύθυνη 
νά τοΰ δώση μ’ άλλο τρόπο λί
γο «άέρα». Έν τφ μεταξύ πα
ραγγέλλονται τά κλισέ αν ύπάρ- 
χουν στδ τσιγκογραφεΐο τοΰ πα
τριώτη μας κ. Χάρη Μπαϊρα- 
κτάρη δ όποιος προσεφέρθη, εύ- 
γενώς νά μας τά κάνη δωρεάν, 
και τδν όποιον ευχαριστούμε άλ
λη μιά φορά άπ’ αύτή τή στήλη.

Άφοΰ γίνουν οί διορθώσεις 
και φύγουν πάλι γιά τδ τυπογρα
φείο γιά νά έκτελεσθούν γίνεται 
στδ χαρτί ή σελιδοποίησι τής έ
φημερίδος. Ετοιμάζονται οί τί
τλοι τών κομματιών καί δ χώρος 
δπως καί ή θέσι πού θά καταλά
βουν.

Κι’ έρχεται ή ήμέρα τοΰ τυπο
γραφείου πού Απαιτεί 5-6 ώρες 
ορθοστασία τής ύπευθύνου στδ 
τυπογραφείο.

— Αύτά τά στοιχεία δέν εΐ
ναι κατάλληλα γι’ αύτδ τδ κομ
μάτι. Τοΰτο τδ κομμάτι δέν έρ
χεται καλά έδώ δίστηλο. Καλλί
τερα νά γίνη τρίστηλο κ.ο.κ.

Πολλές άπ’ αύτές τις αλλα
γές παίρνουν πολύ χρόνο γιά νά 
γίνουν κΓ έτσι περνούν οί ώρες.

”Αν δλα πάνε καλά τελειώνει 
ή σελιδοποίησι τής έφημερίδος 
άπδ τδ μεσημέρι έως τδ βράδυ 
καί τή νύχτα γίνεται ή διόρθω
ση τών σελίδων της. Άλλά αν 
ώρισμένα κομμάτια έγιναν μέ 
μικρότερα στοιχεία και καταλά
βουν λιγώτερο χώρο πέφτουν έ
ξω οί ύπολογισμοί καί δέν φθά
νει ή ύλη. Καί τότε πρέπει νά 
/ραφοϋν ένα - δυδ κομμάτια τδ 

’ίδιο βράδυ, νά σταλούν στδ τυ
πογραφείο, πρωί-πρωΐ, γιά νά 
συμπληρωθούν τά κενά. Νέες 
διορθώσεις κΓ άλλη καθυστέ- 
ρησι.

Τέλος πάντων ή έφημερίδα 
τελειώνει καί άποστέλλεται στδ 
γραφείο. Έκεΐ αρχίζει άλλη δια
δικασία. Ή διαδικασία τής διεκ- 
περαιώσεως.

’Άλλοτε τήν εύθύνη καί τήν πε
ρισσότερη έργασία Ανελάμβανεν 
ή γραμματεύς τού Συλλόγου δε
σποινίς Αντιγόνη Γεωργαλί- 
δου, μέ βοηθούς κυρίως τδν αν
τιπρόεδρον κ. Μιχαήλ Πανηγύ- 
ρην καί μερικά αλλα μέλη τοΰ

(Συνέχεια εϊ; τήν 4ην Σελίδα)
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(Συνέχεια έκ τής 3η$ Σελίδος) 
μη καί δραματική φάσι οί μάχες 
τοΰ ηρωικού στρατού μας, μέσα 
στήν καρδιά τής Μικράς ’Ασίας.

"Ολοι.έπεσαν έπάνω στούς "Ελ
ληνες...

Πολιτικές αντιθέσεις, μηχανορρα
φίες, συνωμοσίες, διχασμός!... και 
έγινε αύτό πού έγινε...

Ή τραγική κατάρρευσι τοΰ Μι
κρασιατικού μετώπου καί ή πρωτο
φανής καταστροφή τής Σμύρνης!... 
Έμεΐς δέν· είχαμε ιδέα τό τί δια
δραματιζόταν έκεΐ.

Ή έκκένωσις τής Μάκρης άπό 
τούς κατοίκους της, έγινε μετά τις 
15 Σεπτεμβρίου 1922.

Μέσα οέ έλάχιστον χρονικό διά
στημα — ολίγων ημερών — δλη ή 
περιοχή μας, έπρεπε νά άδειάση. 
Νά άφήσουμε τή γή τών πατέρων 
μας, τά υπάρχοντά μας, τά σπίτια 
μας, τίς έκκλησίες καί τούς τάφους 
τών προγόνων μας καί νά φύγουμε 
στό άγνωστο, στήν έξορία, στήν 
«προοφυγκιά», δπως μάς άποκαλοΰ- 
σαν.

Τί τραγικές στιγμές γιά τά όρ- 
φανά γυναικόπαιδα, πού δλοι οί 
προστάτες των έλειπαν στήν αιχ
μαλωσία !

‘Η διαταγή ήτανε νά φύγωμε ά
μέσως, άλλά μεταφορικά μέσα δέν 
υπήρχαν'

Μόνο τούρκικες βάρκες έρχονταν 
γιά νά μεταφέρουν τίς Ελληνικές 
οικογένειες καί ζητούσαν ύπέρογκα 
ναΰλα, ένώ στήν προκυμαία έγίνον- 
ταν αυστηρότατος έλεγχος προ τής 
έπιβιβάσεως, και δέν έπιτρέπονταν 
νά παραλάβουμε μαζί μας χρυσά 
καί άργυρά νομίσματα ή κοσμήμα
τα, ούτε άκόμα καί μεταξωτά!

Ελληνικό βαπόρι δέν εΐχε έμ- 
φανισθή καθόλου γιά νά μάς παρα- 
λάβη.

Πολλές οικογένειες, πού δέν τούς 
είχανε πιά αφήσει χρήματα γιά νά 
πληρώσουν ναΰλα, άφοΰ μάς έλή- 
στευαν, κινδύνευαν νά μείνουν στό 
λεπίδι τών μανιασμένων τσετών (λη
στών) πού θά έφθαναν σέ λίγο, άν 
δέν έφρόντιζαν έγκαίρως άπό τήν 
’Αθήνα, οί άείμνηστοι πατριώτες μας 
ό ίερεύς Διονύσιος Καλαφάτης καί 
ό ιατρός Κωνσταντίνος Λαμέρας, 
γιά τή σωτηρία τών οικογενειών τών 
δυστυχών συμπατριωτών των.

Τις ή μέρες αύτές τής καταστρο
φής, υστέρα άπό δραστήριες ένέρ- 
γειες, κατορθώνουν νά έπιτύχουν, δ
πως άποσταλούν δύο έλληνικά βα
πόρια στό λιμάνι τής Μάκρης, γιά 
τήν παραλαβή τών Μακρολιβισιανών 
γυναικοπαιδών.

Οί Τούρκοι μάς βεβαιώνουν ύπου
λα, δτι θά μείνουμε ένα διάστημα 
στή Ρόδο, κΓ έπειτα θά γυρίζαμε 
πάλι στά σπίτια μας. Οί πιό φα
νατικοί Νεότουρκοι, δμως, μάς τό 
φωνάζουν καθαρά:

«Δέν θά ξαναγυρίσετε!»
Έμεΐς δμως δέν πιστεύουμε πώς 

οί Δυνάμειο — οί «Σύμμαχοί μας» 
— θά εύλογοΰσαν τόν σφαγιασμό 
τών Χριστιανικών ‘Ελληνικών πληθυ
σμών, άπό τόν Άσιάτη βάρβαρο, 
καί τήν παραχώρησι τών Μικρασια
τικών παραλίων στούς έχθρούς των 
Τούρκους. Πού νά φαντασθοΰμε δτι 
θά τούς έχάριζαν άκόμα καί τήν 
πλουσιώτατη Ελληνική ’Ανατολική 
Θράκη, χωρίς νά έχη καθόλου νικη- 
θή ό Στρατός μας έκεΐ!

(Συνεχίζεται)
ΒΕΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΘ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(τό γένος Μιχ. Δελησάββα)

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τήν Μην Ίανουαρίου καί ώραν 
5.30' 'μ.μ. έως 9 μ.μ. θά γίνη τό 
κόψιμο τής βασιλόπηττας τοΰ Συλ
λόγου είς τό κέντρον «Καλαμπάκα» 
τέρμα Πατησίων. Ή αίθουσα τοΰ 
κέντρου αύτοΰ εΐναι μεγάλη καί θά 
περιλάβη μεγάλον άριθμόν πατριω
τών. Διαθέτει ορχήστραν καί πλού
σιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα καί 
ή έπιτυχία τής έορτής προβλέπεται 
δπως καί ή περυσινή.

Οί έν Άθήναις διαμένοντες πατρι
ώτες μας δύνανται νά μεταβοΰν είς 
τό κέντρον «Καλαμπάκα» διά τών 
αύτοκινήτων καί τρόλεϋ τής όδοΰ 
Πατησίων καί τοΰ Πειραιώς διά τοΰ 
’Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου (Στάσις 
‘Αλυσίδα πλησίον τοΰ κέντρου).

ΣΥΝΑΥΛΙΑ

‘Ο γνωστός κιθαριστής κ· 
Γεράσιμος Μηλιαρέσης έδέχδη κα
τόπιν παρακλήσεως τοΰ ήμετέρου 
Σύμβουλου κ. Γεωργίου Παναγή, 
νό δώση ένα ρεσιτάλ κιθάρας 
ύπέρ τοϋ Συλλόγου. Πρός τόν 
σκοπόν αυτόν έκλείσθη ή αίθουσα 
τοΰ Παρνασοΰ, διά τήν Παρασκε
υήν 2 Φεβρουάριου 1962 καί ώραν 
7.30 μ.μ.

ΕΚΔΡΟΜΗ

Τήν 4ην Δεκεμβρίου πραγματο
ποιήθηκε ή προγραμματισμένη εκ
δρομή τοΰ Συλλόγου είς "Αγιον 
Παντελεήμονα Μαραθώνος.

Ήταν ϊσως ή καλλίτερη έκδρομή 
πού έκανε ό Σύλλογος κι’ έτυχε νά 
γίνη στήν ωραιότερη ίσως ήμέρα 
του χρόνου. Κανένα συνεφάκι δέν 
σκίαζε τόν καταγάλανο ούρανό κι’ 
ό ήλιος ζεστός, σάν ανοιξιάτικος, 
χρύσιζε μιά άρυτίδωτη θάλασσα 
μπρστά μάς. Υπήρχε ήσυχία καί 
γαλήνη γύρω μας πού φοβόμαστε 
καί νά μιλήσουμε άκόμα μήπως τήν 
ταράξουμε.

Αύτό έγινε ώς τό μεσημέρι. Με
τά τό φαγητό δμως, μετά τό φρέσ
κο ψάρι, τή μπύρα ή τό κρασί τό 
κέφι άναψε. Οί πατριώτες μας δύ
σκολα μπορούν νά συγκρατήσουν τό 
ενθουσιασμό τους. Ή εύχαρίστησίς 
εκδηλώθηκε στή σούστα τήν όποναί 
χόρεψαν δλοι καθώς καί στά πα
τριωτικά τραγούδια πού τραγούδη
σαν μέ συνοδεία κιθάρας τοΰ κ. Γ. 
Παναγή. Σέ μιά στιγμή μάλιστα 
πού σηκώθηκαν άπό τό ένα κέντρο 
καί πήγαν νά τραγουδήσου στούς 
παρακαθημένους πατριώτας σέ άλ
λο κέντρο, προκάλεσαν τήν προσοχή 
καί τά εύμενή σχόλια ξένων εκδρο
μέων.

Στήν άλησμόνητη αύτή εκδρομή 
είχαμε καί τήν’συντροφιά τής άρχαιο- 
λόγου Δεσποινίδας Έφης Σαπουνά 
ή όποία μάς ξενάγησε κατά τήν έ- 
πίσκεψίν μας είς τόν Τύμβον.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1962 
ώρα 5.30*  μ. μ. 9 μ. μ.

Δαυίδ, πού μέ δπλον τήν Προσευ
χή νικούσε στις μάχες, καί τδν 
Έζεκία. ’Ιδιαίτερα δ Δαυίδ μέ τή 
δύναμη τής Προσευχής, ένίκησε 
τδν γίγαντα σέ σωματική δύναμη 
ολιάθ. Μέ αύτά συμφωνεί καί δ 
Γάλλος ποιητής Μπωντλαίρ, πού 
λέει δτι «ή προσευχή είναι μία 
άκένωτος δεξαμενή δυνά^εως». 
Ό Θεοσεβής μας λαός, στις δοκι
μασίες του έννοιωθε πάντοτε τή 
δύναμη τής Προσευχής. Καί άς 
θυμηθούμε τή σωτηρία τής Κων
σταντινουπόλεως, μέ τίς δλονύχτι- 
ες προσευχές τοΰ λαοΰ της, πρδς 
τήν Ύπεραγίαν Θεοτόκον. Μέ τίς 
εύλογίες τής Μεγαλόχαρης, άνέ- 
βηκε τδ χειμώνα τοϋ 1940', στις 
βουνοκορφές τής Πίνδου καί τοϋ 
Γράμμου δ στρατός μας.

Μέ τήν Προσευχή μπορεί δ κα
θένας μας, νά ζητήση δ,τι θέλει. 
Έάν δ Θεδς δή, δτι αγαπάμε τήν 
Προσευχή καί τού ζητάμε τή βοή- 
θειά του θά μάς βοηθηση άνέλπι- 
στα. Ό ίδιος δ Χριστός είπε στις 
διδασκαλίες του «τίς έξ ύμών θέ
λει δώσει λίθον είς τδν υιόν του, 
ζητοΰντα άρτον;» ’Έτσι καί δ Ού- 
ράνιος Πατέρας, θά μάς δώση μέ 
εύχαρίστηση δ,τιδήποτε τοΰ ζη- 
τήσωμε στήν Προσευχή μας. ’Έ

ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΤΕΊΌΝ
Ε ί ς

ΚΕΝΤΡΟΝ ΚΛΛΑΜΠΟΚΑ
Τέρμα Πατησίων - ΑΘΗΝΑΙ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

1. Galilei (1522-1591) Σουίτα 
α) Πρελούδιο 
β) Άλεγκρέττο 
γ) Τραγούδι 
δ) Σαλταρέλλο

Μενουέττο Διασκευή Γ. Μηλιαρέσης2· J. Haydn
3. J. S. Bach

5. Ε. Desderi

6· Μ· de Balia 
7· J. Tcerina 
8. Μ. Torrola 
θ.J. Albenir

Σισιλιάνα, Κουράκα, Γκαβόττα
Διασκευή A. Segovia
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Μ Ε Ρ ΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

(Συνέχεια έκ τή$ 3ης Σελίδος) 

άξια καί τήν άνάγκη τής Προσευ- 
χή«·

Οί ’Άγγελοι μάς δίνουν τδ πα
ράδειγμα τής Προσευχής καί τδν 
τρόπο μέ τδν όποιον έπιβάλλεται 
νά τήν κάνουμε. Μέ φόβον καί 
χαράν! Μέ φόβον μήπως δέν φα
νούμε αντάξιοι τής Προσευχής μας 
καί μέ χαράν γιά τήν ασύγκριτη 
τιμή πού αξιωθήκαμε νά έχουμε 
άπ’ τδ Θεό.

’Έχουμε μεγάλο συμφέρον καί 
δίκαιοι καί άμαρτωλοί νά προσευ- 
χώμαστε.Ή εύσπλαγχνία τοΰ Θε- 
οΰ είναι άπέραντη και άστείρευτη 
πρδς χάριν της άνοίγει τίς σω
τήριες άγκάλες του καί μας δέχε
ται μέ χαράν, μόνο δμως νά μετα- 
νοήσωμεν. Τά αύτιά του είναι όλά- 
νοιχτα, ώστε νά άκούη τούς χτύ
πους τής καρδιάς μας καί τούς α
δύνατους ψίθυρους τής έπιθυμίας 
μας. Οί μετανοοΰντες είλικρινά, 
συγχωροΰνται. Παράδειγμα έχομε 
τόν Τελώνη τοΰ Εύαγγελίου, πού 
σώθηκε μέ τήν θερμή προσευχή, 
άπδ τίς πολλές του άμαρτίες. Ή 
άξια τής ψυχής είναι μεγαλύτερη 
καί περισσότερη άπδ τήν άξια 
τοΰ σώματος, γι’ αύτδ καί ή φρον
τίδα καί ή μέριμνα τοϋ Θεοϋ, γιά 
τή Σωτηρία τής ψυχής είναι μεγα
λύτερη. Ή Προσευχή άπέδειξε 
δ ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος, είναι 
«τδ άντιφάρμακον» τής άρρωστης 
ψυχής μας. Διαφυλάσσει τδν άν
θρωπον άπδ τούς κινδύνους καί τοϋ 
δίνει δύναμη ανίκητη καί άκαμπτη 
στούς άγώνες του. Παραδείγματα 
φωτεινά, έχουμε τδν Βασιλιά

Αύτοσχεδιασμός
Δακτυλοθεσία Γ. ΜηλιαρέσηΒ 

’Αφιέρωμα Δακτυλοθεσία A. Segovia 
Σολεάρε Δακτυλοθεσία A- Segovia 
Μαδρόνος » A. Segovia
’Αστούριας Διασκευή » »

χουμε ύποχρεώσεις νά ύμνοΰμεν 
καί νά εόχαριστοϋμεν τδν Θεόν, 
γιά τίς πολλές του εύεργεσίες καί 
χάριτες πού μάς στέλνει. Τή ση
μασία πού έδωσε δ Χριστός στήν 
ΙΙροσευχή, δέν μπορούμε ήμεΐς 
νά τήν περιγράψωμε. Κάθε Χρι
στιανός οφείλει νά μπή βαθειά 
καί σέ δλη τήν έκταση τού νοή
ματος τής άξίας της καί άνάλογα 
νά κανονίση. '0 Προφήτης Δανιήλ 
μάς διδάσκει, δτι τό νά μήν προσ
ευχόμαστε, είναι «πικρότερο? καί 
τοΰ θανάτου», δ ίδιος δέ προτιμού
σε νά πεθάνη, παρά νά ζήση λίγη 
ώρα χωρίς Προσευχή.

Γνωρίζοντες αύτά περί προσευ
χής, άς γονατίσωμε καί ήμεΐς μέ 
φόβον, σεβασμόν καί χαράν καί 
άς ψιθυρίσουμε παρακλητικά πρός 
τδν Πανάγαθον καί στοργικόν μας 
Πατέραν ώς εξής: «Κύριε, κυβέρ
νησε τήν ζωήν μου, εξούσιασε τά 
αισθήματα μου, κατεύθυνε πρδς 
τδ συμφέρον μου τήν θέλησίν μου. 
Σύ γνωρίζεις τούς πόθους καί τάς 
έκζητήσεις μου. Σύ δ δποιος βλέ
πεις τδ μακρυνδν βάθος τής αΐω- 
νιότητος, γνωρίζεις πού πρέπει 
νά φθάσω, Κύριε».

Ν. ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

ΔΙΑΤΙ ΗΛΘΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

Τό πλέον τρομερόν, το πλέον καταστρεπτικόν γεγονός τοϋ 
κόσμου είναι ή αμαρτία. Ή αίτια πάσης ανησυχίας, ή ρίζα πά
σης θλίψεως ο όλεθρός παντός ανθρώπου εύρίσκεται εις μίαν 
μόνην λέξιν, τήν λέξιν αμαρτία. Άνέτρεψε τήν φΰσιν τοϋ άν
θρώπου. Κατέστρεψε τήν έσωτερικήν αρμονίαν τής ζωής του. 
'Όλαι αί καταστροφαί, δλοι οί πόλεμοι, δλαι αί άσθένειαι, δλαι 
αί ταραχαι ευρίσκουν τήν ρίζαν των είς τήν αμαρτίαν. Δια- 
ποτίζει μέ δηλητήριον τήν καρδίαν. Είς τήν Γραφήν περιγρά- 
φεται ως τρομερά καί θανατηφόρος νόσος, ήτις έχει άνάγκην 
ριζικής θεραπείας. Είναι ήφαίστειον έν δράσει. Εϊναι παρά- 
φρων θραύσας τάς άλΰσεις του και έξελθών άπό τό ασυλον.

Είναι κεραυνός κατευθυνόμενος πρός τήν γήν. 'Ένεκα τής 
αμαρτίας κάθε ρεματιά έχει κηλιδωθή άπό ανθρώπινον έγκλη
μα, κάθε αύρα έχει ηθικώς διαφθαρή, κάθε φώς τής ήμέρας 
έχει σκοτισθή, κάθε κΰπελλον ζωής έχει πληρωθή πικρίας, κά
θε δρόμος έχει σπαρή μέ επικίνδυνα εμπόδια, κάθε ταζείδιον 
έχει γεμίσει μέ έπιδοϋλους υφάλους. Ή αμαρτία καταστρέφει 
πάσαν ευτυχίαν, σκοτίζει τόν νοϋν, μολύνει τήν συνείδησιν, 
μαραίνει τό κάθε τι, πρακαλεΐ ολα τά δάκρυα τής λύπης και δ- 
λας τάς αγωνίας καί τά άγχη, ύπόσχεται βελούδο και δίδει σά
βανου , υπόσχεται ελευθερίαν καί δίδει σκλαβιάν, ύπόσχεται 
νέκταρ καί δίδει χολήν, ύπόσχεται ζωήν και δίδει θάνατον. 
Έπι αιώνας οί άνθρωποι έχάνοντο εις τό πνευματικόν σκότος, 
τυφλωμένοι άπό τήν αμαρτίαν, ευρισκόμενοι εις τήν άνάγκην 
νά ψηλαφούν μήπως εϋρουν κάποιαν διέξοδον. Έζήτουν κά
ποιον ποΰ θά ήδύνατο νά λυτρώση αυτούς. Άπό τοΰ πρωτογό
νου άνθρώπου τής ζούγκλας μέχρι τοΰ πολιτισμένου άνθρώπου 
τής 'Ελλάδος, τής Αίγυπτου και τής Ρώμης οί έν συγχύσει 
άνθρωποι προέβαλλον ολοι τό ίδιον έρώτημα. Πώς δύναμαι νά 
έξέλθω άπό τό χάος; Τί δύναμαι νά πράξω; Ποιον δρόμον 
νά άκολουθήσω; Πώς δύναμαι νά ύπερνικήσω τήν τρομερόν 
αυτήν νόσον;

Ή Άγια Γραφή διδάσκει οτι δ Θεός εϊναι Θεός άγάπης. 
’Ήθελε νά κάμη κάτι διά τόν άνθρωπον. Ήθελε νά τόν σώ- 
ση. Δέν μπορούσε δμως νά παράβλεψη τήν αμαρτίαν τοϋ άν
θρώπου, διότι τόν εϊχε προειδοποιήσει «ή δ’ αν ήμερα φάγητε 
άπ’ αύτοΰ θανάτφ άποθανεϊσθε (Γεν. β, 17». Ό άνθρω
πος έθελουσιως παρήκουσε τόν Θεόν και έπρεπε νά τιμωρηθή. 
’Άλλη λύσις δέν ύπήρχε. Διά τούτο έπρεπε νά εύρεθή κάποιος 
άλλος τρόπος, άλλως δ άνθρωπος ήτο δριστικώς χαμένος. ’Ήδη 
άπό τόν κήπον τής Έδέμ δ Θεός προειδοποίησε και έδωσε ύπό- 
σχεσιν είς τόν άνθρωπον δτι κάποιαν ήμέραν θά ήρχετο δ λυ
τρωτής, θά ήρχετο δ ελευθερωτής. Ό Θεός έδωσε έλπίδα σωτη
ρίας είς τόν άνθρωπον, διά μέσου δέ τών αιώνων δ άνθρωπος 
έκρέματο άπό τό νήμα αύτής τής έλπίδος. Αυτό δέν ήτο τδ δλον. 
Καί άλλαι άκτΐνες φωτός προήρχοντο έκ τοΰ ουρανού. Καθ’ 
δλην τήν περίοδον τής Παλαιάς Διαθήκης δ Θεός εδιδεν ύπό- 
σχεσιν εις τόν άνθρωπον δτι δύναται νά σωθή δΓ άντικαταστά- 
του. ΔΓ ένός άλλου δστις θά έπλήρωνε τό τίμημα, διά τήν εξα
γοράν τού άνθρώπου. Εϊναι αληθές δτι οί άνθρωποι προσεπά- 
θησαν μόνοι των νά έπιστρέψουν είς τόν Θεόν, άλλ’ ουδέποτε 
κατώρθωσαν νά έπιτύχουν τοΰ σκοπού των. Έδσκίμασαν πολ
λούς δρόμους άλλ’ δλοι άπέτυχον. "Όλα αυτά ήσαν συνονθηλεύ- 
ματα φαρμάκων, τά δποϊα δ κόσμος έδοκίμαζεν καθ’ δν χρόνον 
άνέμενεν τόν μεγάλον Ιατρόν. Είς τήν ιστορίαν βλέπομεν δτι 
ή πρώτη προσπάθεια κατέληξε μέ τήν σύγχυσιν τών γλωσσών 
είς τόν πύργον τής Βαβέλ και έκτοτε άπέτυχεν πάσα άλλη προσ
πάθεια. Ή μόνη λύσις ήτο ένα άθώον εθελοντικόν θύμα νά άπο- 
θάνη ώς αντικαταστάτης τοΰ άνθρώπου. Τό άθώον τούτο θύμα 
θά έσήκωνε έπάνω του τήν κρίσιν τής τιμωρίας και τόν θάνατον 
τού άνθρώπου. Άλλά ποΰ ύπήρχεν ένα τοιοΰτον άτομον; Δέν 
ύπήρχεν έπί τής γής, διότι ή Γραφή λέγει «πάντες γάρ ήμαρ- 
τον» (Ρωμ. γ' 23). 'Τπήρχε μόνον μία δυνατότης. Ό Τίός τοϋ 
Θεού μόνον ήδύνατο νά βαστάση τό βάρος τής αμαρτίας δλων 
τών άνθρώπων. Ό ’Ιησούς Χριστός εΐναι τδ δεύτερον πρόσω- 
πον τής Αγίας Τριάδος. Ή Γραφή διδάσκει δτι δ ’Ιησούς δέν 
εϊχε άρχήν. 'Όλα έδημιουργήθησαν δΓ αύτοΰ. Ή γέννησίς Του, 
τήν δποίαν έορτάζομεν δέν ήτο ή άρχή Του. Ή Βίβλος λέγει: 
«Έν άρχή ήν δ Λόγος καί δ Λόγος ήν πρός τόν Θεόν καί Θεδς 
ήν δ Λόγος» Ίωαν. α, 1). Ό ’Ιησούς είπε περί εαυτού: «Έγώ 
είμί τδ Α καί τδ Ω, ή αρχή καί τό τέλος». Έκεΐνος λοιπόν καί 
μόνον Έκεΐνος εΐχεν τήν δύναμιν καί τήν Ικανότητα νά φέρη 
τδν άνθρωπον δπίσω είς τδν Θεόν. Καί δΓ αύτόν ακριβώς τόν 
σκοπόν ήλθεν έδώ κάτω στή γή καί έλαβε δούλου μορφήν. Αί 
άγγελικαί δυνάμεις ύπεκλίνοντο μέ ταπείνωσιν καί έφριτταν κα
θώς δ βασιλεύς τών βασιλευόντων εΐσήλθεν είς τήν αδαμαντί
νην του άμαξαν καί μίαν σκοτεινήν νύκτα καθ’ ήν στιγμήν οί 
συνοδεύοντες άγγελοι έψαλλον τδ «Δόξα έν ΰψίστοι» άπέρριψε 
τά βασιλικά αύτοΰ ενδύματα καί έφόρεσε τό ράκος τής ανθρώ
πινης σαρκός, έγινεν άνθρωπος: Ήλθεν νά άποκαλύψη τδν Θεόν 
είς τούς ανθρώπους καί (χρησιμοποίησε τήν άνθρωπίνην γλώσ
σαν διά νά εϊπη δτι δ Θεδς εΐναι Θεδς άγάπης καί δτι μάς άγα- 
πα. Μάς ώμίλησειν περί τοϋ θείου ελέους καί τής θείας εύσπλαγ- 
χνίας πρδς τούς αμαρτωλούς ανθρώπους, περί τής θείας χάρι- 
τος καί τής αιωνίου ζωής. Έπραξε καί κάτι άλλο, άσυγκρίτως 
άνώτερον. Έλαβε σάρκα καί αίμα άνθρώπου μέ σκοπόν νά άπο- 
θάνη, νά δώση τήν ζωήν του, λύτρον άντί πολλών. Ή σκιά 
τοΰ θανάτου έπεκρέματο συνεχώς καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών 
τριάκοντα τριών έτών τής επιγείου ζωής του. Τήν νύκτα πού 
έγεννήθη δ Χριστός δ Σατανάς έτρεμεν. Προσεπάθησε νά τόν 
έξοντώση άμα τή γεννήσει του. Ό ’Ιησούς έζησε ταπεινήν ζωήν. 
Δέν έπεζήτησε τήν φήμην καί τάς τιμάς τών άνθρώπων. Έγεν- 
νήθη είς ένα σπήλαιον. Έμεγάλωσε είς ένα άσήμαντον χωρίον, 
τήν Ναζαρέτ. Ήτο ξυλουργός. Έμάζευσε γύρω του μίαν δμά- 
δα απλοϊκών άλιέων τής Γενησαρέτ ως μαθητάς. Έταπείνωσε 
τδν εαυτόν του τόσον δσον δέν έταπεινώθη ποτέ άνθρωπος. Καί 
έδίδασκεν μέ τέτοιο κύρος ώστε οί άνθρωποι τών ήμερών του 
έλεγαν «ουδέποτε ούτως έλάλησεν άνθρωπος». Κάθε λόγος του 
ήτο Ιστορική άλήθεια. Κάθε λέξις του σαφής καί καθαρά. Δέν 
ύπήρχον ύπεκφυγαί είς τάς άπόψεις του, άσάφεια είς τά δι- 
δάγματά του. Τά ρήματά του ρήματα αιώνια καί αληθινά, μέ 
κύρος παντοτεινόν. ”Αν δέ αί ίδέαι τού ’Ιησού τάς δποίας διε- 
κήρυξεν εις τδν κόσμον προ είκοσι αιώνων δέν άπέδωσαν μέ
χρι σήμερον πλήρη τήν καρποφορίαν των, καί αν τόσον εις τάς 
σχέσεις τών ατόμων δσον καί τών εθνών αί χριστιανικά! άρ- 
χαί παραμένουσι κατά μέγα μέρος άνεφάρμοστοι καί αν έξακο- 
λουθή ή αλήθεια νά εύρίσκεται έπί τού ικριώματος καί ή ά- 
δικία έπί τοΰ θρόνου, είς ταϋτα δέν εΐναι ύπεύθυνος δ κήρυξ 
αύτών, άλλά ή άνθρωπότης καί πρδ πάντων οί ήγήτορες αύ
τής, τών δποίων ή πλειονότης δέν ένεστερνίσθη είλικρινώς τδ 
κήρυγμα τοΰ ’Ιησού. Καί εΐχε πληρέστατον δίκαιον δ σοφός 
έκεΐνος πού εΐπεν: «οί άγγελοι τών Χριστουγέννων θά επανέρ
χονται είσέτι έπί μακρόν μέχρις ού εϋρωσι τούς άγαθούς ποι
μένας, τούς ποιμένας τών μεγάλων ανθρωπίνων ποιμνίων καί 
άκούσωσι παρ’ αύτών τήν πρόθυμον άπάντησιν: «Διέλθωμεν δή 
έως Βηθλεέμ καί ίδωμεν τδ ρήμα τοΰτο τό γεγονός, δ δ Κύ
ριος έγνώρισεν ήμϊν».

’Αρχιμανδρίτης ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ।

ΚΑΑΑΙΣΤΡΑΤΟΣ 
ΜΙ ΜΜ
Συνέχεια έκ_τή$ 2α$ Σελίδο$

Γιά μιά στιγμή ή καρδιά τής Πρό- 
κλας χτύπησε δυνατά. Όλη της ή 
προσοχή, όλη της ή σκέψη, ήταν τώ
ρα στραμμένη στό άρμα του Καλλί- 
στρατου, στήν άψογη κορμοστασιά 
του ύπεροχου συνοίκου της.

Τά τρία άρματα έπαιρναν, τώρα, 
μέ ταχύτητα κάποια στροφή. Ξα
φνικά τό ένα άπ’ αυτά λοξοορομησε... 
I Ιροχώρησε μιά μικρή απόσταση, σάν 
μεθυσμένο, κΓ επειτα άναποόογυ- 
ριστηκε. Ή Πρόκλα έκλεισε άσυναί- 
σσητα τά μάτια της. Γ ρήγορα, όμως 
τ’ άνοιξε μέ Θάρρος.

— ’ Οχι, δέν είναι τοΰ Καλλίστρα- 
του. Αύτουνοΰ προχωρεί ίσια, σταθε
ρά, είπε άπό μέσα της.

‘Ο νεαρός Μικρασιάτης έγύριζε 
πιά άπό τήν άλλη πλευρά, τήν αν
τίθετη τοΰ Βράχου, μά δίπλα έμενε 
μονάχα ένας, παντα αυτός, ό άσχη
μος, ό άγριος άνδρας. Οΐ άλλοι εί
χαν άπομείνει πολύ πίσω.

"Οταν τό όχημά του συμπλήρωσε 
τόν πρώτο γύρο, τό πλήοος άρχισε 
νά ψωνάζη πρός τό μέρος του:

— Νεαρέ, κουράγιο νεαρέ!...
Στήν ϊδια σειρά εξακολουθούσε νά 

βρίσκεται κΓ ό άλλος άρματηλάτης. 
'ϋ κόσμος, δμως, εδειχνε τή συμ- 
πάθειά του πρός τόν Καλλίστρατο, 
πρός τόν έπίδοξο νικητή...

— Συνεπαρμένη άπό τό γενικό εν
θουσιασμό, ή Πρόκλα, δέν κρατήθηκε. 
Πετάχτηκε κΓ αυτή όρθια κΓ ή λε
πτή φωνή της συγχωνεύθηκε στή με- 
γαλειώδικη αποθεωτική κραυγή τοΰ 
πλήθους πού συνέχιζε τις παροτρύν
σεις:

— Κουράγιο!.... Κουράγιο!...
Τά δυό άρματα — τοΰ Καλλί- 

στραοτυ και τοΰ θηριόμορφου άντρα 
— περνούσαν, τώρα, σάν βολίδες 
μπροστά άπό τό πλήθος. Λές κΓ ά- 
κουσε τή φωνή της τό παλληκάρι; 
Λές καί ξεχώρισε τή δροσερή, κορι
τσίστικη φωνούλα άνάμεσα άπό τό 
βουητό τοϋ πλήθους; Γιατϊ έκείνη 
τή στιγμή έστρέφε τό βλέμμα του 
προ ςτά έπάνω, πρός τήν έξέδρα, καί 
— πράξενο — οΐ ματιές τους πρό- 
φθασαν σέ μιά στιγμή νά συναντη
θούν. Ναί, σέ μιά μόνο στιγμούλα, 
σάν έκείνη τής άστραπής πού περνά
ει άπ’ τά σύννεφα. Πόση ώρα θέλει 
γιά ν’ άνάψη ή λάμψη της; Τόση 
χρειάστηκε γιά ν’ άστράψουν οί μα
τιές τους.

Έκείνη τή στιγμή, ό νεαρός ηνίο
χος, παρ, ολίγο νά τήν πληρώση ά- 
κριβά. Γιατί έκεΐνα τά δευτερόλεπτα 
έπωφελήθηκε ό άντίπαλός του γιά 
νά λοξοδρομήση και νά πέση, σχε
δόν έπάνω του. "Αλλο ένα δευτερό
λεπτο νά βαστοΰσε ή ματιά ;ταΰ Καλ
λί στρατού πρός τήν Πρόκλα και δέ 
θάπαιρνε είδηση γιά τόν θανάσιμο 
κίνδυνο πού διέτρεχε. Τό άρμα τοΰ 
άλλου θάπεφτε πάνω του καί θά τόν 
τσάκιζε. Μά, γιά καλή του τύχη, άντι- 
λήφθηκε τήν πρόθεση τοΰ άντιπάλου 
του καί λοξοδρόμησε. ‘Ο άλλος 
κλονίστηκε μέ τή φόρα πού πήρε καί 
λίγο έλειψε νά πέση. ’Ισορρόπησε, 
όμως, άμέσως και μαστίγωσε τ’ ά
λογά του. Αύτά χύθηκαν, άφρίζοντας 
πρός τά έμπρός.

'Η νίκη φάνηκε γιά λίγα λεπτά 
τής ώρας νά κάμνη άπιστία στόν 
Καλλίστρατο. Εΐχε κλονιστή άπό τό 
άναπάντεχο φέρσιμο τοϋ άντιπάλου 
του καί δέν έδινε άκόμα ταχύτητα.

Τότε τό πλήθος, πού στό μεταξύ 
πληροφορήθηκε τ’ όνομά του, άρχισε 
νά τοΰ δίνη, πάλι, κουράγιο:

— Μπρος, Καλλίστρατε!... ’Αδι
κία! ’Αδικία!... Ντροπή στό βάρ
βαρο!

(Συνεχίζεται)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

γέννησή σου Χριστέ ό Θεός ήμών»..». 
είς τόν Ιερόν Ναόν τοϋ ‘Αγίου Νι
κολάου, όπου έγίνετο μεγαλοπρε
πής λειτουργία καί έορτασμός.

Οί ιερείς μας καί οί καλλίφωνοι 
ψάλται, έψαλλαν μέ κατάνυξι τά έ- 
ορτάσιμα τροπάρια, τά όποΐα έμψύ- 
χωναν καί έπαρηγοροϋσαν τις πι
κραμένες καρδιές μας. ‘Ο ευεργέτης 
Μέγας πατριώτης μας Νικόλαος 
Λουϊζίδης, μέ τή χρυσοκέντητη φορε
σιά του, άπήγγελλε τιμητικώς τό 
«Πιστεύω». Στό τέλος τής λειτουργί
ας έξεχύνοντο άπό τήν έκκλησία 
χαρούμενες οί οικογένειες, νά ευχη
θούν τά χρόνια πολ’ά, νά άνταλλά- 
ξουν έπισκέψεις καί ή εορτή συνεχί
ζονταν στά σπίτια μέ δλες τίς προε
τοιμασίες, τά έορταστικά γεύματα, 
τά γλυκά καί τίς βασιλόπηττες.

Τά Θεοφάνεια έορτάζονταν έπίσης 
μεγαλοπρεπώς στήν παραλία τής 
Μάκρης.

‘Ο Δεσπότης μέ τό Σταυρό στό 
χέρι, οί ιερείς μέ τά χρυσά των άμ
φια καί ιτλήθος κόσμου, στίς βάρκες 
καί στή,/ προκυμαία — Χριστιανοί 
καί Τούρκοι άκόμα — περίμεναν 
νά ριχτή ό Σταυρός στή θάλασσα 
νά αγιαστούν τά νερά καί ποιος θά 
ήταν ό τυχερός καί πιό δυνατός άπό 
τούς νέους, πού θά θουτοΰσαν στή 
θάλασσα νά πιάση τό Σταυρό καί 
νά τόν προσκυνήσουν οί πιστοί...

’Αξέχαστες εΐναι οί άναμνήσεις 
τών 'Αγίων αύτών ήμερών, πού γε
μίζουν άκόμα μέχρι σήμερα μέ θρη
σκευτικές καί πατριωτικές συγκινή
σεις τήν καρδιά μου.
ΒΕΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΘ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(τό γένος Μιχ. Δελησάββα)
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Σέ σας τούς μεγάλους

Διπλή εΐναι ή χαρά αύτής 
τής στήλης. Μαζί μ’ ύλες τίς 
όμοιες της πανηγυρίζει τή με
γαλύτερη γιορτή τής Χριστια- 
νωσύνης και ταυτόχρονα χαί
ρεται πού ή έκκλησή της 
βρήκε άνταπόκριση.

Πάλι τά νειάτα πήραν τό 
προβάδισμα. Βλαστάρια άπό 
τή νέα γενιά άπάντησαν στό 
σάλπισμά μας. Αύτό δέ, εΐναι 
πολύ παρήγορο σημάδι.

Οί νέοι δέν έτρεξαν κοντά 
μας γιατί τούς έφεραν οί άναμ- 
νήσεις ή ή νοσταλγία τής 
πατρίδας. Ηρθαν άπό ά
γάπη και πίστη γιά τό έρ
γο μας. “Ενα έργο πού άν 
καρποφορήση θά θρέψουν έ 
κείνα τούς καρπούς.

Τά νειάτα, καί μάλιστα, 
τά 'Ελληνικά νειάτα, δέν λεί
πουν ποτέ άπό κανένα προσ
κλητήριο θυσίας. Πάντα έτοι
μα νά δώσουν τά πάντα γιά 
ένα σκοπό, μιά ιδέα, ένα Ιδα
νικό. Είδατε ποτέ τ άσπρα 
μαλλιά νά κινδυνεύουν, νά 
κάνουν άσκοπες θυσίες γιά 
κάτι μή χειροπιαστό;
Μόνο τά νειάτα κάνουν 
"τρέλλες,,.

Έμεΐς δμως διακηρύξαμε 
άπ’ τήν άρχή πώς ή έπιτυχία 
μας βασίζεται πάνω σέ τέτοιες 
"τρέλλες,,. "Τρέλλες,. πού τίς 
έχουν μερικοί "λουλέ,, πού 
παρά πάσαν λογικήν, συμφέ

ρον καί πρακτικόν πνεύμα θά 
θελήσουν νά προσφέρουν κά

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΡΑΒΑΣΑΚΙΟΝ ΠΝΙΓΕΝ

ΕΝ ΤΗ ΓΕΝΕΣΕ8 ΤΟΥ

Μόλις μοΰ είπαν δτι κορασίς 
απάντησε στήν έκλησή μου, άνοι
ξαν οί Ουρανοί. “Εδωσα μιά ά- 
νάποδη τούμπα καί βρέθηκα είκο
σι χρόνια πίσω. (Γράψε τριάντα 
κελεύει ό ειλικρινής εγκέφαλος). 
Τόσο καιρό είχα ν’ ακούσω τρυφε
ρή φωνή, καί σάν λέω «τρυφερή» 
δέν έννοώ μόνον νεανική. Εννοώ 
αύτήν πού βγαίνει κατ’ εύθεϊαν 
άπό μιά τρυφερή καί ζεστή καρ
διά πού δέν έχει έρθει τά πάνω 
κάτω άπό τήν άρρυθμία τοϋ Μπού- 
κι-μπούγκι, δέν έχει τσαλακωθή 
άπ’ τόν ζεμανφουτισμό τών γο
νιών, καί δέν έχει κιτρινίσει άπό 
κούνιας άφ τού τσιάρουν. Καί ή 
φωνή της δέν έχει πάρει κείνη 
τήν χαριτωμένη βραχνάδα πού εΐ
ναι τόσο άπαραίτητη σήμερα στήν 
κοσμική κίνηση καί πού εΐναι λέει 
ή σίγουρη άπόδειξη μιάς μοντέρ
νας πνευματικότητας. (Ποιός ά- 
νόητος εΐπε οτι τό πνεύμα φωλιά
ζει στόν έγκέφαλο. ’Έχει γοΰστο 
νά μάς πουν δτι άπ’ τδ κρανίο 
μιλάμε καί φτύνουμε) .

“Ετσι πού λέτε, άγαπητοί μου 
άναγνώστες, Λιβισιανοί, Μακρη
νοί καί Ταρασαναλήδες καί εξ άγ- 
χιστείας τοιοΰτοι, ξανάνιωσε ή αι
σιοδοξία μου, διαβάζοντας τό 
γράμμα τής Έρήνης μας, πώς δέν 
πνίγηκαν δλοι οί νιοί καί οί νιές 
μέσα στά διάφορα ύπερατλαντικά 
καί διηπειρωτικά «Νέα Κύματα». 
Αύτό δέν σημαίνει πώς κατάντησα 
δσο χρειάζεται χούφταλο νά τρέ
φω τήν άνόητη έλπίδα δτι ή νέα 
παρέμεινεν άρχαία. Εύτυχώς δ- 
χι καί γιά τούς δυό μας. Κρατά 
άπό τό παλιό δτι χρειάζεται γιά 

τι. Κάτι άπ' τήν ψυχή τους. 
Γιατί κάθε προσφορά πού 
ζητούμε άπαιτεΐ καί μιά θυ
σία τήν όποιαν πρέπει νά τήν 
θέληση ή καρδιά. Θυσία χρό
νου Ιδίως πού κατήντησε 
σήμερα νάναι πιό πολύτιμος 
άπό τό κάθε τί.
Άλλά δέν έδωσαν μόνο τό πα
ρόν τά νειάτα.Ζητούν κΓεύθϋ- 
νες. "Έσεΐς εΐσθε ύπεύθυνοι 
γιά τήν πραγματοποίησι των 
σκοπών τοϋ Συλλόγου κι’έμεΐς 
γιά τήν συνέχισί τους,, γράφει 
ό κ. Σάλλης σ' άλλη στήλη. 
Κι’ άκόμη πιό κάτω "Βρισ
κόμαστε στή δυσάρεστο θέσι 
νά σάς υπενθυμίζουμε τίς ύ- 
ποχρεώσεις σας,,

Τί νά προσθέσουμε έμεΐς; 
Συνιστουμε μόνονά διαβάσετε 
μέ προσοχή τό έκλεκτό αύτό 
έκπρόσωπο τής νέα γενιάς μας

’Άς περιμένουμε λοιπόν κι' 
άπ’τούς παληούςτήνϊδια προ
θυμία καί μεγαλύτερη προσ
φορά. Άπ’ τούς παληούς 
πού θάχουν νά μάς δώσουν 
περισσότερο υλικό.

Ξέρουμε πώς ή έπιτυχία 
δέν μετριέται μέ άριθμούς. 
Γι’ αύτό σήμερα μέσα στή γε
νική εορταστική άτμόσφαιρα 
ας θεωρήσουμε τά λίγα αύτά 
δείγματα γιά έπιτυχία κι’ άς 
άτενίσουμε μέ έλπίδα τόν Νέο 
Χρόνο πού έρχεται.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

νάναι τδ νέο καλύτερο. Βλέπει 
π.χ. μέ χαμογελαστή κατανόηση 
πού προδίνει ψυχική καλλιέργεια 
τούς δια-μπαλκονικούς καυγάδες 
άνάμεσα στις «Μαριές» καί ή Πα- 
παλάζαρους μνημονεύεται μέ φω
νή καθαρή χωρίς έχείνη τή βρα
χνάδα πού φέρνει τήν πονηριά 
στό μάτι.

Αύτά πού λέτε σκεφτόμουνα καί 
έτοιμαζόμουνα νά ντυθώ σάν δαν
δής γιά νά γράψω τό ραβασάκι 
στήν Έρήνη μας, καί νά βάλω 
καί τδ παπιγιόν. (Καθώς θά ξέ
ρετε τδ παπιγιόν σέ κάνει δέκα 
χρόνια νεώτερο, βέβαια θά ήθελα 
είκοσι, άλλα τίμ πού νά κάμου- 
μουν), δταν ξαφνικά πέφτει τό 
μάτι μου σέ μιά φράση τής Έρή- 
νης μας πού μέ τοποθετεί σέ ά- 
πόσταση δυό γενιών τούλάχιστον. 
Λές κΓ έδωκάν μου έναν κλώτσουν 
κΓ Ικαμά την πάλι τήν πουρτου- 
κέλλαν άνάποδην. Κ’ έτσι ξανα- 
βρέθηκα πάλι στδ κοσμοσωτήριον 
έτος 1961, δπου μιά έννοια έχεις 
μόνο: Νά τά τινάξεις πριν σέ κά
νει ή άτομική βόμβα βραδυφλεγή 
χυλό.

'Ωστόσο ή Έρήνη μας μας χάρι
σε ένα τέταρτο δροσιάς, πού ’ναι 
τόσο σπάνια σήμερα δσο καί τδ 
διαμάντι. Άλλά τώρα θέλουμε ν’ 
ακούσουμε κι’ άλλες κΓ άλλους. 
Καί νιούς καί νιές. Άνοιξιν ή 
όρεξή μου καλέ κΓ δρέουμου κΓ 
άλλα.

Νά μάς ζήσουν δλες οί Έρήνες 
πού δέν έγιναν Ίρέν Άϊρίην ή 
Ράνα ή... άλλά άφτό έν τοϋ λέου!

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Συνεχίζει νά γράφεται ή 'Ι
στορία τοϋ Συλλόγου μας μέ πολ
λές «παρακλήσεις» μέ «έκκλήσεις» 
καί μέ μιά πολύ μεγάλη άδιαφορία 
πολλών, πάρα πολλών πατριωτών. 
Δέν κοιτάζουμε δλοι οί πατριώτες 
τό παρελθόν νά καθορίσουμε τά 
σφάλματά μας άπέναντι στδν Σύλ
λογο, νά δείξουμε σύσσωμη δρα
στηριότητα σήμερα καί νά προ
γραμματίσουμε τδ μέλλον. "Ολα 
δσα γίνονται ή πρόκειται νά γίνουν 
τά θέτουμε έκτος προσωπικής 
μας εύθύνης, έκτος τοΰ ενδιαφέ
ροντος μας καί δέν μάς γεννάται 
ούτε κΓ αύτή ή άπορία πώς τέλος 
πάντων συντηρείται αύτός δ Σύλ
λογος, τί σκοπό έχει, τί ύποχρέ- 
ωσι έχουμε άπέναντι του. 'Ικα
νοποιούμε τήν συνείδησί μας μέ 
τίς υπέρμετρες προσπάθειες μερι
κών καί βαυκαλιζόμεθα μέ τήν 
άγνοιά μας. Άλλά έως πότε αύτή 
ή κο.τάστασι; Δέν αρμόζει έ'νας έ
λεγχος τής θέσεώς μας άπέναντι 
τοϋ συλλόγου;

'Ο άσχολούμενος μέ τό παρόν 
θέμα εΐναι νέος καί μόλις άπελύ- 
0η άπό τίς τάξεις τοϋ Στρατού. 
’Αντιπροσωπεύει δλη έκείνη τήν 
μερίδα τών Πατριωτών πού θά 
συνεχίσου? τά ήθη, έθιμα καί συγ
γένεια τών προγόνων τους. Άντι- 
σωπεύει τήν νεολαία τοΰ Συλλό
γου μας καί άπδ αύτής τής έδρας 
απευθύνεται σέ σάς τούς μεγά
λους πού, ένώ θάπρεπε νά σάς 
άναγκάζετε νά έπαναλάβουμε τήν 
γνωστή παροιμία: ή ’Αλεπού έκα- 
τό καί τ’ Άλεπόπουλα εκατό δέκα.

Σεβαστοί Κύριοι, άπαίτησι τής 
Λογικής είναι ν’ άναθεωρήσετε 
τήν στάσι σας άπέναντι τοΰ συλλό
γου. Σκεφθήτε τήν σημασία καί 
τδν προορισμό του. “Εχει μεγάλα 
ηθικά δφέλη ή έξέλιξίς του γιά 
σάς άλλά περισσότερο γιά μάς τά 
παιδιά σας. Ζοϋμε μέσα σέ μιά 
κοινωνία πού ό δρος της μεταφρά
ζεται γιά μάς μέ κακόφημα κέν
τρα, μέ ύποπτες παρέες, μ’ έξαλ
λους χορούς καί μ’ άλλο πλήθος 
ακολασιών πού ξεχαρβαλώνουν ή
θη, έθιμα καί προσωπικότητες.

'II οντότητα τοΰ Συλλόγου μας, 
μάς δίδει μιά εύκαιρία νά άποφύ- 
γουμε δλες τίς νοσηρές κατευ
θύνσεις τής συγχρόνου νεολαίας 
καί νά έπιδοθοΰμε στήν γνωριμία 
μεταξύ τών πατριωτών, στήν σύ- 
ναψι σταθερής φιλίας καί στήν 
εύγενική άπασχόλησι τών ελευθέ
ρων ώρών μας. Ή πραγματοποίη- 
σι ένός Εντευκτηρίου γιά μάς 
τούς νέους, πού θά βρίσκη ό κα
θένας μας τόν καλό φίλο καί τήν 
ιδανική πατριωτική συντροφιά εΐ
ναι κάτι πού θά ύπερηφανευθήτε 
πρώτοι έσεΐς οί γονείς μας.

'Η πραγματοποίησι δμως τών 
άνωτέρω καί δλων έκείνων πού 
προγραμμάτισε ό σύλλογός μας 
έγκειται σέ σάς καί μόνον σ’ έ
σάς. Έσεΐς εΐσθε ύπεύθυνοι γιά 
τήν πραγματοποίησι τους καί μεΐς 
γιά τήν ΰπαρξί τους στό μέλλον. 
Μήν σάς εκπλήσσει αύτή ή πρα
γματικότητα. ΙΙολλοί άπδ ,ιάς 
τούς απογόνους σας μόλις τώρα 
άρχίσαμε νά γινόμεθα έλεύθεροι 
τής εύθύνης μας καί παρ’ δλο πού 

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Χαιρετίζομεν μέ Ιδαιτέραν χαράν καί 

υπερηφάνειαν τήν θριαμβευτικήν έκλογήν 
τοΰ συμπατριώτου μας ΣΑΒΒΑ Ι.ΠΑΠΑ- 
Π0Α1ΤΗ ώς Βουλευτοΰ Πειραιώς, ήγουμέ- 
νου μάλιστα καί τών έκλεγέντων έπίσης 
εννέα μελών τής Όμάδος του. Πράττοντες 
τοΰτο διερμηνεύομεν καί τά αισθήματα ό 
λων τών συμπατριωτών μας, οί όποιοι εΐ
ναι ύπερήφανοι διά τήν έκ νέου είσοδον 
εις τήν Βουλήν τών Ελλήνων τοΰ εκλε
κτού συμπολίτου, εύχόμεθα δέ είς τούτον 
δπως καθέξη πρωτεύουσαν θέσιν είς ταύ
την καί άποβή τό έργον του δημιουργικόν.

μάς άπασχολοΰν προβλήματα δη
μιουργίας καί έξελίξεως έν τούτοις 
βρισκόμεΟα είς τήν δυσάρεστον 
θέσιν νά σάς ύπενθυμίζουμε ύπο- 
χρεώσεις σας. ΙΙροσπαθήστε νά 
νοιώσετε τή σημασία τοΰ συλλόγου 
δλοι οί «μεγαλύτεροι» πατριώτες. 
Καί σεΐς οί ΙΙρωτευουσιάνοι καί 
σείς οί ’Επαρχιώτες καί σεΐς οί 
ξενητευόμενοι. Μήν θεωρήτε τά 
γραφόμενα τών νεωτέρων σας ξε
σπάσματα παιδικών δνείρων καί 
νεανικού ένθουσιασμοΰ. Δέν εΐναι 
δύσκολο τίποτε νά πραγματοποιη- 
θή. Θά ήταν ήθική προσβολή ν’ 
άναφέρουμε παραδείγματα έξελί
ξεως άλλων συλλόγων.

Είναι είς δλους πιά γνωστόν δτι 
ή έποχή πού ζοΰμε παρουσιάζει 
άλματώδη έξέλιξι στόν μηχανικό 
πολιτισμό άφίνοντας «παρασάγ- 
κας» όπίσω τόν πνευματικό πολιτι
σμό. "Ολα μετρώνται μέ χρήματα 
καί προτιμάται ή ποσότητα άπό 
τήν ποιότητα. ’Άς κάνουμε λοιπόν 
δλοι μαζί μιά προσπάθεια, νά συμ- 
πτύξουμε τίς πνευματικές δυνά
μεις μας ·—■ πού τόσο συνταυτίζον
ται — άνεβάζοντας τδν σύλλογό 
μας στά καθαρά πεδία τοΰ πνεύμα
τος τής άναμεταξύ μας βοήθειας, 
τής φιλίας καί τοΰ εύγενικοΰ συν
αισθήματος.

ΙΙλησιάστε Σεβαστοί «Μεγάλοι» 
τόν .σύλλογό μας μέ άγάπη μέ ανι
διοτέλεια καί μέ έλάχιστες θυσίες 
καί νά εΐσθε σίγουροι δτι ούτε 
πτώχευσι θά δημιουργηθή ούτε 
κακό θά κάνετε.

Δ. Μ. ΣΛΛΛΙΙΣ

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
’Αξιότιμου Κυρίαν 
Ρέυαν Βελισσαρίου 
Σατωβριάνδου 4 & Δώρου γωνία, 
7 ος οροφος - Γραφεϊον 14 
’Αθήνας.
’Αγαπητή Κυρία Βελισσαρίου,

Επιστολή σας ήμερομηνίας 
11ης Μαΐου, 1961, μεγάλως μέ 
συνεκίνησεν.

Ό πατήρ μου πολλάκις άνε- 
φέρετο είς τόν πατέρα σας, διότι 
μακράν τής πατρίδος του εύρι- 
σκόμενος ήρέσκετο νά άναπολή 
τά τοΰ παρελθόντος και τών φί
λων του.

‘Η αξιόλογος Έφημερίς τοΰ ύ- 
μετέρου Συλλόγου άναμφιβόλως 
άποτελεΐ ανεκτίμητου κρίκου με
ταξύ τώυ άπαυταχοΰ ευρισκομέ
νων Μακρηυώυ και Λιβισιαυώυ ώς 
και τώυ βλαστώυ τωυ.

Είς προσεχή έυ Άθήυαις έπί- 
σκεψίυ μου, θά λάβω τό θάρρος 
νά σάς έπισκεφθώ, ϊυα καί έκ 
τοΰ σύνεγγυς συγχαρώ δλους σας 
διά τό λίαν πατριωτικόν — άν 
και άναμφιβόλως — έπίπονον έρ
γον δπερ τόσον άξιοζηλεύτως έκ- 
τελεΐτε.

Παρακαλώ δεχθήτ-ε τό δι’ έ- 
πιταγής έσώκλειστον ποσόν τών 
$ 10 διά συνδρομήν τοΰ έτους 
1962 ώς και δΓ ένίσχυσιν τών 
σκοπών τοΰ Συλλόγου.

Μέ τούς θερμούς μου χαιρε
τισμούς,

Φιλικότατα
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΡΥΣΑΦΙΝΗΣ

γ 'ν/ 1 S ί!

Γ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΑΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΚΑΙ

ΟΜ0ΚΡΓ/0 XP0JV0

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Θά ήθελα πρώτα νά ευχαριστήσω τήν Διεύθυνσι τής εφη

μερίδας γιά τήν θερμή υποδοχή πού μοΰ έκαμε - τό γράμμα μου 
έγινε δεκτό σάν σέ μητρική αγκαλιά - υποδοχή πού άνήκει σ' ολη 
τή νέα γενιά τών συμπατριωτών, καθώς έπίσης και γιά τήν ευκαι
ρία πού μοΰ έδωσε νά επικοινωνήσω μέ πάρα πολλούς εκλεκτούς 
συμπατριώτες.

Καί εϊναι άληθινά εξαιρετική τιμή γιά μένα τόσες εκδηλώ
σεις άγάπης καί τόσοι έπαινοι. Δέν είμαι δεξιοτέχνις τοϋ λόγου 
ούτε τής πέννας. Περιέγραψα άπλώς ενα αίσθημα ιδιαίτερα έν
τονο, γι’ αυτό ίσως καί συγκίνησε, αυτό εϊναι δλο.

Πολύ συγκινητικό ήταν καί τό γράμμα τοϋ παππού και τής 
γιαγιάς πού έφθασε άπό τό ομορφο νησί τής Κρήτης. Σάν διά
βασαν τήν έφημερίδα - τήν περιμένουν κάθε μήνα ανυπόμονα - 
ξαφτιάοτικαν κάπως, είδαν ένα δικο'τους όνομα, ένα αγαπητό 
τους πρόσωπο πού τούς πλησίαζε, τούς μιλούσε μέσω ένός κοινού 
δργάνου επαφής και φιλίας. “Ηταν κάτι έντελώς αναπάντεχο γι' 
αύτούς και τούς, έδωσε απρόσμενη και αμέτρητη χαρά. ’Έτσι μοΰ 
έγραψαν. Τό θέμα, βλέπετε, ήταν ή .. . "Πατρίδα,,.

Κι' εκείνοι πού νόμιζαν πώς όλες τίς διηγήσεις τους τις 
άκουγα σάν τά κοινά παραμύθια, γιά νά στεγνώνουν τά δάκρυα 
άπό μαλώματα τών γονηών, γιά νά γεμίζουν οί ώρες ή γιά νά 
δίνεται σ’ αύτούς τούς ίδιους ή ευκαιρία ν' άλαφρώσουν τόν πόνο 
τους όντας μακριά άπό τή γή πού τούς γέννησε και τούς έθρεψε..

Ποΰ νά φαντασθοϋν πώς ένα ένα τά λόγια τους έπαιρναν 
θέσι, σχημάτιζαν, ζωγράφιζαν ένα ολόκληρο κόσμο, μιά έποχή.

Ποΰ νά φαντασθοϋν πώς οί εικόνες τής ζωής τής δικής τους, 
τοϋ τόπου τους, θάδιναν μάχη και θάπερναν τόν ίδιο Χώρο πού 
πήραν στήν ψυχή τής νέας γενιάς εικόνες τής δικής της' τής κα · 
θημερινής ζωής.

Πώς νά πιστέψουν δτι θά έφθανε μιά μέρα πού οί νέοι, τά 
έγγόνια τους, θαξεραν ένα σωρό λεπτομέρειες γιά τήν "Πατρίδα;

Μή σας φανεί υπερβολή, εΐναι φορές πού κουβεντιάζοντας 
μοϋ έρχονται στά χείλη λέξεις, παροιμίες ‘ δικές., μας, άκόμη καί 
διάφορα γεγονότα μέ μιά φυσικότητα λές καί ταζηοα ή ίδια· 
Είμαι δέ τόσο σίγουρη γιά τό πώς και ποΰ έγιναν ώστε δύσκολα 
θά μπορούσε κανείς νά άμφιοβητήοη τήν γνησιότητά τους.

Και τις αγαπώ ξεχωριστά τοΰιες τις στιγμές. "Εχω πάντα 
μιά ανεκτίμητη άμοιβή: "Ενα χαρωπό λαμπίρισμα στά μάτια 
τών μεγάλων. Μιά εύγνωμοσύνη μπορώ νά πώ, γιατί δέν άγνοή- 
σαμε έμεΐς οί νέοι τό σπίτι, τήν πατρίδα, τή ζωή τους. "Αλλοτε 
πάλι ένα χαμόγελο εύτυχισμένο, πολλές φορές κι' ένα φιλί.

Στ' άλήθεια φίλοι μου, τώχετε κι’ έσεΐς προσέξει;

ΕΙΡΗΝΗ ΘΩΜΑΙΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΪΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Σ’ δλο τό μακρόχρονο διάστημα 

ατέλειωτων αιώνων, τής μαύρης και 
σκοτεινής δουλείας, ύπό τήν οποίαν 
έστέναζε τό δύσμοιρον έλλη,νικόν γέ
νος, σάν μυστική φλόγα τό έμψυ- 
χωνε στή δυστυχία του, και οδηγού
σε τή σκέψη του, ή θερμή πίστη του 
στή Χριστιανική Θρησκεία.

Χριστιανισμός, Ελληνική Πατρί
δα καί ’Έθνος ήταν ένα και τό αυτό 
πράγμα.

ΓΓ αύτό και οί έορτές στήν πολύ
παθη μας Μάκρη και Λιβίσι εορτά
ζονταν μέ μεγάλη κατάνυξη και με
γαλοπρέπεια.

Ή δυνατή μας πίστη, έπιβαλλόταν 
καί σ’ αύτούς άκόμα τούς βάρβα
ρους Τούρκους, πού εΐχαν κάποιο 
αόριστο φόβο καί συστολή πρός τή 
θρησκεία μας καί τούς 'Αγίους μας. 
Πολλές φορές τούς παρακαλοΰσαν 

κΓ αύτοί, στίς δύσκολές τους στι
γμές. Άπό φόβο δέν μάς απαγόρευ
αν τίς έκκλησίες καί τίς θρησκευ
τικές έορτές, πού μάς είχαν άπομεί- 
νει ώς τό μοναδικό μας δικαίωμα ε
λευθέρων άνθρώπων καί, τίς θεωρού
σαμε καί ώς έθνικές μας έορτές.

Τίς έορτές τών Χριστουγέννων, 
Πρωτοχρονιάς καί Θεοφανείων τίς 
περί μέναμε μέ χαρά καί, τίς έορτά- 
ζαμε, μέ μεγάλη έπισημότητα.

Δέν έμενε ούτε μικρός ούτε με
γάλος άπό τή νηστεία. "Ολα τά 
παιδιά τών σχολείων — άρρεναγω- 
γείου καί παρθεναγωγείου — ντυμέ
να στό μπλέ καί τό άσπρο, μ’ έπί 
κεφαλής τούς ένθουσιώδεις πατριώ
τες δασκάλους των, έπήγαιναν κατά 
τετράδας καί μέ βήμα, ψάλλοντας 
καθ’ οδόν θρησκευτικά τροπάρια «ή 

(Συνέχεια ει$ τήν 4ην Σελίδα)
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ξημέρωνε ή πρώτη μέρα τής με

γάλης γιορτής. Οι κήρυκες ανακοίνω
σαν στό λαό τήν έναρξη τών πρώτων 
κιόλας αγώνων, τών μουσικών. Ό 
Καλλίστρατος τούς παρακολούθησε 
μαζί μέ τήν οικογένεια τού Ιερώνυ
μου στό ’Ωδείο. Έκεΐ, οί κατάλληλες 
φωτοσκιάσεις τής αίθουσας σέ συνδυ
ασμό μέ τήν υποβλητικότητα τών 
μουσικών Φθόγγων πού ξεχύνονταν μέ 
τόση απαλή αργότητα από τά όργα
να έκεινων που άγωνίζονταν, έκστα- 
σίαζαν τούς παρισταμενους. ΚΓ δταν 
δλοι τελείωσαν άπονεμή^ηκαν καί τά 
βραβεία. Ήταν κάποια καλοζωγρα- 
φισμένα πήλινα άγγεια μέ λάδι 
βγαλμένο άπό τϊς ιερές έληές τής Α
θήνας.

— Πολύ άπλά τά έπαθλά σας, κα
λέ μου άρχοντα, παρατήρησε ό Καλ
λίστρατος.

— ΚΓ δμως, απάντησε ό Ιερώ
νυμος, πόσους κόπους κατέβαλαν 
γιά νά προετοιμαστούν καί πόσες ά- 
γωνίες δοκίμασαν, αυτοί δλοι, πού 
άγωνίστηκαν γιά ν’ αποκτήσουν τό 
τόσο «άπλό» αύτό βραβείο. Εΐν’ ά- 
λήθεια, συνέχισε, πώς ή Πολιτεία 
φρόντισε νά προσδώση απλότητα 
στις άμοιβές κάθε λεβέντικης νίκης 
μά καϊ ιερότητα μαζί λέγοντας πώς 
αύτές άντιπροσωπεύουν λάδι, άπό 
τίς... προσωπικές έληές τής Πολιού
χου θεάς.

Μέ τό ίδιο ενδιαφέρον παρακολού
θησε ό Καλλίστρατος τούς άγώνες 
τής δεύτερης καί τής τρίτης ημέρας, 
τούς άθλητικούς καί τούς ιππικούς, 
μόνος αύτή τή φορά. Όταν έληξαν 
κΓ αύτοί ό Καλλίστρατος κατευθύν- 
θηκε στό Γυμναστήριο τών άρματο- 
δρόμων γιά νά κατατοπισθή στις τε
λευταίες λεπτομέρειες τοΰ άγωνίσμα- 
τος έτούτου πού θά γινόταν γύρω 
στις χαμηλές πλαγιές τής Ακρό
πολης. Τήν άλλη μέρα θά έπεδείκνυε 
τίς ίκανότητές του σ’ ένα πλήθος ά- 
νάκατο άπό "Ελληνες καϊ βαρβά
ρους...

Πολυθόρυβη άνάτειλε έκείνη ή μέ
ρα τοΰ ’Ιούλη. Λίγα σύννεφα έτρε
χαν στόν ούρανό σάν ολόλευκα κα
ράβια πού αρμένιζαν κατά τή δύση. 
Καθώς περνοΰσαν κΓ έφευγαν κάτω 
άπ’ τόν ήλιο, έδειχναν τό τοπίο, πό
τε όλόφωτο, πότε σκοτεινό. Οί σκιές 
έπεφταν στις πλαγιές τοΰ ίεροϋ βρά
χου καί τίς έκαμναν νά φαίνωνται τε
χνικά ζωγραφισμένες μέ μύριους τό
νους τοΰ πράσινου, τοΰ καστανού, τοΰ 
γκρίζου βγαλμένες, θαρρείς, άπό τό 
έπιδέξιο χέρι ένός θεϊκού ζωγράφου.

Άπ’ τά χαράματα κιόλας πλήθη 
έτρεχαν γιά νά καταλάβουν θέσεις 
μπροστά στις πλαγιές αύτές. "Ως τό 
μεσημέρι όλος ό‘χώρος γύρω άπό τήν 
’Ακρόπολη φαινόταν κεντημένος μέ 
μύρια χρώματα, μέ μύριες μορφές. 
Ξεχωριστή θέση επιασε ή οικογένεια 
τού ’Αρεοπαγίτη, κοντά στούς άρ
χοντες τής Πολιτείας. Ήταν ή πιό 
ένδιαφέρουσα ημέρα τών άγώνων...

Ό Καλλίστρατος, σ’ αύτό τό διά
στημα, βρισκόταν κιόλας στό Γυμνα
στήριο καί περίμενε, μαζί μέ τούς 
άλλους έπιλεγμένους συναγωνιστές 
του τό σύνθημα τοΰ ξεκινήματος. 
Έκεΐνο, δμως, άργοΰσε νά δοθή κΓ 
ή άγωνία τόν έπνιγε. Άλλά, νά, τ’ 
άπομεσήμερο έφθασε κάποιος καϊ ά- 
νακοίνωσε στόν υπεύθυνο τών άγώ
νων, τήν έναρξή τους. Σέ λίγο, άκού-

ΓΙΟΡΤΕΣ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Σύσσωμοι καί γεμάτοι συγ

κίνηση ήρθαν δλοι οί Λευκαδί- 
τες νά συμμετάσχουν στήν τε
λετή τών αποκαλυπτηρίων τοΰ 
’Αγγέλου Σ ικελιοη/οΰ. Λεβεντό
κορμες νεαρές Λευκαδιτοποΰλες 
ντυμένες μέ κάτασπρους ‘Ελλη
νικούς χιτώνες καί μέ τά καστα
νά μαλλιά τους χτενισμένα σάν 
τής Άρτέμιδας τό περήφανο 'Ελ
ληνικό κεφάλι, πλαισίωναν τήν 
μαρμάρινη στήλη πού ήταν τοπο
θετημένη ή προτομή. Πιό πέρα 
γεμάτη συγκίνηση καϊ παράπο
νο γιά τήν άπρόσμενη μοναξιά 
της, γλυκειά καϊ γλυκομίλητη ή 
γυναίκα τοΰ αξέχαστου ποιητή 
ή Εύα Σικελιανοΰ. Κοντά της, 
ό γνωστός γλύπτης καϊ Πρύτα
νης τής Σχολής Καλών Τεχνών 
Παπάς, δημιουργός καϊ δωρη
τής τής θαυμασίας προτομής, πί
σω άπό τά -μαύρα γυαλιά του 
κρύβοντας κάθε έκφραση καϊ αί
σθημα γιά τήν ξεχωριστήν ή
μέρα.

Σάν τελείωσε ή τελετή ένας 
παληός συμμαθητής καί φίλος 
τοΰ ποιητή, απήγγειλε στίχους 
του άφιερωμένους στόν τιμώμενο 
ποιητή, μέ ραγισμένη φωνή άπό 
συγκίνηση καί άπό τά χρόνια 
πού τοΰ στέρησαν τή δύναμη τής 
νιότης.

Ανάμεσα στις πολλές εκδηλώ
σεις τού Φεστιβάλ τής Έπτανη-

Π. Κ ΠΑΝΤΕΛΗ
γονταν τραντάγματα όχημάτων, καϊ 
χλιμιντρίσματα άλογων. Δέκα άρμα
τα — δσοι ήταν οί Δήμοι τής ’Αθή
νας — ξεκινούσαν, άπό τήν άφετη- 
ρία τοΰ Γυμναστηρίου, μέ δαιμονι
σμένη γρηγοράδα γιά νά έκτελέσουν 
τρεΐς φορές τό γύρο τής ’Ακρόπολης.

"Οταν έφθασαν στή βορεινή πλευ
ρά τοΰ Βράχου, τά όχήματα, στα
μάτησαν παραταγμένα στή σειρά, 
μπροστά τών Ελλανοδικών τϊς θέσεις 
πού ήσαν αύστηρά καθωρισμένες γι’ 
αύτούς άπ’ τό νόμο. Οί άγωνιστές 
κατέβηκαν τότε κΓ άφοΰ χαιρέτισαν 
μέ σεβασμό τούς άνέκφραστους κρι
τές, πρόσφεραν θυσία στούς θεούς 
κΓ υστέρα οί κήρυκες διαλάλησαν 
τήν έπικείμενη έναρξη τών άγώνων. 
Οί ήνίοχοι πήραν άμέσως θέσεις στ’ 
άρματά τους. Μέ πρόσωπα σοβαρά, 
μέ μάτια άστραφτερά, κρατώντας μέ 
τ’ άριστερό χέρι τά χαλινάρια καϊ 
μέ τό δεξϊ τό μαστίγιο, περίμεναν 
στήν έπίσημη άφετηρία, τό σύνθημα. 
Σέ λίγο, άκούστηκε τό σάλπισμα 
γιά νά ξεκινήσουν. Οί νεαροί ήνίοχοι 
στή στιγμή μαστίγωσαν τ’ άλογά 
τους. Σάν σίφουνες, τότε, ώρμησαν 
τά γυμνασμένα ζώα, πρός τά έμ- 
πρός, προσπαθώντας τδνα ζευγάρι 
νά ξεπεράση τ’ άλλο.

Ό γυιός τοΰ ’Αριστόβουλου, παρ’ 
δλο δτι εΐχε τό νοΰ στή δουλειά του, 
ώστόσο, κατά τή διαδρομή έθαύμα- 
ζε τό έτερόκλητο έκεΐνο πλήθος πού 
ήρθε νά παρακολουθήση τούς άγώ
νες. Έδώ μπορούσε νά θαυμάση, στή 
γρήγορη πορεία του, τϊς φυλές πού 
εΐχαν φθάσει στήν ’Αθήνα γιά νά 
παρακολουθήσουν τά Μεγάλα Πανα- 
θήναια. Έδώ μπορούσε νά σηκώση τ’ 
όμορφο κεφάλι του μέ υπερηφάνεια 
πού ήταν "Ελληνας.

Καθισμένη δίπλα στή θεία της 
’Αλκινόη, ή Πρόκλα, παρακολουθού
σε μ’ έκδηλο ένδιαφέρον τϊς κινήσεις 
τών άγωνιστών καϊ τϊς προσπάθειές 
τους νά ξεπεράση μέ κάθε τρόπο 
ό ένας τόν άλλο. Στά πρώτα δευτε
ρόλεπτα δέ μπορούσε νά ξεδιαλύνη 
τίποτα άπ’ τό σύννεφο τής σκόνης 
πού σηκώθηκε. "Ολα εΐχαν χαθή 
πίσω άπό τό πυκνό του πέπλο. Μό
νο μερικές άγριες κραυγές άκούστη- 
καν, μερικά ούρλιαχτά λύσσας. "Ε
πειτα κάποια στιγμή μιά πονεμένη 
κραυγή. ΚΓ δταν ή σκόνη πού εΐχε 
ξεσηκωθή άραίωσε, ένα άρμα πρό
βαλε στά μάτια της, ένα άρμα άνα- 
ποδογυρισμένο, διαλυμένο. Ό ηνίο
χος, δίπλα, κυλιόταν στό χώμα.

— Δέν εΐναι ό Καλλίστρατος, 
Παρθένα μου Άθηνά, έκανε μ’ άνα- 
κούφιση, σ’ εύχαριστώ πού δέν εΐναι 
έκεΐνος. Άλλά γιατί «εύχαριστώ», ά- 
ναρωτήθηκε τέλος καϊ δάγκωσε τά 
χείλη της.

Ή ’Αλκινόη άπορροφημένη στήν 
τραγική έκείνη, σκηνή πού ξεδιπλωνό
ταν μπροστά τους, δέν πρόσεξε τά 
μονόλογα τής Πρόκλας καϊ τήν ταρα
χή της.

Στό μεταξύ άρχισαν νά ξεχωρί
ζουν, λίγο - λίγο, καϊ τ’ άλλα άρμα
τα. Τότε άχνοπρόβαλε καϊ τό άρμα 
τοΰ Καλλίστρατου. Βρισκόταν στήν 
ϊδια σειρά μ’ άλλα δυό τέτοια. Κα- 
τάφερε δμως νά διατηρηθή, δίπλα 
του, έκεΐνο πού τ’ ώδηγοΰσε, μέ μα
νιασμένη ταχύτητα, κάποιος κακό
μορφος, μαυριδερός άντρας.

(Συνέχεια εϊ$ τήν 4ην Σελίδα) 

σιακής πόλης γιορτάστηκαν καί 
τά 1 50 χρόνια άπό τής γεννήσεως 
τοΰ μεγάλλου Ούγγαρέζου συν
θέτου Φράντς Αίστ. 'Ωμίλησε ή 
διακεκριμένη μουσικολόγος Άθ. 
Σπανούδη καί έπαιξε έργα Αίστ 
ή έκλεκτή πιανίστα Μ. Χαιρο- 
γιώργου-Σ ιγάρα. Δέν παραλείπω 
νά έκφράσω κΓ έδώ τόν θαυμα
σμό μου, γιά τήν ύπέροχη μου
σική ατμόσφαιρα πού δημιούρ
γησε ή Κα Χαιρογιώργου μ’ ένα 
άπό τά πιό ξεχαρβαλωμένα πιά
να πού έχω άκούσει ποτέ στή ζωή 
μου. Αύτή εΐναι ή δημιουργία!

Ή Διεθνής Έκθεσις ζωγραφι
κής εΐχε πολλή έπιτυχία καϊ ή 
Ελληνική αίθουσα ξεχώριζε σέ 
τέχνη καϊ φαντασία. Διακρίσεις 
καί βραβεία στούς συμπατρ ιώτας 
μας, μεταξύ τών οποίων ή νέα 
ζωγράφος Λάντα Καταγά - Λάμ
πρου.

*Ίσως νά μήν πρέπει νά πα
ραλείψω — παρ’ δλο πού θά τό 
επιθυμούσα — καϊ τήν δική μου 
συμμετοχή στό τραγούδι, δίνον
τας 2 ρεσιτάλ μέ έργα ξένων καϊ 
'Ελλήνων συνθετών, ύπό τήν συνο
δείαν τοΰ πιοινίστα τής Λυρικής 
Σκηνής Σπ. Κρητικού. Τώρα πώς 
κΓ έγώ τά κατάφερα μέ τό ’ίδιο 
ξεχαρβαλωμένο πιάνο; ’Έ! εύτυ- 
χώς ύπάρχει καϊ ό Θεός τής Μου
σικής προστάτης μας!

ΜΥΡΤΩ ΔΟΥΛΗ

ΘΕΑΤΡΟ
’Εγκαινιάζουμε άπό σήμερα 

μιά στήλη γιά τό Θέατρο. Ό 
πατριώτης και συνεργάτης κ. 
Πλάτων Β. Μουσαίος, εισηγητής 
δραματολογίου τοΰ ελευθέρου θε
άτρου, θά γράφη γιά τούς άνα
γνώστες μας σέ κάθε φύλλο και 
μιά άνάλυση τοΰ καλύτερου έρ
γου πού θά παίζεται στά χειμε-

ΤΑΞΕΙΔΙΩΤΗΣ ΧΩΡΙΣ

Ό Άνούϊγ εΐναι ίσως ό μόνος 
θεατρικός συγγραφέας πού δια
τήρησε τά σκήπτρα στή Γαλλική 
σκηνή — ίσως σ’ δλες τις σκη
νές — στις δυό .μεταπολεμικές 
περιόδους καί τοΰ Α' και τοΰ Β' 
Παγκοσμίων Πολέμων. ’Όχι μό
νο γιά τήν άγέραστη ποιότητα 
τής πέννας του άλλά καί γιατί 
έχει ένα τρόπο νά εκφράζει τήν 
πίκρα άπό τήν διάψευση τών έλ- 
πίδων τών δύο πολέμων, καθολι
κά αποδεκτό. Ό Άνούϊγ δέν υ
ποστηρίζει καμμιά φιλοσοφική 
θέση, δέν έχει νά προσφέρει ού
τε νομίζω δτι πιστεύει σέ καμ- 
μιά λύση, γι’ αύτό καί εΐναι στή 
βάση του άπσισιόδοξος. ’Άν ή 
σάτυρά του έχει παραμείνει μό
νο πικρή καί δχι μηδενιστική, δ
πως τών συγγραφέων τών και
νούργιων «κυμάτων» είναι γιατί 
έχει παραμείνει άνθρωπος, δηλ. 
άνθρωπος μέ άνθρωπιά.

Στόν Ταξειδιώτη εΐναι ή μο
ναδική φορά πού προσφέρει μιά 
κάθαρση μέ λύση. Τό χιλιοειπω
μένο θέμα τοΰ φαντάρου πού έ
χει χάσει τή μνήμη του καί γυ
ρίζει χωρίς οικογένεια, ό Άνούϊγ 
τό έχει, πολύ σωστά, ποοντρέψει 
μέ τό ψυχαναλυτικό θέμα τής 
διπλής προσωπικότητας.

Εΐναι γνωστή ή θεωρία δτι ή 
ψυχή τοΰ παιδιού εΐναι ένας μαυ
ροπίνακας δπου στήν φανερή έ- 
π.φάνεια καταγράφονται οί τά
σεις πού επικρατούν καϊ στήν πί
σω πλευρά, τήν άφανή, περνοΰν 
οί προθέσεις πού έχουν καταπνι- 
γή. 'Όταν έπικρατοΰν οί καλές 
πράξεις οί κακές προθέσεις κα- 
ταπνίγουνται καί περνοΰν στήν 
πίσω πλευρά τοΰ μαυροπίνακα 
καϊ δταν έπικρατοΰν οί κακές τό
τε οί καλές προθέσεις εΐναι πού 
καταπνίγουνται. Μέ τήν απώλεια 
τής μνήμης ό μαυροπίνακας ά- 
ναϊΓοδογυρίζεται. "Ο,τι εΐχε κα
ταπνίγει περνά στήν έπιφάνεια 
καϊ ο,τι εΐχε έπικρατήσει, κατα
πνίγεται. Δηλ. τό ύποσυνείδητο 
γίνεται συνείδηση καί ή συνείδη
ση ύποσυνείδητο. Μ’ άλλα λό
για μέ τήν καθολική άπώλεια τής 
μνήμης έχουμε νά κάνουμε μ’ έ
ναν καινούργιο άνθρωπο.

Ό ήρωας τοΰ έργου, ό Εκα
στον (Ό Ταξειδιώτης χωρίς ά- 
ποσκευές, καί άποσκευές έδώ ση
μαίνουν τό παρελθόν) εΐχε κα
τρακυλίσε ι στά νειάτα του δλα τά 
σκαλοπάτια τής ψυχικής έξαθλί- 
ωσης, χάρη στήν άψυχολόγητη 
στάση τών γονιών του. Χάνοντας 
τή μνήμη του γίνεται τό άνάπο- 
δο τοΰ παληοΰ του έαυτοΰ. "Ενας 
καινούργιος άνθρωπος γιομάτος 
καλωσύνη καί εύγένεια. Οί πέν
τε τελευταίες οικογένειες πού τόν 
διεκδικοΰν, άποτελοΰν γι’ αύτόν 
πέντε άπειλές στήν σημερινή ο
μορφιά τής ψυχής του. Στό βά
θος τής ψυχής του φοβάται, μή 
λάχει καί καταστροφή ό ώραΐος 
κόσμος πού εΐχε φτιάξει μέσα 
του ( μή λάχει καϊ άναποδογυρι- 
στή ξανά ό μαυροπίνακας κ’ έλ
θουν τά κακά άπάνω). Ό φόβος 
μή συμβή κάτι τέτοιο εΐναι τό
σο έντονος ώστε νά καταπνίξει 
άκόμα καί τή λαχτάρα γιά τήν

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΛΑΝΤΖΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΜΩΣΑΙΚΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
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ρινά μας θέατρα τόν μήνα πού 
θ’ άκολουθεΐ. Διασαφηνίζουμε ό
τι δέν θά εΐναι κριτικό σημείωμα 
γιά τήν παράσταση άλλά άνά
λυση καϊ τοποθέτηση τοΰ έργου, 
κΓ άν στήν παράσταση ύπάρχει 
τίποτα τό πραγματικά άξιοσημεί- 
ωτο θά μνημονεύεται κι’ αύτό.

ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ

μητρική στοργή πού τού λείπει, 
γι’ αυτό καϊ συναντά μέ άπά- 
θεια αύτούς πού θά μποροΰσε νά 
ήταν αΐμα του.

Στό σπίτι πού πάει εΐναι τό 
πραγματικό του σπίτι. Ή μιά 
ύστερα άπ’ τήν άλλη έρχουνται 
οϊ άποκαλύψεις δτι υπήρξε ένα 
τέλειο παλιόπαιδο. Πεισματικά 
δέ θυμάται τίποτα. Δέ θυμάται 
γιατί δέν θέλει νά θυμηθή. Για- 
τή άν θυμηθή, όλος αύτός ό πα
ληός ό βούρκος θά πνίξει τόν ό
μορφο κόσμο πού έχει φτειάξει σή 
μέρα καϊ στόν όποΐο άγκιστρώ
νεται πεισματικά. Τό μόνο πρά
μα πού τόν τραβά άκόμα πίσω 
καϊ τόν κάνει νά διστάζει εΐναι 
ή λαχτάρα τής μάνας. Άπό κεΐ 
θά τοΰ έρθη τό τελικό χτύπημα 
πού θά τόν σπρώξει ν’ άπαρνη- 
θή τήν οίκογένειά του. Αύτή ή 
σκηνή μέ τήν μητέρα του εΐναι 
ή πιό δραματική σκηνή τοΰ έρ
γου, άλλά καϊ άπό τϊς πιό ψυ
χολογημένες τοΰ νεωτέρου θεά
τρου. Έκεΐ άποδεικνύεται δτι εί
τε μέ τήν μιά είτε μέ τήν αντί
θετη όψη τοΰ μαυροπίνακα, ό 
ί καστόν παραμένει ένας μεγάλος 
Νάρκισσος. Μόνο πού ό παλιός 
Γκαστόν εΐναι Μαύρος Νάρκισσος 
ένώ ό καινούργιος εΐναι Άσπρος. 
Αύτή ή σκηνή πρέπει νά προσε- 
χτή ιδιαίτερα διότι άποτελεΐ τό 
κλειδί τής λύσης.

Ή λύση πού δίνει ό Άνούϊγ έ
χει προκαλέσει διαφωνίες.

Άποψη α': ’Άν θεωρηθή 
τό έργο ψυχολογικό ατομικό δρά
μα ύπάρχουν δύο άντικρουόμε- 
νες γνώμες γιά τή λύση. Ή πρώ
τη υποστηρίζει δτι ό Γκαστόν α
φήνοντας τήν οίκογένειά του κά- 
μνει μιά πράξη «φυγής» καϊ δτι 
έπρεπε νά σταθή στις επάλξεις 
καϊ νά πολεμήσει γιά τό καινούρ
γιο του πιστεύω προσπαθώντας 
νά έξυγιάνει τήν οικογένεια ή νά 
πέσει μαχόμενος. Ή δεύτερη ύ- 
ποστηρίζει ότι ή λύση εΐναι σω
στή καϊ δτι φεύγοντας ό Γκαστόν 
πάει νά δημιουργήσει μιά και
νούργια οικογένεια δλο ψυχική 
υγεία, καί νά βοηθήσει τό παιδί 
(πού τελικά άκολουθεΐ) νά μήν 
πάθη τά δσα έπαθε αύτός.

Άποψη β' : Ό Άνούϊγ σ’ 
αύτό τό έργο δέ δίνει άτομική 
ψυχολογική περίπτωση άλλά δτι 
επωφελείται άπ’ αύτήν γιά νά 
συμβολίσει τή δίψα γιά έναν κα
λύτερο κόσμο, όπόταν τή δίψα 
τή συμβολίζει ό Γκαστόν καϊ τήν 
καινούργια γενιά πού βρίσκεται 
σέ κίνδυνο τή συμβολίζει τό παι
δί πού έχει άνάγκη άπό τή βοή
θεια έκείνων πού έπαθαν καϊ πού 
έχουν άνανήψει.

Ή δεύτερη αύτή άποψη έχει 
πολλά τά κοινά μέ τή δεύτερη 
γνώμη στήν πρώτη άποψη.

Τό τί πρόθεση εΐχε ό Άνούϊγ 
5έν έχει καμμιά άπολύτως σημα
σία, γιατί καμμιά φορά οί ύπο- 
συνείδητες τάσεις ένός θεατρικού 
συγγραφέα εκφράζονται καλύτε
ρα άπό τϊς συνειδητές. Ό θεα
τής χρέος έχει νά πάρει άπό 
ιό έρ/ο ό,τι καλό έχει καϊ ν’ 
άπορρίψει τό κακό.

ΠΛΑΤωΝ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΧΪ7ΗΡΙ0Ν
ΟΡΥΧΑΛΚΟΥ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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AITQAIKOY ΚΑΙ ΣΑλΑΚΙΝΟΣ 14

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

- ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ -,
'Ο κινηματογράφος εΐναι ή νεώ- 

τερη Τέχνη πού κατέκτησε δλο τόν 
κόσαο σήμερα, γιατί έχει μιά γλώσ
σα πού μιλά καϊ συγκινεΐ δλο τόν 
κόσμο. Μέ τήν υποβλητικότητα τής 
εικόνας του γίνεται πιό καταληπτή 
άπό όποιονδήποτε άνθρωπο καί εχει 
τή δυνατότητα νάρχεται σέ πιό ά
μεση έπαφή μαζί του παρά όποια- 
δήποτε άλλη τέχνη.

Στον τόπο μας εΐναι καϊ ή πιό 
προσιτή ψυχαγωγία τοΰ Ελληνικού 
λαού. Δέν θά ήταν λοιπόν άσκοπο 
νά όφιερώοουμε μιά στήλη γι’ αύ
τήν, άφοΰ άλλως τε κΓ οί ταινίες 
πού παίζονται αρκετά χρόνια σέ 
συνοικιακούς κΓ έπαρχιακούς κινη
ματογράφους, μετά άπό τήν πρώτη 
προβολή τους στούς κεντρικούς. 
Άπό τή στήλη αύτή θά αναλύουμε 
τϊς πιό αξιόλογες ταινίες πού πέ
ρασαν στόν προηγούμενο μήνα. Προ
βάλλονται τόσες κάθε εβδομάδα, πού 
ό άνίδεος θεατής μπορεί, άν δέν έ- 
νημερωθή άπό τήν κριτική, τοΰ κα
θημερινού τύπου, νά δη μιά άση
μα ντη καϊ νά χάση μιά άλλη, άπ’ 
τήν οποία, παράλληλα μέ τήν ψυ
χαγωγία του, θά μποροΰσε καϊ κά
τι νά ώφεληθή.

Στό σημερινό σημείωμα, θά πα
ραθέσουμε τϊς πιό άξιόλογες ταινί
ες πού προεβλήθησαν τό πρώτο δί- 
μηνο τής φετεινης κινηματογραφικής 
σαιζόν (’Οκτώβριο — Νοέμβριο), 
πού δέν θάπρεπε νά χάση δποιος 
άγαπά τόν καλό κινηματογράφο. 
Δέν θά τϊς συνοδεύσουμε μέ πολλά 
σχόλια, γιατί είναι άρκετές, δπως 
θά κάνουμε άπό τό έπόμενο φύλλο.
Ο ΡΟΚΚΟ ΚΑΙ Τ’ ΑΔΕΛΦΆΤΟΥ

Σκηνοθεσία: Λουκΐνο Βισκόντι.
Πρωταγωνισταί : Άλαΐν Ντελόν, 

Ρενάτο Σαλβατόρι, Άννϊ Ζιραρντό, 
Κατίνα Παξινοΰ, Πάολο Στόπα, 
Σπύρος Φωκάς.

Εΐναι ή μεγάλη δημιουργία τοΰ 
’Ιταλού σκηνοθέτου Λουκΐνο Βισκόν- 
τι, πού άν καϊ γεννη,μένος άριστο- 
κράτης, έχει συγκινηθή άπό τή μι- 
ζέρια τών λαϊκών τάξεων καϊ άπό 
έκεΐ διαλέγει τούς ήρωές του, δί
νοντας εικόνες άνάγλυφες τής ίδιας 
τής ζωής.

Ό «Ρόκκο» είναι ή σπαρακτική 
ιστορία μιάς φτωχής οικογένειας πού 
ξεκινά άπό τήν Νότιο ’Ιταλία καί 
πάει στό Μιλάνο γιά νά β’ρή δου
λειά καί ψωμί. Άλλά στή μεγαλού- 
πολ: αύτή βρίσκουν καϊ κάτι άλλο. 
Γνωρίζουν τά πιό βίαια πάθη, πού 
θά τούς παρασύρουν στό σημείο έ
κεΐνο, δπου χάνουν κάθε ίχνος άν- 
θρωπιάς. Όχι δλοι εύτυχώς. Γιατί 
σιό τέλος μένει ό πιό μικρός γιά 
ν’ άντιπροσωπεύση τήν έλπίδα έ
νός καλύτερου «αΰριον».

Ό Βισκόντι μέ τή βαθειά ψυχο
λογία ένός Ζολά καί τό πάθος έ
νός Ντοστογιέφσκυ διηγείται τήν 
τραγική αύτή ιστορία μέ μιά δυνα
μική κινηματογραφική γλώσσα χρη
σιμοποιώντας σκηνές, τόσο συγκλο
νιστικά συμβολικές, καϊ ευρήματα 
τόσο πρωτότυπα, πού τό έργο του 
παίρνει παναθρώπινη μορφή σάν νά 
άφορφ τήν άνελέητη καϊ βίαιη ζωή 
τών άνΰρώπων τής έποχής μας. Ή 
ταινία αύτή εΐναι ένας σταθμός στήν 
Ιστορία τοΰ ρεαλιστικού κινηματο
γράφου.
Η ΝΥΧΤΑ

Σκηνοθεσία: Μικελάντζελο Άντο
νιόνι.

Πρωταγωνισταί: Ζάν Μορώ, Μά
νικα Βίττι, Μάρτσελο Μαστρο- 
γιάννι.

Τά έργα τοΰ Μικελάντζελο Άν- 
τονιόνι άπαιτοΰν κατάλληλη προε- 
τοιιμασία τοΰ θεατού, γιατί δέν εΐ
ναι καταληπτά άπό τό εύρύ κοινό. 
Είναι ένας άπό τούς πιό προοδευ
τικούς σκηνοθέτες τής Ιταλίας σή
μερα καϊ βραβεύθηκε τό i960, στό 
κινηματογραφικό φεστιβάλ τών Καν- 
νών, μέ τήν περίφημη «Περιπέτεια», 
ή όποια θά προβληθή καϊ έδώ με
τά τάς έορτάς. Ό Άντονιόνι χρη
σιμοποιεί νέα μέσα έκφράσεως, ά- 
ναλύει βαθειά τήν άνθρώπινη ψυχο
λογία, ξεγυμνώνοντας τούς ήρωές 
του.

Ή «Νύχτα» εΐναι πολύ κατώτε
ρη άπό τήν «Περιπέτεια», άλλά εΐ
ναι κΓ αύτή πολύ σημαντική. Εΐναι 
ένα ζευγάρι, πού ό δεσμός τους 
έχει χαλαρώσει άπό τον χρόνο καί 
τή συζυγική συμβίωσι καϊ προσπα
θεί ό καδένας νά βρή τήν εύτυχία 
σέ μιά πρόσκαιρη περιπέτεια. Χω
ρίς νά όλοκληρώση κανένας τους τί
ποτε, ξανασμίγουν τό πρωί, άφοΰ 
παραδεχθούν πώς αύτό πού κάποτε 
τούς ένωνε, δέν εΐναι δυνατόν ν’ ά- 
ναστηθή.

Ό Άντονιόνι, μέ τήν δική του τε
χνοτροπία, κατορθώνει νά δώση πλα
τύτερο κοινωνικό περιεχόμενο καϊ 
στή συνηθισμένη αύτή ιστορία μέ 
πλαστικώτατες εικόνες καϊ κοινωνική 
σάτιρα.
ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εΐναι μιά άξιόλογη προσπάθεια 
τοΰ Βασίλη Μάρου, πού άπό διά
φορα ζουνάλ κατώρθωσε νά κάνη 
μιά θαυμάσια ταινία «ντοκυμανταίρ». 
Πρέπει δλοι οί Έλληνες νά τή δοΰν.

Ό χώρος δέν έπιτρέπει νά ανα
φέρουμε μερικές άκόμη ταινίες, πού 
παρουσίασαν κάποιο ένδιαφέρον στό 
διάστημα πού πέρασε, σημειώνουμε

ΓΑΜΟΙ
Τήν 22αν Νοεμβρίου 1961 έ- 

τελέσθησαν οί γάμοι τοΰ κ. Γεωρ- 
γίου Άντ. Παπαθανασίου, φαρμα
κοποιού, υίοΰ τοΰ έκλεκτοΰ πατρι
ώτου μας Αντωνίου Παπαθανα
σίου μετά τής δεσποινίδας Ειρή
νης Β. Άραγιάννη είς τόν ιερόν 
ναόν τής Άγ. Φωτεινής Ν. Σμύρ
νης. Είς τούς εύτυχεΐς νεονύμφους 
καϊ τάς οικογένειας των διαβίβα
ζα μεν έγκαρδίους εύχάς καϊ τά 
θερμά συγχαρητήριά μας.

* * *
Ό κ. ’Ιωάννης ’Αθανασίου, κα

θηγητής Φυσικής καί ή δεσποινίς 
Χρυσούλα Θεοφάνους Παπαδου- 
λή έτέλεσαν τούς γάρους των τήν 
1 1 ην Νοεμβρίου 1961. Παράνυμ- 
φος παρέστη ή δϊς Χρυσούλα 
Παύλου Παπαδουλή. Διαβιβάζο- 
μεν θερμά συγχαρητήρια και εύ- 
χάς·

* *

Έτελέσθησαν τήν 12ην Νοεμ
βρίου εις τόν Ναόν τής 'Αγίας 
Φωτεινής Νέας Σ μύρνης οί γάμοι 
τής ’Ασπασίας Καπαταϊδάκη, θυ- 
γατρός τοΰ φιλτάτου πατριώτου 
μας Παράσχου, μετά τοϋ Ευαγγέ
λου Καρρά, καταγομένου έκ Κα- 
στελλορίζου.

Εις τούς νεονύμφους εύχόμεθα 
πάσαν ευτυχίαν, είς δέ τούς ευ
τυχείς γονείς νά τούς καμαρώσουν 
δπως επιθυμούν.

* *

Τήν ΙΟην Δεκεμβρίου έτελέ
σθησαν έν τω ίερω Ναω ‘Αγ. 
Άνδρέου, “Ανω Πετραλώνων, 
οί γάμοι τοϋ έκ Μεγίστης κα
ταγομένου έκλεκτοΰ νέου κ. 
Στεφάνου Λάζου μετά τής μετά 
πολλών χαρίτων κεκοσμημένης 
Μαρίας, θυγαπρός τοϋ Ίωάννου 
Έγγέρογλου.

Τούς στεφάνους άντήλλαξε 
ό ιατρός κ. Παντελής Χατζη
παναγιώτου μετά τής αδελφής 
του κ. ’Αμαλίας Γεωργίου.

Είς τό εύάρμοστον ζεύγος 
εύχομαι βίον άνέφελον καί με
στόν πάσης εύτυχίας.

Ευαγγελία Ζαχαρίου

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό κ. Ήλίας Καράγιωργας έ- 
μνηστεύθη τήν Δεσποινίδα Δέ
σποιναν Μάνδαρη τήν 26ην Νο
εμβρίου 1961.

Εύχομαι ταχεΤαν τήν στέψιν.
Μαρία Τσακώνη

ΠΕΝΘΗ
Μετά λύπης μας άγγέλλομεν 

τόν θάνατον τού συμπολίτου μας 
Γρηγορίου Γεωργίου Τσακίρη, ’Ι
ατρού Παθολόγου, ό όποιος άπε- 
βίωσεν τήν 9ην Νοεμβρίου 1961 
Διαβιβάζομεν τά Θερμά συλλυ
πητήριά μας είς τήν οΐκογένειάν 
του.

*
Ό συμπολίτης μας Παύλος 

Μακρής άπεβίωσε τήν 24ην Νο
εμβρίου 1961 εις τήν Ν. Πεντέ
λην. Τήν κόρην του Μαρίκαν ώς 
καί τούς λοιπούς οικείους του 
συλλυπούμεθα θερμώς.

*
Ό πατριώτης μας Παύλος Κυ

ριάκου Άλικάρης άπέθανε τήν 
30ήν Νοεμβρίου 1961.

Τήν μητέραν του Μαρίαν καϊ 
τούς άδελψούς του Λουκάν καϊ 
Μιχαήλ ώς καϊ τούς λοιπούς συγ 
γενεΐς συλλυπούμεθα θερμώς.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Τήν 17ην Δεκεμβρίου 1961 έ- 
τελέσθη 40θήμερον μνημόσυνον 
ύπέρ άναπαύσεως τής ψυχής τοϋ 
πατριώτου μας

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗ
’ I ατροΰ Παθολόγου

Είς τόν Ιερόν Ναόν Άγ. Κωνσταν
τίνου, ’Αθηνών.

μόνο τούς τίτλους των:
«Γυμνή κόψη», «Κανόνια τοϋ Να- 

βαρόνε», «"Ενα ταξί γιά τό Τομ- 
προύκ», «Αντίο γιά πάντα», «Ή 
άτιμασμένη», «Βίαιο καλοκαίρι», «Τό 
γράμμα πού δέν έστάλη», «Καθα
ρός ουρανός», «Μπέν - Χούρ», «Ή 
έκδίκησι εΐναι δική μου», «Γέφυρα 
στόν "Ηλιο».

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
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ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά Ανυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά καί τάς 
άπόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
εύθύνην τής άκριβείας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των-

’Επίσης αί δημοσιευόμενοι 
βιογραφίαι δέν είναι κατά σει
ράν άξίας τών προσώπων πού 
αφορούν.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
’Αγαπητό μου Λιβίσι,

Πολλάκις έδιάβασα άπό τήν 
στήλη τής έφημερίδος σας και 
είδα νά ζητάτε ιυλην καί ιδίως 
πατριωτικές αναμνήσεις.

’Αποφάσισα λοιπόν σάν παλαι
ός Μάκρηνο - Λιβισιανός νά σάς 
στείλω μερικές καί σάς παρακα
λώ νά τάς δημοσιεύσετε κατά σει
ράν προτεραιότητας, έάν βέβαια 
σάς άρέο’ουν καί τίς έγκρίνετε.

Εύχαρ ιστών 

διατελώ μετά τιμής

Β. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ
Εύχαριστούμεν θερμά διά 

τήν έπιστολήν σου, αγαπητέ 
πατριώτη, καί τό υλικόν πού 
μάς έστειλες πρός δημοσίευσιν 
τό πρώτον μέρος τοΰ όποιου δη- 
μοσιεύομεν σ’ αύτό τό φύλλον. 
Παρακαλούμεν νά συνέχισης μέ 
τήν ιδίαν προθυμίαν ή οποία 
μάς συνεκίνησεν.

Διαβιβάζομεν τάς εύχαριστίας 
καί τούς πατριωτικούς χαιρετι
σμούς δλων μας.

Πειραιεύς τή 7-12-61 

’Αγαπητό «Λιβίσι»,

’Ακόμα μιά φορά μοΰ δημιουρ- 
γήθηκε ή εύκαιρία νά συνεργασθώ 
μαζί σου. Πέρασε άπό τότε άρ- 
κετός καιρός καί νά τώρα πού 
σού ξαναστέλνω κάτι γιά σένα. 
Ί σως νά εΐναι κάτι ατελές τολμώ 
δμως νά σοΰ τό στείλω γιατί αύ
τό μοΰ υπαγορεύει τό πατριωτι
κό μου συναίσθημα.

Εΐναι 2 εβδομάδες πού άπολύ- 
θηκα άπό τήν Β. ’Αεροπορία καί 
φαντάζομαι νά γίνω δεκτός στις 
στήλες σου έστω καί έάν δέν πα
ρουσιάζω κάτι τό τέλειο.

Μ. ΣΑΛΛΗΣ

Μέ μεγάλη χαρά λάβαμε τή 
συνεργασία σας, αγαπητέ πα
τριώτη, τήν οποίαν καί δημοσιεύ
ουμε. Τά δσα γράφετε σάς τι- 
μοΰν πραγματικά καί .μάς δίνουν 
έλπίδες καί θάρρος πώς οί «έκ- 
κλήσεις» μας δέν εΐναι «φωνή 
βοώντος έν τή έρήμφ». Σάς εύχα
ρ ιστοΰμε θερμά καί περιμένουμε 
μέ ιδιαίτερη εύχαρίστηση τή 
συνεργασία σας.

Μαζί μέ τήν εύχή μας γιά μιά 
λαμπρή σταδιοδρομία δεχθήτε 
καί τούς θερμούς πατριωτικούς ι 
χαιρετισμούς μας.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Η ΚΟΙΝΗ ΑΚΜΗ

Πρόκειται περί μιας νόσου τοΰ 
δέρματος τής όποιας τό αίτιον εύ- 
ρίσκεται είς βιολογικώς διαταραχθεΐ- 
σαν ισορροπίαν τοΰ οργανισμού.

Ή μεγάλη συχνότης τής παθήσε- 
ως ταύτης έμψανίζεται κατά τήν 
έναρξιν τής ένηβώσεως τότε ακριβώς 
πού άρχίζει ή λειτουργία τών γεν- 
νητικών αδένων καί πού ώς έπί τό 
πλεΐστον παρατηρούνται διαταραχαί 
τής ισορροπίας τών σεξουαλικών 
όρμονών.

Πρόκειται περί έσωεκκριτικής δια
ταραχής τοΰ όργανισμοΰ, δηλαδή δια
ταραχής τών αδένων έσωτερικής έκ- 
κρίσεως.

Κατά τήν περίοδον ταύτην λόγφ 
τής άνωτέρω ανωμαλίας υπάρχει ηύ- 
ξημένη άνάγκη βιταμίνης Α υπό τοΰ 
οργανισμού.

Άπό τήν βιταμίνην ταύτην έξαρ- 
τάται ή όμαλή λειτουργία τών κυτ
τάρων τοΰ δέρματος καί κατά συνέ
πειαν ή άποκατάστασις ταύτης έπί 
ύπαρχούσης διαταραχής.

‘Η βιταμίνη αΰτη προσφέρεται φυ- 
σιολογικώς είς τόν όργανισμόν διά 
τών είσαγομένων σιτίων καί θεραπευ
τικούς, λόγφ τής έκ τούτων παρεχομέ- 
νης ποσότητας κατά τήν περίοδον 
ταύτην δπου ύπάρχουν ηύξημέναι ά- 
νάγκαι δι’ ένέσεων ή δι’ έσωτερικής 
χορηγήσεως.

Κατά τήν πάθησιν ταύτην παρατη- 
ρεΐται ύπερκεράτωσις τών σμιγματο- 
γόνων άδένων τοΰ δέρματος μετά ά- 
ποφράξεως τών έκριτικών άγωγών καί 
τόν σχηματισμόν κομεδώνων όμολο- 
γουμένως αντιαισθητικών είς τήν έμ- 
μφάνισιν καί ένοχλητικών διά τόν πά- 
σχοντα.

Οί άσθενεΐς παρουσιάζουν ένα 
δέρμα ξηρόν καί ρικνόν μέ ήλαττω- 
μένην τήν άντίστασιν είς τά διάφορα 
έξωγενή ερεθίσματα.

Λόγορ τής άποφράξεως τών σ.μι- 
γματογόνων άδένων δη,μιουργοΰνται 
ευνοϊκές συνθήκες διά τήν καλλιέρ
γειαν διαφόρων μικροβίων τά όποΐα 
σαπροφυτοΰν έπί τής έπιφανείας τοΰ 
δέρματος μέ συνέπειαν νά άναπτυ- 
χθοΰν πυώδεις βλατίδες καί φλύκται- 
ναι.

Λόγορ τής χρονιότητος τής μικρο- 
βιακής μολύνσεως τοΰ δέρματος ά- 
ναπτύσσονται συχνάκις χρόνια έλκη 
μέ άποτέλεσμα τήν βλάβην τής φυ
σιολογικής ύφής τοΰ δέρματος καί 
τήν γένεσιν μονίμων ουλών.

Ή νόσος αΰτη σπανίως έκδηλοΰται 
πρό τής ένηβώσεως έφ’ δσον ή σε-

ΤΑΞΕΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Οί άνατολικές άκτές δσο πά

νε καί ξεμακραίνουν. Ό ’Ατλαν
τικός δέν φαίνεται. ’Ανεβαίνουμε 
ένα βουνό πού θά μάς φέρη άπό 
τήν άνατολή στήν δύση, άπό τό 
νότο στό κέντρο. Γιά τελευταία 
θέα, σάν άποχαιρετιστήριο δώρο, 
φαίνεται μπροστά ή σπηλιά μέ 
τούς σταλακτίτες. Κάποιος έχει 
πεΐ, δτι ό καλλίτερος τεχνίτης 
εΐναι ή φύση. Μεγαλείο άφάντα- 
στο. Μορφές παραμυθένιες. ’Έ
χουμε πάψει νά βρισκώμαστε 
στόν κόσμο. Μιά ονειρεμένη νε
κρή πολιτεία πού άστράφτει άπό 
τήν δροσιά. Μοσχολούλουδα ό- 
λόλευκα τήν στολίζουν. Κάθε γω
νιά κι’ ένα καινούργιο θαΰμα. 
Σ’ ένα κοίλωμα βαθυσκότεινο, δι
αγράφεται μιά γυναικεία σεπτή 
μορφή μέ σκεπασμένο τό κεφά
λι. Μιά στάσις μαντόνας. Σβύ- 
νουν τά φώτα. ’Απόμακρα άκού- 
γεται ένα αρμόνιο νά παίζει τό 
«Άβε Μαρία». Γαλάζιο φώς πέ
φτει πάνω καί νομίζεις δτι αύτή 
ή γλυκεία Μητέρα ενώνει τά χέ- 
ρ·.α σέ μιά προσευχή άτέλειωτη 
γιά μάς, αύτή ή μόνη πού με
σιτεύει λές γιά νά πετύχη μιά 
σωτήρια συγγνώμη. Σωπαίνει τό 
άρμόνιο, άνάβουν τά φώτα και η 
ούράνια έπαφή σταματά. Είμα
στε καί πάλι στόν κόσμο μας, 
στήν γή μας, πού παρ’ δλα τά 
βάσανα καί τούς καϋμούς εΐναι 
ή πιό όμορφη σφαίρα πού έγινε 
ποτέ.

Βγαίνουμε έξω κ’ ό ήλιος μάς 
θαμπώνει τά μάτια. Ρίχνει τά ο
λόχρυσα βλέμματά του πάνω στις 
λεύκες καί στις οξιές καί τίς κά
νει νά λάμπουν. "Ενας τρελλος 
χορός άπό καστανό, κίτρινο, πρά
σινο καί χρυσό. "Ενας χορός πού 
τόν κάνουν τά φύλλα σάν πέ
φτουν.

Φεύγουμε. Εΐναι σκληρό να 
φεύγεις γιά τό Νότο πού σέ φι- 
λοξένησε μέ τόση ζεστασιά. Πα- 
ρηγοριά μόνη οί καινούργιες πο
λιτείες πού θά άντικρύσουμε.

‘Η ζέστη γίνεται δλο καί πιό 
μεγάλη. Σημάδι δτι μάς περιμέ
νει ή έρημος. ’Ατέλειωτη άμμος 
λεπτή πού κάπου - κάπου χα
ρακώνεται άπό πέταλα άλογου. 
Σκηνές κωνικές στημένες καί μέ
σα ’Ινδιάνοι μέ μία περήφανη 

ξουαλική άνάπτυξις τοΰ όργανισμοΰ 
είναι ή αιτία τής νόσου.

Είς τά μικρά παιδιά, συνεπείς τής 
έλλείψεως τής βιταμίνης Α, προσ
βάλλονται πρωτίστως οί όφθαλμο'. 
καί τό δέρμα τους έμφανίζεται ξηρόν 
καί άτροφικόν άνευ έτέρων δερματι
κών έκδηλώσεων.

Συνεπείς τής διαταραχθείσης όρ- 
μονικής ισορροπίας παρατηρεΐται είς 
τούς πάσχοντας κακή λειτουργία τοϋ 
νευροφυτικοΰ συστήματος άπό τό ό
ποιον έξαρτάται ή όμαλή λειτουργία 
όλων τών σπαχνικών όργάνων. Συ
χνάκις ή διαταραχή αΰτη δημιουργεί 
'δίαν άσθένειαν ή όποια άποκαλεΐ- 
αι νευρωσις μέ δλας τάς δυσμενείς 

επιδράσεις έπί τοϋ ψυχικού τομέως 
τού πάσχοντος. Έξ δλων τών άνωτέ- 
•θω έκτεθέντων άποδεικνύεται σαφώς 
δτι, ή νόσος αΰτη δέν πρέπει νά το- 
ποθετήται πλέον είς τήν κατηγορίαν 
τών τοπικών δερματικών παθήσεων 
άλλά είς τάς βιολογικός νόσους, έφ’ 
δσον πρόκειται περί μεταβολικής 
διαταραχής τοΰ όργανισμοΰ.

Τελευταίως άπό θεραπευτικής 
πλευράς άπεμακρύνθημεν πλέον άπό 
τάς διαφόρους ποικίλας τοπικός θε
ραπείας του δέρματος καί τά διά
φορα φυσιοθεραπευτικό ή ποικιλώνυ
μα καλλυντικά φάρμακα τά όποΐα 
ταλαιπωρούν ψυχικώς καί οίκονο- 
μικώς τόν πάσχοντα έν πολλοΐς ά
νευ άποτελέσματος. Σήμερον ή ’Ια
τρική έπιστήμη άποκλειστικώς στρέ
φεται είς τήν άποκατάστασιν τής έ- 
σωεκκριτικής διαταραχής τών όρ
μονών, τοΰ διαταραχθέντος ισοζυγί
ου τής βιταμίνης Α καί τής έξισορ- 
ροπήσεως τοΰ άνωμάλως λειτουργοΰν- 
τος νευροφυτικοΰ συστήματος.

Παραλλήλως άντιμετωπίζεται θε- 
ραπευτικώς ή καταπολέμησις τοΰ μι- 
κροβιακοΰ παράγοντος ό όποιος τυγ
χάνει πολύ άνθεκτικός κι’ έπίμωνπλήν 
δμως υποκύπτει τελικώς είς τά διά
φορα χημιο?εραπευτι·κά καί άντνβιοτι- 
κά φάρμακα τά όποΐα χορηγούνται 
κατόπιν διαφόρων τέστ ευαισθησίας 
5ιά τήν άνεύρεσιν τοΰ καταλληλοτέ- 
ϋου έκ τούτων.

Συμπερασματικά τό άποτέλεσμα 
τής καλής συνεργασίας τών τριών 
παραγόντων ήτοι ιατρού, άσθενοΰς 
καί φαρμάκων εΐναι θαυμάσιον καί 
σταθερόν άποκαθιστόν τόν πάσχοντα 
καλαισθητικώς καί ψυχικώς.

ΠΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
’Ιατρός

λάμψη στά μάτια. Εΐναι φίλοι 
μας. Μά δέν θέλουν τήν προστα
σία μας. Θέλουν νά συνεχίσουν 
αύτή τή μακρόχρονη παράδοση. 
Νά έχουν ένα άρχηγό, νά φτιά
χνουν «τότεμ» καί κούκλες καί νά 
όνομάζωνται όπως τούς άρέσει. 
Μάς χαιρετούν καλόκαρδα κι’ δ
μως άκόμη καί ό πιό φτωχός δέν 
άνοιγει τήν χούφτα του γιά νά 
τοϋ ρίξης μία δεκάρα. Φυλή πού 
σέ κάνει νά τήν άγαπήσεις. Φτω
χική, μά σκληρή καί περήφανη.

Βράχια μεγάλα, βουνά ολό
κληρα, ύψώνονται. Πάνω τους εΐ
ναι σκαλισμένες οί μορφές τών 
Πατέρων τοΰ ’Έθνους. Άκόμη κΓ 
έκεΐ έφτασε ή εύγνωμοσύνη τοΰ 
λαού. Άκόμη κι’ έκεΐ στήν έρη
μο καί στά βράχια.

Αφήνουμε πίσω μας τήν έρη
μο. Τώρα μάς περιμένει ένας «άλ
λος πολιτισμός, ένας καινούργιος 
λαός. Μάς περιμένει νά μάς δεί- 
ξη μέ Χ®ρά τήν έκκλησία τους, 
τό τέμπλο τους. Σέ λίγο θά μάς 
καλωσορίσουν οί Μορμόνοι.

(Συνεχίζεται)

ΦΙΛΙΩ ΚΟΜΗΤΟΥ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου

Ό τραγικός σφαγιασμός καϊ τό 
τελικό ξερρίζωμα όλοκλήρου τοΰ Ελ
ληνισμού άπό τήν Άνατολή, ύστερα 
άπό μακραίωνη ιστορία καί πολιτι
σμό τριών χιλιετηρίδων, δέν ήτανε 
φυσικά έργον τών άτάκτων κτηνω
δών καί αίμοβόρων Τούρκων άνταρ- 
τών (τσετών), πού δέν μπορούσαν 
νά καταλάβουν τήν ήρωϊκήν φυλήν 
τών Ελλήνων — άν ήσαν ένωμέ- 
νοι, — άλλά ήταν προμελετημένο 
σχέδιο τής έγκληματικής κατά τής 
Ελλάδος πολιτικής τών ισχυρών τής 

εποχής έκείνης, πού εΐχαν ψύχραιμα 
αποφασίσει και ύπογράψει τήν εις 
θάνατον καταδίκην μας...

Γιά έναν πού κάθεται ήσυχα στό 
σπίτι του σε ελεύθερο τόπο καί σέ 
ειρηνική έποχή, δπως καλή ώρα 
τώρα,' ή λέξις έξορία καϊ διωγμοί 
δέν θά ποΰν τίποτα. Άλλά ή πρα
γματικότητα ύπερέβη κάθε φαντα
σία ’...

Νέες έξορίες, έξοντώσεις, ξανάρ
χισαν άγριώτερες, δλου τοΰ άρρε- 
νος ‘Ελληνικού πληθυσμού — άπό 
14 μέχρι 60 ετών — στό άγνωστο, 
σέ μιά διαρκή καί άτέλειωτη πορεία

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Στις συνεχείς καί έπίμοχθες προσ- 

■τάθειές της γιά τή διαπαιδαγώγηση 
.οΰ παιδιοΰ της ή μητέρα, σάν πρώ- 
.ος καί φυσικός του παιδαγωγός, άν- 
.·(στρατεύονται άπειλητικοί ώρισμένοι 
παράγοντες, πού πρέπει ν’ άντιμε- 
τωπίση άποτελεσματικά πρόθυμη 
πάντοτε καί άλύγιστη ή μητέρα. 
Καϊ συγκεκριμένα: ό οικονομικός 
παράγων, ό εκνευρισμός, τά άλλα 
παιδιά, τά άλλα πρόσωπα μέσα στό 
σπίτι καί οί σχέσεις τών συζύγων.

Α' Οικονομικός πα
ράγων: Εΐναι στήν έποχή μας 
πραγματικά σοβαρό τό ζήτημα τών 
οικονομικών δυσχερειών, πού θέτει 
Φραγμό σ’ δλες σχεδόν τίς προσπά
θειες τής μητέρας. Αυτό όμως δέν 
εΐναι λόγος νά τήν άπογοητεύση, ά
φού οί δυσχέρειες αύτές δημιουργούν 
τροβλήματα γιά τϊς περισσότερες 
οικογένειες. Μπορεί εύκολώτατα νσ 
παραμερίση κάθε άλλη άνάγκη τοΰ 
σπιτιοΰ της, πού χρειάζεται οικονο
μικά μέσα γιά νά καλυφθή, καί νο 
φροντίση πρίν άπ’ δλα νά τρέφεται 
δσο μπορεί καλύτερα τό παιδί της, 
νά εΐναι καθαρό καϊ νά κοιμάται ή
συχα. Δέν χρειάζονται πολυτελή έ'- 
πιπλα καί πολύτιμα παιγνίδια γιά 
τό παιδί, γιά νά εΐναι ή μητέρα ευ
τυχισμένη. Τό χαμόγελο τοΰ πα ίδιοι 
της, πού άνθίζει στά χείλη του, δ
ταν ικανοποιούνται οί στοιχειώδεις 
άνάγκες του, εΐναι ή μεγαλύτερη, εύ
τυχία τής μητέρας.

Λίγα πράγματα μέ γούστο στολι
σμένα καϊ ευκαιρίες, ώστε τό παι
δί νά παίζη άνενόχλητο, θά τοΰ δώ
σουν τήν υγεία καϊ τή χαρά. Μερικά 
πραγματάκια άχρηστα έπάνω σ’ έ- 
/α χαλί, εΐναι άρκετά νά τό άπασχο- 
λήσουν ωφέλιμα καί δημιουργικά καί 
•'ά δώσουν διέξοδο στήν ένεργητικό- 
τητά του καί σύγχρονα νά βρή τόν 
καιρό ή μητέρα νά άσχοληθή μέ τό 
νοικοκυριό της.

Β' Εκνευρισμός. Εΐ 
ναι πολλές φορές μερικά ζητήματα 
πού άπασχολοΰν τή μητέρα καί τή 
στενοχωρούν πολύ: ‘Ο έμπορος, πού 
δεν τής έδωσε ύφασμα καλό γιά τό 
φόρεμά της καί πού τή γέλασε στήν 
πμή. Ή μοδίστα, πού δέν τής τε 
λειώσε έγκαιρα τό φόρεμά της, για 
νά τό φορέση τότε πού ήθελε. ‘C 
τύζυγός της πού δέν ήλθε έγκαιρε 
στό σπίτι, ή πού δέν τής έφερε ψώ
νια καλά. Ί ό μεγάλο της παιδί, ποι 
δέν τήν άκούει, ή πού γυρίζει στούς 
δρόμους. Ή Εταιρία ‘Υδάτων, ποι’ 
εκοψε άττότομα τό νερό γιά έπισκευή 
τοΰ δικτύου καί δέν έχει νερό γιά πλύ
ση. ‘Η υπηρέτρια, πού δέν κάμνει 
καλά τίς δουλειές της, ή πού τής έ
καμε ζημιά κ.ο.κ.

Άπό δλα αυτά τά ζητήματα έπη- 
ρεάζεται, πικραίνεται καί έκνευρίζε- 
ται. Φυσικό εΐναι δλος αυτός ό έκνευ- 
ρισμός της νά έπηρεάση καί τό ϊ- 
δ!ο τό παιδί της, δσο καί άν εΐναι μι
κρό.

Σ’ αυτές τίς περιπτώσεις χρειά
ζεται υπομονή καί δεξιοτεχνία, νά 
ξεπεράση τίς δυσκολίες πού τής πα
ρουσιάζονται, καί νά άναπτύξη κανο
νικά καί ώφέλιμα τό παιδί της. Φυ
σικά ή μητέρα δεν εΐναι σέ θέση νά 
ρυθμίση άποτελεσματικά δλα τά ζη
τήματα, „ άλλά άς ρυθμίση τουλά
χιστον δσα έξαρτώνται άπ’ αύτή, 
άφοΰ άλλως τε εΐναι καί τό κύριό 
πρόσωπο τής οικογένειας. Τά ψώ
νια π.χ. πού δέν τής άρεσαν, άς 
δείξη ότι τά δέχεται μέ χαρά καϊ ‘ι
κανοποίηση καί άς ύποδείξη στό σύ
ζυγό της μέ χαμόγελο καϊ τρόπο 
ευγενικό να εΐναι άλλες φορές προσε- 
κτικώτερος. Νά πνίξη τή στενοχώρια 
της για τή ζημιά, πού τής έκαμε 
η υπηρέτρια^ μπροστά στό παιδί, κι’ 
άς άφήση νά τής κάμη παρατήρηση 
ιδιαιτέρως, ώστε νά μήν έπηρεασθή 
τό παιδί κ.ο.κ.

Ετσι! χρειάζεται νά χρησιμοποιή 
πάντα δλη της τήν υπομονή, καϊ τή 
μαεστρία χάριν τοΰ παιδιού της, γιά 
τήν κανονική του άνάπτυξη.

Γ ' J ά άλλα παιδιά. 
Άς δούμε τώρα τί γίνεται καϊ μέ τά 
άλλα παιδιά. Μπορεί νά έχη ή μητέ- 

κσι άλλο ή καϊ περισσότερα παι
διά: ' Ολα τά άγαπά μέ τήν ίδια 
θέρμη έστω καϊ άν άναγνωρίζη αερι
σμένες διαφοοές σέ ιδιοτροπία με
ταξύ τους. Έκεΐνο, πού πρέπει νά 
προσέξη πολύ, εΐναι οί έκδηλώσεις 
της άπέναντι τών παιδιών της. Οί 
έκδηλώσεις αύτές πρέπει νά εΐναι 
άμοιβαΐες καϊ λογικές. Μακρυά ά- 

θανάτου.
Ήταν καταχθόνιο τό σχέδιο τής 

έξοντώσεως! Νά πεθάνουν οί έξόρ ι
στοί στήν πορείαν, άπό τό ξύλο καϊ 
τά μαρτύρια, ώστε νά μήν τούς έκ- 
τελοΰν όλους -μαζί, φανερά, άλλά νά 
τούς έξαφανίζουν στά ύπουλα. Χά
νει ή μάνσ τό παιδί καϊ τό παιδί τή 
μάνσ! ..

Τί σπαρακτικός ήταν ό χωρισμός 
καί ό τελευταίος άποχαιρετισμός 
τών γονέων μας, τών συζύγων καϊ 
τών παιδιών μας, πού φεύγανε γιά 
τό ταξίδι, χωρίς γυρισμό!... Δεΰτε 
τελευταΐον άσπασμόν... Τούς κλαί- 
γαμε ζωντανούς...

Τό τί ύπέφεραν μέχρι τοΰ θανά
του των, τά τραγικά αύτά θύματα, 
δέν περιγράφεται.... Καί όσοι τυχόν 
έπέζησαν, έγύρισαν άρρωστοι, σω
ματικά καί ψυχικά ράκη... ζωντα
νοί νεκροί...

Αυτή εΐναι ή δραματική περίοδος 
τοΰ 1920—1922.

Ή λύσσα καϊ ή έκδίκησις τών 
Τούρκων είς βάρος μας, είς άντίποι- 
να, ήταν άφάνταστη, διότι αύτή τήν 
έποχή, βρίσκονταν στήν πιό κρίσι-

(Συνέχεια εΙ$ τήην 4ν Σελίδα) 

πό κάθε προτίμηση γιά τό ένα ή τό 
άλλο παιδί. Κι’ άν τό ένα παιδί της 
ύπερτερή σέ χαρίσματα, δέν εΐναι 
λόγος νά άπογοητεύη τό άλλο. Διό
τι τότε μέσα στήν ψυχή του περιφρο- 
νημένου παιδιού αναπτύσσονται 
δυσάρεστα συναισθήματα, πού μ’ αύ
τά καλλιεργείται ό φθόνος καϊ ή ζη
λοτυπία. Χρειάζεται νά καταβάλη τό
τε ή μητέρα δλη τήν υπομονή καϊ δ
λη της τή δεξιοτεχνία, γιά νά βοηθή- 
ση. τό άδικημένο παιδί της νά άποβά- 
λη τά δυσάρεστα αύτά συναισθήματο 
’Ιδίως τό πρώτο παιδί είναι' πάντε 
εγωιστικό, γιατί συνήθισε νά ζή μό 
νο του καϊ νά δέχεται τό θαυμασμό 
καϊ τϊς θωπείες δλων μέσα στό σπίτι 
Εΐναι λοιπόν φυσικό, δταν έ-ρχετα 
στόν κόσμο τό δεύτερο παιδί, τε 
ιτρώτο νά φοβάται δτι θά χάση τϊ< 
προηγούμενες θωπείες του, πού θέ 
.-ίς δέχεται ίσως τό μικρό του άδελ- 
φάκι, και θά μείνη αύτό στό περιθώ 
no τής άγάπης τής μητέρας. Καί έ 
5ώ άκριβώς βρίσκεται ή άρχή τοι 
φθόνου, πού κυριεύει τήν ψυχή του.

Γι’ αύτό ή μητέρα, περισσότερ< 
άπό κάθε άλλο, πρέπει νά τοΰ διώξτ 
κάθε φόβο, ώς πού νά περάση ή δυσ 
κολία αύτή. ΚοΛό θά είναι στήν πε
ρίπτωση αυτή, δταν θάχη τό μικρι 
παιδί, νά δίδη στό μεγάλο διάφε 
οες εύθΰνες, πού νά νομίζη πώς ττ 
βοηθή. «Παΐξε, παιδί μου, μέ τό μικρ< 
σου άδελφάκι, τώρα πού θά μάγειρέ 
ψω, καί πρόσεξέ το μή χτυπήση που
θενά» ή «κουβ'έντιαζέ το, γιά νά μά- 
θη κι’ αύτό νά μιλά σάν καϊ σένα».

Μέ τέτοια μεταχείρηση θά σβύση 
δλες τϊς άνησυχίες τοΰ μεγάλου της 
παιδιού καί σιγά - σιγά θά προσαρ- 
μοσθή κι’ αύτό καί θά άγαπήση τό 
μικρότερο του άδελφάκι.

Δ' Τά άλλα πρόσω
πα μέσα στό σπίτι. 
Συμβαίνει καμμιά φορά νά μένουν 
μαζί μέσα στό σπίτι καϊ έχλλα πρό
σωπα (γιαγιά, θεία, ύπηρέτρια κλπ). 
’Επειδή δέν υπάρχει πάντοτε οικο
νομική ευχέρεια καϊ ή κάλυψι τών 
άναγκών είναι κάποτε δύσκολη, γί
νεται καί ή συμβίωση πολλές φορές 
κουραστική. Γιά τό λόγο αύτό ύπο- 
χρεώνεται παράλληλα μέ τόν πατέρα 
νά έργάζεται καί ή μητέρα, ή καϊ 
νά ύπάρχουν άλλες άνάγκες, πού τήν 
ύποχρεώνουν νά λείπη πολλές ώρες ।

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

— ’Έμ μί λέϊτι πρέ πιδιά χά 
θά πάουμουν στούν γάμουν ποιος ά
πού βούλου μας χά τραβήξει τόν 
χουρόν;

— ’Ήβώ, λέου, νά τούν τραβήξει 
ή Παυλής!

— Βόχι! Ήβώ λέου νά τούν τρα
βήξει ή Χαρίτους, οπού ξέρει άπού 
βούλους πιό καλά.

— ’Άς εΐνιν τότε! ’Άς τούν τρα
βήξει ή Χαρίτους!

Μόλις φτάνουμουν στού γάμου τού 
σπίτιν, χαμιάς πιάνουμουν τούν χου
ρόν. Βούλις οί άλλαγμένις κι’ μπρου- 
στά μπρουστά ή Χαρίτους τραβά τήν 
σούσταν κι τραγουδά χή Βαγγέλης 
τοΰ Πουρτουλού.
Τράβα λιβέντη τούν χουρόν 
τράβα -μί τήν καρτιάν σου 
πού νά σί δέκη ή Θιός 
τά πεθυμά ή καρτιά σου.
Κείνους πού σέρνει τούν χουρόν 
ξέρει κί τά τραγούδγια 
κί πάνου άφ’ τού φισάκιν του 
κάμπους μί τά λουλούδγια
Άρχισε γλώσσα μ’ άρχισε 
τραγούδγια ν’ άραδιάζεις 
τίς όμορφες άφ’ τά ψηλά 
νά μήν τίς κατιβάνης
Άπού νά πιάσου άφ’ τήν άρχήν 
κϊ ποΰ νά βροΰ τού τέλους 
νά πιάσου άφ’ τού κιφάλι μου 
ποΰνιν τού πρώτουν μέρους.
Νά πιάσου άφ’ τού κιφάλι σου 
κί νάβγου στούν ποδιών σου 
κϊ νά σέ που πινέματα 
τίς χάρις τοΰ κορμιοΰ σου
Άμ’ πής γιά τά μαλλάκια σου 
πού εΐνιν χάν τού μιτάξιν 
πού κάθε τρίχα γίνιτι 
μαχαΐριν νά μί σβάξη.
Άμ πής κί γιά τά φρύδια σου 
σπαθιά ’νιν τού πολέμου 
πού τά φουροΰν οί "Ελληνες 
κί βοϋλοι Τούρκοι τρέμουν.
Άμ πής κϊ γιά τά μάτια σου 
τά σκιζουμυγδαλάτα 
ποΰ ’ν’ άπού μέσα κουφουτά 
κϊ ζάχαριν γιμάτα.
Άμ πής κί γιά τήν μύτην σου 
πού ’νιν χάν κουντίλιν 
πού γράφει ή βασιληάς χαρτϊν 
κϊ στέλλει στούν βεζύρην
Άμ πής γιά τά χειλάκια σου 
πού ’νιν χάν κιράσιν
κι’ όποιος τά προυτουφίλισιν 
πουτέ έν θά γηράσιν
Άμ πής γιά τό πογόνιν σου 
πού ’νιν χάν τού πουτήριν 
πού βάλλει ή βασιληάς κρασίν 
κϊ στέλλει στούν βιζύρην.
Άμ πής κϊ γιά τά χέρια σου 
πού ’νιν χάν τϊς λαμπάδις 
πού τϊς άνάβουν τήν Λαμπρήν 
κι’ έχουν χαρές μιάλες
Άμ πής κϊ γιά τήν μέσιν σου 
πού ’νιν χάν δακτυλίδιν 
τραβούδα την λεβέντη μου 
γιατϊ θέλει νά φύη
Άμ πής γιά τού κουρμάκιν σου 
πού ’νιν χάν κυπαρίσσιν 
κι’ άν θέλητι νά μάθητι 
ήν άφ’ τού Λιβίσιν.

ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ 

άπό τό σπίτι.
Στις περιπτώσεις αύτές άναγκα- 

στικά τή στερείται τό παιδί καί ή 
στέρηση αύτή τό πικραίνει καί τό 
μαραίνει. Πάντα τήν περιμένει μέ λα- 
<τάρα. Γι’ αύτό, άς τοΰ χαρίζη τή 
συντροφιά της, δταν εΐναι κοντά του, 
<αϊ άς παίζη καϊ λίγο μαζί του. Εΐ- 
;αι τότε βέβαιο τό παιδί, έχει δλη 
:ήν άγάπη. τής μητέρας μέ τό μέ- 
>ος του καϊ νοιώθει τόν έαυτό του πο- 
\ύ εύτυχισμένο.

Συμβαίνει πολλές φορές νά επεμ
βαίνουν τά τρίτα αύτά πρόσωπα κα
ταστρεπτικά στό έργο τής μητέρας. 
Νά δώσουν στό παιδί κάτι πού δέν 
πρέπει νά φάγη. Νά παραμελήσουν 
τό παιδί, άν δέν εΐναι καθαρό κ.ο.κ. 
Τότε ή μητέρα πρέπει νά προσέξη 
πολύ πώς θά άντιμετωπίση αύτήν τήν 
κατάσταση. Διότι τά παιδιά αντι
γράφουν τούς μεγάλους καί προσπα
θούν κάθε κίνησή τους, κάθε έκφρα
σή τους νά τή μιμηθοΰν καί κείνα.

Άς προσέξη λοιπόν ή μητέρα νά 
άποφεύγη νά ταπεινώση τούς άλλους 
μπροστά στό παιδί της, γιατί καί 
κεΐνο, έπηρεασμένο βαθειά, θά συνη
θίση μέ τή σειρά του νά ταπεινώνη 
τούς άλλους. Άλλά τούτο θά στα- 
θή έμπόδιο τρομερό στήν προσαρμο
γή του στή ζωή, έμπόδιο στήν ϊδια 
τήν κοινωνικότητά του. Δέ θά μπορή 
νά βρή φίλους, άφοΰ θά τούς ταπεινώ- 
νη, μέ άποτέλεσμα νά μή μπορή νά 
σταδιοδρομήση χωρίς τών φίλων τήν 
πολύτιμη συμπαράσταση.

Γιά δλα αύτά άς άναλογίζεται ή 
μητέρα, ότι χωρίς τών άλλων αύτών 
προσώπων τήν πολύτιμη συμβολή, 
θά ήτο υποχρεωμένη, δταν ιδίως έρ
γάζεται, νά άφίνη τό παιδί της στή 
γειτόνισσα ή καϊ στό δρόμο, όταν 
είναι μεγαλύτερο καϊ άς βρισκη τρό
πους λογικού συμβιβασμού καί καλυ- 
τερεύσεως τών όρων τής συμβιώσεως.

Ε' Σχέσεις τών συ
ζύγων. Καί τώρα μερικά γιά τό 
σοβαρό αύτό ζήτημα τών σχέσεων 
τών συζύγων μεταξύ τους.

Δέν ύπάρχει αμφιβολία ότι οί αρ
μονικές σχέσεις τών γονέων έπηρεά- 
ζουν πολύ βαθειά τήν ψυχή τοΰ παι
διού καί βοηοοΰν εύεργετικά στή δια
μόρφωση τοΰ χαρακτήρα του.

Καμμιά φορά δμως οί γονείς πλη
γώνουν μέ τόν τρόπο τους τό παιδί 
χωρίς λόγο καϊ χωρίς καλά νά τό 
σκεφθοΰν. Νομίζουν ότι μποροΰν νά 
φέρωνται μέ όποιονδήποτε τρόπο με
ταξύ τους καϊ μπροστά στό παιδί. 
Θλιβερό αύτό. "Ολα εΐναι άνθρώπινα 
καί μπορεί νά ύπάρχουν κάποτε δια
φορές καί μάλιστα σοβαρές. εΐνα> 
δμως άνάγκη νά κρατούμε τό παι
δί μακρυά άπό συνομιλίες, πού μπο
ροΰν νά τό ταράξουν καί νά τό πλη
γώσουν ψυχικά.

Τό παιδί, βλέποντας τούς γονείς 
του νά παραφέρωνται, καταλαμβάνε
ται άπό δυσάρεστα συναισθήματα· 
καί έπειδή δέν έχει πείρα τής ζωής, 
πληγώνεται καϊ άπογοητεύεται. Φο
βείται πάντα δτι αύτό έφταιξε γιά 
δλα αύτά καί θλίβεται. "Οταν ιδιαί
τερα φθάσουν στό σημείο οί γονείς 
νά έλεεινολογοΰν ό ένας τόν άλλον 
καϊ νά θέλουν έτσι νά δείξουν ότι εΐ
ναι άνάξιοι, άρχίζει στό παιδί νά 
φωλιάζη τό αίσθημα τής κατωτερό
τητας, δτι γεννήθηκε άπό γονείς ά- 
ναξίους καϊ δτι συνεπώς θά έχη 
κι’ αύτό τήν ίδια άναξιότητα. Γίνεται 
πολύ δυστυχισμένο, δταν ζή σέ άνώ- 
μαλες καταστάσεις καϊ εμποδίζεται 
άφάνταστα ή κανονική του έξέλιξη.

Μόνη ή ειρηνική καί γεμάτη άγά
πη καί αύτοσεβασμό άτμόσφαιρα τής 
οικογενειακής ζωής θά βοηθήση τό 
παιδί νά λύση δλα τά προβλήματα 
τής ζωής του. Θέλει καϊ πρέπει κάθε 
στιγμή νά αισθάνεται δτι δλοι τό ά- 
γαπάνε καί ότι δλοι εΐναι μεταξύ 
τους άγαπημένοι. Τό παιδί άγαπά 
παράφορα καϊ ό μόνος του πόθος 
εΐναι νά τοΰ άνταποδίδουμε τήν άγά
πη, του.

Άπό τούς γονείς λοιπόν έξαρτά
ται, ώστε τό άμεσον περιβάλλον τοΰ 
παιδιού στήν προσχολική του ιδίως 
ήλικία νά εΐναι κατάλληλο, ώστε νά 
άναπτύξη δλες του τϊς ικανότητες 
καί νά μπορέση μέ τήν πάροδο τοΰ 
χρόνου νά βρή τό σωστό δρόμο στή 
ζωή του γιά νά γίνη εύτυχισμένο.

MIX. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

«Ζητείτε, λέγει δ Χριστός καί 
θέλει δοθ^ είς ήμάς». Τό μονα
δικό κλειδί τής σωτηρίας τής ά- 
μαρτωλής μας άνθρωπότητος, εί
ναι καθώς θά διαπιστώσουμε στήν 
ερευνά τοϋ παρόντος θέματος, ή 
Προσευχή.

Προσευχή είναι ή τιμητική συν
ομιλία μας μέ τό Θεό. “Οση τιμή 
καί δόξα έχει ή συνομιλία μας 
μέ τόν Βασιλιά, άλλη τόση καί 
περισσότερη έχει ή συζήτησή μας 
μέ τόν Βασιλιά τών Βασιλιάδων, 
τόν ίδιο τό Θεό. Ή Προσευχή εί
ναι τό μέσον μέ τό όποιο σχετίζεται 
καί πλησιάζει δ άνθρωπος τό 
Θεό. Καί δπως αύτός πού τά έχει 
καλά μέ τό Βασιλιά τής χώρας 
του, δέν φοβάται κανέναν καί δέν 
κινδυνεύει άπό τίποτε έτσι καϊ 
σιγουρότερα αύτός πού λατρεύει 
καί σέβεται τόν Θεόν. ’Άν άναλο- 
γισθοΰμε δτι μέ τό νά προσευχό
μαστε γινόμαστε δμοιοι μέ τούς 
άγγέλους, πού προσεύχονται α
διάλειπτα θά καταλάβουμε τήν

Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα



ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ Η ΜΕΤΑΚΊΝΗΣΉ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ

(Συνέχεια έκ τή$ 2α$ σελίδο$) 
στο βάρβαρο ττού ήρθε, ποιος ξέρει 
άπό ποιο μέρος τής εξελληνισμένης 
’Ανατολής γιά νά τόν ταπεινώση ιμέ 
τόν πιό έξευτελιστικό τρόπο ιμπρο- 
στά στις χιλιάδες τοΰ λαού, μπρο
στά στην ‘Ελλανοδίκη επιτροπή, πού 
ετοιμαζόταν, νά τού φορέση τό στε
φάνι τής νίκης.

‘Η Πρόκλα νρμιζε πώς άκουγε 
τούς χτύπους τής καρδιάς του, πώς 
έβλεπε τις φλέβες του νά φουσκώ
νουν στό λαίιμό του άπό τήν αγω
νία. Τι θόοκανε τό πλήθος;

Γιά κάμποσες στιγμές νεκρική σι
γή διαδέχτηκε τά ύβριστικά λόγια 
τού βάρβαρου άγωνιστή. Μιά σιγή, 
γεμάτη έκπληξη, αμηχανία. Κι’ ά
ξαφνα, ·μ’ ένα στόμα, όλο έκεΐνο τό 
πλήθος, άρχισε νά φωνάζη:

— Σώπα, βάρβαρε! σιωπή!.. 
Στό κάτω - κάτω δέ σου πέφτει λό
γος!... δέν είσαι "Ελληνας εσύ!.. 
Ό Καλλίστρατος εΐναι ό νικητής!..

Οί Ελλανοδίκες σηκώθηκαν κι’ 
έκοψαν νόημα στό λαό νά ήσυχά- 
ση. Κανένας δέν ήθελε νά τούς ά- 
κούση. Γιά πολλή ώρα θορυβούσαν, 
χε ιρονομοΰσαν.

"Οταν, έπιτέλους, ηρέμησε κάπως 
ό λαός, ό πρόεδρος τής Ελλανοδί
κης έπιτροπής, σηκώθηκε. Οι κινή
σεις του ήταν αργές, (μετρημένες, 
ή φωνή του βαρειά άλλά ήρεμη:

—«‘Ο Τουρμπανίίμπάλ — ό βάρ
βαρος, δηλαδή, αγωνιστής — σφάλ
λει, πρόφερε καθαρά, κοφτά. "Εχο
με δώσει ειδική άδεια στόν Καλλί
στρατο νά παίρνη μέρος στούς άγώ
νες γιατί εΐναι αύτός πού συνέβαλε 
άποτελεσιματικά στήν εξάρθρωση τού 
πιό επικίνδυνου ληστρικού δικτύου 
τού τόπου ιμας. 'Κανένας άνθρωπος, 
στόν κόσμο, δέν έχει τό δικαίωιμα 
νά μάς έλέγξη γι’ αύτό. ‘Ως πρός 
τό ζήτημα, λοιπόν, ετούτο· ό Τουρ- 
μπανι.μπάλ έχει λάθος. Παρ’ δλ’ αύ
τά, ή ‘Ελλανοδίκη έπιτροπή, γιά 
νά έξαλείψη καϊ τήν πιό παραμι
κρή άμφιβολία, κανονίζει νά έπανα- 
ληφθοΰν αύριο οί άρματοδρομικοι ά
γώνες, μέ διαγωνισμό τών δυο αυ
τών άντιπάλων, παρ’ όλο ότι ή αύ- 
ριανή .μέρα εΐν’ άφιερωμένη σ’ άλλα 
άγωνίσματα. Καί τούτο, γιά νά φα
νερώσουν οί θεοί τό δίκιο πιό κα
θαρά.

Ένθουσιώδικες ζητωκραυγές υπο
δέχθηκαν τά λόγια του. Τό πλήθος, 
μά κι’ οί έλλανοδίκες δέν κατάλα
βαν πώς κατά βάθος, αυτό ήταν σέ 
βάρος τού Καλλίστρατου. ’Αφού ή 
νίκη ήταν αναμφισβήτητα δική του, 
γιατί νά τόν βάλουν νά ιμονομαχή- 
ση >μέ τόν δόλιο ’Ανατολίτη;

Ή Πρόκλα άγανάκτησε. Καϊ τό
τε, γιά πρώτη φορά, γύρισε ζωηρά 
πρός τό μέρος τοΰ θείου της:

—Αύτό εΐναι άδικο! φώναξε μέ 
μάγουλα αναμμένα. Εΐναι άδικο, συ
νέχισε, άδ (αφορώντας πώς θά τό- 
παιρνε έκεΐνος. Γιατϊ νά ξαναδοκι- 
μάση ό Καλλίστρατος; γιατί;

—‘Ησύχασε, τής εΐπε ό Ιερώνυ
μος ήρεμα. ‘Ο Καλλίστρατος θά 
νικήση κι’ αύριο κι’ ή φήμη του θά 
εΐναι πιό .μεγάλη.

Ή ζωή ένός σκλάβου δέν άξίζει καϊ 
πολύ. Μερικά χρυσά .νομίσματα, τί
ποτα παραπάνω... Χαΐρε Πρόκλα... 
Νά εΐσαι ήσυχη γιά τόν Καλλίστρα
το, φτάνει νά δικαιολογήσης τήν ά- 
πουσία μου στούς μεγάλους μου 
άφέντες...

Πριν προφτάση νά τοΰ πή άλλη 
λέξη, ό δούλος έξαφανίστηκε. Κι’ ή 
Πρόκλα, έμεινε μέ τό ποτιστήρι στό 
χέρι καί τήν καρδιά σφιγμένη, χω
ρίς νά ξέρη, άν χαιρόταν πού εΐχε 
δεχτή τήν έντολή τη,ς ό νεαρός σκλά
βος ή άν λυπόταν γι’ αύτό...

Λ
Ή ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη ά- 

γωνία, πριν άκόμα αρχίσουν οί ά
γώνες, έκεΐνο τό πρωί. Ή Πρόκλα 
παρακάλεσε, μέ τρόπο, τό θεΐο της 
νά πάνε νωρίς, κι’ άκόμα νά βρούν, 
θέση κοντά στήν ’Αφετηρία, πού ή
ταν καί τό τέρμα τής διαδρομής. 
"Ηθελε νά βρίσκεται στό σημείο άπ’ 
δπου θά μπορούσε νά παρακολουθή- 
ση πιό καλά τή δραματική μονο
μαχία.

Πριν άρχίση ό αγώνας, κάτι πα- 
ραξένεψε τήν Πρόκλα. Κόσμος πο
λύς, άνθρωποι ιμέ πρόσωπα σκυθρω
πά, δυσάρεστα, ήταν (μαζεμένοι έ
κεΐ, στό χώρο τής εκκίνησης. Αύτά 
πού φοβόταν ή κόρη τού Νίκανδρου 
γιά τόν Καλλίστρατο, τά υποψιάζον
ταν καί πολλοί άλλοι. Χωρίς νά τό 
θέλη, έπήρε τ’ αύτϊ τής νέας τή 
συζήτηση δύο κοριτσιών, πού στεκό
ταν δίπλα της:

—Ό βάρβαρος εΐναι Ικανός γιά 
κάθε κακό, έλεγε ή μιά, δπως ά- 
πόδειξε χτες μέ τή συμπεριφορά 
του. Θάθελα νά μή γίνουν οί σημε
ρινοί άγώνες.

— Λένε πώς ώρκίστηκε, ότι μέ 
κάθε τρόπο θ’ άποσπάση τή νίκη 
άπό τό νεαρό "Ελληνα, άπάντησε 
ή άλλη.

Ή Πρόκλα, όταν ακούσε τά λό
για τής τελευταίας ανησύχησε πο
λύ.

— Τό ν φοβάμαι τό βάρβαρο! εΐ
πε η κοπελλα μέ φωνή, τώρα βραχνή, 
σχεδόν σβησμένη.

— Κι’ έγώ τόν τρέμω, συμφώνη
σε ή θεία της. Τόν θεωρώ ικανό γιά 
κάθε ατιμία.

— Εΐν’ αλήθεια πώς πρέπει νά 
φυλάγεται καλά ό Καλλίστρατος, 
παραδέχθηκε κι’ ό θείος της, αύτό 
όμως δέ σημαίνει πώς δέ θά τά κα- 
ταφέρη πάλι...

♦**
’Εφιάλτες τάραζαν τόν ύπνο τής 

Πρόκλας, έκείνη τή νύχτα. Ξυπνού
σε κάθε τόσο κι’ όταν ξανακοιμόταν, 
έβλεπε τό ίδιο έφιαλτικό όνειρο: τόν 
Καλλίστρατο αίμόφυρτο ιστό στίβο 
κι από πάνω του, μέ ύφος σατα
νικό, τό βάρβαρο θριαμβευτή.

Ήταν τόσο ζωηρό τ’ όνειρο πού, 
κάποια στιγμή έβγαλε μιά φωνή. 
Τρομαγμένοι ξύπνησαν όλοι στό 
οί*·τι κι’ απόρησαν δταν ακόυσαν 
ότι ήταν μονάχα ένα όνειρο.

Πρώτη εΐχε ακούσει τή φωνή της 
ή Άλκινόη πού κοιμόταν αντίκρυ, 
κι έτρεξε κοντά της νά δή τί τής 
συνέβαινε.

Ντράπηκε ή κοπέλλα κάτω άπό 
τήν έξεταστική, θλιμμένη ματιά τής 
θείας της καί χαμογέλασε μέ μάτια 
δακρυσμέινα.

Τό πρωί, μόλις ξύπνησε, άφοΰ 
διαπίστωσε ότι ό Καλλίστρατος εί
χε φύγει, βγήκε στον κήπο καϊ προ
φασίστηκε ότι θά περιποιόταν τά 
λουλούδια. Κατά τήν έξοδό της έ
καμε νόημα στό νεαρό δούλο νά 
πάη κοντά της.

— Μελανιών, τοΰ εΐπε χαμηλώ
νοντας τά μάτια της, έπειδή ή ντρο
πή τήν έπνιγε. Θά σοΰ ζητήσω μιά 
χάρη.

— Πές ,μου άφέντρα, άποκρίθηκε 
ό νέος μέ μιά λάμψη χαράς στά 
μάτια.

— Εΐναι άνάγκη νά σοΰ δώσω 
ωρισμένες έξηγήσεις: "Οπως ξέρεις, 
έκαμα πολύ άνήσυχο ύπνο απόψε. 
Ή χτεσινή σκηνή στούς άγώνες μέ 
άναστάτωσε. "Οχι γιά τίποτ’ άλ- Συνεχίζεται στό επόμενον φύλλο

λο, δέν μπορώ ν’ ανεχθώ τό άδικο 
καί ιμάλιστα σέ ελληνόπουλο, σέ 
σχεδόν συμπατριώτη ιμου...

Τάχα νά πίστευε ό Μελανί ωνας 
πώς τό ιμόνο αίτιο γι’ αυτό της τό 
διάβημα ήταν ένα γενικό συναίσθη
μα δικαιοσύνης;

— Γι’ αύτό Μελανιών, εΐπε ή Πρό
κλα, σά νά μάντεψε τϊς σκέψεις 
του. Γιά τό σκοπό, λοιπόν, έτούτο 
θά σέ παρακαλέσω νά... νά τά κα- 
ταφέρης νά βρίσκεσαι, πριν ξαναρ
χίσουν οί άγώνες, οπήν ’Αφετηρία. 
Κατάλαβες; ό Καλλίστρατος ίσως 
νά έχη άνάγκη άπό ύπεράσπιση... 
ίσως νά παραιστή άνάγκη νά τόν 
σώση κάποιος άπό ένδεχόμενο κίν
δυνο... Δέν ξέρω... ένα .μαύρο προ
αίσθημα μέ κυνηγάει. Δέ θάθελα 
νά πάθη κακό αύτός ό νέος πού 
φαίνεται νά πικράθηκε άπό τά πρώ
τα κιόλας βήματά του στή ζωή.

— Κάμνεις, σά νά εΐσαι πιό με
γάλη άπ’ αύτόν, άφεντοκόριτσό μου, 
καϊ τοΰ δίνεις προστασία, πού θά- 
πρεπε νά τοΰ τή δώσουν άλλοι, πιό 
μεγάλοι.

— Δέν... δέ ξέρω...’Ίσως οί «πιό 
μεγάλοι» μπορεί νά μή σκέφτηκαν 
αύτά πού σοΰ είπα.

— Σωστά1 καϊ γιά νά τά σκε- 
φτής μόνο εσύ, ή μικρή, ή άκατα- 
στάλαχτη, θά πή πώς κάτι άλλο σοΰ 
συμβαίνει...

—Ώ Θεοί! "Αμποτε νά μή νοιώ
θω κάτι τέτοιο, σάν έκεΐνο πού έσύ 
σκέφτεσαι, πιστέ μου δοΰδε!

Ό Μελανίωνας έπεσφράγισε τϊς 
ύποψίες του: Ή Πρόκλα αγαπούσε 
τόν ‘Καλλίστρατο καϊ μάλιστα στις 
πιό δραματικές του στιγμές. Αύτό 
έκαμε τό σκλάβο συνομιλητή της 
νά ισυμπονέση. "Ολ’ ή χαρά εΐχε 
σβήσει άπό τό πρόσωπο τοΰ νεα
ρού δούλου. Ή μορφή του εΐχε πά
ρει μία έκφραση σοβαρή, αύστηρή 
καϊ τά μάτια του τήν κύτταζαν βα- 
θειά, ερευνητικά, γεμάτα θλίψη καϊ 
παράπονο.

— Μή προχωρείς άλλο, άφέντρα 
Πρόκλα, τής εΐπε μέ φωνή βαθειά, 
θλιμμένη. Κατάλαβα τή διαταγή 
σου.

— Δέν εΐναι διαταγή...
— Κάθε επιθυμία τοΰ άφέντη εΐ

ναι διαταγή γιά τό σκλάβο, άπο- 
κρίθηκε ό νέος.

—· Εΐναι παράκληση, Μελανιών, 
εΐπε ή κοπέλλα όσο μπορούσε πιό 
γλυκά. Δέν ξέρω γιατί... γιατί δέν 
θάθελα νά πάθη τίποτα ό Καλλί
στρατος. Λοιπόν...

— Δέν χρειάζεται νά μοΰ πής 
τίπστ’ άλλο. Θά είμαι δίπλα του, 
δσο γίνεται πιό κοντά του, πριν 
ξεκινήση. Θά εΐμαι ή σκιά του, τά 
μάτια του, ό νοΰς του. "Ο,τι δέ θά 
μπορή ν’ άντιληφθή έκεΐνος, θά τό 
ίδώ έγώ. Κι’ άν τυχόν τοΰ έπιτεθή 
ό βάρβαρος, εμένα θά χτυπήση πριν 
άπ’ τόν Καλλίστρατο.

— Δέ θέλω νά πάθης καϊ σύ κα
κό, εΐπε μ’ αληθινή αγωνία ή Πρό
κλα.

"Ενα πικρό, παραπονιάρικο χα
μόγελο άνθισε στά χείλη τοΰ νέου:

— Τί σημασία έχει κυρά μου;

Μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον 
πόλεμον, παρετηρήθη εντυπωσια
κή μετακίνησις εμψύχου ύλικοΰ 
τών πολυτίμων γεωγραφικών δια
μερισμάτων τής υπαίθρου, πρός 
τάς πόλεις. Ή τοιαύτη μετακίνη- 
σις, ή οποία ονομάζεται ’Αστυ
φιλία, συνεχιζόμενη καί κατά τήν 
έποχήν μας ηύξημένως καί εγκυ
μονούσα πολλούς κινδύνους είς 
τήν Πολιτείαν μας, όφείλεται είς 
πολλούς λόγους, τούς σπουδαιο- 
ιέρους έκ τών όποιων ενταύθα 
θά άναπτύξωμεν.

Έξετάζοντες κοινωνιολογικώς 
μέ Αντικείμενον έξετάσεως τήν έ- 
/έργειαν καί τάς πράξεις τών πλη
θυσμών αύτών, θά διαπιστώσωμεν 
ότι τά αίτια τά παρορμοΰντα τούς 
πληθυσμούς τής ύπαίθρου πρός 
τάς πόλεις είναι πολλά διαφόρου 
έντάσεως καί ισχύος. Καθ’ ημάς 
θεωρείται συστηματικωτέρα ή κα- 
τάταξις αύτών είς τρία: 1) Ψυ
χολογικά — ατομικά — όμαδι- 
κά. 2) Κοινωνικά αί 3) οίκονοΊΐ- 
κά. Έλαυνόμενοι οί αγροτικοί 
πληθυσμοί, ύπό τών ανωτέρω Ελα
τηρίων, δημιουργούν τό παρατη
ρούμενο·/ σήμερον ρεΰμα ’Αστυφι
λίας. Έάν μέν είναι Ατομική ή 
μετακίνησις καί ούχί ομαδική, δ- 
φείλεται άποκλειστικώς είς ψυ
χολογικά - Ατομικά αίτια, διαφό
ρου συνθέσεως. Μετακινείται τό 
άτομον άπό μικροκοινωνίαν πρός 
μεγαλυτέραν, πιό άρτίως όργανω- 
μένην καί πιό ίσχυράν εμφανίζομε 
νην. ’Επιχειρεί λόγφ τού χαρα
κτήρας του, κάτι τό όποιον άντι- 
τίθεται πρός τούς χαρακτήρας τών 
άλλων, έπιδιώκων οδτω τήν έπί- 
τευξιν κάποιου άποτελέσματος τε
λείως διαφόρου, ίσως καλυτέρου 
καϊ πιθανώς άνωτέρου. Γνωρίζει 
τήν έργασίαν του, τήν σταδιοδρο
μίαν του και τό μέλλον του είς 
τήν ύπαιθρον, συγκρίνει τό δφελος 
καί αποφασίζει άναλόγως. ΙΙολλά- 
κις αντιλαμβάνεται τήν στενότη
τα τής περιουσίας τοΰ πατρός του, 
έν συγκρίσει μέ τούς δικαιούχους 
αδελφούς του καί τρέπεται, πρός 
άνεύρεσιν έργασίας καί έπαγγελ- 
ματικήν άποκατάστασιν είς τάς 
πόλεις. Οί ενεκεν τούτου μετακι
νούμενοι παραβιάζουν τήν αγρο
τικήν των συνείοησιν, θυσιάζοντες 
πολλά, καί πιέζουν τό αίσθημα 
τής άγάπης των πρός τήν ιδιαι
τέρα των πατρίδα. Αί τοιούτου εί
δους μετακινήσεις όφελοΰν παρά 
ζημιώνουν. Έάν δέ τό ρεΰμα είναι 
όγκωδέστερον, δρμητικώτερον καί 
περισσότερον φυσικώς έπικίνδυνον, 
όφείλεται περισσότερον είς Κοι
νωνικά καί οικονομικά αίτια, είς 
τά όποια όπωσδήποτε συμμετέχουν 
καί τά ψυχολογικά. Είς τήν όμα- 
δικήν ’Αστυφιλίαν ενυπάρχουν 
ψυχολογικά αίτια, άλλά όμαδικά, 
κυρίως ή έπιδίωξις τής Αποκα- 
ταστάσεως τής κοινωνικής των τά- 
ξεως, μέ τήν είσοδόν των είς εύ- 
στοχωτέραν διηρθρωμένην Κοινω
νίαν. Επιζητούν νά άναδείξουν, 
πνευματικούς άνθρώπους, χρησί
μους είς έαυτούς καί είς τήν Κοι
νωνίαν καί δυστυχώς προσκόπτουν 
ή λόγορ έλλείψεως παντελώς Γυ
μνασίου ή λειτουργίας πλημμε
λούς. Τά Πανεπιστήμια σπανίζουν 
γενικώς έν τή χώρα καί διά τοΰτο 
ό άγροτικός κόσμος απέχει τοπι- 
κώς και Οίκονομικώς άπ’ αύτά. 
Ιατρική περίθαλψις ανεπαρκής, 
προσφεύγοντες οί άνθρωποι οδτοι 
είς τά βότανα έπϊ περιπτώσεων 
άσθενείας. Έπϊ τών περιπτώσεων

H ΠΙΤΤΑ
TOT ^ΑΛΟΓΟΥ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
λεση, άλλά καί ττόσος ό θαυμασμός 
τών θεατών!

"Εχουν, ώστόσο, άρκετά κουρασθή 
οί χορευτές καί άττοσύρονται, γιά 
νά έμφανισθή μια καλλίτέχνις τοϋ 
τραγουδιού, πού μέ τά γεμάτα τέ
χνη καϊ άρμονία τραγούδια της καϊ 
μέ τήν καλλιεργημένη φωνή της έν- 
θουσιάζει καϊ συγκινεΐ.

Τό πρόγραμ μα, τέλος, μέ τά τρα
γούδια αύτά έχει όλοκληρωθή, ένώ 
ένας άπό τούς μουσικούς τής όρχή- 
στρας δηλοϊ δτι η ώρα εΐναι 9 μ.μ. 
καϊ ή τελετή λήγει.

’Αρχίζει άμέσως ή αποχώρηση δ- 
λων μέ τή βαθειά ικανοποίηση δτι 
ψυχαγωγήθηκαν μερικές ώρες σέ ά- 
τμόσφαιρα ζεστή, εϋθυμη άλλά καϊ 
συγκινητική, μέ τήν εμφάνιση πα- 
ληών παιδικών μας φίλων, σέ μιά 
άτμόσφαιρα γνήσια Μακρηνολιβι- 
σιανή.

Καλή χρονιά , σέ δλους, γεμάτη 
χαρά καϊ ευτυχία καϊ θερμές ευχές 
γιά μιά άλλη παρόμοια συνγκέντρω- 
ση τοΰ χρόνου.

MIX. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ 
ΤΟΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΝ

(Συνέχεια έκ τή$ 3ης σελίδος)

τ (κυκλώνας τών τταραστρατημένων 
άνθρώπων, νά ξανασυνδέση τήν κοι
νωνία μέ τόν δεσμό τής αλληλεγ
γύης καϊ τής ανθρωπιάς καϊ νά δι- 
δάξη, ότι μόνον ένα μίσος νά ύπάρ
χη «τό μίσος τοΰ μίσους». Δέν πρέ
πει νά γιορτάζουμε τά Χριστούγενα 
γιά τήν οινοποσία καϊ κοιλιοδουλεία, 
άλλά γιά νά άποκτήσωμε τό αίσθη
μα τής θρησκείας έντονώτερα καϊ νά 
νοιώσουμε άπό τά βάθη τής καρ
διάς μας, τϊς άνάγκες τών συναν
θρώπων .μας. Νά μήν προσπαθούμε 
νό χτίσουμε τό σπίτι μας στό κα
λύτερο καϊ μαγευτικό ίμερος, σάν τό 
Ψυχικό, Φιλοθέη -κλπ., άλλά νό τό 
χτίσουμε θέ κείνη τήν περιοχή πού 
μένουν οΐ περισσότεροι φτωχοί, άρ
ρωστοι καί κουρελιασμένοι. Έκεΐ ύ- 
ποφέρει κόσμος καϊ >μιά σταγόνα 
φιλανθρωπίας καϊ έλεημο.σύνης, μπο
ρεί νά δροσίση τή διψασμένη φτώ
χεια. Ό Χριστός θέλει τϊς -μέρες 
αύτές τών Χριστουγέννων, νά ιμήν 
παρασυρθοΰμε στις υλικές απολαύ
σεις καϊ στό πώς θά γιορτάσουμε 
πιό -μοντέρνα καϊ πλουσιοπάροχα, 
άλλά νά σκεφθούμε τήν ζωή τής 
ψυχής καϊ νά κάνωμε άγαθοεργίες. 
Θέλει νά προσψέρωμε, σάν τούς Μά
γους, τρία δώρα, τήν Πίστη μας 
στόν Θεό, τήν ’Αγάπη μας καϊ τήν 
έλεημοσύνη .μας στούς συναθρώπους 
μας. Τό λαμπρό άστέρι, πού φώτισε 
τούς Μάγους νά βρούν τό Χριστό, 
άς φωτίση τό λογικό δλης τής άν- 
θρωπότητος, γιά νά βρή τήν πρα
γματική καϊ αληθινή θρησκεία, μέ 
δλη τήν Εύτυχία της.

Ν. ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ

τών καταγμάτων κλπ. έλλείψει 
ορθοπεδικών ιατρών καταφεύγουν 
είς τήν «χειροπρακτικήν». Έδώ 
άς σημειώσωμε, δτι διά τών ’Αγρο
τικών ’Ιατρείων τά όποια ή Πολι
τεία μας ίδρυσε κατά τόν τελευται- 
ον καιρόν, παρεσχέθη μεγάλη βο
ήθεια καί άρωγή.

Συγκοινωνία Ανύπαρκτος καί 
καθυστερημένη, μή δυναμένη νά 
έξυπηρετήση τούς πληθυσμούς τής 
ύπαίθρου, κατά τήν μεταφοράν ά
γαθών έκ τών πόλεων. Τά βασι
κά μέσα διασκεδάσεως, τά όποια 
θά έμετρίαζον τήν τυραννικήν των 
ζωήν, δέν ύπάρχουν είς τά κατα
δικασμένα των μέρη, ένφ περιο- 
χαί καταδίκων έχουν περισσοτέ- 
ρας διασκεδάσεις. Ή πλούσια καί 
ελκυστική εισροή νεωτεριστικών 
ιδεών, έξήψε τήν έπιθυμίαν πρός 
έγκατάστασιν είς τάς πόλεις, ένθα 
ήρχισε Αναπτυσσόμενη ή έκβιομη- 
χάνισις αύτών. Καί ήδη έφθάσα- 
μεν είς τόν οικονομικόν κυρίως λό
γον, μέ κράμα ψυχολογικών ελα
τηρίων. Είναι γνωστόν τοϊς πάσιν, 
πόσας ώρας ό έργάτης γεωργός 
εργάζεται είς τήν ύπαιθρον, βασα
νιζόμενος άπ’ τούς άνεμους καί 
τάς καταιγίδας καί ταλαιπωρούμε- 
ονς άπό τόν λίβα. Πολλάκις έργά- 
ζεται άνευ γεύματος, μέ έλάχιστον 
άρτον έξ άραβοσίτου καί τό χει
ρότερον, τό εισόδημά του ευρι
σκόμενον έν άμέσφ έπιδράσει μέ 
τάς καιρικά; συνθήκας, δέν είναι 
άνάλογον πρός τούς ύπερμεγέθεις 
κόπους του. ΚΓ άμέσως έδώ βλέ
πομε·/ τήν διαφοράν τοΰ εισοδή
ματος τών έργατών τής ύπαίθρου, 
άπό τό τών έργατών τών βιομηχα
νικών πόλεων. Τό έργατικόν βιο
μηχανικόν εισόδημα είναι σταθε
ρόν, μέ προοπτικά; αύξήσεως παρά 
μειώσεως αύτοΰ. Ό έργάτης τή; 
βιομηχανίας έργάζεται κανονικόν 
ώράριον. Ή τοιαύτη κανονικότηι 
τοΰ ώραρίου έργασίας, είναι ξένη 
πρός τήν γεωργικήν έργασίαν. 
Διπλάσιο·/ εισόδημα τοΰ έργάτου 
τής βιομηχανίας καί πολλαπλά
σια ή άνεσις καί ή εύημερία αύ
τοΰ, έν άντιθέσει μέ τόν έργάτην 
τής ύπαίθρου. Επομένως ή ζωή 
τής πόλεως, εϊναι άκοπωτέρα καί 
οίκονομικωτέρα. Διά νά συγκρα- 
τηθή καί διατηρηθή ό έγγυώμε- 
νος τήν Αθανασίαν τοϋ κράτους 
μας, πληθυσμός τής ύπαίθρου, πρέ
πει αί έλλείψεις του καί θελήσει; 
του, νά γίνουν έπείγουσαι διατα- 
γαί διά τούς ιθύνοντας, ϊνα κατα- 
βληθή, ή έκ μέρους των έπιβεβλη- 
μένη λυτρωτική μέριμνα καί δοθή 
εύκταία λύσις, πρός άναχαίτησιν 
τής ’Αστυφιλίας καί διατήρησιν 
τών αγροτικών μικροκοινωνιών, 
εις τούς κόλπους τών όποιων «δι- 
αιωνίζεται ή Ελληνοπρεπής Αρε
τή» καί διαπλάσσεται ή Ελληνι
κή συνείδησις.

Ν. ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος)

Είς τήν δύσκολη αύτή στιγμή, μιά 
σωτήρια σκέψη, φώτισε τό νοΰ μου, 
νά πάω νά έμπιστευθώ, τά κοσμή- 
υατά uou, — πού ήταν αρκετής α
ξίας — εις τϊς καθολικές άδελφές, 
τοΰ ’Ιταλικού ’Ερυθρού Σταυρού, οί 
όποιες πραγματικώς μέ έβοήθησαν 
καϊ δπως τούς τά έδωσα, ·μοΰ τά 
παρέδωσαν δταν ήλθαμε, στήν Ελ
λάδα καϊ τόσο >μάς έχρησί.μευσαν 
στις δύσκολες περιστάσεις πού .μάς 
βρήκαν κατόπιν...

Μπήκαμε τέλος, μέσα σ’ αύτή τή 
σύγχιση, τήν απελπισία καϊ παρα
ζάλη, στις βάρκες — σωστά άνθρώ- 
πινα ναυάγια — κι’ άποχαιρετόύσα- 
μ·ε ιμέ δάκρυα στά .μάτια, τήν ωραία 
Πατρίδα μας, τϊς γραφικές ακτές 
καϊ τά βουνά της, πού άλλοίιμονο 
άπό τότε δέν τά ξαναείδαμε πιά..

Πιστεύαιμε δτι πηγαίναμε γιά τή 
Ρόδο καϊ δτι θά ξαναγυρίζαμε πάλι.

Δέ .μπορούσε νά βάλη ό νοΰς μας, 
πώς θά φεύγαμε γιά πάντα!

Μόλις βγήκαν τά καΐκια στό πέ
λαγος γεμάτα :μέ τά γυναικόπαιδα, 
άρχίζει μιά τρικυμία, πού κοντέψα
με νά πνιγούμε. Οί ναυτικοί άναγ- 
κάστη,καν νά πετάνε τά πράγματά 
μας (πού ήταν τά άπολύτως άπα- 
ραίτητα, τά σκεπάσ.ματά ιμας, καί 
τά ρούχα μας), στή θάλασσα, γιά 
νά έλαφρώση τό φορτίο νά ;μή βου
λιάξουμε.

Ή μιά δυσκολία πάνω στήν άλ
λη, κι’ έχει ό Θεός!..

Τέλος, θαλασσοδαρμένοι, εξαντλη
μένοι καϊ άπελπισμένοι, κατωρθώσα- 
με νά φθάσουμε στή Ρόδο.

(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος)
— Ποιος εΐσαι; μοΰ λέγει δυνατά.
Έγώ κούνησα άρνητικά τό κεφά

λι μου καϊ κάθισα σοβαρή στόν κα
ναπέ. Τόν εΐδα νά τρέχη, νά παίρνη 
τή λάμπα καϊ νά τή φέρνη κοντά 
μου πολύ. Κοιταχτήκαμε στά μά
τια. Έγώ τάπαιζα μέ μιά τσαχ- 
πίνικη ειρωνεία, ένφ ένα γέλοιο ήχη- 
ρό άφησα ν’ άπλωθή στήν κάμαρα. 
Έκεΐνος μέ κοίταξε προσεχτικά καϊ 
συνέλαβα στό κοίταγμά του μιά λάμ
ψη θριάμβου νά φωτίζη τό άσπράδι 
τών μαύρων ματιών του.

— Σάς ξέρω! φώναξε. Έγώ σή
κωσα άδιάφορα τούς ώμους.

— Καϊ δμως εΐστε σεΐς! ! μου 
ξαναλέει.

Κ’ έπειτα σά νά μήν έκανε αίσθηση 
ή παρουσία μου, χαμήλωσε τό φυ- 
τήλι τής λάμπας, έτσι πού μόλις έ
να φώς άνεπαίσθητο έπεφτε πάνω 
στά πράγματα. Εντελώς τυχαία τό 
μάτι μου έπεσε πάνω στό μαστί- 
γιο, πού σάν φίδι ήταν κουλουριαμέ- 
νο στό τραπέζι. Σηκώθηκα γρήγορα 
καϊ τό πήρα. Ό καμπουράκος ήλθε 
καϊ κάθισε κοντά μου. Τότε άρχισα 
νά περιστρέφω τό μαστίγιο. Στήν 
άρχή μέ κάποια προσοχή. ’Έπειτα 
ποιο γρήγορα. Ξαφνικά τδφερα μέ 
τέτοια δύναμη πάνω στά μακρυά του 
χέρια, πού τ&χε συμπλεγμένα στά 
γόνατά του, ώστε άφησε μιά φωνή

ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

ΤΟ ΣΠΙΡΤΟΖΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ

(Συνέχεια έκ τήξ 3η$ σελίδος) 

συμπεριφερόταν καλά στό σπίτι 
του;, κΓ αύτές δέν χάνουν τήν 
εύκαιρία, μέ τό πρώτο τράβηγμα 
τοΰ μαντηλιού:

Τοΰ φίδιν τοΰ τρικέφαλουν 
οπού ήβγεν άπ’ τάμπέλιν, λέ

ΚΓ έφαϊν τούν Άντώνην μου 
τιούταν κακόν άγγέλιν, λέ 
"Οσο γιά τό «λέ» μή μέ ρωτή

σετε, οί γνώσεις μου θά σταματή
σουν έκεΐ, φαντάζομαι όμως πώς 
ήταν ένας έξυπνος τρόπος γιά νά 
ξώσουν ρυθμό στό στίχο τους. ΚΓ 
ένα Αλλο, έξ ίσου νόστιμο:

Βρέ χάϊ Χατζηκανέλλη μου 
κΓ ’Λντώνη τοϋ Κασάπη 
"Ας ήθα ’φέρης τοΰ τυρίν 
κΓ ας ήθελις πιθάνης.
Έ/οιαφερόταν ή καημένη γιά 

τις χειμωνιάτικες προμήθειες πού 
5έν εΐχε προλάβει νά συμπληρώ- 
ση δ μακαρίτης.

Άλλά δλα τά χαριτωμένα πού 
συνέβαιναν κάθε τόσο δέν περιο
ριζόταν στούς πέντε - δέκα μπρι
όζους ρί όποιοι στό κάτω - κάτω 
τό είχαν κάμει έπάγγελμα. Σέ 
κάθε στιγμή, σέ κάθε βήμα μπο
ρείς νά δής καί νά άξιολογήσης 
τό χιούμορ στόν καθένα, είτε Αν
δρα; είναι είτε γυναίκα, άπ° τί; 
διάφορες χαρακτηριστικέ; καθη
μερινές έκφράσεις.

"Ετσι έχουν μείνει τά «Καρά- 
βουλας τοΰ Σύμπολου», γιά τούς 
χονδρούς, «Καλακουμάνα άτύρ- 
πητη» ή «Στούμπους» γιά τούς 
βλάκες. Αύτό μάλιστα τό τελευ
ταίο τό ακόυσα πριν λίγο καιρό 
άπό έναν επίλεκτο συμπατριώτη. 
Έλέχθη σέ στιγμή άγανακτήσε- 
ως γιά ένα θέμα ξεροκεφαλιας. 
Ήμουν παρούσα καί τό εύχαρι- 
στήθηκα μέ δλη μου τήν ψυχή. 
Είχα ακόμη κάτι άπό πρώτο χέ
ρι. «Πατσαβουρίν τοΰ πλασικιοΰ»

Έδώ άλλα βάσανα πάλι. Οί ’Ι
ταλοί πού εΐχαν τότε τά Δωδεκάνη
σα, γιά νά εύχαριστήσουν τούς Τούρ
κους, δέν έπέτρεψαν τήν αποβίβαση 
τών καταδιωγμένων καϊ έξορίστων 
γυναικοπαιδών, στό Ελληνικό αύτό 
νησί.

Ούτε ίχνος άνθρωπισμού!..
"Αλλα αφεντικά έδώ...
Οί "Ελληνες κάτοικοι τής Ρόδου, 

έκαναν έπΐμονα διαβήματα στις ’Ι
ταλικές άρχές, γιά νά μάς άφήσουν 
νά άποβιβαστού.με, έστω καϊ γιά λί
γες ήμέρες. Άλλά έστάθη άδύνατον!

Δέν τούς ένδιέφερε καϊ άν πεθαί- 
ναμε.

"Ετσι έμεΐς περί.μέναμε στά καΐ
κια, έξω στό πέλαγος, απελπισμέ
νοι, χωρίς νά ξέρουμε τί θά γίνου
με.

Μέσα στήν απελπισία ιμας, βλέ
πομε τά Ελληνικά βαπόρια, πού εΐ
χε στείλει ό Μικρασιατικός Σύλλο
γος, πού έρχονταν πίσω μέ τόν πλη
θυσμό πού εΐχαν παραλάβει άπό τήν 
παραλία «Κορδόνι», τής Μάκρης.

Ανεβήκαμε έπϊ τέλους στό βα
πόρι πού έβαλε πλώρη γιά τήν Ελ
λάδα καϊ τότε καταλάβοομε πώς αλ
λοίμονο, φεύγαμε πλέον οριστικά ά
πό τήν άγαπημένη πατρίδα μας, 
καί ή ·μόνη μας παρηγοριά καί έλ
πίδα ήταν δτι θά πηγαίναμε σέ Ελ
ληνικό έδαφος, καϊ θά άναπνέαμε 
κι έμεΐς τόν άέρα τής Ελευθερίας.

ΒΕΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ 
τό γένος Μιχ. Δελησάββα

(Συνεχίζεται)

τρόμου. "Εμπηξα γέλοια δυνατά, ένφ 
τοϋλεγα μ’ έπίσημο τόνο στή φωνή:

—Δυστυχώς δέν εΐμαι ό άγγελος 
πού γνωρίσατε. Εΐμαι ένας διάβολος. 
’Άχ, πώς νά πώ έκείνη τή στιγμή; Τά 
χέρια του ήσαν σημαδεμένα άπ’ τή 
μαστιγωσιά καϊ τά μάτια του πετοϋ- 
σαν κόκκινες σπίθες. Γύρισα τϊς πλά
τες μου μέ ύπεροψία καϊ πήγα κατά 
τήν πόρτα. Μά τήν ’ίδια στιγμή συνέ
βηκε αύτό, πού ποτές δέ θά ξεχάσω.

Σάν πίθηκος άγριεμμένος πήδηξε 
καϊ μ’ άρπαξε μέ τέτοια δύναμη, 
πού ήταν άδύνατο νά κουνηθώ. Μάται
α πάλευα νά ξεφύγω τό σφίξιμό του. 
Τό μικρό του έκεΐνο κορμί ήταν πανί
σχυρο τήν ώρα έκείνη. Μέ πήρε σάν 
ένα πούπουλο καϊ μέ άπόθεσε στόν 
καναπέ. Κι’ έκεΐ μέ χείλη ύγρά άπ’ 
τό πόθο, μέ μάτια, πού τό μίσος 
κι’ ό έρωτας εΐχαν συμμαχήσει σέ 
μιά άκτινοβολία ύπεροχής, μέ φιλού
σε, μέ φιλούσε αχόρταγα, σά ν’ ά- 
θελε νά ρουφήξη δλη τήν δροσιά τών 
δέκα τεσσάρων μου χρόνων, ένφ μέ 
σαρκασμό μοΰ σφύριζε στ’ αύτί μου:

— Καλή άντάμωση στήν κόλαση!
Τήν άλλη μέρα δέν τόν ξαναεΐδα. 

Ή γωνιά ήταν άδεια. Μά ούτε τήν 
άλλη. "Επειτα άπό κάμποσο καιρό 
έμαθα πώς τό καμπούρικο παιδί πέ- 
θανε σ’ ένα χωριό άπό μαρασμό!

"Ετος 1930

γιά τις νέες κοπέλες πού Ανακα
τευόταν στά θέματα τών μεγά
λων. «Φουρτίν τοΰ Πασπαρα», γιά 
τά κακοραμμένα ροΰχα, «Τεβλε- 
καρά συκάλα» γιά τούς ψηλούς, 
«Κεπέσιδοι» γιά τούς Μακρηνούς, 
πού πίνοντας άσχημο νερό, τήν 
πασπατούραν» πάθαιναν μιά δι- 

όγκωσι καί «ίκούτσηναν» στό Λι- 
όίσι γιά νά περάσουν τό καλοκαί
ρι τους καί νά βρουν θεραπεία στό 
ώραίο κλίμα του καί στό καλό 
/ερό του.

Γιά τδνομα τοΰ Θεοΰ δμως, μή 
μέ παρεξηγήσετε. Μή μέ πήτε... 
φιλολιβισιανή. 'Απλούστατα δέν 
μπόρεσα νά μάθω πώς έλεγαν 
τούς Αιβισιανούς οί Μακρηνοί. 
Κάνω αύτήν τήν διευκρίνισι γιατί 
φοβούμαι πώς θά θυμώση κανένα 
Από τά «σταφιδάκια» κΓ αν δέν 
«μοί δέκει καμμιάν ξανάστραφην» 
θά σκαρώση όπωσδήποτε κανένα 
τετράστιχο γιά νά βγάλη τό Αχτι 
του.

ΕΙΡ. ΘΩΜΆΙ ΔΟτ 

‘«ΐ™ϊϊϊπωϊ™φ5“ 
8Ε8πρη mrifimn
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Μιά άπό τις πολλές Ιδέες 
μερικών άπ’ αύτούς πού 
πρωτοστάτησαν νά γίνη δ 
Σύλλογός μας ήταν καί εϊ
ναι νά κάνουμε κάπου έ'να 
μικρό μουσείο δπου νά συγ
κεντρώσουμε μερικά πράγ
ματα πού θά μιλούν σέ μάς 
καί στίς ερχόμενες γενεές 
γιά τή ζωή καί τόν πολιτι
σμό τών πατέρων μας στήν 
αγαπητή έκείνη γωνιά τής 
γης.

Άλλά δπως ήταν φυσικό, 
ό Σύλλογος είχε νά άντι 
παλαίση μέ πολλά, ξεκινώ
ντας μέ εφόδιο μόνο τήν 
πίστι καί τήν αισιοδοξία με
ρικών. Γι’ αύτό καί τό όνει
ρο έμεινε μόνο στή σκέψι 
τών λίγων πού τό δραματίσ- 
θηκαν.

Τώρα δμως, άν καί δέν 
μπορούμε νά πούμε πώς δέν 
έχει προβλήματα δ Σύλλο
γος, νομίζω, πώς ήρθε ό 
καιρός νά γίνη ή άρχή. 
Προβλήματα διαρκώς θά 
ανακύπτουν πού θά ζητούν 
τήν λύσι τους μά κι’ αύτή ή 
ιδέα πρέπει νά λάβη σάρκα 
καί όστα.

Εϊναι άλλωστε ένα όνει
ρο πού γιά νά γίνη πραγμα
τικότητα χρειάζονται πολ
λές προϋποθέσεις. ’Επί πλέ
ον μεγάλη προπαρασκευή. 
πολλή προεργασία, κόπος 
καί θυσίες. Άλλά τίποτα δέν 
γίνεται χωρίς κόπους ή θυ
σίες γι’ αύτό δσο νωρίτερα 
αρχίσουμε τόσο τό καλλίτε- 
τερο.

Ή αρχική ιδέα εΐναι νά 
γίνη κάπου ένα λαογραφικό 
μουσείο όπου νά μαζέψου
με δτι υλικό μας άπέμεινε

άπ’ τήν πατρίδα.

Ή ιδέα αύτή εχει άπδ 
καιρό τούς θιασώτας και ύ- 
ποστηρικτάς της οι όποιοι 
τήν βλέπουν κι’ δλας όλο-: 
κληρωμένη. Ό εκλεκτός πα- 
τριώτης Ιατρός κ. Γιάννης: 
Λαμέρας βλέπει τό μουσείο’ 
αύτό κτισμένο σάν "Μάκρη-' 
νο - Λιβισιανό σπίτι" στην! 
Ν. Μάκρη μέ τήν άρχιτε-! 
κτονική και τά έπιπλά του ! 
"Ενα σπίτι δπου θά βάλου-! 
με τις στολές τών γιαγιάδων; 
μας, εικόνες άπ’ τήν πατρί-; 
δα, σκεύη καί δτι άλλο λαο-ί 
γραφικό ή φωτογραφικό ύ-! 
λικό συγκεντρώσουμε. I

Είμαστε βέβαιοι πώς δ-', 
σοι αγάπησαν και, θυμοΰ-! 
νται τόν τόπο πού γεννή-' 
θηκαν ή κατάγονται, θά; 
συγκινηθοΰν μέ τήν ιδέα; 
αύτή. Πάντως οί λίγοι πού; 
τήν πιστεύουν θά ξεκινή-! 
σουν άπό τώρα γιά τήν. 
πραγματοποίησί της. ;

Τό ΛΙΒΙΣΙ τήν υιοθετεί; 
και τήν προβάλλει σ’ δλους; 
τούς πατριώτες. Οί στήλες; 
του εϊναι στή διάθεσι δλων; 
δσων θέλουν νά διατυπώ-. 
σουν γνώμες πάνω σ’ αύτό; 
τό ζήτημα καί νά δουλέψουν] 
γιά τήν πραγμάτωσί του. ;

Νομίζω πως θά εϊναι ε-! 
νας ελάχιστος φοράς τιμής! 
στούς προγόνους μας, καί. 
στήν πατρίδα δπου πρώτα-; 
ντικρύσαμε τό φώς. Καί ένα] 
φωτεινό παράδειγμα γιά τά] 
παιδιά μας πως δσο μεγάλη! 
κι’ άν εϊναι ή ηθική κρίση! 
μιας εποχής ιδεολογικοί ά-; 
ξονες υπάρχουν πάντα. ;

ΡΕΝΛ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΧΕ ΜΗΝΑ

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ
Κάθε τέτοια μέρα σπέρνουμε κ’ 

ένα όνειρο στόν κήπο τής ζωής μας. 
Καϊ τό ποτίζουμε μέ τόν ιδρώτα μας 
καί μέ τό σάλιο μας καί μέ τά δά- 
κρυά μας, μή λάχει καί πλακώσει 
ή παγωνιά καϊ τό ξεράνει. Κι’ ορα
ματιζόμαστε τό πανώριο δέντρο πού 
θά φυτρώσει στήν αύλή μας καϊ θ’ 
άπλωσει τή σκιά του τή δροσερή 
πάνω άπ’ τό σπιτικό μας. ΚΓ δσο 
πιό κοντά βρισκόμαστε στήν Πρω
τοχρονιά τόσο πιό μεγάλη μοιάζει 
ή εικόνα τοΰ δέντρου μας.

ΚΓ άρχίζουν οί μήνες καϊ κυλοΰν, 
κΓ άντρανοΰ ξαναντρανοΰ κι δέν- 
τρουν έν ίβγαίνει. Καϊ κάθε μήνα 
πού περνά συμβιβαζόμαστε, μέ τά 
όνείρατά μας καί μ’ ένα κλαδευτή
ρι κονταίνουμε τό μπόι τοΰ δέντρου 
π’ όνειρευτήκαμε. ΚΓ ώς νά *ρθει  ό 
Δεκέμβρης όνειρο καϊ πραγματικό
τητα έχουμε γίνει ένα καϊ ’κεΐ κάτου 
στά πόδια μας πλάι στήν πόρτα τού 
σπιτιοΰ μας, ένα άχαμνό δεντρί μέ 
νεανικό κορμό καί μαυροπράσινα φύλ
λα μάς θωρεΐ σαρκαστικά καί μοι
άζει μέ νεαρό γερόντιο μ’ άσπρο 
κορμί καί μαύρα σάπια δόντια.

—Πρέ πού νά τού χαλάσει ή Θε
ός, ίστέγνωσάμουν κΓ άπό δάκρυν 
κι άπό σάλιουν γιά νά βγή, κ’ ϊβγιν 
τουννά τοΰ πρόμαν!

Κ’ έδεκά του έναν κλώτσουν!
Καί μόλις δίνουμε τήν κλωτσιά 

αύτή ή άστείρευτη πηγή πού λέγε
ται ύπαμονή, κι άπαντοχή κ’ έλπί
δα, ξαναγεμίζει τούς άδένες μας χυ
μούς. Σάν νά μήν έγινε τίποτα, ά- 
νοίγουμε χαρούμενα καινούργιο λάκ

κο, καινούργιο σπόρο νά φυτέψουμε 
τώρα πού μπαίνει ό χρόνος ό και
νούργιος. Καϊ μέσα στό λάκκο π’ 
άνοίξαμε πετάμε τό νεαρό γερόντιο 
γιά λίπασμα, μή λάχει καί πάει ό- 
λότελα χαμένο. ’Έτσι ξεκινάμε πάλι 
για τή μεγάλη ιδέα, έτοιμοι νά τήν 
ραντίσουμε μέ δλον τόν ιδρώτα πού 
έχουμε κΓ άπανωτά τό δάκρυ.

Γιά δές πώς φορτωνόμαστε έναν 
ολάκερο χρόνο στήν καμπούρα μας 
καϊ πιστεύουμε πώς μοιάζουμε πιό 
νέοι! Κι άρχίζουμε πάλι τό τρεχα
λητό νά προλάβουμε νά περάσουμε 
τήν πόρτα τοΰ έπίγειου Παράδει
σου. Μά ή πόρτα εΐναι στενή ίσα ίσα 
νά περνάει ένας ένας, καϊ ή ούρά 
μπροστά της μεγάλη, πιασμένη άπό 
τούς υπομονετικούς. Μά μεΐς οί 'βια
στικοί τρέχουμε νά σκαρφαλώσουμε 
τόν ψηλό τοίχο, μέ τά κοφτερά τά 
τζάμια .στήν κορφή. Καϊ γδέρνου
με τά χέρια μας καϊ .σκαρφαλώνου
με και πέφτουμε καϊ πάλι σκαρφα
λώνουμε, ώσπου τό κεφάλι μας φτά
νει κάποτες στήν κορφή καϊ γουρ
λώνουν τά μάτια μας άπό άπελπι- 
σίσ καϊ σαστισμάρα, τί βλέπουμε, 
πώς τά κοφτερά τά τζάμια εΐναι 
άπροσπέραστα καί πώς αύτοϊ πού 
καθόντουσαν υπομονετικά στήν ούρά 
βρίσκουνται κι δλας μέσα καϊ γλεν
τούν, καϊ κοιτούν τά καραβοτσακι- 
σμένα μας κεφάλια καϊ τραγουδοΰν: 
Άνοίξητι ματάκια μου δείτι παραξι- 

νάδις 
πάνου στούν τοίχουν τούν ξερόν άν- 

θρώπινις κιφάλις!

ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

’Ό Πρόεδρος τού Διοικητικού Συμβουλίου τού Συλλόγου κ. Μηχαήλ Σα
ράφης προσφωνών τούς πατριώτας κατά τό κόψιμο τής πίττας περιστοι- 
χιζόμενος άπό τους Συμβούλους. Διακρίνοντσι έξ άριστερών πρός τά δεξιά: 
,Γεώρ. Παναγής, Χρυσ. βράτσου Μιχ. Βασιλειάδης, Μιχ. Σαράφης, Μιχ. 
,Πανηγύρης, Ρένα Βελισσαρίου, Δέσπ, Ζαμπάκη, Μιχ. Θεοδοσιάδης, Βασ.

Λαζαρίδης καϊ Παντ. Χατζηπαναγιώτου

Συρροή καί πάλι μεγάλη συμπα
τριωτών ιμας Μακρηνών καϊ Λιβι- 
σιανών, όμοια μέ τής περασμένης 
χρονιάς, μέ κατεύθυνση τούτη τή 
φορά πρός τό κέντρο Καλαμπάκα.

"Ωρα συγκεντρώσεως καθωρισμέ- 
νη, 5.30' μ.μ. τής 14ης Ιανουά
ριου.

Απέραντη ή αίθουσα του Κέντρου 
σέ σχήμα τετραγώνου. Εύρύχωρη ή 
πλατεία καϊ ένα πλατύ διάζωμα γύ
ρω της. Τραπέζια τετράγωνα στήν 
πλατεία σέ ώραία διάταξη καϊ άλλα 
μακρόστενα στό πλατύ διάζω.μα καϊ 
σέ θέση εγκάρσια πρός αύτό. ’Ά
σπρα ολοκάθαρα καλύμματα σκεπά
ζουν τά τραπέζια καϊ έπάνω σ’ αύ
τά ωραιότατα σερβίτσια τού τσα
γιού.

Στήν πλευρά, όπου καϊ ή είσο
δος, προβάλλει έπιβλητι-κή ή έξέ- 
δρα τής ορχήστρας καί ·μπροστά σ' 
αύτή μιά πίστα, πού προφανώς γαρ
γαλίζει πάντα τούς χορευτές, μέ 
τήν άπλοχωριά της.

Φώτα άτέλειωτα καί ποικιλόχρω
μα κι’ άλλα στά πλάγια δίδουν στήν 
αίθουσα μέ τό απαλό τους φώς, 
μιά όψη φαντασμαγορική.

‘Ομάδες πολλές, ή μιά κατόπιν 
τής άλλης, καταφθάνουν οί συμπα
τριώτες μας, άλλά καϊ ξένοι φίλοι 
μας, πού μάς τιμούν καϊ μάς άγα- 
ποϋν. ’Επιθυμία όλων νά περάσου
με συγκεντρωμένοι λίγες ώρες σέ μιά 
ατμόσφαιρα Μαμρηνολιβισιανή, πού 
τόσο πολύ ποθούμε, καϊ πού θά φέ- 
ρη στή θύμησή μας νοσταλγικές α
ναμνήσεις τής κάποτε ανθηρής πλήν 
τώρα άνύπαρκτης πατρίδας μας.

Καταφθάνουν καϊ οί άργοπορημέ- 
νοι. Γελαστές φυσιογνωμίες γνωστών 
συμπατριωτών μας άπό κάθε σημείο
τής περιοχής Αθηνών — Πειραιώς 
καί τών γύρω, συναντώνται μέ έκ- 
δηλη χαρά καϊ ένθουσιασμό και κα
ταλαμβάνουν τϊς θέσεις τους.

Στήν ώρα της τώρα καί ή ορχή
στρα, έπϊ τό έργον. Παίζει καϊ γε
μίζει τήν αίθουσα μέ τούς γλυκείς 
καί άρμονικούς της ήχους, πού δί
δουν κΓ αύτοϊ τόνο μεγαλύτερο στήν 
εύθυμία καϊ τή χαρά.

Κατάλληλα δημιουργημένη τώρα 
ή άτμόσφαιρα γιά τό κόψιμο τής 
πίττας. Σέ μιά στιγμή σιωπά ή 
ορχήστρα. Τό Δ. Συμβούλιο τού 
Συλλόγου μέ έπϊ κεφαλής τόν Πρό
εδρο κ. Σαράφη έμφανίζεται καϊ 
παίρνει θέσεις μπροστά στήν όρχή- 
στρα. Προσκομίζονται άμέσως καϊ 
οί πίττες. "Ακρα σιγή στήν αίθου
σα. Στιγμή πραγματικά συγκινητι
κή.

'Ο κ. Σαράφης, συγκινημένος κΓ 
αύτός, χαιρετίζει τούς παρευρισκο- 
μένους μ’ ένα ολόθερμο χαιρετισμό. 
«Εΐναι — λέγει — ή δεύτερη χρο
νιά, πού μιά πολύ δυνατή ώθηση 
πατριωτισμού μάς ώδήγησε δλους 
μας στήν αίθουσα αύτή». Διατρα
νώνει τή χαρά καϊ τή συγκίνηση 
πού τόν κατέχει γιά τήν πρόθυμη 
συμμετοχή τόσων συμπατριωτών 
στήν ώραία αύτή έκδήλωση τοΰ Συλ
λόγου μας καί εύχεται σέ δλους «κα
λή χρονιά» ένώ ταυτόχρονα χαρά
ζει συμβολικά τήν πίττα — Χειρο
κροτήματα παρατεταμένα άπ’ δλη 
τήν αίθουσα.

Οί πίττες κατόπιν τεμαχίζονται 
κανονικά άπό τόν Ταμία τοϋ Συλ
λόγου κ. Μ. Θεοδοσιάδη καί δίδον
ται γιά διανομή. Κυρίες, μέλη τού 
Δ. Συμβουλίου (κ. Ζαμπάκη, κ. Βε- 
λισσαρίου καί κ. Βράτσου) πρόθυ
μες, δπως πάντοτε, διανέμουν τά 
κομμάτια στά τραπέζια, ένώ πα
ράλληλα οί υπάλληλοι τού Κέντρου 
κάμνουν τή διανομή τοΰ τσαγιού μέ 
τήν ποικιλία τών έδεσμάτων.

Άλλά καιρός τώρα γιά χορό. Ή 
ορχήστρα άρχίζει νά παίζη καί τά 
χορευτικά ζευγάρια κατακλύζουν τήν 
πίστα. Στροβιλλίζονται ασταμάτη
τα σέ άτέλειωτους στροβιλλισμούς. 
Χορεύουν καϊ χορεύουν άκούραστσ 
οί νέοι. Ό ένας χορός διαδέχεται

Άπδ τδ φύλλον τής γνω
στής σέ δλους μας συναδέλ
φου ' ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ Σ ΚΟ
ΣΜΟΣ , της 1ης ’Ιανουάριου 
άναδη μοσιεύου με έδώ &ρ&ρον 
τοϋ κ. Νικ. Μηλιώρη τό ό 
ποιον εγραψε έξ άφορμης τοϋ 
δημασιενί}εντός είς τό "Λιβί- 
ol,, αρ&ρον τοϋ κ. Ν. Σαλλη.

ΑΙΣΙΟΔΟΞΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Ευχαριστούμε Ιδιαιτέρως 
τδν κ. Ν. Μηλιώρην διά τήν 
συμπά’θ'ειάν τον πρός τήν έ
φημερίδα μας και αισθανόμα
στε Ιδιαίτερη χαρά πού ενα 
άρθρο μας τδν παρακίνισε νά 
γράψη τδ εμπνευσμένο κομ
μάτι πού δημοσιεύουμε παρα
κάτω :

ΣΕ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

τόν άλλο καί τό κέφι φουντώνει.
Οί παληότεροι, έξ άλλου, καμα

ρώνουν τά νέα βλαστάρια τους και 
ύπερηφανεύονται γι’ αύτά. Ενθου
σιάζονται μέ τή σκέψη ότι: και άν 
κάποτε λείψουν αύτοί, ή ιδέα «Μά
κρη — Λιβίσι» θά παραμείνη άθά- 
νατη καί ό ένθουσιασμός γιά τήν ι
δέα αύτή θά εΐναι πάντοτε μεγάλος 
καί αναλλοίωτος.

Άλλά κάποτε ή ορχήστρα μέ τό 
συνηθισμένο σήμα διακόπτει καί ό 
χορός διαλύεται. Καϊ τώρα ό γνω
στός σέ όλους κομφερανσιέ κ. "Ι
καρος κάμνει στήν πίστα τήν έμφά- 
νισή του. Μέ τό χιοΰμορ, πού πάν
τοτε τόν διακρίνει, χαιρετίζει 
συγκέντρωση και αναγγέλλει 
•πρόγραμμά του, πού θά άρχίση 
θύς άμέσως.

'Ομάδα άπό τρεις φουοτανεΛ- ί 
λοφόρους χορευτές καϊ δύο μέ έ- 
θνικές ένδυμασίες χορεύτριες, ψυχα
γωγούν τή συγκέντρωση μέ άφθα
στους σέ τέχνη καϊ εύλυγισία ελληνι
κούς χορούς,, καϊ έπϊ ώρα άρκετή. 
Διακόπτουν γιά μιά στιγμή καϊ ά- 
ποσύρονται, ένώ τά χειροκροτή
ματα ζωηρά πολύ καϊ παρατετα- 
μένα φανερώνουν έκδηλο τόν ένθου- 
σιασμό τών συγκεντρωμένων.

Νέα έμφάνιση τής ίδιας ομάδας 
μέ ντυμένους τώρα τούς πριν φου- 
στανελλοφόρους μέ βράκες κρητικές. 
Ή ορχήστρα παίζει καϊ οί κρητικοϊ 
χοροί άρχίζουν. Πόση ευκινησία, των 
χορευτών, πόσος ρυθμός στήν έκτέ-

ιΣυνέχεια εις τήην 4ν Σελίδα)

τή

ευ-

Στό «Λιβίσι», τήν ιτολύ συμπαθητική περιοδική έφημερίδα, ττού έκ- 
δίδεται σάν όργανο τής Ένώσεως Μακρηνών καϊ Λιβισιανών «Ή Μά
κρη», στό τελευταίο, τό χριστουγεννιάτικο φύλλο της, ακούστηκε μιά 
φωνή, ένός νέου έττι τέλους αύτή τή φορά, κάπως βοερή ϊσως, πού δι
καιολογείται πάντως άπό τήν όρμητικότητα τής ηλικίας εκείνου άπό 
τόν όποιον προέρχεται’ ·μιά φωνή δμως πραγματικά πολύ αισιόδοξη 
γιά τϊς επιδιώξεις καί τϊς βλέψεις ήμών τών γεροντωτέρων προσφύγων. 
«Σ έ μάς τούς μεγάλου ς» άπευθύνεται. Εΐναι ή απάντηση τοΰ 
κ. Δ. Μ. Σαλλή, στήν έκκληση τού Συλλόγου των καϊ τής εφημερίδας 
των, νά τούς ένισχύσουν στήν πραγματοποίηση τών σκοπών των.

Έχομε τό παράπονο, τό βαρύ παράπονο συχνά, πώς οί νέοι δέν 
μάς ακολουθούν οί στοχασμοί μας καί τά αίσθήματά μας καϊ οί καη
μοί καϊ οί άγωνίες μας γιά δ,τι σχετίζεται μέ τϊς παλιές μας, τϊς μαρ
τυρικές έκεΐνες πατρίδες, γιά ό,τι απορρέει άπό τή ρίζα αύτή, δέν βρί
σκει άπήχηση στίς διαθέσεις τών νεωτέρων μας· δέν ύπάρχει ή άναμε- 
νόιμενη, ή επιβαλλόμενη άνταπόκριση. Καϊ όμως ή ρίζα αύτή, παρά τήν 
όποιαδήποτε σημερινή τους κατάσταση, είναι καϊ δική τους ρίζα· οί 
κοινές καταβολές πού διαμορφώνουν σέ πολλά τή μοίρα τους. Καϊ άν 
έχουμε άξιώσεις άπό αύτούς νά συνεχίσουν τήν παράδοση, νά μήν έγ- 
καταλείψουν τις προσπάθειές μας, νά διατρηρηθή ή μνήμη τής Μικράς 
Ασίας, τοΰ Πόντου καϊ τής Θράκης καί ό,τι πλούσιου κλείνουν σάν 
ιστορικές έννοιες τά ονόματα αύτά, τις άξιώσεις μας τις στηρίζουμε 
στούς παράγοντες άκριβώς τής κοινής καταγωγής καί προελεύσεως.

'Ο κ. Σαλλής, νέος πού μόλις άπολύθηκε άπό τϊς τάξεις τοΰ Στρα- 
τοΰ, έμφανίζεται τώρα μέ τϊς δικές του πιά άξιώσεις άπέναντι τών με
γαλύτερων του. Καί όσα γράφει, γιά τό Σύλλογό τους, παίρνουν άπό 
μόνα τους πολύ σημαντική προέκταση· έχουν πλήρη δηλαδή τήν έφαρ- 
μογή τους σ’ δλες τϊς παρόμοιες περιπτώσεις· και γι’ αύτό τόσο πολύ 
τά πρόσεξα καϊ τόσο βαθειά μέ συγκινήσανε.

«Έσεΐς εΐσθε υπεύθυνοι, τονίζει, γιά τήν πραγματοποίηση τών ό
σων έπρογραμμάτισεν ό Σύλλογός μας καϊ μεΐς γιά τήν ύπαρξή των 
στό μέλλον. Πολλοί άπό μάς τούς άπογόνους σας, μόλις τώρα αρχίσαμε 
νά γινώμεθα ελεύθεροι τής ευθύνης μας καί παρ’ όλο πού μάς απασχο
λούν προβλήματα δημιουργίας καί έξελίξεως, έν τούτοις βρισκάμεθα 
είς τήν δυσάρεστον θέσιν νά σάς υπενθυιμίσωμεν τάς ύποχρεώσεις σας».

Νά μιά γλώσσα, πού δέν τήν είχαμε συνηθίσει· πού, γιά τήν άκρί- 
νομίζω γιά irj φορά τήν άκοΰμε άπό τους νεωτέρους μας. Ξα

φνιάζει·, ξαφνιάζει όμως εύχάριστα, εΐναι ή άλήθεια· κάποιες έλπίδες 
ϊσως„ βάσιμες αύτή τή φορά προβάλλουν, πώς γιά ό,τι προσπαθούμε 
καί ό,τι πιστεύομε πώς δημιουργούμε, δέν θά πάη αύριο χαμένο. Υ
πάρχουν κιόλας οί συνεχιστές- οί συνεχιστές πού υψώνουν μέ πίστι καϊ 
δυναμισμό τό άνάστημά των.

Δέν ξέρω, δέν μπορώ νά τό πώ, άν τό φαινόμενο τοΰ κ. Σάλλη εΐναι 
ή όχι τό μοναδικό. Δέ θέλω, δέν μοΰ έρχεται νά τό παραδεχτώ γιά μο
ναδικό. Σάν άκτίδα σπαθωτή μιάς λαμπερής, καινούργιας χρυσαυγής, 
τά αίσθάνθηκα τά γραφόμενα τού παιδιού μας αύτοΰ. "Εχει δίκιο, τέ
λος, γιά νά καταλήξουμε καί στό ουσιαστικό συμπέρασμα, ό νέος υας. 
”Ας φροντίσουμε, έμεΐς οί μεγάλοι, γιά τό χρέος μας· αύτό τό χρέος 
πού τόσο έντονα μάς ύποδεικνύει. Άς θεμελιώσουμε καϊ άς προχωρή
σουμε τήν οικοδόμηση τοΰ έργου πού αύτοϊ μάς υπόσχονται, έτσι επί
σημα, πώς εΐναι πρόθυμοι νά τό συνεχίσουν καϊ νά τό συμπληρώσουν, 
γιά νά προβάλλεται μ’ όλη του τήν πληρότητα καϊ όλη τήν έπιβλητι- 
κότητα πού του άξίζει, στίς άλλες ύστερα κΓ άπό αύτούς γενεές τών 
Ελλήνων.

Η ΦΩΝΗ ΤΗΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΕΑΣ
ΕΛΠΙΔΕΣ

Μπήκαμε στόν καινούργιο χρόνο 
καϊ μέ τόν έρχομό του άκούσαμε καϊ 
δώσαμε εύχές, πήραμε άποφάσεις, 
δώσαμε υποσχέσεις στόν εαυτό μας 
καϊ στούς άλλους, χαράξαμε έναν 
συντονισμό ή μιά δραστηριότητα γιά 
τήν εργασία μας προκειμένου γιά 
τήν άνοδο τοΰ οικονομικού μας επι
πέδου. "Ολοι άνεξαιρέτως αύτοσυγ- 
κεντρωθήκαμε καϊ κατά κάποιο τρό
πο «προσγειωθήκαμε» γιά νά άντι- 
μετωπίσουμε ώρισμένες βασικές ά
νάγκες καϊ πραγμοΓτικότητες. Συγ
χρόνως δέ, «σπείραμε» καινούργιες 
έλπίδες ή άναζωογονήσαμε παληές, 
προκειμένου νά πραγματοποιηθούν 
«έν εύθέτφ χρόνφ» καϊ μάλιστα κα
τά τή διάρκεια τοΰ 1962. Ή άλλα- 
γή δηλαδή τοϋ χρόνου έφερε μέσα 
μας μιά έπανάστασι, έκανε έναν ά- 
νακαινισμό.

Κατ’ αύτόν τόν τρόπο αρχίσαμε 
ήδη τόν νέο χρόνο καϊ εύχομαι είς 
δλους τούς πατριώτες έντός τοϋ έ
τους αύτοΰ νά πραγματοποιηθή κά
θε εύγενική προοδευτική έπιθυμία 
τους.

Άλλά μέσα σ’ αύτό τόν κυκεώνα 
τών εύχών, τών έπιθυμιών καϊ τών 
ελπίδων γιά τό νέο έτος, ξεχωρίζει 
γιά μάς τοΰ άπανταχοϋ Πατριώτες, 
μιά μικρή έλπίδα. Καϊ γίνεται ή έλ
πίδα αύτή έντονώτερη καϊ έπιθυμη- 
τή, γιατί κολακευόμεθα νά πιστεύ
ουμε, δτι έμεΐς δλοι οί Πατριώτες 
δέν ύστεροΰμε σέ τίποτα άπό τούς 
γύρω μας.

"Ισως, Σεβαστέ, Αγαπητέ καί 
φίλε Πατριώτη, νά φαντάζεσαι πιά 
έλπίδα θέλει νά τονίση ό υποφαινό
μενος. Μή μέ παρεξηγής, πού δλη 
ή μέχρι τώρα συνεργασία μου σκον
τάφτει σ’ αύτή τήν έλπίδα. Μήν θυ
μώνεις έάν τά γραφόμενά μου στρέ
φονται πάντοτε, άκριβώς στό "διο

ΝΙΚΟΣ Ε. ΜΗΛΙΩΡΗΣ
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θέμα. Μή μέ φαντάζεσαι σάν ένα 
αμείλικτο κατήγορο τής άφελείας 
σου και τής παράξενης νοοτροπίας 
σου. 'Απλώς, τονίζω κάτι πού δέν 
έχεις καταλάβει, δέν έχεις ζήσει και 
έλπίζω δτι αυτό 6ά έπιτευχθή ένε
κα του δτι ή άγνοια καϊ ή αφέλειά 
σου γιά τό Σύλλογο δέν εΐναι προ
κατειλημμένη, άλλά εΐναι άπλώς ιμία 
άγνοια καϊ σκοπός τής παρούσης 
στήλης εΐναι ν’ άντιστρέψη την ά
γνοια σέ ζήλο.

Δημιουργήσαμε μόνοι μας ένα 
Σύλλογο. Σκοπός του εΐναι νά προ
σέγγιση άτομα πού εΐχαν κοινά ή
θη καϊ έθιμα καϊ πού έννοιωσαν μα
ζί την πίκρα τής χαμένης Πατρί
δας. Σκοπός του εΐναι έπίσης ή δια- 
τήρησις αυτών τών έθίμων καϊ συγ
χρόνως ή αλληλοβοήθεια στις "Α
γιες καϊ μεγάλες μέρες πού πέρα
σαν. Δέν μάς βάζει σέ μεγάλο κό
πο καϊ σέ υπέρογκα έξοδα τό έν
διαφέρον μας αύτό. Σημασία δέν 
έχει τό δτι υπάρχει μόνο ό Σύλλο
γός μας, άλλά δτι υπάρχει και τό 
ένδιαφέρον μας γι’ αύτόν.

Μήν μέ φαντάζεσαι θυμωμένο καϊ 
κακότροπο. Πίστεψέ με, αύτή τή στι
γμή χαμογελώ καϊ πιστεύω δτι δεν 
θά κατηγορηθώ γιά ύπέρμετρο ζήλο 
καϊ αγάπη.

Άλλά ποιά εΐναι, λοιπόν, ή έλ
πίδα τοΰ Συλλόγου μας γιά τόν και
νούργιο χρόνο;

Άς τήν άφήσουμε δμως νά τήν 
πραγματοποιήσουμε, γιατί είμαι σί
γουρος δτι ήδη τήν νοιώσαμε δλοι 
μας. ’Εμπρός λοιπόν Σεβαστοί, Ά-'. 
γαπητοϊ καϊ φίλοι πατριώτες. ‘Ο 
πύργος μας προχωρεί. ’Άς χαιρό
μαστε δλοι μαζί γιά τήν έκτελούμε- 
νη δημιουργία του. ’Άς κάνουμε δ
λο ι μαζί μιά μικρή θυσία, πού νά 
έκφράζεται μέ άγάπη, μέ ένδιαφέρον

και με την πραγματοποίηση της 
έλπίδας τοΰ Συλλόγου μας στόν 
καινούργιο χρόνο. ’Άς άφήσουμε ό
λοι τις προκαταλήψεις καϊ τήν άδια-
φορια μας και 
θένας μέ τόν 
κοινό σκοπό.

Μέ εύχές 
χρόνο.

ας προσφέρουμε, κα- 
τρόπο του, γιά τόν

γιά τόν καινούργιο

Δ. Μ. ΣΑΛΛΗΣ

ΑΝΑΚΘΙΝΩΧΙΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Τό Συμβούλιον τοΰ Οικοδομι
κού Συν/σμοϋ τών Μακρηνών καί 
Λιβισιανών όπέφυγε μέχρι σήμε
ρον νά άναγχείλη τάς οριστικός 
όποφάσειςτου διά τό ζήτημα τών 
οικοπέδων, καδ’ δσον είς επανει
λημμένος συνεδριάσεις του έξε- 
τάζει. τή συνεργασία μετά τών Νο
μικών Συμβούλων του> δλας τάς 
πλευράς τών προσφορών ϊνα μή 
μείνη κενόν τό όποιον νά έχη 
δυσάρεστους συνέπειας διά τε τόν 
Συν/σμόν καί τά μέλη του.

Πάντως, έλπίζεται δτι έντός 
τοϋ τρέχοντος μηνάς δά λήξη ό- 
ριστικώς τό ζήτημα τής άχοράς 
Οικοπέδων, τοϋτο δέ δέλει έξαγ- 
γέλδή καϊ διά τής ’Εφημερίδας 
μας, είς τήν προσεχή έκδοσήν της, 
καί δΓ ιδιαιτέρων έπιστολών πρός 
τά μέλη τοϋ Συν/σμοϋ.
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Παρ’ δλο πού είχαμε τη διάθεσι 

νά κάνουμε μια πιό έκτενή άνάλυσι 
τών ταινιών πού προεβλήθησαν στό 
διάστημα πού πέρασε, εΐναι άδύνα- 
τό γιατί δέν έχουμε χώρο. Προβάλ
λονται τόσες πολλές ταινίες κάθε 
έβδομάδα, πού δέν εΐναι δυνατόν πα
ρά ν’ αναφέρουμε έδώ τίς καλλίτε
ρες μέ λίγα σχόλια.

Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ
Σκηνοθέτης: Μικελάντζελο Άντο

νιόνι.
Πρωταγωνισταί: ’Μόνίκα Βίττι - 

Γκαμπριέλε Φερτσέτι, Αέα Μασσάρι, 
Ντομινίκ Μπλανσάρ.

. Πολλοί εΐδαν τήν ταινία αύτή αρ
κετές φορές καί σ’ άλλους δέν άρε
σε’ καθόλου. Είναι αλήθεια πώς -γιά 
τήν ταινία αύτή ό Άντονιόνι καθιέ
ρωσε εν νέο εΐδος «κινηματογραφικής 
γλώσσας» πού δέν εΐναι δυνατόν νά 
τήν καταλάβουν δλοι. "Οσοι πηγαί
νουν γιά νά δουν μιά Ιστορία >μέ άρ
χή καί τέλος θά άπογοητευθοΰν για
τί δέν εΐναι . ώριμοι νά καταλάβουν 
τόν πρωτοπόρειακό αυτόν σκηνοθέ
τη πού' θεωρείται ένας άπό τούς με
γάλους τής έποχής μας.

Εΐναι ένα έργο πιό δύσκολο άπό 
τήν «Νύχτα» του γιά τήν οποίαν 
γράψαμε. Ό Άντονιόνι έδώ έχει κά
νει τις εικόνες νά μιλούν πέρα άπ’ 
τήν πλαστική όμορφιά τους. Συνθέ
τουν ένα κλίμα ,μέσα στό όποιον οί 
άνθρωποι πού κινούνται ξεσκεπάζουν 
δλες τίς άδυναμίες καί τό δράμα 
τους. Τό άγχος τίς μοναξιάς, τίς 
προδομένες άρχές,. τήν κενότητα τών 
άνθρώπων, τήν πλήξι τους καί τήν 
φυγή άπ’ αύτή καί γενικά δλη τήν 
σαπίλα τής σημερινής κοινωνίας. Τό 
τέλος δέ τής ταινίας εΐναι βαθειά 
άνθρώπινο..

Ή νέα αύτή γλώσσα τού Άντο
νιόνι έχει τή σφραγίδά τής ιδιοφυίας 
κι’ ή «Περιπέτεια» έχει σημειώσει 
σταθμό στήν πορεία του κινηματο
γράφου.

Η ΠΗΓΗ
ΤΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ

Σκηνοθεσία: ΙΓ<ΚMAP ΜΠΕΡΓΚΜΑΝ 
Πρωταγωνισταί: Μάξ Φόν Ζίνταβ, 
Μπριγκίτα Πέτερσον.

Ό Σουηδός σκηνοθέτης "Ιγκμαρ 
Μπέργκμαν, θεωρείται δπως κι’ ό 
Άντονιόνι άπό τούς μεγαλύτερους

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 4 ΠΡΟΚΛΑ
(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Ό Κάλλίστρατο.ς μ’ άπεγνωσμέ- 
νες, σπασμωδικές κινήσεις; προσπα
θούσε ν’ άνακτήση τή χαμένη άπό- 
σταση. . Μάταια, δμως, άγωνιζόταν· 
γιατί, στό μεταξύ, πιροιστέθήκε κΓ 
άλλη κακοτυχία: Κάποιο άλογο εΐ
χε άφηνιάσει άπό τόν τρόμο πού 
πήρε καί τέντωνε τά λουριά μέ μα
νία γιά νά ξεφύγη-.

Τό πλήθος, δσο έβλεπε πώς ό 
νεαρός αρματηλάτης καθυστερούσε, 
συνέχιζε νά κραυγάζη:

— Αίσχος, βάρβαρε! ’Άκυρο! 
"Ακ^ρο! Μεταχειρίζεσαι παράνομα 
μέσα!

‘Ο μελαψός γίγαντας’, πού στό 
μεταξύ κέρδιζε δλο καί περισσότερο 
έδαφος, άρχισε νά σφίγγη τά χείλη 
του πεισματικά, ρίχνοντας ταυτόχρο
να, σκοτεινές ματιές οπό πλήθος. 
‘Ο Καλλίστρατος, δμώς, δέν τόν ά
φησε νά χαρή, γιά .πολύ, τή ζαβο- 
λιάρικη νίκη τρ.υ’ γιατί μέ μιά ύστα
τη προσπάθεια κατάφερε, έπί τέ
λους, νά ξαναφέρη στή θέση του τό 
ζώο, νά τό ισορρόπηση μέ τ’ άλλα 
κι’ ύστερα, δλα μαζύ,. νά τά ερεθίση 
μέ ύπολογισμένες μαστιγώσεις.

Ή Πρόκλα πού κοιτούσε μέ κομ
μένη τήν άνάσα τίς άπελπισμένες 
προσπάθειες τοΰ Καλλί στρατού γιά 
νά ξαναφέρη τό άρμα'του στήν πρω- 
τόπορεία, άφησ’ εναν άναστεναγμό 
ανακούφισης.

Οί δυό διεκδικητές τής. νίκης έ- 
κάλπάζαν ορμητικοί πρός .τό τέρμα. 
Ό γυιός τοΰ Αριστόβουλου έτρε
χε, γερός, άλύγιστός’, ώσπου έδειχνε 
νάχη δύναμη άτσάλένια, μέ κεφάλι 
όρθό, μέ μάτια άστραφτερά. Ναί, 
μέ μάτια πού εΐχαν μιά λάμψη· πα
ράξενη· πού πρόδιναν- κάποια ύπερ
φυσική δύναμη. Εύθεΐα, έμπρός, δ
πως έβλεπαν, λές καί μετρούσαν τήν 

- άπόοταση, λές κΓ έκαναν γρήγοτ 
ρους υπολογισμούς. ’Άν καί φαινό
ταν νά έντείνη κάθε μόριο, τής Θέ
λησής του, ώστάσο ή μορφή του 
δέν. έχανε τήν ήρεμία της. Τά. χείλη 
του άνεπαίσθητα άνοιχτά, φανέρωναν 
τήν προσπάθεια. Ήταν άληθινά, ό
μορφος. σάν θεός. Τά καστανόμαυ-. 
ρα μαλλιά του, κοντά στό μέτωπό 
του, συγκρατημένα άπό .ένα άπλό 
στεφάνι μετάλλινο,’ κυμάτιζαν άνά- 
λαφρα στόν πνιγηρό άέρα. Τό κορ
μί τού ψηλό, λυγερό, ήταν ή προσω
ποποίηση τής νεανικής άλκής.

Πολλές παρθένες, στό θείο αύτό

τής έποχής μας. ’Άν καί ή ταινία 
αύτή δέν εΐναι ή καλλίτερη του, ω
στόσο εΐναι ένα δείγμα τής τέχνης 
rou. Ή ύπόθεσί του εΐναι ένας πα- 
ληός Σκανδιναυικός θρύλος στήν ο
ποία ή πάλη τού καλού καί τού κα
κού δίδεται μέ πρωτόγονο τρόπο. 
Μιά αγνή κοπέλλα πηγαίνοντας στήν 
έκκλησίά βιάζεται στό δρόμο άπό 
τρεις βοσκούς. ‘Ο- πατέρας άνίδεος 
τούς φιλοξενεί κατόπιν κι’ δταν ά- 
,νακαλύπτει τί εΐχαν κάνει τούς σκο
τώνει . μ’ άγριο τρόπο. Στό .μέρος 
πού βρέθηκε τό πτώμα τής «μικρής 
άναβλύζει μιά πηγή.

Είναι ένα έργο γεμάτο συμβολι
σμό . πού ■ ή κάθε εικόνα του εΐναι 
πλαστική όμορφιά καί ποίηση. ‘Ο 
Μπέργκμαν μέ τό έργο, αύτό θέλησε 
κυρίως νά τονίση πόσο ό άνθρωπος 
μπορεί νά γίνη έρμαιο τών παθών 
του καί πόσο άνικανοποίη,τα εΐναι τά 
πάθη αύτά.

Η ΕΞΟΔΟΣ
Σκηνοθέτης : ’Όττο Πρέμιγκερ 
Πρωταγωνισταί: Πώλ Νιοΰμαν, 

• Εύα Μαρί’ Σαίντ, Ράλφ Ρίτσαρσον, 
Σάρλ Μινέο, Πήτερ Αώφορντ, Τζών 
Ντέρικ, ,Λή Κόμπ.

Εΐναι ή έποποιΐα τοΰ ’Ισραήλι- 
τικοΰ λάοΰ πού ύπέμενε αιώνες τούς 
κατατρεγμούς καί άρχισε νά μάχεται 
γιά νά δημιουργήση μιά πατρίδα 
στή «γή τών πατέρων του». Βασίζε
ται πάνω στό βιβλίο τοΰ Λέον Γ ι- 
ούρις καί διασκευάσθηκε άπό. τόν 
Ντάλτον Τράμπο. Ό "ΘττΟ Πρέμιγ
κερ τό σκηνοθέτησε μέ σιγουριά, καί 
άκρίβ’εια, ωστόσο δέν έχει έκείνη 
τή συγκίνηση πού πρέπει νάχη. ένα 
τραγικό έπος σάν κι’ αύτό. Μόνο 
μερικές σκηνές έχουν δραματικότη- 
τα πού συναρπάζει. Καί ή έρμηνεία 
εΐναι άνιση. Ό’ Νιούμαν είναι .μέ-' 
τριός κι’ ό Σάλ.Μινέρ καλός καθώς 
καί οί άλλοι, άλλά ή αποκάλυψη, τής 
ταινίας εΐναι ό Ντέί'βιντ Όπατόσου.

Έκτος άπ’ αύτές συνιστοΰμε νά 
δήτε καί τίς έπόμενες. «Τά απόρρη
τα τής Νυρεμβέργης», «Σεριόζα», 
«Σάββατο ’'βράδυ, Κυριακή πρωί», 
«Ή Αθάνατη Χώρα», «Νύχτα Γά
μου», «Τό πέρασμα τοΰ Σηκουάνα», 
«Μπαλλάντα μιάς Άγάπης», «Καλο
καίρι καί καταχνιά», «Σπάρτακος».

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

άντίκρυσμα, πηδούσαν άπό τις θέ
σεις του καί ξεφώνιζαν:

:—Δύναμη: Καλλίστρατε!
Ανάμεσα σ’ αύτές κΓ ή Πρόκλα 

πού, ένώ ήταν πάντα σεμνή κατά, 
τό δυνατό συμιμαζεμένη, τώρα, αυ
τή τή στιγμή, δέ μπορούσε νά συγ- 
κρατήση τήν αγωνία της, τήν τα
ραχή της.

Πλησίαζαν, πιά, νά φθάσουν στό 
τέρμα, δταν έγινε τό θαύμα. Μέ μιά 
κίνηση άνεπαίσθητη έσφιξε ό νεα
ρός ηνίοχος τά χαλινάρια, Τά δυό 
άλογα πού έσερναν τό άρμα του, 
ορθώθηκαν γιά μιά στιγμή στά πι
σινά τους πόδια κΓ έπειτα ώρμησαν 
μέ ρουθούνια άφρισμένα, μέ μάτια 
φλογισμένα. Ήταν ή τελευταία 
στροφή. Μιά τρίχα άκόμα -καί τ’ 
άρματα θ’ άγγιζαν. ‘Ο Καλλίστρα- 
τος, δμως, προσπέρασε. ‘Ο μαυρι
δερός αρματηλάτης τού.ρριξε μιά μα
νιασμένη ματιά κι’ έκανε,’ πάλι, νά 
πετάξη τό άρμα του πάνω’ στό άλ
λο, στρΰ νεαρού άντιπάλου του. ‘Η 
κίνηση αύτή ήταν ή καταστροφή του. 
Τό άρμα του κλονίστηκε, έχασε τήν 
ισορροπία του. Μαστίγωσε, τότε, 
άλύπητα τ’· άλογά του. Έκεΐνα χλι
μίντρισαν θυμωμένα, ορθώθηκαν στά 
πισινά τους πόδια, κΓ ,άντΐ νά όρ- 
μήσουν πρός τό . τέρμα,. λοξοδρόμη
σαν. Τ’ όχημα άναποδογυρίστηκε 
κΓ ό μαυριδερός αρματηλάτης βρέ
θηκε στό χώμα, τή στιγμή πού ό 
Καλλίστρατος έφθανε ήρεμος, σίγου
ρος, θριαμβευτής, στό τέρμα!,.

Τί έγινε έκείνη τή στιγμή, άν
θρώπου φαντασία δέ μπορεί νά τό 
συλλάβη. "Ολο έκεΐνο τό πλήθος 
ξέσπασε σάν ένας άνθρωπος σ’ έ- 
πευφημίες ποΰφθαναν στά ουράνια. 
Οί άντρες ούρλιαζαν άπό τόν ένθου- 
σισσμό τους, οί κοπέλλες χοροπη
δούσαν καί τσίριζαν. ΚΓ ή Πρόκλα 
σκούπιζε τά· μάτια της πούτρεχαν 
ποτάμι τα δάκρυα.

. Τότε, δμως, κάτι άλλο τράβηξε 
τήν προσοχή τοΰ πλήθους: 'Ο με
λαψός άγωνιστής πού εΐχε κυλιστή 
στό χώμα, πετάχτηκε.. Τά μάτια 
του έρριχναν αστραπές μίσους στόν 
Καλλίστρατο καί τά ρουθούνια του 
αναδεύονταν σάν τού μανιασμένου 
ταύρου. Άπό έκεΐ πού βρισκόταν 
έκαμε νόημα στό πλήθος νά σωπά- 
ση. ΚΓ όταν έγινε κάποια σχετική 
ήσυχία, έβαλε τίς παλάμες του άν
τ ικρυστά στό στόμα του καί φώνα
ξε βροντερά σ’ άπταιστη, σχεδόν,

ΑΠΟΨΕ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ
ΛΟΥΊ'ΤΖΙ ?7/Ρ^/νΤ^Λ/Ι0

©ΕΑΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
"Οπως ό Αϊνστάιν· στά μάθημά^ 

τικά, έτσι -κΓ. ό Πιραντέλλο στό 
θέατρο άνέπτυξε τή θεωρία τής σχε- | 
τικότητας «μέ τήν ϊδια μεθοδικότή- 
τα άλλά καί μέ περίσσιο πάθος. 
Αναλύοντας ιμέσα στά έργα του τήν 
σχετικότητα τής άλήθειας στή ζωή, 
καταφέρνει νά εισχώρηση έως τά 
τρίσβαθα τής άνθρώπινης ψυχής, πού, 
ούσιαστικά, εΐναι καί ή πραγματι
κή δημιουργός τής σχετικότητας αύ
τής.

"Οταν ένας ζωγράφος, πού δέν 
άνήκει φυσικά στή σχολή τών φου- 
τουριστών, καί τών έιτιγόνων τους,, 
ζωγραφίζει ένα τοπίο, έχει .μπρο
στά μιά συγκεκριμένη εικόνα, μέ 
συγκεκριμένο περίγραμμα, σχέδιο 
καί χρώμα. Καί δμως ή σχέση το
πίου καί πίνακος εΐναι πάντα σχε
τική. Οί έπί μέρους εικόνες πού 
συνθέτουν τό φυσικό τοπίο,, διέπον- 
ται άπό τούς φυσικούς νόμους. Έ
νώ οί έπί μέρους εικόνες τοΰ ζωγρα
φικού πίνακος κατευ?ύνρντάι άπό 
τούς ψυχολογικούς νόμους. Σέ κά
θε γραμμή ό ζωγράφος θά δει ή 
μάλλον θά δώσει τήν προέκταση 
τοΰ ψυχικού του κόσμου, πού δια
μορφώνεται άπό τά βάσανα, τίς χα
ρές, τίς. άγωνίες, τις ανησυχίες καί 
τούς πόθους τού · ζωγράφου. Είναι 
φανερό πώς δσο πιό έντονη εΐναι 
ή προσωπικότητα τού ζωγράφου τό
σο πιό πολύ απομακρύνεται άπό τή 
φυσικότητα τοΰ τοπίου πού ζωγρα
φίζει- _ ■ . , .

’Άς πάρουμε τώρα ένα παράδει
γμα πιό κοντά στό θέμα μας. Μιά 
ηρωική πράξη ,έχει ένα συγκεκρι
μένο περιεχόμενο, π.χ. ό φαντάρος 
διέσχισε μέ έφ’ όπλου, λόγχη- τά 
χαρακώματα καί έσίγησε ·τό απέ
ναντι έχθρικό- πολυβολείο. Ή περι
γραφή αύτή άποτελεΐ τή γυμνή άλή- 
θεια. ”Αν αύτή τήν ιστορία τήν ά- 
■κούσουμε άπό’ δέκα διαφορετικούς 
ανθρώπους, θά έχουμε δέκα διαφο
ρετικές παραλλαγές. 'Ο καθένας 
μας- θά κεντήση πάνω σ’ αύτό τό 
θέμα, θά βάλει τή λεγάμενη «σάλ
τσα» του. Άλλά αύτό τό κέντημα 
ή σάλτσα δέν εΐναι τίποτ’ άλλο, πα
ρά οί προσωπικές μας προεκτάσεις

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ
έλληνική καί μέ βαρειά προφορά:

.— Λαέ, πού μαζεύτηκες έδώ γιά 
ν’ άπολαύσης έναν ωραίο άγώνα, δι
αμαρτύρομαι! Τό έπαθλο τής νίκης 
δέν ταιριάζει σ’ αύτόν., έδώ, τόν τά
χα νικητή!..

- Γιατί; γιατί; ρωτούσε άγανα- 
κτησμένο τό πλήθος.

— Γιά δυό σπουδαίους λόγους! 
Πρώτα. - πρώτα, δέ νίκησε τίμια. 
Μ’ έσπρωξε, μ’ έμπόδισε νά φθάσώ, 
έγώ, πρώτος στό τέρμα!·..

— Ψέματα! ψέματα! φώναξε τό 
πλήθος.

— Εΐναι αλήθεια! ακούστηκαν 
μερικές -φωνές.

Κάμποση ώρα οί φωνές του. κό
σμου έμπόδιζαν τό χοντροκαμωμένο 
άρμάτήλάτη γιά ν’ άκουΟτή. "Ολοι, 
σχεδόν, έπαιρνα τό μέρος τού Καλ
λί στρατού. Μερικοί φθονεροί, δμως, 
προπαντός οί άλλοι ηνίοχοι πού εί
χαν μείνει πίσω καί κάποιοι Άφρι- 

’ κανο-ασιάτες, άρχισαν νά ύποστή-τ 
ρίζουν τόν μελαψό άγωνιστή, Αύτός, 
σά. νά τό άντιλήφθήκε καί, παίρνον
τας θάρρος άκόύστηκε πάλι νά κραυ
γάζη:

— .Λαέ,’, δλων τών φυλών, άκουσέ 
με! ΚΓ άν άκόμα νικούσε τίμια ό 
άντίιταλός μου, πάλι, δέ θάχε τό δι
καίωμα’ νά πάρη τό στεφάνι τής.νί
κης!..·

— Γιατί; γιατί; ρωτούσε, ξανά, 
μέ άγανάκτηση ό κόσμος.

—Έπειδή στούς αγώνες παίρνουν 
μέρος, μόνο ένήλικοι άντρες. Τό πα- 
ρουάιαστικδ ,δμως, τοΰ ανταγωνι
στή jiou ό,πόδείχνει τό αντίθετο. Εΐ
ναι, λοιπόν, έπόμενο, ή συμμετοχή 
του ν’ άποτελή προσβολή στούς κα
νονισμούς.

Τά λόγια του έπεσαν γιά μιά 
στιγμή σάν παγωμένο άνασταλτικό 
στόν ένθουσιασμό τοΰ πλήθους. Ή 
Πρόκλα, έκλεισε τά μάτια της, λές 
καί φοβόταν, μήν ίδή καιμμιά φρικτή 

' σκηνή. "Οταν τά ξανάνοιξε άντί- 
κρυσε, πέρα .έκεΐ, τό πρόσωπο τοΰ 
άγάπημένόυ της. Ό Καλλίστρατος 
στεκόταν μπροστά στό . άρμα του 
σκοτεινός. Τό αίμα του εΐχε άνεβή. 
στό πρόσωπό τρυ. Αυτή ή άναπάν- 
τεχη έπίθεση τόν έκλόνιζε. Τό μόνο 
πού δέν περίμενε, πού δέ μπορούσε 
νά φανταστή ήτάν αύτή ή άδικη, ή 
άτιμη πολεμική άπό κάποιον, άγνω-

(Συνέχεια εί$ τήν 4ην Σελίδα)

- ΘΙΑΣΟΣ Δ. ΜΥΡΑΤ 
τού ηρωισμού. Μ’ άλλα λόγια, μπαί
νουμε έμεΐς οί Ιδιοι στή θέση τού 
άγνωστου ήρωα, καί τόν βάζουμε 
νά κάνει έκεΐνα πού θά θέλαμε νά 
είχαμε κάνει έμεΐς... άν εϊμασταν ή
ρωες. ΚΓ δσο δέν είμαστε, τόσο 
πιό πολλά προσθέτουμε,’ γιατί άκρι- 
βώς οί άπωύ'ημένες μας έπιθυμίες 
εΐναι έντ ανώτερες.

Στό «Απόψε Αύτοσχεδιάζουμε», 
παίρνει ένα δραματικό θέμα άπό τή 
ζωή, άπό εκείνα πού τό μάτι μας 
τά έχει συνηθίσει πιά. Μιά οικογέ
νεια πού ή φτώχεια τήν έσπρωξε 
νά κατρακυλά ·τά σκαλοπάτια τής 
ήθικής. Αύτό όμως τό θέμα εΐναι 
μόνο ή άφορμή γιά νά γίνει τό έρ
γο. Τό έργο εΐναι ένας θίασος πού 
άποφασίζει νά πάρει αύτό τό θέμα 
καί ν’ αύτοσχεδιάσει. Δηλαδή νά 
κρατήσει μόνο τήν πλοκή καί ό κά
θε ηθοποιός νά ένσαρκώσει τό ρόλο 
του δπως ό καθένας τόν βλέπει καί 

-τόν νοιώθει. (Δηλαδή άντϊ νά έχου
με ένα ζωγράφο πού κάνει ένα ζω
γραφικό πίνακα, θά έχουμε δέκα, 
πού θά ζωγραφίσουν ένα θεατρικό 
πίνακα).

Βλέπουμε τώρα τήν ώλήθεια, πού 
προσπάθησε νά δώσει ό συγγρα
φέας μέ τό θέμα του, ν’ άρχίσει νά 
κομματιάζεται έναλλάξ ή καλύτερα 
νά σχετικοπσιεΐται. *0  πρώτος πού 
υ’ απλώσει χέρι πάνω στό ύποθε- 
τικό έργο εϊναι ό σκηνοθέτης. Αύ
τός δέν αναγνωρίζει τήν αλήθεια 
τού συγγραφέα, άλλά αύτήν πού θά 
βγει άπό τά δικά του τά χέρια πού 
θ’ άρχίσουν νά πλάθουν τό θέμα τοΰ 
έργου κατά τή δική του ψυχική διά
θεση καί άντίληψη τής άλήθειας. 
Θ’ ακολουθήσουν οί ήθοποιοί, πού 
αύτοσχεδιάζοντας προσπαθούν νά 
δώσουν τήν δική τους άντίληψη γιά 
τήν άλήθεια τοΰ έργου, γιά νά δια
φωνήσουν τελικά καί μεταξύ τους 
καί μέ τόν σκηνοθέτη.

Ώς έδώ ό παραλληλισμός, μέ τόν 
. ζωγραφικό πίνακα καί τόν ήρωα, 
πού άναφέραμε πιό πάνω,, εΐναι πλή
ρης. Ή σχετικότητα τής αλήθειας 
προβάλλεται εναργέστατα καί άπό 
πολλές μεριές. Αύτό γίνεται ώς τή 
δεύτερη πράξη, όπόταν οί ήθοποιοί 
αποφασίζουν ν’ άφήσουν τούς δύο 
πρωταγωνιστές νά «αύτοσχεδιάσουν»
μόνοι τους τούς ρόλους των.

Ώς αύτό τό σημείο έχουμε δύο 
βασικές άλήθείες. Τήν άλήθεια δ
πως εΐναι τό θέμα παρμένο άπό τή 

. ζωή, καί τήν καλλιτεχνική άλήθεια, 
δηλαδή τήν άλήθεια πού θέλει νά 
δώσει ό καλλιτέχνης γιά νά τήν ά- 
πολαύσει τό κοινό. Δηλαδή τήν ά- 
λήθεια, πού -δίνεται «μέ σκοπό νά 
συγκινήσει τό κοινό. Τώρα θά δο
θεί ή τρίτη-άλήθεια, ή πιό δραματι
κή άπ’ δλες.

Ώ ήθοποιός πού ζεΐ άπό τό θέα
τρο, μέσα στό θέατρο καί γιά τό 
θέατρο εΐναι πάντοτε υποχρεωμένος 
νά ύποδύεται ρόλους πού δέν έζησε 
ποτέ. Κωμικές, δραματικές καί τρα
γικές καταστάσεις πού δέν έζησε 
ποτέ καί πού προσπαθεί νά τις ζή- 
σει πάνω στή σκηνή ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙ
ΝΟ.

Στό δεύτερο μέρος τοΰ έργου, 
όί ήθοποιοί άποφασίζουν νά ζήσουν 
πραγματικά τούς ρόλους τους, δη
λαδή νά είναι αύτοί οί ήρωες τοΰ 
θέματος, δηλαδή νά ζήσουν γιά τόν 
έαυτό τους καί δχι γιά τό κοινό. 
Έδώ ό ήθοποιός αποβάλλει πιά κά
θε χαλινό καί ρίχνεται μέ. τά μού
τρα νά ζήσει αύτό τό ξένο δράμα. 
Ή δραματί'κότητα καί τό πάθρς 
φτάνουν στό διαπασών, μέχρι τήν 
αύθυποβολή.

Έδώ άκριβώς τό θεατρικό δαι
μόνιο τοΰ Πιραντέλλο έχει μιά άπό 
τίς εύτυχέστερες στιγμές του. Ή 
σκηνή αύτή δοσμένη άπό ύπετρο- 
φικό πάθος στήν υπερβολή, θά έ
πρεπε νά φαίνεται ψεύτικη καί μα
κρυά άπό τήν άλήθεια. Έπειδή δ
μως δέ ζοΰμε τό δράμα τών ήρώ- 
ων τού θέματος, άλλά τό δράμα τών 
ήθοποιών πού ύποδύονται τούς ρό
λους καί προσπαθούν νά τούς ζή
σουν σέ δλη τους τήν ένταση, συμ
μετέχουμε καί μεΐς σπό πάθος μέ 
ένταση, γιά τόν άπλούστατο λόγο 
δτι. στό βάθος του έαυτοΰ μας θά 
θέλαμε καί μεΐς νά ζήσουμε τόσο 
έντονα δραματικές στιγμές.

Αύτή ή ιδιομορφία τού έργου, τό 
καθιστά εξαιρετικά δύσκολο στή δι
δασκαλία καί τό άνέβασμα άπό σκη
νής γι’ αύτό κάι τό ΑΠΟΨΕ ΑΥ
ΤΟΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ σπάνια παίζε
ται στή διεθνή σκηνή, θεωρούμενο 
σάν κατόρθωμα δυσπρόσιτο.

Οί θεατές πρέπει νά προσέξουν 
ιδιαίτερα τό δεύτερο.· μέρος γιατί 
άποτελεΐ ένα άπό. τά σπάνια δια
μάντια τού μεταπολεμικού Ελληνι
κού Θεάτρου.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

‘Ο άποθανών προ ολίγων μηνών 
πατριώτης μας Παύλος Κων. Μα- 
κρής, έγεννήθη τό 1883 είς Λιβίσι 
καί ήτο υίός τόΰ Μακρυκώστα καί 
τής Μαρίας Τσαούση. ’Έβγαλε τό 
Δημοτικόν Σχολεΐον καί· κατόπιν έ- 
πήγε άρκετά χρόνια στό Τουρκικό 
Σχολείο καί ώς έκ τούτου κατείχε 
άριστα τήν τουρκική γλώσσα. ΓΓ αύ
τό καί δταν έστρατεύθη άπό τούς 
Τούρκους έγινε άξιωματικός καί έ
φθασε μέχρι τά Σκόδρα τής Αλβα
νίας. Παντρεύτηκε τήν Ειρήνη Μα- 
σαλτζή τό 1912.

Άπελύθη άπό τόν τουρκικό στρατό 

καί δταν έπανεστρατεύθη έπροτίμησε 
τό δρόμο πρός τήν Ελλάδα καί έ- 
δραπέτευσε μεταβάς τό πρώτον είς 
Καστελλόριζον.

Έκεΐ’ συνηργάσθη μέ τούς Άγ- 
γλογάλλους ύποδεικνύων είς αύτούς 
στόχους πυρο,μαχικών διά νά βομ
βαρδίσουν, ώς τό Τεπόϊ κλπ. Ώς 
έκ. τής έν γένει πατριωτικής του δρά- 
σεως ή οικογένεια του καί τά παι
διά του ύφίσταντο παντοειδείς κα
κουχίες, εξορίες κλπ.

Τό 1915 έγκατεστάθη όριστικώς 
είς Πειραιά, δπου άσχολήθηκε μέ 
τό έμπόριον καί διαφόρους επιχει
ρήσεις, ίδρύσας έν συνεχείς έργο- 
στάσιον αρτοποιίας έπί τής όδού 
Σκούζε 12 είς τό όποιον άνέλαβε 
καί παρ&σκεύαζε τήν Κουραμάνα καί 
Γαλέττα τού Έλλ. Στρατού. Κατά 
τόν άποκλεισμό έβοήθησε έκτος τών 
πατριωτών καί πολλούς Πειραιώτας 
έφοδιάζων αύτούς μέ ψωμί, αλεύρι 
κ.ά. διότι υπήρχε μεγάλη πεΐνα.

Τό έργοστάσιον έν τφ μεταξύ 
δέν τού έπήρκει καί ένοικίασε πολ
λούς φούρνους είς Αθήνα καί Πει
ραιά.

Τό 1919 ίδρυσε μαζί μέ τούς βιο- 
μηχάνους Ρουσέαν, Τσιτσικάκην, 
Μυολόγον κλπ. τήν Άρτοποιητικήν 
Εταιρείαν «Συνεργατική τοΰ Πειραι
ώς», είς τήν οποίαν διέθεσε τά με
γαλύτερα κεφάλαια (Έφημ. Κυβερ- 
νήσεως 200.ΟΟΘ δρχ. ήτοι 10.000 
χρυσές- λίρες) καί τό 1920 'ίδρυσε 
τήν «Μικρασιατική Άτμοπλο’ία Παύ
λου Μακρή καί Σία» μέ τά βαπόρια 
«Ρούμελη»,' «Ανατολή», «"Αγιος 
Σπυρίδων» καί άλλα.

Τό 1918 μέ πρωταγωνιστάς τόν 
ίδιον καί τόν άείμνη,στον ιατρόν Κ. 
Λαμέραν ίδρύθη ό Παλλύκιος Μι
κρασιατικός Σύλλογος «Ή Τελμησ- 
σός», τόν όποιον ένίσχυσεν οίκο- 
νομικώς, ή δέ δράσις τού Συλλόγου 
ήρχισεν άμέσως χάρις είς τό κατά
στημα τοΰ συμπατριώτου μας κ. 
Αγγέλου Τσακίρη είς Αθήνας, πού 
ήτο τό έντευκτήριον τών καταδιω- 
κομένων καί μή πατριωτών καί ά- 
συλον είς τάς Αθήνας καί Πειραιά 
τό έργοστάσιον, αί άπσθήκαι καί τά 
άρτοποιεΐα τοΰ Π. Μακρή, είς τά 
όποΐα ·ευρίσκαν ύπνον, τροφήν 'καί 
χρηματικήν ένίσχυσιν μέχρι τής διο- 
χετεύσεώς των είς Αμερικήν, Αύ- 
στραλίαν, Γαλλίαν καί άλλαχού.

Έπρωτοστάτησεν εϊς τήν Απο
στολήν Κλιμακίου Εφοδίων τοΰ Ε
ρυθρού Σταυρού, τά όποια διενε- 
μήθησαν είς Μάκρην καί Λιβίσιον 
καί τά έστειλε μέ πλοΐον τής άτμο- 
πλοΐας του τήν «Ρούμελην» καί βΓ 
ιδίων .του έξόδων. έπηνδρώθησαν οί 
ιατροί κ. Β. Μουσαίος καί Νικήτας 
Δημητρίου (Χαλιώτης). ■ Έστειλεν 
100 χρυσάς λίρας είς τόν. ιατρόν 
κ. Β. Μουσαίον, είς Σμύρνην,’ διά 
νά βοηθή τούς πατριώτας, πού κα
τέβαιναν άπό τήν· έξορίαν είς Σμύρ
νην, πρός μετάβασιν είς Μάκρην - 
Λιβίσιον. Τήν ήμέρα πού πέρασε 
άπό τό Βαθύ Σάμου καί παρέλαβε 
τόν κ. Σάββα Πασχαλίδη, έδωσε 
5.000 χρυσές δραχμές ώς δωρεάν 
διά τούς άπορους. Κατά τά ταξί- 
διά του άπό Πειραιά είς Σμύρνην — 
Ρόδον ;— Μάκρην οί Τούρκοι ούδέ- 
ποτε τού έπέτρεψαν νά έξέλθη τού 
πλοίου, διότι τόν έφοβοΰντο. Αύτά 
δλα έδημοσιεύθησάν είς τάς έφημε- 
ρίδας τής έποχής «Ελεύθερον Βή
μα» Αθηνών, «Θάρρος» καί. «Ση
μαία» τού Πειραιώς καί τής Σάμου. 
Αντιπροσώπευσε τήν Μάκρην - Λ τβί- 
σιον κάι Αττάλειαν είς τό Παμμι- 
κρασιατικόν Συνέδριον τού 1918, 
κληθείς έπιοήμως ύπό τών οργανω
τών του.

"Οταν έγινε ή καταστροφή τής 
Μικράς Ασίας εύρίσκετο είς τό ζε
νίθ τής δραστηριότητας καί τής εύ- 
τυχίας του καί έβοήθησε τούς πρόσ
φυγας πλέον πατριώτας μέ τρόφι
μα καί φάρμακα, έξακολουθών νά 

διαθέτη τήν οικίαν του, τό έργοστά- 
σιον καί τάς άποθήκας του διά τάς 
άνάγκας τών πατριωτών προσφύ
γων. Αδρή καί έξυπνη φυσιογνω
μία έδέσποσε καί έγινε γνωστός 
περισσότερόν παντός άλλου Μακρη- 
νού, άπό μικρούς καί μεγάλους.

Δυστυχώς δμως διάφορες άστο- 
χίες του καί πράξεις κολάσιμες ποινι- 
κώς, έξω τοΰ κύκλου τών νομίμων 
έργασιών του, τόν ήνάγκαισαν νά 
φύγη είς Ρουμανίαν, δπου έμεινε 
περί τά 5 — 6 χρόνια καί έτσι κα
τέστρεψε καί κατεσπατάλησεν δλην 
έκείνην τήν λαμπρήν περιουσίου/, τήν 
οποίαν άπέκτησε, κατά τόν πόλεμον.

Κατά τά χρόνια τής δημιουργίας 
του έγινε προσωπικός καί πιστός 
φίλος τοΰ Ελευθερίου Βενιζέλου καί 
τών υπουργών του Αβραάμ, Ία- 
σωνίδη καί άλλων, διατελέσας πο
λιτικόν στέλεχος τόΰ κόμματος τών 
Φιλελευθέρων συνεχίσας καί μετά 
τήν άπαφυλάκισίν του μέχρι καί τοΰ 
θανάτου του.

Τά τελευταία 18 χρόνια έγκατε
στάθη είς Νέαν Πεντέλην δπου έπο- 
λιτεύθη καί έλαβέ μέρος είς δλας 
τάς κοινωφελείς έκδηλώσεις διά τήν 
πρόοδον τού Προαστείου, διατελέ- 
σας καί πρόεδρος τοΰ συλλόγου τών 
κατοίκων.

Έτάφη κατά τήν επιθυμίαν του 
είς Νέαν Πεντέλην κοντά είς τήν γυ
ναίκα του, τήν οποίαν ήκολούθησεν 
είς τόν τάφον, 3 μήνας άπό τοΰ θα
νάτου της.

ΕΦΥΓΈΞ. · ·
Αφιερωμένο στόν αξέχα
στο πατριώτη καί συγγενή 

ΠΑΥΛΟ ΜΑΚΡΗ
ΙΙαϋλο μου, εφυγες'ξαφνικά, 

άπό κοντά μας δίχως νά μας πής 
τδ στερνό σου, αντίο... ’Έφυγες 
καί. ή κόρη σου, οί συγγενείς 
σου, οί φίλοι σου και δλοι οί 
λίακρολιδιοιανοί πήγαν μέ δά
κρυα είς τά.μάτια και μέ σφι
γμένη τήν ψυχή νά σέ άποχαι- 
ρετήσουν.

’() λαός τής Μάκρης και τοϋ 
Λιβισιού κάι γενικά οσοι σέ γνώ
ριζαν, δέν βά λησμονήσουν ποτέ 
τά λαμπρά σου χαρίσματα, τις 
Φυσίες σου διά τήν Πατρίδα:. 
Γελαστός . πάντοτε, μέ χαρούμε
νο πρόσωπο άντίκρυζες ολους 
μας.

Άριστος οικογενειάρχης υ
πήρξες ώ αείμνηστε ΙΙαϋλο Μα
κρή. Τίμιος κάι αξιοπρεπής 
στρατιώτης τοϋ καθήκοντος.

Πρόθυμος καλόκαρδος διά δ
λους και διά δλα.

’Έκαμες αγώνες διά τήν Πα
τρίδα σου, σήκωσες τήν ελληνι
κή σημαία, διά νά διατηρηθή τδ 
εθνικό Ελληνικό γόητρο υψηλά. 
Άνθρωπος τής Ελληνικής άν- 
τιστάσεως εναντίον τών Τούρ
κων, εξυπηρετούσες τούς συμ
πατριώτες σου μέ δλην τήν δύ- 
νάμιν τής ψυχής σου άνιδιοτε- 
λώς.

Μας έλειψες, ΙΊαΰλο μου, και 
θά λείψης άπδ κοντά μας ή- μνή
μη σου, δμως, θά μείνη γιά πάν 
τα μαζί μας: Εύχομαι τδ χώ
μα πού σέ σκέπάσε, νά είναι ε
λαφρό, οί δέ κόποι και αι θυ- 
σιαι σου, νά γίνουν θυμίαμα γιά 
ν’ αναπαύσουν τήν ψυχή σου.

ΜΑΓΡΗ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ό κ. καί ή κ. Ρένα Γιαννικο- 
ττούλου (τό γένος Μιχαήλ Πα- 
νηγύρη) απέκτησαν ένα κορι
τσάκι. Εϊς τούς ευτυχείς γονείς 
καί συγγενείς, εύχόμεθα. νά 
τους ζήση. .
ΠΕΝΘΗ

Μετά λύπης μας άναγγέλ- 
λομεν τόν θάνατον τοΰ συμπο
λίτου μας Μιχαήλ Κομήτη. 
Τήν συζυγό του, τά αδέλ
φια του καί τούς λοιπούς συγ
γενείς σύλλυπούμεθα θερμά.

ΔΩΡΕΑΙ
Ή κ. Μαρίκα Μακρή . άντί 

πεσσαρακονταημέρου μνημόσυ
νου πατρός της Παύλου 
Μακρή διέθεσε δραχμάς 200 υ
πέρ τοΰ ταμείου αρωγής τοΰ 
Συλλόγου Μακρηνών καί Λιβι- 
σιανών “Η ΜΑΚΡΗ,, καί δραχ. 
300 υπέρ τοΰ ταμείου τών α
πόρων τής Ν. Πεντέλης
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ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
ΈσωτερικοΟ :
Έτησία................ - - Δρχ. 60
Εξάμηνο;.................... » 35
’Εξωτερικού :
Έτησία . . ■ . . $ 5 ή £ 2
Εξάμηνο; $ 3 ή £ 1

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
PENAN ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Σατωβριάνδου 4, 7ο; όροφο; 
Γραφεϊον 14 — Τηλέφ. 535.066

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ
Μ. ΟΕΟΔΟΣΙΑΔΗΝ 

Σατωβριάνδου 4, 7ο; όροφο;
Γραφεϊον 14

Διευθύνσεις συμφώνω; τω Νόμω. 
Υπεύθυνο;:

ΡΕΝΑ Α. ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Κεφαλληνία; 47 — Άθηναι

‘Υττεύθυνο; Τυπογραφείου:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΑΗΣ

Πάτμου 44—Άθηναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ένυπόγραφα άρθρα δέν 

έκφράζουν υποχρεωτικά καί τάς 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των

Έπίσης αί δημοσιευόμεναι 
βιογραφίαν δέν είναι κατά σει
ράν άξίας τών προσώπων πού 
άφοροϋν.

ΛΙΒΙΣΙΑΗΟΜΜΑΛΟΓΟΙ
Μαρή Βγαγγιλιά, έν τόν 

δουράς, μαρή τού κακόμοιρουν 
τόΰ μουρδν ποΰ τσίλλησιν, νά 
πάης νά τοΰ παστρέψης;

ΚοΛίοτιθίρα γλήορα πενταναθι- 
ματισμένη κοιλιά νά πάης στοΰ 
μουρύν, γιατί ας σι πιάσου στά 
χέργια μου χά σι δαικκάσου μι 
τά δόντγια ·μου κι χά σι κόμου 
τά κυργιάτα σου κυργιανοΰ κυρ- 
γιας. Φτούσου ξηντουφταναΰη- 
ματισμένου τορούμιν, κουστιθί- 
ρα γλήορα σι λέου! Κακοχρονά- 
Ζηζ- , ', ,

ΚΓ υστέρα νά παης μανι, μά- 
νι, ν’ άψης τήν φουτγιά νά 6ά- 
λης νηρδν στοΰ χαρανΐν νά 
βράννη κι δάρτου κι’ ι6ώ νά 
κούπαν ίσου μουν τά κόσσανα στού 
γδιν νά ψήσουμουν Ιμιάν. κου- 
νσουμαϊργιάν νά φάουμουν, γι
ατί εϊνιν σήμερα Τετράδη και 
Εν ,τρώουν λάδιν.

* * *

ΈμαίΚς τα μάρ’ κουμπά
ρα, αυτά πού λέουσιν γιά τήν 
ίΐηνιάν ; Άξάβαλλιν νάνιν 
σουστά;

— Κι’ αντουνιν ποΰ λέουν πά
λιν;

Νά, τάχα μου μέραν μεσι- 
μέριν ήσβάλιξιν πόρτις και πανα- 
ϊίούργια καί κλειδώδηκιν μ’ έ
ναν ξένουν πιδίν.. ”Εν έχει κ«- 
θόλόυ τσίππαν πόνου της. Βοΰ! 
Ήχάλασιν πλίδν ή κόσμους, κα
λά καλά.

—Άμ’’πγιδς σι ταπιν ήσέναν. 
δούλα ποΰ λέουν σουστά;

—Έμάηκου πέτ γιά νά. τά 
λέη ή κόσμους σουστά εΐνιν. Γι
ατί ψώμμα κουβέντα έν ήβγαί- 
νει.

—Άμ πγιδς σι ταπιν ήσένα;
—Ήμέναν μοί.ταπιν ή Άνα- 

στασά.
—’Ά! αύτή ή άβουρτζοΰ σί 

ταπιν; Κί θέλει νά κοινουνήση 
κι’ δλα τήν μιαλουφτουμάδαν; 
Νά πάης νά τήν πής νά κοινου- 
νήση άπ’ τούν ΙΙοπά τούν κ... 
τήν άβουρτζοΰν!

ΒΑΣ. χατζηςωτηριοτ 
υνΛΛ'Λ/νννα/νσ/υΛΛΑΖνΑΖνΛ/νΛ/νΛΛ

ΧΥΤΗΡΙΟΝ
ΟΡΥΧΑΛΚΟΥ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ & ΥΙΟΙ
ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 14

Π Ε I Ρ A I Ε Υ Σ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΛΑΝΤΖΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΜΩΣΑΪΚΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ 
ΚΑΙ ΑΓ. ΠΑΝΓΕΛΕγΙΜΟΝΟΧ 13 

ΤΗΛ. 463.224 
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΠΕIP A IΕΥΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΕΛΚΟΣ ΣΤΟΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

Κατά τά τελευταία έτη δπου 
μετεβλήθη δ ρυθμός τής ζωής 
ιών ανθρώπων έπί τά χείρω, λό- 
γφ πολλών μεταπολεμικών εξε
λίξεων, ήρχισεν νά παρουσιάζε
ται εις ηύξημένην -κλίμακα ή νό
σος τής ινευρώσεως. Έκ τών 
προσερχομένων ασθενών πρός 
έξέτασιν είς τά διάφορα νοσοκο
μεία καί ιδιωτικά ιατρεία οί πε
ρισσότεροι παρουσιάζουν τήν ει
κόνα τής ανωτέρω νόσου μέ μίαν 
ποικιλίαν συμπτωμάτων, τών ο
ποίων ή ουσιαστική αιτία εΐναι ή 
-κακή λειτουργία τοΰ Νευροφυτι- 
κοΰ καί Κεντρικού νευρικού Συ
στήματος.

Έν αναλύσει οί ασθενείς αυ
τοί δέν παρουσιάζουν ομαλήν λει
τουργίαν τών ανωτέρω άναφερ- 
θέντων συστημάτων καί κατά συ
νέπειαν ανώμαλον λειτουργίαν 
δλων τών έξ αύτών έξαρτωμένων 
σπλάγχνων τοΰ άνθρωπίνου ορ
γανισμού.

Μοιραίως κάποτε αϋτη ή ανώ
μαλος λειτουργία εντοπίζεται είς 
ένα οίονδήποτε σπλαγχνικόν δρ- 
γανον, δηλαδή όργανοποιεΐται, 
μέ αποτέλεσμα τήν έμφάνισιν ε
νιαίας νοσολογικής όντότητος 
μέ έντονα ύποκειμενικά ένοχλή- 
ματα καί παθολογοανατομικά ευ
ρήματα. Είς τήν κατηγορίαν αυ
τήν τών νοσημάτων άνήκει καί 
τό έλκος τοΰ στομάχου ή τοΰ Δω
δεκαδακτύλου.

Ή ανωτέρω μνημονευθεΐσα νό
σος χαρακτηρίζεται άπό μίαν 
ελκώδη βλάβην τών εσωτερικών 
στρωμάτων τών τοιχωμάτων τοΰ 
στομάχου καί τοΰ Δωδεκαδακτύ
λου. Ή έλκωσις αΰτη παρουσιά
ζει διάφορα σχήματα μέ ποικίλην 
εντόπισιν καί έκτασιν.

Ή νόσος αυτή έχει βραδύν ρυ
θμόν έξελίξεως, άλλά καί σοβα
ρός συνέπειας διά τά πεπτικά 
όργανα δσον καί. διά τόν πάσχον-

70 ΦΙΛΙ 70Ϊ ΚΑΜΠΟΥΡΗ
"Οπως άνήγγειλα στό προτελευταίο 
ψύλλο τής έφημερίδος μας θά δώσω 
στό αναγνωστικό της κοινό, μερικά 
Διηγήματα καί ποιήματα τής Άν- 
θοΰλας - Σταθοπούλου Βαφοπούλου, 
ή όποία, δπως έγραφα και στό προ
ηγούμενό μου, ή πέννα της ώς δα- 
κτυλογράφου δέν άντέγραφε τά τυ
πική: χαρτιά τών Δημοσίων υπηρε
σιών, άλλ’ έγραφε ποιήματα καί δι
ηγήματα παρασυρόμενα άπό τό έξο
χο καί σπάνιο ταλέντο της.

’Αρχίζω άπό τό διήγημά της «Τό 
φιλί τοϋ Καμπούρη».

Μ. Σαράφης
Έδώ καί κάμποσα χρόνια, δταν 

ήμουν μαθήτρια,, ένοιωσα ένα παρά
ξενο αίσθημα, πού δέν εΐχε τίποτε 
άπό τήν τρυφερή άγάπη καί τίποτε 
άπό τόν φλογερό έρωτα. Σάς εΐπα: 
’Ήμουν μαθητριούλα μέ κοντές κάλ
τσες καί μ’ ένα φιόγγο κόκκινο στά 
μπουκλωτά μαλλιά μου, πού τόσο ό
μορφα πήγαινε μέ τήν μπλε τσίτινη 
ποδίτσα.

"Ημουν τό πιό άτακτο κορίτσι τοΰ 
Σχολείου και τό πιό παλαβό παιδί 
τής. γειτονιάς. Ώς τόσο, κατάβαθα 
ήμουν ένα κοριτσόπουλο, ποτισμένο 
μέ μεγάλη δόση ρομαντισμού:. Μα- 
κρυνοί περίπατοι στούς άγρούς, με
λαγχολίες «ύπό τό φώς τής σελήνης» 
στεναγμοί στό άκουσμα καμμιάς νυ
κτερινής καντάδας! ! Μάλιστα, τήν 
έποχή έκείνη διάβαζα τό ρομάντσο 
τοϋ Ντέ Σαίν Πιέρ «Παύλος καί Βιρ- 
γινία» καί τόση αίσθηση μοϋ έκα
νε, πού έλεγα μέ πεποίθησι στόν έ
αυτό μου «’Αγάπησε γιά νά πεθάνης 
σάν τήν. Βιργινία».

Μέναμε σ’ ένα σπίτι κοντά στήν 
Καμάρα (Θεσ)νίκης). ’Αντίκρυ ακρι
βώς ήταν τό σπίτι τής γρηάς χήρας 
Σταματίνας. Ζούσε μέ τούς· δυό 
γυιούς της, πού όλη τήν μέρα ρακό- 
πιναν στις ταβέρνες καί τό βράδυ 
κυνηγόντουσαν μέ τά μαχαίρια. Ή 
χήρα βαστοϋσε ένα δωμάτιο, κάτω, τ’ 
άλλα τά νοίκιαζε χωριστά σέ άξιωμα- 
τικούς. Θά’ μοΰ πήτε: Αυτό εΐναι. 
«Έρωτεύθηκες τρελλά έναν ώραΐον 
αξιωματικόν;»

’Έ, λοιπόν, όχι! Οί άξιωματικοί 
δέν μέ συγκίνησαν ποτέ, δσο κΓ άν 
γυάλιζαν τά.κουμπιά τους, δσο κατα
κτητικά Κι’ άν χτυποΰσαν τά σπιρού
νια τους στό πλακόστρωτο. Ή ιστο
ρία έχει έτσι:

'Ένα πρωΐ, καθώς άνοιξα τό παρά
θυρο, εΐδα στ’ άντικρυνό σπίτι, μ’ ά- 
πορία, άλλαγή νοικάρηδων. Οί δυό ά- 
ξιωματΐκοί,' πού κρατούσαν τόν άπά
νω όροφο, είχανε φύγει. Νοικιάστηκε 
τή φορά τούτη άπό μιά οικογένεια. 
Βέβαια, τό γεγονός αύτό δέν ήταν 
καί τόσο άξιόλογο.

’Έρριξα μιά ματιά μέσα καί εΐδα 
μερικά έπιπλα σέ άκαταστασία καί 
ρούχα στίβαγμένα δώ καί κεΐ. Εΐ
δα καί κάτι νά σαλεύη στόν άέρα 
Πρόσέξα καλύτερα. 'Ένα καμπούρικο 
παιδί καθόταν πάνω σ’ ένα μπόγο. 
Στό χέρι του κρατοΰσε ένα · μαστί- 
γιο, πού τδφερνε πεισματικά πέρα 
δώθε, σά νάδερνε μ’ αύτό κάποιον 

τα οργανισμόν, γενικώτε.ρον. Δέν 
θά ύπεισέλθω είς λεπτομέρειας 
περιγραφής τών ενοχλημάτων 
καί συμπτωμάτων τά όποία πα
ρουσιάζουν οί άσθ-ενείς, έφ’ δσον 
τοΰτο δέν είναι θέμα τής ’Ιατρι
κής Εγκυκλοπαίδειας, άλλά θά 
έπισημάνω τούς κινδύνους τούς 
οποίους διατρέχει ό πάσχων όρ- 
γανισμός.

Πρώτη καί σοβαρωτάτη έπι- 
πλοκή, εΐναι ή διάτρησις τών 
πεπτικών οργάνων συνεπείς*  τής 
οποίας είς σύντομον χρόνον δη- 
μιουργείται περιτονίτις μέ μέγι- 
στον κίνδυνον διά τήν έπιβίωσιν 
τοΰ πάσχοντος.

Τρίτη καί σοβαρωτάτη επιπλο
κή εΐναι ή δημιουργουμένη διά 
τής παρόδου τοΰ χρόνου έξαλλα- 
γή τοΰ έλκους, δηλαδή ή μετα
τροπή του είς καρκινωματώδη 
επεξεργασίαν μέ δλας τάς φο
βερός συνέπειας έξ αύτής τής 
καταστάσεως.

Έξ δλων τών προταθέντων 
θεραπευτικών συστημάτων μέ
χρι σήμερον διά τήν άπαλλαγήν 
τών πασχόντων έκ τής νόσου τού
της, πλέον αποτελεσματική καί 
ένδεικνυομένη τυγχάνει ή φαρμα
κοθεραπευτική θεραπεία τοΰ έλ
κους άμα τή διαγνώσει του.

"Οταν ομιλώ περί θεραπείας 
δέν έννοώ τά διάφορα παυσίπονα 
ή τά τοπικώς δρώντα είς τόν 
βλεννογόνον τών πεπτικών όργά- 
νων έπουλωτικά φάρμακα, άλλά 
έννοώ τήν θεραπείαν τής βασικής 
νόσου τής Νευρώσεως, ήτοι τής 
άνωμαλίας τής ύφισταμένης είς 
τόν μεσεγκέφαλον.

Διό τής θεραπείας τούτης έ- 
πέρχεται έξισορρόπησις τοΰ ή
δη διαταραχθέντος Νευρικού Συ
στήματος.

Εΐναι λυπηρόν νά άφίνεται ό 
άσθενής «είτε άπό προσωπικήν 
του αδιαφορίαν είτε άπό Ιατρι

| φανταστικόν εχθρό. Γιά μιά στιγμή 
γύρισε καί μέ κοίταξε. Ώ! τί πε
ρίεργο μούτρο! Τό σχήμα του ήταν 
τριγωνικό καί τά μάτια του άστρά- 
φταν μέ μιά διαβολική λάμψι.

Έτσι καθώς μέ κοίταξε, δάγκωσε 
τά χείλη του θυμωμένα καί ξανάρ
χισε νά κροταλίζη μέ περισσότερη 
μανία τό μαστίγιο.

’Έφυγα γιά τό σχολείο, μά δλη 
τήν ώρα σκεφτόμουνα τό περίεργο 
παιδί μέ τό μαστίγιο. ’Από τήν μέρα 
έκείνη εγκαταστάθηκε στή γωνιά τοΰ 
καφασωτού καναπέ. Παράξενη ήταν 
ή έπιβολή πού έξασκοΰσε άπάνω 
μου τό διαβολικό του βλέμμα. Τό 
αισθανόμουνα σάν ατσάλινο χέρι νά 
βαραίνη, καί, χωρίς αιτία, άρχισε 
νά φυτρώνη μέσα μου, μιά άντιπά- 
8εια, βλέποντας τήν άλλόκοτη μορ
φή * του. Καί δμως, μέ τραβούσε. 
Πάντα, δταν γύριζα άπ’ τό σχολείο, 
τδβλεπα στή γωνιά’ άκίνητο νά ρί- 
χνη πάνω μου τά φλογερά του μά
τια επίμονα.

Έγώ τότες άνέβαινα τρεχάτη τή 
σκάλα, πετοϋσα στό τραπέζι τήν 
τσάντα μου καί κατέβαινα στήν όξώ- 
πορτα. ’Έ, έκεΐ ήμουν στις δόξες 
μου! Μηχανευόμουνα τά ποιο πρω
τότυπα παιχνίδια, γιά νά τό πειράξω.

Πότε γελούσα δυνατά, πότε έβαζα 
τις φιλενάδες μου νά τό κορόϊδεύνουν. 
Κάποτε πάλι, καθώς ήταν σκυμμένο 
καί μέ κοίταζε πού έπαιζα μπάλλα 
τήν άφησα τάχα άπρόσεχτα νά ιμοΰ 
ξεφύγη, καί τό πέτυχα ίσα πάνω 
στό κεφάλι. Ή μπάλλα ξανάπεσε μ’ 
ορμή, κ’ έγώ, σά νά μή συνέβη.κε 
τίποτε, συνέχισα τό παιχνίδι μέ πε
ρισσότερο κέφι. Ή ιστορία αύτή 
βάσταξε ώς τό τελευταίο Σαββατό
βραδο τών άπόκρεω. ’Από τότες δέν ! 
τό ξαναεΐδα.

Τό βράδυ έκεΐνρ εΐδα τήν Μάνα 
του νά 'φεύγη, τυλιγμένη σ’ ένα 
μαΰρο σάλι καί μ’· ένα καλάθι στά 
χέρια της. Σκέφθηκα: «Πάει γιά ψώ
νια». Κοίταξα άπ’ τίς γρίλλες. Μιά 
λάμπα έκαιγε θαμπά, ένώ ό. καμπού
ρης καθόταν στήν ίδια πάντα θέση, 
μέ τά μάτια στυλωμένα στά παρά
θυρά μου..

Μιά ιδέα, μοϋ κατέβηκε ξαφνικά 
στό κεφάλι, πού μ’ έκαμε νά πηδή- 
ξω άπό χαιρεκακία. ’Έτρεξα στό 
σπίτι μιάς φίλης μου καί τήν παρεκά- 
λεσα νά μοΰ δανείση γιά μιά ώρα 
τό ντόμινό της, πού παράσταινε τό 
διάβολο. Έκείνη πολύ πρόθυμα μοΰ 
τδδωσε.. Τό φόρεσα γρήγορα-γρήγο- 
ρα, έβαλα καί τήν τρομαχτική μου
τσούνα καί μέ τά χέρια στίς.τσέπες, 
άνέβηκα σά γάτα τή σκάλα τοΰ 
σπιτιοΰ του. ’Έσπρωξα τήν πόρτα 
τής κάμαράς του, τήν ξαινάκλεισα 
καί άφοΰ τράβηξα τό σύρτη, πήγα 
καί στάθηκα μπροστά του.

Έκεΐνος σηκώθηκε ταραγμένος. Τό 
ωχρό του πρόσωπο έγινε άσπρο, ένφ 
τά μάι ια του ’ έλαμπαν έξαίσια μές 
στην τρομαχτική τους έκφραση. Εΐχε 
τά γοητευτικώτερα μάτια πού εΐδα 
ποτέ στή ζωή μου.

(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα) 

κήν άπειρίαν άνευ ορθής θερα
πευτικής άγωγής, διά τής οποίας 
εΐναι δυνατόν νά άπαλλαγή έκ 
τής νόσου ταύτης χωρίς νά φθά- 
ση μοιραίως κάποτε είς τήν .χει
ρουργικήν τράπεζαν.

Διά τής χειρουργικής έπεμβά- 
σεως σώζονται μόνον οί διακιν
δυνεύοντας άπό ένδεχομένην γα
στρορραγίαν λίαν σοβαρόν, πα- 
ρατεινομένην, ώς καί οί παρου- 
σιάζοντες διάτρησιν ή καρκινω
ματώδη έξαλλαγήν.

Βάσει εμπεριστατωμένων νο
σοκομειακών στατιστικών μέχρι 
σήμερον έχει άποδειχθή δτι τό 
χειρουργικόν νυστέρι δέν απαλ
λάσσει τούς πάσχοντας άπό τήν 
κυρίαν νόσον, άλλά άπό τό σύμ
πτωμα τής νόσου (τοΰ έλκους), 
έφ’ δσον μετεγχειρητικώς καί με
τά πάροδον χρόνου ’είναι δυνατόν 
νά ύποτροπιάση ή νόσος, δημι
ουργούσα τό άποκαλού μόνον πε
πτικόν. έλκος, τό όποιον εΐναι 
άνεγχέίρητον.

Μετεγχειρητικώς έπίσης πλεΐ- 
στοι έκ τών ασθενών παρουσιά
ζουν ποικίλα σύνδρομα παθολο
γικά, πολλές φορές ένοχλητικώ- 
τερα καί τοΰ προϋπάρξαντος έλ
κους, λόγφ τής άνατομικής άνα- 
πηρίας τήν οποίαν εγκαταλείπει 
τό χειρουργικόν νυστέρι καί ή 
οποία τούς συνοδεύει έφ’ δρου 
ζωής.

Έν συμπεράσματι άποδεικνύ- 
εται ή μεγάλη άξια τής καταλλή
λου φαρμακοθεραπείας διά τής 
οποίας οί πάσχοντες άπαλλάσ- 
οονται έκ τής νόσου τής Νευρώ
σεως άνευ ακρωτηριασμού τών 
πεπτικών οργάνων, τών οποίων 
ή σπουδα-ιότης διά τήν ομαλήν 
λειτουργίαν τοΰ οργανισμού εΐ
ναι μεγάλη καί ή άκεραιότης αύ
τών έντελώς άπαραίτητος.

ΠΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Ιατρός

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ 
ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

(Συνέχεια έκ τοϋ -προηγουμένου)
Μέ τόν άρπακτικό έλεγχο καί τίς 

έρευνες πού μάς έγιναν, μάς έπαιρ
ναν δτι νομίσματα καί χρυσαφικά 
προσπαθούσαμε νά περισώσουμε γιά 
νά ζήσουμε στά ξένα, συνηθισμένοι 
δπως ήσαν άπό αιώνες νά^ παίρνουν 
τά έτοιμα καί νά ζοΰν από το αΐμα 
τών Ελλήνων;

Πολύ φοβερώτερη ήταν ή άρπαγη 
τώρα, μέ τήν αιτία τής Μικρασια- 
τίικής/καταστροφής, έφαρμόζοντας τό 
βάρβαρον δίκαιον τοΰ ίσχυρότέρου.

«Ούαϊ τοΐς ήττηιμένοις»!
Καί τίς φόδρες καί, τίς σόλες τών 

παπούτσι ιών μας έξύλωναν άκόμα, νά 
ΐδούν ιμήπως έχομε ,μέσα χρήματα.

Μόνο χάρτινες λίρες .(παγκανό- 
τες) μάς έπέτρεψαν νά πάρουμε μα
ζί μας οί Τούρκοι..

Μ’ δλες αυτές τις καταστροφές 
καί λεηλασίες, μέ κίνδυνο τής ζωής 
μας, μπορέσαμε καί γλυτώσαμε κρυ
φά άρκετά σχετικώς χρήματα..

'Όταν μάς ειδοποίησαν νά άδεια- 
σουμε τήν αγαπημένη μας Πατρίδα, 
πώς δέν έπαθα συγκοπή I..

’Ήμουνα τότε είκοσι χρονών. Εί
χα τή γραία γιαγιά «μου, — ττού 
φεύγοντας έκρυψε στή ζώνη της καί 
έφερε μαζί της τήν Ελληνική μας 
σηιμαία —, τή ιμητέρα 'μου, μιά 
φιλάσθενη γυναίκα, τή μικρή μου 
άδελφή, κι’ ένα μωρό στά χέρια μου. 
—Ό πατέρας μου εΐχε πεθάνη άπό 
τίς κακουχίες στήν έξορία. Ό μικρός 
άδελφός μου κι αύτός έξόριστός, δέν 
ήξερα πού εύρίσκετο καί. τόν χαμό 
τοΰ άνδρός μου δέν .τόν ήξευρα ά
κόμα —. Βρεθήκαμε στήν άλλοφρο- 
σύνη αύτή τής δραματικής άνάχωρή- 
σεως καί, ζήσαμε τραγικές στιγμές!..

Έγώ ήμουνα ό μοναδικός κηδεμό
νας τής. οικογένειας; Τί νά κάνω τώ- 
ρα;··· Λ ,Τό κατάστημα των υφασμάτων, 
τό εΐχαν ρημάξει οί κρατικές έπι- 
τάξεις καί οί κλεψιές τών μπέηδων. 
Ή άποθήκη μας γεμάτη κατεργασμέ
να καπνά, εύρίσκετο στά χέρια των 
Τούρκων. Χωριστά ή άποθήκη τής 
μητέρας μόυ, πού ήταν γεμάτη, δέρ
ματα, παπούτσια καί άλλα ήδη. Τά 
σπίτια, τά κτήματα, τούς κήπους, 
τις δενδροφυτίες, γεμάτα καρπούς, 
τά άφήσαμε έτσι. 'Όλες τις. πιστώ
σεις τοΰ συζυγου μου και τοΰ πα
τέρα μου, καί τά οφειλομενα, τα 
κατεχράσθησαν.

Τί νά σκεφθώ; Τά πρόσωπα που 
είχα κοντά μου,’ ή τούς ευρισκομέ
νους στήν εξορία;...

Ή θέσις μου, ήτο οίκτρά και ά- 
πέλπιστική...

'Όλα τά έβλεπα μπροστά μου, 
νά γκρεμίζωνται, νά χάνωνται!... Καί 
δλη τήν φροντίδα, τήν εΐχα έγώ... 
Εϊς τό άγνωστον πού πηγαίναμε, 
έπρεπε νά έχωμε λεπτά, γιά νά ζή- 
σουμε δλη ή οικογένεια.

'Όλη μας ή περιουσία, έμεινε λεία 
τών βαρβάρων, κι’ έμεΐς κινδυνεύα
με νά πεθάνουμε άπό τήν πεΐνα καί 
τήν κακοπέραση...

(Συνέχεια εϊς τήν 4ην Σ^λ δα

Τήν. Παρασκευήν 2αν Φεβρουάριου έδόθη εί$ τήν αίθου
σαν “Παρνασσού,, τό άναγγελθέν εις προηγούμενα φύλ
λα μας ρεσιτάλ κιθάρας τού κ. Γερασίμου Μηλιαρέση 
καθηγητού τοΰ Ελληνικού ’ίύδ.είου- μέ μεγάλην επιτυ
χίαν. Ό κ: Μηλιαρέσης ερμήνευσε θαυμάσια τό κλασσι
κό πρόγραμμά του καί κατεχειροκροτήθη άπό τό πο
λυπληθές κοινό που γοητευμένο τόν άνεκάλεσε επανει
λημμένων έπί σκηνής. Ό διάσημος Καλλιτέχνης διά νά 
τό ευχαρίστηση έπαιξε ένα άκόμη κομμάτι εκτός προ

γράμματος.

ΤΟ ΣΠΙΡΤΟΖΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ

Είναι στ’ αλήθεια άφάνταστα 
γοητευτικά δλα δσα κατά καιρούς 
έχω ακούσει άπό διαφόρους ;— 
συγγενείς καί φίλους — είτε πρό
κειται γιά εύχάριστα, είτε γιά 
δυσάρεστα γεγονότα.

Έτσι, σέ γαμους καί σέ κη
δείες, συνέβαιναν ένα σωρό χαρι^ 
τωμένα πού άκριβώς έπειδή είχαν 
τόση πολλή ζωντάνια κι’ ομορ
φιά έμειναν ώς έμάς καί θά μεί
νουν, πιστεύω, γιά πάντα.

"Ενας ποιητής έκ τοΰ προχεί
ρου, ή Στινό; ζ όρίσκοντα; τήν 
ευκαιρία τών γάμων δπου ήταν 
προσκεκλημένος γιά νά δώση κέ
φι έβγαζε στή φόρα τά έλαττώ- 
ματα τών παρισταμένων μέ έξυπνα 
τετράστιχα, ξεκινώντας άπό τόν 
έαυτό του γιά νά μή παρεξηγηθή. 
Έτσι, λοιπόν, δ Στενός,παντρε
μένος μέ μιά γυναίκα, πού ΰπέφε- 

ρε άπό -πονόματον» (τραχώματα 
προφανώς) τραγουδούσε συχνά:

Ιίαντρεύτηκεν κΓ ή Στινός
Κι πήρεν τήν θουδόραν
Κι τρέχουν άπ’ τά μάτια της 
Γαρρύφαλα κί ρόδά.
Καί έν συνεχεία μετανοιωμέ- 

νος γιά τήν άπόφασί του: .
Άς ήταν νά παντρεύγουνταν 
οί κακουπαντρημένοι
Νά παντριυτή κΓ ■ ή Στινός 
ΙΙώχει καρτιάν καημένη 
Άλλά έτσι καθώς ήταν γεμά

τος κέφι γιά νά πειράζη τόν κα

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
Ή σημασία τής γέννησης τού 

Χριστού, στη παράμερη καί φτωχι
κή έκείνη, Φάτνη’ τής Βηθλεέμ, εΐναι 
συνδεδθμένη πολύ μέ τήν σωτηρία 
καί Εύτυχία τής ανθρωπότητας. Ή 
άνθρωϊτότης κολλημένη και βουτη
γμένη στις ύλικές απολαύσεις, λίγο 
σκέπτεται άπό πνευματικής πλευ
ράς τή Γέννηση τοϋ Χριστού, τοϋ 
υίοΰ τοΰ Θεόΰ, πού έξιλέωσε αργό
τερα ιμέ τήν σταυρική του θυσία, άπό 
τό άσήκωτο- βάρος δλη τήν άνθρω- 
πότητα·. ’Αποσταμένη καί χλωμια- 
σ.μένη άπό τήν αμαρτωλή καί άνή- 
θικο ζωή καί ξαγκιστρωμένη άπό τή 
θρησκεία, συνεχίζει ή άνθρωπότης 
νά περπατάη τ.όν τεθλασμένο δρόμο, 
πού τήν φέρνει φυσικά στήν -κατά- 
στροφή τής ψυχής. Κανένας δέν μπο
ρεί νά φέρη. αντιρρήσεις, στό δτι ή 
έποχή. μας εΐναι άρκετά προωδευ- 
μένη καί τό σπουδαιότερο ΠΟΛΥ
ΜΗΧΑΝΗ, άλλά δυστυχώς δυσκο
λεύεται άκόμη νά μάθή τό μυστικό 
τής εύτυχίας’ της καί τής σωτηρί
ας της. Χτίζει όμορφες, ξε.κούραστες 
καί άξιοθαύμαστες πολιτείες, άλλά' 
οί κοινωνίες αύτών δέν έχουν βάση 
τήν άλληλεγγύη καί τήν -άγάπη κί’ 
έτσι μέ τήν πρώτη καταιγίδα τής 
δυστυχίας συγκλονίζονται συθέμελα 
καί βογγοΰνε φριχτά. Ή ύλη παρέ
συρε στους κόλπους της τον άνθρω
πο καί μέ τά έφήμερα καλά της, 
λησμόνησε ό κακομοίρης ό άνθρωπος 
τήν επιστροφή του στόν ψυχικό κό
σμο, κΓ έτσι βαδίζει άβουλος,, απε
ρίσκεπτος καί γυμνός ήθικά, μέσα 
στήν κολασμένη χώρα. Έκεΐ βέβαια 

θένα καί νά κάνη τούς άλλους νά 
διασκεδάζουν, βεβαίως, δέν άφι-· 
νε νά τοϋ ξεφύγουν καί οί άπροσ- 
κλητοι, or όποιοι περίεργοι, συγ
κεντρωνόταν έξω άπό τήν αύλή:

.Γυρίσητε ματάκια μου
Δήτε 'παραξινάδες ‘
Πάνου στούς τοίχουν τόν ξηρόν 
’Ανθρώπινες κιφάλες
Ή αύλή ήταν απαραίτητη 

προύπόθεσι γιά τό γάμο «Μά δά, 
,αύλήν έν είχασίν κί γάμουν- έθε- 
λάσιν», άύτό βέβαια άργότερα πή
ρε γενικότερη σημασία άφοΰ 
μετά τό μυστήριο θά στρωνόταν 
τραπέζια καί τραπεζάκια, θά στη
νότανε χορός πού θά διαρκοΰσε 
δυό καί τρεις μέρες, μέ τά «βγι- 
λιά> καί τά διάφορα άστεϊα. ΚΓ 
άν τύχαινε ή νύφη νά μή χορέψη 
μέ κάποιον άπό τούς παρευρισκο- 
μένους, άντε νά τά βγάλης πέρα... 
Μάς λένε, βλέπετε, «σταφιδάκια».

Ό Στενός γιά τούς γάμους, γιά 
τίς διασκεδάσεις καί οί μοιρολο
γίστρες γιά · τά «ξώδια». Ήταν 
κΓ αύτές τά ίδια πειραχτήρια, 
μόνο πού οί περιστάσεις τό καλοϋ- 
σαν νά συνοδεύουν τά πειράγμα- 
ιά τους — πολύ τσουχτερά τίς 
περισσότερες φορές - μέ δάκρυα 
καί μέ κοπετούς.

ΙΙέθανε, λοιπόν, κάποιος ’ πού 
κατά τίς πληροφορίες τους δέν

(Συνέχεια εΐ; τήν 4ην .σελίδα)

κινδυνεύει νά τοϋ μουχλιάση, ή ψυ
χή καί νά καταστροφή. "Ενα πρά
γμα, σκέπτεται: τά λεπτά, τά πλού- 
τη καί τήν σωματική άπόλαυση. ’Άν 
ό τρόπος μέ · τόν όποιον άποκτά 
αύτά εΐναι άντ(ανθρώπινος, δέν τόν 
ενδιαφέρει, γ,ιατΐ βρίσκεται σέ «ή- 
μιασυνειδησία». , "Αν στό διπλανό 
σπίτι' πεθαίνουν άπό τήν πεΐνα, ύ- 
ποφέρουν άπό τήν δυστυχία καί λοι- 
ώνουν άπό τόν πόνο τής έλλειψής, 
αύτό δέν τόν συγκινεΐ. Ή κίτρινη 
λάμψη τοΰ- χρήματός τόν έτύφλωσε 
καί δέν βλέπει δεξιά καί άριστερά 
τυφλούς, κουτσούς, άνεργους καί 
κατατρεγμένους άνθρώπους, πού μέ 
λίγη φιλνάθρωπία θά εύτυχούσανε 
καί κείνοι. Ό άνθρωπος δμως σκέ
πτεται, Χριστούγεννα ήρθαν, άς φάω 
κΓ άς πιώ-καί βλέπουμε τοΰ χρόνου 
άν ζήσωμε. Παραγνωρίζει σή σημα
σία τής Γέννησης τοϋ Χριστού καί 
τίς γιορτές τών Χριστουγέννων. Ό 
Χρίστος γεννήθηκε «ένεκα Ταλαιπω
ρίας τών πτωχών καί τοΰ στεναγμού’ 
τών πενήτων» καί γιά τήν «έπί γής 
Ειρήνην» καί’ βχι γιά νά μάς δώση 
εύκαιρ’ία νά φάμε καί νά πιούμε 
χορταστικά. Ό· Χριστός ήρθε στόν 
κόσμο νά μοιράση‘χαρά, κάλωσύνη, 
εύλογία · και νά έπαναφέρη τόν τα
λαίπωρο άνθρωπο στό μόνο όρθό 
χριστιανικό δρόμο καί τέλος μέ τό 
σταύρωμά Του, νά μάς ξεφορτώση 
κι’ άπ’ τό φορτίο τοΰ κακοϋ καί τής 
αμαρτίας. *Ηρθε  σά μειλίχιο φώς, ■ 
νά καθησυχάση, τόν σόλον και τόν 
κονιορτό, πού έδημιούργησεν ό άν-

(Συνέχεια εί$ τήν 4ην Σελίδα)
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Εΐναι γνωστόν ιείς δλους τούς πα

τριώτας και ιδιαίτερα εις τούς έν- 
διαφερομένους διά τόν οικοδομικόν 
συνεταιρισμόν δτι τό Διοικητικόν 
του Συμβούλιον εύρείθέν πρό αδυνα
μίας νά έκττληρώση τάς αξιώσεις 
τών οικοπεδούχων Ν. Μάκρης, έστρά 
φη πρός έξεόρεσιν άλλων είς γειτο
νικήν περιοχήν.

Κατόπιν πολλών αναζητήσεων 
καί προσπαθειών κατέληξεν είς τήν 
συζήτησιν μιας προσφοράς οικοπέ
δων παρά τήν Ραφίναν καί πρός 
τόν σκοπόν αυτόν έλαβε χώραν καί 
Γενική Συνέλευσις τών μελών διά 
νά άποφασισθή ή άγορά των.

Πλήν δμως άνεφύησαν τεχνικαί 
δυσκολίαι καϊ έπαρουσιάσθησσν μει 
ονεκτήματα, τά όποΐα καθιστούσαν 
άσύμφορον διά τούς μετόχους τήν 
(άγοράν τών οικοπέδων αυτών. Έκ 
παραλλήλου καϊ οί πατριώται μας,

Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος 
αυτής, ή άνθρωπότης έπραγματοποί 
ησε πολλά βήματα προόδου καί εκ
πολιτιστικής έξελίξεως. Ή άνακά- 
λυψις τής τυπογραφίας καί ή έκ- 
τόπωσις τών βιβλίων, κατήργησαν 
τά δεσμά τά όποια περιώριζον πνευ 
ματικώς τούς πένητας καί τά εύρέα 
λαϊκά στρώματα. Τό βιβλίον έγινε 
προσιτόν είς δλους καϊ έπαυσε ν νά 
εΐναι αγαθόν τών ανθρώπων "οΰ 
προνομιούχου πλούτου. Τό φώς τής 
αλήθειας, τής γνώσεως καί τοΰ πο
λιτισμού, διοχετεύεται διά τών βι
βλίων καϊ μεταδίδεται είς δλας τάς 
χώρας τοΰ πλανήτου μας. Φαντα- 
σθήτε νά έσυνεχίζετο ή έποχή, τής 
διά χειρός αντιγραφής τών βιβλίων, 
είς ποιον ςττάδιον ό άνθρωπος θά 
εύρίσκετο πνευματικώς. 'Ημείς νο- 
μίζομεν, δτι τά τρία τέταρτα τής 
άνθρωπότητος περίπου, θά παρέμε
ναν άγράμματα καί καταδικασμένα 
είς τό σκότος τής άγνοιας καί τής 
άμαθείας. Διά τής γεωγραφίας μαν 
θάνει ό άνθρωπος δλας τάς χώρας, 
τά ήθη καί έθιμα αύτών, τά παρα- 
γόμενα έν αύταΐς προϊόντα καί τάς 
διαφόρους έργασίας των. Ταξιδεύει 
άδαπάνως, διά τής μελέτης ένός βι
βλίου είς οίανδήποτε χώραν, μελε

Ή έφεύρεσι της τυπογραφίας

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΤΑΓΚΟΡ
Ό "Αγιος τής Ινδικής Λογοτεχνίας

'Ο Κόσμος ανακάλυψε τό Ραμπιν- 
τρανάθ Ταγκόρ, τό μεγάλο ’Ινδό 
σνγγ^φέα, μόλις στά 1913. Μ’ δ
λο πού εΐχε αρχίσει νά γράφει πριν 
άπό μισόν αιώνα, τό έργο· του δέν 
εΐχε ώς τότε περάσει έξω άπό τά 
σύνορα τής χώρας του. Στό τέλος, 
ολόκληρος ό κόσμος άνεγνώρισε τήν 
ιδιοφυία του κι οί επιτυχίες του ήταν 
δίχως προηγούμενο. Μέσα σέ διά
στημα λιγώτερο άπό ένα χρόνο, δια
βάζονταν σ’ δλες τίς χώρες τής υ- 
φηλίου.

’Από τότε τό έργο τού Ταγκόρ, 
προεκάλεσε τεράστιο ένδιαφέρον καί 
ταυτόχρονα ζωηρές διχογνωμίες. Κά
θε -καινούργια μετάφραση τών έργων 
του εΐναι κι ένα σημαντικό γεγονός 
γιά τήν πνευματική ζωή τής άνθρω- 
πότφος.

’Επειδή ή Μπενγκαλί, ή μητρική 
γλώσσα τοϋ συγγραφέα, εΐναι· έλάχι 
στα γνωστή έξω άπ’ τϊς ’Ινδίες, γι 
αυτό κάθε ιμετάψραση άπ’ τό πρω
τότυπο εΐναι καί μιά αποκάλυψη. 
Μ’ δλα ταΰτα, σήμερα, ό Ταγκόρ 
διαβάζεται πολύ σ’ δλες τίς χώρες. 
Γι’ αυτό καί τά έκατό χρόνια άπ’ 
τή γέννησή του προκάλεσαν τερά
στιο ενδιαφέρον γιά -τή γνωριμία μέ 
τό έργο του.

Άπό ποΰ πηγάζει αυτή ή πλατεία 
έπιτυχία, πού γιά μισό σχεδόν αι
ώνα δέν έχει έλαττωθή ούτε στο ε
λάχιστο; Τό μυστικό της βρίσκεται 
στό δτι, παρά τόν πανθεϊστικό μυ- 
στικισμό του, τό έργο τοΰ Ταγκόρ 
εΐναι γεμάτο άπό συγκίνηση καί ρω
μαλέες ιδέες κι ανήκουν στό θησαυ
ρό τοΰ παγκόσμιου πολιτισμού. Ή 
άπεριόριστη άγάπη του γιά τόν άν
θρωπο, ό ευγενικός ούιμανισμός του, 
ή άκατασίγαστη άναζήτηση τής ά- 
λήθειας, τό άναδείξανε όχι μόνο σάν 
τόν πιό λαμπρό εκπρόσωπο τοΰ πο
λιτισμού τοΰ ’Ινδικού λαού, άλλά 
σύμφωνα μέ τήν ώραία έκφραση ένός 
’Ινδού κριτικού, σάν «τή συνείδηση 
τής ’Ινδίας».

Ό Ταγκόρ γεννήθηκε κι έζησε μέ
σα στά πιό μεγάλα ιστορικά γεγονό
τα τής άνθρωπότητος. Γεννήθηκε δυό 
χρόνια μετά τήν ικατάπνιξη τής εθνι
κής έξεγέρσεως τών ’Ινδιών τού 
1 857—-1 859 καί πέθανε έξη χρόνια 
προτού ό μαρτυρικός λαός του ν’ ά- 
ποκτήσει τήν ανεξαρτησία του. Με
γάλωσε κι έζησε σέ μιά έξαιρετικά 
κρίσιμη έποχή, πού ό Ινδικός λαός 
έπαιρνε τό μαρτυρικό κι επίπονο δρό 
μο πού οδηγεί στή λευτεριά, πού 
παίρνει μιά ξεχωριστή θέση στήν 'ι
στορία τών ’Ινδιών αύτής τής πε
ριόδου. Ό Νεχροΰ στό έργο του 
«Ή άποκάλυψη τών ’Ινδιών», έγρα
φε ; «Ό Ταγκόρ κι ό Γκάντι υπήρ
ξαν άναμφισβήτητα οί πιό άξιόλογες 
φυσιογνωμίες τών ’Ινδιών μέσα οπό 
πρώτο μισό τοΰ 20ού αιώνα».

‘Ο Ταγκόρ άντιδρούσε μέ μιά φο
βερή ζωτικότητα στά μεγάλα γεγο
νότα τής χώρας του καί τής άνθρωπό 

τής Ν. Μάκρης προσαρμόσαντες 
τάς απαιτήσεις των έντός τοΰ πλαι
σίου τών δυνατοτήτων τοΰ Συνεται
ρισμού κατέστησαν δυνατήν τήν έκ 
νέου συζήτησιν τής προσφοράς των.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συνεταιρισμού λαβόν υπ’ δψει καί 
Τήν έπιθυμίαν πολλών πατριωτών 
καί μελών του οί όποιοι έδειχναν 
ιδιαιτέραν προτίμησιν πρός τήν πε
ριοχήν Ν. Μάκρης, διά συναισθημα
τικούς λόγους, άπεφάσισε νά έγκα- 
ταλείψη όριστικώς τήν ύπόθεσιν τών 
οικοπέδων τής περιοχής Ραφίνας 
καϊ νά προβή είς τήν άγοράν τών οι
κοπέδων Ν. Μάκρης, ώς ή επίσημος 
σχετική άνακοίνωσις πού δημοσιεύε
ται είς τήν πρώτην σελίδα.

'Η άπόφασις αυτή έχαιρετίσθη μέ 
άθρόαν συμμετοχήν πατριωτών, οί 
όποιοι έσπευσαν νά έγγραφοΰν διά 
νά πάρουν οικόπεδα εις Ν. Μάκρην.

τά τά αξιοθέατα αύτών καί δημι
ουργεί τάς έντυπώσεις του. Ρυθμί
ζει ή διεθνής κοινότης, τάς διαπο- 
λιτειακάς της σχέσεις, μέ τήν πολι
τικήν καί τήν οικονομίαν. Μυρμηγ
κιά παγκοσμίων έπιστημόνων, με- 
μνησθεΐσα υπό τοΰ βιβλίου είς βα- 
θυτέραν γνώσιν, κύπτει είς τάς έρ- 
γαστήριά της, πρός άνακάλυψιν θε
ραπευτικών μέσων καί παντός αγα
θού, τό όποιον θά συντελέση είς τήν 
άνεσιν καϊ ευκολίαν τής ζωής τού 
άνθρώπου. Αί έφημερίδες καϊ τά πε
ριοδικά φωτίζουν, διασκεδάζουν καί 
μεταδίδουν σέ κάθε άνθρωπον τά γε 
γονότα τής ζωής. 'Ο σημερινός άν
θρωπος, άπέκτησε έτσι, χρησίμους 
φίλους καί συντρόφους σέ κάθε ώρα 
καί στιγμή.

Ό Γουτεμβέργιος διά τής έφευ- 
ρέσεώς του, μάς έχάρισε τό βιβλί- 
Ον, τό όποιον άποτελεΐ τό δοχεΐον, 
έντός τού οποίου ύπάρχει κάθε χυ
μός πνευματικής έμπειρίας, ούτως 
ώστε ό άνθρωπος πίνων άπ’ αύτό, 
νά δυνηθή νά αποσφράγιση διά τού 
λογικού καί τής γνώσεως, τό μυ
στικόν γράμμα τής ’Αλήθειας καϊ 
τής πραγματικής αύτοΰ ευτυχίας.

Ν. ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

τητας. Άπειρες φορές ή βαρεία φω
νή του άντήχησε σ’ δλο τόν κόσμο, 
γιά νά διαμαρτυρηθεΐ έναντίον τής 
αυθαιρεσίας καί τής βίας τών ίμπερι 
αλιστών, έναντίον τών φυλετικών δια 
κρίσεων καί τού πολέμου.

Τό 1916 κι ένώ μαινόταν ό Α' 
Παγκόσμιος πόλεμος, ό Ταγκόρ 
στιγματίζει τήν πολυαίμακτη σύρρα
ξη.

Στά πιό μαύρα χρόνια τού Β' 
Παγκόσμιου πόλεμου ό Ταγκόρ έβλε 
πε καθαρά τή νίκη τών δημοκρατι
κών δυνάμεων, γιατί εΐχε απόλυτη 
πίστη στις απεριόριστες δυνατότη
τες τών προοδευτικών λαών.

Μπορούμε άδίστακτα νά πούμε, 
δτι τό έργο τού Ραμπιντανάθ Ταγ
κόρ άποτέλεσε άποψασιστικό βήμα 
στήν καλλιτεχνική εξέλιξη τού ’Ιν
δικού λαού. Δείχνει τή βαθειά του ά
γάπη γιά τόν άνθρωπο, ξαφνιάζει 
μέ τόν πλούτο του καί τήν άλήθεια 
του. Δύσκολα θάβρίσκε κανείς μες 
τήν παγκόσμια λογοτεχνία έναν άν
θρωπο πού νά έπιδόθηκε μέ τόση έ
πιτυχία σ’ δλα σχεδόν τά λογοτε
χνικά εϊδη καί σέ πολλές άκόμη τέ
χνες. Ποιητής, δραματικός συγγρα
φέας, πεζογράφος, φιλόσοφος, ήταν 
επίσης ήθοποιός, έξοχος δημοσιο
γράφος, συνθέτης καϊ ζωγράφος μέ 
ταλέντο.

‘Ο Ταγκόρ έγραψε πάνω άπό 50 
ποιητικές συλλογές, 12 ρομάντζα 
καί νουβέλλες, 100 διηγήματα, έκα- 
τοντάδες άρθρα πάνω στήν πολιτι
κή καί κοινωνική ζωή καί περισσό
τερα άπό χίλια τραγούδια. ’Έγραψε 
έπίσης πολυάριθμες έργασίες γιά θέ
ματα γλωσσολογικά, λογοτεχνικά, 
φιλοσοφικά, θρησκευτικά, καθώς καί 
σχολικά έγχειρίδια. “Όπως είναι έ
πίσης γνωστό, συνέθεσε τούς στί
χους καϊ τή μουσική τού ύμνου τής 
’Ινδικής Δημοκρατίας, Τέλος, άφη
σε έργα ζωγραφικής, πού διακρίνον- 
ται γιά τή μεγάλη πρωτοτυπία τους.

'Ο Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ, βά
ζοντας στά έργα του τόν κριτικό ρε
αλισμό, άνέβασε τή λογοτεχνία τής 
χώρας του σ’ ένα άνώτερο επίπεδο. 
Τό έργο του άποτελεΐ, κατά πάποιο 
τρόπο, εγκυκλοπαίδεια τής ζωής τών 
’Ινδιών, τών εθίμων τους, τής κοινω
νικής τους σκέψης καϊ τού άγώνα 
τους γιά τήν άνεξαρτησία.

Σέ δλα τά γραφτά του, χωρίς έ- 
ξαίρεση, μπορεί κάνεις ν' άνακαλύ- 
ψει έναν μεγάλο ούμανίστή κι έναν 
ύπέροχο πατριώτη, πού άφιέρωσε 
τή ζωή του στήν ύπηρεσία τής χώ
ρας του καϊ τής άνθρωπότητος. Γι 
αυτό καϊ τό όνομα τού Ραμπιντρα- 
νάθ Ταγκόρ χαράχτηκε άνεξίτηλα 
καϊ γιά πάντα στήν ιστορία τού 
παγκόσμιου Πολιτισμού.

(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος)
Τότε ό Σπαρτοί να άρχισε νά γε- 

λάη:
—’Έστω, εΐπε, άφού τό θέλεις, 

θά βρούμε ένα τρόπο νά κάνουμε δ
σα δέ μπορείς νά φαντασθής νόμι
μη τήν παραχώρησι.

Ό Πακούμ τού απάντησε :
—-"Ακόυσα πώς κάποιος έμπορος 

πού πέρασε άπ*  τή χώρα σας, άγό- 
ρασε δση γή ήθελε, κι’ έσεΐς τού κά
νατε ένα χαρτί πού επικύρωνε τήν 
άγορά· έτσι νά γίνη καί σέ μένα.

Ό Σπαρτσίνα τού άπάντησε :
— Τότε λοιπόν θά πάμε οπήν πό

λη, δπου έχουμε ένα συμβολαιογρά 
ψο, θά κάνουμε τά χαρτιά καϊ θά 
βάλουμε άπάνω δλες τϊς υπογραφές 
πού εΐναι άπαραίτητες.

—Καί σέ τί τιμή, ρώτησε ό Πα- 
κούμ.

—Ή τιμή πού ζητάμε είναι πα
ράξενη. Θέλουμε χίλια ρούμπλια γιά 
μιά μέρα.

* * *
Χίλια ρούβλια γιά μιά μέρα!
Ό Πακούμ δέν μπορούσε νά κα- 

ταλάβη αυτόν τόν τρόπο τής πλε
ρωμής σέ μέρες.

— Καϊ πόσα στρέμματα θά μπο
ρέσω ν’ άγοράσω μέ μιά μέρα; ρώ
τησε.

— Δέ μπορούμε νά σού ορίσου
με άκριβώς. Πουλάμε δμως γή μιάς 
μέρας. “Ολο τό μέρος πού θά κλεί
σης μέσα στόν κύκλο βαδίζοντας 
μιά ολόκληρη μέρα, θά εΐναι δικό 
σου. Καϊ ή τιμή μιάς μέρας εΐνσ· 
χίλια ρούβλια.

‘Ο Πακούμ ξαφνιάστηκε.
— Μά μέσα σέ μιά μέρα, άπάν

τησε, μπορώ νά κάνω ένα γύρο ποι'· 
νά κλείνη πολλή γή.

Ό Σπαρτσίνα μόλις τόν άκουσ« 
άρχισε νά γελά :

—“Ολη θά εΐναι δική σου, άλλά 
ν.έ έναν δρο. Άν μέσα σέ μιά μέρα 
δέν ξαναγυρίσης στό σημείο άπό τό 
όποΐο ξεκίνησες, τότε θά τά χάσης 
τά χρήματά σου.

— Καϊ πώς θά μπορέσουμε νά ση
μαδέψουμε δλο τό μέρος πού θά πε
ράσω;

—< Θά πάμε στό μέρος πού θά 
διαλέξης έσύ καϊ πού σοΰ άρέσει πε
ρισσότερο. Έμεΐς θά σταθούμε έ
κεΐ κι’ έσύ θά ξεκίνήσης γιά νά κά
νης τόν κύκλο σου. Τά παιδιά θά σέ 
Ακολουθήσουν καβάλλα στά άλογά 
τους καϊ στό μέρος πού θά τούς λες 
έσύ, θά μπήγουνε κι’ άπό ένα πάσ
σαλο. ’Έπειτα άπό πάσσαλο σέ πάσ 
σάλο θά χαράξουμε μέ τό υνί ένα 
αυλάκι. Μπορείς λοιπόν νά κάνης 
όσο μεγάλο κύκλο θέλησης. Πρόσε
ξε μονάχα γιατί προτού νά δύση ό 
ήλιος πρέπει νά εΐσαι στό σημείο 
άπό τό όποΐο ξεκίνησες. “Ολη ή γή 
πού θά κλείσης μέσα στόν κύκλο σου 
θά εΐναι δική σου.

'Ο Πακούμ συμφώνησε.
Αποφάσισαν νά ξεκινήσουν τήν 

άλλη μέρα τά χαράματα. Κουβέν
τιασαν άκόμη λιγάκι. Φάγανε άκό
μη λίγο άρνί καί ήπιαν τσάϊ άκόμα 
μιά φορά. “Υστερα οί Μπασκιρς ά
φού έβαλαν τόν Πακούμ νά κοιμηθή 
άπάνω σ’ ένα στρώμα άπό πούπου
λα, άποτραβήχθηκαν στις σκηνές 
τους, δίνοντάς του τήν ύπόσχεσι νά 
συναντηθούνε τήν άλλη μέρα καϊ νά 
πάνε δλοι μαζί στό μέρος άπ’ δπου 
θά ξεκινούσαν, προτού άκόμη ψηλώ- 
ση ό ήλιος.

‘Ο Πακούμ ξάπλωσε πάνω στό 
πουπουλένιο στρώμα του, άλλά δέν 
τόν έπαιρνε ό ύπνος. Εΐχε πάντα στό 
νοϋ του τή γή πού θ’ άποχτοΰσε. 
«Μέσα σέ μιά μέρα, σκεπτότανε, θά 
κάνω σχεδόν πενήντα βέρτσια· αύ
τήν έποχή εΐναι μεγάλη ή μέρα σάν 
χρόνος. Σέ πενήντα βέρτσια δρόμο 
μπορώ νά κλείσω χιλιάδες στρέμμα
τα καϊ τότε δέν έχω κανέναν ανάγ
κη. Θ’ άγοράσω βόδια γιά δυό ά
ροτρα. Θά πάρω υπηρέτες. Θά καλ
λιεργήσω τό καλύτερο μέρος καϊ τό 
υπόλοιπο θά τ’ άφήσω νά βόσκουνε 
τά ζωντανά μου».

Ό Πακούμ δλη τή νύχτα δέν μπο
ρούσε νά κλείση μάτι. Μονάχα λίγο 
πριν χαράξη. γλάρωσε κάπως. Μά 
ξαφνικά τινάχθηκε άπάνω καϊ είδε 
πώς εΐχε κιόλας ψέξει.

«Πρέπει νά πάω νά ξυπνήσω καί 
τούς άλλους γιά νά ξεκινήσουμε, 
σκέφτηκε».

Καί σηκώθηκε άπάνω, ξύπνησε 
τόν υπηρέτη του, τόν διέταξε νά ζέ- 
ψη τό άλογο καί τράβηξε νά ξυπνή- 
ση τούς Μπασκίρς.

Οί Μπασκίρς σηκώθηκαν, συνα
θροίστηκαν καϊ σέ λίγο έφθασε κι’ ό , 
Σπαρτσίνα. Τότε άρχισαν νά πίνουν 
κουμϊς δλοι μαζί. Πρόσψεραν καί 
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στόν Πακούμ, έκεΐνος δμως δέν ή
θελε νά περιμένη.

— Μιά πού πρέπει νά φύγουμε, 
εΐπε, άς ξεκινήσουμε, εΐναι ώρα.

Τότε οί Μπασκίρς συγκεντρώθη
καν στήν πλατεία, οί μισοί άνέβηκαν 
στ’ άλογα, οί άλλοι μισοϊ άπάνω 
στ’ αμάξια τους καί ξεκίνησαν. Ό 
Πακούμ μέ τόν ύπηρέτη του μπή
κανε μέσα σ’ ενα άμάξι.

Σέ λίγο βρισκόντουσαν στήν στέπ 
πα, ό ήλιος υψωνότανε. Άνέβηκαν 
πάνω σ’ ένα μικρό λόφο καϊ τότε οί 
Μπασκίρς κατέβηκαν άπ’ τ’ αμάξια 
τους καϊ συγκεντρώθηκαν δλοι μαζί 
άκόμη μιά φορά.

‘Ο Σπαρτσίνα πλησίασε τόν Πα
κούμ καί δείχνοντάς του τήν χώρα 
μέ τό χέρι, τού εΐπε :

— Κύτταξε δλα αύτά, εΐναι δι
κά μας! “Ολα δσα παίρνει τό μάτι 
σου καί διάλεξε τό μέρος πού σού 
άρέσει περισσότερο.

Τά μάτια τού Πακούμ πέταξαν 
σπίθες.

Τότε ό Σπαρτσίνα έβγαλε τόν 
σκούφο του, πού ήταν καμωμένος 
άπό γούνα αλεπούς καϊ τόν άκούμ- 
πισε στήν κορυφή τού λόφου λέγον
τας :

— Νά, άπ’ αυτό τό σημείο πρέ
πει νά ξεκίνήσης. Ό υπηρέτης σου 
θά μείνη εδώ. Έδώ θά βάλης καϊ τά 
λεπτά σου. Θά ξεκίνήσης άπό δώ καϊ 
θά φτάσης πάλι έδώ. “Οσο μέρος 
κλείσης μέσα στόν κύκλο πού θά 
κάνης θά εΐναι δικό σου.

Τότε ό Πακούμ έβγαλε τά λεπτά 
του καϊ τά έβαλε μέσα στό σκού
φο. “Υστερα έβγαλε καϊ τό σακκά- 
κι του κι’ έμεινε μόνο μέ τήν μπλού
ζα. Μετά έσφιξε άκόμη πιό πολύ τή 
ζώνη του, πήρε πήρε ένα μικρό σακ- 
κούλι μέ ψωμί καί έδεσε στή ζώνη 
του ένα μικρό μπουκάλι μέ νερό, στε 
ρέωσε τϊς μπότες του κι’ ετοιμάστη
κε νά ξεκινήση.

'Ωστόσο, γιά μιά στιγμή σταμά
τησε διστάζοντας σχετικά μέ τήν κα 
τεύθυνσι πού έπρεπε ν’ άκολουθήση. 
Παντού δμως ή γή ήταν τό ’ίδιο ώ
ραία, γι’ αύτό σκέφθηκε :

«Εΐναι ώραία παντού. Θά προχω
ρήσω πρός τό μέρος πού βγαίνει ό 
ήλιος».

Τράβηξε λοιπόν κατά τήν άνατο
λή, περ(μένοντας νά δή τόν ήλιο νά 
υψώνεται. Άλλά άμέσως έκανε τήν 
σκέψι :

«Δέν πρέπει νά χάνω τόν καιρό 
μου- μέ τή δροσιά τό βάδισμα εΐναι 
πιό εύκολο».

Οί Μπασκίρς καβάλλα στ’ άλογά 
τους, ήταν κι’ αύτοί έτοιμοι νά ξε
κινήσουν άκολουθώντας τόν Πακούμ. 
Μόλις φάνηκε ή άκρη τού ήλιου, ό 
Πακούμ ξεκίνησε τραβώντας κατά 
τή στέππα.

Οί καβαλλάρηδες τόν Ακολούθη
σαν.

Ό Πακούμ βάδιζέ μέ κανονικό βή
μα. Άφού έκανε ένα βέρτσι δρόμο, 
διέταξε νά καρφώσουν ένα πάσσαλο 
κι’ εξακολούθησε τό δρόμο του. “Ο
ταν βρήκε τήν Φόρμα του, άρχισε νά 
βαδίζη πιό γρήγορα. Έκανε άκόμη 
λίγο δρόμο καϊ διέταξε νά καρφώ
σουν άκόμα έναν άλλο πάσσαλο. Γυ
ρίζοντας τό κεφάλι του, είδε καθα
ρά τό λόφο πού τώρα τόν φώτιζε 
ό ήλιος, καθώς καϊ τούς άνθρώπους 
πού βρισκόντουσαν έκεΐ πάνω. Ύ- 
πελόγισε πώς εΐχε κάνει κιόλας πέν
τε βέρτσια δρόμο.

Άρχισε δμως νά ζεσταίνεται κι’ 
έβγαλε τήν μπλούζα του, ξέσψιξε 
τή ζώνη του καϊ συνέχισε. ’Έκανε 
έτσι άκόμη πέντε βέρστια πορεία 
Ή ζέστη δμως μεγάλωνε. Γύρισε 
τότε, κύτταξε τόν ήλιο καϊ κατάλα
βε πώς ήταν πιά ώρα νά κολατσίση.

«Βρίσκομαι άκόμα στό τέταρτο 
τής ή μέρας, σκέφτηκε, έχω δηλαδή 
άκόμα άλλα τρία τέταρτα καιρό, 
δέν εΐναι λοιπόν άκόμα ώρα νά στρέ 
ψω. Πρέπει μονάχα νά βγάλω τά πα 
πούτσια μου».

Κάθησε κάτω, έβγαλε τά παπού
τσια του, τά πήρε στά χέρια κι’ έ
ξακολούθησε τό δρόμο του. ’Ένοιω
θε τόν έαυτό του εύδιάθετο καϊ σκέ
φθηκε :

«Θά κάνω άκόμη πέντε βέρτσια 
Αριστερά. Τό μέρος εΐναι ώραΐο. ’Έ
πειτα έξακολουθώ τό δρόμο μου, έ
τσι θάναι καλύτερα».

Καϊ έξακολούθησε νά βαδίζη ίσια 
μπροστά. Γιά μιά στιγμή γύρισε 
πίσω, ό λόφος μόλις διακρινότανε. 
Καϊ οί άνθρωποι φαινόντουσαν σάν 
μικρά μαύρα έντομα.

«Τώρα, σκέφθηκε ό Πακούμ, πρέ
πει νά στρέψω άπ’ αύτό τό μέρος. 
Άρκετή γή άπόκτησα!».

Άλλά ήταν πλημμυρισμένος στόν 
ιδρώτα καί διψούσε, σήκωσε λοιπόν 
κΓ αύτός τό μπουκάλι μέ τό νερό 
καϊ ήπιε προχωρώντας πάντα. Διέ
ταξε νά μπήξουν άκόμα ενα πάσσα
λο <κΓ έστρεψε άριστερά.

Προχωρούσε, προχωρούσε. Τό χορ 
τάρι ήτανε πυκνό καϊ έκανε πολλή 
ζέστη. Ό Πακούμ άρχισε νά κουρά
ζεται. Κύτταξε τότε τόν ήλιο καί 
κατάλαβε πώς ήρθε άκριβώς ή ώρα 
γιά φαγητό.

«Εΐναι καιρός νά ξεκουραστώ λι
γάκι, σκέφθηκε ό Πακούμ. Σταμά
τησε, έφαγε λίγο ψωμί, άλλά δέν 
κάθησε.

«“Οταν καθήσω, σκέφθηκε, θά 
πλαγιάσω κΓ ύστερα θά μέ πάρη 
ό ύπνος».

Στάθηκε άκόμα γιά μιά στιγμή 
στή θέσι του, πήρε μιά βαθειά ανά
σα καί τράβηξε τό δρόμο του.

Στήν άρχή βάδιζε μέ βήμα άνά- 
λαφρο, τό ψωμί τού εΐχε δώση καϊ 
νούργιες δυνάμεις. Έκανε δμως πολ 
λή ζέστη κι’ άρχισε νά νυστάζη. Τώ
ρα ό Πακούμ ένοιωθε πώς ήταν κα
τάκοπος.

«Άλλά, σκέφθηκε, μιά ώρα νά 
ύποφέρη κανείς κι’ έπειτα έχει μπρο
στά του ένα αιώνα καλοπέρασης».

Ό Πακούμ βάδισε άκόμα απ’ αύ
τό τό μέρος καμμιά δεκαριά βέρτσια 
καϊ πήγαινε νά στρίψη άριστερά, δ
ταν ξαφνικά διέκρινε μιά δροσερή 
ρεματιά.

«Εΐναι κρίμα, σκέφθηκε, νά τήν 
άφήσω έξω. Έδώ πέρα μπορεί νά 
γίνη καλό λινάρι».

Κι’ έξακολούθησε νά προχωρή ί
σια μπροστά.

ί*
Άφού έκλεισε μέσα στόν κύκλο 

του καϊ τή ρεματιά, έμπηξε άλλον 
ένα πάσσαλο κΓ έκανε μιά δεύτερη 
στροφή άκόμα. ’Έπειτα γύρισε καϊ 
κύτταξε τό λόφο, άλλά τώρα οί άν
θρωποι μόλις ξεχώριζαν. Θάπρεπε 
νά ήταν κάπου δεκαπέντε βέρτσια

«Έχω μακρύνει ποίλύ τϊς δυό πρώ 
τες πλευρές, σκέφθηκε ό Πακούμ, αύ 
τή πρέπει νά τήν κάνω πιό μικρή».

Καϊ προχώρησε βιαστικά κατά 
τήν τρίτη πλευρά. Σήκωσε τό κεφά
λι του, ιφτταξε τόν ήλιο καϊ τότε 
κατάλαβε πώς πήγαινε νά δύση. Ό 
Πακούμ δμως δέν εΐχε κάνει παρά 
μονάχα δύο βέρτσια άπό τήν τρίτη 
πλευρά καί τό τέρμα βρισκότανε 
άκόμα δεκαπέντε βέρτσια μακρυά.

«Τό κτήμα μου δέν θά εΐναι κανο
νικό, ψιθύρισε, πρέπει δμως νά φθά
σω στό τέρμα. Άρκετή γή έχω τώρα 
άποχτήσει».

Κι’ ό Πακούμ τράβηξε ’ίσια κατά 
τό λόφο.

Τώρα δμως ένοιωθε μιά μεγάλη ι 
κούρασι. Βάδιζε καϊ τά πόδια του 
τόν πονούσαν. Τά εΐχε κιόλας πλη
γώσει κι’ άρχιζε νά κλονίζεται. Θά 
άργοΰσε καϊ δέ θά πρόφταινε νά 
φταση στό σημείο άπ’ δπου ξεκίνη
σε προτού δύση ό ήλιος. Ό ήλιος 
ώστόσο δέν περίμενε, χαμήλωνε, λες 
καϊ κάποιος τόν έσπρωχνε.

«Αλλοίμονο! σκέφτηκε ό Πακούμ, 
φαίνεται πώς γελάστηκα, έχω πε
ρικύκλωσή άρκετή γή, τί θά γίνη 
δμως δταν δέν φτάσω στό λόφο τήν 
ώρα πού πρέπει;. Πόσο εΐναι μα
κρυά άκόμα καί πόσο είμαι κουρα
σμένος ! Φτάνει μονάχα νά μή χάσω 
τά λεπτά καϊ τόν κόπο μου γιά τό 
τίποτα. Πρέπει νά .κάνω τά άδύνα- 
τα δυνατά!».

ΚΓ ό Πακούμ άρχισε νά τρέχη. 
Τά πόδια του εΐχαν ξεγδαρθή κΓ έ- 
έβγαζαν αΐμα, αύτός δμως έτρεχε 
πάντα. Γιά μιά στιγμή έβγοώε καϊ 
πέταξε τή μπλούζα, τά παπούτσια, 
τό μπουκάλι καί τόν σκούφο του. 
«Ά, σκέφθηκε, ήμουνα πολύ λαίμαρ
γος. Τήν έχασα τή δουλειά. Δέ θά 
μπορέσω ποτέ νά φτάσω στό λόφο 
προτού δύση ό ήλιος!».

Ό Πακούμ έτρεχε ολοένα. Ό ι
δρώτας εΐχε κολλήσει τό πουκάμισό 
του πάνω στό κορμί του, τό στόμα 
του εΐχε ξεραθή. Τό στήθος του ανε
βοκατέβαζε σάν φυσερό σιδηρουρ
γού, ή καρδιά του χτυπούσε σάν 
σφυρί καί τά πόδια του δέν τόν 
κρατούσαν πιά. Ό Πακούμ τώρα πιά 
δεν σκεπτότανε τή γή του. Φοβόταν 
μή τυχόν καϊ πέθαινε άπό έξάντλησι. 
Ό φόβος τοΰ θανάτου τόν κυρίεψε 
άλλά δέν μπορούσε νά σταματήση.

«’Έχω τρέξει τόσο πολύ, σκέφθη
κε, άν σταματήσω τώρα θά μέ πε
ράσουν γιά ανόητο».

’Άκουγε τούς Μπασκίρς πού σφύ
ριζαν καϊ φώναζαν καϊ στις φωνές 
αυτές ή καρδιά του σφιγγότανε δλο 
καϊ περισσότερο.

Ό Πακούμ έβαλε δλες τίς δυνά
μεις πού τοΰ εΐχαν άπομείνει, ένώ 
ό ήλιος φαινόταν σάν νά βιαζότανε 
νά δύση, άλλά τό τέρμα τώρα δέν 
ήταν πιά μακρυά. Ό Πακούμ ξέχω
ρη σε ικιόίλας τούς άνθρώπους πάνω 
στό λόφο. Τοΰ έγνεψαν μέ τό χέρι 
νά βιαστή. Έβλεπε άκόμη καταγής 
τό σκούφο του, πού εΐχε άφήσει τά 
λεπτά του. ’Έβλεπε τόν Σπαρτσίνα 
πού ήταν καθισμένος κάτω.

«Άπόκτησα πολλή γή, σκέφτηκε. 
Θά μ’ άψήση ό Θεός νά τή χαρώ; 
Ά, χάθηκα άπ’ τό κεφάλι μου!».

ΚΓ έξακολούθησε τό τρέξιμο.
Κυττάζει τόν ήλιο. Εΐχε γίνει κα- 

τακόκκινος, εΐχε μεγαλώσει κΓ δσο 
πήγαινε πλησίαζε στή γή. Ό μισός 
εΐχε χαθή κιόλας κΓ δπως ό Πακούμ 
έτρεχε κατά τό λόφο, ό ήλιος έδυσε 
πιά όλότελα.

—Άχ, έκανε ό Πακούμ, γιατί κα
τάλαβε πώς χάθηκαν τά πάντα, άλ
λά γιά μιά στιγμή σκέφθηκε πώς 
άν γι’ αύτόν πού εΐναι χαμηλά ό 
ήλιος δέν φαινότανε_πιά,_ γι’.αύτρύς..

(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος)
Επαναστατεί ή άξιοπρέπειά μας, 

κουρελιάζεται ό έγωισμός τού “Ελ
ληνα! .. .

Συντριμμένες, άπελπισμένες, έ
μεΐς οί πιό νέες, πού βγήκαμε στήν 
άγορά τοΰ νησιού, γιά νά φέρουμε 
κάτι νά φάμε ολοι, γυρίσαμε πίσω, 
μέ άδεια τά χέρια μας. .. Φωνή βο- 
ώντος έν τή έρήμφ! Έμεΐς καλά, 
δέν πειράζει κΓ άν δέν φάμε! . . . Πι
κρό φαρμάκι ήταν τό στόμα μας ά
πό τά τόσα δηλητήρια πού ποτιστή 
κάμε... μακάρι κΓ άς πεθαίναμε 
κιόλας, νά ξενοιάζαμε. .. Έκεΐνα τά 
μικρά παιδιά δμως, οί γερόντισσες, 
οί άσθενεΐς; ’Έπρεπε νά κάνουμε κου 
ράγίο! . ..

Ανοίξαμε τά μπαγκάζια μας, βγά 
λαμέ δ,τι εΐχε άπομείνει άπό τό τα
ξίδι, κάτι μισομουχλιασμένα παξι
μάδια, λίγο βρεγμένο άλεύρι, άνά- 
ψαμε φωτιά στό ύπαιθρο καϊ φτιά
ξαμε λίγο χυλό. . . άλλά έν τφ με
ταξύ μάς πήρε ή νύχτα.

Γιά στέγαση, περίθαλψη, ή παρα
μικρή φροντίδα, ούτε λόγος. Τό πρώ 
το μας ελεύθερο βράδυ, ύστερα άπό 
τέτοια άνεκδιήγητη τραγωδία καί βά 
σανα, κοιμηθήκαμε έκεΐ πού πρωτο- 
βγήκαμε, στήν προκυμαία! —’Οκτώ 
βριος μήνας τότε— στό «Ξενοδοχείο 
τών άστέρων»! . . .

ΒΕΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ 
(τα γένος Μιχ. Δελησάββα) 

(Συνεχίζεται)

λυπουμεθα
(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος)

Ένδιαφερθήτε γιά τδν Σύλ
λογόν σας. Είναι εις θέσιν πολλά 
νά έπιτύχη. Ήμεΐς, αίίριον θά 
φύγωμεν καί πρέπει νά ύπάρχουν 
οί άξιοι καί ενθουσιώδεις πού θά 
μας διαδεχθούν.

Δέν έχουμε τίποτε νά μοιρά
σουμε μεταξύ μας. Αφήστε τίς 
μικρομεμψιμοιρίες καί βοηθήστε 
μας. Βοηθήστε μας νά δημιουρ
γήσουμε καί ν’ άφίσουμε καί 
μεΐς πίσω στούς διαδόχους μας 
έργα καί κειμήλια ΑΘΑΝΑΤΑ. 
Γιά νά εΐμεθα ύπερήφανοι γιά 
τήν "Ενωσι καί τά έργα μας καί 
δχι ταπεινωμένοι γιά τίς έκάστο- 
τε διαλύσεις!!

Μ. ΣΑΡΑΦΗΣ

ΕΠ8 ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΤΑ ΠΡΟ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΔΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟ

ΠΕΔΑ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
Τό Διοικητικόν ΣυμόούΑι» 
ον τοΰ Οικοδομικού Συ
νεταιρισμού ή "ΜΑΚΡΗ,, 
μετ’ εύχαριστήσεως άναγ· 
γέλει δτι ύπεγράφηοαν τά 
προσύμφωνα διά 60 στρέμ
ματα εις τήν 8έσιν 'Αγίας 
Παρασκευής Η. Μάκρης 
ώς προηγούμενη άνακοΐ- 
νωσίς του.

"Η έν λόγω έκτασις 
δά ρυμοτομηθή καί διανε- 
μηδή μεταξύ τών έγγρα- 
φέντων μελών τοΰ Συνε
ταιρισμού καί τών έκπλη- 
ρωσάντων τάς οικονομι
κός ύποχρεώσεις των. Ή 
σχετική μελέτη διά τό 
σχέδιον τής ρυμοτομήσε- 
ως ήρχισεν εϊδη.

Λόγω τής άδρόας ύπο- 
βολής νέων αιτήσεων τό 
Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοϋ ΣυνΣσμοϋ διαπραγμα
τεύεται καϊ μέ άλλους ι
διόκτητός τήν άγοράν πα
ραπλεύρου περιοχής καί 
δά προβή είς σχετικήν 
άνακοίνωσιν προσεχώς. 
Πρωταρχική βεβαίως έπι- 
δίωξις εΐναι ή άγορά γει
τονικών κτημάτων ούτως 
ώστε δλα τά οικόπεδα νά 
είναι εις μίαν συνεχομέ- 
νην περιοχήν.

πού εΐναι στήν κορυφή τού λόφου ό 
ήλιος δέν θά έχη δύσει άκόμη.

Ανεβαίνει δσο μπορεί πιό γρήγο
ρα. Κυττάζει γιά τό σκούφο του, νά- 
τος! Κάνει άκόμα τρικλίζοντας ένα 
βήμα καϊ ξαφνικά πέφτει κάτω, άλ
λά τό χέρι του άγγίζει τό σκούφο.

—’Ά, μπράβο παλληκάρι μου, τού 
φώναξε ό Σπαρτσίνα, κέρδισες πολ
λή γή.

Τότε ό υπηρέτης τού Πακούμ πλη
σίασε νά βοηθήση τόν κύριό του νά 
σηκωθή. Άλλά είδε πώς άπό τό στό 
μα του έτρεχε αΐμα... Ήταν νεκρός!

Τώρα ό Σπαρτσίνα άρχισε νά γε- 
λάη, “Υστερα πετώντας στόν ύπη
ρέτη τού Πακούμ ένα τσαπί, τού 
εΐπε :

— Θάψτον!
Ό ύπηρέτης άνοιξε ένα λάκκο, δί

νοντας άκριβώς στόν κύριό του τό 
μέτρο τής γής πού χρειάζεται κάθε 
.άνθρωπος...
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ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΗΙ ENQIEQX MAKPHNfiN ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙΑΝΏΝ "Ν ΜΑΚΡΗ
γ-

ΝΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Οϊ περισσότεροι άπο τους πατριώτες, 9ά έχουν άκούσει ίσως, 

δτι ή κ. Καλλιόπη Μουσαίου - Μπουγιούκου άσχολεΐται άπό και
ρό γιά νά έκδώση ένα βιβλίο μέ τϊς παροιμίες τοΰ Λιβισιού μέ; 
τή βοήθεια τοϋ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών τό όποιον; 
διευθύνει ή κ. Μέλπω Μερλιέ.

'Η στήλη αύτή έχει σήμερα τήν τιμή, τή χαρά, κα'ι τήν; 
υπερηφάνεια νά άναγγείλη ότι τό βιβλίο αύτό είναι πιά έτοι-; 
μο καϊ θά κυκλοφορήση σέ λίγες ήμερες. ;

Ή γράφουσα είχε τό προνόμιο νάναι άπό τούς λίγους που; 
είδαν ένα άπό τά πρώτα αντίτυπα. Μέ χέρια που έτρεμαν άπό; 
συγκίνησί τό έ’πιασε, τό άνοιξε κι’ άρπαχτά διάβασε όνόματαί 
καϊ παροιμίες ποΰ τής έφεραν θύμησες παληές καϊ δάκρυα στά' 
υάτια. 'Η στήλη αύτή δέν κάνει κριτική οϋτε καν τήν παρουΓ 
σιασι του κολοοοιαιου αυτου έργου. Απλός ηγραφουσα σελεΚμής π,ρύς έιτίσκεψιν-τής παληάς μας 
μόνο νά μεταδώση μέ τϊς λίγες αύτές γραμμές τήν συγκίνησί «πατρίδας, ό Πρόεδρος καϊ τό Δ;- 
που ενοιωσε χωρίς καν να το όιαοαση ακόμα. Ιο ειόε μρνο.5γοϋ φιλοδοξούν νά προσφέρουν τήν 
Άλλα αύτό ήταν άρκετό γιά να αίσθανθή περηφάνεια γιά τόν?χ°ρά καί την συγκίνησί αύτή $έ- 

, , > χ ς 2 , χ , χ >, τό καλοκαίρι σ’ ολους τους ττα-τοπο απ τον οποίον καταγεται και συγκίνησί που εγινε γι ?τρ,ώτες. Πρός τόν σκοπόν «ύτόν γί- 
αύτόν κάτι τόσο σπουδαίο. Γιατϊ τό βιβλίο αύτό, δπως θά δητε?νο«τ«ι σχετικοί ένέργειαι πΡός si- 
ολοι, εΐναι ένας φόρος τιμής γιά τήν χαμένη πατρίδα καϊ μιά; 
πολύτιμη προσφορά σέ μάς τά παιδιά της.

Μέσα άπ’ τϊς παροιμίες ένός λαού μπορεί κάνεις νά δή τόν 
πολιτισμό, τόν χαρακτήρα καϊ τή σοφία του. Στις παροιμίεςς Νέα ^δήλωσή τού Συλλόγου μας 
τοΰ Λιβισιού προβάλλει ολοζώντανη ή σεμνή καϊ λεβέντικη^ή τρίτη στή σειρά στό Νέο τούτο 
μορφή τοΰ τόπου μας γεμάτη τσουχτερό χιούμορ καϊ λεπτήΙ^·^ζ^^κ^τ^εσυνεστΗ 
ΠΟρΟϊήρΠΟί. Α Γλυκειά, πολύ γλυκεία ή βραβυά

' 'Η κ. Καλλιόπη Μουσαίου - Μπουγιούκου έργάσθηκε πολλάί^, 5ης Μ“Ρτ!“: °Ρ'σθϋ
χρόνια γιά νά έτοιμάση τό βιβλίο αύτό. Αέν λυπήθηκε οϋτε|“™ ™ συνεΙτ^σηλ 
κόπους οϋτε έξοδα προκειμένου νά συγκέντρωση τό ύλικό της? ρα παγερές χειμωνιάτικες βραδυές, 
άπό πατριώτες. Ξεκίνησε μέ βάσι τϊς σημειώσεις που άφισε
Παππούς της, ό άείμνηστος πρώτος Διδάσκαλος τοΰ Λιβισιού,? λίου στάθηκε άρκετή νά θέση σέ συ- 
Μιχαήλ Μουσαίος, καί τή δική της πίστη. Σεμνά κι’ άθόρυβα? ”y£pp? συμπατριώτη -μας καί Λ , V., , ! , χ ,. , ίαρκετους ξένους ψιλούς μας. Ολοιμάζευε χρονιά πολλά το υλικό της και δούλεψε ακούραστα ωσπουί μέ έκδηλη τή χαρά καί τόν ένθουσι- 
νά τό ολοκλήρωσή- Μά ή σεμνότητα είναι τό καλλίτερο ξεκίνημ<ηα?*°  ««τευθύνοντα. πρός τήν «κα- 
γιά νά βρή κανείς τήν άλήθεια, κι’ ή δουλειά της κίνησε τό5ρ^σ^χάρ“οζ“ςτ^“&α''πίϊ^λ« 
ένδιαφέρον τών μεγαλύτερων επιστημόνων της χώρας οί όποιοιΐζεστό.
κατάπληκτοι θαύμασαν πώς μιά φούχτα "Ελληνες μέσα στήν Τουρ
κία διαφύλαξαν τή θρησκεία, τή γλώσσα και τον εθνισμό τους,£|χ*Χ  
άμόηυντο ιόυυυς ιιΐώνες, κι ένα γλωύυ.Λό ίυίώμύ ξεχώριοΐόζύρχ,ή^-ρε., ■& 
δικό τους. 5

Στήν σημερινή εποχή, ποΰ τά πάντα αντιμετωπίζονται άπό| 
μιά συμφεροντολογική σκοπιά, έμμεση η άμεση τέτοιες ηρωϊκέςδ 
καϊ άδολες προσπάθειες λάμπουν σάν φωτεινά μετέωρα μέσα? 
οτό σκοτάδι τής κοινωνικής ζούγκλας, καϊ πρέπει νάχουν τόν? 
σεβασμό καϊ τήν έκτίμησί μας. Στήν ιδιαίτερη δέ αύτή περίπτω-? 
σι και τήν ευγνωμοσύνη μας. Ευγνωμοσύνη σέ κάποια άδελφήν 
μας ποΰ έσκυψε στοργικά καϊ μάζεψε ότι έμεινε άπό τό γκρε-| 
μισμένο σπίτι γιά νά διατηρηθή σάν πολύτιμη κληρονομιά καϊξ θουσα καϊ ό τύπος τής ταβέρνας τής 
ιερή παρακαταθήκη σέ μάς καϊ στά παιδιά μας... Ρκοσμικής. "Era άλλο διαμέρισμα μέ

1 ’ S εμφάνιση συγχρονισμένη αγκαλιάζειΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ|τήν καλύ'6α. Δ,ακόσμηση έδώ κατάλ- 
ιληλη μέ χρώμα άποκρηάτικο συμβάλ 
λει στό ·νά δηιμιουργηθή ή κατάλλη
λη ατμόσφαιρα.

Ή ώρα 9 βράδυνή και ή ορχήστρα 
άρχίζει. Καϊ οί φίλοι μας ολοένα κα
ταφθάνουν. Και τά τραπέζια γεμί
ζουν. "Εχουν τό προβάδισμα τά νέα 
βλαστάρια μας. Τά νειάτα τής αλη
σμόνητης Μάκρης καί τοΰ επίσης ά- 
λησμόνητου Λιβισιού.

Διάχυτη ή εύθυμία στά πρόσωπο: 
δλων. Καϊ δέν μπορούσε νά εΐναι 
διαφορετική. Γιατϊ μόνο μέ αύτοΰ 
τοΰ είδους συλλογικές εκδηλώσεις 
έρχονται σέ έπαφή οί παλαιότεροι 
καί γνωρίζονται μεταξύ τους τά νέα 
βλαστάρια μας, συνεχιστές αύτά τού 
σαλμού τού Μακρολιβισιανού.

Ή μουσική τής ορχήστρας γεμίζει 
τήν αίθουσα μέ τούς αρμονικούς της 
ήχους, ένώ παράλληλα οΐ ύπάλληλοι 
τού Κέντρου κάμνουν τή διανομή 
ποικιλίας εκλεκτών φαγητών, πού κεν 
τρίζουν τήν όρεξη.

Κάποια στιγμή άρχίζει τό πρό
γραμμα. Τέρπουν καί ψυχαγωγούν 
τούς παρευρισκομένους καί έπί ώ
ρες αρκετές καλλιτέχνιδες καί καλ
λιτέχνες τοΰ τραγουδιού καί τού χο
ρού.

Τίνος τήν τέχνη καϊ τή φωνή στό 
τραγούδι ή τήν ταχύτητα καϊ τό ρυ
θμό στό χορό νά πρωτοθαυμάση ό 
θεατής; Τήν τραγουδίστρια Δ) δα 
Ύβόνη, ή τό χορευτικό ζευγάρι Μορ
φής - Σιμόν; Τήν τραγουδίστρια 
Δ)δα Βαρβαρέσσου ή τή δυάδα Μου 
ζά - Λιγνού; "Ολοι έντυπωσιάζουν,

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

1962

Ασφαλώς στήν καρδιά κάθε πα-1 οργάνωσιν μιάς ομαδικής έκδρομής 
ιώτηιι ι'ιττ<ΎηνΓΙ ιιΐίΎ ΓΎΤΓΛίΑπ 11ZVH Γ- A Arrnirv \iri AFrvrrrhrvA ί ί'η ιιίζνυ «ucTnv>τριώτου ύπάρχει μιά άπωθημένη έ- 

•πιθυμία, μιά κρυφή λαχτάρα νά ξα- 
,ναδή τήν χαμένη πατρίδα άλλη μιά 
‘φορά. Νά ξαναπατήση τά άγαπημέ- 
»να έκεΐνα χώματα, τά αγιασμένα 
■από τόν ιδρώτα καί τό αΐμα τόσων 
«προσφιλών προσώπων, νά ξαναδή τό 
‘μέρος πού πρωτοαντίκρυσε τό φώς 
[καί νά ξαναζήση γιά λίγο περασμέ
νες ευτυχισμένες μά καί πικρές στι
γμές.
> Άλλά τό δνειρο παρέμεινε ονει- 
,ρο τόσα χρόνια καί μόνο μιά φού
χτα πα'τριώτες πρίν λίγα χρόνια, 

'τόλμησαν νά τό κάνουν πραγματι
κότητα.
, Μέσα στόν κύκλο τών έπιδιώξεων 
τού Συλλόγου μας ήταν καί ή πρα- 
'γματοποίησις μιάς τέτοιας έκδρο-

ή όποια νά έξασφαλίζη μίαν άνετον 
και ασφαλή μετάβασιν, παραμονήν 
και έπιστροφήν.

Ειδική έπιτροπή ή όποια θά κα- 
ταρτισθή έντός τών ήμερών άπό μέ
λη τοΰ Συλλόγου θά έπωμισθή τάς 
φροντίδας αύτάς. "Ηδη γίνονται 
συνεννοήσεις μέ τόν προϊστάμενον 
τοΰ Τμήματος Διαβατηρίων τοΰ Υ
πουργείου Εξωτερικών καί άλλας 
συναφείς υπηρεσίας.

Λεπτομέρειαι καί δροι συμμετο
χής θά άναγγελθοΰν έν καιρώ έκ 
τών στηλών αύτών. Τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον δμως τοΰ Συλλόγου θά 
ήθελε έκ τών προτέρων νά γνωρίζη 
τήν πιθανήν συμμετοχήν τών πατρι
ωτών είς αυτήν τήν έκδρομήν.

Διά τοΰτο, παρακαλοΰνται οί επι- 
θυμοΰντες νά λάβουν μέρος νά τό 
καταστήσουν γνωστόν είς τόν Σύλ
λογον, χωρίς κ α μ μ ί α ν 
πρός τοΰτο ύποχρέωσιν. Μόνον διά 
νά δύναται νά δηλώση ενα πιθανόν 
αριθμόν έκδρομέων κατά τάς συνεν
νοήσεις του ιμέ τάς άρμοδίας άρχάς.

Η ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ή αίθουσα τού κέντρου, άρκετά 
εύρύχωρη, δικαιολογεί άπόλυτα τήν 

>... Ό χώρος, δ- 
' . .άλος, 

σωστή καλύβα. Ή εξέδρα τής όρχή- 
’ στρας φτιαγμένη μέ τέχνη πολλή ά
πό μικρά ίσου μεγέθους κομμάτια 
κορμών νεαρών δένδρων, προφανώς 
κυπαρισσιών. Οί κολώνες καϊ οί γύ 
ρω τεΐχοι ντυμένοι μέ ψάθα. Φώτα 

! κρυμμένα μέσα σέ φανάρια, πού κρέ 
μ ον τα ι άπό τήν ξύλινη σκεπή τοΰ 
χώρου, συμπλήρωμα απαραίτητο τής 
χωριάτικης καλύβας. Μπροστά στήν 

। ορχήστρα καϊ ή απαραίτητη πίστα.
Δέν λείπει ώς τόσο άπό τήν αϊ-

ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΚΡΗΝΟ - ΛΙΒΙ- 
ΣΙΑΝΟ ΣΠΙΤΙ

κινοΰν τό θαυμασμό καί εισπράττουν 
ζωηρά χειροκροτήματα.

Σέ κάποιο διάλειμμα μιά μακρο
σκοπική καλλιτέχνιδα του χορού εμ
φανίζεται στήν πίστα. Είναι ή μι
κρή χαριτωμένη κορουλα τού κ. Γ. 
Γεωργίου. Μέ συνοδεία τής μουσικής 
έκτελεΐ κΓ αύτή τό δικό της πρό
γραμμα χορού. Ψύχραιμη καί άνεπη- 
ρέαστη άπό τά περίεργα μάτια τό
σων θεατών χορεύει τό χορό της καί 
κινεί τό θαυμασμό τών παρευρισκο- 
μένων μέ τήν εύρυθμία καί τήν τα-

Χαιρετίζομεν την πρωτοβουλίαν· 
τοΰ συγγενούς Σωματείου «ΕΝΩ- 
ΣΙΣ ΣΜΥΡΝΑΙΩΝ», δπως χαρακτη 
ρίση τό τρέχον έτος ώς ΕΤΟΣ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
έπί τή συμπληρώσει τεσσαρακοντα
ετίας άπό τής Μικρασιατικής κα
ταστροφής.

Ώς πρώτην έκδήλωσιν, τών Αορ
τών «αί τελετών πού θά λάβουν χώ
ραν κατά τήν διάρκειαν τοΰ έτους, 
διωργάνωσεν μίαν συγκέντρωσιν εις 
τόν «Παρνασσόν» τήν 15ην Φεβρου
άριου μέ εισηγητήν τόν Πρόεδρον 
τής «Ένώσεως Σμυρναίων» κ. Α
λέξανδρον Μπενάκην καί ομιλητήν' 
τόν πρώην Πρεσβευτήν κ. Α. Πάλ- 
λην μέ θέμα: «’Αναδρομή είς τό 
Προσφυγικόν Ζήτημα».

Αί έκδηλώσεις αύταί σκοπόν έ
χουν άφ’ ένός μέν νά άποδοθή ό έ- 
πιβαλλόμενσς φόρος τιμής πρός τάς 
έκατοντάδας χιλιάδας τών μαρτύ
ρων, τών άγωνισθέντων καί θυσια- 
σθέντων χάριν τής Ελληνικής ’Ιδέ
ας είς τήν ’Ανατολήν καί άφ’ ετέ
ρου νά άναγνωρισθή καί έξαρθή ή 
συνεισφορά τοΰ πληθυσμού, πού 
προσέφυγε είς τήν έλευθέ'ραν ‘Ελλά
δα, είς τήν πρόοδον καί άνάπτυξιν 
τής χώρας.

Μεταξύ τών εκδηλώσεων αύτών θά 
εΐναι καί ένα πάνδημον μνημόσυνον 
ύπέρ τών πεσόντων τό όποιον θά 
γίνη κατά τό προσεχές φθινόπωρον 
είς τήν Μητρόπολιν ’Αθηνών ύπό τής 
«Ένώσεως Σμυρναίων» καί μέ τήν 
σύμπραξιν καί άλλων προσφυγικών 
Σωματείων.

Ή ιδέα μας γιά τήν άνέγερσι 
Μουσείου «ΤΟ ΜΑΚΡΗΝΟ - ΛΙ- 
ΒΙΣΙΑΝΟ ΣΠΙΤΙ» έπεσε σάν 
σπόρος σέ γόνιμο έδαφος καί ή
ταν θερμή ή άπήχησις κα’ι ή ύπο- 
δοχή πού τής έγένετο άπό δλους 
τούς πατριώτες. ’Αμέσως έφθασαν 
καί οί πρώτες δωρεές γιά τήν 
πραγματοποίησί της, τις όποιες 
δημοσιεύουμε παρακάτω.

Ειδική Έπιτροπή θά καταρτι- 
σθή έντός τών ήμερών άπό πατρι
ώτας, οί όποιοι θά έπιμεληθοΰν 
διά τήν πραγματοποίησιν τοΰ σχε 
δίου αύτοΰ. Τό δέ προϊόν τών δω
ρεών καί εισφορών θά κατατίθε
ται είς ειδικόν λογαριασμόν, ό ό
ποιος θά άνοιχθή εις τήν Τράπε
ζαν. Τά ονόματα τών μελών τής 
’Επιτροπής αύτής θά άναγγελ- 
θοϋν προσεχώς.

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΛΠΙΣ Μ. ΚΟΜΗΤΟΥ, είς μνή
μην Μιχαήλ Κομήτου

ΔΡΧ. 500
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΜΠΑΚΗ » 250

Σύνολον 750

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Δεσ.μά καί τροχοπέδες σού φόρ
τωναν κάποτε γιά νά μπορέσεις νά 
ζήσεις κοινωνικά. "Ησουνα γλεντζές; 
"Επρεπε νά πίνεις μέ τό γράδο, νά 
τραγουδάς μέ σουρτίνα καί νά χο
ρεύεις μέ μέτρο. "Ησουνα ρομαντι
κός; Δέν έπρεπε νά τραγουδάς τόν 
πόνο σου, νά κάνεις τή λαχτάρα σου 
στίχο ή ν’ αλλάζεις τό χρώμα τών 
ματιών σου, μή λάχει καϊ προσβά
λεις τήν τιμή τοΰ αδερφού. ΚΓ άν 
ήθελες νά πεισθεΐς πώς άκόμα περ
νούσε ή μπογιά σου καί πώς ή φωνή 
σου δέν έπαψε νά εΐναι σαγηνευτι
κή καί πώς 'μπορούσες νά κάνεις τόν 
μικρό θεό νά σού χαμογελάσει έστω 
καί μιά φορά, ίσα - ίσα νά πάρεις 
λίγο κουράγιο γιά τά καινούργια 
χρόνια πού θά φόρτωνες στήν καμ- 
κουρίτσα σου. "Όχι, δέν τό μπορού
σες.

Καϊ σκαρφίστηκαν οί άνθρωποι τή 
μάσκα, τό ντόμινο καί τϊς Άπόκρη
ες. Κάθε χρόνο και γιά τρεΐς βδομά
δες κυκλοφορούσες μέ τό συγχωρο- 
χάρτι στήν τσέπη. Κουκουλωμένος 
τά μασκαράτικά σου, άφηνες τήν α
όρατη καϊ άγνωστη προσωπικότητά 
σου νά ξεπετιέται μέσα άπ’ τά μά
τια σου, μέσ’ άπ’ τά χείλη σου καϊ 
μέσ’ άπ’ τήν κινητικότητα τοΰ κορ
μιού σου. Δέν ήσουν πιά αύτός πού 
ξέρανε, άλλά αύτός πού μόνον έσύ 
γνώριζες. "Ενας άγνωστος κύριος ή 
μιά άγνωστη κυρία, πού τά μάτια 
τους πετούσαν φωτιές κΓ δλο τους 
τό εΐναι γευόταν τή χαρά ’Γής ανεξέ
λεγκτης λευτεριάς τους. Ποτές στή 
ζωή σου δέν ήσουνα τόσο τολμη
ρός καϊ ποτές σου δέν έλεγες τόσα 
ψέματα καί τόσες αλήθειες. ΚΓ ή
σουνα Αλκιβιάδης ή Δον Ζουάν κΓ 
ήταν ή ’Ασπασία ή ή Κάρμεν.

Καϊ τήν τελευταία Κυριακή έβγα
ζες τήν πρόσκαιρη φορεσιά σου πού- 
χε σύντομα γίνει πετσί σου, τήν πό 
τιζες μ’ ένα δάκρυ, τήν νανούριζες 
μ’ ένα στεναγμό καϊ τήν καταχώνια
ζες · βαθειά μέσα στό μπαούλο. Τήν

άλλη μέρα τό πρωΐ, ντυνόσουνα την 
άόρατη μάσκα τής κοινωνικής καθωσ 
πρεποσύνης, μάζευες τά συμπάγκα- 
λά σου και τραβούσες γιά την πα- 
τροπαράδοτη οικογενειακή εκδρομή 
τής Καβαρής Δευτέρας, γιά νά καυ
τηριάσεις ,μέ τό ιώδιο τής θάλασσας 
ή μέ τήν τανίνη τοΰ πεύκου τίς θαυ
μάσιες πληγές πού οί Άπόκρηες ά
φησαν στήν τρελλή σου φαντασία.

Έτσι γινόταν τότε. ’Ή τούλάχι
στον θέλαμε ·νά πιστεύουμε πώς έ
τσι γινόταν... Καί τώρα; Τί κάνου
με τώρα;

Τώρα δέ χρειαζόμαστε πιά τά μα- 
σκαράτικα. Είμαστε μασκαράδες χω 
ρίς νά ντυθούμε. Είμαστε κάθε μέ
ρα μασκαράδες γιατί όλάκερη ή 
ζωή έχει γίνει μιά μασκαράτα. Πε- 
τάξοομε στά σκουπίδια τή σεμνότη
τα καί τό ρομαντισμό, κλωτσήσαμε 
τόν ίπποτισμό, χλευάσαμε τή συζυ
γική πίστη καί γινήκαμε έρωτομα- 
νεΐς χωρίς νά είμαστε έρωτευμένοι. 
"Εχουμε χάσει τά φρένα μας κι’ οί 
τρεις βδομάδες τής Άπόκρηας εΐναι 
μιά μπαγκατέλα. Δέν μάς φτάνουν 
ούτε οί 365 ημέρες πού έχει ό χρό
νος. Δέν μάς φτάνει τίποτα, γΓ αύ
τό καί τίποτα δέν μάς ευχαριστεί.

Τώρα λοιπόν ή Άπόκρηα πρέπει 
νά πάρει άλλο νόημα. Μιά κΓ είμα
στε μασκαράδες χωρίς μασκαραλί
κια, άς ζήσουμε αυτές τίς τρεΐς βδο 
μάδες τόν έαυτό μας πού έχουμε ά- 
παρνηθή. Δέν χρειάζεται νά μασκα- 
ρευτουμε γι’ αυτό. Νά εΐναι ό καθέ
νας αύτό πού δείχνει τό ρούχο πού 
φοράει. Οί άντρες ,άντρες καί οί γυ
ναίκες, γυναίκες. Μάτι μόνο θ’ αλ
λάξουμε γιά νά βλέπουμε τόν πραγ
ματικό έαυτό μας, αύτό πού πρέπει 
νά είμαστε. Π.χ. Νά πάψουν οί Στρα 
τηγοϊ νά βλέπουν τούς πολίτες σάν 
στρατιώτες, τούς στρατιώτες σάν ά- 
στυνομικούς καί τούς άστυνομικούς 
σάν υπηρέτες τους. Νά πάψουν οί 
σύζυγοι νά βλέπουν τις γυναίκες 
τους σάν παλλακίδες καί οί γυναίκες 
τούς άντρες σάν μαθημένους πατρι-

άρχες. Ν’ άφήσουν οί ωραίοι τήν φω
νή τους νά χοντρήνει κΓ άς άφήσουν 
οί ώραΐες τϊς καμπύλες τους νά τϊς 
διαμορφώνει ή φύση καϊ δχι τό ’Ιν
στιτούτο ’Επισκευών. Γιά τρεις βδο
μάδες άς γίνουν οί παπάδες 'Ιερείς, 
οί δάσκαλοι Παιδαγωγοί καϊ οί γο
νείς Γονιοί. Καϊ τέλος, αύτές τίς 22 
μέρες... άς σκεφθοΰν οί Πολιτικοί τά 
προβλήματα τοΰ τόπου!

ΚΓ άνασηκώνεται τό παχύτατο 
πάπλωμα καί άναδύεται μιά πολιά 
κεφαλή καί μέ γνήσιο ύφος Λιβισια- 
νής μού κράζει :

----Τί’ ϊν καλέ πού λέεις, γιέ μου; 
ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ων καί αποσπά ζωηρά καί παρατε- 
ταμένα χειροκροτήματα. Θερμά συγ
χαρητήρια στή μικρή καλλιτέχνιδα 
καί στούς εύτυχισμένους γονείς της.

Τό πρόγραμμα συνεχίζεται μέ τά 
«Τσιγγάνικα βιολιά». Όιμάδα έξη 
βιολιστών στή σειρά μπαίνουν στήν 
πίστα. Μέ τά βιολιά τους στήν ένέρ- 
, εια παίζουν καϊ παίζουν άστσμά- 
τητα. Πόση τέχνη; Πόση εύρυθμία, 
καί πόσος ό συγχρονισμός στήν έκ- 
τέλεση; Άλλά καϊ πόσο στό τέλος 
ζωηρά καί ασυγκράτητα τά χειρο
κροτήματα;

"Εχει τώρα αρκετά προχωρήσει ή 
ώρα 12.30'. Ό Πρόεδρος κ. Σαρά
φης άπό τήν πίστα αναγγέλλει δτι 
θά έμφανισθή ή καλλιτέχνιδα τοΰ 
τραγουδιού Δ)δίς Βαρβαρέσσου, 
προερχόμενη άπό τήν Αύστραλία, 
νά τραγουδήση τραγούδια ελληνικά 
καϊ γαλλικά. Χειροκροτήματα πρόκα 
ταβολικά τών συγκεντρωμένων στήν 
καινούργια καλλιτέχνιδα Καί φάνη
κε ή καλλιτέχνίς αντάξια τών.χειρο- 
ροκροτημάτων. Μέ τήν τόσο καλλι
εργημένη φωνή της καί μέ τό έντο
νο χάρισμα τής τέχνης στό τραγού
δι έδικαίωσε άπόλυτα τόν προκατα
βολικό ενθουσιασμό καϊ έδρεψε στό 
τέλος ζωηρά καϊ ενθουσιώδη χειρο
κροτήματα.

Δέν έλειψαν ωστόσο στά ενδιάμε
σα τού προγράμματος καϊ οί συρτοϊ 
χοροί, οί Ελληνικοί ή καϊ οί Εύρω- 
παϊκοϊ κατά ζεύγη χορευτικά.

Άλλά κατακλείδα τών χορών καϊ 
τού όλου προγράμματος γύρω στήν 
ώρα 2 μεταμεσονυκτιακή έπρεπε νά

Η Δεσποινίς ’Ιωάννα Βαρβαρέσσου, άνειψιά 
τοϋ πρώην υπουργού κ. Βαρβαρέσσου καί 
οικογενειακή φίλη τοϋ Προέδρου κ. Μι
χαήλ Σαράφη ή οποία έτραγούδησεν, εύ- 
γενώς προσφερδεϊσα, κατά τήν συνεστία- 
σιν τοϋ Συλλόγου. Ή δίς Βαρβαρέσσου έχει 
τραγουδήσει είς Αύστραλίαν, Μόντε Κάρ- 
λο, Παρίσι^καί τό Β. Β. C. του Λονδίνου, 

εΐναι ή σούστα ή άθάνατη, ή σού
στα ή Λιβισιανή. Καί βρέθηκαν οί 
ειδικοί όργανοπαΐχτες μεταξύ τών 
συμπατριωτών μας — τούς άναφέρω 
ποός τι.μή τους: 1 ) ό κ. Μιχ. Τσίλ
λερ στό βιολί κα3 2) ό κ. Γ. Πανα- 
γής στήν κιθάρα. Παίζουν άκούρα- 
στοι καϊ ενθουσιώδεις καϊ χορεύουν 
στήν πίστα δλες οί ήλικίες τή σού
στα. Τελευταίος χορός σάν άποκο- 
ρύφωμα τής χαράς καί του ένθουσια- 
σμοΰ, πού έφερε στις σκέψεις δλων 
μας γιά μια άκόμη φορά τά όμορ
φα έκεΐνα χρόνια τής ζωής μας στις 
άλησ.μόνητες έκεΐνες στενές πατρί
δες μας.

MIX. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον του 
Οικοδομικού Σ)σμοΰ Μακρηνών καί 
Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ», ώς καί έν 
τώ προηγουμένω φύλλοο τής έφημε
ρίδος τού Συλλόγου ΛΙΒΙΣΙ, όπε- 
οχέθη, άνακοινεΐ δτι;

Είς έπανειλλημμένας συνεδριά
σεις του έμελέτησε καλώς τήν προ
σφοράν πών ’(Εφέδρων Άξνωματικών 
διά τήν πλησίον τής Ραφίνας προσ- 
φερθεΐσαν τοποθεσίαν, έν συνεχείς 
δέ έπεσκέφθη καϊ τήν περιοχήν έ- 
κείνην δίς έπειδή λόγω Αργοπορίας 
τοΰ Συν)σμοΰ νά δώση ώρισμένας 
πληροφορίας ό Συν)σμός Εφέδρων 
Αξιωματικών μετετόπισε τήν αρχι
κήν γραμμήν ούχϊ πρός τήν Ραφί- 
ναν άλλά πρός τόν Δημόσιον δρό. 
■μον.

Είς το τμήμα αύτό μάς παρεχώ- 
ρει 78 οικόπεδα τών 500 μέτρων 
υπό τόν δρον δμως δπως καταβά
λω μεν εντός διαστήματος 15 ημε
ρών τήν συμφωνηθεΐσαν προκατα
βολήν ή'ττ.ι έν συνόλω δρχ. 234.000.

Μέχρι τής στιγμής καθ’ ήν συνε- 
ζητοΰντο τά ανωτέρω εΐχον δηλώσει 
ιμόνο 33 άγορασταί οί όποιοι καϊ 
δέν κατέθεσαν άμέσως τό δλον πο- 
σόν τών 3.000 δρχ. Οΰτω δέν θά συ- 
νεκεντρώνετο παρά μόνον τό ποσόν 
τών 99.000 δραχμών.

Τούτου δοθέντος καϊ διότι κατά 
τήν μελέτην τοΰ προσυμφώνου ύπέ- 
πεσεν είς τήν άντίληψίν μας δτι έ- 
πρόκειτο περί δασικής έκτάσεως 
καϊ ούχϊ άγροτικής, έστράφηαεν 
πρός τήν κατεύθυνσιν τής Ν. Μά
κρης καί τά οικόπεδα τών πατριω
τών μας.

Κατόπΐν ανταλλαγής πολλών συ- 
ζητήσρωνκαϊ συμφωνιών κατελήιξα- 
μεν είς τήν πρώτην άγοράν 52 
στρεμμάτων άπό τέσσαρας ίδιοκτή- 
τας πρός δραχμάς 11.500 τό 
στρέμμα, μέ προκαταβολήν 3.000 
δραχμών καϊ τά ύπόλοιπα πληρωτέα 
είς 26 μηνιαίας δόσεις.

θά προστεθώσι καϊ ώρισμένα έξοδα 
συμβολαιογραφικά, έρεύνης, ύποθη- 
κοφυλακίου κ.λ.π. τών όποιων θά 
γίνη έν καιρώ συγκέντρωσις καϊ κα
ταμερισμός έν ΐ'σοις.

'Η τοιαύτη άπόφασις τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου φαίνεται δτι έ- 
γένετο αποδεκτή άπό δλους τούς 
πατριώτας καϊ τά έπίτΐιμα μέλη 
τοΰ Συλλόγου μέ ένθουσιασμόν διό
τι διετέθησαν άμέσως 52 στρέμμα
τα έχομεν δέ καί έκκρεμούσας αιτή
σεις, ούκ όλίγας τάς όποιας θά 
έξετάσωμεν άμέσως μετά τήν ύπο- 
γραφήν τοΰ προσυμφώνου ή οποία 
έγινε τήν Μην τρέχοντος είς Ν. 
Μάκρην.

Τά ονόματα τών αγοραστών τών 
52 στρεμμάτων θά άναγραιφοΰν είς 
τό προσεχές φύλλον τής έφημερίδος 
ΛΙΒΙΣΙ, είδοποιοΰμεν δέ τούς βου
λωμένους δπως ύποβάλωσιν έγκαι
ρος τάς αιτήσεις των διότι βάσει 
τούτων θά κανονίζεται καί ή περαι
τέρω άγορά.

Επίσης είς τό προσεχές φύλλον 
θά άναγγείλωμεν τάς λήξεις τών 
μηνιαίων δόσεων πρός συμ.μόρφω-

ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΝ)ΣΜΟΥ

Άφήκα Ά παρέλθη άρκετό 
χρονικό διάστημα, διά νά εχω πε
ρισσότερα ερείσματα καί νά δια
τυπώσω τά παράπονά μου πρός 
τόν κόσμον τόν δικό μας. Πρός 
τά γνωστά, συγγενικά, φιλικά 
και πατριωτικά πρόσωπα, τά ό
ποια παρακολουθούν, ακούοντας 
ή διαβάζοντας τήν έφημερίδα πού 
έκδίδει δ Σύλλογος τής ΜΑ
ΚΡΗΣ, τήν δράσι μας και τούς 
σκοπούς μας.

Δέκα έως δεκαπέντε άνθρωποι 
μόνο καταγόμενοι δλοι άπό τήν 
όμορφη Μάκρη, ή τό ομορφότε
ρο Λιβίσι, μαζευόμαστε δυό-τρεΐς 
φορές τήν εβδομάδα στά γραφεία 
τοϋ Συλλόγου, γιά νά δοΰμε καί 
νά μελετήσουμε ποιό είναι τό καλ
λίτερο νά κάμουμε γιά νά δεί
ξουμε κι’ έμεΐς δτι ύφιστάμεθα, 
δτι είχαμε λαμπρόν παρελθόν κι’ 
δτι αύτό τό παρελθόν ύπάρχει 
ζωντανό σ’ δποια γωνιά τής γής 
κι5' άν πάτε, κα'ι δτι πρέπει νά 
σιινεχίσουμε τήν διαιώνισι αύτοΰ 
τοΰ παρελθόντος καί τήν διατή-

ρησι τόσων πνευματικών κειμη
λίων τών πατέρων μας.

Στήν προσπάθεια αύτή τών 
10—15 άνθρώπων τοΰ Συμβου
λίου ελάχιστοι είναι εκείνοι, οΐ 
όποιοι συνέτρεξαν ή μάς συντρέ
χουν, ένώ πολλοί μύρια θά ήδύ- 
ναντο νά πράξωσι διά τήν εύόδω- 
σιν του έργου μας, διότι καί τήν 
ύλικήν δύναμιν έχουν καί μέγα 
ήθικόν κύρος διαθέτουν, διά νά 
μάς αγκαλιάσουν και μαζί δλοι, 
άγαπημένοι και ήνωμένοι νά έ- 
κτελέσωμεν παρόμοια εκείνων, 
γιά τά όποια καυχώμεθα.

’Αγαπητοί μου πατριώται:
Έμίλησα πάντοτε μέ τήν 

γλώσσαν τής ειλικρίνειας και θά 
ομιλήσω καί πάλιν μέ αύτήν τήν 
ίδια.

Είναι λυπηρόν νά δεχώμεθα 
συγχαρητήρια άπό τούς ξένους 
πού παρακολουθούν τις εκδηλώ
σεις μας και Σεις, Σεις, οί Μα- 
κρηνοι νά στέκεσθε μακρυά άπα- 
θεϊς και ξένοι.

(Συνέχεια εις τήν 4ην Σελίδα)
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
— Δέν έκανε καλά ή Ελλανοδίκη 

Έπιτροπή.νά ορίση, ξανά, τόν ά
γων», εΐπε· μέ φανερή ταραχή στή 
θεία της.

—Κάθε απόφασή της, παιδί μου, 
εΐναι σεβαστή, έστω κι’ άν δέν εΐ
ναι σωστή, απάντησε έκείνη.

Ό Καλλίστρατος κι’ ό -μελαψός 
συναγωνιστής του δέ φαίνονταν α
κόμα. Κι’ όταν ή Πρόκλα εΐδε ότι 
αργούσαν τόσο πολύ, ανησύχησε. 
’Επωφελήθηκε, λοιπόν, τό συνωστι
σμό και πήγε ν’ άναζητήση, μέσα 
στό πλήθος, τόν Μελώνίωνα. "Οταν, 
επί τέλους, άντίκρυσε τά μαύρα, 
σγουρά του μαλλιά, κατόπι καί τό 
πρόσωπό του μάλιστα τόσο ήρεμο, 
ανάσανε' μ’ ανακούφιση. "Ενα βάρος 
έφυγε άπό τό στήθος της, όταν εΐδε 
ότι ό πιστός σκλάβος βρισκόταν 
κοντά, έκεΐ, ■ στήν ’Αφετηρία.

Προσπάθησε να τόν πλη,σιάση, δ
ταν ακούσε τό πλήθος νά θορυβή. 
’Ασυναίσθητα γύρισε πρός τήν άν- 
τίθετή της πλευρά καί τότε, άπό 
•μακρυά, εΐδε νάρχωνται οί δύο άρ-· 
μάτοδρόιμοι. Μέ καρδιά τρεμάμενη, 
τώρα; γύρισε καί πάλι στους δικούς 
της.

. —Ποΰ ήσουν,. Πρόκλα καί σ’ ά- 
ναζητούσάμε άπό δω κι’ άπό κεΐ; 
τήν παρατήρησε, ζωηρά, ή θεία της. 
Γι’ αυτό .μάς. έφερες στό κατώφλι 
τής θέας γιά νά κάμνης ό,τι θέλεις;

Ήταν, ή πρώτη φορά πού τή μάλ- 
λωνε μ’ αύτό τόν τρόπο ή θεία της.

—"Ο... ό.,.χι, άρχισε νά δικάιολο- 
γήται έκείνη. Πήγα νά κυττάξω λί
γο πιο κάτω, έτσι, άπό περιέργεια, 
καί παρασύρθηκα άπό τ’ άντίθετο 
ρεύμα τού πλήθους.

. —Έλ’ άπό δω νά σ’ έχω κάτω 
•άπό τήν επίβλεψή ·μου, τής εΐπέ ό 
‘ιερώνυμος, φαινομενικά ήρεμος, .έ
νώ τό έρευνητικό βλέμμα του προσ
παθούσε νά ραντέψη τά αίτια τής 
.ξαφνικής μεταβολής στους τρόπους 
τής άνηψιάς του.

‘Τά δυο άρματα βρίσκονταν άδεια, 
τώρα, καί περίμεναν, ξανά, τούς ά- 
ναβύτες τους. Δέν άργησαν νά ξα- 
ναγυρίσουν. Φρεσκαρισμένοι, λίγο 
πριν άπ’ τή στιγμή πού θά γινόταν 
ή έκκίνηση, παρουσιάστηκαν μττρο- 
ττά στήν Ελλανοδίκη έπιτροπή καί 
ύστερα’ άπό τούς καθιερωμένους τύ
πους,. προχώρησαν κι’ οί δυό τους, 
σοβαροί, μέ τό κεφάλι ψηλά, μέ. βή
μα βαρύ, πρός τ’ άρματά τους.

‘Ο Καλλίστρατος . φορούσε ένα 
μακρύ, πτυχωτό χιτώνα, όπως ταί
ριαζε στούς εύγενεΐς αθλητές. Ή 
μέση του ήταν σφιγμένη καλά, τά 
μπράτσα του γυμνά καί στό κεφάλι 
έφερε, όπως καί χθές, ένα απλό- με
τάλλινο διάδημα.

’ Ηταν ώραΐος σάν θεός καί τά πα
ράξενα, αστραφτερά του μαλλιά, φώ
τιζαν μ’ ένα υπερκόσμιο, θαρρείς 
φώς τό πρόσωπό του.

‘Ο μελαψός συναγωνιστής του ή
ταν πιό ψηλός, πιό βαρύς. Φορούσε 
ένα κοντόχοντρο, σκέτο, χιτώνα πού 
άφηνε νά φαίν.ωνται γυμνά τά μυώδι- 
κα, τριχωτά πόδια του. "Αν. καί ή
ταν νέος κι’ αυτός, ώστόσο φαινό-. 
ταν άρκετά πιο .μεγάλος άπ’ τόν 
Καλλίστρατο, γιατί εΐχε αφήσει· γέ- 
νεια .μακρυά καί τά μαλλιά του έ-

ΤΑΞΕΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου

"Ενας όμορφος πολιτισμός κρύ
βεται στή Γιούτα. Κι’ αυτή κρατά 
τήν πόρτα σφοκτά .κλειδωμένη μα
κρυά άπό τά βέβηλα μάτια τών ά
πιστων. ’Ανοίγεται διάπλατη, καθά
ρια μόνο στό λαό της, μόνο στούς 
Μορμόνους. Αύτούς που άκολούθη- 
σαν μέ κλειστά μάτία τόν δρόμο, 
πού τούς χάραξε ό προφήτης τους.

Μνημείο τέχνης ό Ναός τους,φτιαγ 
μένος άπό πελώρια λιθάρια, σοΰ 
προσφέρει νά λύσης ένα αίνιγμα : 
«Τί ύπάρχει μέσα;».

"Ενας άλλος · Ναός, σωστό αρι
στούργημα, περίφημα σκαλισμένος, 

- δέχεται κάθε έναν άνθρωπο, κάθε 
προσκυνητή.

Νά ένας λαός πού μέ τήν θέλησί 
τού άφησε τούς δικούς του αρχαί
ους καί βάρβαρους νόμους γιά νά 
δεχτή άλλους πιό πολιτισμένους, πιό 
■άνθρώπίνους. ΚΓ έγινε κι’ αύτός έ
να μικρό περήφανο άστέρι στήν ά- 
σπρογαλαζοκόκκινη σημαία τοΰ Έθ
νους. ΚΓ εΐναι ευτυχισμένος γι’ αύ
τό. ' ’

Καί. προχωράς. Ή Γή τής Έπα’γ- 
.γελίας. Ή Καλιφόρνια. Χαϊδεμένη 
άπό τό κύμα τοΰ Ειρηνικού. Γαλά
ζιος ό ούροα/ός της. Έδώ εΐναι καί 
τό όνειρο τής Χρυσής Νεολαίας. To j 
όνειρο νά κατοίκησης όχι χώρες 
όχι λαούς, όχι θρόνο ένός βασιλεί
ου, μά νά γίνης άρχοντας σ’ ένα

. μεγάλο άσπρο πανί, τήν οθόνη. To I 
όνειρο νά άντικρύσης άπό μακρυά 
γιά μιά στιγμή, αύτούς πού έγιναν

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ
πεφταν άχτένιστά, μαύρα, άσχημα, 
στούς ώμους του. Κάτω άπό τό πυ
κνά του φρύδια, τά όλόμαυρα μά
τια του εΐχαν μιά σκοτεινή λάμψη.

Κάποια στιγμή ό Καλλίστρατος 
σήκωσε τά μάτια του σά μαγνητι
σμένος πρός τά κάτω. Λές καί- ή
ξερε ποΰ ήταν ή Πρόκλα καί τήν 
κύτταξε. Αύτή άθέλά της τοΰ χα
μογέλασε κι’ ασυναίσθητα έκαμε έ
να φιλικό νόημα μέ τό χέρι της. Τήν 
άλλη στιγμή τό κατάλαβε καί ντρά
πηκε.

‘Ο Άσιάτη,ς αγωνιστής άντιλή- 
φθηκε οτι ό νεαρός συνάδελφός του 
έκαμνε νεύμα σέ κάποιο γνωστό του 
πρόσωπο καϊ έπωφελήθηκε τήν ευ
καιρία για νά .κλωτσήση άπανωτά 
κάποιο τροχό άπό τ’ άρμα τοΰ Καλ- 
λίστρατου.

’Ανατρίχιασε σύγκορμη ό Πρόκλα. 
’Ασυναίσθητα έβαλε τό. χέρι της, 
πάνω στό χέρι τόΰ θείου της.

— Τί έπαΟες; τή ρώτησε ό Ιε
ρώνυμος' άνήσυχος.

-— Φοβάμαι, θεΐε, ψιθύρισε ή κο
πέλλα.

— Τί φοβάσαι, δέ βλέπω τό λόγο.
·.— Φοβάμαι...
Οί άντίπαλοι προχώρησαν στ’ άρ

ματά τους, άνέβηκαν, πήραν τά χα
λινάρια στά χέρια τους. Μέ τά κορ
μιά στητά, μέ τά μάτια λαμπερά, 
περίμεναν τό σύνθημα γιά νά ξεκι
νήσουν.

Τό πλήθος κρατούσε τήν . άνα- 
πνοή του. Τότε υψώθηκε μιά φω
νή; Μιά φωνή, γεμάτη αγωνία.

— Καλλίστρατε... μή μαστίγωσης 
τ’ άλογά σου...

Κι’ .ένώ ολοι, σηκώνονταν γιά ν’ 
άντιληφθοΰν τί γινόταν, ή Πρόκλα 
•εΐδε τό Μελανίων.α νά τρέχη πρός 
τό άρμα τοΰ Καλλίστρατου καί νά 
δείχνη, κάτι στόν τροχό.

Ή φωνή του ακούστηκε, πάλι, 
δυνατή:.

— Κυττάξτε, σεβαστοί ελλανοδί
κες; τί έκανε ό Άσιάτης.

— Τί έκαμε; τί έκαμε; ψιθύριζε, 
ό κόσμος.

— Ξεχαρβάλωσε τόν τροχό, άπο- 
κρίθηκε ό Μελανίωνας. Δέ βλέπετε; 
"Υστρ’ άπό λίγες στροφές ή ρόδα 
θά φύγη.

‘Ο Καλλίστρατος πήδησε κάτω 
άπό τ’ άρμα του κι’ ό. άλλος τόν μι
λήθηκε. Μερικοί άπό τούς έλλοονο- 
δίκες προχώρήσαν, ρίχνοντας βλέμ
ματα, γεμάτα αποδοκιμασία, στό 
γίγαντα άρματοδρόμο. Αυτός κόκκι
νος, μέ μάτια πιό σκοτεινά, άκόμα, 
πετοΰσε μέσ’ άπ’ αυτά αστραπές 
θανάσιμου μίσους, στόν Καλλίστρα
το.

"Αρχισαν συζητήσεις άνάμεσα 
στούς ελλανοδίκες καί στούς .άθλη
τές. Στό τέλος ή φωνή τοϋ βάρβα
ρου υψώθηκε γεμάτη αγανάκτηση:

— Δέν ευθύνομαι έγώ, γι’, αυτό 
πού έγινε. Καϊ ποιος σάς βεβαιώνει, 
σεβαστοί ελλανοδίκες, πώς αυτό δέν 
έγινε άπό άνθρώπους. τοΰ Καλλί
στρατου;...

Κι’ έπειδή τόν. κύτταξαν μ’ άπο- 
ρίσ,^ έξήγησε μέ τήν τραχειά του 
φωνή:

( Η συνέχεια στό έπόμενο) 

ίνδαλμά σου στήν παιδική σου ήλι
κία. Τό Χόλλυγουντ, πού σέ τραβά 
σάν μαγνήτης. Τό Χόλλυγουντ, πού 
ήταν, εΐναι καί θά εΐναι ό θρόνος 
τής έβδομης τέχνης.

Τώρα πιά δέν μπορείς νά προχω- 
ρήσης μόνος. ’Αραγμένο στ’ ακρο
γιάλι σέ περιμένει ένας ψηλός 
μαυροντυμένος καπετάνιος. Τό μι
κρό του ιστιοφόρο, ή «Τίκι», σέ 
καλωσορίζει μέ διάχυτη χαρά. ’Α
νοίγουν τ’ άσπρα πανιά, τυλίγεσαι 
στά μυστήρια τοΰ πελογου. Άχνο- 
ψαίνεται ή στεριά. Ή στεριά μέ τά 
εξωτικά άρώματα.. Τά νησιά τής 
πολυτραγουδισμένης ‘ Χαβάης. Τί ό- 
μορφιά! Έδώ θάπρεπε νά βρίσκον
ταν ό Παράδεισος. Νοιώθεις άνίκα- 
νος νά φυγής, σάν σκλαβωμένος άπό 
άλλόκοτα μάγια όνείρου.

ΚΓ όμως ήρθε ό καιρός νά πής 
«αντίο». Τό τέλος τοΰ ταξιδιού σου 
έφτασε. Μά ή χώρα σοΰ έδωσε ό,τι 
εΐχε. Τήν όμορφιά της, τήν καλοσύ
νη της. Σέ χαιρετάει ή Χαβάη καί 
μαζί της όλη ή γή, όλος ό Νέος Κό
σμος.

Τό πλοίο μακραίνει. Τό λουλούδι- 
νο στεφάνι έχει μείνει έκεΐ στό χέ
ρι σου καί σέ κεντά. Τό ρίχνεις στή 
θάλασσα. Μιά εύχή ανεβαίνει στά 
χείλη σου : «Νάφτανε τό στεφάνι πί
σω στήν άκρογιαλίά καί τότε θά ή
μουν σίγουρος ότι μιά μέρα θά ξα> 
ναρχόμουν». Άλόχα, Χαβάη, Άλό- 
χα ’Αμερική, χώρα πανέμορφη, ψιλό- 
ξένη γή!

ΦΙΛΙΩ ΚΟΜΗΤΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ Κ I Ν Η 2 I Σ

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΡΕΙΑ
ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

Στό θέατρό μας σπάνια μάς δί
νεται ή ευκαιρία νά δούμε ένα Ελ
ληνικό καί σύγχρονο δραματικό έρ
γο πού νά άποβλέπει σέ άξιώσεις 
τέχνης. Ποΰ καί ποΰ κανένα νεορέα- 
λισ.τικό δραματάκι έπηρεασμένο ά
πό τούς ξένους, ή κανένα ιστορικό 
δράμα μέ άξιώσεις Επιφυλλίδας, ή 
κανένα ήθογραφικό κατασκεύασμα 
χωρίς άξιώσεις. Γιά πρώτη φορά 
παίζεται έργο πού προσπαθεί νά ξε- 
περάσει αύτό τό χαμηλό έπίπεδο, 
άν καί γιά νά τό πετύχει διάλεξε 
τό πιό χαμηλό έπίπεδο της κοινω
νικής ζωής.

Ό Οΐκος ’Ανοχής εΐναι τό θέμα 
του ή κατάργηση τοΰ θεσμού άπο- 
τελεΐ τήν ιστορική του στιγμή. Θά. 
μπορούσε ό κ. Γαλανός, ό συγγρα
φέας τοΰ έργου, ν’ άκολουθήση τήν 
νεορεαλιστική σχολή καϊ νά μάς 
προσφέρει μιά παρέλαση τών δυστυ
χισμένων αύτών πλασμάτων μέ μιά 
παράλληλη παρέλαση τής άκόμα πιό 
άξισθρήνητης πελατείας των. Τότε 
τό έργο θά ήταν «τολμηρό» μέ τήν 
παραφθαρμένη άπό τόν κινηιματο- 
γράψο άκόλαστη έννοια τής λέξης. 
.‘Η τόλμη, άν μπορεί νά τήν πει κα
νείς έτσι, τοΰ συγγραφέα βρίσκεται 
ατό ότι άγνοεΐ τήν πελατεία καί τϊς 
πράξεις της, κάϊ συγκεντρώνεται 
στήν ιδιωτική ζωή αύτών τών πλα
σμάτων, πού οί συνθήκες, ή άνάγκη, 
ό έκβιασμός ή ή σκοπιμότητα τϊς 
έσπρωξε στό «βρώμικο» αύτό επάγ
γελμα. Κ’ ένώ παρακολουθείς τό ξε
κίνημα τής νέας πόρνης καϊ τό κα
τάντημα τής παλιάς, κ’ ένώ διαπι
στώνεις πώς ό <<Οΐκος» εΐναι ένας 
άτίτστειρωτϊκός σταθμός, τοΰ ’Έ
ρωτα, βλέπεις μέσα στόν.’ίδιον Οΐ- 
κο ν’ αλωνίζει ό ’Έρωτας ό γιομά
τος όνειρα, έλπίδες, κΓ αγνότητα 
άκόμα, άρκεΐ ο άρσενικός του φο- 
ρέα:ς νά μήν εΐναι «Πελάτης».

Μέ τήν διάλυση τών Ο’ίκων Άνο 
χής οί τρόφιμες τών Κόκκινων Οο· 
ναριών άντικρύζουν τήν ιστορική 
τους στιγμή. Τό κλείσιμο τοΰ σπι
τιού τϊς υποχρεώνει ν’ άναθεωρή-

Αόγφ τής περιόδου τών Άπόκρεω 
λίγες άπό τις ταινίες πού προεβλή- 
θησαν τόν περασμένο μήνα παρου
σίαζαν ένδιαφέρον. ’Ανάμεσα άπό 
τις πολλές μετριότητες πού προε- 
βλήθηκαν ξεχωρίζουμε μερικές πρα
γματικά αξιόλογες.
ΠΕΡΣΥ ΣΤΟ ΜΑΡΙΕΜΠΑΝΤ
Σκηνοθέτης: ΑΛΑ IN ΡΕΝΑΙ 
Πρωταγωνισταϊ: ΤΖΙΟΡΤΖΙΟ ΑΛ-

ΜΠΕΡΤΑΤΣΙ - ΝΤΕΑΦΙΝ ΖΕ- 
ΡΙΓΚ.

Παραγωγή: Γαλλική.
Εΐναι μιά ταινία πόλύ. πρωτ-οπο- 

ρειοίκή τοΰ Άλαϊν Ρεναί σκηνοθέ
του καί τής περίφημης περσυνής 
ταινίας «Χιροσίμα, άγάπη μου». 
"Οπως καί ιστή «Χιροσίμα» έτσι καί 
σ’ αυτήν ό Άλαϊν Ρεναί χρησιμο
ποιεί καινούργια μέσα έκφράσεώς. 
ΚΓ έδώ ύπάρχει ή άρνησι τής χρο
νολογικής άφηγήσεως καί χρησιμο- 
ποιοΰνται οί εικόνες σέ αντίβαρο 
τοΰ λόγου. Τό παρόν μέ τό παρελ
θόν συνδέεται, συγχέεται καί συν
υπάρχει συνεχώς κΓ ό θεατής πρέ
πει νάχη συγκεντρωμένη τήν προ
σοχή του γιά νά μπορέση νά.τό κσ1· 
ταλάβη. ‘Ο Ρεναί πιστεύει πώς ό 
κάθε θεατής ίέξηγεΐ ό,τι βλέπει α
νάλογα μέ τόν δικό του δέκτη καϊ 
τόν άφίνει νά σκεφτή τϊς έκδοχές 
πού έκεΐνος θέλει. Στήν ταινία του 
αύτή άφηγεΐται μιά ερωτική ιστο
ρία γιά νά δείξη τήν άβεβαιότητα 
τοΰ έρωτα. "Ενας άνδρας συναντά 
μιά γυναίκα σ’ ένα μεγάλο ξενοδο
χείο καϊ προσπαθεί νά τήν πείση 
νά τον άκολουθήση έπι μένοντας πώς 
είχαν κΓ άλλοτε συναντηθή. Εκεί
νη παίρνει στήν άρχή τήν ύπόθεσι 
ε:ύτή σάν παιγνίδι μά. ό άνδρας έ
πι μένει ώσπου νά τήν κάνη νά . υπο
χώρηση, κατανικωντας τούς φόβους 
της νά έγκαπαλείψη τόν σίγουρο· 
κόσμο της.

‘Η σκηνοθεσία τοΰ Άλαϊν Ρεναί 
καϊ στήν Ταινία αύτή είναι κατα
πληκτική καϊ τά ευρήματα του ά
πειρα. Μάς δίνει μιά ταινία ποίη
μα γυρισμένη σέ μιά ατμόσφαιρα 
ονείρου. "Οπως καί στήν «Χιροσί
μα», παρουσιάζει μιά νέα καλλιτέ- 
χνιδα, τήν Ντελφϊν Ζερϊγκ πού γοη
τεύει.

Ή ταινία αύτή απευθύνεται 
στούς λίγους. Σ’ αυτούς πού μπο
ρούν —δπως κι’ ό ίδιος εΐπε— νά 
τήν δοΰν σάν άγαλμα καϊ νά τήν α
κούσουν σάν διτερ'α, γιά νά τους

(^λέξη Γαλανού)
σκ·υν τή θέση τους καϊ τή στάση 
τ<υς. Οί σχέσεις τους μέ τήν Μα- 
τρόνα καϊ τούς σωματέμπορους πού 
τις έσπρωξαν στό έπάγγελμα ά/α- 
ταράίονται. ‘Η κάθε μιά αντιμετω
πίζει τό πρόβλημά της μέ όσες δυ
νάμεις τϊς έχουν άπομείνει. "Αλλες 
θά τολμήσουν, νά τινάξουν τόν βούρ
κο άπό τήν ψυχή τους, άλλες, άπό 
ένα καινούργιο χτύπημα τής μοίρας 
θά σκύψουν τό κεφάλι, άλλες θά πνίς 
•ξόυν τήν τραγική τους μοίρα στά 
ήσυχα νερά τού λιμανιού καί άλλες 
θά περιορίσουν τά όνειρά τους στήν 
καινούργια μορφή τού. έπαγγέλμα- 
ττς χωρίς Ματρόνα. Κ’ ένώ ό Οΐ
κος καταρρέει, μέσ’ άπό τά ουντρί- 
μια του πραγματοποιείται τό όνει
ρο τής γριάς πόρνης, νά ζήσει έΐίϊ 
τέλους μέ τόν καλό της σέ ριά φτω
χή καλύβα.

Τά Κόκκινα Φανάρια εΐναι αναμ
φισβήτητα έργο ποιότητας. ‘Ωστόσο 
λές καϊ ό Γαλανός προσπαθεί σάν 
άκροβάτης νά σταθή άκριβώς πάνω 
στά όρια πού χωρίζουν τήν απλή 
ποιότητα άπό τήν γιομάτη αξιώσεις 
Τέχνη. ’Έχει δλο τόν εξοπλισμό νά 
κάνει τό μεγάλο πήδημα μά λές καί 
δειλιάζει, ϊσως γιατί είναι ή πρώ
τη φορά πού θά πηδήσει. Κάϊ μέ
νει έκεΐ μετέωρος. Αύτός ό μετεωρι
σμός ύ’ΐάρχει σ’ όλες τϊς κρίσιμε·: 
σελίδες τού χειρογράφου του. Δου
λειά τοΰ σκηνοθέτη είναι νά τόν- 
σπρώξει, άπό τή σωστή μεριά. "Ο
πως ακριβώς σπρώχνουν τούς' αλε
ξιπτωτιστές στό πρώτο τους πήδη
μα άπό τήν πόρτα τού αεροπλάνου.

Τό κατά πόσο αύτό πραγματο
ποιήθηκε, δέν εΐναι δουλειά τούτης 
τής στήλης πού δπως δηλώσαμε θά 
περιορίζεται μόνο στήν άνάλυση 
τών έργων, καί μόνο εκείνων τών 
έργων που άξίζει τόν κόπο νά πά
τε νά δήτε. Τό ποσοστό συνεισφο
ράς στή θεά Τέχνη τοΰ συγγοαφέα 
τού σκηνοθέτη καί τών ηθοποιών ·3ά 
τόν κρίνετε .μόνοι σας. Τούτη ή στή·- 
λη είναι άπλώς βοηθητική.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ 

προκαλέση τϊς άντ(δράσεις πού ά- 
φίνει ένα έργο τέχνης.
ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ 
Σκηνοθέτης: ΜΑΡΙΟ ΜΟΝΙΤΣΕΑ-

ΑΙ.
Πρωταγωνισταϊ : ΒΙΤΤΟΡΙΟ ΝΤΕ 

ΣΙΚΑ, ΜΑΡΤΣΕΑΑΟ ΜΑΣΤΡΟ- 
ΓΙΑΝΝΙ, ΑΑΜΠΕΡΤΟ ΣΟΡΝΤΙ, 
ΜΑΡΙΖΑ ΜΕΡΑΙΝΙ - ΑΟΡΕΛ
ΛΑ ΝΤΕ ΛΟΥΚΑ.

Παραγωγή: ΙΤΑΛΙΚΗ.
’Αντίθετα μέ τήν παραπάνω ται

νία τό έργο αύτό εΐναι καταληπτό 
άπό δλους καϊ άρκετά διασκεδαστι- 
1<ό. 'Ο διάσημος σκηνοθέτης Μάριο 
Μονιτσέλλι πού μάς έδωσε τόν 
«Μεγάλο Πόλεμο» σαιτυρίζει τήν δυ
σπιστία τών απλοϊκών άνθρώπων 
απέναντι στήν έπιστήμη. Είναι ή 
πάλη ένός κομπογιαννίτη μέ τόν ε
πιστήμονα γιατρό, πού πάει σ’ έ
να ιταλικό χωριό καϊ άπειλεΐ νά τοΰ 
πάρη τήν πελατεία του Φυσικά δ
λα τελειώνουν καλά μέ τήν νίκη τής 
έπιστήμης άλλά μεσολαβούν τόσα 
χαριτωμένα έπεισόδια πού δίνουν 
τήν εύκαιρία στόν Μάριο Μονιτσέλ- 
λι νά δείξη τή σιγουριά τού ταλέν
του του καϊ στούς ηθοποιούς νά δώ
σουν εξαιρετικές δημιουργίες ιδίως 
ό Βιττόριο ντέ Σίκα ό όποιος εί
ναι άφθαστος.
ΕΝΑ... ΔΥΟ... ΤΡΙΑ.
Σκηνοθεσία : ΜΠΙΑΛΥ ΓΟΥΑ Ι Λ-

ΝΤΕΡ.
Πρωταγωνισταϊ: ΤΖΕΗΜ-Σ ΚΑΓΚ- 

ΝΕΎ· - ΧΟΡΣΤ ΜΠΟΥΧΟΛΤΣ - 
ΠΑΜΕΑΑ ΤΙΦΙΝ.

Παραγωγή: ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ-
Ή ταινία αύτή εΐναι πολύ κατώ

τερη άπό άλλες δημιουργίες τού Α
μερικανού 'σκηνοθέτου Μπίλλυ Γου- 
άϊλντερ, καϊ απογοητεύει δσους ά- 
πήλαυσαν τϊς ταινίες του.: «Μερικοί 
τό προτιμούν καυτό» καϊ «Γκαρσό
ν ιέρα». Επειδή δμως χαρίζει δυό 
ώρες εύχάριστ·ες στόν θεατή, τήν 
αναφέρουμε παρ’ δλο πού βρίσκου
με τήν σάτυρσ τών Γερμανών και 
Ρώσων πολύ, παιδαριώδη καϊ χον- 
τροκομένη, ένώ τών Αμερικανών εί
ναι πολύ τσουχτερή.

Εΐναι τά δεινοπαθήματα ένός Α
μερικανού διευθυντοΰ τής «Κόκα - 
Κόλα» στό Δυτικό Βερολίνο άπό 
τήν φίλοξενουμένη του δεκαεφτάχρο 
νη καϊ έλαφρόμυαλη κόρη τοΰ Προ
έδρου τής εταιρίας, ή όποια έρω- 
Υεύεται ένα- Γερμανό, κομμουνιστή

εκάο^εΐΞ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Κ· ΦΑΛΜΠΟΥ

ΜΠΕΖΕΣΤΕΝΙΑ ΚΑΙ ΧΑΝΙΑ
ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ

Ά8ήναι 1?ό1

(Άνάτυπον άπό τό Θ’, τόμον των 
Μικρασιατικών χρονικών)

Μέ μεγάλο ένδιαφέρον έδιάβα- 
σα τήν νέαν μελέτην τοϋ γνωστού 
συγγραφέως κ. Φιλίππου Κ. Φάλ 
μπου, γιά τ’ άνωτέρω οικοδομή
ματα πού ύπήρχαν στήν Σμύρνη. 
Ό δόκιμος αύτός, στά ζητήματα 
ιδίως τής ,πατρίδος του, συγγρα- 
φεύς, μάς είχε δώσει προηγουμέ
νως δύο άκόμη μελετάς του, πού 
είχαν τυπωθή σέ προηγουμένους 
τόμους τών «Μικρασιατικών Χρο
νικών», τόν «Τελευταίο τύπο τοΰ 
άστικοϋ σπιτιού τής Σμύρνης» 
(στόν Ζ' τόμο), όπου μέ λεπτομέ
ρειες καί μέ λαογραφικήν διάθε- 
σιν, περιγράφεται τό τυπικό τε
λευταίο άρχοντόσπιτο τής ’Ιωνι
κής μεγαλοπόλεως καί τόν «Φραγ 
κομαχαλά τής Σμύρνης καί τά 
Φρανκοχιώτικα βιβλία»σ τόν Η' 
τόμο) , μέ τήν πλήρη καί ένδια- 
φέρουσα περιγραφή τής μοναδι
κής στήν ’Ανατολή φράγκικης 
συνοικίας τής Σμύρνης καί δπου 
άκόμη μέ έμβρίθειαν άναλύεται 
πλήρως τό ιστορικό τών φραγκο- 
χιώτικων βιβλίων (βιβλίων σέ 
γλώσσα ελληνική, τυπωμένων μέ 
λατινικούς χαρακτήρες) .

’Ήδη, στή νέα του αύτή Εργα
σία γιά τά Μπεζεστένια (σκεπα
στές άγορές) καί τά Χάνια, μέ 
πλήρη γνώσιν τών ανατολικών θε 
μάτων, μέ έμβρίθειαν εύσυνειδή- 
του μελετητοϋ καί μέ τήν γνω
στή νοσταλγική του διάθεση, ό φί 
λος συγγραφεύς, μάς μεταφέρει 
καϊ πάλιν στά καλά χρόνια τής 
έλληνικής εύτυχισμένης πάντοτε 
πατρίδας του. Μέ οξεία παρατη
ρητικότητα , μέ χιούμορ καί γλα- 
φυρότητα, προ πάντων δμως μέ 
τεκμηριωμένη έξέταση καί'έρευ
να τών θεμάτων, μάς έρμηνεύει 
καί εξηγεί πολλές πτυχές τής Ι
στορίας τής Σμύρνης τών τελευ
ταίων αιώνων, στενά συνδεοεμέ- 
ιες μέ τήν πρωτοφανή της έμπο- 
ρική καί οίκονψ.’.κή εξέλιξη καί 
τού έχουν άμεση σχέση μέ τά 
Μπεζεστένια αύτά καί τά Χάνια 
της, οίκοδομήμχ εξαιρετικά, δ 
χι μόνον άπό άπόώεως κτιριακής, 
άλλά καί έμπο.ρικί); καί οίκονομι- 
κ-ήςι

Σάν ένας άκούραστος καί αδι
όρθωτος πατριδολάτρης τής αλη
σμόνητης πατρίδος του, έρευνα 
καί μελετά μέ πάθος τά φαινόμε
να τής . οικογενειακής, κοινωνι
κής, έμπορικής, πνευματικής καί 
πολιτιστικής ζωής τών Ελλήνων 
τής ’Ιωνίας. Καί μάς δίδει τ'ήν.εύ 
καιρία νά σκεπτόμέθα καί τώρα 
άκόμη, ύστερα άπό μιά δλόκληρη 
40ετία, τό πρωτοφανές γενοκτο- 
νικό έγκλημα πού συνετελέσθη 
κάτω άπό τάς εύλογίας τών λε
γομένων πολιτισμένων λαών τής 
Εύρώπης καί πού στιγματίζει τήν 
νεώτερη ιστορία, μέ τό ξερρίζω- 
μα άπό τήν γενέτειρά τους, τών 
φορέων ένός άπό τούς άρχαιοτέ- 
ρους πολιτισμούς πού διεμόρφω- 
σαν οί αιώνες.

Έξ άφρρμής τών άνωτέρω, μοΰ 
έρχεται στήν σκέψη πώς κανείς 
άπό ήμάς τούς Λιβισιανούς, δέν 
έφρόντισε νά δώση τήν περιγρα
φή τοΰ έντελώς ίδιοορύθμου σπι
τιού τού Λιβισιοΰ. Πλήν δμως, ή 
παράληψις αϋτη, πρέπει τό συν- 
τομώτερον νά καλυφθή.

Ήδη μέ τήν έκδοσιν άπό τό. 
Μικρασιατικόν Κέντρον Σπουδών, 

του Ανατολικού Βερολίνου.
Δυστυχώς, δέν μιτοροΰμε νά ά- 

ττασχολήσουμε περισσότερο τόν χώ
ρο τής έφημερίδος γι’ αύτό αναφέ
ρουμε μερικές άκόμα ταινίες πού 
παρουσιάζουν κάποιο ένδιαφέρον; 
Τήν «Καλοκαίρι καϊ καταχνιά», γιά 
νά θαυμάστε τήν καιταπλήκτική ερ
μηνεία τής Τζελαντϊν Πέητζ, ή ο
ποία φέρεται ύποψήφια τώρα γιά 
τό βραβείο "Οσκαρ. Τήν «"Οσα ε- 
σβυσε ό άνεμος», ή οποία βραβεύ
τηκε πέρσυ στό κινηματογραφικό 
Φεστιβάλ τών Καννών μέ πρωταγω
νίστρια τήν Άλίντα Βάλλι. Τήν ούγ 
γρική ταινία «Μπαλλάντα άγάπης», 
μέ τήν Τατιάνα Σαμοήλοβα καϊ τήν 
Αντιπολεμική πολωνική ταινία «'Η 
πόλη θά πεθάνη απόψε».

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό κ. Γεώργιος Ρεστίδης καί 
ή Δεσποινίς Ευαγγελία Κιλμέ- 
τη ήρραβωνίσθησαν τήν 25ην 
Φεβρουάριου. Εύχόμεθα τα- 
χεϊαν τήν στέψιν καί κάθε 
ευτυχίαν.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

'Ανεχώρησεν τήν 17ην Ια
νουάριου διά τοΰ ΰπερωκεα- 
νείου “’Ολυμπία,, ή δημοσιο
γράφος κ. Μαίρη Γιαγκιλίτση 
δΓ Ηνωμένας Πολιτείας καί 
Καναδαν.

ΑΦΙΞΕΙΣ

Άφίχθησαν έκ Μελβούρνης 
Αυστραλίας πρός έπίσκεψιν 
τών έν ‘Ελλάδι συγγενών των 
οί πατριώται μας Κωνσταντί
νος Παπαμιχάλης μετά τής συ
ζύγου του Γΐελαγίας τό γένοό 
Καρατζα.

'Η δεσποινίς Λίτσα ’Αφάρα- 
αίσθητικός κόρη τοϋ πατριώ
του μας Γεωργίου ’Αφόρα έ- 
πέστρεψεν έκ Βιέννης καί έγκα- 
τεστάθη είς ’Αθήνας καί είς τήν 
οδόν Πατριάρχου Ιωακείμ 31, 
έντός τοϋ κομμωτηρίου “Άρ- 
λεκέν,,.

ΠΕΝΘΗ

Μετά λύπης μας άγγέλλομεν 
τόν θάνατον τοϋ πατριώτου 
μας Γεωργίου Ευθυμίου Καβά- 
ση. Τήν σύζυγόν του Δέσποι
ναν, τήν μητέρα του Εύδοκίαν 
•καί τά τέκνα του συλλυπούμε- 
θα θερμώς.

Στάς 7 Φεβρουάριου άπε- 
βίωσε στά Χανιά τής Κρήτης 
ό εκλεκτός συμπολίτης μας 
Ευριπίδης Παυλίδης ό τελευ
ταίος τών υιών τής διαπρε
πούς οϊκογενείας τοϋ ’Εμμα
νουήλ Παυλίδη.

Τήν οϊκογένειάν του καί λοι
πούς συγγενείς είς Κρήτην καί 
’Αθήνας συλλυπούμεθα θερμώς.

ΔΩΡΕΑΙ

*Η κ. ’Ελπίς Μιχ. Κομήτου 
μας άπέστειλεν δραχμάς (500) 
πεντακοσίσς είς μνήμην τοϋ 
συζύγου της Μιχαήλ Κομήτου 
υπέρ τής ίδρύσεως τοϋ “ΛΙΒΙ- 
ΣΙΑΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ,,. 
—

‘Η κ. Δέσποινα ’Αγ. Ζαμπά
κη μας άπέστειλε δραχμάς δια- 
κοσίος πεντήκοντα (250) εις 
μνήμην τοΰ άδελφοΰ της Μι- 

|χαήλ Κομήτη υπέρ ίδρύσεως 
τοϋ “ΛΙΒΙΣ1ΑΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ,,.

ΜΕΗΤΙΙΟΥΜ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΛΑΚΛ)

Δέχεται καδ’ έκάστην s 
6—12 π. μ. καί 4—8 μ. μ. 

Διεύδυνσις : 
Παρδενίου 6 καϊ Νοταρά 

ΤΗΛΕΦ. 89.746

Έιοτϊϊγκοραφειον 
iEIUFII ΜΙΓΓΓΙΙίΡΙ 

ΟΔΟΣ ΝΙΚΙΟΥ 9
ΤΗΛ. 21.381 

ΑΘΗΝΑΙ

τών παροιμιών τοΰ Λιβισιοΰ, τής 
Κας Καλλιόπης Μπουγιούκου - 
Μουσαίου καί της προσεχούς έκ- 
δόσεως τής μελέτης τοΰ ιδιώμα
τος τοΰ Λιβισιοΰ, τοΰ καθ. της Φι 
λολογίας τοΰ Πανεπ. τής Θεσσαλο 
νίκης κ. Άρλιώτη, έγινε μιά πο
λύ άξιόλογη εργασία, έλπίζουμε 
δέ δτι θά άκολουθήσουν καί άλ- 
λαι έργασίαι πάνιο στά λαογραφι- 
κά. θέματα τά τόσον πλούσια άλ
λωστε τής πατρίδος μας, είτε διά 
τής έφημερίδος μας, είτε διά τών 
«Μικρασιατικών Χρονικών», τά 
όποια εΐναι πρόθυμα νά φιλοξενή
σουν κάθε σοβάράν ιστορικήν ή 
λαογραφικήν μελέτην, άφορώσαν 
τήν πατρίδα μας Μάκρην καί Λι
βίσι.

Μ. ΧΛΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΤ
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I
 ΣΥΝΔΡΟΜΑ! ) 
’Εσωτερικού : )
Έτησία . . Δρχ. 60ί

'Εξάμηνο; » 35 ί

’Εξωτερικού: <

Έτησία $ 5 ή £ 2 )

Εξάμηνο; $ 3 ή £ 1 t

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ S 
PENAN ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ (

Σατωβριάνδου 4, 7ο; όροφο; ί 
Γραφεϊον 14 — Τηλέφ. 535.066 )

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ )

Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΜΝ \

Σατωβριάνδου 4, 7ο; όροφο; (

Γραφεϊον 14 /

Διενθύνσει; συμφώνω; τω Νόμω. ί 
‘Υπεύθυνο;: )

ΡΕΝΑ Α· ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ) 
Κεφαλληνία; 47' — Άθήναι I

Υπεύθυνο; Τυπογραφείου: ι 
mHJiiiim aiM > 
ΓΓάτμου 44—Άθήναι (ΔΗΛΩΣΙΣ

Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 
έκφράζουν υποχρεωτικά καί τάς 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Προς

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τόΰ

Συλλόγου «Ή Μάκρη»
Άβήνας

Κύριοι,

Παρακαλώ δεχθήτε .τά; Θερ- 
μά$ ευχαριστίας μου διά τήν 
συμμετοχήν σας είς τό βαρύ 
•πένθος μου έττι τή άπωλεία τοϋ 
άγαττημένου μου συζύγου Μι
χαήλ Ν. Κομήτη..

Έττί τή ευκαιρία, είς μνήμην 
τοΰ συζύγου μου, εσωκλείω τή 
τταρούση δραχμάς Πεντακοσίας 
(500) υπέρ τοϋ άνεγερθησομέ- 
νου Μουσείου «Λιβισιανό 
Σπίτι» διά τήν διαιώνισιν 
τών παραδόσεων τής Πατρί
δος μας.

Π. Φάληρον 3 Μαρτίου 1962

Μετά τιμής 
(Ελπίς χήρα Μιχ. Κομήτη)

ΛίΒΙΣΙΑΝΟί ΔΙΑΛΟΓΟΙ
—’Έ! Δέσποινα! Δέσποινα!

— Τ’ εΐνιν, μαρή; Κι’ άν του' 
νειν πού θέλεις;

—’Έθΐλα νά σι ρουτήξου τούνους 
αράδα εΐνιν αϋριουν τού πουρνόν 
γιά νά πύρωση τούν φούρνουν; Γιά 
νά ξέρου τί ώραν νάμπου σ·ού ζύ- 
μωμαν;

—"ΈΘελα νά τούν πυρώσω ίβώ 
γιατ’ εΐνιν ή άράδα μου, άμ’ θά φύ- 
ου τήν αυγήν στού κόμμαν, στά 
κλαδγιά,

—Αλάργου θά πάϊτι στόύ κόμ
μαν, στά κλαδγιά;

—’Αλάργου θά πάουμουν, κόρη 
μου, γιατί ίδώ κοντά έν εχει κλαδί λ

— Χάτε δά Τέτα Χρουσή έν θάρ- 
της νά πάουμουν στόύν γιοκλάτιζ- 
μαν γιατί θέλου νά πάου νά γιοκλα- 
τίσου μιάν έλιάν τήν μάνναμ μου 
κϊ νά τήν πάου κϊ μιάν ίλιάν νιρδν 
κΓ έναν κουνίν ψουμϊν γιατί θάχει 
πεινάσει ή κακουμοίρα.

—Άλίμενεί μου, κόρη μου νά 
πιάσου ένα δυό γουλιές κϊ νάρτόυ.

— Μαρή, Θειά Χρουσή, θάρτη «Γ 
ή Σουτήρα τής θείας τής Δέσποι
νας στού γιοκλάτιζμα γιά τήν μά
ναν. της;

— Τήν ήρώτηξα, κόρη μου, καϊ μ’ 
εΐπεν, βόχι, έν θάρτη. ’Έμ’ αύτή πι- 
δάκιν μου εΐνιν μιάλη κουνιάρα.

ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ

Β Υ Ρ Ω Η ϊ X A §< i Ζ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 522.493 527.207

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΣ

Ή ρευματοειδής άρθρΐτις εΐναι 
βαρειά νόσος του οργανισμού, λίαν 
ενοχλητική καί βασανιστική λόγω 
τών έντονων καί αφορητών ένοχλη- 
μάτων μέ τά όποια έκδηλοΰται. ‘Ως 
ιατρικός δρος είναι έττιτυχής, διότι 
χαρακτηρίζει τήν αυτονομίαν καί α
νεξαρτησίαν τής φοβέρας τούτης 
ττσθήσεως. Παλαιότερον είς τά κρά
τη έχρησιμοποιεΐτο δ δρος «χρονία 
άρθρΐτις»ό όποιος ούδέν προδικάζει, 
διότι ή νόσος αυτή δέν άποτέλεΐ 
συνέχειαν τοΰ όξέως ρευματισμού, 
αλλά ίδιαν νόσηράν οντότητα καί 
άγνωστου μέχρι σήμερον αιτιολογί
ας. Εΐναι νόσος παρουσιαζ’ομέ'νη 
συχνότερρν έπϊ γυναικών καί άγνω
στον διά ποιον λόγον. Πρόκειται 
περί βλάβης τής μεσοκυττάριου ου
σίας ήτις έπιστημονικώς άποκαλεΐ- 
ται «κολλαγόνον». Τήν αιτίαν τή·.· 
νόσου ταύτης μέχρι σήμερον δέν 
κατώρθωσεν ή έπιστήμη νά έντοπί- 
ση καί διά τόν λόγον τούτον ένοχο- 
ποιούνται πλεΐστοι παράγοντες όπως 
ένδοκρινικοί, λοιμώδεις, ψυχικοί, ή 
ύγρασία καί ή κληρονομικώς μετα
διδόμενη προδιάθεσις. 'Ως άποδει- 
κνύεται συμπεραεημάτικώς δέν δυνά- 
μεθσ νά καθορίσωμεν επακριβώς έ- 
νιαίαν αιτίαν είς τήν οποίαν νά ά- 
ποδοθή ή ρευματοειδής άρθρΐτις ώς 
νόσος, παραμένουσα τοιουτοτρόπως 
προβληματική ή προέλευσίς της.

Λύτη ’χαρακτηρίζεται άπό φλεγ
μονήν τού αρθριτικού Θυλάκου 5ύλα ξ 
εΐναι σάκκος ό όποιος περιβάλλει τά 
όστά τής άρθρώσεως) καί έν συν
εχεία φλεγμονή όλων τών περιαρθρι
κών στοιχείων μέ τελικήν φάσιν συν
ήθως τήν άτροφίαν τών οστών, ανώ
μαλον θέσιν τών όστικών άκρων καί 
παραμόρφωσιν τών αρθρώσεων.

Ή εναρξις τής νόσου ταύτης γί-. 
νεται ώς έπϊ τό πλεΐστον άποτόμως 
δι’ υψηλού πυρετού, καϊ γενικός κα
κουχίας τού πάσχοντος. ’Άλλοτε η 
νόσος αρχίζει ύπούλως δι’ αρθραλ
γιών, διογκώσεως καί παραμορψώ- 
σεως τών άρθρώσεων ή καί μόνον 
διά συνεχούς καθημερινού πυρετού 
μικρός ή μεγάλης έντάσεως.

Άρχικώς προσβάλλονται αί μι
κρά! αρθρώσεις τών χειρών, τών 
ποδών και έν συνεχείς τών γονά
των.

‘Η προσβολή τών αρθρώσεων 
γίνεται συμμετρικός καϊ είναι 
φαινρμενον χαρακτηριστικόν τής 
νόσου. Μέ τήν πάροδον τού 
χρόνου προσβάλλονται έν . συνεχεία 
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"Ένα μικρό άριοτούρνημα τοϋ Δέοντος ΐοΑστόΐ
‘Ο Πακούμ ήταν ένας γεροδεμέ

νος Ρώσος χωρικός, πού ζούσε εύ- 
τυχισμένος μέσα στή μικρή του αγ
ροικία, παρ’ δλο πού οί γείτονές 
του ήταν άρκετά ένοχλητικοί. 'Ωστό
σο, ό Πακούμ ήταν πολύ φιλόδοξος 
Εΐχε έναν άληθι.νά ζωηρό πόθο, πού 
ρί μικροί του πόροι δέν τοΰ έπέτρε- 
παν νά πραγματοποίηση. 'Ήθελε νά 
μεγαλώση τό κτήμα του! ‘Η εύκαι- 
ρία όμως δέν άργησε νά τοΰ παρου- 
σιασθή. Κάποια μέρα, πέρασε άπ’ 
τή χώρα του ένας έμπορος, πού τοΰ 
βεβαίωσε πώς οί Μπασκϊρς, μιά ρω
σική φυλή, πού ζοΰσε στά βάθη τής 
’Ανατολικής Ρωσίας, πουλούσαν τή 
γή τους σέ άρκετά. χαμηλή τιμή. Ό 
Πακούμ μάζεψε δσα χρήματα εΐχε, 
γέμισε τό αμάξι του μέ δώρα κΓ ύ
στερα άπό ένα μακρύ καί κοπιαστι 
κό ταξίδι έφτασε στήν περίφημη χώ
ρα τών. Μπασκίρς.

Όί χωρικοί, μόλις εΐδαν τόν ξέ
νο, βγήκαν άπό τϊς οπκηνές τους κάϊ 
τόν περικύκλωσαν. Κοντά τους εΐχαν 
κΓ ένα διερμηνέα καϊ έτσι ό Πακούμ 
τούς έξήγησε πώς πήγαινε γιά ν’ ά- 
γοράση γή.

Οί Μπασκϊρς τοΰ κάνανε θαυμά
σια- υποδοχή, κι’ έπειτα τόν πήρανε 
κάϊ τόν ώδήγησαν μέσα σέ μιά πο
λύ ώραία σκηνή. Τόν έβαλαν νά κα- 
θήση πάνω σέ ένα ’μεγάλο χαλϊ καϊ. 
τοΰ έδωσαν μεγάλα μαξιλάρια μέ 
πούπουλα γιά νά ξαπλώση καϊ νά 
ξεκουραστή. ’Αμέσως τοΰ πρόσφε- 
ραν τσάι καϊ κουμίς, ένα ποτό πού 
τό έκαναν άπό ξυνισμένο γάλα φο
ράδας. 'Ύστερα έσφαξαν ένα πρό
βατο καί τού έδωσαν νά φάη.

'Ο Πακούμ, μόλις έφαγε, πήγε 
στό άμάξι του., πήρε τά δώρα Καϊ 
τούς τά μοίρασε. Οί Μπασκϊρς χά- 
ρηκαν πάρα πολύ. Μετά άρχισαν νά 
μιλάνε, νά μιλάνε πολλή ώρα στή 
γλώσσα τους καϊ μόλις τέλειωσαν 
διέταξαν τόν- διερμηνέα τους νά τού 
π ή τί έλεγαν.

- - Μέ διέταξαν νά σοΰ πώ, τού 
έξήγησε ό διερμηνέας, πώς σέ συμ
πάθησαν. πολύ καϊ σέ εύχαριστοΰνε 
γιά τά ωραία σου δώρα. Έμεΐς δ
μως έχουμε τή συνήθεια νά φιλοξε
νούμε τόν ξένο μας δσο καλύτερα 
μπορούμε καϊ νά τοΰ άνταπρδίδου- 
με τά δώρα του, δώρο μέ δώρο! 
Μάς έκανες δώρα, πές- μας τώρα τί

καί άλλαι αρθρώσεις, καθιστάμενου' 
ουτω τού πάσχοντος αναπήρου καί 
παραμένοντος κλινήρους ύπό λίαν 
δυσμενείς συν&ήκας. Πρόκειται περί 
άπελπιστίΓ.ής νόσου διαρκούσης έπι 
μήνας καί έτη παρουσιάζουσα πε
ριοδικός ύφέσε.ς καί έξάρσεις. 
Σπανίως παραμένει είς τό αρχικόν 
της στάδιον μή έξελισσομένης πε
ραιτέρω.

Κατά -ήν τελικήν φάσιν τής έξε- 
λίξεώς. της, έμφσνίζονται αί αρθρώ
σεις ρΐ'κνιμέναι έν κάμψει είς μό
νιμον θέσιν καϊ παραμορφωμένοι. 
Είναι δυνατόν» έφ’ οσόν τεθεί έγκαί- 
ρως ή διάγνωσις κατά τό αρχικόν 
στάδιον της νά αναστολή ή περαι
τέρω έξέλιξίς της άποφ-ευγομένη^ 
ουτω τής μονίμου άναπηρίας τών 
αρθρώσεων.

’Επειδή ή νόσος εΐναι μεταβολική 
συνοδεύεται ώς έπϊ τό πλεΐστον υ
πό άναιμίας, ύποχρώμου ή νορμο- 
χρώμου,· προσδίδουσα χαρακτηριστι
κήν ωχρότητα είς τούς πάσχοντας 
καί προκα>ουσα καταβολήν τών δυ
νάμεων καί ανορεξίαν. Έκ τής έξε- 
τάσεως του αίματος διαπιστούται ή 
μορφή τής αναιμίας, έλάττωσις τών 
υλικών λευκωμάτων τού οργανισμού 
καί μεγάλη αΰξησις τής ταχύτητας 
καθιζήσεως τών έρυθρών αιμοσφαι
ρίων. Ή διάγνωσις τής ^όσου είναι 
ευκολρς, δταν πρόκειται περί- τυπι
κής κλινικής εικόνας καϊ καθίστα
ται δύσκολος έπϊ άτύπων περιπτώ
σεων ιιθειμένης τής διαγνώσεως τή 
βοήθεια τών εργαστηριακών έξετά- 
σ-εων. Πρός -θεραπείαν, πεΐστα {ίσοι 
φαρμακευτικά προϊόντα και θεραπευ 
τικά σχήματα έχουν συσταθεΐ κατά 
καιρούς, έξαρτώμένης τής χαλυτέ
ρας έκλογής έκ τών μέχρι σήμερον 
νοσοκομειακώς διαπιστωθέντων α
ποτελεσμάτων των.

Ή πρόγνώσις τής νόσου συνήθως 
εΐναι καλή έφ’ όσον ούδείς έκ τών 
πασχόντών αποθνήσκει έξ αυτής ταύ 
της τής . νόσου. Εξαιρέσει τών α
σθενών εκείνων, οΐ'τινες έν τή έξελί- 
σει τής νόσου ύπό δυσμενείς δοους 
δισβιώσεως κάϊ άστοχου θεραπευτι
κής άγωγής, περιπίπτουν, είς βαρεϊ- 
αν διαταραχήν θρέψεως (μαρασμόν 
τού οργανισμού) ή έξ έπιπλοκής μέ 
διαφόρους άλλας λοιμώξεις μή δυνά- 
μενος νά τάς άντιμετωπίση ό πάσχων 
οργανισμός καθιστάμενος ευάλωτος 
έκ τής κυρίας νόσου..

ΠΑΝΤ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 
Ιατρός

σοΰ αρέσει νά σοΰ χαρίσουμε κΓ έ
μεΐς σάν άντάλ'λαγμα.

— Περισσότερο απ’ δλα, τούς α
πάντησε ό Πακούμ, μοΰ αρέσει ή 
νή σας. Στά δικά μας μέρη ή γή 
εΐναι λίγη καϊ ζούμε στενόχωρα, ένώ 
σείς δπως βλέπω, έχετε άφθονη γή 
καϊ πλούσια. Ποτέ μου δέν έχω ξανα- 
δή τόσο όμορφα χώματα!

Ό διερμηνέας έξήγησε. άμέσως 
στούς χωρικούς αυτά πού τόΰ εΐπε 
ό ξένος. Οί Μπακιρς άρχισαν πάλι 
νά μιλάνε, νά μιλάνε αδιάκοπα. Ό 
Πακούμ δέν καταλάβαινε τί έλεγαν, 
έβλεπε δμως πώς ήταν εύθυμοι και 
πώς λέγανε κάτι πού τούς έκανε νά 
γελούνε..

• - Γΐατϊ πράγμα μιλάνε; ρώτησε 
ό Πακούμ.

‘Ο διερμηνέας τού απάντησε :
- - Οι μ ίσοι .λένε πώς πρέπει νά 

τά αναφέρουμε δλα αύτά στόν Σπαρ 
τσίνα, τόν αρχηγό τής φυλής καϊ ο; 
άλλοι, μισοϊ πώς μπορούνε νά κά.ου 
νε καϊ χωρίς τή δική του συμβουλή.

Καθώς δμως οί Μπακιρς συζητού
σανε, ξαφνικά ήρθε ένας άνθρωπος 
πού φορούσε ένα σκούφο άπό γούνα 
άλεποΰς. Οι χωρικοί μόλις τόν εί
δανε σωπάσανε καί σηκώθηκαν έ.- 
πάνω, ·μέ σεβασμό.

-Εΐναι ό Σπσρτσίνα, ό άρχηγός 
μος, έξήγησε ό διερμηνέας.

Τότε ό Πακούμ πήρε άμέσως τήν 
πιό ώραία μπλούζα καϊ τήν έδωσε 
στόν Σπσρτσίνα μαζί μέ πέντε λί
βρες τσάι. Έκεΐνος δέχθηκε τά δώ
ρα του και κάθησε στήν πρώτη θέ- 
σι. Οί χωρικοί τοΰ εξήγησαν άμέ
σως τί ζητούσε- ό ξένος.. ‘Ο Σπαρ- 
τσίνα, τούς ακούσε, χαμογέλασε καϊ 
εΐπε στόν Πακούμ στήν. ρωσική γλώσ 
σα :

- - Λοιπόν, έστω, έμεΐς έχουμε άρ
κετή γή. Διάλεξε δση θέλεις.

«Μά πώς μπορώ νά πάρω δση γή. 
θέλω, σκέφτηκε ό Πακούμ, αύτό τό 
πράγμα πρέπει νά γίνη μέ κανονικό 
καϊ νόμιμο τρόπο, γιατί μπορούνε 
βέβαια νά μοΰ δώσουνε δση γή θελη- 
σω κΓ έπειτα νά μοΰ τήν ξαναπά- 
ρουν. . .».

Γύρισε λοιπόν καϊ εΐπε στον άρχη 
γό τής φυλής ;

- -Σάς εύχσρίστώ πολύ γιά-.τά κα
λά σας λόγια. .’Εσείς βέβαια έχετε 
άρκετή γή, εμένα δέν μοΰ χρειάζε
ται καϊ πολλή. Θάπρεπε δμοος νά 
βρεθή κάποιος τρόπος νά ορίσουμε 
τά σύνορα καϊ νά κάνουμε νόμιμη 
τήν παραχώρηση γιατί είμαστε δλοι 
θνητοί. Έσεΐς, σάν καλοί. άνθρωποι 
πού είστε,- θά μοΰ δώσετε δ,τι θά 
σάς ζητήσω, άλλά μπορεί μιά μέρα 
τά παιδιά σας νά μοΰ τό ξανάπά- 
ρουν.

(Συνέχεια εις τήν 4ην Σελίδα .
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j Kl τ ονομάν της λέητι, ρέ cptloi μου, ’Ανθούσα 
κι9 ή γλώσσα πού τραγούδισεν αηδονολαλούσα.

* * *
Φεύγεις κι φεύγουν οι άνθοι κϊ φεύγουν τά λουλούδια 
φεύγουν κι9 οί γάρουφαλλιες άπδ τά παναθούργια.

** *
Καρά6ολαί καράβολα βγάλει τά κέρατά σου
νά μην ερτη η καρατζάς κι9 πάρει τά κλειδγιά σου.

* <* * <
ΖΗ. Βέλληνα κόβει κλαργιά κι η Κάζηνα στοιβάννέι 
κι9 η Καρκαλαβάζητα κλαίει κι9 άναστηνάννει!

* «* }
”Αει νά πης την μάννα σου νά κάμει κι άλλην γένναν ι
νά κάφη: κι άλλουνού καρτγιάν ώς εκαψεν κι μέναν

Λ
Εϊπα σέ του κι' ,εκάμές το τού δακτΰλιδάκιν σου |
κόκκινουν τού πετραδάκιν σάν τού μαγουλάκιν σου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΟϊΗΡΙΟΥ ·|

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Χτή ΊΊζίά . . .
Ή σκληρή μοίρα μας, πού λές καϊ 

μάς έμάχετο καϊ μάς έκυνηγδΰσε 
πεισματικά γιά νά μή τής ξεφύγου- 
με, μέ τήν άγρια θαλασσοταραχή 
καϊ περιπλάνηση στό πέλαγος, —-· 
σωστή ’Οδύσσεια, πού κρατούσε 
δέκα ολόκληρες ήμέρες, μάς έτσά- 
κισε κυριολεκτικά, κι έτσι πού εϊμα- 
σταν, χαροκαμένοι, έξαντλημένοί, 
ξελιγωμένοι άπό τήν πείνα, τή δί
ψα και τήν ταλαιπωρία, μάς πέτα- 
ξε ψυχικά καϊ σωματικά συντρίμία, 
σέ έντελώς άγνωστο γιά μάς μέρος, 
τή Τζιά, ένα μικρό νησάκι τοΰ Αί 
γαίου..,

Τά βαπόρια δέν άδειασαν δλο τόν 
πληθυσμό σέ ένα μέρος, —- ποιος 
μάς ήθελε;— άλλά σέ διάφορα λι
μάνια... Σέ κάθε λι.μάνι άφηναν καϊ 
μερικούς, διτως πετοΰνε τά άνεπιθύ 
μητα νεογέννητα γατάκια... Ή κά
θε οικογένεια πετάχτηκε δπου ,έφτα 
νε ή τύχη της, στά τέσσερα σημεία 
τοΰ ό.ρίζαντα... Ό Λαός μας, έπαιρ 
νε τό δρόμο τής «διασποράς»... γιά 
πάντα... σάν τά τέκνα τοΰ ’ I σρα- 
ήλ... Στην ι'δια κατάσταση βρέθη
καν δλοι οί Μακρηνο.βισιανοί. . .

"Αλλοι άπό τους Πατριώτες μ·'·", 
βρέθηκαν στή Δραπετσώνα, στον 
Πειραιά, άλλοι στή Θράκη, στή Γι- 

•άννουλη, στή Λάρισσα, άλλοι βρέ
θηκαν στή Γαλλία, στήν Αίγυπτο, 
στήν Κύπρο μέχρι καϊ στήν "Απω 
’Ανατολή και’ τήν Αυστραλία! . . . 
Κσϊ δέν’ξέρω σέ ποιο άκόμα άπομα- 
κρύσμένο σημείο τοΰ πλανήτη, χτυ
πά ·μέ πατριωτική νοσταλγία ή πρλυ 
δασανισμέ-νη καρδιά των καϊ διαβά 
ζουν ϊσως’ μέ συγκίνησιν τήν πατρι
ωτική αύτή έφημερίδα μας. . .

Οί βάρκες, μάς έβγαλαν στό «Λι
βάδι», δπως 'έλέγετο αύτό τό .μέ
ρος τής παραλίας, κΓ άλλοι σέ μιά 
σκάλα πιό πέρα πού έλέγετο «Βουρ
κάρι». Βγήκαμε στή στεριά σέ κακά 
χάλια. . ., ανεκδιήγητη ή εικόνα τής 
άποβιβάσεως... Σωστή τραγωδία...

. Τά μικρά παιδιά, πεινασμένα, δι·· 
ψσ.σμένα, ταλαιπωρημένα άπό τά τό 
σα βάσανα, νά κλαΐνε, οί γρηές, άλ
λες λιποθυμισμέ-νες, άρρωστες, ' μέ 
πυρετό νά τϊς κατεβάζουμε σηκω
τές, μισοπεθαμένες. .. «Βού ή πικρή 
κακό!». "Αλλες μουσκεμμένες άπό. 
τά κύματα, πού σήκωνε ή φοβερή θα
λασσοταραχή, διατηρούσαν δσο μπο 
ρουσαν τήν ψυχραιμία τόυς καϊ έ
διναν .κουράγιο σ’ εμάς καϊ τά δύ
στυχα παιδιά! ...

«”Ας έχει δόξα ό Παντοδύναμος 
Θεός’! . . Μεγάλο τό θέλημά του! . . 
Κουράγιο κόρη μου καϊ δέν θά μάς 
άφίση νά χσθοΰμε ή χάρη του».

Μέ τά έλάχι.οτσ πράγματά μας, ! 
πού εΐχαν άπομείνει βρεγμένα πε- ί 
ταμένα στήν προκυμαία, στό’ κακό 
χάλι πού είμαστε, ένας άξιοθρήνη- 
τος συρφετός, κάτι σάν τά μεσαιω
νικά καραβάνια τών νέγρων δούλων, 
πού τούς πήγαιναν στά σκλαβοπά
ζαρα, πατήσαμε, ή μάλλον συρθή
καμε στήν παραλία!
«Ποιά -μοίρα τραγική τάχε γραμμένα 
ανθρώπινα κορμιά συμφοριασμένα!»

Ποιά ήταν τά τόσα κρίματά μας 
καί τόσο μάς .κατηράσθη. ή σκληρή 
μοΐρα;
. Έπϊ τέλους, βρισκόμαστε σ’ έλεύ 
θέρη ‘Ελληνική γή/ μακρυά άπό τούς 
φονιάδες, θηριώδεις Τούρκους πού 
έπϊ άτέλειωτα χρόνια καϊ χρόνια τώ 
ρα, σάν καννίβαλοι, μάς ξεκλήριζα) 
γιά γούστο κΓ έζοΰσαν μέ. τό αΐμα 
μας, καϊ ή σκιά τους μάς εΐχε γί
νει σωστός έψιάλτης ! . . ’Ακόμα τό 
φάσμα τους είχαμε ζωντανό μπρο-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΟΥΑΑΝΙΖΗΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΜΩΣΑ-ΓΚΩΝ
ΔΑΠΕΔΩΝ

ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
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ί·'.:: ο ττρισμένα,. τά στραβωμέ- 
α ά ό τό κλάμα μάτια. μαςζ μέ τό 

χατζάρ.ι σηκωμένο πάνω άπό τά κε
φάλια μας!... Άκόμα οι άγριες βρι
σιές καί απειλές τους άντηχοΰοαν 
σάν παραισθήσεις, στά ξαφνιασμέ- 

rc "αφι · ογικό; μας! ■ ·
• «Φεύγετε γουρούνια· τζαβούρηδες! 

/Μά που θά μάς ' ά ι-:! . · ώσπου ·νά 
φτύσετε στήν Ελλάδα, θά μάς βρή. 
τε μπροστά σας στό Πασσάλιμάνι!.. 
Δέ θά γλυτώσετε «κιοπέκ» (Σκύλοι).

θ' Τούρκοι καϊ στην ’Αθήνα, σκε
πτόμαστε! . . Θεέ μου! . . Άλλά άς 
φύγουν, άς ,ξεχαστοΰν· έδώ οί φοβε
ροί αύτοϊ έφιάλτες ί ... ·

Φιλούσαμε μέ δάκρυα χαράς καϊ 
τώρι ό I ό χώμα τής έ- 

λεύθερης Πατρίδας. . . έλεύθερ'οι κΓ 
έμεΐς!... Δόξα νάχη ό Θεός!

Μόλις πατήσαμε, υστέρα άπό τέ
τοιο κλονισμό καϊ τήν ένταση· πού 
έφερνε τό· αίσθημα τής αύτοσυντη- 
ρήσεως, άναλογιστήκαμε μέ φρίκη 

. τή δύσκολη θέση μας. .. ·
Τί νά πρωτοθυμηθούμε τώρα;
Τούς άνδρες; τά άδέλφια μας; τά 

παιδιά μας; πού δέν ξέραμε τί ά- 
πόγιναν;.

■Τρομερά προαισθήματα μάς. βασα 
νίζουν γι.ά τήν τύχη τους, έτσι πού . 
άπέμειναν στή διάθεση τού μανιασ
μένου δημίου, νό: σέρνονται άνυπε- 

υέ έςοι/'ιω·ικη .εξορία. Θα
νάτου, στά αφιλόξενα όροπέδια τής 
’Ανατολής!... Ή άπελπισία ξέσχιζε 
τϊς καρδιές μας. Νά σκεφθοΰμε πρώ 
τα πρώτα, τί θά γίνουμε έμεΐς τώ
ρα; Τί θά κάνουμε έτσι μισοπεθα
μένα κΓ άπροστάτευτα τ’ αθώα κΓ- 
άρρωστα παιδιά μας καϊ τϊς δύ
στυχες χαροκαμένες γρηές;.. Τί 
μάς .έγραψε άκόμα ή μαύρη μας μοί
ρα; . .

’Αναπνεύσαμε μέ κάποιο κουράγιο 
καϊ έλπίδα τώρα, τον έλεύθερο άέ
ρα, άλλά μέ. άέρα μόνο, πώς μπορού 
σαμε νά ζήσουμε, έτσι μισοπεθαμέ- 
νοι, πού εϊμάσταν έδώ πού μάς έρρι- 
ξε ή τύχη μας στά ξένα;

Οί αισιόδοξες ελπίδες μας, δτι ί
σως θά φρόντιζαν κάπως γιά μάς 
τώρα κατ’ άρχάς, δτι αδελφικά σάν 
χριστιανοί θά μάς συμπονούσαν — 
δπως . θά κάναμε έμεΐς σέ άνάλ&γη. 
περίσταση--, άπό τά-πρώτα κιόλας 
αδιάφορα βλέμματα τών περιέργων, 
πού μάς περιεργαζόντούσαν σάν πα
ράξενα ενοχλητικά .πλάσματά... γιά 
νά κάνουν χάζι, διελύθή.σ.αν σάν ένα. 
ωραίο όνειρο, μπροστά στή σ-κλήρ’ 
πραγματικότητα ! . .

«Μά τόν ξένο πόνο ποιος τόν έν- 
νοεΐ;...»

’Άς εΐναι... είπαμε πάλι, έτσι 
καϊ χωρίς βοήθεια, θά’ μπορούσαμε 
.κάπως μέ τις δικές μας δυνάμεις.καϊ 
μέ τή βοήθεια τού Θεού νά ζήσου
με, νά κρατήσουμε ώς δτου, δπως 
ελπίζαμε, νά έλθουν οί άντρες οι 
προστάται μας άπό τήν έξόρία, πού 
μέ αγωνία μέρα τή μέρα έπεριμέ- 
ναμε!... Λίγο πολύ άκόμα μερικά 
χρήματα είχαμε, νά ίδούμε τί θά γί- 

.νουμε!..
Βγήκαμε παραπατώντας στό «Λι

βάδι», νά βρούμε κάτι ν’ άγοράσου- 
με. γιά νά φάμε, νά κρατηθή.λίγο ιή 
καρδιά μας πού έτρεμε.

Άλλες άπογ.οητευσεις δμως...
Οί φούρνοι δέν εΐχαν ψωμί, ούτε 

καΐ άλεύρι! .. . Οί μπακάληδες, έτσι 
δπως πέσαμε μαζεμένοι, μάς έλε 
γαν δτι δέν πουλάνε χονδρικώς κι’, 
άς ζητούσαμε έστω καϊ κάτι πρόχε1- 
ρο νά- φάμε!

-Θεέ μου καταδίκη. . Τά άδ'.άψο 
ρα ή ειρωνικά βλέμματα τριγύρω 

’ μας, άρχισαν νά γίνωνται έχθρικά, 
■υήν τούς, πάρουμε τά τρόφιμα, ένώ 
τά. πληρώναμε καϊ άπελπισία μάς 
πήρε, δταν άπό κάτι εχθρικές μουρ
μούρες καϊ μισόλογο: πού φτάσανε 
στ” .αύτιά μας . καταλάβαμε πολύ
-■ρήγορα πού βρισκόμασταν! Κατα

λάβαμε δτι εϊμασταν έντελώς άνε- 
πιθύμητοι, κάτι' σάν παρέίσακτοι ζη
τιάνοι ! . . «Τί μάς κουβαλήθηκαν έ
δώ οί Τουρκόσποροι. Πάψε, φώ
ναζαν στά παιδιά πού έκλαιγαν., «Θά 
σέ φάη ή πρόσφυγγσ»!,. σά νά εϊ- 
μασταν έμεΐς τά θηρία τής. Άποκα- 
λύψεως!... ·

Θεέ μου, τί εΐναι τούτα πάλι;
ί (Συνέχεια εί$ τήν 4ην σελίδα)

— Τό κρασί λέγεται καϊ άλή- 
θεια.

(ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ)
—-Γιά τήν εύτυχία τών κρα

τών, θά έπρεπε οί φιλόσομοι νά 
βασιλέψουν καϊ. οί βασιλείς νά φι
λοσοφήσουν.

(ΠΛΑΤΩΝ)
—'0 πιό κακός άρχοντας εί

ναι έκεΐνος πού δέ μπορεί νά κυ
βέρνηση τόν εαυτό του.

(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ).
—Άπό τούς άνθρώπους δέν 

λείπει ή δύναμις, λείπει ή θέλη- 
σΐζ.

(Β. ΟΙ'ΓΚΟ)
—:Ιίοτέ. δέν σκέπτομαι τό μέλ

λον, έρχεται μοναχό του πολύ 
γρήγορα.

(ΑΛΒ. ΑΤΣΤΑΤΝ)
Δέν μπορείς νά μισήσης κά

τι πού δέν αξίζει.·
(ΓΚΑΛΣΙΌΙΏΡΘΓ)

- Κεφάλι χωρίς .μνήμη, είναι 
θέσι αφρούρητη.

(ίίΛΙΙΟΛΕΩΝ)
Πουλάς τήν έλευθερία σου 

σ’ αύτόν πού προδίδεις τό μυστι
κό σόυ·.

(ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ)
. —-.'Ο πόλεμος είναι 'ή έπιστή- 

|ιη' τής καταστροφής.
.(ΑΜΙΙΟΤΤ).

— Χωρίς πλούσια καρδιά, ό 
πλοΰτ'ος είναι έ,νας άσχημος ζη-. 
τιάνος.

■ . (ΕΜΕΡΣΟΝ)
■ · Ιί πίστις -είναι ή δΰναμις 

τής ζωής. '
(ΤΟΛΣΊΌΤ)

—ΤΙ πείρα ■ είναι μία φλόγα 
• πού δέν φωτίζει παρά-μονάχα ί- 
κείνους πού καίει.

(Ν'ΓΛΙΛΑ - ΙΙΑΛΜ)
— Δέν ζεϊ χωρίς πατρίδα ή άν 

θρώπινη ψυχή'.·
‘ (Κ. ΙΙΑΛΛΜΑΣ)

Η ΕΦΕΥΡΕΣϊ ΤΗΣ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ Η

ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΥΤΗΣ .
Νομίζομεν, δτι άπασα ή πεπολι- 

τισμένη κοινωνία, οφείλει χάριτας 
άπ:.ρ·.ορ;σ“ου έκτάσεω.·. ·.αί χ,ϊτω- 
στεΐ εύγνωμσσυνην ανυπολογίστου 
ποσότητάς, είς τό.ν μίγαν ευεργέ
την αυτής, Ίωάννην Γουτεμβέργιον, 
δστις διά της έφευρέσεώς του, έτά- 
νυσεν τάς πτέρυγας τής ανθρωπό
τητας, πρός -τό ΐλιγγιώδες πέταγμα 
τού πνευματικού Πολιτισμού.’

Είναι άλήθε, α οτι -πάσα, έξαρσίς 
τής σημασίας τής καλλιγόνου έφεύ- 
ρέσεως τής Τυπογραφίας, ύπό του 
Γερμανού· φιλοσόφου, ε "ναι σκιαγρα 
φία έμπρος είς τό μένα ευεργέτη
μα, τό όποιον άποτελίΐ αύτη άνά 
τούς ούώνσς τής ζωής τής άνθρω- 
πήτητος..

‘Ο έφ·ίυρετ.ικάς αυτό ; νοΰς, έγεν- 
νήθη είς τήν -Μακεντίαί τής Γερμα
νίας-περί τών ,άρχών τού 1400, έζω- 
ρισδεϊς σύντόμώς διά λόγους πολι
τικούς, έγκάτεστάθη εί;; Στρασδούρ 
γον. Έκεΐ έξήσκησε τς επάγγελμα 
τού άδαμανϊουργού, ταύδεύσας λό- 
γφ τόΰ. επαγγέλματος του καί είς ■ 
άλλας ευ-ρώπαϊκάς χώρας. ‘0 \όύ-ν 
ίου δμως έτυραννεΐτο άπό μίαν σκέ- 
ψ.ιν, ταχείας αντιγραφής τών βιβλί
ων. Αί;ιη τόν ώ^θησεν είς τήν-Αλλα
γήν ‘έπαγγέλμανος. . ’Έγινε χάρά··- 
κ"ης. Σκέφθηκί, δτι .δπως μέ τό χά-. 
ραγμα, τυπώνοντας τά. σχέδια και 
αί είκόναι, γούτο.αυτό '3ά επιτυγχά
νεται καϊ μέ τά γράμματα.

Έν’μέσφ δυσχερείων καί κατόπιν 
ά’δ αλείπτω'ν δοκιμών, κοιτεσκεύάσε 
ξύλινα στοιχεία,. παριστάνοντα τά 
γράμματα τής άλφσδήτου,. .’Αλλά 
κατά τήν δοκιμήν, ίσπαζον τά ξύλι
να καϊ αντικατέστησε αύτά διά με
ταλλικών. "Ετοι έφευρε στοιχεία 
στερεά, τά όποια άπετέλεσαν τήν 
βάσιν τής τυπογραφίας. Έσχημάτί
σε λέξεις, φράσεις καί σελίδας, ε- 
χυσε έπάνώ μελάνη κάϊ .μίαν απλήν 
μηχανήν, όνομαζομένη’ν πιεστήρ-,ον, 
έπΐέ’σε τά μελανωμένα στοιχεία, καί. 
έπέτυχε τήν πρώτην έκ .ύπωσιν. Κα
τά πρώτον έξετύπωσεν έν Στρασ- 
’βούργφ, θρησκευτικά β· δλία.’Έλλεί 
ψει χρημάτων συ.νεταιρίσ-θη, μέ :άλ- 
λους, άλλ'ά ή έπιχείρησ-ς άπέτυχεν. 
Έφυλακίσθη διά τά χρέη του και ύ- 
πέστη πολλάς ΐρερΐπετείας. "Ομως 
δέν’ έπτοήθη; άλλά εχων σύτοπεποί- 
δησιν ε’ς τήν. άςίαν τής έφευρέσεως 
Tou, έσυνέχισε. τήν τυπογραφίαν, 
έκτνπώσας μέ ωραία τυπογραφικά 
γράμματα τήν Αγίαν Γραφήν.··’Άλ
λοι' συνεταίροι, προσεπάθησαν νά 
τού κλέψουν τήν’ έφεύρεοιν καϊ νά 
τήν ιδιοποιηθούν, άλλά αγαθή τή 
τύχη, ό Άδόλφος, Γερμανός Πρίγ- 
κηψ του Ν’ασσάου, τόν έπρ.>ατ?:τΞ·..'σε 
κατόπιν έκτιμήσεως διωρίσας αύτ®ν 
άυλικςν. μέ μικράν σύνταξιν. "Ετσι 
άφοσιωθή εις τήν τυπογραφίαν καί 
τήν τελιειοποίησίν αύτής, έρ'γασδείς

-■
του, μέχ·ρι ποΰ θανάτου αύτοΰ τό 
1468.

Σήμερον θεωρείται άπλή ή τυπο
γραφία, άλλά δυσχερέστατη ή άνα- 
κάλυψίς. της. Δνά- τής έφευρέσεως

χΣυνέχεια εΙ$ τήν 4ην Σελίδα
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Βασίλειος 'Αγιορείτης 
Κυριάκος ’Αρετής 
Άλυκαρίδης Μιχαήλ 
Σωτήριος ’Αγαπητός 
’Αντώνιος. Άντωνιάδης 
Σταματία Άγγειάδου 
Παναγιώτης Άγγειάδης 
Σοφία Άβδουλή 
’Αθανάσιος Άθανασιάδης 
Μιχαήλ Άποστολίδης 
Γεώργιος ’Αρετής 
’Αναστάσιος Άλυκαρίδης 
’Ιωάννης ’Αλεξάνδρου 
’Άγγελος Άργυρόπουλος 
Γεώργιος Άφάρας 
Μιχαήλ Βασιλειάδης 
Εύαγγελία Βασιλειάδου 
Τούλα Βαϊνδιρλή 
Κων)νος Βαλσάμης 
I. Βαμβακόπουλος 
Μιχαήλ Βαμβακάς 
Γ. Βερουκας 
Χροσουλα Βράτσου 
Αντιγόνη Γεωργαλίδου 
Κυριάκος Γιαγκιλίτσης 
Άρτεμις Γιαννίκου 
Δημήτριος Γεωργίου 
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Μάνος Θεοδοσιάδης 
Ειρήνη Θεοδόση 
Ρένα Θεμελίδου 
Μάρω Θεργιανοΰ 
Δέσποινα Ίωαννίδου 
Κ. ’Ιακώβου 
Κων)τΐνος Κων)νίδης 
Κ. Κοφτερός 
Μιχαήλ Κιλμέτης 
Δημ. Καραγεώργης 
Αντιγόνη Κων)νίδου 
Χρυσώ Κων)νίδου 
Νικόλαος '' 
' I ωάννης 
Νικόλαός 
Δέσποινα
Παύλος Καβάσης 
Λεωνίδας Κων)νίδης 
Μαρία Καψιώτη 
Δημήτριος Κων)νίδης 
Κων)τΐνος Κοτζιάς 
Στέφανος Καϊσαρλής 
Φανή Καραπατή 
Σάββας Κων)νίδης 
Δημήτριος Καβαλλιέρος 
Κ. Κόκκινος
Βασίλειος Λαζαρίδης 
I. Λουϊζίδης
Παύλος Λυκούδης 
Κων)τΐνος Λουϊζίδης 
Βασίλειος Λουΐζος 
Ιωάννης Λουϊζίδης 
Πλάτων Μουσαίος 
Καλλιόπη Μπουγιούκου 
Άντών. Μεσίας
Δημήτριος Μαρατσΐνος 
Στυλιανός Μαρατσΐνος 
Λουΐζος Μιχάηλίδής 
Κων)τΐνος Μόσχοβης 
Πέτρος Μαμάκης
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Ειρήνη Ντάόύλη
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Μαρία Παπαδοπούλου 
Δέσποινα Παπαντώνίόυ 
Βασίλειος Πετράς 
Παύλος Παπαδουλής 
’Ιωάννης Πετράς 
Γεώργιος Παναγής

. Πέτρος Πετρίδης 
Άντών. Πετρόγλου 
Απόστολος Παπαγεωργίου 
Αγησίλαος Παρασκευάς 
Δήμητρα Πετρίδου 
Βασίλειος Ποτναγής 
’Αργυρής Παναγής 
’Ιάκωβος Παπαδόπουλος 
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Σάββας Παπαπολίτης 
Κων)τίνος Παρσής 
Παναγιώτης Πλουμάτος 
Βασίλειος Πλουμάτος 
Βασίλειος. Πλουμάτος 
Αφροδίτη Παληοΰ ή Φάκου 
Άθηνά Παπαχριστοπούλου 
Απόστολος Πατάκας 
Δέσποινα Προκοπίου 
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Μιλτιάδης Σαπουνάς 
Αντώνιος Σωτηρίου 
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Μιχαήλ Σιτές
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(Συνέχεια στό έιτάμενον)

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
δυστυχώς τοιαύτη είναι ή σημε
ρινή έποχή μας, σύγχυσις καί ά- 
ποστασία. Χιλιάδες νέοι κατα
στρέφονται άπό τήν κακήν συνα
ναστροφήν και κακήν φιλίαν.

Οί καλοί γονείς, δμως,. θά 
προστατεύσουν τά παιδιά άπό τήν 
κακήν συναναστροφήν και φιλί
αν. Αυτοί οφείλουν νά βρουν γιά 
τά παιδιά των τούς καλούς φί
λους, τήν χριστιανικήν συνανα
στροφήν. Θά δώσουν είς αύτά 
καλά βιβλία και περιοδικά τό 
χριστιανικόν περιβάλλον, τά κα
λά θεάματα μέ τά όποια θά ζή
σουν, θά αναπτυχθούν, θά μορ
φωθούν και θά τά σώσουν.

(Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος) 
νάγκη προσανατολισμού καί έδωσε 
τό προβάδισμα στή χώνευση καί ' 
στά κατάλληλα γιά τή χώνευση θε- 1 
ατρικά έργα. Τά σεξουαλικά θεα
τρικά θέματα πέρασαν τόν Ατλαν
τικό καί τή Μάγχη καί ήρθαν καί 
πολιτογραφήθηκαν στή σκηνή τού 
Λονδίνου, άφού βέβαια ώπλίσθηκαν 
μέ τήν άπαραίτητη άγγλική όμπρέ
λα. Παράλληλα ή φιλολογία τοΰ 
«Κενού», πού άνθοΰσε στή Νέα Ύ- 
όρκη, πήδησε άπ’ τό ’Άγαλμα τής 
Ελευθερίας καί προσγειώθηκε στό 

Χάϋντ Πάρκ, γιά νά συνευρεθεί μέ 
τόν διαμαρτυρόμενο Λόγο πού ερ
χόταν κατ’ εύθεΐαν άπ’ τήν Αψίδα 
τοΰ Θριάμβου στό Παρίσι. Ή δια
σταύρωση αύτή γέννησε τήν «Ώργι- 
ομένη» Φιλολογία, πού άποτελεΐ σή
μερα τήν Άγγλική συμβολή στή δι
εθνή θεατρική έξέλιξη. Απροσανατό
λιστη κί αυτή προσπαθεί νά γκρε
μίσει χωρίς νά προσφέρει τίποτα 
γιά τήν κάθαρση τών άνθρώπων. "Ο
σοι συγγραφείς άπό τούς νεωτέ- 
ρους προσπαθούν νά δώσουν κάτι 
πιό παλλόμενο, πιό ζωντανό, καί 
πιό κοντά στά προβλήματα τοϋ 
λαού, καταπιάνονται μέ τό λεγόμε
νο Jsliceot life, δηλαδή ρεαλιστικές 

| εικόνες άπό τή ζωή τών Άγγλων. 
Αυτό τό συνταίριασμα τής νεορεα- 
λιστικής σχολής μέ τήν ’Ιρλανδική, 
έχει δυστυχώς κρατήσει πολύ λίγα 
πράγματα άπό τήν ποίηση τής δεύ
τερης. Τό. μεγάλο πραγματικά τα
λέντο του πού μέ τόν «"Ομη
ρο» προσπάθησε νά δώσει μιά μον
τέρνα πικρή σάτιρα, πνίγηκε στόν 
αλκοολισμό, πού τί άλλο εΐναι πα
ρά πολύ Κενό καί λίγος Προσανα
τολισμός;

Αφήσαμε τελευταία Τή Γαλλία, 
γιατί είναι ή μόνη χώρα πού πα
ρουσιάζει κάποιο ποιητικό προσα
νατολισμό, έστω άρνητικό, στή δρα
ματική τέχνη. Σ’ αύτή τή χώρα ή 
ανησυχία καί ή έπαναστατικότητα, 
εΐναι πατροπαράδοτες, καί τό «Για
τί» πού γεννήθηκε στό δεύτερο Παγ
κόσμιο Πόλεμο έμεινε ούσιαστικά ά- 
ναπάντητο. Ό Σάρτρ καί ή σχολή 
του έδωσαν μιαν άπάντηση μέ τόν 
'Υπαρξισμό τους, πού σέ τελευταία 
άνάλυση μπορεί νά συνοψιστή στό: 
Νά ζήσουμε σήμερα, έστω συμβιβα
ζόμενοι, γιατί τό αύριο άνήκει στούς 
αύριανούς. Τόν έξιστανσιαλισμό τού 
Σάρτρ, άκολούθησε ό μηδενιστικός 
καγχασμός τού Ίονέσκο καί ή βα- 
ρύθημή, ολέθρια πίκρα τόΰ Μπέκετ. 
'Άν οί θεωρίες αυτές εΐναι άγονες, 
ώστόσο ξεκινούν άπό κάποιο ποιη
τικό προσανατολισμό, γΓ αύτό καί 
τά θεατρικά έργα πού τοϋ έδωσαν 
έκφραση άποτέλεσαν σταθμό σέ όλο 
τόν κόσμο, άλλά καί χαρακτήρισαν 
τήν εποχή μας καί τόν καθαρά με
ταβατικό της χαρακτήρα. "Οποιες 
κι άν έχει κανείς αντιρρήσεις στό 
θεωρητικό βάθρο αύτών τών προσα
νατολισμών, αποτελεί τιμή γιά τήν 
Γαλλία, πού κατέχει τό προβάδισμα 
στήν παγκόσμια δραματική λογοτε
χνία.

Δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι κάτω 
άπό τό «Αδιέξοδο» τών Άμερικά- 
νων, τήν «’Οργή» τών ’Άγγλων καί 
τήν «’Άρνηση» τών Γάλλων, υπάρ
χει ό πανικός τών νέων κ’ έκείνων 
πού νοιώθουν άκόμα νέοι, άνάμεσά 
στόν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πού υ
ποτίθεται ότι έληξε καί τόν Γ', πού 
υποτίθεται ότι δέν άρχισε... Υπάρ
χει τό Pourguoi τών Γάλλων, πού ή 
άπάντηση τού Σάρτρ δέν έφτασε νά 
ικανοποιήσει, κ’ ύπάρχει πάνω άπ’ 
όλα ή ,άνελέητη άρνηση τής Δύσης 
νά δεχτεί τήν Ανατολή καί τής Α
νατολής νά δεχτεί τή Δύση. Αύτές 
οί δυό άρνήσεις εΐναι οί τεράστιες 
Συμπληγάδες, πού κάνουν τήν Εύ- 
ρώπη ν’ άσφυκτιά. Βέβαια άπό τήν 
ασφυξία αύτή θά ξεπεταχτεΐ ό και
νούργιος δραματικός ποιητής, πού 
θά φέρει τό· καινούργιο έλπιδοφόρο 
μήνυμα. Θά πρέπει, όμως, πριν άπ’. 
δλα, ή Αμερική καί ή Ρωσία νά γί
νουν λίγο Σαρτρικοί καί νά «ζήσουν 
έστω συμβιβαζόμενοι», ώστε νά κα
θαρίσουν λίγο οί ούρανοί άπό τή 
βαρεία νέφωση καί νά μπορέσουν 
πάλι οί τοξότες - ποιητές νά τεντώ
σουν τό μουδιασμένο τους κορμί καί 
ν’ άναζητήσουν τό στόχο τους ψη
λά σ’ έλεύθερους ούρανούς.

Οί άν.τιδράσεις στήν άσφυκτική 
γιά την ποίηση έποχή μας άρχισαν 
κιόλα νά δια'γράφουνται καί στά 
τέσσερα λίκνα τής. δραματικής τέ
χνης. Στήν κινηματογραφική τέχνη 
τών Ρώσων, βλέπουμε νά παίρνει 
κάποιο προβάδισμα ή ανθρωπιά, πού 
εΐναι τό «μάνα» τής ποίησης, καί οί’ 
διαμαρτυρίες τών Ρώσων ποιητών ε
νάντια στή χαμηλή νέφωση άρχισαν 
κιόλας ν’ άκούγωνται. Στή Δύση 
παντού ύπάρχει μιά έναγώνια προσ
πάθεια τών ποιητών νά τρυπήσουν 
τά σύννεφα μέ τις σαϊτιές γιά νά 
δουν λίγο φώς. Ή δυσκολία στόν 
προσανατολισμό δέν τούς έπιτρέπει 
νά εκφραστούν μέ πληρότητα, καί 
μάλιστα στό Θέατρο, πού χρειάζε-

ται Θέση - Αντίθεση - Κάθαρση.’Έ
ξω άπό τό χρυσοθηρικό Μπροντγου- 
αίη, στίς συνοικίες τής Αμερικάνι
κης καρδιάς τής Τέχνης, πληθαίνουν 
τά θέατρα καί οί θίασοι πού άνα- 
ζητούν τήν πληρότητα καί τήν ποί
ηση στό Θέατρο. Κι άπό αύτή τή 
ζωηρή κίνηση ξεκίνησαν δυό - τρεις 
συγγραφείς σάν τούς Gelber, Korit 
& Albeeirou προσπαθούν ν’ ανοίξουν 
καινούργιους ορίζοντες. Ποιητικά ά- 
προσανατόλιστοι άκόμα, δέν μπο
ρούν νά ξανοιχτούν μέ πληρότητα, 
καί περιορίζονται σέ μονόπρακτα 
γιομάτα ποιητική σάτιρα πάνω στήν 
κοινωνία τής βασιλείας τού Δολλα- 
ρίου. Στούς Άγγλους δέν έφτανε ή 
χαμηλή νέφωση, έχουν καί τήν ομ
πρέλα νά σκιάζει τήν μηδαμινή ό- 
ρατότητά τους. Οί ποιητές τους 
πρέπει πρώτα ν’ απαλλαγούν άπ’ 
αυτήν. Αδρά έργα σάν τό Hot Sum
mer Night τοΰ Ted Willis τά 
έπνιξε ή ομπρέλα. Ό Pinter, εκ
φράζοντας τήν καθολικότητα τής σα
τιρικής του διάθεσης μέ ένα ύποκει- 
μενικής παρουσίας έργο, τό The Ca
retaker κερδίζει την άναγνώριση, 
άλλά χάνει τή μεγάλη σαϊτιά. Άπό 
τήν άλλη μεριά, ό Wesker βρίσκε
ται άκόμα στό στάδιο τής πάλης ά- 
νάμεσα στόν ποιητικό καί τόν πολι
τικό προσανατολισμό. Φαίνεται κιό
λας πώς θά κερδίσει ό πρώτος. Μά 
ύπάρχουν κϊ άλλοι πού βγαίνουν 
κάθε τόσο καί ύπάρχει κ’ ένα θέα
τρο γιά νά τούς φιλοξενήσει.

Αφήσαμε σκόπιμα τή Γαλλία πά
λι τελευταία. Οί Γάλλοι 
τα τό προβάδισμα στην 
λά τό δυστύχημα εΐναι ότι τό ξέ
ρουν. Κι αύτή ή γνώση 
δίζει ν’ άντισταθούν στόν πειρασμό 
τής μανιέρας. Αύτή ή τεχνητή πρω
τοτυπία μπαίνει σάν καρκίνωμα στόν 
ποιητικό τους προσανατολισμό καί 
κόβει τό βεληνεκές του μεσοδρομίς. 
Κ’ ένώ πρόθυμα ξεγυμνώνουν τόν ε
σωτερικό τους οίστρο ώς τό φύλλο 
τής συκιάς, ντύνουν τή δραματική 
τους ποίηση μέ χτυπητές χλαμύδες. 
Φιλοσοφημένος ασφαλώς εΐναι ό Ίο- 
νεσκο, άλλά ό ποιητικός προσανα
τολισμός στενάζει άπό τό βάρος 
τών θελημένων θεατρικών ξαφνιασμά
των. Στόν Μπέκετ εΐναι άκόμα πιό. 
χτυπητό. Καί νά τώρα ό Genet. Ή 
σάτιρά του εΐναι γιομάτη ποιητικό 
συμβολισμό. Θέλει νά σημαδέψει ψη
λά, μά τό μάτι του, θέλγεται άπό 
τά μικρά ίριδίζοντα πού πλανώνται 
μεταξύ ούρανού καί γής. Ξεχνιέται 
μ’ αυτά καί χάνει τόν ύψηλό του στό
χο. "Οπως καί νά ’ναι, μοιάζει πώς 
εΐναι ό πρωτοπόρος, στή συμβολι
κή ποίηση, σάν άντίδραση στόν ύ
περβολικό ρεαλισμό τής έποχής.

Θά τήν πάρουν αύτή τή Γαλλική 
προσφορά οΐ Εγγλέζοι, θά τής πε- 
τάξουν τά ίριδίζοντα συννεφάκια καί 
θά τής περάσουν τήν πατροπαράδο
τη όμπρέλα τους, γιά νά την παρα
δώσουν μέ τή σειρά τους στούς Ά- 
μερικάνους, πού θά πετάξουν καί τήν 
όμπρέλα καί τά συννεφάκια, άλλά 
καί τά μεγάλα φτερά, γιά νά γίνει 
προσιτή στούς πολλούς. "Ωσπου κά
ποιος, κάπου, κάποτε, θά βρεθεί νά 
μάς παρασύρει στό μεγάλο τάξίδι, 
χωρίς τή Γαλλική μανιέρα, τόν Ρώ- 
σικο μονοχνωτισμό, τήν Αγγλική 
συντηρητικότητα καί τήν Αμερικά
νικη φτερομαδιστική διάθεση...

ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

έχουν πάν- 
Τέχνη, άλ-

τούς έμπο-

Άπό τού Θεού τά χαράματα τής I οτό προ τής Εκκλησίας πλάτωμα, 
Καθαρής Δευτέρας άρχιζαν, έκεΐνα 
τά χρόνια, στά Κεψαλονίτικα σπί- , 
τια τά... βάσανα τών γυναικών, γιά 
τό γιορτασμό τής Ανάστασης. — 

Χρωματίσματα τοίχων, μπουγά- 
δες ρούχων, πλυσίματα στά πατώ- 
ματακ τριψίματα στίς κατσαρόλες, 
λουστραρίσματα στά έπιπλα μέ... 
πετρελαιόλαδο κΓ άσπρίσματα στούς 
συλότοιχους καί στίς γλάστρες. Μέ
σα κΓ άπόξου στά σπίτια θάπρεπε 
Μεγαλοβδόμαδο νά λάμπουνε άπό 
τήν πάστρα. Γιατί τότε ούτε τά κο
ρίτσια κάνανε στά νύχια τους μανι
κιούρ, ούτε τά βάφανε σάν τά τσό
φλια τών αυγών τής λαμπρής.

Τό μεσημέρι τής Μ. Πέμπτης, έ
πειτα άπό τό μαγείρεμα τών άγκι- 
ναροκουκιών καί τό βάψιμο τών αύ- 
γών, οί φωτιές σβήνανε κΓ οί κα
τσαρόλες μπαίναν ανάποδα μέχρι τό 
σούρουπο τού Μ. Σαββάτου. Μεταξύ 
δέ σπιτιού καί Εκκλησίας μοιράζα
νε δλες τίς ώρες τής κάθε Μεγάλης 
τους Μέρας. Παντρεμμένες καί ανύ
παντρες, πλένανε τά στασίδια, τά 
μανουάλια, τίς εξώπορτες, τό δεσπο- 
τικό κΓ αύτά άκόμη τής εκκλησίας 
τά πεζούλια καί κάνανε τήν έκκλη- 
σία τους ν’ άστράφτη σάν τόν κα
θρέφτη κΓ άπό μέσα κΓ άπ’ έξω.

Ούτε στιγμή δέν λείπανε άπό’ τίς 
θείες άκολουθίες. Μέχρι πού ξημέ
ρωνε ή Αναστάσιμη τού Μ. Σαββά
του μέρα. ‘Οπότε τό διπλοκάμπανο 
σήμαινε τήν πρώτη Ανάσταση.

«’Ένα Μεγάλο Σάββατο έχουνε 
οί Χριστιανοί!»... Λέγανε οί γυ
ναικούλες. Πού τό κρατούσανε, μέ 
ψωμί βρεγμένο στό ξύδι καί μέ κα
νένα μαρουλόφυλλο, μέχρι νάβγουνε 
τ’ άστρα.

Τό δεύτερο μεσημεριάτικο πολυ- 
κάμπανο σήμαμα άπό τά θεώρατα 
καμπαναριά, θύμιζε τή δεύτερη Α
νάσταση. ΚΓ όσες είχανε σημαίες 
τίς κρεμούσανε στις ξώπορτες καί 
στά μπαλκόνια. Καί μέ τό πέσιμο 
τοΰ σκοταδιού δλες καί όλοι παίρ
νανε τό δρόμο πρός τήν πλατεία. 
"Οπου στό πάρκο κατά τά μεσάνυ
χτα ό Δεσπότης θάλεγε τό: 

«Χριστός Άνέστη». Τής τρίτης, 
τής πιό πολύκοσμης καί λαμπερής 
Ανάστασης.

Καί θά χάλαγε ό κόσμος άπό· τό 
σμπαρίδι, μέ βαρελόττα, τρικιτρό- 
κα, ρακέττες, τρίγωνα καί άλλα τής 
μπαρούτης καί τ’ άντιμόνιου κατα
σκευάσματα.

Ή πιό όμως παραστατική 
στάση ήταν τού «πρωινού τής 
πρής».

Λαμπροστόλιστος ό παπάς
σάν Λαμπρή εΐχε νά μάσση έκείνη 
τήν ήμέρα τό «μποναμά» του, έβγαι
νε μέ τό εικόνισμα τής Ανάστασης

καΐ μάς έδινε τό:
«Δεύτε λάβετε φώς».
Καί μετά τήν τέταρτη τούτη ’Α

νάσταση τόν ακολουθούσαμε γιά νά 
συνέχιση τήν λειτουργιά του μέσα 
στήν έκκλησιά μας. Άλλά ή πύλη 
της ήταν κατάκλειστη. "Ενας ενορί
της άπό μέσα τήν κράτσ.γε σφαλι
στή κΓ ό παπάς... νικώντας τόν Σα
τανά, μέ τήν "Αγια Εικόνα στό χέ
ρι καί μέ τό θυμιατό του στό άλλο, 
τήν άρχιζε στίς κλωτσιές. Καί μόλις 
τήν άνοιγε, οί νικητές μπαίναμε στήν 
έκκλησιά μέ άπερίγραπτο θρησκευ
τικό μένος.

Εΐχαν νικήσει τόν Σατανά! . . .
Καί σάν έπινίκεια τοϋ θριάμβου 

άκόμα καί μέσα στήν Έκκλησιά ρί
χνανε τά βαρελόττα, τρικιτρόκα, ρου 
κέττες καί πολλοί έσκαγαν καί κουμ
πούρες. Τό δέ μεσημέρι Λαμπρή πά- 
ςι νά πή:

«Χάσκα, μπούκα, αβγά κΓ άρ
νί! ...».

"Ομως έμενε ή πέμπτη καί τελευ
ταία Ανάσταση, πού δέν ήταν δική 

’τους. Ανήκε στούς νεκρούς καί γι
νότανε στό Κοιμητήριο. Χιλιάδες κό
σμου έπαιρναν τό δρόμο γιά τό Νε
κροταφείο τοΰ Δράπανου. "Οπου ό 
παπάς γύριζε δλα τά μνήματα τών 
νεκρών καί τούς έλεγε τό «Χριστός 
Άνέστη».

Συγκινητικά παραστατική εικόνα 
τής νίκης τού θανάτου.

Άλλά δυστυχώς οί σεισμοί γκρέ
μισαν καί τίς πέντε αύτές Αναστά
σεις. . .

Άνά- 
Λαμ-

γιστι

7(W ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

Τήν 27ήν Μαΐου ήμέραν Κυ
ριακήν, ύ Σύλλογός μας διοργα- 
νώνει μίαν ήμερησίαν έκδρομήν 
εις Πόρον, μέ ένα έκ τών πλοίων 
τού Άργοσαρωνικοϋ. Η εκδρομή 
αύτή είναι μία μοναδική ευκαιρία 
διότι ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
μας κ. Μιχαήλ Σαράφης, λόγω 
τών ιδιαιτέρων του γνωριμιών, 
κατόρθωσε νά έπιτύχη τήν κατα
πληκτικήν τιμήν τών δραχμών 
πεντήκοντά (50) μετ’ έπιστρο-

φής διά τήν πρώτην θέσιν. Ή 
τιμή αύτή εΐναι πραγματικά χα
μηλή έν συγκρίσει μέ τήν κανο
νικήν τιμήν εισιτηρίων πρώτης 
καί τρίτης θέσεως.

Εΐναι ή πρώτη θαλασσία έκ- 
δρομή τοΰ Συλλόγου καί παρα- 
καλοΰνται οί κ.κ. πατριώται νά 
δηλώσουν έγκαίρως συμμετοχήν, 
διότι προβλέπεται δτι θά έχη με
γάλην επιτυχίαν.

Ε I Σ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΐΟΥ 1962

Μέ τό άτμόπλοιον ΠΙΝΔΟΣ 
ή άλλο τής γραμμής Άργοσαρωνικοϋ

ΤΟΠΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΣ : 
Στό Ρωλόϊ τού Πειραιώς ώρα 7.30'

Άναλάβατε, λοιπόν, οί γονείς 
άποφασιστικώς τό μέγα έργον 
σας, έγκαίρως αρχίσατε ετήν σω
τήριον χριστιανικήν ανατροφήν 
των. Δώσατε είς τά παιδιά σας' 
τό καλόν παράδειγμα, τούς κα
λούς φίλους καί συντρόφους. Δι
ότι μόνον έτσι θά σώσετε τά παι
διά σας.
ΑΝΤΩΝ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Φαρμακοποιός

ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΥ 
8 π. μ. ακριβώς.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΡΧ. 50
ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 7 ΕΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ 7-10
ΕΤΩΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΑΝΩ ΤΩΝ 10 ΟΛΟΚΛΗΡΟ

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνέχεια έκ τή; 1η; Σελίδο; 
θνήσκουσα εΐπεν «έν ειρήνη έπί 
τό αύτό κοιμηθήσομαι καί υπνώ
σω» καί αύταί ήσαν αί τελευταίοι 
λέξεις τής ζωής της. Ιδού τί έ- 
γραφεν είς μίαν επιστολήν του 
καί ένας άλλος χριστιανός: «Πριν 
ή σας έγκαταλείψω τούτο τό θέ
ρος θά ήθελον νά μάθετε τήν α
λήθειαν περί έμοϋ:δπως έμαθον 
καί έγώ ταύτην πρό. δύο ήμερών. 
Ό ιατρός μου έξέφρασε έπί τέ
λους εκείνο δπερ ήτο ή ακριβής 
αύτοΰ διάγνωσις τής άσθενείας 
μου (μία άνεγχείρητος περίπτω- 
σις καρκίνου). Εάν ήτο ούτος ό 
χριστιανός δέν θά εΐχεν αίτια νά 
είναι τόσον αναβλητικός διότι θά 
έγνώριζεν δπως γνωρίζω έγώ καί 
σεΐς δτι ζωή ή θάνατος εΐναι έξ 
ίσου καλώς δεκτά δταν ζώμεν έν 
τώ θελήματι τοΰ Θεού. Εάν ό 
Κύριος εξέλεξε νά υπάγω πρός 
αυτόν γρήγορα πηγαίνω πρός 
αύτόν ευχαρίστως. Παρακαλώ μή 
έπιτρέψητε ούτε μιά στιγμή λύπης 
δι' έμέ. Δέν σάς λέγω ένα ψυχρόν 
χαίρετε, άλλά μάλλον ένα θερ
μόν, είς τό έπανιδεΐν, μέχρις δ- 
του σας ίδιο έκ νέου είς την εύ- 
λογημένην γήν τοϋ Κυρίου». Αύ
τή εΐναι ή στάσις τοΰ χριστιανού 
άπέναντι τοϋ θανάτου. Δέν φο
βείται τόν θάνατον. Διότι τό Π ά- 
σχα τοΰ υπενθυμίζει δτι «θανάτου 
έορτάζομεν νέκρωσιν, "Αδου τήν 
καθαίρεσιν».

’Αρχιμανδρίτης 
ΔΑΜΑΣΚ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΤΩ ΔΙΔΑΓΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ί Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος 

του. Μέ απόλυτη ήρεμία, αδείλια- 
στη καρτερία, ακαταμάχητη αδι
αφορία και άκλυδώνιστη ψυχή, 
παθαίνει δλες τις τιμωρίες πού 
τοΰ κάνει ή φαρισσαϊκή κακία 
καί προσπαθεί νά ποτίση τίς ρί
ζες τής υπομονής καί τής ελπίδας 
τών άνθρώπων, μέ θάρρος καί 
αισιοδοξία, γιά νά μπορέσουν μέ 
τό αειθαλές θάρρος καί τό ήθικό 
έρμα, νά προχωρήσουν μπροστά 
καί νά νικήσουν τήν λαίλαπα τής 
δοκιμασίας και τής ταλαιπωρίας. 
Ο Ιησούς ύπήρξε ή μορφή πού 

δίδαξε υπομονή καί θάρρος, καί- 
τοι έδοκίμασε τά πάνδεινα, έκρά- 
τησε τό λάβαρο τής προσπάθειας 
καί τής υπομονής μέ θάρρος μέ
χρι τοϋ τάφου του. Ό Χριστός 
ήτο ένας μεγάλος καί όπως λέει 
ό Β. Ούγκώ «Μεγάλος είναι έκεΐ
νος πού άφοσιώνεται. Ακόμα καί 
καταθλιμμένος παραμένει γαλήνι
ος καί μέσ' στή δυστυχία του νοι
ώθει ευτυχία». Ό άνθρωπος πού 
νοιώθει μιά ανέκφραστη αγωνία 
καί θεωρεί ιίλύτριοτο τόν έαυτό 
του άπ’ τά πάθη, καταλήγει σέ 'α
πόγνωση πού τόν φέρνει σίγουρα 
στόν τόπο τής καταστροφής, δ
που τό θαμπό σύννεφο τής απο
τυχίας θά τόν τυλίξΐ] λαίμαργα 
καί θά τόν άφανίση κυριολεκτι
κά. Κοντά στά λόγια τού Θεαν
θρώπου ’Ιησού, γιά τίς θλίψεις 
τής γήινης ζωής, καί γενικά γιά 
τήν δυσχείμερη τύχη τού άνθρώ
που, έρχονται καί τά βαθυστόχα
στα λόγια τοΰ Γκαϊτε πού εΐπε: 
«Τού πόνου τό ψωμί δποιος 
έφαγε. . . μόνον εκείνος δέν 
έγνώρισεν, ώ Ούρανοί».

’Ατενίζοντας τή μίτρα τού
ανθρώπου ’Ιησού, πού γράφει 
«Θαρσεΐτε έγώ νενίκηκα τόν κό
σμον» νά αντλούμε θάρρος καί 
έλπίδα γιά νά μπορέσουμε στήν 
δαιδαλώδη, ταραγμένη καί γεμά
τη καταιγίδες ατμόσφαιρα τής 
ζωής, νά σταθούμε σάν αγέρωχη 
βελανιδιά, χαλύβδινοι καί σιδερέ
νιοι, πάντοτε δμως. θωρακισμένοι 
μέ τό ιδανικό τής αιωνιότητας νά 
νικήσουμε «τόν κόσμον», γιά νά 
κερδίσουμε τήν αιωνιότητα.

Ν. ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

ΙΑΤΡΙΟΤΙΚΕΣ ΑΝέΜΝΗίΗί

δέν 
σάς

Θε-

(Συνέχεια έκ τή$ 3ης Σελίδο$) 
μαχαίρι τών Τούρκων, — πού τούς 
εκηνυγούσαν και τούς έσκότωναν σάν 
τά ποντίκια, άνελέητα, δπου τούς 
εΰρισκαν.

Δάκρυα χαράς, σέ δσες οικογέ
νειες — άπό τού χάρου τά δόντια 
—έβλεπαν ζωντανούς τούς δικούς 
των. Τούς συζύγους, τά παιδιά, τά 
αδέλφια των.

Αγωνία καί απελπισία γιά τίς 
άλλες οικογένειες πού περί μέναμε 
—μάτα·α—άκόμα τούς δικούς μας, 
αύτούς πού δέν Θάβλεπαν—άλλοίμο- 
νο—τήν ήμέρα τοϋ γυρισμού... Αύ
τοί πού ήλθαν, ήσαν σέ κακά χά
λια... Οί ψείρες, ή ψώρα, ό έξανθη- 
ματικός Τύφος κΓ άλλες άρρώστειες 
άπό τίς κακουχίες καί τά βασανι
στήρια θανάτου πού περάσανε, στίς 
τρομερές άτελείωτες πορείες έξον- 
τώσεως τής Ανατολής, τούς έκαναν 
άγνώριστους. Σωστά ανθρώπινα 
ράκη...

Κάθε οικογένεια, ρωτούσε μέ ά
γων ία νά πληροφορηθή άπό αύτούς, 
μήπως εΐδαν, μήπως ακόυσαν γιά 
τούς αγνοούμενους δικούς των....

"Οσοι άπ’ αύτούς μπορούσαν νά 
μιλήσουν, μάς πληροφόρησαν άόρι- 
στα, γιά τούς ύπόλοιπους πού ά- 
γνοούσαμε τήν τύχη τους.

Μάς εΐπαν πώς τά νοσοκομεία 
τών Αθηνών, τών πόλεων καί τών 
μεγαλονήσων, εΐναι γεμάτα άπό 6α- 
ρυά άρρώστους Μικρασιάτες.

Νά πάτε, νά ψάξετε, νά τούς βρή- 
τε στά νοσοκομεία, νά τούς γλυτώ
σετε μάς εΐπαν, νά πάρετε καί ρού
χα μαζύ σας κΓ άν τούς προλά
βετε....

Ή θέση μας ήταν δύσκολη, πώς 
νά πάμε πού δέ μάς έπέτρεπαν; Στό 
Λιμεναρχείο δέν μάς άφηναν νά φύ
γουμε, γιά νά μή μεταδοθούν καί 
στό νησί οΐ επιδημίες.

Πού θά πάτε; μάς έλεγαν θά πε- 
θάνετε κΓ έσεΐς μαζί τους.

Μά μήπως λογαριάζαμε έμεΐς τή 
ζωή μας; *Η  είχαμε καιρό γιά χά
σιμο.

Αποφασίζουμε νά φέρουμε τά 
προσφιλή μας πρόσωπα, ή άς πε- 
θάνομε κΓ έμεΐς μαζί των...

Αφήσαμε τά παιδιά μέ τίς ήλι- 
κιωμένες καί μέ τά λίγα λεπτά πού 
μάς εΐχαν άπομείνει, κατορθώνουμε 
νά φύγουμε κρυφά, μέ τρεμάμενη 
καρδιά στό άγνωστο, νά ίδοϋμε τί 
μάς έγραφε άκόμα ή μαύρη μας 
μοΐρα. Θά τούς εϋρομε άραγε ζων
τανούς ή πεθαμένους ή μέ άνίατη 
άρρώστεια;...

ΒΕΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΘ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(Συνεχίζεται)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
(Συνέχεια έκ τή$ 2ας Σελίδος) 

κράτη. Γιατί δέν έπιασες τόν δολο
φόνο ;

—■■ Δολοφόνο; Τί σημαίνει ή λέ- 
ξις; Δέν καταλαβαίνω, άπήντησε ό 
Σωκράτης.

— Περίεργο. Δολοφόνος είναι έ
κεΐνος που σκοτώνει.

—Ό χασάπης;

—"Οχι, έκεΐνος πού σκοτώνει άλ
λον άνθρωπόν έν καιρφ ειρήνης.

—Ά, ναί, κατάλαβα, ό δήμιος.
— Γέρο εΐσαι τρελλός. . . δολο

φόνος εΐναι έκεΐνος πού σκοτώνει 
άλλον μέσα στό σπίτι του.

— Δόξα τώ Θεφ, τώρα κατάλα
βα, άπήντησεν ό Σωκράτης. Θέλεις 
νά πής τό γιατρό.

Καί ό Αθηναίος έφυγε βλαστη
μώντας τήν άγνοια, τήν άμάθεια καί 
τήν άπάθεια τοΰ Σωκράτη.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΕΡΑΣ
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ΑΔΙΚΑΙΟΙΙ[ΙΠ ΙλΠΙΙΙΙΑ
Παρ’ δλο που δλα γύρω μας γιορτάζουν τή μεγάλη γιορτή 

τής ’Αγάπης ή στήλη αύτή 0’ άσχολπθη νά διαλύση σήμερα με
ρικά σύννεφα πού σκοτεινιάζουν τδν ουρανό και απογοητεύουν 
τήν καρδιά μας.

Μερικοί πατριώται μας παραπονοϋνται δτι τούς "αγνοού
με,,, κι’ άπε'χουν άπό κάθε έκδήλωσι μέ τή δικαιολογία αύτή.

Λυπούμεθα πολύ άλλά νομίζουμε δτι έχουν άδικο, έκτος κΓ 
άν δέν καταλαβαίνουμε τ'ι άκριβώς θά επιθυμούσαν. Ή έφημε
ρίδα άποστέλλεται σέ δλους δπως και οϊ προσκλήσεις στις εκδη
λώσεις τοΰ Συλλόγου κοινοποιούνται πρός δλους. Καλούνται 
στάς Γενικός Συνελεύσεις καί δέν παρίστανται. Κατά συνέπειαν 
δέν ψηφίζουν και δέν εϊναι δυνατόν νά έκλεγοΰν έφ’ δσον λά
μπουν διά τής απουσίας των. Πώς λοιπόν Αγνοούνται,,; Τό πιό 
σωστό εϊναι νά παραδεχθούν δτι διά τόν Α ή Β λόγον έκεϊνοι 
αγνοούν τόν Σύλλογον.

Εϊναι πιθανόν κατά τήν διάρκειαν τής θητείας του τό Διοι
κητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου νά περιπέση καί είς κανένα 
λάθος. ’Άνθρωποι είμεθα και κανένας άγώνας καμμιά προσπά
θεια δέν γίνεται χωρίς λάθη. Αύτό δμως δέν σημαίνει δτι 
φταίει ό Σύλλογος. 'Η θητεία τοΰ Συμβουλίου θά λήξη οπότε 
μπορεί ν’ άντικατασταθή.

Ό Σύλλογος προσπαθεί μέ κάθε τρόπον νά ένθαρρύνη τούς 
πατριώτας νάρθουν στούς κόλπους του. ‘Η παραμικρά ένδειξη 
ένδιαφέροντος έκ μέρους των ή ή ελάχιστη συνεργασία στήν 
έφημερίδα τυγχάνει τόσης προσοχής ποΰ χαρακτηρίζεται συχνά 
ύπερβολική άπό άλλους. Τί άλλο λοιπόν νά κάνουμε;

Κάποτε άλλοτε έδικαιολογεϊτο αύτή ή αποχή ώς ουδετερό
τητα έναντι τών δύο υπαρχόντων Συλλόγων. Ή "Ενωσίς των 
όμως είς ένα καί μόνον Σύλλογον έγινε κα'ι αύτό τό επιχείρημα 
έπαψε νά ύπάρχη. Τώρα προβάλλεται άλλο.

Εϊναι φανερό δμως δτι κι’ αύτό εϊναι μιά εύσχημη δικαιο
λογία γιά μιά αποχή πού κι’ οϊ ίδιοι τήν βρίσκουν ενδόμυχα 
άδικαιολόγητη. Δέν θά ήταν καλλίτερα νά έλειπε;

’Άς άφίσουμε δμως τις γκρίνιες τις ήμερες αύτές τής άγά
πης. ’Άς ξεχάσουμε τά παράπονα και τίς μικρότητες κι’ άς ένω- 
θοϋμε αγαπημένοι όλοι γιά τό κοινό καλό.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΛΟΙ ΧΡΟΝΟΙ
Ή ιστορία έπαναλανμδάνετα»

ΝΙΚΗ ΚΑΤΑ TOY ©AHATQY
ϊιπό Λρχιμ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΛΛΖΛΡΙΑΗ

'Όσο γερνά ό άνθρωπος, τόσο 
περισσότερο γκρινιάζει γιά τά 
παράξενα πού βλέπει γύρω του. 
Συχνά τόν βλέπουμε ν’ άναστε- 
νάζη γιατί θυμάται «τις παληές 
καλές εποχές» πού έζησε.

Τό φαινόμενο αύτό μπορούμε 
νά πούμε οτι. είναι φυσιολογικό, 
γιατί ό άνθρωπος έχει τό άγνω
στο. στούς πολλούς μας χάρισμα, 
νά άπωθή τις κακές του αναμνή
σεις και νά συγκρατή στή μνήμη 
του μονάχα τις καλές.

’Έτσι- ζοΰμε δλοι μας μέ τήν 
άνάμνησι «τών παλαιών καλών 
χρόνων», άπηλλαγμένοι άπό τό 
άγχος τών δυσαρέστων γεγονό
των τής ζωής μας.

Αύτό, δμως, μάς κάνει άδι
κους, γιατί τό κριτήριό μας είναι 
μονόπλευρο.

Άς πάρουμε σάν παράδειγμα 
τούς νέους. Έμεΐς ξεχνάμε τά 
προσωπικά μας κατορθώματα, μ’ 
άκόμα και τών άλλων.

Καί φυσικά αγανακτούμε π.χ. 
γιά τόν τεντυμπουσμό. Τό φρού
το, δμως, αύτό, υπήρχε άκόμα 
καί στήν πιό ένδοξη εποχή τής ι
στορίας μας.

Ύπήρξε μάλιστα έποχή, πού 
δέν μπορούσες νά κυκλοφορήσης 
ανενόχλητος στούς δρόμους. Τεν- 
τυμπόϋδες έσχολίαζαν τούς διερ- 
χομένους δυνατά:

’Αν περιπατούσες κουνιστός, 
σέ φώναζαν Σούπα.

Άν φορούσες κοσμήματα, 
Τρελλό.

Άν ήσουν καλοντυμένος, σέ 
έλεγαν Π ροικοθήρα.

Άν σέ ήξεραν γιά χορτοφά
γο, Κάμπια.

Άν σταματούσες νά κουδεν- 
ιιάσης κάτω άπ’ τόν ήλιο, Τζί
τζικα.

Άν έπινες άπ’ τή βρύση, Βά
τραχο.

Άν ήσουνα κοντός, Στάλά.
Καί πλήθος άλλο τίτλων καί 

χαρακτηριστικών έσπευδαν νά 
προσδώσουν στούς διαβάτες, χλευ 
άζοντες καί παρενοχλοΰντες τούς 
πάντας.

Θά μπορούσαμε νά προσθέσου
με γιά τά χρόνια μας, σχετικά μέ 
τό περιβάλλον, δτι κάποτε έφθά- 
σαμε σέ σημείο ώστε νά γραφή 
τό εξής επίγραμμα:

Γήν μέν αισχροκέρδειαν κατοι
κεί ν έν ίίρωπφ

τόν δέ φθόνον έν Τανάγρα, 
τήν φιλονικίαν έν Θεσπιαΐς 
τήν ύβριν έν Θήβαις.
Τήν πλεονεξίαν έν Άνθηδώνι 
τήν περιέργειαν έν Κορωνεία. 
Εν Πλαταιαϊς τήν άλαζονίαν 

καί τήν αναισθησίαν έν 'Αλι- 
άρτφ.

Ασφαλώς, τό έπίγραμμα ανή
κει σέ κάποιον πού γερνούσε μέ 
τήν έντύπωσι τών παλαιών καλών 
εποχών, πού έζησε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΕΡΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΔΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΑΗ- 
ΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Έντός τοΰ πλαισίου τών εκδη
λώσεων διά τόν εορτασμόν τοΰ 
’Έτους τού Ελληνισμού τής 'Α
νατολής άπό προσφυγικά καί μή 
Σωματεία, ή Διοίκησις τού Έλ- 
ληνοαμερικανικοΰ ’Επιμορφωτι
κού ’Ινστιτούτου διοργανώνει τε- 
λετήν μετά τό Πάσχα πρός τι
μήν τοϋ ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών 
καί πάσης Ελλάδος κ. Χρυσοστό
μου, πρώην Επισκόπου ’Εφέσου, 
μιάς τών Επτά ’Εκκλησιών τής 
'Αποκαλύψεως. Ή τελετή αύτή 
θά είναι αφιερωμένη είς τόν 'Ελ
ληνισμόν τής ’Ανατολής καί ό α
κριβής τόπος καί χρόνος κατά 
τόν όποιον θά λάβη χώραν θά ά- 
ναγγελθή ' διά τοΰ καθημερινού 
Τύπου.

Έπίσης ή ΕΝΩΣΙΣ ΣΜΤΡ- 
ΝΑΙΩΝ ώργάνωσε τήν 12ην ’Α
πριλίου μίαν διάλεξιν είς τήν αί
θουσαν τού «Παρνασσού» μέ θέ
μα τήν «Πνευματικήν Εισφοράν 
τών Μικρασιατών» καί ομιλητήν 
τόν κ. Νίκον Μηλιώρην, ώς γρά- 
φομεν εϊς άλλην σελίδα.

Η εορτή τού Πάσχα είναι έ- 
ορτη εορτών και πανήγυρις πα- 
νηγυρεων, διότι κατ αυτήν ό 
χριστιανικός κόσμος εορτάζει 
τήν ’Ανάστασιν τοΰ Κυρίου. Ό 
χαρούμενος χαιρετισμός «Χρι
στός Ανέστη» ευρίσκει σταθεράν 
την απαντησιν «αληθώς άνέστη» 
εϊς τά χείλη δλων τών χριστια
νών. Καί. άπηχεϊ τήν βαθεϊαν πί- 
στιν τοϋ ορθοδόξου λαού μας είς 
το θαύμα τής Αναστάσεως. Ό 
ορθόδοξος κόσμος τής ’Ανατο
λή?, έν άντιθεσει. πρός τόν δυ
τικόν κόσμον, δστις τό κέντρον 
τού βάρους τοποθετεί είς τά Χρι
στούγεννα, έχει τό Πάσχα ώς 
βασιν καί θεμέλιον τής έορταστι- 
κής και λατρευτικής του ζωής. 
Οι λαμπρότεροι καί Αραιότεροι 
ύμνοι είναι οί αναστάσιμοι. Ό 
Εληνικός ορθόδοξος λαός κατά 

τούς χρόνους τής δουλείας ήν- 
τλει από τά Πάθη καί τήν ’Λνά- 
στασιν τού Κυρίου αντοχήν, υ
πομονήν καί καρτερίαν άλλά καί 
έλπίδα διά τήν ανάστασιν τοϋ υ
ποδούλου γένους. Άναλογισθητε 
τι ήτο διά τό υπόδουλον γένος 
το Πάσχα καί πόσην . τόνωσιν 
παρεϊχεν είς αύτό ή μεγάλη αύ
τή έορτή τής ’Ορθοδοξίας. 'Ό
σον, δμως, περνούν τά χρόνια 
καί ο άνθρωπος διαλύει τό ένα 
μετά τό άλλο τά μαρτύρια πού 
τόν περιβάλλουν, τόσον ή ’Ανά
στασής τοΰ Χριστού θά αποκτά 
μεγαλυτεραν σπουδαιότητα διά 
τόν άνθρωπον. Διότι ή Άνάστα- 
σις τοΰ Χριστού χύνει πλήρες 
φως εϊς τό μυστήριον τοΰ θανά
του. Ο Θεάνθρωπος λυτρωτής 
όπως κατά τρόπον ύπεοφυσυϋ 
εισήλθεν εις τόν κόσμον γεννη
θείς έκ τής Παρθένου Μαρίας, 
ουτω κατα τρόπον ύπερφυσικόν 
έςήλθεν έκ τοΰ κόσμου τούτου ά
νοστος έκ νεκρών, καί μέ τήν ά- 
νάστασίν του συνέτριψε τόν με
γαλύτερου έχθρόν τού ανθρωπί
νου γένους, τόν θάνατον. Διά νά 
αντιληφθώμεν καλύτερον τήν ση
μασίαν της μεγάλης ταύτης νί
κης κατά τού θανάτου, άς ρίψω- 
μεν ένα ταχύ βλέμμα γύρω άπό 
το φοβερόν τοΰτο μυστήριον.

Ελέχθη^ δτι ολόκληρος ή ζωή 
τού άνθρώπου δέν είναι παρά 
προπαρασκευή διά τόν θάνατον 
και ο ψαλμωδός εΐπεν «ούκ έστιν 
άνθρωπος δς ζήσεται καί ούκ ό’- 
ψεται· θανατον». Η σημερινή έ
ποχή είναι εποχή έλευθέρας σκέ- 
ψεως καί ριζικών πειραματισμών. 
Βπιζητοΰμεν νά άλλάξωμεν τόν 

κόσμον καί τούς νόμους οϊτινες 
κυβερνούν αύτόν διά τής γνώσε- 
ως. επιστήμης καί τής κατακτή- 
σεως τοΰ διαστήματος, II ροσε- 
παθήσαμεν νά ένθρονίσωμεν 
τούς ψευδείς θεούς τοϋ χρήμα
τος. τής φήμης, τής ανθρώπινης 
εύφυΐας άλλά δσον καί αν προσ- 
παθώμεν τό αποτέλεσμά παραμέ
νει. πάντοτε τό ίδιον «άπόκειται 
τοΐς άνθρώποις άπαξ άποθανεΐν»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΒΣΜΟΥ

Ό Οικοδομικός Συνεταιρισμός 
Μακρηνών καί Λιβισιανών «Η 
ΜΑΚΡΗ» άπηύθυνε πρός τά μέ
λη' αύτοΰ τήν κάτωθι επιστολήν:

Παρακαλοΰμεν δπως τό άργό- 
τερον μέχρι τής 20ής τρέχοντος 
προσέλθητε εϊς τά Γραφεία τοϋ 
Συλλόγου μας (οδός Σατωβριάν- 
δου άριθ. 4) καί καταδάλητε τήν 
α' δόσιν τής αξίας τοϋ άγόρα- 
σθέντος παρ’ ήμών οικοπέδου έκ 
Δραχ. 328, κατόπιν τοΰ ύπογρα- 
φέντος παρ’ ήμών προσυμφώνου 
μετά τών ιδιοκτητών ώς ήδη ά- 
νηγγείλαμεν εϊς τήν ’Εφημερίδα 
μας.

Παρακαλοΰμεν δπως έχητε ύπ’ 
ό'ψιν δτι τήν 15ην έκαστου μη- 
νός θά καταβάλητε τό ανωτέρω, 
ποσόν εϊς τόν Συνεταιρισμόν 
μας.

(Έ6ρ. 9, 27).
Είς το μέσον τής ζωής βλέπο- 

μεν τόν θάνατον πανταχοΰ. Είς 
τά νεκροταφεία, άπό τά όποΐα 
διερχόμεθα τόσον συχνά, εϊς τάς 
εφημερίδας τάς οποίας άναγινώ- 
σκομεν, παντού βλέπομεν καλοτυ- 
πωμενην τήν σφραγίδα τοΰ θα
νάτου. Ουδεις έξ ημών δύναται 
να είναι βέβαιος πότε θά εϊναι 
άκριβώς ή στιγμή, άλλά πρέπει 
να είμεθα ενήμεροι δτι δύναται 
νά έ’λθη άνά πάσαν στιγμήν. Ή 
ζωή μας κρέμαται άπό ένα λε
πτόν νήμα. Ό τάφος χαίνει σκο
τεινός ύπό τούς πόδας ήμών. Ό 
θανατος είναι ό καθολικός νόμος 
της φύσεως. ’Ακόμη καί οί βα
σιλείς πρέπει νά ύποκύψουν ύπό 
τό δρέπανον τοΰ σκοτεινού θερι- 
στοΰ. Επιστήμονες μάχονται μέ 
ανδρείαν διά νά κρατήσουν τό 
τέρας τοΰ θανάτου μακράν άπό 
τάς Αύρας τών ανακτόρων. Άλ
λά ό μονάρχης τοΰ τρόμου λά
θρα διέρχεται τούς φρουρούς, 
εισέρχεται εις τούς βασιλικούς 
θαλάμους καί περιτυλίγει τούς Ι
σχυρούς κυριάρχους εϊς τόν θλι
βερόν αύτοΰ μανδύαν. Καθ’ έκά- 
στην ήμέραν χιλιάδες άνθρώπων 
είς δλόν τόν κόσμον εισέρχονται 
εϊς τά αύτοκίνητά των, ελάχιστα 
έννοοΰντες δτι τοΰτο εΐναι τό τε
λευταίοι’ αύτών ταξίδι. Παρά τήν 
μεγάλην άνάπτυξιν τών μέσων α
σφαλείας, μέγα ποσοστόν άνθρώ
πων φονεύεται άπό άλλα περι
στατικά είς τάς οικίας των δταν 
πάσα σκέψις θανάτου εύρίσκεται 
μακράν άπό τό μυαλό των. Διό
τι ό θάνατος αλωνίζει τό ανθρώ
πινον γένος άμειλίκτως, καί μο
λονότι ή ιατρική επιστήμη διεξά
γει άκατάπαυστον πόλεμον εναν
τίον αύτοΰ, εϊς τό τέλος δ θάνα
τος είναι πάντοτε ό νικητής. Τί 
μυστήριον πράγμα είναι αύτός ό 
εχθρός μας, τόσον μυστήριον δ
σον εϊναι και ή ζωή! Διότι ή ζωή 
τήν όποιαν βλέπομεν τόσον ά- 
φθόνως πέριξ ήμών εϊς τά φυτά, 
είς τά ζώα δπως έπίσης καί εις 
τάς άνθρωπίνας ύπάρξεις, δέν. 
δύναται νά άναπάραχθή άπό η
μάς, ούτε άκόμα καί νά έξηγη- 
θή. Ό θάνατος εΐναι έπίσης χω
ρίς έξήγησιν, μολονότι είμεθα 
τόσον ενήμεροι τής παρουσίας 
αύτοΰ, δσον ενήμεροι είμεθα καί 
τής ζωής. Πόσον ολίγον έπιθυ- 
μούμεν νά όμιλώμεν περί αύτοΰ, 
ή πάντως -νά μελετώμεν τήν σπου- 
δαιότητά του! 'Όταν ή ζωή έρχε
ται καί ένα παιδί γεννάται χαι- 
ρόμεθα. 'Όταν φεύγη ή ζωή καί 
ένας άνθρωπος αποθνήσκει, προσ 
παθοΰμεν νά σβήσωμεν τήν σκέ- 
ψιν δσον εΐναι δυνατόν ταχύτε
ροι’.

Δέν φαίνεται παράξενον, ένώ 
τόσον μέρος τής ένεργητικότητος 
ήμών δαπανάται εϊς τό νά φέρω- 
μεν ζωήν εϊς τόν κόσμον, στρέ- 
φομεν τά νώτα ήμών τόσον άπο- 
φασιστικως έπί τού έξ ίσου σπου-

Έπί τή εύκαιρία σάς γνωρίζο- 
μεν δτι προχωροϋμεν είς τήν σχε- 
διαγράφησιν τής άγορασθείσης 
περιοχής, ϊνα τό συντομώτερον έ- 
νεργηθή ή κλήρωσις καί ύπογρα- 
φή τοΰ ιδιαιτέρου συμβολαίου 
παρ’ ένός έκαστου τών κληρού
χων. Διά τά προκύψαντα έξοδα 
θά κρατηθήτε ενήμεροι.

Έν τέλει παρακολοΰμεν δπως, 
έάν καθυστερήτε συνεταιρικήν 
μερίδα ή συνδρομάς, τακτοποιη- 
θήτε τό ταχύτερου συμφώνως τφ 
Καταστατικοί πρός αποφυγήν 
συνεπειών.

Εΰχαριστοΰντες,
Διατελούμεν φιλικότατα
Ό Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΦΗΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΚΙΜΩΝ ΠΑΝΗΓΤΡΗΣ

............... mill,...... ..........          Illliil...... .  
=......................................................................................................................... ϊ
ί ΐ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΣ [
f ® f 11,. [

] ΕΥΧΕΤΑΙ I

Σ’ΟΑΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΟΤΑΣ ΚΑΙ 
t ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ F

1 ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΓ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ > 
ί ΠΑΣΧΑ J 
ΐ F
.. . ""ιιιιιιιι'·-"ίιιιιιιι''....ifflin·”... .............................. •"mm1"... "iinn1"·... ίιιιιι"" ""ΊΐιιΙιΐ""

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ

Ζίι’ εγυρε ’Εκείνος τό Άχραντο κεφάλι και ξεψύχησε 
στό μαύρο τό κορμί μου αηάνου.
αστρα γινηκαν τά καρφιά τον μαρτυρίου Του, άστραψα 
κι*  άπό χιόνια τιιό λευκός τά αιώνια τον Λιβάνου.
01 καταφρονεμένοι ιι Αγκαλιάσανε, 
και σάν βουνά και σάν Θαβώρ ύψώθι,καν εμπρός μου. 
Οι δυνατοί τοϋ κόσμον με κατάτρεξαν .
γονάτισα στόν ήσκιο μου τους δυνατούς τοϋ κόσμου.
Τόν κόσμο άν εμάρμάρωσα, τόν κόσμο τόν άνάστησα. 
στά πόδια μου άγγελοι οί καιροί, γύρω μου σκλάβες οί ώρες, 
δείχνω μιά μυστική χαναάν στά γαλανά υπερκόσμια' 
μά εδώ πατρίδες πάναγνες εΐσαοτ’ εσείς τρεις χώρες.
Ώ! πρώτη Ισϋ ‘Ιερουσαλήμ! τοϋ βασιληα προφήτη σου 
μικρή εΐν’ ή άρπα, γιά νά πή τή νέα μεγαλωνννη 
τοϋ Σολομώντά σου ό ναός μέ άντίν.ρυσε και ράγισε' 
καινούργια δόξα ντύθηκαν τής Ίονδαίας οί κρίνοι.
Κι’ ύστερα υψώθηκα σ’ ίσένα, ώ Πόλη, έφτάλοφο όραμα' 
κ’ έγινα φώς τών ουρανών, τό βάμμα τοϋ Ιορδάνη, 
τούς Κωνσταντίνους φώτισα καί τούς Ηράκλειους δόξασα 
καί τρικυμίες όέν έσβησαν ’Εμέ μηδέ σουλτάιοι.
Κι ύστερα έγώ ταξιδίυτής ήρθα ο’ εσένα, ασύγκριτη 
’Αθήνα, τών ωραίων πηγή, τών εθνικών κορώνα, 
τό άγνωστο έφερα Θεό κι’ άπόκοτος αψήφησα 
τήν πολεμοχαρή Παλλάδα μέσ’ στόν Παρθειωνα.

Και γνώρισα τούς ιλαρούς θεούς και στεφανώθηκα 
τήν άγριλιά τής ’Αττικής, τή δάφνη Απ' τήν ‘Ελλάδα, 
και ώ! λόγος πρωτογροίκητος! τοΰ Γολγοθά τό σύγνεφο 
πήρε τήν άσπρη ομηρική τοϋ Όλυμπου λαμπεράδα.

Τά είδωλα τ’ αφρόντιστα και τά πασίχαρα έφυγαν, 
άλλ’ ούτε πιά μεθάει τή γή τό ασκητικό μεθύσι, 
άς λάμπη ή μυστική χαρά στά γαλανό υπερκόσμια' 
εΐν’ εδώ κάτου μιά ζωή και εΐν' άξια γιά νά ζήση.

Μέ τά κλαδιά τής φοινικιάς νέα ώσαννά λαχτάρησα' 
σ’ εσένα, <ΐ> Γή πανάγια και ώ πρώτη μου πατρίδα, 
σ' εσέ γυρνώ, ‘Ιερουσαλήμ, κ’ ένα τραγούδι φέρνω σου' 
είναι πλασμένο άπό ψυχή και Από φωνή Έλληνίδα.

δαίου γεγονότος τής άναχωρήσε- 
ως τής Ιδίας ταύτης ζωής έκ τής 
γής;

Σήμερον δύο περίπου δισεκα
τομμύρια άνθρώπων ζοΰν έπί τού 
πλανήτου τούτου. Σχεδόν δλοι· 
αύτοί θά άποθάνουν είς διάστη
μα εκατόν έτών. 'Αλλά άπό τότε 
πού ήλθεν ό Χριστός είς τόν κό
σμον, ό θάνατος έπαυσε νά έμ- 
πνέη τρόμον καί φρίκην καί α
πελπισίαν είς τόν άνθρωπον, δ
πως είς τήν προχριστιανικήν επο
χήν. Ό 'Ιησούς κατήργησε τό 
κράτος τοΰ θανάτου «κατεπόθη δ 
θάνατος είς νΐκος. ποΰ σου θάνα
τε τό κέντρον; ποΰ σου "Αδη το 
νΐκος;» (Κορινθ. Α' 15, 55) καί 
«Χριστός έγέγερται έκ νεκρών, 
απαρχή τών κεκοιμημένων έγένε- 
το» (Κορινθ. Α’ 15, 20). Διά 
τοΰτο ό Κύριος συνέστησε νά 
προπαρασκευαζώμεθα διά τόν 
θάνατον, δστις είναι βέβαιον δτι 
κάποτε θά έλθη, άλλά νά μή φο- 
βούμεθα αύτόν: «Μή φοβηθητε 
άπό τών άποκτενόντων τό σώμα, 
τήν δέ ήιυχήν μή δυναμένων ά- 
ποκτεϊναι· φοβήθητε δέ μάλλον 
τόν δυνάμενον καί ψυχήν καί 
σώμα άπολέσαι έν γεένη» (Ματθ. 
10, 28). At τελευταΐαι δηλώσεις 
άποθνη σκόντων άνθρώπων έμ- 
πνεομένων άπό τήν πίστιν τού, 
Χριστού, παρέχουν ύπέροχον με
λέτην είς έκείνους, οϊτινες ζη
τούν ρεαλισμόν έν οψει τοΰ θα
νάτου. Ή 'Αγία Μακρίνα, άδελ- 
φή τοΰ Μεγάλου Βασιλείου, άπο-

(Συνέχεια είς τήν4ην Σελίδα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑ ΤΟ
ΜΑΚΡΟ-ΛΙΒΙΣΙΑΝΟ ΣΠΙΤΙ

Το Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου εύρίσκεται εϊς τήν εϋ- 
χάριστον βέσιν νά άναγγείλη 
δτι ή ’Επιτροπή ή όποία δά άνα- 
λάβη τήν φροντίδα διά τό "Μα- 
κρηνο-Λιβισιανό Ιπίτι,, άπετε- 
λέσδη άπό τούς έϊ,ής πατριώτας.

IQANNHN ΛΑΜΕΡΑΝ

ΚΑΛΑΙΟΠΗΝ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ - ΜΟΥΣΑΙΟΥ 

ΠΛΑΤΟΝΑ ΜΟΥΣΑΙΟΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑΝ ΖΑΜΠΑΚΗ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΧΥΛΛΟΓΟΥ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου κατόπιν εϊσηγήσεως 
τοϋ Προέδρου αΰτοϋκ. Μιχαήλ 
Σαράφη άνεκήρυξε όμοφώνως 
τόν συμπολίτην μας κ.ΆΝΤίΟ- 
Ν1ΟΝ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Φαρ
μακοποιόν, Επίτιμον Πρόεδρον 
τοϋ Συλλόγου διά τό ζωηρόν 
ένδιαφέρον τό όποιον έπέδειξε 
πρός τόν Σύλλογον.
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Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

— 'Ο συναγωνιστής μου φοβά
ται την αναμέτρηση. Χθες, νίκησε 
μέ πονηριά. Σήμερα θέλει νά τον 
άποφύγη και σοφίστηκε αύτό τό 
μέσον. 'Όλα έτούτα είναι πλεκτά- 
νη. Μόνο και μόνο για ν’ άποφύγη 
τον άγώνα!...

— Ψέματα! ακούστηκε, τότε ά- 
γανακτησμένη ή φωνή του Μελανίω- 
να. Έγώ, μέ τά μάτια μου είδα-— 
πιστεύω δέ κι’ άλλοι πολλοί νά τό 
πρόσεξαν—πώς χτυπούσε μέ τις ξύ
λινες μπότες του τον τροχό του ά- 
μαξιού του Καλλίστρατου σέ μια 
στιγμή πού εΐχε τήν προσοχή του 
στραμμένη κάπου άλλου!...

— Πραγματικά έχει δίκιο ό δού
λος! ακούστηκαν άρκετές φωνές, τή 
στιγμή έκείνη.

Τότε πολλών τά μάτια στράφη
καν μέ συμπάθεια προς τον Καλλί- 
στρατο. Καί τής Πρόκλας ή καρδιά 
χτυπούσε σαν φοβισμένο πουλί μέ
σα στο παρθενικό της στήθος.

Ό Καλλίστρατος θεώρησε καλό 
ν’ ακουστή κι’ ή δική του φωνή. "Η
ρεμη, γεμάτη συγκρατημένη άγα- 
νάκτηση, υψώθηκε πάνω άπό τή βοή 
τού πλήθους:

— Σεβαστοί ελλανοδίκες!—εί
πε—αύτό πού ισχυρίζεται ό Τουρ- 
μπανιμπάλ εΐναι άσύστολο ψευδός! 
Ή λογική τό αποκρούει... Κι’ όσοι 
μέ γνωρίζουν, δεν εΐναι δυνατό νά 
τό πιστέψουν. 'Ωστόσο, γιά νά μή 
μείνη άκόμα κι’ ή πιο παραμικρή 
ύπόνοια, δηλώνω οτι εννοώ, οπωσ
δήποτε ν’ αγωνιστώ. "Εστω καί μ’ 
ένα τροχό, θά διεκδικήσω τό στεφάνι 
τής ελιάς. . .

’Έξαλλος ό κόσμος επευφήμησε 
τό νεαρό ηνίοχο, ένώ ό άγριοπρόσω- 
πος συναθλητής του, τούρριχνε μα
τιές γεμάτες μίσος.

Τά τελευταία, προ παντός, λό
για τού Καλλίστρατου εξακολουθού
σαν νά δονουι1 τις ψυχικές χορδές 
τών θεατών μέ άποτέλεσμα νά ξε
σπάσουν σέ νέα θύελλα διαμαρτυ
ρίας γιά τήν πρωτάκουστη άπατη. 
"Ομως μέ τέτοιες φωνές αποδοκιμα
σίας, δέν ήταν δυνατό νά έπηρεα- 
σθή ή κατάσταση προς όφελος τοΰ 
"Ελληνα αμαξηλάτη. Μια τέτοια 
δουλειά ήταν τής έπιτροπής. Κι’ αύ- 
τή εΐχε τώρα τό λόγο. Άπαλληγμέ- 
να τά μέλη πού τήν άπάρτιζαν άπό 
συναισθηματισμούς, όμοιους μ’ έ- 
κείνους τού όχλου, αφού συνεδρία
σαν έκτακτα, υστερ’ άπό τό ανα
πάντεχο γεγονός τής τροχοπαγίδας, 
έβγαλαν σέ λίγο άπόφαση πού τήν 
ανακοίνωσε ό Πρόεδρος στο πλήθος 
μέ κοφτές, λακωνικές φράσεις, γε
μάτες απάθεια καί ψυχρότητα.

ΧΡΙΟΙΟ ο

Τά χρώματα εΐναι καί σύμβολα. 
"Αλλα δείχνουν λύπη, άλλα χαρά. 
’Όχι όμως τά ϊδια χρώματα γιά ό
λους τούς λαούς. Κι’ ένα άπό τά 
παράξενα πού δέν μπόρεσα ποτέ 
μου νά καταλάβω, εΐναι πώς, σέ με
ρικούς λαούς, τό άσπρο εΐναι τό 
πένθιμο χρώμα! Έμεΐς έχουμε τό 
μαύρο. Γιά μάς, τό άσπρο, καί προ
πάντων τό κόκκινο, εΐναι χρώματα 
χαράς. ΚΓ αύτό, μοΰ φαίνεται, εΐ
ναι τό σωστό, τό φυσικό! Τά σκο
τεινά, τά ζοφερά χρώματα νά συμ
βολίζουν τή λύπη. Καί τ’ άνοιχτά, 
τά φωτεινά, τή χαρά.

Θά πεΐτε: αυτά εΐναι λίγο καί 
κατά συνθήκη. ”Α, βέβαια, μερικά. 
Σέ μάς άξαφνα, καί τό μαβί χρώ
μα, τό λιλά, θεωρείται πένθιμο ή 
μισοπένθυμο. Καί καλά τό βαθύ, τό 
σκούρο άλλά καί τό άνοιχτό, πού 
είναι ένα άπό τά λαμπρότερα χρώ
ματα. Ό άρχιερατικός μανδύας, 
π. χ., ό μαβής μέ τά χρυσά, έχει τί
ποτα τό πένθιμο; Καί όμως, τή Με
γάλη Εβδομάδα, στήν πένθιμη έκ- 
κλησιά, οί ιερείς δέ φοροΰν παρά ή 
μαύρα άμφια ή μαβιά. Στήν πατρί
δα μου τουλάχιστον, όπου οί τύποι 
στήν έκκλησιά κρατιούνται μέ τήν 
μεγάλη αυστηρότητα κι’ όπου μπο
ρεί νάναι καί διαφορετικοί άπ’ άλ
λου. Καί θυμάμαι τώρα πόση εν
τύπωση μοΰ έκανε, στήν έκκλησιά, 
κάποια άπότομη άλλαγή τών χρω
μάτων τής λύπης μέ τά χρώματα 
τής χαράς.

Γ ινόταν τό πρωί- τού Μεγάλου 
Σαββάτου, στήν Πρώτη, λεγάμενη, 
’Ανάσταση. Οι ιερείς είχαν βγάλει 
πιά τά μαΰρα τής Μεγάλης Παρα
σκευής καί φορούσαν όλοι μαβιά, 
μισοπένθιμο. Καί καλά τό βαθύ, τό 
τουργία, ένώ ό άναγνώστης διά
βαζε τά διεξοδικά έκεΐνα άναγνώ- 
σματα άπό τήν 'Αγία Γραφή,—τήν 
κοσμογονία, τήν 'ιστορία τοΰ ’ I ω- 
νά, τήν Ιστορία τών Τριών Παιδιών 
στή Βαβυλώνα,—κλείνονταν όλοι 
στό Ιερό. ΚΓ άξαφνα οί θύρες ά
νοιγαν κΓ οί ιερείς έβγαιναν ντυμέ
νοι στ’ άσπρα! Μά καί μόνο άπ’ 
αύτό καταλάβαινες πώς κάτι χα
ρούμενο εΐχε γίνει, κάτι χαρούμενο

■— Φίλοι θεατές—είπε—ή έπανά- 
ληψη του αγώνα ματαιώνεται. Ό 
Καλλίστρατος, γυιός τοΰ ’Αριστό
βουλου άπό τήν Καρμυλησσό στε
φανώνεται σαν νικητής τοΰ χθεσι
νού ίδιου αθλήματος καί ό Τουρμπά
νι μπάλ συλλαμβάνεται γι’ απόπει
ρα ενάντια στη ζωή συνανθρώπου 
του.

Τά τελευταία λόγια τοΰ Πρώτου 
έλλανοδίκη έκάλυψαν έξαλλες ιαχές 
τοΰ κόσμου. Καί μόνο κάποιες, σπο
ραδικές, φωνές άκούγονταν άνάμε- 
σα στο πανδαιμόνιο τής έπ[δοκιμα
σίας προς τήν άπόφαση, πού δια
μαρτύρονταν γιά τή ματαίωση τής 
^ΟΗοτοδρομικής μονομανί"*'

Ό Καλλίστρατος, στο σπ'τι, μέ 
τον κότινο στο κεφάλι καί τον Πα 
ναθηναϊκό άμφορέα πλάι του—έπα
θλο τής νίκης—δεχόταν μέ συστολή 
τά συγχαρητήρια τών φίλων τού 
προστάτη του. Τά πρόσωπα όλων 
τών μελών τής οικογένειας, έλαμ
παν άπό χαρά καί μόνο τής Πρό
κλας ήταν σκυθρωπό. "Ισως νά 
σκεφτόταν, έκείνη τή στιγμή, πώς 
ή δόξα, πολλές φορές—άν όχι πάν
τοτε—φέρνει τον έγωισμό μέ φυσι
κό επακόλουθο τήν ακαταδεξία. 
’Αλλά, πόσο εΐχε γελαστή! Κι’ αύ
τό τό διαπίστωσε άργά, τό βράδυ, 
όταν ό τελευταίος επισκέπτης άφη
νε τό σπίτι. Πραγματικά, ό νεαρός 

: νικητής, τότε, παίρνοντας μιαν ανά
σα ανακούφισης στό τελευταίο κλεί
σιμο τής μεσόπορτας, έρριξε μιά 
ματιά στό έσωτερικό δικτυωτό πα
ράθυρο. 'Η Πρόκλα, τότε, στό ά- 
κτινοβόλο τών ματιών του άντίκρυ- 
σμα άναρρίγησε καί τούστειλε κι’ 
αύτή συγχρόνως βλέμματα, άπαλά, 
γεμάτα πόνο καί ικεσία.

"Ομως καί στοΰ Καλλίστρατου 
τό υγρό, ήλιόκαυτο κορμί, τό ίδιο 
διέτρεξε ρίγος, μιά πρωτόγνωρη ά- 
νατριχίλα που τον έκαμε νά ξεχάση 
τήν ψυχική καί σωματική κόπωσή 
του.

Έκείνη τή στιγμή άνοιξε ή πόρ
τα καί παρουσιάστηκε ό Μελανί- 
ωνας.

—Καιρός γιά λουτρό, γυιέ του 
άρχοντα ’Αριστόβουλου, είπε. Σέ 
λίγο έτοιμάζω τό δείπνο.

Ό Καλλίστρατος συνήλθε άπό 
τήν έκσταση στην οποία βυθίστηκε 
έκεΐνες τις στιγμές.

— ’Έρχομαι, καλέ μου ύπηρέτη, 
τοΰ απάντησε. ’Ήθελα, όμως, πριν 
άπ’ αύτό νά σ’ ανταποδώσω τήν 
εύγνωμοσύνη μου γιά τήν έκδούλευ- 
ση πού πρόσφερες σέ μένα.

— Τίποτα δέ σουχω κάνει, καλό 
μου άρχοντόπουλο.

(’Ακολουθεί)
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είχαν ν’ αναγγείλουν. Καί νά, σκορ
πούν λουλούδια, άσπρα κΓ αύτά, 
καί ψάλλουν μέ χαρά σάν τούς Τρεΐς 
Παΐδες στή δροσερή κάμινο; «Ιόν 
Κύριον υμνείτε, εύλογεΐτε.·..». "Υστε
ρα ό Απόστολος, κΓ εύθύς αμέσως, 
πριν άπό τό Εύαγγέλιο πού θά δι- 
ηγηθεΐ τό μέγα θαύμα, άντηχεΐ τό 
ύπερχαρμόσυνο εκείνο «’Ανάστα ό 
Θεός»,—κΓ ή λειτουργία του Μεγά
λου Σαββάτου έξακολουθεΐ καί τε
λειώνει μέ τά κάτασπρα άμφια τής 
χαράς.

Μά ή χαρά μεγαλώνει. Μετά τήν 
Πρώτη ’Ανάσταση, ή άλλη, ή Με
γάλη. Τή νύχτα τοΰ Σαββάτου, τά 
μεσάνυχτα, οί ιερείς βγαίνουν άπό 
τήν έκκλησιά. μέ πομπή καί άνεβαί- 
νουν στήν εξέδρα πού έχει στηθεί 
καί στολιστεί στήν πλατεία. Τώ
ρα εΐναι ντυμένοι στά κόκκινα. Φε
λόνια, πετραχήλια, στιχάρια τών δι
άκων, ωράρια, όλα κόκκινα καί χρυ
σά. Καί ψάλλουν τό θριαμβευτικό 
«Χριστός Άνέστη!»...

Σέ καμμιά λοιπόν άλλη περίστα
ση, ό συμβολισμός τών χρωμάτων 
δέ μοΰ φαινόταν πιο ζωηρός, πιο 
χτυπητός, όσο, στήν έκκλησιά, τή 
Μεγάλη Εβδομάδα καί τό Πάσχα. 
Καί προπάντων τή στιγμή τής από
τομης έκείνης άλλαγής άπό τό μα
βί στό άσπρο. Είχα καθαυτό τήν 
έντύπωση σά νάσπαζαν, σά ν’ άνοι
γαν στον ούρανό τά μαΰρα σύννεφα 
—«σήμερα μαύρος ούρανός, σήμε
ρα μαύρη μέρα»—καί νά πρόβαλλε 
άξαφνα ό ήλιος. Έντύπωση τής παι
δικής ηλικίας ανεξάλειπτη! Καί τώ
ρα άκόμα, μετά τόσα χρόνια, όταν 
έρχεται τό Μεγάλο Σάββατο κΓ α
κούω πρωί - πρώϊ τις καμπάνες τής 
λειτουργίας, μεταφέρομαι διαμιάς 
στήν έκκλησιά τής πατρίδας μου, 
καί βλέπω τις θύρες τού Ιερού ν’ 
άνοίγουν καί τούς λευκοφόρους ιε
ρείς νά βγαίνουν πασίχαροι, νά 
σκορπούν λουλούδια, καί νά ψάλ
λουν «Τον Κύριον υμνείτε»... "Υστε
ρα άπό τό μαύρο πένθος τών Πα
θών καί τού Θανάτου, λευκή ή ’Α
νάσταση, ή Ζωή, ή Χαρά.

Χριστός Άνέστη!

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ Κ I Ν Η Ζ I Σ

ΛΕΙΠΕ! Ο ΔΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
Τό Θέατρο εΐναι ένα άπό τά τόσα 

μέσα πού χρησιμοποιεί ή ποιητική 
διάθεση τού ανθρώπου, γιά νά έκ
φραση τήν άέναη άναζήτησή του. 
Ή ποίηση εΐναι ούσιαστικά ή έκτη 
αίσθηση πού βοήθησε τόν άνθρω
πο νά βγεΐ άπ’ τήν πνιγερή άγκάλη 
τών παρασυγγενών του τοΰ Βασι
λείου τών Ζώων. Εΐναι ή δύναμη πού 
σπάει τά φράγματα τών πέντε αι
σθήσεων πού διαθέτει τό εύήμερο 
ανθρώπινο σαρκίο. Πού δίνει στό 
Θεό ανθρώπινο ντύμα καί γυμνώνει 
τόν άνθρωπο άπό τά επίγεια φτια
σίδια;., του. 'Ωστόσο ή έκτη αίσθηση 
δένή^πορεΐ νά υπάρξει χωρίς τις άλ
λες πέντε. Αύτές θά τής δώσουν τις 
εικόνες ζωής πού θά σπρώξουν τήν 
έκτη αίσθηση ν’ αναζητήσει τό φώς 
τής άλήθειας στούς Ουρανούς. ΚΓ 
ό ποιητής, σάν τρανός τοξότης, πα
τάει τά πόδια του στέρεα στή γ?ΐ 
καί τεντώνοντας τό κορμί πρός τά 
πίσω, γιά νά μπορεί ν’ αγκαλιάσει 
ολάκερο τόν ούρανό, άναζητάει τό 
στόχο του στά ύψη. ΚΓ αυτός ό 
προσανατολισμός άπό τή Γή στά 
Ουράνια; άπό τό Παρόν στό 
Μέλλον, θέλει καί σθένος καί φρό
νημα καί εύλυγισία καί ορίζοντες 
πλατιούς.

'Ωστόσο, σάν ό Πόλεμος πήρε τέ
λος, καρφώσαμε τά μάτια μας στή 
γη; γιά νά περιμαζέψουμε τά σκου
πίδια τοΰ πολέμου, καί άν ήταν τά 
σκουπίδια κομμάτια άπό τις σάρ
κες μας. Πιστέψαμε πώς ό προσα
νατολισμός ήταν άλλονών δουλειά, 
καί μείς είχαμε χρέος νά τό ρίξου
με στή νοικοκυροσύνη. Κάψαμε τά 
σκουπίδια μας σάν καλές νοικοκυ
ρές κΓ ήρθε ή κάπνα καί σηκώθηκε, 
στά ουράνια σάν άπό σποδό θυσίας 
καί σάν έπίκληση στήν υπέρτατη 
δύναμη. Μά ό καπνός πού βγήκε ά
πό τις σάρκες μας έγινε πρώτη ύ
λη στά έργαστήρια ’Ανατολής καί 
Δύσης. ΚΓ έγιναν σύννεφα βαριά 
πού κίνησαν άπό Δύση καί ’Ανατολή 
καί σκέπασαν τους Ούρανούς. ΚΓ 
ως σήκωσαν τό τόξο τους οί ποιητές 
ψηλά γιά τή μεγάλη σαϊτιά, ορίζον
τες δέ βρήκαν γιά νά προσανατο
λιστούν. ’Ανήμποροι πετάξανε τό 
τόξο τους καί μέ τήν άχρηστη σαΐ
τα τους άρχησαν νά σκαρώνουν ζω
γραφιές πάνω στή λάσπη τής γης'.· 
Κ’ ένώ ή Πολιτική Ηγεσία τών πέν
τε αισθήσεων, άντιποιητική καί α
νελέητη, κρατάει χαμηλή καί σκο
τεινή τή νέφωση πάνω άπό τό κεφά
λι τοΰ ποιητικού νού, ό τεχνικός 
ΝοΟς άνεμπόδιστος άπό πολιτικές 
τροχοπέδες καί ιδιολογικές προκα
ταλήψεις μέ σαφή προσανατολισμό 
είτε στή δέσμευση τής άτομικής έ- 
νέργειας, είτε στήν καταστροφή τής 
μ ίσης ανθρωπότητας, προχωρεί ά- 
συγκράτητος πάνω στό αλάθητο τε
τράποδο τού δύο—συν—δύο—κά
νουν—τέσσερα, γιά τήν κυριαρχία 
τών Ουρανών. Καί στά τέσσερα λί
κνα τής δραματικής τέχνης οί το
ξότες - ποιητές σκαλίζουν μέ τήν 
άχρηστη σαΐτα τους νά άνακαλύ- 
ψουν τήν όμορψιά μέσα στή λάσπη.

Διαλεκτική εΐναι ή φύση τής δρα
ματικής Τέχνης—τής κάθε τέχνης. 
Στή διαλεκτική στηρίχθηκε καί ή 
θεωρία πού γέννησε τή Σοβιετική 
"Ενωση. "Ομως, στό Σοβιετικό κα

ΔΑΦΝΕΣ ΚΥΑΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΛΑΣΙ1Η

Σκηνοθέτης: ΝΤΕΛΜΠΕΡΤ MAN 
Πρωταγωνισταί: TONY ΚΕΡΤίΣ -

ΜΠΡΙΟΥΣ ΜΠΕΝΝΕΤ
Παραγωγή: ’Αμερικανική.

Εΐναι μιά άντιπολεμική, ταινία 
μέ πολλές άρετές και δυνατό σενά
ριο παρ’ όλο πού αύτό τό θέμα ά- 
παιτοΰσε μεγαλύτερη τόλμη γιά νά 
άποδοθή δσο δυναμικά τοΰ άξιζε.

Ό κεντρικός της ήρωας εΐναι έ
νας νεαρός ’Ινδιάνος πού τυχαία γί
νεται ήρωας γιατί ήταν ένας άπό 
τούς έξη πού ύψωσαν τήν ’Αμερικα
νική σημαία στήν Ίβοζίμα. Γιά τήν 
πράξη του αυτή τόν μεταβάλλουν 
σ’ ένα σύμβολο ήρωϊσμού καί αύτή 
ή ήρωποίησι καθώς καί ό χαμός ε
νός φίλου του τού φέρνουν τέτοια 
ψυχική κατάπτωσι πού μεταβάλλε
ται σέ λίγο σ’ ένα ψυχικό ράκος καί 
πεθαίνει σάν ένας αλήτης άπό τό 
ποτό.

Ή ταινία αυτή ένώ στήν άρχή 
εΐναι σκηνοθέτη μένη μέ δύναμη καί 

; συγκίνησι χαλαρώνει στό δεύτερο 
μέρος καί καταντά αδιάφορα ύττο- 
τονική. 'Ωστόσο είναι πολύ ενδια
φέρουσα γιά τό αντιπολεμικό της 
ύφος καί τήν έξαίρετη ερμηνεία τοΰ 
Τόνυ Κέρτις.

θεστώς, τό δεύτερο σκέλος τής δια
λεκτικής, ή ’Αντίθεση, καταργήθηκε 
στό εσωτερικό τής χώρας. Ή θέση 
εΐναι de jure τό παρόν καί τό 
μέλλον. "Ενας επίγειος παράδεισος 
χωρίς Ούρανούς. 'Η άντίθεση πού 
γεννά τόν ύψηλό στόχο έχει απαγο
ρευτεί. "Ετσι δέν υπάρχει ύψηλός 
στόχος. Οι Σοβιετικοί δραματικοί 
συγγραφείς βρίσκουνται υποχρεωμέ
νοι νά σημαδεύουν χαμηλά. Τόν ’Έ
ρωτα, τήν Οικογένεια, τά προβλή
ματα τής προσαρμογής οπό Καθε
στώς. Καί ή μεγάλη έξαρση προσ
παθεί νά λυτρωθεί μέσα στά θέματα 
τού πολέμου καί τής αντίστασης, 
καί νά άναβαπτισθεί στά ταραγμένα 
νερά τής Ρωσικής Ιστορίας. Ή 
άντίθεση πρός τόν έξω κόσμο ντύ
θηκε τόν μανδύα τής οτρατευμένης 
τέχνης γιά νά ύπηρετήση τήν πολι
τική γραμμή. Μόνο οί άντιθέο'εις 
στις ύπερβολές πού έφερε τό καθε
στώς, έδωσαν μερικά αξιόλογα έρ
γα σάν τόν «Φόβο», τόν «Τετραγω
νισμό τοΰ Κύκλου», τόν «Κοριό», 
τήν «Αισιόδοξη Τραγωδία» καί άλ
λα. Ή χαμηλή νέφωση δέ μπορεί 
παρά νά προκαλέσει άσφυξία, καί 
ή άσφυξία διαμαρτυρία, πού σήμε
ρα άκοΰμε τόν απόμακρο αντίλαλό 
της.Διόλου παράξενο αν τό μόνον έρ
γο πού εΐδε τό φώς του στή Σοβιε
τική Γή καί διάβηκε αμέσως τά σύ
νορα εΐναι γραμμένο άπό άνθρωπο 
πού γεννήθηκε καί μεγάλωσε κάτω 
άπό τόν έλληνικό Ούρανό.

Ό άντίθετος πόλος, ή ’Αμερική, 
αρχίζει νά παρουσιάζη έκπληκτικές 
ομοιότητες μέ τή Σοβιετική Ρωσία. 
Κ’ έδώ υπάρχει έπίγειος Παράδει
σος de jure 'Ένας βιομηχανο- 
ποιημένος παράδεισος πού τόν δια
τρέχουν έκατομμύρια ιδιωτικών αύ- 
τοκινήτων καί ψυχιάτρων. Κι όσοι 
μεγάλοι τοξότες τέντωσαν τό κορμί 
του άναζητώντας πλατύτερους ού
ρανούς, εΐδαν τή σαΐτα τους νά τήν 
άρπάζη στό φτερό τό λάσσο τής Ε
πιτροπής Άντιαμερικανικών Ένερ- 

; γειών. Καί οί μεγάλοι τοξότες ά- 
Αναγκάστηκαν νά . στρέψουν τό τόξο 
■.τους χαμηλά, αναζητώντας στόχους 
στά προβλήματα τοΰ έρωτα, τής οι
κογένειας καί τής προσαρμογής στό 
καθεστώς τής κονσέρβας. Καί ή νέ
φωση χαμηλώνει, καί οι άσφυκτιούν- 
τες άπό ευημερία συγγραφείς κατα
φεύγουν στήν εξωτερική περιγραφή 
του «Κενού», στις έρωτικές καί τις 
κοινωνικές τών άνθρώπων. Καί τό 
Κενό οδηγεί κατ’ εύθείαν στή σεξου
αλική Διαστροφή, στον κοινωνικό 
Μηδενισμό καί στήν Τοξικομανία.Μά 
ή άσφυξία φέρνει διαμαρτυρία καί τά 
πρώτα της ξεσπάσματα ακούστηκαν 
κι όλα άπό νέους συγγραφείς, έξω 
άπό τήν άμαρτωλή βιομηχανία τοΰ 
Μπροντγουαίη. "Ερχονται τώρα και
νούργιοι τοξότες πού άναζητοΰν τήν 
πλατυτέρα τών Ουρανών.

Θά περίμενε κανείς ότι στήν ’Αγ
γλία, μέ τό μικρότερο ποσοστό πο
λιτικής φοβίας καί τήν μεγάλη θεα
τρική παάδοση, ή ανάγκη ιδεολο
γικού προσανατολισμού θά ήταν με
γαλύτερη καί ή δραματική συγγρα
φή θά προχωρούσε σέ ψηλότερα έ- ί 
πίπεδα. Δυστυχώς ή ύλική ευημερία 
πού ακολούθησε τήν πτώση τοΰ Ερ
γατικού Κόμματος, άνέστειλε τήν ά-

(Συνέχεια εις τήν 4ηυ Σελίδα)

ΒΑΣΙΛΙΚΟ MIUAAET0

"Οσοι αγαπούν τό μπολλέτο πρέ
πει όπωσδήποτε νά δοΰν τήν ται- 
τία αύτή καί νά απολαύσουν τήν 
περίφημη μπαλλαρίνα Μάργκοτ Φον- 
τέην σέ τρία κλασσικά χοροδράμα
τα. Τό δεύτερο μέρος τής «Λίμνης 
τών Κύκνων», τό «Πουλί τής Φω
τιάς» καί τήν «Όντίν».

Εΐναι μιά παράστασις τοΰ ’Αγ
γλικού Μπαλλέτου στό «Κόβεν 
Γκάρντεν» τού Λονδίνου, κινηματο- 
γραφημένη άπό τόν Πώλ Τσίντερ 
πού μάς παρουσίασε προ έτών άπ’ 
τήν οθόνη καί τά «Μπαλλέτα Μπολ- 
σόϊ». Ό Τσίννερ φιλοδοξεί νά κα
ταγραφή τέτοιες παραστάσεις χο
ρού γιά νά τις παρουσιάζη κατόπιν 
στό κοινό ολου τοΰ κόσμου μέ τό 
πιο προσιτό τρόπο: Τόν κινηματο
γράφο. "Εχει επιτύχει στήν προσ
πάθεια του αύτή γιατί μάς χαρίζει 
ένα θέαμα σπάνιο στό εΐδος του πού 
λίγοι έχουν τήν δυνατότητα νά τό 
παρακολουθήσουν έκ τοΰ φυσικού.

Επίσης πολύ καλές ταινίες ήταν 
καί οί «Τέσσερις Φυγάδες» καί τό 
«Ου φονεύσεις» καθώς καί «Ό δρό
μος τών κακοφήμων απιστιών» πα
ρά τόν κακό τίτλο του.

Ρ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

J / £ ή g I I I
Στις 12 τοΰ Απρίλη, τγινε 

στήν αίθουσα τοΰ φιλολογικού 
συλλόγου «Παρνασσός» ή δεύτε
ρη συγκέντρωση τής «Ένώσεως 
Σμυρναίων», τοΰ γνωστού ήγετι- 
κοΌ μικρασιατικού σωματείου, 
εντός τών εκδηλώσεων τοΰ «’Έ- 
τους τοΰ 'Ελληνισμού τής ’Ανα
τολής».

1.1 αίθουσα Γ:το κατάμεστη ά
πό μέλη καί φίλους τής Ένώσεως 
Σμυρναίων, άπό ανώτερου; κλη
ρικούς, άπό ανθρώπους τοΰ πνεύ
ματος, καί. τής έπιστημης και Εκ
προσώπους τών αδελφών σωμα
τείων.
. θ ^όεδρος τής Ένώσεως κ. 
Αλές. Μπενάκης, είσηγήθη μέ 

ολίγος λέξεις το θέμα τών εκδη
λώσεων τούτων και έτόνισεν ιδι
αιτέρως τήν άπήχησιν πού είχεν 
ή απόφασή της νά χαρακτηρίση 
Γ<>_τρέχον έτος 1962 ώς «‘'Ετος 
τοΰ Ελληνισμού τής ’Ανατολής», 
μέ τήν συμπλήρωση 40 χοόνών 
άποψής ’Εξόδου του Μικρασια
τικού Ελληνισμού τό 1922 και ά- 
νέφερε χαρακτηριστικά τήν συμ
μετοχήν, είς τις έκδηλώσεις αυ
τές, διά θερμών μηνυμάτων τών 
Μικρασιατών ’Αμερικής καί Αί
γυπτου.
. , Ακολούθως, προτοΰ λάβη τόν 
Λόγον ό δμιλητής τής ημέρας κ. 
Λικ. Μηλιώρης, ό κ. Σπυρ. Πα- 
παδόπουλος, ένας άπό τους τρεις 
παρευρισκομένους εκπροσώπους 
του Μικρασιατικού Συλλόγου ’Α
λεξάνδρειάς, μετέφερε τόν χαιρε
τισμόν τών εις Αίγυπτον Μικρα- 
σιατών, μέ σύντομη καί ένθσυοι- 
ωδη Ομιλίαν του, καταχειροκρο
τηθείς.

’Εν συνεχείς, ό κ. .Νικ. Μηλιώ
ρης ανέπτυξε διά μακροΰ, μέ 
γλαφυρότητα, αγάπη και πίστη 
τό θέμα τής ομιλίας του, γύρω 
από τήν πνευματική συμβολή τών 
Μικρασιατών κατά τήν τεσσαρα
κονταετίαν αυτήν.

Ο Νικ. Μηλιώρης, εΐναι ένας 
'‘ή1 ,™1!5 Λίγους πατριδολάτρες, 
πού έβαλαν σάν κύριο σκοπό τής 
ζωής τους, με την ακαταπόνητη 
δουλειά του; και μέ τήν άσβεστη 
φλόγα της ψυχή; τους, νά δα
σώσουν τις παραδόσεις καί τόν 
εθνικό παλμό τοΰ Μικρασιατικοί 
Ελληνισμού, κατά τήν μακραίω
να ιστορική ζωήν του καί νά με- 
ταλαμπαδεύση στις έπερχόμενες 
γενεές σάν μιά ιερή παρακαταθή
κη καί, κληρονομιά «έξ αδιαιρέ
του».

Ο .Νικ. Μηλιώρης, κατόρθω
σε μέσα στό χρονικό περιθώριο 
μιας ομιλίας νά δώση, μέ τήν εμ
πνευσμένη ομιλία του, μιά πλήρη 
σκιαγραφία τοΰ Ελληνισμού τού
του, όχι μόνο τοΰ αρχαίου '.Ιωνι
κού πνεύματος, άλλά και τής 
προσφάτου τεσσαρακονταετίας 
τοΰ Μικρασιατικού στοιχείου, ά
πό τή; έποχής τής έκρίζωσή; του 
άπό τις προαιώνιες κοιτίδες του, 
μέχρι σήμερα, είς δλες τις έκδϊ|- 
λώσεις τής ζωής, στά γράμματα, 
στήν πρόοδο του αυτόχθονος έ!.- 
ληνισμοΰ.

Ο ομιλητής γιά επικύρωση 
των διαπιστώσεών του, γιά τήν 
τεράστια συμβολή τών Μικρασι.- 
ατών σ’ δλους τούς τομείς τοΰ 
Νεοελληνικού βίου, μέσα στά λί
γα αύτά 40 χρόνια, έπεκαλέσθη 
τήν μαρτυρία και τις κρίσεις 
Ελλήνων και ξένων διάσημων 
άνθρώπων τοΰ πνεύματος.

Ακολούθως, άνέφερε ενδεικτι
κά μερικά ονόματα τών όποιων ή 
συμβολή στις επιστήμες, τά γράμ 
ματα και τ'ις τέχνες, ξεπέρασε 
καί αύτά τά δρια τής πατρίδα; 
μας.

Διαβάζοντας ό ομιλητής τόν 
κατάλογο τών δνομάτων αυτών, 
σκίρτησε ή ψυχή μου άπό συγκί
νηση καί ρίγος περηφάνειας, 
πλημμύρισε τήν καρδιά μου, α
κούοντας μέσα στόν κατάλογο αυ
τό τά δνόματα τοΰ αειμνήστου 
Χαρίτωνος Χαριτωνίδου, καθη- 
γητοΰ τοΰ Εθνικοί Πανεπιστη
μίου καί Ακαδημαϊκού, τοΰ κ. 
Αουΐζου Αουϊζίδου, καθηγητοΰ 
έπίσης τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστη
μίου, τοΰ αειμνήστου λογοτέχνου 
Νικ. Βασιλειάδη (Ντόλη Νίκβα) 
και τής κυρίας Καλλιόπης Μπου-

ΠΕΝΘΗ
Μετά βαθύτατης λύπης <ίγγέλ- 

λομεν τόν θάνατον τοΰ συμπολί
του μας ’Αλεξάνδρου 1’εωργ. 
Τσακίρη, ιατρού. Τήν σκληρώς 
δοκιμασθεΐσαν οίκογένειάν του, 
ήτοι τήν σύζυγόν του Ίσμήνην 
καί τούς άδελφούς του Βύρωνα, 
Ναυσικά, Βασίλειον. Βέραν, Εμ
μανουήλ. Συλλιγαρδάκην, Περι- 
κλήν Γιαννούοην καί ’Άνναν Τσα 
κίρη, συλλυπούμεθα θερμώς.

— Μετά μεγάλης λύπης άγ- 
γέλλομεν επίσης τόν θάνατον τοΰ 
συμπολίτου μας Αποστόλου ’Επα
μεινώνδα Βασιλειάδη, θανόντος 
τήν 9 Απριλίου. ’Λπεοθύνομεν τά 
θερμά μας συλλυπητήρια είς τήν 
σύζυγόν του Χρόσαν καί τούς α
δελφούς του Μιχαήλ καί Βασί
λειον Βασιλειάδην, Μαρίαν Μπε- 
ζώνη ώς καί λοιπούς συγγενείς.

Ε Κ Α Ο S. Ε I S
Εκυκλοφόρησε τύ τελευταών 

βϊβλίον τοΰ συμπολίτου μας κ. 
Βασιλείου Πάνου, γείυπόνου, μέ 
τόν τίτλον «Τά οπωροφόρα δέν
δρα και ή λίπανσίς των». Είναι 
μία αξιόλογος επιστημονική ερ
γασία, χρησιμότατη διά γεωπό
νους, ] 'εωργικοΰς Συνειαιρισμούς 
κιχι καλλιεργητάς. ή όποια άρχι- 
κως έδημοσιεύ&η εις τό ύπ' άριΰ. 
124 Δελτίον ’Αγροτικής Τραπέ- 
ζης τής Ελλάδος τών μηνών ’Ι
ανουάριου - Φεβρουάριου

Δέν είναι τό πριώτον βιβλίον 
αυτού τοΰ τύπου πού συνέγραψε 
ύ εκλεκτός αυτός συμπολίτης μας. 
Τό 1959 έξέδωσε τύ « Η ισορρο
πημένη λίπανσις». Τά I960 τό 
«Ύδωρ καί Λίπανσις» (οι δύο 
βασικοί παράγοντες τής Γεωργι
κής Παραγωγής) καί τό 1961 
τό «Βαμβάκι» (ή καλλιέργεια και 
ή λίπανσίς του).

Όλα τά ανωτέρω αποτελούν 
πολύτιμο, βοηθήματα γιά δσους 
ασχολούνται μέ τήν χαλλιέργειαν 
τής γης.

IXTORKA

ΑΗίΚΔΟίΑ
Τά Μύλασα, εΐναι γνωστό, ττώς ό

ταν μεγάλη πόλις. Στην έττοχή τού 
Στράβωνα μεταξύ τών άλλων επι
φανών άνδρών, εΐχε καί δύο -περί
φημους ρήτορας. Τόν Εύθύδημο καί 
τόν αντίπαλό του Ύβρέα. "Οταν πέ- 
θανε ό πρώτος, ό Ύβρέας et-rre στον 
επικήδειο πού έξεφώνησε: «Εύθύδη- 
με, ήσουνα τό άναγκαιο κακό τής 
πόλεως. Ούτε μέ ο-ένα μπορούσαμε 
νά ζήσουμε, ούτε χωρίς έσένα».

Σέ μιά γωνιά τού δρόμου, στεκό
ταν άφηρημένος ό Σωκράτης. Ξαφνι
κά βλέπει κάποιον νά τρέχη πρός τό 
μέρος του καί πίσω του έναν άλλο, 
πού κρατούσε ένα ρόπαλο καί φώ
ναζε: «Πιάστε τον, πιάστε τον». Ό 
Σωκράτης παρέμεινε αδιάφορος καί 
ακίνητος. Πέρασε μπροστά του ό 
πρώτος καί σέ λίγο τόν έπλησίασε 
ό δεύτερος.

— Κουφός είσαι; ρώτησε τόν Σω- 
(Συνέχεια εϊ$ τήν· 4ην σελίδα)

γιουκου - Μουσαίου, τέκνα της μι
κρής άλλά εύάνδρου πατρίδος 
μας Μ άκρης καί. Λιβισι,οΰ.

Ό συμβολή αύτή τής πατρί- 
δος μας εΐναι τεράστιο, άν λη- 
φ·&οΰν υπ’ οψη οι σχετικές άνα- 
λογίες καί τό γεγονός αυτό δη
μιουργεί σ' εμάς τού Μ ακρια

νούς καί Λιβισιανούς, υποχρεώ
σεις γιά πλατύτερες έρευνες στήν 
καθόλου πνευματική καί κοινωνι
κή ζωή τοΰ "Εΰνους μας.

Εΐναι καί τούτο ένα ΐίέμα, πού 
περιμένει τούς νέους εργάτες, 
πού θά συμβάλουν κι,’ αυτοί γιά 
τήν προβολή τοΰ έργου και τήζ 
μνήμης τών προγόνων μας καί, 
νά γίνουν κι’ αυτοί μέ τήν σειρά 
τους οί φορείς τών παραδόσεο>ν 
στις μέλλουσες γενεές.

Κατά τό τέλος τής ομιλίας του 
τό πολυπληθές άκροατήριον κα
τέχει ροκρότησε τόν ομιλητήν και 
τόν συνέχαρη θερμότατα.
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ΔΗΛΏΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

έκφράζουν ύττοχρεωτικά και τά$ 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής άκρψείας και τού 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οι συγγράφεις των'

ι»®» :.·ΜΛ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΩΝίΝΟΝ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟ- 

ΛΑΟΥ. Τιέα: Τήν επιστολήν 
σας έλ,άβομεν προ καιρού και ό 
Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Σαράφης 
ένήργησε σχετικώς εις τό ύπουρ- 
γεΐον Πρόνοιας διά τό ζήτημά 
σας. Τό αποτέλεσμα τών ενεργει
ών του σάς τό άνεκοίνωσεν ό ί
διος δΤ ιδιαιτέρας έπισί'ολής.

A. Σ ΑΛ Λ Η Ν’, 11ε ι ρ αι ά: Εύ- 
χαριστοΰμεν διά τήν τελευταίαν 
επιστολήν και συνεργασίαν ή ο
ποία, δμως. δέν έκρίθη κατάλλη
λος πρός δημοσίευσήν. Έάν θέ
λετε περάστε καμμιά ήμερα άπό 
τά γραφεία μας διά νά αάς γνω- 
ρίσωμεν και. προσωπικώς.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Ο ΚΑΡΚΙΝΟΙ ^ΟφίΙΛΒΤΜ 811 ΙΟΝ ΐ

Μεγάλη «ίσιοδοξία επικρατεί 
μεταξύ τών Αμερικανών επιστη
μόνων, μελών τής Άμερ. Άντι- 
καρκινικής Εταιρίας, ειδικευμέ
νων εις τήν έρευναν τοΰ καρκί
νου, διότι ελπίζουν ότι θά δυνη- 
θοίν^νά αποδείξουν ότι (ορισμέ
να είδη τής επαράτου αυτής α
σθένειας οφείλονται εις Ιούς.

Η ετήσια έκθεσις τής εταιρί
ας που εδημοσιεύθη τήν Κυρια
κήν ίοην Απριλίου, άναφέρει τά 
ακό/νΟνθα δεδομένα τά όποια προ- 
έκυψαν κατά τάς διαφόρους έρευ
νας κατά τήν διάρκειαν τοΰ έ
τους 196.1:

1. Λευχαιμία είς ποντικούς προ 
κληθείοα άπο Ιόν διεπιστώθη πο- 
Μ< συναφής μέ τοΰ ανθρώπου. 
Οΰτω προσφέρεται ή δυνατότης 
καλλι ερ γειας εμβολίων.

2. Μιά νέα τεχνική άναπτύξε- 
ως τών ιστών παρουσίασε ιόν 
καρκίνου εις όρνιθας πριν ή γί- 
νι। πρόξενος έμφανίσεως τών συμ
πτωμάτων τής νόσου.

3. Αντισώματα εύρέθησαν εις 
το αΐμα καρκινοπαθών πού δέν 
υπάρχου'? εις ύγιά πρόσωπα.

4. Υπάρχει ένας ιός, ό οποίος 
καταστρέφει τά καρκινογόνο κύτ
ταρα χωρίς νά βλάπτη τά ύγιά.

Έξ αυτών έμφαίνεται ότι οί 
ιοί, πού είναι οί. πιο μικροσκοπι- 
κοΐ απ' όλους τούς γνωστούς μι- 
κροοργανισμούς, παρουσιάζουν έ ν 
δείξε.ις. ότι προκαλοΰν τον καρκί
νον τονώνοντας τόν νοσογόνο 
πολλαπλασιασμό τών κυττάρων 
καί παράλληλα άλλοι ιοί. τόν θε
ραπεύουν.

ΕΚΛΕΚΤΟ i ,ΕΤ i XOI

| ’Εφέτος άρρι-α μ’ εδειρζν ή βαζνχειμϋύνιά
ΐ σχσύ fi Κπι.αϋ3 χωρίς φωτ d μ’ εϋρε χωβ'ις νι,άτα.
\ κί ω.α ιήν ωοα ηρόσμενα νά αύ)ριαστ& β '^ιά 

χιονισμένη σίράτα.

'ί If£a χιές μα Ό'άρΐ'ψε το γέλιο τον Μάρτιον
I και τράβηξα νά ςαναβρώ τ,' άρ^αΐα. μονοπάτια
\ ΰζά. πζάότο μζΰΚΰβάλημα ννος ρόδαν μοιαρινον
| μον δάκριο' ^ν τά μάτια,
| ΜΕΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
καλός τρόπος, ή συμπόνια πού συ
ναντήσαμε.

’Άς είναι καλή τους ώρα!,..
Τρέξαμε βιαστικά στούς άρρω

στους μας, πού τούς είχαμε άκουμ- 
πήση στήν άκρη τοΰ δρόμου, στήν 
άρχή τού χωριού, νά τούς δώσουμε 
κάτι νά βάλουν στό στόμα τους.

Περισσότερη ανάγκη είχαν οί κα- 
κόμοιροι άπό τροφή παρά άπό για
τρούς καί φάρμακα, — κι’ άρχισαν 
κάπως νά συνέρχονται...

Έκεΐ βολευτήκαμε κάπως καί πή
ραμε ανάσα...

Ή Κοινότης μάς παρεχώρησε τά 
σχολεία και τις Εκκλησίες γιά νά 
μείνουμε μέσα, τέλος συμμαζευτή- 
<αμε άπό τους δρόμους καί παρη- 
γορηθήκαμε...

Βάλσαμο στις πληγές ήταν γιά 
μάς, νά βρούμε στέγη νά καθή- 
σουμε...

Μέ πόση χαρά καθαρίζαμε κάτι 
σταύλους πού μάς παρεχώρησαν,— 
γιατί πόσοι νά χωρούσαν στις έκ- 
κλησίες καί τά σχολεία πού γέμι
σαν όλα—καί έγκατασταθήκαμε έ
τσι όσοι θα έμέναμε στή Τζιά.

Ή πρωτοφανής συμφορά καί τά 
χάλια μας έκίνησαν τόν οίκτον δ- 
λων καί άρχισαν νά έρχονται τρόφι
μα καί ρουχισμός.

Οί φιλάνθρωποι ’Αμερικανοί, ό 
Ερυθρός Σταυρός καί πολλά Κρά
τη πού μάς πόνεσαν, άρχισαν νά 
κάνουν αποστολές ειδών περιθάλ- 
ψεως. Σέ άλλη περίσταση, ούτε νά 
τό σκεπτόμαστε, νά καταντήσουμε 
έτσι πού νά μάς λυπούνται, καί νά 
μάς στέλνουν βοηθήματα... Τώρα δ
πως εΐμασταν απροστάτευτα καί 
καταδιωγμένα γυναικόπαιδα, μάς 
χρειαζόταν απόλυτα βοήθεια καί 
περίθαλψις, γιά νά μπορέσουμε νά 
κρατηθούμε στή ζωή... Εστάλη βοή
θεια καί στή Τζιά καΐ άρχισαν νά 
μάς δίδουν λίγο πολύ, έπίδομα, πού 
ήταν κι' αυτό ένα συμπλήρωμα γιά 
νά άντιμετωπίσουμε τις άνάγκες τής 
ζωής.

Πολλές οικογένειες τοΰ νησιού ά
πορες, γράφτηκαν κι’ αυτές κι’ έ- 
περναν έπίδομα. Ό πόλεμος βλέ
πεις εΐχε φέρει πολλές καταστροφές 
καί φτώχεια.

Οί ’Αμερικανοί έδήλωσαν πώς ό
σοι άτίό εμάς ήθελαν μπορούσαν νά 
πάνε στήν Αμερική νά έγκαταστα- 
θούν. Εμείς δμως, δέν τό θελήσαμε.

«"Ας μέ κρατά ή μάννα μου κι’ άς 
μην έχω ψωμάκι»...

Φτίοχή Μάννα κι’ αδύνατη, πού 
δέν μπορείς, ούτε τά δάκρυα άπό 
τά μάτια τών δυστυχισμένων παι
διών σου νά σκουπίσης...

Έν τώ μεταξύ, τά ’Αμερικανικά 
βαπόρια, άρχισαν νά μάς φέρνουν 
έπί τέλους, τούς έπιζήσαντας εξό
ριστους άνδρες καί παιδιά Μακρινο- 
λιβισιανούς, όσους διέφυγαν άπό τό 

(Συνέχεια εις τήην 4ν Σελίδα)

Στήν εκθεσι τονίζεται οτι οι 
Αμερικανοί, επιστήμονες, λόγω 
τής προόδου τών ερευνών των εις 
τόν τομέα αυτόν, «πιθανόν νά εΐ
ναι οί πρώτοι πού θά επιβεβαιώ
σουν' τήν πεποίθησιν ότι- οί Ιοί. 
προξενούν, τουλάχιστον, (.ορισμέ
να είδη καρκίνου.

Τό ποσοστό  ν θανάτων άπό 
καρκίνον τής μήτρας, έφθασε 
τούς δέκα τρεις έπί εκατό χιλιά
δων γυναικών, δηλαδή έμειώθη 
εις τό ήμισυ άπό δ,τι ήτο προ 25 
έτόίν, οπότε αποτελούσε τήν κυ
ρ ιωτ,έρα αιτία θανάτου έξ αυτής 
τής νόσου εις τάς •'/υναίκας.

Τό ποσοστόν θεραπείας καρκι
νοπαθών έχει άνέλθει σημαντικά. 
Μέ φαρμακευτικήν αγωγήν, χει
ρουργικήν και ακτινοβολίας, θε
ραπεύεται <> ένας στούς τρεις πα- 
θόνιας, ένώ προ είκοσι πέντε έτ 
τιΰν έθεραπεύετο μόνο ό ένας 
στούς επτά.

Λόγω τής προόδου πού έπε- 
τεύχθη εις τήν μάχην έναντίον 
τοΰ καρκίνου δίδονται δδηγίαι 
εις τά μέλη τής Εταιρίας νά έρ- 
γάζωνται σάν νά πρόκειται νά 
εΐναι αύτό τό τελευταίο τους έ
τος. Διότι όταν τό πρόβλημα τοΰ 
καρκίνοι' λυθή, δέν θά ύπάρχη α
νάγκη νά ύφίσταται ή Άντικαρ- 
κινική Εταιρία.

Τέλος ή 'Έκθεσι,ς τελειώνει μέ 
την άνακοίνωσιν ότι ή θεραπεία 
τοΰ καρκίνου μπορεί νά εύρεθή 
τμηματικά σέ διαφόρους επιστη
μονικούς τομείς, ή ολοκληρωτικά 

I καί ξαφνικά.

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου) !
Σκληρή και εφιαλτική πέρασε ήΐ 

πρώτη νύκτα αύτού πού βρεθήκαμε 
νά διανυκτερεύσουμε έτσι σωριασμέ- j 

I ναι κατά γης... άρρωστοι και μισό-; 
! πεθαμένοι, στην ύγρή προκυμαία 
• τής Τζιας. Λές και ή τύχη τό θέλη
σε νά μάς τυραννήση ακόμη ώς τό 
τέλος, νά πιούμε μέχρι τήν τελειηαία 
ρανίδα τό πικρό δηλητήριο του πό
νου !

Νύχτα πού θά προτιμούσαμε, με
τά στις παραισθήσεις τοΰ έψιαλτι- 
.<οΰ λιγοστού ύπνου μας, νά μή ξη
μέρωνε ποτέ γιά μάς, νά μή ξανα- 
όρεθοΰμε τήν άλλη μέρα, μέσα στήν 
.αθλιότητα και τήν απελπισία που 
άχαρε καταντήση! «...Νά μή ξα- 

| ,αντικρύσουμε τόν κόσμο τόν σκλη
ρό! ...».

"Ετσι όλοι μαζί, σάν σέ γλυκό ό
νειρο, νά ξυπνούσαμε στό αιθέριο 
ίώς ένός άλλου ουράνιου Κόσμου, 
^ά πετάξουνε άκτινοδόλες οί ψυχές 

I ■ ας, πρός τόν ολόλαμπρο δρόμο του 
Ύψίστου καί νά βρίσκαμε έπί τέ
λους τή λύτρωση, άπό τά τόσα βά
σανα και τις κακοτυχίες!...

Άλλά μάς έβγαλαν άπό τις ο
νειροπολήσεις αύτές, ή τσουχτερή 
νυκτερινή υγρασία, τό αγιάζι τής 
φθινοπωρινής νύχτας στό ύπαιθρο, 
πού καθώς φυσούσε πόνο? άπό τά 
μισοβρεγμένα άπό τά θαλασσοτα
ραχή σκεπάσματα μας, μάς περό
νιαζε ώς τό κόκκαλο...,

Τά κλάματα καί τά βογγητά τών 
ανήμπορων παιδιών καί τών άρρω
στων γονέων μας, σάν μαχαίρια έ
σχιζαν τήν καρδιά μας. Τι είχαμε 
νά τούς δώσουμε; Πώς νά μπορού
σαμε νά τούς περιποιηθούμε;

Σάν φάνηκε στον ουρανό ό αυγε
ρινός, σηκωθήκαμε, άνάψαμε φω
τιά κάί μαζέψαμε λίγο θυμάρι καί 
βράσαμε γιά νά πιούμε, λίγο νά 
ζεσταθούμε.

’Όταν ξημέρωσε καί βγήκε ό πα
ρηγοράς ήλιος, άπό τό ένστικτο τής 
αυτοσυντήρησης, πήραμε κουράγιο 
καί έλπίδες καί ξεσηκωθήκαμε δπως 
μπορέσαμε και πήραμε τό δρόμο γιά 
τήν πρωτεύουσα τού νησιού, πού 
άπεΐχε άπό τό Λιβάδι μία ώρα πο
δαρόδρομο, τή «Χώρα». Στό ύψωμα 
τού βουνού ήταν χτισμένο τό χω
ριό αύτό, μέ τά σπιτάκια του τό 
ένα κολλητα στό άλλο, σάν σφηκο- 
φωληές. Έκεΐ ευτυχώς, βρήκαμε μα- 
γαζάκια καί προμηθευτήκαμε κάτι 
γιά νά φάμε, άν καί ψωμί δέν βρι
σκότανε πουθενά. Τέλος μάς είπαν 
και δυο λόγια καλά, ή έπιτροπή τής 
Κοινότητας, ή αστυνομική άρχή καί 
ό Είρηνοδίκης τοΰ τόπου...

Ελάτε εδώ δυστυχισμένοι άνθρω
ποι, μάς εΐπαν, κι’ δτι μπορούμε θά 
φροντίσουμε εμείς γιά σάς... δέν θά 
σάς άφήσουμε έτσι...

Ήταν ή πρώτη αχτίδα έλπίδας 
καί παρηγοριάς γιά μάς, αύτός ό

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΑΟΤΗΣΕβΣ ΟΚΟΒΜΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΖΕΩΣ 
ΕΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΙΧΟΛΟΠΧΜΟΣ: ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ Ϊ061

ΪΟΑίΔΑ^ΜΑΤΟΠΡΙΙϊΟΥ 
«Έντφ κόομω τούϊωθλϊψινέξξ, 
re, θαρσεΤτε, έγώ νενίκηκα τον 
κύαμον» "Ίηαοΰς„

Φιλάνθρο^πη, ευαίσθητη, γεμά
τη συμπόνοια καί αστείρευτη πη
γή αγάπης ή δοκιμαζόμενη ψυχή 
τοΰ Χρίστου, λέει τΙς τελευταίες 
στιγμές της στή γή μας, βτι δ άν
θρωπος «στον κόσμον αυτόν εδώ 
θλίψεις και στενοχώριες θά εχη, 
άλλά νά παίρνη θάρρος και νά 
μην απελπίζεται, δ Ίησοΰς ένίκη- 
σε τόν κόσμον». Σπέρνει διδακτι
κά, έμψυχωτικά και καρτερικά 
λόγια, γιά νά εχη δ άνθρωπος 
τής γής παρηγοριά, τονωτικά 
φάρμακα καί. ήθική δύναμη, γιά 
νά μπόρεση νά παλαίση μέ τή 
στρατιά τής θλίψης καί τοΰ πό
νου, γιά νά μή γνωρίση τήν πέν
θιμη στιγμή τής απώλειας τής 
ψυχής, μέσα στήν άμπώτιδα καΐ 
παλίρροια τής συμφοράς.

Έγνώριζε δτι δ άνθρωπος θά 
μαστιγώνεται άπό πικρίες, θά ύ- 
ποφέρη άπό πληγές κι’ έδώ στήν 
ανθρώπινη σκηνή θά παίζη ολο 
δράματα καΐ τραγωδίες, κεραυνό 
βολήματα τών βασάνο^ν θά τόν 
τρομάζουν καΐ έπισκέψεις τής φρί
κης θά τόν ταλαιπωρούν, άλλά νά 
ξέρη δτι είναι πρόσκαιρα κι’ α
δύνατα φαινόμενα καΐ μόνον μέ 
τό φωτοβόλημα τοΰ θάρρους θά 
πετύχη τήν νίκη κατά «τοΰ κό
σμου», τήν ήθικήν νίκην. Ό Χρι
στός εΐναι τό παράδειγμα πού ο
λοζώντανο τό βλέπομε καΐ τό αι
σθανόμαστε τήν Μ. Εβδομάδα 
τών παθών του. ’Άν καΐ πρόσφε- 
ρε τόσα καλά στήν ανθρωπότητά 
μας, δμως ή αχαριστία της τόν 
βασάνισε, έράβδισε, ώνείδισε καΐ 
τελικά τόν σταύρωσε. Ό Σατα
νάς έκίνησε κάθε λιθάρι καΐ χρη
σιμοποίησε δλα τά σατανικά του 
μέσα, μέχρι τής στιγμής πού ή
ταν στό Σταυρό, άλλά δ Ίησοΰς 
δέν ύπέκνψε καΐ δέν άπελπίσθη- 
κε στήν έρημο τής δοκιμασίας καΐ 
τοΰ πόνου, ά/νλά βλέποντας πρός 
τήν αιωνιότητα έ νίκη σε τόν Σα
τανά καί. μέ τήν θριαμβευτική ’Α
νάστασή του, φόβισε τόν ταλαί
πωρο αύτό εχθρό του, πού άπέτυ- 
χε στή μάταιη αύτή προσπάθειά

(Συνέχεια εί$ τήν 4ην Σελίδα)

Η OmOHNSIA ΠΑΘΗΤΙΚΗ

Α' Δ Δ.ΘΕΧΙΜΑ

Τπακοή, σεβασμός. τιμΐ| εΐναι. 
βασικά καθήκοντα πού έχουν τά 
παιδιά πρός τούς γονείς των, δη
λαδή πρέπει νά ύπακούουν και νά 
σέβωνται τσός γονείς των, διότι 
εκείνοι, φροντίζουν διά τάς άνάγ- 
κας των, διά τήν σπουδήν καΐ 
μόρφωσιν και άποκατάσ τασίν 
των. ’Εκείνοι ένδιαφέρονται διά 
τήν υγείαν των και έξοδεύουν δ,τι ' 
έχουν και δέν έχουν διά νά ihta- ί 
νεύρου'/ τήν υγείαν των.

Και άφοΰ, λοιπόν, τόσα άγα- ' 
θά παρέχουν οί. γονείς εις τά παι
διά των, δέν εΐναι δίκαιον νά τούς 
σέβωνται. μέ δλην τήν δύναμιν 
τής ψυχής των; Αύτή ή ύπακοή 
καί αύτός ό σεβασμός, πόσων εύ- 
λογιών γίνεται πρόξενος διά τό 
παιδί! Θά τό ευχηθούν ο'ί γονείς 
το παιδί, αύτό καΐ θά. τοΰ δώσουν 
τήν εύλογίαν των. Λ/Άά καΐ ποία 
ίκανσποίησις διά τούς γονείς νά 
βλέπουν τά παιδιά των νά τούς 
σέβωνται καί νά τούς τι μοΰν. Δά
κρυα τρέχουν τότε άπό τά μάτια 
των καί τά παρακολουθεί ή αγά
πη των κάί. ή πατρική πρόνοια 
εις δλην τήν ζωήν των.

Εν τούτοις υπάρχουν δυστυ
χώς μερικοί γονείς, οΐ όποιοι, ό
ταν τά παιδιά τιον είναι μικρά, 
δέν τά εγγράφουν είς τό Κατη
χητικόν Σχολεΐον οπού θά μορ· 
φωθοΰλ' καί θά γίνουν τέλειοι άν- 
ίίρωποι, καλοί, ήθικοΐ καΐ χρήσι
μοι είς τήν κοινωνίαν. Άπ’ εναν
τίας τά εισάγουν καί. τά όόθοΰν 
προς τήν ζωήν τής αμαρτίας καΐ 
τής απιστίας. Ίθΐ σπρώχνουν εις 
τό θέατρον καΐ τόν κακόν κινη
ματογράφον, Τά διδάσκουν τόν 
τρόπον τής κλοπής καΐ τής αμαρ
τίας. Ιούς δείχνουν τόν δρόμον 
πρός τήν καταστροφήν. Διότι

Συνέχεια d? τήν 4ην Σελίδαν

— (ΐαμεών, κΊΤ«9έσεις ίταρά τη τΓις Έλλώδος. tyreicct
Β' ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣ. ΔΟΛΛΑΡΙΑ
ί. Δάνεια Κ,Ε.Δ. & A.M.A.G.

1. Δάνζία ήγγ« -ft) ‘Ελλ, At)j,Wiov $
2. Αποιτήσεις ληξ«σ·βΐ .. $
3. 'Arrasτή©·ε«ς ληξιττρόβεοιιοί . . Λ
4. Δάνεια ύάΰγκ. έκτέί^σιν $

II. Mma ηγγνημ. w) ϊροΐίτζων
1. Δάνεια διά ΓΙανίας Έγχ)σκις $
2, Δάνεια δ:4 ΚεφάΛαιον Κινήσεως $
3. £1δι«α{ χρηματοδ. Α.Τ.Ε. . , $

ίΙΙ, Δένει» &ττ’ sv&niac χ«ρίΐγηΰέ'.·τα

Γ' ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΧΕίΣ

Δ" ΑΓΑΙΤΗΧΕΙΣ ΕΙΣ ΑΡΑΧΜΑΣ
1. Είδικαί Xpi|yor.-o8. β!ς δ,ραχ- 

μάς Τρατίεζών Αγροτικής — 
Κτηματικής -----......... Δρ,

2. Διάφορα Δάνεια

Ε’ ΕΤΕΡΟ! ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡ-. ■ 
ΓΗΤίΚΟΥ

1. Περιουσιακά οτοιχεΐα έξ Avoy·· 
καο'πκΰν έκττοιήσζ«ν ...... Δρ.

2. ·ν£-τΐίΐΆα & Σκεύη ......... χ-

•jWJ ϊι« ΔημβΑΓίον»

ΑραχμαΙ 

378.-12.8.508.—

2.504.537,98
4!.&S3.964.85

5.65'3.008,04
2.260.045,« $

35.953 J 87.64
661.830,43
146.9S6.15 5

55.131.274,20
9.595.190,55

18.547.527,15
606.710,30

ΣΤ' ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΐΧ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
■—· Παροισ^εβεΐσαι έγγ. διά την εϊσοεγ. χβφαλαιουχι·κβν άγ«θών

52.271.536,31

36,762.004,27

$ 11.584.030,79

$ WO.617.591,38 3.01S.527.741.40

$ 2.517.966,44 75.538.993,2b

64.726.464,75

Σ’ AANSiA ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΟΝ

χ pesos;

‘19.154.237,45

$ 195.000.~~ S. 850.000.—

3.561.925.944,80
ΕΡΕΥΝΩΝ ........ 2.355.554,ΙΟ

3:564.281.498,90

Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ϊ, 'Αρχικόν Κε«άλαι<»ν δάοτει Ν.Δ. 2970)54 ........ Δρ. 2.420.572.319,40

— 2. "Ατίοδεματικόν Κεφόίλαιον
α) Προηγουμένων χρήα®ω·ν .. Δρ, 585.300.000.—-
β) Χρήσεχας 1961 .................. » 115.830.000.— > 701.130,000.—

3*  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ' Γ
1. Προβλέψεις κατά ιό. άρΘρρν 8 Ν.Α. 2970)54 .... Δρ. 234.631.719,30
2. Πρρ6λί.ψ«ις μΧΡ, 31.12-1961 ........................... .. » 110.368.280,70

Γ-; ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΙ ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ
— Δάνειον έκ τού τπροΰπολογισμοΰ Δη,μοσιων 'ΕτΓρν8ύσιί.ον ....................... ..

Α’ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ!
— Πιστωτική διαφορά .............  ...

Ε' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ XΡΗΣΕΩΣ 1961
* YiroXor.tov &φ<.έμ£νον είς νέον........... ...
ΣΤ' ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΕΙΣ .ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ........ $ 195.000.—

Δρ<τχϊίβ*(

3.121.702.319,40

345.000.000. —

88.509.982,50

852.834,10

10.808,80

5.850.000.—

3.561.925.944,80
Ζ’ ΕΑΛΗΝ. ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΗΜ)ΣΙΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜ. ΜΕΤΑΛΛΕΥΤ. ΕΡΕΥΝΩΝ 2.355.554J0

3.564.281.498,90

ΑΝΑΛΥΣ5Χ ΛΟΓΑΡΙΑ.ΧΜ0Υ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΕΕ9Χ» ΤΟΥ ΕΤΟΥΧ 3.9δί

ί. Γενικά *Έξοδ«
«) Μισδσί, ώμοιδαί Συμβουλίων κσ’ ίργοδσπκαί βΐσψο

fifiti &ο·ψαλκΓτικ<χ ταμ«ΐ« ...>...............   Αρ.
β) Χτέγασ·ι.ς, ένοίκισ, ΘέρμΙκνσις, κοινόχρηστα, ψωτιοιμός » 
γ) Aonrtfcvci δΓ Δμοιδάς 'Ορκωτών Λογιστών, Τεχνωοών

Χ'ΐί λοιμών έμίτΓειρογνωμ^νων ..........................................  »
δ) Λατάνα> δημοσ>ει)σεω·/ »
ε) Λ-»ιπ«ί δαπάναι .. ........................  »

Η. Προμή®£*αι  Τραπεζών
«) Κ«τοΰλη&βΐσα «ίς Τρ«ι?£ζ«ς προμήθεια Λ' 4ξσιμ. 1961 Δρ.
β) Πρό&λεψις διά τήν τΑηψι^μήν όψειλομόνης ΐίΐιρομϊϊ'&εί'Κς 

Β' έξοίμήνου 1961 ...................... ...... ...........  »

Δρ«χμα1

8.734.334,63
1.228.611,40

783.638.—
489.563,70
723.144.85 11:964.792,35

8.234.945,50,

8.000.000.— 16.234.943,50

!Π. Τόκοι
Τόκοι, έπί δανείου 90.0!70.0&ύ έκ τοΰ Προγράμματος Δ^(.·οσίων ‘ΕΐΓίνδύσεων .» 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

— Άποοί'ίέ.'σεις έγ καταστάσεων

ΔΙΑΘΕΣϊΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΧΕΩΣ 
ι. ΕΙς ΆποΘεματικόν Κεψάλαιον ...............................  Δρ.

II. Ε.!ς κρατήσεις (ένεργηθεΐσα τρόδλ&φις, τ?ρός κάλυψι-ν 
Ισσ«6σ. όστ^σδεσδέντων τόκων} ............... ....» >

1»5. ‘Υπόλ-jnrov όκριέμενον είς νέον >

3.6θΟ.ΟΟΘ.—

600.060,60

32.399.798,45

115.830.000.—

10.947.268,20
10.868,80 126.788.077.—

159.187.875,45

Ό Τμημστάργτ.ς τοΰ AoyiGTr,pis« ΑΝ. ΣΚΑΠΕΤΟΡΡΑΧΗΣ 
ΟΤ Όεν*ταί

ΧΑΡ1Λ ΑΟΥΚ ΟΠΟΥΛΟ Σ Πάρβδρσς ‘Ελεγκτικού Συνεδρίου
Ν 5 Κ ΟΛ. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ’ Ορκωτός Λογ ι στής

ΘΕΟΔ. ΜΑΓΓΑΝΑΡΑΣ Διευθυντής Τρατέζης ‘Ελλάδος

ΕΣΟΔΑ
1, Ύιτόλοιπον κρρηΥονμένης jfpfcwc I960 ..................................................
2. Τόκοι;

Τόκοι ®ίς δολλάρισ 4.639.295,74 ττ>3©  .............. Δρ. 139.178.872,20
Π. -Τόκοι είς δραχ,μάς  ........... .. » 12.399.551,20

3. Έτερα έσοδα:
?. Διαφορά έξ έκποιήσεως οβριούσιοχών στοιχείων κτη- 

θέντων έκ ττλΒίατηριςκσμών  ................ Δρ. 5.602.305,1;5
»!„ Λοίητά &»>&<£ . ,Λ4.. ο. 9    .......... s 2.006.302,55

Έν ’ΑΘήναις τή 10π Ιανουάριου 1962

Ό Γενικός Διευθυντής 
ΣΠ. ΑΟΒΕΡΔΟΣ

nixTasis
Δραχμαί

844,35

151.S78.423.40

7.608,60^79

159.187.875.45

Ό Διευθυντής 
ΣΠ· ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Ό υπεύθυνος τοϋ ’Ιατροφαρ
μακευτικού Τμήματος τοΰ Συλ
λόγου ’Ιατρός κ. Παντελής 
Χατζηπαναγιώτου έπεσκέφθη 
τόν συμπατριώτην μας Νικό
λαόν Κούρτην ό όποιος τυγ
χάνει καί μέλος τής Τοπικής 
’Επιτροπής Ν. Μάκρης, εις τό 
Κρατικόν Νοσοκομεϊον Πει
ραιώς. ί *

Ο ΓΥΡΙΣΜΟΣ
Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος 

σε νά φουντώνη μέσα τηςΖ στην άρ
χή άκαθόριστο, υστέρα πιο ξεκάθα
ρο. Μιά άγάπη στον τόπο του πα
τέρα της γεννιόταν μέσα της. Τά λό
για ποϋχε άκούση, λίγο πιό πριν, εί
χαν δόνηση τήν ευαίσθητη ψυχή της. 
Τής εΐχε όμως γεννηθή μιά απορία 
πού θά ήθελε πολύ νά, τήν άκούση ό 
πατέρας της. Στήν άρχή δίστασε, 
ύστερα πήρε θάρρος καί εΐπε:

■—· Υπάρχουν, μπαμπά, πολλά 
συνομίληκά μου, άγόρια, καί κορί
τσια γεννημένα σάν κι’ εμένα, έξω 
καί σκορπισμένα σ’ δλες τίς γωνιές 
τής Γής. Γιατί σεΐς οί γονείς περιορι
ζόσαστε μόνο, νά μάς δίνετε ξενο
πρεπή μόρφωση καί δέ μάς λετε κά
πως πιό πολύ άπ’ δ,τι μάς λέτε σχε
τικά μέ τόν τόπο μας, πάνω στήν 
ιστορία του, στήν τόσο πλούσια λαο
γραφία του, στά έθιμα του, ώστε και 
μεΐς νά τόν γνωρίσουμε πιο καλα κα 
νά τόν άγαπήσουμε;

'Η χρυσόθρονη, άφού εΐχε σκορπί
ση, τόσο σπάταλα, δλο της τό χρυ
σάφι άρχισε νά σβήνη σιγά, σιγά, 
σάν φάση τερπνού ονείρου. . ·

Σέ λίγο, τό φωτεινό τοΰ Ύπερι
ωνά άρμα, άκτινοβολοΰσε εκτυφλω
τικά, άπό πάνω τους, μοιράζοντας 
κΓ αυτό απλόχερα τά λαμποκοπά 
του άσήμια.

Τ’ άπέρο(ντο τής θάλασσας ατλά
ζι, διάστικτο άπό γκρίζα όμορφό- 
σχημα νησιά, τρεμόπαιζε μέ τήν 
άσημόσκονη πού τούστελλε κάθε 
τόσο ό Φοίβος.

Οί -δυό προσκυνητές τής πολυβα
σανισμένης τούτης γής, τοΰ Καστελ- 
λόριζου, έφθασαν έκεΐ πού τελειώνει 
ό δρόμος κι’ άρχίζει ή άκαταστασία 
τής φύσης. Έκεΐ, κάθησαν λίγο να 
ξεκουραστούν. . . Άπό μακρυά, ά- 
κουγόταν μιά κοριτσίστικη φωνοΰλα 
πού τραγουδούσε:.

Καύμένο Καστελλόριζο 
ψηλά ναι τά βουνά σου. . .

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

mfiST 
KAI JPOKA Α

(Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος) 
λία σέ μένα, τότε, άς άνηφορήσουμε 
πρός έκείνη τήν πλευρά κι’ έδειξε 
τήν ’Ακρόπολη.

— Πάλι έκεΐ; στόν τόπο τής νί
κης σου; δέν τόν βαρέθηκες; εΐπε 
ή Πρόκλα.

— Αυτή τή φορά, δμως, πάνω στό 
λόφο γιά νά δώ κι’ έγώ τ’ άξεπέρα- 
στα, σέ τέχνη, κτίσματά της. . .

Άπό τό βράχο τό πανόραμα τής 
Αθήνας ήταν ύπέροχο, άριστουργη- 
ματικό. Μιά μεγαλόπρεπη άπλωσιά 
άπό πάλλευκα σπίτια άγκάλιαζε, 
θαρρείς μέ θεία στοργή τό ιερό ύ
ψωμα. Πιό πέρα, στίς παρυφές του, 
δέντρα ύψώνονταν, δλο δέντρα, άλ- 
λού σκόρπια κΓ άλλοΰ μαζεμένα. Ευ
λύγιστος καί αύθάδης, σάν τροπι
κό έρπετό, ένας χείμαρος διάσχιζε, 
βιαστικά, τήν καταπράσινη αύτή συ
στάδα ταράζοντας τήν ήρεμία πού 
κυριαρχούσε σ’ δλη της τήν έκταση.

— Εΐναι ό Κήπος τής Αφροδί
της, έξήγησε ή Πρόκλα καί τό πο
τάμι πού κυλάει άνάμεσ’ άπ’ αύτόν 
λέγεται Ίλισσός. Στίς όχθες του, συ
νέχισε ή κόρη τών Πατάρων, έσύχνα- 
ζαν φιλόσοφοι σάν τόν Σωκράτη καί 
τόν Πλάτωνα. Μά τώρα εΐναι. . .

— . . .Τόπος πού συναντιούνται 
κακόφημες παρθένες μέ νεαρούς, γιά 
σπονδές στή χάρη τής Αφροδίτης, 
συμπλήρωσε ό Καλλίστρατος.

— Ναί. Πώς τό κατάλαβες; ρώ
τησε, κάπως, άνήσυχα ή Πρόκλα.

— Μά, άπό τ’ όνομα τοϋ μέρους.
Ό Καλλίστρατος, τώρα, βιαζό

ταν νά προσέξη τό τεχνικό θαύμα 
πού εΐχε μπροστά του: Τόν Παρθε
νώνα.

— "Ο,τι μπορέσης και δής άπ’ έ
ξω, πληροφόρησε ή Πρόκλα στό 
νεαρό συνοδό της, γιατί τό έσωτερι- 
κό τού Ναοΰ άνήκει στούς ιερείς και 
στίς θείες παρθένες, τίς θεραπαινίδες 
τής θεάς.

— Γιατί, άραγε, αύτός ό άπο- 
κλεισμός γιά τήν είσοδο τού κοινού 
μέσ’ στοΰ Ναοΰ τό χώρο; άναρωτιό- 
ταν ό Καλλίστρατος· μήπως γιά νά 
δημιουργήσουν άτμόσφαιρα μυστη- 
ριακή πού νά προκαλή τό θείο δέος 
ή γιά νά μή μαθαίνη ό κόσμος τά 
μεταξύ τους όργια;

— Γιά τί μουρμουρίζεις, Καλλί- 
στρατε; ρώτησε ή Πρόκλα άπορη- 
μένη.

— ’Ά, γιά κάτι... Γιά τού Να
ού τή φήμη πού ξεπέρασε καί τής 
ολόφωτης Αθήνας τά δρια...

(Συνέχεια στό επόμενου)

ΑΟΓΟΙ ΓΡΑΦΗΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΐΟΝ 
Ν. ΜΑΚΡΗΣ

(Συνέχεια έκ τή$ 1η$ σελίδο$) 
ένοχον. Αύτό εΐχε ύπ’ όψιν του καί 
□ Αποστολος 1 ΐαυΛος όταν έγραφε 
προς τούς Ηωμαιους χριστιανούς 
<Ηωμ. I, 28) ότι έκείνοι οί όποιοι 
ουκ έδοκίμασαν τόν Θεόν έχειν έν 
επιγνώσει παρέδωκεν αύτούς ό Θε
ός είς άδόκιμον νούν ποιεϊν τά μή 
καθήκοντα πεπλημένους πάση άόι- 
κιςι, πορνείςς πονηρίςο, πλεονεξίςς 

κακία, μεστούς φθονου, φόνου, έρι- 
οος, ΟόΛου, κακοηθείας». Αί ύλιστι- 
καί λοιπόν άρχαί εΐναι καρπός πα- 
ραστρατημένης ζωής διότι όπως λέ
γει ό Θεοδώρητος «υπόβαθρα καί ρί- 
^α τής άσεόείας ή τοΰ βίου διαφθο
ρά». Αύτά εΐχεν ύπ' όψιν καί ό Προ- 
φητάναζ Δαβίδ καί διά τοΰτο προ- 
κειμένου νά χαρακτηρίση τόν άφρο
να άνθρωπον, ύπό τόν οποίον εννοεί 
ολα τά εϊδη τών πρακτικών άθέων, 
μας τόν παρουσιάζει λέγοντα είς τά 
όάθη τής πνευματικής του ύποστά- 
σεως «ούκ έστιν Θεός», καί σπεύδει 
άμέσως νά προσθέση δτι ή φράσις 
αύτή ξεφεύγει άπό τά χείλη άνθρώ
πων εξαχρειωθέντων, άνθρώπων τούς 
όποιους δέν έχει δροσίσει ή αύρα 
τής Θείας Χάριτος, άνθρώπων οϊτι
νες διέφθειραν καί κατέστησαν βδε- 
λυκτήν τήν διαγωγήν των. Δυστυχώς 
δέν έλειψαν καί δέν λείπουν οί τοι- 
οΰτοι άπό τάς σημερινάς κοινωνί
ας. Υπάρχουν καί σήμερον τοιοΰτοι 
άθεοι. Είς τό κεφάλι τοΰ συγχρόνου 
άθεου κατοικεί κόσμος ολόκληρος 
άλληλοσυγκρουομένων ιδεών. Κάθε 
μία άπό αύτάς τάς ιδέας άντιτίθε- 
ται είς τήν άλλην καί μάλιστα πολ- 
λάκις πολύ περισσότερον άπό ό,τι 
άντιτίθεται είς τήν χριστιανικήν δι
δασκαλίαν. Ό σημερινός άθεος θά 
γίνη είς τήν άρχήν γενικώς καί ά- 
προσδιορίστως άπιστος, κατόπιν ύ- 
λιστής, κατόπιν κομμουνιστής. Κα
τόπιν θά τά άφίση δλα αύτά καί θά 
ριφθή είς τόν πρακτικόν ύλισμόν, μέ 
σύνθημα «άρπαξε νά φάς καί κλέψε 
νά έχης».

Εΐναι δμως φανερόν δτι μία τό- ί 
σον άντιφατική έσωτερική πράγμα
τι κότης φέρνει τό χάος καί τό χάος 
φέρνει τήν άνησυχίαν καί ή άνησυχία 
τήν άπαισιοδοξίαν καί ή άπαισιοδο- 
ξία τήν άγωνίαν μέ άποτέλεσμα τό 
θέαμα τό θλιβερόν πού παρουσιάζει 
ό σύγχρονος κόσμος. Καί αί σημε
ρινοί κοινωνίαι τιμωρούν καί τιμω
ρούνται διά τήν λύσσαν μέ τήν οποί
αν κατεπολέμησαν καί καταπολεμούν 
τήν πίστιν είς τόν Θεόν, ή όποία δί
δει δύναμιν είς τήν ζωήν, άντοχήν 
είς τάς θλίψεις τοϋ παρόντος, θετι
κήν έλπίδα διά τήν αύριον. Καί έτσι 
ό άνθρωπος πού έχει μέσα του τό 
σύγχρονον πνεύμα τής άπιστίας τρο
μαγμένος άπό τήν σημερινήν πρα
γματικότητα καί πλήρης άγωνίας 
διά τήν αύριον γίνεται ό μωρότερος 
τών άνθρώπων, είς τρόπον ώστε νά 
έκστομίζη τάς μεγαλυτέρας άνοη- 
σίας. Διότι πώς άλλως θά ήδύνατο 
τις νά χαρακτηρίση τό λεχθέν ύπό 
τοΰ Ρώσου άστροναύτου ότι κατά 
τό ταξίδιόν του είς τό διάστημα δέν 
συνήντησε πουθενά τόν Θεόν; Καί 
πώς άλλοιώς θά χαρακτηρίσωμεν τά 
λεχθέντα ύπό Ρώσου καθηγητοΰ δτι 
ό ’Ιησούς Χριστός ήτο άστροναύτης 
έλθών, δήθεν άπό άλλον κόσμον μέ 
διαστημόπ?\θΐον, παρά ώς άνοησίας

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΞΑΝΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΚΑΫΜΕΝΟ

ΛΙΒΙΣΙ ΚΑΙ Η ΜΑΚΡΗ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

δα τόσο στήν αξία τοΰ ΰλικοΰ γιά 
τήν έκδοσή του δσο και στόν πνευ
ματικό και σωματικό μόχθο εκεί
νων που τά συγγράφουν. Τέτοια 
βιβλία δέν μπορούν νά πουληθούν 
στήν τιμή ποΰ κόστισαν. Λίγοι 
οι αναγνώστες, οί λαογράφοι και 
μελετητές βασικά, και εκείνοι ποΰ 
κατάγουνται άπό τά μέρη ποΰ κά
θε βιβλίο μελετά. Μέ τήν έπιστη- 
μονική αξία ποΰ έχει τό βιβλίο 
τής Καλλιόπης Μουσαίου κέρδισε 
τό ’Έπαθλο Μπακάκου καί έτσι 
τό Κέντρο Μικρασιατικών Σπου
δών μπόρεσε ν’ άπασβέσει ένα 
μέρος τών εξόδων καί νά κοστο- 
λογίσει τό βιβλίο στό ήμισυ τής 
τιμής. ’Αντί νά πουλιέται Δρχ. 
280. (οΐ δύο τόμοι μαζί) θά που
λιέται στά βιβλιοπωλεία Δρχ. 140.

Ειδικά δμως γιά τοΰς πατριώ
τες μας, καί χάρη στή φροντίδα 
τής συγγραφέως καί τοΰ Συλλό
γου μας «Ή Μάκρη», τό διπλό 
αυτό βιβλίο θά διατίθεται διά τοΰ 
Συλλόγου μας στούς πατριώτες 
ποΰ θέλουν νά τ’άγοράσουν πρός 
120 δραχμές.

Τό βιβλίο αυτό πρέπει ν’ άπο- 
τελέσει τό οικόσημο κάθε Μακρη- 
νοΰ καί Λιβισιανοΰ σπιτιού, καί 
τό Ευαγγέλιο τής οικογενειακής 
των ζωής. 'Όταν τά παιδιά μας 
διαβάζουν αύτό τό βιβλίο θά ’ναι 
περήφανα γιά τήν καταγωγή 
τους. Άπό σήμερα τά δίδυμα α
δέλφια Λιβίσι καί Μάκρη μπαί
νουν στήν αθανασία. Πρέπει λοι
πόν δλοι μας ν’ αποκτήσουμε αύ
τό τό βιβλίο γιατί εΐναι χρέος μας, 
γιατί είναι τιμή μας.

«Εΐπεν άψρων έν τή καρδίςι αύτοΰ 
καί άποκυήματα νοσηράς φαντα
σίας;

Άλλ’ εΐναι παρήγορον δτι ύπάρ- 
χουν καί άκούονται, παρά τά παρα
ληρήματα ταύτα, καί ύγιεΐς γνώ- 
μαι καί άπόψεις περί Θεού. Ούτω 
τήν άπάντησιν είς τάς άνοησίας τοΰ 
Ρώσου άστροναύτου, δστις πρόπα- 
Υανδίζων τά συνθήματα τοϋ άθέου 
κομμουνισμού ήθέλησε νά κάμη φθη
νή άθεϊστική προπαγάνδα, έδωσεν 
ό έψευρέτης τών άμερικανικών δο
ρυφόρων Βέρνερ Φόν Μπράουν, διευ
θυντής τοΰ κλάδου βαλλιστικών πυ
ραύλων τού Αμερικανικού στρατού, 
δστις είς δηλώσεις του δημοσιευθεί- 
σας είς τόν Τύπον εΐπε τά εξής: 
«Γιά μένα ή προσευχή εΐναι κάτι τό 
θείο καί θά προτιμούσα νά μήν ομι
λήσω έγώ πάνω σ' αύτό, άλλά ένας 
φωτισμένος κληρικός ή ένας φιλόσο
φος. Δέν πιστεύω βέβαια, δτι ό προ
σευχόμενος έπιτυγχάνει έκεΐνο πού 
ζητεί διά τής προσευχής του, ξέρω 
όμως άπό προσωπική πείρα, δτι ή 
προσευχή φέρνει μία ψυχική καί 
πνευματική χαλάρωσι. Προσωπικά, 
πιστεύω ότι τό άνθρώπινο γένος σή
μερα έχει άνάγκη τής προσευχής πε
ρισσότερο άπό κάθε άλλη έποχή 
στήν άνθρώπινη ιστορία. Καί έξη- 
γοΰμαι γιατί. Ή προσευχή εΐναι αύ- 
τοσυγκέντρωσις. Καί προσωπικά 
γνωρίζω πόσο τεράστια εΐναι ή ση
μασία τής αύτοσυγκεντρώσεως σέ 
μιά έποχή πού ή ψυχή μας καί τό 
πνεύμα μας κομματιάζονται άπό 
τίς ποικίλες μέριμνες καί άγωνίες. 
Έρωτήστε ένα ψυχολόγο καί θά δή- 
τε πόσο τεράστια εΐναι ή σημασία 
τοΰ νά ξαναφέρνωμε τήν ένότητα στό 
πνεύμα καί στήν ψυχή.. Είλικρινά πι
στεύω δτι πέρα άπό τόν αύτοέλεγχο 
καί τήν αύτοκριτική τών πράξεών 
μας καί τών σκέψεών μας έχομεν ά
νάγκην αύτής τής αύτοσυγκεντρώσε
ως μέσφ τής προσευχής. Έξ άλλου, 
ή προσευχή δίνει έλπίδα καί ή έλ
πίδα μάς εΐναι άναγκαία. Ή έλπί
δα φέρνει θάρρος, τό θάρρος ένερ- 
γητικότητα καί ή ένεργητικότης μία 
ψυχική εύφορία. Θά μπορούσα νά 
αναφέρω καί άλλους λόγους πού ά- 
νεβάζουν τήν άξία τής προσευχής, 
άλλά περιορίζομαι σ’ αύτούς. Άς 
προσευχόμεθα λοιπόν, γιά τόν έαυτό 
μας, τήν οίκογένειά μας, τούς φί
λους μας, ή άκόμα καί γιά τούς 
έχθρούς μας. Ή προσευχή μάς φέρ
νει κοντά στό Θεό, πού έδημιούργη- 
σε τό σύμπαν — αύτό πού έμεΐς 
τώρα προσπαθούμε νά έξερευνή- 
σωμε».

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος ι 

τακιές στό κεφάλι καί άλλους τέλος] 
τούς παρέδιδαν σέ βάρβαρους καί 
αίμοβόρους μουαφαζάδες (χωροφύ
λακες) οδηγούς, μέ έντολή νά τούς 
σκοτώσουν άπόμερα, στίς άχανεΐς 
έρημιές στά σκοτεινά άγρια δάση 
τοΰ έσωτερικοΰ, γιά νά ξεμπερδεύ
ουν ! . . .

Ποιος ξέρει, πόσων άθώων παλ- 
ληκαριών μας, θά λευκαίνονται άκό
μα τά κόκκαλά των, στις άπόκρημνες 
δασώδεις χαράδρες καί τά άπάτητα 
φαράγγια τών πανύψηλων βουνών 

τής Κεντρικής Μικράς Ασίας. . . . 
Κατόπιν άπ’ δλα αύτά, πού δέν εΐ
ναι εύκολο ούτε νά περιγραφοΰν, 
θαύμα ήτανε, πού γλύτωσαν άπό 
τά νύχια τους μερικοί καί φαντάζε
ται κανείς, σέ τί χάλια βρίσκονταν, 
δσα άπό τά θύματα αύτά κατώρθω- 
σαν νά γυρίσουν. . .

"Οσες δέν βρήκανε πουθενά τούς 
δικούς μας, στήν τραγική αύτή ά- 
ναζήτηση, σέ δλα τά Νοσοκομεία καί 
άσυλα τών Αθηνών συνεχίσαμε τίς 
άναζητήσεις μας, σέ δλα τά νησιά 
καί τά πιό μακρυνά μέρη τής Ελλά
δος, ρωτώντας έδώ κι’ έκεΐ, μέ έλά- 
χιστες πιά έλπίδες, μήπως βρούμε 
πουθενά τούς δικούς μας, μήπως τούς 
προφτάσουμε στή ζωή, μήπως τούς 
σώσουμε. . . Άπό τόν Πειραιά ξα- 
ναμπήκαμε στά βαπόρια καί φτά
σαμε μέχρι τά νησιά τοΰ Ίονίου, 
στή Ζάκυνθο, τήν Κέρκυρα κ.λ.π.

"Οσους βρήκαμε έκεΐ, ήσαν στήν 
ίδια άξιολύπητη κατάσταση, τούς 
πήραμε μαζί μας καί τούς φέραμε 
στό φτωχικό μας, στή Τζιά. . . "Ο
σες εΐχαν τή σκληρότερη μοΐρα, δέν 
βρήκαν πουθενά τούς δικούς των ού
τε ζωντανούς, — έστω καί άρρω
στους —, ούτε πεθαμένους, τούλά- 
χιστον νά τούς κηδέψουν καί νά τούς 
θάψουν. ..

Δέν έμαθαν οί τραγικές αύτές 
μαννάδες, άδελφές καί σύζυγοι, άν 
τό χώμα σκέπασε τά βασανισμένα 
κορμιά των ή άν έγιναν βορά στά 
άγρια θηρία καί τά δρνια καί έμει
ναν έκεΐ άταφα τά κόκκαλά τους, 
στίς αχανείς, άγνωστες έρημιές.

Μείναμε μεταξύ έλαχίστης έλπί- 
δας καί μαύρης άπελπισίας καί βά
λαμε πέτρα στήν καρδιά μας, κάνον
τας κουράγιο, γιά νά κρατηθούμε 
στή ζωή, νά μπορέσουμε νά φροντί
σουμε γιά τά απροστάτευτα ανήλι
κα, καί άθώα ορφανά νήπια καί τίς 
απαρηγόρητες, τραγικές γρηές μας 
μητέρες. . .

Είμαστε ύποχρεωμένες, νά κά
νουμε κουράγιο δταν ξαναγυρίσαμε 
πίσω στή Τζιά, νά τούς κρύβουμε 
τήν τρομερή πραγματικότητα καί 
νά τίς παρηγορούμε, μέ μάταιες έλ
πίδες καί φανταστικές παρήγορες 
π?\ηροφορίες. . . Γιά νά γίνουμε πι
στευτές δέν φορέσαμε ούτε μαύρα.

ούκ έστιν Θεός».
Ύπό τό ’ίδιον πνεύμα ομιλούν καί 

πλήθος πολλών άλλων έπιφανών ε
πιστημόνων. Άλλά δέν θά έπρεπε 
νά κλείσωμεν τό παρόν άρθρον πριν 
ή άναφέρωμεν όλίγα τινά διά τήν έ
ρευναν τήν όποιαν έκαμε άπό τών 
στηλών της ή παρισινή Έφημερίς 
«Φιγκαρώ» μεταξύ τών μελών τής ά- 
καδημίας τών θετικών έπιστημών. 
Είς τά μέλη τής άκαδημίας ταύτης, 
ή όποία συγκεντρώνει δ,τι άνώτερον 
έχει ή Γαλλία νά επίδειξη είς τάς 
θετικάς έπιστήμας έτέθη τό εξής ε
ρώτημα: «ή έπιστήμη άντιτάσσεται 
κατά τού θρησκευτικού συναισθήμα
τος;». Είς τό άνωτέρω έρώτημα ά- 
πήντησαν 88 άκαδημαϊκοί. Έκ τού
των οί 72 κατηγορηματικώς έδήλω- 
σαν δτι ούδέν έκ τών θετικών έπι
στημών στοιχεΐον ύπάρχει, έκ τού 
οποίου νά συναχθή κάτι άντίθετον 
πρός τήν πίστιν καί τόν Δημιουργόν 
τού παντός, ή όποία κάλλιστα έναρ- 
μονίζεται πρός τό ύγιές έπιστημο- 
υικόν πνεύμα. Έπίσης είς τήν Γερ
μανίαν είς έποχήν πλήρους μεσου- 
ρανήσεως τών σοσιαλδημοκρατικών 
ιδεών ύπεγράφη διακήρυξις ύπό 83 
επιστημόνων, ψυχιάτρων, νευρολόγων 
κ.λ.π. οί όποιοι είς ειδικόν έπιστημο- 
νικόν περιοδικόν διεκήρυξαν τά έ
ξης: «Οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι 
νευρολόγοι καί φρενολόγοι ιατροί. . . 
θεωρούμεν ώς έπείγουσαν καί σοβα
ρόν άνάγκην νά άποτρέψωμεν τήν 
νεολαίαν άπό τοΰ νά χαλαρώση, 
έστω καί έπ’ έλάχιστόν, τήν πίστιν 
της πρός τόν Χριστόν, ή νά άδια- 
φορήση οπωσδήποτε πρός τήν πί-ι 
στιν ταύτην. Ή χριστιανική θρη
σκεία εΐναι πάντοτε, καί θά μένη, ή 
μόνη φιλοσοφία, ή μόνη ψυχολογία,, 
ή μόνη ήθική, ό μόνος κοινωνισμός.' 
Είς τό σημεΐον αύτό οί ύπογεγραμ- 
μένοι νευρολόγοι καί ψυχίατροι εϊ-, 
μέθα σύμφωνοι πρός τά μεγαλύτερα 
καί εύγενέστερα πνεύματα, διά τά 
όποΐα πρέπει νά ύπερηφανεύηται τό 
Γερμανικόν έθνος καί τά όποΐα μάς 
έδίδαξαν δτι είς τόν γνήσιον Χρι
στιανισμόν ύπάρχει ή σοφία, ή άλή- 
θεια, ή έλευθερία, ή δύναμις», (έκ 
τών ώς άνω ύπογραψάντων οί είκοσι 
επτά εΐναι Καθηγηταί Γερμανικών 
Πανεπιστημίων).

Εΐναι λοιπόν θεόπνευστος ό λό
γος τής Γραφής «εΐπεν άψρων έν τή 
καρδία αύτοΰ ούκ έστιν Θεός».

Αρχιμανδρίτης
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Άλλά πού νά ξεγελάσουμε τήν α
λάθευτη μητρική τους διαίσθησι. . . 
Άπό τά κακά όνειρα καί τά μαύρα 
προαισθήματα πού τις έδερναν, εΐ
χαν απελπιστεί πιά. . .

Τά βράδυα στις προσευχές των, 
δέν στέρευαν τά μάτια τους καί στά 
σκοτεινά τις νύχτες έκεΐ πού στρι
φογύριζαν χωρίς ύπνο στό άχυρένιο 
στρώμα τους καί νόμιζαν πώς έμεΐς 
κοιμώμαστε, μούσκευαν μέ τά πύρι
να δάκρυά τους τό μαξιλάρι καί δέν 
μπορούσαν νά συγκρατήσουν τούς 
σπαρακτικούς λυγμούς καί τούς ά- 
ναστεναγμούς των. Σηκωνόμαστε τό
τε καί μεΐς καί κλαίγαμε μαζί τους.

Αύτές οί καϋμένες, λίγο καιρό 
μπόρεσαν ν’ άνθέξουν σ’ αύτές τίς 
απερίγραπτες συμφορές καί συγκι
νήσεις κΓ έσβυσαν άπό τή μεγάλη 
τους θλίψη. . .

— Φτωχές Άγιές μας μαννοϋ- 
λες.— Πέταξαν οί πολυπικραμένες 
ψυχές τους στόν ούρανό, μέ τό πι
κρό παράπονο στό Θεό, πού δέν θέ
λησε νά τις εΐχε πάρη Αύτές, πριν 
άπό τά άδικοσκοτωμένα μαρτυρικά 
παλληκάρια τους! . . .
ΒΕΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣΘ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ 

τό ytvos Μ^χ. Δελησάββα
(Συνεχίζεται)

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
(Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος)

Μέσα είς αύτά έβλεπε τό όρα
μα τών Πατρίδων μας καί προσπα
θούσε διά τών δημοσιεύσεών του τό 
όραμα αύτό νά τό κρατήση σφιχτά 
γιά νά μήν τοΰ ξεφύγη, γιά νά τό 
δείξη καί είς τούς άλλους. Τόσον 
μεγάλη ήταν ή άγάπη τοΰ Αγγέλου 
είς τά δημοσιεύματά του καί τόσον 
πολύ τόν συγκινοΰσαν δσα έγραφε 
ώστε νομίζω δτι τό καλύτερο μνη
μόσυνο γι’ αύτόν θά ήταν νά ξανα
διαβάσουμε δτι κατά καιρούς εΐχε 
γράψει. Αύτό θά τοΰ έδινε μεγάλη 
χαρά.

Οί πατρίδες μας τοΰ Λιβισιού καί 
τής Μάκρης έχουν πολλά τέκνα τά 
όποια τίς έτίμησαν είς τήν κοινωνι
κήν των έπίδοσιν, είς τά γράμματα 
καί είς τάς έπιστήμας.

Έάν δμως θελήσωμεν νά κάμωμε 
μίαν δικαίαν άξιολόγησιν τοΰ έρ
γου τοΰ καθενός, δηλαδή νά συγκρί- 
νωμεν τό τί προσέφερε είς τούς συμ- 
πατριώτας του ό καθένας, άναλόγως 
μέ τάς γνώσεις καί τά έφόδιά του, 
σκέπτομαι ότι είς τόν ’Άγγελον θά 
έπρεπε όμοφώνως νά δώσωμεν τήν 
πρώτην θέσιν. Διότι ύπήρξεν πρωτα
γωνιστής κάθε ωραίας προσπάθειας 
καί διέθεσεν δ,τι μπορούσε περισσό
τερον διά τήν Πατρίδα.

Αίωνία σου ή μνήμη άγαπητέ 
Άγγελε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ I. ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Παρακαλοΰμεν θερμώς, δπως φι- 
λοξενήσητε είς τάς στήλας τής έφη
μερίδος σας «τό Λιβίσι» έπιστολήν 
μας πρός τά μέλη τής Όργανώσεως 
Μακρηνών καί Λιβισιανών «Ή Μά
κρη» καί τούς άπανταχού ' Μακρη
νούς.

Αγαπητοί συμπαιριώται.

Γνωρίζομεν τήν άγάπην καί τήν 
στοργήν μέ τήν οποίαν περιβάλλετε 
τήν ιδιαιτέραν πατρίδα μας καί τό 
ξεχωριστόν ένδιαφέρον μέ τό όποιον 
παρακολουθείτε τήν προσπάθειαν 
άναπτύξεώς της.

Εΐναι δέ γεγονός άναμφισβήτη- 
τον, δτι είς τόν τομέα τούτον έπετε- 
λέσθη όντως σημαντικόν έργον πρός 
τιμήν καί χαράν δλων μας.

Έν τούτοις, είς τήν γενικήν αύ
τήν προσπάθειαν έξυψώσεως τού χω
ριού μας, έλησμονήθη έκεΐνον, τό ό
ποιον θά έπρεπε νά προσεχθή ιδιαι
τέρως: Τό σχολεΐον μας, είς τό ό
ποιον μορφοΰνται καί μεγαλώνουν τά 
παιδιά μας, οί πατέρες καί αί μητέ
ρες τής αύριον, οί συνεχισταί τών 
ώρα ίων μας παραδόσεων, τό μέλλον 
τού τόπου καί τής φυλής μας. Λη- 
σμονημένον έμεινεν είς κατάστασιν 
άπάδουσαν είς τήν εικόνα άναπτύξε- 
ως τοΰ χωριού. Άπερίφρακτον, ά
νευ γυμναστικών οργάνων καί έγ- 
καταστάσεων, διά τήν άποτροπήν 
τών παιδιών μας άπό έπιβλαβεΐς 
άσχολίας καί τήν κατεύθυνσίν των 
πρός εύγενή ιδεώδη, άνευ έποπτικών 
όργάνων καί μέσων διά τήν άρτίαν 
μόρφωσίν των, μέ τάς αίθούσας ή- 
μιτελεΐς, στερούμενον συγχρόνων καί 
ύγιεινών άφοδευτηρίων, έπαρκοϋς ύ- 
δρεύσεως καί μέ πλήθος άλλας έλ- 
λείψεις.

Είς τήν άγάπην καί τά εύγενή αι
σθήματα δλων έκείνων, πού πονούν 
τόν τόπον μας, πού οραματίζονται 
ένα ώραΐον μέλλον διά τήν νεότητά 
μας άπευθυνόμεθα καί ζητοΰμεν τήν 
συνδρομήν των διά νά κάνωμεν τό 
σχολεΐον μας σύγχρονον, άξιον τής 
άποστολής του.

Εΐναι τόσαι αί άνάγκαι καί αί 
ελλείψεις του.

Κάθε συνδρομή καί βοήθεια θά 
εΐναι πολύτιμος καί θά γραφή είς 
ιδιαίτερον βιβλίι/ν δωρητών τοΰ σχο
λείου.

Περισσότερον δμως θά γραφή είς 
τάς καρδίας ήμών τών ιδίων καί τών 
παιδιών μας.

Έν Νέα Μάκρη τή 25)4)1962. 
Ό Πρόεδρος τής Σχολικής Εφορείας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ό Σύλλογός μας άντελήφθη τήν 
κατάστασιν αύτήν τοΰ Σχολείου Ν. 
Μάκρης καί είς μίαν άπό τάς πρώ- 
τας έκδηλώσεις του έδώρησε, μέ τά 
πενιχρά μέσα πού διέθετε, μερικούς 
χάρτας τής Φυσικής Ιστορίας μέ 
τήν έλπίδα δτι τό παράδειγμά του 
θά εύρισκε μιμητάς ιδιαιτέρως μετα
ξύ τών Νεομακρηνών οί περισσότεροι 
τών όποιων εύρίσκονται, εύτυχώς, 
είς άνθηράν οικονομικήν κατάστασιν. 
Εύχόμεθα ή παρούσα έκκλησις τής 
Σχολικής Έπιτροπής νά έχη άπήχη- 
σιν, έστω καί άργά, διότι εΐναι πρα
γματικά λυπηρόν νά στερήται τό 
Σχολεΐον τής Ν. Μάκρης τών στοιχει
ωδών μέσων διδασκαλίας καί ύγιει- 
νής διαβιώσεως έν αύτφ τών παι
διών.

ΣVΝΣΣΠΑΣΙΣ ΕΙΣ Ν, ΜΑΚΡΗΝ
Τήν Κυριακήν 24ην ’Ιουνίου θά. γίνη μιά συνεστία- 

σις τών μελών τοΰ Συλλόγου εις Ν. Μάκρην. Εΐναι ή 
πρώτη έκδήλωσι διά τήν διάδοσιν τοϋ βιβλίου “Παροι- 
μίαι τοΰ Λιβισιού και τής Μάκρης,, ώς άπεφασίσθη ύπό 
τοΰ Συλλόγου.

Τήν ήμέραν αύτήν ή συσταθεϊσα πρός τόν σκοπόν 
τούτον Επιτροπή θάρθη είς επαφήν μέ τούς πατριώτας 
και θά τούς έξηγήση τήν σημασίαν τήν οποίαν έχει ή έκ- 
δοσις τοΰ βιβλίου τοτ'του δι” δλους μας.

ZTWffl ΠΑΤΡΙΔΑ

Έγνώθη ύπό τών ’Αρμοδίων ’Αρχών δτι 
οΐ έπιθυμοΰντες νά λάβουν μέρος είς 
είς εκδρομήν διά τήν γενέτειράν μας 
Μάκρην καί Λιβίσι, τήν όποιαν Θά διωρ- 
γανώση ό Σύλλογος πρέπει νά δώσουν 
τά κάτωθι στοιχεία:

’Όνομα καί έπώνιιμον 
"Ονομα πατρός ή συζύγου 
Τόπος Γεννήσεως
’Έτος Γεννήσεως
Άριδμόν Ταυτότητος καί 
έκδίδουσα Αρχήν.

Διευκρινίζεται δτι ή εκδρομή αύτή θά 
λάβη χώραν τότε μόνον δταν δηλωθή άρ- 
κετός αριθμός έπιθυμούντων πατριωτών.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

δροσερό χιούμορ, μέ τίς θυμόσοφες 
έκφράσεις του, σέ νοήματα, μπήκε 
στήν αιωνιότητα.

Η πνευματική ένεργητικότητα έ
νός βλαστού τής Μάκρης, τής κ. 
Καλλιόπης Μουσαίου — Μπουγιού
κου μέ τήν άξιόλογη Διεύθυνση τής 
κ. Μέλπως Μερλιέ τού Κέντρου τών 
Μικρασιατικών Σπουδών, πού έκαμε 
τήν περισυλλογή 1.510 μνημειωδών 
παροιμιών τοΰ τόπου μας σέ έργο 
ογκώδες καί περισπούδαστο, που τό 
είσηγεΐται ένθουσιωδώς ό διακεκρι
μένος έπιστήμων κ. Δημ. Πετρόπου
λος, καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, καί ή άξια κάθε έπαί- 
νου καί εύγνωμοσύνης μας έργασία 
τού έπίσης διακεκριμένου έπιστήμο- 
νος κ. Ν. Άνδριώτου, καθηγητοΰ ό- 
μοίως τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης γιά τό γλωσσικό ιδίωμα τού 
Αιβισίου, ύστερα άπό μακροχρόνια 
καί έπίμοχθη προσπάθεια έφεραν σέ 
πέρας τό άθλημα τοΰτο.

Δύο βιβλία, τό πρώτον έκ σελίδων 
473 καί τό δεύτερον έκ σελίδων 125 
έκτίθενται είς τά βιβλιοπωλεία Α
θηνών καί είς τό Γραφεϊον τοΰ Συλ
λόγου μας στή διάθεση κάθε πνευ
ματικού άνθρώπου.

Γιά τό πρώτο ή κ. Καλλιόπη Μου
σαίου - Μπουγιούκου έτιμήθη διά τοΰ 
επάθλου Μπακάκου έκ δραχμών τρι
άντα χιχλιάδων (30.000), τίς όποι
ες φιλότιμα διέθεσε έξ όλοκλήρου 
γιά τήν έκτύπωση τών έργων.

Δέν πρόκειται ήμεΐς, οί υποφαι
νόμενοι νά έξάρωμε τή σημασία αύ
τή τής εύγενικιάς χειρονομίας τής 
κ. Μπουγιούκου. Άφίνομε αύτή τήν 
κριτική σέ κάθε Μακρηνολιβισιανό.

Όμως ή χειρονομία αύτή νομίζο
με, δτι πρέπει γιά δλους μας νά γί
νη κίνητρο, ώστε καμμία Σχολική 
Βιβλιοθήκη, κανείς Σύλλογος, κα
νείς Μακρηνολϊβισιανός καί φίλος 
αύτοΰ νά μή άμελήση νά πλουτίση τή 
βιβλιοθήκη του μέ τά πολύτιμα αύ
τά βιβλία.

Πρός τούτο άπευθυνόμεθα στά 
πατριωτικά συναισθήματα δλων.

Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς 
'Η Επιτροπή

διά τήν διάδοσιν τοΰ βιβλίου 
Χρ. Χατζής
Μιχ. Πανηγύρης 
Άντ. Παπαθανασίου 
’ I. Λαμέρας.

ΣΥΗΔΡΟΜΑΙ
Μιχαήλ Σαντόπουλος 60
Βύρων Τσακίρης 60
Αντώνιος Τζιζής — 35
Φώτης Φούντας 60
Νίκη Φαμελιάρη 60
Μιχαήλ X. Κων)ντίνου 60
Άντών. Χατζησταματίου 60
Αγαπητός Χατζηελένης 35
Ρένα Χριστοδουλοπούλου 35+35
Μιλτιάδης Χατζησωτηρίου 60
Χαράλαμπος Χαριτωνίδης 60
Χριστίνα Χιωτάκη 35
’Ιωάννης Χατζησάββας 35+35
Μιχαήλ Χατζηθωμάς 35+35
Διονύσιος Χατζηγαβριήλ 300
Σΐμος Χατζηγαβριήλ 60
Δέσποινα Χουρμουζιάδου 60
Φιλιώ Χαλκιά 60
Βασίλειος Χατζησωτηρίου 60
ζϊέσποινα Ψύχα 60

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άντών. Καμπούρης £ 2 δρχ. I 66,80
Μ. Κράπου, Αύστραλία, £ 2
Β. Κιλμέτης φρ. 20
Γ. Παπαθεοδοσίου, Καναδά, $ 5
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ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ
στήν κ. ΜΕΛΠΩ ΟΚΤΑΒΙΟΥ ΜΕΡΛΙΕ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΔΟΣΗ
•ΑΝΑ20ΥΝ ΤΟ ΚΑΤΑΚΑΤΜΕΝΟ 

ΛΙΒΙΣΙ ΚΑΙ ΜΑΚΡΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗΣ ΖΥΗίΔΡΙΑΪΙΠΙ
TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τά Νοτιοανατολικά παράλια τής Λυκίας, 
κοιτίδα τοΰ Ελληνισμού άπό άρχαιοτάτων 
χρόνων, καί ιδιαίτερα τό Λιβίσι καί ή Μάκρη, 
γιορτάζουν άπό σήμερα τήν άνάστασί τους 
χάρις στήν εμπνευσμένη φυσιογνωμία τής κ. 
Μέλπως Όκταβίου Μερλιέ ύπό τίς οδηγίες 
τής όποίας συλλέγεται κι’ άξιοποιείται όλος 
ό λαογραφικός πλοΰτος τής Μικράς ’Ασίας.

Όσοι έζησαν καί θάφτηκαν στά Ιερά τους 
χώματα μπαίνουν άπό σήμερα στήν άθανασία, 
μέ τήν έκδοσι του βιβλίου “Παροιμίαι τοΰ Λι- 
βισίου καί τής Μάκρης,,.

Έμεΐς οί άπόγονοι τής περίλαμπρης αύτής 
γενιάς εύχαριστοΰμε μ’εύγνωμοσύνη καί γιορ
τάζουμε τήν άναβίωσι τής Πατρίδας μας. Ευ
χαριστούμε τήν άκούραστη οδηγό, τήν Μάνα 
τής Μικράς ’Ασίας, κ. Μέλπω Όκταβίου Μερ
λιέ πού χάρις σ’ αύτήν διασώζονται οί πνευμα
τικοί θησαυροί τής Μικράς ’Ασίας άπό τή 
φθορά τοϋ χρόνου.

Τό ΛΙΒΙΣΙ εκφράζει Ιδιαιτέρως τήν εύγνω- 
μοσύνη του, καί εύχεται ύγείαν, χαράν καί μα- 
κροβιότητα είς τήν ύπέροχον αύτήν Έλληνίδα 
διά νά συνέχιση νά κρατά άναμμένη τή δάδα 
καί νά φωτίζη τή δοξασμένη Ιστορία μιάς χα
μένης περιοχής τοΰ Ελληνισμού.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
νΛΛΧΧ/νΛ/νΛ/νΛ/νΛ/νΛ/νΛ/υΛ/νΛΛΧ'ι/νΑ/νΛ/υΛ/νΑ/ννυΛ/νΛ/νινυΛ/ν/\/υΑ/νΛ/ν

Ψ Η Φ I Σ Α
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοϋ 

Συλλόγου Μακρηνών καί Λιβισια- 
νών «Η ΜΑΚΡΗ» συνελθόν είς 
έκτακτον πανηγυρικήν συνεδρία- 
σιν έπί τή έκδόσει τών βιβλίων 
«Μελέτη τοϋ ’Ιδιώματος τοΰ Λι- 
βισιοΰ», τοϋ Καθηγητοΰ Γλωσσο
λογίας τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης κ. Ν. Άνδριώτη, καί 
Ίίαροιμίαι τοΰ Λιβισιοΰ καί τής 
Μάκρης», τής κ. Καλλιόπης 
Μπουγιούκου - Μουσαίου ύπό τοϋ 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 
καί άκοϋσαν τήν είσήγησιν τοϋ 
Προέδρου αύτοΰ τονίσαντος τήν 
επιστημονικήν πληρότητα καί 
τήν ιστορικήν σπουδαιότητα τής 
έκδόσεώς των

ΨΗ Φ I Ζ Ε 1 :

όμοφώνως δπως έκφρασθή ή εύ- 
γνωμοσύνη τοΰ Συλλόγου ώς καί 
δλων τών Μακρηνών καί Λιβισια- 
νών πρός τήν Κυρίαν

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 0AVMA
’Αναρωτηθήκατε ποτέ τί εΐναι 

αυτό τό 'Ελληνικό θαΰμα; Τό λέ
με καί μας τό λένε τόσες φορές, 
μά ποτέ δέν άναρωτηθήκαμε:

- Τί ’νιν καλέ τουννά τοΰ 
μαϊκούλιν;

Είναι κάτι πολύ άπλό. "Οταν 
είσαι ξεβράκωτος, ακατάρτιστος, 
άφραγκος, άγνωστος και αβοήθη
τος, καί διαθέτεις μονάχα ένα 
πράμα: τή θεία φλόγα τής δημι
ουργίας. καί τό πείσμα μιάς ρά
τσας ποΰ δέν μπόρεσαν νά τήν 
πεθάνουν, παρά τίς ευγενικές 
προσπάθειες έχθρών συμμάχων 
καί φίλων. Μποροΰμε άκόμα καί 
έπιζοΰμε σέ μιά έποχή δπου δλος 
ό ντουνιάς σπουδάζει χρόνια γιά 
νά γίνει «ειδικός» καί μεΐς σπου
δάζουμε χρόνια γιά νά παραμεί
νουμε «ανειδίκευτοι». Έπιζοΰμε 
άκόμα τήν ώρα ποΰ δλοι δσοι βρί- 
σκουνται στά κουπιά καί τά κλει
διά τής μεγάλης κοινωνικής μη
χανής είναι τόσο πολΰ ειδικευμέ
νοι ώστε νά μήν μποροΰν νά κά
νουν τίποτα γιατί τά προβλήματα 
τοΰ τόπου μας δέν έχουν καμμιά

ΜΕΛΠΩ ΟΚΤΑΒΙΟΓ ΜΕΡΛΙΕ 
διευθύντριαν τοΰ Κέντρου Μικρα
σιατικών Σπουδών ύπό τήν έμ- 
πνευσμένην πρωβουλίαν τής όποί
ας έξεδόθησαν, καί

Λ II Ο Φ Α Σ I Ζ Ε I
όπως έπιδοθή τό παρόν ψήφισμα 
εις τήν ύπέροχον αύτήν Έλληνι- 
νίδα ώς ένας ελάχιστος φόρος τι
μής καί άναγνωρίσεως τών πολυ
τίμων εθνικών ύπηρεσιών άς 
προσφέρει διά τήν διάσωσιν καί 
διαφύλαζιν τοϋ πνευματικού πολι
τισμού τής Μ. ’Ασίας ώς και ένα 
δείγμα εύγνωμοσύνης διά τήν ι
διαιτέραν τιμήν ήν άπέδωσεν είς 
τήν Μάκρην καί τό Λιβίσι.

Τό παρόν δημοσιευθήτω διά 
τής έφημερίδος τοΰ Συλλόγου «Λι
βίσι».
Εν ’Λθήναις τή 3 Ιουνίου 1962 
Ό ΙΙρόεδρος Ή Γραμματεύς 

Τά Μέλη

σχέση μέ τήν ειδικότητά τους. 
{Τό ποιά εϊναι ή ειδικότητά τους, 
συνθέτει αύτό ποΰ λέγεται Ελ
ληνικόν Μυστήριον).

Τό Ελληνικό, λοιπόν, θαΰμα 
δέν εΐναι τίποτα άλλο παρά τό 
θαΰμα τών ’Ανειδικεύτων. Δέν 
εΐναι άκόμα πολλά χρόνια πού οΐ 
ειδικευμένοι στρατηλάτες μας θε
ωρούσαν χαμένο τόν πόλεμο μέ 
τήν ’Ιταλία, καί ήρθαν οΐ ανει
δίκευτοι έφεδροι καί. πέρασαν στή 
σούβλα τής ξιφολόγχης τους τά 
φτερωτά καπέλα τών λύκων, τί
γρεων καί πανθήρων τοΰ Μου- 
σολίνι, καί ό μελανοχίτων Μου- 
σολίνι κατάντησε μελανοβράκης 
Μπενίτο.

Ξύνει τήν κεφάλα του ό ανει
δίκευτος Ρωμιός καί προσπαθεί 
νά εισχωρήσει στά μυστήρια τής 
έξειδίκευσης. Ξεσκολίζει τίς βι
βλιοθήκες, ψαρεύει τόν ειδικευμέ
νο, μυρίζει τά νύχια του, μυρίζει 
τό διπλανό του, ξεβιδώνει, βι
δώνει, τοΰ περισσεύουν οΐ βίδες, 
ξαναβιδώνει, ρωτά τόν έναν ρω
τά τόν άλλον, δέν άκούει τόν έναν

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΑΝ ΟΙ «ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ» ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΜΟΥΣΑΙΟΥ - ΜΠΟΥ- 
ΓΙΟΥΚΟΥ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ 

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Ν. Π. ΑΝΔΡΙΩΤΗ.
Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΠΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ 

ΣΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ.
ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΙΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙ

ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Μέ άφατη ικανοποίηση στην 
ψυχή μας δίνουμε στή δημοσιό
τητα τό χαρμόσυνο νέο. Τό βιβλίο 
της Καλλιόπης Μουσαίου-Μπου- 
γιούκου μέ τίς παροιμίες τής 
II αχρίδας μας παραδόθηκε στήν 
κυκλοφορία. "Ενας ογκώδης τό
μος μέ κάπου 470 σελίδες, δπου 
παρελαύνουν δλες οί παροιμίες 
ποΰ εΐχαν μαζέψει οί. αείμνηστοι 
παροιμιογράφοι Μιχαήλ I. Μου
σαίος, Κωνσταντίνος Λαμέρας, 
Ανδρέας Π. Ίωαννίδης, λαμπρά 

τέκνα τής πατρίδας μας, καί ή 
Μαρία Γ. Λιουδάκη, πού πέσανε 
πριν αποτελειώσει τό έργο της. 
Κοντά σ’ αύτές τίς παροιμίες καί 
δλες εκείνες πού μάζεψε ή ακού
ραστη Λιβισιανή δέσποινα, Καλ
λιόπη Μουσαίου - Μπουγιούκου, 
γυρίζοντας δλα τά μέρη πού εί
ναι εγκατεστημένοι πατριώτες 
μας, μιλώντας μέ τούς γέρους καί 
τίς γριές Λιβισιανές, έλέγχοντας 
τό υλικό πού εΐχαν καταγράψει 
οί παροιμιογράφοι καί καταγρά
φοντας δ,τι καινούργιο εύρισκε. 
1308 παροιμίες μαζεύτηκαν έ
τσι, καταγράφτηκαν, μελετήθηκαν 
μεταφράστηκαν καί έγινε καί ή 
σύγκρισή τους μέ παράλλη
λες ή παραπλήσιες παοοιμίες 
Αρχαίες, Βυζαντινές, Μετα
βυζαντινές καί σύγχρονες. Ακο
λουθούν άλλες 202 παροιμίες πού 
εΐχε συγκεντρώσει ό γνωστότα
τος συμπατριώτης μας δικηγόρος 
καί πολιτευτής ’Αντώνιος Τζι
ζής, πού επειδή δμως δόθηκαν δ
ταν τό δλο έργο βρισκόταν πρός 
τό τέλος του, καταχωρήθηκαν καί 
μεταφράστηκαν χωρίς δμως νά 
γίνει συγκριτική έρευνα.

Τό δλο έργο έχει έκδοθή σέ 
δύο τόμους, πού δμως κυκλοφο- 
οοΰν μαζί. Στόν πρώτο τόμο μέ 
τίτλο ΤΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΟΤ ΛΙΒΙ- 
ΣΙΟΤ ΤΗΣ ΛΤΚΙΑΣ ό καθη
γητής τής Γλωσσολογίας Ν. Π. 
Άνδριώτης τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, βαθύτατος γνώ
στης τών Μικρασιατικών ιδιωμά
των μας έκανε τήν τιμή νά μελε
τήσει τή Λιβισιανή διάλεκτο. Ή 
μελέτη του στηρίχτηκε στά χει
ρόγραφα τοΰ αείμνηστου Μου

ακούει τόν άλλον καί ένα ωραίο 
πρωί σοΰ παρουσιάζεται αγνώρι
στος. Μεγάλος βιομήχανος, μεγά
λος εφοπλιστής, μεγάλος δημοσι
ογράφος κλπ. Στήν κατοχή ά
κούει τό τραγούδι τής πεινασμέ- 
νης κοιλιάς του καί γίνεται Κά- 
λας. Άλλά άς πάρουμε μερικά 
πρόσφατα παραδείγματα.

Πριν δέκα χρόνια ή Δόρα 
Στρατού βλέπει τά Γιουγκοσλά
βικα Λαϊκά Μπαλλέττα. Θαυμά
ζει καί πονά. Δέν εΐναι χορογρά- 
φος, δέν είναι λαογράφος καί άν 
έχει κάποια μουσική κατάρτιση 
δέν εΐναι έπαγγελματίας μουσικός. 
Μά είναι Ρωμιά μέσα στό κλίμα 
τοΰ Ελληνικού θαύματος. Μαϊ- 
διά φυσικά δέν έχει (ποΰ νά βρε
θούν γιά τέτοιες δουλειές), έχει 
μόνο μανίκια γιά νά μπορέσει νά 
τ’ ανασκουμπώσει. Σέ δέκα χρό
νια, διάσημα έγιναν τά Ελληνικά 
Λαϊκά Μπαλέττα πού φέρουν τό 
ονομά της, τήν ά>ρα ποΰ οΐ άλλες 
χώρες διαθέτουν τσουβάλι τό 
χρήμα καί τσούρμο τούς ειδικούς 
καί σκοινί τήν παράδοση. 

σαίου καί στό πλούσιο υλικό τής 
Κυρίας Μπουγιούκου. Γιά τή 
φωνητική απόδοση χρησιμοποίη
σε τήν Κυρία Δ. Τσακιργιάννη 
καθώς καί Λιβισιανές πού βρί
σκονται στήν Θεσσαλονίκη.

Μέ τήν εμπεριστατωμένη αυ
τή μελέτη έχουμε τήν Ιστορική το
ποθέτηση τοΰ ιδιώματος καί πλή
ρη εξήγηση τής γλωσσικής του 
ιδιορρυθμίας.

Ακολουθεί ό Γεωγραφικός 
Χάρτης Κόλπου Μάκρης ή Γλαύ
κου πού τόν σχεδίασε μέ μεγάλη 
στοργή, προσοχή καί ακρίβεια ό 
αξέχαστος συμπολίτης μας Στέ
λιος Θεοδοσιάδης.

Η μιά πίσω άπό τήν άλλη κα
ταχωρισμένες ανάλογα μέ τό κλί
μα τους, ακολουθούν 1308 πα
ροιμίες μέ τήν μετάφρασή τους, 
τό νόημά τους, τή σύγκρισή τους 
μέ παράλληλες τής ’Αρχαιότητας 
καί τής Βυζαντινής έποχής κα
θώς καί τών νεωτέρων χρόνων 
καί τέλος παραπομπές στούς συγ
γραφείς καί παροιμιογράφους δ
που άναφέρουνται.

Τίς διαδέχονται οΐ 202 παροι
μίες τοΰ κ. Α. Τζιζή, ένα ευρετή
ριο λέξεων, γιά τούς άκατατόπι- 
OUjUE, U lO ιόιιυμΰ, fcVCi cUQfeti'|^)LO 
τών συγγραφέων καί συ/ι/Όγών 
παραλλήλων παροιμιών. Τέλος 
σημείωμα τής Καλλιόπης Μου
σαίου - Μπουγιούκου γιά δσους 
τήν βοήθησαν στό έργο της μέ 
κατάλογο τών πληροφορητών 
της.

Τό δίτομο αύτό τεράστιο έρ
γο άποτελεΐ μέρος τών ’Εκδόσε
ων τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών 
Σπουδών, πού κάτω άπό τήν φω
τισμένη διεύθυνση τής Κας Μέλ
πως Μερλιέ, άνέλαβε νά διασώσει 
καταγράψει, μελετήσει καί γνω
ρίσει τούς θρησκευτικούς θησαυ
ρούς τής Μικράς ’Ασίας πού δσο 
περνούν τά χρόνια κινδυνεύουν 
νά χαθούν, άπό τή φθορά τοΰ 
χρόνου καί τής κρατικής άδιαφο- 
ρίας.

Τεράστια ή άξια αυτών τών 
εκδόσεων καί βαρύτατα τά έξο-

Σννέχεια είς τήν 4ην Σελίδα

Τήν ίδια περίπου έποχή ξεκινού
σε καί ή Καλλιόπη Μουσαίου— 
Μπουγιούκου ποΰ δέν εΐναι ούτε 
φιλόλογος ούτε Λαογράφος, μά 
εΐναι κΓ αυτή Ρωμιά καί μάλιστα 
Λιβισιανή, καί ήξερε πώς σάν έ
χεις μυαλό πρέπει νά τό δουλεύ
εις, σάν έχεις μακρυά μανίκια 
πρέπει νά τ’ άνασκουμπώνεις, καί 
σάν έχεις τή φλόγα μέσα σου πρέ
πει νά τήν κρατάς άναμένη. Σή
μερα κυκλοφόρησε τό βιβλίο της 
καί εΐναι άπό τά άριστα ελάχιστα 
βιβλία παροιμιών ποΰ έχουν βγή 
στόν τόπο μας.

Νά πιό είναι τό Ελληνικό θαύ
μα. Μιά μεγάλη φωτιά άναμένη 
άπό χέρια ποΰ δέν εΐναι συνηθι
σμένα καί ποΰ γιά νά τήν συντη
ρήσεις αύτή τή φλόγα καί νά 
μήν σβύνει ποτέ, πρέπει νά θέ
λεις καί νά μπορείς νά τσουρου
φλίζεσαι στή φωτιά της καί νά 
χαίρεσαι σάν τό κάψιμό της σέ 
πονά.

Πρέπει νά 'μαστέ περήμανοι 
ποΰ άλλη μιά φορά τό Λίβισι βά
ζει κι’ αύτό τ’ άναμένο δαυλί του 
στή μεγάλη φωτιά ποΰ λέγεται 
Ελληνικό θαΰμα.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΙΙαρόντες: Μ. Σαράφης, Μ. 
Ιΐανηγύρης, Ρ. Βελισσαρίου, Δ. 
Ζαμπάκη, Χρ. Βράτσου, Μ. Θεο
δοσιάδη, Π. X'ΊΙαναγιώτου, Γ. 
ΙΙαναγής καί Άν. Γεωργαλίδου.

Απόντες: Μ. Βασιλειάδης, Β. 
Λαζαρίδης.

Τήν σημερινήν συνεδρίασιν έ- 
τίμησαν διά τής παρουσίας των, 
κατόπιν προσκλήσεως, ή Κα Καλ
λιόπη Μουσαίου - Μπουγιούκου, 
ο κ. Χριστόδουλος Χατζής, δεδο
μένου δτι κύριον Θέμα τής σημε
ρινής συνεδριάσεως εΐναι τό ύπό 
τόν τίτλον «ΙΙαροιμίες τοΰ Λιβι 
σιοϋ καί τής Μάκρης» έκδοθέν 
ύπό τής Κας Μπουγιούκου βιβλίον.

ΙΙρώτος έλαβε τόν λόγον δ κ. 
Πρόεδρος, δστις διερμηνεύων τά 
αισθήματα δλων τών μελών τοϋ 
Δ. Συμβουλίου, εξέφρασε τόν θαυ
μασμόν και τά συγχαρητήρια δ
λων πρός τήν Καν Μπουγιούκου, 
διά τό πολύτιμον έργον της, διά 
τό όποιον έμόχθησε πραγματικά 
έπί σειράν έτών, μή φεισθείσα 
κόπου, χρόνου, ουδέ καί χρημά
των καί τό όποιον άποτελεΐ ίεράν 
παρακαταθήκην εις τήν ιστορίαν 
τής ΙΙατρίδος μας Μάκρης καί Λι- 
βισιοΰ καί γενικώτερα προσθήκην 
είς τήν ιστορίαν καί λαογραφικόν 
πλούτον τής Ελλάδος. Ώς έλάχι- 
στον φόρον τιμής καί εύγνωμοσύ
νης τοΰ Συλλόγου τόσον πρός τήν 
Καν Μπουγιούκου, τήν σεμνήν 
αύτήν έργάτιδα τής τέχνης, δσον 
καί εις τήν άξιότιμον Καν Μέλ
πω Μερλιέ, Διευθύντριαν τοϋ Κέν
τρου Μικρασιατικών Σπουδών, ύ
πό τήν έμπνευσμένην πρωτοβου
λίαν και θερμήν συμπαράστασιν 
τής όποίας έξεδόθη τό άνωτέρω 
βιβλίον,καί άφ’ έτέρου εις τόν Κα
θηγητήν τής Γλωσσολογίας τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. 
Λ. Π. Άνδριώτην, δστις ένθουσι- 
ασθεΐς άπό τόν λαογραφικόν πλού
τον τοΰ Λιβισιοΰ καί τήν άρτίαν 
εργασίαν τής Κας Μπουγιούκου, 
συνέγραψε τό ύπό τόν τίτλον «Τό 
Ιδίωμα τοΰ Λιβισιοΰ τής Λυκίας» 

βιβλίον του, ώς έπίσης και τόν κ.

Ε Π I ΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟ Π Η Σ
Αγαπητοί μας συμπατριώτες και 

φίλοι,
Μέ χαρά απερίγραπτη ερχόμαστε 

σέ επικοινωνία μαζί σας.
Ή πικρία βέβαια τοϋ άδικου κα

ταποντισμού τής Πατρίδας μας Λι- 
βισιοΰ — Μάκρης στην άφάνεια και 
τήν λησμονιά, παρ’ δλα τά χρόνια, 
πού πέρασαν, δέν έπαυσε νά σφίγγη 
τόν λαιμό μας σάν βραχνάς άνε- 
λέητος και εφιάλτης βαρύς και νά 
καταπιέζη την ψυχή μας καί γενικό
τερα τό Εΐναι μας.

Είμαστε βέβαιοι, δτι τά ϊδια βα- 
ρειά συναισθήματα, προκαλεί και 
σέ Σάς, ή άνάμνηση τής Πατρίδας 
μας, πού ανάλογα μέ τόν πληθυσμό 
μας, ανάμεσα στις τόσες πολιτείες 
τού Μικρασιατικού Ελληνισμού, 
άκτινοβολεΐ στήν κορυφή τής πυρα
μίδας άπό άπόψεως ήθών καί έθίμων 
ζηλευτών, πατριωτικής έξαρσης ά- 
παράμιλλης καί άκόμα, σάν γεννή- 
τρας φυσιογνωμιών ξεχωριστών, πού 
μπορούν άξιόλογα νά προβληθούν σέ 
κάθε έπίπεδον άνθρώπινης δραστη
ριότητας, σέ ισοτιμία μέ ’κεΐνα τά ά- 
ξιομίμητα παραδείγματα, άπό τά

ΛΟΓΟΙ ΓΡΑΦΗΝ

ΕΙΠΕΝ ΑΦΡΩΝ ΕΝ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ
ΑΥΤΟΥ .... "ΟΥΚ ΕΣΤΙΝ ΘΕΟΣ ....„

(Ψαλμος 13, 19)
Εις τήν 'Αγίαν Γραφήν (Παροιμ. 

ϊ. 7) βλέπομεν δτι ή ευσέβεια καί 
ή πίστις πρός τόν Θεόν συνταυτίζε
ται μέ τήν σοφία. Ό ευσεβής άν
θρωπος πού συνδυάζει θεωρία καί 
πράξιν εΐναι ό σοφός άνθρωπος. Άν
τ ΐθέτως ό άπιστος, ό άσεβής, ό ά
θεος εΐναι ό άφρων. Συνεπώς ή άφρο- 
σύνη δέν εΐναι μόνον διανοητικόν νό
σημα, τό όποιον σκοτίζει τόν νούν 
καί άπό τό" όποιον πάσχει ό άφρων 
άλλά εΐναι καί νόσημα τό όποιον 
πηγάζει μέν άπό διεστραμμένην δι

Δημ. Α. ΙΙετρόπουλον, Καθηγη
τήν τοϋ ΙΙανεπιστημίου Θεσ) νί
κης, είς τόν όποιον άνήκει ή τό
σον διαφωτιστική εισαγωγή εις τό 
βιβλίον τής Κας Μπουγιούκου, έ- 
λήφθη όμοφώνως ή άπόφασις δ
πως έπιδοθώσι είς αύτούς ψηφί
σματα, τό κείμενον τών οποίων νά 
δημοσιευθή εις τό ύπό έκδοσιν 
ώς καί έπόμενα φύλλα τής έφημε
ρίδος του Συλλόγου.

Ώς πρός τόν τρόπον τής εύρυ- 
τέρας διαθέσεως τοΰ βιβλίου, ή 
τιμή του οποίου ώρίσθη είς δραχ. 
120 διά τόν Σύλλογον καί δρ. 140 
διά τά βιβλιοπωλεία, δ κ. ΙΙρόε- 
δρος υπέδειξε τά έξης:

1) Νά συσταθοΰν έπιτροπαί δι- 
αφωτίσεως τών πατριωτών μας.

2) Νά δημοσιεύωνται άποσπά- 
σματα τοΰ βιβλίου εις τήν έφημε
ρίδα τοϋ Συλλόγου και

3) Νά γίνωνται συνεστιάσεις 
πρός τόν αύτόν σκοπόν.

Έπί τών ανωτέρω προτάσεων 
έγένετο μακρά συζήτησις, καθ’ ήν 
ήκούσθησαν αί άπόψεις δλων. Ό 
κ. Χριστόδουλος Χατζής έξέφρα- 
σε τήν γνώμην δτι πρέπει νά γίνη 
μία προσπάθεια πρός τούς διδα
σκάλους, πατριώτας μας καί μή, 
ΙΙροέδρους Κοινοτήτων κ.λ.π. είς 
μέν τούς πλησιεστέρους διά προ
σωπικής έπαφής, είς δέ τούς μα
κράν εύρισκομένους δΓ έπιστολών. 
Ή πρότασις αΰτη έγένετο όμο
φώνως δεκτή καί κατόπιν τούτου 
παρεκλήθη τόσον δ ίδιος, δσον καί 
ό κ. Μιχαήλ Πανηγύρης, ώς άρ- 
μοδιώτεροι, νά άναλάβουν μίαν 
τοιαύτην πρωτοβουλίαν.

Ώς πρώτη συνεστίασις μέ άν- 
τικειμενικόν σκοπόν τήν διαφώτι- 
σιν τοΰ κοινοΰ διά τό βιβλίον τής 
Κας Μπουγιούκου, ώρίσθη ή 24) 
6) 62, ήμέρα Κυριακή, είς Νέαν 
Μάκρην.

Έξαντληθέντος τοΰ θέματος, έ- 
λύθη ή συνεδρίασις.

Ό ΙΙρόεδρος
Ή Γεν. Γραμματεύς

Τά μέλη

όποΐα γέμει ή ιστορία καί παράδο
ση τής Νέας Μεγάλης Πατρίδας μας.

— Ή πικρία ωστόσο αύτή, άγα- 
πητέ φίλε καί πατριώτη, πού παρα
δέρνει κάθε Μακρηνολιβισιανό μέ τίς 
προσπάθειες τώρα τοΰ Συλλόγου 
μας, πού προσεχέστερον σκοπόν τής 
δράσεώς του έταξε νά μετουσιώση 
καί νά παραδώση στήν αιωνιότητα 
άνάγλυφα καί όμιλοΰντα τά ήθη μας 
τά έθιμά μας, τίς έορταστικές μας 
πανηγύρεις, τίς βαρύτιμες ένδυμασί- 
ες μας, στήνοντας αύτούσιον άληθι- 
νό σπίτι στίς ομώνυμες πολιτείες 
μας, ή πικρία — έπαναλαμβάνω — 
αυτή σιγά σιγά άρχίζει νά κάμπτε
ται.

— Κάποια άναπνοή άρχίζει νά 
φουσκώνη τά στήθη μας καί νά δρο- 
σίζη τήν καρδιά μας.

— Τό πλέον δύσκολον καί δυσε
πίλυτο θέμα τής Πατρίδας μας, ή 
γλώσσα μας, γνήσιον τέκνον αυτή 
τής άρχαίας, τά παραμύθια μας, τά 
ζουμερά μας αποφθέγματα, οί ξύ
πνιες παρομοιώσεις μας μέ τό βα- 
θύτερον πικρόχολο, τό ειρωνικό καί

(Συνέχεια εις τήν 4ην Σελίδα)

άνοιαν, έπεκτείνεται δμως καί είς 
άνόητον γλώσσαν καί κορυφοϋται είς 
χαρακτήρα φαύλον. «ό μωρός μωρά 
λαλήσει καί ή καρδία αύτοΰ μάταια 
νοήσει, τοΰ συντελεΐν άνομα» (Ή- 
σαΐου 32, 6). Εΐναι φανερόν δτι με
ταξύ τών θεωρητικών άντιλήψεων καί 
ιδεών ένός άνθρώπου καί τής ζωής 
τής πρακτικής τήν όποιαν ζεΐ, υπάρ
χει στενωτάτη άλληλεγγύη καί σχέ- 
σις. Άνθρωπος έμφορούμενος ύπό 
άθεϊστικών άρχών δέν εΐναι δυνατόν 
παρά νά έχη καί βίον άμαρτωλόν καί

(Συνέχεια εϊς τήν 4ην σελίδα)
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΛΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ&ΠΡΟΚΛΑ
Π. Κ, ΠΑΝΤΕΛΗ

Συνέχεια έκ του προηγουμένου 
— Μ’ έσωσες άπό ένδεχόμενο θά

νατο, Μελανιών. "Αν δέν ήσουν έσύ, 
έκεΐ κοντά και δέ θάβλεπες τήν πα
γίδα πού μ’ έστηνε ό άντίπαλός μου, 
ή ψυχή μου ϊσως νά ήταν, τώρα, στή 
χώρα τών Μακάρων.

— Ήταν έπιθυμία τής Πρόκλας, 
άπάντησε ό δούλος απλά.

— Τής Πρόκλας; *Ω  θεοί! "Ωσ
τε. . .

Τό τραπέζι, στρώθηκε μέ τή φρον
τίδα, πάντα, τής Άλκινόης. Έκεΐ 
δόθηκε σ’ δλους ή εύκαιρία νά έκ- 
φέρουν κρίσεις πάνω στόν άγώνα 
πού κέρδισε ό Καλλίστρατος.

— Ήταν ή πιό ευτυχισμένη, ώς 
τώρα, μέρα τής ζωής σου, εΐπε στό 
τέλος ό 'Ιερώνυμος και σηκώθηκε 
πάνω γιά νά πάη νά κοιμηθή. Τό 
ίδιο έκαμε κι’ ή γυναίκα του μέ τήν 
Πρόκλα. Τελευταίοι έμειναν ό ■ Καλ
λίστρατος κι’ ό Μελάνιώνας.

— Γιατί δέν πας και σύ νά κοι- 
μηθής πού εΐσαι τόσο κουρασμένος, 
καμάρι τοΰ πατέρα σου; ρώτησε ό 
δούλος ξαφνιασμένος.

— Γιά νά σέ βοηθήσω καλέ μου 
υπηρέτη, δπως μέ βοήθησες καί σύ.

-— Σέ τί;
— Νά, στό σήκωμα τών πιατι

κών, στό σβήσιμο τών λυχναριών....
— Εύχαριστώ γιά τήν τιμή άλ

λά αύτή εΐναι άποκλειστικά δική μου 
ύποχρέωση.

— Μήν έπι μένης, καλέ μου εύερ- 
γέτη. Δέξου τή βοήθεια μου, κΓ 
άς εΐναι μηδαμινή. Εΐναι, δμως, τό
σο συμβολική. . . Ώ πόσο θάθελα 
νά μήν υπάρχουν δούλοι, άφού κΓ 
αυτοί άνθρωποι είναι. . .

— Σκλαβώνει ή ευγένεια σου ά
κόμα κι’ άρχοντες, καλέ μου έφηβε 
Άφοΰ, λοιπόν, έπιμένεις σβήσε, έ
σύ, τού τοίχου τά λυχνάρια καί γώ 
θά μαζέψω τά πράματα τού τραπε
ζιού.,

Ή Πρόκλα άκουσε άπό τό δωμά
τιό Της μέσες - άκρες άπό τή στι
χομυθία τών δυό άνδρών καϊ στενο
χωρήθηκε γιά τήν έπιμονή τοΰ Καλ- 
λίστρατου σέ οικιακή ένασχόληση, 
σάν κι’ αύτή πού άκουσε. Σάν γυ
ναίκα, δέν τδφερνε στήν τιμή της 
νά βοηθή σέ δουλειές τού σπιτιού ό 
άνδρας, ό Καλλίστρατος, αύτός ό 
νικητής.

Άφοΰ διαπίστωσε πώς πλάϊ, ή 
θεία της εΐχε κιόλας κοιμηθή, κατέ
βηκε, άκροπατώντας, τϊς σκάλες.

Τόν Κάλλίστρατο τόν βρήκε σβή

ΣΚΕΨΟΥ ΚΑΙ ΠΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
Οί λέξεις «Σκέψου καί πές εύχαριστώ» είναι χαραγμέ

νες σέ πολλές άπό τις Κρομβελλιανές έκκλησίες τής ’Αγγλί
ας. ’Έτσι έχω διαβάσει, πάνε χρόνια τώρα.

Σήμερα, άνοίγοντας πρω’ί ■- πρωί τό παράθυρό μου είδα 
ένα κόσμο καινούργιο, φωτεινό, χαρούμενο, γελαστό, γαλά
ζιο καί πράσινο. "Ενα κόσμο άνοιξιάτικο. Ό αέρας μοσχο
βολούσε χαμομήλι καί πασχαλιά. Τά δέντρα εΐχαν στολιστή, 
τά χελιδόνια είχαν κιόλας φθάσει μέ τό έξαίσιο τραγούδι 
τους καί τό περήφανο πέταγμά τους.

Τά χείλη μου ένστικτωδώς κινήθηκαν: «Εύχαριστώ, εύ- 
χαριστώ!!».

Σ’ δλη τή διάρκεια τής ήμέρας είχα μιά Αφάνταστη χαρά, 
μιά μεγαλώσύνη θά μπορούσα νά πώ. Σκέφτηκα πώς τό ’ίδιο 
πράγμα θά μπορούσε νά συμβαίνη πολλές φορές στή ζωή μας 
άν προσπαθούσαμε νά γίνωμε λιγώτερο έγωϊστές, λιγώτερο 
άπληστοι.. Γιά πόσα καί πόσα στ’ άλήθεια δέν θάπρεπε νά 
είμαστε εύγνώμονες.

ΚΓ δμως τήν πρώτη θέσι στήν καρδιά μας παίρνει πάν
τα ή δυσαρέσκεια, ή μεμψιμοιρία, ή γκρίνια, ή άπογρήτευ- 
σις. Σπάνια λογαριάζουμε τά .άγαθά πού έχομε ή τά μικραί
νουμε τόσο ώστε γίνονται άνεπαίσθητα, σχεδόν χάνονται. ΤΙ 
παραμικρή άναποδιά είναι ικανή νά μάς θορυβήση, νά μάς 
ταράξη.

ΙΙόσο τά πάθη, οί κακίες, οί μικρότητες σκοτώνουν στόν 
άνθρωπο τόν σπουδαιότερο παράγοντα τής ύπαρξής του: τήν 
εύαισθησία νά βλέπη, νά νοιώθη καί νά χαίρεται.

Ό Μίλτων, δταν τυφλώθηκε, έδώ καί τριακόσια χρό
νια, άνεκάλυψε μιά θεμελιώδη άλήθεια: «Ό νοΰς», είπε, 
«εΐναι δλός ό χώρος καί μπορεί μέσα του νά κάμη άπό τόν 
Αδη ένα Παράδεισο καί άπό τόν Παράδεισο έναν "Αδη».

Πές ένα καλό λόγο, ένα λόγο παρηγοριάς, έναν έπαι
νο, δείξε κατανόησι στά προβλήματα τοϋ διπλανού σου, στορ,- 
γή, συμπάθεια, κοστίζουν δλα τόσο φθηνά. . . καί παράλληλα 
σου Ανοίγουν τό δρόμο τής εύτυχίας, τής δικής σου εύτυ- 
χί««·

Συγχώρησε τήν κακότητα. τών συνανθρώπων σου, τήν 
αχαριστία, τήν άγνωμοσύνή. "Ενας ολόκληρος Χριστός, καρ
φωμένος στό σταυρό τοϋ μαρτυρίου, είπε «”Αφες αύτοΐς. . .».

Μέ άπλά λόγια ή εύτυχία βρίσκεται μέσα μας, βρίσκε
ται στις' σκέψεις μας. Σκέψου κάτι καλό, σκέψου κάτι ώραϊο 
καί είναι σίγουρο πώς θά νοιώθης όμορφα καί θά ένεργής έ
τσι. Σ’ ένα χέρι πού δίνει τριαντάφυλλα μένει πάντα λίγο άπό 
τό άρωμά τους.

Σκέψου τό θαύμα τής φύσης μέ τις τόσο έντονες εναλλα
γές της, τής θάλασσας, τ’ ούρανοΰ. Σκέψου τήν δύναμι τοΰ 
άνθρώπινου νοΰ σέ τόσούς καί τόσους τομείς, πού φαίνεται 
σάν παραμύθι. Σκέψου αύτόν τόν ίδιο, τόν άνθρωπο σάν δημι
ούργημα. . .

Σκέψου καί πές εύχαριστώ.
ΕΙΡ. ΘΩΜΑΤΔΟΤ

νοντας τά τρεμάμενα φώτα τής τρα- 
τεζαρίας.

— Τί ζητάς, Πρόκλα, έδώ; Δέν 
τήγες άκόμα νά κοιμηθής; ρώτησε 
έκεΐνος ξαφνιασμένος.

— Δέ μ’ έπαιρνε ό ύπνος κι’ ήρ
θα νά.κάμω έγώ τή δουλειά πού έ- 
7ν άνάλαβες. ’Άλλωστε αύτή ή ά- 
τχολία σέ μένα άρμόζει πιό πολύ 
παρά σέ σένα, τοϋ εΐπε κι’ άρχισε 
κι’ έκείνη νά πνίγη τή φωτιά τοΰ κά
θε φυτιλιοΰ μέσα στό λάδι τών λυ
χναριών.

— Ούτε στόν ένα, ούτε στόν άλ
λο ταιριάζουν οί δουλειές αύτές, έ- 
πενέβη ό. δούλος τή στιγμή πού κα
θάριζε τό τραπέζι. Αύτά, εΐναι κα
θήκοντα δικά μου. "Η μάλλον ύπο
χρέωση...

Στό μισοσκόταδο βρήκε ή Πρό
κλα τήν εύκαιρίά νά . ψιθυρίση στό 
νεαρό συγκάτοικό της δτι, τήν έπο- 
μένη θά γίνονταν άγώνες στούς ό
ποιους θάπαιρναν μέρος οί πιό 
σφριγηλοί γέροι καί τών δέκα δή
μων τής Αθήνας, κι’ δτι ό θείος της 
μέ τή γυναίκα του θά πήγαιναν νά 
ούς παρακολουθήσουν μαζί μέ τούς 

έπίσήμους, ένώ αύτή θά κατέβαινε 
στήν περιοχή τοΰ Κεραμεικοΰ γιά 
τις δοκιμές τής Πομπής πού θά έτε- 
λεΐτο τήν τελευταία μέρα τών Πανα- 
θηναίων. "Αν ήθελε, ϋστερ’ άπό τή 
δουλειά της νά συναντιόντουσαν. . .

— Ναί, Πρόκλα, άπάντησε έκεΐ
νος σιγανά.. Πού δμως;

—- Μά, στόν Κεραμεικό. . .Μπρο
στά στήν προτομή τοϋ Δημοφώντα.

— Στόν Κεραμεικό;
— Ναί, Καλλίστρατε. . . Μά, 

γιατί άλλαξε χρώμα ή όψη σου; 
Μήπως γιά τήν περιπέτεια πού δο
κίμασες σέ κεΐνο τό μέρος;

—- Απλώς θυμήθηκα τό περι
στατικό... "Ωστε; αύριο έκεΐ. Τό 
πρω'ί;

— Ναί, τό πρωί... Έκεΐ..’. 
έποίνέλαβε ή Πρόκλα, σιγανα, βα- 
θείά. . . * ί·*

Ό Καλλίστρατος διάβαζε τήν έγ- 
χάρακτη έπιγραψή τής προτομής, δ
ταν τόν συνάντησε ή Πρόκλα ύστερ’ 
.άπό τις δοκιμές.

-— Περιμένεις πολύ; τοΰ εΐπε.
— ’Ά, μπά! Μόλις ήρθα. . . Νά, 

δηλαδή, πριν άπό λίγο, άπάντησε ό 
έφηβος σαστισμένος. Καϊ τώρα, ποΰ 
πάμε; πρόσθεσε.

— "Ο,που θέλεις, Καλλίστρατε.
-γ-- Άφοΰ άφήνεις τήν πρωτοβου- 

ιΣυνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τό καλοκαίρι στήν ’Αθήνα εί

ναι βασικά Μουσικό καί Κινημα
τογραφικό.ΤΙ απουσία τών μεγά
λων θιάσων πρόζας (Χόρν-Μουσού- 
ρη — Ήλιόπουλου κλπ.) καί ή ά
νάγκη γιά κάτι πιό άνάλαφρο πού 
άντέχει στή μεγάλη ζέστη σπρώ
χνουν τό μεγάλο κοινό στά Μου
σικά θέατρα, στόν Κινηματογρά 
φο και τά θεαματικά Κηποθέατρα.

Τήν ώρα πού γράφουνται αύ
τές οί γραμμές τά καλοκαιρινά 
θέατρα δέν έχουν Ανοίξει καί ά
γνωστα είναι τά έργα πού θά παί
ξουν ώστε νά μπορέσουμε νά κά
νουμε έπιλογή καί Ανάλυση. Σάς 
θυμίζουμε μόνο πώς ή μεγάλη έ- 
πιτυχία τοΰ χειμώνα «Τά ΚΟΚ
ΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ» πού Αναλύσα
με σέ. προηγούμενο φύλλο, θά παί 
ζουνται καί τό καλοκαίρι στό θέ
ατρο ΠΟΡΕΙΑ (Τρικόρφων καί 
Γ'. Σεπτεμβρίου) πού έχει κινη
τή στέγη καί μετατρέπεται σέ κα
λοκαιρινό (Πάντως προτιμάτε τόν 
εξώστη πού είναι πιό δροσερός 
καί βλέπετε θαυμάσια) .

Τά πιό ένδιαφέροντα ϊσως στοι
χεία τού φετεινού καλοκαιριού 
είναι οί παράλληλες προσπάθειες 

■πού άνέλαβαν οί δύο διεθνώς διά
σημοι μουσικοί μας, Μάνος Χα- 
τζηδάκις καί Μίκης. Θεοδωράκης, 
στό ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ καί τό 
ΠΑΡΚ. Καί οί δυό φιλοδοξούν νά 
δώσουν, μιά καινούργια μορφή καί 
πνοή στήν μαραζωμένη έπιθεώρη- 
ση. Ό σκιτσογράφος Μπονσταν- 
τζόγλου εΐναι δ κύριος συμπαρα
στάτης τού Μίκη Θεοδωράκη, καί 
ο.ί Άλέξης Σωλρμός, Μίνως Άρ- 
γυράκης καί Τάκης Χόρν οί κύ
ριοι συνεργάτες τοΰ Χατζηδάκι.

’Αρκετά' έχουν γραφτή γύρω ά
πό τήν προσπάθεια τους. 'Ωστόσο 
τίποτα άπ’ αύτά δέν μπόρεσε νά 
ξεκαθαρίσει τις προθέσεις τους 
πέρα άπό μιά άνανεωτική προσ
πάθεια καί έπιθυμία νά ξαναζων

ΠΟΙΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΝΑ ΛΗΤΕ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Τριακόσιοι πενήντα υπαίθριοι κι

νηματογράφοι λειτουργούν φέτος τό 
καλοκαίρι στην Αθήνα, Πειραιά 
καί περίχωρα, ένώ πριν πέντε χρό
νιά άκόμα μόλις έφθαναν τούς έκα- 
τό. Παρ’ δλο βέβαια πού δέν σημειώ
θηκε ανάλογη αύξησι καί στόν αριθ
μό τών εισιτηρίων, αύτό μαρτυρεί 
ώστόσο πώς ό κινηματογράφος απο
τελεί σήμερα τήν κυριώτερη καϊ πιό 
προσιτή ψυχαγωγία τοΰ Ελληνικού 
λαού. Άς μήν τήν αγνοήσουμε λοι
πόν κΓ άς διαλέξουμε μέσα άπό τις 
χίλιες τόσες ταινίες πού θά προ
βάλλονται φέτος τό καλοκαίρι ποιες 
πραγματικά άξίζει τόν κόπο νά 
δούμε.

’Άς άρχίσουμε άπό τις Ελληνι
κές πού φέτος πλησίασαν τϊς 1 00 
ταινίες.

1. ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
τοΰ Β. Μάρου.

2. ΕΡΟΊΚΑ τού Μ. Κακογιάν- 
νη.

3. ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ τοΰ 
Μ. Άλεξανδράκη μέ πρωταγωνιστάς 
τόν ίδιον, Μ. Κατράκη, Α. Γεωργού- 
λη κ.λ.π.!

4. ΕΦΙΑΛΤΗΣ τοΰ Έρρ. Άνδρέου 
μέ τις Βούλα Χαριλάου, Άθηνά Μι- 
χαηλίδου καί Μ. Νικολινάκο.

5. ΑΝΤΙΓΟΝΗ τού Γ. Τζαβέλλα 
μέ τήν. Ειρήνη Παπά.

6. ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ μέ τή Ζωή Λά- 
σκαρη.

7. Η ΛΙΖΑ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗ μέ τήν 
Αλίκη Βουγιουκλάκη.

8. Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ μέ τόν 
Σπϋρο’ Φωκά.

Γιά πολλές άπό τις καλύτερες ξέ
νες ταινίες τής χρονιάς γράψαμε σέ 
προηγούμενα φύλλα. Τώρα θά· πε
ριοριστούμε νά έπαναλάβουμε μόνο 
τούς τίτλους των, μερικοί άπ’ τούς 
οποίους μπορεί νάναι πολύ τολμη
ροί διά λόγους έμπορικότητος, δέν 
άνταποκρίνονται δμως πρός τό πε
ριεχόμενο τής ταινίας. ’Άς μήν ξε
νίσουν λοιπόν τόν άναγνώστη.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ:
1. Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ τοΰ Μικελάν- 

τανέψουν σέ μοντέρνες βάσεις τήν 
επιθεώρηση καί νά τις δώσουν μιά 
ποιότητα άνώτερη χωρίς ν’ άπο- 
μακρύνεται άπό τό στόχο της πού 
είναι τό μεγάλο κοινό. Βέβαια οί 
δυό διάσημοι μουσικοσυνθέτες μας 
είναι άπό μόνοι τους ικανοί ν.ά 
τραβήξουν τήν προσοχή τοΰ κό
σμου καί νά τούς χαρίσουν μιάν 
ικανοποιητική βραουά. "Ομως 
αύτό δέν φτάνει δταν δηλώνεις 
πώς πας ν’ ανανεώσεις τήν Επι
θεώρηση. Είμαστε λοιπόν ύποχρε- 
ωμένοι νά περιμένουμε γιά νά κρί
νουμε. Έχουμε .τήν έλπίδα δτι ή 
παράλληλη έμφάνισή τους καί 
μάλιστα σέ γειτονικά θέατρα θά 
τονώσει τήν άμιλλά τους καί θά 
τούς σπρώξει νά έντείνουν τις 
δυνάμεις τους.

Παρ’ δλη τήν έςωτερική ομοι
ότητα τής προσπάθειάς των, έ
χουμε τή γνώμη δτι αύτό πού θά 
δώσει δ καθένας τους θά είναι δι
αφορετικό. Κρίνοντας άπό τήν 
μέχρι σήμερα έπίδοση τών δύο 
πρωτεργατών τών νέων μουσικών 
έπιθεωρήσεων καί τών συνεργα
τών τους, ή μέν προσπάθεια Χα
τζηδάκι θά πρέπει νά δίνει τό 
βάρος της στό στοιχείο τής φαν
τασίας καί τού σκηνικού παιχνι
διού, ένώ οί γείτονες τους θά 
είναι πιό προσγειωμένοι στή χει-. 
ροπιαστή πραγματικότητα. Εκεί
νο πού εΐναι βέβαιο ή έστω σχε
δόν βέβαιο εΐναι ότι καί τά δύο 
είδη θά άποκτήσουν τούς θερμούς 
των θιασώτες.

Τέλος οφείλουμε νά τονίσουμε 
δτι άν ύπάρξει ποιότητα καί ά
νανεωτική προσπάθεια στή δου
λειά τούς, τό ’Αθηναϊκό κοινό θά 
πρέπει μέ ζέστη νά τούς υπο
στηρίξει ώστε ή άνανεωτική αύ
τή προσπάθεια νά συνεχισθή καί 
ή Ελληνική ’Επιθεώρηση νά 
βρή τό σωστό της δρόμο.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ 

τζελο Άντονιόνι μέ τή Μόνικα Βίττι 
καί τόν Γκαμπριέλε Φερτσέτι.

2. Η ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΑΣ τοΰ 
’Ίγκμαρ Μπέργκμαν.

3. Η ΝΥΧΤΑ τοΰ Μ. Άντονιόνι 
μέ τήν Ζάν Μορώ, Μόνικα Βίττι, 
Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι.

4. Ο ΡΟΚΚΟ ΚΑΙ Τ’ ΑΔΕΛΦΙΑ 
ΤΟΥ τού Λουκίνο Βισκόντι, μέ τούς 
Ρ ένατο Σαλβατάρι, Άλαϊν Ντελόν, 
Άννί Ζιραρντό, Κατίνα Παξινοϋ.

5. ΠΕΡΣΙ ΣΤΟ ΜΑΡΙΕΜΠΑΝΤ 
τοϋ Άλαϊν Ρεναί μέ τήν Ντελφίν 
Σέϋριγκ καϊ Τζιόρτζιο Άλμπερτά- 
τος.

6. ΔΥΟ ΑΧΩΡΙΣΤΟΙ ΕΧΘΡΟΙ 
τού Γκάυ Χάμιλτον μέ τούς Άλμπέρ- 
το Σόρντι καί Ντέϊβιντ Νίβεν.

7. ΖΥΛ ΚΑΙ ΤΖΙΜ (Έλ. τίτλος 
«Απολαύστε τό κορμί μου) τοΰ 
Φρανσουά Τρυφώ μέ τήν Ζάν Μορώ 
καί τόν ’Όσκαρ Βέρνερ.

8. Η ΓΥΜΝΗ ΝΥΧΤΑ τοϋ ‘Ίγ
κμαρ Μπέργκαν μέ τήν Χάρριετ 
Άντερσον;

9. ΟΙ 4 ΦΥΓΑΔΕΣ τοΰ Λ. Κομεν- 
τσίνι μέ τόν Άλμπέρτο Σόρντι.

10. ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ, ΚΥΡΙΑ
ΚΗ ΠΡΩΊ· τοΰ Κάρελ Ράϊς μέ τόν 
Άλμπερτ Φίννεϋ.

11. ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΗ ΒΑΛΙ
ΤΣΑ τοϋ Βαλέριο Ζουρλίνι, μέ τήν 
Κλαούντια Καρντινάλε.

12. ΤΑ ΟΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΥΑΛΙΝΟΥ 
ΠΥΡΓΟΥ τοΰ Ρόμπέρ Όσσέν μέ τόν 
’ίδιον καί τήν Μισέλ Μοργκάν.

13. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΚΟ
ΦΗΜΩΝ Σ Π IT ΙΩΝ τοΰ Μάουρο 
Μπολονίνι μέ’ τήν Κλαούντια Καρν- 
τινάλε καϊ τόν Ζάν-Πώλ Μπελμοντό.

14. Η ΝΥΜΦΟΜΑΝΗΣ τού Ντίνο 
Ρ ίζι μέ τήν Μυλέν Ντεμονζώ.

15.. ΛΟΛΑ τοϋ Ζάκ Ντεμύ μέ τήν 
Άνούκ Αίμέ.

16. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ
ΧΝΙΑ τοΰ Πήτερ Γκλένβιλ, μέ τήν 
Τζεραλντϊν Πέητζ καί τόν Λώρενς 
Χάρβεΰ.

17. ΥΠΟΘΕΣΙ ΒΙΑΣΜΟΥ τοΰ 
Τζ. Ράϊνχαρτ μέ τόν Κέρκ Ντάγ- 
κλας.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Νωπό εΐναι άκόμη τό χώμα πού 

δέχτηκε τόν Κυριάκο Τσακίρη κι’ 
άκολούθησε στόν τάφο ό μεγαλύτε
ρος άδελφός του ό ’Άγγελος Τσα 
κίρης.·

Διά τόν ’Άγγελό ατέλειωτα μπο
ρεί καί πρέπει νά γραφτούν γιατί 
όντως ήταν ’Άγγελος πραγματικός, 
καί στήν ψυχή καί' στά αισθήματα.

Ποιος δέν θυμάται τόν Άγγελο 
Τσακίρη, τήν ήρεμη καί όλυμπίαν 
αύτήν φυσιογνωμίαν, τόν πρόθυμο νά 
έξυπηρετήση κάθε πατριώτη μας; 
Τόν εύγενέστατο καί γλυκομίλητο 
αύτόν άνθρωπον ό όποιος μετέτρεψε 
τό κατάστημά του τής πλατείας Ζω- 
οδόχου Πηγής είς Πρακτορεΐον Μα
κρηνών καί Λιβισιανών, είς τό ό
ποιον κατέψευγον οί πάντες διά κά
θε πληροφορίαν σχετικήν μέ τά ζη
τήματα πού τούς άπασχολοΰσαν, βέ
βαιοι δτι θά έξυπηρετοΰντο άμέσως 
άπό τόν ’Άγγελον; .

Ποιος δέν θυμάται τόν ’Άγγελον 
Τσακίρην στάς έκδρομάς καί στάς 
Όυγκεντρώσεις τών Πατριωτών μας, 
στίς όποιες σκόρπιζε τήν εύθυμίάν 
μέ τά ώμορφα άνέκδο.τά του;

Ποιος δέν διάβασε τόν Άγγελον 
Τσακίρην στίς εφημερίδες του λεξι
λογίου μας;

Ποιος δέν παρηκολούθησε τήν 
πραγματικήν πατριωτικήν άφοσίωσίν 
του πρός τά πάντα καί τούς πάντας, 
άρκεΐ νά έφεραν τήν σφραγίδα τής 
Μάκρης καϊ τού Λιβισιοΰ;

Πατριώτης ένθερμος, οικογενειάρ
χης σπάνιος, φίλος εξαίρετος, άν
θρωπος γεμάτος συναισθηματισμό 
καί άλτρουϊσμό, αύτός. ήτοτν ό ’Άγ
γελος Τσακίρης, ό γυιός μιάς γλυ- 
κυτάτης καί άξέχαστης φυσιογνωμί
ας τής Πατρίδος μας, του Παπαγρη- 
γόρη.

Στήν γυναίκα του, τήν σεμνήν καϊ 
άφοσιωμένην σ’ έκεΐνον σύζυζόν του, 
τήν Χρυσοϋλαν, τό γένος Χριστο
δούλου Παπαδουλή, ιατρού, έκφρά- 
ζομεν τά πιό θερμά συλλυπητήριά 
μας γιά τήν σκληρή αύτή άπώλεια.

Σ’ έκεΐνον γαΐαν έλαφράν.
Ούδέποτε θά τόν λησμονήση ή 

MAK Ρ Η καί τό ΛΙΒΙΣΙ.
ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΦΗΣ

18. ΟΣΑ ΕΣΒΥΣΕ Ο ΑΝΕΜΟΣ 
τοΰ Άνρύ ΚολπΓ, μέ τήν Άλίντα 
Βάλλι.

19. ΟΥ ΦΟΝΕΥΣΕΙΣ τοΰ Κλώντ 
Ώτάν Λαρά, μέ τόν Λωράν Τερ- 
ζιέφ.

20. ΒΙΑΙΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ τοϋ 
Βαλέριο Ζουρλίνι, μέ τήν Έλεονώρα 
Ρόσσι Ντράγκο.

21. ΤΑ ΑΠΟΡΡΗΤΑ ΤΗΣ ΝΥ
ΡΕΜΒΕΡΓΗΣ τοΰ Στάνλεϋ Κρέμερ, 
μέ τούς Σπένσερ Τρέϊσυ, Μάξι μι
λιάν Σέλ κ.λ.π.
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ:

1. ΓΥΜΝΗ ΚΟΨΗ τοΰ Ρ. Φλέϊ- 
σερ μέ τόν Γκάρυ Κοϋπερ.

2. ΤΟ ΑΙΝΙΓΜΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ 
ΑΛΗΘΕΙΕΣ τού Φρ. Βιλλιέ, μέ τήν 
Μισέλ Μοργκάν.

3. Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΩΡΑΙΑΣ 
τοΰ Έντουάρ Μολιναρό, μέ τόν Ζάν 
Ντεζαγύ.

4. ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ ΜΕΣ’ ΤΗ ΝΥ
ΧΤΑ τοϋ Σήθ Χόλτ μέ τήν Σούζαν 
Στράσμπεργκ.

. 5. ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΞΠΡΕΣ 
ί 3, τόΰ Τζώρτζ Πόλλοκ μέ τήν Μάρ- 
γκαρετ Ρόδεσφορντ.

’Επίσης τϊς κωμωδίες:
Ο ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝ

ΤΑΡΑΣ τοϋ Μάριο Μονιτσέλλι, μέ 
τόν Βιττόριο ντέ Σίκα.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΙ Σ Ο ΓΥΜΝΟ ΚΟΡΙ
ΤΣΙ μέ τήν Σίρλεΰ Μάκ Λέην.

Οί φίλοι τών ταινιών «Γουέστερν» 
θά άπολαύσουν τόν Μάρλον Μπράν- 
το σέ μιά ταινία αύτοΰ τοΰ είδους: 
Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ

Γιά τούς φίλους τοΰ κλασσικού 
μπαλλέττου οί ταινίες: ΜΑΥΡΕΣ 
ΚΑΛΤΣΟΔΕΤΕΣ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ 
ΜΠΑΛΛΕΤΤΟ καί ΟΘΕΛΟΣ θά 
προσφέρουν άρκετή άπόλαυσι.

Επίσης σημειώνουμε τήν ταινία 
«ΣΕΡΙΟΖΑ» καί τά Ντοκυμανταϊρ 
ΕΚΕΙΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΤΟ ΛΟΝΔΙ
ΝΟ ΕΓΙΝΕ ΣΤΑΧΤΗ καί ΕΛΛΑΣ 
Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΕΝΘΗ

Μετά λύπης μας άγγέλλομεν 
τόν θάνατον τοϋ πατριώτου 
μας ’Αγγέλου Γρηγορίου Τσα
κίρη. Είς τήν συζυγόν του 
Χρυσούλαν καί λοιπούς συγγε
νείς του έκφράζομεν τήν βα- 
δεϊαν συμπαθειών μας.
ΔΩΡΕΑΙ

Εις μνήμην ’Αγγέλου Γρηγ 
Τσακίρη, ή σύζυγός του Κα 
Χρυσοϋλα ’Αγγέλου Τσακίρη 
προσέφερε Δρχ. 300 υπέρ τοΰ 
Φιλανθρωπικού Τμήματος τοϋ 
Συλλόγου.

Αντί επικήδειου ....

ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
Είς τάς 7 Μαΐου 1962 παρέδωκε 

τό πνεύμα κατόπιν μακράς καί οδυ
νηρός νόσου ό άγαπητός μας ’Άγγε
λος Γρηγ. Τσακίρης.

Ό θάνατός του, ό όποιος άπετέ- 
λεσε μίαν λύτρωσιν δι’ αύτόν, ύπήρ- 
ξεν έν τούτο ις δι’ δλους ή μάς τούς 
συγγενείς καί φίλους του, δΓ δλους 
τούς Μακρηνολιβισιανούς γενικώς, 
άλλά καί δΓ ένα έκαστον είδικώτε- 
ρον, πραγματικόν πλήγμα.· Διότι ό 
Αγγελος ήτο άγαπητότατος είς 

ολους χάρις είς τά καλά καί άγνά 
του. αισθήματα, τόν πατριωτισμόν 
του, τήν έμφυτον ψυχικήν του εύγέ- 
νειαν, τήν καλωσύνην του καί τό έν
διαφέρον, τό οποίον έξεδήλωνε πρός 
όλους καί δΓ δλα θυσιαζόμενος πάν
τοτε διά τά κοινά ιδεώδη.

Δέν θά ήτο υπερβολή νά λεχθή ό
τι ό Άγγελος εΰρισκε τήν χαράν καί 
την ευτυχίαν τής ζωής του μέσα είς 
τήν επιθυμίαν του νά υπηρέτη, συνε
χώς τούς συμπατριώτας του μέ δ
λας του τάς δυνάμεις καί νά κατα- 
βάλλη προσπάθειας διά νά διατηρή 
είς τήν ζωήν τις άγαπημένες μας 
Πατρίδες τοΰ Λιβισιοΰ καί τής Μά
κρης, τά ήθη, τά έθιμα καί τάς πα
ραδόσεις μας. Αύτό τό μεγάλο ιδα
νικόν ύπήρξε ό σκοπός τής ζωής του. 
Άπό τοΰ 1912 δταν έγκατεστάθη τό 
πρώτον έν Άθήναις, ήρχισεν ό Άγ
γελος νά έργάζεται μέ πάθος διά 
τήν υποστήριξιν καϊ τήν ένίσχυσιν 
τών συμπατριωτών μας. Μαζί μέ 
τούς άειμνήστους, ιατρόν Λαμέραν 
καί τόν ιερέαν Διονύσιον Καλαφά
την μετέσχεν ώς μέλος του Διοικητι
κού Συμβουλίου τοΰ πρώτου Συλ?\ό- 
γου τών έν Άθήναις Πατριωτών μας, 
τοΰ όναμασθέντος τότε Παλλυκίου 
Συλλόγου. ’Έκτοτε μετέσχεν είς δ
λας τάς σωματειακός κινήσεις τών 
Πατριωτών καϊ τελευταίως άπετέλεσε 
μέλος τής Προσωρινής Διοικόύσης 
’Επιτροπής τού έν Άθήναις Συλλό
γου μας «‘Η Τελμησσός».

Χωρίς προσωπικός φιλοδοξίας, 
χωρίς έπίδειξιν ό ’Άγγελος ήρέσκέ- 
το άνέκαθεν νά έργάζεται καϊ νά 
προσφέρη, αισθανόμενος ιδιαιτέραν 
χαράν είς τήν άπασχόλησίν του αύ
τήν. Οί πλεΐστοι έκ τών συμπατριω
τών μας θά ένθυμοΰνται άκόμη τό 
έναντι τής εκκλησίας τής Ζωοδόχου 
Πηγής κατάστημά του, τό όποιον έπϊ 
δεκαετηρίδας ολοκλήρους μέχρι προ 
ολίγων έτών πού έκλεισε, ήτο έντευ- 
κτήριον των Πατριωτών.

Θά ένθυμοΰνται δέ τήν άνυπόκρι- 
τον καί άνιδιοτέλή χαράν πού ήσθά- 
νετο ό ‘Άγγελος δταν συναντούσε 
κάθε πατριώτην του.

Άλλά ό ’Άγγελος δέν περιωρίζε- 
το μόνον είς τήν βοήθειαν καϊ ένί- 
σχυσιν τών Πατριωτών του. Καίτοι 
αύτοδίδακτος καί χωρίς μεγάλας έ- 
πιστημονικάς γνώο-εις έν τούτοις εΐ
χε. μίαν θαυμαστήν ψυχικήν, καλλιέρ
γειαν καϊ ένα πάθος πρός τά γράμ
ματα καί τάς τέχνας. Τάς ώρας τής 
άναπαύσεώς του τάς διέθετε μέ ένα 
άξιοθαύμαστο πάθος είς τήν συλλο
γήν καί τήν ταξινόμησιν λαογραφι- 
κοΰ ύλικοΰ σχέσιν έχοντος μέ τήν ι
στορίαν καϊ τήν λαογραφίαν τοΰ Λι- 
βισιοΰ καί τής Μάκρης. Εΐχε συγ
κεντρώσει μίαν πλουσιωτάτην συλ
λογήν γνω.μικών, παροιμιών καϊ ιστο
ριών, άποσπάσματα τών όποιων έ- 
,δημοσίευσε κατά καιρούς είς τήν έ-. 
φημερίδα μας «Η ΜΑΚΡΗ». ’Επίσης 
έδωσε καί ομιλίαν λαογραφικοΰ πε
ριεχομένου δταν έκαμε πρώτος αύ
τός έναρξιν τών ομιλιών τοΰ Σύλλό- 
γουμας του Πειραιώς «Γλαύκος», κα
τά τό έτος 1 956.

Είς τό σημεΐον τούτο ένθυμοϋμαι 
μέ συγκίνησιν τήν μεγάλην ο’υνδρο- 
μήν καί τήν μεγάλην ήθικήν ένίσχυ- 
σιν τήν οποίαν μοΰ παρέσχεν ό άεί- 
μνηστος Άγγελος κατά τήν έκδοσιν 
τής έφημερίδος «Ή ΜΑΚΡΗ». Χωρίς 
αύτόν άσφαλώς δέν θά έτολμοΰσα 
τήν έκδοσίν της, ή οποία είς τάς ή
μέρας έκείνας ήτο ένας πραγματι
κός άθλος. "Οσοι έδιάβαζαν τά μη
νιαία φύλλα τής Έφημεριδούλας έ- 
κείνης είς τά όποια τακτική καϊ συ
νεχής ήτο πάντοτε ή συνεργασία 
τοΰ Αγγέλου θά ένθυμοΰνται τάς 
γλαφυρός του ’Ιστορίας, τάς παροι
μίας του καϊ τά γνωμικά του.

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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ΑΘΗΝΑΙ, ΜΑΪΟΣ 1902 
”Ε*τος  2ον — Ά ρ ι δ. 16

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
’Εσωτερικού : 
Έτησία . 
Εξάμηνο?
’Εξωτερικοί): 
Έτησία . . 
Εξάμηνο?

ΔΡΧ· 60
35

£ 25 ή _
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
PENAN ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Σατωβριάνδου 4, 7ο? όροφο? 
Γραφεϊον 14 — Τηλέφ. 535.066

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ
Μ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΝ 

Σατωβριάνδου 4, 7ο? όροφο?
Γραφεϊον 14

Διευθύνσει? συμφώνω? τω Νόμω. 
‘Υπεύθυνο? :

PENA Α ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Κεφαλληνία? 47 — Άθήναι

Υπεύθυνο? Τυπογραφείου :
ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ

Πάτμου 44—Άθήναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά και τάς 
απόψεις τής έφημερίδος. Γην 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τού 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των*

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κύριε Πρόεδρε, τού Σωματεί

ου Μάκρης καί Λιβίσι, χαίρετε.
Τήν έφημερίδα σας παίρνω τα

κτικά καί τή διαβάζω μέ μεγάλη 
μου χαρά. Βλέπω πώς προσπα
θείτε, πάντα γιά καλό σκοπό καί 
εύχομαι νά έχετε καλή πρόοδον.

Είδα στήν εφημερίδα μέσα,τόν 
θιχνατο τού έξαδέλφου μαυ Π αυ
λή Μακρυκώστα καθώς καί τής 
συζύγου του καί πολύ έλυπήθηκα. 
Ας είναι αιώνια των ή μνήμη 

καί ό Θεός νά άναπ;άψη την ψυ
χή τους σέ καλό μέρος διότι καί 
αύτός έκανε πολλά καλά διά τούς 
πατριώτας του. Ό Θεός νά δίνει 
παρηγοριά στήν θυγατέρα του 
Μαρίκα. Μέσω τού Ταχυδρομεί
ου σάς στέλλω 15 δολ. στό όνο
μα τής κ. Ρένας Βελισσαρίου 
(Κεφαλληνίας άριθ. 47, ’Αθή
νας). Αύτά τά χρήματα θά μοι
ραστούν γιά τό Σωματεΐον «Μά
κρη καί Λιβίσι» καθώς καί γιά 
τήν Έφημερίδα πού μού στέλλε- 
τε διότι, καί αύτη κοστίζει χρήμα
τα διά νά έρθη έδώ.

Σάς χαιρετώ
ΜΑΡΙΑ Ζ. ΚΙΛΜΕΤΗ

Εύχαριστοΰμεν θερμά διά τήν 
επιστολήν σας ή οποία πολύ μάς 
συνεκίνηρε δλους καθώς καί διά 
τάς συνδρομάς σας. ΔΓ ιδιαιτέ
ρας έπιστολής θά λάβετε τάς σχε- 
τικάς αποδείξεις.

ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
Ό διαβήτης ώς νόσος άναφέρεται 

άπό άρχαιοτάτων χρόνων καί δή άπό 
τής έποχής τού Άρεταίου καί τού 
Γαληνού. Κατά τό έτος 1973 ό 
Τόμας Γουΐλλις άνεκάλυψε τήν 
γλυκειάν γεΰσιν τών ούρων καϊ κατά 
τό έτος 1775 ό Ντόπσον άνεύρε 
τό σάκχαρον είς τά ούρα. Μετά 40 
έτη άργότερον ό Χημικός Σερβέλ 
διεπίστωσε ότι έπρόκειτο περί στα- 
ψυλοζακχάρου.

Είς τήν ιστορίαν τοΰ διαβήτου ό 
πλέον στ μαντικός σταθμός εΐναι ή 
κατά τό έτος 1849 - 1877 άποδει- 
χθεΐσα πειραματικώς ύπό τών 
Μέριγκ καί Μινόφσκυ παγκρεα- 
τική προέλευσις τοΰ διαβήτου καϊ ή 
κατά τό έτος 1922 ύπό τών 
Μπόουτιγκ καί Μπέστ άνακάλυψις 
τής ’Ινσουλίνης.

Ό σακχαρώδης διαβήτης εΐναι 
ίδιοσυστατική νόσος μέ γνωρίσμα
τα χαρακτηριστικά τήν αΰξησιν τοΰ 
σακχάρου τοΰ αίματος, τό όποιον 
φυσιολογικώς κυμαίνεται άϊτό 0,8 
1,20% καί τήν αΰξησιν τού σακχάρου 
είς τά ούρα, τό όποιον ούδόλως ύ- 
πάρχει έπϊ ύγιών άτόμων. Μεταδί
δεται έκ τών άν ιόντων είς τούς κα- 
τιόντας, συμφώνως μέ τόν βιολογι
κόν νόμον τοΰ Μαντέλ. Δύνα
ται νά έμφανισθή είς οίανδήποτε ή
λικίαν, άν καϊ εΐναι κυρίως νόσος 
τής προχωρημένης ηλικίας καϊ δή 
προ τοΰ 50οΰ έτους, συχνότερα δέ 
επί τών γυναικών. "Οσον ένωρίτερον 
έμφανίζεται τόσον βαρυτέρα εΐναι 
ή πρόγνωσις. Ό σακχαρώδης δια
βήτης, ό όποιος έκδηλώνεται είς πο
λύ μικράν ήλικίαν έχει τήν βαρυτέ- 
ραν πρόγνωσιν καϊ άντιμετωπίζεται 
θεραπευτικώς μόνον διά τής ’Ινσου
λίνης.

Φυλετικώς βαρύνει πολύ περισσό
τερο τούς Εβραίους και όλιγώτερον 
τούς Κ ινέζους, ’ I άπωνας καϊ ’ I ν- 
δούς.

Τό όργανον τό όποιον, εύθύνεται 
διά τήν άτελή καύσιν τοϋ σακχάρου 
είς τό αΐμα καϊ τούς ιστούς τοϋ 
οργανισμού εΐναι ή ένδοκρινική μοί
ρα τοΰ παγκρέατος, ή οποία έκδη- 
λώνει λειτουργικήν άνεπάρκειαν τών 
νησίδων τοϋ Λάγκερχανς.

Αί τελευταΐαι παρατηρήσεις κα
τέστησαν σαφές ότι ό Σακχαρώδης 
διαβήτης δέν όφείλεται μόνον είς 
Ίνσουλινικήν άνεπάρκειαν τοΰ παγ
κρέατος, άλλά είς πολλαπλοϋν μη
χανισμόν ό όποιος μέχρι σήμερον δέν 
κατωρθώθη νά έρευνηθή πλήρως.

'Ο ρόλος τής κληρονομικότητος 
δύναται νά θεωρηθή βέβαιος, τά δέ 
στατιστικά δεδομένα άποδεικνύουν 
ότι ή έπϊ τών άπογόνων έμφάνισις 
τού σακχαρώδους διαβήτου εΐναι 
σχεδόν βέβαια.

Έπϊ άπογόνων προερχομένων έκ 
διαβητικών γονέων πρέπει νά έχω- 
μεν ύπ’ όψιν τάς έπομένας πιθανότη
τας. Διά τό παιδίον τό προερχόμε- 
νον έκ γονέων άμφοτέρων διαβητικών 
υπάρχει μεγίστη πιθανότης, σχεδόν 
βεβαιόττς, ότι θά εΐναι βιαθητικόν. 
Έάν ό εΐς έκ τών γονέων εΐναι δια
βητικός καϊ ό άλλος όχι, άλλά είς 
τήν οικογένειαν τού μή διαβητικού 
τούτου γονέως ό πατήρ ή ή μήτηρ 
του έπασχον έκ διαβήτου ή πιθανό- 
της έμφανίσεως ή μή διαβήτου εΐναι

ή αύτή, επειδή ό μή διαβητικός έκ 
τών γονέων εΐναι φορεύς τής νόσου.

Έάν ένα παιδί εΐναι ήδη διαβητι
κό έκ τών γονέων του, τούτο άποτε- 
λεΐ άπόδειξιν δτι φορεύς τής νόσου 
εΐναι ό μή διαβητικός έκ τών γο
νέων καϊ δτι τά υπόλοιπα παιδιά έ
χουν 50% πιθανότητα ν ά άποβούν 
διαβητικά.

Έάν ό άδελφός ή ή αδελφή τού 
υή διαβητικού έκ τών γονέων πάσχει 
άπό διαβήτην, τότε ύπάρχει πιθα- 
,ότης νά εΐναι καϊ νά μήν εΐναι φο
ρεύς, μέ όλιγωτέρας πιθανότητας νά 
ίαταστή τό τέκνον διαβητικόν.

Έάν ούδεϊς έκ τών γονέων εΐναι 
διαβητικός άλλά ύπήρξε εις έκ τών 
/ονέων των, τότε έπειδή καϊ οί δύο 
:ΐναι φορείς ή πιθανότης εΐναι 1 :4 
/εννήσεως διαβητικού τέκνου.

Έάν έν έκ τών παιδιών, γονέων 
οί όποιοι εΐναι φορείς, έμφανίση δια
βήτην αί πιθανότητες διά τά άλλα 
παιδιό: εΐναι πάλι 1 :4. Τό τελικόν 
συμπέρασμα έκ τών άνωτέρω εΐναι 
δτι ή κληρονομική μεταβίβασις τοΰ 
σακχαρώδους διαβήτου έχει ύπό- 
στροφον χαρακτήρα καϊ κατά συνέ
πειαν εΐναι δυνατόν νά ύπερπηδηθή 
μία ή κάϊ περισσότερες γενεές.

Επίσης ή παχυσαρκία εύρίσκε- 
ται είς άμεσον σχέσιν μέ τόν διαβή
την. Θεραπευτικώς ή νόσος αΰτη σή
μερον άντιμετωπίζεται έπαρκώς. 
Τούς έλαφρώς πάσχοντας διαβητι
κούς τούς ρυθμίζομεν διαιτητικώς. 
Τούς βαρύτερον πάσχοντας καϊ μή 
ρυθμιζομένους διά τής διαίτης θε- 
ραπεύομεν διά τής ’Ινσουλίνης μέ δο
σολογίαν, άναλόγώς τής έκάστοτε 
περιπτώσεως. Τελευταίως χρησιμο
ποιούνται θεραπευτικώς καϊ δΓ έσω- 
τερικής χρήσεως αί Σουλφονυλουρί- 
αι, αΐ όποΐαι έπϊ πολλών περιπτώσε
ων έπιτυγχάνουν θεαματικά άποτε- 
λέσματα, άποφευγομένων οϋτω τών 
πολλών καθημερινών καϊ ένοχλητικών 
ενέσεων τής ’Ινσουλίνης.

Γενικώς ό σκοπός κάθε θεραπευ
τικού μέσου εΐναι ή εύγλυκαιμική 
ρύθμισις πάσχοντος, διότι οΰτω δύ
ναται ουτος νά άνταποκριθή πλήρως 
ώς ύγιής είς τήν κοινωνίαν.

Διά τής εύγλυκαϊμίας προλαμβά
νονται αί διαβητικαϊ έπιπλοκαί. Α
ποτελεί γεγονός δτι έξ αύτού τού
του τού διαβήτου δέν διατρέχει ά
μεσον κίνδυνον ό πάσχων, άλλά έκ 
τών συνεπειών τούτου έπϊ τών διαφό
ρων οργάνων του καϊ δή τών άρτηρι- 
ών τού νευρικού συστήματος, τοΰ 
ήπατος, νεφρών καϊ όφθαλμών.

Βασικά γνωρίσματα τής νόσου 
εΐναι ή πολυφαγία, πολυδιψία 
πολυουρία, ι- . . . . .
αίσθημα κοπώσέως καϊ άπώλεισ 
βάρους.

Ή πρόγνωσις τής νόσου έξαρτά
ται έκ τοΰ τρόπου άντιμετωπίσεως 
ταύτης ύπό τοΰ ίδιου τοΰ πάσχον
τος, τοΰ θεράποντος ’Ιατρού καϊ τών 
συνθηκών διαβιώσεως τούτου.

Διά τής έξασφαλίσεως τών άνω
τέρω προϋποθέσεων οί πάσχοντες δι
άγουν καλώς, άποδίδουν έπαγγελμα- 
τικώς καϊ εΰ γηράσκουν εύγλυκαί- 
νοντες.

εκαρομη στον
άπλοι άνθρωποι δέν δυσκολεύ- | μόνο μιά γραφική άσπρη νότα στήν 
συνήθως νά βρούν μικρές πη- όλη σύνθεσι τοϋ τοπίου.

Οί 
ονται 
γές χαράς κΓ άπό κεΐ ν’ άντλοΰν τή 
δική τους χαρά κΓ εύφροσύνη. Αύτό 
θά τό διεπίστωσαν όσοι πήραν μέ
ρος στήν τελευταία έκδρομή τοϋ 
Πόρου πού δλοι ένθουσιάστηκαν μέ 
τά λίγα κΓ άπλά πράγματα 
προσφέρει στόν έπισκέπτη τό γρα
φικό αύτό νησί.

Μά πριν προχωρήσω στήν περι
γραφή αύτής τής θαυμάσιας έκδρο- 
μής θ’ άνοίξω μιά μικρή παρένθεσι 
γιά τό ταξίδι μου ώς τόν Πόρο πού 
δέν μπόρεσα νά τό χαρώ μαζί μέ 
τούς άλλους έκδρομεΐς.

Η καθυστέρησί μου στόν τόπο 
τής συγκεντρώσεως μου στέρησε τή 
συντροφιά τους. Δέν εΐναι κάτι άσυ- 
νήθιστο αύτό μόνο πού τό μεταφορι
κό μέσο στήν προκειμένη περίπτω- 
σι ήταν βαπόρι κΓ οί ναυτικοί πι
στοί στήν παράδοσι έπι μένουν νάναι 
άκριβεΐς στά δρομολόγιά τους. Κυτ- 
τάζω γύρω μου δέν βλέπω κανέναν 
δικό μας. Τρέχω μέ τή μητέρα μου 
στήν προκυμαία. Έκείνη τή στιγμή 
έφευγε τό «Πίνδος». . . Μείναμε σάν 
δυό στήλες άλατος κΓ οί δυό.

—Πάμε, κόρη μου, νά φύγουμε, 
μοΰ λέει περίλυπη ή μητέρα μου.

— Μπά! Θά πάμε μέ τό «Νεράι
δα»! 'Ο Πόρος εΐναι μικρός. Κάπου 
θά τούς βρούμε!

Μόλις προλάβαμε ν’ άνεβούμε τή 
σκάλα καί ξεκίνησε κΓ αύτό. "Ενα 
πολύβοο καί πολύμορφο πλήθος συ
νωστιζόταν γύρω μας κΓ ή έξεύρεσι 
μιάς θέσεως ήταν προβληματική. "Υ- 
στερα άπό πολύωρη άναζήτησι κα- 

χ τώρθωσα νά ξετρυπώσω κάπου έπά-

που

όλη σύνθεσι τού τοπίου.
Μά δσο κι’ άν θέλαμε νά σταμα- 

τήση λίγο ό χρόνος έκεΐ, αύτός άδυ- 
σώπητα κυλοΰσε κι’ έτσι τ’ άπόγευ- 
μα κατεβήκαμε νά δρουμε καϊ τούς 
άλλους πού 
ακό κέντρο.

Έδώ τό 
λα. Είχαμε 
πλατάνια, τϊς έληές, καϊ τό θυμάρι. 
Μπροστά μας απλωνόταν ή θάλασ
σα παιχνιδιάρα καϊ γαλανή κΓ άπέ- 
ναντι διακρίναμε . τό περίφημο Λε- 
μονοδάσος. Βαρκούλες καϊ καϊκάκια 
έσχιζαν κεφάτα τά νερά καϊ τά κέν
τρα στήν άκροθαλασσιά ήταν γεμά
τα κόσμο.

Οί δικοί μας είχανε κι’ δλας άρ- 
χίσει τό τραγούδι μέ πρώτο κι’ ά
φθαστο τραγουδιστή, τόν γιατρό κ. 
Παντελή Χατζηπαναγιώτου. Φυσικά 
τό.βιολί τοΰ κ. Τσίλλερ καϊ ή κι
θάρα τού κ. Παναγή ήταν έκεΐνα πού 
έδωσαν κέφι στή συντροφιά καϊ φτε
ρά στά πόδια γιά νά χορευτή κι’ ή 
απαραίτητη πάντοτε Μακρηνο - Λι- 
οισιανή σούστα.

Αύτή τή φορά ό Πρόεδρός μας κ. 
Μιχαήλ Σαράφης εΐχε μιά έκλεκτή 
συντροφιά άπ’ τήν οποίαν ή κ. Πα
παναστασίου κάϊ ή κ. Μαρκάκη μάς 
απήγγειλαν ώραιότατα ποιήματα χα- 
ρίζοντάς μας ζωηρές συγκινήσεις.

Τόν ήλιο τοΰ ήσυχου μεσημεριού 
διαδέχθηκε τώρα ή δροσιά τοΰ 
ρουπου. Καιρός νά σκεφθοϋμε 
επιστροφή.

έμειναν

σκηνικό 
άφίσει

σ’ ένα παραλι-

αλλάζει όλότε- 
πίσω μας τά

σου- 
γιά

Β. ΧΑΤΖΗΣωΤΗΡΙΟΥ : Έλά- 
βομεν τήν συνεργασίαν σας 
καί εύχαριστοΰμεν. Θά δημο- 
σιευθή στό επόμενον φυλλον. 
ΕυχόμεΟα περαστικά.

Π. ΠΑΝΊΈΛΗΝ: Εύχαρι- 
στούμεν διά τήν επιστολήν σας 
διά τής οποίας μετά λύπης μας 
έπληροφορήθημεν δτι λαμβάνετε 
τήν έφημερίδα μέ αρκετήν κα
θυστέρηση'. ’Αμέσως έδόσαμεν 
εντολήν νά σάς παραδίδεται τό 
φυλλον ϊδιοχείρως ευθύς ώς έκ- 
τυπωθή ώς επίσης, και νά σάς ά- 
νακοινωθη δτι ώς τακτικός συνερ
γάτης της δικαιούσθε νά τήν 
λαμβάνετε «τιμής ενεκεν» δω
ρεάν. Δεχθήτε επί πλέον τάς εύ- 
χαριστίας καί τούς χαιρετισμούς 
μας.

Πήρες τις Παροιμίες 

τής Πατρίδας μας;
Κάνε τό καθήκον σου 

οσο πιό γρήγορα μπο-

ρεΤς ,

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 
’Αλαφιασμένες καϊ άνάστατες, ά

πό τϊς άπαίσιες αύτές διαδόσεις, γιά 
τήν τύχη τών χαμένων δικών μας, 
χωρίς δισταγμό καί μέ άπόφαση, ά- 
ποβιβαστήκαμε κρυφά στό βαπόρι 
«Τόγιας», — τό μόνο πού άραζε στό 
νησί, μιά φορά τήν εβδομάδα —- καϊ 
ξεκινήσαμε, μέ μαυρισμένη ψυχή καϊ 
άοέβαιες έλπίδες, μήπως τούς βρού
με πουθενά ζωντανούς, ή πεθαμέ
νους; . . .

’Από τή Τζιά, βρεθήκαμε πρώτα 
στόν Πειραιά. Τρέχαμε όλημερίς, μέ 
άγων ία νηστικές μά άκούραστες, σέ 
ολα τά νοσοκομεία καϊ τά κέντρα 
τεριθάλψεως θυμάτων πολέμου, τοϋ 
Πειραιά καϊ τής ’Αθήνας, πού ήταν 
χεματα άπό βαρυά άρρωστους αιχ
μαλώτους, λιπόσαρκους καϊ μισοπε
θαμένους. . .

’Άλλες βρήκαν έδώ κΓ έκεΐ παρα- 
πεταμένους, άγνώριστους, τούς 
προσφιλείς, δικούς των, βαρυά άρ
ρωστους, νά παραμιλούν, άλλες τούς 
βρήκαν σέ άπελπιστική κατάσταση 
ετοιμοθάνατους, ώστε νά μή τις γνω
ρίσουν καί μόλις πρόλαβαν καϊ τούς 
έκλεισαν τά μάτια, άλλες τούς βρή
καν σέ κατάσταση παραφροσύνης,— 
δσοι δέν μπόρεσαν ν’ άντέξουν τά 
νεύρα τους στά φρικτά βασανιστή
ρια πού πέρασαν...

Έκεΐ μάθαμε μέ άνεκδιήγητη φρί
κη, μέσα σέ θρήνους καϊ όδυρμούς, 
τά άφάνταστα κακουργήματα καϊ τϊς 
έγκληματικές θηριωδίες, πού μετα
χειρίστηκαν, μέ αίμοβρρία καϊ σα- 
δισμό, οι δήμιοι Τούρκοι, άπάνω στά 
άθώα θύματά των.

Γιά νά ξεκάνουν δλον τόν άρρε- 
να πληθυσμό, μιας Ελλάδος ολοκλή
ρου ■—— τής Μικράς Ασίας —- πού 
τούς ήτο ένοχλητικός, καϊ νά μήν ά- 
κουστεΐ τό όμαδικρ αύτό έγκλημα 
τής έκτελέσεως εκατοντάδων χιλιά
δων ψυχών — πού θά έκανε πάταγο 
στόν κόσμο έκεΐνο τόν καιρό, — μη- 
χανεύτηκαν — μέ σατανική υπόδει
ξη δπως λένε τών Γερμανών, — νά 
εξοντώσουν λίγους - λίγους τούς 
"Ελληνες, μέ τά μαρτύρια καϊ τϊς 
κακουχίες, σέ μιά διαρκή βασανι
στική πορεία θανάτου καϊ καταναγ- 
καστικών έργων στά βουνά καϊ στις 
άχανεΐς άγονες καϊ άκατοίκητες έκ- 
τάσεις τής Ανατολής.

Τούς έβαζαν μέ τό βούρδουλα νά . 
σκάβουν δρόμους, νά φτιάνουν γε- 
φύρια καί άλλα καταναγκαστικά έρ
γα, μέ τά κρύα καϊ τϊς βροχές, νη
στικούς καϊ βρεγμένους καϊ νά κοι
μούνται στό χώμα, άλλοτε νά σπά
νε πέτρα διψασμένοι καϊ άρρωστοι, 
κάτω άπ’ τό λιοπύρι, ώσπου πέθαι- 
ναν άπό τήν έξάντληση, τις κακου
χίες καί τϊς επιδημικές άρρώστειες!..

’Άλλους τούς έσκότωναν άπό τό 
ξύλο, μέ τήν παραμικρότερη άφορμή, 
ή καϊ χωρίς καμμιά αιτίά, μέ κον-

(Συνέχεια εί? τήν 4ην σελίδα)

στόν 
στόν

Μερικοί πριν έπιστρέψουν 
Πόρο πήγαν μέ βάρκα άπέναντι 
Γαλατά γιά νά γευθοΰν τό ξακου
στό γαλατομπούρικό του κΓ άλλοι 
πιό ρομαντικοί προτίμησαν τά άρώ
ματα πού σκορπά αύτή τήν έποχή 
τό Λεμονοδάσος.

‘Έτσι έφθασε ή ώρα τής έπιστρο- 
φής. Άκριβώς στήν ώρα του τό 
«Πίνδος» μάς παρέλαβε δλους αύτή 
τή φορά καϊ μάς έφερε στόν ” 
ραιά. Οί θέσεις μάς περίμεναν έπά- 
νω καί μέ τή μεγαλύτερη άνεσι χα- 
ρήκαμε τό ταξίδι τής έπιστροφής. Τό 
βιολί τού κ. Τσίλλερ κΓ ή κιθάρα 
τού κ. Παναγή διασκέδασαν άκόμα 
καϊ τούς ξένους έπιί' 
τας λίγο άπ’ τό δικό μας κέφι — 
στούς

^υψαγια, πολυδιψία και , Α, > 7, ,
καταβολή των δυνάμεων ' τελους Θεσι κι σκαμνί

| Μόλις καθίσαμε κύτταξα γύρω 
I γιά τήν σχετική αναγνώριση Ό 
ρισσότερος κόσμος ήταν όρθιος, 
γο πιό πέρα γινόταν μάχη ομηρική 
γιά τήν κατάληψι μιας θέσεως. Φω
νές, κακό, φασαρία πού έληξε μόνο 
μέ τήν έπέμβασι τών άξιωματικών 
τοΰ πλοίου. "Ενα ζευγάρι ξένων πού 
κάθονταν κοντά μας κύτταζαν άπο
ρη μένοι.

— Μά τί συνέβη; ρωτά ή κυρία.
- — Δέν εΐναι τίποτα, τής άπαντώ. 

Οΐ "Ελληνες εΐναι θερμόαιμοι.
Άλλά άν οί Ρωμηοι έξαντλοϋσαν 

τήν όρμητικότητά τους σέ καυγάδες 
οί ξένοι τήν έξεδήλωναν διαφορετι
κά. Τό ζευγάρι αύτό μετέφερε τήν 
κρεββατοκάμαρά του στό βαπόρι κΓ 
άδ(αφορώντας γιά τόν κόσμο γύρω 
του άρχισε τέτοιες έρωτικές διαχύ
σεις πού θάκαναν καϊ τόν πιό κυνι- 
κό "Ελληνα νά κοκκινήση άπό ντρο
πή. Ρίχνω μιά άνήσυχη ματιά στή 
μητέρα μου. Εύτυχώς, ή Μακρηνο - 
Λιβισιανή δέσποινα ήταν καθισμένη 
άνάποδα καί δέν τούς έβλεπε. Γιατϊ 
οπωσδήποτε θά τής έρχονταν στό 
στόμα:

— Τέ! Βού πού νά τούς χαλάσει 
ή Θιός!

Αηδιασμένη σηκώθηκα καϊ βγή
κα έξω άπ’ τό σαλόνι προτιμώντας 
νά ταξιδέψω όρθια στόν Πόρο ά- 
πολαμβάνοντας τό δροσερό άεράκι 
καϊ τό παιγνίδισμα τού ήλιου στά 
γαλά:ζια νερά. . .

Τυχερές στις προβλέψεις μας άπο-| 
βιβασθήκαμε ταυτόχρονα μέ τούς ι 
άλλους στό ώραΐο νησί. ΚΓ ή συνάν- 
τησι ήταν δλο εύχάριστα έπιφωνήμα- 
τα. Άλλά έδώ πρέπει νά κλείση ή 
παρένθεσι.

’ Iατρός
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

μου

Πει-

ΙΣΠΑΝΟ-ΛΙΒΙΣΙΑΝΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ

ιβάτες χαρίζον-1 {Ιος. 
ό μας κέφι καϊ

άλλους έκδρομεΐς.
Ρ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Τά τελευταία διαμάντια πού στό
λιζαν τ’ ούρανοΰ τό γαλανό μαύρο βε
λούδο τρεμόσβηναν σιγά, σιγά, κα
θώς ή ροδοδάκτυλη σκόρπιζε 
πρώτα χρυσάφια της.

"Ολα χρυσοσκονίζονταν. . . 
άρχή όί βουνοκορφές, ύστερα 
πλαγιά καϊ κάθε άκρογιάλι. . .

Τό δροσοστάλακτο πράσινο 
κάποιας ράχης κΓ αύτό χρυσώθη
κε. Πιό πέρα, στό κράσπεδό του κά
ποια γέρικα δένδρα μέ ρόζους σά 
μάτια καϊ κουφάλες σά στόματα, τό 
ένα πλάϊ στ’ άλλο, μοιάζουν μέσα 
σέ τούτη τή χρυσοστόλιστη γοητεία 
σά Βάκχοι ξεμαλλιασμένοι έτοιμοι 
νά υποδεχτούν τϊς πιστές μαινάδες 
τους, πού θά χόρευαν έκστατικά 
τούς οργιαστικούς χορούς τους.

"Ενα λευκοκίτρινο πουλί πού ώς 
τώρα ήταν κουρνιασμένο σέ κάποια 
φυλλωσιά, μεθυσμένο άπ’ τήν πρωι
νή άπριλιάτικη αύρα, άφοΰ πέταξε 
στ’ άντικρυνό κλωνάρι, διέκοψε τή 
γεμάτη μυστικισμό σιγή, μέ δυό— 
τρεις μελωδικές στριγλιές. "Υστερα 
σταμάτησε. Ξαναπέταξε, πάλι, πιό 
ψηλά καϊ κΓ άφοΰ θαύμασε, γιά λί
γο, τή μαγεία πού απλωνόταν γύ
ρω του άρχισε τό έωθινό του. Τ’ άλ
λα πουλιά άκούγοντάς το ξύπνησαν 
κΓ άρχισαν κΓ αύτά μαζί του.

Τή γλυκειά τούτη συμφωνία τήν 
έπαιρνε ή άνάλαφρη πνοή, τοΰ μυ
ρωμένου άπό λογής - λογής άγριο- 
λούλουδα, άνοιξιάτικου άγέρα καϊ 
μέ τούτη χάϊδευε άπαλά τϊς άκοές 
μιάς παχουλής κουρασμένης σιλου- 
έττας καϊ μιας άλλης πού σκόρπιζε 
στό διάβα της τή μυριόπνοη εύωδιά 
τής νιότης. Καθώς άνηφόριζαν, οί 
δύο σκιές, άνάμεσα άπό τά μισό- 
κλειστα βλέφαρα τού πρωινοΰ ύπνου 
πού μόλις άχνοπαίζανε άκραγγιγμέ- 
να άπό τά χρυσά δάκτυλα τής αύ- 
γής, παρακολουθοΰσαν, μ’ έκσταση, 
τό θαύμα τής δημιουργίας πού προ
βαλλόταν. στά μάτια τους, σ’ δλο 
της τό μεγαλείο. . .

— Τί όμορφο πού εΐναι, μπαμπά, 
τούτο τό τοπίο! Ψιθύρισε ή αιθέ
ρια σιλουέττα, στόν πληθωρικό δι
πλανό της. Δέ μπορώ νά μή τό φω-

τά

Στήν 
κάθε

χαλί

τογραφίσω. "Ετσι, τό λεύκωμά μου 
θά πλουτιστή μ’ άλλη μιά πολύ ε
ξαιρετική φωτογραφία.

Τό χιονοσκέπαστο τού γέρου κε
φάλι έπεσε μπρος του βαρύ. Άνα- 
λογιζόταν τή ψυχική κατάσταση τής 
δεκαοχτάχρονης οπτασίας του, πού 
έβλεπε τόν τόπο τοΰ πατέρα της μέ 
τό μάτι τοΰ ωραίου.

Δέ μπορούσε, έξακολουθοΰσε νά 
σκέφτεται ό καλός πατέρας, νά νοι- 
ώση κΓ ό άγαπημένος του βλαστός 
τό μεγαλεΐον πού κρύβει ή έννοια 
τής λέξης ΠΑΤΡΙΔΑ! Ό φλογερός 
τροπικός ήλιος κάποιας μακρυνής 
χώρας, καθώς τήν πρωτοφιλοΰσε, τής 
στερούσε μαζί καϊ τό πολύτιμο τοΰ- 
το συναίσθημα: Τήν άγάπη στή Γή 
πού γεννήθηκαν δλες οί γενιές της...

Ό χρονοφορτωμένος πατέρας συ- 
νήρθε άπό τϊς πονεμένες τούτες σκέ
ψεις. Σήκωσε, θλιβερά, τό βαρεμέ
νο του κεφάλι κΓ άφοΰ σφούγγισε τά 
βουλιαγμένα μέσ’ στις κόχες μάτια 
του, γύρισε στό μέρος πού βρισκό
ταν τό ηλιόχαρο παιδί του:

-— Βλέπεις, τής εΐπε, έκεΐνο τό 
καράβι μ’ άνοιγμένα τά φτερά του 
ν’ άργοσαλεύη καϊ νά χάνεται σιγά, 
σιγά, στό βάθος τοΰ 
ένα τέτοιο έφυγα κι’ 
στή χώρα τοΰ Νείλου 
χίσω, άπό κεΐ, κάποιο 
ταξίδι μου.

Νομίζω, δμως, πώς 
νη άπουσία μου, στήν 
τειά, γιά μένα, ήταν θλιβερή παρέν
θεση άνάμεσα στά παιδικά μου χρό
νια πού τά πέρασα έδώ καϊ στά τω
ρινά μου πού ξαναγυρίζω. Καϊ πά
λι άπό κεΐ δέν έπαυα ν’ άτενίζω νο- 
σταλγικά τόν πολυαγαπημένο, μυ- 
ριανθισμένο τούτο βράχο. Κλαίω, 
γλυκό μου παιδί, γιατί ή ξένη Γή 
πού σ’ άγκάλιασε, δταν γεννιόσουν 
σ’ άρνήθηκε μιά τέτοια χαρά. . .

Ή νεαρή γυναίκα άκουγε, μέ προ
σοχή, τά πονεμένα λόγια τοΰ πατέ
ρα της. Μέσ’ στή ψυχή της μιά πρω
τόγνωρη ταραχή άρχισε νά τήν κυ- 
ριεύη. Τά στήθια της φούσκωναν 
ρυθμικά. Κάποιο συναίσθημα άρχι- 

(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα)

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ορίζοντα; Μ’ 
έγώ κάποτε, 
γιά νά συνε- 
ύπερωκεάνειο

ή μακρόχρο- 
ττλάνα ξενη-

Ό Πόρος μάς δέχθηκε μέ τή γνω
στή γραφική του ώμορφιά άληθινή 
χαρά καϊ τέρψι τού ματιού. Άμέσως 
ξεκινήσαμε όλοι γιά τό Μοναστήρι, 
άλλοι μέ τό λεωφορείο κΓ άλλοι μέ 
τϊς βάρκες. ΚΓ έκεΐ οί έκδρομεΐς πά
λι χωρίσθηκαν σ’ αύτούς πού προ
τίμησαν τήν παραλία καϊ σέ κείνους 
πού θέλησαν νά χαροϋν τή δροσιά 
τοΰ βουνού.

Κάτω άπό κάτι θεώρατα πλατά
νια καθίσαμε νά ξαποστάσουμε καϊ 
νά φάμε κοντά στόν ήσκιο τοΰ Μο
ναστηριού. Τό. θυμάρι, τό γάργαρο 
ξακουστό νερό, τό μοσχοβόλημα τοϋ 
πεύκου κΓ ή άνάσα τής γής έφερναν 
στή ψυχή ένα άγνό μεθύσι πού χάρι
ζε ξεκόύρασι καϊ ξενοιασιά. Τό θρό
ισμα τ’ άγέρα στις φυλλωσιές έρ- 
χότανε στ’ αύτιά μας σάν σιγανό 
τραγούδι νανουρίζοντας άπαλά τά 
τσακισμένα νεύρα. Πιό πέρα ό 
κος τοΰ Μονοστηριοΰ σέ γέμιζε 
τάνυξι μά μόλις έβγαινες έξω 
αύτό καϊ τό μάτι έπεφτε άπ’

1 άκινησία τών λευκών τοίχων στήν 
’ άέναη κίνησι τής θάλασσας, ή έ- 

πιβλητικότητα έσβυνε γιά νά γίνη

δγ- 
κά- 
άπ’ 
τήν

Ό ζωγράφος Πολύκλειτος, έργα- 
ζόταν συγχρόνως σέ δύο πίνακες μέ 
τό ϊδιο θέμα. Τόν ένα, τόν δούλευε 
μέ δλους τούς κανόνες τής τέχνης 
του. Τόν άλλο, σύμφωνα μέ τή γνώ
μη τοΰ κοινού. Δηλαδή, όποιος έμ
παινε στό έργαστήρι του και έκανε 
μιά ύπόδειξι., άμέσως τήν έφηρμοζε.

"Ετσι, μέ τϊς ύποδείξεις τών έπι- 
σκεπτών του, ετοίμασε τόν πίνακα 
καϊ τόν έξέθεσε μαζί μέ τόν πρώτο. 
Φυσικά, δλοι έπαινέσανε τόν πρώτο 
καϊ γέλασαν μέ τόν δεύτερο.

— Τ ί γελάτε; εΐπε τότε ό Πολύ
κλειτος. Τόν πίνακα πού κοροϊδεύε
τε τόν φτιάξατε έσεΐς. Καϊ τόν άλ
λον έγώ.

I. ΛΑΜΕΡΑΣ

'Όσοι πιστεύουν δτι τά Λιβι- 
σιανά είναι μιά διάλεκτος πού τή 
μιλούσαν μιά χούφτα άνθρωποι 
σέ κάποια μικρούτσικη πολιτεία 
τής Μικράς ’Ασίας κάνουν λά-

. 'Όπως δλες οί εφευρέσεις 
πρωτοβγήκαν στή Ρωσία, έτσι 
και δλες οί γλώσσες ξεκίνησαν 
άπό τό Λιβίσιον —- Παρίσιον. 
Όρίστε μερικά παραδείγματα.

’Ισπανός ευπατρίδης έπιχειρή- 
σας νά επικοινωνήσει μέ τήν Λι- 
βισιανήν φύσιν έντός Λιβισιανού 
θάμνου, άνέκραξεν μετά τόν σχε
τικόν τοκετόν.

«’Ω Λιβιθίον, σούς χορτάρος 
κουάντο μούτσο δανγκαθίον».

’Επίκαιρες παροιμιώδεις φρά
σεις :

«Γκράντε μυταρόλα έ πισινέί- 
ρο κουμπάνα».

«’Απορτάντο λός φορτάκος πέρ 
πιατέλα».

«Χοσέ νόν τροβάντο σαρντίνος 
απορτάντο χαλβάντος».

«Στραβάντι κουτσάντι άλά 
Σάντα Παντελεϊμόνε».

«Λ’ άκαματειρα ε λά λουλέϊρα 
χαμπένο λός μπουένος ντίας».

«Άντρανούντο ματαντρανούν- 
το, Λός ντιαμπόλικος άνιμάλ τσο- 
φλακέϊρος έσταν».

Πλήν φεύ οί ’Ισπανοί άπήλθον 
• και μαζί των καί ή εμπνευσις.

ΠΛΑΤΩΝ

ΠΑΡΟΙ Μ IΕΣ

ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ ΜΑΚΡΗΣ

Ό άρι&μάς των βιβλίων πού τυπώ&ημέ div φτάνει 
γιά ολους τούς Μακρινούς Σπεύαατε νά τά προμη- 
ϋευύρτε πριν μας τά πάρουν οί ξένοι.

1ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΔΡΧ. 140.—

Άπο τόν Σύλλογο ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 120.—

Γιά τούς πατριώτας τοϋ εξωτερικού Δολλαρια 7.
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ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ 
ΤΟΥ 1821 ΣΤΟ ΑΙΒΙΣΙ

Αναδημοσίευση άπό τό βιβλίο τοΰ Καθηγητοϋ 
— Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Ν. Π. Άνδριώτη 

”ΤΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΟΥ ΛΙΒΙΙΙΟΥ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ,, τού χει
ρογράφου τοΰ αειμνήστου Μιχαήλ Μουσαίου ό όποι
ος κατέγραψε μίαν άφήγησιν τής Έπαναστάσεως τό 
1855 δπως τήν ακούσε άπό γέρους τής έποχής έκεί- 
νης. ________________________

Πώς ίσηκώστηκάσιν οί Τουρκαλλάδος νά σβά- 
ξουν τούς -1 - Χριστιανός είς τού Λιβίσιν, είς την 
μπιρίστασιν, είς τά 1822.

ΕΛΙΖΑΜΠΕΟ ΜΠΛΑΚΓΟΥΕΛ
Ή πρώτη γυναίκα ιατρός

ΤΗΝΟΣ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

Είς τά χίλλισ. οκτακόσια εΐκοσιέ- 
ναν έσηκωστήκασιν οί Μουραΐτηδοι 
στούμ Μουριάν είς τού ττόδιν, κατά 
ττάνου στούν Ντούρκουν ντούβ βασι- 
λιάν, γιατί εν άμττούραιννάσιν νά 
βαστάξουν ιτλιόν είς τά ζουλουμια 
κι είς τήν ντυραννίαν ντούν Ντουρ- 

' κών, κι’ εϊττασιν, «= Γιά ττού θά λι- 
φτιρουθουμουν, γιά ττού θά χαθου- 
μουν άφ’ τής γης τού ττρόσωπουν».

ΚΓ (σήκωσαν μτταϊρόήκιν κατα- 
ττάνου στούς Τούρκους.

Ή Σουλτάν Μαχμούτης ίστημά- 
ρηννιν κΓ ήταβ βούλοι οί Ρουμιέ μα- 
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ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ ΚΑΙ
Η ΕΒΔΟΜΗ ΤΕΧΝΗ

(Συνέχεια έκ τή$ 2α$ Σελιόο^) 
λοι οί όποιοι μελέτησαν τό θέμα σο
βαρά. Πιστεύουν πώς ό κινηματογρά
φος μπορεί νά γίνη μιά πηγή μορ- 
φώσεως άντί νά βλάπτη καί μελε
τούν τήν καθιέρωσι διδασκαλίας τοΰ 
κινηματογραφικού μαθήματος στις 
τελευταίες τάξεις τών Λυκείων.

Διεπίστωσαν πώς οί περισσότε
ροι άπό τους μισούς θεατάς εΐναι νέ 
υι καί νέες κάτω τών είκοσι ετών. 
Ή έπίδρασι του κινηματογράφου 
στόν σχηματισμό ιδεών καί έντυπώ- 
σεων είναι μεγάλη καί δέν μπορεί νά 
συγκριθή μέ τήν έπίδρασι ποΰ έ- 
ξασκούν αΛλες τέχνες όπως οί εικα
στικές ή ή λογοτεχνία. Γιατί λοιπόν 
νά μήν τόν έκμεταλλευθοϋν τά έθνη 
γιά ιήν διαμόρφωσι τής νεολαίας τους 
αλλά αντίθετα νά τόν άφίνουν να 
τήν βλάπτη; 'Η κινηματογραφική τέ
χνη εΐναι ενα πρωτότυπο μέσον έκ- 
φρασεως τό όποιον άν πολλές φορές 
περιορίζεται νά προσφέρη μιά άπλή 
ψυχαγωγία έδωσε όμως καί άληθινά 
αριστουργήματα, αύθεντικές δημιουρ
γίες τής άνθρώπινης μεγαλοφυίας. 
Επειδή δμως δέν μπορεί νά τεθή 

φραγμός στή δημιουργία κακών ται
νιών θά ήταν θαυμάσιο νά μπορούν 
οί νέοι νά ξεχωρίζουν τό καλό άπ’ τό 
κακό φιλμ καί νά διδάσκονται άπ’ τό 
καλό.

Ή. δημιουργία ένός νέου κοινού 
κινηματογραφικά καλλιεργημένου θά 
έξυψώση τήν κινηματογραφική τέχνη 
στό ύψος τής άποστολής της. Οί 
παραγωγοί δέν θάχουν πιά τό δικαι- 
ολογητικό ότι οί καλλιτεχνικές ται
νίες δέν άποδίδουν. Καί θά γυρίζον
ται στό έξής μόνο καλές ταινίες.

Ό σκηνοθέτης Ρενέ Κλεμάν τό 
βλέπει αυτό σάν άνάγκη!

— Τά λύκεια οφείλουν νά ένδιαφερ- 
θοϋν γιά τήν κινηματογραφική μόρ- 
φωσι τών μαθητών των. Μαζί μέ τήν 
Ιστορία τής Τέχνης πρέπει νά διδά
σκεται καί ή Κινηματογραφική. . .

ΚΓ ό Λουΐ Μάλ προσθέτει:
— Τό ιδεώδες θά ήταν τά μαθή

ματα αύτά νά γίνονται παράλληλα 
καί μέ προβολές ταινιών σάν παρα
δείγματα μέ 'ιστορική, αισθητική 
καί καλλιτεχνική άξια πού θά τούς 
μάθουν πώς νά βλέπουν μιά ταινία. 
Οί νέοι καταλαβαίνουν τά έργα όπως 
κΓ οί μεγάλοι μέ τήν διαφορά πώς 
αυτοί οί τελευταίοι οπλισμένοι μέ τήν 
πείρα τής ζωής έχουν άποκτήση μιά 
οπτική κριτική καί εΐναι ικανοί νά 
κρίνουν πιο σωστά δ,τι βλέπουν.

Στή σταυροφορία αύτή πού γίνε
ται άνάμεσα στόν πνευματικό κόσμο 
τής Γαλλίας παίρνουν μέρος πολλοί 
έκπαιδευτικοί δπως ό Μ. Ζωρζέν 
πρώην καθηγητής καί ’Ακαδημαϊκός 
ό όποιος λέει:

— Δέν θά έπαναλάβουμε τήν αι
ώνια συζήτησι γιά τήν άξία τοΰ κι
νηματογράφου ώς τέχνης ή βιομηχα
νίας. . . Εκείνο πού προβάλλεται έ- 
πιτακτικό τώρα εΐναι νά μήν παρα
μελήσουμε τήν έξέτασι τών προβλη
μάτων πού δημιουργεί γιά τήν πνευ
ματική υγεία τών παιδιών μας. ’Ε
μείς πρέπει νά τά ετοιμάσουμε ώς 
μέλλοντας θεατάς, μορφωμένους καί 
άξιους νά διαλέξουν μιά ταινία καί 
νά τήν έκτιμήσουν συνειδητά. "Ολοι 
οί πνευματικοί άνθρωποι συμφωνούν 
πώς παράλληλα μέ τήν λογοτεχνία 
οί μεγάλες ταινίες πρέπει νά πάρουν 
τή θέσι τους σάν κλασσικό μάθημα. 
Ποιος μπορεί νά άρνηθή πώς «Οί 
μοντέρνοι Καιροί» τοΰ Τσάρλυ Τσά- 
πλιν ή «'Ο Κλέφτης τών Ποδηλάτων» 
τοΰ Βιττόριο ντέ Σίκα δέν έχουν αύ
τό τό δικαίωμα;

Τήν κίνησι αύτή τών Γάλλων πού 
άρχισε τό 1956 τήν άκολουθούν κΓ 
άλλα κράτη προοδευμένα πνευματικά 
καί φαίνεται πώς τελικά θά έπικρα- 
τήση, μόλις κακατανικηθοΰν οί τε
χνικές δυσκολίες πού παρουσιάζει ή 
καθιέρωσι τής διδασκαλίας αυτού 
τού μαθήματος.

"Ας έλπίσουμε μόνο νά γίνη τό 
συντομώτερο ούτως ώστε ό κινημα
τογράφος άπό έχθρός νά γίνη ένας 
σύμμαχος καί βοηθός τής νεολαίας.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Ό γιατρός, κύτταξε σκανδαλισμέ-: 
νος τή νεαρή κοπέλλα, πού καθόταν 
απέναντι του. Μά ήταν άλήθεια άνή- 
κουστη, ή πρότασι, πού τοΰ έκανε 
αυτή ή μικρή γαλανομάτα.

Βρισκόμαστε στά 1845. Σ’ ολό
κληρη τήν ’Αμερική καμμιά γυναίκα 
5έν σκέφτηκε ποτέ νά έξασκήση τό 
ιατρικό έπόγγελμα. Καμμιά έκπρό- 
σωπος τού γυναικείου φύλου, δέν θά 
τολμούσε νά φοιτήση σέ ιατρική σχο
λή, τά χρόνια έκεΐνα. Καμμιά, έκτος 
άπό τήν Έλίζαμπεθ Μπλάκγουελ, 
μιά γυναίκα μέ χαλύβδινη θέλησι.

Ήξερε πόσο δύσκολο ήταν αύτό, 
πού έπρόκειτο νά έπιχειρήση. Αύτή 
ή άπόφασί της μπορούσε νά τή στι- 
κματίση γιά δλη της τή ζωή. Οί δυ
σκολίες ήταν τεράστιες, τά εμπόδια 
σχεδόν άκατανίκητα. Μπροστά της 
σηκώνονταν σάν ψηλό τείχος, οί προ
λήψεις, οί δεισιδαιμονίες καί τό εχ
θρικό πνεύμα, πού επικρατούσε στό 
ιατρικό έπάγγελμα. "Ολα αύτά έπρε
πε νά τά άναποδογυρίση, νά τά συν- 
τρίψη έντελώς, άν ήθελε νά κερδίση 
τή μάχη. Τελικά δμως, ή νίκη θά τής 
χάριζε έναν άκριβό τίτλο, τόν τί
τλο τής πρώτης ’Αμερικανίδας γυ
ναίκας - γιατρού. ΚΓ άκόμα πιο 
σπουδαίο, θ’ άνοιγε ένα καινούργιο 
δρόμο σέ άλλες γυναίκες, πού σάν 
κΓ αύτή, φιλοδοξούσαν ν’ άκολουθή- 
σουν τ, άχνάρια της.
. . ’Από τά παιδικά της, κιόλας, χρό
νια, ή Έλίζαμπεθ έδειχνε πώς θά 
γινόταν ένα πολύ παράξενο κορίτσι. 
Γεννημένη στήν ’Αγγλία, τό 1821, 
ήρθε έντεκα χρόνων στήν ’Αμερική. 
Αγαπούσε εξαιρετικά τή μελέτη. Ά

πό πολύ νωρίς, άρχισε νά μαθαίνη 
γερμανικά, γαλλικά καί ιστορία, σέ 
μιά ηλικία πού άλλα κορίτσια άγα- 
ποΰν τις διασκεδάσεις κΓ άσχολουν- 
ται μονάχα μέ τις δουλειές τοΰ σπι
τιού.

Οταν έγινε δέκα οκτώ χρονών, 
άρχισε νά διδάσκη σ’ ένα σχολείο. 
Στά είκοσι τέσσαρα ένοιωσε πώς' 
αύτή ή ζωή τήν κούραζε. Εΐχε μέσα 
της άνησυχίες, κΓ εΐχε κΓ δλας, αρ
χίσει ν’ άναζητά ένα καινούργιο δρό
μο στή ζωή.

Μιά άρρωστη γυναίκα, φίλη της, 
έντελώς συμπτωματικά βρήκε τό κλει
δί στις άνησυχίες καί τά ερωτήματα, 
πού τή βασάνιζαν. Τής πρότεινε ν’ 
άκολουθήση τό ιατρικό έπάγγελμα.

«Μά εΐναι κάτι πού μ’ ένδιαφέρει 
έλάχιστα», σκέφτηκε ή Έλίζαμπεθ. 
'Ωστόσο, σιγά-σιγά ή καινούργια 
ιδέα ένοιωθε νά τήν γοητεύη. ’Άρχι
σε νά τή συζητάη μέ τόν οικογενεια
κό γιατρό τους. Έκεΐνος άντέδρασε, 
φανερά σκανδαλισμένος. "Ολες οί 
φίλες της, άκόμα καί ή διάσημη φε
μινίστρια Χάρριετ Μπίτσερ Στόου, 
τήν άπεθάρρυναν.

Όμως, ό σπόρος εΐχε άρχίσει ν’ 
άπλώνη τις ρίζες του μέσα, βαθειά 
στήν καρδιά της. Ή Έλίζαμπεθ εΐ
χε πάρει μιάν οριστική, άμετάκλη- 
τη άπόφασί. Στό ήμερολόγιό της έ
γραφε: «Ποτέ δέν ήμουνα τόσο άπο- 
φασισμένη, όσο σήμερα, νά γίνω 
γιατρός».

'Ωστόσο, γιά νά πραγματοποιήση 
τ’ όνειρό της, χρειάζονταν χρήματα. 
Τά δίδακτρα ήταν μεγάλα’ καί ή νε
αρή κοπέλλα άναγκάστηκε ν’ άσχο- 
ληθή μέ κάτι, πού άντιπαθούσε τρο
μερά άπό τήν άρχή—άρχισε πάλι 
νά διδάσκη.

Σηκωνόταν στις πέντε τό πρωί, 
άρχιζε νά μελετά ελληνικά καί άνα- 
τομία, έπειτα συνέχιζε, διδάσκοντας, 

। οκτώ ολόκληρες ώρες καί τελείωνε 
πάλι μέ τή μελέτη. Τό βράδυ, έξαν- 
τλημένη σωματικά καί ψυχικά, άπο- 
κοιμόταν πάνω στά βιβλία της.

Στά είκοσι έξη χρόνια της, πήγε 
στή Φιλαδέλφεια φιλοδοξώντας νά 
φοιτήση σ’ ένα άπό τά φημισμένα 
ιατρικά της ιδρύματα. Βρήκε παντού 
τις πόρτες κλειστές. Παντού συνάν
τησε τήν άρνησι. Απευθύνθηκε σέ 
δέκα ιατρικές σχολές. 'Όλες άρνή- 
θηκαν νά τή δεχθούν. Ή δικαιολο
γία ήταν στερεότυπη: ή καινούργια 
ιδέα θά δημιουργούσε σκάνδαλο. Οί 
γυναίκες δέν μπορούσαν νά έχουν θέ- 
στήν ιατρική.

Απελπισμένη ή Έλίζαμπεθ έστρε
ψε τήν προσοχή της σέ μικρότερα 
Πανεπιστήμια. Τελικά βρήκε ένα πού 
δέχτηκε νά τήν άκούση. Ήταν ή ια
τρική σχολή τής Τζένοβα, κοντά στά 
καναδικά σύνορα. Μά κΓ έκεΐ ή κα- 
κοτυχία τήν κυνηγούσε. Στις διάφο
ρες πανσιόν, πού ζήτησε στέγη καί 
τροφή, οί ιδιοκτήτες τής έκλεισαν 
τήν πόρτα κατάμουτρα. 'Όταν περ
πατούσε στό δρόμο, τ’ άλητάκια τήν 
έπαιρναν άπό πίσω, δίνοντάς της διά 
φορά παρατσούκλια.

Ή παρουσία αύτής τής γυναίκας 
—γιατρού φαινόταν νά σκανδαλίζη 
τούς άφελεΐς χωρικούς. Οί πρώτες 
μέρες πέρασαν μέσα σ’ ένα εφιάλτη. 
Οί καθηγητές τής φέρονταν μέ ψυ
χρή εύγένεια καί οί συμφοιτητές της, 
γύριζαν άλλοΰ τό κεφάλι, όταν περ
νούσε δίπλα τους.

Πολύ άργότερα, ή Έλίζαμπεθ έ
μαθε πώς κΓ αύτή άκόμα ή έγγρα
φή της στή σχολή, ήταν μιά φάρσα. 
Ή διεύθυνσι τής σχολής, μή έχοντας 
τήν παραμικρή διάθεσι νά τή δεχθή, 
εΐχε άφήσει τό θέμα τής έγγραφης 
στούς φοιτητές. Ή άπόφασί τους, 
έπρεπε νά εΐναι ομόφωνη. Μ’ αύτό 
τόν τρόπο, είχαν τήν βεβαιότητα 
πώς ή άποδοχή της στή σχολή θά 
ήταν άδύνατη. Ποτέ στήν 'ιστορία 
τής σχολής δέν εΐχε έπιτραπή στούς 
φοιτητές νά ψηφίσουν γιά κάποιο ζή
τημα. Γιά καλή δμως τύχη τής Έ
λίζαμπεθ, οί νεαροί, σέ μιά στιγμή 
εύθυμίας καί καλής διαθέσεως, ψή
φισαν ομόφωνα τήν άποδοχή της. Αλ

ζίς συφφώνοι είς τού κίνημαν γκί ά- 
πουψιάστηκιν μπαντού, κΓ ΐκρέμμα- 
σιμ μπρώτα τούμ Πατριάρχην ντούγ 
Γρηγόριουν γκί τούς Δισπουτάδους 
εις τήμ μπόλιν, κΓ ίπήραν γκ’ οί 
Τουρκαλλάλοι παντού μπούγιουν κΓ 
άγρίεψάσιν, κΓ έθελαν νά χαλάσουβ 
βούλους τούς - ι - Χριστιανός, κΓ 
ίγύρευγαν άφουρμήμ μί τού παραμι
κρόν νά τούς χαλάσουν γκί νά τούς 
γιαγ μ αλατίσουν. Τότι οί Χριστιανέ 
ϊπήραφ φάουν γκί τρόμουγ, γιατί ή
ταν πέντι κιφάλλια ρουμέϊκα στούμ 
μπαράν.

Ί οτι, χάν ίκρέμμασαν ντούμ Πα
τριάρχην ι ρηγοριουν, ίγένιν Πατρι
άρχης η δικός μας ή Δισπότης Πισ- 
σιοειας Εύγένειος, κΓ ή Προυτουσύγ- 
γεΛούς του ή Σαμουήλης ίγένηδ Δι
ό πότης Πισσιδείας. Αύτός ήταν ά- 
ςιους αθθρωπους κί τουλμηρός, κΓ 
οζεριν Τούρκικα καλά, κΓ έν ίφουούν^ 
ταν καθέΛου τού 'μμάτιν ντου.

αίς τά χίλλια ούχτακόσια είκοσι 
όυό, όταν ίχάλασαν ντούχ Χιόν γκί 
τ' Αϊβαλή, κΓ έκαψαν ντήν ντούρκι- 
κην ντήν αρμάδαν έξ’ άφ’ τούχ Χιόν 
οί ΈλΛηνοι ίσηκώστηκάσιν γκί οί 
οικέ μας οί Τουρκαλλάδοι στού πό- 
οιν γκαταπάνου στούς - ι - Χριστια
νός, κΓ ίπήασιν είς τούν Όσμάν - ά- 
άν, ποΰταν τότι άάς ίδώ κΓ είπαν 
ντουν:

«Ίμές, ίφέντημ, φουούμαστιν ντούς 
Ρουμιος, γιατ' ερχοντιν καΐκια κουρ
σάρικα τούν τζαβούρηδουν είς τού 
Βαίν γκί δίουν ντους οί τζαβούρηδοι 
ύρουφην, κί φουούμουσιν νά μήμ μάς 
πλακώσουν νά μάς χαλάσουν!

Ή Όσμάν - άάς, ίκεΐ πόπρεπιν 
νά τούς καταμαράνει, ίσηκώστην γκί 
ήρτιν είς τού Λιβίσιν μ’ έναν άλάϊν 
I ουρκαλαδους άρματουμένους, γιά νά 
σκουτώσουν ντούς-ι-Χριστιανός κί νά 
κάμουν ντού χουργιό γιάγμα. Τότε 
εϊδασιν οί Χριστιανέ τούς Τουρκαλ- 
λάδους μί τις μαχαΐρις, πού συνάουν- 
ταν γκι ίκούνιν - ναν ντίς μαχαΐρις 
τουν, κΓ εΐπαν ντα τούσ Σαμουή- 
λην, πότυχιν νά ’ν’ ίδώ ίκεΐνις τις ή- 
μέρις. 'Ήταν Μάϊους μήνας.

Γοτι έτρεξάσιμ μπουλλές γυναΐκις 
είς τού Βαΐν γκί άλλις έπιασαν ντά 
βουνά γιά νά κρυφτοΰσιν, κί δούλος 
ή κόσμους ήρτιν ντά πάνου κάτου. 
I ότι ήρτιν γκ' ή Δισπότης — ή ίφκή 
του μαζί μ μας — ή Σαμουήλης (ποΰ 
’ν’ έτσι Δισπουτάδοι!), κΓ εΐχιν 

γκριμισμένουν ντού φιρμάνιν ντου 
στού στήρους του, κΓ ήρτιν είς τού 
Στούμπου τήμ μέσην, κί λέει τούν 
Όσμάν - άάν:

(Συνέχεια στό έπόμενο)

ΤΟ ΧΡΥΣΑΦΙ
Συνέχεια έκ τής 3η$ Σελίδας

Κάπως πλησιέστερα βρισκόταν 
μιά άλλη χώρα πού συνετέλεσε καί 
αύτή όχι λίγο γιά τήν αύξησι τού 
πλούτου τοΰ Σολομώντος. ’Ηταν ή 
χώρα τής περίφημης γιά τήν ομορ
φιά της καί γιά τά πλούτη της βα
σίλισσας του Σαβά. Ή χώρα τών 
Σαβαίων βρισκόταν στή νότια άκρη 
τής 'Αραβικής Χερσονήσου στή θέ
σι τής σημερινής Υεμένης.

Σάν πληροφορήθηκε ή περίφημη 
βασίλισσα γιά τά πλούτη τοΰ Σο
λομώντος έκανε τή σκέψι πώς άν έ
νωνε μαζί του καί τά δικά της πλού
τη θά σχηματιζόταν ένας θησαυρός 
πού δέν θά μπορούσε νά ξεπερασθή 
άπό κανένα άλλο. Σχημάτισε λοι
πόν ένα τεράστιο καραβάνι, ττού με- 
τέφερε έκτος άπό τήν ίδια τή βασί
λισσα καί 120 τάλαντα χρυσού, πο
λύτιμους λίθους, μπαχαρικά καί άλ
λα διαλεχτά προϊόντα, καί ξεκίνησε 
γιά τήν ‘Ιερουσαλήμ άποφασισμένη 
νά γοητεύση τόν ξακουσμένο βασι
λιά καί νά γίνη ή πρώτη άνάμεσ'; 
στις χίλιες άλλες γυναίκες του. Ό 
Σολομών έδειξε τότε γιά μιά άκόμη 
φορά πώς δέν έφερε άδικα τό χαρα
κτηρισμό τού σοφού γιατί κράτησε 
μέν τά πολύτιμα δώρα άφησε δμως τή 
βασίλισσα νά έπιστρέψη στόν τό
πο της.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοσι πριν 
νά φθάση ή βασίλισσα στήν Ιε
ρουσαλήμ εΐχε φθάσει ή φήμη πώς 
τά πόδια της ήταν τριχωτά σάν τοΰ 
ουρακοτάγκου. Γιά νά βεβαιωθή άν 
ή φήμη αυτή ήταν άληθινή έβαλε ό 
Σολομών τή βασίλισσα νά διάσχιση 
ένα μεγάλο διάδρομο πού ήταν σ’ 
ένα μέρος στρωμένο μέ γυαλί. Ή 
βασίλισσα τό πήρε γιά νερό καί ά- 
νασήκωσε τό φόρεμά της γιά νά μή 
βραχή. "Ετσι βεβαιώθηκε ό σοφός 
Σολομών πώς ή φήμη γιά τά τρι
χωτά πόδια δέν ήταν άπλή φήμη.

Δέν εΐναι γνωστό άν τό συνοικέ
σιο πού έπεδίωξε ή βασίλισσα τοΰ 
Σαβά άπέτυχε λόγω τών τριχωτών 
ποδιών της ή γιατί ό Σολομών δέν 
εΐχε διάθεσι νά προσθέση καί άλλη 
μιά στις χίλιες γυναίκες του, κά- 
νοντάς τες ίσες μέ τις νύχτες τής 
Χαλιμάς. Βέβαιο εΐναι πάντως πώς 
τό χρυσάφι εΐχε άπό τά πιο παληά 
χρόνια τή μεγάλη δύναμι πού έξα- 
κολουθεΐ νά έχη καί σήμερα. 

λοίμονο, πόσο τό μετάνοιωσαν κα
τόπιν.

Στις διακοπές, ή Έλίζαμπεθ 
Μπλάκγουελ, ζήτησε μιά θέσι για
τρού στό φτωχοκομείο τοΰ Μπλόκεϋ. 
Ό διευθυντής άρνήθηκε.

—Δέν υπάρχει θέσι γιά σάς, α
νάμεσα μας, τής άπάντησε κοφτά. 
Ίσως νά ξεχνάτε τό φύλο σας. Ε
μείς ποτέ.

'Ωστόσο, στό τέλος, βλέποντας 
τήν επιμονή της, καί θαυμάζοντας 
τό θάρρος της, τής πρόσφερε τή θέ
σι, πού ζητούσε.

Ή Έλίζαμπεθ έζησε γιά λίγους 
μήνες μέσα σ’ αύτή τήν άθλια τρύ
πα, οπού οί νοσοκόμες ήταν διεφθαρ
μένες, γεμάτες άγνοια καΐ άμορφω- 
σιά καί ή τροφή ήταν άπαίσια. Τή 
δέχτηκαν πολύ ψυχρά. "Οταν ή Έ
λίζαμπεθ έμπαινε σ’ ένα θάλαμο, οί 
συνάδελφοί της έφευγαν άμέσως. Ά
κόμα καί οί άρρωστοι—ζητιάνοι, φο
νιάδες καί μπεκρήδες, δέν έδειχναν 
νά έχουν φιλικές διαθέσεις άπέναν- 
τί της.

Τρεΐς μήνες άργότερα, ή Έλίζαμ
πεθ έφυγε γιά τό Παρίσι. "Ηθελε νά 
μελετήση χειρουργική. Οί Παρισινοί 
γιατροί τής φέρθηκαν μέ ύπερβολική 
εύγένεια, άπό μέσα τους δμως τή θε
ωρούσαν τρελλή, Δέν έγινε δεκτή ά
πό κανένα Πανεπιστήμιο. Τελικά, ά- 
πελισμένη, ζήτησε νά έργαστή στό 
μεγάλο μαιευτήριο Λά Ματερνιτέ.

Οί ύπηρεσίες της ήταν πολύ πε- 
ριωρισμένες. Μετέφερε δίσκους, έ
πλενε τις άρρωστες, κΓ έκανε ό
λες εκείνες τις άσήμαντες, μικροδου- 
λειές, πού μ’ αύτές καταπιάνονταν 
εκείνες πού σπούδαζαν μαίες.

Ομως μιά μέρα, ή μοίρα κτύπη- 
σε σκληρά τή γυναίκα, πού πάνω άπ’ 
ολα, φιλοδοξούσε νά γίνη χειρούργος. 
Κάποια νύχτα, ήταν έφημερεύουσα, 
χρειάστηκε νά κάνη μιά ένεσι σέ κά
ποιον άρρωστο, -αφνικά, ένώ κρα
τούσε τή σύριγγα στά χέρια, λίγο ά
πό τό ύγρό πετάχτηκε στά μάτια της. 
Τό πρωί τό ένα της μάτι έρεθίστηκε 
τρομερά. Ή μόλυνσι διαδόθηκε μέ 
άστραπιαία ταχύτητα σ’ ολόκληρο 
τό σώμα. Πέρασαν μήνες μέχρις δ- 
του ή Έλίζαμπεθ μπορέση νά έπι
χειρήση ένα ταξίδι επιστροφής. "Ε
γινε καλά, δμως τό ένα της μάτι κα
ταστράφηκε άνεπανόρθωτα καί μαζί 
μ αύτό τό πιο άκριβό όνειρό της. 
Λίγο άργότερα, στή Νέα Ύόρκη, ή 
Μπλάκγουελ, άποφασίζει νά έξασκή
ση οπωσδήποτε τό έπάγγελμά της. 
Οί δυσκολίες πού συναντά εΐναι ά- 
νυπέρβλητες. Μέ πολλές προσπάθει
ες, κατώρθωσε νά βρή τήν κατάλλη
λη στέγη. Τελικά, πανέτοιμη ή για
τρός Μπλάκγουελ περιμένει τούς 
πρώτους πελάτες.

Κανείς δέν φάνηκε. ’Έπειτα άπό 
τρεις, άτέλειωτες, έβδομάδες άνα- 
μονής ή Έλίζαμπεθ άποφάσισε νά 

ί κάνη γνωστή τήν ιστορία της.
Ή εφημερίδα «Τριμπιούν» τή δη- 

■ μοσίευσε λέξι πρός λέξι. Δειλά-δει- 
I λά, μέ άφάνταστες προφυλάξεις, άρ- 
। χισαν νά έμφανίζωνται οί πρώτοι άρ
ρωστοι.

Ή άρχή εΐχε γίνει. Ή Έλίζαμπεθ 
Μπλάκγουελ βιρσκόταν στό δρόμο, 
πού ώδηγούσε στήν επιτυχία. Εργά
στηκε σκληρά. Παράλληλα, μέ τό ια
τρείο, άνοιξε ένα μικρό φαρμακείο, 
άπ’ δπου διαλαλοΰσε παντού τή 
σπουδαιότητα, πού έχει ό καθαρός 
άέρας καί ή δίαιτα.

'Ωστόσο οί συμβουλές της δέν βρή
καν καί μεγάλη άπήχησι. Πολλοί μά
λιστα άνώνυμοι έπιστολογράφοι τής 
έστειλαν γράμματα ύβριστικά. Σύν
τομα τά χρήματά της έξαντλήθηκαν 
καί τότε μέ άρκετή άπογοήτευσι ά
ναγκάστηκε νά κλείση τό φαρμα
κείο.

Άφωσιώθηκε μέ περισσότερη θέρ
μη στή δουλειά της. Οί άρρωστοι άρ
χισαν νά πληθαίνουν. Λίγο καιρό άρ
γότερα ήρθε νά μείνη μαζί της, ή ά- 
δελφή της ’Έμιλυ, πού σπούδαζε κΓ 
αύτή ιατρική.

Ό έρχομός της άνοιξε καινούρ
γιους ορίζοντες στις δυο γυναίκες. 
Νά, μιά ύπέροχη εύκαιρία! Μαζί καί 
οί δυό, θά μπορούσαν ν’ άνοίξουν έ
να νοσοκομείο, άποκλειστικά γυναι
κείο.

Τό Μάιο τού 1857, τ’ όνειρο έγι
νε πραγματικότητα. Ή Έλίζαμπεθ 
μαζί μέ τήν ’Έμιλυ άνοιξε ένα μικρό 
νοσοκομείο άποκλειστικά γιά γυναί
κες καί παιδιά.
. "Ομως κΓ εδώ άκόμα ή κακοτυ- 
χία τις κυνηγούσε. Κάποτε, όταν μιά 
άρρωστη πέθανε, ένα μεγάλο πλή
θος, ώπλισμένο, μέ φτυάρια καί μα- 
κρυά ξύλα, κύκλωσε τό νοσοκομείο 
άπειλώντας νά τό καταστρέψη. Καΐ 
μονάχα οί έντονες διαμαρτυρίες μιας 
άρρωστης, πού οί δυό άδελφές είχαν 
σώσει άπό τό θάνατο, κατέφεραν νά 
τό σώσουν άπό τά χέρια τους.

Σιγά - σιγά, τό ίδρυμα είδε κα
λύτερες μέρες. Άνδρες γιατροί άρ
χισαν επιτέλους νά δείχνουν πιο κα
λές διαθέσεις. Άπό τό έξωτερικό, έ
φταναν ξένοι καθηγητές, γιά νά με
λετήσουν τις καινούργιες μεθόδους.

Τό 1866, ή Έλίζαμπεθ Μπλάκ
γουελ, ίδρυσε μιά καινούργια σχο
λή γιά γυναίκες. "Οταν πείστηκε πώς 
καΐ τά δυό ιδρύματα λειτουργούσαν 
κανονικά, έφυγε γιά τήν Αγγλία, τήν 
πραγματική της πατρίδα. Έκεΐ άρ- 
ρώστησε βαρειά. 'Ωστόσο τό πνεύμα 
της έμενε καθάριο, λαμπερό, αισιόδο
ξο μέ τις καλές ειδήσεις, πού έρχον
ταν άπό τήν Αμερική.

Διακόσιες γυναίκες είχαν άποφοι- 
τήσει άπό τή σχολή, πού ή ίδια ίδρυ
σε. Παντού άρχισαν νά ξεφυτρώνουν 
καινούργιες σχολές, στή Νέα Ύόρ
κη, στή Βοστώνη καί στή Φιλαδέλ-

(Συνέχεια έκ τή$ 2as Σελίδα;)
καί ή Αμφιτρίτη στό νησί. Ή άρχαία πόλι τής Τήνου βρισκόταν 
έκεΐ πού είναι ή σημερινή και δυό περίπου χιλιόμετρα νοτιοανατο
λικά της, στή σημερινή θέσι «Κιόνια», υπήρχε ναός τοΰ Ποσειδώνα 
καί τής Αμφιτρίτης, μέσα σ’ ένα ώραιότατο άλσος. Ό ναός αύτός, 
δπως μάς πληροφορεί δ Στράβων, ήταν όχι μόνο περίφημος, άλλά 
καί «θέας άξιος». Γύρω ύπήρχαν μεγάλα έστιατόρια γιά τόν κόσμο 
πού συγκεντρωνόταν γιά τις γιορτές, τις όποιες χαρακτήριζαν θυ
σίες και μεγαλόπρεπες τελετές. Γιορτές έπίσης γίνονταν πρός τιμή 
τοΰ Απόλλωνα, τοΰ Διονύσου, τοΰ Δία κΓ ένός ντόπιου μικροθεοΰ, 
τοΰ Καλλισταγόρα. Στήν Τήνο δ Ποσειδώνας λατρευόταν σάν «Μέ- 
γας Ιατρός» κΓ ύπήρχε στό νησί άσυλο καί θεραπευτήριο. Ήταν, 
λοιπόν, άπό τότε καταφύγιο τών αρρώστων, πού άναζητουσαν τή 
γιατρειά τους.

Λίγα νησιά γνώρισαν τις έπιδρομές, τις καταστροφές καΐ τις 
λεηλασίες πού γνώρισε ή Τήνος άπό τούς “Αραβες, τούς Σαρακη- 
νούς καί τούς πειρατές πού λυμαίνονταν τότε τό Αιγαίο. Καί μετά 
τήν κατάληψί της άπό τούς Φράγκους, τό 1204, δέν έπαψαν οί 
έπιδρομές. Ετσι τό κατάφυτο καί ώραιότατο στήν άρχαιότητα νησί 
έρημώθηκε, έγινε μιά μαύρη ξέρα, πάνω άπό τήν όποια πλανιόταν 
ή δυστυχία κΓ ή συμφορά. Οί κάτοικοι άναγκάζονταν νά έκπατρι- 
σθοΰν, νά ζητήσουν σ’ άλλες χώρες τύχη. Πήγαιναν έτσι στή Σμύρ
νη, στήν Κωνσταντινούπολη στό Τριέστι, στή Ρωσία... Πλουτί
ζοντας, δέν ξεχνούσαν τήν πατρίδα τους, στήν όποια έκαναν δωρεές 
καί διάφορα κοινωφελή έργα.

Μέ μιά τέτοια ιστορία είναι φυσικό δ χαρακτήρας τών Τη- 
νιακών νά fyq διαμορφωθή άνάλογα.Ό πατριωτισμός τους,ή προσή- 
λωσί τους στά πάτρια, ήταν καΐ είναι τέτοια, πού πήραν μέρος πρό
θυμα σ’ δλους τούς πολέμους καΐ τις περιπέτειες τοΰ έθνους. Είναι 
δμως καί χαρακτηριστικό δτι θέλοντας νά δώση τό πρώτο χτύπημα 
στήν Ελλάδα δ Μουσσολίνι, διάλεξε τήν Τήνο, τορπιλλίζοντας ανή
μερα τής ΙΙαναγίας, τό 1940, τό πολεμικό μας «"Ελλη».

Μά δέν είναι μονάχα αύτά, πού χαρακτηρίζουν τούς Τηνια- 
κούς. Μεγάλοι καλλιτέχνες, ζωγράφοι καί γλύπτες, δπως ό Χα· 
λεπάς, δ Λύτρας, δ Γύζης, δ Βιτάλης, δ Δρόσης, δ Σώχος κΓ άλλοι 
ήταν Τηνιακοί κΓ ή εισφορά τους στήν ελληνική τέχνη είναι άπό 
τις πιό σημαντικές.

’Εκείνο, δμως, πού έκανε τήν Τήνο διάσημη καί πανελλήνιο 
ίερό είναι ή Παναγία τής Τήνου. Ό περίφημος αύτός ναός, μέ τή 
θαυματουργή εικόνα του, εΐναι ένα συγκρότημα άπό μάρμαρο τής 
Πάρου, τής Τήνου καί τής Δήλου, άριστουργηματικό σύνολο νησιώ- 
τικης άρχιτεκτονικής, μέ μεγαλόπρεπη χάρι, άπλότητα κΓ άρμονία 
συνθέσεως, έχει μιά ιστορία θαυμαστή.

Ήταν τό 1821, ή χρονιά τής έπαναστάσεως, δταν ένας γέρος 
Τηνιακός, ό μπάρμπα - Μιχάλης Πολυζώνης, είδε στόν ύπνο του τήν 
Παναγία νά τοΰ λέη: «Σήκω καί πήγαινε νά σκάψης στό χωράφι 
τοΰ Άντώνη Δοξαρά καί θά βρής τήν εικόνα μου». Ό μπάρμπα - 
Μιχάλης πράγματι σηκώθηκε, πήγε στό χωράφι, έσκαψε μά δέ 
βρήκε τίποτα. Στό άναμεταξύ τήν έπομένη χρονιά, έπειδή στήν Τή
νο είχαν καταφύγει πολλοί "Ελληνες άπό τή Μικρά ’Ασία καί τά 
άλλα αίγαιοπελαγίτικα νησιά, ύπό συνθήκες ύγιεινής άθλιες, έπεσε 
έπιδημία πανώλους πού θέριζε τόν πληθυσμό. Τότε ακριβώς, τό 
καλοκαίρι τοΰ 1822, μιά μοναχή τής μονής Κεχροβουνίου, ή Πε
λάγια — τό κοσμικό της δνομα ήταν Λουκία Νεγρεπόντη — είδε 
πολλές φορές στόν ύπνο της τήν Παναγία, πού τής έπανέλαβε δσα 
είχε πή στό γέρο - Πολυζώνη, μέ τή σύστασι δμως τώρα ν’ άποταθή 
στούς δημογέροντες γιά τις έρευνες. Καί γιά δεύτερη φορά δμως 
δέν βρέθηκε τίποτα. Μόνο τά θεμέλια μιας παληάς εκκλησίας κΓ 
ένα ξεροπήγαδο. Ή πανώλης, στό άναμεταξύ, θέριζε. Μή ξέροντας 
τί νά κάνουν, άποφάσισαν νά χτίσουν ένα εκκλησάκι στ’ δνομα τής 
ΙΙαναγίας έκεΐ στό χωράφι τοΰ Δοξαρά. Τήν ήμέρα δμως τής τε
λετής τών έγκαινίων διαπιστώθηκε δτι τό παληό ξεροπήγαδο ήταν 
γεμάτο νερό τώρα. Αύτό τούς έκανε νά ένδιαφερθοΰν περισσότερο.

Μπήκε δ Γενάρης τοΰ 1823 κΓ ή πανώλης συνεχιζόταν. Στις 
30 τοΰ ίδιου μήνα, τήν ίορτή τών Τριών 'Ιεραρχών, είχαν συγκεν- 
τρωθή άρκετοί εργατικοί γιά νά βοηθήσουν στις τελευταίες εργασίες 
τής έκκλησίας. Ανάμεσα σ’ αύτούς ήταν κΓ ένας Τηνιακός εργά
της, δ Μανώλης Μάτσας ή Σπανός. Καθώς έσκαβε, δ κασμάς του 
χτύπησε κάτι ξύλινο. Περίεργος έσκυψε-νά δή τί ήταν. Βλέποντας 
μιά σανίδα, πού δ κασμάς του τήν είχε σχίσει στά δύο, τήν πήρε 
καί τήν καθάρισε άπό τά χώματα καί διαπίστωσε δτι ήταν ή εικό
να τής Παναγίας. 'Ο τρόμος του δμως ήταν αφάνταστος, δταν, 
προσαρμόζοντας τά δυό κομμάτια, είδε δτι κόλλησαν μονάχα τους, 
σάν άπό θαΰμα.

Τό πράγμα διαδόθηκε μέ ταχύτητα αστραπής κΓ δ κόσμος 
άρχισε νά τρέχη στήν εκκλησία γιά νά προσκυνήση τήν εικόνα. 
Θέλετε νά πιστέψετε σέ σύμπτωσι; Θέλετε νά πιστέψετε σέ θαΰμα; 
’Εκείνο, δμως, πού εΐναι γεγονός είναι δτι σέ λίγες μέρες ή πανώ
λης είχε έξαφανισθή δριστικά.

Μόλις ή εικόνα βρέθηκε, άποφασίσθηκε ή άνέγερσι τοΰ με
γάλου ναοΰ τής Εύαγγελίστριας. ΤΙ άνεύρεσί της, στήν κρίσιμη 
έκείνη γιά τό έλληνικό έθνος περίσταση είχε σάν άποτέλεσμα νά 
γίνουν πανελλήνιοι έρανοι γιά τήν άποπεράτωσι τής έκκλησίας, 
πού χτίστηκε πάνω άπό τήν αρχική έκκλησιά.

Ή εικόνα αύτή είναι μικρή σχετικά καί άπεικονίζει τόν Εύ- 
αγγελισμό τής Θεοτόκου. Εΐναι μιά εικόνα αρχαιότατη, άριστης 
τέχνης, άν καί είχε φθαρή άπό πυρκαϊά κΓ άπό τήν πολυχρόνια 
παραμονή της κάτω άπό τό έδαφος. Σήμερα είναι καταστόλιστη, 
σκεπασμένη δλη—έκτος άπό τά πρόσωπα—μέ χρυσάφι, ασήμι καί 
πολύτιμες πέτρες. Δέν είναι μόνο "Ελληνες έκεϊνοι, πού κατάθε- 
σαν άφιερώματα καί βοήθησαν στήν άνέγερσι τοΰ ναοΰ, άλλά καί 
ξένοι καί μάλιστα καμμιά φορά δχι Χριστιανοί, δπως δ ’Οθωμανός 
χιλίαρχος Μουσταφά αγάς, πού θεραπεύτηκε άπό γενική παράλυση 
ένας ’Άγγλος πλοίαρχος, πού σώθηκε άπό θαΰμα μπροστά στό λι
μάνι τής Τήνου κΓ ένα πλήθος άλλοι, πού θεραπεύτηκαν.

Υπάρχουν ίσως σκεπτικιστές, πού άμφισβητοΰν τά θαύματα. 
’Εκείνο δμως, πού δέν μπορούν νά άμφισβητήσουν είναι ή δύναμι 
τής πίστεως. Καί είναι μιά άπό τις μεγαλύτερες άλήθειες τά λόγια 
τοΰ Ίησοΰ δτι ή πίστι μετακινεί όρη. Τό βλέπουμε καί τό διαπιστώ
νουμε κάθε μέρα, σ’ δλες τις έκδηλώσεις τής ζωής. Πρέπει νάχη 
φθάσει κανείς στό έσχατα δρια τής άπογνώσεως καί τοΰ πόνου γιά 
νά νοιώση τή δύναμη αύτή, πού δδηγεϊ τήν καρδιά άπό τό σκοτάδι 
τής άπελπισίας στό άνέσπερο φώς.

Ιδιαίτερα γιά τούς "Ελληνες, ή Παναγία συμβολίζει τή γυ
ναίκα καί τή μητέρα, τήν αστείρευτη πηγή τής καλωσύνης καΐ τοΰ 
ελέους κΓ άπετέλεσε άνέκαθεν τό καταφύγιο τών απελπισμένων καί 
τή σκέπη ολόκληρου τοΰ 'Ελληνισμού.

ψεια. 01 μελέτες τής Μπλάκγουελ 
«περί υγιεινής» είχαν μεγάλη ζή- 
τησι καί μεταφράστηκαν σέ πολλές 
γλώσσες.

Στις 31 Μαΐου τοΰ 1910, ή πρώ
τη γυναίνα - γιατρός τής Αμερικής 
πέθανε καθώς κοιμόταν. Είχε πρα
γματοποιήσει έναν ψηλό σκοπό: Εΐ
χε δή τ’ όνειρό της νά παίρνη σάρ

κα καΐ οστά. Καΐ τό πιό σημαντικό: 
Εΐχε ανοίξει ένα δρόμο σέ άπειρες 
γυναίκες, ποΰ φιλοδοξούσαν ν’ άκο- 
λουθήσουν ένα παρόμοιο έπάγγελμα.

Στήν ’Αμερική ύπάρχουν σήμερα 
8.000 γυναίκες - γιατροί καΐ τρία 
νοσοκομεία, ποΰ τό προσωπικό τους 
άποτελεΐται άποκλειστικά άπό τό 
γυναικείο φύλο..
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Η κ. ΜΕΛΠΩ ΜΕΡΛΙΕ Β

Η στηλη αύτή έχει τήν τιμήν νά φιλοξενήση σή
μερα μίαν επιστολήν τής διακεκριμένης διευθύν
τριας τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών κ. 
Μέλπως Μερλιέ πρός τό Διοικητικόν Συμβούλων 

τοΰ Συλλόγου.

Γενεύη, HOTEL METROPOLE, .... 31
Πρός τό Διοικητικόν Ιυμβούλιον 

Μακρηνών καί Λιβισιανών " Η

Ιουλίου 1962
τοΰ Συλλόγου 

ΜΑΚΡΗ „
Α 8 ή ν α ς

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Συλλόγου Μακρηνών 
και /λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ» συνελθόιν είς έκτακτον συνε- 
δοίασιν έπί τή έκδόσει τοΰ βιβλίου «ΤΟ I Δ I Ω Μ Α 
ΤΟΤ ΛΙΒΙΣΙΟΤ ΤΗΣ ΛΤΚΙΑΣ» τοΰ 
καθηγητοϋ Πανεπιστημίου Θεσ>νίκης κ. Ν. Άνδριώτη ύπό 
τοΰ Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, άκοΰσαν τήν είσήγη- 
σιν τοΰ προέδρου τούτου έξάραντος τό έργον τοΰ έξοχου 
Έλληνος επιστήμονας ό όποιος ηϋηρεστήθη νά άσχοληθη 
άόκνως καί αφιλοκερδώς μέ τήν μελέτην τοϋ Ιδιώματος τής 
πατρίδος αυτών και νά τό άποδώση μέ τελείαν έπιστημονικήν 
πληρότητα,

Τήν στιγμήν τής έκτυπώσεως τής έ
φημερίδος άνηγγέλθη ό αιφνίδιος 
θάνατος τοΰ Προέδρου τού Συλλόγου 
καί Προέδρου τού Οικοδομικού Συνε
ταιρισμού αειμνήστου

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΦΗ

'Αξιότιμε καί φίλε
κύριε Πρόεδρε, 

Αξιότιμοι καί φίλοι
κύριοι Σύμβουλοι,

’Ήθελα νά σάς τηλεγραφήσω 
αμέσως μετά πού έλαβα τό «ΛΙ- 
ΒΙΣΙ», μέ τή συγκίνηση έκείνης 
τής στιγμής, άλλά τό τηλεγράφη
μα θά ήταν μακρύ, ελληνικά 
γραμμένο, καί φοβήθηκα μήπως 
εισχωρήσουν πολλές παραμορφώ
σεις καί λάθη. Γι’ αύτό δέν τό έ
καμα. Άλλά μήπως τώρα κόπασε 
ή συγκίνηση; Μέ τήν πέννα στό 
χέρι σκέπτομαι τ ί νά σάς πώ 
καΐ πώς νά σάς τά πώ, πώς 
νά σάς ευχαριστήσω, γιά τις γραμ
μές τής κυρίας Ρένας Βελισσαρί- 
ου, γιά τό ψήφισμά σας, γιά δλό- 
κληρο τό πανηγυρικό αύτό φύλ
λο, γιά τόν τρόπο πού τόσο στενά 
συνδέσατε μέ τ’ όνομά μου τ’ ό
νομα τοΰ άντρός μου, γιά δλα σάς 
εύχαριστώ μέ άγάπη κΓ εύγνω- 
μοσύνη.

Πώς δμως πρέπει έγώ νά σάς 
συγχαρώ, καί πώς νά εύχαριστή- 
σω τήν εκλεκτή μας φίλη καί 
συμπατριώτισσά σας, τήν Καλλιό
πη Μουσαίου - Μπουγιούκου; Λί
γες είναι οί τέτοιες ψυχές. Λίγες 
οί τόσο μεγάλες καρδιές. Λίγοι 
οί τέτοιοι άδαμάντινοι χαρακτή
ρα·

Κοντά τρεις πενταετίες είχαμε 
τήν κυρία Μπουγιούκου κοντά 
μας. Λαμπρή στό επάγγελμά της, 
κΓ έκεΐ μέ ύπερωρίες, κΓ έκεΐ μέ 
ανωτερότητα καί μέ άφοσίωση, έ
χει κατακτήσει τήν άγάπη όλων, 
προϊσταμένων καί συναδέλφων. 
Άλλά, δικαίως άναρωτιέται κα
νείς, πώς κατώρθωσε ή Καλλιόπη 
Μπουγιούκου παρ’ δλη τήν έπαγ- 
γελματική βαρειά ένασχόληση νά 
φέρει σέ πέρας μιά τέτοια δύσκο
λη καί μακροπρόθεσμη δουλειά, 
στά θρανία τής όποιας δέν είχε 
άλλοτε μαθητέψει; Αύτά είναι 
τά κατορθώματα πού συντελοΰν- 
ται μόνο μέ τήν πίστη καί τήν α
γάπη, μέ τήν εύφυία καΐ τήν ά- 
λύγιστη θέληση.

Τό έργο τής Καλλιόπης Μου
σαίου - Μπουγιούκου θά ήταν βέ
βαια, καί χωρίς τό πρώτο τεΰ- 
χος τό άφιερωμένο στό γλωσσικό 
ιδίωμα τοΰ Λιέισιοΰ, μιά άπό τις 
καλύτερες έλληνικές έκδόσεις Πα
ροιμιών. Ετσι δμως πέρνει μιά 
σημασία, ένα βάρος, πού τήν κα
θιστά πράγματι γιά τό Λιβίσι μιά 
πρωταρχική καί άναντικατάστα- 
τη μαρτυρία τής Ελληνικής καί 
Μικρασιατικής του ύπαρξης.

ΚΓ αύτό τ’ όφείλομε άποκλει- 
στικά στόν κ. Ν. Άνδριώτη, Κα
θηγητή τής Γλωσσολογίας στό 
Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης.

Άλλά κι’ έδώ θά έπαναλάβω: 
Λίγες είναι οί τέτοιες ψυχές. Λί
γες οί τόσο μεγάλες καρδιές. Λί
γοι οί τέτοιοι άδαμάντινοι χαρα
κτήρες.

'Όσα γλωσσικά ιδιώματα τής 
Μικρασίας μπόρεσε ώς τώρα νά 
δώσει τό Κέντρο Μικρασιατικών 
Σπουδών οφείλονται στήν άνιδιο- 
τέλεια καί στό μόχθο τοΰ κ. Άν
δριώτη καί δσο άφορά τήν Καπ
παδοκία καΐ σ’ έναν άξιο μαθη
τή του, τόν κ. ’Ιορδάνη Κεσσίσο- 
γλου, πού συνεργάστηκε μέ τούς 
έκλεκτούς Καππαδόκες συνεργά
τες τοΰ Κέντρου, τόν κ. Γ. Μαυρο- 
χαλυβίδη καί τόν κ. Δ. Φωστέρη.

Τό μελλοντικό πρόγραμμα γιά 
τά γλωσσικά ιδιώματα τής Μι- 
κρασίας είναι βαρύ, κΓ άν δια
τηρώ έλπίδες γιά τή συνέχισή 
του είναι γιατί ξέρω πώς δ κ. 
Άνδριώτης δέ θά φεισθεΐ καμμι- 
άς θυσίας γιά νά συνεχίσει τή 
διάσωση τών ιδιωμάτων τών τε
λευταίων έλληνικών πληθυσμών 
τής Μικρασίας. Θά μοΰ ήταν δμως 
δύσκολο, γνωρίζοντας τό φόρτο έρ- 
γασίας τών συνεργατών μου νά 
τούς ζητώ νέες θυσίες, άν δέ βα
σίλευε άναμεταξύ μας ή άγάπη, 
πού χωρίς αύτή κανένα μεγάλο 
έργο δέ στεριώνει.

Μέσα σ’ αύτό τό τόσο δικό της 
κλίμα μεγάλωσε τό έργο τής Καλ
λιόπης Μπουγιούκου. Ό φίλος κ. 
Πετρόπουλος, Καθηγητής στό Πα
νεπιστήμιο τής Θεσσαλονίκης, μέ 
τόν ώραίο διαφωτιστικό του πρό
λογο, συμπλήρωσε τόν πλούσιο τό
μο τών Παροιμιών. Ό κ. Μιχά
λης Σακελλαρίου, Καθηγητής στό 
Πανεπιστήμιο τής Θεσαλονίκης, 
ό κ. Νάσος Δετζώρτζης, συνετέ- 
λεσαν στήν αύστηρά πειθαρχημέ- 
νη παρουσίαση παραπομπών καί 
σημειώσεων.

Τέλος όφείλομε οφειλή μεγάλη 
στήν κυρία Πέτρου Μπακάκου, 
στόν κύριο καί στήν κυρία Μένη 
Μπακάκου, πού τίμησαν τό Κέν
τρο Μικρασιατικών Σπουδών μέ 
τό πρώτο ’Έπαθλο Πέτρου 
Μπακάκου. Χάρη σ’ αύτό τυ
πώθηκε τό δίτομο βιβλίο, πρώτη 
προσφορά τοΰ Κέντρου στό Λιβίσι 
καί στή Μάκρη τής Λυκίας. Θερ
μά τούς εύχαριστοΰμε.

Οποιος άγαπά εύγνωμονεΐ. 
’Έργο όμαδιακό,τό Κέντρο έκφρά- 
ζει τήν εύγνωμοσύνη του σέ δλους 
τούς οικοδόμους, επομένως, καί ι
διαίτερα, στούς πολύτιμους πλη- 
ροφορητές μας καί σέ δλους τούς 
Μακρηνούς και Λιβισιανούς. Μέ 
συγκίνηση άναπολοΰμε κΓ αύτούς 
πού μάς άφησαν, ποΰ δέν τούς νι
ώθομε λιγότερο κοντά μας. . .
Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Σύμβουλοι,
Κύριοι καί Κυρίες, Μέλη τοΰ Συλ
λόγου, Μακρηνοί καΐ Αιβισιανοί

Σάς εύχαριστώ καί πάλι πολύ 
θερμά γιά τήν ψυχική τόνωση πού 
μοΰ δίνουν οί άγαπητοί έκπρόσω- 
ποι τής Μάκρης καί τοΰ Λιβισιοΰ. 
Ελπίζω νά συνεχίσαμε τήν έρευ- 
νά μας γιά τή Λυκία. Τίποτα δέν" 
εΐναι άδύνατο μέ τέτοιους συνερ-' 
γάτες. "Οταν θά έλθομε στήν Ά-ΐ 
θήνα γιά λίγους μήνες, ελπίζω! 
μέσα στό 62, θά είμαστε εύτυχεΐς,! 
ό άντρας μου κΓ έγώ, νά γνωρί-; 
σομε τόν Σύλλογό σας, νά χαροΰ-' 
με μαζύ τό δίτομο λαμπρό βιβλίο, 
πού όφείλομε στούς έκλεκτούς συγ-, 
γραφείς του, καί ν’ άνταλλάξουμε' 
τις σκέψεις μας γιά τήν άναβίωση' 
τής Μάκρης καί τοΰ Λιβισιοΰ, ώσ-' 
τε, άντάξια μ’ αύτό πού έγινε νά1 
τή συνεχίσαμε, γιά νά σώσομε άπό' 
τόν Ελληνισμό τής Λυκίας δ,τι! 
είναι άκόμη δυνατό νά σωθεί. Θά! 
ζητήσω γιά τή συνέχιση τής έρή 
γασίας αύτής άν τό επιτύχομε, τή 
βοήθεια δλων τών Μακρηνών καΐ. 
Λιβισιανών. !

Καί πάλι γιά δλα εύχαριστώ,· 
άγαπητοί φίλοι, μέ άγάπη κΓ εύ-. 
γνωμοσύνη. !

Μ’ έξαιρετική τιμή
ΜΕΛΠΩ ΟΚΤΑΒΙΟΓ ΜΕΡΛΙΕ

ΨΗΦΙΖΕΙ 
όμοφώνως δπως έκφρασθή διά τοΰ παρόντος ή ευγνωμοσύνη 
τοΰ Συλλόγου πρός τόν καθηγητήν

ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΑΝΔΡΙΩΤΗΝ 
διότι διά τής περισπούδαστου εργασίας του παρέδωσεν εις 
τήν ιστορίαν τήν συμβολήν τής πατρίδος των εις τόν γλωσ- 
σολογικύν πλούτον τής Ελλάδος, και

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
δπως αποστολή εις αύτόν τό παρόν ψήφισμα καί δημοσιευθή 
διά τής εφημερίδας τοΰ Συλλόγου «ΛΙΒΙΣΙ».

Έν Άθήναις τή 12 ’Ιουνίου 1962
Ό Πρόεδρος Ή Γραμματεΰς

Μ. ΣΑΡΑΦΗΣ ~ ' ΛΝΤ. ΙΈΩΡΓΑΛΙΔΟΤ
Τά Μέλη

Τό Διοικ. Συμβούλιου τοΰ Συλλόγου Ένωσις Μακρη- 
νών καί Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ» συνελθόν εις έκτακτον 
συνεδρίασιν καί λαβόν ΰπ’ όψει τήν ύπό τοΰ εκλεκτού βλαστού 
τής Πατρίδος μας

ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΜΟΥΣΑΙΟΥ - ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ 
κατόπιν ακαμάτου, μακροχρονίου καί επαινετής προσπάθειας, 
έπιτευχθεϊσαν περισυλλογήν και διάσωσιν πολυτίμου λαογρα- 
φικοΰ υλικού τής Πατρίδος μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
δπως διαδηλώση τόν θαυμασμόν του διά τό έπιτελεσθέν τού
το άθλημά τό όποιον παραδίδει τήν μενέτειραν ήμών είς τήν 
αθανασίαν, και

ΨΗΦΙΖΕΙ
όπως έκφραση πρός τόν ισάξιον τοΰτον γόνον τοΰ ευκλεούς 
πρώτου διδασκάλου καί ίδρυτου τοΰ Δημοτικού Σχολείου Λι- 
βισίου αειμνήστου Μιχαήλ Μουσαίου, τήν άκραν ευαρέ
σκειαν καί ευγνωμοσύνην απάντων τών μελών τοϋ Συλλόγου.

Τό παρόν ψήφισμα έπιδοθήτω : ίδιοχείρως εις ειδικήν 
τελετήν καί δημοσιευθήτω διά τής έφημερίδος τοΰ Συλλόγου 
«ΛΙΒΙΣΙ».

Έν Άθήναις τή 12 'Ιουνίου 1962

Ό Πρόεδρος Ή Γραμματεΰς
Μ. ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΤ

Τά Μέλη

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοΰ Συλλόγου Μακρηνών 
καΐ Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ» Θεωρεί ύψίστην αύτοΰ ύποχρέ- 
ωσιν δπως έκφραση τάς Θερμάς εύχαριστίας του είς τόν Κα
θηγητήν τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΝ
διά τήν έμπνευσμένην εισαγωγήν ήν έκαμεν είς τό βιβλίον: 
ΙΙΑΡΟΙΜΙΑΙ ΊΌΓ ΛΙΒΙΣΙΟΓ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ τής 
κ. Καλλιόπης Μουσαίου - Μπουγιούκου έκδοθέντος ύπό του 
Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, καΐ

ΨΗΦΙΖΕΙ
δπως τοϋ έπιδοθή τό παρόν ψήφισμα ώς έλάχιστον δείγμα 
ευγνωμοσύνης διά τό ένδιαφέρον καί τούς κόπους του καί 
δημοσιευθή οιά τής έφημερίδος τοΰ Συλλόγου «ΛΙΒΙΣΙ».

Έν Άθήναις τή 12 ’Ιουνίου 1962
Ό Πρόεδρος Ή Γραμματεύς . Τά Μέλη

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

, Μιλήσαμε στό προηγούμενο χρο
νογράφημα γιά τό Θαΰμα τών ’Ανει
δικεύτων Ελλήνων, πού δέν είχαν το 
μέσα ή τήν εύκαιρία νά είδικευθοΰν 
'άλλά πού ή θεία φλόγα τής δημιουρ- 
•γίας τούς έκανε θεμελιώτες τής πε
ρίφημης ιδιωτικής πρωτοβουλίας πού 
έφερε καί φέρνει τήν πρόοδο στόν τό- 
'πο μας.
• Δίπλα δμως στή δημιουργική δρά- 
'ση αύτών τών όλίγων ύπάρχει ή φθο- 
,ροποιός άδράνεια τών ανειδικεύτων 
’δερβισάδων. Γέννημα καί θρέμα του 
ίμεγάλου έχθροΰ τής Ελληνικής φυ- 
'λής, τοΰ Πολιτικαντισμοΰ, πού χω- 
,ρίζει τούς πολίτες σέ μόσχους σι- 
'τευτούς ή νεροκουβαλητάδες τής έ- 
ί ξουσίας, καί σέ άποδιοπομπαίους 
τράγους, οί δερβισάδες αύτοΐ είτε 
'είναι μορφωμένοι είτε αμόρφωτοι, 
'είτε ειδικευμένοι είτε άνειδίκευτοι, εΐ- 
^ναι δλο: προσηλωμένοι μέ δημοκρα
τική ισότητα καί έπιστημονική έμ- 
'βρίθεια στό Νόμο τής ’Αδράνειας.
’ Εΐναι χωρισμένοι σέ δυό κατηγορί-

Ή οδύνη τών μελών άμφοτέρων τών 
Διοικητικών Συμβουλίων διά τήν σκλη
ρόν καί μεγάλην απώλειαν τού άγαπη- 
τού των Προέδρου, έμψυχωτού κάθε 
έργου των είναι άπερίγραπτος.
Τό ΛΙΒΙΣΙ άναγγέλει μετά μεγάλης του 
λύπης τήν θλιβερόν εϊδησιν πρός ό
λους τούς πατριώτας καί άναγνώ- 
στας του καί έπιφυλάσσεται νάάφιε- 
ρώση τό έπόμενον φύ*λον  του εις 
μνήμην τού άναντικατάστατου Προ
έδρου.
Στή μονάκριβη κόρη του, στόν γαμ
βρό του καί σ' όλους τούς ύπολοί- 
πους συγγενείς εκφράζει τή βαθειά 
συμπάθεια του διά τήν μεγάλην απώ
λεια ή όποια εΐναι καί ίδική του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Ό ΟΙκοδ. Συνεταιρισμός Μα
κρηνών και Λιβισιανών «Η ΜΑ
ΚΡΗ» άνακοινοΐ ευχαρίστως τά 
κάτωθι:

α) "Οτι τά πρώτα άγορασθέν- 
τα 60 στρέμματα διετέθησαν α
μέσως.

β) Εύρεθείς εις τήν ανάγκην, 
λόγφ υποβολής πολλών αιτήσεων, 
ήγόρασεν έτερα δέκα ήτοι έν συ- 
νόλω 70, άτινα καί διετέθησαν ε
πίσης.

γ) Εύρεθείς καί αύθις είς τήν 
ανάγκην, λόγω υποβολής καί άλ
λων αιτήσεων προήλθεν είς τήν 
αγοράν ένός άλλου τεμαχίου εν
νέα περίπου στρεμμάτων, τά ό
ποια καί διετέθησαν επίσης.

"Απασα ή άγορασθείσα περιο
χή παρά διαφόρων ιδιοκτητών α
ποτελεί συνεχόμενα τεμάχια.

Τό Συμβούλων μελετά ήδη τήν 
δυνατότητα αγοράς καί άλλων 

στρεμμάτων, έφ’ δσον πληρούν- 
ται οί δροι έπιδιώξεώς του, ήτοι 
τής συνεχομένης έκτάσεως κλπ.

’Εν τώ μεταξύ ύπεγράφη προ- 
σύμφωνον μέ τούς τοπογράφους 
κ. κ. Σωτηρίου Σωτηρίου καί Ι
ωάν νου Στρατή διά τήν ρυμοτό
μησαν τών οικοπέδων ήτις ήδη 
ήρχισεν.

Ή ρυμοτόμησις ήκολούθησε

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΡΑΜΑ
ες. Οί ανειδίκευτοι, δηλ. τά άπελέ- 
κητα στουρνάρια, πού ξέρουν δμως 
τό χάλι καί έχουν συγκεντρώσει τήν 
έξυπνάδα τους στή γλώσσα καί στά 
άκρα. "Ηγουν γλωσσοκοπάνες 
σκαρφαλωτήδες. Χοντροχάλαζο 
λόγια τους, ιστός αράχνης οί μα
νούβρες τους, ζαλίζεται ό άρμόδιος 
(συνήθως αναρμόδιος) καί τοΰ πα
ραδίνει τή θέση κι’ αλλοίμονο στούς 
ειδικευμένους πού βρίσκουνται άπό 
κάτω. Σέ λίγα χρόνια τούς έχει κά
νει κι’ αύτούς άνειδίκευτους χωρίς 
δύναμη γιά άντίσταση.

Στήν άλλη κατηγορία οί ειδικευ
μένοι κεφαλάδες, κοινώς πελεκημένο 
στουρνάρια, πού έχουν άνταλλάξει 
τόν εγκέφαλό τους μέ ένα τόμο φώ
το - άντίγραφα συγγραμμάτων επι
στημονικών. Βαρύς ό τόμος παρα
λύει τά άκρα, δπως ό βόας, ό συ- 
σφικτήρ σάν καλοφάει. Αύτοΐ άπλώ- 
νουν τήν πραμάτεια τους σ’ ένα πάγ
κο καί στέκουνται άπό πίσω άκίνη- 
τοι καί μισοκοιμισμένοι. Σάν τόν

και 
τά

τής 30-6-1962
τήν νόμιμον όδόν τής διαδικασί
ας, συνεφωνήθη δέ αντί τριακο- 
σίων πεντήκοντα δραχμών (350) 
κατά στρέμμα.

Κατά συνέπειαν έκαστος τών 
αγοραστών βαρύνεται μέ τό ανω
τέρω ποσόν, δπερ παρακαλεΐται 
δπως καταθέση εις τά Γραφεία 
τοΰ Συνεταιρισμού έντός ένός 
μηνός έφ’ άπαξ ή εις δύο δεκα
πενθημέρους δόσεις άνά 175 δρχ. 
έκαστη (άπό 1ης ’Ιουλίου — 30 
’Ιουλίου δραχμ. 350) ή είς δύο 
δόσεις τήν 15)7)62 δραχμ. 175 
καί τήν 30ήν ’Ιουλίου δρχ. 175).

Τό Διοικητικόν Συμβούλων κα
ταβάλλει πάσαν προσπάθειαν δ
πως συντόμευση τάς εργασίας αί 
όποΐαι προηγούνται τής κληρώ- 
σεως τών οικοπέδων, ή οποία έλ- 
πίζεται νά γίνη έντός τού μηνός 
Αύγούστου ή Σεπτεμβρίου.

Διά τόν λόγον τούτον παρακα
λούνται δλοι οι άγορασταί οικοπέ
δων δπως έξοφλώσιν έγκαίρως 
τάς ταμειακάς υποχρεώσεις των, 
διά νά μήν προέρχεται έκ τού λό
γου τούτου καθυστέρησις είς τάς 
προόδους τών έργασιών.

Άργότερον εν Γενική Συνελεύ- 
σει θέλουσιν άνακοινωθή καί πε
ραιτέρω ένέργειαι τού Δ. Σ. τού 
Συν)σμού.

πού κάνουν θόρυβο. Κι’ άν δέν σκο
τίζεται κανείς γιά τήν παιδεία μας 
εΐναι άκριβώς γιά νά διατηρείται ό 
θεσμός τών στουρναριών. Κι’ δσα 
διαμάντια βγάζει ή Ελληνική γή, με
γαλώνουν μέ τό φόβο μή πέσουν στήν 
κατηγορία των στουρναροπλήκτων, 
καΐ πέρνουν των όματιών τους καί 
πάνε νά στολίσουν άλλες πολιτείες 
στά ξένα. ’Απομένουν έδώ οι λίγοι, 
οί γενναίοι, πού κρατάνε άσβεστη 
τήν άμάχη μέ τούς σκαρφαλωτήδες 
καΐ τούς μπούφους.

"Ισως τά πράματα νά ’ταν δια
φορετικά άν δέν έλειπε καΐ ή άλλη 
ΐϊΓίτηνηπirr τγγιΧιτγ?ι\> Λτγπι ιριμΛπι rn~

μττοΰφο ττού στέκει ακίνητος μέ μι- 
σόκλειστα τσιμπλιασμένα μάτια ο
πού κολάν οί μυΐγες απάνω, ώσπου 
νά ’ρθη τό πουλί νά φάει τις μυΐγες 
καί τότε άνοίγει τή χαψώνα καί χάπ! 
πάει τό πουλί. "Ετσι περιμένουν κι’ 
αύτοΐ τόν αναρμόδιο μέ τήν έξουσία 
τοΰ άρμόδιου, νά θαμπωθή άπό τήν 
πραμάτεια, γιά ν’ άνοίξει τή χαψώ
να του ό μπούφος καί νά φάει τή θέ
ση. Αύτή εΐναι ή μοναδική κίνηση 
πού γνωρίζει τό πελεκημένο στουρ
νάρι. Μόλις θρονιαστή στή «θέση» 
θά μαζέψει γύρω του ευνοούμενους δ
λους τούς ανειδίκευτους σκαρφαλω- . . .
τήδες, πού θά κάτσουν κι’ αύτοΐ σάν : κατηγορία πολιτών, άπομεινάρι αί- 
τις μυΐγες τοΰ μπούφου, μάτια τών1''"'"" '·«------ ~κ—
όματιών του, γιά νά τόν ειδοποιούν 
κάθε φορά πού θά παρουσιασθή κα
νένας έπικίνδυνος αντίπαλος, γιά νά 
βγή άπό τή μεγαλοπρεπή του άδρά- 
νεια καΐ ν’ ανοίξει τήν χαψώνα του.

"Ετσι ή στουρναρόπληκτος Ελλάς 
βρίθει άπό ειδικευμένους πού δέν κά
νουν τίποτα καί άπό ανειδίκευτους

ον ' ώνων δουλείας, δηλ. οί λιβανιστάδες 
”Λ··· 1 καί σφογγοκολάριοι, πού περιποι

ούνται τά μάτια τών μπούφων καΐ δί
νουν χέρι βοήθειας στούς σκαρφαλω
τήδες μπάς καΐ μασήσουν κι’ αύτοΐ 
κάτι. Καί δέν ξέρουν πώς έτσι κάνον
τας θά μασήσουν τήν ίδια τους τή 
σάρκα.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛ1ΣΤΡΑΤΟΣ&ΠΡΟΚΛΑ
Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

Συνέχεια έκ του -προηγουμένου

Ή άσχετη, αύτή, άπάντηση πού 
έδωσε ό Καλλίστρατος στά δ,σα σι
γοψιθύρισε, δέν τόν ικανοποίησε. Φο
βόταν, μήπως ή Πρόκλα θά είχε τήν 
ικανότητα νά άναπλάση στό μυαλό 
της δλα, δ,σα έκεΐνος εΐπε σιγανά ε
νάντια στήν έπικρατοΰσα θρησκευ
τική τάξη κι’ αύτό θά ήταν δυνατό 
νά τόν καταστήση στά μάτια τής συ
νοδού του σάν ένα κακομαθημένο 
παιδί πού άγαπά τό ψέμα καί μισεί 
τή θρησκεία. ’Έπρεπε, λοιπόν, νά 
μή τής δώση καιρό γιά μιά τέτοια 
σκέψη. Καί έξακολούθησε νά ζητά 
πληροφορίες γιά τό Ναό.

— Τό έσωτερικό του προξενεί τή 
χαρά τών θνητών, γιατ’ εΐναι γεμά
το χάρη, εΐπε ή Πρόκλα. Νομίζεις 
δτι δλα, έκεΐ, έχουν ούράνια προέ
λευση.

— Σάν τί άκριβώς έχει μέσα; μή
πως έμαθες άπό κανέναν; ρωτούσε 
ό Καλλίστρατος μ’ άπορία, τάχα, έ
νώ στό βάθος έπαιζε μέ τή θρησκευ
τική της άφέλεια.

— Λένε, πώς δ,τι πιό καλό έχει 
νά δείξη ή μαστοριά τού ’Ικτίνου καί 
Καλλικράτη πάνω στή γραμμή τοΰ 
κτιρίου, άσύγκριτα πιό άξιο καί θαυ
μαστό έχει νά έπιδείξη ή θεόπνευ
στη τέχνη του Φειδία σέ γλυπτά και 
διάκοσμο μέσα <Γ αύτό, άπάντησε 
ή Πρόκλα. Μόνο τό άγαλμα τής Ά- 
θηνάς άξίζει, δσο κανέν’ άλλο στόν 
κόσμο...

Ό Καλλίστρατος έξακολουθοΰσε 
νά θαυμάζη τά έξωτερικά τοΰ Παρ
θενώνα καί συγχρόνως ν’ άκούη, κά- 

'πως άφηρημένα, δ,σα έλεγε σ’ αύτόν 
ή Πρόκλα.

— Κατηφορίζουμε; ρώτησε ξα
φνικά ό Καλλίστρατος, παίρνοντας 
ταυτόχρονα μιαν άνάσα βαθειά. . .

Ή έπιστροφή άρχισε νά γίνεται 
σιγά - σιγά άπό τόν μοναδικό πλα
τύσκαλο δρόμο. Στά μισά τής δια
δρομής, ό Καλλίστρατος, σταμάτη
σε καί κύτταξε μέ θέρμη τό τέλειο 
τής φύσεως δημιούργημα, τήν Πρό
κλα. Έκείνη δισταχτικά, μά τόσο 
ποθητά τόν μιμήθηκε κι’ ένα δάκρυ 
άρχισε νά κυλάη άργά, πολύ αργά, 
άπό τήν άκρη τ’ άριστεροΰ της μα
τιού.

— Γιατί κλαΐς; τή ρώτησε ό νεα
ρός συνοδός της.

— ’'Οχι. . . Τίποτα δέν εΐναι, ά- 
πάντησ’ έκείνη, ένώ κατάπινε ένα 
λυγμό. Θυμήθηκα τούς γονείς μου... 
Τό σπίτι μου. . .

— Μέ τέτοια, δμως, κλαμένα μά
τια δέ μπορώ νά σέ συνοδεύσω στήν 
Πόλη. "Ας λοξοδρομήσουμε, λοιπόν, 
πρός τήν πλαγιά τού λόφου κΓ ας 
παραμείνουμε έκεΐ, ώς δτου σού πε- 
ράση...

Τά γκρίζα, τραχειά βράχια τής 
πλαγιάς, πλαισιωμένα μέ μιάν ά
γρια, ξεθωριασμένη, βλάστηση άρ- 
νήθηκαν νά φιλοξενήσουν τό νεαρό 
ζευγάρι. "Ετσι, άναγκάστηκαν νά 
καθήσουν κάτω άπό τή σκέπη ένός 
φουντωτού πεύκου. ____ ___

Ή Πρόκλα εΐχε καρφώσει τό βλέμ
μα της σ’ ένα σημεΐο, σάν νάθελε νά 
διαπεράση μ’ αύτό τό κενό, τό τί
ποτα.

— Γιατί είσαι τόσο άπορροφημέ- 
νη; τήν παρατήρησε ό Καλλίστρατος. 
Γιατί ατενίζεις τόσο νοσταλγικά τήν 
άπόσταση άφού σέ λίγο καιρό θά τή 
δαμάσης πηγαίνοντας στούς δικούς 
σου;

Ή Πρόκλα γύρισε καί τόν εΐδε μέ 
πονεμένη έκφραση. Καί τότε ό ω
ραίος έφηβος κατάλαβε. 'Η κοπέλλα 
τόν άγαποΰσε καί μάλιστα μ’ δλη 
τή δύναμη τής ψυχής της. ’Έτσι, 
τούλάχιστο, έδειχναν τά μάτια της, 
άλλά κΓ δλη ή συμπεριφορά της, ά
πό τήν περασμένη κιόλας βραδυά, 
άπό τότε πού θέλησε νά βοηθήση κΓ 
αύτή στό σβήσιμο τών λυχναριών. 
Ό χαλινός, δμως, τής κοριτσίστικης 
ντροπής της άναχαίτιζε τήν όρμητι- 
κότητα τοΰ συναισθήματος της μέ 
διάφορους τρόπους.

— Άπό καιρό περίμενα τίς στι
γμές αύτές, Πρόκλα, γιατί κΓ έγώ 
σ' άγαπώ, έξακολούθησε νά μιλά ό 
Καλλίστρατος. "Αφησε, λοιπόν, τά 
προσχήματα, ώ πανώριο τού Νί
κανδρου γέννημα καί έπίτρεψε στόν 
έαυτό σου ν’ άκολουθήση τό δρόμο 
πού έδειξε σ’ έμάς τούς δυό ή άνε- 
ξιχνίαστη τής Μοίρας βουλή. Θέ
λεις, τώρα, νά μάθης καί τήν άφορ- 
μή τής άγάπης μου; άλλά εΐναι τό
σο διάχυτη σ’ δλο σου τό είναι- κΓ 
άν, έσύ, σέ θέση δέν είσαι νά τή δι- 
ακρίνης τή ξεχωρίζω, δμως, έγώ. 
Ποια εΐναι; νά κοίτα: 'Ο άνθρωπος, 
παρ’ δλο δτι δέν εΐναι τέλειος, ωσ
τόσο, άποζητά τό τέλειο. Καί σύ, 
χωρίς νά τό θέλης, έγινες όμοια μ’ 
εκείνο πού τό λένε άλλοιώς καί «κα
νονικό». "Ω, πόσο ξεχωρίζεις άπ’ τίς 
άλλες! Αρμονικά συνδυασμένα τά 
όσα τής ψυχής σου χαρίσματα μέ τά 
τόσα τοΰ νοΰ σου, τίποτ’ άπ’ αύτά 
δέ μπορεί νά ζηλέψη ή άγαλματένια 
κορμοστασιά σου.

Ό Καλλίστρατος, γυρίζοντας πιό 
καλά πρός τό μέρος της, συνέχισε:

— Δέν είσαι όμορφη Πρόκλα. . .
Ή κοπέλλα γύρισε καί τόν κύτ

ταξε κατάματα, άπορημένη, ϊσως, 
γι' αύτή του τήν άντίφαση. Μά ό 
αισθηματικός συνομιλητής της, κά- 
μνοντας πώς δέν εΐχε πρεσέξει τήν 
έκπληξή της, έξακολούθησε στόν ί
διο τόνο τήν έξομολόγησή του:

— ... Άλλ’ αύτή ή ίδια ή όμορ
φιά προσωποποιημένη καί προβαλ- 
λομένη σ’ δλο της τό μεγαλείο. Παρ’ 
όλο αύτό, δέ θέλω νά πώ, πώς σ’ ά- 
γοπώ γιατ’ είσαι ώραία. Εΐσαι ω
ραία γιατί σ’ άγαπώ. . .

Ή Πρόκλα, μαγεμένη άπό τό χεί- 
μαρο τών έγκωμιαστικών έτούτων 
φράσεων πού συνοδεύονταν άπ’ τ’ 
απαλό τού πεύκου θρόισμα, καί τών 
τζιτζικιών τό ρυθμικό τραγούδι, ά- 
κούμπησε πάνω στό παλλόμενο στή
θος του κλείνοντας, ταυτόχρονα, τά 
μάτια της μέ ηδονή, τόσο πρωτό
γνωρη γι’ αύτήν.

ι (Ακολουθεί)

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΘΕΑΤΡΟ 
ΜΕΤΡ Γ ΑΙΤ

ΟΔΟΞ ΟΝΕΙΡΩΝ
ΜΑΝΟΥ ΧΑΤΖΗΛΑΚΗ

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΚΡΟΓΥΑΛΙΕΣ
Ή φυσική διάπλαση τής Ελλάδος 

μας, συμπληρώνεται μέ τά απέραντα 
γραφικά άκρογιάλια της, πού κορ
νιζάρουν καί στολίζουν τό σώμα της 
Ή Ελλάδα, γεννήθηκε μέσα στή θά
λασσα καί νανουρίζεται αιώνια μέσο 
στή γαλανή άγκαλιά της, μέ τούς μύ
θους τών Νιρηίδων καί τής Γοργό
νας.

Ή φύση, μέ άπλοχεριά σκόρπισε 
γύρω - γύρω στήν Ελλάδα, δαν
τελωτές άκρογιαλιές καί ό Ελληνι
κός λαός, άπό τά πρώτα του βήμα
τα αγκαλιάστηκε μέ τό στοιχείο τής 
θάλασσας, τό όποΐο τού έξασφάλισε 
τήν φυλετική του προνομιούχο ύπε- 
ροχή, σάν γνησιωτέρου μεσογειακού 
λαοΰ. Κάθε άκρογιάλι καί κάθε πα
ραθαλάσσιο μέρος, έχει μέσα στό κέ- 
λυφος τών μυστικών του, μιά ιστο
ρία, ένα θρύλο κΓ ένα μύθο άληθινό. 
Οί πρώτοι 'Έλληνες πού βρέθηκαν 
κοντά στά άφριστά νερά τής θάλασ
σας, ξαμολύθηκαν γιά τά σφουγγα
ράδικα. 'Ο λιτοδίαιτος λαός μας ζε 
άπό τή θάλασσα καί εΐναι κατά με
γαλύτερο ποσοστό ναυτικός. "Ολο 
τά παράλιά μας καί τά νησιά μας, 
είτε τόΰ Αιγαίου, είτε τοΰ Ίονίου 
Πέλαγους, εΐναι σκεπασμένα μέ τά 
δίχτυα τών ψαράδων μας, πού πα- 
λαίβουν μέ τήν άπιστία τής θάλασ
σας, γιά νά τής ψαρέψουν τό θησαυ
ρό. "Ελληνας θά πή ναυτικός. Πό
σοι καλόκαρδοι θαλασσόλυκοι δέν 
ταξίδεψαν άπ’ τά άκρογιάλια μας, 
γιά άλλους τόπους; Πόσες μανοΰλες 
έκλαψαν γιά τούς γυιούς πού μπαρ
κάρισαν; Πόσα ναυτόπουλα άποχαι- 
ρέτησαν τούς γονείς καί συγγενείς 
μέ δάκρυα καί άσπασμούς; Κάθε ά
κρογιάλι κΓ ένα ξωκκλησάκι. τοΰ 
Άη - Νικόλα. Πόσοι άνθρωποι και 
πόσες ναυτικές ψυχές έχουν σωθή, 
στά σωτήρια αύτά άκρογιάλια, άπό 
τήν άγρια κυματοθάλασσα; Κανένα 
άκρογιάλι δέν έχει μείνει άδάκρυτο 
μά καί κανένα δέν έχει μείνει δίχως

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Μπορεί ό Μόνος Χατζιδάκης νά εΐ
χε ξεκινήσει μέ τήν πρόθεση ν’ άνα- 
νεώσει τήν Ελληνική ’Επιθεώρηση. 
Γί σημασία έχει αν γράφοντάς το έ
βγαλε κάτι άλλο; Μέ πρόθεση δέ 
γράφτηκε ποτέ κανένα έργο τέχνης, 
ενώ ή πρόθεση γιά άριστουργήματα 
μας εχει προσφέρει τοΰ κόσμου τίς 
σαχλαμάρες. ’Έπειτα δλοι δσοι συ
νέβαλαν στήν «‘Οδό ’Ονείρων» δή
λωσαν δτι δέν μπορούν νά ξεκαθαρί
σουν τί άκριβώς εΐναι αύτό πού έ- 
φιαξαν. ΓΓ αύτό καί μοΰ εΐναι άκα- 
τανοητο πώς έπέτρεψαν στόν έαυτό 
τους νά κρίνουν τό έργο σάν επιθε
ώρηση ύστερα άπό τέτοια δήλωση. 
ΆλΛά καί ή δήλωση νά μήν εΐχε γί
νει, ένας άντικειμενικός κριτής πού 
ξέρει τόν μηχανισμό τής θεατρικής 
οημιουργίας, δέν έπιτρέπεται νά 
κρίνει τήν πρόθεση σάν άποτέλεσμα 
άλλά τό ίδιο τό άποτέλεσμα άνεξάρ- 
τητα άπό τήν πρόθεση. Ή πρόθεση 
εΐναι μιά άπλή άφορμή γιά τήν έμ
πνευση, άπό κεΐ κ’ υστέρα ή έμπνευ
ση δουλεύει μονάχη της, κΓ άν άκο- 
λουθεΐ ή ξεπερνά τήν πρόθεση αύτό 
έχει καθαρώς λεπτομερειακή σημα
σία. ΚΓ δσο πιό γνήσιο εΐναι ένα 
έργο τόσο λιγότερο μπορεί ν’ άνε- 
χθή τήν Πρόθεση γιά άφεντικό.

"Ολα τά μουσικά έργα, είτε εΐ
ναι Ελληνική Επιθεώρηση είτε Α
μερικάνικο «Μιούζικαλ» έχουν τά ί
δια συστατικά δηλ. μουσική, χορό, 
τραγούδι καί πρόζα. Τά ίδια συστα
τικά έχει καί ή «Όδός ’Ονείρων», 
ξεχωρίζει δμως άπό τήν Ελληνική 
Επιθεώρηση γιατί οί έπί μέρους ει

κόνες δέν εΐναι άρτζι-μπούρτζι άλ
λά έχουν καί συνοχή καί ποίηση, καί 
ξεχωρίζει άπό τό ’Αμερικανικό μιού
ζικαλ γιατί δέν στηρίζεται στήν ύ- 
πόθεση, ή μάλλον δέν κατευθύνεται 
άπ’ αύτήν. Τέλος ξεχωρίζει κΓ άπ’ 
τά δυό γιατί ό συνδετικός κρίκος τού 
έργου εΐναι ή ποίηση καί ή συνοχή 
του εΐναι καθαρά ποιητική. Καί έ- 
πειδή ή ποίηση εΐναι πάντα δυσκολό- 
πιαστη τήν συνοχή δέν τήν βλέπει 
κανείς άλλά τήν νιώθει.

Ή τοποθέτηση τοΰ έργου στήν 
περιοχή τοΰ όνείρου τοΰ δίνει τήν 
έλεύθερη μορφή του σκηνικού παιχνι
διού, μιά περιοχή πού δέν άνέχεται 
ταμπέλες καί όνοματολογίες. ‘Η έμ
πνευση τοΰ Χατζηδάκι εΐναι καθαρά 
ρωμέϊκη εΐναι ή ρωμαντική άντίσταση

τού "Ελληνα στό Νέο Κύμα καί τόν 
άντίποδά του τόν ορθολογισμό, δ
πως ρωμέϊκος εΐναι καί ό ούρανός 
πού μάς σκεπάζει πού εΐναι τόσο ό
μορφος δσο καί άκατάστατος.

Ασφαλώς ό Χατζηδάκης, δέν εΐναι 
λογοτέχνης, άλλά εΐναι τόσο γνήσιοε 
καλλιτέχνης ώστε ό λόγος του νά 
έχει μιά ποιητική ποιότητα καί μιό 
γνήσια χάρη πού δέν τήν βλέπουμε 
στά παραπλήσια θεάματα γραμμέ
να άπό ειδικούς λογοτέχνες. Τέλος 
καί άσφαλώς οί συνεργάτες τού Χα- 
τζιδάκη δέν εΐναι «άοιδοί» δηλ. έξ 
έπαγγέλματος τραγουδιστάδες. Άλ
λά ή «‘Οδός ’Ονείρων» δέν παίζεται 
γιά ν’ άκούσουμε φωνές. Αύτή τή 
δουλειά τήν κάνουν τά πικάπ, τό 
ΕΙΡ καί οί έπιθεωρήσεις πού δέν έ
χουν νόημα. Στήν «'Οδό ’Ονείρων» 
πάμε νά δούμε μιά συνοικία μέ άν
θρώπους σάν καί μάς πού έκφράζουν 
τό μεράκι τους, τραγουδούν τόν πό
νο τους καί κάνουν τήν καζούρα τους, 
σάν άνθρωποι καί δχι σάν πριμαν
τόνες. ΚΓ έτσι μάς άγκίζουν πιό 
πολύ. Τώρα άν ό τάδε τραγουδιστής 
δέν άκούγεται γιατί έχει πολλή μι
κρή φωνή, δέν έχάλασεν ό κόσμος. 
ΚΓ άν ορισμένες εικόνες θά μπορού
σε νά ήταν καλύτερες αύτό θά εΐχε 
σημασία σάν τά γύρω μας θεάματα 
ήταν τουλάχιστον τό ίδιο καλά, κΓ 
άν δέν ήταν μιά πρώτη πειραματική 
προσπάθεια.

’Άς μέ συγχωρέσουν οί άναγνώ- 
στες άν βγήκα άπό τήν συνήθειά μου 
νά περιορίζομαι σέ μιά άπλή άνά- 
λυση τών έργων, άλλά ή άπονη συμ
περιφορά τής καθιερωμένης κριτι
κής άπέναντι στήν «'Οδό ’Ονείρων» 
μέ υποχρεώνει νά προσπαθήσω νά 
βάλω τά πράματα στή θέση τους. 
Θά μπορούσα νά πώ τό εύγε στό 
Χατζιδάκι καί τούς συνεργάτες του 
άν δέν μ’ εΐχε προλάβει τό ’ίδιο τό 
Αθηναϊκό Κοινό νά τό πή πρώτο μέ 
τήν θερμή του παρουσία.

Μετά τό «Απόψε Αύτοσχεδιόζου
με» καί τήν «Όδό ’Ονείρων» άς τολ
μήσει πάλι κανείς νά πή πώς τό Α
θηναϊκό Κοινό δέν καταλαβαίνει άπό 
Θέατρο καί Θέαμα (άρκεΐ νά ’ναι 
καλό) καί τήν άπάντηση θά τοΰ τήν 
δώσουν τά άφθονα κουρεία τών Άθη- ι 
νών.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Μία έγχείρισις διαφράγματος 
πού ύπέστη ή κόρη μου στδ Νοσο
κομείο τοϋ Έρυθροΰ Σταυρού, μοΰ 
έδωκε τήν εύκαιρία νά γνωρίσω 
ένα νέον επιστήμονα έκ Μάκρης 
καταγόμενον (έκ μητρός) τδν 
ώτορινολαγυγγολόγον κ. Γρηγό- 
ριον Κατσέλλην, ΑΓ βοηθόν τοϋ 
Καθηγητοΰ κ. Νασούλη.

Τοΰ νεαρού τούτου έπιστήμονος 
μοΰ έκαμαν ιδιαιτέραν έντύπωσιν, 
ούχί μόνον ή εξαίρετος επιστημο
νική του κατάρτισις, ή προσεκτίκό- 
της καί ή λεπτότης μεθ’ ής έκτε- 
λεϊ τήν έπιστημονικήν του Απο
στολήν, άλλά καί τά αισθήματα 
του τά λίαν εύγενή, καί ή προθυ
μία του νά έξυπηρετήση τούς α
σθενείς του, άδιακρίτως προελεύ- 
σεως, κατά τόν πλέον εύγενέστερον 
τρόπον καί άλτρουϊστικήν διάθε- 
σιν.

Τοιοΰτοι επιστήμονες τιμώσιν 
όντως τόν επιστημονικόν κλάδον 
εις ον άνήκουσι.

Τόσον δέ ή οικογένεια του, ό
σον καί ήμεΐς ώς πατριώται του, 
(ή μητέρα του είναι τδ γένος 

Τσίλη) , δικαίως πρέπει νά ύπε- 
ρηφανευώμεθα διότι συνεχίζεται 
ή παράδοσίς μας τής άναδείξεως 
καί τής παραδόσεως είς τήν κοι
νωνίαν καί τήν πολιτείαν επίλε
κτων έπιστημόνων.

Τόν κ. Κατσέλλην έγώ προ- 
σωπικώς εύχαριστώ ιδιαιτέρως, 
καί θά μοΰ μείνουν άλησμόνητα τδ 
ένδιαφέρον του καί ή προθυμία του 
νά μάς παρασταθή καθ’ δλην τήν 
παραμονήν τής κόρης μου εις τό 
Νοσοκομεΐον, σάν καλός έπιστήμων 
καί σάν εξαίρετος καί εύγενικός 
πατριώτης.

Τδν εύχαριστώ θερμότατα 
MIX. ΣΑΡΑΦΗΣ

Πήρες τις Παροιμίες 
τής Πατρίδας μας;
Κάνε τό καθήκον σου 
δσο πιό γρήγορα μπο
ρείς I ι I I I 1 I I I I I I
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χαρά. Τά άκρογιάλια μας, έχουν 
ιδιαίτερη φυσιογνωμία Ελληνική καί 
ιδεώδη καί συγκεντρώνουν δλα τά 
θέλγητρα, μέ άσυναγώνιστη ώραιό- 
τητα καί άπλότητα. Οί Ελληνικές 
άκρογιαλιές, εΐναι παντακάθαρες σάν 
γαλάζια κρύσταλλα, στά όποια κα
θρεφτίζεται άλλο στολίδι τής Πα
τρίδος, ό γαλάζιος ούρανός, πού σπά
νια βλέπει κανείς σέ άλλες χώρες. 
ΚΓ δταν ό ήλιος στέλνει κάθετα τίς 
θερμές του άκτΐνες καί τό λιοπύρι 
βασανίζει τούς άνθρώπους, τά άκρο
γιάλια μας εΐναι τά μέρη τής άνσ- 
ψυχής καί τής δροσιάς. Έκεΐ οί άν
θρωποι ξεχνούν τις στενοχώρειες καί 
άποκοιμίζουν τήν κούρασή τους. Ή 
δροσερή αύρα τής θάλασσας δροσί- 
ζει άπαλά κΓ άδιάκριτα δλα τά 
πρόσωπα. Οί ξένοι τρελλαίνονται γιά 
τά άκρογιάλια μας καί ρίχνονται σάν 
διψασμένοι μέσα στά γαλανά νερά 
των.

Γιά μάς τούς "Ελληνες ξεχωριστά 
τά άμέτρητα άκρογιάλια μας συνε- 
τέλεσαν στήν δημιουργία τοΰ Μεγα
λείου μας. 'Ο άνθρώπινος Πολιτι
σμός, εΐναι άλήθεια δτι άνεπτύχθηκε 
στις άκτές τής θαλάσσης. ’Ιδιαίτερα 
ή άνάπτυξις τοΰ Πολιτισμού τής Μι- 
νωϊκής Κρήτης, οφείλεται στήν πρό
οδο τής ναυτιλίας. Οί θησαυροί τής 
Ελληνικής τέχνης καί τού Πολιτι
σμού, μεταφερθήκανε σέ δλο τόν 
κόσμο καί πέραν τής λεκάνης τής Με
σογείου μέ τίς άξέχαστες τριήρεις. 
Άπό τούς θαλασσίους δρόμους πέ
ρασε ή Ελληνική δόξα κΓ έφθασε σ’ 
όλόκληρο τόν κόσμο.

Οί Ελληνικές άκρογιαλιές εΐναι 
πηγές πλούτου γιά τή χώρα μας. 
Ή Λακωνική φράσις πού λέει δτι τά 
«ξύλινα τείχη» θά σώσουν τήν Ελλά
δα, προμαντεύει εύστοχα, δτι τό 
μέλλον τής Ελλάδος εΐναι ή θάλασ
σα μέ τά ειδυλλιακά της άκρογιάλια.

ΝΙΚ. ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ

Πού βαδίζουν τά σημερινά νειάτα; 
Τί σκέπτονται οί νέοι τοΰ 1962; ’Ή 
μάλλον γιατί δέν σκέπτονται καθό
λου; Ποιΐες εΐναι οί ελπίδες τους, οί 
επιθυμίες τους κΓ οί απογοητεύσεις 
τους;

Αύτές οί ερωτήσεις βασανίζουν δ
λες τίς μεγαλύτερες γενεές πού άνη- 
συχοΰν γιά τή σημερινή νεολαία καί 
τίς εκδηλώσεις της. Κάθε φορά πού 
γίνεται κάτι, μέ ήρωας νέα παιδιά, 
βγαίνουν τά συμπεράσματα.

«Ή σημερινή νεολαία εΐναι διε
φθαρμένη ! Δέν έχει όνειρα, δέν έχει 
ιδανικά!» Μετά έρχεται ή στατιστι
κή νά έπιβεβαιώση συντριπτικά μέ 
άριθμούς τά παραπάνω. Δέκα εννέα 
χιλιάδες παιδιά δικάσθηκαν στήν 
Γαλλία τόν περασμένο χρόνο. Οί νε
αροί αύτοί έγκληματίες πού λέγονται 
«Μπλουζόν Νουάρ» (Μαυροχίτωνες) 
ή «Ζαβολιάρηδες» (Τρισέρ) τρομο
κρατούσαν, έκλεβαν, σκότωναν άκό
μη. Παρόμοιοι στό Λονδίνο λέγονται 
«τέντυ - μπόϋς», στή Νέα Ύόρκη 
«Μπήτνικς» καί άνέρχονται σέ πεν
τακόσιες χιλιάδες τό χρόνο, στή Ρώ
μη «βιτελλόνι» κ.λ.π. Άκόμη κΓ έ
δώ στήν Ελλάδα είχαμε τέτοια κρού
σματα τεντυμποϋσμοΰ πού μάς έβα
λαν σέ άνησυχία.

Τό φαινόμενο λοιπόν εΐναι παγ
κόσμιο. Κοινωνιολόγοι καί ψυχία
τροι άσχολήθηκαν γιά ν’ άνακαλύψουν 
τήν αίτια τού κακού. Γιατί αύτοί οί 
έφηβοι τών 14-22 έτών νά έκφρά
ζουν τήν άντίδρασί τους μέ μιά πε- 
ριφρόνησι πρός τήν κοινωνία; Δίδουν 
τήν έξήγησι δτι ή γενεά αύτή γεννή
θηκε στόν πόλεμο καί μεγάλωσε στήν 
κατάρρευσι ένός πολιτισμού. "Ολο 
τά γνωστά ιδανικά έγιναν άμφίβολα, 
στή κάθε παραδεκτή ήθική άρχή μπή
κε κΓ ένα έρωτηματικό. Βασανισμέ
νη, άποκαρδιωμένη ή νεολαία δέν ζη
τά παρά μιά εύκολη ζωή: Τό χρήμα, 
τίς άνέσεις, τήν τεμπελιά.

Άλλά σ’ δλη αύτή τήν κριτική ύ- 
πάρχει καί μιά υπερβολή. Οί «τέντυ 
- μπόύδες» σ’ δλο τόν κόσμο δέν ά- 
ποτελούν παρά ένα μικρό ποσοστό. 
Εύτυχώς ύπάρχουν άκόμα νέοι τί
μιοι, φιλότιμοι καί ήθικοί, πού σκέ
πτονται κΓ έργάζονται γιά τό μέλλον

τους. Αύτό δμως δέν σημαίνει πώς 
γενικά ή νεολαία σήμερα δέν εΐναι। 
πολύ πιό άτίθαση άπ’ δσο ήταν τά 
περασμένα χρόνια. Υπήρχαν άλλοτε 
οί μηδενισταί κΓ άκόμα τώρα τελευ
ταία οί ύπαρξισταί. Ή νεολαία πάν
τα εΐχε τά προβλήματά της καί τίς 
κρίσεις της. Μόνο πού τά τελευταία 
χρόνια παρουσιάζονται μέ μεγαλύτε
ρη οξύτητα γιατί εΐναι μεγαλύτερες 
καί πιό συγκλονιστικές οί έξελίξεις 
τής ζωής κι’ οί νέοι μας δέν προφταί
νουν νά κατατοπισθοΰν στις νέες ή 
θικές άξιες πού διαμορφούνται. Νο
μίζουν πώς τά προβλήματά τους εΐ
ναι άλυτα καί μοναδικά, δπως σκε
πτόμαστε κΓ έμεΐς στήν ήλικία τους, 
μέ μόνη τή διαφορά, πώς έμεΐς είχα
με άνατραφεΐ μέ μιά πειθαρχία πιό 
αύστηρή καί έπίβλεψι πιό έπιμελημέ- 
νη, κΓ οί άντιδράσεις μας ήταν πιό 
συγκρατημένες.

Πολλοί άποδίδουν στόν κινηματο
γράφο τή «διαφθορά» τής σημερινής 
νεολαίας. Εΐναι δμως ό μόνος υπεύ
θυνος; Καί ώς ποιο σημεΐο;

Εΐναι άλήθεια δτι οί νέοι άγαποΰν 
τόν κινηματογράφο γιατί εΐναι μιά 
τέχνη πού προσαρμόζεται άμέσως 
στίς τάσεις κάθε έποχής. Έξασκεΐ 
ζωηρή έπίδρασι στά νειάτα καί μά
λιστα ό κακός κινηματογράφος. Δέν 
βλάπει περισσότερο δμως άπό τό 
κακό έντυπο πού κυκλοφορεί άνεξέ- 
λεγκτα καί κρυφά στά περίπτερα καί 
μπορεί ν’ άγορασθή μέ μιά δραχμή. 
Ταυτόχρονα δμως ή έβδομη τέχνη 
προσπάθησε νά έκφράση αύτές τις 
άνησυχίες καί τά προβλήματα τής 
σημερινής έποχής πιό παραστατικά 
άπό τίς άλλες τέχνες μ’ ένα άποτέ- 
λεσμα διπλό κΓ όλότελα αντίθετο. 
Άπό τή μιά δίνει ένα παράδειγμα 
καί μιά λύση σέ διάφορα προβλήμα
τα καί βοηθά τούς νέους, άπό τήν 
άλλη προβάλλοντας τήν άντίδρασί 
τών ήρώων στά προβλήματα καί στίς 
άνησυχίες αύτές γίνεται παράδειγμα 
πρός μίμησιν σέ μερικούς οπότε ή 
έπίδρασί του εΐναι βλαβερή.

Αύτή τή βλαβερή έπίδρασι σκέ- 
φθηκαν νά εξουδετερώσουν οί Γάλ-

(Συνέχεια εϊς τήν 4ην σελίδα)

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ό κ. και ή κ. Παναγιώταν Β. 

Χατζησωτηρίου απέκτησαν ένα 
χαριτωμένο άγοράκι τήν 6ην ’Ι
ουνίου. Είς τούς ευτυχείς γονείς 
διαβιβάζομεν τά -θερμά συγχαρη
τήριά μας και ε-ύχάς νά τούς ζή- 
σΐΐ-
ΑΦΙΞΕΙΣ

Άφίχθη είς Ν. Μάκρην πρός 
οριστικήν έπανεγκατάστασιν ο εν 
Καναδά εγκατεστημένος συμπολί
της μας μετά τής οικογένειας του 
’Ιωάννης ’Αντωνίου Δαμιανός.

ΠΕΝΘΗ
* Μετά λύπης μας άναγγέλλο- 

μεν τόν θάνατον τής ’Αντιγόνης 
Διονυσίου Καλαφάτη, θυγατρός 
τοΰ αειμνήστου ίερέως Διονυσίου 
Καλαφάτη. Τούς αδελφούς και 
τάς άδελφάς της Μαρίκαν, Ρο- 
δήν. ’Άγγελον και Άριστείδην 
Καλαφάτην καί. 'Ελένην Μερ
λοπούλου ώς καί λοιπούς συγγε
νείς, συλλυπούμεθα θερμώς.

* Μετά λύπης μας έπίσης άγ- 
γέλλομεν τόν θάνατοι» τής Μαρι- 
άνθης Κ. Χατζηπαλόγλου, τό γέ
νος Μήνα. 'Είς τούς αδελφούς 
της Δέσποιναν καί Διονύσιον Ή- 
λιάδην διαβιβάζομεν τά θερμά 
μας συλλυπητήρια.
ΔΩΡΕΑΙ

- - Ό κ. Πλάτων Β. Μουσαί
ος μάς άπέστειλε δραχμάς διάκο- 
σίας (200) είς μνήμην Μαριάν- 
θης Κ. Χατζηπαλόγλου, ύπέρ τοΰ 
Φιλανθρωπικού Τμήματος τοΰ 
Συλλόγου.

— Εις μνήμην ’Αντιγόνης Δι- 
ον. Καλαφάτη, ή κ. Χρυσούλα 
’Αγγέλου Τσακίρη μάς άπέστει- 
λε δραχμάς εκατόν πεντήκοντα 
(150) ύπέρ τοϋ Φιλανθρωπικού 
Τμήματος τοϋ Συλλόγου.

Ό κ Παϋλος Κωνσταντή- 
νου Παπαδουλής μας άπέστει- 
λεν έξ Ιταλίας Πέντε Χιλιάδας 
Λιρέττας εϊς μνήμην ’Αγγέλου 
Τσακίρη ύπέρ τοϋ Φιλανθρω
πικού Τμήματος τοϋ Συλλό
γου.

Τ Η Ν ΟI
TO HHII ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ

Υπάρχουν μερικά νησιά, πού άν καί δέν έχουν καμμιά γεω
γραφική ή οικονομική σημασία, έπαιξαν καί παίζουν σημαντικώ- 
τατο ρόλο σάν ιερά τοΰ έθνους, σάν κέντρα, στά όποια στρέφεται ή 
ψυχή τοΰ άνθρώπου στήν ώρα τής ανάγκης καί τής απελπισίας. 
"Ενα τέτοιο νησί ήταν στήν αρχαιότητα ή Δήλος, πού αποτελούσε 
πανελλήνιο θρησκευτικό κέντρο, δπου συνέρρεαν άνθρωποι κάθε 
κοινωνικής τάξεως άπ’ δλες τίς πόλεις τής Ελλάδος γιά ν’ άπο- 
τίσουν φόρο τιμής καί σεβασμού στόν Απόλλωνα καί στήν Άρτεμι.

Ένα τέτοιο «Ιερό» είναι σήμερα ή Τήνος. Άπ’ δλα τά μέρη 
τοΰ κόσμου κι' ιδιαίτερα άπό κάθε γωνιά τής Ελληνικής γής τρέ- 

• χουν στή Μεγαλόχαρη σάν έσχατο καταφύγιο γιά νά ζητήσουν νά 
γίνη τό αδύνατο δυνατό. "Ολο τό νησί σχηματίζεται άπό μιά βου- 
νορράχη, πού άποτελείται άπδ γρανίτη, σχιστόλιθο καί μάρμαρο. 
Ή ψηλότερη κορυφή της, δ Τσικνιάς, δέρνεται ανελέητα άπό τούς 
βορηάδες. πού είναι ό τρόμος τών θαλασσινών. Στ άρχαΐα χρόνια, 
πρδ πάντων, πού τά πλοία ήταν μικρά και ξύλινα, άληθινά καρυ
δότσουφλα πάνω στά μαΰρα νερά τοΰ άγριεμένου πόντου, οί ναυτι
κοί είχαν πλάσει τδ μϋθο ότι έκεϊ είχε τήν κατοικία του δ βασιληάς 
τών ανέμων, δ Αίολος. Στήν ίδια κορυφή, πού στά άρχαΐα χρόνια 
λεγόταν Γύρος, κατά μιά παράδοσι, είχαν σκοτωθή οί γυιοί τοΰ 
Βορηα (Βορέα) , ό Ζήτης καί δ Κάλαϊς κΓ είχαν ταφή έκεϊ πάνω, 
γιά ν’ άκοΰν ίσως τά βογγητά τοΰ πατέρα τους, δταν άγρια συντά
ραζε τά πέλαγα στήν οργή του.

Σήμερα, άν έξαιρέσουμε τίς καλλιεργημένες περιοχές, δλη ή 
βλάστησι τοΰ νησιοΰ εΐναι ή χαρακτηριστική τοΰ άγονου ελληνικού 
τοπίου: φασκομηλιές, βάτα, κρόκοι καί μερικά άγριόχορτα. Σ’ ένα 
τέτοιο τοπίο φαίνεται παράξενο πώς ύπάρχουν νερά. ΚΓ δμως εΐναι 
άρκετά. Άπδ τό χωριό μάλιστα Άγάπη ξεκινάει τό Μεγάλο Πο
τάμι πού μάλλον τ’ Ονομά του είναι. . . μεγάλο. Αύτό, μαζί μέ τήν 
Περάστρα αποτελούν τίς κυριώτερες ύδάτινες πηγές.

Στ άρχαΐα χρόνια ή Τήνος ήταν κατάφυτη άπδ δάση, πού σή
μερα, δπως καί σέ άλλα τόσα μέρη τής Ελλάδος, έχουν έξαφανι- 
στή. Έπειδή δμως ύπάρχουν νερά, καλλιεργούνται άρκετά δένδρα 
καί κηπευτικά. Έκτος άπδ τίς έληές καί τίς συκιές, καλή άνάπτυξι 
έχουν οί λεμονιές καί τά εσπεριδοειδή, οί αχλαδιές καί τ’ άμπέλια. 
Τά τηνιακά σκόρδα φαίνεται νά ήταν περίφημα στήν αρχαιότητα 
—καλλιεργούνται άλλωστε καί σήμερα—γιατί ό Αριστοφάνης τά 
αναφέρει στις κωμωδίες του, μερικοί μάλιστα άρχαϊοι συγγραφείς 
τήν ώνομάζουν «σκορδοφόρον». Εκτός, δμως, άπ’ αύτό, στήν αρχαιό
τητα λεγόταν καί Ύδροΰσα, γιατί σέ σύγκρισι μέ τίς άλλες Κυκλά
δες εΐχε άφθονα νερά και Όφιοΰσα, γιά τά πολλά φίδια της καί 
μάλιστα τίς οχιές. Άπδ τά φίδια, λέει ή παράδοσι, τήν άπάλλαξε μέ 
θαΰμα ό θεός τής θάλασας Ποσσειδώνας.

Ό θρύλος αυτός ήταν ή αίτια νά λατρεύωνται δ ΙΙοσειδώνας
(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα)



ΛΙΒΙΣΙ

ΛΙΒΙΣΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΙΒΙΣΙΑΝΟ! ΑΙΑΑΟΓΟΙ

Μηνια’Ια Έφημερίς 
ΑΒΗΝ&Ι, ΙΟΥΛΙΟΙ 1962 
"Ετος 2ον — Ά ρ ι 9. 17

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
ΈσωτερικοΟ :
Έτησία.................... Δρχ. 60
Έξάμηνος ................ » 35
’Εξωτερικού:
Έτησία . ... $ 5 ή £ 2
Έξάμηνος ... $ 3 ή £ 1

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
PENAN ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφεϊον 14 — Τηλέφ. 535.066

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ
Μ. ΟΕΟΔΟΣΙΑΔΗΝ 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφεϊον 14

Διευθύνσεις συμφώνως τω Νόμω. 
Υπεύθυνος :

ΡΕΝΑ Α· ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ 

Κεφαλληνίας 47 — Άθηναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου :
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ

Πάτμου 44—Άθηναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά Ανυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά καί τάς 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
εύθύνην τής ακρίβειας καί τοΰ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οΐ συγγραφείς των’

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Ο ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΝΕΩ.ΤΕΡΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ

'Η έπιστήμη μάχεται άπό αιώνων 
εναντίον τού γήρατος καί τής φθο
ράς τού οργανισμοί).Χάρις ατούς επι
τυχείς αγώνες της παρετάθη κατά 
πολύ ό μέσος όρος ζωής τών άνθρώ
πων τά τελευταία έτη.

Μιά νέα έπιστήμη, ή γεροντολο
γία, ειδικεύεται τώρα είς τό «εΟ 
γηράσκειν». Οί έπιστήμονες όλου 
του κόσμου προσπαθούν όχι μόνον 
νά έπιβραδύνουν τό γήρας άλλά καί 
όταν έπέλθη νά τό καταστήσουν δ
σον τό δυνατόν άνώδυνον.

Μέ τάς νέας άνακαλύψεις του κα
θηγητοΰ του Πανεπιστημίου του Μόν
τρεαλ, Χάνς Σέλεκ άνοίγονται νέοι 
δρόμοι, είς τόν τομέα αύτόν.

Κατά τό τελευταΐον έτήσιον Συνέ
δρων τής Αμερικανικής ’Ιατρικής 
Εταιρίας άνεκοινώθη ότι διά τών 
άνακαλύψεων αύτών εΐναι δυνατόν νά 
προληφθή ή έμφάνισις του γήρατος. 
‘Ο καθηγητής Σέλλεκ διεπίστωσεν ό
τι ή συγκέντρωσις άσβεστίου έντός 
τού σώματος άποτελεΐ σημαντικόν 
αίτιον τού γήρατος.

Κατόπιν μακροχρονίων πειραμά
των έπί ποντικών, ό καθηγητής Σέλ
λεκ παρετήρησεν ότι ή συγκέντρωσις 
άσβεστίου έντός του οργανισμοί) προ 
καλεΐ άλλοιώσεις όμοιας μέ τάς του 
γήρατος. Τό δέρμα χάνει τήν έλαστι- 
κότητά του καί ρυτιδουται. Τά μαλ
λιά πίτπουν καί άραιώνουν καί ή

τικοί έχασαν βάρος, άπέκτησαν καμ- 
πούραν καί άρτηριοσκλήρωσιν.

Μέ τήν χορήγησιν ώρισμένων ού- 
σιών — κυρίως αλάτων σιδήρου — 
ό καθηγητής Σέλλεκ κατώρθωσε νά 
έξουδετερώση τά φαινόμενα αύτο 
καί νά έμποδίση τήν έμφάνισιν τοΰ 
γήρατος. Τά άλατα τού σιδήρου ά- 
πορροφούν τό άσβέστιον καί ώς έκ 
τούτου έμποδίζουν τήν συγκέντρω- 
σιν ποσοτήτων άσβεστίου εις τάς 
άρτηρίας.

Τήν νέαν αύτήν θεωρίαν, ό καθη
γητής Σέλλεκ, ώνομάζει «άσβεστιο- 
φύλαξιν» καί τονίζει ότι εΐναι εύκο- 
λωτέρα ή «πρόληψις» του γήρατος ά
πό τήν «θεραπείαν» αύτοΰ. Πάντως 
διά τής διοχετεύσεως είς τό σώμα μι
κρών ποσοτήτων άλάτων σιδήρου ή- 
δυνήθη νά έξουδετερώση τάς άλλοι- 
ώσεις τάς όποίας προκαλεί τό γή
ρας.

‘Ο καθηγητής Σέλλεκ μετά τά 
πειράματα έπί τών ποντικών ένερ- 
γεϊ ήδη πειράματα έπί πιθήκων. 'Ο
πωσδήποτε δμως συνιστά είς τούς 
άνθρώπους νά άποφεύγουν τήν λή- 
ψιν βιταμινών χωρίς λόγον, ιδιαιτέ
ρως δέ βιταμινών Δ, διότι ή άπορ- 
ρόφησις μεγάλων ποσοτήτων βιτα
μίνης Δ άπό άνθρώπους ωρίμου ή- 
λικίας δύναται νά προκαλέση αύξη- 
σιν τής άναλογίας του άσβεστίου είς 
τόν οργανισμόν καί συνεπώς τήν τα-

σπονδυλική στήλη κυρτουται. Οί πον- χυτέραν έμφάνισιν του γήρατος.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

ΕΡΗΕΣΤ XEMinrOYftin

Εΐναι εξακριβωμένο σήμερα 
πώς τά παιδιά μεγαλώνουν πιό 
γρήγορα άπ' δσο μεγάλωναν οΐ 
γονείς τους. ’Αναπτύσσονται σω
ματικά καί μπαίνουν στήν περίο
δο τής ήβης πιό νωρίς. Τ’ αγό
ρια γίνονται έφηβοι πιό γρήγορα 
καί τά κορίτσια γυναίκες τρία 
χρόνια νωρίτερα άπ’ δσο οί μη
τέρες τους στήν αρχή τοΰ αιώνα 
μας.

Αύτό είναι κάτι πού τό έχουμε 
παρατηρήσει δλοι μας. Τά παι
διά μας γίνονται υψηλότερα άπό 
μάς καί πιό ανεπτυγμένα. Σύμ
φωνα μέ τίς στατιστικές ένα κο
ριτσάκι όκτώ έτών τό 1959 είχε 
τόσο βάρος καί ύψος δσο ένα κο
ριτσάκι όκτώμισυ έτών τό 1949. 
Μέσα σέ δέκα χρόνια ό μέσος δ- 
ρος ύψους τών παιδιών στίς Ευ
ρωπαϊκές χώρες έχει άνέβει μισή 
ϊντσα καί τό βάρος τους τρισήμι- 
συ λίβρες.

Ή ανάπτυξη αύτή δέν πρόκει
ται νά σταματήστ], Οί. ειδικοί λέ
νε δτι τά κορίτσια τών σημερινών 
παιδιών κατά τό μεγαλύτερο πο
σοστό τους θά ωριμάζουν σέ ηλι
κία δέκα έτών. Ή στατιστική μά
λιστα καθορίζει δτι κάθε δέκα 
χρόνια ή ανάπτυξή τους θά προ
ηγείται κατά έξη μήνες.

Οί ιατροί πιστεύουν πώς ή α
νάπτυξη αύτή οφείλεται στήν κα
λύτερη διατροφή τών παιδιών σή
μερα. 01 περισσότερες μητέρες 
μεγαλώνουν τά παιδιά τους τώρα 
σύμφωνα μέ τίς οδηγίες παιδιά
τρων καί παράλληλα μέ τή σωστή 
καί καλή διατροφή έμαθαν νάτούς 
προσφέρουν περισσότερο ήλιο, ύ
παιθρο καί καθαρό αέρα.

τελα φυσικά σάν νά έλεγαν ένα 
παραμύθι φέρνουν τή συζήτηση 
καί στούς άνθρώπους και τούς ε
ξηγούν τήν λειτουργία τής ανα
παραγωγής στόν ανθρώπινο ορ
γανισμό. Αύτή ή έξήγησις θά γί
νη μέ λόγια απλά καί χωρίς πολ
λές λεπτομέρειες πού δέν μπο
ρούν σ’ αύτή τήν ήλικία νά κατα
λάβουν.

Φυσικά δλα αύτά έξαρτώνται 
άπό τήν κατάρτιση καί διανοητι
κή ανάπτυξη τών γονέων καί ι
διαίτερα άπό τόν τρόπο πού οί 
ίδιοι αντιμετωπίζουν τή ζωή.

"Οταν δειλιάζουν καί σκέπτον
ται μέ φόβο αύτή τή στιγμή τά 
συναισθήματα τους αύτά μεταδί
δονται καί στά παιδιά τους καί 
δημιουργοϋνται φόβοι αδικαιολό
γητοι ή προκαταλήψεις μέσα τους.

Κάθε παιδί άντιδρά μέ τόν δι
κό του τρόπο σ’ αύτή τή «δια- 
φώτισι». ’Άλλα εκπλήσσονται, άλ
λα απορούν, σ’ άλλα φαίνεται α
στείο.

’Εκείνο πού πρέπει νά ξέρουν 
πάντως καλά οί γονείς εΐναι δτι 
δσο κι’ αν δέν τά καταφέρουν κα
λά, θά εΐναι καλύτερα νά τά μά
θουν άπ’ αύτούς τά παιδιά παρά 
άπό όποιονδήποτε άλλον πού όχι 
μόνο δέν θά σκύψη πάνω στό 
παιδί μέ τή δική τους άγάπη, Ά
λα θά τά πληροφορήση δπως αύ
τός θέλει, έξυπηρετώντας ποιος 
ξέρει ποιόν σκοπό...

’’Ετος 1913.
Πρόσωπα: Μπάρμπα Σαράντης δ

Κοντός και ό όπογράφων.
- Πρέ. Βασιλιόν τοΰ Χατζη- 

σωτήρη! ”Ε! Βασιλιόν!
- Τ’ εΐνιν, Πάρπα Σαράντη;

— "Εν τού Θουράς, πρέ, τούν 
έρημουν;

— Πγιόν, ΙΙάρπα Σαράντη;
— Τούν κουρκάν, πρέ, τούν 

κουρκάν!
— Πουν’ τουν; Ίβό, έν τούν 

θουροΰ!
— ”Εν τούν θουρας, πρέ, τέ- 

κειννα πάνου στήν μύττην τοϋ 
τσαλτοΰ πού σείννει τήν κεφαλήν 
του; Κουστιβίρα, γλήορα φέρ' 
τούν τσιφτών πού κρέμμητει στοΰ 
παλλούκιν μέσα στ’ άλατζούκιν νά 
τούν σκουτώσουμουν.

Κουτσιβιρα ή Βασίλης κ'ι ξηκρη- 
μάννει τού τυφέκιν άφ’ τού παλ- 
λούκιν κί τού φέρνει στούν Πάρπαν 
Σαράντην. Κανεύγει καλά ή 
Πάρπα Σαράντης, άμουλά τούν 
τσιφτών κι’ άντίς νά σκουτώση 
τούν κουρκάν ήσκούτωσιν τήν τσι- 
λιάν του.

- Ήσκούτωσείς τουν, Πάρπα 
Σαράντη;

"Εφυήν μου πού νά πάρη ά- 
νάθημαν τήν κοιλλιάν του!

— Κριμαν, Πάρπα Σαράντη 
πού λέεις πώς είσι κί καλός άτ- 
τουτζής!

ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥΡ. Β.

Ή ζωή καί τό έργο του

Αγαπητό «Λιβίσι»,

Είχα τήν ευτυχία νά διαβάσω 
τό γράμμα τής Κας Μερλιέ, πριν 
άκόμα δημοσιευβή στις στήλες 
σου. Φανερή καί δικαιολογημένη 
ή συγκίνησή της γιά τις εκδηλώ
σεις τών συμπατριωτών μας που 
βρίσκουνται στή Διοίκηση τοΰ ΣυΛ 
λόγου μας καθώς καί κείνων πού 
βρίσκουνται μέσα στην καρδια 
τοϋ Λιβισιοΰ καί τής Μάκρης. 
Μ’ αύτό, ή χειρονομία τών ολί
γων. δέν φτάνει άπό μέρους μας

Στήν Μέλπω Μερλιε, στην 
Καλλιόπη Μπουγιούκου - Μου
σαίου, στόν Ν. Λνδριωτη καί τον 
Δημ. Πετρόπουλο πού κόπιασαν 
καί δούλεψαν αμισθί γιά να περι
σώσουν τίς κληρονομιές τής Πα
τρίδας μας, νά τις γνωρίσουν 
στούς άλλους, κ’ ίσως στους ί
διους τούς εαυτούς μας, καί νά 
τιμήσουν έτσι τόν τόπο πού μας 
γέννησε, χρωστάμε πολλά. Καί ι
διαίτερα στήν Κα Μερλιέ πού εΐχε 
αυτή τήν πρωτοβουλία καί ζητάει 
τήν συμπαράστασή μας γιά νά 
τήν συνεχίσει. Ή μάλλον, έ
να μονάχα χρωστάμε: Ν ά μήν φα
νούμε άγνώμονες. Καί ένα μονά
χα τρόπο έχουμε γιά νά τό δεί
ξουμε, καί πού δέν είναι τά λό
για, λίγα ή πολλά.

Τό «Λιβίσι» έγραφε πώς τό 
βιβλίο αύτό εΐναι τό κόνισμα κά
θε Λιβισιανοϋ καί κάθε Μακρη- 
νοΰ. Άλλά γιά νά γίνει κόνισμα 
πρέπει νά φύγει άπό τίς αποθή
κες εντύπων τοΰ Κέντρου Μι
κρασιατικών Σπουδών καί νά μπή 
μέσα στά σπίτια μας. Καί γιά νά 
γίνει αύτό χρειάζεται νά σπιθί
σει λίγο μέσα μας ή φλόγα τοϋ 
Λιβισιού καί νά φέρουμε τό κό
νισμα σπίτι μας. Ν’ αποδείξουμε 
πώς τό «Μπράβο» πού είπαμε δέν 
έχει τό νόημα τού «Μπράβο Κο- 
λονέλο» καί πώς δέν μάς λείπει ή 
λεβεντιά νά στερηθούμε κάτι γιά 
ν’ αποκτήσουμε τό κόνισμα. Το 
ξέρω πώς δέν εΐναι λίγοι οί συμ- 
πατριώτες μας πού θά τό κάνουν, 
μά έγώ έχω συνηθίσει ν’ άγαπάω 
τούς πολλούς καί φοβάμαι καί τρέ
μω μή δέν τολμήσουν νά βγοϋν 
έξω άπό τό καβούκι τους καί δέν 
πάρουν τό βιβλίο, καί μάς ντρο
πιάσουν. Τρέμω καί εύχομαι έγώ 
πρώτος νά κοροϊδέψω τόν έαυτό 
πού θά βγω γελασμένος.

Δικός σου μέ Μουσαίίκη 
ειλικρίνεια

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΤΣΑΙΟΣ

Ό Έρνεστ Χεμινγουαίη είναι 
ένας άπό τούς πιό γνωστούς Α
μερικανούς συγγραφείς γιατί τά 
έργα του μεταφράσθησαν σέ πολ
λές γλώσσες καί διαβάστηκαν σ’ 
δλες τίς χώρες τής γής. Τά πε
ρισσότερα δέ μεταφέρθηκαν καί 
στήν οθόνη καί έτσι έγιναν γνω- 

' στά καί σέ μεγαλύτερο άκόμα πο
σοστό άνθρώπων καί σ’ αύτούς 
πού δέν συνειθίζουν νά διαβάζουν 
τά καλά βιβλία.

Σέ ήλικία δέκα έξη έτών ήταν 
κι’ δλας γνωστός στό ”0κ Πάρκ 
τοΰ Ίλλινόϊς δπου γεννήθηκε. Ή
ταν πρώτος στά γράμματα καί τόν 
άθλητισμό κι' άρχισε νά γράφη 
τά πρώτα του έργα.

Ό πατέρας του κι’ οί καθηγη
τές του τόν λάτρευαν καί πριν 
κλείσει τά είκοσι χρόνια του είχε 
ήδη χαράξει τόν δρόμο του. Εί
χε γνωρίσει τή ζωή άπ' δλες τίς 
πλευρές της καί μόνο δ πόλεμος 
τοΰ ήταν άγνωστος.

Γιά νά τόν γνωρίση ξεκίνησε 
γιά τό ιταλικό μέτωπο σάν αντα
ποκριτής τής μεγαλύτερης Αμε
ρικανικής εφημερίδας «Κάνσας 
Σίτυ Στάρ».Ήπρόωρη ωριμότητά 
του κατέπλησσε δσους τόν γνώρι
ζαν άκόμα κΓ έκείνη τήν ανή
συχη έποχή, πού σέ μιά ώρα τά 
παιδιά γίνονταν άνδρες.

Ό πόλεμος ήταν ή πηγή τών 
πρώτων έμπνεύσεών του δπως καί 
σέ τόσους άλλους Αμερικανούς 
συγγραφείς, σάν τόν Τζών Ντός 
Πάσσος, τόν Φώλκνερ, τόν Χένρυ 
Μίλλερ καί τόν Σκότ Φιτζέραλντ.

Δέν τόν ικανοποιούσε πιά μόνο 
ή δημοσιογραφία. ’Ήθελε νά γρά- 
ψη, νά δημιουργήση, νά άποδώση 
τις γνώσεις, τίς Ιδέες καί τις πε
ριπέτειές του άπ’ τά ταξίδια του 
σ’ δλο τόν κόσμο.

Τό πνεύμα του ανήσυχο κΓ ά- 
νικανοποίητο δέν τόν άφινε νά 
σταθή, γιά πολύ, πουθενά. Πριν 
κλείσουν τά τραύματα πού πήρε 
στό μέτωπο άναζητοΰσε νέες συγ
κινήσεις παρακολουθώντας ταυρο
μαχίες στήν Ισπανία. Γύρισε έ
τσι δλο τόν κόσμο κΓ δπου ύπήρχε 
δράση κάθε λογής έδινε τό παρόν 
γιά νά ζήση τήν περιπέτεια τοΰ 
τόπου δσο επικίνδυνη κΓ άν ή
ταν.

Σ' ένα άπό τά πρώτα βιβλία του 
«δ ήλιος άνατέλλει ξανά» περι
γράφει δλες αύτές τίς περιπέτειές 
του. Παρ’ δλο πού ήταν σχεδόν 
τό πρώτο μεγάλο βιβλίο του έδει
χνε μιά ολοκληρωμένη γνώση τής 
ζωής. Ταυτόχρονα καθιέρωσε ένα 
νέο στύλ άφήγησης απλό άλλά 
συναρπαστικό, άπηλλαγμένο άπό 
ψυχολογικές άναλύσεις, πομπώδεις 

I φράσεις, στόμφο καί ρητορική.

Ή απλότητα τής περιγραφής 
του χαρίζει _μιά παιδική εύχαρί- 
στησι γιατί έξαίρει τόν άνδρισμό 
καί τό θάρρος, τήν έλευθερία καί 
ιήν άγάπη τής περιπέτειας δτι α
κριβώς συγκινεΐ τούς άνθρώπους 
στήν παιδική τους ήλικία. Στό 
πρωτότυπο τόν χαίρεται κανείς ! 
καλλίτερα γιατί ή μετάφρασι, δ
σο καλή κΓ άν είναι, δέν μπορεί 
ν' άποδώση τήν ώμορφιά τής τε
χνοτροπίας του.

Τό στύλ τής περιγραφής του 
τό μιμήθηκαν πολλοί καί μιά δ- 
λόκληρη σειρά συγγραφέων άπό 
τόν Καμύ ώς τήν Φρανσουάζ Σαγ- 
κάν δέν μπόρεσαν νά ξεφύγουν άπ’ 
τήν έπίδρασι του.

Διαβάζοντας τον μαγεύεσαι καί 
θέλεις νά ταξιδέψης στά άγνωστα 
κΓ εξωτικά μέρη πού περιγράφει, 
νά ζήσης τίς περιπέτειές του.

Γιατί τήν ίδια του τήν ζωή ά- 
φηγεϊται στά βιβλία του. Τις πε
ριπέτειές του στόν πόλεμο (Απο
χαιρετισμός στά όπλα) στήν ζούγ
κλα τής ’Αφρικής (Χιόνια τοΰ 
Κιλιμάντζαρο) στόν εμφύλιο πό
λεμο τής Ισπανίας (Γιά ποιόν 
κτυπά ή καμπάνα) ή τόν έρωτά 
του στή Βενετία (ΙΙέρα άπ’ τό πο
τάμι καί μέσα στά δέντρα) . Πάν
τοτε τή ζωή του βάζει στό προ
σκήνιο κΓ δ ίδιος είναι παρών εί
τε σάν ήρωας είτε σάν μάρτυρας. 
Ανάμεσα στή ζωή καί τό έργο 

του ύπάρχει μιά καταπληκτική ι
σορροπία πού τήν ύπαγόρευε ά- 
συνείδητα ή μεγαλοπφυία του.

Πολέμησε έθελοντικά σέ διά
φορα μέτωπα δχι μονάχα γιά νά 
γευθή τήν πίκρα τοΰ πολέμου άλ
λά καί γιατί πίστευε στά ιδανικά 
τους. Γιά δλες αύτές τίς ιδέες ή
ταν έτοιμος νά δώση κΓ αύτή ά
κόμα τή ζωή του.

Τό πιό αδύνατο άπ’ τά έργα του 
εΐναι ϊσως «Ό Γέρος καί ή θάλασ
σα» γιατί τό έγραψε σέ μιά πε
ρίοδο· παρακμής, δταν πιά είχε ά- 
ποτραβηχτεϊ άπό τήν ένεργό δρά
ση.

Γιά τόν Χεμινγουαίν; ή ζωή έ- 
σήμαινε δράση κι’ αύτός είναι δ 
λόγος πού τά τελευταία χρόνια έ
γραψε έλάχιστα. Είχε κάνει κα- 
τάχρησι τής θαυμαστής ζωτικό
τητάς του κΓ έφτασε στό σημεΐο 
τό σώμα νά μήν ύπακούη στό πνεύ
μα του.

Τά δυό τελευταία χρόνια πού 
έμενε σέ κλινικές τού ήταν Ανυ
πόφορα. ΓΓ αύτό ϊσως κΓ δ θάνα
τός του δέν ήταν ατύχημα. Δέν 
μπορούσε νά ύποφέρη τά γηρα
τειά. . . Ή ζωή χωρίς δράση δέν 
είχε νόημα γι’ αύτόν. . .

Ρ. Β.

Οί ψυχίατροι δμως έχουν τή 
δική τους άποψι καί υποστηρίζουν 
πώς ί] πρόωρη αύτή ωριμότητα 
οφείλεται στίς πιό ελεύθερες σχέ
σεις ποΰ ύπάρχουν τώρα μεταξύ 
τών δύο φύλων. Αγόρια καί κο
ρίτσια τώρα μεγαλώνουν μαζί καί 
μιλούν πιό ελεύθερα μεταξύ τους 
γιά θέματα ποΰ έθεωροΰντο άπη- 
γορευμένα άλλοτε. Τήν θεωρία 
τους αυτή τή βασίζουν σέ παρα
τηρήσεις έπάνω σέ παιδιά πού πη
γαίνουν σέ μικτά σχολεία καί τά 
όποια πραγματικά ωριμάζουν γρη- 
•χορώτερα.

Αυτή δμως ή πρώιμη ώριμό- 
τητα δημιουργεί πολλά προβλή
ματα στά παιδιά πού οΐ γονείς 
πρέπει νά τά αντιμετωπίσουν έγ
καιρα. ΚΓ έδώ βρίσκεται ή με
γαλύτερη δυσκολία. Οι γονείς δέν 
προσέχουν ή δέν εννοούν νά παρα
δεχθούν τήν πρόωρο αύτή άνά
πτυξη τών παιδιών τους καί εϊναι 
ικανοί νά θεωρήσουν «ανώμαλο» 
ιό αγόρι τους πού βγάζει μουστά
κι πολύ νωρίς ή άρχισε ή έμμη
νας ροή στό κοριστάκι τους άπό 
εννέα έτών!

ΚΓ δμως τά φαινόμενα αυτά 
είναι συνήθη καί οί γονείς καθη
συχάζουν ύστερα άπό μιά έπίσκε- 
ψί τους στόν γιατρό. Μά τό παι
δί ; Πώς αντιμετώπισε τή νέα κα
τάσταση ιδιαίτερα τό κορίτσι, έ
άν ήταν όλότελα απροειδοποίητο;

"Ενα κοριτσάκι ένδεκα έτών έ
στω καί φυσικά ανεπτυγμένο θε
ωρείται «παιδί» άκόμα τόσο άπό 
τήν οικογένεια του δσο καί άπό 
τήν κοινωνία. Εΐναι όλότελα απρο
ετοίμαστο γιά ν’ αντιμετώπιση τή 
νέα φάση τής ζωής του. Ποιος 
μπορεί τότε νά τό άδικήση αν μέ
σα στό μυαλό του έπικρατήση 
μιά σύγχυσι, ή αν τρομάξη ή κΓ 
άκόμα χειρότερα δταν ζητήση νά 
διαφωτισθή στραβά άπό μιά συ
νομήλικό της;

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τ’ άν 
γόρι πού οΐ κίνδυνοι πού αντιμε
τωπίζει σήμερα στήν κοινωνία εΐ
ναι μεγαλύτεροι καί πιό φοβεροί. 
ΓΓ αύτό, περισσότερο άπό άλλο
τε επιβάλλεται στούς γονείς, νά 
καθοδηγήσουν έγκαιρα τά παι
διά τους πάνω σ’ αύτό τό σημείο. 
Εΐναι απαραίτητο νά τούς φανε
ρώσουν πιό νωρίς τά μυστικά 
τής ζωής. Τό καθήκον αυτό γιά 
τ άγόρι θά τ’ άναλάβη ό πατέ
ρας καί γιά τό κορίτσι ή μη
τέρα.

Πώς δμως θ’ άντιμετωπίσουν 
λογικά καί ψύχραιμα οΐ γονείς 
αύτό τό πρόβλημα;

Μπορούν νά πάρουν τά παι
διά τους μιά μέρα περίπατο στήν 
έξοχή κι’ έκεϊ ν’ άρχίσουν τή συ- 
ζήτησι άπό τά λουλούδια, τά που
λιά καί τά ζώα. Πώς ζοΰν, πώς 
τρέφονται καί πώς πολλαπλασιά- 
ζονται. Σιγά-σιγά μιλώντας όλό-

©ρΰλοι καί άνέκδοτα γο 
ρω άπό τό πολΰτικο αύτι 
μέταλλο.

"Ο,τι λάμπει δέν εΐναι χρυσάφι. 
Άλλά τό χρυσάφι λάμπει πάντοτε. 
Στή λάμψι του Οφείλεται άλλωστε 
καί τό γεγονός δτι ύπήρξε τό πρώτο 
μέταλλο μέ τό όποΐο γνωρίσθηκε ό 
άνθρωπος. Γιά χάρι του έγινε ή πρώ
τη ώργανωμένη έκστρατεία, ή Άρ- 
γοναυτική, στήν όποία έλαβαν μέ
ρος οί επικρατέστεροι ήρωες τής έλ- 
ληνικής Μυθολογίας καί πού εΐχε γιά 
σκοπό νά έπαναφέρη στήν Ελλάδα 
τό χρυσόμαλλο Δέρας.

Μιά άπό τίς πιθανότερες έρμη- 
νεΐες του μύθου αύτοΰ — πού τήν α
ναφέρει καί ό Στράβων — εΐναι πώς 
στήν Κολχίδα ύπήρχε κάποιος πο
ταμός μέ χρυσοφόρο άμμο. Γιά νά 
μαζέψουν τά ψήγματα του χρυσού ά
πλωναν οΐ κάτοικοι τής Κοχλίδας τήν 
άμμο τοΰ ποταμού έπάνω σέ προ
βιές πού τίς άφιναν στόν ήλιο γιά 
νά στεγνώσουν. "Υστερα τίς χτυπού
σαν μέ ένα ραβδί. Καί ένώ ή στε
γνωμένη πιά άμμος ξεκολλούσε καί 
έπεφτε έμεναν τά ψήγματα τού χρυ
σού γαντζωμένα έπάνω στήν προ
βιά — στό δέρα ς— πού γινόταν 
μέ τόν τρόπο αύτό χρυσόμαλλο.

Άπό τήν ’ίδια έκείνη περιοχή, τίς 
άνατολικές άκτές τού Εύξεινου Πόν
του, έφερναν οί "Ελληνες καί αργό
τερα στούς ιστορικούς πιά χρόνους, 
μεγάλες ποσότητες χρυσού καί τό 
γεγονός αύτό φαίνεται νά έπιβεβαι- 
ώνη τήν έκδοχή πώς οί έπιβάτες τής 
Αργούς ήταν οί πρώτοι χρυσοθήρες.

"Ενας δεύτερος λόγος γιά τόν ό
ποΐο βρήκε ό χρυσός άπό πολύ νω
ρίς εύρύτατη διάδοσι εΐναι τό δτι 
συναντάται συνήθως καθαρός—άπε
φθος—ή, τό πολύ - πολύ, άνακατε- 
μένος μέ μικρό ποσοστό άργύρου, 
πράγμα πού δέν μειώνει καθόλου τήν 
άξια του. Τό χρυσάφι πού έφερναν 
οί άρχαΐοι "Ελληνες άπό τίς μικρα
σιατικές χώρες περιείχε άργυρο σέ 
άναλογία 20% περίπου. Χάρις άκρι
βώς στήν πρόσμιξι αύτή εΐχε ώραΐο 
κιτρινωπό χρώμα, σάν κεχριμπάρι, | 
καί συχνά τού έδιναν οί άρχαΐοι τό 
δνομα «ήλεκτρον».

Τρίτο σημαντικό πλεονέκτημα τοΰ 
χρυσού εΐναι δτι δέν σκουριάζει καί 
δτι διατηρεί άναλλοίωτο τό ώραΐο 
του χρώμα καί τήν ώραία του λάμ- 
ψι. Αύτός εΐναι καί ό λόγος γιά τόν 
όποΐο χρησιμοποιήθηκε άπό τούς 
άρχαιότατους χρόνους καί σά μέσο 
ανταλλαγής, σά νόμισμα. Ό Θού- 
θμωσις Γ' τής Αίγύπτου, ένας άπό 
τούς έπιφανεστέρους Φαραώ, πού 
έζησε γύρω στά 1500 προ Χριστού 
εΐχε επιχειρήσει 17 εκστρατείες έ- 
ναντίον τών γειτονικών του χωρών

καί εΐχε νικήσει καί στίς 17. Γιά νά 
άφήση πάλι ελεύθερα τά έδάφη πού 
κατακτούσε ζητούσε άπό τούς κατοί
κους τους νά τοΰ καταβάλουν βαρειά 
άποζημίωσι σέ χρυσό. "Υστερα τούς 
άφινε γιά πολλά χρόνια ήσυχους. 
Καί δταν λογάριαζε πώς θά εΐχαν 
συγκεντρώσει καί πάλι άρκετό χρυ
σάφι έκανε μιά καινούργια έπιδρομή 
γιά νά τούς τό πάρη και αύτό, Μο- 
νάς μετρήσεως τοΰ χρυσού ήταν καί 
γιά τούς Αιγυπτίους καί γιά τούς 
Βαβυλωνίους τό «τάλαντον» πού άν- 
τιστοιχοΰσε σέ 25 κιλά περίπου. 
Αργότερα ώνομάσθηκαν τάλαντα 
καί πολλές μικρότερες μονάδες χρυ
σού ή άργύρου.

Μέ τήν ίστορία τοΰ χρυσού συν
δέεται στενότατα καί ή ιστορία τοΰ 
Σολομώντος, υίοΰ του Δαυίδ καί 
τρίτου βασιλέως τών ‘Εβραίων, πού 
έβασίλευσε άπό τό 972 ώς τό 937 
προ Χριστού. ‘Ο Σολομών ήταν πε
ρίφημος γιά τή σοφία του, γιά τις 
χίλιες έπίσημες ή άνεπίσημες γυναί
κες του καί γιά τά άμύθητα πλούτη 
του πού τά άντιπροσώπευε κυρίως 
τό χρυσάφι.

Σύμφωνα μέ τήν παράδοσι προερ
χόταν τό χρυσάφι αυτό άπό τή χώρα 
Όφίρ. 'Ο Σολομών έγραψε τό «Ά
σμα Ασμάτων», τίς «Παροιμίες», 
τόν «’Εκκλησιαστή» καί πολλά άπο- 
φθέγματα, μύθους, άκόμη καί αινί
γματα. Άλλά τό μεγαλύτερο αίνι
γμα πού άφησε στούς μεταγενεστέ
ρους του εΐναι ή τοποθεσία τής μυ
θικής χώρας Όφίρ άπό δπου έφερνε 
τά άνεξάντλητα πλούτη του. Μέ τή 
λύσι τού αινίγματος αύτοΰ άσχολή- 
θηκαν πολυάριθμοι έρευνηταί, άλλοι 
άπό άπλό έπιστημονικό ένδιαφέρον 
καί άλλοι γιά πρακτικώτερους σκο
πούς. Κατά τό 16ο αιώνα έφθασαν 
όί Πορτογάλοι στις άνατολικές ά
κτές καί είδικώτερα σέ μιά περιο
χή πού ονομάζεται Σοφάλα. Τότε 
θυμήθηκε κάποιος δτι στή μετάφρα- 
σι τής Παλαιάς Διαθήκης άπό τούς 
Έβδομήκοντα άναφέρεται ή χώρα 
Όφίρ μέ τό όνομα Σοπάρα. Μά έκ
τος άπό τή συγγένεια τοΰ ονόματος 
παρουσίαζε ή Σοπάρα τών Έβδο
μήκοντα καί κάποια άλλη συγγένεια 
μέ τή Σοφάλα τών Πορτογάλων. Πε
ριείχαν καί οί δύο άφθονο χρυσάφι. 
Άκόμη καί σήμερα εΐναι ή περιοχή 
αύτή—ή Νότιος Ροδεσία—μιά άπό 
τίς πιό χρυσοφόρες περιοχές τοΰ κό
σμου.

Ό δρόμος άπό τήν Ιερουσαλήμ 
μέχρι τή χώρα Όφίρ ήταν πολύ μα- 
κρυνός. Μά δταν ύπολογίση κανείς 
πώς μιά καί μόνη άποστολή εΐχε 
άποφέρει στό Σολομώντα 2 — 3 
τόννους χρυσού καταλαβαίνει πώς 
άξιζε τόν κόπο νά γίνη.

। Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα)

ΠΑΡΟΙ Μ IΕΣ
ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
‘Ο άρι&μός τών βιβλίων πού τυπώ&ημε δέν φτάνει 
γιά δλους τούς Μακρηνούς Σπεύοατε νά τά προμη- 
ΰ'ευΌ'ήτε πριν μάς τά πάρουν οί ξένοι»

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΔΡΧ. 140.—

*Από τόν Σύλλογο ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 120.—

Γιά τούς πατριώτας τοϋ εξωτερικού Δολλάρια 7.



Λ I Β I S I

Τοϋ Μ. ΠΑΗΗΓΥΡΗ
Συνέχεια έκ τή$ 1η$ Σελίδος 

σο Αγάπησες, νά θρηνήσουν καί 
αύτοϊ μαζί μας γ'.ά τόν τόσο πρό
ωρο θάνατό σου καί γ'.ά τό τόσρ 
μεγάλο κενό, πού άφίνεις στά δυό 
μας Σωματεία. Κενό Αβυσσαλέο 
καί δυσαναπλήρωτο.

Γιατί, μόνο σύ, σάν Πρόεδρος 
καί τών δύο Διοικ. Συμβουλίων, 
κατείχες τό μυστικό νά γνωρίζης 
τά προβλήματα τους, νά καταπιά
νεσαι μ’ αύτά ακούραστος πάντοτε, 
μέ ζέση καί ένθουσιασμό καί νά 
όρίσκης τήν κατάλληλη λύση.

Σύ οραματίστηκες, Σεβαστέ μας 
Πρόεδρε, τήν ιδέα τής ίδρύσεως 
τοΰ Οικοδομικού μας Συνεταιρι
σμού και τήν έθεσες σέ εφαρμογή, 
γιά τή θεμελίωση και τήν έμφά- 
νιση σέ προσεχές μέλλον ένός Νέ
ου Λιβισιοΰ, αδελφωμένου μέ τή 
Νέα Μάκρη, όπως αδελφωμένο τό 
έγκαταλείψαμε τήν αποφράδα έ
κείνη μέρα τής Μικρασιατικής μας 
καταστροφής. Γλύκανες τόν πό
νο δλων μας, μεγάλε όραματιστή 
καί μεγάλε πατριώτη, μέ τήν ι
δέα σου αύτή τή φωτεινή.

Βάσκανη ώς τόσο μοίρα δέν 
έπέτρεψε νά ίδής τό έργο σου ο
λοκληρωμένο. Καί ή πικρία αύτή 
καί τό παράπονο σέ συνοδεύουν 
τήν τελευταία σου κατοικία.

Άλλά ήσύχαζε. Θά βαδίσουμε 
σταθεροί καί ακούραστοι τό δρό
μο, πού χάραξες, γιά νά όλοκλη- 
ρώσωμε τό έργο σου μέ όλες μας 
τις δυμάμεις. Γιά νά ικανοποιή
σουμε τήν αγγελική σου ψυχή, ή 
όποια Ασφαλώς θά φτερουγίζη έ
κεΐ επάνω καί θά παρακολουθή α
νήσυχη τήν πρόοδο τών εργασιών 
μας.

Άλλά καϊ σάν Ανθρωπος φάνη
κες άξιος τής πατρίδος, πού σέ 
γέννησε, φίλτατε Μιχ. Σαράφη. 
’Ακεραιότητα χαρακτήρας, εύθυ- 
κρισία, εύσυνειδησία, χαρά γιά 
τήν εύτυχία τών άλλων, συμπόνια 
καί συμπαράσταση τών αδυνάτων 
καϊ πλήθος άλλων Αρετών είχαν 
συνθέσει τήν προσωπικότητά σου 
άπ’ αύτά άκόμη τά σπουδαστικά 
σου χρόνια.

Είχες Ανυψωθή σάν Ανθρωπος 
στά πλέον Ανώτερα επίπεδα τής 
Ανθρώπινης τελειότητας. Αγνός 
πατριώτης, ύπέροχος "Ελλην καϊ 
γι αυτά τέκνον εκλεκτόν τής ΙΙα- 
τρίδος.

Και τώρα μέ καρδιά, πού α’ι- 
μάσσει καί μέ χείλη, πού τρέ
μουν άπό συγκίνηση, σοΰ εύχόμε- 
θα, φίλτατε Μιχ. Σαράφη, ελαφρό 
καί στοργικό τό χώμα, πού θά σέ 
σκεπάση, καί τή μνήμη σου αιώ
νια . . .

MIX, ΠΑΝΗΓΓΡΗΣ

MiAinriTt!
III Mill

(Συνέχεια έκ τήζ 2ας σελίδος) 
σπουδαστές μαζί.

— ‘Ο Θεός, ή υπέροχη αύτή Πρα
γματικότητα, που προέρχεται άπό 
τήν άναρχη ζωή, βρίσκεται παντού 
και σέ κάθε στιγμή τοΰ χρόνου. Έσύ 
τί λές, Καλλίστρατε; ρωτούσε ό σο
φός εκπαιδευτής.

— Συμφωνώ απόλυτα, σεβαστέ
μου γέροντα, έλεγε έκεΐνος. Μόνο θά- 
θελα νά συμπληρώσω οτι, δέν εΐναι 
μπορετό νάχη ή αναίτια αύτή Δύνα
μη τή δική μας μορφή άλλά κάποιαν 
άλλη, άγνωστη σ’ έμάςύ

— Κι’ δμως τ’ άντίθετο γράφουν, 
μικρέ μου φίλε, τά εβραϊκά βιβλία.

— Τά εβραϊκά; ποιά εβραϊκά;
— Νά, τά γραπτά κάποιου σκο

τεινού, μυστηριώδους λαού, άρκετά 
θεοκρατικού, πού βρίσκεται κατά τή 
μεριά τής Ανατολής. Μά δέ βαρυέ- 
σαι! "Οπως εΐναι άποκρουστικές οί 
μορφές τους, έτσι πρέπει νάναι κι’ 
οί γραπτές τους σκέψεις! . . . ’Ίσως 
καί νά τό κάμνουν, αυτοί πού τούς 
διευθύνουν σέ κάθε εποχή, οί άρχι
ερείς τους, έπίτηδες γιά νάχουν δλο 
αυτό τόν κόσμο στό ήμίφως τής θεο- 
φοβίας κι’ εκείνοι νά βόσκουν ανε
νόχλητοι στά λιβάδια του διονυσια
σμού. Άμα θά μεγαλώσης πιό πολύ, 
θά μάθης καλλίτερα τί σόϊ άνθρωποι 
εΐναι δλοι τους καί τότε συγκρίνοντάς 
τους μέ τούς 'Έλληνες θά δής πόσο 
διαφορετικοί, πόσο απολλώνιοι εΐναι 
οί δικοί μας, άν κΓ οί δυό λαοί βρί
σκονται σήμερα κάτω άπ’ τόν ’ίδιο 
άφέντη: τό βάρβαρο Ρωμαίο. . .

Ό καιρός δσο περνούσε, τόσο κι’ 
έβάραινε τό μυαλό τού Καλλίστρατου 
άπό τή φιλοσοφική έρευνα. ‘Η Πρό
κλα προσπαθούσε νά τόν άνακουφί- ί 
ζη, πότε άπαντώντας άποστομωτικά , 
καί βάζοντας έτσι τέρμα στούς συλ- । 
λογισμούς του, πότε οδηγώντας τον 
σ’ άξιοπρόσεχτες τοποθεσίες τής 
Αθήνας, γιά νά ψυχαγωγήται.

(’Ακολουθεί)

ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙ
ΤΟΥ 5821 ΙΤΟ ΛΙΒΙΣΙ

Αναδημοσίευα^ άπό τό βιβλίο του Κα8ηγπτοΰ 
ΠΩνεπίστηυίου Θεσσαλονίκης κ. Ν. Π. Άνδριώτη 
"ΤΟ ΙΔΙΩΜΑ TOV ΛΙΒΙΧΙΟΥ ΤΗΖ ΛΥΚΙΑΪ., τοϋ χει
ρογράφου τοϋ αειμνήστου Μιχαήλ. Μουοαϊου ό όποι
ος κατέγραψε μίαν άφήγηαιν τής ’ίπαναστάσεως τό 
1855 δπως τήν άκουσε άπό γέρους τής εποχής εκεί
νης· ____ _ ____________________

Πως ίσηκόστηκάοιν οί Τουρκαλλάδος νά σ6ά- 
ξουν τούς - ι- Χριστιανός είς τού Λιβίσιν, είς τήν 
μπιρίστααιν, εις τά 1822.

— «Ίσύ έχεις τήμ μποπαδιά σου 
κί τά π ίδιά σου, κί διαλουάσι τα αυ
τά. Ίβώ εΐμου καλούερους, μήϊ πιδιά 
έχου, μήϊ σκυλλιά. Άμ μί σκουτώ- 
σουν, άς φύει ένας καλούερους άκόμη 
γιά τού Γέννους. Του Πατριάρχη τού 
γαΐμαν άκόμη εν ίξηράθθηκιν. Χάτι, 
καημένι ποπά, άμι στούσ σπιτάκια 
σου κουντά στήμ μποπαδιά σου, κι’ 
ίβώ πάου μί τούδ διάκου μ μου 
στήμ Μάκρην κΓ έθ θέλου μαζί μ μου 
κανέναμ μποπάν».

Ίκεΐ ίγένιμ μεντζελίσιμ μι δού
λους τούς άάδους. Ή Τουρβελόγλους 
ή Άλή - άάς εΐπιν:

— «Οί Ρουμιέ εΐνιν ντίμιοι άθ- 
θρώποι, έρχουντιν είς τά χουριά μου 
κί γυρίννουν ντιμημένα. Ίβώ ίγγυ- 
οΰ μου γιά τούς - ι - Χριστιανός, 
άν έρτουν είς τούν γκαζέμ μου».

Εΐπιν γκι ή Παλτατζής κι’ ή Τζα- 
μούζογλους:

.— «Έτσια πού τά λέει ή Άλή - 
άάς, κί ίβώ ίγγυούμου, άν έρτουν είς 
τούν γκαζέμ μου οί Ρουμιέ».

Ίκεΐ πού μίληνναν κί ίκάθουν- 
ταν, νάσ σου κι’ έρχετ’ ένας Τάτα- 
ρης μεντζίλιν, πόσκασιν ντρία ά
λουστα στήν - ι - στράταν, δσουν 
νά ’ρτ’ άπού τά Μόγλα, κι’ έφεριν 
εναφ φίρμάνιν, κι’ έγραφιν:

— «Σακίν ντούρ Ραγιάμ μου!».
Τότι εκαμάσιμ μασπατάν κι έστε- 

λάσιν είς τά Μόγλα, κι’ ίγλύτωσαν 
οί Χριστιανέ — Θιός συχχουρέσει 
τούσ Σαμουήλην, ή ίφκή του μα-! 
ζίμ μας!

Ή Μουσελλίμης εστελιν μπούγιού 
ρουλντοΰ νά τραβηχτοΰσιν οί Χρι
στιανέ έξη ώρις μακρυά άπου τήθ 
θάλασσαν, κί νά βάλουν φυλακάτο- 
ρους νά φυλάουν ντού χουριόν, κί 
νά στέλλουν οί Ρουμιέ κάθα μήναν 
τιέντι άθθρώπους ρεχίμιν είς τά 
Μόγλα. Τότι ήβγαν ντά σπίτια δ- 
ξου κι’ εκαμάσιδ δυό χρόνια είς τού 
Τουβάριν γκι είς τούς Σενέν γκί είς 
του Καλκάνιν γκί είς τού Ζουμπλί, 
κι’ έστελλάσιν γκί πέντι άθθρώπους 
είς τά Μόγλα κάθα μήναν ρεχίμιν, κΓ 
ίπέρασιν (κείνη ή φουρτούνα.

Αίωνία του ή μνήμη τού Σαμου- 
ήλη! Άγ γέν ίβρίσκουνταν ίκεΐνους 
ίδώ ήταχ χαμένουν ντού Λιβίσιν. Για
τί κί τούχ Χιόν έτσι εν ντούν έκάμά- 
σιν, κι’ ίπώληνναν ντά κουρίτζα 
στήμ μπόλην, κι ίτούρκεβγήντα; Κι 
είς τ’ Άϊβσλϊ κι είς τήμ Μανησιάν 
γκί παντού! Τί ίτράβηξιν ντού ’Έ
θνους !

Άμ γκί οί Έλληνοι, μί τήχ χάρην 
ντού Θϊού, έν άπόμεινάσιν άπου κά
του. ’Έκαμάσιν τέρατα κί σημεία. 
Έκαψαν ντήν αρμάδαν ντήν τούρκι- 
κην είς τούχ Χιόν, είς τήμ Μυτιλήνην*  

! είς τήσ Σάμουν, είς τήν Γκών, ίπου- 
1 λέμησιν ή Διάκους, ή Κουλουκουτρώ- 
νης, ή Νικηταράς, ή Μπότσαρης, σάλ 
λιουντάρια κι έκαμάσσι τούς Τούρ
κους τάρματα γάνιν ίπήριν ντους ή 
διάβολους, ύστερα έβαλιν ντού χέ- 
ριν ντου ή Ρούσσους, ή Ίγγλέζους„ 
κΓ ή Φραντσέζους, κι έκαψαν ντήν 
αρμάδαν ντού Ίμπραΐμ - Πασσά, κι’ 
ίνίκησιν γκί ή Ρούσσους ντόύς Ντούρ- 
κους είς τήν Έτρενέν, κι ίγένην ή 
Ελλάδα βσοίλειουν έλληνικόν. Δό
ξα σοι ή Θϊός! ’Έχει ή Θϊός κι γιά 
τά μάς. Αμήν.

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) }
—- «Άλαν τεσετζή Όσμάν, που 

τους πάεις αύτός τούς ταγκαλάκη- 
δους, κΓ έκαμις τούν γκόσμουν ντά 
πόνου κάτου; ’Έχεις καμμιάν μπρου- 
οταήν όπου τούβ Βασιλέαν νά σβά- 
ζεις τούς ραγιάδους; Αυτέ πληρών- 
νουσιν ντιμημένα τού χαράτσιν ντουν 
γκι τού κούραμά τουν εις τούβ Βα
σιλέαν*  άρματα έν έχουσιν, εΐνιν είς 
τήδ δουλλειάν ντουν άθθρώποι ήσυ
χοι, προυσκυνημένοι. Τί ττρόματα 
εΐν’ αυτά; Κι’ έφερις αυτός τούς άρ- 
ματουμένους είς τού ρουμένουν ντού 
χουριόν γκι ίφουΐρισις τουν γκό
σμουν; Άπού τού στόμασ σου μπαίν- 
νου κΓ άφ’ τήμ μύττησ σου βγαίν- 
νου! Άννοιξι ταμ μάτια σου! Άθ 
θέλιτι να διαφιντέψιτι του Τεβλέτιν, 
άμιτι στούμ Μουριάν μπούχτι τούς 
άντάρτηδους, κι πουλέμησίτι».

'Η Όσμάν - άάς εΐπιν ντουν:
— «Καλόν ντου λέει σου, Καρα- 

πάς έφέντη, άμ*  οί Τούρκοι ιπήρασιψ 
φόουν άπου τούς - ι - Χριστιανός, 
γιατί ερχοντιν καΐκια τζαβούρικα 
στου πιρϊάλλιν, κϊ δίουν ντά οί Χρι
στιανέ ζεχράν, κι φουούντιν νά μήν 
ντούς πλακώσουν, κι’ ήρτα νά ξιτά- 
ξου τόν πρόμάν.

'Η Σαμουήλης ειπιν ντουν:
— «Αύτά εΐνιν άφτιράδοι. Ίδώ 

καΐκια κουρσάρικα τί ’υρεύγουν; "Ο
μως, άν έχιτι άπουψίαν, βάλ *τι  άθ- 
θρώπους νά φυλάουν ντά πόστα. Ίσύ 
εΐσι ζαπίτης*  τού ζαπιτλίκισ σου κά- 
μι του στούς έτεψίζηδους κι βόχι είς 
τούς τιμημένους άθθρώπους. Ή Ρα
γιάς εΐνιν ντού λουλλούδιν ντής Βα
σιλείας».

Τότι έφεριν - ι - μιάμ μουστου- 
καρφιάν μπούχιν ίκεΐ κουντά σί μιάγ 
γάστραν κί ήταφ φουντουτή, κί εΐπιν 
είς τούν άάν:

— «Θουράς την ντίτην ντήμ μου- 
στουκαρφιάν ντΐ όμορφη εΐνιν; Κό- 
ψι τά λουλλούδια της».

Κι’ έκοψίν τα κί εΐπιν:
— »Πώς σί φαίνιτι τώρα; Καλή 

εΐνιν έτσια;
Εΐπιν γκι ή άάς:
— Έν εΐνιν γκαλή!
Εΐπιν κι’ ή Σαμουήλης:
— «’Έτσι εΐνιν γκι τού Αλ - Όσ

μάν Τεβλετί δίχως τούρ Ράγιάν».
Τότι ή Όσμάν - άάς ίδιαλουΐστην, 

ίδιαλουΐστην, κί εΐπιν ντουν:
— «Ίβώ θά στέλου σαήν νά φα- 

>άξου δούλους τούς άάδους του 
Πεσκετζέ είς τήμ Μάκρην, νάρτης κί 
τού λόου σου ίκεΐ νά κάμουμ μεντζί- 
λίσιν, νά δούμουν πώς θά κάμουμουν 
αυτήν τήν άπόθεσιν».

Εΐπιν κί ή Σαμουήλης:
— Πέκ έΐ». Κι’ έφυϊν ή Όσμάν - 

άάς μί τούς Τουρκαλλάδους.
. . "Υστερα άπού πέντ’ έξη μέρις ήρ- 
τασιν οί άάδοι στήμ Μάκρην, ή Παλ
ιατζής άπου τούσ Σενέν, ή Τουρβα- 
λόγλους άφ’ τού Τουβέριν, ή Τζα- 
μούζογλους άπού τούς Σεϊτιλέρη- 
δους, κι’ ή Ουσεΐν - άάς, ή Ζουμλάα 
σης, κι’, έστελαν έναν γκαβαλλάρην, 
κι’ ίφάναζάσιν γκι τούδ Δισπότην νά 
πάει στήμ Μάκρην. Τότι ή Χατζή- 
ποπας εΐπιν ντουν:

— «Δισπότημ μου, νά μήμ μπά- 
εις στήμ Μάκρην, γιατί άμπουρεΐ 
νά βάλουν άθθρώπους νά οί οκου- 
τώσουν είς τήν - ι - στράταν!».

Εΐπιν ντουν γκι’ ή Σαμουήλης:

ΑΝΤΙΟ
ΜΙΧΑΛΗ Β. ΣΑΡΑΦΗ

(Συνέχεια έκ τή$ Ιτ,ς Σελί5ο$) 
ένα μόνον πνεύμονα.

— Ή θύελλα τής οδύνης τοϋ 
χαμού τής πεφιλημένης σου Εύ- ( 
αγγελής κατέτρωγε τό Elvac σου 
κι" έβλεπες τά πάντα μόνο με τά 
γεμάτα άπό παιδική αθωότητα και' 
γλύκα μάτια τής μοναδικής σου: 
κορούλας, τής Μπέμπας σου.

- - Δέν θέλησες ποτέ, μά ποτέ 
νά φθάση σέ Θέση νά νοιώσγ; τό 
ίνδαλμα αύτό τής ψυχής σου, τήν 
πίκρα πού έσπάρασσε τά στήθη 
σου, τά τραύματα τής ψυχής σου, 
τήν άπανθράκωση τής καρδιάς 
σου καί περιεοονεΐσο καί ζοϋσες 
μέσα στόν καταθλιπτικόν αύτόν 
κόσμον, μόνος κατάμονος, επιδει
κνύοντας σ1 αύτήν, άλλά και σέ 
κάθε τρίτον, καινούργια επίπεδα 
δράσης νέες δημιουργικές σου 
προσπάθειες καί ανατάσεις, σάν 
αντίδραση.

— - Ίί εξόρμηση αύτή δέν ήταν 
μόνον άπλή διέξοδος τοΰ εσωτε
ρικού απόκρυφου σπαραγμού σου,

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΣΙ ΤΟΥ ΕΚΛίΠΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ

τριιοτικά αισθήματα, είς φιλεργί
αν, εις αυτοθυσίαν, είς ενθουσια
σμόν! Δέν εϊνε κατώτερος εκείνων 
τών άλλων, ο'ι όποιοι ύπό τάς αύ- 
τάς συνέϊήκας αποβιβάζονται εν
ταύθα καϊ έντός έλαχίστσυ χρονι
κού διαστήματος άτενίζομεν αυ
τούς έν ίϊαυμασμφ, δυστυχώς, διά 
τήν πρόοδόν των!

Τούτων δλων δεδομένων, ένα 
καθήκον έπιβάλλεται ήμΐν. Νά 
όπλισθώμεν μέ δύναμιν, θάρρος 
καί ειλικρίνειαν πρό παντός, καϊ 
ύάπτοντες τό παρελθόν υπό πέ
τραν αναθέματος νά άνασυντα- 
χθώμεν καϊ ανασυντασσόμενοι ώς 
ιϊί,υσσος αδιάσπαστος, νά μερι- 
μνήσωμεν διά τήν οριστικήν θεμε- 
λίωσιν ένός στερεωτάτου καϊ σο
βαρού οικοδομήματος, πρό τοϋ 
όποιου οι μεν ξένοι νά άποκαλύ- 
πτωνται, αί δέ έπερχόμεναι γενε- 
αι νά κλίνωσι πρό αύτών γόνο 
εΰλαδείας.

Τελευτών, μίαν έτι έχω νά κά
μω δήλωσιν: ότι πρός τήν αίθου
σαν ταύτην δέν μέ ήλκυσαν ούτε 
οί τίτλοι, ούτε τά αξιώματα, άλ
λα το πατριωτικόν καί μόνον αί
σθημα καί ό βαθύς πόνος πρός 
τήν στενάζουσαν Πατρίδα μας 
καί τά δοκιμασμένα σκληρώς υπό 
βάρβαρον ζυγόν αδέλφια μας».

Εκ τής κατωτέρω επιστολής 
έμφαίνεται ή άπήχησις τοΰ λόγου 
τούτου είς τάς άρχάς:

ΓΕΝΙΚΟΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ 
ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ
ΔΟΣ ΕΝ ΑΤΣΤΡΑΛΙΑ
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Κύριον Μ. Σαράφην

Είς Μελδούρνην 
Αξιότιμε Κύριε Σαράφη,

Επληροφορήθην μέ ζωηράν 
εύχαρίστησιν παρά τοϋ φιλτάτου 
μοι Μητροπολίτου κ. Τιμοθέου τά 
τής Γενικής Συνελεύσεως τής αύ- 
ιόθι Ελληνικής Κοινότητος, ε’ις 
ιήν πλήρη επιτυχίαν τής οποίας 

' τά μέγιστα συνετέλεσεν ή πατριω- 
ακ ή στάσις σας.

Ήδη έλαβον καϊ άνέγνωσα τόν 
έμπνευσμένον λόγον τόν όποιον έ- 
ξεφωνήσατε κατά τήν ο’ικείαν συ- 
νεδρίασιν τής 27 λ. μ., ήτις εί
μαι βέβαιος θά σημειώση σταθ
μόν εις τήν έπϊ τά βελτίφ δργάνω- 
σιν καί πρόοδον τής ύμετέρας Κοι
νότητας. Θά εΐναι ευχής Εργον έ
άν ο λόγος σας, δν άποστέλίκο 
πρός δημοσίευσιν είς τόν ελληνι
κόν τύπον, άναγνωσθή μετά ’ίσης

!

δέν ήτανε μόνον ή εκδίκηση τής 
Μοίρας πού έρήμωσε τόν δρόμο 
τής εύτυχίας σου’ ήταν παράλλη
λα καί μιά ανάγλυφη συμπεριφο- 

. ρά τής αντίληψης, πού είχες καί 
τής πίστης, πού διακατείχε τό Εί
ναι σου, δτι β άνθρωπος σέ καμμιά 
περίπτωση καί στήν πλέον οδυ
νηρή, δέν πρέπει ν’ αποσυντίθε
ται καί νά σβύνη τήν δημιουργι
κή του διάθεση.

—Κι’ έβλεπες τήν ζωή με ανά
ταση, προς κάθε ώραιον. Δέν χρει
αζότανε ίκανότης «Δηλίου κολυμ- 
βητοΰ'> νά έρμηνευθή ή ψυχοσύν
θεση σου αύτή. ’Έμεινες μέχρι 
τέλους Απαρασάλευτα, ό άντιπρο- 
σωπευτικός τύπος τής γενιάς, πού 
πέρασε τόν άδικον καί άσπλαχνον 
ώθισμόν, μέσα στό πύρινο καμίνι 
τής παγκόσμιας λαίλαπας, χωρίς 
ν' άπαρνηθής τις ηθικές αξίες καί 
τά ιδανικά τών οποίων ύπήρξε 
θύμα. Τό διάβα σου θά μένη α
λησμόνητο ν σ’ δσους κατάβαθα σ' 
έγνώρισαν καί σ' Ιζησαν.

(Συνέχεια έκ τη; 1ης Σελίδος)
Παραθέτομεν κατωτέρω έναν 

λόγον του πού έξεφώνησε τδ 1942 
εις τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 
Ελληνικής Κοινότητος Μελβούρ

νης και δύο έπιστολάς πού μαρ
τυρούν πιό εύγλωττα τήν κοινω
φελή καί πατριωτικήν δρασιν του.

Α * *

«Μετά τήν δήλωοτν ταύτην, ύ- 
ποβάλλοιιεν τά σέύη μας πρύς τόν 
τιμησαντα τήν συγκέντωσιν ναύ
την Σεβασμιώτατον Μιγτροπολί- 
την Αυστραλίας κ. κ. Τιμόθεον, 
τού οποίου ή εύΟύτη; τοΰ χαρα
κτήρας, ή σεμνότης και σωφροσύ
νη άποτελοϋσι βαρύτιμον τής θρη
σκείας μας καύχημα και τοΰ έν 
Αυστραλία 'Ελληνισμού καί τοΰ 
όποιου ή παρουσία άποτελέση, 
εϊμειΐα βέβαιοι έγγύησιν τοΰ σκο
πού, δι δν συνεκεντρώίίημεν έδώ 
σήμερον.

Οπως εϊμεβα βέβαιοι διά τ’ 
άνωτέρω, είμεΦα έτι βεβαιότεροι, 
οτι δλοι οί "Ελληνες τής Παροι
κίας μας ίίέλουσιν άρΰή ύπεράνω 
φιλοδοξιών καϊ ατομικού εγωι
σμού καί έκαστος ήμών έν τή άρ- 
μοδιότητί του θέλει έπιτελέση τά 
όσα αί κρίσιμοι περιστάσεις, ας 
διερχόμε-ύα, έπιβάλλουσι προς τό 
κοινόν συμφέρον.

Έχομεν δμως τήν άντίληψιν, 
δτι δταν πρόκειται νά θεμελιωτή 
ακλονήτως ένα έργον, επιβάλλε
ται λεπτομερής και ψύχραιμος έ- 
ξέτασις όλων τών κενών, οΰτως 
ώστε διά τής βαθμιαίας συμπλη- 
ρώσεως τούτου έμφανισθή τελει
ότεροι1 τό έργον πρύς τιμήν δλων 
τών συντελεστών τής προσπάθει
ας ταύτης. Τούτου ενεκεν, ·8ά ή- 
Οέλαμεν νά κάμωμεν μίαν μικράν 
έξέτασιν τών έλλείψεων και ελατ
τωμάτων μας, μακράν προσώπων, 
παρόντων ή άπόντων, ϊνα καυτη- 
ριαζοντες ταΰτα απαξ διά παντός 
προχωρήσωμεν έν όμονοία σύμ
πνοια καί αγάπη εις ένα νέον στά- 
διον δημιουργίας καί ένεργείας,ά- 
νάλογον εκείνου, τό όποιον άπαι- 
τούσι κατά πρώτον μέν αί περι
στάσεις, ήτοι ή Σκλαβωμένη Πα
τρίδα μας, τά στενάζοντα ύπό 
τόν βάρβαρον ζυγόν αδέλφια μας 
καί οί ύπηρετοΰντες υπό τά δπλα 
εν τώ έξωτερικφ αδελφοί μας.Κα- 
τά δεύτερον δέ ή Παροικία μας, 
ήτοι: Τό Σχολείον, ή οικογένεια 
καί ή επαγγελματική πρόοδος καί 
ΰά υποβάλω δύο ερωτήματα είς 
έμαυτόν πρώτον και δεύτερον εις 
ύμάς άπαντας: 1) Τί έπράξαμεν 
διά τήν Πατρίδα μας κατά τάς η
μέρας τής σκληρός δοκιμασίας 
της! κατά τάς ήμέρας τής συμφο
ράς της; Τί έπράξαμεν διά τά 
ύπό τόν ζυγόν ήδη αδέλφια μας, 
ιά χύσαντα τό αίμά των αφειδώς 
διά τήν έξύψωσιν τοϋ Ελληνικοί 
ονόματος, διά τήν περιφρούρησήν 
τής τιμής και τοΰ γοήτρου μας; 
Γί έπράςαμεν διά τά ύπηρετοΰντα 
ήδη αδέλφια μας έν τώ έξωτερι- 
ν.ώ καί ένταϋϊϊα, τά όποια είνε έ
τοιμα νά ύπερασπίσωσιν καί αύ- 
ί)·ις έν δεδομένη στιγμή τό πά
τριον έδαφος; Δυστυχώς, όχι τά 
δσα έπρεπε, δχι τά όσα ήδυνάμε- 
&α ώς Παροικία! Καί 2ον) Τί 
εχει νά παρουσίαση ή Παροικία 
μας; Έλληνικόν Σχολεϊον, ’Εκκλη
σίαν, Εμπορικόν Σύλλογον, Κοι
νοτικόν κατάστημα ή αίθουσαν, 
ούχϊ πλέον διά τούς ξένους, άλλά, 
τουλάχιστον, διά τάς συνεδριάσεις 
τής Διοικούσης ’Επιτροπής, ή 
Ελληνικήν Λέσχην μέ εφημερίδας 

καί περιοδικά έλληνικά, ώς κέν
τρου ψυχαγωγικόν τών πέντε χι
λιάδων Ελλήνων τής Βικτωρίας; 
Οίιδέν έκ τούτων, δυστυχώς! "Ο
λα εύρίσκονται, χωρίς κανένα νά 
υφίοταται μέ βάσεις υγιείς. Τά 
πάντα ώς λίάοι καί πλίνβοι έν ά- 
τάκτφ και -Β-λιβερρ καταστάσει ! 
Ή φωνή όμως τής θρησκείας, τής 
Πατρίδος, ή φωνή τών παιδιών 
μας, τό μέλί,ον ήμών έαυτών #ά 
μάς ζητήσωσι είς τό λίαν προσεχές 
μέλλον εύάύνας, θά άπαιτήσωσι 
νά άπολογηθώμεν καί απολογού
μενοι τί θά έχωμεν νά άπαντήσω- 
μεν; 'Απλούστατα. . .οτι ήσχολού- 
μεθα περί τήν διαίρεσιν, τάς δι
ενέξεις, τήν άσυγχώρητον, διά νά 
μή εΐπω τήν εγκληματικήν, αδια
φορίαν δλων ήμών.

Καί ταΰτα, ένώ δ "Ελλην, εϊνε 
βέβαιον, δτι δέν υστερεί είς πα- 

(.Συνέχεια έκ τή$ 3r.$ Σίλίδος) 
σχόταν δτι, αργότερα Θά ξαναερχό
ταν νά τόβλεττε καϊ γιά δεύτερη φο
ρά. Πράγματι μέ τήν ευκαιρία τής 
συμπλήρωσης δεκαετίας άπό τής α
πελευθέρωσης του πρώτου έληνικου 
έδάρους —τής Μεγίστης—ό Υψη
λός, Επισκέπτης πραγματοποιούσε 
τήν υπόσχεσή του...

χ«.·»
Ή Γαλάζια Σπηλιά—ή τοΰ Φώ" 

κιαλη’ δπως τήν άποκαλοΰν οί κά
τοικοι του νησιού — σχηματισμένη 
κάτω άπό αποτόμους καϊ τραχείς 
βράχους άσβεστολιθικής σύστασης, 
πού λούζονται στά βαθυγάλανα Αι- 
γαιρπελαγίτικα νερά έχει, δπως καϊ 
κάθε άλλη σπηλιά, μικρό ήμικυκλι- 
κό στόμιο εσωτερικά άναπτυσσόμε- 
νο σέ θολωτό θάλαμο βάθους 75 μέ
τρων, πλάτους 40 καϊ ύψους 35.

Ή θέα έκεΐ μέσα εΐναι πραγμα
τικά φαντασμαγορική: 'Όλα βαμμένα 
στήν άρχή πρασινογάλανα. γίνονται 
σιγά-σιγά γαλάζια, γιά νά μετα- 
βληθουν κατόπιν, άφου περάσουν δ
λες τϊς διαβαθμίσεις τών δύο αύτών 
χρωμάτων, σέ μπλε καϊ τέλος σέ βα
θύ μπλε. Ή μεταλλαγή αύτή εΐναι 
φαινόμενο φυσικό που οφείλεται στήν 

I ανάκλαση τοΰ ηλιακού φωτός επί τοΰ 
όλου χώρου που διεισδύει άπό τήν 
είσοδο στή βαθειά καί διαυγή θά
λασσα.

Από τήν οροφή τού θολού λευκοί 
σταλακτΐτες πού μοιάζουν σάν πο
λυκάντηλα, δίνουν μέ τήν αντίθεσή 
τους στά βραχόχρωμα τοιχώματα 
τής σπηλιάς τήν υποβλητική μεγα
λοπρέπεια παραμυθένιου ναού.

Άνάμεσ’ άπό τούς σταλακτΐτες 
ή κΓ άπό τούς ίδιους πέφτουν δια- 
μαντόμορφές σταγόνες, άποτέλεσμα 
τής υψηλής ύγρασίας πού προσβάλ
λει βαθειά τό πέτρωμα. Εΐναι οί ί
διες σταγόνες πού σχηματίζουν τούς 
σταλακτΐτες αυτούς, άφοΰ πρώτα 
διιαλύσουν τό άσβεστολιθικό πέτρω

προσοχής καϊ ενδιαφέροντος, πα
ρά πάντων τών ενταύθα συμπα
τριωτών μας καϊ έάν οΰτοι έγ- 
κολπωθοΰν τάς πατριωτικός υπο- 
θήκας σα;

Μετά εξαίρετου ύπολήψεως
Ό Γενικός Πρόξενος

Αϊμ, Κ, Βρυζάκης

Έξ ίσου θερμή ήτο καϊ ή άπή- 
χησις τοϋ λόγου του είς τούς ομο
γενείς τής Αυστραλίας ώς έμφαί
νεται έκ τής κατωτέρω επιστολής:

Σόντνεύ 28 - 8 - 1947'
Κύριον Μ. Σαράφητ-

Αρχισυντάκτην

« Εθνικού Βήματος»

Έ ν τ α ϋ θ α
Αξιότιμε Κύριε Σαράφη,

Παρακολουθώ μετ' εξαιρετικού 
ενδιαφέροντος τά άρθρα σας 
XUL έπιτρεψατΕ {.wu νά <τάς· πυν- 
χαρώ δλοψύχοις διά τό πνεύμα καί 
τας προσπάθειας σας αι όποϊαι 
αποβλέπουν είς τό καλόν τής ό- 
λότητος.

Ευρισκομαι έτι ύπό τήν έντύ- 
πωσιν τοΰ άρθρου «Ή φωνή τής 
ευγνωμοσύνης» τό δημοσιευθέν 
εις τό φύλλων τής 12ης τρέχοντος, 
όπερ σάς βέβαιοι, μέ συνεκίνησε 
βαθύτατα.

Επειδή έχω τήν γνώμην δτι 
τοιαύται εκκλήσεις καϊ παρόμοι
α! προσπάθεια! δέον νά τυγ- 
χάνουσι μιά- γενικής ΰποστη- 
ρίξεως, σάς πληροφορώ δτι έχω, 
διά μίαν αρχήν, είς τήν διάθεσίν 
σας:

Ιον) ’Επιταγήν έξ 25 λιρών.
2ον) Πέντε λίρας διά τήν α

γοράν κα ταλλήλου κυτίου έ νθα νά 
ρίπτη δ βουλόμενος τόν δβολόν του 
πρός τόν σκοπόν τούτον.

δον) Τό άντίτιμον τοΰ κόστους 
τής άναδημοσιεύσεως εις δύο χι
λιάδας αντίτυπα τοΰ έν λόγφ άρ
θρου σας τό όποιον νά αποστολή 
είς δλον τόν Ελληνισμόν τής Αυ
στραλίας.

Έν αναμονή σχετικής άπαντή- 
σεώς σας και άφοΰ έπαναλάβω τά 
ειλικρινή καί θερμά συγχαρητή
ριά μου,

Διατελώ μετά πόσης τιμής 
Λ. Α. Καμπάς

Τό παράδειγμα τοΰ μεγαλεμ- 
πόρου καί έργοστασιάρχου κ, Α. 
Λ. Καμπδ έμιμήθησαν κΓ άλλοι 
καϊ μέ τάς ένεργείας τοΰ αειμνή
στου Σαράφη άπεστάλη τότε ση
μαντική βοήθεια είς τήν 'Ελλάδα.

Ρ. Β.

Η ΙΠΟΡίΑ ΜΙΑΣ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΠΗΛΙΑΣ
μα, έμπλουτισθουν κατόπι σέ ανθρα
κικό άσβέστιο καί τό έλευθερώσουν 
υστερα κατά τή πτώση τους.

Στόν όνειρώδη αυτό φυσικό ναό—- 
τόν καμωμένο, θαρρείς, γιά νά προ
σεύχονται νεράιδες, δικαιολογούμενη 
έτσι ή νοοτροπία τών αρχαίων — οί 
προεξοχές τών βράχων δημιουργ’ουν 
εικόνες πού σχηματίζονται άπό τις 
σκιές τους. Μιά άπ’ αυτές τις σκιές 
παρουσιάζει μέ «καλλιτεχνικό» τρό
πο μιά γυναίκα καθισμένη μέ ένα 
άνοικτό βιβλίο στά χέρια της.

Ή ησυχία έκεΐ μέσα δέν εΐναι α
πόλυτη. Διακόπτεται άπο τις ρυθ
μικές πτώσεις τών σταγόνων κι’ άπό 
κανένα τραγουδιστό μηκυθμό κάποιας 
φώκιας πού τυχαίνει νά βγαίνη στή 
μικρή ακτή πούναι στό βάθος, προ
φανώς γιά νά. . . ρομαντζάρη. Α
κόμα κΓ άπό τό φτερούγισμα σμή
νους άπό αγριοπερίστερα μπορεί νά 
διακοπή ή σιγή, πού τό πτέρωμά 
τους παίρνει κΓ αύτό τις διάφορες 
αποχρώσεις τής ηλιακής άντανάκλα- 
σης·_

Έδώ, πρέπει νά τονίσουμε δτι 
; οί ώρες εισόδου καί έξόδου άπό το 
ί σπήλαιο εΐναι ώρισμένες — γιά τήν 
: είσοδο πολύ πρωινές καί γιά τήν εξο- 
ί δο προ μεσημεριάτικες — γιατί πα- 
’ λιρροϊκό φαινόμενο φράζει λίγο - λί· 
; γο τό στόμιό του ώς σέ σημείο νά 
: εξαφανίζεται γιά καλά κάτω άπό τήν 
. έπιφάνεια τοΰ νερού. ’Έτσι, έκεΐνος 
πού μπαίνει μέσα μονάχος ξέρει άπό 
κάποιο κάτοικο τοΰ νησιού οτι δέν 
πρέπει έντελώς νά άπορροψάται ή 
προσοχή του άπό τό άπόκοσμο με- 

' γαλεΐο πού άπλώνεται μπροστά του 
άλλά νά ρίχνη πότε - πότε καϊ καμ- 
μιά ματιά οπό στόμιο. Γιατί υπάρχει 
περίπτωση, δταν υψωθούν τά νερά, νά 
παραμείνη μέσα γΓ άρκετές ώρες —■ 
χωρίς βέβαια νά διατρέξη κίνδυνο 
ασφυξίας — τρανός αιχμάλωτος κά
ποιου κοπαδιού άπό φώκιες. . .

Γι. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

>ιαΊ κΛ<>ϊ>ίσ^·ϊ/«ε ό μας, αΐίαϋ'ηκκ καί
K&ovCa'&riKf: καί τό .και&ί τον ό Οικοδομικά^ μας Svvstai· 
ριαμός. “Svao ιρομερας σεισμός τούς κλόνισε σν&έμΐλα, βνας 
μαιαβαμένος σίφονναζ φάαηξε nal Βοβυσσ τή φλάνα ηού Ά
ναβε μαΐ φώιιζε καί ώδιιγοΰσε..· Ό φ'·β«ρΐ>ς ««’ άμείλιΗΐοξ 
θάνατος Άρπαξε ξαφνικά τόν Ιϊρόεδρό :ιας Μι,γκήλ ^αράφ'η...

Msyi^T) ή απώλεια, μεγάλη ή σνμφοοά...
Ό Μιχάλης "Σαράφης ήταν ίνα σπονδαϊο κεφάλαιο γιά 

τόν Σύλλογο, ήταν αύΐή ή ίδια ή ψνχή ι:ον, ό μεγάλος όόη- 
■νός, ύ έμψυχοιιής, <5 στυλό,βάιης...

Μαζί ξεκινήσαμε στό νέο δρόμο τής ένωσης, νής όμόνοιας 
καί τής δουλειάς πρΙν τρία σχεδόν χρόνια μέ Άδεια, χέρια μ& 
πλούσιοι σέ όνειρα κι' έλπίδες. Και πρό πάντων πίστη. 
Πίστη ατό έργο πού άναλάβαμε καί πού μας τήν μετέδιδες 
"Κσύ, .Μιχάλη Καράφη. ' Κσύ έξομάλυνες κάτ^ε εμπόδιο, Κ- 
σύ μ&ς γέμιζες έν&ουαιασμά, μας έδινες κουράγιο ατϊς άνα- 
3101 
λαστάς, άψηφοίΐσες τόν χρόνο καί τήν κ,όπωσι καί 
Πατρίδας μας Άξιο εικοσάχρονο παλλικαράκι γεμάτο ίδμ^έιά, 
τραβούσες hi Ισύ μπροστά, μιά τό δικό σου, αεριφροί^τας 

τις μικρότητες γι& νΑ φτάαης στόν τελικό σκοπό: Ι&^δής 
τούς πατριώτας σου ενωμένους κι άγανιημένους, νά 
ζαναζήση οέ μιά μικρή γωνιά τής ’Αττικής ένα κομμάτι 
πατρίδας μας πού χάθηκε γιά πάντα...

Μόνο έμεΐς πού ζήσαμε κοντά Ζου, καταλαβαίνουμε κα
λύτερα τί χάσαμε- Χάσαμε έναν πολύτιμο οδηγό πού δύ· 
αν.ολΰ. ξαναβροϋμε

Όχι γιατί δέν έχουμε καλούς κι 'έζσ-ίρετους πατριώτες 
σάν κι’ έσένα. Τό πρώτο δά πού έχει ή πατρίδα μας νά πε- 
ρηφανευτή εϊναι γιά τά έξοχα και Άξια παιδιά της, τούς τό
σους έξαίρετους επιστήμονες πού λίγα αλλα μέρη μίίοροϋν 
νά καυχηβ·οϋν. Μά ποιός ‘ϋ'άχη τόσο κτιρό νά διοϋέση γιά 
τό κοινό καλό, ποιός ι9·ά μπορέση νά δοιση τήν ψυχή καί 
νήν καρδιά του δπως τόσο γενναιόδωρα τά χάρισες ’]ϋσύ; Λ’ 
αύτό νοιώθουμε τό κενό μεγάλο καί δυσαναπλήρωτο.

Μα εκείνοι πού σέ γνώρισαν καί δούλεψαν μαζί σου 
νοιώθουν νά τούς βαραίνη ένα μεγάλο χίέοτ : Νά συνεχίσουνϊ 
αύτό πού άρχισσίν- Θδ,ναι ό ίλάχιστοι, φόρος τιμής στήν 
Ιερή σου μνήμη.., Κί &ν δέν ύ·ά σέ βλέπουν στό πλευρό τους 
νά τούς εμψυχώνης, ‘θ·& σέ νοιώθουν πάντα δί^ιλα. τους, πάν
τα κοντά τους. Γιατί άνύ·ρωπσι σάν κι εσένα δέν πεύαί 
νουν, άξέχαστέ μας Πρόεδρε!..

Ί’ό "A1BISI,, σέ εΐχε πάντα βοη&ό, Αρωγό κσΐ στήριγ
μα. άικοτολογημένα κλονίούηκε περισσότερο άπ τόν σεισμό 
καί αισθάνεται περισσότερο τήν έλλειψϊ σου. Τιμώντας δ
μως τή μνήμη σου, συνεχίζει τήν πορεία του άπενθύνοντάς 
σου τδ στερνό του χαιρετισμό ■

Αιώνια νδ,ναι ή μνήμη σου, Μιχάλη Σαράφη 1

PM IWWNlOY-BEAinAPlOY

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΦΗΣ

ΜΙΧΑΛΗ 8, ΣΑΡΑΦΗ
— « Ο χάρος μάς έχώρισε χι>)- 

ρ.ς νά μάς χωρίση ’Εσένα μνήμα 
έκαμε καί μένα κυπαρίσι».

Πενήντα δυό χρόνια πέρασαν Α
πό τότε πού πρωτογνωριστήκαμε.

Από τδ 1910 στον κάμπον 
ι )ϋ Λιβισιοΰ, ίσαμε τό 1962 στήν 
Αθήνα, είναι μιά σημαντικέ; χρο-

ν·'Λζ.ή έκταση γιά άνθρώπινη ζωή, 
ϊ". ένας ταυτόχρονα ιδιόχρωμος

φανός, συνυφασμένος μέ έπιδιώ- 
:ις, στοχασμούς, όνειρα πλάνα &- 

συναισθηματικές έκδη-

Τοϋ ΧΡ. ΧΑΤΖΗ

Ό 
κ.

’Αντιπρόεδρος τοδ Συλλόγου 
Μιχαήλ Πανηγύρης άποχαι-

<0ιές Παντού καί «Αντα «θώ™5. Ακούραστος καί χαμον^^^^ έκλίπόντα Πρόεδρο
^Λί»υ,Λ-«Λ4>»Λ·πΙ>= t-A«K vniitm wr») Μ A ff fMtl Wft). ft Α.ν'/'Κ'Άί!' “ .'..£. liS&llii&i, . ί ,|ίέ;-:Τή*ίξή£  συγκινητικά λόγια :

Φ&'τατε Μιχαήλ Σαράφη.
• μέν^/ρχε ό κλήρος ά οκλη- 

να σου Απευθύνω τόν ύστατο
σάν έκπρόσωπος τοΰ 

__ ό'ϋ καί τοϋ Οίκοδομ. Συ
νεταιρισμού Μακρηνών καϊ Λιβι- 
σιανών.

Σφίγγω τόν πόνο στήν καρδιά, 
γιά νά αντλήσω τή δύναμη νά Αν- 
ταποκριθώ στή βαρειά αύτή έπι- 
ταγή.

Συγκεντρωθήκαμε έδώ, μέλη 
δύο άκεφάλων φευ! Διοικ. Συμ
βουλίων, σεβαστέ μας Πρόεδρε καί 
όραματιστή, νά σκορπίσουμε λί
γα λουλού δια καϊ δάκρυα πολ
λοί γύρω στή νεκρική σου κλίνη. 
Νά άφήσουμε τόν πόνο μας νά 
ξεχυθή καϊ νά πετάξη παντού, δ-

ξι
δελφικές συναισθηματικές έκδη- 
λώσεις δυσπερίγραπτες,

— Ούρανδς γεμάτος μέ αποτυ
πώματα άγριων μόχθων, Απροσδό
κητων πτώσεων, φερέλπιδων Ανό
δων και Αναστάσεων. πού δέν έχω 
τήν δύναμης ούτε και τό ψυχικόν 
σθένος μά, ούτε «καϊ τήν Ανάλο
γη» τέχνη τοϋ λόγου νά σταχυο- 
λογήσω έστω, καϊ «πετώντι κα- 
λάμφ», αποδεικτικά περιστατικά 
τών παραπάνω ανακυκλώσεων,γιά 
ν ι προβάλω καί. φωτίσω τήν ύπε- 
ρήφανον αρρενωπήν ψυχικήν σου 
αντοχήν, στά έναλασσόμενα αυτά 
συναισθήματα τής επιπόνου πορεί
α;, σου στόν πρόσκαιρον τοϋτον κό
σμον.

•— Είχες τήν ευτυχίαν Έσύ ν’ 
άνορωθής καί νά σταριοδρομήσης 
(οπλισμένος μέ τά Απαραίτητα έ
κειρα στοιχεία, πού προσφέρον- 
τ.'.ι σάν δώρα. Τήν έξαίρετον φύ
ση, τήν καλήν ανατροφήν και τήν 
παιδείαν.

— Σκέψη έρευνητική πολύμε- 
ρ.·;. Καταπέλτης σιδερένιας λογι-

που υπάρχουν τέκνα τής άριοιρης ί "Ζ·'ί»ι πνεύμα, πού έφτερούγιζε καί 
= ή’ 1 ί“ζόϊ■ Λιβισιοΰ, πτό. τ.' ' > ι '.ζ-ρι-ιως-εκκ^νω-^πο όκα.-

' (Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα) ' καί 8λουί αισιόδοξα, έφιλοτέχνη-

Al ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ! T8MA8 ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΟΣ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

Λέω θλίψη και δχι πένθος, γιατί 
τό πένθος έχει κάποια συμβατικό
τητα πού Αποστερεί τδ βάθος του 
άπό τήν γνησιότητα τής θλίψης. 
Γιά τόν Μιχάλη τόν Σαράφη μι
λώ, κ’ έχω τή θλίψη μέσα μου. “Ε
φυγε ένας άνθρωπος πού στά τελευ 
ταϊα χρόνια τής ζωής του, σάν 
δλοι άποτραβιοϋνται γιά νά ήσυ- 
χάσουν κείνος ξεκίνησε γιά κά
ποιο σκοπό πού ήταν όξω άπό τδ 
προσωπικό του συμφέρον. Κ’ εί
ναι δξω άπό τό προσωπικό συμφέ
ρον κάθε σκοπός πού τόν έχει αγ
καλιάσει κόσμος πολύς. Κάθε 
προσπάθεια πού έρχεται νά δώσει 
σάρκα καί δοτά, σέ όνειρα, μικρά 
ή μεγάλα, άνθρώπων πού χωρίς 
αύτά θά ’ταν ή ζωή τους άδεια. 
Άνθρώπων πού έχουν ’σάν στερ
νά Αποκούμπι τις θύμισες τις πα
λιές καί τις καλές. Θύμισες πού 
έρχουνται νά ξεγελάσουν τόν πόνο 
τόν σημερινό καί τήν άποκαρδίω- 
ση. Άποκαρδίωση ένός κόσμου 
πού βλέπςι νά ξεφτοΰν τά ιδα
νικά,

Εάδελφός μου ήταν δ Μιχάλη; 
καί δέν τό ’ξέρα. Καί τόν γνώρι
σα τρία χρόνια πριν, στά σαραν- 
ταεφτά μου, σάν μέ καλέσαν νά 
γίνω γέφυρα ειρήνης άνάμεσα σέ 
δυό κόσμους πού ’ταν ένας κόσμος 
και καυγαλατοΰσαν γιατί είχαν 
χρέος στή Ρωμέϊκη παράδοση νά 
διαφωνούν χωρίς κανένα λόγο. 
Καί δμολογώ καί παρακαλώ νά

μέ συγχωρέση ό Μιχάλη;, δπου 
κι αν βρίσκεται τώρα, πού στά
θηκα δύσπιστος κ’ έπιφυλακτικός, 
τδν πρώτο καιρό τή; .Προεδρεία; 
του, γιατί είχα χρέος νά ’μαι δύσ
πιστος, γιατί ένοιωθα πώς ήταν 
χρέος Απέναντι στούς πολλούς νά 
προσέχω. Και χαίρομαι πώς λίγο 
βάσταξε ή δυσπιστία μου, καί εύ
λογο) τή μνήμη του, ποΰ φεύγον
τας άφήκε ένα παράδειγμα γιά
μίμηση, τόν ταυτισμό τής προσω- 
πίκής φιλοδοξίας μέ τά βνεφα καί 
τις έλπίδες τών πολλών. ’Όνειρα 
καί έλπίδες πού τιμούν τούς Ιία-Ι 
τέρες μας τής Μάκρης καϊ τοϋ Αι- 
οισιοΰ, πού θέλησαν ή μικρή τους 
Πατρίδα ν άποθέσει κάποιο λι
θάρι τιμημένο στήν ιστορία τής 
Ελληνικής ΙΙατρίδας.

Εφυγες Μιχαλάκη, τήν ώρα 
πού ξεγελούσες το χρόνο μέ τήν 
απίθανη ζωτικότητά σου, τήν ώ
ρα πού τό κέφι κ’ ή ορμή σου πι- 
σογύριζαν στά παιδικά σου χρό
νια καϊ τά ξεπερνοΰσαν. "Εφυγες 
σάν δλοι άρχισαν νά πιστεύουν σέ 
σένα, καί έμειναν μόνοι άπ’ έξω 
κάτι ξερολιθιές πού πιστεύουν ά
κόμα στή θρεπτικότητα τής χο
λής· Έφυγες δταν βρισκόσουνα 
μόλις δυό βήματα μακρυά άπό τήν 
πραγμάτωση τών ονείρων τοϋ Συλ
λόγου πού ήταν δικό σου δνειρο, 
“Εφυγες. . . Τί κρίμα!

ΠΛΑΤΏΝ Β. ΜΌΤΣΑΙΟΣ

Κατόπιν τή; θλιβερά; άναγγε- 
λιας τοϋ αιφνίδιου θανάτου τοϋ 
Μιχαήλ. Βασιλ. Σαράφη, Προέ
δρου τοϋ Διοικ. Συμβουλίου τοϋ 
Συλλόγου Ενωσις Μακρηνών καί 
Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ», καί ί- 
ορυτοϋ καί Προέδρου τοΰ Οικοδο
μικού Συνεταιρισμού Μακρηνών 
καί Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ», τά 
με/.η τών ως άνω Διοικητικών 
Συμβουλίων προσήλθον μέ θλιμμέ- 
νην τήν ψυχήν, σήμερον, 4ην Αύ
γουστου 1962, ήμέραν Σάββατον 
και ιοραν 1 μ. μ. είς τά Ι'ραφεϊα 
τοϋ Συλλόγου είς έκτακτον κοινήν 
Συνεδρ'ασιν, κατά τήν οποίαν έλή- 
φθησαν αί κάτωθι Αποφάσεις:

Ιον) Να συνταχθώσι ψηφίσμα
τα έχοντα ώς Ακολούθως:

Α’. ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοϋ 

Συλλόγου «ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΗ- 
ΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ «Η 
ΜΑΚΡΗ» συνελθόν εκτάκτως έπϊ 
“ώ θλιβεριρ Αγγέλματι τοΰ αιφνί
διου θανάτου τοΰ Προέδρου αύ
τοΰ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΤΑ. ΣΑΡΑΦΗ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
"Ώπως -αμήση τδν έκλεκφόν αύ

τόν πατριώτην καί έπϊ τριετίαν δι» 
ατελέσαντα Πρόεδρον αύτοΰ διά 
τάς πολλαπλά; ύπηρεσίας τάς ό
ποια; προσέφερε διά τήν εύόδωσιν 
τίδν σκοπών τοϋ Συλλόγου καί

Ψ Η Φ I Ζ Ε I
1) Νά έκφρασθή ή οδύνη τών 

μελών τοΰ Διοικ. Συμβουλίου καί 
ή συμπάθεια αύτών εις τήν οικο
γένειαν τοϋ μεταστάντας.

2) Νά Ακολουθήση σύσσωμον 
τό Διοικ. Συμβούλων τήν έκφο- 
ράν.

3) Νά κατατεθή στέφανος έπι 
τής σοροΰ του.

4) Νά δημοσιευθή τό παρόν ψή
φισμα διά τοΰ καθημερινού τύπου 
καί τής Έφημερίδος τοϋ Συλλόγου 
■>ΛΙΒΙΣΙ και νά έπιδοθη είς τήν 
οΐκογένειάν του.

Έν Άθήναις τή 4 - 8 - 1962 
Ό Αντιπρόεδρος 
Η Γεν. Γραμματεΰς 

ΨΗΦΙΣΜΑΒ'_
Τδ Διοικητικόν Συμβούλων 

Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μα
κρηνών και Λιβισιανών «Η ΜΑ
ΚΡΗ» συνελθόν εκτάκτως έπϊ τφ 
θλιβερφ άγγέλματι τοϋ αιφνίδιου 
θανάτου τοΰ Προέδρου αύτοΰ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛ. ΣΑΡΑΦΗ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

δπως τίμηση τδν έκλιπόντα Πρό
εδρον και ιδρυτήν αώτου διά τάς 
πολλαπλάς ύπηρεσίας τάς όποιας 
προσέφερεν είς τόν Συνεταιρισμόν 
καί

Ψ Η Φ I Ζ Ε .1
1) “Οπως έκφρασθοϋν τά θερ

μά συλλυπητήρια τών μελών τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου είς τήν 
οικογένειαν τοΰ μεταστάντος.

2) Νά άκολουθήση σύσσωμον 
τό Διοικ. Συμβούλων τήν έκφο- 
ράν

3) "Οπως, αντί στεφάνου, δια
τεθούν δραχμ. 1.000 ύπέρ 
Φιλανθρωπικού Τμήματος 
Συλλόγου «Η ΜΑΚΡΗ».

4) "Οπως δημοσιευθή τδ πα
ρόν ψήφισμα είς τήν Έφημερίδα 
τοϋ Συλλόγου «ΛΙΒΙΣΙ» καί έπι- 
δοθή είς τήν οικογένειαν αύτοΰ.

Έν Άθήναις τή 4 - 8 - 1962
Ό ’Αντιπρόεδρος

Παντ. Χατζηπαναγιώτου 
'0 Γεν. Γραμματεύς 
Κίμων ΙΙανηγύρης

Τά μέλη
2ον) Κατά τήν ιτρώτην 

τήν κηδείαν συνεδρίασήν τών Σι 
βουλίων νά τηρηθή ένός λεπτοΰ σι
γή είς μνήμην τοϋ μεταστάντος.

3ον) Νά άναρτηθή ή είκών αώ
του είς τά Γραφεία τοϋ Συλλόγου,

4ον) Είς ένδειξιν πένθουξ, ού- 
δεμία έορταστική έκδήλωσις τοϋ 
Συλλόγου νά λάβη χώραν πρό τής 
προελεύσεως τεσσαράκοντα ημε
ρών άπδ τοϋ θανάτου του,

' Έν Άθήναις τή 4 - 8 - 1962

τοΰ

ΑΘΗΝΑΙ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

1962

Εξαίρετε καί αλησμόνητε συ
νάδελφε,

Μέ βαθεΐαν θλΐψιν και πραγμα
τικήν συντριβήν, οί συνάδελφοί 
σου εις τόν ΟΧΟΑ, παρακολου- 
θοΰμεν τήν ΐεράν ακολουθίαν τής 
ταφής σου, μή δυνάμενοι άκόμη 
να συνέλθωμεν καί νά πιστεύσω- 
μεν, δτι σύ, ό τόσον θαλερός, δ 
τόσον αγαπητός, ό τόσον άφω- 
σιωμένος εις τό καθήκον, έπαυ
σες ώτοτόμως νά ζής καί νά χαρΓ 
ζης είς τό περιβάλλον σου, τούς 
ψυχικούς σου θησαυρούς, μέ τούς 
οποίους τόσον δαψιλώς σέ έπροί- 
κισεν ή φύσις.

Ε’ις τοιαύτας στιγμάς άποχωρι- 
σμοΰ καί συντριβής, έθος υπάρ
χει μεταξύ τών άνθρώπων, νά 
πλέκουν έπιτάφια εγκώμια πρός 
τού; μεταστάντας, κατά τά όποια 
κυριαρχούσης τής θλίψεως, δί
δεται έμφασις εις τήν αγαθήν 
πλευράν τοΰ ήθους καί τών πρά
ξεων των.

Ε’ις τήν φυσικήν δμως καί άν- 
θρώπινον αυτήν παραχώρησιν, δέν 
έχω έγώ ανάγκην νά καταςώγω, 
επισκοπών τώρα τήν ζωήν σου, 
καί τάς πράξεις σου, αλησμόνητε 
φίλε.

Πράος, αρχοντικός καί φιλάλ- 
ληλος, έξετέλεις σιωπηλώς τό 
καθήκον σου, μέ άνεξάντλητον κα- 
λωσύνην καί απλότητα, χωρίς πο
τέ νά χολιοθής καί χωρίς ποτέ νά 
χάσης τήν όλύιιπιον αταραξίαν 
σου.

Τά μεγάλα σου αύτά ψυχικά 
χαρίσματα, ή παραδειγματική έν- 
τιμότης σου, ή έπαγγελματική σου 
ΐκανότης και έμπειρία, σέ άνέδεν· 
ξαν μεταξύ τών συναδέλφων σου, ' 
άπό τούς όποιους έξετιμάσο καί 
,ήγςτιάσο..μέ πζ^γματικήν-άβώφι-.. 
κήν στοργήν.'

Εις τόν ’Οργανισμόν, τόν ό
ποιον μετά τόσης άφοσιώσεως υ
πηρέτησες, ή θητεία σου άφήνει 
ύπσθήκας καϊ παράδοσιν. Θά μνη
μονεύεται δέ τύ όνομά σου, μέ. δ- 
σην άγάπην καί μέ δσαν σεβα
σμόν ήξιζες, διά νά παραδειγμα- 
τίζωνται οί νεώτεροι καϊ διά νά 
θέτουν ήθικά δρόσημα πρός κα- 
τάκτησιν.

'Ολόκληρος ό είς τόν ΟΧΟΑ 
εργαζόμενος κόσμος, ή Γενική του 
Αιεύθυνσις, τά ανώτερα καϊ κα
τώτερα στελέχη αύτοΰ, σέ προ
πέμπουν σήμερον πρός τά υψηλό
τερα καϊ τά διαρκέστερα είς τά 
όποια έκλήθης, μέ τούς δφθαλ- 
μούς υγρούς και μέ έγκαρτέρησιν 
έπι τή χριστιανική σκέψει, βτι ή 
βουλή τοΰ Κυρίου ήτις εΐναι άδη
λος καί ανεξιχνίαστος, δέν ήθέλη- 

I σε νά ιιείνηε πεοισσότεοον είσ

σαν τήν ζηλευτήν Αλυσίδα τής Α
τομικής σου ανάδειξης, μέ βρα
δύ καϊ επίπονο, άπό σκαλί σέ 
σκαλί, άνέβασμα τής κοινωνικής 
καί ύπαλληλικής κλίκακας, πού 
τερμάτισες, - τόσον έπιβλητικά 
καί τίμια.

— Παραστατικός, μέ τό υψηλόν 
σου πνεΰμα, τήν πάντα γελόεσσαν 
μορφήν σου, τήν σωματικήν ώρι- 
μότητα, τό πλούσιον τής διαλεκτι
κής σου ικανότητας καϊ έκφρα
σης, Απεκάλυπτες τήν γνησιότητα, 
τό άχραντον τών έπιδιώξεών σου 
καϊ κατακτούσες κάθε όμιλητήν 
μέ μίαν Απαραδειγμάτιστη ύπομο- 
νήν καί Ακαταγώνιστην Ανεκτικό
τητα πού κληρονόμησες καί έξέ- 
θρεψαν οί σπάνιοι γεννήτορες σου.

— Έδιδάχθεις άπ’ αύτούς, δτι 
όπως στή φύση δέν γίνονται άλ
ματα, έτσι και στήν άνθρώπινη 
συνείδηση δέν έχουν θέση κενά.

— Στά τέτοια κενά τής συνεί
δησης, κατέμαθες άπ’ αύτούς, βλα- 
στάγουν αναπόδραστα οί αγκαθε
ροί θάμνοι, πού σκοτώνουν κάθε 
δύναμη καθήκοντος καϊ θυσίας, 
γονέων πρός τέκνα, αδελφών πρός 
Αδελφούς, τέκνων πρός γονείς.

— Μέ πλησμονήν καί καθαρό
τητα προχώρησες Έσύ πέραν τών 
διδαγμάτων τούτων.

— Πίστευες στόν άνθρωπον Έ
σύ, όχι σάν προϊόν Ανύπαρκτης 
σύμπτωσης καί τύχης, άλλά σαν Α
ποτέλεσμα Ανώτερης σκοπιμότη
τας καϊ μυστηριώδους Αποστολής, 
σάν ούρανόν πεσμένον στή γή, σαν 
σύμπαν κλεισμένον σέ δτομον.

— Έ ψιλρσρφημέγη ίχύτή,.,^ομ 
Αντίληψη γΓ αυτόν, ήταν οί προ- 
ωθητικές δυνάμεις νά εμφανίζεσαι 
πάντα, ό άκτινοβόλος φάρος έλ- 
πίδων στούς άπέλπιδες, σύμβολον 
παρηγοριάς στούς άτυχήσαντας, 
έμπνευστής αισιοδοξίας στούς α
πογοητευμένους καί κρυστάλλινη 
πηγή χαράς καί δροσιάς, όχι μό
νο στό στενό σου περίγυρω, άλ).ά 
γιά τόν καθένα, γιά τήν ολότητα.

Ωστόσο στή ζωή ύπάρχει έ
να τελευταΐον δρόσημον, άτεγκτον 
άδυσώπητον, αιώνιον όμως.

... - Ή οικονομία τής ζωής δέν 
διαθέττει πλεονάσματα άμυνας γΓ 
αύτό.

.... 'Όταν ώρισμένα στοιχεία, 
πού προσφέρονται στά χέρια μας 
έξαντληθοΰν, έχει συντελεσθή ή 
πλήρωση καί Αποστολή τοΰ κάθε 
άνθρώπου.

—- Είχες φθάσει έκεΐ πριν άπδ
τρία χρόνια, σχεδόν Μιχάλη. Μέ! 0-ε νά μείνης περισσότερον είς 
βήματα γοργά, φθοροποιά, άπό-, τόν πρόσκαιρον αυτόν κόσμον, καί 
κρυφά δμως πάντα καϊ άνομολό- ως έν βιαίφ ditq) άνεμου άνηρπα- 
γητα σέ τρίτους, έσπευδες πρός τδ 
τελευταΐον αύτδ δρόσημον.

— Τρεμόσβυναν δλα πένθιμα 
καί θαμπά τά γύρω σου.

Είδες παντέρημον τδν ούρανόν 
τής Ευτυχίας σου. Άνέπνεες μ’ 

(Συνέχεια ε!$ τήν 4ην Σελίδα)

σε τήν λευκήν ψυχήν.
«’’Ανθρωπος ωσεί χόρτος αί. ή- 

μέραι αύτοΰ, ώσεί άνθος τοϋ ά
γραν ούτως έξανθίση».

ΑΙωνία σου ή μνήμη, έξαίρετε 
καί άγαπητέ συνάδελφε.

ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟδ

τοΰ 
τοδ

μετά 
Ίυμ-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΑΣΙΤΟΥ ΕΚΛΙΠΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΜΑΣ
Ή αγάπη πρός τήν πατρίδα καί 

τό ένδιαφέρον πρός τά κοινά συ
νόδευαν πάντοτε κάθε έκδήλωσιν 
τής ζωής τοΰ αειμνήστου Μιχαήλ 
Σαράφη. Δέν παρέλειπε ευκαιρί
αν πού νά μήν έκδηλώση έμπρά- 
κτως τό ένδιαφέρον του διά τούς 
πατριώτας του, δέν έφείδετο κό
πων ή δαπανών διά τήν επιδίωξιν 
τοΰ κοινοΰ καλοϋ.

Παραδίδομεν σήμερον εις τήν 
δημοσιότητα μίαν φάσιν τής πα
τριωτικής δράσεώς του εις τό ε
ξωτερικόν πού εΐναι ’ίσως άγνω
στη σέ πολλούς. Εΐναι ένας ελά
χιστος φόρος τιμής πρός τόν έκ- 
λιπόντα κι ένα παράδειγμα, ί
σως, πρός μίμησιν διά τούς 
ταγενεστέρσυς...

“Οταν είιρέθη ε’ις τήν 
στραλίαν κατά τό διάστημα
τελευταίου πολέμου καί τής κα
τοχής ανέπτυξε μίαν πλουσίαν

με-

Αυ
τού

δρασιν διά τήν βοήθειαν της χει- 
μαζομένης πατρίδος του και τών 
αδελφών του ποΰ έστέναζον κά
τι» άπό τήν εχθρικήν κατοχήν. 
Αρχισυντάκτης τής ελληνοφώνου 
έφημερίδος «Εθνικόν Βήμα» και 
μέλος τοΰ Κοινοτικού Συμβουλίου 
Μελβούρνης κατόρθωσε χάρις εις 
τό. παράδειγμα και τάς ένεργείας 
του νά άποσταλόΰν εις τήν 'Ελ
λάδα άπό τήν Αυστραλίαν ήδη 
ρουχισμού, κλινοσκεπάσματα καί 
τρόφιμα αξίας έκατόν είκοσι χι
λιάδων λιρών. ’Επι πλέον δέ μέ 
τά άρθρα του, τούς λόγους καϊ 
τάς προσπάθειας του συνετέλεσε 
εις τήν έξύψωσιν τοϋ ελληνικοί 
φρονήματος, εις τήν ϊδρυσιν έλ- 
ληνικοΰ σχολείου καί έκκλησίας 
εις τήν άναδιοργάνωσιν. τών Ελ
ληνικών κοινοτήτων είς τήν Αυ
στραλίαν.
*„ (Συνέχεια ε!$ τήν 4ην Σελίδα)
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ΠΑΛΑΙΟΙ KAI ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου «ΕΝΩΣΙΣ ΜΑ- 

ΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ «Η ΜΑΡΚΗ» συνελθόν έκτάκτως 
έπί τω θλιοερω άγγέλματι τοϋ αιφνίδιου θανάτου τοϋ ΙΙροεδρου 
αύτοΰ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ Οίκοδομικοΰ Συνεταιρισμού 
Μακρηνών καΐ Λιβισιανών «Η ΜΑΚΡΗ» συνελβόν έκτάκτως έπί 
τω Ολιβερφ άγγέλματι τοΰ αιφνίδιου θανάτου τοϋ ΙΙροέδρου αύτοΰ

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΑΙΙΘΥ ΣΑΡΑΦΗ

Κ 0 I Ν Ω Ν I Κ.Α

Δέ-

τον
Κα-

’A π ο φ α σ ί ζ ε t
δπως τιμήση τόν έκλι.τόντα ΙΙρόεόρον καΐ Ιδρυτήν αύτοΰ δια τας 
πολλαπλάς υπηρεσίας τάς όποιας προσέφερε είς τόν Συνεταιρισμόν 
καί

?·®

ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΑΦΗ
’Αποφασίζει

δπως τιμήσή τόν έκλεκτόν αύτόν πατριώτην καΐ έπί τριετίαν διατε- 
λέσαντα Πρόεδρον αύτοΰ διά τάς πολλαπλάς ύπηρεσίας τάς οποίας, 
προσέφερε διά τήν εύόδωσιν τών σκοπών τοΰ Συλλόγου καΐ

Ψηφίζει
1. Όπως έκφρασθή ή οδύνη τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμ

βουλίου καΐ ή συμπάθεια αδτών είς τήν οικογένειαν τοϋ μετα- 
στάντος.

2. 'Όπως άκολουθήση σύσσωμον τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τήν εκφοράν.

3. "Οπως κατατεθή στέφανος έπί τής σοροϋ του.
4. "Οπως δημοσιευθή τό παρόν ψήφισμα διά τοΰ καθημερινού 

τύπου καί τής έφημερίδος τοΰ Συλλόγου «ΛΙΒΙΣΙ», καΐ έπιδοθή 
εις τήν οικογένειαν του.

Έν Άθήναις τή 4η Αύγούστου 1962
Ό ’Αντιπρόεδρος 
Μιχ. Πανηγύρης

Μιχ. Βασςλειάδης 
Παντ. Χατζηπαναγιώτου 
Δέσποινα Ζαμπάκη 
Μιχ. Θεοδοσιάδης

Ή Γεν. Γραμματεύς 
'Αντιγ. Γεωργαλίδου 

Τά Μέλη
Χρυσ. Βράτσου
Ρένα Βελισσαρίου 
Γεώργιος Παναγής 

■ Βασίλ. Λαζαρίδης

Ψ η φ ί ζ ε t

1. ‘Όπως εκφρασθοΰν τά θερμά συλλυπητήρια τών μελών τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου εις τήν οικογένειαν τοΰ μεταστάντος.

2. 'Όπως άν.ολουθήση σύσσωμον το Διοικητικόν Συμβούλων 
τήν εκφοράν..

3. ‘Όπως, άντί στεφάνου, διατεθούν δραχμαί χίλιαι ύπέρ τοΰ 
Φιλανθρωπικού Τμήματος τοΰ Συλλόγου «Η ΜΑΚΡΗ».

4. ‘Όπως δημοσιευθή τό παρόν ψήφισμα είς τήν εφημερίδα τοΰ 
Συλλόγου «ΛΙΒΙΣΙ» καί έπιδοθή εις τήν οικογένειαν αύτοΰ.

Έν Άθήναις τή 4η Αύγούστου 1962
Ό Αντιπρόεδρος ‘Ο Γεν. Γραμματεΰς

Παν. Χατζηπαναγιώτου Κίμων Πανηγύρης

ΚΑΤΙΝΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 4ΠΡΟΚΛΑ■'ΐ:ιΐΓίίΐί:;ΐ:;ΐ:ιι?ΐ;:
Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

Μιχ. Βασιλειάδης 
Μιχ. Θεοδοσιάδης 
Δέσπ. Ζαμπάκη

Συνέχεια έκ του προηγουμένου
— ’Όχι, τής εΐπε ό Καλλίστρα

τος, δέ θέλω νά σ’ αγγίξω, ή μάλ
λον δέ μπορώ· γιατί έπιθυμία μου. 
εΐναι νά σέ βλέπω άνάμεσ’ άπό ένα 
λεπτούφοντο πέπλο, πού σχηματίζει 
καΐ στήν πιό παραμικρή σου κίνηση, 
απόκοσμους ιριδισμούς, καθιστών
τας σε έτσι αιθέρια, σχεδόν εξαϋλω
μένη.

Ή Πρόκλα γευόταν τά γλυκόπιοτα 
ετούτα λόγια μέ τέτοια φανερή α
πληστία, ώστε παιδοπαίχνιδο μπο
ρούσε νά γίνη, έκείνη τή στιγμή, στά 
χέρια του Καλλίστρατου, άν ήθε
λε εκείνος, ζυμάρι εύκολόπλαστο στά 
δάχτυλα του όμορφου έφήβου. Κι’ 
δμως ή ψυχή του απωθούσε μιά τέ
τοια πράξη ανίερη άπ’ τή συνείδη
σή του.

Σ’ εκείνες τις ευτυχισμένες τους 
στιγμές, πολύφωνα κουδουνίσματα 
άκούστηκαν.

Ή Πρόκλα σηκώθηκε έντρομη, θο
ρυβημένη.

-— Τί συμβαίνει; ρώτησε ό Καλ
λίστρατος.

— Οί ιέρειες!, εΐπε φοβισμένη 
έκείνη. Χτύπησαν οί θεΐες υπηρέ
τριες τής θεάς, γιά τις προετοιμα
σίες τής αυριανής πομπής. Πάμε, 
Καλλίστρατε, γιατί άρχισα, τώρα, 
νά νοιώθω δτι αύτός ό τόπος πρέπει 
νάναι παρθένος άπό κάθε συναισθη
ματική έκδήλωση.

— Πιοτί; ρώτησε ό Καλλίστρα
τος, μαζεύοντας συγχρόνως τά μαύ
ρα σμιχτά του φρύδια.

— Επειδή ανήκει στής Αθήνας 
τήν κυριότητα, αγαπημένε τής καρ
διάς μου. Πάμε, σου λέω, φοβάμαι 
τήν εκδίκηση τής θεάς πάνω στή 
χαρά πού μάς έδωσε ό φτερωτός τής 
Αφροδίτης γυιός.

— Μή τρομάζης, τής εΐπε ό Καλ
λίστρατος χαμογελώντας. Τέτοιος 
κίνδυνος δέν υπάρχει, άφού εΐναι ά- 
νύπαρκτο τό αίτιο πού τόν προκαλεΐ. 
Έσύ, άλλωστε, δέ μου εΐπες ότι ή 
Άθηνά είναι τό πιό όμορφο δημι
ούργημα τού Φειδία; Ό Φει
δίας, όμως, ήταν άνθρωπος. ’Άρα ή 
θεά εΐναι κατασκεύασμα ανθρώπινο- 
καί γιά νά προχωρήσω, άκόμα πιό 
πολύ, ή ιδέα γιά τέτοια» μορφής θε
ότητες, εΐναι κι’ αύτή γέννημα τής 
φαντασίας τών ανθρώπων. Μή φο
βάσαι, λοιπόν, άγάπη μου κι’ ή ’Α
θήνα δέ μπορεί νά κουνηθή άπό κεΐ 
πού τήν έχουν στήσει καί νά μάς... 
κύνηγήση. Έκτος άν πέση άπό σει
σμό, οπότε, τότε, θά γίνη θρύψαλα. 
Πάμε, τώρα, όχι γιά τίποτ’ άλλο, 
άλλά γιατί ό ήλιος έφθασε στό μέ
σο τ’ ούρανοΰ. Έγώ θά κατευθυνθώ 
πρός στήν 'Αγορά καΐ σύ προχώρη
σε γιά τό σπίτι. Είναι, πιά, καιρός 
καί θ’ άνησυχήσουν οί δικοί σου. 
’Άλλωστε θά πρέπη νά έτοιμαστής 
καί γιά τήν αυριανή συμμετοχή σου

ταστές μέ συμπόσια άπό τά σφαχτά

— Τότε, πάμε. ’Άλλωστε εΐναι πιά 
καιρός, νά φύγουμε. "Εχει βραδυάσει 
κι’ οί δικοί σου μπορεί νά γύρισαν 
στό σπίτι κι’ είναι φυσικό ν’ ανησυ
χήσουν, δταν δέν σέ βρουν έκεΐ.

— Μά δέ θά πάμε μαζί; ρώτησε ή 
Πρόκλα χαδιάρικα.

— "Οχι I Δέν εΐναι σωστό, απάν
τησε ό Καλλίστρατος. Θά γίνη κι’ 
αυτό δταν έπισημοποιήσουμε τό δε
σμό μας. Τώρα, δμως, θά σέ συνο
δεύσω καί πέρ’ άπό τόν κήπο τής 
Αφροδίτης κι’ υστέρα θά σ’ άφήσω 
νά πάς μόνη σου. Έγώ θάρθω άργό-

σπίτι, όλοι, ύστερ’ άπό τόΣτο 
γεύμα 
στόμα 
μέ τόση ζωντάνια τούς γεροντικούς 
άγώνες.

τόν Ιερώνυμο πού άφηγεΐτο

ΠΕΝΘΗ
Μετά λύπης μας άγγέλλομεν 

θάνατον τής συμπολίτιδός μας 
τίνας Κ. Κρεμμυδα. Τά τέκνα 
Μάνον καί Ρέναν Κρεμμυδα καΐ
σποιναν Χατζηβασιλείου, τήν αδελ
φήν της Καλιρρόην Θεοδοσιάδου ώς 
καί τούς λοιπούς συγγενείς της συλ- 
λυπούμεθα θερμώς.

— Επίσης άγγέλλομεν μετά λύ
πην μας τόν θάνατον τής συμπολί
τιδός μας Σεβαστής Αγιορείτη. Εις 
τά τέκνα της 
καί Αμαλίαν 
μεν τά θερμά

ΔΩΡΕΑΙ
Ό κ. Παύλος Κωνσταντίνου Πα~ 

παδουλής μάς άττέστειλεν έκ Ρώμης, 
Ιταλίας, πέντε χιλιάδας λιρέττας υ
πέρ τοΰ Φιλανθρωπικού Τμήματος 
του Συλλόγου είς μνήμην ’Αγγέλου 
Τσακίρη.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΜΙΧΑΗΛ δ. ΣΑΡΑΦΗ

Βαο ίλειον, Χρυσοΰλαν 
Αγιορείτου διαβιβάζο
μαι συλλυπητήρια.

Η Κατίνα Κρεμμυδα δέν υπάρ
χει πλέον. Άπεδήμησε πρός Κύ
ριον τήν 13-—8—-62 σέ ήλικία 
19 έτών καΐ έσκήνωσε σέ σκηνές 
δικαίων.

Η μεγάλη αύτή αρχόντισσα τής 
Μάκρης και τοΰ Λιβισιοΰ άπό τήν 
αρχοντική οικογένεια τοϋ Χατζή- 
μανωλη ΙΙαυλίδου είχε σταλή ά
πό τό φιλόστοργο πατέρα της σέ 
νεαρή ήλικία γιά σπουδές στήν 
Ελβετική Σχολή Αθηνών δπου έ- 
σπούδασε τήν Γαλλική καί δπου 
διεκρίθη γιά τό ήθος καί τήν ε
πιμέλεια, γιά νά άναδειχθή άργό
τερα σέ μεγάλη Δέσποινα μέ ή
θος πού σπανίζει, καί μέ πλήθος 
αρετών.

Εύτύχησε νά έλθη σέ γάμο μέ 
τόν αείμνηστο Κων) τΐνο Κρεμμυ
δα, μεγάλο έμπορο ξυλείας στή 
Μάκρη, γιά τόν όποιον ήτο τ) πι
στή και άφωσιωμένη σύζυγος, άλ
λά και χρήσιμη σύμβουλος καΐ 
βοηθός στις έμπορικές του ύποθέ- 
σεις.

Άπό τό γάμο της εύτύχησε δ- 
μοίως νά άποκτήση δύο τέκνα, 
τά Μανο καΐ τή Δέσποινα, τά ό
ποια άνεθρεψε καΐ έπαιδαγώγησε 
καταλλήλως, γιά νά τά άναδείξη 
ισάξια τέκνα άξιων γονέων.

Ό όλος βίος της ήτο υποδειγμα
τικός ώς συζύγου, μητέρας καί κα
λής Χριστιανής. ί'αλουχημένη ή 
Κατίνα Κρεμμυδα μέ άρχές χρι
στιανικές καΐ εμποτισμένη γΓ αύ
τό μέ πλήθος χριστιανικών αρε
τών, ανέπτυξε σπάνια χριστιανική 
δραστηριότητα. Ελεημοσύνες μέ 
απλοχεριά σέ φτωχούς, συμπαρά
σταση σέ άρρώστους καΐ τις νύ
χτες άκόμη, γιά νά προσφέρη τις 
πρώτες βοήθειες σάν καλή έπι- 
σκεπτρια αδελφή, καΐ τό κυριώ- 
τερο προικοδότηση· καί αποκατά
σταση δύο ορφανών κοριτσιών πού 
εΐχε προσλάβη στήν ύπηρεσία της, 
σάν μάννα στοργική.

Η Μικρασιατική καταστροφή 
ύποχρέωσε τή μεγάλη αύτή Δέ
σποινα νά εγκατάλειψη τή Γή, 
πού τή γέννησε, καί νά προσφυ
γή στήν Αλεξάνδρεια τής Αίγύ- 
πτου πλησίον τών αδελφών της, 

! πού είχαν τότε σημαίνουσες θε 
τάξουμε καί λίγο τά μαθήματα, τής! ,/"0, «ΊΥ'/ν κοινωνία Αλεζαν- 
εΐπε ό Καλλίστρατος, μιά άιτό τις ύρειας, καΐ τοΰ υιοΰ της Μάνου, 
πρώτες μέρες τοϋ Σεπτέμβρη. ; πού σπούδαζε το τελευταίο έτος 

— Βλέπω, πως έχεις μεγάλη αύ~. tQ)y σπουδών του σέ μεγάλη Γαλ- 
τοκυριαρχία, του άποκρίθηκε έκείνη,1 χ , ι. . 1 "
κάπως στενόχωρα.

— Θέλω νά πώ, άρχισε νά έξηγή 
εκείνος, πώς δέν πρέπει νά χάσουμε 
καμμιά χρονιά γιά νά μπορέο'ουμε νά 
τελειώσουμε στήν ώρα μας καί νά 
κυττάξουμε άμέσως νά ενώσουμε κΓ 
επίσημα τις καρδιές μας. Ό Καλ
λίστρατος άφησε νά περάσουν έλά- 
χιστες στιγμές μέ σιωπή κΓ ύστερα

Τά Μέλη
Μαρία Τσακώνη 
Ιωάννης Λοΐζου 
Ήλίας Θωμαΐδης

ΕIς μνήμην τοΰ μεγάλου πατρίώ τ_η

M/WA ΣΛΡΛΦ#

Πενθούμ*  όλοι Μιχάλη μας τόν ξαφνικό χαμό σου, 
και τήν πικρία πονφερε σ’ δλους δ χωρισμός σου

Τό κάλλος σου τό -ψυχικό και ή απλότητά σου, 
θ' άφήσοννε αθάνατο τ’ ώροϊο όνομά σου.

Τά δε εδραία λούλονδα που θέλησες ν*  ά? Θίσονν, 
στό μέλλον Θά ανθίσουνε στό μέλλον θά μυρίσουν.

Γιατί τόν πατριωτισμέ κρατώντας για λαμπάδα, 
τό Λιβίσι και τήν Μάκρη μας εφερες στήν * Ελλάδα.

Μά 6 χάρος δέν σ’ άφησε χία νά τά καμσρώσης, 
και τόν γλυκό χαιρετισμό τού συλλόγου νά δώοης,

— Ηταν ή πιό σπουδαία φάση 
τών έορταστικών εκδηλώσεων, έσχο- 
λίασε στό τέλος μέ άκράτητο ένθου- 
σιασμό. ’Ίσως νά κρίνω υποκειμενι
κά τά πράγματα έξ αίτιας τής ηλικί
ας μου. νΟμως, έτσι ιτιστεύω πώς εί
ναι’ κι’ άμέσως ξέσπασε σ’ ένα πλα
τύ, καλοκάγαθο χαμόγελο.

—Καλός οιωνός, μουρμούρισε 
μέσ’ στά δόντια του ό Καλλίστρατος. 
Ό άργοπορημένος ερχομός τής Πρό
κλας δέν κίνησε υποψίες. . .

Ξημέρωνε ή πιό σημαντική 
τούς Αθηναίους μέρα, ή μέρα 
προσφοράς τοΰ ΐεροΰ πέπλου.

Πριν καλά - καλά ή ανυπόφορη ζέ- , , ~
στη τοϋ ’Ιούλη πιάση, όλος σχεδόν! 5^' < . -< \ . Α '' , Λ Λ · — Ησουν υπέροχη, σαν ζωντανή
0 ^λτ’θ7-μΟς της η^' αΚΟμ“ Τ &εά, εΐπε στήν Πρόκλα 6 Καλλίστρα- 

[ τος, όταν είχαν φθάσει στο σπίτι.
- - Ευχαριστώ, αγαπημένε μου, 

άπάντησ’ έκείνη ταπεινά. . .
Τή νύχτα άρχισαν οί λαμπαδηδρο

μίες. ‘Ο γυιός τοΰ Αριστόβουλου μα
ζί μέ τ’ άλλα τρία μέλη τοΰ σπιτιού 
παρακολουθούσαν πάνω άπό ειδική 
εξέδρα τήν τελική φάση του εορτα
σμού τών Μεγάλων Παναθηναίων. Καΐ 
όταν ιτιά κι’ ό τελευταίος λαμπαδη- 
φόρος έγερνε πρός τή μεγάλη του 
δρόμου στροφή, ό Καλλίστρατος κύτ- 
ταξε τήν Πρόκλα κατάματα.

— Σέ βλέπω, τής ψιθύρισε σιγα
νά, άνάμεσ’ άπό τόν αραχνοΰφαντο 
πέπλο τής ασέληνης ετούτης νύχτας, 
μέ τους τρομώδεις ιριδισμούς του,

Καλή άτάπαυση λοιπόν τών όλων μας καμάρι, 
καί τού ωραίου Λιβισιοΰ άξιο παλληκόρι.

Ό έξάδελφός σου
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

γιά 
τής

τό Δίπολο καί βγήκε στόν πλατύ, 
χωματένιο δρόμο, εφθασε στην Αγο
ρά κι’ άπό κεΐ άνηψόριζε στην "Α
κρόπολη, αργά - αργά, γεμάτη θείο

— Ό κ. Πλάτων Μουσαίος μάς 
τττέστειλεν δραχμάς τριακοσίας(300) 
ύπέρ του Φιλανθρωπικού Τμήματος 
του Συλλόγου.

—- Ή κ. Καλλιόπη Μπουγιούκου 
δραχμάς διακοσίας (200) ύπέρ τού 
Φιλανθρωπικού Τμήματος τοΰ Συλ
λόγου.

...- Ό κ. Χριστόδουλος Χατζής αν
τί στεφάνου δραχμάς διακοσίας(200) 
ύπέρ του Φιλανθρωπικού Τμήματος 
τού Συλλόγου.

— Ό κ. Χρηστός καί Βέρο: Χρι- 
στοδουλοπούλου δραχμάς διακοσίας 
(200) ύπέρ τού Φιλανθρωπικού Τμή
ματος τού Συλλόγου.

— Ό κ. Παναγιώτης καί Χρύσα 
Μητρομάρα δραχμάς διακοσίας(200) 
ύπέρ τού Φιλανθρωπικού Τμήματος 
τού Συλλόγου.

— Ό κ. Μιχαήλ Έπαμ. Βασιλει- 
άδης άντί στεφάνου δραχμάς τρια- 
κοσίας (300) ύπέρ τού Φιλανθρω
πικού Τμήματος τού Συλλόγου.

— Ό κ. ’Αντώνιος Κράς άντί 
στεφάνου δραχμάς τριακοσίας (300) 
ύπέρ τοΰ Φιλανθρωπικού Τμήματος 
του Συλλόγου.

IfSPtffATOi

ΑίΒίΣίΑκΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
— Πρέσ σύ Γιάννη κουστιβίρα 

πρέ γλήορα νά πάης νά φανάξης 
τούν Παπαχαστάν νάρτη γλήορα νά 
μάς κάμη έναν άϊασμόν γιά ν’ ά- 
γιάσουμουν τις βυτίνες πού ’χασιν 
μέσα τ’ οψιμαν κί τού ρατσέλλιν για
τί έπεσαν μέσα πέντε πουντικοί κί 
τέσσερα σαλλαμίθγια!

— ’Έν τά σκότωσις μαρή Θγειά;
- - Οί πουντικοί ’κασκήνεψαν. Άμ' 

τά σαλαμίθγια πιάνννου μιαν τεζά- 
καν «ϊ τεινάσσου τα μιαν κι έκαμά τα 
κουσσανιάν!

πολλοί ξένοι συγκεντρώνονταν στόν 
'Έξω Κεραμεικό κι’ έκεΐ μέ τις υπο
δείξεις τών «’Αστυνόμων» παρατάσ
σονταν σέ τάξη.

Ανάμεσα σ’ αύτό τό άνώνυμο πλή
θος θάθελε νά βρισκόταν κι’ ό Καλ
λίστρατος γιά νά μπορή άπερίσπα- 
στος νά παρατηρή τής πεπλοκεντή- 
νρας Πρόκλας τις ίερόπρεπες κινή
σεις. Τό θρησκευτικό, δμως, έθιμο 
τής ’Αθήνας τόν υποχρέωνε νά συνο- 
δεύση τήν πομπή μέ τ’ άρμα του, δ
πως Θά έκαμναν κι’ οί άλλοι συναγω
νιστές του.

"Οταν τής αυγής ό ήλιος έπαψε 
πιά νά χρυσώνη τις κολώνες τών να
ών του ιερού Βράχου, δόθηκε τό σύν
θημα τής έναρξης τής πορείας κΓ έ- 
κεΐνοι πού διηύθυναν τήν πομπή, οί 
ιδιαίτεροι άρχοντες, άρχισαν νά ξε
κινούν πρώτοι. ’Ακολουθούσε άμέσως 
τό τροχοφόρο πλοίο πού γιά πανί 
του εΐχε τεντωμένο τό μάλλινο κίτρι
νο πέπλο τής ’Αθήνας και μέ πλήρω
μα τά κορίτσια πού τόν έκέντησαν, 
δλα ευρισκόμενα σέ κατάσταση ρυθ
μικής προσοχής. 'Ύστερα πορεύον
ταν οί αρεοπαγίτες, οι ίερεΐς, οί μάν
τεις μέ τά ζώα γιά τή θυσία, οί κή- 
ρυκες γιά τήν τάξη. Κατόπιν έρχον
ταν οι εύγενεΐς πάνω σέ περιποιημέ
να άλογα μέ τούς άρματοδρόμους 
στά πλευρά τους. Σέ μικρή άπόστα- 
ση προχωρούσαν όσοι πολίτες μπο
ρούσαν νά φέρουν όπλα, δεξιά δέ κι’ 
αριστερά τους παράστεκαν οΐ βου
λευτές. Πίσω,άπ’ αύτούς έρχονταν οί 
αντιπρόσωποι τών ξένων καί συμμα
χικών πόλεων καί στό τέλος τό πλή
θος, ή μάζα του λαού.

— Μεγαλόπρετίο ξεκίνημα, ανα
λογία τήκε ό Καλλίστρατος. Και νά

περίοδος κι’ ότι άνοιγαν ήδη οι Σχο
λές. Τά πρώτα ρίγη του φθινοπώρου 
καί τό νοτισμένο άπό τις πρώτες ψι
χάλες χώμα, τούς ψιθύριζαν στ’ αυ
τιά τό σκοπό τής παραμονής τους 
στής ’Αθήνας τήν πόλη.

... - Καιρός πιά, Πρόκλα, νά κυτ- σουραχήν εν εΐν’ ίδώ 
□τούν τενεκατζήν νά 
τού συρβιλλίδιν του

Τά χέρια του, τότε, γλίστρησαν 
μαλακά καί χαΐδεψαν τ’ άλαφρόντυ- 
το κορμί της. Άναρρίγησ’ έκείνη καί 
τά μάτια της τρεμόπαιξαν άχνά.

Έκείνη τή στιγμή ακούστηκαν ά
πό πάνω τους παρατεταμένα πολύ
φωνα κουδουνίσματα. Ό Καλλίστρα
τος άνασηκώθηκε απορημένος.

— Εΐναι οί ίερεΐς τής Παρθένου 
θεάς καί ειδοποιούν κάθε προσκυνητή 
ή έπισκέπτη ν’ άπομακρυνθή, έξήγηοε 
ή. Πρόκλα φοβισμένη.

— Γιά ποιο λόγο; ρώτησ’ εκνευρι
σμένα ό Καλλίστρατος.

— Γιά ν’ άρχίσουν τις μυστικές
προετοιμασίες γιά τήν αυριανή θυ-1 σκεφθή κανι^ς, δτι, ολ’ αυτά γιά χά- 
σία τών εκατό βοδιών, ώς καί γιά τήν j ρη ένός άψυχου ειδώλου 
υποδοχή πού

’Αθόρυβα, τότε, ή Πρέκλα γύρισε 
πρός τό μέρος του και ή θερμή ανάσα 
της τόν ζάλισ’ ελαφρά.

— Δέν εΐναι, άρχισε νά τού λέη, 
τό απόκοσμο είδωλο τής άγαπημέ- 
νης σου αύτό πού στέκεται μπροστά 
σου, δπως θέλεις νά τό φαντάζωνται 
τά μάτια τής ψυχής σου, άλλ’ αύτή 
ή ίδια. Κι’ ένώ άχνόπαιζαν στό στό
μα της τά λαγνοπόθητα ετούτα λό
για, συγχρόνως ένωνε τά χείλη της 
μ’ έκεΐνα τού Καλλίστρατου. Κι’ οί 
δυό, τώρα, μαζί έγεύονταν σάν άπό 
κερασόχρωμο κρατήρα τό μεθυστι
κό, ιδεοστάλαχτο περιεχόμενο, άπλη- 
οπα, εκστατικά. . .

—Αλήθεια, πότε τελειώνεις
Πρόκλα;

— Τού χρόνου. Τότε κλείνω τόν 
τρίχρονο κύκλο τών μαθημάτων μου.

δμως, άργεΐς, Καλλίστρατε. 
δέν εΐναι;
Δέν πειράζει, Πρόκλα, πρό- 
γιά ενός χρόνου διαφορά κι’

Ετσι

κειται

Οί μέρες γιά τόν Καλλίστρατα κυ
λούσαν σάν γοργόφτερα όνειρα κον
τά στ’ άσύγκριτο μεγαλείο τής Πρό
κλας. Άλλά κι’ εκείνης τήν άνταπό- 
κριση έννοιωθε ό μεγάλος της αγα
πημένος: Τό πρόσωπό της, καταπόρ- 
φυρο άπό αγνότητα έλαμπε μέσ’ στό 
χρυσό καταρράκτη τών μαλλιών της. 

ϋοόιων, ώς καί γιά την j ρη ενός άψυχου ειδώλου. . . ’Έτσι κι’ οί δυό τους δέν κατάλα
βα κάμουν στούς έορ- ] Ή πομπή άφοΰ πέρασε μέσ’ άπό ' βαν, πώς πέρασε ή καλοκαιριάτικη

Πάταρα, όπου θά ειδοποιήσω τούς 
γονείς μου νάρθουν νά παρευρεθούν 
στούς γόμους μας. Συμφωνείς μω
ρό μου;

— Πώς θά μπορέσω νά περιμένω 
τόσο πολύ καιρό, Καλλίστρατε; για
τί ή άγάπη μου, δπως καλά ξερής, 
δέν εΐναι έψήμερη, δούλη τής σάρκας 
άλλά υπηρέτις τής ψυχής· κι’ άμέσως 
αναλύθηκε σέ λυγμούς. . .

Τά μαθήματα πού συνέχιζε ό Καλ
λίστρατος στό δεύτερο χρόνο τής 
σπουδής του, ήταν αρκετά δύσκολα, 
προ παντός έκεΐνα πού ανήκαν στόν 
κλάδο τής Φιλοσοφίας. Ή έλληνογέν- 
νητη ετούτη επιστήμη βρισκόταν ά
κόμα στό στάδιο τής ανάπτυξής της 
κι’ έτσι δέν προσφερόταν μόνο γιά 
παράδοση άλλά και γιά έρευνα πού 
έσκυβαν πάνω σ’ αύτή δάσκαλοι καί

Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα

λική Σχολή, άναοειχθείς κατόπιν 
σέ καθηγητή τών Γαλλικών.

Διψασμένη δμως γιά Ελλάδα 
καΐ άέρα 'Ελληνικό,' .ήλθε έδώ 
στό ελεύθερο ελληνικό έδαφος καΐ 
έγκατεστάθη μόνιμα πλέον στήν 
Καισαριανή, δπου Ανέπτυξε τήν ί
δια χριστιανική δραστηριότητα 
μέχρι τέλους τοΰ βίου της.

Ας είναι ελαφρό καΐ στοργι
κό τό χώμα, πού τή σκεπάζει, και 
ή μνήμη της αίωνία.

MIX. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

- Μαρή Χρουσή, γήμωσι, μα- 
ρή τού σουραχήν νηρόν κί φέρ’ του 
γλήορα νά πλυννουμουν τού χαρανΐν 
γιατί εχου κουμματσουλιάσει τά 
βαζάνια κί τά καπάκια γιά νά τά 
ψέσουμουν.

— Άμ’ τού 
γιατί τού πήα 
τού κουλλήσει 
πού ξηκόλλισιν,

— Έ τότενις γήμωσί μου τήχ 
χαρκιάν κί φέρ’ την γιά νά πλύννου
μουν κί τήν τσούκκαν. Κί πες σ’ αυ
τήν τήν καλακουμάνναν τήν άτύρ- 
πητην, τούν άφέντην σου, νά πάη 
γλήορα, νά φέρη τού σουραχήν. Νά 
βαστά κί τού πακκουρένιουν τού κυή- 
μην νά τού κουλλήση γιατί εΐνιν κι’ 
αύτό τύρπγιουν. Φέρε μου καί δυο 
πιπέργια νά βόλου μέσα στού φαΐν.

- - Βόχι γιά όνομαν τού Χρου- 
στού! Γιατί τήν άλλην βουλάν πού 
τ’ άβαλεις, εγινιν πολλά άψύν, κι1 
άψιάθικιν ή στόμας μου κι’ έν άμ- 
πούρεσα νά φάου, κι’ άπόμεινα πει
νώ ντα γιατί ήταν κι τού ψουμιν ξη
ρόν καταάτζιν’

Β. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡίΟΥ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ϊελοϋντες τήν 

Σεπτεμβρίου 
ιερόν ν€ίόν 
τεσ/Βήμερον 
τής Ψυχής 
αδελφού καί

ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΑΡΑΦΗ

προσεχή Κυριακήν 9ην 
καί ώραν 9.30’ π, μ. είς τόν 

τοϋ Α'. Νεκροταφείου ’ΑΒηνΟν 
μνημόσυνον ύπέρ άναπαώσεως 

τοΰ αγαπημένου μας πατράς, 
θείου,

Παρακαλοΰμεν όλους 
πατριώτας δπως ενώσουν 
τόν ΰψιστον δεήσεις των, 

ΤΑ ΤΕΚΗΑ:
ΧΡΥΣΑΝΘΗ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ

Οί αδελφοί καί Λοιποί συγγενείς..

τούς φίλους καί 
μεΒ" ήμων τάς πρός
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ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ
ΕΛΠΙΖΕΤΑ! ΝΑ ΚΑΤΑΝΙΚΗΘΗ
Μιά άστεία «άαθένεια» που βαοανίζει τούς ανθρώπους

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

3ΕΥΝΔΡΟΜΑΙ 
’Εσωτερικοί): 
Έτησία . . . 
Εξάμηνο? 
’Εξωτερικού ·. 
Έτησία . . 
Έξάμηνος

ΕΝΣΤΟΛΑ! - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΡΕΜΝ ΒΕΑΙΣΣ4ΡΙ0Υ

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφείου 14 — Τηλέφ. 535.066

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑί 
Μ. ΘΕΟΔΟΣίήΔΗΝ

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος 
Γραφείου 14

ί
Διευθύνσεις συμφώνως τώ Νόμω. 

‘Υπεύθυνος:
ΡΕΜ &■ ΒΕΑΙΣΣΑΡίδΥ 

Κεφαλληνίας 47 - Άθήναι 

‘Υπεύθυνος Τυπογραφείου :
ΚΟΠΤΜΤΗΙΟΣ ΣΙΜΟΥΑΗΣ
Πάτμον 44—’Αθήνα»

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ένυττόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά και τάς 
απόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής άκριβείας και του 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συ /γράφεις των*

Αυτό τό παραμύθι εΐναι διαφορε
τικό. Δέν μοιάζει μέ τά συνειθιο’μέ- 
να. Εΐν’ άπό τά πιό απίθανα πού 
γράφει ή ίδια ή ζωή, . , "Ενα παι
γνίδι τής μοίρας αλλόκοτο πού συγ- 
κινεΐ καί καταπλήσσει, . .

Θά γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω 
καί θά περπατήσουμε στά Μικρασια
τικά χώματα τ’ αγιασμένα άπ’ τόν 
μόχθο καί τό Ελληνικό αΐμα. . .

Βρισκόταν σ’ άνθισι ό Ελληνισμός 
τότε στήν Ιωνία, . . ΚΓ έκεΐ στό Ι
κόνιο στό έσωτερικό ήταν τ’ άρχοντι- 
κό σπίτι τής οικογένειας Θεοχαρίδου 
πού εΐχαν μιά κόρη δμορφη τή Θέκλα. 
Σάν ζωγραφιά ήταν ή Θέκλα λιγερή 
καί λεβεντόκορμη.

Κάποτε τήν εΐδε ό Τούρκος αστυ
νόμος τής περιοχής καί τήν άγόπησε. 
Μά ή Θέκλα νά πάρη εναν Τούρκο; 
Τούς χώριζε τό χάος τής θρησκείας, 
ή άβυσσος τού αίματος. Καί άρνήθη- 
κε μέ θάρρος. Ευτυχώς ή άγάπη του 
ήταν μεγάλη κΓ άληθινή καί δέν τής 
έκανε κακό. Δέχθηκε τήν άρνησί της 
μέ τήν υποταγή τοΰ μοιρολάτρη 
Τούρκου...

Σέ λίγο δμως ήρθε ό σεισμός τής 
Μικρασιατικής συμφοράς. Ξέσπασε 
τό Μικρασιατικό δράμα. Σφαγές. . . 
Λεηλασίες. . . Καταστροφές. . . Τό
τε ό Τούρκος θυμήθηκε τήν ‘Ελληνί- 
δα πού αγαπούσε.

—■ Θά σέ σώσω, τής εΐπε καθώς 
κΓ δλη τήν οικογένεια σου. Αρκεί νά 
γίνης γυναίκα μου.

Τό φάσμα τής όμαδικής σφαγής 
τών δικών της τήν τρόμαζε. ΚΓ εΐπε 
τό ναί, όχι τόσο γιά νά σωθή ή ίδια 
μά γιά νά μή χαθούν ή μάννα καί τ’ 
αδέλφια της.

ΚΓ ήρθε ή ώρα τού ξερριζωμου 
πού σκόρπισε τόν Ελληνισμό τής 
Μικράς Ασίας όπου ύτρήρχε γωνιά 
έλεύθερη έλληνική. . . "Εφυγαν καί 
τ’ αδέλφια τής Θέκλας. Άποχωρίσθη- 
κε μέ σπαραγμό τή μάννα της. Έ
κείνη έπρεπε νά μείνη μέ τόν άντρα 
της μέσα στήν Τουρκία.

Πέρασαν σαράντα χρόνια. Στήν 
Ελευσίνα ‘εγκαταστάθηκε ή οικογέ
νεια τής Θέκλας κΓ έζησε μέ τήν ά- 
νάμνησί της. Μέ τήν έλπίδα πώς κά
ποτε θά βρουν τή χαμένη άδελφή, ζοΰ- 
σαν τ’ άδέλφια της. Τήν άδελφή πού 
έμεινε μακρυά άπ’ τήν πατρίδα. . . 
Στήν ξένη πιά τώρα γή. . . στήν άγ- 
καλιά τοΰ Τούρκου. . .

ΚΓ έπειτα άπό σαράντα χρόνια 
έγινε τό θαύμα. "Ενας πατριώτης 
τους ήρθε άπ’ τήν Κωνσταντινούπο
λη καί ζήτησε νά βρή παληούς γνω
στούς καί φίλους. Είδε πολλούς, ό
σους άπέμειναν άπ’ τήν καταστροφή 
του 22 καί μαζί μ’ αύτούς καί τ’ ά~ 
δέλφια τής Θέκλας. "Εφυγε άπ' τήν 
’Ελευσίνα μέ βαρυά έντολη. Νά βρή 
τήν Θέκλα. . .

Κράτησε τήν ύπόσχεσί τον καί 
βρήκε τήν χαμένη άδελφή. Χήρα πιά 
τώρα μέ δυο γυιους. . . Μέ πλούτη 
καί μεγάλη κοινωνική θέσι στήν 
Πόλη.

Μά μιά βαθειά μελαγχολία σκία- 
ζε πάντα τά μάτια της. Γιά τ’ άδέλ- 
φια της πού δέν ξανάειδε, Γιά τή 
μάννα της πού λάτρευε... Γιά τή 
θρησκεία της καί τό Θεό .της πού 
πάντα προσκυνούσε κρυφά άπ’ τόν 
άνδρα της. . .

Μόλις έμαθε πώς τ’ αδέλφια της 
ζούσαν και τή ζητούσαν τά κάλεσε 
κοντά της. Καί κεΐνα έτρεξαν στήν 
Πόλη. Στό σπίτι τής Τουρκισσας ά· 
δελφής. ΚΓ έκεΐ μέ κλάμματα έσμι
ξαν τ’ αδέλφια πού χώρισε ό σει
σμός. Μόνο ή μάννα δέν έζησε γιά 
νά ξαναγκαλιάση τή χαμένη κόρη. . .

ΚΓ έδώ τελειώνει ένα παραμύθι 
τής ζωής πού δέν εΐναι παραμύθι. . .

νά ένοχοποιηθούν; ο! άνδρες! , . .
Τά λίγα δυστυχισμένα παιδιά μας, 

έξασθενημένα καΐ άρρωστα, πού μό
λις είχαν έπιστρέψη άπό τή φοβερή 
αιχμαλωσία, άπό τοΰ χάρου τά δόντια 
τά συλλαμβάνει ή ’Αστυνομία, τα 
φυλακίζει ώς φονιάδες καΐ άρχίζουν 
οι ανακρίσεις. . .

"Αδικα τά σκελετωμένα αύτά ράκη 
διαμαρτύρονται, φωνάζουν πώς δέν 
ξέρουν τίποτε, πώς δέν έχουνε καμ- 
μιά σχέση μέ τό φόνο, πώς εΐναι ά- 
θώοι. . .

Οί δυστυχισμένες τους μανάδες— 
πού δέν είχαν προψτάση άκόμα νά 
τά συνεφέρουν — τρέχουν μέ τά μαλ
λιά στά χέρια στήν ’Αστυνομία, γιά 
νά τούς λυπηθή καί φωνάζουν μέ κλά
ματα.

«Εΐναι αθώοι» στό Θεό καί στά 
χέρια σας, λυπηθήτε τά άρρωστα παι
διά μας»!

"Ολες οί διαμαρτυρίες ήσαν μά
ταιες. Τούς στέλνουν μέ συνοδεία 
στόν Πειραιά γιά ανακρίσεις. Φεύ
γουν κι’ οί μανάδες τους μαζί μέ τά 
δυστυχισμένα παιδιά. Πηγαίνουν και 
ζητούν βοήθεια άπό τούς πατριώτες 
μας πού ήσαν έγκατεστημένοι στήν 
Αθήνα, άπό τό «Μικρασιατικό Σύλ
λογο».

’Αν καί άπό τις πρώτες ανακρί
σεις δέν προέκυψε κανένα έπιβαρυν- 
τικό στοιχείο διά τούς κρατουμένους, 
τά παιδιά έξακολουθοΰσαν νά παρα
μένουν στις φυλακές, ώσπου νά βρεθή 
ό πραγματικός ένοχος.

Τότε συνέτρεξε μέ πατριωτικό Εν
διαφέρον καί μέ δλο του τό κύρος 
καί τήν έπιρροή πού εΐχε, ό αείμνη
στος Διονύσιος Καλαφάτης, πρόεδρος 
τοϋ Μικρασιατικού Συλλόγου καί μέ 
προσωπικήν του έγγύησιν ζήτησε ά
πό τάς άρχάς τήν άποφυλάκισιν τών 
αδίκως κρατουμένων.

Άλλά άπό παντού συναντούσε αν
τιρρήσεις. «Έσύ ΓΙαπάς και ύπερα- 
σπίζεσαι τούς φονηάδες;», τού απαν
τούσαν. «Εΐναι αθώοι οί πατριώτες 
μου, ύπεστήριζε, είμαι βέβαιος γι’ 
αύτό καί μέ τή βοήθεια τοΰ Θεού, θά 
άποδειχθή ή άθωότης των». Τελικά: 
έδικαιώθη γιά τήν ύπεράσπισίν τον, 
διότι άπεδείχθη ποιος ήταν ό φονηάς. 
Έν τώ μεταξύ σταμάτησε καί ή χο- 
ρήγησις τροφίμων καί οί ιδιόκτητα» 
μάς ζητούσαν νά άδειάσουμε τά έπι- 
ταγμένα σπίτια των.

Πέρασε πλέον καί ό χειμώνας. Μέ 
τήν άνοιξη μάς ήλθαν έντυπα χαρ
τιά γιά νά δηλώση c καθένας, τί πε
ριουσία εΐχε στή Μικρά ’Ασία, κινη
τά καί ακίνητα καί ποιοι ήθελαν νά 
άποκατασταθούν άστικώς ή γεωρ
γικός, λόγφ τής άνταλλαγής.

Αύτό μάς έδωσε κάποιες έλπίδες 
γιά τό μέλλον μας καί ήλθαμε στόν 
Πειραιά γιά νά σΰνεννοηθόυμε μέ συγ. 
γενεΐς καί πατριώτες, νά άπόφασί- 
σου με τό τί Θά κάνουμε.

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)

ί ιά πόσο δμως καιρό, Θά μπο
ρούσαμε νά μείνουμε έκεΐ πού βρε
θήκαμε, στή Τζιά,—ένα φτωχό νη~ 
σάκι, πού αύτοΐ οί εντόπιοι ζοϋσαν 
σ’ αύτό στενοχωρημένα; ’Όχι βέβαια! 
γιά πάντα.

Καί πιό θά ήταν τό μέλλον μας; 
■Σκοτεινό καί άραχνο. Αύτά σκεπτό
μασταν, ώς που ένα άπροοπτο τρα- 

και ^ικ0 περιστατικό, ήλθε 
νά μάς ουνταράξη φοβερά και νά συν
τέλεση νά φύγουμε τό γρηγορότερο 
άπό έκεΐ.

Βρισκόμαστε μέσα στό χειμώνα 
καί προσπαθούσαμε νά ζήσουμε στήν 
πρόχειρη μας έγκατάσταση, μέ δ,τι 
μπορούσε ό καθένας, — γιατί οί οι
κονομίες μας εΐχαν έν τφ μεταξύ έ- 
ξαντληθη, — καί μέ τά λιγοστά τρό
φιμα καί εφόδια που μάς έστελναν ά
πό έξω τό Κράτος καί οί φιλάνθρω
ποι.

Μιά νύχια του χειμώνας, ήλθε τό 
βαπόρι καί έφερε άλευρα καί τρόφί- 

: μα, πού θά μοιράζονταν στούς πρόσ
φυγας, ύπό τήν επίβλεψη μιας έπι- 
τροπής διανομών, που άποτέλεΐτο ά
πό εντόπιους. . .

Ένώ ξεφόρτωναν τά τρόφιμα τή 
νύχτα, αχθοφόροι Τζιώτες βοηθούμε- 
νοι άπό τό σκοτάδι καΐ τή καταχνιά, 
έπαιρναν τά άλευρα στά σπίτια τους, 
άντί νά τά πηγαίνουν στήν αποθή
κη γιά διανομή. "Ενας ευσυνείδητος 
νέος τότε Τζιώτης, καλής οικογένει
ας, πού ήτο μέλος τής εξελεγκτικής 
έπιτροπής, τούς παρετήρησε αύστη- 
ρά, δτι αυτό δέν επιτρέπεται, νά γί
νεται κλοπή των τροφίμων εις βάρος 
τών δυστυχών προσφύγων καΐ τούς 
φοβέρισε δτι θά τους καταγγείλη 
στήν Αστυνομία, . .

Αυτοί έφοβήθησαν καΐ έσκότωσαν 
τόν νέου καί έρριξο:ν τό πτώμα του 

.στή θάλασσα, ό δέ φονηάς έδραπέ- 
τευσε τό ίδιο βράδυ σέ ξένες 
ρες. . .

Τό πρωί βρέθηκε τό πτώμα 
δύστυχου νέου κατατσακισμένο 
βράχια τής παραλίας. . .

Θεέ μου! . . , τί ήταν αύτό πάλι; 
ποιος ήταν ό δράστης καί γιατί έγι
νε ό φόνος;

‘Όλο τό νησί έξεσηκώθηκε έθαλ- 
λο «αί έξαγριώθη κατά τών κακούρ
γων. . .

Οί γονείς καί οι συγγενείς τοΰ 
νέου άπό τή μεγάλη τους συμφορά 
καί δλο τό νησί, κατελήψθησαν άπό 
μεγάλη θλίψη άλλά καί έξαλλον πά
θος έκδικήσεως.

I Άλλά ποιόν νά ύποπτευθοΰν, ποι
όν νά έκδικηθοΰν, Άλλοίμονονί , , . 
χωρίς νά φοβηθούν τόν Θεόν, έρριξαν 
τά βάρη καί απέδωσαν τόν φόνον —· 
σύ -ποιους άλ?χους,---στούς ξένους,
τούς «πρόοφυγκες», τούς «τουρκό
σπορους», δπως μάς έλεγαν. . ,

Πώς νά ύπαρξη πιά συμβίωσις 
ταξύ μας;

Αυτοί έσκότωσαν λέγανε τόν 
ον καί τόν έρριξαν στή θάλασσα, γιά 
νά μή φανή τό πτώμα του! . . . Ποιοι

νίκην ερευνάν. ’Ένας λόγος, διά 
όποιον η πρόοδος τών γνώσεων 
τόν έν λόγφ τομέα ύπήρξεν τόσου 
βραδεία, εΐνοιι οτι τό μικρόβιου του 
κοινού κρυολογήματος εΐναι ένας ι
ός, ό όποιος εΐναι δύσκολου νά άπο- 
μονωθή καί νά άναπτυχθή υπό εργα
στηριακός συνθήκας. Τιουτοτρόπως 
έπι σειράν ετών ό μόνος τρόπος κα
θορισμού τής παρουσίας του ίου, ή
το ή δημιουργία ένός κρυολογήμα
τος διά τής ένσταλάξεως παρασκευά
σματος εντός τής ρινός ένός έθελον- 
τοΰ.

Είς τήν Μι, Βρεταννίαν τό κοινόν 
κρυολόγημα παρουσιάζει ένα μεγά
λο πρόβλημα καί έπί δεκαπενταετί
αν έχει έψαρμοσθή έκεΐ ένα ΤΓρόνραμ- 
μα ερευνών, μοναδικόν είς τόν κόσμον 
πρός έπ’ίλυσίν του.

Από τού 1946 πλέον τών 7,000 
εθελοντών άπετελεσαν αντικείμενου 
μελέτης έκ μέρους τών ιατρών καί 
τών ερευνητών επιστημόνων. Υπήρ
χαν πάντοτε έλπίδες δτι θά εύρεθή 
μέθοδος άναπτύξεως τού ίου έργα- 

. ..., ____ , ......... ιν~ Λ στηριακώς. Τό 1953 τούτο έπετεύχθη
εσφαλμένος ιδέας σχετικώς μέ τό έν’θ·^θ\ *5Ι Επιτυχία ύπήρξε βραχύβιος 

ί κο:ί δεν κατέστη δυνατόν νά έπαναλη- 
φθή, Έν τούτοις ή σύντομος αύτή επι
τυχία άπέδειξεν δτι ήτο δυνατή ή 
καλλιέργεια του ’ου έρναστηριακώς 
καί ότι ήτο μόνον ζήτημα χρόνου ή 
ακριβής άνακάλυψις του τρόπου πρα·- 
γματοποιήσεως καί έπαναλήψεως 
ταύτης. Τελευταίως έσημειώθη μία 
ακόμη μεγαλυτέρα έπιτυχία. Διά τής 
χρησι μοποιήσεως μολυσματικού ύλι- 
κού' ύπό ειδικός συνθήκας, είναι δυ
νατόν τώρα νά άναπτυχθή ό ιός ερ
γαστηριακός, δταν δέ χρησιμοποιή- 
ται ένο: περίπλοκου παρασκεύοχτμα 
γνωστόν ώς «199», ό ιός προκαλει 
άλλαγάς είς τόν ίοπόν τών κυττάρων 
καλλιέργειας, όπου αναπτύσσεται 
καί τοιουτοτρόπως δύναται νά μελε- 
τηθή πολύ απλούστερα έν συγκρίσει 
μέ τό παρελθόν. Ή αξία τοΰ παρα
σκευάσματος «199» άνεκσλύφθη έν
τελώς τυχαίως, Οί έρευνηταί έδα- 
νείσθησαν μέρος τούτου άπό ένα 
άλλο εργαστήριον διά νά συνεχίσουν 
τάς καλλιέργειας των, κατόπιν δέ 
άνεκαλύφθη ή ασυνήθης αύτή ίδιό- 
της του. Άργότερα παρετηρήθη δτι 
ένας άριθμός ίών ήδύνατο νά άνα- 

τά 
τής 
άπό

Είς τόν κόσμον τά κοινά κρυολογή
ματα δημιουργούν μεγάλας δυσκο
λίας είς τά άτομα καί σημαντικάς οι
κονομικός δαπάνας είς τήν κοινωνί
αν. Είς μίαν όμάδα άτόμων, έπί τών 
οποίων διεξάγονται μελετάς εύρέ- 
θη οτι έκαστον έξ αυτών κατά μέσον 
όρον προσβάλλεται άπό επτά κρυο
λογήματα κατ’ έτος. Ή αναλογία 
τών κρυολογημάτων ποικίλλει άνα· 
λόγως τής χώρας, τού κλίματος καί 
τής ηλικίας, "‘ ά κρυολογήματα πα
ρατηρούνται συχνότατα ύπό υγράς 
χειμερινός συνθήκας καί είς τά παι
διά. Δέν εΐναι ακόμη γνωστόν κατά 
πόσον τό γεγονός ότι τά άτομα έ
χουν τήν τάσιν νά προσβάλλωνται ό- 

1 λιγώτερον άπό τά κρυολογήματα ό
σον μεγαλώνουν οφείλεται εις αΰξη·. 
σιν τής ανοσίας ή κατά πόσον εΐναι 
αποτέλεσμα τοΰ δ,τι εκτίθενται όλι- 
γώτερον συχνά είς τόν μολυσματικόν 
ιόν. Επειδή έχει πραγματοιτοιηθή 
πολύ μικρά πρόοδος είς τόν έλεγχον 
και τήν θεραπείαν τοΰ κοινού κρυολο
γήματος, κάθε κοινωνία έχει τάς ί- 
δικάς της λαϊκός αντιλήψεις καί

λόγφ θέμα, και κυκλοφορούν π?νήθος 
«γιατροσόφια» καί συμβουλαί πρα
κτικής θεραπείας. Οι περισσότεροί 
άνθρωποι έχουν ί δικός των θεωρίας 
καί φάρμακα τής προτιμήσεώς των. 
Έν τούτοις πολύ όλίγα έξ αυτών έ
χουν επιστημονικήν βάσιν ή έχουν ύ- 
ποστή Ικανοποιητικός τήν έπιστημο

ι ιημβιι>/ηι aw,ο
Ό ήλιος βγαίνοντας σιγά - σιγά

πίσω άπό τά πολύπτυχα βουνά τής-τοχής, (1 9 ϊ 5 -
Άνατολής, έβαψε μέ τό ροδόχρωμα1 
του τήν ήσυχη θάλασσα καί τις απέ
ναντι τραχειές ακτές κάποιου νησι
ού: τής Μεγίστης.

Τήν απόλυτη σιγαλιά τής περιοχής 
εκείνης διέκοπτε μόνο τό ρυθμικό 
λαμνοκόπημα τών κουπιών κάποιας 
βαρκούλας πού παρέπλεε τήν απότο
μη θαλασσόδαρτη ράχη του.

Κάποιος άπό τούς επισήμους επι
βάτες του μικρού πλεούμενου, περί
εργος, κυττούσε σιωπηλά προς τή 
μεριά τής βραχώδικης αύτής παρα- 

■ -,-λίας πού. τά διάο:π,σ.ρτα.,σκοινά της 
έμύρωναν τήν πρωινή αύρα.

— Αέτε πώς εΐναι μικρή ή. . . Με
γίστη σας κι’ δμως άκόμα δέ φάνηκε 
τό στόμιο τής Γαλάζιας Σπηλιάς, 
παρατήρησε χαμογελώντας ό ίδιος ε
πιβάτης στό ντόπιο διπλανό του.

Ακριβώς έκείνη τή στιγμή ακού
στηκε ή φωνή τού βαρκάρη:

— Νά, του Φώκιαλ’ ή Σπηλιά!
Ό απλοϊκός ναυτικός έντελώς αυ

θόρμητα άνήγγελλε τό πλησίασμά 
τους οπό Γαλάζιο Σπήλαιο μέ τήν Ι
διότυπη φράση πού συνηθίζουν νά 
τή λένε στό νησί.

Ή βάρκα, τώρα, άνέκοψε τήν ταχύ
τητά της και άργά - άργά έμπαινε 
μέσα οπόν υγρό θόλο γιά νά μεταφέ- 
ρη άλλη μιά φορά επισκέπτες, σ’ αύ-|στις άρχές τοΰ Μάρτη τού 1941 δ- 
τό τό θόλο μέ τήν τόσο παράξενη ί- ” 
απορία του. . ,

τόν 
είς

χώ-

Κατά τήν εποχή τής γαλλικής κα
ί 921) τό σπήλαιο, 

γινόταν συχνοί άντικείμενο επισκέ
ψεων άπό Γ άλλους άξιωματούχους 
καθώς κΓ άπό τους Άγγλους τών 
τριών - τεσσάριζιν πολεμικών πού έ- 
στάθμευαν έκεΐ έξ αίτιας τού Α’ 
Πανευρωπαϊκού Πολέμου.

Στά 1929, όταν έπεσκέφθη τό νη
σί ό τότε διάδοχος του ιταλικού θρό
νου, πρίγκιψ Ούμπέρτο δέν πα- 
ρέλειψε κι’ αύτός νά πάη στή σπη
λιά καί νά έκφράοη «τόν θαυμασμόν 
καί τήν κατάπληξίν του διά τό φυσι
κόν τούτο κτήμα τής ’Ιταλίας» σύμ
φωνα μέ μιά χειρόγραφη Ανακοίνω
ση τής Δημάρχίας, κατά τήν έποχήν 
έκείνη,

"Ενα χρόνο άργότερα τήν έπεσκέ- 
φθηκε ό άποθανών Βασιλέας της Ι
ταλίας Βίκτωρ ’Εμμανουήλ 
μέ τή σύζυγο του Ελένη τοΰ Μαύρο- 
βουν ίου.

Ό βασιλιάς αύτός μπαίνοντας μέ- 
ίσα στή σπηλιά εντυπωσιάσθηκε μέ 

γο περιβάλλον της τόσο, ώστε δήλωσε 
σ’ αύτούς πού τόν παράστεκαν 
ή περίφημη Γκρόττα Άζούρα 
νήσου ΚΑΠΡΙ δέ μπορούσε νά 
ράβγη μ’ αύτή στό βαθμό τής 
τασμαγορικότητας.

Κατά τή διάρκεια τού Β' Παγ
κοσμίου Πολέμου καί 0‘υγκεκριμένα

ΟΤΙ 1~ ! της

ένας άριθμός ίών ήδύνατο νά 
πτυχθή άπό παρασκευάσματα, 
όποια έγίνοντο άπό έκκρίσεις 
ρινός άτόμων προσβεβλημένων 
κρυολόγημα.

Μέ τήν έπινόησιν αύτοΰ τοΰ εργα
στηριακού πειράματος διά τούς ι
ούς τών κοινών κρυολογημάτων, ή ό- 
μάς τών ερευνητών επιστημόνων τού 
νοσοκομείου Χάρβαρυτ ήδυνήθη νά 
σημείωση ραγδαίαν πρόοδον. Έκαλ- 
λιεργήθησαν ήδη ιοί 25 τουλάχιστον 
ειδών κρυολογημάτων καί παρόμοια 
εργασία συνεχίζεται είς άλλα κέν- 

I τρα ερευνών είς τήν Βρεταννίαν και

φαν

του 
στά

με-

νέ- ΒΕΡΟΥΛΑ ΔΗΜ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ 
τό γένος Δελησάββα 

(Συνεχίζεται)

Ή Γαλάζια Σπηλιά στά πολύ πα
λιά χρόνια ένομίζετο ότι ήτο τό άν
τρο τών· Νηρηίδων καί ή συνείδηση 
τών κατοίκων δέν έπέτρεπε είς αύ
τούς νά τό έπισκεφθουν «μή γάρ τό 
τής εαυτών ψυχής γαλήνιον ταραχθή- 
ναι», όπως αναφέρει ό Στράβων στά 
«Γέωγραψικά» του.

’Όπως δηλαδή και οπήν περίπτω
ση τοΰ όρους Όλυμπου, οί ράχες κΓ 
οί κορυφές του όποιον δέν είχαν πα- 
τηθή διόλου άπό τούς άρχαίους κα
τοίκους τής Ελλάδος.

Αργότερα, στά μεσαιωνικά χρό
νια, χρησίμευε γιά κρησφύγετο πει
ρατών καί λαθρεμπόρων, ώς καί γιά 
χώρος άποκρύψεως, έκ μέρους αώτων, 
αρπαγμένων πραγμάτων.

"Οταν, τό ί 789, ό Λάμπρος Κα- 
τσώνης μέ τή φρεγάτα του «ΑΘΗ
ΝΑ ΤΗΣ ΑΡΚΤΟΥ» έπέδραμε Γάν
τια στή Μεγίστη καί τήν ελευθέρω
νε. άπό τούς Τούρκους συνιστουσε 
στούς αγωνιστές του νησιού νά χρη
σιμοποιούν τή σπηλιά ώς καταφύγιό 
τους σέ ώρα ανάγκης.

Στά χρόνια τής έπανάστασης, ά- 
φού ό τόπος ξεσκλαβώθηκε μέ καθο
λική έξέγερση τών κατοίκων, ή ϊ- 
δια ή σπηλιά χρησιμοποιήθηκε σάν 
βολική «αποθήκη» οπλών καί πολε
μοφοδίων άπό τούς ντόπιους, οι ό
ποιοι εΐχαν έξελιχθή στό μεταξύ σέ 
κουρσάρους πού έφορ μούσαν στά πε
ραστικά τούρκικα μεταγωγικά.

Τό 1830, ό νέος Τούρκος διοικη
τής τού τόπου - υστερ’ άπό τήν πε
ρίοδο τής έπαναστατικής αύτοκυβέρ- 
νηοης —- διστάζοντας ν’ άποβιβα- 
σθή, άμέσως, έκαιροφ υλακτούσε έξω 
άπό τό στόμιο τού σπηλαίου γιά κά
θε ενδεχόμενο περί μένοντας έκεΐ ειδο
ποίηση άπό τούς άνδρες τής προφυ
λακής του πού έστάλησσν άπό 
τόν στή νήσο.

Στά 1913 τό επισκέπτονταν 
πρώτος "Ελληνας διοικητής τοΰ 
σιοΰ, Βασίλης Τζαβέλλας καί ό
τοπινός του, Όδυσσέας Όρολογάς 
«άμφότεροι ευμενώς έκφρασθέντες» 
(Πρακτικά Δήμου Μεχίστεων).

ό

κα-

ιαν, μπροστά σέ υπέρτερες ιταλικές 
δυνάμεις Αναγκάστηκαν ν’ αποχω
ρήσουν οί ’Άγγλοι κομμάντος άπό 
τή νήσο, τό σπήλαιο τους χρησιμέυ
σε ώς κρυψώνα άναμένοντες, έκεΐ, υ
ποβρύχιό τους πού θά τούς παρελάμ- 
οανε τήν αυγή τής άλλης ημέρας.

Ύστερ’ άπό τήν Ανακατάληψη ταυ 
νησιού άπό τούς Ιταλούς, τόν ίδιο 
μήνα, άνώτερο γερμανικό στέλεχος 
πού ήρθε άπό τή Ρόδο γιά νά έκτι- 
μήση τό βαθμό τής οχυρωτικής ικα
νότητας τού τόπου, μετέβη καί στή 
σπηλιά — τήν όποια έγνώριζε άπ’ 
τά χαρτιά —- μέ σκοπό νά διατά- 
ξη τήν. . . αποστράγγισή της καί 
νά χρησιμοποιηθώ έτσι γιά κρύπτη 
όπλων καί καυσίμων υλών άττό ό
που θ’ άνεφοδιάζονταν στήν κατάλ
ληλη στιγμή τά καμουφλαρίσμένα σέ 
τραυματιοψόρα, γερμανικά καταδιω
κτικά πολεμικά. "Οταν, όμως, μπήκε 
μέσα, ό ξανθός εκπρόσωπος του Χί- 
τλερ, εΐχε τόσο γοητευθή άπό τή θέα 
ώστε δέν τό νόμισε υποτιμητικό νά 
πή στούς ’! ταλούς συνοδούς του πώς, 
άν όμοια παραθαλάσσια σπήλαια 
οπή Γερμανίά προξενούν φρίκη κι’ 
ανατριχίλα, τούτο έδώ άναπτύσσει 
τό συναίσθημα του θείου δέους.

Ή έγκατάλειψη τού αρχικού του 
σχεδίου «περί άποξηράνσεως 
σπηλαίου» δέν αποκλείεται νάχη σχέ
ση μέ τά παραπάνω λόγια του παρ’ 
όλο ότι στήν έκθεση του άνέφερνε 
άλλα, πού εΐχαν σχέση μέ τό άκα- 
τάλληλρ του χώρον γιά τέτοιους σκο-

είς άρκετά εργαστήρια τοΰ εξωτερι
κού. Εΐναι πιθανόν δτι πλησιάζομεν 
είς τήν άνακάλυψιν τού εμβολίου τοΰ 
κοινού κρυολογήματος. Άλλά δέν 
πρέπει νά εϊμεθα πολύ αισιόδοξοι. 
Μέχρι στιγμής έχουν παρασκευασθή 
τοιαύτα εμβόλια διά ώρισμένα είδη 
Ιών. Φαίνεται πιθανόν δτι τό κρυολό
γημα προκαλεΐται ύπό πολλών ίών.
Οσον περισο’ότερα διαφορετικά εί

δη κρυολογημάτων υπάρχουν, τόσον 
όλιγώτερον αισιόδοξοι εΐναι αί προ
οπτικά i επιτυχίας. Τό Συμβούλιον Ι
ατρικών Ερευνών συνεργάζεται μέ 
τρεις φαρμακευτικός εταιρίας διά τήν 
κατασκευήν ένός άποτελεσματικοΟ 
εμβολίου καί οί επιστήμονες έρευνη- 
ται έχουν συμψωνήση νά συναντών- 
ται συχνά καί νά συγκεντρώνουν τάς 
παρατηρήσεις των. Θά παρέλθουν 
πολλά έτη πριν ή ό κόσμος δύναται 
νά άποκτφ: ανοσίαν εναντίον τών κρυ
ολογημάτων, έν τούτοις φαίνεται ότι 
τελικώς πλησιάζομεν νά θέσωμεν τέρ
μα είς αύτήν τήν ευρέως διαδεδομένην 
όχληράν καί δαπανηρόν νόσον.

ΤΑ ΨΙΜΜΥΘΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

τού

"Υστερ’ άπό τή δεύτερη κατάλη
ψη τού νησιού άπό τούς Άγγλους 
καί τόν έκμηδενιστικό βομβαρδισμό 
του άπό τά γερμανικά «στούκας», 
(’Οκτώβριος 1943) τό γαλάζιο σπή
λαιο γινόταν καί πάλι αντικείμενο 
συζητήσεων άπό τούς βρεταννούς 
στρατιωτικούς, «δπως χρησιμοποιη- 
θή τούτο έν άνάγκη ώς προσωρινόν 
κ ιταφύγιον τής Ιθυνούσης στρατιω
τικής ήγεσίας». Μ’ αυτές τις προϋ
ποθέσεις ό ‘Άγγλος στρατιωτικός 
διοικητής τού τόπου, συνταγματάρ
χης Μπροΰνο τό έπιθεώρησε δυό φο
ρές όπου, κοντά στά άλλα μελέτη
σε και τήν ανθεκτική του »κανότ«ν·

τα. Πρόλαβαν, δμως, οί ντόπιοι—· 
και μάλιστα αρκετοί άπό αυτούς—· 
καί τό καθέξανε. φωνάζοντας συγχρό
νως: « Άμα δέ μάς διώθετε τά ρημά
δια πουρχονται κάθα ώρα τσάι στε- 
γμή πάν’ άπό τά τσεφάλια μας (δ)έν 
ίβγαίνουμε άτΓού δώ, χρουσούζηδες 
πού ξσνσρτατε τσαΐ (δ)έ θά κάμε
τε πάλε τίποτα».

Δυό μέρες άργότερα διατάχθηκε 
ή έγκατάλειψη του ρημαγμένου νη
σιού. "Ολοι πιά έπαιρναν τό δρόμο 
τής προσφυγής.

"Υστερα άπό τή λήξι του πολέμου 
ή Γαλάζια σπηλιά έγινε καί ττάλι 
αντικείμενο έπισκέψεων άπό έπισή- 
μους, δικούς μας καί ξένους καθώς 
κί” άπό συμπατριώτες τοΰ έσωτερι- 
κοΰ καί τής ξένης.

Άλλά καί οί "Ελληνες Βασιλείς 
έπεσκέφθησαν τό Γαλάζιο Σπήλαιο. 
Πραγματικά στις 28 ’Οκτωβρίου 
του 1948 ήμερα τής ένσωματώσεως 
τής Δωδεκάνησου μέ τήν έλεύθερη 
χώρα, ό Βασιλεύς Παύλος ένεργών- 
τας έπίσημη περιοδεία στά νησιά 
του Δωδεκανησιακοΰ συμπλέγματος 
μεταβαίνει τελευταία καί στη Μεγί
στη. Φυσικά δέν παραλείπει νά έ- 
πισκεφθή καί τή σπηλιά. Ό Ανα
κτάς τόσο εΐχε μαγευθή άπό τήν υ
ποβλητική ομορφιά του, ώστε έμεινε 
γιά πολύ εκστατικός, κατόπιν ύπο-

'Ο καλλωπιστής τού προσώπου δέν είναι κάτι τό καινούργιο. Μπο
ρούμε νά πούμε πώς υπάρχει άπό τότε πού ή γυναίκα μαζί μέ τό ανθρώ
πινο γένος βγήκε άπό τόν κτηνώδη καί άγριο βίο.

ΟΙ αρχαίες Έλληνίδες καί οί Ρωμαίες χρησιμοποιοϋσοο/ ένα σωρό 
παρασκευάσματα γιά νά φαίνωνται πιό ώραΐες, πιό σαγηνευτικές, καΐ 
πιό ελκυστικές στους άντρες, ανεξαρτήτως άν πολλές άπό τις έννοιες 
αυτές είχαν τότε άλλο περιεχόμενο.

Οί Έλληνίδες χρησιμοποιούσαν κυρίως τόν «φύκον». «Φύκον» δέ 
έλεγαν τό χρώμα μέ τό όποιο βάφανε, τά μάγουλά τους, τά φρύδια τους 
καί τά άλλα μέρη τοΰ προσώπου. Ή συνήθεια τών πομάδων του προ
σώπου, ήταν σέ μεγάλη χρήσι στις γυναίκες τής αρχαίας Ελλάδος καΐ 
τούτο, κατά τόν Ηενοφώντα, προήλθε άπό τόν καθιστικό βίο τών γυ
ναικών πού κατέστρεφε τή φυσική ζωηρότητα καΐ τή δροσιά του προ
σώπου.

Ή συνήθεια νά μεταχειρίζονται τεχνητά χρώματα γιά νά άναπλη- 
ρώσρυν τή φυσική του προσώπου λευκότητα καί έρυθρότητα, ήταν πολύ 
παληά, άφοΰ ό "Ομηρος λέγει τή φράσι: «Έπιχρ ίσασα παρειάς». Οί 
Αθηναίες γυναίκες δταν έμεναν στό σπίτι, στό γυναικωνίτη, δέν βά
φονταν, δταν δμως βγαίναν έξω, χρησιμοποιούσαν κάθε ψιμύθιο γιά νά 
φαίνωνται ώραΐες καί άξιέραστες.

'Ο Ξενοφώντας άναφέρει πώς οί Έλληνίδες έτριβαν τό πρόσωπό 
τους μέ ρίζες «έγχούσης» γιά νά κάνουν τά μάγουλά τους πιό κόκκινα. 
Τό περίεργο εΐναι πώς τις βαφές τις δοκίμαζαν καί πολλοί όνομαστοί 
άνδρες, όπως ό Δη μητριός ό Φαληρεύς, πού έτριβε τό πρόσωπό τον μέ 
ρίζες διαφόρων φυτών γιατί ήθελε νά έχη δροσερή δψι καί νά φαίνεται 
ώραΐος.

Κοινότατη ήταν ή χρήσι τών ψιμυθίων καί στις Ρωμαίες. ’Ανάμεσα 
δέ στά άλλα πού χρησιμοποιούσαν γιά νά κάνουν απαλό τό δέρμα 
τους, ήταν καί τό γαϊδουρινό γάλα. Επίσης μεταχειρίζονταν, δπως άνα- 
φέρει ,ό ’Οβίδιος, μιά αλοιφή πού τήν έφτιαχναν άπό φωλιές ώρισμένων 
πουλιών καί πού καθιστούσε τό πρόσωπό τους στιλπνότερο καί άπό τούς 
καθρέφτες τής έποχής.

Πρέπει νά σημειωθή πώς οί Ρωμαίες δέν περιφρονουσαν καί τό 
ωχρό χρώμα, γιατί πίστευαν πώς μιά γυναίκα ερωτευμένη πρέπει νάναι 
ωχρή καί ρεμβώδης. Γιά ν’ αποκτήσουν αύτή τή χλωμότητα άλειφαν τό 
πρόσωπό τους, δυό καί τρεις φορές τήν ήμερα, μέ χυλό κουκιών. "Ετσι 
τό χλο>μό χρώμα κατάντησε κάποτε νά εΐναι τής μόδας. Γιά τόν ’ίδιο σκο
πό έπιναν καί άφέψημα κύμινου καί άλλων φαρμακευτικών φυτών.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

ΚΓ Sv εχω δλη τήν πιστι ώστε 
νά μπορώ νά μετακινώ βουνά, δ
ταν δέν έχω αγάπη είμαι ένα μη
δενικό.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΛΟΣ

— Ή αγάπη είναι πάντοτε ή 
άρχή κάδε γνώοης, καθώς ή φω
τιά ή άρχή τοΰ φωτός.

ΚΑΡΛΑΤΛ
• Ή άγάπη είναι φωτεινή σάν 

τήν αυγή καί σιωπηλή σάν τόν 
τάφο.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΤΓΚΩ

ΕΚΛΟΓΗ
ΝΕΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ "Η ΜΑΚΡΗ,,

Άνακοινοϋται δτι είς τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου 
εΰρίοχεται άνηρτημένον τό ρυμοτομικόν σχέδιον τών 
οικοπέδων τοΰ Συνεταιρισμού καί πάντες οί ενδιαφερό
μενοι δύνανται νά λάβουν γνώσιν αύτοΰ.

(Συνέχεια ei$ τήν 4ην Σελίδα) * ΕΚ TOT ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Πρός πλήρωσιν τοΰ δημιουρ- 
γηΰέντος κενοϋ εις τό Διοικητι
κόν Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου με
τά τόν θάνατον τοΰ αειμνήστου 
Προέδρου του Μιχαήλ Σαράφη, 
έκλήΰη ό πρώτος έπι?.αχών ανα
πληρωματικός Σύμβουλος κ. Ρο
δίτης. Είς περίπτωσιν μή αποδο
χής αύτοΰ θά κληθή ο άμέσως έ- 
πόμενος κ. Εγγλέζος.

’Απεφασίσθη δπως ή εκλογή 
τοΰ νέου Προέδρου λάβη χώ
ραν, τιμής ένεκεν πρός τήν μνή
μην τοϋ ^Λχόντοζ μετά παρέλευ- 
σιν τεσσαράκοντα ήμερων άπό τοϋ 
θανάτου του, ήτοι κατά τά μέσα 
Σεπτεμβρίου.



Λ β ί s:

I Υ X Τ Α Σ Ί IΠΡΟΙΦΥΓίΚΕΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙ!
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΘΥΜΑΤΩΝ 
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

TOOiKOH ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΟΝΟΣ

Τήν Κυριακήν 14ην ’Οκτωβρίου 
καί ώραν 10 π. μ. έλαβε χώραν είς 
τόν Μητροπολιτικόν Ναόν τών ’Αθη
νών τό Πάνδημον ’Αρχιερατικόν Μνη
μόσυνον τών θυμάτων τής Μικρασια
τικής Καταστροφής, τό όποιον εϊχα- 
μεν άναγγείλει εις προηγούμενα φύλ
λα τής έφημερίδος μας.

ΧοροστατοΟντος τής Α. Μ. τοΰ 
Άρχιεπισκότϊ ·>υ ’Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ. :. Χρυσοστόμου έψάλη 
ή επιμνημόσυνος δέησις ύπέρ τών 
Θυμάτων τής Μικρασιατικής συμφο
ράς και κατόπιν κατετέθησαν στέ
φανοι είς τό Μνημεϊον τοΰ Εθνομάρ
τυρας Μητροπολίτου Σμύρνης Χρυ
σοστόμου καθώς και είς τό Μνημεϊον 
τού ’Αγνώστου Στρατιώτου.

Τό μνημόσυνον έγινεν έπί τή συμ
πληρώσει τεσσαρακονταετίας άπό 
τής Μικρασιατικής καταστροφής τοΰ 
1922 καί τής τραγικής εξόδου τοΰ 
‘Ελληνισμού τής Μικράς ’Ασίας, τοΰ 
Πόντου και τής Θράκης άπό τάς 
παναρχαίας προγονικός του εστίας. 
Ήτο ένας φόρος τιμής πρός δλους ό
σοι έθυσιάσθησαν καί ήγωνίσθησαν 
είς τους ιστορικούς αύτούς τόπους 
υπέρ τής Ελληνικής Ιδέας.

Τήν πρωτοβουλίαν τοΰ μνημοσύ
νου τήν εΐχε ή "Ενωσις Σμυρναίων 
έν συνεργασία καί μέ τά κάτωθι Προ- 
σφυγικά Σωματεία ώς καί τόν Σύλ
λογόν μας:

Σύλλογος Όμηρειάδων Σμύρνης. 
Σύλλογος Ποντίων «Ή Πρόοδος». 
Φιλολογικός Σύλλογος Νίκαιας.
Πανελλήνιος 'Ομοσπονδία Καππα-’ 

δοκικών Σωματείων.
‘Ένωσις Ποντίων Νικαίας - Κορυ

δαλλού.

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

( Συνέχεια έκ 2ος σελίδος) 
γίνει άρκετά γνωστός στήν άθηναϊκή 
κοινωνία κι’ είναι φυσικό καί λογικό 
νά μοιράζης τήν καρδιά σου, χωρίς 
διάκριση, σέ περισσότερες άπό μιά 
κοπέλες. Έγώ, μόνο, φταίω σ’ αυτό, 
έγώ πού δέν υπολόγισα καλά τήν κα
τάσταση κι’ είμαι τώρα υποχρεωμέ
νη νά υποφέρω.

Πικρόχολοι λυγμοί έκάλυψαν τά 
τελευταία της λόγια καί μή περιμέ- 
νοντας νά τής δοθή άπάντηση, ε- 
τρεξε άμέσως γιά τό δωμάτιό της, 
σάν νά τήν καταδίωκαν πολλά μαζί 
αγρίμια.

Ό Καλλίστρατος, πού στό μετα
ξύ εΐχε συνέλθει άπό τήν έκπληξη, 
τήν άκολούθησε μέ τό συναίσθημα 
τής ενοχής ανεπτυγμένο.

— "Ω θεοί, τήν άκουγε νά ψελλί- 
ζη μέσ’ στό κλάμα της, οσο πλη
σίαζε στήν πόρτα, γιατί μ’ αφήσατε 
μόνη στό πέλαγος τής απελπισίας; 
Ποια βάσκανη μοΐρα ζήλεψε τήν εύ- 
τυχία μου;. . .

‘Ο νεαρός Καρμυλησσεύς, δταν 
πέρασε στόν κοιτώνα τής Πρόκλας, 
τή βρήκε έτοιμη νά σφίξη τή χρυσο
κέντητη ζώνη πού φορούσε, γύρω στό 
λαιμό της. Πάλαιψε άρκετά μαζί της, 
ώσπου νά τήν άπαλλάξη άπό τό βρό
χο τοΰ θανάτου καί θαύμασε τή μυϊ
κή δύναμη πού πρόβαλε κατά τή 
διάρκεια τής αντίστασής της. . .

Ή αυγή βρήκε τόν Καλλίστρατο 
νά περιπριήται, άκόμα, τήν Πρόκλα 
κι’ έκείνη ανεχόταν τίς φροντίδες του, 
ανήμπορη ν’ αντίδραση σ’ αύτές άπ’ 
τήν πολλή εξάντληση.

’Ήταν ή στιγμή πού τίς έρριχνε 
άλλο ένα κλινοσκέπασμα γιά τά ρί
γη πού παρουσίασε, δταν βήματα 
ακούστηκαν άπ’ έξω. Ή νέα μισά- 
νοιξε τά μάτια της καί τουκαμε νεύ
μα νά φύγη. Τρομαγμένος, τότε, ό 
Καλλίστρατος υπάκουσε καί γλί
στρησε σάν φάντασμα πρός τά έξω 
άπό κάποια αντίθετη πόρτα. Σέ 
λίγο έμπαινε ή Άλκινόη.

"Ολα σ’ εκείνο τό δωμάτιο φαί
νονταν στή θεία της περίεργα: Τά 
αναστατωμένα ρούχα, τά ετοιμασμέ
να πρόχειρα θεραπευτικά ύγρά,

— Τί εΐν’ αύτά πού βλέπω Προ-, 
κλα; τής εΐπε σέ τόνο επίπληξης πε-ί 
ρισσότερο παρά σέ στοργής. Τί γί
νεται έδώ μέσα;

Ή κοπέλα γύρισε μ’ απάθεια καί 
τά κουρασμένα μάτια της αντίκρυ- 
σαν τής θείας της τ’ άστραποβόλα 
βλέμματα.

—■ Δέ μπορώ, άρκέσθηκε νά πή 
ξερά.

— Κι’ άφού δέ μπορείς, πώς κα- 
τάψερες κι’ έτοίμασες τόσα γιατρι
κά;

— Γιά νά μή σέ ξυπνήσω θεία.
Ή διαίσθηση, όμως, τής Άλκινό- 

ης τήν έκαμε νά μήν τήν πιστέψη. 
"Αλλωστε δλα έπρόδιναν, δτι καί 
τρίτο πρόσωπο εΐχε κάμει τήν πα
ρουσία του έκεΐ μέσα. Καί τότε μέ 
φρίκη ψαντάσθηκε τόν Καλλίστρατο 
νά περιφέρεται στό γυναικείο αυτό 
κοιτώνα. Χωρίς νά πή άλλη λέξη, 
βγήκε στό διάδρομο τρεχάτη. . .

"Οταν ξαναγύρισε κοντά στήν 
Πρόκλα, τό πρόσωπό της ήταν ήρε
μο, ταπεινό, σάν νά ζητούσε συγγνώ
μη, γιά τήν ανάρμοστη συμπεριφορά 
πού έδειξε πιό πρίν, στήν ανήμπορη 
ανεψιά της.

— Μή μέ παρεξηγήσης, παιδί μου, 
τής εΐπε σιγανά. Ένόμισα γιά μιά

Σύλλογος Ποντίων «Άργοναΰται 
Κομνηνοί».

’Αδελφότης τών απανταχού Φι
λαδελφειών «‘Ο "Αγιος Παντελεή- 
μων».

‘Ένωσις ΑΛαδυτίων «Ό Ελλήσπον
τος».

Σύλλογος Περγαμηνών «‘Ο ’Άτ- 
ταλος».

"Ενωσις. Σμυρναίων Πειραιώς.
Σύλλογος «Προσφυγική Κοινότης 

’ ίνεπόλεως».
'Ένωσις Κυδώνι ατών.
Επιτροπή Ποντιακών Μελετών. 

Ιωνικός Σύνδεσμος Ν. ’Ιωνίας. 
Ένωσις Σπάρτης Μ. ’Ασίας. 
Σύλλογος Περαμίων Κυζικηνών. 
Ένωσις Κάτω Παναγίας Μ. ’Ασίας. 
Εταιρία Θρακικών Μελετών.
Παμποντιακή "Ενωσις.
’Αδελφότης Ποντίων Παγκρατίου.

Ένωσις Ποντίων Μελισσίων - ’Ατ
τικής.

Πανιώνιος Στέγη Βύρωνος.
Εστία Ν. Σμύρνης.
‘Ένωσις Μικρασιατών περιφέρειας 

Κρήνης (Τσεσμέ).
‘Ένωσις Ποντίων Πειραιώς.
Ή Εκτελεστική Επιτροπή άπε- 

τελεΐτο· άπό τούς κ. κ. Νικ. Μανού- 
σην, Νικ. Μηλιώρην, Άλ. Μπενάκην, 
Σταύρον Νικολαΐδην, Έλευθ. Παυλί
δην, Β. Ραυτόπουλον καί Φίλ. Φάλ- 
μπον, γραμματέα.

'Ο Σύλλογός μας άντιπροσωπεύθη 
εις τό μνημόσυνον άπό τόν Πρόεδρον 
αύτοΰ κ. Μιχαήλ Πανηγύρην καί μέ
λη τού Διοικητικού Συμβουλίου.

στιγμή δτι κάποιος βρισκόταν πρίν 
άπό μένα στό δωμάτιό σου. Γιά νά 
εΐμαι ειλικρινής, υποψιάστηκα τόν 
Καλλίστρατο άλλά δπως διαπίστωσα, 
γιά πρώτη φορά δέ μάς ήρθε άπό-· 
ψε. Πήγα στο δωμάτιό του καί τό 
βρήκα ανοιχτό, χωρίς αύτόν.

'Η Πρόκλα έκλεισε τά μάτια της 
κι’ ήταν έτοιμη νά κλάψη. Προσπά
θησε, δμως, άρκετά καί μετέβαλε τό 
κλάμα σέ βουβή στενοχώρια.

— Δέν εΐναι δυνατό νά πήγε πά
λι σ’ αύτήν, σκέφτηκε μετά άπό λί
γο. "ίσως νάφυγε γιά νά μή· δώ
ση υπόνοιες τής παρουσίας του, ε
δώ. ’Αλλά. . . κΓ άν δέν εΐν’ έτσι;

‘Η άρρωστη κόρη τού Νίκανδρου 
δεχόταν τίς περιποιήσεις τής Άλκι- 
νόης που τής τίς πρόσφερε μέ 
αφοσίωση μητέρας, ένώ ό Ιερώνυ
μος τή μάλλωνε στοργικά προσπα
θώντας συγχρόνως νά βρή καί τήν αί- 
Ηα τής ξαφνικής της αδιαθεσίας.

— "Οπως φαίνεται, έλεγε δ καλο
κάγαθος αρεοπαγίτης, τό κορίτσι 
μας άρρώστησε επειδή καθόταν δλο 
τό χθεσινό απόγευμα στό παράθυ
ρο και δεχόταν τή φθινοπωρινή υ
γρασία. Ά, δλα κι’ δλαι "Αλλη φο
ρά δέν πρόκειται πιά νά τήν ξανσ- 
φήσω!...

Τρεϊς μέρες βασανίστηκε στό 
κρεββάτι ή Πρόκλα κι’ ό Κσλλίστρα- 
τος, δταν τήν εΐδε έκεϊνο τό πρωινό 
νά ηλιάζεται στή μεγάλη αίθουσα 
τοΰ σπιτιού, ΰστερ’ άπό τόσο και
ρό, κόντεψε νά φωνάξη άπό χαρά.

(’Ακολουθεί)

ϋΠΡΙΟΠΙΙΜΜΜΠ 
κων γιά νά κανονισθοΰν οι αποζημι
ώσεις, πού θά έδίδοντο λόγφ τής άν- 
ταλλαγής, έπρεπε νά δηλώσουμε μό
νο τά σπίτια μας τά χωράφια καί 
τους κήπους...

Τά κινητά, τά χρήματα που μάς 
έπήραν, τά εμπορεύματα, τά μαγα
ζιά καί οί άποθήκες γεμάτες, δηλα
δή τό μεγαλύτερο μέρος τής περιου
σίας μας, δέν ύπολογίζονται.

Άλλά καί άπό τις δηλώσεις μας 
αυτές, πολλά περιουσιακά μας στοι
χεία, δέν άποζη μι ώθησαν, διότι δταν 
έστείλαμε τά χαρτιά στήν Αθήνα 
που εΐχε συσταθή μιά έπιτροπή άπό 
Μακρηνολιβισιανους γιά νά έπολη- 
θεύση τίς δηλώσεις μας έκαναν πολ
λές αδικίες, ώστε καί άπό έκεΐνα τά 
ολίγα που έδηλώσαμε, άρκετά άφή- 
ρεσαν, μέ άποτέλεσμα νά μή μάς 
αποζημιώσουν.

" ίσως δέν είχαν τά μέλη τής έπι
τροπής πλήρη επίγνωση τής τόσον 
σοβαράς αποστολής των, άπό άγνοια 
ή ϊσως άπό στενότητα άντιλήψεως, 
η άπό κακεντρίχεια καί ταπεινά αι
σθήματα, έγιναν αιτία νά αδικηθούν 
χήρες καί όρίρανά, οί πιό δυστυχι
σμένοι καί νά. έξανεμισθούν καί οί 
ελπίδες μας, γιά κάποια ανάλογη 
αποζημίωση, άπό τά τόσα πού χά
θηκαν γιά νά ξαναφτιάξουμε τή ζωή 
μας... ’Άς μέ συγχωρούν όσοι τυχόν 
ζοΰν άπό αυτούς καί τά διαβάζουν 
τώρα, άλλά τό λάθος τους ήταν πο
λύ μεγάλο καί πληρώσαμε βαρυά 
τίς συνέπειες...

’Άς τούς συγχωρήση ό Θεός...
ΒΕΡΟΥΛΑ Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ

(Τό γένος Μιχ. Δελησάββα)
(Συνεχίζεται)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
"Οπως και κατά τό παρελθόν σνακοινώσαμεν., καΟωρί- 

σθη έτησία εορτή του Συλλόγου ή πρώτη Κυριακή μετά
τών Ταξιαρχών πρδ$ τιμήν τοϋ ίεροΰ Ναοϋ τών Ταξιαρχών 
Αιβισίου.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον άπεφάσισεν δττως εφέτος τε- 
λέση τήν εορτήν αύτήν είς Ν. Μάκρην τήν Κυριακήν 11ην 
Νοεμβρίου 1962 και ώραν 10 ττ. μ. εϊς τόν Ιερόν Ναόν ‘Αγ. 
Κωνσταντίνου καί Ελένης μετά αρτοκλασίας.

Παρακάλοΰνται δθεν όλοι οί ττατριώται δπως τιμήσουν 
διά τής παρουσίας των τήν ϊεράν αυτήν τελετήν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

opoo // woopw

ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΤΟΚΛΑΣΙΑ

ΕΙΣ ΑΓΙΟΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΝ Ν. ΜΑΚΡΗΣ
ΏΡΑ 40 Π. Μ.

Έπϊσκεψις οικοπέδων Οικοδομικού Συνeraιριομοΰ.

ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ! Ν. ΜΑΚΡΗΣ

Μ!Α ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ
Συνέχεια έκ τής 1η> Σελίδος" > 
» 'Η σημερινή ήμέρα θά μείνη 

αλησμόνητη στήν ψυχή μας. "Οπως 
Θά παραμείνη αλησμόνητο τό Θέαμα, 
πού άντικρύσσμε τό πρωΐ, όταν συ- 
ναντήοτχμε τή νηοπομπή μέ τά βοη
θητικά τοΰ ιταλικού στόλου που πή
γαιναν νά πσραδοθουν. Στό πέρα
σμά μας άπό κοντά τους, οί Θρασύ
δειλοι αυτοί χθεσινοί κατακτηταί τής 
Πατρίδος μας έστέκοντο παρατετα- 
γμένοι είς προσοχήν. Οί σημαίες 
τους ύττεστάλησαν είς ένδειξιν ύπο- 
ταγής στή γαλανόλευκο. Εΐναι ή θεία 
Δίκη.

» Αξιωματικοί καί άλλοι άνδρες. 
Οι ώραϊες μέρες γιά τό λυτρωμό τής 
λοιπής άγαπημένης Πατρίδος, εΐναι 
πλησίον. Μέ θάρρος, πίστη καί εν
θουσιασμό, ό «ΚΟΥΝΤΟΥΡ ΙΩΤΗΣ» 
Θά κάνη μέχρι τέλους τό καθήκον 
του. Ή ψυχή του μεγάλου ομωνύμου 
Ναυάρχου θά μάς όδηγή.

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 
Άντ)αρχος Μπαλτατζής Ε. 

Ο ΥΠΑΡΧΟΣ 
Ύπ)αρχος Περβάνας Σ.». 

Ακολούθως ό έν λόγφ Έλλην Κυ
βερνήτης άπέστειλε πρός τόν τότε 
Υπουργόν τών Ναυτικών, κ. Σοφο- 
κλήν Βενιζέλον, τό κάτωθι ραδιοτη
λεγράφημα, άναγγείλας τήν κατά- 
ληψιν του πρώτου έλληνικοΰ εδά
φους:

«ΣΟΦΟΚΛΗΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ 
‘Υπουργείον Ναυτικών - Άλεξ)δρειαν 

Κοινοποίησις Α. Σ.
Κυβερνήτης, Έπιτελεΐον καί πλή

ρωμα «ΚΟΥΝΤΟΥΡ ΙΩΤΗ», ευγνω
μονούν, διότι γηραιόν σκάφος εΐχεν 
εξαιρετικήν τιμήν αποβίβαση, πρώ
τον μεταξύ πάντων συμμαχικών τοι- 
ούτων, στρατόν κατοχής, είς Μεγί- 
στην, τήν πρώτην άπελευθερωθεϊσαν 
ελληνικήν νήσον. «Κ0ΥΝΤΟΥΡ IΩ- 
ΤΗΣ» κατέπλευσε 17,30', 13ης Σε
πτεμβρίου άποβιβάσας αγγλικόν τα
κτικόν στρατόν, προπορευόμένος άλ- 
λοαν οπλιταγωγών πλοίων.

Πληθυσμός κατέχεται άκόμη ύπό 
απερίγραπτου φόβου λόγφ προγενε- 
στέρσς καταλήψεως καί έγκαταλεί- 
ψεως νήσου ύπό συμμάχων μέ άποτέ
λεσμα σύλληψιν καί σόστηράν κα
ταδίκην 28 πατριωτών υπό έπανελ- 
θόντων Ιταλών. Είς "Ελληνα ιερέα πα
ρέδωσα συμβολικός πρώτην σημαίαν 
ελευθερίας.

Συνέστησα ήσυχίαν, πειθαρχίαν, 
πλήρη υποταγήν είς Αγγλικήν Διοί- 
κησιν. Παρέδωσα ολίγα τρόφιμα πρός 
διανομήν είς "Ελληνας πτωχούς.

Διαβιβάζω Κυβέρνησιν πρώτον 
χαιρετισμόν άπελευθερωθέντων έλ- 
λήνων. «ΚΟΥΝΤΟΥΡ ΙΩΤΗΣ» δέν 
θά λησμονήση ποτέ, ότι συμμετοχή
του είς έπιχείρησιν Μεγίστης οφεί
λεται είς προσωπικήν σας έπέμβασιν 
καί υποβάλλει θερμήν παράκλησιν, ό
πως ένεργήσητε διά νά συνεχισθή 
συμβολή του καί άλλας έλληνίδας 
νήσους.

Ενθουσιασμός προσωπικού άπει
ρος». .150936)9.

Έν τφ μεταξύ ό τότε Πρωθυπουρ
γός τής Ελλάδος, Ε. Τσουδερός, ε
ξέφραζε διά ναυτικού σήματος πρός 
τόν αύτόν Κυβερνήτην τά συγχαρητή
ρια του ελληνικού στρατού καί τήν 
ευγνωμοσύνην τής ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως, ώς εξής:

«Πρός Κυβερνήτην Α)Τ «ΚΟΥΝ
ΤΟΥΡ ΙΩΤΗΣ».

Κυβέρνησις παρακολουθούσα μετ’ 
εθνικής ύπερηφανείας επιτυχή δρά- 
σιν Β. Ν., αποστέλλει θερμά συγ
χαρητήρια πρός Κυβερνήτην καί πλή
ρωμα Α)Τ «ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ», δ- 
περ ηύτύχησε νά άπελευθέρώση νή
σον Μεγίστην.

Ε. I. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ»
Άριθ. 6624)13 - 9 - 43

Κατόπιν όλων αύτών τών γεγονό
των, δ Άντιπλοίαρχος τής ελληνικής 
πολεμικής μονάδος έπληροφορεϊτο ά
πό τούς σκοπούς — παρατηρητάς 
του, οτι τό σκάφος του διέτρεχε μέ- 
γαν κίνδυνον έκ μέρους τών είς τήν 
νήσον ευρισκομένων .’Ιταλών, διότι 
ούτοι ήτοιμάζοντο νά κτυπήσουν —■ 
μόνον αύτό — άπό τάς είς χεΐρας 
των είσέτι ευρισκόμενός όρεινάς πα~ 
ραλιμενίους βάσεις. Ό ηρωικός Κυ
βερνήτης, τότε, έπληξεν σ.ύτάς άμέ
σως έν συνεχεία δέ άπεβίβασε ναυ
τικόν άγημα, τό όποιον έσπευσε καί 
κατεβίβασε τήν ’Ιταλικήν σημαίαν, α
γνοούν τήν παρατηρηθεΐσαν έντονον 
άντίδρασιν τών μένεα πνεόντων, πρός 
τό ναυτικόν μας Σώμα, ’Ιταλών. Πα- 
ραλλήλως δέ ό "Ελλην Κυβερνήτης διε 
μαρτύρετο είς τήν βρεταννικήν Διοί- 
κησιν του τόπου διά τήν αλόγιστον 
στάσιν των έναντι τών τέως εχθρών, 
στάσιν, ήτις παρ’ όλίγον νά εΐχε ο
δυνηρά άττοτελέσματα. Οί ’Άγγλοι, 
άφοΰ είσήκουσαν τήν άγανακτησμέ- 
νην φωνήν τού Έλληνος Άντ[πλοιάρ
χου άφώπλισαν, εκείνην τήν νύκτα, 
όλους τούς Ιταλούς χαρακτηρίσαντες 
αύτούς, ώς αιχμαλώτους έν μάχη συλ- 
•ληφθέντας.

Ή τελευταία αυτή τράξις καθιέ- 
ρωσε πιά τήν 13ην Σεπτεμβρίου εις 
Trp συνείδησιν τών κατοίκων, ώς τήν 
πραγματικήν ήμέραν τής άποτινάξε- 
ως τού ζυγού των.-Άπό τότε, οί πο
λυβασανισμένοι αύτοί νησιώτες έγεύ- 
οντο τά αγαθά τής ελευθερίας, όμως 
- - άλλοίμονον — μέχρι τής 1 8ης ’Ο
κτωβρίου. Γιατί από έκείνην τήν ή
μέραν ευάριθμον σμήνος έκ γερμανι
κών αεροπλάνων ήρχισε νά βομβαρδί- 
ζη ανηλεώς τόν τόπον, είς τοιοΰτον 
καταστροφικόν βαθμόν καί μέ τέτοι
ον άριθμόν θυμάτων, ώστε ή άγγλική 
Διοίκησις νά διατάξη τόν έκπατρι- 
σμόν όλων τών κατοίκων, οί όποΐοι 
μέ μίαν μόνον βαλίτσα είς τό χέρι 
μετεφέροντο διά φορτηγίδων, άλλοι 
μέν είς τήν αντίπεραν Μικρασιατικήν 
άκτήν, άλλοι είς τήν Κύπρον καί κα
τόπιν όλοι μαζί είς Παλαιστίνην.

Έν τφ μεταξύ είς τήν νήσον ομά
δες συμμαχικού στρατού κατοχής, ά
φοΰ συναπεκόμισαν άπό τάς κατά
φορτους οικίας ό,τι πολύτιμον πρά
γμα εΰρισκον, ένέπρησαν τήν πόλιν 
διά νά δικαιολογήσουν, προφανώς, 
τήν παρά πάντα στρατιωτικόν νόμον 
ένέργειάν των, δημιονργοΰντες τήν 
έντύπωσιν οτι οί γερμανικοί βομ
βαρδισμοί ήσαν περιττοί.

Όλίγον μετά τήν λήξιν τοΰ πολέ
μου οί ταλαίπωροι Μεγιστεϊς έπιατρέ· 
φοντες είς τήν νήσον των έκ Παλαι
στίνης, μέσω "του Πόρτ - Σάιντ, διά 
τού αγγλικού άτμοπλοίου «ΕΜΠΙΡΕ
ΠΑΤΡΟΛ», έδοκιμάσθησαν καί ύπ’ 
άλλης τραγωδίας, διότι τούτο άνε- 
φλέγη ύπό τάς πλέον περιέργους 
συνθήκας καί κατόπιν έβυθίσθη έν 
μέσω πελάγει μέ άποτέλεσμα νά 
πνιγούν ή νά καώσι 33 άτομα, τών 
υπολοίπων επιβατών άπολεσάντων 
δ,τι εΐχον αποκτήσει κατά τήν περί
οδον τής προσφυγικής των ζωής. . .

Παρήλθαν άπό έκείνην τήν έλευ- 
Θερογεννήτρια ήμέρα δέκα εννέα ολό
κληρα χρόνια. Και δμως ή άλλοτε εν- 
ημεροΰσα αύτή νήσος, ή Μεγίστη, εν
θυμίζει άκόμα, μόλις τήν άντικρύση 
κανείς, οτι έξακολουθεΐ νά είναι «τά 
Καλάβρυτα» τής νησιωτικής Ελλά
δος. Παρ’ ολον τούτο, οί κάτοικοί 
της έσπευσαν νά εορτάσουν καί πά
λιν εφέτος τήν επέτειον άπό τής έ- 
λευθερώσεώς των μέ τήν ιδίαν διά- 
θεσιν, μέ τήν οποίαν έπανηγύρισσν 
τήν άφιξιν τής γαλανολεύκου κατά την 
Ιστορικήν έκείνην ήμέραν τής 13ης 
Σεπτεμβρίου τοΰ 1943.

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Ό Σύλλογος έν ·τή έπιθυμί^ι του 
δτιως ερθη είς στενωτέραν επαφήν 
μέ τούς πατριώτας ουνέστησε Το- 
πικάς Έπιτροπάς, δπως προ
βλέπει άλλωστε καί τό Κα
ταστατικόν του, εϊς διαφόρους 
συνοικίας δπου εύρίσκονται εγκα
τεστημένοι αρκετοί πατριώται 
μας, στήν Δραπετσώνα, Ν. Μά
κρη, Νίκαια- κ.λ.π.

Έπειδή δμως τό έργον τών ’Ε
πιτροπών αύτών εΐχεν άτονίσει τε
λευταίως, τδ Διοικητικόν Συμβού
λιον άπεφάσισε τήν άνασύστασίν 
των. ΙΙρός τοΰτο τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον μετέβη πρό ήμερών 
είς Δραπετσώνα καί προέβη εις 
τήν σύστασιν νέας Τοπικής Έπι
τροπής διά τήν περιφέρειαν ταύ
την άποτελουμένης άπό τούς κά
τωθι :

Γεώργιον Αρετήν 
’Αδαμάντιον Σκυφτόν 
’Αμαλίαν Γεωργίου
Ευαγγελίαν Ζαχαρίου 
Θεοδόσιον Θεοδοσίου 
Γεώργιον Παληόν 
Βασιλείαν Κωλέτη

ΕΡΑΝΟΙ ΠΡΟΖ
ΑΝΕΡΓΕΣΙΝ ΝΑΟΥ ΕΗ

Ν. ΜΑΚΡΗΝ

Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλιον 
του Ίεροΰ Ναοΰ Άγ. Κωνσταντίνου 
καί Ελένης είς Ν. Μάκρην ένέκρινε 
τήν διενέργειαν έράνου πρός άνέγερ- 
σιν νέου Ένοριακου ναοΰ διότι ό ύ
παρχων δέν εξυπηρετεί πλέον τάς ά- 
νάγκας του διαρκώς αυξανόμενου 
πληθυσμού τοΰ ωραίου αύτοΰ συνοι
κισμού τών πατριωτών μας.

Ή Νομαρχία ’Αττικής ένέκρινε καί 
έδωσε τήν σχετικήν άδειαν πρός διε
νέργειαν τού έράνου τούτου δστις θά 

| έχη διάρκειαν δύο έτών. Πρός τοΰ
το, συνεστήθη τριςχκονταμελής Ερα
νική Επιτροπή άποτελουμένη άπό 
τούς κάτωθι:

1) Σπυρίδωνος Άντωνοπουλου, Ί- 
ερέως.

2) ’ ί ωάννου Μανάβη
3) Μιχαήλ Καλιτζή
4) Αναστασίου Αοΐζου
5) Σωτηρίου Πολίτη
6) Κων)ντίνου Παπαδοπούλου
7) Βασιλείου Έμεή
8) Δημοσθένη Δαμιανού
9) Σάββα Τζιλάβη

10) Νικολάου Καραγεωργίου
I 1) Βασιλείου Μεταξωτού
12) Ί ωάννου Σουλαντώνη
:3) Μ.χαήλ Αλεξάνδρου
14) Λαζάρου Πασβάγκα
15) Μιχαήλ Κεφετζή
16) Ί ωάννου Χαρδαλούμπα
17) Γεωργίου Αοΐζου
18) Νικολάου Καραγιάννη
19) Χαρίτου Μαυρίκου
20) Σπυρίδωνος Γραμματικού
21) Δέσπως Κόλλια
22) Εύαγγ. Ζούμπερη
23) Μιχαήλ X. Έμεή
24) Βασιλείου Κουροόκουζα
25) Άθανασ. Παπαθανασίου
26) Ή λ ία Πασβάγκα
27) Ήλία Ταχτατζή
28) Νικολάου Κούρτη
29) Εμμανουήλ Χατζηεμμανουήλ
30) Παναγ. Παλτέρη.

Ή ττρώτη ήμέρα του έράνου ήτο 
άρκετά αποδοτική καί ή προθυμία 
τών κατοίκων άρκετά ζωηρά ούτως 
ώστε νά έλπίζεται οτι ό πόθος, των 
πρός άπόκτησιν νέας μεγάλης εκκλη
σίας εις τό κέντρον τού χωρίου θά 
έκπληρωθή σύντομα.

f r j ρ ο » «

ΟΡΙΑΚΗ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1962 
πρός έπίσκΕφιν τών πατριωτών μας

ΟΡΑ ΕΚΚΙΜΗΙΪΩΣ 8 Π. Μ.
έκ τοΰ Ίερ©ϋ ΗωοΟ ϊωοδόχοο Πηγής ©δοδ 
’Ακαδημίας.

ΩΡΑ ΕΠΙΠΡΟΦΗΧ : 5.30' Μ.. Μ.

ΕΞΟΑΑ : ΔΡΧ. 45·-

Τό εργον τών Επιτροπών αύ
τών θά είναι εύρύ και ποικίλον, 
κυρίως δμως θά είναι ή ύποβολή 
τών προβλημάτων τών πατριωτών 
πρός τόν Σύλλογον πρός βοήθειαν 
καί έπίλυσίν των.

Τδ Διοικητικόν Συμβούλιον με
τά τήν Δραπεστώνα, θά μετα-βή 
είς Αιγάλεω, Ν. Μάκρην, Νίκαι
αν κ.λ.π. ούτως ώστε μέ τδν πλή
ρη συντονισμόν τών ενεργειών ό
λων νά εύοδωθή τδ έργον τοΰ Συλ
λόγου πρδς το γενικόν καλόν.

«ΗΘΡΩΠΟ
ΑΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τό ΦιλανΟρωπικόν Τμήμα τού 
Συλλόγου διαθέτην ένα ποσόν έκ 
δωρεών άπεφάσισε μίαν σειράν 
παροχών βοηθημάτων εις τούς έ
χοντας άνάγκην πατριώτας μας. 
Ως πρώτη έκδήλωσις άπεφασίσθη 

ή μετάβασις εις Πλατανάκι Θη- 
βών καί παροχή σχολικών έφοδό- 
ων εϊς τούς μαθητάς τοϋ Σχολείου 
ώς καί είς τό παρελθόν, θά έπα- 
κολουθήση έπίσκεψις καί άλλων 
συνοικιών τάς άνάγκας τών όποι
ων 0ά θέσουν ύπ’ δψιν τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου αί Τοπικαί Έ- 
πιτροπαί.

ΑΗΑΚΟΙΗΟΣΙΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝ)ΣΜΟ¥

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Οικοδομικού Συνεταιρισι.ιοΰ «Η 
ΜΑΚΡΗ» άνακσινοϊ 'ότι άπεφάσι- 
σεν όπως προβή εις τήν διανομήν 
τών οικοπέδων τοϋ Συν) σμοϋ έν
τός τοΰ μηνός Νοεμβρίου καί κατά 
πάσαν πιθανότητα τήν 18ην αύ
τοΰ. Τοΰτο θέλει γνωστοποιήσει 
δΓ ειδικής εγκυκλίου πρός τά μέ
λη του καθορίζων ακριβή ημερο
μηνίαν καί τόπον συνελεύσεων.

ΑΠΟ^ΗΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
ΕΝΟΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑ

(Συνέχεια εκ τής 3ης Σελίδος) 
ςαυοπροκόβουν, ξανσπό:νε φυλακή, 
βγαίνουν πάλι και έτσι συνέχεια, 
(καλή ώρα. σάν καί μένα). ’Άλλοι τά 
κάνουν θάλασσα άπό τή πρώτη τους 
απόπειρα. Βρίσκονται στό φρέσκο 
μέ τήν πρώτη. Πιάνουν ύστερα τί
μια δουλειά καί τό συνάφι τών πορ
τοφολάδων τους χάνει. Εξόν κΓ άν 
τούς συναντήσουμε σέ καμμιά ούρα 
τοάμ, ή στόν υπόγειο... έξ έπαφήςί

"Οταν έκανα τό πρώτο μου κόλ
πο έτρεμα ολόκληρος. Εΐχα μπεΐ στό 
υπόγειο στήν ‘Ομόνοια. '’Ήταν βρά
δυ και εΐχε κάμποσο κόσμο. Κατά·· 
|>ερα καί κάθησα δίπλα σ’ έναν υ
πναλέο, καλοντυμένο μεσόκοπο. (Οί 
καλοντυμένοι μεσόκοποι έχουν πάντα 
φουσκωμένες τσέπες. Τότε δέν εΐχα 
τήν -πείρα νά τό ξέρω, άλλά εϊμουνα 
τυχερός). "Οπως έλεγα έτρεμα ολό
κληρος. Δίσταζα. ”Α.νοιξα μιά εφη
μερίδα καί έκρυψα άπό τά μάτια τού 
κόσμου καί τήν τσέπη του καί τά 
χέρια μου. ‘Ωστόσο φοβόμουνα, άν 
καί τον εΐχε πάρει ό ύπνος γιά κα
λά. Ξάφνου έγυρε τό κεφάλι του πά
νω μου. Σάν νά μοΰ ’λεγε. ’Έλα («χ
υμένε, κλέψε με'». ’Έπειτα έτρεμα 
τόσο πού φοβήθηκα μήν τόν ξυπνή- 

■ σω. "Αν εϊμουνα παλιός. Θά ’χα ξεμ
περδέψει στό Μ.οναστηράκι. Τώρα 
κοντεύαμε Καλλιθέα καί δέν εΐχσ. 
κάνει τίποτα. Ξαφνικά ηρέμησα από
τομα.
Συνεχίζεται στό επόμενον φύλλο



ΓΝΩΣΗ. ΚΑΙ ΠΙΣΤΗ ΕΠΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ I Ο ΔΡΟΜΟΣ ΜΑΣ
Σαράντα χρόνια πέρασαν άπό την ήμέρα της Μικρασιατικής 

αυμφορδς, σαράντα χρόνια άπδ τον ξερριζωρ μας άπδ τή 
γενέτειρα γή. "Οσοι ήρθαν γέροι πέθαναν στή νέα πατρίδα, 
οί νέοι γέραοαν και τα μικρά παιδιά προχωρούν πρδς τή 
δύοη... Αίγα χρόνια άκόμα καί δέν θά μείνουν πολλοί άπδ μας 
ποΰ νά θυμούνται καλά τή χαμένη μας πατρίδα.

Ό χρόνος άδιιοάπητα κιιλΰ καί στό πέρασμά του φθείρει. 
Φθείρει άκόμα κι’ αύτά ποΰ ζοΰμε τώρα, πολύ περισσότερο δσα 
έχουν χαθεί και μένουν μόνο στή θιίμησι ταν παλαιών. Αύτή 
ή συναίσθηση φέρνει:-.πόνο σέ μερικούς καί προσπαθούν νά άνα- 
κόψουν αύτή τή φθοροποιό ενέργεια τοϋ χρόνου καί νά περισώ
σουν δτι μπορούν .άπρ τήν πολύτιμη λαογραφική κληρονομιά 
τής πατρίδας μας ποΰ πάει νά χαθή.

«"Coo εϊναι λοιπόν καιρός πρέπει νά διασωθη δτι ζεΤ 
' άκόμα στήν καρδιά, στήν ψυχή και στά χείλη τών πρεσβυτέ

ρων» γράφει ό κ. L Μ. Παναγιβτόπουλος στδ έξαιρετικό ση
μείωμά του στήν εφημερίδα «Ελευθερία», «Ή φωνή τής Λυ
κίας», γιά τδ βιβλίο τής κ. Καλλιόπης Μοιισαίου-Μηουγιοόκου. 
Οϊ ξένοι μας υποδεικνύουν τΐ πρέπει νά κάνουμε, Τ'ι κάνουμε 
δμως έμεΐς;

'Άν έξαιρεση κάνεις τήν εργασία τής κ. Καλλιόπης Μου- 
οοίοο-Μποογιοόκοιι, μερικές σποραδικές άλλες άκόμα έργασίες | 
λίγων πατριωτών καί τίς προσπάθειες τοϋ Συλλόγου, ή πλειο
νότητα τών πατριωτών αδιαφορεί. ’Αδιαφορεί γιατί δέν πιστεύει J 
Κοί δέν πιστεύει γιατί άννοεΐ.

ΚΓ έδώ θά έπικαλεαθώ πάλι τόν ξένο Θαυμασμό τών μεγα
λύτερων επιστημόνων τής χώρας γιά να τονίσω αύτδ πού 
οΐ περισσότεροι αγνοούν η παραβλέπουν, ένώ Θάπρεπε 
νάναι υπερήφανοι! Τό άξιοθαύμαστο. γεγονός νά διατηρήσουν 
μια φούχτα 'Έλληνες μέσα στην Τουρκία κΓ αιώνες ολόκληρους 
τήν γλέσοα, τή θρησκεία, τον εθνισμό τους. Νά κληροδοτήσουν 
ατούς απογόνους των ένα γλωσσικό ιδίωμα άπδ τά καλύτερα 
τής χώρας πού τδ θαυμάζουν καί τό μελετούν διάσημοι γλωσ
σολόγοι.... Ν’ άγωνισΘοΟν, νά θυσιαστούν καί νά έπιβιώσουν 
διατηρώντας ακέραιη την εθνική τους δπόσταση.

Μά οΐ περισσότεροι άπό μάς θέλουν νά τα ξεχύσουν δλα 
αύτά. ’Όχι δμως όλοι, εύτυχώς. ΚΓ έκεϊνοι ποΰ εκτιμούν δλα

Μεγά?.η ή θύελλα, πού είχε ξε- 
σπάση στό Σύλλογό μας. ’Απέ
ραντα μεγάλη, δσο μεγάλη, ήτο 
και ή απώλεια. ’Απώλεια, πού 
μας στέρησε τήν πολύτιμη συμ
βολή στό έργο μας ένός Προέ
δρου τοϋ Συλλόγου τής περιωπής 
τοίί αειμνήστου Μιχ. Σαράφη,

Τό Δ. Συμβούλιο μόλις έχη συ- 
νελΐίει άπό τήν αναταραχή. Άνα- 
λογίσίΐηκε ότι τά πρόσωπα δυστυ
χώς φεύγουν, άλλά οί σκοποί πα
ραμένουν. 01 σκοποί έκεϊνοι, ποΰ 
ίίέτει τό Καταστατικό τοΰ Συλλό
γου μας, και πού περιμένουν παν 
τα τήν πραγμάτωσή τους.

« () καλός ό καπετάνιος στή 
φουρτούνα φαίνεται» λέγει, ένα 
σοφο ώιόφθΐγμα τοΰ Λαοΰ μας. 
Και μόλις τό Δ. Συμβούλιο συ- 
νήλιΤε άπό τήν αναταραχή, άνέ- 
λαβε τό σκληρό ρόλο τοΰ καλού 
καπετάνιου, τοΰ καπετάνιου εκεί
νο1.'. πού αγωνίζεται πρός τή θύ
ελλα και τά στοιχεία τής Φύσεως, 
νά σώση τό κλειδωνιζόμενο κα
ράβι. Και το σώζει.

'Ανασκουμπώθηκε λοιπόν καί 
ρίχτηκε στόν αγώνα. ’Αγώνα j

σκληρό, άχαρι, άλλά καί ωραίο. 
Ωρισε πρόεδρό του τόν ΰποεραι- 

νόμενο καί ’Αντιπρόεδρό του τον 
κ. II. Χατζηπαναγιώτου. Κάί.ε- 
σε και ώς νέο μέλος σέ πλήρωση 
τής κενής Όέσεως τον κ. I. ’Εγ
γλέζο, πού βγήκε στις ’Αρχαιρεσί
ες τής 26—3....61 μέλος άναπλη-
ρωματικό.

Καί τώρα ανασυγκροτημένο 
«τίθεται έπί. τό έργον». Κσ.ι έργο 
του είναι ή επίλυση τών προβλη
μάτων τοΰ Συλλόγου, γιά τήν 
πραγμάτωση τών σκοπών, πού ο
ρίζει τό Καταστατικό.

Καλεΐ λοιπόν τούς πάντας συμ
πατριώτες μας νά συνέλ-θουν καί 
αυτοί. Νά ανακτήσουν τήν ψυ
χραιμία τους, πού είχε διασαλ,ευ- 
9η, καί νά εμπιστευτούν τίς τύχες 
του Συλλόγου στό .Διοικητικό του 
Συμβούλιο.

Ν ά έχουν τήν πεποίθηση, οτι 
ίΐά φέρη τό καράβι ό καλός του 
καπετάνιος στό ασφαλισμένο λι- 
1<άη τοΰ προορισμού του.

Εμπρός λοιπόν δλοι μας έπί τό 
έργον.

MIX. ΠΑΝΠΙΓΤΪΉΣ

ΞΕΝΑ! ΔΗ MOSEYZElg

Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΛΥΚΙΑΣ
ΐά Μ. ΠΑΝΑΓΚΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

Άνα^ημοοιευομεν άσό τήν "Ελευθερία,. κριτικά αχό-
Αι©ν τοΰ κ, ί. Μ. Παναγιω?οηούλου διά τά δύο βιβλία woi έξεδό- 
δί|βα» μηο τοΰ κέντρου Μικρασιατικάν Ιΐϊοΐίδών Sic τόν τόπον 
μίΐςι. "Παροιμία! TO0 Αιβιαιοΰ καί τής Μάκρης,, καί τό '‘Ιδίωμα 

τοΰ AnSnsiissi τή<ζ Λ«κίας„.

αύτά κοΐ μερικά άλλα άκόμα έχουν συσπειρωθεί νΰρ» άπ’ τόν 
ΓΰΛλογο μέ κύριο σκοπό νά μέτβδώσόύν αύτή τήν πίστί τους 
και στους άλλους κΓ ολοι μαζί να περισώσουμε, δτι μπορούμε 
άκόμα, άπ’ αύτό πού πάει νά χαθεί. Μά sjtou τού είδους οΐ 
προσπάθειες είναι πάντα άχαρες καί απαιτούν θυαίες. Είναι δέ 
γνωστό πώς στήν σημερινή ύλιστική έποχή εΐναι λίγοι οί δια
τεθειμένοι ν« τις προσφέρουν....,

’Έτσι προχωρούμε στδ έργο μας μέ την συμπαράσταση 
άρκετδν άλλά δχι oAmv τών πατριωτών. Μά δπως δ.τλόσαμε 
άπό τήν άρχή ή κίστης μας είναι αρκετή γιο να μάς βοηθηση.

«Ή πίστις μετακινεί όρη» είπε ό . Ααόσ,ολος Παύλος.
Γιατί δχι λοιπόν και τις καρδιές λίγων άκόμα πατριωτών 

ποϋ δέν πιστεύουμε νάνοι κΓ άπδ πέτρα;
ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΖΕ ΜΗΝΑ

ιΐ w ο r ι«
Γράφει κανείς χρονογράφημα γιά < άγαπητοΰ φίλου κ. Καραγιώργη γιά 

νά διασκεδάζει τούς ανθρώπους. Κι ; τό σχολειό τοΰ χωρίου του. Ένός 
όταν πληρώνεται γΓ αύτό δέν κάνει. χωριού που θά μπορούσε νά συντη- 
τίποτ’ άλλο παρά τό έπαγγελματι-; ρήσει πολύ μεγαλύτερο καί πιό «ρ- 
κό χρέος όποιοι κι’ άν εΐναι οί άνα- * 
γνώστες του. Σάν δέν πληρώνεται ο-ί τά βάζουμε μέ τό Κράτος πού δέν 
μως πρέπει νά υπηρετεί κάποιον άλ- ·’*'· —-■>'-· - n—c_<_. ....■> c._.
λο σκοπό πέρ’ άπό τό έπάγγελμα ή 
καί τό προσωπικό συμψέρο. Στή 
δική μας περίπτωση τούς σκοπούς 
τοΰ Συλλόγου καί τής Εφημερίδας 
μας. Δηλ. Φόρο τιμής στή Πατρίδα 
πού μάς γέννησε ή πού στάθηκε α
φορμή νά γεννηθούμε, ή καλλιέργεια 
τής άγάπης μας σ’ αύτήν καί τίς 
κληρονομιές πού μάς άφησε, καί ή 
καλλιέργεια τής άγάπης άνάμεοά 
μας.

βαστή δέσποινα, που αφιέρωσε τήν 
αξιοθαύμαστη δραστηριότητα της, 
τή ζωη της ολόκληρη, στή διάσωση 
τού ψυχικού καί πνευματικού θησαυ
ρού του Μικρασιατικού Ελληνισμού, 
μάς προσφέρει δυό νέους τόμους στή 
σειρά τών εκδόσεων τοθ «Κέντρου 
Μικρασιατικών σπουδών», άναψερό- 
μενους, αύτή τή φορά οπή Αυκία, 
οέ δυο πολιτείες τής Λυκίας 
τό Λιβίσι καί τή Μάκρη. Ό ένας 
εΐναι τής κ. Καλλιόπης Μουσαίου - 
Μπουγιούκου οί «Παροιμίες τού Λι- 
βισιοΰ καί τής Μάκρης» (προλογί
ζει ό κ. Δ. Πετρόπουλος, καθηγητής 
στό Πανεπιστήμιο τής Θεσσαλονί
κης/' ό άλλος εΐναι «Τό ΐδίο^μα του 
Λιβισιοΰ τής Λυκίας», μελέτη γλωσ- 
οο?\ογική, όφειλόμενη στόν κ. Ν. Π. 
Άνδριώτη, καθηγητή στό ίδιο Πανε
πιστήμιο. Έκεΐνο πού χαρακτηρίζει 
δλες τίς εκδόσεις τού «Κέντρου Μι
κρασιατικών σπουδών» εΐναι ή επι
στημονική ευσυνειδησία. "Ο,τι συνα
θροίζεται ελέγχεται, ταξινομείται, 
διαφωτίζεται, σχολιάζεται μέ βέ
βαιη γνώση, μέ σύστημα, μέ μέθο-

δταν πληρώνεται γΓ αύτό δέν κάνει. χωριού πού θά μπορούσε νά συντη-; δο, μέ κριτική οξυδέρκεια, μ3 ευρύ
τατη, τέλος, άντίληψη τοΰ πρέπον
τος. Τίποτε δέν προσφέρεται αμάρ
τυρο, άβασάνιστο καί άτεκμηρίωτο. 
Εκλέγονται μέ πολλή επιμέλεια τ’ 
άρμοδιότερα πρόσωπα, ούτως ώστε 
ό λόγος τους νά εΐναι λόγος εύθύνης. 
Εργασία πολύπονη καί αθόρυβη, 
πού δέν απευθύνεται στούς πολλούς, 
πού δέν έπιδέχεται θεαματικές άν- 
τοποδόσεις, που μονάχα άπό ένα με
γάλον έρωτα καί ένα μεγάλο πόνο 
μπορεί νά δικαιολογηθή.

Κ,σί δ πόνος γίνεται όξύτερος αυ
τές ίσια ίσια τις μέρες, πού συμ
πληρώνονται σαράντα χρόνια άπό 
τήν απαρομοίαστη καταστροφή, άπο 
τόν ξερριζωμό τοΰ μικρασιατικού 
Έλ.λην:σμοΰ. Οί άνθρωποι, πού ά
φησαν γιά πάντα, μέσα στο αΐμα 
καί στή ψωτιά, τίς πατρίδες τους, έ- 
μεγάλωοαν, έγέρασαν, έπέθαναν στή 
μητρόπολη. Μιά δεύτερη γενιά έρχε- 
τα. νά πάρη τή θέση τους, μιά γενιά 
που έζησε σέ διαφορετικούς τόπους, 
υπό διαφορετικούς ορούς πού είτε τό 
θέλει εϊτε όχι όλοένα και ξεμακραί-

τιο σχολείο. Καί σκεφτόμουνα πού

Βέβαια, αύτό τό τελευταίο τρέ
χει δπως λένε άπό τά μπούνια μας, 
σάν τό ρετσίνι άπό τό πεύκο. Μόνο 
πού τό έχουμε παράπονο πώς κάνεις 
δέν τό μαζεύει και γι’ αετό πέτρωσε 
καί πάει νά γίνει κοτρόνα. Κι’ εΐναι 
κ’ ή Πατρίδα τόσο απόμακρη πού 
γιά νά τήν θυμηθής και νά τήν τι
μήσεις πρέπει νά μπεις σέ μεγάλο 
κόπο. 'Ο κόπος πού μάς περισσεύει 
καί ό καιρός που μάς λείπει ώστε 
νά μήν μπορούμε νά βροντήξουμε τά 
ζάρια πάνω στήν τάβλα του ταβλιού, 
ή νά καυγαλατοΰμε μέ τις ώρες ποι
ανού ό ψύλλος πήδησε πιό ψηλά.

Καί κάθε φορά πού μοΰ ζητάνε 
χρονογράφημα άναρρωτιέμαι άν α
ξίζει τόν κόπο καί τό χρόνο νά τα 
γράψω. Καί κάνω μιαν ανασκόπηση

ταμετρώ τήν ανταπόκρισή μας στήν 
προσπάθεια του Συλλόγου, καί μαυ
ρίζει τό μάτι μου, καί μόνο σά θυμη
θώ τους λίγους πιστούς καί εκλε
κτούς πού δέν τό βάζουν κάτω 
ελπίζουν άκόμα, τότε βαστιέμαι 
δέ λέω τή βαριά κουβέντα πού 
μάθανε στά μέρη μας οί πρώην 
τακτητές μας,

Στό τελευταίο ψύλλο δέν μπορού
σα άκόμα νά ξεχάσω τήν έκκλησι τοΰ

και
και 
μάς
κα-

φροντίζει γιά τήν Παιδεία,, και δια
πίστωνα πώς τό Κράτος δέν φροντί
ζει γιατί στην ουσία μεγάλο εΐναι 
τό ποσοστό τών πολιτών πού δέν 
τους νοιάζει άν τά παιδιά τους μορ
φωθούν καλύτερα, γιατί πιστεύουν, οί 
ανόητοι, μέ τά γράμματα δέν βγάζει 
κανείς λεφτά, γιατί σοΰ λέει κι’ άν 
δέν μάθει πολλά γράμματα θά γίνει 
Εμπορος. ’Έμπορος ακατάρτιστος 

αυριανός μουφλούζης. Καί δέν πή
γαινε ή καρδιά μου νά γράψω χρο
νογράφημα καί ήρθε ό αναπάντεχος 
καί άδικος Θάνατος τού Μιχαλάκη 
Σαράφη, 
σταγμό. 
διέξοδο.

Τ σύτη 
απήχηση πού εΐχε τό βιβλίο τής Καλ 
λιόπης Μπουγιούκου. Τό πρώτο βι
βλίο, πού ήρθε νά τιμήσει τήν Πα
τρίδα μας τούτα τά χρόνια. Βιβλίο 
πού τιμά τούς προγόνους μας, καί 
σάν προέλευση γλώσσας, καί σάν ύ
ψος καί σάν πλούτος παροιμιών, καί 
πού τιμά και τούς σημερινούς απο
γόνους των, σάν ποιότητα, όγκο, ευ
συνειδησία καί ανιδιοτέλεια δου
λειάς. Καί σ' αύτό τό βιβλίο πού α
ποτελεί τήν απόδειξη, τό δίπλωμα 
θά ’λεγα τής ευγένειας τής Μακρη- 
νολιβισιανης ράτσας, τού γυρίσαμε 
κατά «μεγίστην πλειοψηφιαν» τή ρά
χη μας. Καί κάθησα καί λογάριασα 
πόσοι άπό τούς συμπατριώτες μας 
μπορούν νά τ’ αγοράσουν καί πόσοι 
τό πήραν και ντράπηκα. Καί ούγ- 
κρινα τόν αριθμόν τών ξένων που τ: 
αγόρασαν σέ άκριβώτερη τιμή μέ 
τόν αριθμό των συμπατριωτών μας 
που τό πήραν φτηνότερα καί ενιοκτα 
σάν Μακρηνός νά ρεζιλεύομαι.

Αύτή τή φορά τήν είπα τή κουβέν-

νά μέ βγάλει άπό τό δι- 
Τραγική έξοδος άπό τό α

'/ΠΓ/ άπό τή μνήμη τής πρώτης κοι
τίδας. Αύριο μεθαύριο θάρθή μιά 
τρίτη γενιά, πού θά αίσθανθή χαλα
ρότερους τούς δεσμούς της μέ τούς 
προγόνους, πού δέν θά μπόρεση νά 
διάσωση μέσα της παρά λείψανα μο
νάχα, άν τά διάσωση κ3 έκεΐνα, άπό 
τό τραγούδι καί τό παραμύθι καί 
■ίήν παροιμία, άπό τό ιδιότυπο λαο
γραφικό θησαύρισμα τοΰ λαού της 
καί τοΰ τόπου της. ’Έτσι ό ξερριζω- 
μός θά έχη οριστικά συντελεσθή.

‘Όσο εΐναι λοιπόν καιρός πρέπει 
νά διασωθή ό,τι ζή άκόμα στήν καρ
διά, στήν ψυχή καί στά χείλη τών 
πρεσβυτέρων. Οι συνεργάτες τοΰ 
«Κέντρου μικρασιατικών σπουδών»; 
δέν ανατρέχουν μόνο στά βιβλία. 
Ταξιδεύουν στήν Ανατολή, πηγείί- 
vcuv καί στούς συνοικισμούς, στίς 
καινούργιες πολιτείες, πού έχουν αν
τικαταστήσει σέ τούτα τά χώματα 
τις χαμένες πατρίδες, συναναστρέ-· 
ψονται τούς ηλικιωμένους, ανθολο
γούν άπο τό στόμά τους, μέ την ι
διότυπη προφορά τους — καί ή προ
φορά έχει τεράστια σημασία — τά 
κατάλοιπα τού λαογραφικού καί, ει- 
δικώτερα, τοΰ γλωσσικού θησαυρού. 
‘Έπειτα τά κοσκινίζουν, τά συγκρί
νουν, τά εντάσσουν σέ γενικότερες 
ομάδες, τά συνδέουν, έφ3 δσον συν
δέονται, μέ τό υπόλοιπο σώμα τοΰ 
Ελληνισμού καί τά διασώζουν σέ 

βέβαια κείμενα, σέ δίσκους γραμμο
φώνου ή σέ ταινίες μαγνητοφώνου, 
ώστε νά μή χάσουν τίποτε άπό τή 
άναβρυστική τους δύναμη, άπό τή 
φρεσκάδα τους, άπό τήν άνθρώπινη 
παρουσία τους, νά μήν άπομείνουν 
γράμμα νεκρό. Καρποί μιάς τέτοιας 
προσπάθειας, αληθινά αξιοθαύμα
στης, εΐναι οι έκδόσεις τοΰ «Κέντρου 
Αζίικραοτατικών σπουδών».

"/Ας έρθουμε τώρα στό Λιβίσι καί 
οπή Μάκρη. «Τό Λιβίσι», γράφει ό 
κ. Δ. Πετρόπουλος, «εΐναι χτισμένο 
σέ βραχώδη υψώματα, δυτικότερα ά
πό τις υπώρειες τού όρους Άντί- 
κραγού. Οι 'Έλληνες τόλεγαν καί 
Κάοπρο, γιατί στό κέντρο έχει έρεί
πια παλιού κάστρου, καί οϊ Τούρκοι 
Καγιά, πού σημαίνει βράχος, πετρώ
δης τόπος. Άπό αρχαίες έπιγρα~ 
Φες, πού βρέθηκαν έκεΐ, συμπεραί
νουν δτι στή θέο'η τοΰ Λιβισιοΰ ή
ταν στην αρχαιότητα ή πόλη Καρ- 
μυλησσός, γνωστή άπό τή γεωγρα
φική περιγραφή τού Στράβωνα καί 
άπό άλλους συγγραφείς... Γιά τόν 
άριθμό τών Ελλήνων κατοίκων στό 
Λιβίσι τόν περασμένο αιώνα δέν έ
χουμε θετικές πληροφορίες. Πριν α
πό τήν καταστροφή τοΰ 1922 έφτα- 

J ναν τους 6.500 περίπου, καθώς οε- 
Κ' εΐπα, άς ερχόντουσαν νά μου } βαιώνουν δλοι οι παλιοί Λιβισιανοί, 

πουν νά σταματήσου τά χρονογροΌ πού ζουν άκόμη. 'Η γειτονική Μά- 
φήματα γιατί δέν αρέσουν στούς συμ ' 
πατριώτες μας, καί δέ ξέρω άν ή 
χαρά μου δέ θά ήταν πιό μεγά?νη ά
πό τή λύπη μου.

eO θάνατος, τον ά&ίμνησΐΰν ϋροέδρου νης
μας, Μί-χά,Ιη Σαράφη, είναι άνΰ'ρώ^ινο νά φέρη 

κακίαν άναταραχ'ή και κρίση σέ αρκετούς πατριωζές μας} 
γιά νά μην’ δτώ σέ πολλούς.

Δέν εϊναι σκό:ηιμον τώ§α9 ν1 αναλύσουμε καί έρμηνεύ- 
ϋονμε τά βαθύτερα 'ψυχοφυσικά ζης τέτοιας
αναταραχής,

Τά άπρογραμμάτιαια μά καί άπειρες φορές καί
μ-έλή. κάίίοιας συγκεκροτημένης ολότητας καί 
παρόμοιας μέ την δικήν μας τών ΜακροΛι-βισιανών, στήν 
παραμικρή άναττοδιά, φεύγουν &ττο τά βά&ρα zovct κάμοττο- 
νται καί 3τέραν τούτον, ά^τό έν,κρηκτικόν αυθορμητισμόν 
βιωμάτων, πού ζΰύσαν ερατοντας ατό ύ^οσυνείδητο καί τά 
σκοτεινά του βάθη, άαίοτελμαζούνται, κάτω άηό τήν 
ρει&.ν τούτων καί γίνονται θύματα μιάς καταστροφικής 
τ απάτης.

ΓΤ αύτό θά ηύχόμουνα, ηάνω στο ενδεχόμενον αύτό, τής 
πιθανής άναταραχής κοι άτϊ,οθάρρυναης, νά μιλήσουν ^ρώ
τα άλλοι.

"Ομως δέν άποτελεΐ αίρεση, άν δ-καυατή και έκ τών κά- 
μιά αδύναμη φαινή.
9Άν τώρα ίταρ’ έλπίδα, από μερικούς φίλους, ή φωνή 

αύτή χαρακτηρισιή, σάν τόλμημα ανεδαφικό και παρέμβαση 
οέ άλλότρια καθήκονταf αύτδ θά μου ήταν άκρως εύχά,ριοτο 
καί παρακαλώ προκαταβολικώς νά μέ συγχωρήσουν,

'Ωστόσο επαναλαμβάνω, τήν εύχή νά μιλήσουν πάνω σ 
αύτδ εκείνοι, πού ώς πιστεύουμε, εξακολουθούν νά παρα.·° 
μένουν άκλόνητα, οΐ φορείς τού ΙΙνεύμαζοζ τών έπιδιώξεων 
τής "Ενο^σής μας, αύτοί πού ταυτισμένοι σέ μιά δραστήρια, 
ίσαμε τώρα, ολοκληρωμένη Προσωπικότητα, κρατούν τά νή
ματα τής πορείας στή λεωφόρο, πού μόνον ή δική τους πυ» 
ρετική ενεργητικότητα έξωμάλυνε.

Αυτοί νά έπα,ναλάβουν θαρραλέα, τά σταθερά έρεισμα- 
τα, πού άνένδοτα τούς κατευθύνουν., στή μελλοντική ενόρα
ση καί δράση τους και τις θετικές προοπτικές, πού έξακο- 
λουθούν νά διαποτίζουν τδ εϊναι τους,

ύΐά πουν οί ϊδιοι^ στούς όλιγόπιστους καί τούς διοτακτί' 
κούς μέ τδν επισημότερο τρόπον, άτι δέν πρόκειται δ δρό
μος μας νά στσματήση, οοτε ν3 άλλάξη.

Μισόδρο,αα δέν θά σταθούμε νά βεβαιώσουν. Γιατί ξέ· 
ρονμε5 πώς κάθε αλλαγή δρόμον, είναι· ό πρώτος μας ήθι· 
κδς θάνατος. Τίποτα Προηγούμενον δέν άχει άξίαν άν σν·δ 
τέλος δέν κερδίσουμε εκείνο, πού θρυμματισθήκαμε·. «ΙΙρδς 
τδ τελευταΐον έκβάν έκαστον τών πριν ύπαρξάντων κρίνε~ 

εϊπαν οϊ σοφοί μας Πρόγονοι.
Περνάμε σ7 έπτθέση τώρά, ένάντΐα ότδν άδικο κατατρεγ 

μδ τής φθονερής Μοίρας, πού πριν άπδ 40 χρόνα, έρήμοο- 
σε τήν Πατρίδα μας. Δέν θά κατορθώση νά διοχετεύση τδ 
γοργδ κρυστάλλινο ποτάμι μας, θολωμένο, σέ στενή κοίτη, 
γιά τήν Ανάμνηση τής ιερής γής τού Λιβισιοϋ-Μάκρης, -νά 
ιονίσουν.

Θά Τίκηθήί γιατί τά όπλα μας είναι άκαταμάχητα. Εϊναι 
τδ σύνολον τών ιδιοτήτων τής Αρετής, ή ειλικρίνεια, ή 
επιλογή τών μέσων, τδ θάρρος, ή αύστηρή σεμνότητα, πού 
θ' άντιτάζουμε άντιπαλαίοντας μ7 αύτήν, καί δέν είμαστε 
έστερημένοι τούτων,.

ΧΡ. XATZHS

ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ

τα πού μάς έμαθαν οί πρώην κατα
χτητές 
ξένους 
πώς οί 
ξένους
γράμματα καί τήν πνευματική προ-

μας. Κι’ άναθυμήθηκα τους 
περιηγητές πού μοΰ ’λεγαν

γιά τήν αδιαφορία τους στά

στό μυαλό μου. Ό τρόμος μπάς 
κ*  οί άνθρωποι αύτοί άφήκαν βαθιά 
τά χνάρια τους μέσα μας.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

κρη (τουρκ. Φετιχέ), περί τά 6 χιλιό
μετρα πρός Β, στό μυχό τοΰ Γλαύ-

νη μέ τήν ιστορική πορεία καί έξέ- 

(Συνέχεια εις τήν 3ην Σελίδα,

ί
Οί κάτοικοι τής νήσου Μεγίστης 

εόρτασαν καί πάλιν εφέτος, εις τάς 
13 Σεπτεμβρίου, τήν 19ην επέτειον 
άφ3 ής άνέπνευσαν, πρώτοι έξ δλων 
τών Ελλήνων, τόν ελεύθερον εθνικόν 
αέρα, ένώ συγχρόνως αναπολούσαν 
τήν καλήν έκείνην ήμέραν που προ
οιώνιζε δΓ αύτούς ..- παρά τά έπα-
κολουθήσαντα τραγικά γεγονότα — 
«αί κάποιο καλλίτερο μέλλον...

ίϊί;

10 Σεπτεμβρίου 1943. Δύο ήμέ
ρας μετά τήν εφαρμογήν τών ορών 
τής ιταλικής ανακωχής. Βαρύς καί 
καταθλιπτικός εξακολουθούσε δ βρα
χνάς τού πολέμου καί τής σκλαβιάς 
στά νησιά τού Αιγαίου, δταν βρε- 

: ταννικαί δυνάμεις καταδρομών ένερ*-  
γοΰσαν τήν πρώτην αύτών άπόβαο'ΐν 
έπί τής μικράς νήσου Μεγίστης μέ 
άπώτερον σκοπόν να καταστήσουν 
αύτήν σταθμόν έξορμήσεώς των πρός 
τάς άλλας νήσους τού ελληνικού ’Αρ
χιπελάγους λόγφ τής γειτνιάσεώς 
της πρός τήν Κύπρον καί χώρας τής 
Μέσης ’Ανατολής.

Οι πεντακόσιοι περίπου ’Ιταλοί 
; στρατιώται, οί όποιοι αποτελούσαν 
; τήν φρουράν τής νήσου, έντρομοι και 
ί καταπτοημένοι παρεδόθησαν άμέσως 
είς τούς ’Άγγλους καί ή σημαία τής 
Βρεταννικής αυτοκρατορίας έκυμάτι- 
σεν ευθύς είς τό διοικητήριον τής πό- 
λετως χωρίς, δυστυχώς, νά ύποσταλή 
ύπ’ αυτών ή μεγάλη ιταλική τοιαύτη 
ακόμα δέ να αδιαφορήσουν και διά 
τάς έξαιρετΕκώα όχυράς θέσεις τού 
τόπου, τάς όποιας άφησαν, ϊσως α
πό επιπολαιότητα, εις τούς και- 
ροσκόπους ’Ιταλούς.

Τρεις ήμέρας άπό τής καταλή- 
ψεώς της, ή νήα'ος έγνώρισε στρατι
ωτικήν κίνησιν άνευ προηγουμένου. 
Πράγματι περί τά δέκα συμμαχικά 
πολεμικά πα?/τό·ς τύπου καί εκτοπί
σματος κατέφθανον εις τήν νήσον, ή- 
μερησίως καί άττεβίβαζον εις τήν 
προκυμαίαν τού ασφαλούς λιμένος, 
στρατιότας προερχόμενους άπό ό- 
λας τάς. χώρας τής Κοινοπλιτείας. 

’ Πρώτον έκ τών -σκαφών αύτών ήτο

Πο Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

τό ιδικόν μας άντιτορπιλικόν «Π. 
ΚΟΥΝΤΟΥΡ ΙΩΤΗΣ», τό όποιον ά- 
ποπλεΰσαν έκ Χάϊψας, κατέψθασεν 
είς τήν νήσον περί τήν 5,30” μ. μ. 
τής 1 3ης Σεπτεμβρίου, έμφορτον α
ποικιακού στρατού κατοχής καί συ
νόδευαν, έπί πλέον, αγγλικόν τορ- 
πιλλοβόλον καί δυο ναλλικάς κορ- 
βέττας πλήρη πολεμοφοδίων.

Ό Έλλην κυβερνήτης τής άρχη- 
γίδος τού συμμαχικού αύτοΰ στολί
σκου, Άντιπλοίαρχος Μπαλτατζής 
Ευάγγελος, εμπλεως ενθουσιασμού 
καί έθνικής υπερηφάνειας έξηγούσεν 
άμα τφ κατάπλφ εις τό συγκεντρω- 
μένον πλήρωμά του τήν μεγάλην ση
μασίαν τής παρουσίας ελληνικού πο
λεμικού καί τής άποβιβάσεως έξ 
αύτοΰ, διά πρώτην φοράν, τακτικού 
στρατού κατοχής έπι ελληνικού έδά- 
ψους καθ’ δν χρόνον δλη ή Ελλάς έ- 
στέναζε κάτω άπό τόν τριπλορν ζυ
γόν. Άλλ’ ας μάς τά πή καλλίτερα 
τό ιστορικόν έγγραφον τής ημερήσιας 
διαταγής, όπως άνεγνόσθη ύπό του 
αειμνήστου "Ελληνος ’ Αντί πλοιάρχου, 
εις τούς άνδρας του:

«Άντιτορπιλικόν ΝΑΥΑΡΧΟΣ 
ΚΟΥΝΤΟΥΡ ΙΩΤΗΣ.
Έν Μεγίστη τή 13η Σ)μβρίου 1943

Μόνιμος Διαταγή,' άριθ. 24
Περίληψις: Άπελευθέρωσις νήσου 

Μεγίστη.
» Αξιωματικοί, ύπαξιωματικο'ί, δίο

ποι, ναϋται. Ό Θεός ηυδόκησε νά 
μάς δοθή μία άπό τίς πιό μεγάλες η
θικές ικανοποιήσεις, πού ήμπορούμε 
νά αισθανθούμε στή ζωή μας. Ό 
«ΚΟΥΝΤΟΥΡ ΙΩΤΗΣ», πρώτος με
ταξύ δλων τών συμμαχικών πλοίων, 
άπεβίβασε πρό ολίγου τόν στρατόν 
τής κατοχής, έδώ στή ‘μικρή Μεγί- 
οπη, τήν πρώτην αύτήν άπελευθερω- 
θεΐσαν γωνίαν τής ελληνικής γής. 
Σκεφθήτε μέ πόσην εθνικήν υπερηφά
νειαν θά μάθουν σέ λίγο οί δικοί μας, 
έκεΐ στήν Πατρίδα, δτι τό πλοΐον μέ 
τό ένδοξον όνομα, άνοιξε σήμερα 
συμβολικά τό δρόμο, πού θά φέρη 
καί σ’ αυτούς τή λευτεριά.

(Συνέχεια είς τήυ 4η Σελίδα)
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ 4ΠΡ0ΧΛΑ
II. Κ ΠΑΝΤΕΛΗ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Στο γυιό τού ’Αριστόβουλου, ή ακα
τανίκητη γοητεία, πολλές φορές, προ
ετοίμαζε τις αισθήσεις του γιά τή ' 
μεγάλη τού πόθου προσφορά. Ώσ-: 
τόσο, ή άνατο:ραχή αυτή σ’ όλο του 

. τό εΐναι δέν τά κατάφερνε νά θο- 
λώση τήν καθαρότητα των αγνών 
σκοπών του.

—Είσαι δυνατός, Καλλίστρατε, 
εΐπε σέ μιά στιγμή ή Πρόκλα. Μπό
ρεσες νά δαμάσης τις φλογερές ε
ξάψεις τού άνδρα καί νά τις νανου
ρίσης μέ τή μελωδία των συναισθη
μάτων του. ’Ά, νάξερες, πόση, ανα
κούφιση νοιώθω, όταν μ’ αύτή σου 
τήν αγάπη νικάς τήν άγριότητα τής 
σάρκας καί τήν υποτάσσεις στη λε
πτότητα τής ψυχής! Μιά συγκίνηση 
διαφορετική κΓ άγνώριστη αισθάνο
μαι, τότε, κάτι σαν ξεκούρασμα, 
πού μ’ ανεβάζει σ’ ανώτερους κό
σμους, τόσο γλυκύπνοους, τοσο με
θυστικούς...

— Ναί, άλλ’ άν πάρουμε τήν άλ- 
λ’’ πλευρά, ό άκρατος συναισθηματι 
σμός, ή έξαυλωση, ή πορεία προς 
τά σύννεφα, δέν αποτελούν αιθέριο 
μου πλάσμα, τήν πλήρη τακτική τής 
αγάπης. Η ζωη δέν άποτελείται μό-. 
νο άπό ψυχή άλλα κΓ άπό ύλη πού 
τή συνθέτουν ή σάρκα καί τό αίμα. 
"Οταν τή ψυχή τής άφαιρής το γήινο 
περίβλημα γιά νά τήν άνεβάσης σέ 
δυσθεώρητα ύψη, τή χάνεις άπό κον
τά σου.

— ’Όχι, Καλλίστρατε, μή λογα- 
ριάζης τήν άλλη όψη, εκείνη τού πό
θου, γιατί δέν εΐναι καλλίτεροι οί 
δεσμοί της, ώστε νά συνδεθούμε μ’ 
αύτήν πιο γερά, πριν παντρευτούμε. 
Δέν πρόκειται κι’ έτσι νά χωρίσου
με ποτέ. Τούλάχιστο, άπό τή δική 
μου μεριά, στο υπόσχομαι μ’ όλη 
τή δύναμη πού διαθέτω. Θ.άμαι γιά 
πάντα δική σου. Ναί, γιά πάντα. . .

Ένα ένα άνοίγουν τά Θέατρα τά 
χειμερινά καί είναι τόσο πολλά πού 
ένας Θεός ξέρει πώς νά τά παρακο
λουθήσει κανείς. Κι’ όπως τούτο τό 
φύλλο δεν εΐναι εβδομαδιαίο, κρίνου
με σκόπιμο νά λέμε δυο λόγια γιά 
κείνα τά έργα όπου οί πληροφορίες 
μας Q0. ’ναι θετικές καί ν’ αναλύουμε 
μόνο τά πιο ενδιαφέροντα έργα που 
ζητούν από τό θεατή ηύξημένη έμπει- 
ρία καί προσοχή.

ΚΑΙΣΑΡ & ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ.—Τό 
αγέραστο αυτό έργο του Μπέρναρ 
Σώ τό ανέβασε ό Μόνος Χατζηδά-

Τό Φθινόπωρο, αυτό τό τριτογέν- 
νητο παιδί τού Χρόνου, βρισκόταν πια 
στο κορύφωμα τής δράσης του. ’ Ε
τσι, πούλια κατά σμήνη έδιωχνε από 
τις φτωχές φωλιές τους καί δέντρα μέ 
ξεχωριστή μανία έγυμνωνε από τις 
όμορφόσχημες φυλλωσιές τους, ένώ 
ταυτόχρονα έντυνε τής ’Αττικής τον 
καταγάλανο ουρανό μέ βαρειά, μ σλο
βενία σύννεφα. Οι μέρες μέσα σέ τέ
τοια καταθλιπτική ατμόσφαιρα έ- 
ξωμοιώνονταν καί γίνονταν σύνολο 
μελαγχολικής ρουτίνας. Μόνο έν’ α
πόγευμά τους ξεχώριζε άπ’ τον ομοι
όμορφο έκεΐνο τόνο, γιατί ήταν άρκε- 
τά πιο γκρίζο, όσο καί βροχερό.

Ή ολόλευκη ’Αθήνα, έκεΐνο τό 
βραδυνό, δερνόταν άπ’ τις σταγόνες 
επίμονα, κουραστικά κι’ οί χωματέ
νιοι δρόμοι της πλημμύριζαν καί γί
νονταν δυσκολοδιάβατοι. Πολλοί πε
ραστικοί αναγκάζονταν, τότε, νά δια
σχίζουν τους λίγους κεντρικούς πλα
κόστρωτους, σαν έκεΐνο πού περνού
σε άπ’ τού Ιερώνυμου τήν καλλιμάρ
μαρη οικία.

Ή Πρόκλα ακουμπισμένη στο 8ι- 
κτυωτό τού παραθύρου κοιτούσε ά- 
φηρημένα τή βιαστική κίνηση κι’ έτσι 
δέν πρόσεξε οτι, μέσα σ’ αυτό τό 
πλήθος, κάποιος λιγνός άνδρας έ- 
καμνε νόημα σ’ αυτή, ποϋμοιαζε σά 
νόημα από χέρι ταξιδιάρη.

— Γειά σου, παιδί μου,' Πρόκλα, 
.. αναγκάστηκε νά ψωνάξη εκείνος. Ή 

κοπέλα στύλωσε τά μάτια της κατά 
τή μεριά τής φωνής καί τότε άντί- 
κρυο'ε τον πλοίαρχο, αυτόν τό θα
λασσινό, πού τόσο στενά συνδέθηκε 
μέ τό σπίτι έκεΐνο.

’Έξω στο πρόπυλο τόν υποδέχον
ταν εγκάρδια ό αρεοπαγίτης κι’ 
γυναίκα του.

— Χαιρόμαστε δλοι μας πού σέ 
ξαναβλέπουμε ύστερ’ άπό ένα χρό
νο, καλέ μας καραβοκύρη, τού είπε ό 
δικαστικός, σφίγγοντας του συγχρό-

νως τό χέρι. Αλλά δέ βλέπω τό λόγο, 
γιατί δέ σέ μετέφερε αστυνομικό α
μάξι, όπως είχαμε πή, όταν μάς πρω- 
τοξανάρθες, για λόγους ασφαλείας.

^σ_! —■ Μπά, δέ βαρυέσαι, καλέ μου
ί άρχοντα, άπάντησε ό ναυτικός. "Ας 
αψηφούμε τούς κινβύ.ο.ς γ ά ·,ά μάς... 
φοβούνται. Άλλωστε βιαζόμουν γιά 
νά σας φέρω π ιό σύντομα τού Νίκαν- 
ορου τις καλές ειδήσεις.

— Καλωσύνη σου. ’ Πες μας ά- 
φού εΐν’ έτσι, φίλε μας πιά, τί γίνον
ται, ό αδελφός μου κΓ ή σύζυγός 
του. Εΐναι καλά;

Ό πλοίαρχος πληροφόρησε δ,τι 
νέο εΐχε κομίσει άπό τούς γονείς τής 
Πρόκλας.

— Μόνο πού στενοχωριούνται, κα- 
τάληξε, έπειδή δέν έτελείωσε άκόμα 
ή μικρή τις σπουδές της καί σκέ
πτονται πώς θά περάσουν κι’ αυτόν 

■ τό χειμώνα, μόνοι, χωρίς έκείνη. Νά, 
πάρ’ τε κι’ ετούτο εδώ τό δέμα. Εΐ
ναι, όπως μου είπαν, μεταξωτά φο
ρέματα γιά τήν κόρη τους κΓ ένα 
πολύτιμο περιδέραιο γιά τήν 

. χόντισσα Άλκινόη, δώρο τής συννυ- 
; φάβας της.. .
; ‘Ως άργά τή νύχτα, άκόμα, κά- 
·, θονταν γύρω στο τραπέζι, τά μέλη 
ι τής οικογένειας μέ τό φιλοξενούμενο 
, τους, καί έσχολίαζαν ευχάριστα τά 
> νέα άπό τά Πάταρα. Σέ μιά στιγμή 
; ή Άλκινόη παρατήρησε ότι ό Καλλί- 
. στρατός άργησε νά έρθη.

— Νεαρός είναι, άποφάνθηκε κα
λόκαρδα ό Ιερώνυμος, καί δέν άπο- 
κλείεται νά έχη μπλέξη μέ καμμιά 
παρέα άπό συμμαθητές του.

— Μά δέν εΐναι ή πρώτη φορά, 
εΐπε ή γυναίκα του, πού μάς λεί
πει. Τώρα τελευταία, μάς έρχεται 
κάθε βράδυ σ’ αρκετά προχωρημένες 
ώρες, γεγονός, πού μ’ αναγκάζει ν’ 
ανησυχώ.

— Έ, όχι κΓ έτσι! εΐπε ό πλοί
αρχος. Σαν άγόρι, εΐναι φυσικόν, ν’ 
άργή, πόπε - πότε.

Ή Πρόκλα, όμως, που ήξερε πού 
βρισκόταν ό Καλλίστρατος, άναλυό- 
ταν σέ πνιχτούς, βουβούς λυγμούς...

Ή βροχή εΐχε πιά έξω κοπάσει, 
δταν οί άνθρωποι πού βρίσκονταν στο 
σπίτι τού Ιερώνυμου, άποσύρθηκαν 
στούς κοιτώνες τους. Σέ λίγο άκού- 
γονταν καί τά γνώριμα βήματα τού 
Καλλίστρατου, σιγανά, διακριτικά, 
πού διευθύνονταν στο δωμάτιό του. 
Άνασκίρτησε, τότε, τής Πρόκλας ή 
ψυχή καί συναισθήματα άγάπης καί 
μίο’ους μαζί τήν είχαν πλημμυρίσει. 
’Άθϊλά της βγήκε στο σκοτεινό διά
δρομο κΓ ακροπατώντας, κατευθύν- 
θηκε προς τού Καλλίστρατου τήν 
πόρτα.

Δεν ήρθα νά σέ ρωτήσω πού j γαλεΐο τής ‘Ελληνικής φυλής πού δ- 
ήσουν, Καλλίστρατε,άλλά νά σοΰ πώ, χ( μ£νο διαστρεβλώνει τήν ιστο- 
δτι ή αγάπη μας ήταν ώς εδώ, έβόγ-, ρία αντίθετα κάθε "Ελληνας

αρ-

ταγωνίστρια τή Βουγιουγκλάκη, σέ 
μουσική, άς πούμε διασκευή. Φαίνε
ται πώς άνεβάζοντάς το έτσι, άν καί 
εΐχε τή σκηνοθετική βοήθεια τού Σο
λομού, κατάφερε νά εξαφανίσει τό 
δεικτικό πνεύμα τού Σώ καί έτσι ά- 
πόμενε μόνο τό θέαμα καί ή μουσι
κή πού εΐναι καλά καί αρκετά ακρι
βά (Δραχ. 50. συν πουρμπουάρ).

ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ. — Μιά 
άπό τις μεγαλύτερες έπιτυχίες του 
’Αμερικάνικου θεάτρου άνεβάζει τού
τη τή βδομάδα τό Θέατρο Μουσού- 
ρη. Άν καί έχει όλα τά χαρακτηρι
στικά τής φάρσας μέ τήν γρήγορη 
δράση καί τά απρόοπτα, έχει μιά έν
τονη σάτυρα γύρω άπό τήν πολιτι
κή «αί τόν τύπο. Τό έργο ανεβάζει 
ό Μουσούρης μέ εξαιρετική επιμέ
λεια όπως κρίναμε άπό τις πρόβες. 
"Εργο πού πρέπει νά δήτε.

ΖΑΜΟΡ. — "Ενα παράξενο έργο 
τού Γάλλου Νεβέ ανεβάζει ό Δημή- 
τρης Χόρν. Μιά κωμωδία πρωτότυπη 
που εχει ώστόσο τό βάθος της μιά 
πίκρα καί μιά ποίηση πού κρύβουν- 
ται κάτω άπό τά άφθονα κωμικά 
στοιχεία τοϋ έργου. ’Αναμένεται οτι 
ό Δήμ. Χόρν θά παρουσιάσει πάλι 
μιά εξαιρετική προσωπική δημιουρ
γία. Γιά τό έργο αύτό θά έπανέλ- 
θουμε γιατί πολλά έξαρτώνται άπό 
τήν παράσταση. (Θέατρο Κεντρικό)

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΚΟΥΤΣΚ.
-■-Είναι άπό τά λίγα Θεατρικά έρ
γα Σοβιετικής προελεύσεως πού έ
χουν αξιώσεις καί δυνατότητες διε-ι ’7 " 
θνούς παρουσιάσεως. Αυτό καί μό-1 θα επανελθουμε για οσα άπ 

ί νο θά ’φτάνε γιά νά κεντρίσει τήν πε-1 κάποιο ένδιαφέρον.
ριέργειά μας. Άνεβάζεται άπό τόν !

δράμα καί 
άτμόσφαι- 
πρέπει νά
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ΪΥΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

γμμιοί
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Θίασο Άλ. Άλεξανδράκη στο Θέα
τρο ΑΛΦΑ.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.— Ή 
Τζένη Καρέζη καί ό Λάμπρος Κων- 
σταντάρας ανεβάζουν οπό θέατρο Δι
ονύσια τήν πασίγνωστη κωμο^δία τού 
Βερνέϊγ, πού εΐχε ξαναπαιχτή πριν 
πολλά χρόνια μέ μεγάλη επιτυχία 
άπό τόν Δ. Μυράτ. Ό ίδιος σκηνο
θετεί τό έργο. Σατυρο - κωμωδία σα
λονιού μέ πολλή γαλλική ψινέτσα.

ΑΝΔΟΡΡΑ.—Τό πολύκροτο έρ
γο τοϋ πρωτοπόρειακού Μάξ Φρίς 
ανέβασε τό Θέατρο Τέχνης τοϋ Κα
ρόλου Κούν. Ή ευθύνη τών ανθρώ
πων στήν καλλιέργεια τών προκατα
λήψεων καί τής απανθρωπιάς εΐναι 
ro βαρύτερο μόνη μα του έργου. Υ
πάρχει ή άντίληψις οτι ό Κούν άπό 
σάτυρα τό μετέτρεψε σέ 
τοϋ έδωσε πολλή βαριά 
ρα. "Οσοι τήν άντέχουν 
πάνε νά τό δουν.

ΠΙ ΚΡΑΓΑΠΗΜΕΝΗ.-—Άφησα τε
λευταίο τό δράμα τού Μπεναβέντε 

.πού ανέβασε ό Δη μ. Μυράτ στό Θέ
ατρο Αθηνών, γιατί εΐναι τό μόνο 
πού εΐδα στήν τελική του μορφή. Εΐ
ναι ένα Ισπανικό ερωτικό δράμα 
χωρίς βαθύτερες προεκτάσεις, άλλά 
μέ ένδιαφέρουσα πλοκή, καί δίνει 
τήν εύκαιρία στη Βούλα Ζουμπουλά- 
κη νά δημιουργήσει ένα μεγάλο ρό
λο μέ εξαιρετική δραματική πλαστι
κότητα. Εΐναι παληό έργο μά δέν έ
χει ξεπεραοπή άπό τό χρόνο, καί ή 
άνάλυσίς του θά χαλούσε τήν ατμό
σφαιρα αναμονής πού υπάρχει έντο
νη οπό κοινό. Γι’ αύτό καί τήν απο
φεύγω. Ή λήουσική είναι τού νέου 
ταλαντούχου μουσικοσυνθέτη τού Τερ 
ζάκη, γιου τού γνωστού συγγραφέα, 
καί έχει ένα ωραιότατο τραγούδι 
που άκούγεται στήν εισαγωγή τής : 
τρίτης πράξης, καί πού τραγουδιέ- ΐ 
ται μέ εξαιρετική μαεστρία καί ζέ-! 
στα άπό τόν λαμπρό πρωταγωνιστή ’ 

I άκη Χόρν. "Οσους ελκύουν τά έ-. 
ρωτικά δράματα καί οι ένδιαφέρου-! 
σες προσωπικές δημιουργίες, πρέπει ! 

. νά τό δούνε. |
ί Γιά τά άλλα έργα, τό ολον 22 ! !, 

αύτά έ-

Ό συμπατριώτης καν συνεργά
της τής έφημερίδος μας κ. Πλά
των ΰ. Μουσαίος άπεφάσισε νά 
ετοιμάση μιά σειρά εκδόσεων κα
τά τό πλεϊστον σατυρικών. "Η
δη τόν Νοέμβριο'·άά κυκλοφορή- 
ση τό πρώτο του βιβλίο, πού απο
τελεί και μιά πρωτοτυπία στη λο
γοτεχνία μας και ίσως στήν παγ
κόσμια. στήν έκτασι πού τοΰ δί
νει. Πρόκειται γιά ένα είδος Σα
τυρικού Λεξικού δπου παρελαύ
νουν λέξεις τρεχούμενες, δικές 
μας καί ξένες, καί. πού είτε έχουν 
χάσει τήν ουσιαστική τους αξία 
Από τήν κακή χρήση τών ανθρώ
πων, είτε τούς δίνουμε μιά φου
σκωμένη και πομπώδη έννοια πού 
δέν τήν έχουν. Οί λέξεις αύτές 
δίνουν αφορμή στό συγγραφέα 
νά τούς δώσει μιάν ερμηνεία σα
τυρική, μέ μοναδικό κριτήριο τόν 
πονεμένο άνθρωπο.

Τό Σατυρικό λεξικό πού κυ
κλοφορεί τις πρώτες μέρες τοΰ 
Λ’οεμβρίου, είναι διανθισμένο μέ 
ολοσέλιδα σκίτσα ενός άπό τούς 
κορυφαίους χιουμορίστας σκιτσο- 
γράφους μας, τοΰ Μίνου Άργυ- 
ριίκη, σέ έκδοσι καλλιτεχνική και 
εςαιρετικά φροντισμένη.

Αξίζει νά σημειωθη οτι τήν 
σγετική έμπνευσι γιά τό Σατυρικό 
Λεςικό τήν είχε στά πρώτα φύλ
λα τής «Φωνής τής Μάκρης και 
το.; Λιβισιοΰ», προσπαθώντας νά 
δρή κάτι γιά νά διασκεδάσει τούς 
συμπατριώτας μας. Τό γεγονός 
οτι σταθήκαμε όλοι μας αφορμή 
νά του καλλιεργήσουμε αυτή τήν 
■η.ιπνευσι μάς δίνει Ιδιαίτερη χα- 
ρα καί οί ευχές μας νά έπιτύχη 
στήν νέα του λογοτεχνική προσπά
θεια θά τόν συνοδεύουν παντού.

'Ο κ. Ιωάννης Τσακώνης ήρ- 
ραβωνίσθη τήν δίδα Ελένην 
Μπούρου τήν 14ην ’Οκτωβρίου. 
Διαβιβάζομεν τάς θερμάς εύχά-ς 
μας εις τούς εύτυχεΐς μνηστευμέ- 
νου: καί Ιδιαίτερα συγχαίρομεν 
τήν κ. Τσακώνη··. μέλος τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου τοΰ Συνεται
ρισμού καί τόν σύζυγόν της ερ
χόμενοι νά τούς ζήσουν.

ΓΑΜΟ!
Ό κ. Γεώργιος Όρεστίδης έ- 

εέλεσε τούς γάμους του μετά τής 
συμπολίτιδός μας Ευαγγελίας Κιλ- 
μέτη εις τόν ιερόν Ναόν τής 'Αγί
ας Αικατερίνης Πειραιώς.. ΙΙαρέ- 
στη δ Δήμαρχος ΙΙειραιώς κ. 
Παύλος Ντεντιδάκης καί δ βου
λευτής κ. Σάββας Παπαπολίτης. 
ΔΩΡΕΑΙ

Ό Έιτίτιμος Πρόεδρος τοϋ 
Συλλόγου μας κ. Αντώνιος 
Παπαθανασίου, Φαρμακοποιός, 
υας άττέστειλεν δραχμάς Χιλίας 
(1.000) ύ-ιτέρ τοϋ Σχολείου 
Νέας Μάκρης είς μνήμην τής 
αδελφής του Βαρβάρας Β. Μου
σαίου.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Κ ίΝϋ

ο AEQW ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
Εΐναι ή μόνη ταινία πού γυρίσθη- 

κε στον τόπο μας καί δέν προδίδει τό 
ελληνικό πνεύμα. ’Αντίθετα εΐναι έ
νας ύμνος στήν Ελλάδα καί στο με-

γησε υπόκωφα, όταν τόν εΐχε άντικρύ- 
σει.

‘Ο νέος γύρισε απότομα προς τό 
μέρος της καί στάθηκε σαν άποσβο- 
λωμένος.

— Τί θέλεις νά πής μ’ αύτά; τή 
ρώτησε κατόπι.

— "Ολα τά ξέρω, τού άπάντησε 
σταθερά.

— Σαν τί δηλαδή ; , . .
— "Εμπλεξες τόν τελευταίο και

ρό μέ τήν εταίρα Ροδοκρίνη, συνέχι
σε εκείνη νευρικά, χωρίς νά δώση 
προσοχή στήν ερώτησή του. Μου τά 
είπε μια φίλη καί συ μ μαθήτρια μου, 
πού σάς είδε, δταν περνούσατε πλάι 
- πλάι, τά τελευταία βράδυα, έξω 
άπ’ τό σπίτι της. ’Ή τό άρνιέσαι;

Ό γυιός τού Αριστόβουλου έσκυ
ψε τό κεφάλι κΓ άκουγε σιωπηλός τήν 

ή ι κατηγορία,
.— Δέ σέ κακίζω, όμως, Καλλί- 

στρατε, τρεμολογούσε τώρα ή Πρό- 
κλα μέ βουρκωμένα μάτια. "Εχεις πια

(Συνέχεια εις την 4ην Σελίδα)

μπορεί νά αισθάνεται υπερήφανος γι’ 
αυτήν.

'Η ελληνική ιστορία έχει δεινοπα- 
θήσει τον τελευταίο καιρό άπό τούς 
Ιταλούς σκηνοθέτας πού βρήκαν νέα 

( πηγή θεμάτων γιά τις ταινίες τους, 
ί Ό Τζώρτζ Σαίν Τζώρτζ όμως πού 
έγραψε τό σενάριο πάνω στήν ιστο
ρία τής Μάχης των Θερμοπυλών κι’ 
ό σκηνοθέτης Ρούντολφ Ματέ κατόρ
θωσαν νά άποδώσουν τό έπεισόδιο 
αυτό τής ιστορίας μας μέ τήν σημα
σία που πραγματικά εΐχε διά τήν ι
στορία όχι μόνο τής Ελλάδος άλλά 
καί ολοκλήρου του κόσμου.

'Υπάρχουν βέβαια ορισμένες αυ
θαιρεσίες όπως ή συνάντησις Θεμι
στοκλή - Λεωνίδα ή ό ρόλος τής ’Αρ
τεμίσιας κΓ άκόμα οί πολεμικές στο
λές των Σπαρτιατών πού ώς γνω
στόν πολεμούσαν μέ γυμνό τό επά
νω μέρος του κορμού, άλλα εΐναι τό
σο ασήμαντες πού δέν βλάπτουν, άν- 

: τίθετα προσδίδουν εμπορικότητα

Ή ερμηνεία τού Σερ Ρί- 
τσαρνδον, ώς Θεμιστοκλή υπερέχει 
βέβαια όλων. ‘Ο Ρίτσαρ "Ηγκαν εΐ
ναι ένας αρρενωπός Λεωνίδας, ή ’Άν- · 
να Συνοδινοΰ πολύ γλυκεία Βασίλισ
σα τής Σπάρτης. Ή Νταΐάνα Μπαί- 
ηκερ κι’ ό Μπάρρυ Κό κάνουν δ,τι 
μπορούν γιά νά φανούν Ελληνόπου
λα, καθώς κΓ ό ’!βάν Τρισώ. Ό Δή
μος Σταρένιος έξοχος στον μικρό 
ρόλο τού γιδοβοσκού καθώς κΓ ή 
"Αννα Ραυτοπούλου, ό Ν. Παπακων
σταντίνου κι’ ό Μ. Νικολινακος.

Οί μάχες έχουν αποδοθεί μέ νεύ
ρο καί κίνησι κι’ ό σκηνοθέτης Ρούν- 
τολφ Ματέ εΐχε ώς σύμβουλο τόν 
Έλληνα Ταγματάρχη κ. Δαμιανό. 
Γ upίσθηκαν όλες στην περιοχή Λου
τρακιού μέ συμμετοχή δύο χιλιάδων 
Ελλήνων στρατιωτών.

Διευθυντής ψοχΓογραφίας. ήτο ό 
περίφημος Τζ. Άνσγουορθ σου θεω
ρείται ένας άπό τούς καλύτερους 
τού κόσμου καί τά Ελληνικά τοπεΐα 
φαντάζουν μ’ ολη τή γραφική ομορ
φιά τους.

Ή μουσική τού Μάνου Χατζήδάκη 
άδεικεΐ τήν ταινία αυτή πού εΐναι ένας 
ύμνος στην Ελλάδα καί πρέπει νά 
τη δούμε όλοι μας μικροί καί μεγάλοι.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡ10Υ
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1 ί ωραία πού (αρθούν τά έγγονάκια 
μας μιά ολόκληρη εβδομάδα στό 
σπίτι!

A I 3 I Σ I A Ν ΟΙ Δ I Α Λ Ο Γ Q I
— Μαρή σύ Κουμπάρα, εν άκου- 

■<ς,. μαρή πού σι φανάννου τόσην ώ
ραν; Παναγιά μου σέ καλήν ώραν κί 
λί καλήν - ι _ στιγμήν, κόρη μου! 
■Ένάννου, φανάννου κί συ μιλιάν, μι
λιάν έν έβγάλλεις άφ’ τού στόμαν 
σου!

— ΚΓ άν τουνιν πού θέλεις πάλι;
— "Ελα ’δώ μιάν ίλιάν κί θά σύ 

’ό πού · ’Άμ έν ήσεύταννιν μαρή νά 
;■ άκούσης, κΓ έκατσεις πλιόν πιντα- 
^αθη ματισμένου, ό.βουρτζού, πουρ- 
χού νά ντραπείς; Κί νά φουηθής έ
ναν κουννίν τούν Θιόν, κί σούφισίς τα 
όοϋλα με τού νΐ κί μί τού σίγμα στήν 
Αναστασίαν;

•— ΚΓ άντουννιν πούπα;
— Τί εΐπις, μαρή άβουρτζού;

Εΐπις, τάχα μου, ότι ή άντρας 
της, άαπά τής τέτας μου τής Μαρ- 
γιάς τήν κόρην τήν παντριμένην δια
βόλου άντρουχουρίστρα;

—Ψόμματα εΐνιν!
— ’Έν εΐνιν ψόμματα κί σήκου 

χλήορα νά φύης άπού δώ. Γιατί χ’ 
-αρπάξου τού φουρνέτγιουν κί χά σί 
κάμου νά βάλης πουρτουκέλλις. Χά1 
ττάου μαρή κί στούν Παπσχαστάν κί 
χά τά πού βοΰ?\α νά μήν σί κοίνου- 
νήση τήν μηάλην Σαρακουστήν.

Σκουρπίστου γλήορα, νά φύης άπ’ 
τ’ άνάην μου κι’ έν έχου κέφιν νά σί 
ντρανου, πού νάχη άνάθημαν ή κοι
λιά σου μέσα!

— Μαρή Έλενάκιν, πήεννει μαρή 
γλήορα νά σκουντήσεις τούν αφέν
την σου νά ξυπνήση πού κείττητι ά
πού κάτου άπ’ την άσασιάν; Νά ση- 
κουοτεΐ ικείνους κί νά πάϊτι στούν 
Γσεσμέν νά γλέπατι νουπάτιν γιατί 
του νιρόν τρέχει λίουν λίουν.

ΚΓ ώσπου νάρτη ή άράδσ. σας νά 
πάη ή αφέντης σου στούν Μαλώνη 
τού Κουζουβουνά τούν κασάπην νά 
τού γυρέψει τά πιτσιαβίσια πού τού 
παράγγειλα κί νά τά φέρει γλήορα 
νά τά παστρέψου γιατί εδικίμ μου ή 
τέτα μου ή Πινιά μιάν - ϊ - ψησιάν 
πνΐούριν νά τά παραημόσου νά φαρ- 
μακώσητι τού βράδυν.

— Ίβώ έν πάου, κί χαρούσου 
τούν Νικήταν.

— Σήκου γλήορα νά πάης νά μήν 
κάμνεις ίβώ ρούννου τήν κάτταμ μου 
κΓ ή κάττα τήν νουράν της!

Κουστιβίρα γλήορα πινταναθήμα- 
τιζμένου τορούμιν, κίτρινη καρκαδιά

| τής όρνιθας!
I Β. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΥ
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Ό Αριθμός των βιβλίων πού τυπώ&ημε ίέν φτάνει 
γιά όλους τούς Μα ιρηνούς Σπεύαατε νά τύ. προμη- 
■θ-ευδ'ήχ.ΐ πριν μάς τά πάρουν οί ξένοι.

ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΊΑ ΔΡΧ. 140.—
'Από τόν Σύλλογο ΜΟΝΟΝ ΔΡΧ. 120 —

Γιά τούς πατοιώτας τοϋ εξωτερικού Λολλάρια 7.

ΒΥΡΩΝ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

ΟΔΟΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ : 522.493 καί 527.207

’ 16ώ πλόιν έν άμπουροϋ νά βλέπου 
παραξινάδις! Κί θά σάς τις λέου 
κάθι βουλάν άπ’ αυτού τού φύλλουν! 
Άκουσί τι πλιόν κΓ αύτό πού έν τού 
χουρά ή νους μου!

"Εκαμαν, λέει, στού Ψυχικόν έ
ναν σκολείουν γιά τούς - ί - σκύλ- 
λους! Ναί! Γta τους - ί - σκύλ- 
λους!

— Χάτι, μαρή, λέου σί ίκείνην πού 
μοΰ τό έΐπιν, άναγελάς μου!

— "Οχι, άλήθεια εΐνιν ■ "Εν σί 
λέου ψόμματα!

"Ενας λέει πού έν εΐχιν δουλειάν 
κΓ ήθελεν νά καζαντήση σκέφτικιν νά 
κάνη τουν δάσκαλουν στους - ΐ - 
σκύλλους.

— Άμ τι τούς μαθαίνει, μαρή; 
ρώτησα την.

— Τούς - ί - μαθαίνει πώς νά κά- 
θουντιν, πώς νά τρώουν, νά μην κα- 
τουροϋν μέσα οπού σπίτιν, κι’ έν ξε
ρού πλιόν κί τί άλλου τους μαθέ- 
νει. . . Τούς ταΐζει δυο φουρές την 
ημέραν κί λούζει μιάν. . .

Τέ! Βούήπικρή! Ίχάλασιν κόρημ 
μου ή κόσμους! Άκουσίτι δά πλιόν 
παραξινάδις! Σκολείουν γιά τούς - 
ί - σκύλλους!

--· Κί ποιος πιά εΐχιν σκύλλουν 
κΓ έστειλίν τουν στου σκολείουν; ’!- 
δώ έν - ί - στέλλουν τά πιδιά τουν 
κι’ έλειψαν οί σκύλλοι τουν;

— Εΐνει πουλλοι πλούσιοι πού άα- 
πούν τούς - ί - σκύλλους τουν κι’ έ
στειλαν τους.

— Κί πόσα πλιρώνουν;
— Χίλιες πεντακόσιις δραχμές 

τούν μήνα γιά κάθι σκύλλουν!
—Βού πού νά τούς χαλάση ί- 

Θιός! ’Άμ έν εΐχαν πλιόν πού νά τά 
δέκουν οί άθιόφοβοι! "Αμ τόσα μουρά 
πού πεινούν κί γυρίννουν ξυπόλητα! 
’Έν ήμπόρινναν νά ταΐσουν κανέναν 
πεινασμένουν φτουχόν μόνουν πά- 

ουν νά τά δέκουν γιά τούς -ι- σκύλ
λους! Οί σκύλλοι νά τούς φάουν τούς 
άθιόφοβους!

"Υστερα λέουν μου παράξινην Λι- 
βισιανήν! Ά.μ πώς πιά νά τις χου- 
νέψης τούτις τάς παραξινάδις; Εΐ
χαν τα βούλα τους πληρουμμένα κΓ 
έλειψιν τού σκολείουν γιά τούς - ι - 
σκύλλους! Αφού τούς ίβάζουν στούν 
καναπέν καί ταΐζουν τους πισκότα 
πώς νά μήν βριθή κί κανένας μά μην 
καζαντήση άπ’ τήν λουλάδαν τους;

Η ΑΙΒΙΣΙΑΝΗ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΒΡΕΖ ΚΑΙΡΟ ΠΑ ΔΕΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

1) . Νά έρ'/ασθής : Ή έργαοία είναι τό τίμημα τής 
έηιταχιας.

2) . Νά οκεφθής : 'Η σκέψις εΐναι πηγή δυνάμεως.
3) . Νά Μίξης : Τό παιγνίδι είναι πηγή νεό

τητας.
4) . Νά διάδοσης : Ή μελέτη είναι το θεμέλιο 

της γνώσεως.
S) . Νάβοηθήοηςέναφίλο: Ή αλληλεγγύη εΐναι ιιηγή 

ευτυχίας.
ό). Νά άγαπήσης : Ή αγάπη είναι τό ιερότερο 

πράγμα στη ζωη.
7) . Νά όνειρευθής : ΐό ονειροπόλημα πλησιάζει την 

ψυχή στα άστρα.
8) . Νά γελάσης : ΐό γέλιο εΐναι τό τραγούδι ποϋ 

σέ βοηθά νά σηκώσης τό φορ
τίο τής ζωής.

9) . Νά ξεκουρασθής : Ή ανάπαυση εΐναι μιά νέα πη
γή ένεργείας.

ί 0). Νά προσευχηθής ; Ή προσευχή εΐναι ή κάθαρσι 
ιΐ ή άνάτασι τοϋ νοΰ και τής 
ψυχής·
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ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΕΤΗ

Κανένα απόχτημα δέν είναι, 
πιό σεμνό καί πιο πλούσιο ΰ.τ.' τήν 
αρετή.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
— Η αρετή είναι τό μεγαλύ

τερο προτέρημα τών ανθρώπων... 
Λάμπει κι’ ύστερα άπ’ τόν θά-, 
νατό.

ΕΤΡΗΠΔΗΣ
■— Μόνο μέ τήν έπιστήμη καί 

τήν άρετή μεγαλουργεί ό άνθρω
ποί.

ΕΡΝΕΣΤ PENAN
- Ζήτησε άπ’ τήν αρετή νά 

σοΰ προδώση τό μυστικό τής ευ
τυχίας.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΤΓΚΩ
-... Η άρε.τή είναι, υγεία, ο

μορφιά κι’ ευεξία τής ψυχής. Ή 
κακία, άντίθετα, εΐν' άρρώστεια, 
ασχήμια καί ντροπή.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ

Η γνώση είναι διίναμι.
ΒΑΚΩΝ

— Ή σνναίσθησι τής έγνοιας 
είναι μεγάλο βήμα προς τήν 
γνώση.

ΝΤΙΣΡΑΕΑΑΙ
- Τό μόνο στολίδι πού δέν 

φθείρεται είναι ί] γνώση.
ΦΟΤΛΛΕΡ

. Αρχή σοφίας, ή γνώση τής 
άγνοιας.

ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ
Ό πόθος τής γνώσης όπως 

κι’ ή δίψα τοΰ πλούτου μεγαλώ
νει. μέ τήν άπόχτησί του.

ΣΤΕΡΝ
- Άν δέν φυτέψουμε τό δέν

τρο τής γνώσης δταν είμαστε νέοι 
δε θά μας δώση τόν ίσκιο του δ
ίαν θαχουμε γεράσει.

ΤΣΕΣΤΕΡΦΗΛΝΤ
ΠΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

Τό μίσος δημιουργεί φιλο
νικίες μά ή αγάπη καλύπτει τά 
σφάλματα.

ΣΟΛΟΜΩΝ
— ■ "Ω, ανθρώπινη άγάπη! Μας 

δίνεις στήν γή αύτό πού περιμέ
νουμε στόν ουρανό!

Π ΟΕ
Ή άγάπη ευφραίνει όπως 

ό ήλιο; μετά τήν καταιγίδα.
ΣΑΙΞΠΗΡ

ΜΕΗΤΙΟΥΜ
KSPHHH ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

<ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΛΑΚΑ)

Δέχεται καδ*  έκάστην: 
6—12 τϊ. μ.καΐ 4—8 μ. μ.

Αίεύδιιναις ι
Παρθενίου 6 καί ΙΊοταρα

ΤΗΛΕΦ. 89.746

®ί1ΤΟΤΣΙΓ»ΓΡΑΦΕ10Ν 
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ΟΔΟΣ ΝΙΚ1ΟΥ S
ΤΗΑ. 21.381 

ΑΘΗΝΑ!

ΑΒΗΡΟΪΚΑΗΡΥΝΣΙΣ
Μέχρι προ τινών ετών ύπήρχον ότητος εΐναι τό 

πολλά δυσεπίλυτα προβλήματα διά;. επιστήμονες "Α’ 
τήν Ιατρικήν. Τελευταίως ή άλμα-j νοί απέδειξαν σ 
τώδης πρόοδος τών θυγατέρων ειδι- ‘ 
κοτήτων τής παθολογίας, ώς εΐναι ή 
βιολογία, ένζηματολογία, ενδοκρινο
λογία, αιματολογία, καί κυτταρολο
γία μετέβαλον έν πολλοΐς τήν κατά? 
στάσιν τοΰ σκότους καί τής συγχύ- 
σεως που έπικρατούσε και συνέβα·· 
λον τά μέγιστα εις τήν κλινικήν δι
αγνωστικήν καί διαφορικήν διάγνω
σή τ'ών νόσων. Συγχρόνως συνέβα- 
λον εις τήν δημιουργίαν νέων Θερα
πευτικών μεθόδων καί είς τήν άνακά- 
λυψιν νέων φαρμακευτικών μέσων, ου- 
τ€ος ώστε τά άλλοτε θεωρούμενο: α
νίατα ή ουσίατα νοσήματα νά θε- 
ρε<πεύο:νται, έπιτευχθείσης τοιουτο
τρόπως τής παρατάσεως του μέσου 
όρου ζωής τού ανθρώπου.

'Έν έκ τών πολλών άκανθωδών 
προβλημάτων ήτο· καί εΐναι τό τής 
άθηροσκληρύνσεως τών άρτηρκ'όν. Ή 
νόσος αυτή διαφέρει παθολόανατομι- 
κώς άπό τήν άρτηροσκλήρυνσιν καί 
Γούτο διό π ή δεύτερα (άρτηριοσκλή- 
ρυνσις), θεωρείται βιολογικώς άπο- 
τέλεσμα τής φυσιολογικής φθοράς 
σλν αρτηριών έπερχομένη μέ τήν 
πρόοδο τής ήλικίας. Ή άθηροσκλή- 
ρυνσις έμφανίζεται τουναντίον άπό 
Γού 4θου έτους τής ηλικίας καί έξαρ- 
ιάται έκ τών κληρονομούμενων ίδιο- 
τήτων τού ανθρώπου, έκ τής Ιδιοσυ
στασίας του καί έκ τών συνθηκών 
διατροφής καί διαβιώσεώς του. Έκ 
τών συνθηκών διαβιώσεώς ενοχοποι
ούνται κυρίως ή ύπερκόλοχτις, τό άν- 
θυγίεινόν περιβάλλον καί ή άγχώδης 
ζωή τήν όποιαν διάγουν οί άνθρω
ποι.

κάπνισμα. ΛΑερικοί 
^λοι καί Ά με ρ; κα
ι τά αιμοφόρα αγ

γεία τών καπνιστών υποφέρουν πε
ρισσότερον άπό έκεΐνα τών μή κα
πνιστών. "Οτι οί καπνιαταί προσβάλ 
λονται περισσότερον οσα ττερισσό- 
τερα σιγαρέττα ήμερησίως καπνί
ζουν καί οτι αί πιθανότητες έπιβιώ- 
σεώς r&jv εις περίπτωσήν νοσημά
των συνεπεία άθηροσκληρύνσεων εΐ
ναι πολύ όλιγώτεραι άπό τους μή 
καπνιστός. Εσχάτως άπεδειχθη τή 
βοήθεια βιολογικών μεθόδων οτι. καί 
ή πηκτικότης του σϊματος διαδραμα
τίζει σοβαρόν λόγον εις τήν γένεσιν 
τής νόο’ου καί οτι ύφίσταται στενή 
σχέσις μεταξύ μεταβολισμού τών λι
πών (λιπαρούμία) καί πήξεως τού 
αίματος. Σκόπιμον εΐναι ότι εις ά
τομα τά όποια έκ κληρονομικής δια- 
θέσεως ή ίδιοσυστάσεως παρουσιά
ζουν ύπερχολιστεριναιμία καί παθο
λογικόν μεταβολισμόν τ<ών λιποπρω-

σιτα πτωχή εις λίπος ή τελεία απο
χή έκ τούτου.

Εις τούς παχύσαρκους επιβάλλε
ται ή έλάττωσις τού βάρους καί δή 
εις τούς ήλικιωμένους, ύττοβοηθώντοα 
ούτω εις την άπολίπωσιν ταυ οργα
νισμού, διότι όρθώς ό Γερμανός Κα
θηγητής Μάρξ Μπύλγκερ εΐπε «τό 
στομάχι μας καί ή κοιλία μας εΐναι 
δ θάνατός μας».

Έκ τού 
πιβαρύνεται

ηύξημένου βάρους έ- 
τό αρτηριακό συ- 

ιής έναποθέσεως επι
βλαβών ουσιών. Συνεπεία τής νόσου 
ταύτης οί άρτηρίες σκληρόνονται, ό 
αυλός των σμικρύνεται, τό εσωτερι
κόν τοίχωμά των φθείρεται, αυξάνει 
ή πηκτικότης καί ή γλοιώτης τού 
αΐματος, δυσχεραίνεται ή κυκλοφο- 

ι ρία τούτου μέ αποτέλεσμα τάς θρομ
βώσεις, καί τάς αιμορραγίας τών 
αρτηριών. Τελικέος ή Ιατρική έρευ
να εισδύει όλονέν καί περισσότερον 
εις τήν έπίλυσιν τοΰ προβλήματος 
τούτου καί προσκομίζει νέας καρπο
φόρους αντιλήψεις διά τήν πρόλη- 
ψιν, τήν διάγνωοιν καί τήν θεραπεί
αν της άθηροσκληρύνσεως. Βασικές 
κατευθύνσεις διά τούς άνθροώτους 
τούς διανύοντας ηλικίαν άνω τών 40 
ετών είναι αί κάτωθι: 1) καθημερινή 
γυμναστική έν μέτρφ. 2) λογική λή- 
ψις τροφών προς διατήρησιν απαθε- 
ρού βάρους, άναλόγως τής ήλικίας 
καί τού ύψους. 3) προσπάθεια: δια- 
τηρήσεως ψυχικής ήρεμίας. 4) άπο- 
φυγή λιπαρών ούσιών καί κάπνισμά-;

; τος και 5) άπαραίτητος δωρος νυ-’ 
ι κτερινος ύπνος. Σ\:ά τής τηρήσεως 1 
, τών άνωτέρω κανόνο^ν μειώνονται ση- 
ϊ μαντικώς οί σπουδαιότεροι ένοχοι 
■ παράγοντες διά τήν γένεσιν τής άθη- 
; ροσκληρύνσεων καί τών διαφόρων 

~ΐναι νόσος συχνότερα έπι άν- ■ νοσημάτων συνεπείς ταύτης.
5ν παρά επί γυναικών. Έτερος ι ■
;κός παράγων μεγίστης σπουδαι- ΠΑΝ. ΧΑΤΣΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ I

Έκ τής διατροφής ένοχοποιοΰνται 
ή ύπερδολική λήψις τροφής, πού έχει 
ζς συνέπεια τήν αύξησιν τού βάρους, 
καί ή κατανάλωσις ύπερβολικών πο
σοτήτων λίπους. Διάφοροι έπιστή- 
μυνες όπως ό Κέΰς, ό Χουάϊτ καί

διατροφής τών διαφόρων λαών, υ- 
π-ίρασκίζουν σοοαρώς τήν ένοχοποί- 
■σ;ν τού λίπους, τό όποιον συμβάλ
λω σημαντικώς εις τόν Θάνατον άττό 
καρδιακά νοσήματα, λόγφ άθηρο· 
οκλίηρύνοεως, τών στεφανιαίων αρτη
ριών τής καρδιάς. Τουναντίον λαοί 
.τού διατρέφοντοΊ μέ έλάχιστα λίπη 

σχεδόν άπό Θάνα- 
άθηροσκλη ρυντ ι κόν 

α καί υποδεικνύουν 
ήλαττω μ ένη ς Θνησ ι- 
πωνίαν καί πολλές ί 
• χώρες; Κατά μίαν;

Ντάτς 47% Θα- 1 
νάτων οφείλονται εις νοσήματα άθη-: 
ρο σκληρυντικά 
ρευματισμούς.

ΐκον

Την

KCXI

ΗΜΟΥΝΑ ΧΥΝΕΤΑΙΡΟΧ JETHH ΤΣΕΠΗ £ΑΧ
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«Γειά σου Κύρ Γιάννη!». «Τί γί

νεσαι Μπάρμπα Γιάννη;». Κάπως ε- 
τσι, εγκάρδια καί σπλαχνικά, μέ χαι-! 
ρετουν όλοι οί ένοικοι τής πολυκα- \ 
τοικίας όπου είμαι θυρωρός. "Ολο j 
Κυρ Γιάννη καί Μπάρμπα Γιάννη: 
γιατί είμαι 52 χρόνων καί τό δεί- > 
χνω. Μου φαίνουνται τά χρόνια για-1 
τί έχω κάνει κάπου δεκαπέντε, χρο j 
νάκια φυλακή, μά αύτό'... δέν τό δεί
χνω. Καί δέν θά καταλάβουν ποτέ 
οί νοικοκυραΐοι τού σπιτιού γιατί τήν 
ώρα πού κατεβαίνουν γιά νά βγουν 
έξω τό μάτι μου πέφτει πάνω στο 
πέτο τους — δχι βέβαια έκεΐνο που 
σκεπάζει τήν καρδιά: άλλά τό άλλο 
πού χαϊδεύει τό πορτοφόλι. ΚΓ έίταν 
γυρίζουν κ’ εΐναι καλοκαίρι το μάτι 
μου πέφτει οτή δεξιά; τσέπη του παν 
ταλονιοΰ, τήν ώρα πού ανεβαίνουν 
τή σκάλα ή πάνε νά μπουν στό α
σανσέρ. Κ Γ άν εΐναι τό στήθος τους 
πιο άντρίκιο άπ’ ότι δείχνει τό κορ
μί τους, ή τό δεςί τους μπούτι κά
τω ακριβώς άπό τό ύφασμα τής. τσέ
πης, μοιάζει νά ’χει πρισθή σάν α
πό κακοήθη όγκο, που χρειάζεται ά
μεση έιτέμβαση τότε., τό μάτι μου 
πέρνει μιά άλλόκοτη υπνωτισμένη 
έκφραση. Λές κΓ άπ’ αυτή τή τσέ
πη πού χάσκει έχει ξεπεταχτεΐ τό 
κεφάλι μιας κόμπρας καί μέ καρ
φώνει μέ τά δαιμονισμένα της μά
τια. Ή καρδιά: μου κουδουνίζει σάν 
ξυπνητήρι ρολογιού. Είμαι έτοιμος 
νά σαλπάρω. λΑά νιώθω ενα σφίξιμο 
στό κεφάλι ι·Γ ένα βούϊσμα σάν σει
ρήνα συναγερμού. Τραβιέμαι γρή
γορα πίσω, καί χώνουμαι στήν πο- 
λυθρονίτσα μου. Τό μάτι μου πέφτει 
στό παράθυρο. Αύτό δέν έχει σίδε
ρα κ’ έξω φαίνεται δ ήλιος. Εΐναι 
κάπου τρία χρόνια πού τό παράθυ
ρό μου δέν έχει σίδερα, κ’ δ ορί
ζοντας εΐναι ανοιχτός, καί μπορώ νά 
αναπολώ... νά αναπολώ...

...Τριάντα χρόνια ζοΰσα άπό τιςί 
τσέπες σας. Έκεΐ βρισκόντουσαν; 
καί τό χαρτζιλίκι μου καί όλα μου · 
τά έξοδα. ’Ένιωθα πώς σάν βιοπα- 
λο:ιστικό επάγγελμα ήταν τό πιο ευ- 
κο?\θ, σίγουρο καί γρήγορο άπ’ ό
λα. Καί τόσο συναρπαστικοί Μοιά
ζει σάν τήν πρέζα. "Απαξ άρχίσεις}

δέ οόΟ κάνει καρδιά νά σταματή
σεις. Μόνο πού ’χει κάτι τό οόλικο 
—τό πολύ σόλικο, "Αν δέν σού κά
νουν τής φυλακής τά σίδερα, τότε 
κάλιο νά μήν αρχίσεις καί νά πιά- 
σεις μιά τίμια δουλειά. Σ’ ολη μου 
τή ζωή δέ γνώρισα κανένα ?\εβέυτη 
πορτοφολά πού να μήν πήγε στό 
Φρέσκο, τρία, πέντε, δέκα καί είκο
σι χρόνια άκόμα.

"Ομως τί τά θές. Σέ πιάνει πί
κρα νά βλέπεις εκείνους τούς χτικιά- 
ρικους μεροκαματιάρηδες νά γυρί
ζουν τό βράδυ στις φαμίλιες τους 
καί δ παράς πού κουβαλούν, ύστερα 
άπό όχτώ ώρες ίδρωτα, νά μήν τούς 
φτάνε; ούτε γιά μιά οκά κρέας. Ε
γώ μέ μιά εγχείρηση έβγαζα ολό
κληρο τό έβδομαδιάτικο. Τέσσερες 
επιδέξιες βουτιές, καί νά τό μηνιά
τικο τού χτικιάρη. Ούτε ϊδρως, ού
τε κόπος, ούτε γκρίνια μέ τούς ερ
γοδότες, τούς φόρους τό ΙΚΑ και τά 
χαρτόσημα.

Έγώ έβγαζα κάνα πεντάρι τό 
μήνα. Άλλά δούλευα μόνο τά Σαβ
βατοκύριακα. Τις άλλες μέρες γλέν
ταγα σάν αριστοκράτης μέ τούς α
ριστοκράτες. /λύτες οί δυό μέρες εΐ
ναι οι πιο βολικές. Οί τσέπες είναι 
πιο πολύ φουσκωμένες, ό συνωστι
σμός μεγαλύτερος καί ή δουλειά πιο 
εύκολη καί σίγουρη. Γ.Γ αυτό ήμου- : 
να τυχερός και πιάστηκα μόνο καμ- 
μιά εικοσαριό: φορές. Άπό τά τρι- · 
άντα χρόνια τής σταδιοδρομίας μου '■ 
τά δεκαπέντε τά πέρασα στή φυλα
κή. Βέβαιο: αυτό μου κατέβασε τό 
εισόδημα στό μισό. Μά δέ βαρυέ- 
οαι άρκεΐ νά τό πάρεις απόφαση,, 
καί τότε, 15 χρόνια ψο^ρίτης και 15 
χρόνια κύριος τών πέντε χιλιάδων.

Τό επάγγελμα τού πορτοφολά δέν 
εΐναι τυχαίο. Χρειάζεται νεύρο, ά- 
τσιδοσόνη, ταχυδακτυλουργία καί... 
εξυπνάδα οπήν κουβέντα (γιά νά κοι 
μίζεις τό Θύμα). Άλλά αύτά δέ φτά
νουν. Πρέπει νά ’χεις καί τη διάθε
ση νά περάσεις τά τρία πέμπτα τής 
καριέρας σου στη φυλακή. ’Άλλοι ΐ 
τά καταφέρνουν άπ7 τήν άρχή, πά- ; 
νε καλά, τούς πιάνουν, ξαναβγαίνουν ί

Συνέχεια ει$ τήν 4ην Σελίδα ’

Γόησσες, σειρήνες, άρπες μαγεμένες, 
κορμιά τριανταφυλλένια άλικα χείλη, 
κόμες χρυσές, ματιές γαληνεμένες 
τής οπτασίας τους τό .φάσμα έχουνε στείλει.

Πλάσματα θεΐ·α, λαχταριστά δοσμένες 
σάν το γλυκό στόν άνθρωπο σταφύλι, 
μέσ’ άπό τους αιώνες παντού διεσπαρμένες 
μ' ονόματα αιώνια χωρίς νάχουνε δεΐλι.

Σεμνές Μαρίες, ΊΓζιοκόντες δοξασμένες, 
κάτω άπό τό ταπεινό τους τό σκοτεινό μαντήλι. 
Αάουρες, Έλβίρες, Βεατρίκης καί Ελένες.
Μαγδαληνές σκυφτές πιά καί Μάσλοδες σσ.ν ήλιοι.

ΚΓ άν κάποιες μου ή υμνωδία πάει ν’ άδικήση 
Θσναι καμμιά Λήδα ή Φρύνη ή Λαΐδα
ή άλλες που γΓ αυτές τους Θρονιά ’χουν πελεκήσει. 
"Ολες μαζί δ’ απόκοσμο: φωνάζουν: «Ζήτω, 
άπό γυναίκας ττάντα τά φαύλα έρρύη 
άλλά κΓ έκ γυναικός πηγάζουνε τά κρείττω»!

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΒΑΠΙΟίΙΙΕΙ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου.);
Συγκινητική ήταν η συνάντησις έ-! 

κεΐ, μέ τους άλλους πατριώτες καί j 
συγγενείς μας, πού είχαν φτάσει κι’ί 
αύτοί, ύστερα άπό τόσες συμφορές^ 
καί περιπλανήο'εις σέ κάθε λογής ί 
τόπους, πού τους έρριξε ή σκληρή 
τύχη τους.

Κλ,αίγαμε μέ τις συμφορές καί 
τά χάλια τών δυο-τυχισμένων πατρ-ιω 
τών μας, πού ανταμώναμε. Κλαίγά
με κ;' αυτοί μέ την κατάντια τή δι
κή μας... ’Ανθρώπινα ναυάγια στους 
δρόμους, σάν τούς άτσίγγανους· ... 
Πώς γίναμε έτσι αγνώριστοι·...

Σκληρή καί άδικη μοίρα, πώς μάς 
κατήντησες... ’Αγκαλιαστήκαμε μέ 
συγκίνηση καί κλάψαμε, αρκετά γιά 
τή συμφορά μας.

Έκεΐ κοντά στα άλλα πληροφορη- 
θήκαμε πώς Θά έγίνονταν συνοικι
σμοί γιά τήν εγκατάσταση τών 
προσφύγων, οτι ή Κυβέρνησις Θά με- 
ριμνοΰοε γιά μάς καί πώς μπορού
σαμε να κατοικήσουμε σέ συνοικι
σμούς κοντά σέ πόλεις, ή άγροτικώς 
σέ. χωριά καί ακατοίκητα μέρη, πού 
θά τά: ξεχερσώναμε και θά καλλιερ
γούσαμε,..

Έσβυναν όμως και οί τελευταίες ■ 
μας ελπίδες, ότι μετά τό σταμάτη-. 
μα ταυ πολέμου, θά ξαναπηγσίναμε j 
στους τύπους μας, στή νή τών πα- ■ 
τέρων μας, τήν ευλογημένη καί εύφο
ρη ’Ιωνία μας... "Ώστε στ’ αλήθεια 
δέν έπρόκειτο νό: ξαναγυρίσουμε πιά 
στην πατρίδα; ’Απίστευτο

’Αλλά καί σάν γυρίζαμε τώρα πιά 
—-σκεπτόμαστε-.. μήπως θά βρήσκα-
με τούς γονείς μας; πού πέθαναν ά
πό τις κακουχίες, τούς άνδρες ή τά ?

παιδιά μας πού χάσαμε στήν εξο
ρία; μήπως υπήρχε τουλάχιστον έ
νας τάφος γι’ αύτούς, γιά νά< άνά- 
ψουμε ένα κερί καί νά τούς κλά
ψου με.. .

Θά μπορούσαν νσ. ςαναδοΰν οί 
τραγικές μανάδες τούς τόπους που 
άντίκρυσαν τά κεφάλια τών παιδιών 
καί τών συγγενών τους, νά κολυμ- 
βοΰν μέσα στό αΐμα τους, καί έχα
σαν τά λογικό: τους; Μέ τί βρασμό 
ψυχής, θά άντικρύζαμε τούς αίμοβό- 
ρους, φονιάδες καί καταστροφεΐς 
μας, νά σαρκάζουν μέ τή συμφορά 
μας καί νά χαίρονται τά κλεμένα ύ
παρχο ντά μας;

’'Οχι!... χίλιες φορές όχι, ούτε τήν 
Πσ.τρίδα μας πιά ούτε τή δουλεία, 
την τυραννία καί τις σφαγές...

Νέα Πατρίδα μας πιά θά γινόταν, 
όποια γωνιά γης θά μας έτύχαινε, 
άπό τή φτωχή τήν πυκνοκατοικημέ- 
νη άλλά ΕΛΕΥΘΕΡΗ μητέρα Ελλά
δα... καί όπου θά έγραψε ή τύχη 
μας... Ελεύθεροι δσοι πιά μείναμε 
ζωντανοί, άν καί άρρωστοι καί χά
ρο καμμένοι, νοιώθαμε πώς θά βρί
σκαμε τήν αδάμαστη θέληση καί τή 
δύναμη νά ξαναρχίσουμε άπό τήν 
άρχή...

Μέ τή σπάνια εργατικότητα καί 
τήν αντοχή πού μάς χαρακτήριζε θά 
προσπαθούσαμε πάλι, θά πολεμού
σαμε μέ όλες μας τις δυνάμεις, μέ
χρι αυτοθυσίας νά δημιουργήσουμε 
κάπου, μία νέα ζωή, νά ζήσουμε διά 
τίμιων μέσων...

Στά έντυπά πού μάς- ‘μοιράσανε' 
γιά νά δηλώσουμε τις περιουσίες 
μας πού μείνανε στά χέρια τών Τούρ

(Συνέχεια εί$ τήν 4ην σελίδα)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ;

1. Μιά άπό τις ωραιότερες τοπο
θεσίες τής πατρίδος μας.— Ή μι
κρότερη ηλικία ψηφοφόρου.

2, 'Αξιωματικός τού ναυτικού (αί- 
τιατ.).

3. Γίνονται στον στρατό καί στα 
σκοπευτήρια (άντιστρ.).—- Άπετέλε- 
σε τήν βάσιν μιας θεωρίας.

4. Τέτοιος υπάρχει καί στόν 
στρατό.

5. ’Άρθρον (αίτιατ.).— 'Ένα βου
νό τής Κρήτης.

ό. Υποθετικόν.— Μαγειρικόν 
σκεύος στήν γλώσσα τής πατρίδος 
μας (άντιστρ.).

7. Βυζαντινή μουσική νότα.— ‘Έ
να αναψυκτικό.

8. Τό σχιστό νύχι τών ζώων (άν- 
τιστρ.).— Γλυκοχάραγμα (άντιστρ. 
—άρχαϊστί).

9. Υποκοριστικόν ανδρικού ονό
ματος.—’Αντίστροφη γραφή του 250. 
ΚΑΘΕΤΩΣ:

ί. ’Απαραίτητος σέ κάθε πνευμα
τικό ίδρυμα.

2. Γαύγισμα (άρχαϊστί - αιτιατι
κή).— Μουσική νότα.

3. Τό μέλος (άρχαϊστί).— Τέως 
’Αμερικανός πρεσβευτής στήν Ελ
λάδα.

4. Λέξις τής δημοτικής προσφιλής 
στους μπεκρήδες.— Μ’ αυτήν συνο
δεύεται κάθε επιτυχία στά σπόρ.

5. Άπαρέμφατον συναντώμενον 
πάντοτε στά λογιστικά βιβλία.

. .6, Ίσούτάι προς εκατόν στρέμμα
τα.··—. Ρευστός (αιτιατική).

7. Έργαστήριον κατασκευής με
ταλλικών αντικειμένων.

8. "Αλλη λέξις γιά τό πρήξιμον. 
— Φρούτα τής σημερινής εποχής (άν- 
τιστρ.).

9. Τέτοιος’εϊναι ό νευρικός;
Η ΛΥΣΙΣ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟΝ

ΚΙΜΩΝ I1ANHTYPHS

λιξη τού Λιβισιου. Στους αρχαίους 
ελληνικούς χρόνους ήταν έκεΐ ή Τελ- 
μησσός, καθώς δείχνουν πολλά έρεί- 
πια... Έκτος άπό τους ‘Έλληνες τού 
Λιβισιοΰ καί τής Μάκρης, πού συνο
λικά έφταναν τις 9.500 περίπου υ
πήρχαν καί σέ άλλα χωριά καί κω
μοπόλε ις τής Λυκίσς ‘Έλληνες κάτοι 
κοι μαζί μέ Τούρκους». Λόγιοι του 
περασμένου καιρού, καθώς δ περιώ
νυμος δάσκαλος /Μιχαήλ ΑΛουο’αΐος, 
«τό φώς του /νιβισΐού», ό Κωνσταν
τίνος Ααμέρας καί δ Άνδρέας Ίωαν- 
νίδης έδωσαν οπή συγραφέα τού τό
μου τών παροιμιών, έγγονή του πρώ
του, κ. Κ. Μουσαίου - Μπουγιούκου, 
σέ τυπωμένα κείμενα ή σέ χειρόγρα
φα, τήν πρώτη άφορμή καί τήν πρώ
τη ύλη του βιολιού της. Ή πρόωρα 
χαμένη, έξ άλλου, Μαρία Λιουδάκη, 
συγκέντρωσε πολλές παροιμίες άπό 
τό στόμα Λιβισιανών και Μακρηνών 
έγκαταοπημένων στήν Κρήτη. Άπό 
τις εργασίες αυτές ή κ. Κ. Μουσαίου- 
Μπουγιούκου έξεδιάλεξε 1103, άλ
λες 205 πρόσθεσε ή ίδια άπό τήν 
προσωπικιή της επικοινωνία μέ τούς 
μέτοικους. "Ετσι έσχηματίσθηκε ένα 
σώμα 1,308 Ζτημμάτων. Τυπωνόταν 
τό βιβλίο, δταν ανακοινώθηκαν στή 
συγγραφέα άλλες 202 παροιμίες. 
Αυτές, «κατ’ ανάγκην» πιά, μπήκαν 
στο τέλος άνυπομνημάτιστες.

‘Ως προς τή γλώσσα, ή εργασία 
: τού κ. Ν. Π. Άνδριώτη εΐναι. αληθι
νά υποδειγματική. 'Ο κ. Άνδριώτης, 
άντικρούοντας τον Κρέτομερ καί τόν 
Χατζιδάκη, πού είχαν εντάξει τό 
γλωσσικέι ιδίωμα τοΰ /\ιβίσιου «στή 
μεγάλη ομάδα τών βόρειων ιδιωμά
των τής Νέας Ελληνικής», βρίσκει, 
πώς πολύ περισσότεροί εΐναι τό: γνω 
ρίσματα πού τό συνδέουν «μέ τά κα- 
θαρώς νότια ιδιώματα τής Δωδεκά
νησου, τής Κύπρου καί τής Καππα
δοκίας». Έπειτα προχωρεί στήν ε
ξέταση τών παθήσεων ιών φωνηέν
των κο:ι τών συμφώνων τοϋ ιδιώμα
τος τού Λιβισιοΰ καί, σέ δεύτερο 
τμήμα τού βιβλίου του, εκθέτει τή 
μορφολοχική κατασκευή τοΰ ιδιώ
ματος (όνομα, ρήμα, παραγωγή καί 
σύνθεση). Ακολουθούν οι συντακτι
κές ιδιομορφίες, τό λεξιλόγιο κ’ ένα 
χαριτωμένο διαλεκτικό κείμενο, δεί
γμα προφοράς καί γραφής.

Βέβαια, οί δυό αυτοί τόμοι δέν έ- 
ξαντλοΰν τήν παράδοση τού Λιβισιοΰ 
καί τής /Μάκρης. Υπάρχει ακόμη έ

δαφος γιά τή απονδή καί τήν έρευ
να. Άλλ’ δ,τ> μάς προσφέρεται ήδη
είναι πολύτιμο. ‘Η φωνή τής Λυκίας, 
που οέν θ’ άργήο-η νά σβήση, άνασύ- 
ρεται άπό τό αδηφάγο στόμα του 
χρόνου καί διασώζεται. Έπισημαί
νονται τά στοιχεία, πού τήν ενώνουν 
μέ τή φωνή τού άλλου Ελληνισμού, 
καί τά στοιχεία που τή.- ξεχωρίζουν. 
Θά ήθελα νά μιλήσω ιδιαίτερα γιο: 
τις παροιμίες. Ή συγκριτική τους 
μελέτη αποκαλύπτει και σ’ αύτή τήν 
περίσταση, τήν έλληνική ενότητα 
καί συνέχεια. Φυσικά, δέν πρέπει νά 
λησμονούμε, πώς υπάρχουν αποστά
γματα τής κοινής πείρας τών ανθρώ
πων, πού βρίσκονται, μέ τόν ένα ή 
τόν άλλο τρόπο διατυπωμένα σ’ Ο
λους τούς λαούς καί σ’ όλους τούς 
τόπους’ Έκεΐνο πού ώς προς τή δια
πίστωση τής ένότητος καί τής συνε
χείας έχει σημασία είναι ή ταυτότη
τα της εκφοράς. ‘Η ένότητα δείχνε
ται στήν παράλληλη ανεύρεση πα- 
ροιμισκών εκφράσεων σέ σύγχρονη 
ή περίπου σύγχρονα ελληνικά ιδιώ
ματα. Ή συνέχεια θεμελιώνεται στή 
άμεση σύνδεση παροιμιακών έφρά- 
Ο'εων νεωτέρων προς τις αρχαίες. Εΐ
ναι αδύνατο, δυστυχώς, νά μεταφέ
ρω έδώ παροιμίες τού Λιβισιοΰ καί 
τής Μάκρης μέ τόν τρόπο πού εΐναι 
τυπωμένες στό βιβλίο, ώστε νά υπο- 
σημαίνεται ή φωνητική τους ιδιομορ
φία. Άλλά μπορώ νά χρησιμοποιή
σω μερικές, μεταγραμμένες στή δι
κή μας τή γλώσσα καί νά παραθέ
σω καί τις αντίστοιχες άρχσΐες: 
«Άη — Νικόλα, βοήθα με.—Κούνα 
καί σύ τό χέρι σου. (Σύν Άθηνρ: j 
καί χεΐρας κίνει). Άπ' αγκάθι βγαί- ; 
νει ρόδο κΓ άπό ρόδο βγαίνει άγκά-’ 
θι. (Έκ ρόδων άκανθα, έξ άκάνθης ? 
ρόδον). Τ’ άγώϊ ξυπνά τόν αγωγιά
τη. (Μισθός ιππηλάτην διϋπνίζει). 
Τό αίμα νερό δέν γίνεται. (Αΐμα ύ
δωρ ου τελείται). Ακριβός στά πί
τουρα καί φτηνός στ’ άλεύρι. (Μέ- 
τρω ύδωρ πίνοντας, άμετρεΐ δέ μά
ζαν έδοντες). Έμπάτε, σκύλοι, αλέ
σατε κΓ αλεστικά μή δώσετε. (Εί- 
οέλθετε, κύνες, άλήσετε, μισθούς δέ 
μή παρέξητε). Ανάμεσα στό σφυρί 
καί στ’ άμόνι (Άκμονος μεταξύ καί 
σφυράς). Βουνό μέ βουνό δέ σμίγει- 
όμως άνθρωπος μ’ άνθρωπος σμίγει- 
("Ορος δρει ού μίγνυται, άνθρωπος 
δ’ άνθρώπερ). "Ολοι οί γύψτοι μιά 
γενιά (Χσλκεΐς πάντες γένος έν).

Θά μπορούσα νά παραθέσω πολυά
ριθμα άλλα παρόμο:α, ικανά ν’ άπο- 
καταστήσουν καί τής συνέπειας καί 
τής ενότητας τό αίτημα. Καί εΐναι 
άληθινά συγκινητικό τό φαινόμενο 
λαών έλώηνικών, πού έζησαν σέ τό
σο πολλούς καιρούς ανάμεσα σέ αλ
λόγλωσσους και αλλόθρησκους καί 
μπόρεσαν, παρά τις άένναες και πάν
τα δύσκολουίκητες δυσχέρειες, νά δι
ατηρήσουν θαλερή τή ρίζα τους. Ή
ταν μιά ακοίμητη συνείδηση κατα- 
γύύγής, μιά συνείδηση υπεροχής, πού 

. τούς κρατούσε κ’ εκείνους ακοίμη
τους.

Άπό τήν άλλη μεριά, μπορεί νά 
προσέξη κανείς καί στις παροιμίες 
τού Λιβισιοΰ καί τής Μάκρης γνω
ρίσματα άπό τα χαρακτηριστικότε
ρα τής λαϊκής ψυχής: τήν εύστροφία 
τής φαντασίας, πού επιτρέπει τις ά- 
προσδόκητες παρομοιώσεις, άλλά 
και τή σύνεση, που εξασφαλίζει τή 
στερεότητα τους- τήν είρωυιστική δι
άθεση, πού κάνει εύαπορρόφητες τις 
βαρείες αλήθειες- τήν άυοιχτοστομιά, 
που άγνοεΐ τούς .φραστικούς καί λε
κτικούς άκκισμους καί πετυχαίνει μέ 
συνταραχτική αμεσότητα τό στόχο 
της. Ανήκουν καί οί παροιμίες τού 
Λιβισιοΰ καί τής Μάκρης σ’ ένα λαό 
πού κατάγεται άπό τόν Αριστοφά
νη, που δέν τρέμει τή λέξη καί πού 
αποδέχεται τό χοντρό άλάτι, χωρίς 
ποτέ νά τό μεταμορφώνη σέ αηδια
στική χυδαιότητα. Γιατί, βέβαια, .υ
πάρχουν ύπονοούμενα, πού ντροπιά
ζουν κ’ εκείνον πού τά ξεστομίζει κ’· 
εκείνον πού τά άκούει, καί σταράτσ 
λόγια, πού μπορεί νά ξαφνιάζουν 
τούς ευαίσθητους, άλλά δέν προσβά?\ 
λουν τήν πραγματική ανθρώπινη ά- 
ξιοπρέπεια.

ί. Μ. ΠΑΝΑΓιΩΤΟΠΟΥΛΩΣ

ΟΡΥΧΑΛΚΟΥ, ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
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ΤΙ ΕΦΕΡΕΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΙ ΚΟΣΜΟΝ
(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος)

μήν. Έγινε ό έλενθερωτής μας άπό τον βαρύ ζυγόν της άμερτίας. 
’Έγινε μέ μίαν λέξιν ό Σωτήρ των ψυχών μας. ’Αλλά διά νά έν- 
νοήσωμεν και έκτιμήσωμεν τοΰτο, δτι ο Χριστός είναι δ Σωτήρ των 
ψυχών πρέπει νά μάθωμεν τί αξίζει ή ψυχή, και ο Ιησούς είναι 
εκείνος,

Β) πού διεκήρυξεν τήν άπειρον αξίαν τής ανθρώπινης ψυ
χής, τής άνθρωπίνης προσωπικότητας δπως θά έλέγομεν σήμερον. 
Τι ιδέας ειχον περί τοΰ ανθρώπου πρό Χριστού; Ενομιζον ότι άλ
λοι γεννώνται δούλοι και άλλοι έλεύθεροι. Τους δουΛους δεν τους 
έλογάριαζαν δι’ ανθρώπους, ήσαν άπλά εργαλεία εις την διάθεσιν 
των κυρίων των. Τοιαύτην άντίληψιν περί των δούλων είχαν και 
οί φιλόσοφοι τής περιωπής τοΰ ’Αριστοτέλους. Έρχεται λοιπόν ό 
Ίησοϋς και διακηρύσσει δτι ό άνθρωπος είτε δούλος είτε ελεύθε
ρος έχει άπειρον αξίαν ένεκα τής έν εαυτφ ύπαρχούσης ψυχής «τι 
δώση άνθρωπος αντάλλαγμα τής ψυχής αυτού;». Διεκήρυξεν δτι 
πάντες οί άνθρωποι είναι τέκνα ένός και τοΰ αύτοΰ πατρός και α
ποτελούν μία καί τήν αυτήν οικογένειαν. Ως τέκνα δέ τοΰ αυτοΰ 
πατρός έχουν καθήκον καί ύποχρέωσιν νά άγαποΰν ό ένας τόν άλ
λον. Γίνεται λοιπόν,

Γ) Τό Θειον Βρέφος δ κήρυξ τής αγάπης καί τής άδελφωσύ- 
νης, τής αλληλεγγύης καί τής δικαιοσύνης. Ενώ πριν ό άνθρωπος 
διά τόν άνθρωπον ήτο λύκος ενώ προηγουμένως έβασίλευεν ή αδι
κία, δ Τίός τής Παρθένου έδίδαξε τήν αγάπη καί έγινε ό κήρυξ 
καί έξημερωτής τής άνθρωπότητος. Έκεϊ πού ύπήρχον όρνεα αρ
παγής καί καταδυναστεύσεως, Εκείνος Ανακαινιστής των ψυχών 
άνέδειξεν έργάτας καί ήρωας και αποστόλους τής φιλανθρωπίας 
καί τοΰ ελέους, τής δικαιοσύνης καί τής αύταπαρνήσεως. Έν τφ 
όνόματι τού Ίησοΰ κτίζονται τώρα φιλανθρωπικά καταστήματα 
νοσοκομεία, πτωχοκομεϊα, Ορφανοτροφεία μέ σύμβολον καί έμβλη
μα τόν Σταυρόν. Τοιουτοτρόπως διά τής μεγάλης εντολής τής α
γάπης άνεγνωρίσθη ή ανθρώπινη αξία τής γυναικός, έθεραπεύθη- 
σαν και έξετιμήθησαν αί ποίκιλαν άνάγκαι των πασχουσών τάξεων 
και ήρχισε ή ήθικοποίησις τών ατόμων, των κοινωνιών καί των 
λαών. Καί αυτό είναι τό,

Δ) αγαθόν πού έφερεν ό Χριστός είς τόν κόσμον. ’Έγινε ό 
ανακαινιστής τών ήθών. Αυτό έννοεϊ ό ’Απόστολος Παύλος όταν 
λέγει «έπεφάνη ή χάρις τοΰ Θεού ή σωτήριος πάσιν άνθρώποις, 
παιδεύουσα ήμας ίνα άρνησάμενοι τήν ασέβειαν καί τάς κοσμικός 
επιθυμίας σωφρόνως καί δικαίως και εύσεβώς ζήτωσεν έν τω νϋν 
α’ιώνι» (Τιτ. 6, 11—12). Είς. ποιαν κατάστασιν εΰρίσκοντο τά ή
θη τών ανθρώπων πρό Χριστού περιγράφει κατά τρόπον παραστα
τικόν ό φιλόσοφος Σενέκας, δστις λέγει τά έξής. «Μέγιστος τις γί
νεται αγών τής φαυλότητος, τά κακουργήματα γίνονται έν δψει 
πάντων και τοσοΰτον ή κακία έπερρώσθη όίστε ή αρετή ούχ’ι σπά
νιά άλλ’ ούδεμϊα». Βεβαίως δέν απέδωσε μέχρι σήμερον έν τω συ- 
νόλω του, τούς καρπούς του, δ χριστιανισμός. Είς τοΰτο δμως δέν 
πταίει ούτε ό ιδρυτής αύτοΰ ούτε αί άρχαί του, άλλα ή άνθρωπό- 
της καί μόνον, ή οποία έν τφ συνόλφ της, όχι μόνον δέν ήθέλησε 
εϊλικρινώς νά ένστερνισθή τό εύαγγέλιον καί τάς κοινωνικός άρχάς 
τοΰ Ιησού αλλά κατεπολέμησε και καταπολεμεί άκόμη αύτάς.

Εύχομαι κανείς έξ εκείνων οί όποιοι άναγινώσκσυν τάς γραμ- 
μάς αύτάς νά μή είρίσκεται είς τήν θλιβερόν αυτήν θέσιν άλλά νά 
άνηκωμεν είς εκείνους πού έξετίμησαν καί έκαμαν κτήμα των τά 
μεγάλα αύτά πνευματικά δώρα πού έφερεν εις τον κόσμον ό Κύρι-. 
°ξ· Είς εκείνους οί όποιοι ώς άλλοι νεότεροι μάγοι πού παρηκο- 
λούθησαν την ακτινοβολίαν τού άστέρος Του, μέσα εις τό στερέω
μα τών δυο χιλιάδων ετών κλίνουν εύλαβώς τό γόνυ πρό τής Φάτ- 
νης καί άνακηρύσσουν τόν έν αυτή γεννηθέντα Σωτήρα ,κα'ι Λυ
τρωτήν. Εκτιμώντες δε βαθύτατα αγαθά πού προήλθαν, ας προ- 
σκυνησωμεν νοερώς τό θαυμαστόν Παιδίον τής Φάτνης και άς χα- 
ρισωμεν εις αυτό αντί χρυσου, λιβανου και σμύρνας, λατρείαν καί 
άφοσιωσιν πνευματικήν από τό Θησαυροφυλάκιον τών ψυχών μας, 
«έγεννήθτ; τοίνυν καί σάρκα ίνα σύ γεννηθής κατά πνεύμα». Χρι
στός γεννάται δοξάσασε, Χριστός επί γής Τψώθητε!

........... Άρχιμ. ΔΑΜΑΣΚΗΗΟΣ AAZAPiAKX 

ΜΑΚΡΗ, Η ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΛΜΗΣΣΟΙ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΜΠΛΟ ΓΗ Κ ΑΣΣΟ

Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδας
"Οταν πλέον φθάσαμε έξω από τή 

Μάκρη κατελήφθην άπό συγκίνηση, 
πού άντίκρυσα μετά από 43 έτη τά 
βουνά τής πατρίδος μας. 'Έτρεχαν 
δάκρυα άπό τά μάτια μου. Μόλις εί- 
σήλθε τό πλοίο στο λιμάνι είδα ένο 
μεγάλο τουρκικό πλοίο μέ 1.000 του 
ρίστες άπό την Κων)πολη. Σέ λίγο τό 
πλησιάσαμε, οπότε άρχισε νά σφυρί- 
ζη ό «Πανορμήτης», ένώ τά όργανα 
έπαιζαν διάφορα ελληνικά λαϊκά κομ 
μάτια. ■ .

Οι Τούρκοι μάς ύπεδέχθησαν μέ 
τρεις καμήλες μέ πολύχρωμα χαλιά, 
νταούλια, ζουρνάδες καί πλήθος κό
σμου ήλθαν στην προβλήτα γιά νά 
μάς ύποδεχτοΰν.

Μόλις δέσαμε επιβιβάσθηκε του 
πλοίου ό έκ Κώ καί γνώστης τής ελ
ληνικής γλώσσης λιμενάρχης Χου- 
σεΐν Έφέντης, όπου επιθεώρησε τό 
πλοΐο καί τά διαβατήρια έν συνε
χείς δέ αποβιβαστήκαμε τού πλοί
ου.

Μετά λύπης μου έκύτταζα νά προ
σανατολιστώ καί νά δώ τό σπίτι μου 
καί τά γειτονικά σπίτια, αλλά ουδέν 
ίχνος εύρέθη που νά μαρτυρεί δτι ή
ταν ή Ελληνική Μάκρη, διότι ό τε
λευταίος σεισμός πού έγινε τό 1 958 
δεν άφησε τίποτε όρθιο. Έστοίχισε 
δέ 30 νεκρούς καί 300 τραυματίες. 
Ή ωραία προκυμαία εΐχε πάθει τε
λεία καταστροφή καί έξηφανίσδη λό- 
γφ τής καθιζήσεως. Τά εξαιρετικά 
ώραΐα αρχοντικά σπίτια, τά τζαμιά, 
ή έκκλησία του Άγ. Νικολάου, τό 
Σχολεΐον εις τό όποιο φοιτούσα, τό 
Παρθεναγωγείο, όλα είχαν σβύσει ά
πό τό πρόσωπο τής γης. Στη θέση 
αύτών χτίστηκαν κρατικά άντισει- 
σμικά σπίτια, οπού στεγάζονται σή
μερα 8 χιλιάδες εργάτες καθ’ ότι ή 
περιοχή είναι πλούσια είς μεταλλεύ
ματα χρωμίου, νικελίου, μαγγανίου 
καί σιδήρου τά όποια εκμεταλλεύον
ται ξένες έταιρεΐες.

Οί κάτοικοι τώρα είναι πενιχρά 
ένδεδυμένοι, τό φέσι καί ό φερετζές 
έχει καταργηθή διά νόμου, ελεύθε
ρες περιφέρονται μέ τά παιδιά τους 
οί Τουρκάλες, ομιλούν καί συζητούν 
μέ κάθε ξένο, πράγμα πού ήταν άδύ- 
νατο προ τού Κεμάλ.

Μπήκα σ’ ένα φαρμακείο καί μού 
έκαμε εντύπωση ή φθήνεια των φαρ
μάκων, ολα σπεσιαλιτέ καί τό έν

1 ττέμπτον τών (δικών μας.
Άπό οικονομικής πλευράς υπάρ

χει μεγάλη κατάπτωσις. Τά κατα
στήματα πού υπήρχαν προπολεμικώς 
μέ τις μεγάλες καί πλούσιες αποθή
κες δέν υπάρχουν πλέον.

Ό λιμενάρχης τής Μάκρης θέλον
τας νά μέ εύχαριστήση μόλις έμαθε 
δτι ήμουν άπό τή Μάκρη καί ιατρός, 
μου έθεσε εις τήν διάθεσιν μου τό 
γυιό του μέ τή μοτοσυκλέττα του, ό
που μέ γύρισε ολη τή Μάκρη.

Πήγα στον στρατώνα πού εΐναι 
πάνω σ’ ένα ύψωμα καί άντίκρυσα ό
λη τή Μάκρη μέ τό λιμάνι της.

Δέν υπήρχε ίχνος πού νά θυμίζη 
τήν Ελληνική Μάκρη, άλλά τώρα ευ- 
ρίσκεται χτισμένη αντισεισμική πό
λις Φετιχιέ, πού σημαίνει νικήτρια.

Ή Μάκρη άπό αρχαιολογικής 
πλευράς παρουσιάζει μεγάλον ενδι
αφέρον. Στην αρχαιότητα λεγόταν 
Τελμησσός. Οί δέ κάτοικοί της διέ- 
πρεψαν είς τά γράμματα καί τό εμ
πορίαν.

Πλησίον τής πόλεως σώζεται ή 
Άκρόπολις τής άρχαίας Τελμησσού. 
έξ ου καί τό όνομα. Έττΐ λόφου σ- 
ποκρήμνου άνοικοδομήθη κατά τόν 
μεσαίωνα παρά τών ιπποτών τής Ρό 
δου.

Σώζονται επίσης αρχαία θέατρα., 
μεγαλοπρεπείς σαρκοφάγοι καθώς 
καί πλεΐστοι λαξευτοί μέσα σέ βρά
χους μέ έπιγραφές καί ανάγλυφους 
χώρους, οί οποίοι κατά τήν αρχαιό
τητα έθεωροΰντο ώς κατοικίες τών 
μάντεων.

Μεταξύ τών ευεργετών τής Μά
κρης την πρώτην θέσιν εις τήν 'Ελ
λάδα κατέχει ό τέως Γενικός Διευ
θυντής Αστυνομίας Ν. Ύόρκης, 
Σαράφης, πού άφησε - κληροδότημα 
200 χιλιάδες δολλάρια έκτος τών 
άλλων, διά νά χτίσουν τά λουτρά τών 
Αθηνών στο Πεδίον τοΰ "Αρεως, τά 
όποια άκόμη δέν έχουν δή τό φώς 
τού ήλιου.

Μετά άπό 4ωρον παραμονήν άνε- 
χώρησα παίρνοντας ώς μόνο δώρο 
και ενθύμιο άπό τή γενέτειρα, έ
να κουτί μέ χώμα τής Μάκρης γιά 
νά τό παραδώσω στον έν ΆΘήναις 
Σύλλογό μας.

Ή χαρά καί ό πόθος μου γιά νά 
δώ τό μέρος όπου γιά πρώτη φορά 
άντίκρυσα τό φώς εΐχε πραγματο- 
ποιηθή.

MIX. ΣΙΤΕΣ

ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΕΣ ΝΟΤΕΣ
ΜΥΜΗΜΑΤα ΑΠΟ ΤΗΝ

(Συνέχεια έκ της 2ας σελίδας) 
ωτες, μέ καλούν, μέ τήν σειρά καί 
μέ φιλοξενούν. Χθες μέ κάλεσε 
ό Πατριώτης μας κ. Νικόλαος 
Καλέζης. Αί αναμνήσεις μας έφε- 
σαν εις τά άγια χώματα τής πα· 
τρίδας μας. Σέ λίγο μού δίνει τήν 
Μάκρη νά διαβάσω τοΰ μηνάς ’Ι
ουλίου. Είς τήν πρώτη σελίδα τό 
ΛΙΒΙΣΙ αναγγέλλει τήν θλιβε
ρόν εΐδησιν προς δλους τούς πα- 
τριώτας, τόν αίφνίδιον θάνατον 
ιού ΙΙροέδρου κ. Μιχαήλ Σαρά
φη. Δέν μπόρεσα να συνεχίσω. Ά 
ναλύθηκα σέ δάκρυα... ΙΙένθιμες 
νότες, θά χτυπήσω τώρα. 'Όσο ό 
πρόλογός μου ήτο ένα όνειρο, μιά 
συνάντησις 40 ετών, τόσο ό επί
λογος, θά είναι θλιβερός. Τό τα
χυδρομείο έφερε τήν έφημεριδοΰ- 
λα εδώ είς τά πέρατα τοΰ κόσμου, 
γιά νά μάς άναγγείλη τόν θάνα
τον, τοΰ έμψυχωτοϋ υας Προέ
δρου. ΜΕΤΑ ΛΤΠΗΣ AITEA- 
ΛΟΜΕΝ. καί δσο κυλούν τά χρό
νια τής ζωής τού ανθρώπου καί 
δσο ή ζωή πλησιάζει προς τή δύ
ση της, τόσο δίνει τήν τρομακτι
κή έντύπωση πώς ό ρυθμός της 
γίνεται πιό γρήγορος και ή ζωή 
πιο φευγαλέα. Φεύγει μέ μιά τα
χύτητα πού καταπλήττει καί συν
τρίβει, καί σοΰρχεται νά φωνάξης 
σάν τόν Λαμαρτίνο: «Δίπλωσε 
χρόνε δίπλωσε τ’ ακούραστα φτε
ρά σου».

Νά διπλώση τά φτερά του έ
στω καί γιά λίγο, νά κυττάξη τήν 
αδιάκοπη φθορά, τόν θάνατο πού 
φέρνει γύρω του, νά συμπονέση 
λίγο τό άδύνατο, ανθρώπινο παι- 
χνιδάκι του. Νοιώθεις δμως αμέ
σως πόσο μάταια καί πόσο χαμέ
νη, είναι μιά τέτοια προσπάθεια 
σου καί δέν επιχειρείς. Διαισθά
νεσαι τήν συντριπτική παντοδυνα 
μία του καί προτιμάς, νά σωπά- 
σης. Νά τόν πής αδυσώπητο, α- 
τεγκτον, άμείλικτον, μά μόνο παν- 
δαμάτορα μπορείς νά τόν πής.

Μας άναγγέλλουν τον θάνατον 
αί εφημερίδες και λέμε πάει κ’ 
αυτός. Πιανοΰ μαντάτα άραγε θ’ 
άκούσωμε κατόπιν. Κανείς μας 
δέν τθ ξέύρεί. 'Ένα μοναχά εί
ναι βέβαιο, πώς ποτέ δέν θά ά
κούσωμε τά δικά μας. Αύτά θά τ’ 
ακούσουν άλλοι.

Αναγνώσται μου τήν ζωή τήν

ΗΜΟΥΝΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ' ΣΑΣ 

Τ’ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Γλύστρησα τά τρία μου δά 
κτυλα στην τσέπη του. Τό πορτοφό
λι ήταν βαρβάτο, καί κόντεψε νά 
μου πέσει. Τό ’χωσα γρήγορα στην 
τσέπη μου. Εκείνη τήν ώρα φτάνα
με στην ΚοώλιΘέα. Κατέβηκα βια
στικά. Πιό κάτω τά μέτρησα. Ή
ταν ένα πάκο τών πεντακοσίων. Με
γαλείο! ’Έρριξα τό πορτοφόλι σ’ έ
να γραμματοκιβώτιο. Εΐναι ό καλύ
τερος τρόπος νά γλυτώσεις άπό ένα 
«τεκμήριο» καί νά εξυπηρετήσεις καί 
τόν άνθρωπο (ταυτότητες αποδεί
ξεις καί άλλα χρήσιμα πράματα) δί
νοντας καί στο Ταχυδρομείο μιά ευ
καιρία νά φανή χρήσιμο.

’Έχουμε δυο ειδών πελάτες, παρν- 
τόν, θύματα. Τούς ξύπνιους καί τούς 
κοιμισμένους. Οί πρώτοι έχουν πάν
τα τό νοΰ τους καί πουλούν άκριβά 
τό πορτοφόλι τους. Οί δεύτεροι, κοι
μισμένοι, κοιμώμενοι, μεθυσμένοι 
κλπ. εΐναι οί πιό εύκολοι. ’Άν μάλι
στα δέν νιώθουν τίποτα άπό τό με
θύσι ή τόν ύπνο, τό μόνο πού έχεις 
νά σκοτισθεΐς είναι μή σέ βλέπει κα
νένας. ’Άν εΐναι μισό - μεθυσμένος 
τότε τού παρασταίνεις τό φίλο. Τόν 
χτυπάς στον ώμο συντροφικά. Ψα
χουλεύεις μήν λάχει καί δέν βρίσκε
ται τό κομπόδεμα στην μπροστινή 
τσέπη. ’Άν δέν εΐναι τότε τοΰ δίνεις 

■ ■ νά γύρει μπροστά καί... ή τσέ
πη τού πανταλονιού του χαλαρώνει. 
Τότε, ανενόχλητα γλυστράς τό χέρι 
σου μέσα καί... τό ματσάκι κάνει 
φτερά. 'Ωστόσο μιά μέρα τήν έπαθα 
στα καλά καθούμενα. Ό μεθυσμένος 
ήταν αναίσθητος. Γύρω κανείς. Έ
σκυψα πάνω του. Εκείνη τήν ώρα 
έστριψε άπό τή γωνία ένας μέ καμ- 
παρτίνα και καβουράκι. Μέ είδε νά 
χών<ο τό χέρι στή τσέπη τοΰ μεθύ
στακα. Σέ μισή ώρα εϊμουνα στό 
φρέσκο. 'Άρπαξα τρία χρόνια γιατί 
τό ’χα ξανακάνει.

Οί ξύπνιοι εΐναι ζόρικοι. "Ομως 
τούς προτιμούσα γιατί ήταν πραγμα- 

ί τικό γλέντι. Τους ξύπνιους τούς δου
λεύει κανείς τις ώρες τής πολυκο
σμίας, 8—9 τό πρωί, 2—3, τό με
σημέρι. Στις κεντρικές στάσεις τών 
τράμ καί στον ύπόγειο, δπου ό κό
σμος στριμώχνεται ι<Γ εΐναι βιαστι
κός. Διαλέγεις τό θύμα, σπρώχνεις 
πιό πολύ άπό τούς άλλους ώστε νά 
χάσει τήν ισορροπία του καί νά ξε- 
χάσει τό πορτοφόλι του. Τοΰ τ’ αρ
πάζεις, τό περνάς στό βοηθό σου, 
καί τόν βοηθάς ν’ άνέβη μιά ώρα άρ- 
χήτερα, ενώ εσύ μένεις πίσω. Ή η

παρομοιάζω μέ θεατρική σκηνή. 
Έρχεται ή σειρά τού καθενοΰ νά 
έμφανιστή νά παίξει τό μέρος 
του και νά κατέβη γιά νάρθουν 
και δλοι θίασοι καί άλλοι ήθοποι- 
οί.

Ή ζωή τού αείμνηστου ΜΙ
ΧΑΗΛ ΣΑΡΑΦΗ εΐναι ένα κλα
ράκι κομμένο άπό τό Μικρασια
τικό δένδρο, πού ήλθε νά ριζοβο- 
λήση στη νέα του Πατρίδα, πού 
έμόχθησε, άγωνίστηκε, ΰπέφερε, 
ένοιωσε έντονα χαρές, λύπες, λα
χτάρες, μοναξιές, έθυσιάστηκε 
πολλές φορές. Ό ΜΙΧΑΗΛ ΣΛ- 
ΡΑΦΙΙΣ κατά τήν γνώμην μου 
έπαιξε ρόλον μαχητικού άγωνι- 
στοϋ πού δέν κυνήγησε λεπτά, άλ
λά άλλες άξιες άϋλες καί εΐναι 
«σάν αύτούς πού λέει ό Καβάφης: 
“Ορισε στή ζωή σου, νά φυλάς 
Θερμοπύλες». “Εδωσε ζωή καί 
χρώμα είς τήν Ένωσιν τών Μα- 
κρολιβισιανών, άφησε άνεξάλη- 
πτη τήν σφραγίδα τής δυναμικής 
του προσωπικότητος. Δέν θά πα- 
ραλείψω νά σημειώσω πώς σ’ ο
ποία κατηγορία και αν ανήκει ό 
μετανάστης πού κάθε μέρα απο
χαιρετά τό γήινο πλανήτη καί έ- 
μεΐς πού μένομε πείσω νοιώθωμε 
περισσότερο τό χαμό του. Νοιώ
θωμε τι φρίκη τής μοναξιάς. Κι' 
δσο πιό συχνά άκοΰμε τό μετά 
λύπης «άγγέλομεν» τόσο καί τό 
αίσθημα τής ηιυχικής μας μονα
ξιάς γίνεται πιό έντονο.

Διά τόν κ. Μιχαήλ Σαράφη 
στέλλω θερμά συλλυπητήρια εις 
τήν μονάκριβη κόρη του, είς τόν 
γαμπρόν του, τούς συγγενείς του, 
τόν Σύλλογον τών Μακρηνολιβι- 
σιανών και εις δλους τούς συνερ- 
γάτας του. ’Επίσης έκφράζουν 
βαθειά τήν λύπην των, οί Έλλη
νες ομογενείς τής Μάκρης καί 
τοΰ Λιβισίου. αυτοί πού προανα- 
φέραμε καί γνωρίσαμε είς τήν 
δεύτερα τους πατρίδα τήν Άμερι- 
κή.

Κλείνω τό θέμα μου μέ εύχάς 
προς τόν Πανάγαθον διά τόν έκ- 
λειπόντα Πατριώτην μας κ. Μι
χαήλ Σαράφην καί ολοι οί κόποι 
κάί θυσίαι του νά γίνουν θυμία
μα γιά νά αναπαύσουν τήν ι|)υχή 
του. Άς είναι έλαφρό τό χώμα 
πού τόν σκέπασε.

ΜΑΙΡΗ ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ 

λεκτρική πόρτα κλείνει καί εΐναι πιά 
αργά γιά τό κορόϊδο, οί τροχοί τόν 
πέρνουν μακρυά καί μαζί μ’ αυτόν 
απομακρύνεται κι’ ό κίνδυνος νά πια
στείς.

Πολύ καλή πιάτσα εΐναι καί τά 
θέατρα, όταν έχουν έργο επιτυχίας 
καί μάλιστα κωμωδία. 'Ο κόσμος 
πού βγαίνει έχει τό νού του στό έρ
γο κΓ ακόμα γελάει. Ή τελευταία 
δόση τού γελοίου σβύνει μόλις βά
ζει τό χέρι στή τσέπη του. Μόνο 
πού τούτη τή σκηνή δέ μπορείς νά 
τήν χαρεΐς γιατί πρέπει νά βρίσκε
σαι δσο μπορείς πιό μακρυά. Τό ί
διο γίνεται μέ τις κούρσες, δπου ό 
νους τους, βρίσκεται στά άλογα, και I 
στά μαγαζιά, όταν έχουν μεγάλη κί
νηση, καί οί αγοραστές δέν ξέρουν 
τί νά διαλέξουν, καί πόσα νά ξοδέ
ψουν, τότε ή δίκιά σου επέμβαση 
τούς βγάζει πολλές φορές άπό τό ά- 
διέξοδο.

Ό μεγάλος μπελάς εΐναι οί γυ
ναίκες. Κάνουν τόση φασαρία πού 
δέν προφταίνεις νά τό βάλεις στά πό
δια. Έγώ τις αποφεύγω γιατί τις 
πιό πολλές φορές μού βγήκε ξυνό. 
Βέβαια τό κόλπο νά κόψεις τό λου
ρί καί νά βουτήξεις ολόκληρη τή τσάν 
τα εΐναι γαργαλιστικό, καί σοΰ δί
νει κάποια ποικιλία μέσα στό μονό
τονο ξάφρισμα τών άντρικών πορτο- 
φολιών. Άλλά τί τά θές ή γυναίκα 
εΐναι έτοιμη νά μπήξει τις φωνές 
πριν άκόμα τήν αγγίξεις. Ευτυχώς 
πού βγήκε εκείνη ή μόδα μέ τις με
γάλες τσάντες πού κλείνουν μέ φερ
μουάρ. Δόξα νά ’χει ό Θεός τής Μό
δας γιατί άπό τότες άπόκτησα καί 
μερικές γυναίκες πελάτισσες. Μέ τή 
φούρια πού έχουν δέν τραβούν πάν
τα εκείνο τό συρματάκι, κι’ όχι μόνο 
μπορείς νά ξαφρίσεις τό πορτοφόλι 
που εΐναι μέσα στην τσάντα — κα- 
ταβόθρα, άλλά καί νά δεις άν αξί
ζει τόν κόπο νά τό βουτήξεις,

Έκεΐνο πού εΐχε ένδιαψέρον στή 
δουλειά μας ήταν τό πώς νά ξεχω
ρίσεις έκείνους πού έχουν άπό κεί
νους που δέν έχουν. Πριν τόν πόλεμο 
ήταν πολύ εύκολο. Τό γυαλισμένο 
παπούτσι, ή άψογη τσάκιση, ή πλού
σια γραβάτα μέ τήν μαργαριταρέ
νια καρφίτσα, τό μπορσαλίνο καπέλ- 
λο, τά βελουδένια πρισγούλια, ολα1 
αυτά ήταν αλάθητα σημάδια. Μετά 
τήν κατοχή δμως, τά πράματα μπερ
δεύτηκαν. Σήμερα τά σημάδια αύτά 
ταιριάζουν πιό πολύ στους ξεπεσμέ
νους λόρδους τταρά στούς παραλή- 
δες. Τά πορτοφόλια εΐναι άχαμνά. 
(Συνέχεια στό έπόμενο)

(Συνέχεια έκ τής 2α$ σελίδος) 
μέ τί μαστοριά χειρίζεται ό εκπλη
κτικός αυτός ζωγράφος ολα τά στύλ, 
χωρίς άπό κανένα έργο του νά λεί
πει ό προσωπικός τόνος, ένα απροσ
διόριστο κάτι αποκλειστικά δικό του 
πού εύκολα τό αναγνωρίζουμε.

’Άν δούμε σωστά μέσα στό έργο 
τοΰ ’ I σπανού Πρωτέα δέν υπάρχει 
μόνο μιά ακοίμητη ανησυχία δημι
ουργική άλλά καί κάτι άλλο. Μία 
όιστάθεια καί μιά άβεβαιότητα πολύ 
χαρακτηριστική. Πουθενά δέν αισθά
νεται τό έδαφος στερεό κάτω άπό 
τά πόδια του κάθε του νέα έξόρμησι 
ξεκινά νά βρή. έκεΐνο που ζητά άλ
λά γρήγορα καταλαβαίνει δτι ή δι
κή του μοίρα εΐναι ή αναζήτηση καί 
όχι ή αποκάλυψη. Ό Πικάσσο εΐναι 
άπό τις πολύ λιγοστές έκεΐνες φυ
σιογνωμίες τής ‘Ιστορίας τής Τέ
χνης πού γονιμοποιοΰν τήν εποχή 
τους, μέ τις ανησυχίες τους καί τις 
έρευνές τους καί δχι μέ τά οριστικά 
εύρήματά τους. ’Άν κοιτάξουμε βα- 
θειά θά βεβαιωθούμε πώς αυτό εΐναι 
τό πρόβλημα τοΰ κυβισμού καί ίσως 
ολόκληρης τής Προτοτττοριακής Τέ
χνης τοΰ καιρού μας, πού αναστά
τωσε τήν καλλιτεχνική συνείδησι άλ
λά δέν τήν άποκστάστησε σέ μιά 
νέα ισορροπία. Τήν άφισε μετέωρη, 
στην άβεβαιότητα, καί έφθειρε τά α
δύνατα ταλέντα και βασάνισε τά δυ
νατά.

’Άν θελήσουμε νά εξηγήσουμε τό 
φαινόμενο τούτο, πρέπει ασφαλώς νά 
βγούμε έξω άπό τήν περιοχή τής 
καθαρής Τέχνης καί νά ζητήσουμε 
τήν αιτιολογία σέ μιά άνάλυσι τής 
γενικότερα πνευματικής φυσιογνω
μίας τής εποχής μας, άφοΰ ψάξου
με βαθειά ώς τις ρίζες τού δένδρου 
πού βλέπουμε μόνο τόν καρπό χωρίς 
νά υποψιαζόμαστε τις περισσότερες ΔΕΣ. Δ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Η ΒΑΣ1Λ0ΠΙΤΤΛ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ | 

ΠΡΟΣΚΑΗΧΙΣ

Τήν Κυριακήν 20 Ια
νουάριου 1963 καί ώραν 
5.30' μ.μ. Θά γ(νη τό κόψιμο 
τής Βασιλόπιττας του Συλ
λόγου είς τήν αίθουσαν 
ΚΑΛ ΜΠΟΚΑ (Τέρμα Πα
τησίων, μετά χορευτικοί) 
τεΐου.

Παρακαλουνται όλοι 
οί πατριώται δπως μάς 
τιμήσουν διά τής παρου
σίας των.

Τιμή Τεΐου Δρχ. 30
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ

ΧΗΜ. Προσκλήσεις διατίδενται άπό τά γραφεία 
τοΰ Συλλόγου. ί

Ώς έγράψαμεν καί είς το προ- 
ηγού|νενον φύλλον συνεστήθησαν 
ΤοπικαΙ Έπιτροπαΐ τοΰ Συλλόγου 
είς συνοικίας δπου ύπάρχουν πολ
λοί έγκατεστημένοι πατριώχαι μας 
πρός πληρεστέραν παρακολούθη
σή τών προβλημάτων των.

Μετά τήν ’Επιτροπήν Δραπε- 
τσώνος τήν σύστασιν τής όποιας έ- 
δημοσιεύσαμεν, συνεστήθησαν αί 
ΤοπικαΙ Έπιτροπαί Αιγάλεω και 
Ν. Μάκρης.

Ή Τοπική ’Επιτροπή τοΰ Συλ
λόγου διά τήν περιφέρειαν Αιγά
λεω άποτελεΐται άπό τούς κάτωθι 
πατριώτας:

1. ’Αθανάσιος X. Ήλιάδης
2. Σάββας Μαυρΐκος
3. ’Ιωάννης Καραγιάννης
4. Βασίλειος Νικάνδρου
5. Ιωάννης Άνδριτσόπουλος
6. Παϋλος Άλικάρης
7. Άργύριος Καμπουρίδης
Ή ’Επιτροπή Ν. Μάκρης άπο

τελεΐται άπό τούς κάτωθι:

1. Νίκος Καραγεωργίου
2. Μιχαήλ Καλλιντζής
3. Βερούλα Δαμιανού
4. Νικόλαος Καραγιάννης
5. Σωτήριος Βολίτης. 

φορές τί κρύβεται έκεΐ κάτω, στά 
σκοτεινά.

Τό καλλίτερο δμως θά εϊτανε, δ
πως λέει ό ίδιος ό Πικάσσο, νά μή 
ζητάμε άπό τό ζωγραφικό νά «παρα- 
σταίνη» ή νά «σημαίνει» τίποτα. Νά 
μάς συγκινεΐ μέ τό απλό είναι του.

«"Ολοι, λέει, ό Πικάσσο θέλουν νά 
καταλαβαίνουν τήν ζωγραφική. Γιο:- 
τί δέν δοκιμάζουν νά καταλάβουν τό 
τραγούδι τών πουλιών; Γιατί, αγα
πούν μιά νύχτα, ένα λουλούδι, κάθε 
τί πού περιβάλλει τόν άνθρωπο, χω
ρίς νά ζητούν νά τό καταλάβουν, 
’Άς καταλάβουν πριν άπ’ ολα δτι ό 
καλλιτέχνης δουλεύει από άνάγκη, 
δτι εΐναι κι’ αυτός ένα μικροσκοπικό 
στοιχείο τοΰ κόο’μου, πού δέν θάπρε.- 
πε κανείς νά τοΰ δίνει μεγαλύτερη 
σημασία άπ’ δση δίνει σέ τόσα άλ
λα πράγματα της Φύσης πού μάς 
θέλγουν άλλά δέν τά εξηγούμε. "Ο
σοι ζητούν νά εξηγήσουν ένα ζωγρο:- 
φικό πίνακα παίρνουν τις περισσό
τερες φορές τόν στραβό δρόμο».

Ανεξάρτητα άπ’ ολα αυτά τό συμ 
πέρασμα εΐναι, δτι πρέπει κανείς νά 
ξέρει ολόκληρο τό έργο τού Πικάσσο 
καί νά έχει παρακολουθήσει τήν έξέ- 
λιξι τής τέχνης του, καί γενικά τής 
ζωγραφικής γιά νά μπορέσει νά τόν 
παραδεχθή. Εΐναι πάντως γεγονός ό
τι ή έκθεσις του Ζυγού δέν τόν Αντι
προσώπευσε αντάξια πράγμα πού 
δέν κολακεύει τό Ελληνικό κοινό για 
τί δέν νομίζω πώς είμαστε τόσο υ
πανάπτυκτοι καλλιτεχνικά ώστε νά 
μάς παρουσιάζουν τά πιό πρόχειρα 
καί ασήμαντα έργα του.

Ωστόσο δέν χωρά αμφιβολία, δ- 
| τι τό έργο του στό σύνολό του εΐ
ναι αξιοθαύμαστο καί ό δημιουργός 
του ένας μεγάλος καλλιτέχνης.

ΤΟ ΔΩΡΟ
(Συνέχεια έκ τήξ 3η; Σελίδος) 
χι πώς τόν λυπάστε, είναι τό
σο σκληρό νά τοΰ θυμίζετε πώς εί
ναι αξιολύπητος, τέτοια μέρα! ·■— 
άλλά πώς τόν άγαπάτε.

’Εννοείται πώς δλη ή δυσκολία 
τής έκλογής τοΰ δώρου δέν είναι 
μόνο σ’ αύτό. Δυσκολώτατο φυσι
κά είναι νά μαντέψει κανείς τί 
μπορεί νά ευχαριστήσει περισσό
τερο τόν όποιοδήποτε άνθρωπο 
πού περιμένει δώρο άπ' αύτόν, 
καί, μέ δσα λεπτά μπορεί νά δια
θέσει, νά τοΰ αγοράσει τό καλύ
τερο. 'Οπωσδήποτε δμως, το σπου 
δαιότερο δέν είναι νά εύχαριστή- 
σουμε δσο γίνεται με τό μικρό μας 
δώρο, άλλά νά μήν πληγώσουμε, 
νά μήν προσβάλουμε, νά μ,ή λυπή
σουμε. Καί, δυστυχώς, αύτό συμ
βαίνει τόσες φορές! Νά ξέρατε 
πόσα πικρά δάκρυα χύθηκαν στον 
κόσμο, γιά πρωτοχρονιάτικα δώ
ρα διαλεγμένα χωρίς προσοχή!...

ΛΥΣΙΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
Λ Υ Σ I Σ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
1. ΚΑΡΑΒΟΛΑΣ — 2. ΑΚΟΛΑ

ΣΙΑ 3. ΜΟΔΑ—-ΑΓΑΣ. 4. ΑΛΛΜΑ. 
5. ΡΟ—ΑΛΩΝΑ. 6. ΑΝ — ΥΡΟΝ. 
7. ΘΑ—- ΚΑΜΑΞ. 8. ΠΟΝΤΟ — 
ΑΣΕ. 9. ΟΣΑ — ΣΚ'..
ΚΑΘΕΤΩΣ

1. ΚΑΜΑΡΑ — ΠΟ. 2. ΑΚΟ
ΛΟΥΘΟΣ. 3. ΡΟΔΑ — ΑΝΑ. 4. 
ΑΛΑΜΑ. 5. ΒΑ — ΑΛΥΚΟΣ. 6. 
ΟΣΑ — ΩΡΑ. 7. ΛΙΓΩΝΟΜΑΙ. 8. 
ΑΑΑ — ΙΝΑΣ. 9. ΣΤΑ — ΞΕΩ.

— ΚΙΜΩΝ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
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Χβίακούγεννα/

Ή ή/iiea τών παιδιών. ή ήμϊβα. πού κι’ οί μεγάλοι γί
νονται παιδιά γιά νά γ.οβ*άσοιη>  τήν επέτειο μιας μεγάλης 
μέρας οπού £να ίίλλο παιδί γεννήθηκε μέαα σέ μιά βπηλιά 
nglv δυδ χιλιάδες ύχεδόν χρόνια γιά νά οώαη τόν κύαμο...,

Στούς τόσους αιώνες πού πύβαααν άπα τή Γέννηαι, Στα,ύ· 
οωαι καί Άνάατααί Του πολλές φορές ματοκυλίοτηκε ή yfj 
καί τά κηούγματά Τόν τΕΙρήνη ύμΐν- «αί «Άγαπ&τε άλλη- 
λους» ξεχάατηκαν άπ’ τΙς ψυχές πού γέμιααν μέ μίσος Ό 
άπορος τής ’Αγάπης πού Εκείνος ε'ρριξε άλλοϋ φύτρωσε και 
ν.άρπιοε μ' άλλοϋ πνίγηκε άπ’ της Κακίας τό βοτάνι.

ΚοΛ φθάααμε ατό 1ΘΘ3 μέ τήν κσρδά σφιγμένη άπ" τό 
φόβο μιας νέας Απειλής και τήν ανησυχία γιά τό μέλλον.

Μά ο« σκέψεις αύτές εΐναι γιά τούς μεγάλους. Οί μικροί 
ζοΰνε ατόν δ.κύ τους κύαμο τής χαράς καί τών παραμυθιών. 
Γιατί λοιπόν νά μήν γίνουμε κΓ ίμεΐς παιδιά γιά λίγες ώ" 
geg; Γιατί νά μήν άφίαουμε τή σκετμι μας νά φτερουγίαη 
ατά παληά, ατήν ίποχή πού κι' ίμεΐς παιδιά ζούσαμε στον 
κόσμο τών ονείρων;

Μέ τά Χριστούγεννα συνδέονται πάντα οί πιό άραΐες 
παιδικές μας αναμνήσεις. Κι’ αύτές «ίς μέρες μας τις φέρνουν 
στά μάτια μας πίσω ξανά κι' δλοι κάνουμε Sva ταξίδι στά

h ‘ί/β/ι/., |
EYXETA! I? ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΠΑΤΡΙΩΤΑΣ KAI ΛΟΙΠΟΥΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΓ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ 1963

Η ΕΪΗ1ΙΑ ΕΟΡΤΗ TOY ΪΤ ΑΛΟΓΟΥ
Τήν Ηην Νοεμβρίου, πρώτην Κυριακήν μετά τον Ταξιαρχών 
έωρτάαθη ή έτησία εορτή τοΰ Συλλόγου είς Ν. Μάκρην μέ 
συμμετοχήν πολλών πατριωτών. Μετά τήν αρτοκλασίαν είς τόν 
ναόν τών 'Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης ό Πρόεδρος τοΰ Συλ
λόγου κ. Μιχαήλ Πανηγιίρης έξεφώνηοε τόν κατωτέρω πανη
γυρικόν της ημέρας.

Ν&σταλΥΟί τής Πατρώας Γής.

Μ A Κ Ρ Η °Η ΑΡΧΑΙΑ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ»
G ΙΑΤΡΟΙ κ. ΒΤΕΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ 
ΠΡΟΪΦ ATOM TABIAiOH ΤΟΥ ΜΕΤΑ 
43 ETON ΑΠΟΥΣΙΑΝ

^ερ/· υμένα
Ol μεγάλσι έλά βρε&σϋν στήν χαμένη ίτκερίόσ σα

ράντα χρόνια ηίσω.Λ. θά ξανανέβουν ΰΐά δρομάκια του Αι- 
βισιοϋ νά τραγουδήσουν τά κάλαντα καί νά γεμίσουν τΙς 
τσέπες τους μέ γροσάκία, σϋκα καί κρυφτήν, άμύγδαλα, κα 
ρνδέα κι £να σωρό &Μδς λιχουδιές. Θά ξανατιάνε μέ τούς 
γσνεϊς τους στην έκκλησία γιά τή Χριστουγεννιάτικη λειτουρ
γία κού γινόταν μ3 όλη τή λαμπρότητα τή νύχτα άπ’ τούς 
Ιερείς τής έπιοχής εκείνης..».

*Ή κτίστη βοη$α άν$@ώ ιτους καί λαούς νά σταθούν ά'ρ 
$ιοι σεσύς δυνατούς άνεμους τής ζωής.,. Κ’ αύιό ?.ύ> ήξεραν 
καλά οί πρόγονοι μ^ξ9 ΟΛίύς κι δ'λος 4 υπόδουλος '£Κλη· 
νισμός. κ·ιΙ μέ τό Χ',αυρδ στό χέρι και ϊ,ήν ηίατη στην καρ· 
0ι·ά άντιμετώμιζαν κητακτητάς κι έχΰ'ρούς. Πίστη .ττ^ϋ ί 
άντλοϋσ.αν τή θρησκεία- τά ωραία ^3'ΐμα καί ^ταραδό- ? 
σεις πού ολα μαζί συνέθεταν τήν ύπαρξή τους σάν λαοϋ κα). 
τήν ύλτόοΐϋ,σί τους σάν μέλη ενός '^Ό’νους αέσα ατήν Τσυρ 
Ηΐά

Τά χρόνια κύλησαν κι ή ζα>ή μάς εφερε σεήν άγκαλιά 
τής μητέρας .κατοίόος ο Ίου ό Θεός λατρεύεται ελεύθερα nal 
οί παραδόσεις είναι, ί'διες ό2οτόσο οϊ άναμνήσεις οί ηαληέ- 
αφίγγουν τούς δεσμούς κού μάζ έν·ωνη-γ>ν κα). στε ίηώνηυν 
μέσα μας τά σύμβολα νά ίερά στσύ ή καταλύτρα έποχή μας 
βτάει νά καταρρί'ψη ..

Οί μερίϋοό'-εοοι άντιμεΐΰσττίζσν αυτό, τά σύμβολα σήμερα 
μέ μίά διά&εαι είρτσνικ!] γιατί Πιστεύουν ^ερισσόζΕρο σιήν 
ύλη ίτεαρά στις ή&ικές άξιες. 3'Αλλοι τά βλέπουν άμδ μιά 
σκοπιά συμφεροντολογική και δείχνουν ενδιαφέρον μόνον 
δ'^αν πρόκειται νά αποκομίσουν κάποιο αφελος· 3Αντί-άετα 
κάβ’ε ξένο έ'&·ιμο τδ άσπάξονται τό μιμούνται όλοι dye- 

άπό μιά κακέδς έννοουμένη άντέληψι ■<πολιτισμού». 
‘-άΛΛά αυτό νοθεύει τδν χαρακτήρα μας σάν ν^έ^νος κι dZ*·  
λοιόνει τήν έννοια τής παρουσίας μας σ’ ^ιύτόν τόν κόσμο,

;συμπολίτης μας εγκρπος ί££τράς τοΰ Πειραπ&ς 
Ke Ιιτές έξεπλήρ^σε μίαν διακαή επιθυμίαν του νά 
έπίσκεφθή τήν χαμένην πατρίδα. α0 πόθος του εξεπ« 
ληρώθη τό περασμένο καλοκαίρι καί μάς έφερε 
και ολίγον χώμα άπό τήν πατρίδα τά όποϊον θά 
φνλαχθή ώς Ιερόν κεψήλιον.

Άναδημοσβεόομεν κατωτέρω περιγραφήν τοΰ 
ταξιδίου του άπό τήν εφημερίδα Ο ΔΗΜΟΤΗΝ τοΰ 
Πειραιώς.

I Τό 1919 τελείωσα τό Δημοτικόν Ναυτικήν Σχολήν Κων)ττόλεως έγκα- 
I Σχολεΐον τής Μάκρης, συγχρόνως δέ τέλει.ψα τήν έλληνικωτάτην πατρίδα 
[ φοιτούσα και στό Τουρκικόν. Μέ τό μου Μάκρην καί ήλθα είς τήν Ελλά- 
ί πρόσχημα δτι Θά πήγαινα είς τήν ' δα μέ τόν έθνικόν παλμόν καί μέ τά

Lva κομμάτι άπό τήν Μάκρη όπως είναι σήμερα

Σεμνή καί χαρμόσυνη, άγοοπητοί 
συμπατριώτες, ή σημερινή μας ιερή 
τελετή στον τίμιο αύτό χώρο του 
πάνσεπτου τούτου Ναού.

Σεμνή τελετή, πού καθιέρωσε τό 
Δ. Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου μας νά 
τελήται κατ’ έτος σέ άνάμνηση τής 
μεγάλης εκείνης τελετής, του εορτα
σμού δηλ. τής ήμέρας τών Ταξιαρ
χών στή μακρυνή, πλήν χαμένη Πα
τρίδα μας, τό άλησμόνητο Λιβίσι.

Στρέφομε οί παλαιότεροι τή σκέ
ψη μας νοσταλγικά στις λαμπρές 
εκείνες μέρες τοΰ παλιού καλού και
ρού. Ένθυμούμεθα όλοι μέ συγκλο
νισμό ψυχής, άλλά καί μέ άπέραντη 
υπερηφάνεια τά ώραΐα εκείνο έθιμα 
τοΰ Τόπου μας, πού έχουν αφήσει 
εποχή, καί πού πρέπει νά έξιστο
ρούνται συνεχώς καί νά. μεταδιδων- 
ται άπό ημάς τους μεγαλυτέρους 
στους μεταγενεστέρους, γιά νά ακτι
νοβολούν στις ψυχές τους λάμψη καί 
ομορφιά καί νά διατηρηθούν άνάγλυ- 
φα σάν ιερές παρακαταθήκες.

’Αναπηδούν λοιπόν στή μνήμη μας 
όλες έκεΐνες οί προετοιμασίες γιά 
τόν οσο τό δυνατό μεγαλοπρεπέστε
ρο εορτασμό.

Βλέπομε όλη μας τήν κωμόπολη 
σέ συναγερμό. Τά σπίτια πρέπει ό
λα νά καθαρισθοΰν καί νά έξωραϊ- 
σθοΰν. Άμιλλώνται οί οικοκυρές γιά 
τήν καλύτερη έμφάνιση τοΰ σπιτιού 
τους. Άσβέστωμα επιμελημένο εσω
τερικά καί έξωτερικά. Πόρτες καί 
παράθυρα πρέπει νά λαμποκοπούν. 
Οί αύλές νά καθαρισθούν. Οί αύλό- 
γύροι πρέπει νά λευκάζουν κΓ αυ
τοί.

Άλλά πρό παντός πρέπει νά κα- 
3αρισθή καί νά έξωραϊσθή ό Ταξι
άρχης. Ό έκκλησάρης, τότε, αείμνη
στος Θεόδωρος Χατζηκυριάκος, κι
νείται δραστήρια άπό τις παραμο
νές, Κοπέλλες μέ θρ*ι®··^;„τ.^^5ξήλ.ρ.  
πρόσφέροντσι νά συμβάλλουν στον 
εξωραϊσμά. Βράζουν έξω τά καζά
νια μέ νερό, γιατί cl κανδήλες καί 
τά μανουάλια πρέπει νά πλυθούν καί 
νά λαμποκοπούν. Μέ μυρτιές πρέπει 
/ά πλαισιωθή καί νά έξωραϊσθή ή εί
σοδος τού Ναού καί δάφνες στό πά-

ΡΕΝΑ ΠΑηΑΗΙδΝΙδΥ·<Α1ΠΑΡΙδΥ όνειρα πού κάθε ύπόδουλος ζητεί τήν 
έλευθερίαν του.

'Η Μάκρη ήταν πόλις έλληνική μέ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ 2ΕΕ, ΜΗΝΑ

Of ΡΙ2£Σ ΤΟΥ ΣΑΤΥΡΙΚΟΥ ΑΣ-ΙΚΟΥ
ναι όλότελσ. σατιιοικιΰ (όπως και

Σάν, μέ τό κώώ, τέλτιωσε τό 
«Σατυρικό Λεξικό» και τό είχα τυ
πωμένο καί to ξαναδιάβασα, τότε 
καί μόνο άνσ.κάλυιμα πώς εΐχε λα- 
λίσει ό Λιβισιανός πού κρυβόταν 
μέσα μου. Κι’ όταν μέ ρώτησαν 
ποΰ βρήκα τόσο κέφι γιά δάγκω
μα, τούς απάντησα πώς είχα φά
ει πο?Λά χόρτα τοΰ Λιβισιοΰ πού 
ιός κι’ αύτά «δακκοΰσιν». Ά)3·μ 
γιατί, τάχα νά είχαν ι>1 Λιβισια- 
νοΐ δόντια τόσο κοφτερά και ε-: 
τρεχε ιχπό τό στόμα τους μουστάρ 
δα άντΐς γιά σάλιο; Πολύ μέ 6α-! 
σάνισε αύτή ή σκέιΙ»], καί δέν 
μπορώ νά δεχάώ λύσεις αταβι
στικές. Π ώς νά τις δεχθώ άφοΰ 
τά δόντια τών ανθρώπων γίνουν- 
ται όλο κσ,ι λιγότερο κοφτερά καί 
τό σάλιο τους ξεραίνεται., ένώ 
στούς Λιβισιανσϊις τά δόντια, 
δόντια καί ή μουστάρδα, μουστάρ
δα.

Βέβαια,, κληρονομική είναι ή 
σκωπτική διάθεση τών Ελλήνων 
ιός πίσω στήν αρχαιότητα. Πι
στεύω πώς ή σκωπτική διάθεση 
γεννιέται όταν αισθάνεται κανείς 
μιά πνευματική ή ήθική ανωτερό
τητα πού βρίσκεται κάτω άπό τήν 
απειλή τής ύλικής βίας, άλλά και 
όταν έχει κάποια δυνατότητα νά 
έκφρασθή. "Οταν π χ. ή κοινό
τητα είναι αμιγής καί ό εχθρός 
βρίσκεται γύρω - γύρω, όπως <;< 
Λιβίσι η σέ ορισμένα νησιά. "Ό
ταν 6 καιακτη ής και ό καταχτη
μένος είναι Ανακατωμένοι έχουμε 
άνθηση τής παλ?.ηκαριάς, έχουμε

τό «Σφάξε με ’Αγά μου ν' αγιά
σω», γιατί ή έπρεπε νά βγής στό 
κλαρί η νά μή μιλάς. Όταν δμως 
δέν είναι, ανακατωμένοι και μπο
ρούν νά μιλούν κάπως έλεύθερα 
έχουμε π.χ. τό «Ήμπαν κί τά αν..., 
ατού πιάτουν», σάν ξέσπασμα 
γιατί οί καταχτητές ήταν πολύ 
κατώτεροί τους. "Οσο πιό έντο
να αισθάνεται κανείς τήν καταπί
εση τόσο πιό καυστικά τήν έκφρά- 
ζει, και ή διάθεση αύτή είναι φυ
σικό νά άπλώνει σ’ δλες τις έκδη- 
λώσεις τής κοινωνικής ζωής στό 
κάθε τΐ πού μπορεί νά δημιουρ
γήσει μιά καταπίεση στό άτομο 
πού σέρνει μέσα του τή μόνιμη 
διαμαρτυρία γιά τή στέρηση τής 
ελευθερίας του, καί πού έχει, δ
μως, μιά κάποια δυνατότητα να 
τήν έκφράσει.

Οί Λιβισιανοί πού είχαν άνε- 
ξάρτητη κοινότητα άμιγώς Ελ
ληνική καί είχαν τούς Τούρκους 
μόνο γύρω γύρω, είχαν τήν δυ
νατότητα νά επιτρέψουν στή 
γλώσσα τους νά κόβει καί νά ρά
βει, κ’ έπηξε τό σάλιο τους και έ
γινε μουστάρδα. Καί σάν προστέ
θηκαν καί κάνα - δυό δικοί μας 
πού άρχισαν νά παρασταίνουν 
τούς αγάδες τότε έγιναν καί τά 
δόντια τους πιό κοφτερά «Είπιν 
η άάς: "Ε Παρασκιβγά!»

Τόσο έντονη ήταν ή σκωπτική 
διάθεση πού διαπότισε δλάκερη 
τή γ?ιώσσα ακόμα καί τήν ήχητι- 
κή της έκφραση. Ή μουσικότη
τα τής Λιθισιανής δια?,έκτου εϊ-

4,5 χιλιάδες κατοίκους, μέ ώραΐα 
σχολεία, κτίρια, εκκλησίαν, τζαμιά.

στά Ίόνια νησιά). Δέν έχετε πα
ρά νά συγκρίνετε τις παρακάτω 
εκφράσεις γιά νά διαπιστώσετε 
τή διαφορά. Στις καθιερωμένες 
εκφράσεις πού προτάσσω ή εϊρω- 
νία είναι, μαλακιά, ρουτινιέρικη, 
ένώ στις Λιβισιανές δ τόνος τους 
είναι σχεδόν χλευαστικός:

Λέμε. «Τί 'ν’ αύτά πού λές!» 
καί ό Λιβισιανός λέει «Τίνιν γκα
λέ πού λέεις!». Τό «τίνιν γκαλέ» 
στάζει σαφώς φαρμάκι.

Λέμε. «’Όχι. δά!» καί λέει ό Λι 
βίΛίανός «Μά δά!» ή «’Εμανάμου 
δά» και κείνο τό «Μά» λέγεται μέ’ 
μιά γκριμάτσα σατύρου.

Λέμε. «ΙΙώ - Πά>!» καί. λέει 
«Βού οί πικρές!» καί κείνο τό 
«Βού» βουίζει σάν ολάκερο με
λίσσι.

Λέμε. «Δέν ξέρει πού παν τά 
τέσσερα» καί κείνος λέει. «Έν- 
ξέρει άα πού κατουρά, ή έρνιθα». 
Η εικόνα πού δίνει, εδώ ό Λιβι- 

σιανός είναι μοναδική, γιατί <> α
νόητος είναι συνήθως καί φαντα
σμένος. ’Έτσι ή εικόνα είναι τέ
λεια γιατί ή ευτελής παραγωγή 
τής ερνι,θ'ας συνοδεύεται πάντα μέ 
μιά μεγαλειώδη κίνηση τών φτε
ρών της πού προμηνάει... μεγά
λες πράξεις!

Καί άλλα πολλά πού βρίσκει 
κανείς άφθονα στό βιβλίο τών 
Παροιμιών τής Καλλιόπης Μου
σαίου — Μπουγιούκου. Πρόχει
ρο είναι τοΰτο τό σημείωμα καί 
έλπίζω νά 6ρώ κάποτε καιρό νά 
κάνω μιά πιό συστηματική μελέ-

τώ μα πρέπει νά οπρωσουν.
Φθάνει ή ήμερα τών Ταξιαρχών. 

'Η μεγάλη καμπάνα τού Ταξιάρχη 
χτυπά γ.ά τόν όρθρο γλυκόηχα καί 
ρυθμικά. Στή δοξολογία μαζί μέ τή r 
μεγάλη καμπάνα χτυπά καί ή μικρή . ωνι°· 
(τό καμπανί). Φημισμένες καί οί δυο |

γιά τό μεταλλικό τους ήχο, χτυ
πούν έναλλασσόμενες, αρμονικά, 
ρυθμικά καί ασταμάτητα. Μαγνητί
ζουν έτσι καί καλούν δλους γιά τή 
μεγάλη ιεροτελεστία.

’Άνδρες καί γυναίκες, μικροί καί 
μεγάλοι, ντυμένοι μέ τά γιορτινά 
τους, συρρέουν στήν έκκλησία. Καί 
εΐναι μονοεκκλησία. Οί άλλες δυο εκ
κλησίες, «ή Μέση Παναγιά» καί ή 
«Κάτω Παναγιά», τιμητικά δέ λει
τουργούν. Πρέπει νά δώσουν τόνο 
στον εορτασμό.

Καί οί τρεΐς ιερείς τοΰ Λιβισιοΰ 
μέ τά άμφιά τους τά ιερά, συλλειτουρ 
γουν. Μορφές ιεροπρεπείς, πού έμ- 
νέουν ευλάβεια καί σεβασμό. Ό Πα- 
παντώνης, ό Γέρο - Παπαδημήτρης, 
καί ό νεώτερος Παπαδημήτρης (ή 
Παπαχαστάς), που αργότερα τούς 
διαδέχθηκαν άλλοι: ό Παπαμιχάλης, 
ό Παπαγρηγόριος, ό Πσπανεόφυτος, 
ό Παπαγιάννης καί μεταγενέστερα ό 
Παπααιμιλιανός καί ό Παπαγεώρ- 
γης·

Ψάλτης δεξιός, ό Θεοδόσης ’Εγ
γλέζος, μέ τή Βυζαντινή μουσική του 
ψάλλει καλλίφωνα μέ τέχνη καί ρυ
θμό.

"Ας εΐναι τών άνυπάρκτων όλων 
οήμερα ή μνήμη αιώνια.

Κατανυκτική ή λειτουργεία καί ή 
ανύψωση, τού εκκλησιάσματος προς 
τό θεΐον, πλήρης.

Τέλος τής λειτουργίας, Οί ιερείς 
εύλογούν, εύχονται καί μοιράζουν τό 
άντίδωρο. Τό έκκληο'ία άνταλλάσ- 
σουν ευχές καί άποχωρούν.

Επιστρέφουν στό σπίτι. "Οσοι έ- 
ορτσζουν πρέπει σέ συνέχεια νά δε
χθούν ευθύς αμέσως καί δΓ όλης τής 
ήμέρας τις επισκέψεις καί ευχές συγ
γενών καί φίλων, οπότε εΐναι καί 
πλήρης ό εορτασμός.

. φύλ·<χ6ικά *·??yL 
μνήμη τών ιεροπρεπών έκείνών μορ
φών τών ιερέων μας. Αναπολούμε 
στή μνήμη μας οί παλαιότεροι τήν 
εύσέβεια τών πατέρων μας καί τό 
βαθύ θρησκευτικό τους συναίσθημα.

Εύχόμεθα ή σημερινή γ’ενεά καί οί 
μέλλουσες νά άντλοΰν διδάγματα α
πό τό θρησκευτικό ζήλο τών πατέ-
ρων μας εκείνων καί νά εορτάζουν 
τήν εορτή τών Ταξιαρχών σύμφωνα 
μέ τό ωραίο έκεΐνο έθϊμο: τού Αιβι- 
σιού, τό οποίο και νά διατηρηθή αι

ΜΙΧ. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

καταστήματα.
Άροΰ τελείωσα τό 1 929 τό Πανε- 

πιστήμιον ’Αθηνών έλαβον τό πτυχί- 
ον τής ιατρικής. Τό όνειρόν μον, ή 
Ο'κέψις μου ήταν νά δώ γιά μιά ςο- 
ρά άκόμη τήν γενέτειρά μου έστω 
και σκλαβωμένη. ί

Πηγαίνοντας φέτος στή Ρόδο είδα 
νά μεταβαίνουν διάφοροι ξένοι τουρί
στες είς τόν Μαρμαρά, 'Αλικαρνασσό 
καί Μάκρη μέ πολυτελή πλοία ελλη
νικά τό «Επτάνησος» καί «Πανορμή
της» ταχύτητας 12 μιλιών. ’Αμέσως 
μέσα εις τήν ψυχήν μου έγεννήθη ό πό 
Θος νά μεταβώ πάση θυσία στή Μά
κρη. Επειδή ήτο δύσκολου νά βγάλω 
διαβατηρίου άπό τή Ρόδο άπετάνθηυ 
είς τό Λιμεναρχείου Ρόδου, οΐτινες 
μέ έβαλαν είς τήν κατάστασιν τοΰ 
πληρώματος τοΰ «Πανορμήτη» ώς ι
ατρόν τοΰ πλοίου και έτσι εις τάς 2 
Αύγουστου καί ώραν 7 π.μ. επιβιβα
σθήκαμε τοΰ πλοίου 80 ξένοι τουρί
στες καί μόνον 2 'Έλληνες.

Τό γραφείου Τουρισμού Ρόδου δι
έθεσε πέντε όργανα καί δύο τραγου
δίστριες πού έπαιζαν στή διαδρομή 
έλληνικά νησιώτικα τραγούδια. 
Στους διαφόρους χορούς έλάμβανον 
μέρος καί οί τουρίστες. Μέοα στό 
πλοίο υπήρχαν Τουρκάλες πού είχαν 
τελειώσει τό έλληνικά σχολείο και 
πήγαιναν νά δουν τούς συγγενείς 
των, και πού έλάμβανον μέρος είς 
τάς διασκεδάσεις τοΰ πλοίου.

Συνέχεια εις τήν 4ην Σελίδα

τη. Τό νιώθω οάν χρέος άπέναν- 
τι στούς προγόνους μας καί στούς 
λίγους πιστούς πού άπόμειναν, 
άλλά άπό τήν άλλη μεριά Αναρω
τιέμαι αν έχω τό δικαίωμα νά 
ζητήσω άπό τούς ύπολοίπους νά 
θυσιάσουν δέκα λεπτά άπό τή ζωή 
τους γιά νά τήν διαβάσουν. ’Άν 
βέβαια ή μελέτη μου θά είχε σχέ
ση μέ τό τάβλι, τήν πριέφα ή τό 
κούν — καν Ασφαλώς δέν θά δί
σταζα, τέτοιες Ιστορικές μελέτες 
δέν κινδυνεύουν νά πάνε χαμέ
νες ’

«Γέλα μου νά σέ γιλοΰ, νά πιρ- 
νούμουν τούν κιρόν».

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΤΣΑΙΟΣ

ΤΙ ΒΦΕΡΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΙ
ΕΙΧ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

("Αρχιμ. Ααμαακηνοϋ Λαζαρίδου

’Επάνω άπό τό άστείρευτον κύλισμα τών αιώνων και τών έτών 
προβάλί>ει καί πάλιν επιβλητικόν καί γοητευτικόν τόν λαμπρόν της 
αστέρα ή μεγάλη έορτή τής Γεννήσεως τοΰ Χριστού «Θεός έφανε- 
ρώθη έν σαρκί». Εκατομμύρια αμέτρητα ανθρώπων είς-δλας τάς 
’Ηπείρους τής γης σκύβουν κατά τήν μυστικοπαθή αύτήν νύκτα τό 
κεφάλι, μπροστά στήν Φάτνην τής Βηθλεέμ εύλαβώς. Καί δέν χρει
άζεται νά είναι κανείς προφήτης διά νά προείπη δτι τό προσκύνη
μα τοΰτο θά γίνεται πάντοτε μέ αύξανομένην εύλάβειαν καί συγκί- 
νησιν κάθε 25ην Δεκεμβρίου. Μάλιστα!

Ρίψατε ένα βλέμμα ε’ις τήν ’Ιστορίαν διά νά ιδήτε έκεί πολι
τισμούς μεγάλους πού έμεσουράνησαν άλλοτε καί οί όποιοι έσβυσαν 
σιγά σιγά. Σκεφθήτε άκόμη πόσες αρχαίες θρησκείες έξέπεσαν, 
πόσα φιλοσοφικά συστήματα πού έκαμαν άλλοτε κρότον έτάφησαν 
καί έλησμονήθησαν, πόσες αυτοκρατορίες έσβυσαν, πόσοι παντοδύ; 
ναμοι μονάρχαι και βασιλείς πού συνεκλόνισαν άλλοτε τήν γήν ά- 
πεγυμνώθησαν τής δυνάμεώς των.

Και μόνον τό Θείον Βρέφος πού έγεννήθη επάνω είς τό πτω
χόν καί άχυρόστρωτον λίκνον τής Βηθλεέμ παραμένει μέ Αμείωτον 
κυριαρχίαν καί γοητείαν είς τόν υψηλόν του Θρόνον. Άλλά τί λοι
πόν έφερε είς τόν κόσμον τό παιδίον τής Φάτνης διά νά παραμένη 
ασάλευτος καί αιώνιος ό Θρόνος του επί τής γής;

Κανείς Βασιλεύς και Αύτοκράτωρ, κανένας Δικτάτωρ καί αρ
χηγός Κράτος, κανένας Πρωθυπουργός δέν ήμπόρεσε οχι νά δώ- 
ση άλλά ούτε καί νά ΰποσχεθή καί φαντασθή δσα ήλθε καί έφερεν 
δ υιός τής Παρθένου.

Α) Μάς συνεφιλίωσε μέ τόν Θεόν. Τΐ ήτο δ άνθρωπος πριν 
έλθη δ Χριστός είς τόν κόσμον; ’Ητο ένας επαναστάτης, ένας 
εχθρός τοΰ Θεού καί παραβάτης τοΰ Νόμου καί τών εντολών Του. 
Ή Αμαρτία τόν έχώρισεν άπό τόν Θεόν, τόν έξεδίωξεν άπό τόν 
παράδεισον καί τόν έρριψε δυστυχή καί ταλαίπωρον έπί τής γής. 
’Έρχεται λοιπόν ό υιός τής Παρθένου καί γίνεται μεσίτης καί συμ
φιλιωτής μεταξύ Θεού καί ανθρώπων. ’Ήνοιξε τάς κλειστάς πύ- 
λας τοΰ παραδείσου πάλιν διά τόν άνθρωπον «ή χάρις καί ή αλή
θεια διά Ίησοΰ Χριστού έγένετο».

Είς Αυτόν όφείλομεν τήν σωτηρίαν μας. Μας εύρήκεν είς τήν 
πλάνην καί μάς έφερεν είς τήν οδόν. Μάς είρεν είς τό ψεύδος και 
μάς έφερεν είς τήν αλήθειαν. Μάς είρεν εις τό σκότος καί μας ώ- 
δήγησεν είς τό φώς. Μάς είρεν πρόβατα εγκαταλειμμένα και πλα- 
νώμεί'α καί μάς περισυνέλεξεν ώς φιλόστοργος καί. άγρυπνος ποι- 

(Συνέχεια εις τήν 4η Σελίδα)
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Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

*Ηταν αρκετά αδύνατη καί σάν ; 
γερασμένη αλλά στά μάτια τού νεα- ί 
ροΰ Καρμυλησσέα φαινόταν ακόμα $ 
πιο όμορφη, ακόμα πιο έλκυστική.

—Συγχώρεσέ με Πρόκλα, τής εΐ- < 
πε ύστερ’ άπό μερικών λεπτών έπί- 
μονο κοίταγμα. "Ολα, ό,σα έγιναν, 
ήταν ένα κακό, περαστικό όνειρο. I 
’Ίσως στο διάβα του ν’ άφησε ΐχνη, 
συνέχισε, τώρα σκεπτικά' άν, όμως, 
έγινε κάτι τέτοιο, θά προσπαθήσω < 
νά τά εξαλείψω. Ναι, Πρόκλα.... Δέν · 
πρόκειται πιά στό εξής νά δίνω ση- ι 
μασία καί στής Ροδοκρίνης τή σάρ- ι 
κική άγάπη.

Ή κόρη τοΰ Νίκανδρου τον άκου- ' 
γε σιωπηλή, μά σκεπτική, ενώ τό 
βλέμμα της άργοστρεφόταν προς τή 
μεριά τού ανοιχτού παραθύρου.

Ό ήλιος εξω σκορπούσε τις α
κτίνες του, ζεστά, στό δρόμο, στούς 
διαβάτες του, στ’ άπέναντι σπίτια.

Ό Λυκαβηττός όλόγυμνος στά 
κορυφώματα κΓ άμμώδικος μέ βα- 
Θειές χαρακιές στις πλαγιές του, έ- 
φάνταζε στό βάθος άπ’ τις ζωηρές 
του φωτοσκιάσεις σά γίγαντας πε
τρωμένος.

Ή νεαρή κοπέλα εξακολουθούσε 
νάχη γυρισμένα τά μάτια της προς 
τό παράθυρο, σάν ν&ταν ή φωνή ε
κείνου πού τής μιλούσε κάποιου αό
ρατου ανθρώπου, αδιάφορου γι’ αυ
τήν.

•—Σ’ εσένα τά λέω, άγάπη μου 
κι’ όχι σέ κάποιον άλλο, τής είπε 
μέ βαθύ παράπονο ό Καλλίστρατος.

Ή Πρόκλα γύρισε καί τον ατένι
σε κουρασμένα.

—Δέ θά ξαναπάω πιά στό σπίτι 
τής Ροδοκρίνης, συνέχισε, άν κι’ αυ
τό μου τό είχαν έπιβάλει οί απαι
τήσεις τής σάρκας, που τις έκέντρι- 
ζε έτούτη ή εταίρα μέ κατάλληλα 
λόγια, παρμένα άπό τήν επικούρεια 
φιλοσοφία. Θέλω νά πώ, έτραύλισε, 
ότι μιαν απλή, φυσική έπιθυμία μου, 
τήν καθιστούσε πόθο, πόθο φλογε
ρό, μά στιγμιαίο, χωρίς καμμιά, πιο 
βαθειά απήχηση, ακριβώς, γιατί ε
σένα μόνο αγαπώ, γλυκειά μου παρ
θένα!... Σίγουρα δέ θά έμπλεκα μέ
σα οπής ταπεινής αυτής ζωής τον I το, 
κυκεώνα, άν δέν έγνώριζα, ξαφνικά, I < 
μέσα στήν ’Αγορά, τή Ροδοκρίνη, ' C 
αύτή τήν πλάνα έταίρα, ρωτώντας 
με τάχα πιο άμάξι θάπαιρνε γιά νά 
πάη στον Κολωνό. ΚΓ ύστερα κάμ- 
νοντας πώς φοβόταν, μόνη μέσα στό 
όχημα, μέ παρακάλεσε νά τή συνο
δεύσω. Και δέχτηκα. Ναί, δέχτηκα...

—Φαντάζομαι, κατάφερε νά ψελ- 
λίση ή Πρόκλα, τις σκηνές.

—-Καλλίτερα ν’ άκούσης:
A

Τό μόνιππο επιβατικό άμάξι μέ 
τόν Καλλίστρατο καί τήν άγνωστή 
του γυναίκα, άφηνε πίσω του τήν ’Α
θήνα τρέχοντας στό φαρδύ, υπερα
στικό χωματόδρομο.

—Πώς σου πάει ή διαδρομή; ρώ-

μ’ ευχαρίστηση τ’ άνάλαφρα τού δί
τροχου τραντάματα.

—Βουτηγμένη στή σκόνη, απάν
τησε ό Καλλίστρατος. Εύτυχώς ή 
δυσάρεστη αυτή έντόπωση, μετριά
ζεται από τό μυρωμένο χάρμα πού 
έχω δίπλα μου.

—Έκεΐ πού μέ πας, πιστεύω ν’ 
άποζημιωθής μέ τό παραπάνω.

—Μά ποιά είσαι έπιτέλους;
-—‘Η εταίρα Ροδοκρίνη. Δέν τό.ή- 

ξερες;...
Τό αμάξι έμπαινε πιά στον Κο- 

λωνό, στο Αριστοκρατικό έκεΐνο προ- 
άστειο τής ’Αθήνας κι’ ό Καλλίστρα
τος εύρισκε τήν ευκαιρία νά θαυμά- 
ση τις έπαύλεις του μέ τά ποικιλό
σχημα μωσαϊκά στους τοίχους.

—Καί ’ νά σκεφτής, ότι εΐναι οί 
πιο κακόχτιστες αυτές, τού είπε ή 
Ροδοκρίνη πού μένουν μέσα τής τε
λευταίας ποιότητος δούλες τής Α
φροδίτης.

Ό γυιός τού ’Αριστόβουλου κα 
, τάλαβε μά δέ μίλησε. Άρκέσθηκε 
μόνο νά διαβό.ζη τά παράξενα χαϊ
δευτικά όνόματά τους: 
Κυμβάλιον... Λυσιμάχιον... 
ον...

Τό αμάξι, ύστερ’ από 
μα, διαδρομή εΐχε σταματήσει σ’ έ
να μαρμαρόστρωτο δρόμο, αρκετά 
φαρδύ.

Ή Ροδοκρίνη έβγαλε καί πλήρω
σε τον οδηγό κι’ ύστερα έκαμε νόη
μα στον Καλλίστρατο νά κατέβη. 
Εκείνος, τότε, πήδησε κάτω κι’ ευ

θύς έτεινε το χέρι στήν άγνωστή του 
νέα, βοηθώντας, έτσι, τό κατέβασμά 
της.

—Καί τώρα, είπε εκείνη, εΐν’ α
νάγκη νά προχωρήσουμε μέ τά πό
δια, επειδή π.ό πάνω φτιάχνουν τό 
δρόμο καί τ’ άμάξι 
δυνατόν νά περάση.

Πριν αρχίσουν νά 
Καλλίστρατος έρριξε 
ματιά τριγύρω του καί σχημάτισε 
τήν εντύπωση ότι, ό δρόμος ετούτος, 
που στοΛιζόταν κι’ από τις δύο του 
πλευρές μέ διάφορα πολύχρωμα λου
λούδια και μέ ασυνήθιστη, γιά τήν 
περιοχή, πυκνότητα σπιτιών, θ’ α
ποτελούσε οπωσδήποτε τό κέντρο 
τού προαστείου.

! —’Εδώ μένουν αρκετοί πλούσιοι,
■ τον πληροφόρησε ή Ροδοκρίνη κι’ ά- 
। νάμεσά τους βρίσκονται νεαρές 

Σπαρτιάτισσες, γνωστές γιά τις φι
λήδονες βραδυές που κάμνουν. ’Άς 
πούμε σάν τή Αυκίσκα, τή Λήδρα, 
τήν Κυνίσκα, τή Σπέρχα, τή Συρί- 
σκα. Στήν πατρίδα τους τις άποκα- 
λούν «φαινομηρίδες» καί τις εξόρι
σαν οί Έφοροι, οί ’Επίτροποι δη
λαδή πού παρακολουθούν τήν ανα
τροφή τών νέων, γιά νά μ ή συνηθί
ζουν στή μαλθακότητα οί σκληρα- 
γωγημένοι συμπατριώτες τους.

Ή Ομορφη συνοδοιπόρα τού Καλ- 
λίστρατου, παρέσυρε τό νέο μέ τή 
γλυκειά φωνή της προς τό τέρμα 
τού εξαίσιου αυτού δρόμου. Σέ λί
γο έφθαναν σέ μιά πλατεία, αρκε
τά εύρύχωρη. ΟΙ συμμετρικές χλόη- 
νες πρασιές της, στά πλάγια καί 
στή μέση, πού πλουμίζονταν μέ τά 

(Συνέχεια εί$ τό επόμενο φύλλο)

Χάρμιον...
Μουσάρι-

λίγη, άκό-

9ά ήταν ά-

βηματίζουν, ό 
μια φευγαλέα

Ό κ- Θωμά$ Γαρύφαλλού έπισκεφθείς του παρελθόντα Αύγουστον τήν 
Μάκρην κατέρχεται απ’ τά σκαλιά τοΰ άλλοτε ναού τοΰ 'Αγίου Νικολάου 

όπου τώρα έχει γίνη κινηματογράφος.

Ό κ. Γαρύφαλλος Γαρυφάλλου άπέστειΑεν προς δη- 
pooicuaiv τήν κατωτέρω επιστολήν πρός τόν ‘ελλη
νικόν Τύπον καί μάς παρεκάλεσε νώ τήν φιλοξενή- 
οωμεν καί είς τάς οτήλας μας.

Προς 
τον /Ελληνικόν Τύπον

Είς ’Αθήνας

Εΐμαι Μικρασιάτης καί μετά 40 
χρόνια, ήξιώθην νά φθάσω είς τήν 
νήσον Ρόδον, έναντι τής οποίας ευ- 
ρίσκεται ή γενέτειρά μου Μάκρη 
Πισσιδίας Επαρχία Μούγλων Νο
μός Άϊδινίον.

Εύχαρίστως έπληροφορήθην ότι 
καθ’ έκάστην Κυριακήν γίνονται έκ- 
δρομαί μέ τό μικρόν άτμόπλοιον Πα- 
νορημίτης είς τάς οποίας λαμβάνουν 
μέρος και Μικρασιάται μέ τήν έττί- 
δειξιν μόνον τής ταυτότητός των νέ
ου τύπον.

Προσέφυγον είς τό άρμόδιον Πρα- 
κτορεΐον τού κ. Τσαμπίκου ό όποιος 
έδέχθη τήν ταυτότητά μου, έλαβε τό 
άντίτιμον του εισιτηρίου μου μετ’ έ- 
πιστροφής 225 δραχμές, δύο φωτο
γραφίας πού μοΰ έζήτησε καί μέ 
συμπεριέλαβε είς τήν κατάστασιν 
τών εκδρομέων τής 12ης Αύγουστου 
έν. έτους. Είς ταύτην θά έλάμβανον 
μέρος 157 εκδρομείς έν συνόλφ, τό 
πλεΐστον ξένοι έν οΐς καί ό υιός μου 
Γάρυφαλλός Θωμάς ό όποιος άρτι' 
έπανακάμψας εΐχε Αυστραλιοονόν δια- 
βατήριον. Τήν τελευταίαν στιγμήν 
κατά τήν έπιβίβασιν τών εκδρομέων 
εις τό πλοΐον όλοι έπεβιβάσθησαν 
πλήν ημών πού εϊμεθα "Ελληνες, ά- 
ποκλεισθέντες παρά τού Τμήματος 
τών ’Αλλοδαπών Ρόδου.

Φαντασθήτε τήν άπόγνωσίν μας, 
όλοι οί ξένοι καί ό υιός ώς Αυστρα
λός νά έπισκεφθούν τήν γενέτειράν 
μας καί είς ήμάς νά άπαγορευθή νά 
ίδωμεν έστω καί καπνόν άνωθρώσκον- 
τα κατά τόν Μυθικόν Όβυσσέα τής 
χαμένης πατρίδος μας, μετά 40 ο
λόκληρα χρόνια.

Όποια δε έκπληξις μάς άνέμενε 
όταν έπανακάμψας ό υιός μου μετά

Ένώ τό κΰμα τραγουδούσε 
όπως πάντα στήν άκτή 
κάποιος νέος τής μιλοΟσε 
λόγια πόνου στό αύτί!
«Τί κι’ άν εϊσ’ Άμαδρυάδα 

μέ άνθόπλοκα μαλλιά 
αίθερία σά Ναϊάδα 
σά Σειρήνα στή λαλιά:

Τί κι’ άν έχης ένωμένα 
χάρη v.C άρωμα πνοής; 
στο κορμί, όμως, δοσμένα 
στο μεθύσι τής Ζωής;

Φεύγω. . . ’Ίσως μετανοιώσω 
πιό άργά τέτοιες στιγμές.
Ετσι, δμως, δέ θά νοιώσω 

τέτοιας ηδονής τιμές». . .

Καί ή κόρη τοϋ Αιγαίου 
άκουγε μέ προσοχή 
τά πικρόλογα τοϋ νέου 
κι’ έρωτοΰσε μ’ ένοχή:

«Σβήνεις όνειρο; Ποΰ τρέχεις;
» όνειρο εαρινό;
» ΙΙώς δέ μένεις, αλλά τρέχεις 
» σάν τό δάκρυ τό στερνό;

r-ΚΘΙΝΙΝΙΚΑη
ΓΑΜΟΙ

Ό κ. Αντώνιος Πετρόγλου, 
δικηγόρος, ένυμφεύθη τήν δίδα 
Σοφίαν Παπαδημητρίου. Εύχό- 
μεθα κάθε εύτυχίαν.
ΔΩΡΕΑΙ

Ή κ. Μαρία Θεοδώρου Ταρ- 
νάρη, τό γένος Γεωργαλίδου, 
μάς άπέστειλεν έξ ’Αμερικής Δέ
κα δολλάρια (10) ύπέρ τοϋ Συλ
λόγου είς μνήμην τοΰ έξαδέλφου 
της αειμνήστου Μιχαήλ Σαράφη.

τήν έκδρομήν ό όποιος ήτο έφωδια- 
σμένος μέ συστατικήν έπιστολήν μας 
προς γνωστόν σημαίνοντα Τούρκον 
είς Μάκρην μάς άνεκοίνωσε τήν θερ- 
μοτάτην υποδοχήν πού έτυχε παρά 
τών Τούρκων οί όποιοι μέ δάκρυα 
είς τούς οφθαλμούς τόν ένηγκαλίσθη- 
σαν καί τόν έφίλουν καί καθ’ ολον 
τό διάστημα τής έκεΐ παραμονής του 
ουδόλως άπεμακρύνθησαν άπό κοντά 
του, συνοδεύοντες αυτόν παντού καί 
δωρήσαντες είς άύτόν διάφορα προϊ
όντα τού τόπου.

Άποτεινόμεθα δθεν είς πάντε άρ
μόδιον καί διερωτώμεν τί θά συνέ- 
βαινε εάν οί έν λόγφ Τούρκοι έβλε
παν έμέ τόν ϊδιον έν τφ μέσφ αυτών 
καί ούχί τόν άγνωστον είς αυτούς 
υιόν μου ό όποιος άγων τό 30όν έ
τος τής ηλικίας του τούς ήτο τελεί
ως άγνωστος καί εάν υπάρχει καλλί
τερος τρόπος τής άναπτύξεως πραγ
ματικών φιλικών δεσμών μετά τών 
Τούρκων άπό τήν έλευθέραν επικοι
νωνίαν μέ αύτούς τών ανθρώπων πού 
έγεννήθησαν έκεΐ, τούς εζησαν καί 
τούς ξέρουν;

Εϊμεθα περίεργοι νά μάθωμεν δια- 
τί δέν μάς έπετράπη ή μετάβσσις 
τήν τελευταίαν στιγμήν, ένώ μέχρι 
τής ήμέρας εκείνης έπετρέπετο;

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ

Κα’ι τό κΰμα τραγουδούσε, 
όπως πάντα στήν άκτή 
καί ή κόρη δακρυοΰσε, 
καθώς χανότανε κι’ αύτή. . .

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
Καθηγητής Φιλολογίας

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΊΑ ΜΑΣ

Λ<·*

— Δέν εΐχα σκοπό ν’ άγοράσω λε
κάνη αλλά Θά μου χαλούσε τό κτέ
νισμα άπό τή βροχή ί

Ο ΚΟΣΜΟΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Η ΕΚΘΕΙΗ ΠΑΜΠΛΟ ΠΙΚΑΜΟ

ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΘΙΜΕΣ ΝΟΤΕΣ. — ΜΥΝΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

Τής Δημοσιογράφου κ. ΜΑΙΡΗ2 ΓΙΑΓΚΙΛΙΤΣΗ
Περιοδεύω έπαγγελματικά τις 

Η.Π.Α. καί εύρίσκομαι εις τό 
ΣΙΚΑΓΟ. Εις τάς 4 ’Οκτωβρίου 
φθάνει μια νότα είς τά χέρια μου 
μέσον τοϋ Προξένου κ. Σ. Ρο
κάνα. Τό γράμμα ήτο άπ’ αγέ
ραστα παλιά κόκκαλα των Μα- 
κρηνών και έλεγε τά έξης: «Τό
σον από τά άρθρα τής Άτλαντί- 
δος τής Ν.Τ. πού διαβάζομε ό
σο καί από τό ΓΚΡΗΚ ΣΤΑΡ 
τοΰ ΣΙΚΑΓΟΥ μάς πληροφορούν 
μερικοί τής Α.Χ.Ε.Π.Α. πώς ή 
γράφουσα αυτά τά άρθρα είναι 
Μακρινή γυναίκα τοϋ Παναγιώ
τη τής Φακής. "Αν πράγματι εί
ναι αλήθεια καί έχης την ρίζαν α
πό τό αλησμόνητο Λιβίσι, επιθυ
μούμε δλοι οι Πατριώται νά έ'λ- 
θης και εδώ νά σέ γνωρίσωμε και 
θά τό θεωρήσωμε τιμή μας. Αΐ 
υπόγραφα! ήσαν αί έξης: Νικό
λαος Τριαντάφυλλου Καλέζης, τό 
γένος Β ρούχου. Μιχαήλ Ίωάννου 
Αΰγουστής — Έσκιές — Πανα- 

γιώτα Δημ. Κόλλια τό γένος Στε
νού. ’Ελισάβετ Κανή. Δέσποινα 
Τσακίρη και ό αδελφός της Θεο
φάνης. Οικογένεια Πεσλιγκιοΰ 
και οικογένεια. Γεωργιάδη τό γέ
νος Αριτίνη. Κανένα δνομα δέν 
μσύ ήτο γνωστό, έκτος τής Πα 
ναγιώτας Στενού και τής αδελ
φής της ’Ελισάβετ. Σαν ακόυσα 
τό δνομα δάκρυα κύλησαν από τά

ματια μου. ’Άφησα τήν φαντασία 
μου νά καλπάση, ε!ς τό έπάνω 
σχολείο πού πέζαμε τΙς νιάδες 
μέ τήν έν λόγω συμμαθήτριά μου.

Σαράντα χρόνια έχουν περάση 
από τότε. Είναι απίστευτο. Μοΰ 
φαίνεται πώς ήτο χτές. Τό γράμ
μα αυτό μοΰ έκαμε νά νιώσω έ
να άλλοιώτικο συναίσθημα χαράς, 
λύπης, νοσταλγίας, δέν μπορώ νά 
δώσου τήν ακριβή εξήγηση.

Τελειώνοντας τήν αποστολή 
μου από τό ΣΙΚΑΓΟ κατέβηκα 
εις τό Ντητρόϊτ και μετά δέν μέ 
χώριζαν πλέον 6 ώρες από τό ”Α- 
κρον πού μένουν οί Πατριώτες 
μας. Σημειώνω πώς τό γράμμα 
είχε και διευθύνσεις και τηλέφω
να. Άναγνώστα μου, αλησμόνητος 
ημέρα και σταθμός ιστορικός τής 
ζωής μου, θά μοΰ μείνη ή ήμερα 
αυτή σ&ν έφθασα κοντά τους. Ή 
συνάντησίς μας ύστερα από 40 
χρόνια, ήτο ή πλέον εγκάρδιος ή 
πιο συγκινητική στιγμή από κάθε 
άλλη φορά, πού έσφυρηλατήθη, 
εις τά δεινά, είς τά παθήματα, 
εις τήν κοινήν ελπίδα. Πέντε μέ
ρες ζώ ανάμεσα τους και είμαι 
γεμάτη συγκίνησι και υπερηφά
νεια, διά τά υπέροχα αίσθήματά 
τους, γιά τήν ολόθερμη συμπαρά- 
στασί τους, διά νάς συγκινητικός 
εκδηλώσεις των. Σημειώνω πώς 
νοιώθω υπερηφάνεια διά τούς Π α

τριώτας μας, πού συνεχίζουν σαν 
αφανείς ήρωες τήν προγονικήν 
κληρονομιάν τους. Δικαιολογημέ
νη ή υπερηφάνεια μου, διότι οί 
ξενητεμένοι βλαστοί τής Μακρο- 
λιβισιανής λεβεντιάς, αποτελούν
ται από τό ποιο εκλεκτό μετανα- 
στευτικό στοιχείο, έξ όλων έκείνων 
οί δποϊοι μέ τά ίδια όνειρα βρέθη 
καν στην ’Αμερικανική γή.

Π αρακαλουθώ τήν άκάματον 
εργατικότητα τους, τάς προόδους 
των, καί τό σπουδαιότερο, πόσο 
υψηλά κρατούν τό "Αγιοι’ ποτή- 
ριον τής πανένδοξης Πατρίδος 
μας, μέσα είς τούς κόλπους τής 
δευτέρας Πατρίδος των, τής κρα- 
ταιας ’Αμερικανικής Δημοκρατί
ας.

Μέ χαρά βλέπω δλους τούς πα- 
τριώτας καλώς εγκατεστημένους, 
επίσης τά νέα βλαστάρια τής δευ
τέρας και τρίτης γενεάς, πού εί
ναι όλοι απόφοιτοι τοϋ Πανεπι
στημίου μέ δύο και τρία διπλώμα
τα καί κατέχουν εξαίσιες θέσεις 
και υπολογίζονται από τήν ’Αμε
ρικανική κοινωνία. Ή γνώμη μου 
είναι ότι οποίος δέν θέλει, δέν ά- 
ξιοποιείται εις τήν ’Αμερική. Ή 
χώρα τούτη παρέχει δλα τά μέ
σα, νά γίνης δτι θέλης.

Παράλειψίς μου θά είναι νά 
μή άναφέρω πώς δλοι οί Πατρι-

(Σννέχεια eis τήν 4ην Σελ(δα)

Τόν περασμένο μήνα ή γκαλερί 
Ζυγός παρουσίασε στή νέα της αί
θουσα, γιά πρώτη φορά στό ‘Ελλη
νικό κοινό κάποιο αυθεντικό μέρος 
άπό τό έργο τής πιο μεγάλης καί έ- 
πι βλητικής προσωπικότητας τής 
σύγχρονης Ζωγραφικής, τού Πάμπλο 
Πικάσσο.

Οί έπισκέπτες μπόρεσαν άνεμ- 
πόδιστα νά θαυμάσουν ή νά άγανα- 
κτήσουν μέ τις λιθογραφίες, τις ά- 
κουατίντες καί τά λινόλεουμ πού αν
τιπροσωπεύουν διάφορες εποχές τοΰ 
μεγάλου ζωγράφου καί περιλαμβάνον 
ται στήν έκθεσι...

Έχουνε γραφτεί τόσα πολλά γιά 
τήν μεγαλοφυΐα τού Πικάσσο ώστε 
δέν μπορεί κανείς νά πή σήμερα κά
τι γΓ αυτήν πού νά μήν έχει προη
γουμένως ειπωθεί άπό κάποιον άλ
λον. Ωστόσο πάντα μπορεί νά μι
λά γΓ αύτόν χωρίς νά θεωρηθή ποτέ 
περιττό, γιατί πάνω άπ’ δλα ό Πι
κάσσο όπως αναφέρει κάπου ό Ν. 
Χατζηκυριάκος Γκίκας. «Περισσότε
ρο άπό ένας μεγάλος ζωγράφος, εΐ
ναι ένας μεγάλος άνθρωπος πού εν
σάρκωσε τό βαθύ άγχος τής εποχής 
μας καί τού έδωσε τις πιο άπροσδό- 
κητες καί τις πιο ματωμένες λύ
σεις».

Ποιο εΐναι λοιπόν τό μυθικό αύτό 
τέρας πού λέγεται Πικάσσο καί πού 
τά έργα του προκάλεσαν συνάμα τις 
πιό βίαιες κρίσεις καί τούς πιο έν- 
θουσιώδεις έπαίνους;

Γεννήθηκε στήν Μαλάγα τής Ι
σπανίας τό 1881. Μολονότι εζησε 
τά περισότερα χρόνια τής ζωής του 
στήν Γαλλία καί άναδείχτηκε σάν 
ζωγράφος μακρυά άπό τήν πατρίδα 
του, έμεινε πάντα Ισπανός καί ή ά- 
νάλυσις τής ζωγραφικής του παρου
σιάζει φανερά τήν καταγωγή του.

Είπαν τόν Πικάσσο «Ισπανό Πρω- 
τέα». Καλύτερος χαρακτηρισμός δέν 
μπορούσε νά γίνη. Τόν διεκδικούν 
καί τόν πανηγυρίζουν όλες οί σχο
λές τής νέας Ζωγραφικής.

Έξπρεσιονιστές, Φουτουριστές, οί 
οπαδοί τής απόλυτης τέχνης άκόμη 
καί οί υπερρεαλιστές τόν θεώρησαν 
δικό τους. Καί πραγματικά δλα τά 
καλλιτεχνικά προγράμματα καί δλες 
τις τεχνοτροπίες τις βλέπει κανείς 
μέσα σ’ αυτό τό πλούσιο, καί κατα
πληκτικό έργο πού παρουσιάζει άνε- 
ξάντλητη δύναμη.

Οί Ιστορικοί τής σύγχρονης Ζω- 
; γραφικής γιά νά βάλουν κάποια τά-
ξη σ’ αύτή τήν ττληθωρ.κή και ττο-

λύμορφη παραγωγή, τήν διαιρούν σέ 
περιόδους.

"Από τό 1903 έως τό 1905 ζω
γραφίζει «θέματα λαϊκά» έμττνευσμέ- 
να από τήν ζωήν τής πατρίδος του. 
Τά χρώματα είναι σχεδόν πάντα 
μπλε. Αυτή είναι ή «μπλε περίοδος». 
Ξαφνικά όμως τό μπλε χρώμα υπο
χωρεί γίνεται ρόδινο. Τό σχέδιό του 
εΐναι πιο γεμάτο, πιο κλασσικό, πιο 
νατουραλιστικό. Εΐναι ή «ροζ περίο
δος». "Επειτα αρχίζει νά τον ενδια
φέρει ή τελευταία περίοδος του Σε
ξόν, ή κυβιστική. Ζωγραφίζει νεκρές 
φύσεις μέ ευθείες γραμμές, μέ σκλη
ρές γωνίες μέ δυνατά χρώματα μαύ
ρα και καφεδιά.

Σιγά - σιγά οί πίνακες του γί
νονται παράξενοι, βίαιοι, τερατόμορ- 
πό ένα ταξίδι στήν Ίοπανία, δουλεύ- 
πό ένα ταξίδι στήν Ισπανία, δουλεύ
ει τοπία από σπίτια και έργοστάσια 
μέ έντονο κυβιστικό χαρακτήρα. Εΐ
ναι ή έποχή πού μαζί μέ τον Μπράκ 
γίνεται καί ό Πικάσσο αρχηγός τής 
σχολής του «Κυβισμού». Αίφνης γύ
ρω στά 1920 άλλη πάλι αλλαγή. Κά
νει πρωτόγονα νατουραλιστικά γυ
μνά, σχέδια κλασσικά, άλλα καί ά- 
φηρημένες συνθέσεις πού δέν εΐναι α
πολύτως κυβιστικές, συνεχίζουν ό
μως τον κυβισμό. Ή περίοδος αύτή 
διαρκεΐ έως τό 1927. ’Από τό 1928 
έως τό 1930 γίνονται πάλι ανάγλυ
φα τά έργα του καί στά σχέδια του 
έμφανίζεται πάλι τό άνβρώπινο σώ
μα. Τό 1931 νέα μεταβολή. Τώρα 
κυριαρχεί ή καμπύλη, πού διατη
ρείται μέχρι τό 1940 αλλά τό έργο 
του γίνεται όλο καί πιο συγκεκριμέ
νο καί πιο ρεαλιστικό. Κατά τον τε
λευταίο πόλεμο εργάζεται εντατικά 
χεορϊς νέα βασική αλλαγή, μόνο που 
ό ρεαλισμός του αυξάνει επικίνδυ
να. Ή τυραννία τής γραμμής γίνεται 
μονομανία καί πολλές φορές έξω- 
στρακίζει όλότελα τό χρώμα. Τά τε
λευταία έργα του μοιάζουν μέ μια 
καταγραφή των πιο ωμών ψυχικών 
καταστάσεων».

Τό γαλλικό περιοδικό «Καγιέ' ντ’ 
“Αρ» έχει άφιερώσει ένα μεγάλο τεύ
χος στον Πικάσσο μέ άριστοτεχνι
κές εικόνες έργων του ζωγραφικών 
καί γλυπτών. Έκεΐ υπάρχει μιά σει
ρά συνθέσεων μέ τό ϊδιο θέμα. «Ταυ
ρομαχίες».

Εΐναι νά θαυμάσει κανείς, αλλά 
καί ν’ απορήσει μέ πόση δύναμη καί

ΠΕΝΘΗ:
—Τήν 31ην 'Οκτωβρίου έκη- 

δεΰθη ή άποθανοϋσα πατριώτισ- 
σά μας Χρυσή Ν. Καμπούρη η
λικίας 98 ετών,

—Άπεβίωσε καί έκηδεύθη ή 
’Κ.ισσάβετ Διρμάνη τό γένος Κρι 
μάνδαλη. Τήν οίκογένειά της συλ 
λυπούμεθα θερμά.

—Μετά λύπης μας άγγέλλομεν 
τόν θάνατον τής συμπατριώτισ- 
σάς μας Μαρίας Γεωργιάδου τό 
γένος Δουλή Πανηγύρη. ΕΙς τά 
τέκνα της καί λοιπού; συγγενείς, 
διαβιβάζομεν τά θερμά συλλυπη
τήριά μας

—Άπέθανε καί έκηδεύθη, εις 
Λάρισσαν ή Κατίνα Χρήστου 
Μπάκα τό γένος Παλλήκαρου. 
Τήν οικογένεια της συλλυπσύμε- 
θα θερμά.

—Άπέθανε καί. έκηδεύθη είς 
Αιγάλεω, ή Μαρία Μοσχοβασίλη, 
τό γένος Δαμιανού Καμπούρη. 
Διαβιβάζομεν τά θερμά συλλυπη
τήριά μας είς τόν έν Αύστραλίρ 
αδελφόν της ’Αντώνιον Καμπού
ρην καί λοιπούς συγγενείς.

— -Άγγέλλομεν μετά λύπης επί
σης τόν θάνατον τοΰ Μιχαήλ Ί- 
ωάννου Καραγιάννη καί συλλυ- 
πούμεθα θερμά τήν σύζυγόν του 
Ειρήνην, τά τέκνα καί τούς αδελ
φούς του Φώτιον, Αντώνιον, καί 
Π ανούσην.

—Άπέθανε καί έκηδεύθη εις 
Ν. Μάκρην ό Κυριάκος Κάκος. 
Τήν σύζυγόν του Ευαγγελίαν τόν 
υιόν του Ίωάννην ώς καί τούς 
λοιπούς συγγενείς συλλυπούμεθα 
θερμά.

—Είς Ν. Μάκρην άπέθανε καί 
έκηδεύθη επίσης ό Νικόλαος Κού 
ρτης. Τήν μητέρα του, αδελφούς 
καί άδελφάς του συλλυπούμεθα 
θερμά.

Είς ΙΙλατανάκι Θηβών άπέθα- 
νεν α’ιφνιδίως ό Δημήτρως Αν
τωνίου Ήλιου. Εις τήν οικογένει
αν του άπευθύνομεν θερμά συλλυ
πητήρια.

ΑΙΒΙΣΪΑΝΟί ΔΙΑΛΟΓΟΙ
—Μαρησσύ Δέσποινα! Έβγα- 

μ,αρή δξου στ' άνάϊν κί τήραζί. μα- 
ρή τούν κιρόν νά δούμουν θά βρέ- 
ξει;

— Βού!. . . ου., . ου 1 Τώρα δά 
θά πιάσεί. μοά βρουγή ζουρζουρού ί

—Κουστιβίρα χάνιν ίγλήορα κΐ 
πάρ’ τού σεφένιν στά; χέργια σου, 
νά τουρτήσην μή βούλην σου τήν 
δύναμην τοΰ γιοππανά τού τυρ- 
πίν, νά τρέξουν νά τά πάρη τού 
σέλλιν, νά τά πάη στούν ταυριάν. 
Κώ υστέρα νά πιάσου μουν τά κα
λάθια νά πάουμουν στ’ Άπόφου- 
ρα κΐ στά μεξερλίκια νά μαζέψου- 
μουν καράβολους.

(Χννέχεια sis τήν 4ην σελίδα)

— Παναγιά μου σί καλήν ώ
ραν κι καλήν ιστιγμήν! Ά|χ έν 
ιβαρέθικις φταναθιματισμένου πιρ- 
τήκου νά κοίττησι άπού κάτου άφ*  
τήν ρουδγιάν; Τόση κούνιά, κό
ρη μου γένητι σ" έναν άθθρου- 
πουν; Σηκού πρέ γλήορα τορού- 
μιν, νά μ,αζέψης τά γάρουλλα κΐ 
νά παστρέψης τήν άμπλώχτραν 
γιά ν’ απλώσου μου ν τά μαραλ- 
λούδγια νά ξηραθθουν γιατί Ιβώ 
θά πγιάσου μαζί μί τήν Μάμμην 
σου τά βροϋλλα πού τ’ άχω μέσ’ 
στού νιρόν κι μουσκέβγουν, ν’ άρ- 
μαθιάσου τά κυρκιλλούδγια γιά νά 
τά φουρνινου τώρα πούνιν ή φούρ
νους πυρός.

—Λεουτι - ’ς - τα, γιατί ή κού
νιά του έν ίφάνικιν μή είς τήν γήχ 
μή είς τούν ούρανόν.

ΒΑΣΙΑ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΓ
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Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 
εκφράζουν ΰττοχρκο-πκά καί τάς 
απόψεις της εφημερίδας. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οΐ συγγραφείς των”

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
I. Τό σαλιγγάρι όπως τό λέγαμε 

στήν Πατρίδα μας.
2. Σ’ αυτήν έττεδίδετο ό Νερών.
3. Έχει κι’ αυτή τούς οϊκους της 

—-Μουσουλμανικός τίτλος.
4; Άττλοχωριά, πού παίζουν τά 

παιδιά στό Λιβίσι.
5. Σύμφωνον τοΰ ’Αλφαβήτου μας 

—Στήν Πάτρα τά έχουνε ψηλά.
6. Δίφθογγος—Βρίσκεται μέσα 

στό «άκυρον».
7. Τό συνηθίζουν οί πολιτευταί—- 

’Αλιευτικόν έργαλειον.
8. "Οταν ψεύγη στενοχωρεϊ τις 

γυναίκες (αιτιατική δημοτικής) —■ 
Τήν φοοουνται οί στρατευμένοι (αρ
χικά άντιστρατήγου).

9. Ποσοτική άντωνυμία (πληθυν
τικός — χειμερινόν σπόρ,
ΚΑΘΕΤΟΣ

1. Μιά άπό τις συνοικίες τού Αι- 
βισιοΰ—Ποταμός της Βορείου ’Ιτα
λίας.

2. Τέτοιος υπάρχει σέ κάθε Πρε
σβεία. ή

3. ’Απαραίτητη σέ κάθε αυτοκί
νητο — Πρόθεσις.

4‘ Ώς και το 4 όριζοντίως.
5. Παιδικός πόνος,, άν διπλσσια- 

σθη — Τό άρσενικόν έττιθέτου, πού 
σημαίνει πηγήν άλατος.

6. Ποσοτική άντωνυμία (πληθυν
τικός ουδετέρου) — Χρονική περίο
δος.

7. Ρήμα τής Δημοτικής, σχετικό 
μέ τις λιχουδιές.

8. Μάρκα Ελληνικών κασμηρίων! 
—Εΐναι λεπτές σάν κλωστές (αιτια
τική).

9. Προθεσις μαζί μέ άρθ'ρον — 
Ρήμα σχετικό μέ τή Φαγούρα.

Ή λύσις είς τήν 4ην σελίδα.
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Μέ τήν έναρξιν του χειμώνας εφέ
τος παρετηρήθησαν άρκετά κρούσμα 
τα διφθερίτιδας είς ολόκληρον τήν 
Ελλάδα υπό μορφήν μετρίσς έντά- 
σεως έπιδημίας, Παρετηρήθησαν με
ρικοί θάνατοι λόγφ τής μεγάλης το
ξικότητας τοΰ μικροβίου και χαρα
κτηρίσθηκε ώς κακοήθης μορφή· δΐ- 
Φθερίτιδος. Ή διφθερΐτις εΐναι όξεΐα 
λοιμώδης νόσος όφειλομένη είς ειδι
κόν βακτηρίδιον τό του Λόφλερ 
Μεταδίδεται άπό ανθρώπου είς άν
θρωπον καί έγκαθίσταται οπουδήπο
τε τοΰ σώματος. Κατά τούς πρώτους 
έξη μήνας άπό τής γεννήσεως δέν 
εμφανίζεται λόγφ τής ύπάρξεως είς 
τόν όργανισμόν μητρικών αντισωμά
των. Εΐναι συχνή μέχρι τοΰ 15ου 
έτους τής ήλικίας όπότε καί πάλιν 
γίνεται σπανιωτέρα. Ή σπουδαιότε
ρα έντόπισίς της καί ή συνήθης εΐ
ναι ή τοΰ φάρυγγος, του λάρυγγας 
καί τής ρινός. Άπό άπόψεως γενι
κής άντιδράσεως τοϋ οργανισμού ή 
οποία εΐναι καί η σπουδαιοτέρα διά 
τήν παιδιατρικήν έχομεν τήν καλοή
θη μορφήν καί τήν κακοήθη. Ή κα
κοήθης μορφή εΐναι συνήθως θανατη
φόρος, διότι θίγει τό νευρικόν σύστη
μα, τό κυκλοφοριακόν καί τούς νε- 
ψρούς, ένφ ή καλοήθης ήτοι ή άπλή 
μορφή δέν θίγει αυτά τά συστήματα 
καί δέν παρουσιάζει τήν δραματικήν 
έξέλιξιν τής κακοήθους. "Οταν είς 
τό παιδί μας παρουσιασθη πονόλαι
μος πρέπει πάντοτε νά εξετάζεται 
άπό τόν ιατρόν, διότι ό παρερχόμε- 
νος χρόνος εις περίπτωσιν διφθερί
τιδας εΐναι είς βάρος τού οργανι
σμού του μέ μοιραίαν τήν έξέλιξιν. 
Επίσης είς περίπτωσιν ιατρικής άμ- 
φοβολίας πρέπει άπαραιτήτως νά 
γίνεται μικροβιολογική έξέτσσις του 
φαρυγγικού έπιχρίσματος προς άπο- 
κλεισμόν ή μή τής νόσου. Είς περί- 
πτωσιν πού ένα άρρωστο παιδί μέ 
διφθερίτιδα δέν άποθάνη μέχρι τής 
50ής ή μέρας διαφεύγει τόν κίνδυνον. 
Ή θεραπεία τής νόσου όταν έκδη- 
λωθή εΐναι ή όρροθεραπεία μέ ειδι
κόν άντιδιφθεριτικόν ορρόν. Επίσης 
έντονος θεραπεία διά πενικιλλίνης, 
καρδιοτόνωσις, χορήγησις βιταμινών 
καί δίαιτα. Καλόν εΐναι οί γονείς νά 
ενδιαφέροντα! διά τό παιδιά τους

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑ3ΕΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

‘Η εκδρομή στό Πλατανάκι
’Έφτασε έπί τέλους ή ώρα νά πρα 

Υματοποιήση ό Σύλλογός μας μιά 
ζωηρή του έπιθσμία. Επιθυμία πα- 
ληά, πού ή έκπλήρωσή της ολοένα 
καί άναβαλλότείν γιά λόγους οργα
νωτικούς. (’Ανασυγκρότηση Δ. Συμ
βουλίου, ανασύσταση Τοπικών έπι- 
τροπών κ.λ.π.): Νά έπισκεψθή πάλι 
τούς πατριώτας μας στό Πλατανάκι.

'Η ημέρα καθωρισμένη: 2 Δεκεμ
βρίου, Κυριακή — Τόπος συγκεν
τρώσεις: Πλατεία Ζωοδόχου Πη- 
ΥΠζ — ωρα άναχωρήσεως η 8η πρω
ινή-

Τό πούλμαν φερμένο στήν ώρα του 
καί έτοιμο νά δεχθή τους βιαστικούς 
εκδρομείς. Καί εΐναι δικαιολογημένα 
βιαστικοί. Άγωνιουν νά ιδούν τό τα
χύτερο τους συμπατριώτες τους, πού' 
εΐναι λησμονημένοι σέ μιά άπόμερη 
καί ξέμακρη γωνιά τής Βοιωτικής 
γης-

Ό καιρός ώς τόσο κακός, πολύ 
κακός. Βρέχει δυνατά καί άσταμάτη- 
τα άπό τήν προηγούμενη. Προμηνύ- 
ματα δτι δέν πρόκειται νά δοκιμά
σουμε τή χαρά καί τις ανέσεις έκ- 
δρομής τοΰ καλού καιρού.

Άλλα τί μ’ αύτό; Ή λαχτάρα καί 
ό ενθουσιασμός όλων νά ζήσουμε λί
γες ώρες σέ ένα κλίμα Μακρηνολι- 
βισιανό, σκεπάζει τήν αναποδιά τού 
καιρού.

Αρχηγός τής έκδρομής ή πάντα 
πρόθυμη κ. Βελισσαρίου. — Δέχε
ται δσους βιαστικούς καταφθάνουν 
καί τούς ταχτοποιεί οπίς θέσεις τους. 
’Έχει ακόμη παρακαλέσει καί έχει 
επιτύχει τή συναίνεση τού όδηγού νά 
λοξοδρομήση προς τό Αιγάλεω, για 
νά παραλαβή μερικούς συμπατριώ
τες μας, πού λόγω κακοκαιρί
ας αδυνατούν νά έλθουν στον τόπο 
τής συγκεντρώσεως.

Περνά κάπως ή καθωρισμένη ώ
ρα, γιά νά φθάσουν καί οί τελευταί
οι, καθυο'τερημένοι, καί τό πούλμαν 
ξεκίνα μέ λοξοδρόμηση προς τό Αι
γάλεω. Ή βροχή δυνατή, άλλα τό 
πούλμαν άτάραχο κυλά στήν άσφαλ
το τής 'Ιεράς όδοΰ καί προχωρεί. 
Κάπου στό Αιγάλεω καί κάτω άπό 
τό ύπόστεγο κεντρικού καταστήμα
τος μάς περιμένουν εναγώνια οί έκ- 
δρομεΐς μας. Ή χαρά τους μεγάλη 
στό άντίκρυσμα τού πούλμαν κι' αυ
τό πάλι τούς καλοδέχεται στις κα- 
θωρισμένες θέσεις τους.

Νέο τώρα ξεκίνημα μέ κατεύθυν
ση τούτη τή φορά προς τή νέα λε
ωφόρο ’Αθηνών — Λαμίας καί ή στι
γμή κατάλληλη γιά ένα χαιρετισμό, 
τόν απευθύνω ό υποφαινόμενος ώς 
Πρόεδρος του Συλλόγου:

«Αγαπητοί συμπατριώτες, έκ μέ
ρους τοΰ Δ. Συμβουλίου τού Συλ
λόγου μας σάς απευθύνω εγκάρδιο 
χαιρετισμό. Ή χαρά μας εΐναι με
γάλη, πού βρισκόμαστε μαζί σας. Ό 
καιρός ώς τόσο εΐναι κακός πολύ 
κακός γιά μιά εκδρομή, αλλά ή ά
γάπη μας καί ή ζεστασιά θά σκε
πάσουν τήν άναποδιό: τού καιρού».

Τό πούλμαν προχωρεί καί εισέρ
χεται σέ συνέχεια στή νέα λεωφόρο 

και νά προσφεύγουν εις τήν προφυ
λαχτικήν θεραπείαν τής διφθερίτιδας. 
Αυτή γίνεται μέ τό άντιδιφθεριτικόν 
έμβόλιον, ήτοι μέ τήν ειδικήν άνα- 
τοξίνην τού Ραμόν.

Ό έμβολιασμός πρέπει νά γίνε
ται, όταν τό παιδί εΐναι τριών έως ε
πτά μηνών καί μάλιστα κατά τήν πε
ρίοδον αυτήν χρησιμοποιούμεν τά 
τριπλά έμβόλια. (Διφθερίτιδας, τε
τάνου, καί κοκκύτου) έπιτυγχανομέ- 
νης ανοσίας καί διά τάς τρεις νό
σους. Μετά παρέλευσιν ενός έτους 
γίνεται ακόμα ένα έμβόλιον άναζω- 
πυρώσεως. Έν συνεχείς κάθε 2—2!ά 
έτη γίνεται ένα έμβόλιον καί πάλιν 
άναζωπυρώσεως διττλοΰν, ήτοι διφθε
ρίτιδας καί τετάνου. Διά τοΰ τρόπου 
αυτού διατηροΰμεν πλήρη ανοσίαν 
έναντι τής νόσου καί έχομεν προε- 
τοιμασμένον τόν όργανισμόν εις πε- 
ρίπτωσιν έπιδημίας κατά τήν χειμε
ρινήν περίοδον. Τήν αρχικήν ύποχρέ- 
ωσιν διά νόμου του κράτους πρέπει 
νά τήν έχουν οί γονείς μέχρι και τής 
ο'χολικής ήλικίας. Κατόπιν πρέπει νά 
έπιβάλλεται οδτος υπό τοΰ Κράτους 
διά νόμου, ήτοι νά είσαγάγη τό έμ·· 
βολιασμόν είς τά σχολεία ώς υποχρε
ωτικόν. Εΐναι λυπηρόν μέ τήν σημε
ρινήν έξέλιξιν τής ιατρικής επιστή
μης καί τά πρσσφερόμευα ασφαλή 
μέσα νά άριθμώνται θύματα έκ τής 
νόσου ταύτης, είτε άπό αδιαφορίαν, 
άγνοιαν, ή φοβίαν» τών γονέων καί 
κηδεμόνων, είτε άπό ελαστικότητα 
τών νόμων τού Κράτους. Είς κράτη 
προηγμένα δπου διά νόμων έχει έπι- 
βληθή ώς υποχρεωτικός ό εμβολια
σμός κατά τής δεφθερίτιδος, σχεδόν 
έξέλιπεν ώς νόσος. Δέν πρέπει οί γο
νείς νά θορυβούνται, όταν ένσκύπτει 
ή επιδημία αλλά νά προετοιμάζουν 
τους οργανισμούς τών παιδιών των 
είς τήν άμυναν κατά τής νόσου μέ τά 
ασφαλή προφυλακτικά μέσα πού τούς 
διαθέτει ή ιατρική έπιστήμη ή ό
ποια διά τών επιστημόνων της οϊτι- 
νες έπί σειράν ετών έργασθέντες έ- 
φθασαν είς τά αποτελέσματα τής ε
πιτυχούς ανοσίας κατά τής διφθερί
τιδας

’ Iστρός
ΧΑΤΖΗ ΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Αθηνών -— Λαμίας. Πλατεία, πολύ 
πλατειά καί εύθυγραμισμένη δίδει 
τό αίσθημα τής σιγουριάς στους τα
ξιδιώτες.

Ή βροχή δυνατή. Κατακλυσμός 
θά έλεγα, πού δέ μάς δίδει τήν ευ
χαρίστηση νά απολαύσουμε τήν ό- 
μορφιά τοΰ τοπίου.

«’Άς βρέξη ό Θεός — εΐπα ό ύ- 
ποφσινόμένος, κάμνοντας καί λίγο 
χιούμορ — θά γεμίση ή λίμνη τοΰ; 
Μαραθώνα, και δέ θά διατρέξουμε; 
τόν κίνδυνο νά διψάσουμε τό καλο
καίρι».

Ατέλειωτος ό δρόμος άλλα κάπο
τε Φθάνουμε στή διακλάδωση, πού ό- 
δηγεΐ στό Πλατανάκι. Χωματόδρο
μος, άλλα σκυροστρωμένος, πού έξα 
σφαλίζει τό πέρασμα, χωρίς τόν κίν 
δυνο νά κόλληση στή λάσπη τό κι
νούμενο. Ποτάμια δμως έχουν σχήμα- 
τίση τά νερά, πού σέ πολλά σημεία 
διασχίζουν κάθετα τό κατάστρωμα 
τοΰ δρόμου.

Προσεκτικός ευτυχώς ό οδηγός 
μας οδηγεί άκούραστος καί έμπνέει 
εμπιστοσύνη.

«Πλησιάσαμε! — ακούεται κά
ποια φωνή. — Φάνηκαν τά σπίτια 
τού χωριού».

Καί πραγματικά μέσα άπό τή θο
λούρα τοΰ κατακλυσμού ξεχώρισαν 
στήν πλαγιά τού βουνού οί σκεπές 
τών σπιτιών. Λίγη ώρα ακόμη δια
δρομής καί φθάσαμε. Τό πούλμαν 
παρακάμπτει τό σχολείο, κάμνει 
στροφή καί σταθμεύει μπροστά στό 
καφενεδάκι τού χωριού.

"Ολοι οί άνδρες καί τά παιδιά ά- 
κόμη τοΰ χωρίου συγκεντρωμένοι 
στό μικρό καφενεδάκι μέ έπί κεφα
λής τόν ένθουσιώδη Διευθυντήν τοΰ 
Σχολείου κ. Γαρύφαλλον μάς αναμέ
νουν έναγώνια καί μάς καλοδέχον
ται. Μάς συγκινεΐ πολύ ό ενθουσια
σμός τους στό άντίκρυσμα μας,

Ή κατεύθυνσή μας τώρα προς τό 
Σχολείο. Μάς ακολουθούν μέ βροχή 
δλοι τού χωριού. ’Ή μοναδική ο:ΐθου- 
σα τού Σχολείου μέ γούστο έξωραϊ- 
σμένη γεμίζει σέ λίγο.

Συγκινη μένος άρκετά ό ύποφαινό 
μένος χαιρετίζει τούς συγκεντρωμέ
νους μέ τά έξης:

«Φίλοι συμπατριώτες καί αγαπη
τά μας παιδιά, έρχόμαστε άπό τήν 
Αθήνα καί σάς φέρνομε τό χαιρετι
σμό δλων τών συμπατριωτών μας, 
Μακρηνών καί Λιβισιανών. Ή μεγά
λη άγάπη μας μάς κίνησε νά έλθου
με κοντά σας. Ή φοβερή ακαταστα
σία τού καιρού μέ τις κατακλυσμί
σιες βροχές του, πού τις αψηφήσαμε, 
δίδουν τό μέτρο τής αγάπης μας. 
Καί τούτο, γιατί έχομε τήν ίδια κα
ταγωγή. Καταγόμαστε δλοι άπό τά 
άγια έκεΐνσ μέρη τής Μάκρης καί 
τού Λιβισιού. Καί είμαστε περήφα
νοι γι’ αυτό. Γιατί, αν καί μάς εΐ
χαν δούλους οί Τούρκοι μέ τήν ά- 
πειλή τών οπλών, έμεΐς κατωρθώσα- 
με νά τούς υποδουλώσουμε μέ τή δύ
ναμη τοΰ πνεύματος. Διακριθήκαμε 
στό εμπόριο, στις τέχνες καί οπά 
γράμματα.

Η £ΓΚΑΤΑ1ΥΑΧΙ MAX 
ΧΤΗ Η. ΜΑΚΡΗ 

Συνέχεια έκ του προηγουμένου) 
Θά μάς πρόφταιναν όμως ζωντα

νούς, ώσπου νά κινηθούν καμμιά Φο
ρά, οί αμέριμνοι καί χορτάτοι «αρ
μόδιοι», νά συμπληρωθούν αί «νόμι
μοι» διατυπώσεις, νά ύπολογισθουν 
οί αποζημιώσεις καί νά πάρουμε κι 
εμείς κάτι, ώστε νά μπορέσουμε νά 
ζήσουμε;

Πώς νά διατηρηθούμε έν τώ μετα
ξύ στή ζωή, έτσι άνεργοι, άρρωστοί 
καί πεινασμένοι όπως είμαστε; γιατί 
άπό χρήματα, κοσμήματα, ή δτι άλ
λο, δέν υπήρχε τίποτα πιά.

Μήνες τώρα μάς εΐχε λιανίο-ει ή πιο 
σκληρή ανάγκη, ή πιο άνηλεής ανέ
χεια.

Δέν μάς έμενε άλλο τίποτε κεφά
λαιο, άπο τήν τελευταία έλπίδα μας 
στό Θεό, κι’ άπό τό έμφυτο αίσθημα 
τής αυτοσυντηρήσεως.

Μιά ακτίνα φωτός, ήταν μέσα στήν 
άπελπισία μας αυτή, ή εϊδησις, δτι 
άρχιο’αν κιόλας στ’ αλήθεια, νά γί
νονται συνοικισμοί έγκαταστάσεως 
προσφύγων, σέ διάφορα σημεία τών 
περιχώρων τών ’Αθηνών καί τού Πει
ραιώς καί γεωργικές έγκαταστάσεις 
σέ χέρσα καί ακατοίκητα Δημόσια 
καί μοναστηριακά κτήματα, σέ διά
φορες περιοχές τής Ελλάδος.

Συγκίνησις καί ελπίδα, ζωογόνη
σε τότε τήν απελπισμένη καί παγω
μένη καρδιά μας. Ή χιλιοπληγωμέ- 
νη κι’ αιματοκυλισμένη Μητέρα Ελ
λάδα, τραγικά ακρωτηριασμένη, άγ- 
κάλιαζε στοργικά τά άδικοχτυπημέ
να, ετοιμοθάνατα ορφανά της.

Θά μπορούσαμε Θεέ μου, νά βρε
θούμε κι’ εμείς κάτω άπό μιά στέ
γη, νά μαζευτούμε άπό τούς πέντε 
δρόμους, νά μπορέσουμε νά εξασφα
λίσουμε μεροκάματο, γιά τό ψωμί 
τής οικογένειας μας, γιά νά ζήσου
με τά ανήλικα ορφανά καί τις δυ
στυχές άρρωστες γρηές μητέρες 
μας;...

’Άς μάς λυπηθή ό Θεός!...
Ήταν μεγάλο δμως τό πρόβλη

μα τής έγκαταστάσεως.... Άλλοι 
που εΐχαν παιδιά γιά τό σχολείο, ή 
είχαν έν τφ μεταξύ βρή καμμιά δου
λειά, ή δέν έβάσταγαν γιά τή σκλη
ρή εργασία τής υπαίθρου, — σω
στά καταναγκαστικά έργα —, προ
τιμούσαν νά μείνουν στις πόλεις.

«Έσεΐς, αγαπητά μου παιδιά, Θά 
εχ&τε άκούοη πολλά άπό τούς γο
νείς σας. Θά έχετε ακούσει, οτι παρ’ 
δλη τήν τρομοκρατία, πού είχαμε ά
πό τούς Τούρκους, νά μή ακούεται 
τίποτε, πού νά έχη σχέση μέ τήν 
Ελλάδα, στά σχολεία μας, διδα
σκόταν κρυφά ή ιστορία ή έλληνική. 
Διδασκόταν μέ μεγάλη προφύλαξη ό 
εθνικός μας "Υμνος. Έκαλλιεργεΐτο 
ή ιδέα ή Ελληνική, όπως ακριβώς 
καί στά κρυφά σχολεία τών χρόνων 
τής Τουρκοκρατίας.

«Γιά τήν ιδέα τής έλευθερίας πολ- 
! λοί πατριώτες μας κακοποιήθηκαν 
μέ φυλακίσεις, εξορίες καί μέ θάνα- 

: το άκόμη μαρτυρικό.
«Νά γιατί πρέπει νά είμαστε πε

ρήφανοι γιά τήν καταγωγή μας. Εύ
χομαι, παιδιά μου, νά έχετε αύτήν 
τήν περηφάνεια σέ δλη σας τή ζωή 
και τό παράδειγμα τών πατέρων μας 
έκείνων νά σάς είναι πάντοτε φωτει
νός οδηγός».

Μέ τό ’ίδιο πνεύμα μίλησε καί ό 
Διευθυντής τού Σχολείου κ. Γαρύ- 
ψαλλος καί ή ωραία αύτή εκδήλωση 
έληξε μέ τή διανομή στά παιδιά ύ- 
φάσματος γιά ποδιές μαθητικές, 
γραφικής ύλης κ.λ.π. καί σέ πολλές 
οικογένειες μικρής ποσότητας ζάχα
ρης καί καψέ, άγορασμένα δλα άπό 
τό φιλόπτωχο ταμείο τού Συλλόγου 
μας.

Ακολούθως άνεβήκαμε δλοι στό 
κέντρο τής μικρής πλατείας τού χω
ριού, δπου περάσαμε δλες μας τις 
ώρες σέ μιά ατμόσφαιρα ζεστή μέ 
τραγούδια Λιβισιανά.

Ή βροχή δέ μάς έπέτρεψε νά 
βγούμε έξω νά απολαύσουμε τόν κα
θαρό αέρα καί τή γλύκα τής όμορφης 
βουνοπλαγιάς. Μάς υποχρέωσε άκό
μη νά επισπεύσουμε τήν αναχώρησή 
μας κατά μιά ώρα, γιά νά άποφυ- 
γουμε ενδεχόμενες περιπέτειες.

Φθάσαμε ώς τόσο καλά στήν Α
θήνα, αποκομίζοντας ζωηρές καί εύ- 
χάριστες έντυπώο'εις.
____ MIX. ΠΑΝΗΓΎΡΗΣ

ΕΠΙΪΪΟΛΑί

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Έλάβομεν καί οημοσιεύομεν τήν 
ζάτωθί επιστολήν τοΰ συμπολίτου 
μας κ. Αδαμάντιου Σκυφτού, μέ
λους τής Τοπικής Επιτροπής 
Δραπετσώνος St’ ένα ζήτημα πού 
αφορά τήν οικογένειαν Ί. Λουι- 
ζίδη.

Προς τον
Σύλλογον Μακρηνών καί Λιβισια- 

νών ή «Μάκρη» — Αθήναι
Παρακαλώ δπως άπδ τά τη

ρούμενα μητρώα τοΰ Συλλόγου μας 
ύπάργει τό έπώνυμσν ;\ουϊζίδης

"Αλλοι πάλι -— οί περισσότεροι 
—-, πού δέν εΐχαν «πού τήν κεφαλήν 
κλΐναι» καί δέν εΐχαν ούτε προστα
σία, ούτε δουλειά, προτίμησαν νά 
εγκατασταθούν άγροτικώς... Δέν εΐ
χαν άλλο νά διαλέξουν —- σέ τόπο 
μάλιστα πού δέν τόν ήξεραν. — Πή
ραν τά μάτια τους καί κατέληξαν, 
δπου τούς έφερε ή τύχη, δπου πρό- 
φτασαν..

Έτσι χωριστήκαμε καί άρχισαν 
οί ενέργειες γιά τήν έγκατάστασή 
μας. Συνεργεία άρχισαν νά χτίζουν 
κατοικίες γιά νά στεγαστούμε.

Ή Νέα Ιωνία, ή Νέα Φιλαδέλφεια, 
ή Νέα Σμύρνη, ό Βύρων, τό Περι
στέρι, τό Πολύγωνο, τοΰ Κουντου- 
ριώτη, τό Αιγάλεω, ή Κοκκινιά, ή 
Δραπετσώνα, κ.λ.π., άρχισαν νά ξε
φυτρώνουν μαγικά, άπό τή γη καί 
νά καταφεύγουν σ’ αυτές — δπου 
πρόφταναν — οί δικοί μας.

Στις χέρσες καί ακαλλιέργητες 
εκτάσεις, άπό έρημη καί ξερή γη, 
στους άγονους τριγύρω λόφους τής 
’Αθήνας καί τού Πειραιά, πού φύ
τρωναν, τά θυμάρια καί στις άκραΐ 
ες εκτάσεις τοΰ κάμπου της, πού πέ- 
ταγαν τά σκουπίδια, νέες ένδοξες Ι
ωνικές πόλεις μετεφέροντο, άπό μιά 
ιδιοτροπία της Ιστορίας —- (Χωρίς 
τίποτα βέβαια, άπό τά εγκαταλειμ
μένα έκεΐ μεγαλεία τους), στήν έν
δοξη άλλα άγονη ’Αττική, — γιά 
νά έξελιχτούν στις σημερινές ωραί
ες καί σύγχρονες αύτές πόλεις, θαυ
μαστά δημιουργήματα τών απόκλη
ρων 'Ελλήνων τής ’Ιωνίας.

Έμεΐς πού θά πηγαίναμε, έτσι 
μάλιστα πού είμαστε σκορπισμένοι; 
Γιατί όσοι ξεκινήσαμε άπό τά διά
φορα νησιά, δέν τολμήσαμε νά ξε
σηκώσουμε όλα τά μέλη τής οικο
γένειας μας καί νά βρεθούμε πάλι 
έκ νέου, είς τούς δρόμους, παρά ξε- 
κινήο'αμε ένα - δύο άτομα άπό κάθε 
οικογένεια, γιά νά ερευνήσουμε που 
θά καταλήξουμε, νά στεγασθοΰμε 
μόνιμα καί μετά νά τους συγκεντρώ
σουμε.

"Ετσι παραγγειλαμε καί ήλθαν 
στον Πειραιά, οι δικοί μας, οί γέ
ροντες καί τά παιδιά καί άρχισαν 
οί αποστολές στους τόπους έγκατα
στάσεως.

Μόλις συγκεντρώνονταν άρχισαν 
κιόλας νά φεύγουν, δπου τούς έδι
ναν μιά γωνιά γης γιά νά μείνουν... 
οπουδήποτε!... Πολλές οικογένειες 
πατριωτών μας Μακρηνολιβισιανών 
έγκαταστάθησαν ανάμικτοι μέ άλ
λους Μικρασιάτες σέ διάφορα μέρη 
τής Ελλάδος, όπως στήν Κρήτη, τή 
Θεσσαλία, Μακεδονία, Θράκη δπου 
τούς πέταξε ή φουρτούνα! ’Άλλοι 
μείναμε στήν Κρύα Βρύση, στό Πλα
τανάκι τών Θηβών, στήν Άμφισσα, 
στήν ’Ιτέα, στα Χρυσό, στή Γιάν- 
νουλη, τής Ααρίσης, «αί στό έξω- 
τερικό...

Τώρα μέ τί εφόδια καί μέ τί χά
λια ξεκινούσαν, ένας Θεός τό ξέρει...

Έμεΐς, λίγες στήν αρχή οικογέ
νειες πού είχαμε βρεθή στον Πειραιά, 
περί μέναμε μέ αγωνία, νά βρούμε 
κάπου στον ήλιο μοίρα, που θά βά
ζαμε κι’ έμεΐς τό κεφάλι μας...

ΒΕΡΟΥΛΑ Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ 
τό γένος Δελησάββα 

(Συνεχίζεται)

άγνωστον τό μικρό όνομα και τά 
παιδιά άν ύπάρχουν αύτής τής οι
κογένειας St’ ενα ζήτημα πού θά 
τούς ένδιέφερε άμεσα.

Πρόκειται διά τό έξης γεγονός:
Γνωστός μου άπό περιοδείαν 

του είς Τουρκίαν, παραμείνας εις 
Σμύρνην έγνώρισε Τούρκον ήλι- 
κιωμένον, δ οποίον τόν παρεκάλε- 
σε έρχόμενος εις Αθήνας νά συ
νάντηση τήν οικογένειαν Λουϊζί- 
δου και νά άλληλογραφήσουν μέ 
τόν Τούρκον αύτόν, δ οποίον κρα
τά είς χεΐρας του χρήματα τά ό
ποια τοΰ τά ένεχείρησε κατά τήν 
διάρκειαν τής Μικρασιατικής Κα
ταστροφής κάποιος στενός του φί
λος Λουϊζίδης, λέγει και μέ τήν 
παράκλησίν του νά τά δώση στά 
παιδιά του όταν τοΰ δοθή ή εύκαι- 
ρία.

Χρήματα δέν ήσαν αλλά διάφο
ρα χρυσαφικά τά οποία δ Τούρκος 
εξαργύρωσε καί εύρίσκονται είς 
χεΐρας του λίρες.

Φροντίσατε, λοιπόν, καί διά τής 
έφημερίοος, βρεθή ή έν λόγφ οι
κογένεια, και τής παραδώσωμεν 
τήν ο) νσιν τοΰ Τούρκου καί ένερ- 
γήσουν πλέον οί ίδιοι.

Ευχαριστώ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΚΪΦΊΌΣ

f0 κ. Σκυφτός διά νεωτερου ση- 
μειαηιατός του μάς γνωστοποιεί 
δτι δ δικαιούχος λέγεται Ί. Λου
ϊζίδης, ή σύζυγός του Μαρία καί 
ή άδελφή του ’Αντιγόνη. Ό δέ 
Τούρκος είς τόν όποιον ένεπιστεύ- 
θησαν τά κοσμήματα των ονομάζε
ται Σαρίφ ’Αλής και κατοικεί είς 
Σμύρνην. Παρακαλουνται δθεν οί 
πατριώται οι γνωρίζοντες τήν οι
κογένειαν Τ. Αουϊζίδη νά έλθουν 
είς επαφήν μέ τόν κ. Σκυφτόν είς 
Δραπετσώνα, δδδς Καλοκαιρινού 
64 (τηλέφ. 463.178) διά περισ- 
σοτέρας πληροφορίας.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ
ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΙΙΟΓΛΟΣ

Αύτές τις ή|τέρες, πού δέν 
ακούω γύρω μου νά μιλούν 
παρά γιά δώρα, βυμοϋμαι πάντα 
ένα θαυμάσιο διήγημα πού δημο
σιεύτηκε προ ετών στή «Διάπλα
ση». Μιά πλούσια κυρία — λέει 
— είχε δυό βαφτιστικές: μιά χαϊ
δεμένη κόρη, άπό οικογένεια, μή 
στάξει καί μή βρέξει- καί μιά φτω 
χούλα, τής ανάγκης παιδί καί τής 
έργασίας... Τήν Πρωτοχρονιά λοι 
πόν εκείνη, άγόρασε γιά τήν πρώ
τη ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι, καί 
γιά τή δεύτερη μιά ραπτομηχανή 
(ή κάτι τέτοιο, γιατί μπορεί καί 
νά μή θυμούμαι καλά) . Ό ύπηρέ- 
της δμως τής κυρίας έκαμε λάθος’ 
κΓ άντι νά πάει στή χαϊδεμένη τό 
πολύτιμο στολίδι, πήγε τό χρήσι
μο δώρο, τό προορισμένο γιά τή 
φτωχούλα. ΚΓ έτσι αύτή, πρώτη 
φορά στή ζωή της, έλαβε κΓ ένα 
δώρο ώραΐο καί., περιττό.

Αύτό τό πράμα τής έκαμε πολύ 
- πολύ μεγάλη χαρά. Γιατί χρό
νια τώρα τδχε παράπονο, μαράζι, 
πώς τήν είχαν δλοι σάν παραπε- 
ταμένη, σάν αποκλεισμένη άπό τις 
χαρές τοΰ κόσμου, σάν άνάξια νά- 
χει κΓ αύτή ένα διαμάντι, ένα 
στολίδι, ένα πράμα ωραίο, μολο
νότι εΐχε τόσο πλούσια νουνά... 
ΚΓ Αμέσως έπιασε καί τής έγρα
ψε ένα τόσο χαρούμενο καί συγ
κινητικό εύχαριστήριο, ώστε αύ
τή δέν τόλμησε νά πει πώς έγινε 
λάθος. ’’Ετσι, τό διαμαντένιο δα
χτυλίδι έμεινε στή φτωχούλα, ά- 
φού μάλιστα κΓ ή άλλη, ή πλού
σια, καλοδέχτηκε τή ραπτομηχα
νή, γιατί τήν πήρε σά μιά συμ
βουλή τής νουνάς της, πώς έπρε
πε κι’ αύτή νά έκτιμά λίγο τά 
χρήσιμα.

Τό διήγημα αύτό μάς δείχνει 
πόσο δύσκολη εΐναι ή εκλογή τοΰ 
δώρου, άφοϋ μιά κυρία άγαθή, εύ- 
αίσθητη καί μορφωμένη, σάν τή 
νουνά τών δύο κοριτσιών, δέν μπό 
ρεσε νά τήν επιτύχει παρά μιά 
φορά, άπό λάθος τοϋ ύπηρέτη της. 
Γιατί τόσα χρόνια, βλέπετε, αύτή 
έκανε τό λάθος νά πληγώνει τή 
φιλαυτία τής φτωχής βαφτιστι- 
κιάς της, νά τή θλίβει, νά τήν πι
κραίνει, μέ τό νά τής στέλνει 
πράματα Ακατάλληλα γιά δώρα 
τής Πρωτοχρονιάς, θά πείτε: χρή 
σιμά. Ναί, βέβαια’ τό φτωχοκόρι
τσο έκεϊνο πάντα θά χρειαζόταν, 
περισσότερο άπό ένα διαμαντένιο 
δαχτυλίδι, ένα τόπι χασέ, ένα 
κομμάτι ύφασμα γιά φορεματάκι, 
ένα καπελάκι, ένα κουτί κάλτσες 
(ή μαντήλια, μιά ραπτομηχανή. 
ΤΙ πλούσια δμως νουνά της, άν ή
θελε νά τή βοηθεϊ, νά τής κάνει, 
νά ποΰμε, έλεημοσύνη, τέτοια 
μπορούσε νά τής χαρίζει Αλλες 
μέρες τοΰ χρόνου. ’Αλλά τήν Πρω 
τοχρονιά, δχι. Τήν Πρωτοχρονιά 
δέν χαροποιεί παρά τό ώραιο πε
ριττό, έκείνους τουλάχιστον πού 
τόν άλλον καιρό τό στερούνται 
καί τό ποθούν. ΚΓ ή φτωχούλα έ- 
κείνη δέν ήταν τάχα μιά ψυχή, 
μέ κάθε δικαίωμα νά χαροποιηθεί 
τήν Πρωτοχρονιά; Καϊ γιά τήν ή
μερα αύτή, ή καλή νουνά της δέν 
έπρεπε νά διαλέγει ένα στολίδι, 
ένα παιχνίδι, — δπως έκανε καί 
γιά τήν άλλη, τήν πλούσια, πού, 
τό κάτω - κάτω, αύτή τό χρεια
ζόταν λιγότερο, γιατί τέτοια πρά
ματα είχε κάθε μέρα;

Ή έκλογή τοΰ δώρου εΐναι 
άπό τά πιό δύσκολα τής ζω
ής. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, 
γιά νά μήν πληγώσει κανένας μ’ 
ένα δώρο πρωτοχρονιάτικο, πού 
τό κάνει ίσα - ίσα γιά νά προξε
νήσει στον άλλο χαρά. Πολλές φο
ρές, τό δώρο, καί πλούσιο ακόμα, 
άστοχα δμως, αψυχολόγητα δια
λεγμένο, προξενεί θλίψη, ταπεί
νωση, δάκρυα. Γιατί δταν εΐναι 
μόνο χρήσιμο, καί, αύτή τήν ήμε
ρα, προσφέρεται σέ φτωχό μά ευ
αίσθητο παιδί, τοϋ φαίνεται σάν 
έλεημοσύνη. Καί κανείς, δσο φτω
χός κΓ άν είναι, δέ γυρεύει άπό 
τό συγγενή του, τό νουνό του, τόν 
προϊστάμενο, έλεημοσύνη τήνΠρω- 
τοχρονιά. Έκεϊνο πού γυρεύει εί
ναι νά λογαριάζεται κΓ αύτός σάν 
άνθρωπος, μέ δλο τό δικαίωμα 
στή χαρά πού χαίρονται οί άν
θρωποι αύτές τις μέρες. Τό δώρο 
σας λοιπόν άς έχει καί μικρότερη 
άξια, άς είναι δμως δώρο αληθι
νό, δώρο πρωτοχρονιάτικο, δώρο 
ώραΐο καί περιττό, δώρο χαρού
μενο, δώρο πού νά λέει στό φτω
χό συγγενή ή προστατευόμενο, δ-

(Συνίχεια ι!; τήν 4ην σελίδα)
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Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδας 
νένα άπό τά στοιχεία έκεΐνα τής δι- 
«βρώσεως πού μεταβάλλουν συνε
χώς τήν έπιφάνεια του πλανήτη μας, 
ισοπεδώνουν τά όρη, παρασύρουν τά 
χώματα στή θάλασσα, άνοίγουν κοι
λάδες καί σπήλαια μέσα στή Γή. 
Γι’ αύτο ή όψι τής Σελήνης παρέμει- 
νε αμετάβλητη επί έκατομμύρια^χρό
νια καί μάς παρουσιάζει τήν εικόνα 
πού ίσως εΐχε καί ή Γή μας στις αρ
χές τής γεωλογικής της έξελίξεως.~

Οί ειδικοί έχουν καταγράψει 30. 
000 κρατήρες στήν όρατή πλευρά τής 
Σελήνης, γιατί, δπως ξέρουμε, ό 
δορυφόρος μας, μάς παρουσιάζει 
πάντοτε τή μιά πλευρά, ένώ το άλ
λο ημισφαίριο μένει πάντοτε άορατο 
άπό τή Γή. Άπό τις φωτογραφίες ό
μως πού πέτυχαν νά πάρουν οί^ Ρώ
σοι άπό τήν «πίσω» πλευρά τής Σε
λήνης προκύπτει ότι έκεΐ υπάρχουν 
ίσως άλλοι τόσοι κρατήρες, ό συνο
λικός άριθμός τών όποιων συνεπώς 
θά πλησιάζει τις 60.000. *

"Ολοι αυτοί οί κρατήρες δέν .εΐ
ναι άπολιθώματα παλαιών ηφαιστεί
ων. Πολλοί άπ’ αύτούς έχουν σχημα- 
τισθή άπό πτώσι μετεωρητών πού 
βομβαρδίζουν συνεχώς τήν Σελήνη, 
όπως καί τή Γή, αφήνοντας, στό ση
μείο τής πτώσεως τους βαθουλώματα 
πού μοιάζουν μέ κρατήρες.

Πολύ πρίν έφευρεθή τό τηλεσκό
πιο, ό άνθρωπος παρατηρούσε μέ 
περιέργεια καί δέος τή Σελήνη, α
ναρωτιόνταν γιά τό μυστήριο τής κι- 
νήσεώς της στον ούράνιο θόλο, καί 
τών φάσεων πού τήν κάνουν νά μετα
βολή συνεχώς οψι. Τά παλιότερα η
μερολόγια όλων τών λαών ρυθμίζον
ταν μέτϊς φάσεις αυτές τής Σελήνης, 
πού έδωσαν στον άνθρωπο τήν πρώ
τη ιδέα ύποδιαιρέσεως του χρόνου σέ 
μήνες καί εβδομάδες.

Πολλές μαγικές συνήθειες συνδέ
ονταν στούς πρωτόγονους λαούς μέ 
τό μυστηριακό φώς τού «χλωμού» δο
ρυφόρου μας. καί αναρίθμητες δεισι
δαιμονίες συνδέονται μέ τίς διάφο
ρες φάσεις της, τήν έπιρροή τους 
στήν άνάπτυξι τών φυτών, τόν καιρό 
καί τή ζωή τών άνθρώπων.

Πολλοί λαοί έχουν λατρεύσει τή 
Σελήνη σάν Θεό. Στούς 'Ελληνες ή
ταν άφιερωμένη στήν Άρτεμι, πού 
τήν παρίσταναν συχνά μέ τή συμβο
λική ημισέληνο.

Σήμερα, φυσικά, οί επιστήμονες 
δέν πιστεύουν στις προλήψεις αυτές, 
αυτό όμως δέν σημαίνει πώς ό δο
ρυφόρος μας δέν άσκεΐ σημαντική έ-. 
πίδρασι στά φαινόμενα τής ! ής.

Καί πρώτα άπ’ όλα, μέ τήν έλξι 
της, ή Σελήνη προκαλεΐ τίς παλίρ
ροιες, πού είναι σχεδόν άγνωστες 
στις κλειστές θάλασσες όπως ή Με
σόγειος, άλλά παίζουν σημαντικό 
ρόλο στή ναυσιπλοΐα τών ανοιχτών 
θαλασσών. Στή Μάγχη, στις ακτές 
του Καναδά, στή Νοτιοανατολική ’Α
σία ή θάλασσα, κάτω άπ’ τήν επί- 
δρασι τής σεληνιακής έλξεως, ανε
βαίνει άρκετά μέτρα κάθε 24ωρο καί 
πολλά λιμάνια ρυθμίζουν τήν κίνησι 
τών σκαφών άνάλογα μέ τή στάθμη 
τής παλίρροιας. Στήν '.Ελλάδα, τά 
ρεύματα τοΰ Εύρίπου, αύτή ή σπα
ζοκεφαλιά όλων τών σοφών τής αρ
χαιότητας, εΐναι συνέπειες του ί
διον φαινομένου.

Άλλά καί ή ψυχική ζωή τοΰ άν
θρωπον έξαρτάται ίσως έν μέρει άπό 
τίς μακρινές επιδράσεις του χλωμού , 
δορυφόρου μας. Παράδειγμα, ή τταλιά 
άποψι ότι ή Πανσέληνος επιδρά ά
μεσα ·έπι τών ψυχοπαθών και νεύρο- 
παθών, όπως τό υποδηλώνει καί ή 
λέξι «σεληνιασμός». 'Ωστόσο, πολ
λοί γνωστοί ψυχίατροι καί νευρολό
γοι, όπως οί καθηγηταί Μπαρ καί 
Νόρθογκ τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Γι- 
άνπλ ύποστηρίζουν ότι ή Σελήνη μέ 
τήν περιφοράν της γύρω άπό τή 
Γή, επηρεάζει τό ηλεκτρικό πεδίο J 
τοΰ πλανήτη μας, και τό τελευταίο 
άσκεΐ μίαν έπίδρασι πάνω στό νευρι-I 
κό σύστημα του άνθρώπου. Λόγςο τής 
έπιρροής αυτής, μερικά ευαίσθητα 
άτομα παρουσιάζουν κυκλοθυμικές ε
ναλλαγές ψυχικής διαθέσεως, διάρκει
ας Ϊ5 ήμερων, δηλαδή μισού σε
ληνιακού μήνα. Ό δρ. Λ. Ράβιτς δι- 
επίστωσε τήν υπαρξι παρόμοιων κυ- 
κλοθυμικών έναλλαγών σέ εκατοντά
δες ηλικιωμένα ιδίως άτομα, που 
παρουσιάζουν ταυτόχρονα μεταβολές 
τοΰ. ηλεκτρικού τους ρυθμού. Κατα 
τόν ώς άνω Αμερικανό επιστήμονα, 
ή άνακάλυψι αύτή μπορεί νά όδηγή- 
ση αργότερα σέ μιά πρόβλεψι μαζι
κών κυκλοθυμικών εκδηλώσεων, όπως 
εΐναι οί «επιδημίες αυτοκτονιών», ή 
οι έπαναστατικές κρίσεις.

’Έτσι ή Σελήνη, ένας κόσμος νε
κρός, εξακολουθεί νά έπηρεάζη τή 
ζωή τοΰ πλανήτου μας, άν καί κατα 
τρόπον πολύ πιό λεπτό καί πολύπλο
κο, άπ’ δ,τι. τό φανταζόντουσαν οι 
άστρολόγοι τού μεσαίωνα.

Τόν τελευταίο καιρό ή Σελήνη έ
πη ρεάζει μέ έναν άκόμα τρόπο τούς 
κατοίκους τής γής: έξάπτοντας τή 
φαντασία τους. Γιατί, υστέρα άπό 
τις καταπληκτικές επιτυχίες τής έ- 
πιστήμης στον τομέα τής αστροναυ
τικής, δέν εΐναι μακρινή ή μέρα πού 
ό άνθρωπος θά μπορέση νά πατήση 
τό πόδι του στό γειτονικό μας πλα- 
νήση, πράγμα πού. . . μόνο οί ποι
ητές καί οί έρωτευμένοι τό εΐχάν κα
τορθώσει ώς τώρα. ΚΓ όταν γίνη τό 
γιγάντιο αύτό βήμα, εΐναι άλήθεια 
πώς ή Σελήνη θά χάση πολύ άπό τό. 
ρομαντισμό της, άλλά καί άπό τήν 
ήσυχία της!

Η ΣΥΜΕΣΤΙΑΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Μιά πολύ ευχάριστη βραδυά πέ
ρασαν όσα μέλη του Συλλόγου τί
μησαν μέ τήν παρουσία τους τήν ά-
ποκρηάτικη συνεστίαση τοΰ Σωματεί
ου μας στό Κέντρο «Πετσλοΰδο:» πα
ρά τήν Πλατείαν Αμερικής, στις 20 
Φεβρουάριου.

Τό κέντρο μέ τή χαρωπή άποκρη- 
άτικη διακόσμησί του καί τήν καλή 
ορχήστρα του Σταύρου Ρουχωτά ε-
δίνε κέφι άπό τήν πρώτη στιγμή 
στούς προσερχο μένους καί τους προ
διέθετε θαυμάσια. Τό μενού ήταν 
πλουσιώτατσ γιά ν’ αποζημίωση τούς 
μή δεινούς χορευτάς.- Έκεΐνο δμως 
τού ευχαρίστησε δλους ήταν τό 
πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
διάρκειας τριών περίπου ώρών μέ 
διαλεκτούς καλλιτέχνας πού παρου
σίαζε ή Ντόρα Κωστίδον. Ό Φώτης 
Πολυμερής, ή Τζένη Βάνου, ή Καίτη 
Ντάμη, ό ’Ιωάννης Λάταρης κΓ δ 
Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου μάς δια
σκέδασαν μέ τά τραγούδια τους. Ή; 
διεθνούς, φήμη χορεύτρια Μπουμπού- 
ης μέ τόν χορό τής κοιλιάς καθώς 
καί τό χορευτικό ζευγάρι Ύβανώφ - 
Νατάσα. Τό μπουζούκι τού Γιάννη 
Κερά μερσίνη μέ τραγουδίστρια τήν 
Μπέμπα Μπλάν ενθουσίασε τούς θια- 
σώτας τών λαϊκών τραγουδιών κΓ ή 
βεντέτα τού θεάτρου καί κινηματο
γράφου Μάρθα Καραγιάννη σ’ ένα 
ωραιότατο νούμερο.

Ή πίστα τραβούσε πολλούς χο
ρευτάς κάθε ήλικίας δταν δέν υπήρ
χαν τά νούμερα.

Διακρίναμεν τόν Πρόεδρο τού 
Συλλόγου κ. Μιχαήλ Πανηγύρην με
τά τής συζύγου του, καί τών παι-

Συνεταιρισμού καί Αντιπρόεδρο τοΰ 
Συλλόγου, ιατρόν κ. Παντελή Χατζή- 
παναγιώτου μέ τήν νεωτάτη κΓ ώραι-
οτάτη σύζυγό του Ματθίλδη καί τήν
μητέρα της κ. Μοσκούλαν Άθανασιά 
δου. Τόν κ. καί καν Μιχαήλ Βασίλειά 
δου, μετά τής δίδος Βασιλειάδου καί 
μιά μεγάλη συντροφιά συγγενών καί 
φίλων. Τόν κ. καί τήν κ. Βράτσου, 
τόν κ. καί τήν κ. Τσακώνη τήν οικο
γένεια Μιχ. Τσίλλερ, τόν κ. καί τήν 
κ. Θεοχάρη, Μπαϊρακτάρη, τόν κ.
καί κ. Γεωργίου τόν κ. τήν κ. Βε- 
λισσαρίου, μέ τήν κόρη τους τόν κ. 
και τήν κ. Γεωργίου Παναγή, τόν κ. 
καί τήν κ, Κων)τίνου Κωνσταντινί- 
δου, μετά τοΰ υίοΰ των καϊ τής μνη
στής του, τόν κ. καί τήν κ. Κ. Σπα- 
νουδη, τήν δίδα Πελαγία Πάλλη, τήν 
κυρίαν Μαρίκσ Μάκρη, τόν κύριον 
καί τήν κυρίαν Τσιμπή μετά τής 
οικογένειας των, τόν κ. καί τήν κ. 
Βλάχου μετά τής οικογένειας των, 
τόν κ, καί τήν κ. Δημοπουλου μετά 
τής οικογένειας των, τόν κ. Χουτό- 
πουλον, τόν κ. καί τήν κ. Λουκαδού- 
κου, τόν κ. Άντωνόπουλον, τόν κ. 
Σαμαράν, τόν κ. Ίωάννην Λουΐζον 
μετά τής δεσποινίδας Λουΐζον, τον κ. 
καί τήν κ. Παζηργιανίδου μετά τής 
κόρης των, τόν κ. ’ I ωάννην Κατωπο- 
δην, τόν κ. Δη μ. Καβαλλ ιερόν μετά 
τής μνηστής του δίδος ’Άννας Σα- 
κάλλη, τόν κ. καί τήν κ. Σταμπου- 
λογλου, τόν κύριον Νικ. Γαλειάδην 
μετά τής μητρός του κυρίας Ευαγ
γελίας, τόν κ. καί κ. Δημ. Τσίλλερ, 
τήν κ. Σοφία Βουγιουκα, τόν κ*  
καί κ. Φιλίπογλου, τόν κ. καί κ. Χα-5 ιών του κ. Κίμωνος Πανηγύρη, κυ

ρίου καί κυρίας Γιαννακοπούλου.
Τόν Πρόεδρον τού Οικοδομικού! τζηψώτη καϊ πολλούς άλλους.

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 1963
ΕΙί ΑΓΙΟΝ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΝ

ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΙΒΩΣ ί 8.30 Π. Μ.

έκ τοΰ ΊερόΟ Ναοΰ Ζωοδόχου Πηγής ύδοϋ ’Ακαδημίας.
ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ? 7 Μ. Μ,

ΕΞΟΔΑ : ΔΡΑΧ. 27
Ληλώοβις συμμετοχής είς τ© γραφεϊον τοΰ 
Συλλόγου.

ΠΑΡΛΚΑΑΕΙΣΘΕ Ν*  ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΠΡΟΣ Δ1ΕΥΚ0ΛΥΣΙΝ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου) !

Τά φράγκα έχουν φύγει άπό τό στή. ί 
θος καί πέρασαν στό μπούτι καί 
τήν καλότσεπη. Τά μάτσα βρίσκον
ται στούς μαυραγορίτες καί τούς 
αεριτζήδες. Αύτοϊ έχουν άλλο 
άέρα. Άλλά ώσπου νά προσαρμο
στούμε καϊ νά κωδικοποιήσουμε τά 
καινούργια σημάδια περάσαμε άγρι
ες πείνες. Τώρα γιά νά πετυχεις έ
να καλό πελάτη πρέπει νά ’σαι πε
ρισσότερο ψυχολόγος παρά, άς πού
με, ένδυματολόγος. Οί καινούργιοι 
παραλήδες έχουν κάτι τό αυθάδικο 
στή φάτσα τους, κάτι πού σάν νά 
λέει. «Σ’ έχω γραμμένο...» Κ' εΐναι 
σχεδόν πάντα καλοθρεμμένοι. "Οταν 
τά ’χουν αύτά καί είναι και ή τσέπη 
τοΰ πανταλονιού φουσκωμένη, τότες 
δέ θέλει φιλοσοφία άλλά... βούρ γιά 
τό ματσάκι. "Ομως νά εξηγούμαστε 
δέ μιλάω γιά τούς μεγαλοκαρχαρί
ες. Αύτοί κυκλοφορούν μέ τ’ αυτοκί
νητα καί., άντε νά τούς πιάσεις.

Τήν πιό πολλή δουλειά καί τήν πιό 
εύκολη τήν κάνουμε τό καλοκαίρι. 
Τό παραδάκι βρίσκεται στά παντα

λόνια που εΐναι τόσο καλόβολα. Βάρ 
δα μόνο άπό πορτοφόλια που βρί
σκονται στήν κολότσεπη πού είναι 
μάλιστα καϊ κουμπωμένη. Μέσα στή 
ζέστη τό πορτοφόλι στά καπούλια 
μοιάζει μέ κατάπλασμα. "Οταν τού 
βγάλεις τό κατάπλασμα, ό πελάτης 
καί ξαλαφρώνει καί., καταλαβαίνει 
αμέσως τΐ συμβαίνει. Τό καλοκαίρι 
λοιπόν εΐναι ή χρυσή έποχή. ΚΓ έτσι 
επρεπε νά ’ναι γιατί τότε καί τά έ
ξοδα εΐναι πολλά. Οί εργασίες έπε- 
κτείνονται στά παράλια. Μάλιστα ή 
χρυσή παραλία, έκεΐ δπου οί τσέπες 
εΐναι πιό πολύ φουσκωμένες, έχει τά 
έξοδά της. ’Άν όμως κάναμε καλές 
δουλειές τό καλοκαίρι αύτό δέν πάει 
νά πεΐ πώς φυλάγαμε κομπόδεμα 
γιά τόν δύσκολο χειμώνα. Ά, όλα 
κΓ όλα. Τό γλεντάγαμε τό παραδά
κι. Αύριο θά πηγαίναμε φυλακή, καί 
φυλακή χωρίς καλές θύμησες γίνε
ται;

Ό μπελάς τού χειμώνα ήταν αύτά 
τά καταραμένα πανωφόρια. Έπρεπε 
νά πέρασης άπό τρία στρώματα θω- 
ράκιση γιά νά φτάσεις στό ψητό. 
"Οσο καί κορόϊδο νά ’ναι ό πελάτης 
δέν μπορούσε νά μή σέ πάρει κάβο. 
Τί βολικοί δμως καί συμπαθητικοί 
έκεΐνοι οί μαυραγορίτες μέ τά πέτσι-

οηιηηιοι smm
(Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος) 

κολουθοΰσε, σάν πειθήνιο, άνδρείκελ- 
λο. "Ομως, ούτε καϊ τώρα κατάφερε 
νά τοΰ προκαλέση τήν εκδήλωση τοΰ 
πάθους.

Ή έταίρα άναγκάσθηκε νά γυρί- 
ση ξανά σέ λίγο, κρατώντας κάποιο 
γραμένο πάπυρο.

-—Έδώ μέσα, τού είπε μέ σταθε
ρή φωνή, άναφέρονται τά μειονεκτή
ματα πού παρουσιάζει τό κάθε φι
λοσοφικό σύστημα. Παρά τό γεγο
νός δτι, σείς οί στωϊκοί περιφρονεΐ- 
τε τή γυναίκα σάν υλική υπόσταση 
και φυσικά τήν ηδονή τοΰ έρωτα, τίς 
απολαύσεις γενικά τής ζωής, μέ μο
ναδική σας ένασχόληση τά βιβλία 
καί τούς μακρινούς περιπάτους στήν 
προσπάθεια σας νά νικήσετε καί νά 
πειθαρχήσετε τη σάρκα στό νού, ω
στόσο δέ μπορείτε νά καυχηθήτε ό
τι έφθάσατε στό τέλειο. Πάρε τό πα- 
πυρένιο αύτό τυλιγάρΓ καί θά βρής 
άρκετά γνωμικά, πού εΐναι σοφά ά- 
ποστάγματα δελφικών Ιερέων. Εΐχα 
πάει κάποτε σ’ αύτούς καί μουγρα- 
ψαν, δ,σα έπρεπε νά γραφούν.

Προφορικά άκόμα μού εΐπαν ότι, 
κανένα φιλοσοφικό σύστημα άπ’ αύ
τά πού έχουν, ώς τώρα, έπινοηθή, 
&έ μπορεί νά εΐναι τέλειο καϊ τό 
πιό σπουδαίο ότι, μέσα στό σημερι
νό αυτό άνακάτωμα λογικών ιδεών 
πού μόνο σύγχυση καί ίλιγγο φέρ
νουν, δέν εΐναι δυνατό νά βρή κα
νείς τόν πραγματικό του προορι
σμό. ΓΓ αύτό, μ’ έπληροφόρησαν, 
δτι κάποιος τέλειος θά έπρεπε νά 
γεννηθή κΓ άπό τήν ανάγκη τής 
άβεβαιότητας παρακινούμενος νά έμ- 
φανισθή άνάμεσα σ’ εμάς, τους θνη
τούς, γιά νά διδάξη τό σκοπό τής 
ζωής, που αποτελεί καϊ τήν πιό σπου 
δα ία απασχόληση του άνθρώπου, ή 
τέλος κάτι άλλο, πού νά έχη σχέση 
μέ τήν τέλεια διδασκαλία. ΚΓ έχουν 
δίκηο έδώ πού τά λέμε, οί ιερείς τοΰ 
Δελφικού Μαντείου γιατί, πώς άλ-_ 
λοιώς θά μπορούσε νά γίνη;

Ό Καλλίστρατος τήν άκουγε εκ
στατικός. «Δίπλα στή σαγήνη τού 
σώματος», άναλογιζόταν, «άλήθεια, 
πόσο αρμονικά συμβαδίζει ή ανω
τερότητα τού πνεύματος, πού οί ι
δέες του τυχαίνουν νά είναι όλόϊδιες 
μέ τοΰ δικοΰ μου! Μήπως κΓ έγώ», 
εξακολουθούσε νά σκέφτεται, «άκοό- 
γοντας άπό μικρό παιδί τά σοφά δι
δάγματα τοΰ πατέρα μου καί τά κα
τοπινά τής Σχολής, πόσες φορές δέν 
έπεχείρησα νά εντείνω δσο πολύ μπο-

ΛΥΣίΣ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ:

1. ΠΟΡΩΜΕΝΟΣ. 2. ΟΛΟΜΕ
ΛΕΙΑ. 3. ΛΙΠΟΣ — ΑΓΙ — ΠΑ — 
ΗΝ. 5. ΤΑΛΑΙΠΟΡΩ. 6. ΚΕΛΛΑ- 
ΡΙ. 7. Κ. Κ. (Κων. Καραμανλής) 
— ΤΟΛΥΠΗ. 8. Ο HE — ΝΛ — f 
ΑΛ. 9. ΥΣΚΑ — ΗΤΟΙ.
ΚΑΘΕΤΩΣ ;

1. ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ. 2. ΟΛΙΓΑΡ
ΚΗΣ. 3. ΡΟΠΑΛΑ —- ΕΚ. 4. Ω
ΜΟ — ΑΛΤ. 5. ΜΕΣΠΙΛΟΥ. 6. ΕΛ 
— ΑΠΕΛΛΗ. 7. ΝΕΑ — ΩΚΝ. 8. 
ΡΗΠΟ — ΠΑΟ. 9.ΣΑΙΝΩ— ΙΛΗ.

ροΰσα τίς άσθενικές μου προσπάθει
ες γιά τήν αναζήτηση τής Μεγάλης 
Αλήθειας, ώς καί γιά τή γνώση τής 
Μυστηριώδικης Δύναμης πού διευ
θύνει τήν κίνηση τού όλου καί εκδη
λώνεται πολλαπλώς, άκόμα καί μέ 
τά γιγαντιαΐα μικροπράματα που 
αποτελούν τή ζωή καί ύποδηλούν τή 
γέννησή της ;

'Η έταίρα βλέποντας τόν Καλλί- 
στρατο νά πέφτη σέ βαθειά σκέψη 
θέλησε νά τόν άνακουφίση σταμα
τώντας, πια.

— Άρκετά, δσα είπα, πρόφερε 
ναζιάρικα. Καί νά μέ συγχωρής πού 
σέ ζάλισα μέ τόσα επιχειρήματα, 
καλέ μου φίλε.

— Άπ’ έναντίας, τ’ άκουγα μέ 
περισσή προσοχή, άπάντησ’ έκεΐνος. 
Καί δέν εΐναι ύπερβολή, άν θά σου- 
λεγα πώς βρίσκω τά λόγιά σου σάν 
τρισμέγαλα τετράγων’ αγκωνάρια 
κομμέν’ άπό τό λατόμι μιας καλό- 
σκεφτης γνώσης. Αλήθεια, πόσο ό
μορφα ηχούσαν αύτά σου τά λεγάμε
να, όταν άπεσπώντο άπ’ τά ομορ- 
ψά σου χείλη, προπαντός εκείνα πού 

άναφέρονταν στον πιθανό έρχομό 
κάποιου τέλειου άνθρώπου, κάποιου 
λυτρωτή!

— ΓΓ αύτό, έλεγα, ώσπου νά 
φθάση έκείν’ ή έποχή, άς κυττάξου- 
με νά ικανοποιούμε τούς έαυτούς 
μας, δπως έμεΐς νομίζουμε.

—-- Καί βρίσκεις, γιά πιό κατάλ
ληλη ικανοποίηση αύτό πού έννο- 
εΐς ;

— Ναί, ευγενικό μου ταίρι, γιατί 
κΓ ή πιό δυνατή φιλοσοφική ιδέα, 
τής σημερινής έποχής, ύποχωρεΐ ή 
γελοιοποιείται μπροστά στήν ηδονή 
πού προέρχεται άπό τή συνδυασμέ
νη εκδήλωση τοΰ αισθηματισμού καϊ 
τοΰ αισθησιασμού.

Στα τελευταία της έτοΰτα λόγια, 
ή Ροδοκρίνη, ήταν κιόλας σηκωμένη 
κΓ έπλησίαζε τό νέο. ΚΓ δταν, μπρο
στά του, σά θεά εΐχε σταθή τό χέρι 
της κάτω άπ’ τό μπράτσο του εΐχε 
περάσει καί μέ βήμα άστατο τόν 
παράσυρε στό δωμάτιο πού κοιμό
ταν. Έκεΐ, άντίκρυ του, μέ κινήσεις 
άργές, γεμάτες χάρη, καί μέ τό 
βλέμμα της έπίμονα καρφωμένο στό 
δικό του, άφαιρούσε τήν περόνη άπ’ 
τό μεταξωτό χιτώνα της, άφήνοντας, 
έτσι, νά λευτερώνεται, σιγά ~ σιγά, 
ό αριστερός παχουλός καρπός του 
κόρφου της.

— Πίνουμ*  ενα ποτήρι κρασί; τόν 
ρώτησε άχνά, δταν τελείωνε.

— "Οπως θέλης, εΐπ1 έκεΐνος, έ
νώ έβγαζε . έναν υπόκωφο άναστενα- 
Υμό.

Ή έταίρα έκόμισε, τότε, έν’ αση
μένιο δίσκο μέ δυό μικρά, επίχρυσα 
ποτήρια.

— Σ’ άρέσει; του εΐπε καθώς γεύ
ονταν τό περιεχόμενό τους.

—— Άρκετά. Άλλά, γιατί έχω ζα- 
λιστή μέ τόσο λίγο;

Ό νεαρός Καρμυλησσεύς, άφού 
μέ προσπάθεια πέτυχε νά βάλη τό 
άδειανό ποτήρι του στό δίσκο, άρ
χισε νά θαυμάζη τήν έτσίρα ρίχνον
τας της ματιές, οί όποιες είχαν όλο 
τό μούδιασμα πού ένοιωθε έκεΐνες

τίς στιγμές. . .
Τό πρόσωπό της ολόφωτο μέσα 

στό χείμαρρο τών μαλλιών, τό κορ
μί της, μέ τίς μεθυστικές γραμμές, 
τό ευγενικό παρουσιαστικό, οί με
λετημένες κινήσεις, τό πλάνο βλέμ
μα, ή επιτηδευμένη φωνή μέ τά κα- 
τάιλληλα λόγια ρτό^ν /πρεπούμενο 

χρόνο, ήταν τό αρμονικό σύνολο πού 
προκαλοΰσε φρικίασμα έρωτα. ΚΓ 
όλη της ή ύπαρξη πού άνακόχλαζε 
σ’ ένα καμίνι πόθου φαινόταν σά 
νάλλοιωνε ικετεύοντας τό φιλί του.

Σ’ εκείνη τή θερμή ικεσία τών 
ματιών του ποΰσβηναν σ’ αύτό τό 
άντίκρυσμα τοΰ θελκτικού καλλιτε
χνήματος, πού τρεμούλιαζε στή ρι
γηλή έπαφή τής μισόγυμνης σάρκας, 
ό Καλλίστρατος ένοιωθε, τώρα, βα- 
θειά ικανοποίηση γιά τήν απεριό
ριστη αγάπη της — αδιάφορο άν 
ήταν έφήμερη ή όχι — καϊ τρελλό 
πόθο μαζί, ώς σέ σημείο νά τήν πνί- 
ξη σ’ ένα σφιχταγκάλιασμα πάνω 
στά στήθη του, πού άνασκιρτοΰσαν 
στήν πρόκληση ετούτη.

ΚΓ ένώ έκεΐνον άρχισαν νά τόν 
καίουν οι ριπές τής φλόγας, πού ξε- 
πηδοΰσαν στό άντίκρυσμα τής ο
μορφιάς της, ή εταίρα προσπαθούσε, 
τώρα, περισσότερο άπό κάθε άλλη 
φορά νά μεγαλώση τήν έκμηδένισή 
του καί νά γιγαντώση μ’ αυτήν τήν 
αγάπη του. Προκαλοΰσε μέ τό κορ
μί γιά νά τήν άγκαλιάση μέ τήν 
άγνότητα, ’Ήθελε άπό τίς αισθήσεις 
νά δημιουργήση, εκείνη τή στιγμή,, 
αισθήματα. Νά έκλεπτύνη τή δύναμή 
της μ’ ένα ευγενικό έρωτα, νά γίνη 
ικανή ν’ άνέβη πιό ψηλά καί ν’ άφήση 
τή διανόησή της σάν προσφορά καί 
θυσία στά πόδια τοΰ μεγάλου θεού 
της.

Ό Καλλίστρατος δέ μπόρεσε πιά 
νά κράτηθή. Καί μέ κίνηση σχεδόν 
βάναυοτμ τή σήκωσε στά χέρια του 
καί τήν άπόθεσε πάνω στήν πολυ
τελή κλίνη.

— Δέν εΐναι πόθος αύτό που νοι
ώθω, τώρα, Καλλίστρατε του εΐπε, 
τότε, εκείνη μέ σβησμένη φωνή, προ
σωρινή, δηλαδή, αναταραχή τοΰ ορ
γανισμού, φύσημα πού δέν άφήνει τά 
ίχνη του, άλλά άγάπη βαθειά, πού 
τή συναισθάνομαι μέ τή ψυχή, μέ 
τήν αιώνια αύτή έκφραση τής ζωής! 
Εΐναι, γιά μένα, μιά άθάνατη κΓ 
άκατάλυτη που έπικάθησε στό σκο
τάδι τών σαρκικών μου λογισμών 
γιά νά τούς φωτίση κΓ όχι γιά νά 
χάση τή λάμψη της. ”Ω, δέν έχω, τώ
ρα, τή δύναμη γιά νά σ’ άγκαλιά- 
σω. Αισθάνομαι, γιά σένα έρωτα—· 
μόνον γιά σένα — κΓ όχι ήδονικές 
πσρακρούσεις.

‘Ο Καλλίστρατος δέν άκουγε, πιά, 
κΓ ούτε καταλάβαινε τί τούλεγε. ΚΓ 
ένώ έκεΐνος έχανε τόν άγώνα τού 
πνεύματος, ή έταίρα τόν κέρδιζε. 
Καί πάνω σ’ αυτή τήν ανάταση τής 
ψυχής της, σέ μιά προσπάθεια νά 
συλλαβή τό άπειρο, τό άγνωστο, ό 
νεαρός εραστής της γευόταν όλη τήν 
τρικυμία τού φλογισμένου κορμιού 
της...

(Ακολουθεί)

να σακάκια, καϊ τά φαρδυά παντα
λόνια μέ τίς φουσκωμένες προκλητι
κές τσέπες. Ζωή νά ’χουν οί άνθρω
ποι. Μου φαίνεται πώς οί πορτοφο
λάδες εΐναι οί μόνοι πού συμπάθη
σαν τό μεταπολεμικό αύτό φρούτο. 
Και κάτι άλλο γιά τόν χειμώνα. Δέν 
εΐναι μόνο τά παλτά, άλλά οί άνθρω
ποι μαζεύονται άπό τό κρύο, κου
λούρι άζουν, γίνονται όλο διπλές. 
’Άιντε νά χώσης τό χέρι του μέσα 
στις δίπλες.

Στό πρώην επάγγελμά μου εΐναι 
όπως καί στό πόλεμο. Σέ κάθε α
μυντικό όπλο βρίσκεις κ’ ένα και
νούργιο έπιθετικό. Στά παλτά βγά
ζουμε τό ξυραφάκι. Άλλά εΐναι επι
κίνδυνο όπλο. Θέλει προσοχή, σβελ
τάδα καϊ γρήγορα πόδια. Γιατϊ δέ 
χρειάζεται μόνο πιό πολύ καιρό άλ
λά κινδυνεύεις νά σέ πάρει χαμπά
ρι, όχι μόνο ό πελάτης άλλά καϊ ό 
γύρω κόσμος τής ουράς, τοΰ τραί
νου ή τού τράμ, πού θά δει τό 
σκίσιμο. Εΐναι όπως λένε καί οί 
στρατιωτικοί όπλο έσχατης άνάγκης 
σάν τά μικρόβια καί τήν ατομική 
μπόμπα, Κ’ έπειτα σου θυμίζει Κα
τοχή. Στήν Κατοχή δέ μπορούσες νά 

; δουλέψεις μιά μέρα γιά νά βγάλης 
; τό βδομαδιάτικο. Γιατί στό τέλος 
τής βδομάδας αυτό πού είχες τσιμ
πήσει στήν αρχή δέν άξιζε πιά φράγ 
κο. Μεροδούλι, μεροφάγι τό λοιπόν, 
και ή δουλειά ήταν δύσκολη. Θυμά
μαι τή πρώτη μου επίθεση μέ ξου- 
ραψάκι. ’Έβγαλα ένα πορτοφόλι γιο
μάτο μάρκα κατοχής. Εΐχα πέσει 
πάνω σέ συνεργάτη, τών Γερμανών. 
Κ’ εΐχα μιά χαρά, όχι μονάχα πού 
τά λεφτά ήταν γερά, άλλά, νά, ένιω
θα κάπως περήφανος γιατί εΐχα πο
λεμήσει κάί γώ, μέ τόν τρόπο μου, 
τόν εχθρό! "Ομως ή δεύτερη ξουρά
φια μου μέ πότισε πίκρα. Πέτυχα 
ένα παλιό πορτοφόλι, πού κάποτε 
θά ’τανέ αριστοκρατικό, καί πού ή
ταν γιομάτο απλήρωτους λογαρια
σμούς. Μ’ έπιασε λύπηση. Άναλογι- 
ζόμουνα τόν φουκαρά μέ τό μονά-; 
κριβο σκισμένο παλτό καί τά. ’βαζα 
μέ τήν κακία μου. ’Έκανα δέκα μέ 
ρες νά ξαναβοΰτήξω. Ξανάρχισα βέ
βαια πάλι γιατί έπρεπε νά ζήσω κΓ 
άλλη δουλειά δέν ήξερα, άλλά ξου- 
ραφάκι δέν ματάπιασα.

Πολλοί συνάδελφοι περνάν βοη
θούς γυναίκες, που ξεμοναχιάζανε 
τούς ξελιγομένους, καϊ οί άλλοι τούς 
ξαφρίζανε μέ τήν ησυχία τους. Έγώ 
μακρυά άπό γυναίκα βοηθό. Σου έ
κανε τά γλυκά μάτια καί σοΰ ’τρω- 
γε δσα έβγαζες σέ λοΰσα. Έγώ μέ 
τις γυναίκες γλένταγα σάν κύριος. 
Ούτε ξέρανε πιά ήταν ή δουλειά μου. 
Τό πολύ πολύ νά μέ πάρουν γιά κα
νένα μαυραγορίτη (καί δέν θά έπε
φταν πολύ εξω).

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)
Προτιμούσαμε οί περισσότεροι., 

νά εγκατασταθούμε κάπου άγροτι- 
κώς, νά βροΰμε δηλαδή, μιά γωνιά 
γής, κΓ άς ήταν άγρια, νά τήν ξε
χερσώσουμε καϊ νά την καλλιεργή
σουμε, αποφασισμένοι νά άντιμετω- 
π ίσου με όλες τίς δυσκολίες,. φτά
νει νά βροΰμε τόπον νά έργαστοΰμε 
γιά νά ζήσουμε.

Ποιος άπό μάς, θά μπορούσε τό
τε νά φαντασθή ατ>» ή ανεξιχνίαστη 
μοίρα, εΐχε σύνδεση ήδη μέ τά άό- 
ρατα νήματά της, την τύχη μας καί 
τήν ύπαρξή μας. — γιά γενεές γε
νεών,—μέ, τήν προσφιλή δεύτερη μας 
Πατρίδα, πού θά άνάστανε τό όνομα 
τής αλησμόνητης σκλαβωμένης: τή 
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, Μαραθώνας Αττικής. 
Ανεξιχνίαστες εΐναι οί βουλές τού 
Ύψίστου!....

Τ ϊ ήταν ή Νέα Μ ά
κρη ■ κ α ί π ώς βρεθήκα
με έ κ ε ΐ...

Δασωμένες καί άγριες υψώνονται 
μέσα στην πιό μαγευτική ϊσως τοπο
θεσία τής δημιουργίας, οί βορειοα
νατολικές βουνοπλαγιές, του πιό α
θάνατου βουνού τής ’Αττικής, τής ώ- 
ραίας καί ξακουστής Πεντέλης!

Από τό ύψος τού καταπράσινου 
μεγαλείου της, καμαρώνει τό εξωτι
κό θέαμα τής ανατολής τοΰ ολόλαμ
πρου ήλιου μέσα σέ μιά άποθέωση 
φωτός καί χρωμάτων, πέρα άπό τό 
ύπερύψηλο βουνό τού νησιού Εύβοια 
καϊ τό απερίγραπτο σέ ομορφιά θέ
αμα, του καταγάλανοι; Εύβοϊκού 
κόλπου, μέ τά νησάκια καϊ τίς κορ- 
δέλλες του καί τίς γύρω, καταπρά- 
σινες άκρογιαλιές του... Δέν εΐναι 
μόνο μαγευτικό τό μοναδικό αύτο κα- 
ταπράσινο τοπεΐο, άλλά και άθάνα- 
το καί αιώνια δοξασμένο!

Άπό τή μεγαλόπρεπη αυτή τοπο
θεσία του, τό αιώνιο θεϊκό βουνό, 
αδιάφορο γιά τήν πάροδο τών αιώ
νων, είδε στά πόδια του, στά κρά
σπεδα του κάμπου, στον όρμο τού 
Μαραθώνας, στον σημερινό . «Σκινιφ 
νά ξεπροβάλλουν οί αμέτρητες βαρ· 
βαρικές τριήρεις τών Περσών, — 
πρώτη επιδρομή τής Ασιατικής βαρ
βαρότητας, -— ττρύ έρχονταν γιά νά 
υποδουλώσουν τόν ένδοξο αυτό τό
πο, ακούσε γ αντηχεί - στις πλαγιές 
του, τόν νικηφόρο άντίΧαλο τής με
γάλης νίκης τών Ελλήνων, και. τήν 
πολεμική ιαχή του Πανός!.,.

«Νυν υπέρ πάντων ό. Αγών!...» 
Καί εΐδε μέ ικανοποίηση,:νά στήνε
ται τό τρόπαιον του Μαραθώνας, υ
πέρ τής Ελευθερίας, σάμβολον όλων 
τών αιώνων ’... «ΝΕΝIΚΗΚΑΜΕΝ» ’. 
Πιό πέρα — κοντά μας. —, βρίσκε
ται άκόμα ό «σορός’ δ Τύμβος τών 
Μαραθωνομάχων, τό άθάνοπα αύτό 
μνημείο τοΰ Ελληνικού μεγαλείου!...

Σ αυτήν έδώ τήν αγιασμένη, τή 
θεϊκή γή τοΰ Μαραθώνα, ήταν τυχε
ρό νά κατοικήσουμε, δηλαδή νά την 
άναστήσουμε, γιατί δέν ήταν πάντο
τε ακατοίκητη...

Κάτω άπ’ τήν άγρια αυτή γή, τώ
ρα σκεπασμένη, άπό τίς πυκνές λόχ
μες, άπό τά πεύκα, τά πουρνάρια, 
τις κουμαριές καί τά σχΐνα, κάτω ά
πό τίς ρίζες αυτές, τά άγκάθια καί 
τά θυμάρια, — σ’ αυτήν ακριβώς τή 
θέση τής σημερινής Νέας Μάκρης—, 
ήταν θαμένη καϊ άγνωστη γιά χιλιε
τηρίδες τώρα μιά άλλοτε όνομαστή 
Κωμόπολη τού Μαραθώνας ή άρχαία 
«Προβάλινθος».

Πιό πέρα δέ προς τόν βάλτο, ή
ταν έπίσης τά κτήματα καί τά με
γαλοπρεπή ανάκτορα, τού Ηρώδη 
τρύ Αττικού.

Άλλά ήλθαν χρόνοι δύστυχοι...
Συνεχίζεται

ΒΕΡΟΥΛΑ ΔΑΜίΑΝΟΥ 
(τό γένο$ Δελησάββα)

ΕΙΔΟΠΟίΗΙΙΪ
Παρακαλοΰνται οί κ.κ. 
συνεργάται τής έφημε- 
ρίδος ν’ άιτοστείλόυν 
τό συντομώτερον τήν 
συνεργασία των διότι 
ή έκδοσις τοΰ επομέ
νου φύλλου θά γίνη 
εις τό τέλος του μη- 
νός Μαρτίου.

"Οσο γιά άλλοι; είδους γυναίκα -τ- 
δηλαδή σύζυγο—ούτε λόγος. Τό ε
πάγγελμα δέ σήκωνε ούτε γυναίκα, 
ούτε παιδιά, ούτε κα} μόνιμο σπίτι 
(εξόν άπό τή. φυλακή). Δέν ξέρω άν 
έχασα έτσι τίποτα, ή άν κέρδισα 
πολλά. "Ομως καμμιά φορά κοιτά
ζω τόν γείτονα μου πού ’χει γυναίκα 
καί τρία παιδιά. Αυτός σίγουρα δέν 
έχει ποτέ του γλεντίσει. "Ομως δταν 
έχει τό.. μικρό του τό παιδάκι στά γό 
νατα του πάνω, πέρνει μιά παράξε
νη έκφραση πού έγώ δέν τήν έχω νι
ώσει ποτέ μου. Μοΰ μοιάζει σάν 
κρυμμένος θησαυρός ‘πόυ δέ' φτάνει 
τό χέρι σου νά τόν πιάσει.

Δέ θυμάμαι πόσες χιλιάδες τσέ
πες έχω ξαφρίσει. ΚΓ δσο θυμάμαι 
πόσο εύκολο ήταν, πάει ό νους μου 
σέ κάποιο φίλο πού έλεγε δτι «κάθε 
μέρα γεννιέται κ’ ένα κορόϊδο».

Δέ ξέρω, άλλρ, άν ξαναγινόμουν 
νέος ΐ'σως ξανάρχιζα πάλι τήν ϊδια 
δουλειά καϊ θά ’μουνα κ1 έγώ... κο 
ρόϊδο.

Ελεύθερη διασκευή άπό Αγγλική 
(νουβέλα).

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ
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ΛΗΞΙΣ Η ΒΑ2ΙΛΟΠΙΊΓΤΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Σέ δϋο τρεις μήνες και συγκεκριμένα τόν Απρίλιο λήγει ή 
θητεία τού σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου.

Μιά θητεία γεμάτη αγωνίες, κόποος κοι προσπάθειες γιά 
τήν έπίτευξιν τβν σκοπών που έταξε νά έκτελέση το Σωματείο 
μας.

Αν οι προσπάθειες αύτές καρποφόρησαν, άν οί σκοποί 
επέτυχαν, είναι κάτι ποίι δέν θ’ απασχόληση τώρα αύτή τήν 
ατηλη. Σήμερα θά περιοριστή μόνο νά αημάνη τό πρώτο προσκλη
τήριο προς δλους τούς πατριώτες που 6ά ήθελαν νά γίνουν 
σινεχισταϊ αΰτων των προσπαθειών.

Οί σημερινοί Σύμβουλοι φθάνουν κατάκοποι στό τέρμα τής 
πορείας. ’Έκαναν ένα δρόμο γεμάτο εμπόδια κι’ αντιξοότητες 
πού προσπάθησαν νά τά υπερπηδήσουν μέ την καρδιά πικραμένη 
άπ' τό φαρμάκι τής αδιαφορίας μερικών- ολίγων ευτυχώς-καί 
τής εύκολης κι’ άλόγιστης κριτικής άλλων.

Μά ή θερμή συμπσράστσοις των πολλών έκανε την πίκρα 
γλύκα κα) μερικά γράμματα άπο εξαίρετους πατριώτες σάν τοΰ 
κ. Χρυοαφίνπ έκ Κύπρου και τοΰ κ. Καραγιώργη έκ θεσ)νίκης 
πού δημοσιεύονται ΰ άλλη σελίδα τους έδιναν καινούργιο θάρ
ρος γιατί έβλεπαν πώς οί προσπάθειες τους παρακολουθούν™ 
άκόμα κι’ άπό πατριώτες ποίι εΐναι μακρυά ϊ

"Αχαρος ό αγώνας. 'Ένας αγώνας που ζήτα θυσίες χωρίς 
άνταπόδοσι. Ιδιαίτερα Θυσία χρόνου πολλή κΓ όλοι ξέρουμε 
πως ό χρόνος σήμερα κατήντησε ναναι mo πολύτιμος κι’an’ τό 
κάθετι.

Πολλοί είναι οί εκλεκτοί πατριώται μας που είναι άξιοι 
νά γίνουν τά νέα ήγετικα στελέχη τού Συλλόγου και νά έπωμια- 
6οΰν τίς τεράστιες ευθύνες του. Λίγοι δμως εκείνοι που θά 
θελήσουννά έργαοθούν, νά προσφέρουν άνιδιοτελάς.

Την σημερινή έποχή πού τά πάντα ρυθμίζει τό άμμεσο ή 
έμμεσο συμφέρον είναι λίγοι εκείνοι που 6c θελήσουν νά έργασ- 
θοϋν χωρίς, κορμιά άνταπόδοσι άκόμα καϊ ηθική γιατί είναι γνω
στό πώς ή ανταμοιβή αυτών τών προσπαθειών εϊναιγόνο ή ... 
κριτική. Η Μάκρη καϊ τό Λιβίσι δμως έβγαλαν ανθρώπους που 
θυμιάσθηκαν γιά τά εθνικά ιδανικά. .Ευ?Α. λο.ισόν νά μήν Υπάρ
ξουν καί τώρα εκείνοι πού θά προσφερθοΰν νά έργαθοΰν γισ τό 
γενικό καλό τών πατριωτών;

Γούτους απευθύνεται ό Σύλλογος καϊ περιμένει τήν προ
σφορά τους.

» ΙΙΑΠΑΝΤΟΗΙΟΥ-ΒΖΛΙΣΣαΡΙΟΥ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΧΕ ΜΗΝΑ 
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Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς τά λαμποκοπά και μόνο, και όχι έκεΐνο 
προβλήματα που έχει ό καθένας μας πού δέν μπορεί νά τό φάει ούτε ό

---- ----- ' —,------ '"■■■■ —, —') χρόνος ούτε ή σκουριά. 'Ένας ντε-φτάνουν καί ττερισσεύουν. Τόσο, που
μπορεί κάνεις και νά δανείσει με
ρικά ή καϊ νά τά χαρίσει άκόμα, άν 
και τέτοια δανεικά κάνεις δέν τά θέ
λει. Μόνο πού τούτα τά προβλήματα, 
πού συνήθως τά λέμε «βάσανα» μάς 
άρέσει νά τά φουσκώνουμε κάπως, 
νά τά στολίζουμε, καϊ στό όνομά 
τους, νά περνάμε στό κεφάλι μας τό 
φωτοστεφάνι .του μάρτυρα. Αϊτό τή 
στιγμή που θά άποφαο'ίσουμε νά 
φορέσουμε τόν κουρελιαμσένο μαν
δύα τού όσιου, τότε πετάμε τά μυ
ωπικά μας γυαλιά, και θωρούμε τούς 
άλλους μέ τή μυωπία μας, κοινώς 
στραβομάρα, καί λογαριάζουμε πώς 
τά βάσανα τών άλλονών λίγα είναι 
ή τόσο μικρά ώστε νά μπορούν νά 
φορτωθούν καϊ τά δικά μας. -Τότε 
τά «βάσανά» μας γίνουνται κεφά- 
λαιο γιά τοποθέτηση, καϊ τά τοπο
θετούμε έκεΐ που ό τόκος θά ’ναι πιό 
παχουλός, σέ κείνον, δηλαδή, πού 
οι πλάτες του μοιάζουν νά ’ναι πιό 
γερές: . ■' -

/Αλλοίμονο, σέ κείνον πού έπιμέ- 
νει νά τιμά τή θεά 'Αξιοπρέπεια'. Άλ 
λοίμονό σέ κείνον, πού κρύβει τά με
ράκια του, καϊ ντύνει τά βάσανά του 
μέ. χαρούμενα χρώματα. ’Αλλοίμο
νο οέ κείνον πού πιστεύει πώς τά 
χέρια του φτάνουν γιά νά σηκώσει 
τό βάρος τής ζωής. Μοιάζει μέ κεί
νον τόν πεζοπόρο πού 5χει ένα μι
κρό σακκϊ στήν πλάτη, μόνο που εί
ναι φορτωμένο μολύβι καί κάνεις δέν 
τό ξέρει. ΚΓ ό άλλος πού ’χει τή 
μεγάλη σακούλα γιομάτη ψωμιά θε
ωρεί νόμιμο νά του φορτώσει καί 
τή δίκιά του σακκούλα, μιά και τό 
4πε κι*  ό Χριστός «άλλήλσίν τά βάρη 
βαστάζετε». Καί γιά τά μάτια τών 
πολλών, τό Βάρος είναι μονάχα αυ
τό πού έχει ογ·κο. ’Όπως γιά τούς 
πολλούς χρυσάφι εΐναι έκεΐνο πού

Πρώτη εκδήλωση τού Συλλόγου 
μας στήν καινούργια τούτη χρονιά. 
Εκδήλωση έορταστική μέ τσάι χο
ρευτικό καϊ κόψιμο τής Βασιλόπιτ- 
τας, σύμφωνα μέ τό πατροπαράδο- 
το έθιμο γιά τήν «καλή χρονιά».

'Ημέρα καί ώρα επακριβώς κα- 
θωρισμένες. Κυριακή, 20 Ιανουάρι
ου καϊ ώρα 5.30' μ, μ. στό κέντρο 
Καλαμπάκα, όπως καϊ άλλοτε.

Ψυχρός καί άστατος ό καιρός. 
Αυτό όμως δέν έμπόδισε τούς πα
τριώτες καϊ φίλους μας νά σπεύ- 
ο’ουν. όλοι πρόθυμα στό προσκλητή
ριο. τοΰ Δ. Συμβουλίου.

Ή αίθουσα, γνωστή άπό τήν προ
ηγούμενη χρονιά, ευρύχωρη και τά 
τραπέζια καλώς διευθετημένα καϊ 
στήν κανονική τους διάταξη.

Αραιοί, αραιοί οπήν άρχή καϊ
κατά ομάδες αργότερα έρχονται οί 
συμπατριώτες καί οί φίλοι μας καϊ 
τά τραπέζια καταλαμβάνονται καί 
ή αίθουσα γεμίζει.

Ή ώρα τώρα 6 ακριβώς. 'Έρχον
ται και οί τελευτούοι καθυστερημένοι 
καϊ τά όργανα τής ορχήστρας αρ
χίζουν νά παίζουν. Παίζουν ασταμά
τητα καϊ αρμονικά καί γαργαλίζουν 
τούς χορευτάς. Ατέλειωτα χορευτι
κά ζευγάρια γεμίζουν τό χώρο τής 
ορχήστρας. Χορεύουν αχόρταγα καϊ 
στροβιλίζονται σέ ατέλειωτους στρο 
βιλισμούς, ένώ υπάλληλοι τού κέν
τρου, καλά βαλμένοι στή δουλειά 
τους, μοιράζουν στά τραπέζια τό 
τσάι μέ όλα tcc σύμφωνη μένα έδέ- 
σματα.

Χορεύουν τά νειάτα τής Μάκρης 
καϊ τοΰ Αιβίσιου, τά γεμάτα σφρί
γος καϊ όρμή νεανική, άλλά καί εν
θουσιασμό καϊ υπερηφάνεια γιά τήν 
καταγωγή τους, ένώ οί παλαιότεροι 
καμαρώνουν τά καινούργια βλαστά
ρια τους καϊ περνούν στιγμές ευτυ
χίας καϊ χαράς μέ τή σκέψη ότι ή 
πίστη στήν ιδέα τής Μάκρης καϊ τού 
Λιβιοτού έχει βαθειά ριζώσει στή 
νέα μας γενεά και θά παρρυν.είνη ά . 
θάνατη καϊ ό ενθουσιασμός γιά τήν 
ιδέα αύτή θά εΐναι πάντοτε μεγάλος 
καϊ αναλλοίωτος.

Κάποια στιγμή ώς τόσο παύουν 
τό. όργανα νά παίζουν καί τά ζευγά
ρια διαλύονται. Καιρός πλέον γιά 
τό κόψιμο τής Πίττας.

Τό Δ. Συμβούλιο συγκεντρώνεται 
στήν ’Ορχήστρα. Μπροστά του 
προσκομίζεται τό. τραπεζάκι μέ 
τις. πίττες. ’Άκρα σιγή στήν αίθου
σα. Στιγμή πραγματικά συγκινητι
κή. /χαιρετίζει ό υποφαινόμενος τή 
συγκέντρωση ώς Πρόεδρος τού Δ. 
Συμβουλίου καϊ εύχεται μέ τά έξης:

«’Έθιμο εΐναι πατροπαράδοτο 
στήν άρχή τής Χρονιάς νά γίνεται τό 
κόψιμο τής Βασιλόπιττας γιά τήν 
καλή χρονιά, σέ κύκλο στενό ή καϊ 
ευρύτερο οικογενειακό.νεκές εΐναι μεγάλο πράμα, έτσι δ

πως λαμποκοπά στον ήλιο και κρά
ζει τούς αφελείς νά τόν ιδούν καϊ 
νά τόν λιμπιστουνε, Ένώ δ άξιος 
άνθρωπος πού ’χει τό χρυσάφι στήν 
καρδιά καϊ όχι κορώνα στήν καύκα
λα του, μοιάζει μέ τή λίρα πού ήρθ’ [ 
ένα μουλάρι καϊ τήν σκέπασε μέ I 
τήν καβαλίνα του.

Μόνο πού θά ’ρθη μιά βροχή νά 
διαλύσει τήν καβαλίνα, κ’ ένα χαλά
ζι νά τήν σκορπίσει σκόνη. Κ’ ή 
λίρα θά μείνει έκεΐ άνέγγιχτη κι’ ά- 
χάλαστη. .

Καϊ θά σηκωθή ένας άνεμος φρι
χτός, κι’ αυτοί πού θά ’χουν φορτωθή 
τά βάρη τών άλλων, Θά μπορούν 
ν’ αγκυροβολήσουν οπού κι’ άν βρί- 
σκουνται, κ’ οί εξυττνοι, έτσι γυ
μνοί χωρίς κανένα βάρος, θά τούς 
πάρει ό άνεμος γιά νά τούς πάει κα
τά κρεμνού.

Τό μυαλό μάς τό ’δώσε ό Θεός, 
ή ή Φύση άν προτιμάτε, γιά νά μή 
μείνουν τά χέρια μας κούτσουρα καϊ 
τά ποδάρια μας καλάμια. Δέν μας 
τό 'δώσε γιά νά παίζουμε μέ τά μά
τια μάς καϊ νά βλέπουμε τούς άλ
λους σάν κρεμάστρες βολικές γιά νά 
σηκώνουν τά δικά μας βάρη.

Άλλήλων τά βάρη βαστάζετε, ση
μαίνει νά σηκώνει ό καθένας τό δικό 
του βάρος καϊ όλοι μαζί τά βάρη 
πού εΐναι γιά νά μοιραστούν σέ ό
λους., Τότε μονάχα μπορείς νά ζητάς 
νά πάρεις αυτό πού αξίζουν τά χέ
ρια σου, και όχι αυτό πού αξίζουν 
τά χέρια τού άλλου.

Γίνου σύ λίρα καί δέν πειράζει άν 
σέ περιποιούνται τά διαβατάρικα 
μουλάρια.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

» ’Ακολουθώντας, τό ωραίο αυτό 
έθιμο τό Δ. Συμβούλιο τού Συλ?χό- 
γου μας ώργάνωσε τήν έορτα- 
στική αυτή έκδήλωση, γιά νά περά
σουμε λίγες στιγμές ευθυμίας και 
ξενοιασιάς σέ μιά ατμόσφαιρα ζε
στή, φιλική καί πατριωτική.

» Ό πρόθυμος ερχομός σας στό 
προσκλητήριό μας μάς συγκινεΐ βα
θύτατα καϊ μάς δίδει ιδιαίτερη 
χαρά. Διότι ξέχωρα άπό τά άλλα ε

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ 
ΑΡΑΪίϊ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατόπιν αϊτήαεως τοΰ Συλλό
γου πρδς τήν Αρχιεπισκοπήν Ά- 
θηνών και ενεργειών τοΰ πατριώ
του μας αΐδεσιμωτάτου ’Αρχιμαν
δρίτου κ. Δαμασκηνού Λαζαρίδη 
έλάβομεν ε’ίδη ιματισμού καί ύπο- 
δήσεως παρά τής Αρχιεπισκοπής 
προς διανομήν εις άπορους οικο
γένειας πατριωτών μας.

Τά είδη αύτά έσυσκευάσθησαν 
είς δέματα άπό τάς κυρίας τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί διενε- 
μήθησαν είς άπορους ,πατριώτας 
ώς ακολούθως :

33 Δέματα ϊδάθησαν είς άπο
ρους οικογένειας συνοικισμού Δρα
πετσώνας .

15 Δέματα έδόθησαν είς από
ρους οικογένειας περιοχής ,Μγά- 
λεω.

4 Είς άπόρους οικογένειας πα
τριωτών περιοχής ’Αθηνών. ■

'Ένα μεγάλο δέμα μέ παιδικά 
είδη έστάλη εις ’Άμφισσαν προς 
διανομήν εις 19 άπορα παιδάκια 
πατριωτών. 

ξυπηρετεί καί ένα άπό τους σκο
πούς τού Συλλόγου μας, τό σκοπό 
τής στενής, έπαφής καί τής άλληλο- 
γνωριμίας.

» Μέ την ευκαιρία λοιπόν αύτή εύ- 
χόμεθα σέ όλους σας προσωπικά κα’ι 
σέ όλα τά μέλη τών οικογενειών σας 
ιδιαίτερα «καλή καϊ εύτυχισμένη χρο
νιά».

Χειροκροτήματα, ζωηρά καί ά- 
συγκράτητα άπό όλη τή Συγκέν
τρωση, πού τά άκολουθεΐ ό συμ
βολικός τεμαχισμός τής Βασιλόπιτ
τας άπό τον κ. Πρόεδρο σέ μερίδες 
α'. Γιά τό Σύλλογο Μακρηνών καϊ 
Λιβισιανών, β'. Γιά τόν Οϊκοδομ. 
Συνεταιρισμό Μακρηνών και Λιβι- 
σιανών και γΖ. Γιά όλους τούς φί
λους τής Συγκεντρώσεως, πού τί
μησαν τήν εορτή μας.

Κατόπιν μία άνακοίνωσις του κ. 
Προέδρου :

« Μέσα σέ μιά άττό τις πίττες υ
πάρχει ενα συμβολικό νόμισμα μι
κρό. 'Όποιος ευνοηθή άπό τήν τύ
χη καϊ τό βρή, παρακαλεΐται.. νά τό 
παραδώση στον ταμία μας κ. Θεο- 
δοσιάδη, γιά νά τό άντικαταστήση 
μέ ένα χρυσό άναμνηστικό μετάλλιο 
τού Συλλόγου μας».

Δεύτερη άνακοίνωση :
Ό συμπολίτης μας κ. Σάββας: 

Παπαπολίτης μέ τηλεγράφημά του 
έκφράζει τή βαθειά του λύπη, πού 
δέν μπορεί νά παρευρεθή στήν εορ
τή μας παρά τήν επιθυμία του. Κι’ 
αυτό λόγφ άνειλημμένων ύποχρεώσε- 
ών του καϊ παρακαλεΐ νά διαβιβά
σουμε σέ όλους τούς πατριώτες μας 
τόν έγκάρδιο χαιρετισμό του καϊ 
θερμότατες εύχές γιά τό νέο έτος.

Ή μουσική άρχίζει καϊ πάλι νά 
παίζη αρμονικά, ένώ παράλληλα κυ
ρίες, μέλη τού Δ. Συμβουλίου (ή κ. 
Ζαμπάκη, ή κ. Βελισσαρίου, ή κ. 
Βράτσου, ή δϊς Γεωργαλίδου)καϊ ή κ. 
Τσακώνη, πρόθυμες πάντοτε, μοιρά
ζουν κανονικά στά τραπέζια τά κομ
μάτια τής πίττας. Έδώ πρέπει νά 
σημειώσουμε οτι ή τύχη ευνόησε μέ 
τό συμβολικό νόμισμα τήν κ. Μαρί- 
κα Παπαγιάννη, ή όποία γεμάτη χα
ρά γιά τήν εύνοια αύτή τής τύχης τό 
άντήλλαξε κανονικά μέ τό χρυσό με
τάλλιο τού Συλλόγου.

Ή ώρα τώρα κάπως έχει προχω
ρήσει καϊ εμφανίζεται στή σκηνή ό 
γνωστός σέ όλους κομφερανσιέ κ. 
’Ίκαρος, πού εξαγγέλλει καϊ έκτελεί 
ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό πρόγραμ
μα χορών καί τραγούδιών μέ καλλι
τέχνες καί καλλιτέχνιδες, πού κάλυ
ψαν δλον τόν υπόλοιπο χρόνο μέχρι 
τις 8.30' μ. μ. "Ωρα πλέον λήξεως 
τής έορτής καϊ ή μουσική δίδει τό 
σύνθημα καϊ διακόπτει.

Τή στιγμή αύτή ό άφθαστος σέ 
ωραίες εμπνεύσεις κ. Άντών. Τζι- 
ζής διηγείται μέ χιούμορ ένα ωραίο 
ανέκδοτο τού Λιβισιου, πού ευχαρί
στησε τους πάντας καϊ ό ύποφα.νό- 
μενος ώς Πρόεδρος του Συλλόγου α
ποχαιρετώντας εύχεται χρόνια πολ
λά καϊ καλά καί δίδει τό σύνθημα 
τής άποχωρήσεως μέ τήν ευχάριστη 
πάντοτε, ικανοποίηση ότι περάσαμε 
.στιγμές έύθυμίας σέ κλίμα Μακρη- 
νολιβισιανό.

MIX. ΠΑΝΗΓΎΡΗΣ

. .’Επίσης κατόπιν πρωτοβουλίας 
τών μελών τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου συνεκεντρώθησαν τρόφιμα 
και είδη ιματισμού απο συνεισφο
ράς μεταξύ των και άπεστάλησαν 
εις είκοσι απόρους οικογένειας πα
τριωτών εις Ιίλατανάκι Θηβών.

Ό Σύλλογος St’· ιδιαιτέρας έπι- 
στολής ηύχαρίστησε τόν Μακα
ριότατου ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών 
κ. Χρυσόστομον διά τήν βοήθειαν 
του ώς και τόν Εξαιρετικόν πα
τριώτην μας ’Αρχιμανδρίτην κ. 
Δαμασκηνόν Λάζαρίδην διά τάς 
ένεργείας του χάριν τών πατριω
τών του.

’Επίσης άπό τό Φιλανθρωπι
κόν Ταμεΐον τού Συλλόγου διενε- 
μήθησαν τάς ήμέρας τών εορτών 
δραχμαί χίλιαι εις απόρους οικο
γένειας πατριωτών τοΰ ^Αιγάλεω 
καί δραχμαί δύο χιλιάδες είς α
πόρους οικογένειας πατριωτών τής 
περιφέρειας Δραπετσώνας Πειραι
ώς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ 
"Η ΜΑΚΡΗ,,

Καλούνται άπαντα τά μέλη τήν 17ην Μαρτίου 1963 εις 
έκτακτοιν Γενικήν Συνέλευσιν, γενησομένην εις τά γραφεία 
τοΰ συν) σμοΰ, Σατωβριάνδου 4 και Δώρου γωνία, 7ος Ορο

φος γρ. 14 καί ώραν 10.30’ πρωινήν, μέ τά κάτωθι θέματα: 

1) Ένημέρωσις επί τής πορείας τών εργασιών τού Συν) σμοΰ.

2) ’Εκλογή επιτροπής διά τήν διανομήν τών οικοπέδων. j 

3) Διανομή τών οικοπέδων διά κληρώσεως.

Γνωστοποιείται ύμΐν δτι μέχρι καί τής 15ης Μαρτίου 
1963, δέον δπως άπαντες οί συνεταίροι έχωσιν άπαραιτήτως 
τακτοποίηση άπάσας τάς προς τόν συν) σμδν οίκονομικάς δ- 
φειλάς (μηνιαίας συνδρομάς, συν) κήν μερίδα, τάς δόσεις 
μέχρι καί τής 12ης κ.τ.λ.) διά νά συμπεριληφθοϋν εις τήν 
γενησομένην διανομήν συμφώνως τφ καταστατικφ καί τών 
μελλόντων νά υπογράφουν συμβολαίων.

Σ η μ ε ί ω σ ι ς

Άντιπροσώπευσις άρρένων συνεταίρων συμφώνως τφ κα
ταστατική απαγορεύεται. Έν τή συνελεύση Επιτρέπεται μόνο 
συμφώνως τίρ καταστατικφ αρθρον 9ον ή άντιπροσώπευσις 
γυναικών, νομικών προσώπων ή κληρονόμων άποβιωσάντων 
συνεταίρων διά άλλων συνεταίρων νομιμοποιούμενων διά Α
πλής Επιστολής κατατιθεμένης εις τήν συνέλευσιν.

Διατελοΰμεν μετά τιμής

Ο Πρόεδρος ΌΓεν. Γραμματεύς
ΧΑΤΖΗΤΙΑΝΑΓΙΩΤΟΤ ΠΑΝΤ. ΠΑΝΗΓΪΡΗΣ ΚΙΜΩΝ

Ζ Η ΤΟ Υ Η ΤΆ I Κ Λ Η FO Η Ο Μ Ο i

Τ-.?. Ίτοδ Τμήματος Δικαστικών ύπο&έοεων 
τοδ ‘“Yno^pyssou ’Εξωτερικών άνακοι- 
νοΰνται δτι ζητούνται οί κΑηρονομοι τ@ϋ 
Γεωργίου Πάνου ή ΧατζηαναοταοΙου γεν« 
νηΒέντος έν Μάκρη Μ. Άσίος τήν 19ην 
Δεκεμβρίου 1894. 'Ο όποιος όπεβίωοεν τήν 
2αν Μβΐαΐί 1962 είς Σκότομπλονφ τής Πο
λιτείας Νεμττράακ^ τών Ήνωμ. Πολίτειών. 
Ζητοΰντοί οί κληρονόμο? του κοί αν ύφί- 
οτανται νά άπευδυν^ούν είς τό Τμόμ® 
Αίκαοπκών ύποδέοεων Υπουργείου Έ~ 
-ξωτερικών.

Έλάβομεν και δημοσιεΰομεν τάς κάτωθι
Άξιότιμον Κυρίαν 
Ρέναν Βελισσαρίου
Σατωβριάνδου 4 καί Δώρου γωνία

’Αθήνας,
Αγαπητή Κυρία Βελισσαρίου,

Εσωκλείω τραπεζικήν έπιτα- 
γήν έκ S 5 εις διαταγήν σας διά 
συνδρομήν μου είς τήν λίαν άξιό- 
λογον ’Εφημερίδα σας διά τό έ
πος 1963.

Παρακαλώ δεχθήτε τάς πλέον 
εγκαρδίους μου εύχάς διά τό Νέ- 
ον Έτος.
14η Ιανουάριού 1963

Μέ τούς χαιρετισμούς μου 
Φιλικότατα

Γ. Ν. ΧΡΤΣΑΦΙΝΗΣ
Εύχαριστοΰμεν θερμά διά 

επιστολήν καί Επιταγήν σας, 
Δι’ Ιδιαιτέρας επιστολής σδ; 
άπεστείλαμεν τήν σχετικήν 
άπόδειξιν.

Κα Βελισσαρίου,
Άπέστειλα σήμερον διά ταχυ

δρομικής επιταγής έπ’ όνόματι 
τοΰ ύμετέρου κ. Μάνου θεοδοσιά- 
δη, τό ποσόν τών 120 δραχμών 
ήτοι ά.νά δραχ. 60 δΓ έτησίαν συν 
δρομήν μου είς τήν Ιφημερίδα

έπιοτολάς
«Λιβίσι» καί έτησίαν εισφοράν μου 
ύπέρ τοΰ Συλλόγου.
Πρός τούτοις έπειδή άπό τίνος δ 
Δήμος Θεσσαλονίκης ήλλαξε τόν 
αριθμόν τής κατοικίας μου, συνε
πείς δέ τούτου προφανώς έπήλθε 
σύγχισις καί δέν έλαβον τά αντί
τυπα τής έφημερίδος ύπ’ άριθ. 
16, 18 καί 19, παρακαλώ όπως 
δοθούν αί δέουσαι δδηγίαι είς τήν 
διεκπεραίωσιν τής έφημερίδος, δ
πως τίθεται ή ακριβής διεύθυνσίς 
μου ώς αΰτη αναγράφεται έν έπι- 
κεφαλίδι τής παρούσης.

Παρακαλώ ωσαύτως δπως — 
έφ’ δσον τοΰτο είναι δυνατόν — 
μοί άποσταλοϋν τά μή ληφθέντα 
φύλλα.
Εύχαριστών διατελώ μ’ έκτίμησιν 

ΔΗΜ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ

Ευθύς ώς έλήφθη ή επιστο
λή σας έδόθη σχετική εντολή 
είς τήν διεκπεραίωσιν τής έφη
μερίδος διά νά σας άποσταλοϋν 
τά φύλλα πού σας λείπουν 
ώς σας έγράψαμεν ιδιαιτέρως. 
’Επίσης έσημειώσαμεν τήν νέαν 
διεύθυνσίν σας. Ευχαριστούμε^ 
διά τό ενδιαφέρον σας.
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Ot ποιητές δέν πεθαίνουν. Hoi- 
■ ός θά πίστευε ποτέ το άντίθετο; 

Εννοούμε- τούς' αληθινούς ποιη- 
. τές, πού έσημείωσαν τήν παρουσία 
τους στις μεγάλες ώρες τοΰ ’Έ
θνους των, και - έζυμώθηκαν μέ 
τό αίμά και τή σάρκα του .λαού- 
τους. Τά χρόνια περνούν, ή ζωή. 

■ φέρνει ανάκατα χαρές και λύπες, 
πού πλουτίζουν τήν πείρά τών άν-

θρώπων. Όμως 4 ποιητής, μέ 
μόνη τήν δύναμη τοΰ λόγου, στέ
κεται Αδιάκοπα κυρίαρχος τής 
ζωής. Χωρίς αύτδν ή ζωή θά έ
μενε δίχως νόημα. Ή παρουσία 
τοϋ ποιητή τήν έξανθρωπίζει.

Μέσα στά είκοσι- χρόνια πού 
πέρασαν άπό τότε πού πέθανε δ 
Ιΐάλαμάς, ή Ελλάς δέ γνώρισε 
ούτε μιά στιγμή αναπνοής. Εζη- 

. σε μέ δλα της τά νεύρα συνταρα
κτικές περιπέτειες, έδωσε ολόκλη
ρο τόν έαυτόν της γιά νά ξεπε- 
ράση θανάσιμες .κρίσεις.

'Όμως ή μορφή τοΰ ποιητοΰ 
δέν έχασε τίποτε άπό τήν λάμψη 
της. Ζεϊ μέσα στήν ψυχή των 
Ελλήνων καί μέ τό θαυμαστό της 
παράδειγμα, συνεχίζει έκεΐ τήν 
εκπληκτική της Ιστορία, γι’ αύτό 
καταλαβαίνουμε πόσον δύσκολα 
είναι- νά χωρίσωμε τό έργο τοϋ 
ποιητή άπό τήν ζωήν τοϋ ανθρώ
που. Ό Παλαμάς υψώνει μπρο
στά μας τό τεράστιο ανάστημά 
τοϋ, ρίχνει τήν ακτινοβολία του 
σέ μισόν αιώνα, τής πνευματικής 

■ μας ζωής. Μιά ακτινοβολία πού 
τήν αισθανόμαστε νά μάς ζεσταί- 
νη :ώς σήμερα, καί πού δέν Οφεί
λεται-μόνο στό γεγονός ότι τό έρ
γο τοΰ Παλαμα έσημείωσε τήν α
ναγέννηση τοΰ πνεύματος στόν τό
πο μας, δτι' ξανάφερε τήν ποίηση 
στό πρώτο της λίκνο. Εκείνο πού 
συμπληρώνει, πού άναδείχνει τήν 
ποιητικήν του προσωπικότητα, εί
ναι ή ζωή του ή ’ίδια, εΐναι τό ή
θος του, είναι ή ε’ύθύνη πού έπω- 
μήσθήκε απέναντι τοΰ καιρού του..

Ό ΙΤαλαμάς είναι μεγάλος για? 
τί πρώτος συνέλαβε τό αίσθημα 
.τής εποχής του, είναι, μεγάλος διό 
τι προσέφερε μίαν ύπηρεσία τε
ράστιας ηθικής σημασίας-στό ’Έ
θνος. Έργάσθηκε πάντα -κάτω άπό 
ένα παντοδύναμο σύμβολο, τήν ι
δέα τής πατρίδας. «Ή πατριδολα- 
τρεία τοϋ Παλαμα αποτελεί τήν 
μοναδική ενότητα εις τό ϊργον 
του» παρατηρεί ό Αίμ. Χουρμού- 
ζίος.

Ό γνήσιος, ό αληθινός Παλα
μάς ■■ είναι λοιπόν δ Πατριδολά- 
τρης! Είναι ό Εθνικός μας ποιη
τής! ό ' Παλαμάς, ό ποιητής τοϋ 
’Έθνους του. Ή άρπα πού τό Ελά
χιστο· άνεμοφύσημα τήν- έκανε νά 
τρέμη καί νά ήχή. Τά πάντα περ
νούσαν άπό μέσα τού, τόν συγκι- 
νοΰσαν βαθειά και γίνονταν τρα
γούδι. '

Δέν έχει πάντα τήν ίδια έννοια 
καί τό ’ίδιο βάρος' ό τίτλος τοΰ 
«Έθνικοΰ ποιητοΰ»; Καί συχνά

δέν εϊμεθα βέβαιοί πότε ακριβώς 
■ κερδίζεται. Μέ. τό «Δωδεκάλογο 
τοΰ Γύφτου»' τό 1907 ή ρ,έ τήν. 
Φλογέρα τοΰ Βασιλιά» τό 1.910 
τον'έκέρδισε ό Παλαμάς;

Είναι πολλοί πού πιστεύουν δτι 
τό-αριστούργημα τοΰ Κωστή 11α- 
λάμά, τό κατ’ εξοχήν δημιούργη
μά του πού συμπυκνώνει .ολη τήν 
.ουσία τής ποιητικής του ιδιοφυί
ας,. είναι «Ό Δωδεκάλογος τοΰ 

• γύφτου». Τόν θεωρούν όχι μόνον 
σάν μιά μεγάλη στιγμή δπου ή 
ποιητική αλήθεια ένσαρκώθηκε 
σέ λόγο,, αλλά καί σά μιά πνευ
ματική ύποθήκη ’ πού ό ποιητής 
— προφήτης χάρισε στό ’Έθνος. 
Ό ίδιος ό ΙΤαλαμάς, έπίστευε δ- 
μωζ πώς ή «Φλογέρα τοΰ Βασι- 
ληα, είναι τό πιό άναπροσηπευτι- 

* ζό του έργου πού έκφράζει αυθεν
τικά τόν ίδιον και τήν τέχνη του. 
Έφτισε μάλιστα νά χαρακτηρί- 
ση τόν «Δωδεκάλογο τοΰ Γύφτου» 
σάν ένα είδος προεισαγωγής στήν 
«Φλογέρα του Βασίληά».

Ό Παλαμάς'είναι πραγματικά· 
ό ποιητής πού. έκλεισε μέσα του 
τήν Ελλάδα δλών τών αιώνων 
πού έννοιωσε βαθειά τό μεγαλείο 
της.; Ή ποίησίς του είναι ποτι- 
σμένη άπό περιττή πολυμάθεια. 
.’Όχι μόνο σάν περιεχόμενο αλλά 
καί σάν μορφή τά ποιήματα του 
αποτελούν πρότυπα ύποδείγματα. 
’Άλλωστε τό έργο του είναι ένα 
άπό τά πιό λαμπρά μνημεία τής 
Ελληνικής γλώσσας, γιατί είναι 
ανυπέρβλητος.δ γλωσσικός θησαυ
ρός τοΰ. ποιητοΰ.

Ό θάνατός του, στήν περίοδο 
τής κατοχής, πήρε χαρακτήρα έ- 
θν?κής έ.κδηλώσεώς κατά τών 
καταχτητών. ΚΓ ό λαός μπροστά 
στό μνήμα του τόν άποχαιρέτησε 
ψάλλοντας τόν Εθνικό "Ύμνο. Όι 
ποιητές, τόν συνώοεψαν μέ στίχους 
καί διαβεβαιώσεις γιά τήν Εθνι
κή ’Ανάσταση πού δέν πρόφθασε 
νά δή. 1

Η δόξα πού στεφάνωσε τή ζωή 
■του τήν ήμέρα τής κηδείας του, 
.χρωστάει τή γνησιότητά της στήν 
αλύγιστη πίστη του, στήν ακλόνη
τη καρδιά του, στήν μεγάλη ά
γάπη γιά τό· γένος του.

Ήρθε τότε ή μεγάλη του ώρα 
πού άγγιζε ώς τά νύχια τήν ψυχή 
τοΰ λαόΰ του. Ό . ποιητής πού εί
χε ένσαρκώση ■ τήν Αναγέννηση 
καί τή Δημιουργία, γινόταν ξα
φνικά τό μέγα σύμβολο τής Ελευ
θερίας στήν πιό κρίσιμη στιγμή 
τοΰ ’Έθνους.

θέατρον MOYIOYPH

δ. beats;

ΜΕΝΤΙΟΥΜ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

<ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΛΑΚΑ)

Δέχεται καδ’ έκάστην : 
6—12 π. μ.καί 4—8 μ. μ.

Διεύδυνσις :
Παρθενίου 6. καί Νοταρδ

ΤΗΛΕΦ. 89.746

θαυμάσιο έργο τού Αόρ- 
τόση επιτυχία ανέβασε 
καί πού δυστυχώς δέν

Μετά τό 
κα πού μέ 
τό Εθνικό, 
παίζεται πιά, τό πιό ενδιαφέρον έρ
γο άπό τά τελευταία πού άνεβάστη- 
καν καί θά προφθάσετε νά δήτε, εΐ
ναι τό ΦΩΤΟ - ΦΙ.ΝΙΣ τού ΠΗΤΕΡ 
ΟΥΣΤΙΝΩΦ πού ανέβασε ό Κώστας 
Μουσούρης στο όμώνυμο θέατρό του, 
τής Πλατείας Καρύτση, σέ μιά πο
λύ φροντισμένη καί υποδειγματική 
παράσταση.

Σάν έργο τού. Ούστίνωφ δέν 
μπορούσε παρά νά είναι κΓ αύτό 
πρωτότυπο και νά μην τού λείπει τό 
χιούμορ. Ή πρωτοτυπία τού έργου 
βρίσκεται στό ότι ό κεντρικός ή- 
ρωας ό ΣΑΜ τώρα 80ρης βλέπει 
τόν έαυτό στά διάφορα κρίσιμα στά
δια τής. ζωής του, άναθυμιέται αυ
τά πού έκανε καί τά κριτικάρει. "Ε
τσι βλέπει νά μπαίνουν οι διάφοροι 
εαυτοί του στά 60, στά 40 καί στά

20 του χρόνια, μαζί μέ τόν πατέρα 
του, τή μητέρα του καί τις διάφορες 
ψιληνάδες του καί φυσικά τή γυναί
κα στις 4 αυτές ήλικίες. Οί διάφο
ροι εαυτοί δρουν τά διάφορα περι
στατικά τής ζωής του καί ό 80ρης 
Σάμ τούς βλέπει και κουβεντιάζει 
μαζί τους μέ μάτι κριτικό καί στορ-

φήσει νά κάνουν αυτά πού έκανε ό 
ίδιος στό παρελθόν.

Τό έργο εΐναι φυσικά πιασμένο 
εγκεφαλικό σάν έργο φαντασίας πού 
εΐναι, άλλα αυτές οί εικόνες ζωής 
πού βλέπουμε, εΐναι τόσο ρεαλιστι
κές καί αληθινές πού ή έγκεφαλικό- 
τητα σβύνει καί τό παρακολουθούμε 
άβίαστα καί μέ ζωηρό ενδιαφέρον..

στή θέση του χωρίς καμμιά παρα
φωνία στή γενική του γραμμή.

Σάς συμβουλεύω νά τό δήτε.
ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

,Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ TOY ΠΟΛΕΜΟΥ
Σκηνοθέται: ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΑΡ- 

γον\„ ΚΕΝ’ΑΝΝΑΚΙΝ ΜΠΕΡΝΑΡ 
ΒΙΚΙ.

Παραγωγός: ΝΤΑΡΡΥΑ ΖΑ- 
ΝΟΥΚ.

Πρωταγωνισταί Αμερικανοί: Τζών 
Γουέην, Ρόμπερ Μήτσαμ, Χένρυς 
Φόντα, Ρόμπερτ Ράϊαν, Ρόντ Στήγ- 
κερ, Ρόμπερτ Βάγκνερ, Ρίτσαρ Μπέ- 
ίμαρ, Μέλ Φερρέρ, Τζέφρευ Χάντερ, 
Πώλ ,’Άνκα, Σάλ Μινέρ "Εντι ’Άλη 
περ, ’Έντιμοντό Μπράϊαν Φαμπιάν" 
Ρέντ Μπάττον, Άλεξάντερ Νόξ, 
Μάρκ'Ντάμου, Ρόν Ράντελ, κ.λ.π.

'Άγγλοι: Ρ ίτσαρ Μπάρτον, Κέν- 
νεθ Μόρ, Πήτερ Λόουφορντ, Ρίτσαρ 
Τόντ, Αέν Γκέν, κ.λ.π.

Γάλλοι: ’ Iρίνα,, Ντέμικ, Μπουρ- 
βίλ, Ζάν Λουΐ Μπιφώ, Κριστείλας 
Μάρκάν, Άρλεττύ, Μαντελέν Ρενώ, 
Ζάν Σερβαζ κ.λ.π.

Γερμανοί: Κούρτ Γύργκενς, Πή
τερ Βάν "Εϋκ, κ.λ.π.

Ό παραγωγός τής Τουνέστιθ Σέν 
τσιουρυ Φόξ Νταρρύλ Ζαννούκ έπέ- 
τυχε νά παρουσίαση μιά έντυπωσιά"’ 
κή πολεμική εποποιία μέ τήν τρίωρη 
αύτή ταινία πού προβάλλεται στον αιφνιδιασμό στις συμμαχικές έκτυ- 
κινηματογράψο «Απόλλων». Μάς δι- ' 
ηγήται άπ.’ τά πιό μικρά έπεισόδια 
ώς τις μεγαλύτερες μάχες τήν ήμέρα 
τής άποβάσεως τών συμμάχων, στή 
Νορμανδία, στις 6 ’Ιουνίου 1944.

Ή άγρια ορμή κΓ ό αντίλαλός 
του πολέμου αποδίδεται έντυπωσια-

κά σ’ αύτή τήν μισό - ντοκυμανταίρ 
ταινία πού άναπαριστά αύτή τήν ι
στορική απόβαση. Μέ αδρές σκηνές 
άπ’ δπου δέν λείπει ή ειρωνεία, ή 
πίκρα, οί άστοχες ενέργειες οί αντι
δράσεις τών μαζών κι’ ή δράσι τού 
στρατού μας δίνει μιά εικόνα άπό 
τις πιό ζωηρές τοΰ τελευταίου πο
λέμου.

’Αρχίζει μέ τήν ανησυχία των.Γερ
μανών γιά τή συμμαχική εισβολή 
πού άλλοι τήν περιμένουν κι' άλλοι 
τήν θεωρούν απίθανη. Άπ’ τήν άλλη 
πλευρά τήν αναμονή τών Αμερικα
νών, Γάλλων καί ’Άγγλων καί τήν 
άπόφασι του Άϊζενχάουερ νά προ- 
χωρήση παρά τήν κακοκαιρία. ΚΓ ό 
φακός περιφέρεται παντού καί μάς 
δείχνει εικόνες άπ’ δλα τά σημεία 
τού μετώπου.

Τα συμμαχικά άποβατικά προχω
ρούν καί τά κομμάντος ένεργούν πα
ραπλανητικές έπιδρομές. Μιά άγρια 
μάχη διεξάγεται γύρω άπό μιά γέ
φυρα. Άλεξιπτωτισταί πέφτουν σέ 
μιά πόλη καί τούς σκοτώνουν όλους 
οί Γερμανοί. Στις Γερμανικές γραμ
μές επικρατεί αναταραχή άπ’ τόν

ΠΟΙΗΤΑΙ ΣΕ ΔΙΣΚΟΥΣ 
ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΟΥΣΑΙΟΥ

Πληροφορούμεθα δτι ό συμπα
τριώτης μας καί συνεργάτης τής 
έφημερίδος μας κ. Πλάτων - Β. 
Μουσαίος, σέ. συνεργασία μέ τήν 
Κα Μαρούσα Ροοιάδου, Πρόεδρο 
τής Εταιρίας διαδόσεως Ελληνι
κού βιβλίου, άπεφάσισε ν' άνοιξη 
τό δρόμο στήν έκδοση ■ Ελλήνων 
Ποιητών, ’Αρχαίων Τραγικών καί 
θεατρικών έργων σέ δίσκους.

’Έγινε ήδη ή πρώτη έγγραφή 
’Ανθολογίας έρωτικών ποιημάτων 
μέ βασικό ερμηνευτή τόν έκλεκτό 
θιασάρχη καί πρωταγωνιστή Δη- 
μήτρη Μυράτ καί τήν θριαμβεύ- 
τρια τής έφετεινής θεατρικής πε
ριόδου Βούλα Ζουμπουλάκη.

'Έγινε επίσης ή έγγραφή τής 
Ήλέκτρας τοϋ Σοφοκλέους κατά 
διασκευή Πλάτωνος Μουσαίου, μέ 
έρμηνεύτρια - τήν βραβευθεϊσα στό 
Παρίσι γιά τήν ερμηνεία της στήν 
Ήλεκτρα, 'Ασπασία Παπαθα
νασίου.

’Ακολουθούν καί άλλοι -δίσκοι 
μέ ποιήματα μέ έκτέλεστάς σάν 
τόν θαυμάσιο πρωταγωνιστή μας 
Δημή-ρη Χόρν, καθώς και ή ’Ι
φιγένεια έν Αύλίδι τοΰ Εύριπίδου 
μέ τήν ’Αντιγόνη Βαλάκου.

Οί δίσκοι θά αρχίσουν νά κυ
κλοφορούν κατά τάς άρχάς ’Απρι
λίου μέ τόν τίτλο ΣΤΡΟΦΕΣ ά
πό τήν έκδοτική Εταιρία δίσκων

Αύτή ή προσπάθεια γίνεται γιά 
πρώτη φορά στον τόπο μας, γιατί 
οί διάφοροι εκδοτικοί Οίκοι δέν 
τολμούσαν νά τό κάνουν άπό φό
βο μή ζημιώσουν.

Είμαστε ευτυχείς γιατί 8 συμ
πατριώτης μας είχε αύτή τήν πρω 
τοβουλία, αλλά καί -γιατί ή έφη- 
μερίδα μας είναι ή πρώτη πού τό 
άναννέλλει.

Ή δεσποινίς Δέσποινα Γ. Α
ρετή, πρώην-'υπάλληλος τοΰ Συλ
λόγου έδω,σεν άμοιβαίαν ύ-πόσχε- 
σιν γάμου μετά τοϋ κ. Νικολάου 
Άνανιδάκη. Διαβιβάζομεν τά θερ
μά συγχαρητήριά μας καί ευχάς.

ΓΑΜΟ!

ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΜΙΗΡΑΤ0Σ4ΠΡ0ΚΜ
(Συνέχεια έκ τόΰ προηγουμένου) 
καλλωπιστικά φυτά χτυπητών χρω
μάτων, τής έδιναν οψη γραφική. Τρι
γύρω της βρίσκονται δέντρα, πολλά 
δέντρα, άνάμεσ’ άπό τά όποΐα μι- 
σοφαίνονταν διάφορες έπαύλεις, ό
λες χτισμένες άπό λευκά και χρω
ματιστά μάρμαρα.

-—Σ’ αρέσει τό περιβάλλον; ρώ
τησε ή Ροδοκρίνη τό συνοδό της.

—’Ώ, ναι! Νομίζω, πώς μόνο στά 
όνειρα-βλέπει κανείς τέτοια λαμπρό
τητα.

—-’Εδώ, λίγες μένουν .σάν καί μέ
να! Εΐναι αυτές, πού κατάψεραν ν’· 
αναπτύξουν σέ πλήρη αρμονία τό 
κάλλος του σώματος μ" έκεϊνο τού 
πνεύματος. Μετριούμάστε, μπορώ νά 
πώ στά δάχτυλα: Έγώ, ή Ύακίνθη, 
ή Γλαύκη, ή Γευσιμέλη...

Ό Καλλίστρατος, χωρίς καλά νά 
τό καταλάβη, βρέθηκε στό πρόπυλο 
μιάς μεγαλόπρεπης οικίας.

—Περάστε, τού είπε σιγανά ή ε
ταίρα.

Αφού διέσχισαν μαζί τό μισό 
στιλπνό διάδρομο, έστριψαν δεξιά κΓ 
ανέβηκαν μερικά σκαλοπάτια. Κα
τόπι μπήκαν σ’ ένα ευρύχωρο σαλό
νι.· Έκεΐ ό Καλλίστρατος ερριξε με
ρικές , ματιές στις μεγάλες τοιχο
γραφίες πού παρίσταναν σέ διαδο
χικές- φάσεις τή γέννηση καί τό θρί
αμβο τής Σάρκας καί τού Νού, καί 
τό οικτρό τέλος πού τούς περιμένει 
άπό τήν τερατόμορφη Ανυπαρξία.

Ή Ροδοκρίνη χαμογελαστή τού υ- 
* πόδειξε κάθισμα κΓ έκεΐνος σά νευ-

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ρόσπαστο, σάν πλάσμα χωρίς θέλη
ση^ σωριάστηκε πάνω σ’ αυτό. Ε
κείνη, άφοΰ έβγαλε τόν πέπλο της/· 
κάθισε ακριβώς άντίκρυ του καί τόν 
κοιτούσε. Τόν κοιτούσε καί δέν έλε
γε τίποτα. Ή ’ίδια δμως ή κορμο
στασιά της, ή ροδαλή αύτή παραμυ
θένια ομορφιά φλυαρούσε μπροστά 
στή ψυχή του κΓ ή ασύλληπτη τε
λειότητα μετάδινε σιγά - σιγά, στις 
αισθήσεις του τό τρικύμισμα τών εν
στίκτων. Τά έκψραστίκά της μάτια, 
τά κόκκινα χείλη, πού κρύβανε φλό
γες ερωτικές, οί στυλωμένοι σε πρό
κληση- διάφανο καρποί, πού άνάγκα-· 
ζαν καί τήν πιό συγκρατημένη φαν
τασία σέ πτήση πρός τό άπειρο τών 
έλπίδων, τό σύνολο τελικά, έκεϊνο μέ

σε στή σκέψη καί καλοΰσε τή Θέλη
ση σέ προσκύνημα.

'Ωστόσο, ό νεαρός Καρμυλησσεύς 
πού φαινόταν κι’ αυτός ώραΐος μέσα 
στό νεανικό του ντύσιμο, εχοντάς το 
άπό καιρό προσαρμοσμένο προς τις 
άπαιτήσεις τής ’Αθήνας, παρέμεινε 
κι’ αυτός σιωπηλός παρ’ όλο ότι, 
τήν έταίρα τήν έννοιωθε πιά μέσο 
του σάν κυρίαρχο θεά τής θύελλας 
καί τών πόθων.

Ή Ροδοκρίνη, αφού μέ τόν τρόπε 
αύτό μπόρεσε νά προκαλέση τό ξέ
σπασμα τών παθών μέ τήν εύγλωττία 
τής προκλητικής σιωπής, νόμισε ότι 
δέν τόν εΐχε άκόμα κλονίσει κι’ ε
τοιμαζόταν νά βγή έξω άπ’ τό δω
μάτιο, βέβαιη, ότι έκεΐνος θά τήν ά-

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

λίσσονται σκηνές τρόμου, ηρωισμού, 
καί βαπτίσματος πυρός, καί μιά · 
συγκλονιστική έκτέλεσι μάς δείχνει 
τήν κατάσταση στήν ’Ιταλία. Οί 
Γερμανοί βλέπουν τό Συμμαχικό 
στόλο νά προχωρή καί δέν πιστεύ
ουν στά. μάτια τους παρά άφου τά 
κανόνια σαρώσσουν- τις άκτές... Δέν 
εΐχαν παρά μόνο δυο αεροπλάνα έ
κεΐ κΓ ή άρνησι του. Στρατηγού 
Γιότλ νά ξυπνήση τόν Χίτλερ γίνε-

λή ενισχύσεων.
"Ενα τμήμα τών Συμμαχικών δυ

νάμεων καθηλώνεται στήν άκτή μέ 
βαρυές απώλειες.. Επακολουθεί ή δι
άσπαση τών εχθρικών γραμμών κΓ 
ή νικηφόρος προέλαση τών συμμαχι
κών δυνάμεων καθώς τελειώνει ή με
γαλύτερη μέρα του πολέμου όπως 
τήν χαρακτήρισε κΓ ό Στρατάρχης 
Ρόμελ.

.Στήν ταινία αυτή πρωταγωνι
στούν σαράντα τρεΐς ηθοποιοί έκτος 
απ’ τούς κομπάρσους κΓ ολοι παί
ζουν θαυμάσια. Ό ίδιος ό Ζανούκ 

έδινε οδηγίες στους τρεΐς σκηνο
θετείς πού γύρισαν τήν ταινία σέ 
τρεις γλώσσες. Ό Άντριου Μάρτον, 
σκηνοθέτησε τις' σκηνές τού Αμερι
κανικού στρατού, ό Κέν Άννάκιν, 
τοΰ Αγγλικού κΓ ό Μπέρνερ Βίκι 
τού Γερμανικού. "Ολοι άξίζουν άπό έ 
να έπαινο κΓ οί μάχες είναι άττό τις 
καλύτερες πού έχουμε δεΐ στήν όθό- 
νη. Ή έπικίνδυνη κατέληψει ένός λό
φου άπό τούς Αμερικανούς, μιά γέ
φυρα άπό "Αγγλους κομμάντος, μιάς 
πόλης άπό Γάλλους άποδίδονται μέ 
περίφημη ,κίνησι πλήθους άπό τούς 
τρεις σκηνοθέτας πού παρ’ ,δλο πού 
ό καθένας έχει διαφορετική άντίλη- 
ψι τής έννοιας Τού ήρωϊσμου κατόρ
θωσαν νά συντονίσουν τή δουλειά 
τους σάν ένας άνθρωπος.

"Αν καί πού τό τέλος τής ται
νίας εΐναι γνωστό άπό τήν πρόσφα
τη ιστορία τήν ταινία τήν παρακο
λουθεί κανείς μέ μεγάλο ένδιαφέρον 
καί αγωνία γιατί εΐναι τόσο αληθι
νά δοσμένη πού άκόμα καί οί Γερ
μανοί έχουν τή σωστή μεταχείρησι. 
Μέ λίγα λόγια εΐναι μιά ταινία άπό 
τις λίγες που έχουν γίνει στό είδος 
της καί σάς συνιστώ ανεπιφύλακτα 
νά τήν δήτε.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ.

7ό ίξώφλλο τοΰ βιβλίου τοΰ συμ
πατριώτου pas Κ. Πλάτωνος Μου
σαίον τό όποιον έκνκλοφόρησεν μέ 
μεχάλην επιτυχίαν προ ολίγων μη
νών.

ΣΟΦΑ ΛΟΠΑ
—Ή οψη είναι ό καθρέφτης 

ττ)ς ψυχής και τά μάτια δείχνουν 
■ τις προθέσεις της .

ΚΙΚΕΡΩΝ
—Το ψέμμα ύψώθηκε και έγι

νε εύγένεια στά χέρια τής πολι
τικής.

ΑΤΝΣΤΑ-ΓΝ
—·Όσο προχωρούμε στή ζωή, 

άποκτοΰμε, περισσότερο τό νόημα 
τής αξίας τοΰ χρόνου., 

ΧΑΤΖΛΙΙΙ
—Ό χρόνος δυναμώνει τή φι

λία κι’ έίασθενεϊ τόν έρωτα.
ΛΑ ΜΠΡΥΠΕΡ

—Τά -χέρια είναι ένας καλός 
υπηρέτης μά ένας κακός κύριος. 

A0TMAS

—Ή χαρά έχει τους φίλους της 
ή θλίψη θρηνεί μονάχη.

ΓΚΝΟΟΪΕΛ

—Μή βιάζεσαι γιά ν’ απόχτη
σης φίλους, κι’ όσους άποχτήσης 
μή βιάζεσαι νά τούς διώξης.

ΣΟΛΩΝ
—’() φθόνος είναι έλκος τής 

φυχής.
ΣΩΚΡΑΤΗΣ

—Τό μέλλον άνήκει σ’ όσους 
ξέρουν νά περιμένουν.

ΚΟΤΡΤΕΛΙΝ
—Τό πώ αισχρό άπ’ δλα τά 

ελαττώματα είναι νά μεταδώσης 
τή σκέφη σου.

ΑΙΣΧΥΛΟΣ

Ό κ. Στυλιανός Μωραίτης καί 
ή δεσποινίς Δέσποινα Στ. Πανη- 
γύρη έτέλεσαν τούς γάμους των 
τήν 30ήν παρελθόντος Δεκεμβρί
ου. Εόχόμεθα κάθε εύτυχίαν.

ΕΥΧΑΙ
Ε’ις τόν αγαπητόν μου Αντώ

νιον Πετρόγλου εύχομαι νά ζήση 
καί νά εύτυχήση είί τόν γάμον' 
του.

Μαρία Σαράφη 
Θεσ) νίκη

ΠΕΝΘΗ

Άπεβίωσεν καί έκηδεύθη ό Γ. 
Χατζηκωστής στάς 29 Δεκεμβρί
ου 1962. Διαβιβάζομεν τά θερμά 
συλλυπητήρια μας είς τήν οίκο- 
γένειάν του.

-Άγγέλλομεν μετά λύπης μας 
τόν αίφνίδιον θάνατον τοΰ Γεωρ
γίου Μιχ. Δαμιανού τήν 30ήν Δε
κεμβρίου 1962 είς Ν. Μάκρην. 
Τήν σύζυγόν του Δέσποιναν, τήν 
μητέρα του, τά τέκνα του καί λοι
πούς συγγενείς, συλλυπούμεθα θερ 
μά.

.—Άπέθανε. καί έκηδεύθη τήν 
30ήν Δεκεμβρίου ή ’Όλγα Γ. Βε- 
ρούκα. Τόν σύζυγόν της Γεώρ
γιον, τά τέκνα τη; Μαρίαν καί 
Βασίλειον Ντάσιον, καί Αλέξαν
δρον, Κων) τϊνον, Μαίρην, Χρή
στου καί Δημήτριον Βερούκαν ώς 
καί λοιπούς συγγενείς συλλυπού
μεθα θερμώς.

—Άπεβίωσε στή Σύρο 4 συμ
πολίτης μας Βασίλειος Παπαβα- 
σιλείου, συνταξιούχος δημοδιδά
σκαλος. Στήν οικογένειαν του καί 
όλους τούς συγγενείς του εκφρά
ζουμε τά θερμά μας συλλυπητή
ρια.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Τήν 31ην ’Ιανουάριου 1963 η
μέραν Ιΐέμπτην καί ώραν 8.30' 
έτελέσθη Τεκτονικόν Μνημόσυνου 
είς μνήμην τοϋ άειμ,νήστου Προέ
δρου τοΰ Συλλόγου' μας

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΡΑΦΗ
είς τήν Τεκτονικήν Στέγην όδός 
Χάμιλτον 3, ’Αθήνα:.

Πολλοί άπό τούς φίλους καί 
γνωστούς τοΰ Αειμνήστου Προέ
δρου μας παρέστησαν εις τήν έπι- 
μνημόσυνου αυτήν τελετήν.

ΘΩ^ΑΣ ΚΟΥΡΤΗΣ

‘Ο άποθονών έν Αμερική ττατριώ- 
τη? μα$ θωμάς Κούρτη$, Άφήκε πε
ριουσίαν δώδεκα χιλιάδων δολλα- 
,ριωυ μέ κληρονόμου? τά$ άδελφάς 
του Χρυσήν Στεφάνου, κάτοικον Ρό
δου, Μαρίκαν Στρούθου; Δέσποιναν 
Πετρούτση, και Δέσποιναν Κούρτη, 
κατοίκου? Πειραιώς-

ΜΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑ®» 
lEOitfi Morrmn 

ΟΔΟΧ ΝΙΚΙΟΥ 3
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ΤΟ ΡΟΜΑΗΤΙΚΟ ~
I_________ΦΕΓΓΑΡΙ

Ό γεμάτο μυστήριο δορυφόρος τής Γης

δηλωςις
Τά ενυπόγραφα άρθρα δ;ν 

εκφράζουν ύποχριωτικά καί τας 
απόψεις τής εφημερίδας. Γήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τοΰ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
■πάντοτε οί συγγραφείς των

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1. 'Έτσι χαρακτηρίζεται 9. άσυ= 
νεΐδήτος, ό βάρβαρος.-— Τό σύνολον 
τών μελών ένός ρ'υλλογικοΰ οργάνου.

3. Διαθέτουν πολύ οί. . . παχεΐς. 
— Υποκοριστικόν ανδρικού ονόμα
τος (ah.).

4. Τό 3 όριζ. β' (άντιοπρόφως) 
— Βυζαντινή μουσική νότα — ’Αρ
χαίος υποθετικός σύνδεσμος.

5. 'Ένα ρήμα τού όποιου στοιχεί
ου είναι καί ή γραφειοκρατία.

ό. Στατική αποθήκη τροφίμων (άν- 
τι στρόψως).

7. Τά άρχικά του ονόματος Πρω
θυπουργού Βαλκανικής χώρας —· 'Έ
να άπό τά ωραιότερα λουλούδια.

8. Γενικός γραμματέας του είναι 
ο Ου Θάν — Δύο γειτονικά στό αλ
φάβητο σύμφωνα — ’Αραβικόν άρ» 
θρον.

9. Είδος μύκητος τού όποιου τε
μάχια, ξηραινόμενα, χρησιμοποιούν
ται ώς έναυσμα είς τό τσακμάκι — 
Επεξηγηματικός σύνδεσμος.

ΚΑΘΕΤΟΣ:
1. Χαρακτηριστικόν τού γνώρισμα 

εΐναι οί υποσχέσεις (γεν.).
2. Χαρακτηρισμός του μή απαιτη

τικού.
3. Τό χρησιμοποίησε ό Ηρακλής 

τής μυθολογίας μας (πληθυντ.).----
Πολιτικόν κόμμα (αρχικά).

4. Μέρος τού ανθρωπίνου σώμα
τός (αίτιοπ. δημ.). — Παράγγελμα 
τής γυμναστικής.

5. Καλοκαιρινό φρούτο (καθαρ.).
6. Σύμφωνον τού Γαλλικού αλ

φαβήτου. — Γϊάππος του Όμηρου 
έκ Κύμης τής Μικρός ’Ασίας (μυ~ 
Θολ.),

7. Απογευματινή έφημερις τών Α
θηνών. — Ταχύ, εύκίνητον (άρχαϊ- 
στί).

8. ’Ονομασία δύο πόλεων τής Ι
ταλίας (δηλ. άντιστρόφ.). — Όμάς 
τής Α' Εθνικής Κατηγορίας ποδο
σφαίρου τών Αθηνών.

9. Χαϊδεύω, κολακεύω (άρχαϊστι) 
-— Στρατιωτική μονάς (άντιστρ.).

Βρισκόμαστε έδώ μπροστά σ’ έ
να άπό τά πιό αμφίβολα κεφάλαια 
τής ιατρικής, γιατί οί νευρικές α
σθένειες, και κυρίως οί διανοητικές, 
δέν μπορούν νά τυποποιηθούν, νά 
καταταγοΰν σέ όμάδες, ανάλογα μέ 
τά συμπτώματα και τις αιτίες τους, 
μιά καί κάθε άρρωστος άποτελεί 
λίγο - πολύ μιά μοναδική περίπτω- 
σι. Άς προσπαθήσουμε νά τις χω
ρίσουμε ;

1) Υπάρχουν οί αληθινές διανοη
τικές άρρώστειες, ή ψυχώσεις: Αύ- 
τές γενικό: έχουν ανάγκη άπό νοσοκο
μειακή περίθαλψι.

2) Δέν πρέπει νά συγχέουμε τις 
ψυχώσεις μέ τις ψυχοπάθειες, ού
τε τούς ψυχώτικούς μέ τούς ψυχοπα
θείς. 01 ψυχοπάθειες δέν εΐναι δια
νοητικές ασθένειες, άλλά ανωμαλίες 
τού χαρακτήρα. Ό ψυχοπαθής δέν 
εΐναι άρρωστος: ΕΓναι ίσως ένα άτο
μο μέ ύπερβολικές συναισθηματικές 
αντιδράσεις ή αντίθετα μέ ελλιπείς 
αντιδράσεις. Εΐναι ό τύπος, πού ό 
κόσμος ονομάζει «παράξενο».

3) Οί νευρολογικές άρρώστειες εί
ναι ανατομικές βλάβες τών νεύρων ή 
τού κεντρικού νευρικού συστήματος, 
πού δέν επιφέρουν όμως άλλοι ώσεις 
στις ψυχικές ένέργειες. Στήν κατηγο
ρία αύτή ανήκουν σοβαρές περιπτώ
σεις. όπως ή πολιομυελίτιδα, ή προ
οδευτική μυϊκή ατροφία, ή επιληψία 
ή ελαφρές διαταραχές όπως τά γνω
στά σέ όλους «νευρικά τ.ίκ».

4) 01 νευρώσεις, και οί ψυχονευ
ρώσεις εΐναι διαταραχές πού έχουν 
έπίδρασι στις ψυχικές ενέργειες ή 
στις νευροφυτικές ή κινητικές λει
τουργίες χωρίς νά παρατηρήται κα.μ~ 
μιά «ανατομική άλλοίωσι». Ό α
ριθμός τών νευρώο'εων καί τών ψυχο
νευρώσεων όμως, όλο καί περιορί
ζεται όσο τά όργανα έρεύνης κατορ
θώνουν νά διακρίνουν τά Οργανικά 
καί άνατομικά αίτια, πού αντιστοι
χούν σέ κάθε διαταραχή. ’Έτσι ά- 
νο:καλύφτηκε καί ή αιτία τής επι
ληψίας πού δέν εΐναι, όπως νόμιζαν 
άλλοτε, καθαρά ψυχικής ψύσεως, άλ
λά ένας τραυματισμός τής εγκεφαλι
κής έπιφανείας. "Αλλες νευρώσεις ά·» 
ποκαλύφτηκε ότι προέρχονται κυρί
ως άπό άνωμαλίες τών διαφόρων έν- 
δοκρινών άδένων.

Μέχρι τώρα έχουν καταγραφή Α
νάμεσα στις ψυχικές ανωμαλίες ή 
«νευρασθένεια» και ό «υστερισμός». 
Πολλοί άνθρωποι συγχέουν αυτές τις 
δυό έννοιες : Στήν πραγματικότητα 
όμως πρόκειται γιά. δυό. παθολογι
κές περίπτώσεις, τελείως διαφορετι
κές.

Ό νευρασθενικός χαρακτήρας εΐ
ναι μιά «ψυχοπάθεια», δηλαδή μιά 
μόνιμη άνωμαλία τής προσωπικότη
τας μέ μιά ιδιοσυγκρασιακή προέ
λευση που έντείνεται άπό εσφαλμένη 
έκπαίδευσι ή άπό διάφορες ειδικές 
συνθήκες. Τέτοιος εΐναι ό χαρακτή-( 
ρας τών πολύ ντροπαλών ανθρώπων, ί 
πού μπροστά στις δυσκολίες έχουν 
παθητικές αντιδράσεις και υποφέ
ρουν. Πολλές φορές παραπονοΰνται 
γιά νευροφυτικές διαταραχές, κυ
ρίως τής πέψεως. Τρέμουν τά χέρια, 
ή γλώσσα, τό: χείλη, ή καρδιά τους 
χτυπάει δυνατά, έχουν μικρή αντοχή 
στή δουλειά που γίνεται βιαστικά. 
Ή νευρασθένεια είναι αντίθετα μιά 
πραγματική άρρώστεια μέ άρκετά 
μεγάλη διάρκεια- καί αρκετές πιθα
νότητες θεραπείας.

Ό νευρασθενικός χαρακτήρας εΐ- 
ναιβέβαια μιά προδιάθεσι προς τή 
νευρασθένεια,, άλλά δέν εΐναι υποχρε
ωτικό νά όδηγήση σ’ αύτή, 'Έτσι ή 
νευρασθένεια δέν στηρίζεται πάντα 
σ’ ένα νευρασθενικό χαρακτήρα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ
Η ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΑ

Εΐναι μιά πλήρης ψυχονευρική δι
αταραχή, πού οί αιτίες της δέν βρί
σκονται σέ κάποιο ώρισμένο τραύμα

ή οργανική ανωμαλία. Συμπίπτει άρ
κετά μέ αύτό πού ονομάζεται «νευρι
κή εξάντλησε».

©ί ASTIEX ΤΗΙ
Πολύ συχνά, όπως είδαμε, υπάρ

χει μιά ιδιοσυγκρασιακή προδιάθεσι 
οπή νευρασθένεια. Οί αίτιες, που 
τήν κάνουν νά έκδηλώθή δμως είναι 
ί) 0 ί σ υ μ π τ ω μ α τ ι κ έ ς 
καί κυρίως ο ί διανοη
τικές κοπώσεις, ή οί ή- 
θι-κές καί συναισθηματικές στενοχώ
ριες. 2) Μιά οργανική ε
ξάντληση πού έχει προκληθή 
άπό μιά μακρυά μολυσματική άρ- 
ρώστεια ή Θηλασμό. 3) Ένα ψ υ- 
χ ι κ ό τραύμα (τρόμος, ά- 
πρόβλεπνοι δυνατοί πόνοι, απογοη
τεύσεις) ή ακόμη καί φυσικό: Μιά 
τυπική παραδείγματος χάρι μορφή 
είναι ή νευρασθένεια, πού προκαλεΐ- 
ται άπό μεγάλα ατυχήματα. Οί αίτι
ες τής νευρασθένειας εΐναι πάντοτε 
γεγονότα, συγκινήσεις ή καταστά
σεις, πού ό άρρωστος τά θυμάται 
απόλυτα συνειδητά.

ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΪΗΧ
'Η νευρασθένεια οφείλεται σέ κά

ποια Ικανότητα αυθυποβολής : t Γ 
αύτό τά συμπτώματα της εΐναι τόσα 
όσοι εΐναι καί οί νευρασθενικοί. ’Άς 

■ μιλήσουμε γιά τά πιό κοινά :
Βασικά υπάρχει ένα γενικό αίσθη

μα κακοδιαθεσίας. "Οταν αύτό τό 
αίσθημα εΐναι πολύ όξύ, γεννιέται ή 
πεποίθησι οτι είμαστε άρρωστοι καί 
επομένως «αναζητούμε» μόνοι μας 
τήν άρρώστεια. Ό νευρασθενικός 
συγκεντρώνει ανήσυχος τήν προσο
χή του στή λειτουργία τής πέψεως, 
τής καρδιάς του, τής αναπνοής του, 
καί περιμένει μέ πόνο τήν έξέλιξι. 
Μέ τή συνεχή έπίδρασι τής έπιφανεί
ας του έγκεφάλου, πού εΐναι ή Ε
δρα τής συνειδήσεως, επάνω στά 
κέντρα τής νευροφυτικής ζωής, τά 
σπλά:χνα έργάζονται καλά, καί αύτός 
τά αισθάνεται νά μήν έργάζωνται 
καλά,

Επειδή αισθάνεται άρρωστος, ό 
‘νευρασθενικός δέν μπορεί καί νά 
προσαρμοστή στις καθημερινές του 
άσχολίες. Καί ή παραμικρή κούραση 
διανοητική ή σωματική, τόν κατα
βάλλει. Αύτή δμως ή έξάντλησι πού 
αισθάνεται, δέν έχει καμμιά έπίδρα- 
σι έ'-τάνω στό μυϊκά του σύστημα. 

• 'Ένας νευρασθενής μπορεί νά αισθά
νεται τρομερά κουρασμένος, καί συγ
χρόνως νά κερδίο-η σ’ ένα αθλητικό 
■άγων ισ μα.

Στήν πρώτη της φάση ή νευρασθέ
νεια φέρνει μεγάλη ΰ π ε ρ δ ι έ- 
γ ε ρ σ η και παρ’ όλη τήν άκα
τανίκητη κούρσαι πού αισθάνεται ό 
άρρωστος, τόν χαρακτηρίζει μιά πο
λυποίκιλη δραστηριότητα, πού εΐναι 
.όμως ανοργάνωτη καί τυχαία. 'Ό
ταν ή άρρώστεια προχωρήση, αρχί
ζουν νά φαίνωνται άντιθέτως ή άδια·’ 
φορία, ή αβουλία καί μια 
νοσηρή συγκέντρωσι στήν παρατή
ρηση τ<ών συμπτωμάτων. Δέν λείπουν 
επίσης, σχεδόν ποτέ, οί διατα
ραχές, τού ύπνου: Ό 
άρρωστος δυσκολεύεται νά κοιμηθή 
ή ξυπνάει απότομα καί συνεχώς καί 
γενικά κοιμάται καί αισθάνεται άγ
χος. Μόλις έρθη τό πρωί, οί άσχολί
ες τής -ήμέρας επιδρούν στό νευρα
σθενικό σάν ένα βάρος, ανώτερο άπό 
τις δυνάμεις του.

Οι νευρασθενικοί έχουν έξ άλλου 
τήν τάσι νά παραπονούνται γιά 
πονοκεφάλους : Περισσότε
ρο όμως άπό πραγματικούς πόνους, 
αυτοί ένοχλούνται άπό ένα συναίσθη
μα κενού και συγχρόνως βάρους στό 
κεφάλι, χτυπημάτων στούς. κροτά
φους, καί άπό ένα αίσθημα ψύχους. 
Συχνά αισθάνονται βάρος στή 
σπονδυλική στήλη καί 
στά νεφρά καί π ί ε σ ι 
στήν καρδιά. Ή απώ
λεια τής μνήμης καί ή 
ανικανότητα συγκεν-

Τώρα πού ό άνθρωπος ετοιμάζε
ται νά πατήση τό πόδι του στό τρα
χύ έδαφος του δορυφόρου μας, ή 
Σελήνη, ό μυστηριώδης αυτός γει
τονικός μας κόσμος, τραβάει πάλι 
τήν προσοχή τών αστρονόμων που 
προσπαθούν ·νά λύσουν τά τελευταία 
αινίγματα, πού παρουσιάζει άκόμη 
ό τόσο διαφορετικός άπό τή Γή μας 
πλανήτης.

Στους τρισήμισυ αιώνες τών α
στρονομικών παρατηρήσεων, ό άν
θρωπος έμαθε πολλά γιά τή Σελή
νη. Τό έδαφος της έχει χαρτογραψη- 
θή μέ περισσότερη ακρίβεια άπ’ όσο 
πολλές περιοχές τής Γης, καί δέν 
υπάρχει σημείο της πού νά μή φο
τογραφήθηκε εκατοντάδες φορές στά 
διάφορα αστεροσκοπεία. Οί μελέτες 
αύτές άπέδειξαν ότι ό δορυφόρος μας 
δέν ήταν πάντοτε τόσο νεκρός και 
έρημος όσο εΐναι σήμερα. Κάποτε εί
χε γνωρίσει μίαν έντονη ζοίή, Τό έ- 
σωτερικό του ήταν διάπυρο όπως τής 
Γης, χιλιάδες ήφαίστεια έκτόξευσαν 
χείμαρρους λάβας καί πυρακτωμένα 
οάννεφα ατμών, όροσειρές ολόκλη
ρες πρόβαλλαν άπό τά έγκατά του.

Σήμερα, όμως, όλα έχουν νεκρω- 
θή στή Σελήνη. Καμμιά μεταβολή 
δέν έχει παρατηρηθή στήν έπιφάνειά 
της άπό τότε πού οι αστρονόμοι τήν 
Trap ακολουθούν μέ τά ολοένα καί ι
σχυρότερα τηλεσκόπιά τους, κανένα 
σύννεφο δέν έρχεται νά κρύψη τήν 
πάντοτε καθαρή εικόνα του αιχμηρού 
της έδόψους, οπού μένουν άπολιθω- 
μένα καί άναλλοίωτα άνά τούς αι
ώνες τά ίχνη τών παλαιών της γεω
λογικών αναστατώσεων, οί κρατήρες 
τών άναριθμήτων σβησμένων της ή-

τ ρ ώ σ ε ω ς όφείλονται στό γεγο
νός ότι εΐναι συγκεντρωμένη όλη ή 
προσοχή τού νευρασθενικού στήν πα- 
ρατήρησι τών κακοτυχιών του, ώστε 
ν’ «άφαιρήται» άπό τις άλλες φυ
σιολογικές ψυχικές λειτουργίες. 'Έ
τσι, πολλές φορές, αμφιβάλλουν καί 
οι ίδιοι άν έκαναν ή όχι κάτι (άν π.χ. 
έκλεισαν τήν πόρτα). ’Όχι σπάνια, 
τέλος, τους «μπαίνουν στό κεφάλι» 
διάφορες μ α ν ί ε ς : Τυπικό πα
ράδειγμα εΐναι ή μανία καθαριότη
τας.

Ο! ΣΥΝΕΠΕίΕΙ ΪΗΧ
Μέ τήν πάροδο του χρόνου, αυτά 

τά υποκειμενικά φαινόμενα, πού δέν 
όφείλονται σέ καμμιά οργανική αι
τία, προκαλουν αληθινές αντικειμενι
κές βλάβες στον οργανισμό, που τις 
διαπιστώνει καί ό γιατρός. Ή έξέ- 
λιξι θυμίζει περίπου «φακιρικές» με
θόδους: Ή εγκεφαλική επιφάνεια, έ-

(Ή Αύσι$ eIs τήν 4ην Σελίδα)
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I Έπί εύκαιρία τοϋ εορτασμού της τεσσαραχονταετη- 
| ρίδος. άπο τής έποχής τοϋ ξερριζωμοΰ τών Ελλήνων έχ τής 
ί ,Μιχράς Ασίας.

EX ORiENTSS LUX...
Λυκία, ΐ'ή πού σήμερα πατίέσαι από πέλματα Βαρβάρων 
σταμάτα ν' άπορης, 
πώς ήσουν χάποτ’ ή προέκταση τη: άν.α-άλυτης Ελλάδος, 
ή σφριγηλή Δωρίζ.

Ι Αλήθεια, πόσο: αίωνες πέρασαν πάν' άπό τό έδαφος σου 

άγριοι καί καλοί,
πού τήν ισχύ σά λούλουδο Αμάραντο γέννησαν κΓ ανάθρεψαν, 
& θεία ’Ανατολή I

,
Πόσες φορές οί κόλποι σου, συχνά γινόντουσαν αραξοβόλια, 
στόλων έποχικών,
πού λάμπρυναν και δόξασαν, έσέ και τήν ύπόλοιπη Ελλάδα, 

| μέ θριάμβους νικών.
-ν. ; *,  , ,

ί Κι’άν σ'δλα τά χρόνια κείνα κανείς έχθρός δέν σ’εΐχε δαμάσει.
I ούτε ή παρακμή,
I στά χρόνια έτοΰτα ρημάχτηκες δεινά' και ζής πλέον σάν πνεύμα 
1 Λυκία Φωτεινή !

II. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ
I Καθηγητής τής Φιλολογίας

φαιστείων, οί παγωμένοι χείμαρροι 
λάβας, οί ρωγμές πού έπροκάλεσαν 
στόν στερεό της φλοιό πανάρχαιοι 
σεισμοί.

Αιτία αυτής τής άπονεκρώσεως 
εΐναι οι μικρές διαστάσεις τού δο
ρυφόρου μας. Ή διάμετρός του δέν 
υπερβαίνει τό ένα τέταρτο τής δια
μέτρου τής Γης, καί ή μάζα του τ<3 
! ,25 τοΐς εκατόν ■ τής γήινης. 'Η 
βαρύτητα ττού επικρατεί στην επι
φάνεια τής Σελήνης ίσοΰται μέ tc 
ένα έκτο εκείνης πού μάς κρατάει 
προσκολλημένους στή Γή, καί ότα\ 
ό πρώτος αστροναύτης θά. κατεβή 
άπό τό διαστημόπλοιο στή Σελήνη, 
θά αισθάνεται πώς ζυγίζει 10—2ύ 
κιλά μονάχα. Θά μπόρή νά πηδάη σε 
ύψος 3—4 μέτρων, και νά τρέχη μέ 
ταχύτητα καλπάζοντας άλογου, καί 
χωρίς νά κουράζεται περισσότερο 
άπ όσο έδώ, όταν βαδίζη άβίασ.τα. 
Ή Σελήνη, ασφαλώς, θά γίνη κά
ποτε ό παράδεισος τών όρειβατών, 
γιατί έκεΐ ή άναρριχησι σ’ ένα βου
νό ύψους 5.000 μ. όπως τό Λευκό 
Όρος τών Άλπεων — καί τέτοιο, 
βουνά υπάρχουν πολλά στή Σελήνη 
-— δέν θά εΐναι πιό κουραστική άπ’ 
όσο μιά εκδρομή στην κορυφή τού 
‘Υμηττού.

Εναντι όμως αυτών τών πλεονε
κτημάτων, ή μικρή αυτή βαρύτητα έ
χει και τά μειονεκτήματά της. Δέν 
μπορεί π, χ. νά συγκράτηση αέρα 
καί ατμούς στήν επιφάνεια τής Σελή
νης.· ’Άν μπορούσε κανείς νά φέρη 1 
ένα ποτήρι νερό στή Σελήνη, αύτό: 
θά άρχιζε αμέσως νά βράζη καί ό

ΑΙΑΛΟΓΟΙ
—Μαρήσ σύ Χρουσή, λέαξι, 

μαρήσ σύ στού καυμάσιν νά δού- 
μουν άν-'.-γέννησιν ή ερνιθα; Κι’ 
άν-Ιγέννησιν ' νά πάης μάνι-μάνι, 
νά φανάξης τήν - ί - θειάν, τήν 
Μαριάν τού Λιόκκαν μ| τού. τε- 
ζάδικουν τ’ αύγόν κι νά.μάς στρα- 
κώση τού παρτάκιν πού τού ράϊ- 
σιν ίχτές τοΰ τυρπΐν τοΰ γιοππανά 
ή άφέντης σου!

—Κί νά τήν πής χάρτη μόνι- 
μάνι γιατί ίν εχουμουν ποΰ νά έά- 
λουμουν μιάν Ελιάν νιρόν νά χινή- 
ση γιατί τής βυτίνας τού νιρόν εν 
πίννητι άφ’ τήν δράστην!

—’Έμαθίς τα, μαρήσ σύ τέττα 
Βγαγγιλιά;

—ΚΓ αν τουνιν πού θά μά,θου 
πάλι;

—ΚΓ άν τουνιν πού θά μάθις; 
Άθυμάσι, πούχειν έναν κί τούν 
ελεάσιν Παυλήν; Κί τούν άναέ- 
λανναν, κί τούν- περίπαιζαν δού
λοι στόύν Στούμπουν;

—”Ε! ΚΓ άν τουνιν πδκαμιν 
πάλι αυτός ή λουλλός;

—Ήπαντρεύτικιν κί πήριν έ
ναν κουρΐν άπού τήν Βούρβουρην, 
τής Έμίρας. Κΐ φεύγει χαμιάς είς· 
τούν Γεγλιάν, γιατί λέουσιν δτι 
είνιν παπουτσής·.

ΚΓ έστελήν την τούς κερετζή- 
δους, πέντι καμήλις φουρτουμένις 
άπού δ’οΰλα τά πράματα, κόρη 
μου! Τ’ άλεΰριν της, τά πεγλέρ- 
τζια της, τού τυρίν της, τού πνιού-

σχηματιζόμενος άτμός νά διαλύεται 
στό διάστημα.. Γι’ αύτό, ή Σελήνη δέν 
έχει ούτε ά-τμόσόαιρα ούτε νερό. Οι 
σκοτεινές κηλΐδες, πού οί πρώτοι α
στρονόμο: ώνόμασαν «Θάλασσες» 
και τούς έδωσαν διάφορα ρομαντικά 
ονόματα, όπως «Θάλασσα τής Γα
λήνης, «Θάλασσα τοΰ Νέκταρος», γι
ατί νόμισαν πώς είναι πραγματικά 
γεμάτες νερό, είναι· στήν πραγματι
κότητα μεγάλες ερημικές έκτάσεις, 
σκεπασμένες μέ παχύ στρώμα πη
γμένης λάβας.

Χωρίς άέρα, χωρίς σύννεφα καί 
ΟρόΧές, χωρίς τρεχούμενα νερά, ή 
επιφάνεια τής Σελήνης δέν έχει κα»

Συνέχεια els τήν 4ην Σελίδα

ριν της, τούν τραχανάν της, τού 
τσιοκκελέκιν της, άκόμα κί χεσ- 
μερί τήν έστειλιν, κί λάδιν, κί 
’λιές, -/.ί πέντι κοιλιές δότυρο,ν ■ 
κουζακίσιουν.

-—Ήθάρρευγή-σ-τα πλιόν, κό
ρη μου, τέτοια πράματα άπό ’ναν 
λουλλόν;

—Λόυλλέ ήταν αύτοι πού τούν 
άναέλλαναν. Αύτός έν ήταν λουλ
λός! Γιατί ο!. λουλλοί τέτοια πρά
ματα έν κάμναυσιν. Οί λουλλοί 
πιάνουσιν τούς ταιριάδους κί τούς 
τεππάδους.

ΒΑΣΤΑ. ΧΑΤΖΗΣΩΊΉΙΊΟΤ

S2ETOPIKA ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΑΡΟΣ-ΜΕΓΑΣ ΝΑΠΟΛΕΟΝ
nrav ό μεγαλύτερος άπό τούς δύο!

σπλάχνων, στό τέλος τά επηρεάζει λ ........ _.ι z.e.. . .
καί δημιουργεί άνωμαλίες στά οττλά·.
χνα. Τό σηκότι καί τά έντερα λει-1 
τουργούν άσκημα, τό στομάχι πα-1 
θαίνει πτώσι, ή καρδιά χτυπάει χω
ρίς κανονικό ρυθμό, ενώ ή κυκλοφορία 
τοΰ αίματος δέν γίνεται όπως πρέπει 
καί τά άκρα εΐναι συχνά παγωμένα. 
"Ολες αυτές οί άνωμαλίες γίνονται 
πιό έντονες στις άλλαγές τοΰ και
ρού.

Οί ©ΟΑΠΕΙΕΣ ΤΗΙ
Ό νευρασθενικός, όταν πηγαίνη 

στό γιατρό, απαριθμεί μιά ολόκλη
ρη σειρά άπό ενοχλήσεις, πού δείχ
νουν τήν προσπάθειά του νά μή ξε-ί 
χάση ούτε μία. Άλλ’ αύτή ή βε- ί 
βαιότητα, οτι δηλαδή εΐναι άρρω-! 
στος, συνοδεύεται σχεδόν πάντα άπό ί 
τήν ελπίδα τής θεραπείας. ' '
νως έχει έμπιστοσύνη στό γιατρό, ; 
όταν αύτός δείχνη δτι τόν καταλαμ- 
βαίνει. Αύτή ή εμπιστοσύνη καί ή έ- 
πίννωσι τού δτι εΐναι άρρωστος καί 
νευρικά(«τά νεύρα μου εΐναι σπασμέ
να»), προσφέρου'ν στο'γιατρό τά πιό 
αποτελεσματικά όπλα θεραπείας.

Ή Θεραπεία τής νευρασθένειας εΐ
ναι στήν πραγματικότητα μιά «ψ υ- 
χοθεραπεί α», πού βασίζεται 
στήν πειθώ. Ό γιατρός πρέπει μέ 
πολλή υπομονή καί λεπτότητα νά πει 
ση τόν άρρωστο, ότι είναι άρρωστος 
όχι «καί» στό νευρικό του σύστημα, 
άλλά μόνο σ’ αύτό, και δτι δλα τ' 
άλλα εΐναι μιά συνέπεια. 'Άν τό έπι- 
τύχη, θά έχη κάνει ένα μεγάλο βήμα 
προς τό δρόμο τής θεραπείας.

Μεγάλη βοήθεια σ’ αύτή τήν 
χοθεραπεία, είναι ή ά ν ά π α υ 
"Οχι ή άπόλυπη άνάπαυσι, μά 
ήρεμη απασχόληση πού νά έμποδί- 
ζη τόν ασθενή νά σκέπτεται τις άρ» 
ρώστειες του. Γιά τόν ίδιο λόγο ό 
νευρασθενικός, έχει ανάγκη άπό συν
τροφιά, άπό θερμές κΓ εγκάρδιες 
σχέσεις.

Άπό άπόψεως φαρμακολογικής 
μπορούν νά χρησιμοποιηθούν μερι
κά δ υ ν α μ ω τ ι κ ά, μέ 6άσ:. 
τό ήπατικό εκχύλισμα, τό σίδερο 
κλπ. Καί τά καταπραϋντι- 
κ ά εΐναι χρήσιμα, &ν έκλεγοΟν άπό 
τό γιατρό, ανάλογα μέ τά συμπτώ
ματα. Πολύ καλή έπίδρασι έχουν ε
πίσης τά λουτρά: Συχνά μπά
νια μέ -χλιαρό νερό, πού άκολούθούν- 
ται άπό κρύα ντούς,

Γιά νά καταπολέμηθή έξ άλλου 
αύτή ή παθολογική κούρασι τών νευ
ρασθενικών, υπάρχουν τώρα αποτε
λεσματικά φάρμακα έναντι- 
ο ν τής κοπώσεως, πού 
πρέπει κανείς νά τά παίρνη κυρίως 
τό πρωί γιά νά περνά όσο τό δυνα
τόν ήρεμος δλη τήν ήμέρα.

1 Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εΐναι ή 
. σύγκρισι πού έκανε τελευταία ένας 

γνωστότατος συγγραφεύς τής,στρα
τιωτικής ιστορίας, ό στρατηγός Τζ., 
Φοΰλλερ,· ανάμεσα στούς δύο μεγα
λύτερους κατακτητάς τών αιώνων : 
Τόν·Μέγα Αλέξανδρο καί τόν Μέγα 
Ναπολέοντα. Μεγάλοι και οί δύο. 
Αναμφισβήτητο. Άλλά ποιος 
τούς δύο ήταν μεγαλύτερος ;

Ή δυσκολία στό νά άποψανθοΰμε 
σ’ ένα τέτοιο ερώτημα, πιστεύει ό 
στρατηγός Τζ. Φοΰλλερ, έγκειται στό 
γεγονός δτι γιά τόν Αλέξανδρο σώ
ζονται έλάχιστες πληροφορίες σέ 
σύγκρισι. μέ κείνες πού σώζονται 
γιά τόν Ναπολέοντα. Καί αυτό όχι 
γιατί οί σύγχρονοι του Μακεδόνος 
δορυκτήτορος . δέν έγραψαν γΓ αύ-1 
τόν, άλλά γιατί τά κείμενα χάθηκαν 

' } κό-
ν tm ωιιυ ; χ - , , ' γ,
Έπομέ-ί με τ1ΐν κατ«ΡΡευσι του αρχαίου 
νιατοόΓ σ^ου·

ψυ-

μια

άπό

σιβίων και νομάδων τής 
στήν κατάπνιξι εξεγέρσεων, 
στρατηγοί, τόν έχουν φθάσει 
θένα χωριστά άπό τά εϊδη αυτά πο
λέμου, άλλά ποτέ κανείς σέ δλα 
μαζί. ■

Τέλος, δέν πρέπει νά παραλείψω- 
με καί τό γεγονός οτι ό Αλέξανδρος 
δημιούργησε αύτό πού στον Β' Παγ
κόσμιο Πόλεμο ονομάστηκε Πέμπτη 
Φάλαγγα.

Κατέλαβε τήν Αίγυπτο, εκμεταλ- 
λευθείς τήν βεβήλωσ.ι πού εΐχαν κά
νει οί Πέρσες στά ιερά τών Αιγυπτί
ων.. Οί Αιγύπτιοι τόν είδαν σάν ε
λευθερωτή άπό τόν ζυγό τών μιαρών 
πού εΐχαν σφάξει τόν ιερό ταύρο 
πιδα.

“Ώστε τό συμπέρασμα βγαίνει 
νο του. Άπό τούς δύο μεγάλους, 
Υαλότερος ήταν ό Αλέξανδρος.

ερήμου, 
Πολλοί 

στό κα-

"Α-

μό- 
με-

ΜΝεΚΛΟΤΑΩστόσο, μιά προσεκτική μελέτη 
τών διασωθέντων στοιχείων μάς έπι- 
τρέπει νά καθορίσωμε τά διάφορα 
στοιχεία στά όποια εκδηλωνόταν ή. μάτι τούς γιατρού:
μεγαλοφυΐα του.

Ό στρατός τού ’Αλεξάνδρου πρέ-. 
πει νά ήταν πιό πειθαρχικός άπό τόν 
στρατό τού Ναπολέοντα.. Ή πειθαρ
χία τών Μακεδόνων ήταν άπό τις 
πιό υψηλές πού άναφέρονται στήν 
στρατιωτική ιστορία. Άλλοιώς θά 
ήταν αδύνατο νά πράγματοποιή τις 
θαυμάσιες κινήσεις του στό πεδίο 
τής μάχης, ό φημισμένος στρατηλά
της. Χαρακτηριστικός εΐναι ό ελι
γμός πού πραγματοποίησε ή μακεδο
νική φάλαγξ στήν μάχη τών Άρβή- 
λων, όταν χωρίστηκε στή μέση, ύ- 
πεχώρησε, άφησε τά άρματα τοΰ < 
Δαρείου νά περάσουν καί κατόπιν, 
μέ μιά' άξιοθαύμαστή ετοιμότητα έ- 
πανασυνδέθηκε άποκόπτοντάς τα 
άπό τόν υπόλοιπο περσικό στρατό.

'Άλλωστε ό ’Αλέξανδρος διέθετε 
μία εκπληκτική στρατηγική ευστρο
φία καί ποτέ δέν έφήρμοζε τήν ϊδια 
τακτική σέ κάθε μάχη. Αντίθετα ό 
Ναπολέων, βάσιζε τήν τακτική του 
σέ μία κίνησι. Δέν έκανε καθόλου ε
λιγμούς καί πίστευε στήν παλαιά 
τακτική τής κατά μέτωπον έπιθέσεως 
τής φάλαγγος. Ό Ναπολέων, ύποτι- 
μοΰσε τούς αντιπάλους του καί γι’ 
αύτό στό τέλος τόν συνέτριψαν. Ό 
Αλέξανδρος καί στόν κολοφώνα τής. 
δόξης του έτρεφε μεγάλο σεβασμό 
γιά τήν αξία τού αντιπάλου. ,Πέθάνε 
αήττητος,

Τό μεγαλειώδες πάντως εΐναι δτι 
ό Μακεδών κοσμοκράτωρ άπεδείχθη 
μεγαλοφυής σέ ολα τά είδη τοΰ πο
λέμου. Στήν έπίθεσι κατά μέτωπο, 
στήν. μακρά καί κοπιαστική έκστρο:- 
τεία, στήν πολιορκία πανίσχυρων 
φρουρίων, στόν πόλεμο τών. άτα
κτων, οπήν κατάκτησι άγριων όρε-

Ό Μολιέρος εβλεπε πάντα μέ 
. ’ , , . Ις υλ είχε
τήν πεποίθησι δτο δλοι βρίσκονται 
σέ συνεργασία μέ... νεκροθάφτες.

Κάποτε δ διάσημος συγγραφέας 
άρρώστησε ξαφνικά. Ό γιατρός 
του. επέστρεψε αμέσως άπό τήν 
έξοχή δπου είχε πάει γιά κυνήγι. 
"Οταν μπήκε στό δωμάτιο τοϋ Μο- 
λιέρου κρατούσε άκόμη τό ντου- . 
φέκι του. Κυττάζοντας καλά καλά 
τό ντουφέκι ό συγγραφέας τοϋ εί
πε: ·

—- «Μήπως φοβασθε δτι συ- 
,νήθης θεραπεία δέν θά φέρη άπο- 
τέλεσμα;

"Ενας ξεναγός απευθύνεται σέ 
κυρίας στούς . καταρράκτας τοϋ 
Νιαγάρα: «Κυρίες και κύριοι αυ
τός είναι ό μεγαλύτερος καταρρά
κτης τοϋ κόσμου και άν οι κυρίες 
έχουν τήν καλωσύνη νά σιωπή
σουν θά άκούαετε τόν έκκοφαντι- 
κό θόρυβο πού κάνουν τά νερά..

Δυό μικρόβια συναντώνται μέ
σα σ’ έναν ανθρώπινο οργανισμό. : 
Το ένα δμως είναι τρομοκρατημέ
νο. :

—Δέν τά έμαθες; Χαθήκαμε! 
έβαλαν κι’ δλα δυό. ενέσεις άντι- 
βιωτικοϋ καί μάς έκαναν θραΰσι! 
Τι θά κάνουμε;

—Τό ξέρω μά δέ φοβάμαι: ά
παντά τό άλλο. Θά πάρω τό σκ... 
τών 10 καί θά βγω έξω.
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ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Έλάβομεν καί δημοσιεύομεν τήν κάτωδι έπιστολήν 
είς τήν όποιαν δίδομεν καί τήν δέουσαν άπάντησιν

(Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδας) 
ττελτΓίσμένη σιωπή, τόν κύτταξε κα
τάματα :

Ξέρεις, τι σκέψτηκα, Καλλίστρα
τε; τοΰ εΐιτε βαθει αναστενάζοντας 
συγχρόνως.

—Σάν τι, μωρό μου;
—Δέν εΐμαι, πιά, μωρό, γιά νά 

γελιέμαι, άλλ’ αρκετά μεγάλη, ώ
στε νά κρίνω καί νά σταθμίζω κα
τάλληλα τήν κάθε περίσταση.

—Νά μέ συγχωρής, κόρη τοΰ Νί- 
«ανδρου, άλλά δέν ήθελα, νά σέ θί
ξω.

—"Ακου, λοιπόν. Γιά νά μήν έ·· 
παναληψθή μιά τέτοια κακοτοπιά μέ 
μόνιμα, ϊσως αυτή τή φορά, τά δυ
σάρεστα αποτελέσματα, αποφάσισα 
νά παντρευτούμε.

—-Τί; ρώτησ’ έκπληκτος, έκεΐνος.
—Εΐπα νά παντρευτούμε.
—Πώς θά γίνη αύτό χωρίς νά 

τελειώσω τόν αρχικό σκοπό, γιά τόν 
όποιο ξεκίνησα κι' έως έδώ ήρθα, 
πού τώρα τόν έκανα και στόχο βιο
ποριστικής δρομολόγησής μου, ώστε 
νά μή παραμείνουμε βάρη τών γο
νιών μας;

—Δέν εννοούσα, ακριβώς, τόν τυ
πικό γάμο. Νά, πώς τό λένε; τόν 
ούσιαστικό σύνδεσμο αφορούσε αυ
τό, πού εΤχα στό μυαλό μου... Τί, 
τώρα, τί τότε, συνέχισε ή νέα μέ 
σπασμένη φωνή. Δέ βαρυέσαι... Πάν
τως, μέ μιά τέτοια θυσία, δέ θά 
σου δίνονται ευκαιρίες, άπαράλλα- 
χτες, μ3 έκεΐνες τής Ροδοκρίνης...

Τά μάτια τής Πρόκλας είχαν βουρ 
κώσει και συσπάσεις άπό λυγμούς 
τή συντάραζαν ολόκληρη.

—Δέ... δέ γίνεται, τραύλισε ό 
Καλλίστρατος. Δέ μπορώ, πώς τό 
λένε; δέν έχω τήν άπαιτούμενη δύ
ναμη νά σ’ αγγίξω.

—Στήν άλλη, δμως, τήν είχες καί 
μάλιστα ώς σέ σημείο, ώστε νά μέ 
κάμης νά συμπεράνω, πώς έχεις με
ταθέσει, πιά τής ψυχής σου τήν προ
τίμηση. Μά ήταν φυσικό, συνέχισε, 
τώρα σά νά μονολογούσε, γιατί ά
πό μένα λείπουν πολλά: Ή επιτή
δεια περιποίηση του σώματος, τό 
προκλητικό ντύσιμο, ή κατάλληλη 
φρασεολογία. Άκόμα κι’ ή έντεχνη 
διαρρύθμιση τού σπιτιού, πού κι’ 
αύτή προδιαθέτει ευνοϊκά, ύποβάλ- 
λει, παρασύρει...

—Δέ μετατόπισα τήν προτίμη
σή μου, θεΐο τοΰ Νίκανδρου πλάσμα, 
γιατί σέ νομίζω σάν μέρος τοΰ έαυ- 
τού μου καί δέ Θέλω νά το σπιλώ
σω. Τί, κι3 άν επηρεαζόμουν, όπως 
δικαιολογημένα έχεις πή, άπό τούς 
τρόπους πού μηχανεύεται αύτή;

—Κι’ δμως τής επαναλάμβανες 
τά ίδια, περίπου, εγκώμια μ’ έκει- 
να πού άράδιαζες καί γιά τή δική 
μου όψη. ’Ή λάθος κατάλαβα;.

—’Έτσι είναι, άλλά γιά κείνες, 
μόνο, τις στιγμές. Κι5 υστέρα δλα 
ξεψυχούσαν, ησύχαζαν, έγίνονταν τί
ποτα. ..

(Συνεχίζεται)

ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πρός τήν Μοιραρχίαν.

Περί παραλαβής καταλόγου 
κληρούχον τοΰ 21.

Αναφέρω μετά σεβασμού πρός 
τήν Μοιραρχίαν ταύτην ότι χθες 
έλαβον τόν κατάλογον τόν κλη
ρούχον τοΰ ένταύθα Δήμου... Ε- 
νείργισα και θά ένεργίσω τά κτη- 
κοτάτην ειπερεσίαν άλλά τά πα
ράπονα ΐνε καθόλου άνίστατα δ- 
πος τά γνουρίζουμε ήμΐς κατά 
καθίκον ένιργίσαμε τήν σύλειψην 
τόν φοιγωστράτον όπως ήμπορε- 
σαμε και άν ήχον κρίσιν έκίνι 
πού παραπονύθηκαν δέν θά πα
ραπονιόνταν διότι τούς έκαμα κα
λό καί τιν Σύμερον άπαλάκτησαν 
και δέν έχουν άλας τημορίας κί 
δέν πειράζή άν τούς φάγαμε με
ρικές κότες μέ χίλιες βλαστίμιες 
κί μήριες κατάρες άλλά δ θεών 
μάς τήν έκανε χαλάλι διότι ά- 
γανακτοϋσαμαι διά τήν σύλειψύν 
τους.

Έφπιθέστατους 

Ό σταθμάρχης 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗΣ
ΠαρακαλοΟντα! οί κ. κ. πατρϊώ- 
ται οϊ διαμενοντες είς Πειραιά 
νά προτιμούν τά αγοραία ταξί 
τών πατριωτών μας ’Αντωνίου 
Χατζηκωοτή και Σταύρου Κρι- 
μάνταλη, σταθμεΰοντα παρά 
τό Φαρμακεϊον Έφρεμίδου είς 
δραπετσώνα.

Συνεστιάσεις κι’ εκδηλώσεις Ο
πως ξέρετε πολύ καλά έγιναν εις 
τό παρελθόν καί στόν Πειραιά 
χωρίς δμως άθρόαν συμμετοχήν 
Πειραιωτών έν άντιθέσει πρός 
τούς ’Αθηναίους. Δέν εΐναι, λοι
πόν, ή ’Αθήνα ούτε «οΐ πνευμα
τικοί άνθρωποι.» τών Αθηνών 
πού εμποδίζουν τούς Πειραιεϊς 
νά λάβουν μέρος, άλλά αυτή ή 
ίδια ή διάθεσί τους. Ό Σύλλογος 
πάντοτε έπρόσεξε οί εκδηλώσεις 
του νά λαμβάνουν χώραν εις αΐ- 
Θούσας αξιοπρεπείς μέν,άλλά προ
σιτά; εις δλους τούς πατριώτας.

Κάνετε λάθος νά νομίζετε δτι 
υπάρχει «άποσύνθεσις», «μαρα
σμό;» και «ψυχρότης». Μήν πλα- 
νάσθε ερμηνεύοντας τά δικά σας 
συναισθήματα και ολίγων συμ
πατριωτών σας. Ευτυχώς οί πε
ρισσότεροι πατριώται εύρίσκον- 
ται είς τούς κόλπους τοϋ Συλλό
γου καί «τείνουν τήν χεϊρα» ,πρός 
τούς άλλους, μέσα άπ’ αύτόν. "Ο
σον αφορά τά παραδείγματα τών 
άλλων Συλλόγων πού μάς συνι- 
στδτε μέ λίγην περισσότερόν προ
σοχήν και καλήν θέλησιν θά δια
πιστώσετε δτι δ δικός μας δέν έ
χει τίποτα νά ζηλέιρη άπό αυτούς, 
αν καί πολύ νεαρότερος εις ηλι
κίαν.

Ή αλήθεια εΐναι δτι «ή άπο- 
σύνθεσις» τήν οποίαν σείς δια
βλέπετε δέν υπάρχει «έκ τών ά
νω» άλλά «έκ τών κάτω». Δηλαδή 
«οΐ φτωχοί καί τίμιοι πατριώται», 
όπως σείς τού; άποκαλεΐτε, εΐναι 
εκείνοι πού δέν άκολουΰυΰν τον 
Σύλλογον, αύτοί ακριβώς, πού 
έχουν τήν ανάγκην του. Γιατί τί 
ήμπορεί νά περιμένη άπό τόν Σύλ
λογον ένας πατριώτης πού έχει 
ήδη κάποια θέσι στήν κοινωνία 
καί υλική δνεσι; Τί μπορεί νά 
τοΰ προσφέρη; Τίποτα εκτός άπό 
μιά ψυχική ΐκανοποίησι, μιά πα
τριωτική έπαφή μέ άλλους πα
τριώτης, μέ τον σκοπό πάλι τήν 
βοήθεια τών έχόντων ανάγκην ύ- 
ποστηρίξεως. Αύτοί οΐ «πνευμα
τικοί άνθρωποι», πού έχουν κα
τανοήσει αύτήν τήν ανάγκην τής 
συσπειρώσεως τών πατριωτών γύ
ρω άπό ένα Σύλλογον εΐναι κι’ έ- 
κεϊνοι πάνω στούς όποιους στηρί
ζεται καί άπ’ αυτούς άποτελεΐτο 
καί ή μέχρι τοΰδε ηγεσία του. 
Τώρα ήλθεν ή ώρα τής διαδοχής 
της. ”Ας άλλάξη λοιπόν...

’Επειδή δμως κάθε Σύλλογος 
αντιμετωπίζει πολλά καί ποικίλα 
προβλήματα, ή λύσις τών οποίων 
απαιτεί πολλάς γνώσεις, πείραν, 
κατάρτισιν, μόρφωσιν καί οξύνοι
αν, ή ηγεσία του πρέπει πάλι νά 
άπαρτισθή άπό στελέχη πού δια
θέτουν αύτά τά προσόντα διά νά 
γίνουν οΐ ήγέται τών πολλών.

Αύτά πρέπει ναχετε ύπ’ δψει 
σας πριν νά παίρνετε τήν πέννα 
νά γράφετε τόσο ασυλλόγιστα, 
καθώς και δσοι θά ψηφίσουν με
θαύριο τό νέο Διοικητικό Συμβού
λιο τοΰ Συλλόγου.

ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ

Πατριώται,
Οΐ εντυπώσεις μου άπό τήν έ- 

παφή μου μέ δλους τούς πατριώ- 
τας μας, ώς ταμίας τής Τοπικής 
Επιτροπής Δραπετσώνας είναι οί 
Μ» ·

Είς δλα τά πρόσωπα τών πα
τριωτών μας καθρεπτίζεται δ πα
τριωτισμός, μά στό άκουσμα τής 
λέξεως Σύλλογος μεταβάλλεται σέ 
ψυχρή έκφραση, πού άλλου παίρ
νουμε αρνητική τήν Απάντηση γιά 
τήν είσπραξη καί άλλου έπιθετι- 
κή καί ελάχιστες φορές θετική.

Μέ λύπη βλέπω μιά αποσύνθε
ση τοΰ Συλλόγου, πού δημιουρ- 
γεϊται έκ τών άνω καί οχι έκ τών 
φτωχών καί τίμιων πατριωτών 
μας πού θεωρούνται έκ τών κά
τω. Γνώμη μου εΐναι, δτι ή έπα- 
νασύνθεση τοΰ Συλλόγου μας, πρέ
πει νά γίνη Ανακαινισμένη μέ σβύ- 
σιμο όλων τών χρεών τής εφη
μερίους καί συλλόγου τών πα
τριωτών. Διότι ή έπιβίωσις όλο 
καί γίνεται δυσχερέστερα, γΓ αύ
τό κυρία αίτια τής ψυχρότητας 
είναι ή άδυναμία νά δίδουν χρέη 
μακροσκελή. Άφ’ έτέρου νά προ- 
σέχητε όλους τούς πατριώτες σάν 
άδέλφια καί όχι νά κάνετε συνε
στιάσεις σάν μία ή δύο δμάδες 
πνευματικών άνΟρώπων τών ’Α
θηνών, άλλά ταΰται νά γίνωνται 
μέ τήν συνάθροισιν όλων, άλλοτε 
στόν Πειραιά καί άλλοτε είς τήν 
’Αθήνα.

Τότε, μόνον θά έπανέλθη ή συγ- 
κίνησις καί σιγά - σιγά δ συσχε
τισμός είς τόν σύλλογόν μας.

Τά άνωτέρω άποτελοϋν τάς 
κυρίας αίτιας τοΰ μαρασμού καί 
τής ψυχρότητας πού έγεννήθη καί 
πού άν δέν πιασθοϋμε αδελφικά 
χέρι - χέρι, γρήγορα θά φέρουν 
τήν τέλεια Αποσύνθεση τοΰ Συλ
λόγου.

Παραδειγματισμός άς γίνη εις 
ήμδς ή ισότης καί ή άγάπη τών 
συλλόγων όπως τών Καστελορι- 
ζιών, τών τής Σύμης καί τών 
Ποντίων.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

’Επειδή είναι αρχή τής έφημε- 
ρίδος νά δημοσιεύη κάθε έπιστο
λήν πού απευθύνεται πρός τήν δ- 
λότητα, μέσφ αύτής, διά τόν λόγον 
τούτον καί μόνον, δημοσιεύεται 
καί. ή έπιστολή σας αύτή διά νά 
σας δοθή και μία άπάντησις δη- 
μοσάχ.

Γράφετε δτι ένώ στήν χρυχή 
τών πατριωτών «καθρεφτίζεται & 
πατριωτισμός» στό άκουσμα τής 
λέξεως Σύλλογος ή μάλλον σ υ ν- 
S ρ ο μ ή τοϋ Συλλόγου δ πα
τριωτισμός μεταβάλλεται είς ψύ
χραν εκφρασιν. Άλλά πώς αισθά
νεστε σείς καί οί παρόμοιοί σας 
τόν πατριωτισμόν κ. Θεοδοσίου : 
Νά έχετε απαιτήσεις μόνον άπό 
τόν Σύλλογον και νά άρνεΐσθε τήν 
έλαχίστην συνδρομήν πού σας ζη
τά, τις πέντε δηλαδή αυτές δραχ
μές τόν μήνα, ποσόν πού δέν αν
τιπροσωπεύει σχεδόν τίποτα σή
μερα; Καί πώς θέλετε αύτός ό 
Σύλλογος νά ύπάρχη και νά συν
τηρητή ;

Διακρίνετε μίαν «άποσύνθεσιν 
τοΰ Συλλόγου» πού δημιουργεΐται 
«έκ τών ανω», και ώς μόνην λύσιν 
ευρίσκετε τήν διαγραφήν τών 
«παλαιών χρεών». Και πάλι αύτή 
ή συνδρομή δημιουργεί 
τήν «άποσύνθεσιν»! Μά ποιος ά- 
παιτεϊ έξόφλησιν «χρεών μακρο
σκελών» πρός τόν Σύλλογον; Μή
πως. Κιταψαν νά θεωρούνται μέ
λη τοΰ Συλλόγου οΐ πατριώται πού 
δέν πληρώνουν συνδρομήν; Σάς 
πληροφοροΰμεν δ'τι και ή έφημε- 
ρίς ώτοστέλλεται ανεξαιρέτως σ’ 
δλους τούς πατριώτας έκτος ε
κείνων ποΰ είχαν τήν μικρότητα 
νά τήν έπιστρέψουν. Άλλά τέ
τοια μέλη δέν χρειάζονται εις τόν1 
Σύλλογον. Άπό τούς απόρους δ
μως δχι μόνον συνδρομήν δέν ζη
τά δ Σύλλογος άλλά και τούς βο
ηθά μέ τά ισχνά οικονομικά μέ
σα. ’Ισχνά διότι αρκετοί δυνάμε- 
νοι νά τόν συντηρήσουν είτε α
διαφορούν είτε εΐναι πατριώται 
σάν κι’ έσας. Δηλαδή μόνο μέ λό- 
για.Άλλά τά λόγια λέγονται εδκο 
λα καί πολύ δύσκολα εφαρμόζον
ται σέ πράξεις άκόμα κι’δταν πρό
κειται γιά μιά ασήμαντη προσφο
ρά ένός ταλλήρου τον μήνα.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος) 

κίτρινου δταν ωριμάσουν, άσπερμοι, 
μέ γλυκύ και άρωματώδη χυμόν, ώ- 
ριμάζοντες άπό τόν Σεπτέμβριον και 
διατηρούμενοι μέχρι του Μαΐου. Ή 
Σατσούμα καί η Κλημεντίνη άποτε- 
λοΰν τάς περισσότερον διαδεδομέ
νος ποικιλίας είς Ήνωμ. Πολιτείας, 
Ισπανίαν καί δλας τάς χώρας τής 
Βορ. Αφρικής.

Ή Κλημεντίυη έχει εΐσαχθή είς 
τήν Ελλάδα έρασιτεχνικώς καί ή 
Σατσούμα καθόλου.

Τέλος άναφέρομεν ώς τήν καλύ
τερον δψιμον ποικιλίαν τήν Αμερι
κανικήν Κίγκ (Βασιλεύς), τής ό
ποιας ή συγκομιδή καρπών γίνεται 
άπό Μάρτιον - Μάϊον.

Τά λοιπά είδη εσπεριδοειδών εΐ
ναι μικράς οικονομικής σημασίας. 
Έξ αύτών καλλιεργούνται εις τήν 
Ελλάδα :

ΚΙΤΡΙΑ — Είς μικρόν αριθμόν 
δένδρων είς δλας τάς έσπεριδοπα- 
ραγωγούς περιοχάς καί συστηματι- 
κώτερον διά τό έμπόριον είς Κρή
την (τά 2)3 τής συνολικής παρα
γωγής). Κορινθίαν καί Αίγιαλείαν, 
Κέρκυραν καί Νάξον. Καλλιεργείται 
γενικώς ή κοινή ποικιλία, μέ καρ
πούς ελλειψοειδείς 200 - 500 γραμ
μαρίων καί φλούδι λεΐον, παχύ 
καί τρυφερόν. Διάφοροι παραλλαγαί 
της φθάνουν είς μέγεθος καρπών 1 — 
Π/2 κιλών. Επίσης ή μεγαλόκαρπη, 
μέ πολύ ογκώδεις καρπούς 8 — 12 
κιλών τών οποίων γίνεται έξαγωγή 
έκ Κρήτης, διατηρημένων έν άλμη. 
'Η κιτριά αναπτύσσεται ταχέως άλ
λά φθείρεται και ταχέως. Εΐναι ε
πίσης πολύ εύαίσθητη είς τό ψύχος

/ΑΠΟ ΪΗΗ IITOPU

Η ΨΩΡΟΚΩΣΤΑΙΝΑ
Αίγοί ασφαλώς θά εΐναι αύτοί 

πού θά ξέρουν γιατί ή Ελλάδα λέ
γεται «ψωροκώσταινα».

Μετά άπό τήν έκλογή τοϋ ”0- 
θωνα ώς βααιληδ τής Ελλάδος οί 
άντιπρόσωποι πού είχαν εκλεγεί 
άπό τόν λαό, έπί Καποδίστρια, 
συγκεντρώθηκαν στό ’Άργος πρώ
τα κι’ έπειτα μετέφεραν τήν έ
δρα τής Έθνοσυνελεύσεως στήν 
ΙΙρόνοια, προάστειο τοΰ Ναυπλίου, 
στούς πρόποδες τοΰ Παλαμηδιοΰ.

Γιά Βουλή χρησιμοποιούσαν ξύ
λινο παράπηγμα, παράγκα δηλα
δή, άπό άροκάνιστα σανίδια, τό
σο πρόχειρα κακοβαλμένα, πού τό 
ένα άπ’ τό άλλο αφινε χαραμάδες. 
Ή Βουλή αύτή δέν είχε πάτωμα 
καί οί άντιπρόσωποι τοΰ "Εθνους 
πατούσαν κάτω στό χώμα.

Μέσα στό παράπηγμα, γύρω - 
γύρω είχαν κατασκευάσει τρεις 
σειρές σκαμνιά, τήν μία πίσω ά
πό τήν άλλη. Απέναντι άπό τήν 
είσοδο σέ ψηλότερο μέρος ύπήρχε 
ή έδρα τοΰ Προέδρου ΙΙανούτσου 
Νοταρά και κοντά της ένα είδος 
έξέδρας γιά τό Διπλωματικό Σώ
μα.

Τό θέαμα τών πληρεξουσίων ή
ταν φυσικά γραφικό. Αντιπροσω
πευόταν έκεΐ, δλες οί τοπικές φο
ρεσιές, δηλαδή οί φουστανελλοφό- 
οοι, οί νησιώτες, μέ τις βράκες 
τους καί μέ τόν λογής - λογής δ- 
πλισμό τους. 'Όμως είχε ληφθή 
πρόνοια, γιά τόν οπλισμό τους, 
Τά γιαταγάνια καί τά κουμπούρια 
τά άφηναν έξω άπό τή Βουλή.

Σάν θερμόαιμοι πολεμιστές πού 
ήταν ύπήρχε φόβος, νά άλληλο- 
σφαγοΰν πάνω σέ καμμιά διαφω
νία. ’Επίσης οΐ διάφοροι καπνι
στές έλυαν περίφημα τό πρόβλη
μα τοϋ καπνίσματος μ’ ένα τρόπο 
αρκετά πρωτότυπο : Τοποθετού
σαν άπ’ Ιξω τούς τσιμπουτζήδες 
πού φρόντιζαν νά τροφοδοτούν τόν 
ναργιλέ, πέρναγαν άπό τις χαρα
μάδες τά τσιμπούκια κΓ αύτοί ά
πό μέσα ρούφαγαν μακαρίως τόν 
ναργιλέ τους. Σκεφθήτε τί γρα
φικό θέαμα!

Ή πλειοψηφία τής Συνελεύσε- 
ως άντιπολιτευόταν καί τήν Κυ
βέρνηση καί τούς αντιπροσώπους 
τών τριών προστάτιδων Δυνάμεων 
άλλά προπαντός τά είχαν μέ τήν 
Γερουσία καί μάλιστα δ καυγάς έ
φθανε σέ τέτοιο βαθμό πού ή Συ
νέλευση αποφάσισε νά τήν λύση. 
Αύτό ρυσικά δέν άρεσε στις πρρ« 
στάτιδες δυνάμεις. "Ομως οί άν- 
τιπρόσωποι δέν χαμπέριζαν κα
νένα καί σάν άπόκριση στήν δι- 
ακοίνωση έλεγαν: «Στά παληά 
μας τά τσαρούχια».

’Ακριβώς αύτή τήν εποχή ανα
τολικά άπό τήν Πρόνοια, σ’ άπό-

Η ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΟΦΟΥ
Ένας εξαγριωμένος άνθρωπος πέ

ρασε τρέχοντας μπροστά άπό τόν 
Σωκράτη. 'Ένας άλλος τόν άκολου- 
θούσε και φώναζε στό σοφό :

— Πιαστε τον! Πιαστε τον!
Ό «απάντων άνδρών σοφώτατος» 

δέν κινήθηκε.
— Είσαι κουφός; τοΰ εΐπε κείνος 

πού κατεδίωκε τόν πρώτο. Δέν μπο
ρούσες νά φράξης τόν δρόμο σ’ αύ
τόν τόν δολοφόνο ;

— Δολοφόνος; Τι έννοεΐς μ3 αύ
τό;

— Νόστιμη έρώτησιςί Δολοφό
νος εΐναι ό άνθρωπος πού σφάζει.

— Εΐναι χασάπης δηλαδή;
— Γεροξεκούτη! Θέλω νά πώ 

ένας άνθρωπος πού σκοτώνει έναν 
άλλον άνθρωπο.

—■ Τότε θά είναι στρατιώτης.
— ’Ιδέα δέν έχεις, βλέπω. Ένας 

άνθρωπος πού σκοτώνει έναν άλλον 
οχι στόν πόλεμο, άλλά στήν ειρήνη, 
μέσα στήν πόλη.

— Κατάλαβα. Θά εΐναι δήμιος.
— Είσαι έντελώς ζώο. Εννοώ έ

ναν άνθρωπο πού σκοτώνει έναν άλ
λο στά καλά καθούμενα γιατί έτσι 
τό θέλει.

— Θάναι γιατρός τότε.
Ό άλλος δέν έπεχείρησε πιά νά 

έπιμείνη. ’Έφυγε απελπισμένος δτι 
θά μπορούσε νά κάμη τόν Σωκρά
τη νά καταλάβη τί εΐναι δολοφό
νος.

τοΰ χειμώνας καί ύπερβολικήν θερ
μοκρασίαν του θέρους. Διά τούτο 
ο'υγκαλλιεργειται μέ τά έλαιόδενδρα 
τά όποια τήν προστατεύουν.

ΒΟΤΡΥΟΚΑΡΠΟΝ

ΓΚΡΕΗΠ — ΦΡΙΟΥΤ)

— Έχει μεγίστην κατανάλωσιν είς 
τούς αγγλοσαξονικούς λαούς, άπό 
τούς όποιους τό έχουν συνηθίσει καί 
πολλοί Εύρωπαΐοι. Αόγφ τής απο
κλειστικής σχεδόν παραγωγής του 
είς τάς Ήνωμ. Πολιτείας άπολαμβά- : 
νει υψηλών πάντοτε τιμών είς τήν Εύ- : 
ρώπην. Διά τούτο καί ήρχισεν ή ί 
εισαγωγή τής καλλιέργειας του είς: 
τάς Μεσογειακός χώρας καί κυρίως 
τό Ίσλαήλ. Είς τήν Ελλάδα γίνε
ται καλλιέργεια είς μικράν κλίμακα, 
είς Κέρκυραν, "Αρταν καί Κρήτην. 
Ή έπέκτασις τής καλλιέργειας τοΰ 
βοτρυοκάρπου πρέπει νά συνδυασθή 
μόνον μέ τήν όργάνωσιν τής έξαγω- 
γής του, καθόσον εΐναι αμφίβολον 
έάν ή Ελληνική κατανάλωσις ουνη-' 
θίση είς τήν πικρόξυνον γεΰσιν του.

ΝΕΡΑΤΖΙΑ — Καλλιεργείται συ
νήθως είς τάς δενδροστοιχίας καί 
σάρκα ώς κοσμητικόν δένδρου, λό- 
γςρ τοΰ ωραίου χρώματος του φυλ
λώματος καί καρπών της. Ή νε
ραντζιά καλλιεργείται έπίσης διά 
τούς σπόρους τών καρπών της πρός 
παραγωγήίν δενδρυλίων, τά όποια 
χρησιμοποιούνται ώς υποκείμενα εμ
βολιασμών.

Α
Διά τής συνδέοεως τής Ελλάδος 

μέ τήν κοινήν αγοράν διηυρύνθη τό 
καταναλωτικόν κοινόν τών προϊόν

σταση μισής ώρας, είχαν στρα- 
τοπεδεύσει άρκετοί άτακτοι στρα
τιώτες. Πεινασμένοι καί ρακένδυ
τοι, καί μάταια παρ’ δλα τά δια» 
βήματά τρυς, περίμεναν νά τούς 
πληρώσουν τούς καθυστερημένους 
μισθούς τους. ΓΓ αύτό κΓ αύτοί 
χορτασμένοι άπ’ τις ύποσχέσεις 
πού δέν έπρόκειτο νά πραγματο
ποιηθούν ποτέ άποφάσισαν νά κα- 
τέβουν στό Ναύπλιο καί νά τά κά
μουν γυαλιά καρφιά.

’Εννοείται πώς μιά τέτοια από
φαση κατά τής Συνελεύσεως οί 
Προστάτηδες Δυνάμεις είχαν κά
θε λόγο νά τήν ύποθάλψουν.

ΓΓ αύτό δταν μιά μέρα ό Αντι
πρόσωπος τής Αγγλίας, Δώκινς, 
μέ τόν γραμματέα του συναντή
θηκαν λίγο πιό έξω άπό τό Ναύ
πλιο καθώς έκαναν τόν περίπατό 
τους, μέ τό μπουλούκι τών άτα
κτων, τούς είπε μέ χαιρεκακία:

— Νά, έκεΐ βρίσκονται πολλοί 
πού έχουν χρήματα καί μπορούν, 
νά ικανοποιήσουν τις Απαιτήσεις 
σας! Έκεΐ νά πάτε! καί τούς έ

ΤΑ ΑΘΑΝΑΤΑ 
ΕΓΓΡΑΦΑ

«Διευθύνο έσοκλοίστος τήν πυρ
καγιάν τής είκίας τοΰ Στάβρου 
Κωνσταντίνου κατίκου Έπιδαύ- 
ρου, ή όποια άποτεφρόσας δλλην 
τήν ύκίαν γενομένη πυρανάλομα, 
άλλά τό έφτήχιμα δπου εΐνε θά- 
λασα κοντά καί έσόθη έκ θάβμα- 
τος καθός καθός καί τά βαγιένια, 
τοΰ κρασού δπου ήταν έμφηλαγμέ- 
να είς τό ήπώγιον.

Ό Σταυμαρχεύον
Κ. X.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟ*
ΚΟΥΜΠΑΡΟΝ

ΈξοχόταΤε Κήριε πολίδορε.
Διά ταύτης μου δέλω σάς ά- 

ναγχήλω τήν πρός έμέ φιλίαν 
οας Sts καί εγώ καλών ήγιαίνω. 

Σήμερον σάς παρακαλώ σάς 
έμβάζω εναν πατριώτην μου ονο
μαζόμενος Χαράλαμπον δπως 
φροντίσιται τήν έπιούμην σεΐν.· 
ϊνα ίατρεύοητε άναγ γαζόμενος 
όμών_και τόν έξαποστέλων ήδε- 
λον διά νά άναχορίση διά τάς 
Άδήνας τέλος δέ τόν αφησα καί 
ηπα πίγεναι καί αύτός δά σέ 
ήπη ή δά δαγένης καλά ή δχοι 
μάλιστα νά τόν ήπης δτι δά γέ
νη καλά, νά μήν έξοδεύετε διότι 
εϊνε πτοχόν μόνον αύτό δά σάς 
τταρσκαλέσο καί διά ταύτις μου 
είς άπάντησίν σας ήγιαίνεται 
έντελώς.

Ό Κουμβάρος σας 
Γαβριήλου 

των μας εις 170.000.000 πληθυ
σμόν. Αί δυνατότητες συνεπώς διά 
τήν άνάπτυξιν τής έσπεριδοπαραγω- 
γής μας κατέστησαν απεριόριστοι.. 
Πρόκειται δμως περί πελατείας λίαν 
άπαιτητικής είς ποιότητα, έμφάνι- 
σιν, ομοιομορφίαν (τυποποίησιν)και 
άρίστην διατήρησιν προϊόντύΔν, δια 
τά όποΐα εύρισκόμέθα μόνον είς τά 
πρώτα βήματα. Πρώτιστης σχετι- 
κώς ανάγκης εΐναι ή σύστασις μη
τρικής φυτείας, μέ δένδρα έξ έκδ
οτης έπιλεγησομένης ποικιλίας μέ 
σταθερούς χαρακτήρας καί μεγάλης 
παραγωγικότητος, έξ ών νά λαμβά- 
νωνται τά έμβόλια διά τάς νέας φυ
τείας καί άλλαγήν τών παλαιών. Εΐς 
σταθμός έσπεριδοκαλλιεργείας κα
τά τό πρότυπον τών λειτουργούντων 
κρατικών καί συνεταιριστικών είς 
τάς άλλας έσπεριδοπαραγ&ογούς χώ
ρας θά ήσχολήτο μέ τήν πειραματι
κήν έπιλογήν υποκειμένων καί έμβο- 
λίων μεγάλης παραγωγικότητος καί 
ανθεκτικών είς ώρισμένας άσθενείας, 
ώς καί παρακολούθησή τών φυσικών 
μεταλλαγών (βλαστικών καί καρπο
φορίας) καί τών έκ τεχνικών διασταυ
ρώσεων καί υβριδισμών προερχόμε
νων καί τήν μεταφοράν τών έξ αυτών 
μεταβιβάσιμων πρός δημιουργία?? νέ
ων βελτιωμένων παραλλαγών καί ποι
κιλιών.Τέλος μέ τά μέσα καί μεθόδους 
διατηρήσεως τών καρπών καί μεταβο
λήν είς τήν χημικήν των σύστασιν 
καί τάς οργανοληπτικός των ιδιό
τητας. Σήμερον αί Βιομηχανία» χυ
μών, πού άποτελοϋν τόν μεγαλύτε
ρου καταναλωτήν, εξετάζουν είς τους 
αγοραζόμενους καρπούς, έκτος τού 
ποσοστού τοΰ χυμού των καί τήν 
περιεπτικότητα καί σχέσιν σακχά- 
ρου καί οξύτητας είς αυτούς.

δειξε μέ τό μαστίγιό του κατά τό 
μέρος τοΰ παραπήγματος πού συ
νεδρίαζε ή Έθνοσυνέλευσις.

Οί άτακτοι δέν έχασαν καιρό. 
Μιά καί δυό τρέχουν και πιάνουν 
τούς Αντιπροσώπους. Άφοΰ διάλε
ξαν τούς πιό εύπορους τούς πήραν 
μαζί τους ώς όμηρους καί ζήτη
σαν έκατό χιλιάδες χρόσια γιά νά 
τούς άφίσουν.

Στό Ναύπλιο έπεκράτησε φό
βος καί άγωνία. Ποΰ νά βρεθούν 
τόσα λεπτά; Τό Δημόσιο Ταμείο 
δεν εΐνε ούτε ένα γρόσι. Καί ό
ταν ατήν Πλατεία Πλατάνου (τώ
ρα Συντάγματος) έγιναν γνωστές 
οί Αξιώσεις τών άτακτων, ένας 
αστείος, μέσα στή γενική απελπι
σία, φώναξε :

— Τόσα χρήματα! ΙΙοΰ νά τά 
βρή ή κακομοίρα ή ψωροκώσται
να :

Ή ψωροκώσταινα ήταν μιά πο
λύ γνωστή γοηά ζητιάνα τού 
Ναυπλίου. Άπό τότε άρχισαν νά 
λένε καί τήν Ελλάδα ψωροκώ
σταινα.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Δυο κύριοί ταξίδευαν στό ϊδιο 
βαγόνι τοΰ τραίνου Μασσαλία$-Γία- 
ρισίων. Σε λίγο άρχισαν τή συζήτησι.
-· Εγώ, εϊπε ό ένας εμπορεύομαι 

μεταξια. Οι δουλειές μας δέν πάνε 
πολύ καλά τώρα τελευταία, έγώ 
όμως βγάζω καθαρά καμμιά εικοσα
ριά χιλιάδες φράγκα τό χρόνο.

Καί σεις; Ταξιδεύετε γιά εργασίες;
-Ναί
— Καί τΐ είδους εργασία, κάνετε άν 

επιτρέπετε;
— Δέν ξέρω άν πρέπει νά ....

— Καταλαβαίνω, επαγγελματικά μυ
στικά. Ίκανοποιεισθε τοζλάχιστο;

— Έρχεται χρονιά που βγάζω κι’ 
έκατό χιλιάδες φράγκα, άλλοτε πάλι 
μονάχα είκοσι . ..

— Διάβολε ! Μά τί ύποθεσείς εχετε;
— 'Ότι μου παρουσιασθή. Τίποτε 

φόνοι, κλοπές, δηλητηριάσεις κ, ά 
έραρτάται καθώς σάς είπα.

Ό μεταξέμπορος άλλαξε δλα τά 
χρώματα τής ϊριδος καί μαζεύτηκε 
στή γωνίτσα τον χωρίς νάχη πιά 
τήν δύναμη ν’ άνοιξη τό στόμα του.

Ήτανε μισοπεθαμένος άπ’ 'ιόν 
φόβο του. Τέλος έφτασαν στό Πα
ρίσι. Πρίν άκόμα καλοσταθεϊ τό 
τραίνο άνοιξε ή πόρτα τοΰ βαγονιού 
καί μπήκε μέσα ένας ένωμοτάτχης 
ό οποίος άφου χαιρέτησε στρατιω
τικά τόν τρομερό κακούργο του 
εΐπε :

— Τό αμάξι του Είσαγγελέως σάς 
περιμένει κ. δικηγόρε.



ΠΡΟϊΚΑΗΐΗΡίΟ
‘Ήρύ® ή στιγμή νά σημάναυμε καί πάλι προσκλητήριο στις 
τάξεις τοϋ Συλλόγου. Νά χαλάσουμε τούς νέους πού ίλά 
διαδεχ&οϋν τήν παληά ήγεσία του

ΒΜλοΙ Σύμβουλοι απί- ΐό Απερχόμενα διοικητικό Συμ
βούλιο ί’χονν ήδη ΐργασ&ή σί δύο βητεΐες στή σειρά κι’ 
εΐναι μοιραίο νάχουν κουρασ&ή. Άλλοι ίργάσ-βηκαν αί δύο 
Συμβούλια ταυτόχρονα, κκΐ στο9 Συνεταιρισμού καί σταΰ 
Συλλόγου κι’ εφ&ασαν ατό σημείο ν’ Αφιερώνουν δλες τις 
βραδυνες ώρες τονς γιά τ& συμφέροντα τών ηολλών. Μιά ■ 
αύτό δεν εΐναι δίκαιο.

Ό Σύλλογος χρειάζεται καινούργιο αίμα- Άν&ρώηους 
πού έχουν διάϋ·εσι νά ίργασβουν καί ν& συνεχϊσουν τό Ιργο 
των πρωτοπόρων Ιδρυτών του. Ανθρώπων πού πιστεύουν 
σ' αϋτόν καί #ά προσφέρουν τή βοή&ειά τους γιά τήν εύό- 
δωαι των σκοπών του.

Ή Γενική Συνέλευση Άά κρίνη se έργα τών Απερχομέ
νων. Θά είναι δμως Αδικία. και μεγάλη Αχαριστία &ν ή φω
νή τοϋ Συλλόγου, όπως είναι ή έφημερίδα του — δίν βρον- I 
τοφωνοΰσε ενα μεγάλο ευχαριστώ γιά ό’τι ώς τώρα 
συνετέλεσαν. Έργάσ&ηκαν σκληρά, Αντιμετώπισαν Άπειρα 
ίμπόδια κΓ Απογοητεύσεις γιά ν& μπορέσουν νά δίδουν 
πάντα τό παρόν αί κά&ε Ανάγκη, είτε μέσα ατούς κόλπους 
τών πατριωτών είτε έξω &π ’ αυτούς. ‘Ο Σύλλογος στάθηκε j 
πάντοτε ατό ύψος του καί μέ τά λίγα, οΙκονομικΛ άλλά πολ
λά ή-θ-ιπά μέσα Αντιπροσώπευσε παντού επάξια τήν Μά
κρη καί τό Λιβίσι.

Τό Απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο δέχθηκε κι.’ Άλλο 
ένα Ισχυρότατο πλήγμα. Τόν ·ΰ·άνατο τον Προέδρου τον 
κΓέμψυχωτοϋ του, Μιχαήλ Σαράφη. Άλλά &έν λύγισε. Αμέ
σως μετά τή συμφορά Ανεσυγκροτήϋ-η καί μέ νέον αντάξιον 
συνεχιστήν δξηκολού&ησε τήν εργασίαν του.

Κά·θε προβπά&εια, εΐναι μοιραίο ν&χη τούς έπικριτάς 
της. Επικρίσεις δίκαιες διότι εΐναι φυσικά τά Ανθρώπινα 
λά&η κί Άδικες πού προέρχονται άπό ύσιβ^όβουλβ κίνητρα 
Καιρός λοιπόν εΐναι sA λάθη νά διορθωθούν, Sv ύπάρχουν, 
κΓ Άλλοι, παιριωται νά ίργασθοϋν γιά ν’ άηοδιόϋονν περιά- 
σοτ,ερα. Οσο γιά τούς κα·κόρουλ.ους ΐπικριτάς είναι &ga 
ν' άποδείζουν μέ πράξεις τΙς επικρίσεις τους. Άς κροσέλ- 
ϋ·ουν νά έργαβϋΌΰν αύτοί ιιαλ,ύιερα και άττοδαιικώτερα. 
«'Ιδού ή Ρόδος ιδού καί τό πήδημα».

Τδ ΛΙΒΙΣΙ ελπίζει κί’ εύχεται τό νέο άιοικητι,κό Συμ
βούλιο ν& άπαρτια&ή πάλι άπό καλούς καί Άξιους πατριώτες 
πού β·ά β-ελήσονν νΑ έργασ^οϋι/ γιά τό Σύλλογο μέ 
πίστη κι' άγάπη.
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ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΖΕ ΜΗΝΑ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Π Ρ Ο I Κ Λ Η ϊ 1 ϊ
ΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΝ

Καλοΰν-rcxi ά-πταντα τά μέλη τοΰ Σύλλογον.' εΐ; τα
κτικήν Γενικήν Συνέλευσ'.ν, γενησσομένην τήν Κυριακήν 
5 Μαΐου 1963 καϊ ώραν 10 ττ. μ. els τήν Αίθουσαν 'Ο
μοσπονδίας Βιοτεχνών καί Έτταγγελματιών 'Ελλάδος, 
οδός Άγ. Κωνσταντίνου 6 - Άθήναι.

«ΜΑΪΑ ΗΜΕΡΗΧϊΑΧ ΔΙΑΤΑΕΕΩΧ

1) .Λογοδοσία πεπραγμένων Δ. Συμβουλίου
2} Έκθεσις Εξελεγκτικής Επιτροπής.
3) Άρχαιρεσίαι διά τήν άνάδειξιν Νέου Διοικητι

κοί! Συμβουλίου καί ’Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Δ Η Α Ώ Σ I Σ

Οί έπτθυμοϋντες νά. εκθέσουν υποψηφιότητα διά 
τήν Οέσιν Συμβούλου ή Εξελεγκτικής ’Επιτροπής ιια- 
ρακαλοΰνται νά τό δηλώσουν είς τά Γραφεία τοΰ Συλ
λόγου μέχρι τής εσπέρας τής 29ης ’Απριλίου 1963.

ΑΠΟ ΤΙΣ Ε Κ Δ Η Λ Ω. 2£ Ε I S.

Μερικοί εκδρομείς άττολαμβανουν την Λιακαδα στήν ώραια έκδρομή 
στόν "Αγιον Μερκούριο

ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Λήγει ή Θητεία τον Διοικητικού ι 
Συμβονλίον τού ενός και μόνον, φευ, < 
Συλλόγου, τών ηνωμένων Μακρηνών,। 
Λιβισιανών καί Τσρσαναλήδων. Και-| 
ρός λοιτιόν, νά βγάλουμε καί με?ς τά 
χιουμοριστικά μας συμπεράσματα. 
«Πλήν τταρήλθον οί χρόνοι εκείνοι, 
δπον εϊχαμουν στον χέριν σουολίν 
μέ δυό συλλόγους στού ϊδιουν λαΐνιν, 
έκσμάμουν τά μάτια μας κουβλίν».

Πού εΐναι εκείνη ή ωραία έττοχή ό
που ή λέξη Σύλλογος ήταν στά στό
ματα όλων, είτε σάν το'ίχλα ττού 
βγάζει φούσκες, είτε σάν γαργάρα 
γιά νά καθαρίσει ό λαιμός μας καί 
νά μπορούμε νά μπήξουμε φουνήν 
μιάλην. Ποΰ είναι εκείνη ή tipaio, 
εποχή όπου ή ιερή άγανάκτησις μάς 
έπνιγε καί απειλούσαμε πώς δέν 6c< 
ξαναπερνάμε τις δύο έφημερίδες- 
Πού ήμασταν δηλαδή έτοιμοι νά 
κάνουμε τή μεγάλη θυσία νο: μήν 
διαβάζουμε έφημερίδες τζάμπα, είς 
τό όνομα τό κύριον καί τό ζωοποιόν 
τής συμφιλιώσεως. Και ποΰ εΐναι εΐ
ναι έκείνη ή έποχή τών αλλεπαλλή
λων, συνταρακτικών, σεισμικών καί 
κοσμογονικών γενικών συνελεύσεων, 
όπου τό καρύδιν τού λαιμού μας έ- 
πάλλετο ώς τουϊστομανής κολοκυ- 
Οακορφάς, καί τά μάτια μας, σει
σμόπληκτα έξήρχοντο τής κοίτης των 
γιά νά θυμίσουν τόν άλησμόνητον ε
κείνον τσόφλακαν, τό κύμα τών εγ
κωμίων εναπόθετε έπι τών χειλέων 
μας τήν άψρίζουοτχν χάριν του, αί 
χεΐρες μας συνεπλέκοντο είς τρυφε
ρός περισφύξεις, καί ενώ έκατακε- 
ραυνώναμε τούς ουδετερόφιλους καί 
τους ένωτικούς, καί έθωρακίζσμεν τά 
ώτα κατά τών έπιχειρημάτων τών άν-

τιφρονούντων, ου μήν άλλά αί φω- 
ναι όλων μας, συμφωνούντων και 
άντιφρονούντων, συνουσιάζοντο είς 
τούς αιθέρας είς μίαν εκπληκτικήν 
ενότητα έντάσεως και ύφους. Και 
πολλά είπόντες καί ούδένα άκούσαν- 
τες, έγκσταλείπαμεν τήν σειομάκλη- 
κτον αίθουσαν μέ κορεσμένην τήν φω
νήν καί πειναλέον τόν στόμαχον.

Πάει λοιπόν έκείνη ή ωραία έπο
χή. Είπαμε στ’ αστεία «'Ένωσις» 
καί κείνοι τό πιστέψανε. Τί άν
θρωποι σκληροί καί αδιάφοροι. Μάς 
έκοψαν τόν έπτούσιον, μάς κόψαν τούς 
καυγάδες. Καί άκουμπήοαμε όλες 
τις έλπίδες μας οπούς δυό μας πο- 
λιτευτάδες, καί έν όψει εκλογών έκά- 
ναμε τις γαργάρες μας καί τις γυ
μναστικές, έτοιμοι γιά τόν ύπέρ καυ·· 
γαδοπίστεως αγώνα. Αλλοίμονο ' 
Μπήκαν κ’ οί δυό οπό ίδιο κόμμα ! 
Τι φρίκη ! Καί τώρα; "Ενας Σύλ
λογος, ένας Πρόεδρος, μία Εφημερί
δα καί ένα κόμμα. Τί πράμα βαρετό 
καί ανυπόφερτο.

Άλλά νά πού κάποια ελπίδα α
ναχαράζει. ’Έχουμε Γενική Συνέλευ
ση καί Εκλογές. Άς έντείνουμε τάς 
γαργάρας μας καί τάς γυμναστικός 
μας. Ποιος ξέρει; Μπορεί ό κ. Πρόε
δρος νά πατήσει καμμίαν πεπονό

φλουδαν, κι’ ή άγανάκτησίς μας νά 
γεννήσει δυό Συλλόγους, κ’ οι δύο 
Σύλλογοι μιάν νέαν άγανάκτησιν, 
καί Θ’ άκουσθή πάλι στεντορία ή 
κραυγή «'Ένωσις»!. Άλλά άς έλπί
σου με πώς τούτη τή φορά δέν θά 
τήν πάρει κανείς στα σοβαρά, Μά 
δά !

ΠΑΛΤΩΝ Β. .ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Μετά τήν Μικρασιατικήν κα
ταστροφήν τοΰ 1922 σέ κάθε πα
τριώτη Μακρηνολιβισιανό έχει 
μείν-ij ΟΓ/.θειά εις τήν καρδιά τον 
ή λύπη γιά ο,τι έχάσαμε. Οΐ και
νούργιες συνθήκες τις δποϊες έδη- 
ιιιούργησε ό καθένας μας μετέ- 
πειτα. ir.o-j καί άν βρέθηκε, δέν 
έστάθηκαν Ικανές νά σβύσουν τήν 
πατριωτική φλόγα καί νά ξεγρά
ψουν ά,πδ τήν σκέψη τις ώραιέτε- 
ρε; άναμνήσεις τής ζωής μας. 11 
έννοια τής λέξεως πατρίδα είναι 
έμφυτος εις τόν άνθρωπον γιατ .

πεθαίνει. Είναι μεγάλη ή συγκί- 
νησις πού μας κατέχει οσάκις μι
λάμε γιά τήν Μάκρη καί τό Λιβί- 
σι, γιά τόν τόπο πού γεννηθήκα
με, ιπ,ύ άνατραφήκαμε, γιά τόν 
τόπο πού είδαμε τό φως τής ήμε
ρο-;, οί ίδιοι καί πού τό έδώσαμε 
στά παιδιά μας. Μέ τά πατριωτι
κά αύτά νάματα έγκατασταθήκα- 
με καί εγαλουνήσαμεν τούς Απο
γόνους μας. Έκεΐ έγράψαμε τήν 
ιστορίαν μας όλοι μαζί, τήν ιστο
ρία τής Πατρίδας μας. Κάτω άπό 
το άγιο χώμα της έθάψαμε τά &■ 
στά των προσφιλών μας ύπάρξεων 
καί έζυμώσαμε τό χώμα της μέ 
τόν ιδρώτα μας. ’Αναπνεύσαμε 
τόν αέρα της, έσπεϊραμε τήν γή 
τη.;, έθερίσαμε καί έφαγαμε τούς 
καρπούς της. Ζήσαμε κάτω άπό 
τις ίδιες συνθήκες, μέ κοινές συ
νήθειες, κοινή γλωσσά, κοινή θρη 
σκεία, κοινά ήθη και έθιμα. 'Ό
λους μαζί μάς είχε συνδέσει ψυ
χικά καί συναισθηματικά γιά νά 
γράψουμε τήν ίδια ιστορία, θύ
την πού αναπολώντας την σήμε
ρα ό καθένας μας νοιώθει ένα 
σκίρτημα είς τήν ψυχήν του καί 
κάνει τήν σκέψη μας νά φτερου- 
γίζη στά περασμένα, φουντώνον
τας τήν έπιθυμία. καί έπιτείνοντας 
τήν νοσταλγίαν νά ξαναγυρίζαμε 
είς τήν χαμένην γενέτειρα Sv 
μπορούσαμε.

Αύτή τήν ιστορική ανάγκην 
στεργιώνει ό Σύλλογος είς τις ψυ
χές όλων μας. Δέν είναι Πατρίδα 
ό Σύλλογος, άλλά είναι αύτό πού 
άπέμεινε άπό τόν χαμένο τόπο 
μας. Αύτός συνεχίζει μέ τήν βοή
θεια δλων τήν Ομορφη ιστορία μας 
γιά νά τήν θυμούνται οί παλαιοί 
και νά τήν μαθαίνουν οι νέοι. Ό 
Σύλλογος γιγαντώνει τό όραμα 
τοΰ πατριωτισμού καί μας ύπενθυ- 
μίζει διαρκώς τήν ύποχρέωσιν πού 
έχουμε γιά τήν οιατήρησιν τών 
ηθικών παρακαταθηκών τών προ
γόνων μας. Αύτός είναι ή σμικρο- 
γραφία τής γενέτειρας καί πρέπει 
μέ κάθε δυνατή θυσία, μέ γνώμο
να την αγάπη, χωρίς υπολογι
σμούς, μακρυά άπό πάθη καί μί
ση ανεξάρτητα πνευματικής ή ύ- 
λικής ύποστάσεως νά τόν δια
τηρήσουμε ακέραιον καί άδιάβλη- 
τον γιά νά μεταλαμπαδεύη τήν 

1 πατριωτική φλόγα είς τούς απο

γόνους μας. Ό πατριωτισμός πρέ
πει νά είναι πίστις γιά τούς με
γάλους καί ιδανικόν γιά τούς νε- 
ωτέρους. Ό Σύλλογος κατέβαλε, 
εξακολουθεί δέ καί κατά τό πα
ρόν, όσον καί κατά τό μέλλον νά 
καταβάλλη κάθε δυνατή προσπά
θεια γιά νά διατηρηθούν οί ωραί
ες πατριωτικές αναμνήσεις τοΰ 
παρελθόντος καί μέ τάς ποικίλας 
έκδηλώσεις του νά ξαναζωντα- 
νεύη τήν ιστορίαν μας.

Έ έκάστοτε διοίκησις τοϋ Συλ
λόγου μέ τό πατριωτικόν της σάλ- 
π..-·..-λ ,.μο.τε. να .,χη ,,ιαρκως εις., 
τις άκοές μκ; τήν ηθικήν ύπο- 
χρέωσιν νά τόν προστατεύουμε 

διά παντός τρόπου καί μέσου καί 
νά μάς ύπενθυμίζη τό απόφθεγμα 
τοΰ Σωκράτη γιά τ-ηγ Ιδέα τής 
πατρίδας, δτι : «Μητρός τε και 
πατρός καί τών άλλων προγόνων 
απάντων τιμιότερον έστΐν ή ιια·- 
τρίς καί. σεμνότερον καί άγιότε- 
ρον καί έν μείζονι μοίρα και πα
ρά θεοί; καί παρ' άνθρώποις τοϊς 
νοϋν εχουσιν».

’Ιατρός 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΊΌΓ ΙΙΛΝΤ.

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡίΟΤΑΣ

Αγαπητέ πατριώτη
Τήν Κυριακήν 5ην Μαΐου τό 

πρωί καλείσαι στή Γενική Συνέ- 
λευση τοΰ Συλλόγου. Έάν πι- 
στεύης στήν ύπαρξή του καί 
ατούς λόγους γιά τούς όποιους 
πρέπει να ύφ'σταται 3ά κάνης 
τά αδύνατα δυνατά νά προσέλ- 
δης.

Δέν εχει σημασία άν δέν εί
σαι σύμφωνος μέ δτι μέχρι τοϋδε 
έγινε κι’ έχεις τυχόν τις αντιρ
ρήσεις σου. 'Ένας λόγους παρα
πάνω τότε νά παρευρεδής γιά 
νά τά διατυπώσης. Πολύ περισσό
τερο άν έΧης παρσκολουθήση 
τήν εργασία του Συλλόγου κα’ι 
δέλης τήν πρόοδό του. Τότε 
πρέπει νάρδης πάλι καί νά έκ
φρασης τήν ίκανοποίησί σου.

”Αν δέν μπορείς νά προσέλδης 
ό ’ίδιος διά λόγους άνωτέρας 
βίας? νά ψηφίσης δι*  άντιπροσώ- 
που.

Είναι περιττό νά σου τονίσω 
πόσο άπαρρέτητη καί μεγίστης 
σπουδαιότητος είναι ή ϋπαρξι καί 
διατήρηση τοΰ Συλλόγου γιά ό
λους μας. Έάν έχης? έστω καί 
λίγο,· παρακολούθηση τις επιτεύ
ξεις του δά τό έχης διαπιστώσει 
καί μόνος σου.

Απολογισμό τών επιτεύξεων 
τοΰ Συλλόγου, δά κάνη ό Πρόε
δρος στή Γενική Συνέλευση καί 
δά δημοσιευδή άπό τις στήλες 
αύτές στό επόμενο φύλλο.

'Έναν απολογισμό πού είναι 
πλούσιος σέ δράση, αλληλοβοή
θεια? εκδηλώσεις καί αρωγή α
ρωγή απόρων πατριωτών.

'Ο ένας μετά τόν άλλο οι 
παληοί πατριώτες μάς αποχαιρε
τούν γ«ά πάντα. Ό μόνος κρίκος 

• πού δά μείνη νά μάς συνδέη μέ 
τή χαμένη πατρίδα δάναι ό Σύλ
λογος.
Ή παρουσία σου λοιπόν τήν Κυ
ριακή δάναι ένας φόρος τιμής γιά 
δτι χάδηκε ~ στή Μικρασιατική 

’ γωνιά πού εϊδες τό φως.
ΤΟ ΛΙΒίΣ!

Μάς χαμογέλασε έττι τέλους ή ’Ά
νοιξη- Διελά - δειλά ξεπροβάλλει· 
στον όρίζοντσ. ό ήλιος νά μάς ζεστά- 
νη και νά μάς ζωογονήση. Ποιος τό 
περίμενε; Ποιος μπορούσε νά φαν- 
τασθή οτι ένας χειμώνας άτέλειωτος 
καί παγερός, πού μάς εΐχε τόσο τα- 
λαιττωρήσει, μπορούο'ε κάποτε νά 
μάς άψήση ήσυχους; Νά είναι άρά γε 
παραίνθεση;

Καί όμως δέν είναι. Μάς τό άναγ- 
γέλουν τά πρώτα χελιδόνια μέ τό τε
ρέτισμά τους καί όλο τό πράσινο^ 
πού απλώνεται στους κάμπους καί 
στά βουνά.

Περίοδος γιά τό Σύλλογό μας εκ
δρομών. Τήν εγκαινιάζει μέ τήν πρώ
τη εκδρομή στην εξαίσια τοποθεσία 
«'Άγιος Μερκούριος», πού πραγμα
τοποίησε τήν Κυριακή, 31 Μαρτίου. 
Αρχηγός εκδρομής ή πάντα πρόθυ
μη και καθ’ δλα άξια Γραμματεύς 
τού Συλλόγου μας δίς Αντιγόνη Γε- 
ωργαλίδου.

Τό πούλμαν, φερμένο στήν ώρα 
του, άναμένει τούς εκδρομείς μας 
στήν ΊΪλατεΐοο άϊίυοδόχόό. ΐ ίηχής. Κα
ταφθάνουν ομάδες - ομάδες μέ έκδη- 
λη τήν ευθυμία καί τή χαρά. Ή Αρ
χηγός έπι τό εργον. Δέχεται καί τα
κτοποιεί τούς πάντας στις θέσεις 
τους.

Ή ώρο: καθωρισμένη, 8.30' π. μ. 
'Έρχονται καί οί τελευταίοι καθυστε
ρημένοι καί τό πούλμαν ξεκινά. "Η
συχο και άτάραχο διασχίζει τούς 
δρόμους τής πολυθόρυβης Αθήνας. 
Ανυπομονησία όλων νά φθάσουμε 
τό ταχύτερο έξω στό ύπαιθρο, να 
άναπνεύσουμε τό μυρωμένο ανοιξιά
τικο αέρα τής έξοχης. Μερικά συννε
φάκια οπόν όρίζοντσ, άπομεινάρια 
του σκληρού καί ατέλειωτου χειμώ
να, δέν εΐναι τώρα ικανά νά μειώσουν 
τήν ευθυμία τών εκδρομέων συμπα
τριωτών μας.

Γλυστρά στήν άσφαλτο τό πούλ
μαν. Μακρύς — πολύ μακρύς ό δρό
μος. Σάν φίδι ξετυλίγεται μέσα στό 
πυκνό δάσος του Τατοΐου. Πεύκα Θε
όρατα, πυκνόφυλλα, καί καταπράοτ- 
να έλατα καί ολόισια κυπαρίσσια υ
ψώνουν περήφανες τις κορφές τους 
δεξιά καί άριστερά του δρόμου. Δέν 
λείπουν ακόμη καί τά πουρνάρια, άλ
λα μικρά καί άλλα μεγάλα, κσψαλια- 
σμένα δμως αύτά άπό τή φοβερή πα
γωνιά τού παγερού χειμώνα.

Ή ώρα προχωρεί καί τό πούλμαν 
συνεχίζει. Σέ κάποια καμπή άφίνει 
τήν άσφαλτο καί κάμνει στροφή πρός 
χωματόδρομο. Σημάδι δτι πλησιά
ζομε στό τέρμα τής τόσο ώμορφης 
διαδρομής. Τά πεύκα φαίνονται τώ
ρα ψηλότερα καί οί κουμαριές σκε
πάζουν τις μαγευτικές βουνοπλαγιές.

/λίγη ώρα άκόμη καί τό αύτοκίνη- 
το κάμνει στάση καί τερματίζει, Ή 
ώρα άκριδώς 10.30' πρωινή. Έγ- 
καταλείπομε όλοι τό αυτοκίνητο, γιά 
νά απολαύσουμε τή γοητεία τοΰ το
πίου.

Δεξιά μας ένα μικροο’κοπικό εκ
κλησάκι, τοΰ Άγ. Μερκούριού, πού 
μου θύμισε γιά μιά στιγμή τό «εκ
κλησάκι τό φτωχό μέ ένα καντήλι 
θαμπερό» τού σχολικού τραγουδιού. 
Μικρό, πολύ μικρό. Λίγες εικόνες κα
θαρές καί αναμμένο μπροστά τους 
τό θαμπερό καντήλι. Πάνω άπό τό ί 
εκκλησάκι, στήν πλαγιά του βουνού, 
θεόρατα πεύκα. Άριστερά τοϋ δρό
μου πλατάνια πανύψηλα, πού μόλις 
τώρα μπουμπουκιάζουν, καί κάτω 
απ' αυτά ή πηγή τού γάργαρου νε
ρού. Σέ μικρή απόσταση τό κέντρο 
τής έξοχης μέ πολλούς εύθυμους εκ
δρομείς καί μέ κίνηση μεγάλη. Δε
ξιά του ένα εξάρτημα τοΰ κέντρου 
σάν χώρος βοηθητικός. Άριστερά ί- 
σοπεδευμένες άπλωχωριές κάτω άπό 
κοπαπράσινα πεύκα γιά όσους θέ
λουν παιγνίδι ή χορό.

Μαγευτική ή πλαγιά τοϋ βουνού 
μέ τις πλούσιες κουμαριές της κσί 
τά καταπράσινα πεύκα της, τά γε
μάτα ζωντάνια, καταλήγει στή με
γάλη ρεματιά μέ τά πελώρια πλα
τάνια. Άλλου ή γαλήνια πρασινάδα 
τής χλωρίδας, άλλου ή φυσική αγρι

ότητα καί στό βάθος μακρυά ή α
τάραχη Θάλασα τού Εύβοϊκού συν
θέτουν τήν είκόνα τοϋ γοητευτικού 
τοπίου.

Τό άγεράκι φυσά κάπως ψυχρό. 
Άλλ’ αυτό δέν έμποδίζει μερικούς 
έκδρομεΐς μας νά όδεύσουν πρός τήν 
πλαγιά νά τήν περιεργασθοϋν, νά 
θαυμάσουν τή ζωντάνια της καί νά 
άπολαύσουν τά άνοιξιάτικα μύρά 
της. Οί λοιποί στό κέντρο ροφοϋν 
γιά άνάσα τό καθιερωμένο καφε
δάκι.

Πλησιάζει μεσημέρι. "Ωρα φαγη
τού καί ή πεΐνα άρχισε νά μάς προ- 
ειδοποιή. ‘Η υπηρεσία τοϋ κέντρου 
μάς έξασφαλίζει τις θέσεις μας. Ή 
όρεξη κεντρίζει τούς έκδρομεΐς μας, 
πού καταβροχθίζουν δ,τι είχαν πρό
χειρο οί ίδιοι καί δ,τι τούς εξοικονό
μησε τό κέντρο. Τρώμε όλοι κσί τρώ
με άχόρταγα.

Οί ώρες ώς τόσο φεύγουν απαρα
τήρητες μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα 
Λιβισιανή, πού δημιόυργήθηκε μέ τά 
νόστιμα Λιβισιανά άνέκδοτα, που 
τά διηγείται μέ χιούμορ ό άνεξάγτλη- 
τος σέ τέτοια συμπατριώτης μας κ. 
Μιχ. Δούλης. Τόν προσέχουν όλοι 
καί τέρπονται μ’ αύτά.

"Εξω ή ζεστασιά τού ήλιου μάς 
προκαλεΐ. Πρέπει νά τήν απολαύσου
με. Πέρνουμε Θέσεις στή λιακάδα, 
κάτω άπό δυό δέντρα, προφανώς κο- 
ρομηλιές, πού μέ τά άνθη τους μάς 
άναγγέλ?νουν χαρμόσυνα τόν ερχομό 
τής Άνοιξης. Στή Θέση αύτή είχε 
τήν ωραία έμπνευση ή δίς Δέσπ. Βε- 
λισσαρίου, πρόθυμη πάντα, νά άπα- 
θανατίση τήν έκδρομή μας μέ τό 
φωτογραφικό της φακό. Θερμές ευ
χαριστίες γιά τήν πολύτιμη αύτή 
προσφορά της.

Αρκετά άπολαμδάνουμε τή θαλ
πωρή του ήλιου καί τό μυρωμένο α
νοιξιάτικο άέρα. Άλλά οί ώρες γρή
γορα περνούν καί ασταμάτητα καί 
τό σύνθημα δίδεται γιά αναχώρηση. 
Τό πούλμαν κάτω μάς αναμένει. 
Προχωρούν όλοι μέ βαρειά προφανώς 
καρδιά, πού έγκαταλείπουν 
ύπέροχο αύτό τοπίο. Επιβιβάζον
ται στό πούλμαν καί καταλαμβάνουν 
τις ώρισμένες θέσεις τους.

βρίσκω ό υποφαινόμενος κατάλ
ληλη τή στιγμή καί απευθύνομαι 
στούς έκδρομεΐς μας μέ τά έξης :

«Αγαπητοί συμπατριώτες,
Είναι ή πρώτη έκδρομή, που πρα

γματοποίησε σήμερα ό Σύλλογός 
μας τούτη τή χρονιά. Καί τούτο, δι
ότι είχαν προηγηθη δύο άλλες εκ
δηλώσεις, ή Βασιλόπιττα τόν Ια
νουάριο καί ή συνεστίαση τό Φε
βρουάριο, άλλά καί διότι οί άκατα- 
ο'τασίες τού καιρού καί οί παγωνιές 
τού χειμώνα δέν μάς επίτρεψαν νά 
διανοηθούμε κάν γιά προγραμματι
σμό εκδρομής. Δέν άμφιβάλλω δτι 
όλοι περάσαμε καλά καί άπολσύσα- 
με δσο έπρεπε τή γλύκα τής εξοχής. 
Έκεΐνο, πού κατά κάποιο τρόπο μάς 
στενοχωρεΐ, εΐναι ό μικρός μας ά- 
ριθμός. Διότι μόνο μέ τήν άΘρόα 
συμμετοχή τών συμπατριωτών μας 
στις παντός είδους εκδηλώσεις τοΰ 
Συλλόγου μας θά έπιτευχθή ή άλλη- 
λογνωριμία μας καί θά καλλιεργηθή 
ή μεταξύ μας άγάπη, όπως βρίζει 
καί ό κύριος σκοπός τοΰ Καταστα
τικού μας. Εύχομαι σέ προσεχείς 
εκδρομές μας ή συμμετοχή νά. εΐναι 
γενικότερη καί στή Γενική μας Συ
νέλευση, που συγκαλεΐται, Θεού Θέ- 
λονπος, έντός τοΰ Απριλίου γιά τήν 
ανάδειξη νέου Διοικ. Συμβουλίου, ή 
προσέλευση νά εΐναι καθολική».

Στό τέλος τής ομιλίας ό όδηγός 
θέτει σέ κίνηση τή μηχανή καί τό 
τροχοφόρο διασχίζει τό φιδωτό δρό
μο, γιά νά μάς φέρει πίσω στήν Α
θήνα.

Σύντομη, πολύ σύντομη μάς φά
νηκε τώρα ή διαδρομή. Σταθμεύει 
κάποτε τό πούλμαν και οί έκδρομεΐς 
μας αποβιβάζονται, αποκομίζοντας 
τήν ευθυμία, πού μάς χάρισε ή εύχά- 
ριστη αύτή έκδρομή, καί πού θά μάς 
μείνη άξέχαστη.

MIX. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ
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Φίλτατε' Σάββα, ΓΑΜΟΙ

Τή νύχτα ή έταίρα έδινε συμπόσιο 
σέ γνωστούς της, μέ φήμη σοφούς 
και καλλιτέχνες, γιά τήν καινούργια 
της κατάκτηση.

Άπό νωρίς οί καλεσμένοι άρχισαν 
νά μαζεύονται στήν εσωτερική αύλή 
τού σπιτιού. Τελευταίοι προσέρχον
ταν ό Καλλίστρατος μέ τή Ροδο- 
κρίνη..

Ό νέος σύνοδος τής έτάίρας πα
ρατηρούσε μέ Θαυμασμό, σάν έμπαι
νε, έκεΐ μέσα, τόν υποβλητικό διά
κοσμο του περιωρισμένου έκείνου 
χώρου.

. *Ηταν  ένας τετράπλευρος κήπος 
πού περιστοιχιζόταν άπό σειρά μέ 
όλόλευκες κολώνες, οί όποιες σάν 
μαρμαρωμένες ΐωνίδες κόρες συγκρα
τούσαν υπομονητικά , μιά. καστανό- 
χρωμη ξυλένια στοά; που περί έτρε
χε αγέρωχα όλες τίς μεριές, τών τοί
χων κι’ ενωνόταν στις γωνιές μ’ ε
ξαιρετική τέχνη, ένώ οπούς τοίχους 
της παριστάνονταν σκηνές, παρμένες 
άπό τήν έρωτική δραστηριότητα 
του Δάφνι καί τής Χλόης, ανάγλυ
φα δοσμένες.

Γύρω στά κιονόκρανα ύπήρχαν μι
κροί, κρυμμένοι λύχνοι, πού χάρι
ζαν τό φώς τους άνάμεσ’ άπό καθα
ρά ρωμαϊκά κρύσταλλα, ειδικά 
παραγγελμένα. Τά τρεμουλιάσματα 
τής φλόγας τους έτσι άσύμφωνα, 
όπως παιχνίδιζαν, μεταξύ τους, έδι
ναν κίνηση καί ζωή στις όμορφόπλα- 
στες εικόνες.

Στις δυό μεγαλύτερες πλευρές 
τοΰ περιστυλίου δυό παρτέρια μέ 
σπάνια μοσχοβόλα φυτά ελίσσονταν 
σάν πλατειά, πελώρια φίδια, πού 
στά θηλυκώματα τους ήσαν τοποθε
τημένα, μ’ έπιμέλεια ξεχωριστή, δί
δυμα βελουδόστρωτα σκαμνιά μέ 
τραπεζάκι διαχωρισμένα.

Στή μέση τής αύλής μιά δεξαμε
νή μέ γαλανά τοιχώματα καί πιό 
σκούρο πυθμένα, . ώστε νά δίνη τήν 
ψευδαίσθήση λίμνης, έφάνταζε έκεΐ, 
γιά νά διακόπτη, ϊσως, τή σταθε
ρότητα Τού έδάφους, ή άκόμα καί 
τή νεκρότητα του μέ' τήν ταραχή 
που προκαλούσαν στά .νερά της τ’ 
άνασκιρτήματα μερικών χρυσών ψα
ριών, πού έβοσκαν, έκεΐ μέσα...

‘Ο Καλλίστρατος μαγεμένος άπό 
τό πανώριο έτρΰτο ,όπτικό θαύμα, 
έμοιαζε σά νά βρισκόταν σέ κατά
σταση ύπνωσης. Κ Γ δταν, κάπως 
εΐχε συνέλθει άπ’ αύτή, άργά, εκ
στατικά, τίς γνώμες τού έχάριζε

στή λυγερή έταίρά, καθώς τήν πα
ρειά του ένωνε μέ τήν όμορφόπλε- 
χτή της κόμη.

—"Ο,τι βλέπω, τής έλεγε, εΐν,αι 
σά νά γεννήθηκε μέσ’ άπό κάποιο 
όνειρο. Καί σάν άπό τέτοιο άφοΰ 
έχει, γέννηθή,. εΐναι φυσικό νά φιλό
ξενή κΓ έκείνη πού το έχει συλλάβει.

Ή έταίρα γέλασε κΓ οί άκοές 
τοΰ μέλαχροινοΰ ταιριού της ήχο- 
δονήθηκαν άπό τά κρύσταλλα τοΰ 
γέλιου της...

Ή Ροδοκρίνη παρά τόν άρκετά 
άριθμό υπηρετριών, ώστόσο ή ίδια 
πηγαινοερχόταν άνάμεσ’ άπό τά τρα
πέζια καί τά καθίσματα. Ήταν πε
ριποιητική σ’ δλους, ευγενική κΓ έ- 
ξαιρετικά ομιλητική. Έσμιγε μέ τήν 
ομορφιά, άπαράμιλλη καλωσύνη πα
ράξενα γούστα, άλλά κΓ άπέραντες 
γνώσεις. Μπορούσε νά συζητή, γιά 
κάθε Θέμα καί νά δίνη τήν καλλίτε
ρη γνώμη. Διεύθυνε τή συζήτηση μα
ζί καί τό σπίτι έπιβλέποντας μέ 
σχολαστική προσεκτικότητα τήν πε
ριποίηση των επισκεπτών της. Μέ
σα, όμως, σ’ δλη έκείνη τήν ενερ
γητικότητα, διέκρινε κανείς τή· σκιά 
τής άπογοήτευσης καί πολλές φορές 

. τό εύρύ μέτωπό της αύλακωνόταν ά
πό ρυτίδες πόνου. Καί, όταν, τή ρω
τούσαν, τί τήν έτάραζε, έκείνη χα
μογελούσε βεβαιώνοντας πώς δέν 
τής συνέβαινε τίποτα. Πολλές φορές, 
όμως, οί επίλεκτοι συνδαιτημόνες 
τήν έχαναν, γιατί πήγαινε μέσα στό 
σπίτι της, σέ δωμάτια, πού ήσαν 
βυθισμένα στό σκοτάδι καί στή σι
γαλιά κΓ έκεΐ ώρα πολλή καθόταν 
παραδομένη σέ μελαγχόλικούς ρεμ
βασμούς.

«Ό Καλλίστρατος δέ θά μέ πι- 
στεύη», σκεφτόταν, «πώς τόν άγα- 
πώ πραγματικά. ”Ω! Πώς διαισθά
νομαι, ότι θά φύγη... ΚΓ έχει δίκιο 
γιατ’ εΐναι διαφορετικής Σχολής ο
παδός άπό εκείνης, πού ακολουθώ, 
άλλά καί αυστηρών τοπικών έθίμων. 
Πάντως θά προσπαθήσω νά τόν κρα
τήσω ο,σο μπορώ κοντά μου... "Ο,σο 
μπορώ..,

·/*  -
’Έτσι εΐχα αρχίσει τήν περιπέτει

α, Πρόκλα αγαπημένη, καί τή συνέ
χισα, ώς ·»ή μοιραία έκείνη βραδυά, 
πού διαταράχθηκε ή ισορροπία τής 
ψυχής καί κλονίστηκαν τά νεύρα του 
κορμιού σου.

Ή Πρόκλα, ύστερ’ άπό μιαν ά- 
(Συνέχεια εί$ τήν 4ην Σελίδα)

Δέν φαντάζομαι νά έχετε τήν α
ξίωση σέ μιά στήλη πού γράφεται 
κάθε δυό μήνες νά παρελάσουν οί 
δυό ντουζίνες έργα πού παίχτηκαν ή 
παίζουνται ή θά παίζουνται στά εί- 
κόσιπέντε μας θέατρα. Δόξα σοι ό. 
Θεός καί δώ πληθωρισμός. Άλλά έ
νας παράξενος πληθωρισμός. "Ενας 
πληθωρισμός μοναστικός. Μιά τσαμ- i 
περδόνα ή ένας τζοτζές, μαζεύουν 
γύρω τους ένα τσούρμο, συνήθως 
τούς σφογγοκολαρίους πού τούς ξε
σκονίζουν, καί μάς παρουσιάζουν τό 
θαύμα τής θεατρικής Τέχνης καί σύ 
ξάνουν καί τό εισιτήριο, γιά νά εΐ
ναι ή οδύνη, πιό μεγάλη, άφοΰ, όπως 
λένε, ύπάρχει τόση ηδονή μέσα στήν 
οδύνη.

Χρέος μας εΐναι ν’ αρχίσουμε άπό 
τό Εθνικό οπού ό πρωτοπόρος Ντύ- 
ρενματ μάς περιμένει γιά νά μάς τυ
λίξει μέσα στά σάβανα τοΰ άτομικοΰ 
πολέμου, πιστός στήν παράδοση ότι 
χώμα είμαστε καί στό χώμα θά πά
με. Τότε μάς παραλαμβάνει ό Κούν 
στό Θέατρο Τέχνης δπου μάς περι
μένει ό μελλοθάνατος βασιλιάς γιά 
νά περάσουμε μαζί του σέ μιά κοι
νή έν δψει τάφου αγωνία. ΚΓ άν ή 
ψυχή σας άντέχει άκόμα τραβάτε κα
τά τό Κυκλικό οπού ή φιλοσοφία τών 
βασανιστηρίων παρουσιάζεται μέ 
εκφραστική καί ανάγλυφη παραστα
τικότητα. Άλλά μήν άνησυχεΐτε. ’ Ε
κεί ό θίασος διαθέτει φορεία γιά τήν 
έξοδο άν ή καρδιά σας. δέν άντέξει 
νά σηκώσει τά πόδια σας, καί τά 
πόδια σας άρνούνται τήν ευθύνη τοΰ 
κορμιού σας. Παρακάτω στής Βεργή 
μάς περιμένει ό υπαρξιστικός Σάρτρ 
μέ κάτι παραπλήσιους μηδενισμούς. 
Καί οί τέσσερις αυτοί διάσημοι συγ
γραφείς, μάς προσφέρουν τά κατά 
τοΰ κόσμου, καί μέ τό προϊόν έίσ-

πράξεως άπολαμβάνουν τ’ άγαθά 
του, μυκτηρίζοντας εμάς πού ζούμε 
άκόμα χωρίς άγαθά.

’Εκτός άπό Τήν «Πορεία» πού ά- 
φού έχασε τά νερά της μέ τά «Κόκ
κινα Φανάρια», προσπαθεί νά επα
νελθεί στήν πορεία πείνης πού έτα
ξε προορισμό της, τά άλλα θέατρα 
έτοιμάζουνται ν’ άνασκολοπισθοΰν 
γιά τόν ερχόμενο χειμώνα. Ή Λαμ
πέτη πήγε στό Εθνικό, άρα τό Θέ- 
ατρο Λαμπέτη θά εΐναι χωρίς Λαμ
πέτη, άρα θ’ άλλάξει όνομα, άρα θ’ 
αλλάξει θίασο. ‘Η Βαλάκου έφυγε ά
πό τό Εθνικό άρα θά έχουμε κάπου 
καί κάποιο Θέατρο Βαλάκου. Ή Κα- 
ρέζη καί ή Βουγιουκλάκη κάνουν άλ- 
λαξο-σκηνή, όπου ή πρώτη άπειλεΐ 
νά έλαφρύνει πιό πολύ καί ή δεύτε
ρη άπειλεΐ νά βαρύνει, χωρίς νά ξέ
ρουμε άν αυτό σημαίνει πώς θά σκε- 
πασθή. Οί άλλοι έκτος άπό τόν 
Κούν, τόν Μουσούρη καί τόν Μυράτ, 
προσπαθούν νά ζυμώσουν καινούρ
γιους θιάσους μά τό προζύμι δέν 
πιάνει. Τώρα θά καταφύγουν στό τε
χνητό προζύμι, καί ποιος ξέρει τΐ. 
τέρατα θά σαλτάρουν άπ’ τό φούρνο.

Άν ό Κούν, ό Μυράτ καί ό Μου- 
σούρης αποφάσισαν νά κρατηθούν 
στήν ϊδια γραμμή γιά ν’ αποτελό
σουν πάλι τήν σπονδυλική στήλη τοΰ 
Θεάτρου, ό Χόρν κλυδωνίζεται ανά
μεσα στά έργα μεγάλων αξιώσεων 
και στά έργα μικρών απολαύσεων. 
’Ελπίζουμε νά τόν φωτίσει ό Θεός, 
ώστε ή σπονδυλική στήλη τοΰ θεά
τρου νά γίνει πιό γερή. Πληροψορού- 
μέθα άκόμα πώς καί ή Βαλάκου πάει 
νά κάνει καλή δουλειά. Μακάρι.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Τό Διοικ. Συμβούλιο τοΰ Συλ
λόγου Μακρηνδν καί Λιβισιανών, 
τό όποιον αύτή τή στιγμή εκπρο
σωπώ, μέ συγκίνηση βαθειά και 
μέ πόνο καρδιάς άμετρο πληροφο- 
ρήθηκε τό Θλιβερό σου άγγελμα. 
Τό άγγελμα ότι τό κοφτερό δρε
πάνι τοΰ Χάρου έκοψε άσπλαγ- 
χνα τό νήμα .τής ζωής σου. "Οτι. 
έπαυσες πλέον νά ύπάρχης μετα
ξύ τών τέκνων, τών συγγενών 
και φίλων σου, μεταξύ όλων τών 
Μακρηνών καί Αιβισιανών καί 
όλων τών συνανθρώπων σου, 
όσοι γενικά σέ γνώρισαν. Διότι 
όλοι σέ αγάπησαν, φίλτατε Σάβ
βα, καί ήσο άξιος τής άγώπής 
των.

Ακούραστος σύ -έργάτης τοΰ 
πνεύματος είχες τεθή ώς πτυχιοΰ- 
χος τοΰ Διδασκαλείου Αθηνών 
στήν ύπηρεσία τής Ιίατρίδος σου, 
τής όποιας καί άνεδείχθης άξιον 
τέκνον. ’Έθνος καλλιεργητής ψυ
χών καί τέλειος πλάστης χαρα- \ 
κτήρων. Σύ σέ συνεργασία μέ τούς '■ 
άλλους διδασκάλους συναδέλφους I 
σου έπεδόθης και έφερες εις πέ-; 
ρας τήν αναδιοργάνωση τών σχο- ί 
λείων Μάκρης καί Λιβισίου καί; 
τόν εκσυγχρονισμόν τούτων μέ τό ί

Τήν 21ην Απριλίου έτελέσθη- 
σαν οΓ γάμοι τοΰ κ. Γιάννη Γ. 
Τζακώνη μετά τής Δίδος 'Ελέ
νης Κ. Μπούρου. Ε'ίς τούς ευτυ
χείς νεονύμφους καί τούς γονείς 
αύτών πατριώτας μας κ. καί κ. 
Γ. Τζακώνη διαβιβάζομεν τά συγ
χαρητήριά μα; καί Θερμάς εύ- 
χάς.

Τήν 24ην Φεβρουάριου, έτελέ- 
σί)ησαν έν τφ ΐερφ Ναφ τής θ®ί- 
ας Άναλήψεως ο'ί γάμοι τοΰ εκ
λεκτού νέου κ. Σπυρίδωνος Μπα- 
ζίνα μετά τής μετά πολλών χαρί- 
των κεκοσμημένης, Χριστίνας, θυ- 
γατρός, τοΰ έκ Μάκρη; καταγο- 
μένου Ίιοάννου Μπεκτεσίδη.

Εις τό εΰάρμοστον ζεΰγος εί>- 
χομαι όλοψύχως 6ίον άνέφελον 
καί μεστόν πάσης ευτυχίας.

Εύαγγελία Ζαχαρίου
ΠΕΝΘΗ
Άπέδανεν καί έκηδεύΘη δ εκλε
κτός πατριώτης μας ’Ιάκωβος 
’Ιακώβου. Τήν . σύζυγόν του 
Καλλιρόρην καί τά παιδιά του 
ώς καϊ λοιπούς συγγενείς συλ- 
λυπούμεθα Θερμότατα

τότε ισχΰον σύστημα διδακτικής, ί ’Επληροφορήίίημεν μετά 6αί)υ 
Πολύτιμη, έξόχως πολύτιμη ή ; τάτης λύπης μας τόν Θάνατον τοΰ

ύπηρεσία σου έκείνη γιά τά σχο- ί ’Αντωνίου Σαράφη είς Θεσαλο-
λεια τής ΙΙατρίδος σου καί ή έ-! νίκην, άδελφοΰ του αειμνήστου
ποχή έκείνη σταθμός ιστορικός; Προέδρου τοΰ Συλλόγου Μιχαήλ 
τής Παιδείας τοΰ τόπου μας. ό ό-; Σαράφη. Τήν σύζυγόν του Μα- 
ποϊος καί σέ εύγνωμονεϊ. ! ρίαν καί τά τέκνα του ώς καί λοι-

Άλλά εξ ίσου πολύτιμη καί I ποΰς συγγενείς συλλυπούμεθα

ΠΩΙ MAX ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΞΙΗΟΙ

Η ΕΛΛΑΔΑ X.SPIt KOASHEt

Τό τουριστικό ρεΰμά,πού κάθε χρόνο 
καί πιό ορμητικό ξεχύνεται οπό τό 
σκανδιναβικό· βορά πρός τά ζεστά 
παράλια τής Μεσογείου, άλλά καί τό 
ενδιαφέρον τών Σκανδιναβών γιά τις 
ξένες · χώρες καί τούς ξένους λαούς, 
δημιούργησαν μεταπολεμικά εύνόϊκό 
έδαφος γιά τήν παραγωγή μιας 
πλούσιας καί ποικίλης ταξιδιωτικής 
λογοτεχνίας. Τελευταία πληθαίνουν 
οί εικονογραφημένες εκδόσεις σέ 
σχήμα μεγάλο, άριστουργήματα τής 
Τυπογραφικής τέχνης, όπου οί έγ
χρωμες εικόνες, έχουν άναμφισβήτη 
τη άξια, κάποτε μάλιστα άνώτερη 
κΓ άπό του κειμένου.

Μιά τέτοια έκδοση εΐναι καί τό βι- 
βλίο-λεύκωμα πού κυκλοφόρησε πρόσ 
φατα μέ τό χαρακτηριστικό τίτλο:«Ή 
Ελλάδα δίχως κολώνες». Εΐναι ένας 
τόμος πολυτελής πού αποτείνεται 
όμως στούς πολλούς, καί γι’ αυτό 
έΐναι σέ σχετικά χαμηλή τιμή. Ό 
συγγραφέας του εΐναι ό Σουηδός Βίν- 
τεγχαμ, γνωστός ,άπό ενα προηγού
μενο βιβλίο του μέ τόν τίτλο : «’Ε
κρηκτική Ελλάδα» (1957). ΟΙ.φω- 

. τογραφίες, καλαίσθητα κοσμούν τίς 
μεγάλες σελίδες τού βιβλίου, κΓ ά
πό τεχνική άποψη εΐναι άψογες. Άλ
λα κι’ άπό τήν άποψη τού περιεχο
μένου δέν ύστερρϋν. Μερικές, όπως 
τό έξωτερικό ψηφιδωτό τής. Καπνι- 
καρέας, ή τό υπαίθριο κατάστημα 
μέ τά τουριστικά είδη εΐναι ωραιό
τατες, άλλες, όπως ό καστανάς, ή 
τό πότισμα του μουλαριού, ή ό μι- 
κροπωλητής μέ τά σφουγγάρια, α
ποδίδουν υποβλητικά τόν ανθρώπι
νο τύπο καί τό χαρακτήρα τής ελ
ληνικής ζωής, κΓ άλλες πάλι έχουν 
ποίηση καί ελκύουν μέ τά χρώματα 
καί τό φώς. Μέ δυό λόγια, παρι- 

.στάνουν μιά σύνθεση, όπου ή ελλη
νική φύση καί ό άνθρωπος προβάλ
λουν ολοζώντανα καί σέ χαρακτηρι
στικές στιγμές, που γιά τόν· ξένο 
προσφέρουν ενδιαφέρον.

Τό κείμενο κρατιέται στήν ίδια 
γραμμή. Ό συγγραφέας γο χωρίζει 
σέ τρεις ενότητες μέ τόν τίτλο: «‘Ελ
ληνική καθημερινότητα. Ήάρχαιότη-| 
τα κΓ έμεΐς, θεοί καί θαύματα. Ένα ι 
τέταρτο κομμάτι μέ τόν τίτλο «Φώς» 
συμπληρώνει τό βιβλίο.

’Εκείνο πού ξεχωρίζει τό σύγγραμ 
μα' αύτό άπό τά άλλα ταξιδιωτικά

βιβλία γιά τήν Ελλάδα εΐναι ότι 
δέν άσχολεΐται μέ τήν άρχαιότητσ 
παρά συμπτωμστικά, δέν περιγρά
φει τά άρχαΐα μνημεία, όρος πού γε
νικά θεωρείται άπαράβατος. ‘Ο Βίν- 
τεχαγκ, πού πολλά ταξίδια στον τό
πο μας έχει στό ενεργητικό του, δεί
χνει σταθερό ενδιαφέρον γιά τή ση
μερινή Ελλάδα, γιά τό λαό της, 
γιά τά ήθη και τά έθιμα τών προγό
νων τών αρχαίων. Ένδιαφέρεται ά
κόμα, αυτό ϊσως πιό πολύ, νά επίση
μό νη τά αχνάρια του παλιού και
ρού στή σημερινή ζωή, τό σύνδεσμο 
ανάμεσα στους μακρινούς ανθρώ
πους καί στούς σημερινούς άπογό- 
νόυς, όχι βέβαια σάν επιστήμονας 
παρά σάν απλός πνευματικός άν
θρωπος. ΚΓ ϊσως αύτό εΐναι τό ση- 
μαντικώτερο πού προσφέρει ή έργα- 
σία. του,. καθώς προσπαθεί νά δώ- 
ση μιά όσο τό δυνατό σωστότερη 
καί πειστικώτερη απάντηση στο στα
θερό έρώτημα τών συμπατριωτών 
του, πού δέν εΐναι μυημένοι : τί 
σχέση έχουν οί σημερινοί Έλληνες 
μέ τούς άρχαίους;

Οί Σουηδοί αγαπούν τήν εγκαρδι
ότητα καί τήν πρόθυμη εύγένεια του 
‘Έλληνα, όμως δυσκολεύονται, νά 
καταλάβουν τήν ψυχή του καί τή .νο
οτροπία του. Ό Βίντεχαγκ προσπα
θεί νά τούς βοηθήση. νά τήν. κατα
λάβουν, οσο εΐναι βολετό, νά κατα
λάβουν τά παράξενα έθιμα, τή θρη
σκευτικότητα, καί τά άλλα χαρακτη- 
ρ στικά τού λαού μας. 'Ένα ιδιαί
τερο κείμενο του τό αφιερώνει στό 
«φιλότιμο», λέξη πού λείπει άπό τό 
σουηδικό λεξικό, σ’. ένα άλλο μιλάει 
γιά τόν ατομικισμό μας, σ’ ενα άλ
λο γιά τήν πολιτική νοοτροπία μας 
και τήν πολιτική ζωή μας. άλλά πού 
καί πού τόν ξεγελούν οί ξένες πηγές, 
καί ή σύνθεση τού κειμένου δέν έ
χει τήν απαραίτητη ενότητα. 'Όμως 
αυτό δέν μειώνει τήν άξια τής έκδο·? 
σης, πού παραμένει συνεπής στό. 
σκοπό της, νά προσφέρη δηλαδή, 
σέ ένα Ισότιμο συνδυασμό λόγου καί 
εικόνας, ένα σύνολο ενδιαφέρον καί 
αισθητικό.

Άς σημειωθή, οτι ή έκδοση, κυ
κλοφορεί καί στή Δανία, μέ· τίς ί
διες, βέβαια φωτογραφίες, άλλά μέ 
κείμενο γραμμένο άπό Δανό συγ
γραφέα.

ΣΚΥΛΙΣΙΑ ΖΩΗ = ΔΙΚΗ
Δυό αξιόλογες ταινίες

SKYAiZIA ΖΩΗ
Σκηνοθέτης ; ΓΚΟΥΑΛΤΙΕΡΟ 

ΤΖΑΚΟΠΕΤΙ.
Φωτογραφία : ANTONIO ΚΑΙ- 

ΜΑΤΙ - ΜΠΕΝΙΤΟ ΦΡΑΤΟΥΡΙ.
..Ή ’Ιταλική αυτή ταινία πού ση
μαίνει «Σκυλόκοσμος» δηλαδή ένας 
κόσμος άξιος γιά περιφρόνησι άπο- 
τελεΐται άπό σκηνές πού συμβαί
νουν σέ διάφορα μέρη του κόσμου 
κΓ αποτελούν συγκλονιστικά ντοκου
μέντα πού χρειάζονται συχνά γερά 
νεύρα γιά νά τά δή κανείς.

Ό Τζακοπέτι μάζεψε σκόρπια 
διάφορα γεγονότα πού αφορούν τήν 
αθλιότητα τοΰ κόσμου μέσα στον ό
ποιον ζοΰμε. Στήν πρώτη σειρά δί
νει τά πιό άπλά. ’Έθιμα τών απολί
τιστων φυλών που γιά μάς φαίνονται 
παράξενα γιατί δέν έχουμε τήν ίδια 
νοοτροπία μέ τούς λαούς πού τά 
συνηθίζουν, όπως ότι στήν Ταϊπέη 
τρώνε σκύλους, στό Σιάμ φίδια καί 
χελώνες, καί σ’ ένα νησί τοΰ Ειρη
νικού οί ιθαγενείς, στολίζουν τά κο- 
ράλια τών βυθών μέ τά κρανία τών 
προγόνων τους κ.λ.π. Επίσης στήν 
πρώτη σειρά εΐναι καί μερικές πε
ρίεργες συνήθειες τών πολιτισμένων 
πού άποτελούν δμως κατηγορητήριο 
γι’ αύτούς δπως τά μυρμήγκια καί 
σκουλήκια που τρώνε μερικοί άρι- 
στοκράτες στή Ν. Ύόρκη σάν εκ
λεκτές «σπεσιαλιτέ», ότι στό Χόλ- 
λυγουντ θάβουν τούς σκύλους σέ πο
λυτελείς τάφους καί άλλα παρόμοια.

Ή δεύτερη, σειρά εΐναι πολύ συγ
κλονιστική καί τό κατηγορητήριο 
πιό δριμύ έναντίον τοΰ πολιτισμού 
μάς. Άλλά πιό συγκλονιστικές άπ’ 
όλες εΐναι οί εικόνες πού έχουν παρ- 
θεΐ άπό τό Μπικίνι, στό νησί πού 
κάνουν οί Αμερικανοί τά πυρηνικά 
πειράματα, κΓ δπου δείχνουν τό α
ποτρόπαιο έγκλημα πού συντελεΐται 
άπέναντι στή φύσι καί μπορεί νά 
κάταλήξη στον άφανισμό τής άν- 
θρωπότητος. Εΐναι τρομερό νά βλέ- 
πης τά πουλιά νά κλωσσοΰν χρόνια 
τ’ αυγά τους πού δέν θά έκκολα- 
φθούν ποτέ γιατί ή ραδιενέργεια 
σκότωσε τό σπέρμα τους, τίς θα
λάσσιες χελώνες πού προχωρούν 
πρός τήν έρημο καί πεθαίνουν για
τί έχασαν τό ένστικτο τού προσα
νατολισμού τους καί άλλα πολλά.

Τό υλικό πού συνεκέντρωσε ό 
Τζακοπέτι συγκλονίζει πραγματικά 
καί τό παρουσιάζει μέ εντυπωσια
κό τρόπο. Ό ίδιος δέν παίρνει καμ- 
μιά θέσι άλλά άφίνει τόν θεατή νά 
κρίνη. καί νά σχηματίση μόνος τή 
γνώμη του γιά δσα βλέπει. Άλλά 
όί. εικόνες του μιλούν. Μιλούν καί 
λένε πολλά.

ΔΙΚΗ
Σκηνοθεσία : ΟΡΣΟΝ ΟΥΕ/\- 

ΛΕΣ.
Πρωταγωνισταί : ANTONY ΠΕΡ- 

ΚΙΝΣ — ΖΑΝ ΜΟΡΩ — ΡΟΜΥ 
ΣΝΑΊΝΤΕΡ — ΑΚΙΜ ΤΑΜΙΡΩΦ 
— ΟΡΣΟΝ ΟΥΕΛΛΕΣ.

Ή «Δίκη» βασισμένη πάνω στό 
πολύκροτο έργο του Φράντς Κάφκα 
σκηνοθέτημένη κατά τόν τελειότερο 
δυνατό τρόπο άπό τόν Όρσον θύ
ελλες προκάλεσε πολλές συζητήσεις 
Είναι άπό τά έργα εκείνα που δέν 
γίνονται άμέσως καταληπτά καί γΓι 
αύτό παρεξηγούνται. "Οσοι δέν διά
βασαν μάλιστα καί τό βιβλίο ή τό 
διάβασαν καί δέν κατάλαβαν γελού
σαν στις πιό τραγικές στιγμές τού 
έργου. Άλλοι πάλι έφυγαν μ’ ένα 
συναίσθημα ασφυξίας γιατί δέν κα- 
τώρθωσαν νά συλλάβουν τόν κεντρι
κό πυρήνα του κΓ ελάχιστοι ήταν ε
κείνοι πού κατώρθωσαν νά τό άπο- 
κρυπτογραφήσουν γιατί πραγματι
κά εΐναι ένα πολύ συμβολικό έργο.

Τό δαιμόνιο ταλέντο τοΰ Όρσον 
Θύελλες ήταν ϊσως τό μόνο πού θά 
μπορούσε ν’ άποδώση τό Καψκικό 
«άγχος» πού δέν εΐναι άλλο άπ’ τό 
«άγχος» τής εποχής μας. Τό «άγ
χος» καί ή άνθρώπινη μοίρα πού 
γιά τόν Κάφκα εΐναι παράλογη. Ό 
άνθρωπος έρχεται άπ’ τό χάος καί 
ξαναγυρίζει σ’ αύτό κι’ αυτός ό α
τέλειωτος κύκλος συνεχίζεται χωρίς 
λόγο, χωρίς αιτία. Κατά τόν Κάφκα 
θάπρεπε νά ύπάρχη κάποια άνώτερη 
άρχή πού νά φέρη μιά ισορροπία 
στην άχρηστη ζωή μας καϊ στον θά
νατο πού τά σβύνει όλα. Ό ήρως 
στήν «Δίκη» εΐναι ένας άνθρωπος 
πού άντιμετωπίζει καταστάσεις πού 
τόν συνθλίβουν, νόμους τής ζωής 
συντριπτικούς καί πεθαίνει χωρίς νά 
τό καταλάβη. Ή ζωή δίνεται συμ
βολικά μέ μιά δίκη όπου ό άνθρω
πος σάν κατηγορούμενος συλλαμβά- 
νεται, δικάζεται καί καταδικάζεται 
χωρίς νά καταλάβη γιατί.

Ή ταινία δίνει υποβλητικά τήν 
ατμόσφαιρα τοΰ άγχους αυτού κΓ 
ένώ εΐναι συμβολική τονίζει ρεαλι
στικά τίς λεπτομέρειες. Οί μηχα
νές, οί έρημοι δρόμοι, τά εργοστά
σια, οί αίθουσες δικαστηρίων, δω
μάτια καί διάδρομοι γεμάτα χαρ
τιά, τά άπό τσιμέντο κτίρια συθέ- 
τουν τόν μοντέρνο μηχανικό κόσμο 
πού υποβάλλει τήν ματαιότητα αν
θρώπων καί άψυχων. Ό άνθρωπος 
εΐναι αιχμάλωτος τής μηχανής τοΰ 
τεχνικού πολιτισμού μας, καί τών 
νόμων, ώσπου νά παρουσιασθή στό 
απώτερο Δικαστήριο πράγμα πού 
δέν θέλει ούτε νά τό ξέρη ούτε νά τό 
αισθάνεται.

Ή ταινία έχει γιά υπόκρουσι τό

καρποφόρα ήτο ή ύπηρεσία σου, 
ακούραστε διδάσκαλε, καί στά 
σχολεία Σάμου, Χίου καί Αθη
νών, όπου διεκρίθης γιά τό ζήλο,: 
τό ήθος καί τή μεΘοδικότητα. ’Α
ναπαύσου λοιπόν ήσυχος. 0! στρα
τιές τών μαθητών σου, πού έγα- 
λούχησες καί διαπαιδαγώγησες, 
Ισόβια θά σέ εύγνωμονοΰν γιά δ
σα γι’ αύτούς έργάσθηκες, ακού
ραστε τών γραμμάτων καλλιεργη-

Άλλά καί ώς "Ελλην υπήρξες 
άγνός πατριώτης καί άγρυπνος
φρουρός τής ιδέας τή; έΘνικής.ί 
’Όταν κατά τό πολυτάραχου έτος 
1909 μεγάλος διαγραφόταν ό κίν
δυνος γιά σύρραξη Έλληνοτουρκι 
κή γιά τό έπίμαχο τότε ζήτημα 
τής Κρήτης, εσύ σέ συνεργασία 
μέ άλλους συναδέλφους σου καί 
μέ τό όπλο στά χέρια κατάρτισες 
καί εξόπλισες Σώμα νέων Λιβι- 
σιανών, ετοίμων νά άγωνισθοΰν 
καί νά πέσουν αγωνιστές στις ε
πάλξεις τής ελευθερίας καί τής 
’Εθνικής τιμής.

’Έχει; λοιπόν άγωνισθή, με
γάλε διδάσκαλε τόν αγώνα τόν 
καλόν καί τώρα σοΰ έναπόκειται 
ό τής Δικαιοσύνης στέφανος.

’Άς εΐναι έλαφρό καί στοργικό 
τό χώμα πού θά σέ σκεπάση, καί 
ή μνήμη σου α’ωνία.

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ίίερμώς διά τό δεύτερον αύτό βα
ρύτατοι' πλήγμα.

Μετά λύπης μας άγγέλλομεν 
τόν θάνατον τοΰ έκλεκτοΰ διδα- 

: σκάλου τής Μάκρης Σάββα Πα- 
σχαλίδου. Τά τέκνα του Θέμιοα, 
Αμαλίαν καί Άνδρέαν Σαράφην 
ώ; καί τούς λοστούς συγγενείς 
συλλυπούμεθα Θερμώς.

Πλήρης ήμερων άπεδίω- 
σεν είς Ν. Μ.άκρην ή Μαρία Θε- 
οδώρου Χατζηκυριάκου. Τά παι
διά της συλλυπούμεΰα Θερμώς.

.’Λπεβίωο'εν εις Ν. Μάκρην, 
ό πατριώτης μας Νικόλαος Παλ- 
τίρης. Τήν σύζυγόν του καί τά 
τέκνα του συλλυπούμείία Θερμώς, 

ΔΩΡΕΑΙ

'Ο κ. ΆγΥ|σίλαος ΙΙαρασκευάς 
μάς άπέστειλεν δραχμάς έκατόν 
(100) είς μνήμην Σάββα ΙΙασγ?,- 
λίδου ύπέρ τοΰ Φιλανθρωπικού 
Τμήματος τοΰ Συλλόγου.

... Ό κ. και ή κ. Κωνσταντί
νου Παπαδοπούλου προοέφεραν 
δραχμάς τετρακόσια; (400) πρός 
ένίσχυσιν τοΰ Συ/ΰ.όγσυ είς μνή
μην τοΰ πατρός τών Μιχαήλ Σα
ράφη.

-- Ό κ. ’Ιωάννης Άλικαρίδης 
προσέφερεν δραχμάς διακοσίας 
δέκα (210) πρός ένίσχυσιν τοΰ 
Συλλόγου.

7 &
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοΰ Συλλόγου «'Ένωσις Μα

κρηνών και Λιβισιανών Η ΜΑΚΡΗ» συνελΟόν εκτάκτως έπί 
τφ θλιβερφ άγγέλματι τοΰ- θανάτου τοΰ έκλεκτοΰ τέκνου τής 
Μάκρης καί Λιβισίου, διδασκάλου,

| ΣΑΒΒΑ Π ΑΣ ΧΑΛΙΑ Η

πολλά; κοινωνικά; καί έΘνικάς ύπηρεσία; προσφέραντος ε?.ς 
τήν παλαιάν καί νέαν Πατρίδα

Φ Η Φ I Ζ Ε I
1. "Οπως άντιπροσωπευθεΐ ό Σύλλογος διά τού Προέ

δρου αύτοΰ είς τήν κηδείαν τοΰ μεταστάντος.
2. Διατεθώσιν δραχμαί διακόσιαι (200) άντί στεφάνου 

ύπέρ τοΰ Φιλανθρωπικού Τμήματος τοΰ Συλλόγου.
3. Δημοσιευθεϊ τό παρόν ψήφισμα διά τής έφημερίδος I 

ΛΙΒΙΣΙ καί έπιοοθεϊ εις τήν οίκογένειάν του.

«Αντάτζιο» τοΰ Άλμπινόνι πού το- ·.. . ,. ,
νίζει μελαγχολικά τήν άνθρώπινη πι- &βΛ.·ι,ί.()Ο0η 1.
κρή μοίρα. Ό θύελλες χρησιμόποί- καί. Τα ποιδίά Τϊ|ζ μά·£ άίΐέ-
ησε επίσης άιτέραντα σέ βάθος ντε- 
κόρ, κΓ επιδέξιες φωτογραφίες και 
τό άριστοτεχνικό μοντάζ του έδωσε 
στήν ταινία ένα γρήγορο ρυθμό πού 
τόνισε άκόμη περισσότερο τήν άγω- 
νια τοΰ έργου.

Ή «Δίκη» όπως κΓ ή «Σκυλίσια 
Ζωή» δέν εΐναι ταινίες πού προσφέ
ρουν μιά εύκολη ψυχαγωγία στον 
θεατή, Εΐναι έργα δύσκολα, πού τόν 
υποβάλλουν σέ σκέψεις καί γΓ αύ
τό μόνο άν όχι γιά τίς άλλες αρε
τές τους ,θάττρεπε κάθε πνευματικός 
άνθρωπος νά τά δή.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

στέκαν δραχμάς πεντακοσίας 
(500) είς μνήμην τοΰ αειμνήστου 
συζύγου καί πατρός των ’Ιακώ
βου Ιακώβου ύπέρ τοΰ Φιλαν
θρωπικού Τμήματος τοΰ Συλλό
γου.

- Ό κ. Χριστόδουλος Χα
τζής, προσέφερεν δραχμάς εκα
τόν πεντήκοντα (150) είς μνή
μην ’Αντωνίου Σαράφη ύπέρ τοΰ 
Φιλανθρωπικού Τμήματος τοΰ 
Συλλόγου.
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Μ. ΘΕΟΑΟΣΙΑΑΗΝ
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Γραφείου 14 ?

Διευθύνσεις συμφώνως τφ Νόμω. < 
Υπεύθυνος: «

TO Α· ΒΕΑΙΣΣΑΡΙ0Ϊ ) 
Άγ. Μελετίου 67 -- Άθήναι <.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου : j

Kmnaw ςιμιπλης $
Γίάτρον 44—Άθήναι <

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ένυττόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά καί τά$ 
άπόψείξ τής έφημερίδος, Γην 
εΰθύνην τής άκριβείας και τον 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΚΑΡΑΝΤΙ- 

ΝΟΝ, Ίεράπετρα: Έλάβομεν τήν 
επιστολήν σας άλλά δέν σάς Α
παντήσαμε? αμέσως Ιδιαιτέρως δι- 
τοΰ άποθανόντος έν Αμερική πα- 
τοΰ άποθανόντος ;ν 'Αμερική πα
τριώτου μας Νικολάου Χατζηα- 
ναστασίου. Είναι αί άδελφαί του 
αί όποΐαι καϊ άπηυθύνθησαν είς 
■:ό Ύπουργεΐον Εξωτερικών αμέ
σως διά τά περαιτέρω.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Π Ρ© Λ Μ Π ΤΙ Κ Η ΙΑΤΡΙΚΗ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ή ιατρική επιστήμη δέν άσχολεΐ- 

ται μόνον μέ τήν έξεύρεσιν μεθόδων 
και φαρμάκων διά τήν θεραπείαν τών 
διαφόρων νοσημάτοίν, άλλά καί μέ 
τήν πρόληψιν τών ασθενειών. Χωρίς 
νά παραμελήται και είς τό ελάχιστου ■ 
η παροχή τής ιατρικής αρωγής, α
ναπτύσσεται παράλληλα καί ό το- 
μεύς τής προλήψεως τών ασθενειών, 
τού όποιου ή σημασία καϊ ή σπου- 
δαιότης εΐναι μεγίστη.

Ή άλματώδης έξέλιξις τής ζωής 
κατά τόν είσοστόν αιώνα ύπεχρέωσε 
τους επιστήμονας νά στρέψουν τήν 
προσοχήν ιούς καϊ νά καταβάλλουν 
μεγάλος προσπάθειας καϊ εις τόν 
τομέα τής προληπτικής ιατρικής. Σή
μερα άναγνωρίζεται περισσότερο ά
πό κάθε άλλη έποχή καϊ είς διεθνή 
κλίμακα ώς όρθότης του ότι εΐναι 
εύκολώτερον νά προλαμβάνης μιά 
νόσον άπό τό νά τήν θεραπεύης.

. ζ\ιά νά καταστή κατορθωτή ή πε
ριφρούρησή τής δημοσίας υγείας α
παιτούνται έντοναι προσπάθειαι καί. 
συνεχείς φροντίδες άπό τό κράτος 
καϊ τούς ιατρούς οί όποιοι εΐναι ε
πίσης καϊ κοινωνικοί λειτουργοί. Ή 
κατευθυντήριος γραμμή πρέπει νά 
δίδεται φυσικά άπό τό κράτος - διά 
τών έκάστοτε κυβερνητικών αρμοδί
ων παραγόντων του.

Οί λαοί εύημεροΰν, προοδεύουν 
καί άποδίδουν έργου θετικόν καϊ ά- 
ξιοπρόσεκτον έφ’ όσον εΐναι ύγιεΐς 
διότι «Νους υγιής έν σώματι υγιεΐ», 
έν εναντία δέ περιπτώσει περιπί
πτουν είς μαρασμόν, έλλατώνεται ή 
παραγωγικότης των,, γηράσκουν, φυ
σική δέ συνέπεια εΐναι ή παρακμή. 
Άπαραίτηται προϋποθέσεις διά τήν 
έπιτυχή διατήρησιν καϊ άνάπτυξιν τής 
υγείας ενός λαού εΐναι ή συνεχής έ- 
πίβλ.εψις καϊ βελτίωσις τών όρων κα
τοικίας, διατροφής, έρνασίας καϊ ή 
ενεργητική ύποστήριξις εις τήν κοι
νωνικήν καϊ εκπολιτιστικήν άνάπτυ- 
ξιν τών ατόμων. Τεράστιος μοχλός 
τοιαύτης άναπτύξεως επιβάλλεται νά 
εΐναι ή έντονωτάτη προπαγάνδα: υ
γιεινής διαπαιδαγωγήσέως τού πλη
θυσμού ή οποία πρέπει νά άρχίζη 
άπό τής νηπιακής ηλικίας και νά τε- 
λειώνη είς τήν γεροντικήν. Αί ανω
τέρω προϋποθέσεις αποτελούν τον 
πρώτον σημαντικόν παράγοντα ό ό
ποιος πρέπει νά είναι κατοχυρωμέ- 

। νος μέ εύρυτάτην 'ΐδικήν νομοθεσίαν 
! καϊ μέ βασικούς εκτελεστός κράτος 

καϊ ιατρούς. Έφ’ όσον λοιπόν κύ
ριοι φορείς τού έργου τής υγιεινής 
άντιλήψεως εΐναι ιατροί πρέπει, πα
ράλληλα μέ τό κύριον έργον των νά 
κατανσλίσκουν έναν αριθμόν ωρών 
διά τήν διαφώτισιν τών πολιτών έπι 
τών προβλημάτων τής στοιχειώδους 
ύγιεινής. /λεύτερος σημαίνων παρά

γων πρέπει νά είναι οι έκπσιδευτι- · 
κοϊ λειτουργοί οί όποιοι διά τής ει
δικής υγειονομικής μορφώσεως τής 
Οποίας θά τυγχάνουν νά καθίσταν-. 
ται ικανοί διά τήν διαπαιδοιγώγησιν · 
τής μαθητιώσης νεολαίας ή οποία ά- 
ποτελεΐ τά θεμέλια τής σήμερον καϊ 
την ελπίδα τού μέλλοντος. Τρίτος α
ξιοπρόσεκτος παράγων πρέπει νά 
εΐναι ή μόρφωσις έργατικών και α
γροτικών στελεχών διά τών οποίων 
θά αναπτύσσονται στοιχειώδεις άπα- 
ραίτηται γνώσεις υγιεινής. Θά καλ·· 
λιεργήται είς τούς έργάτας και 
τούς άγρότσς ή άντίληψις τής με
γάλης σπουδαιότητος τής υγείας, 
αυτού του πολυτιμότατου αγαθού διά 
τόν άνθρωπον. Τέταρτος καϊ τελευ
ταίος παράγων μεγίστης σπουδαίο-- 
τητος πρέπει νά εΐναι ό τύπος καϊ 
τό ραδιόφωνον έφ’ όσον άμφότερα 
εΐναι κοινής ώφελείας καί καθημερι
νής χρήσεως. Συμπερασματικώς, 
χρειάζεται ειδικόν σχέδιον μέ έντο
νον κοινωνικήν δραστηριότητα, προ
ληπτικήν μελετημένην ιατρικήν, εύ- 
ρυτάτην διδασκαλίαν καί μόρψωσιν 
επί τών προβλημάτων τής υγιεινής 
καϊ τελικώς νομοθετική κατοχύρωσις 
τών ανωτέρω. Μόνον διά τού τρόπου 
αύτοΰ εΐναι δυνατή ή πρόληψις τών 
νόσων και ή διατήρησις τής δημοσί
ας υγείας, απαραιτήτου προϋποθέ- 
σεως τής προόδου τών λαών. Τότε 
μόνον εΐναι δυνατή ή έπιτυχία τής 
εκπολιτιστικής άναπτύξεως καϊ ευ
ημερίας ενός κράτους καϊ ή έξυψω- 
σις τής κοινωνικής δραστηριότητας 
ένός συνόλου.

’Ιατρός 
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΤΑ ΞΥΗΟΔΕΗΔΡΑ ΚΑΙ ΑΙ ΠΟΙΚΙΛΙΑ! ΤΩΝ

£Τ®ΥΜΑ Δ 3 ΒΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΑΥΓΑ
ΠΑΥΛΟΥ HHP8AHA

Τΐ σχέση υπάρχει μεταξύ τής 
Άναστάσεως ένός θεοΰ καί τοΰ 
χρώματος τών αύγών τής κότας; 
Φαινομενικώς καμμία. Καί όμως 
κάθε φαρά πού άνασταΐνεται έκ 
νεκρών δ Κύριος Ημών Ίησοϋ; 
Χριστός, τά αύγά, τών χριστια
νών, άπό άσπρα, γίνονται κόκκι
να. Άπλοόστατα, εις τάς σχέσεις 
μεταξύ αιτίων τών άποτελεσμά- 
των δεν επικρατεί, συνήθως, καμ.- 
μία λογική. Καί έν τούτοις, χω
ρίς τήν βοήθειαν τής λογικής τά 
κόκκινα αύγά δέν παύουν νά εί
ναι ή ώραιοτέρα ποίησις τής Πα
σχαλιάς. Μερικοί μάλιστα ισχυ
ρίζονται πώς εΐναι καϊ νοστιμό
τερα άπό τ’ άλλα αύγά τοΰ χρό
νου, οηλ.αδή άπό τά άσπρα. Τό 
πράγμα δέν μπορεί νά έξηγηθή 
ούτε .χημικώς, ούτε φυσιολαγικώς, 
Άλλά μήπως μπορεί νά έξηγη- 
θή ή έκ νεκρών άνάστασις; Τά 
ωραιότερα πράγματα εΐναι άκρι- 
βώς εκείνα, πού δέν εξηγούνται. 
Καί άν έξηγηθή κάποτε, μέ τά 
πεζά μέσα τής έπιστήμης, τό μυ
στήριον τής Άναστάσεως, ή Πα
σχαλιά θά χάση δλην της τήν 
ποίησιν καί τά κόκκινα αύγά δέν 
θά διαφέρουν πλέον καθόλου, ώς 
γεΰσις, άπό τά άσπρα.

Έν τούτοις κάποιος άνέλαβε 
κάποτε, κατά τάς ήμέράς τοΰ Πά
σχα.,' νά μάς άποδείξη τήν γευ
στικήν υπεροχήν τών κόκκινων 
αύγών.

■ · Θά σάς τ.ό άποδείξω πειρα- 
ματικώς έδήλωσε.

—Πώς είναι δυνατόν; τοΰ εί
παμε, νά μάς απόδειξης ένα πρά 
γμα πειραματικώς, δηλαδή άντι- 
κειμενικώς, χρησιμοποιώ? κριτή
ρια? ύποκειμε?ικόν;

—Τό κριτήριο? θά εΐναι άντι- 
κειμενικόν... μάς είπε. Έγώ θά 
τρώω τ’ αύγά καί εσείς Οά κρί
νετε.

—Χά. δύσκολο πράγμα...
—Καθόλου δύσκολον κύριοι.

ΛΙΒΙΣΙΑΝΟ] ΑΙΑΛΟΓΟΙ
Διάλογος μεταξύ Δέσποινας Χα

τζή σωτηρίου μέ δύο άλλες Αιβισια- 
νές στήν ’Αθήνα τό 1922.

—-Μαρ’ κουμπάρα; Ποια εΐνιν 
πλιόν ίκεινιά πδρχετι άπού τέκεινα;

—Χάμ’ ποΰνιν ή Δέσποινα τού 
Χατζή σωτή ρη.

—Μαρ’ καλώς την, μάρ’ καλώς 
την. Πιάσει μιαν βιτσιάν κι’ δός την. 
Χαϊριν νάνιν κόρες μου. Φέρτι μα- 
ρισσές τήν ίζκιάν μϊ τόν λάδιν νά 
κουππάσουμουν στ’ άνάϊν! Μαρ’ 
πώς τήν ήβρις πλιόν τήν στράταν, 
κόρη μου; Έκουμουν νά σϊ δούμουν 
τόσουν κιρόν;

—Μην τά ρουτάτι! Γιατί εΐμι 
νά μϊ κλέητι μέ τά πικρά σας δά
κρυα.

- Άμ·' γιατί πάλι; Κι’ άν τον- 
νιν ποπαθιν;

—ΚΓ άν τοννιν ποπαθα; Ή γή 
νά σκάση κϊ νά μϊ σουρουφήση πι- 
σπιττήνικην; Γιατί όταν έρχουνταν 
ή κόρη. μου, ή Έρήνη, άπού τήν 
Μάκρην μϊ τού ποπόριν, ήταν μέσ’

Εσείς, θά μοϋ δίνετε πότε τό έ
να κόκκινο αύγό πότε τό άσπρο. 
Έγώ ί)ά τό τρώω. Καί θά. σας λέω 
άμέσιος αν είναι κόκκινο ή άσπρο.

— Σκυλάκι- Άφοϋ θά το βλέ- 
πης·

— Αλλά περί αύτοδ πρόκειται. 
Δέν θά το βλέπω. Θά μοΰ κλεϊ-· 
σετε τά. |ΐάτια. Έγώ θά τό μαν
τέψω το χρώμα άπό τήν γεϋσιν.

Αί συνθήκαι τοΰ πειράματος 
όπως τάς έίχεν έκθέσει ό άνθρω
πος, άπέκλειαν κάθε δόλον καί 
τό πείραμα άπεφασίσθη. Τοΰ έ
κλεισαν τά μάτια κι’ αρχίσαμε 
νά σπάζωμε άσπρα καί κόκκινα 
αύγά καί νά τοΰ τά προσφέρώμεν 
εναλλάξ.

—’Άσπρο!... εΐπε κατηγορη- 
ματικώς, δταν έφαγε τό ποώτο 
του. Είχεν έπιτύχει.

—Κόκκινο! εΐπε γιά τό δεύ
τερον.

’Έπειτα άρχισε νά τά θαλασσώ 
νη. Μέ λίγα λόγια έφαγε τέσσε
ρα αύγά, χωρίς νά μάς άποδεϊ-) 
ξη τίποτα.

— Τό πείραμα άπέτυχεν... τοΰ 
είπαμε?. Θέλετε νά τό έξακολου- 
θήσωμεν;
. . Έδήλωσεν άδυναμίαν νά έξα- 
κολουθήση αμέσως.

•—’Επιμένετε λοιπόν ά-κόυ,η ; 
τον έρωτήσαμεν.

—Επιμένω! μάς είπε. Σήμε
ρον τό πείραμα άπέτυχε. Αυριον 
μπορεί νά έπιτύχη.

Εννοείται δτι κανείς δένπροσ- 
εφέρθη νά άναλάβη τά έξοδα τοΰ 
δευτέρου πειράματος. Έν τούτοις 
όπως έπληροφορήθημεν αργότερα, 
τά πειράματα έξηκολούθησαν εις 
άλλων χριστιανών σπίτια. Τό συμ
πέρασμα είναι, δτι 4 σοφός άνθρω
πος χωρίς νά βάλη αύγά στο σπί
τι του, έτρέφετο έπί σαράντα ήμε
ρες μέ ξένα αύγά καταγινόμενος 
νά άποδείξη δτι τά κόκκινα αύ
γά εΐναι νοστιμότερα άπό τά ά
σπρα ,

τ’ άμπάριν κι’ ϊπεσιν κόρη μου ττά- 
νον της έναν τσουβάλλιν χιμστουν 
κρουμύδγα κΓ εκνασιν. ΚΓ. ίπιτά- 
χτηκιν άττό rravou car' τόν νερούδίν 
της μιά τοττούζα ϊσαμι έναν μιάλουν 
■πουρτουκάλλιν. ΚΓ τώρα γυρίννου- 
μουν την στούς γιατρούς κΓ μάς 
λέουσιν ότι έν γίνητι καλά. Εϊχεμούν 
την, ττάουμούν την κΓ στούν καθηη- 
τήν τούν Κουντουλέουν κΓ μάς εΐιτιν 
κΓ αυτός τά ϊδγια.

—Κϊ τώρα κΓ αν τουν πού θά γί
νη κϊ νάνιν κϊ κουρίν;

—Άλιμενι τέ... Ειχαμούν την, ττά- 
ουμούν την σϊ μιαν γιάτρισσαν ττού 
την λέουο’ΐν Μαργαρίταν, κϊ κάμνι 
την μττάνιουν, ετριβγίν την μέ τήν 
κουλώνιαν κΓ ύστερις τήν όμτιλά- 
στρωννιν μ’ έναν λιόκκουν, κι’ έφυϊν 
μιαν ίλιάν ή τοττούζα, αμ φαίνιτι ττώς 
θά γένη καλά.

—Περαστικά νά εΐνιν.,.
-—Ή Θιός νά βάλη του χέριν του 

γιατ’ εΐνιν τής κόρης μου κουρίν.

—Βού Ίτου νά τήν χαλάση ή Θιός 
Μαρησσϊ Χρουσή καίττησι, μαρή, ά
κόμα; Βου τήν τι αρταλλικήν ί Σήκου 
μαρή πάνου γλήγορα κΓ ήβγιν ή 
νήλιους είς τά κουσιτέσσερα! Ση
κού μαρή κϊ γέννησιν μεσημέριν; Σή
κου μαρή γιατί ΐκατήβηκαν οί ττελ- 
τζεαγλήσοι μϊ τά περβουλικά; Σή
κου Ίτάνου γλήορα σϊ λέου! Κϊ πγά- 
σει τά μαϊδγιά π’ όχου πάνου στήν 
τσιμιάν, έναν άχτάράκιν κΓ έναν πε- 
ρανταράκιν. Νά πγιάσης τού χτου- 
ράκιν κϊ νά πάης Ιγλήορα στους περ- 
βουλάρηδους νά πάρης τριών μετα- 
λικιών βαζάντια κϊ τριών μεταλικιών 
καπάκια, κϊ νά τά διαλέξης νάνιν 
μιάλα μιάλα γιά νάχουν μέσα κούν- 
νις. Νά λιάζης νά μήν σϊ βάλη τά 
πίτσι πίτσι γιατί τά μιτσά έν έχουν 
μέσα κουννιά. Νά βαστάς κϊ τήν ύγ- 
κιάν μαζί σου νά πάρης, δταν γυ- 
ρίννης, ή μιάν όκκάν πιτρόλαδουν 
γιατί έθ θάχουμουν ν’ άψουμουν 
τήν λάμπαν τού βράδυ. Νάρτης ίγλή- 
ορα κϊ θά σϊ πάρου κϊ μιάν μένταν 
χάμ πιράσι ή Άλήκκσφας.

—Άμ ίσύ ττρέ πλιόν, Βασίλ, κο- 
ζαμάν καλοκουμάννα άτύρπη- 
τη, έν κόβγει πλιόν ή μιάν’ ίλιάν 
τού μυαλόν σου, κϊ πήεις κϊ έδοσις 
τήν κατσίκαν άπού κάτου άφ’ τήν 
μηλικοκκουδιάν, νά κατιβή κάνέναν 
ψίδιν νά τήν καζώαη;

Πάειννι μάνι μάνι κϊ πάρτην άπού 
κεΐ κϊ δόσι την είς τήν ρουδγιάν πού 
έν πάουσιν φίδγια. Στήν μηλικοκ- 
κουδγιάν παέννουν γιατί τρώοΐΛ' τά 
σταφύλια. ΚΓ ύστερις νά πάης κο~ 
στηβιρήτος στού σοκκάκιν νά γλέπης 
πού χά πιράσει ή Άντώνης τοΰ 
Χριδγιοϋ νά πουλά κιργιάς, νά πά“

Αναδημοσιεύομε? κατωτέρω τό 
κεφάλαιον «ΠΟΙΚΙΛΙΑ!» άπό το 
τελευταΐον βιβλίον τοΰ έκλεκτοΰ 
πατριώτου μας Γεωπόνου κ. Βα
σιλείου Πάνου «ΤΑ ΞΓΝΟΔΕΝ- 
ΔΡΑ», τό όποιον έδημοσιεύθη δ- 
λόκληρον καί είς τά «Δελτία τής 
’Αγροτικές Τραπέζης τής Ελ
λάδος». Τό έπιστημονικόν κύρος 
του έξαιρέτου αύτοΰ πατριώτου 
μας είναι πασίγνωστον είς τούς 
Γεωπονικούς κύκλους τής χώρας 
καί ή εργασία του έκτιμαται τό
σον εις τό εσωτερικόν δσον καί είς 
τό έξωτερικόν δπου μεταφράζον
ται τά συγγράμματα του. Τό ΛΙ- 
ΒΙΣΙ μέ ιδιαιτέραν υπερηφάνει
αν αναδημοσιεύει ένα κεφάλαιον 
άπό τό τελευταίον έργον του μέ 
τήν βεβαιότητα δτι θά έκτιμηθή 
ιδιαιτέρως άπο τούς άγροτικώς έγ- 
κατεστημένους πατριώτας μας.

Τά ξυνόδενδρα εΐναι δένδρα τής 
τροπικής Ασίας καϊ μεσημβρινού!ά
πό Ιαπωνίας μέχρι Ινδιών) άπό δ
που καϊ διεδόθησαν είς. τάς τροπικάς 
καί υποτροπικός περιοχάς όλων τών 
ηπείρων καϊ νήσων.

Έκ φυσικών διασταυρώσεων, με·· 
ταλ?\αγών καϊ υβριδισμού, έδημιουρ- 
γήθη πλήθος ποικιλιών, αί όποΐαι 
κατέληξαν είς πλήθος έπίσης παραλ
λαγών, άναλόγως μέ τάς έδαφολο- 
γοκλιματικάς συνθήκας έκάστης πε
ριοχής. At παρατηρήσεις έκ τής φυ
σικής έπιλογής ώδήγησαν τήν καλ
λιεργητικήν προώθησιν τών συμφε- 
ροτέρων ποικιλιών καϊ τήν 6Γ έμβο- 
λιασμών καϊ διασταυρώσεων μετα
φοράν τών νέων ιδιοτήτων των εις 
άλλα υποκείμενα. Ούτω διά μα- 
κράς γενετικής έτπλογής (μέ τήν ο
ποίαν ασχολούνται σήμερον ειδικά ε
πιστημονικά ιδρύματα τών έ- 
στίεριδοπαραγωγών χωρών) έδημι- 
ουργήθησαν at έπικρατούσαι σήμερον 
άνώτεραι είς ποιότητα προϊόντων 
καί αποδόσεις ποικιλίαι, at όποΐαι 
έκτοπίζουν παγκοσμίως δλας τάς 
παλαιάς.

Άπό τάς πλέον επιτυχείς έξ <χύ- 
τών θά περιορισθώμεν είς σύτάς πού 
έπεκράτησαν ταχύτατα είς δλας τάς 
Μεσογειακός χώρας, τά προϊόντα 
τών οποίων έχουν καϊ τήν αποκλει
στικήν προτίμησιν τής ευρωπαϊκής 
καταναλώσεως.

ΠΟΡΤΟΚΑΑΛΙΑ : a) Β ά σ ι y- 
κτων-Νάβελ : Πορτοκάλλι με
γάλο, όμφαλοφόρον, άσπερμον, εύ- 
χυμον. Ωριμάζει τόν Νοέμβριον καί 
διατηρείται είς τά δένδρα μέχρι Φε
βρουάριου. Εΐναι τό κατ’ εξοχήν 
φρούτο τής χειμερινής περιόδου καϊ 
διά τούτο ή καλλιέργεια του κατέ
χει τό μεγαλύτερον ποσοοτόν εις 
τάς περισσοτέρας έσπεριδοπαραγω- 
γούς χώρας. (Ήν. Πολιτείας 50% — 
Άλγέριον 50% — Μιαρόκον 60% — 
Νότιον Αφρικήν 40% κ.ο.κ.). Είς 
τήν Ελλάδα ή Βάσιγκτων είσήχθη 
ολίγον πρό τοΰ πολέμου, κατά τά 
τελευταία δέ έτη αί περισσότεραι νέ- 
αι φυτεΐαι ένεργούνται άπό αυτήν. 
6) Βαλέντσια: Πορτοκάλλι 
μικρότερον, εύχυμον, μέ ολίγα ή! 
καθόλου σπέρματα. Ωριμάζει τό 
’Απρίλιον καϊ διατηρείται είς τά 
δένδρα μέχρι του Αύνούστου. Ό,
ύπόξυνος δροσιστικός χυμός του τό 
καθιστά τό πορτοκάλλι τών καλο
καιρινών μηνών. Ή όψιμος Βαλέν- 
τσια συμπληρώνει ούτω τήν πρώϊμον 
Βάσιγκτων είς τήν παραγωγήν πορ- 
τοκαλλιών καθ’ ολον σχεδόν τό έ
τος καϊ τήν προμήθειαν δευτέρου ει
σοδήματος. Διά τοΰτο καϊ είς τάς 
Ήνωμ. Πολιτείας, τό Μαρόκον, τήν 
Νότιον ’Αφρικήν, ή καλλιέργεια πορ- 
τοκαλλιάς περιορίζεται μόνον είς τάς 

ρουμόυν κανέναν κουματσούλλιν νά 
τού ψήσουμουν νά φάουμουν, νά λυ- 
γκουθή τού κοκκαλούν μας γιατί ή 
νήσεκγια μας έχει ζηλλιόσει.

—Άπό πού έρχεσι, μαρ’ ίθγιά 
Μαργιά τέτοιαν ώραν, σκουτεινά, 
ζουντάνιν μϊ τού δαδιν στά χέργια;

—Ίπήα, κόρη μου, νά ψανάξου 
τούν Δουλήν τούν γιατρόν, πούννιν 
ή άνηψιός μου ή Αποστολής άρρου- 
στους. "Εν εΐχα κϊ κυρϊν κΓ ήψα έ
ναν δαδιν, κϊ πήα. νά τούν ψανάξου 
πού λυώννει κι κάθητι ή κακόμοιρους.

—Έμ κΓ άντουννιν πδχει;
—-Ήγένηκιν, κόρη μου τζήτζι μι

ας φακής, κουννιά.
—Άμ τϊμ πού λέουσιν πλιόν οι 

γιατροί;
—Ή ένας ή γιατρός εΐπιν πώς 

έχει χτικιόν, ή άλλους εΐπιν πώς έ
χει τοπούζαν μέσα στού καρκανούν 
του κΓ ή Γιάννης ή σπατσάρην εΐπιν 
πώς έχει μαλαφράντζαν.

—Ί κείνου πδχου νά σϊ πού ίβώ, 
κόρη μου, εΐνιν δτι ή άνθρουπους χά 
πιθάνη κϊ λίουν κιρόν, κϊ χ’ άφήκη 
σ’ ΐμιάν μάντραν μουρά κΓ εΐνιν βού
λα μιτσά, μιτσά, τϊ κακομοίρα..

.—‘Η Θιος νά βάλη τούν χέριν του 
στούν άνθρουπουν νά εΐνιν, καλά. 
"Αν τυχουν πλιόν νά λυπηθή τά μου
ρά, του ή Μιαλόχαρους.

ΒΑΣ. ΧΑΤΖΗΣωΤΗΡΙΟΥ ί

δύο άυτάς ποικιλίας. Παρ’ ήμΐν ή 
Βαλέντσια έχει είσαχθή προπολεμι- 
κώς, δέν έτυχεν δμως μεγάλης διαδό- 
σεως, προφανώς διότι ή κατανάλωσις 
πορτοκαλλιών παρ’ ήμΐν σταματά 
προ τού θέρους, λόγφ τής πρωίμου 
παραγωγής είς τήν χώραν μας ποι
κίλων άλλων φρούτων τής εποχής. 
Πάντως ή Βαλέντσια εΐναι προωρι- 
σμένη νά άποτελέση και παρ’ ήμΐν 
το πορτοκάλλι τού μέλλοντος λόγφ 
τής μεγάλης ζητήσεώς του άπό τήν 
βιομηχανίαν χυμών, γ) Σάμου- 
τ ί ; isivai ή βασική καλλιέργεια τοΰ 
Ισραήλ (83% τής παροεγωγής του) 
άπο το όποιον διεδόθη είς Κύπρον 
καϊ άλλας γειτονικός χώρας. Παρά
γει πολύ μεγάλους ώοειδεΐς καρ
πούς, οί όποιοι παρά τό ποιχύ φλού
δι των καϊ τήν όλιγώτερον χυμώδη 
σάρκα των προτιμώνται άπό τήν 
κατανάλωσιν Λόγω τής ωραίας έμ- 
φανίσεώς των, Είς τήν Ελλάδα είναι 
άρκετά διαδομένη, διότι ζητείται ά
πό τήν εξαγωγήν, δ) Σ α γ κ ο υ ΐ- 
•ν ι α : Ποικιλία πορτοκαλιών όψιμων 
καϊ πρωίμων μέ πολύ μεγάλας πα
ραλλαγής. Καρποί μετρίου μεγέθους, 
άσπερμοι, μέ σάρκα χυμώδη, γλυ- 
κείαν, καθισταμένην αίματόχρουν 
κατά τήν ώρίμανσιν, Τά σαγκουΐνια 
άποτελούν τό 50% τής παραγωγής 
τής 'Ισπανίας καϊ τό 35% τής Ιτα
λίας καϊ απολαμβάνουν μεγάλης προ- 
τιρήσεως καϊ ύψηλοτέρων τιμών είς 
τάς άγοράς τής. Εύρώπης. Έκ, τών 
έν Έλλάδι παραλλαγών οι γεωπόνοι 
κ. κ. Γ. ’Αντωνίου καί Κ. Ίσιμπου- 
ρης (έκδοσις Οικονομικού Προγραμ
ματισμού) συνιστοΰν τήν ευρυτέραν 
διάδοσιν τών σαγκουϊνιών Γορίτσης 
Αγρίνιου. ΟΙ ίδιοι προτείνουν καϊ 
τήν εισαγωγήν τής βελτιωμένης ποι
κιλίας σαγκουϊνιών Βάσιγκτων 
Ντούμπλ φίν άμελιορέ ώς τής 
καλλιτέρας τών ξένων, ε) Κ ο ι ν ή : 
Είς τήν Ελλάδα πλήθος ποικιλιών 
μέ σφαιρικούς καρπούς μικρού με
γέθους, έως μέτριου, χονδρό φλού
δι, πολλά σπέρματα και λίγους χυ
μούς ή ανουσίους.

Ξεχωρίζουν τό σ ο 0 λ τ α ν ϊ 
Φόδελε Κρήτης, μεγάλο 
ωοειδές πορτοκάλλι, πολύχυμο, μέ 
ελάχιστα σπέρματα και λεπτό φλού
δι ωραίου χρώματος. Ωριμάζει άπό 
τά μέσα Δεκεμβρίου καϊ διατηρεί
ται είς τά δένδρα μέχρι τέλους Φε
βρουάριου. Έπίσης τό στρογ
γυλό "Α ρ τ η ς, πορτοκάλλι 
μέτριου μεγέθους, μέ ολίγα σχετικώς 
σπέρματα, φλούδι λεπτά; πολύχυμο 
καϊ μέ γεΰσι ελαφρώς ξυνήν, αρω
ματικήν. ‘Ωριμάζει άπό τόν ’Ιανου
άριον καί διατηρείται μέχρι τού 
θέρους. At δύο αύταί ποικιλίαι, άπό 
τάς όποιας γίνεται και έξαγωγή, εΐ
ναι άπό τάς τοπικός μας πού πρέπει 
νά διατηρήσω μεν καϊ προωθησωμεν.

"Οσον αφορά τάς. πλείστας άλ
λας ακαταλλήλους ποικιλίας τών 
παλαιών φυτειών, ή μικρά παραγω
γή των, ήτις δυναται ν’ άπορροφάται 
άπό τήν τοπικήν κατανάλωσιν καϊ 
τήν βιομηχανίαν χυμών, δέν δημιουρ
γεί σοβαρόν πρόβλημα. Έξ άλλου 
εΐναι δυνατή καϊ ή αλλαγή των δί’ 
εμβολιασμού, ήτις δμως πρέπει νά 
γίνη βάσει προγράμματος καϊ τμη- 
ματικώς, διότι τά νεόεμβολιαζόμενα 
δένδρα θά απαιτήσουν 3-4 έτη 
διά τήν άποκατάστασιν τής παρα- 
γωγικότητός των.

ΛΕΜΟΝΙΑ : Αΐ αναζητήσεις έ- 
στράφησαν κυρίως είς τήν επιλογήν 
ποικιλιών, αι όποΐαι θά παρήγαγον 
λεμόνια καϊ κατά τούς θερινούς μή
νας., ήτοι τάς πολυφόρους. Αι έπι- 
κρατήσασαι επιτυχέστερα! εΐναι : 
α) Εύρηκα — ήτις αποτελεί τό 
συνολον σχεδόν τής παραγωγής τών 
Ήνωμ. Πολιτειών, τό μέγιστον μέ
ρος τοΰ ’Ισραήλ καϊ Νοτ. ’Αφρικής 
καϊ διαδίδεται ταχέως είς δλας τάς 
παραμεσογειακάς χώρας. ’Έχει εί
σαχθή καϊ είς τήν Ελλάδα. Παράγει 
καρπούς μετρίου μεγέθους, μέ λεπτό 
φλούδι, άσπέρμους ή μέ ολίγα σπέρ
ματα καί άφθονον διαυγή χυμόν με
γάλης οξύτητας. 'Η πρώτη καϊ με- 
γαλειτέρα συγκομιδή τών καρπών 
της είναι τόν Δεκέμβριον καϊ ή δευ- 
τέρα καϊ μικροτέρα τόν Μάρτιον έ
ως ’Ιούνιον, καϊ είς τάς παραθαλασ- 
σίας ζώνας μέχρι του ’Ιουλίου - Αύ
γουστου. β) Λ ι σ σ α β ώ ν---είσ-
ήχθη εις τήν Εύρώπην καϊ Βόρ. ’Α
φρικήν άπό τάς Ήνωμ. Πολιτείας. 
Καρποί του ίδιου μεγέθους τής Εύ
ρηκα, λεπτόφλοιοι, μέ πολύ δξυνον 
καί αρωματικόν χυμόν. Μεγίστη συγ
κομιδή τόν Φεβρουάριον καϊ μικρότε
ρα τόν Μάϊον - ’Ιούνιον. Συμπληρώ
νει ούτω τήν. Εύρηκα είς τόν έτήσιον 
εφοδιασμόν μέ λεμόνια. Είς τάς δύο 
αύτάς άξιολόγους. ποικιλίας πρέπει 
νά προσθέσω μεν καί τήν ελληνικήν 
δίφορη (έφτάκοιλη), τής οποίας ή 
καλλίτερα παραλλαγή έξηπλώθη τε
λευταίως είς τήν βόρειον καϊ βορει
οδυτικήν Πελοπόννησον, άπό ’Ανατο
λικής Κορινθίας μέχρι ’Ολυμπίας. 
Καρποί μετρίου μεγέθους., ώοειδεΐς/ 
μέ μαστοειδή άπόφυσιν είς τήν κο
ρυφήν, φλούδι μετρίου πάχους καϊ ο
λίγα σπέρματα. Πολύς χυμός (50% 
καϊ άνω τού βάρους των). Πρώτη έ- 
σοδεία άρχή χειμώνας καϊ δεύτερα 
μέσον θέρους, ήτις παρατείνεται μέ
χρι τού φθινοπώρου είς τά δροσε
ρότερα μέρη. Εΐναι τό καλλίτερου 
έ?\ληνικάν λεμόνι εξαγωγής καί τής 
εσωτερικής καταναλώσεως, καθ’ ό
λου σχεδόν τό έτος.

Εις τήν Ιταλίαν, ή οποία είναι ή

Β· ΠΑΝΟΥ 
μεγαλειτερα εξαγωγεύς λεμονιών είς 
τήν^ Ευρώπην, κατεβλήθη συστημα
τική προσπάθεια διά τήν έπιλογήν 
πολυψόρων ποικιλιών μέ πολύ πρώ
ιμον και πολύ δψιμον παραγωγήν. 
Ούτω διεχωρίσθησαν καί προωθήθη- 
σαν αι ποικιλίαι : 1) Λοννάρ ιο 
μέ πρώτήν συγκομιδήν Μάϊον - ‘Ιού
νιον καί δευτέραν ’ I ούνιου - Ί ούλι- 
ον. Ή ποικιλία αύτή καταλαμβάνει 
τά 3)4 τής παραγωγής τής Τύνιδος. 
2) Φ ε μ ι ν έ λ ο, ή κυριωτέρα τής 
Ιταλικής εξαγωγής λόγφ τής μεγά

λης αντοχής της είς μακράν διατή- 
ρησιν καί μεταφοράς. 3) Ίν- 
τερντονάτο, πολύ πρωίμου 
συγκομιδής (Σεπτέμβριον - ’Οκτώ
βριον), καταλαμβάνει τά 2)3 τής 
παραγωγής τής Σικελίας.

Ή ανεπάρκεια λεμονιών κατά τούς 
θερινούς μήνας καί ή υψηλή τιμή των 
κατ’ αύτούς, ώδήγησαν είς μίαν τε
χνικήν έξαναγκασμοΰ τών δένδρων 
είς καρποφορίαν (Φορτσαντούρα). 
Αϋτη εφαρμόζεται κυρίως είς ποικι
λίας μέτριας άναπτύξεως μέ βραχεί
ας διακλαδώσεις (λουνάριο, φεμινέ- 
λο, ίντερντονάτο), καί είς έδάψη μι
κρός συγκρατήσεως ύδατος. Εις. αύ
τά γίνεται ένα ελαφρό όργωμα είς 
τά μέσα Ιουνίου ή άρχάς Ιουλίου, 
διά νά άποξηράνθή τό έδαφος των 
καλά, καϊ άφίνονται δίχως ποτίσμα
τα έπί 30—40 ήμέρας. Επέρχεται 
ούτω ό μαρασμός τών φύλλων και 
άρχίζει ή πτώσις των μαζί μέ τών 
καρπών τής προηγούμενης εσοδεί
ας. Είς τό σημείου αύτό έπαναλαμ- 
βάνονται τά ποτίσματα κάθε 3-—4 
ήμέρας κατ’ άρχάς μέ ολίγου νερό, 
τού οποίου γίνεται διαδοχική αϋξησις 
διά νά φθάση είς τό ήμισυ τοΰ κανο
νικού ποτίσματος κατά τό 4ον πό
τισμα.. Τά υποβαλλόμενα είς άναγ- 
καστικήν καρποφορίαν δένδρα πρέπει 
νά έχουν ένισχυθή άπό τόν περασμέ
νου χειμώνα καϊ άνοιξιν μέ άφθονου 
κόπρου, πριν δέ άπό τό πρώτον πό
τισμά των νά χορηγηθούν είς αύτά 
καϊ χημικά λιπάσματα. Οί καρποί 
τής αναγκαστικής αύτής καρποφορί
ας (Βερντέλι) συγκομίζονται άπό 
τόν Μάϊον έως Σεπτέμβριον τοΰ ε
πομένου έτους καί υποβάλλονται είς 
άποπρασινισμόν πριν παραδοθοΰν 
είς τήν άγοράν.

ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΑ: Τά έλληνικά μαν- 
.δαρίνια ωριμάζουν ένωρίτερον άπό 
ται περισσότερον- άπό τά μέσα Ια
νουάριου. Ή παραγωγή tg:v συνεπώς 
συμπίπτει μέ τήν έποχήν τής μεγά
λης κάταναλώσεώς των, ήτις είναι ή 
περίοδος γών έορτών Χριστουγέννων 
καϊ Νέου "Ετους. Ή καλλιέργεια τών 
μανδάρινιών λόγφ τής μικράς αντο
χής των καϊ τής προτιμήσεως τών 
πορτοκαλλιών, δταν αυτά ωριμάσουν, 
εΐναι παντού μικροτέρα τών άλλων 
εσπεριδοειδών. (Είς τήν Ελλάδα 
ποσοστό ν 10%).

Αί καλλιεργούμενοι είς τήν Ελ
λάδα παραλλαγαί ικανοποιούν τάς 
ποιοτικός απαιτήσεις τής έξαγωγής, 
παρά τό πολύσπερμόν των, λόγφ τής 
γλυκείας καϊ αρωματικής σαρκός 
τών καρπών των. ’Ιδιαιτέρως Φημι
σμένα εΐναι τά μανδαρίνια Χίου.

Τήν κοινήν μανδαρινέαν συναγω
νίζεται ή Κλημεντίνη ή ό
ποια εΐναι ύβρίδιον μανδαρινιάς καϊ 
νερατζιάς, παραχθέν είς Άλγέριον, 
καϊ διά τούτο τό φλούδι τοΰ καρ
πού της ομοιάζει μέ τοΰ νεραντζιού 
καϊ έχει τό άρωμά του. Οί καρποί 
τής Κλημεντίνης εΐναι όλίγον μεγα
λύτεροι τών μανδαρινιών, όλιγόσπερ- 
μρι, εύχυμοι, ώριμάζοντες ενωρίς ά
πό τόν ’Οκτώβριον καϊ διατηρούνται 
μέχρι τοΰ ’Ιουνίου.

Έτέρα έπιβληθεΐσα ποικιλία μαν- 
δαρινιών εΐναι ή ’Ιαπωνική Σ α - 
τ σ ο ύ μ σ τής οποίας οί καρποί 
εΐνάι μικρότεροι, μέ λεπτό πράσινο 
φλούδι, μεταβαλλόμενοι εις έλαφρώς 

(Συνέχεια είς τήν 4η Σελίδα )
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Έλάβομεν τήν ποιητικήν συλ

λογήν τοΰ κ. Στεργιου Σκιαδά 
«ΣΜΥΡΝΗ» καί γεμίσαμε νοσταλ 
για γιά τίς χαμένες πατρίδες μας 
διαβάζοντας τούς λυρικούς στί
χους του. Είναι σάν ένας συγκι
νητικός αποχαιρετισμός γιά τόν 
ελληνισμό πού ξερριζώθηκε άπ’ 
τήν ’Ιωνία, σάν ένας πόνος βου
βός γιά έναν πολιτισμό πού έσβυ- 
σε καϊ χάθηκε άπ’ τ& όμορφα άλ
λοτε έλληνικά Μικρασιατικά ά- 
κρογιάλια. .

Ή πρώτη έκδοση τοΰ βιβλίου 
αύτοΰ έγινε τό 1953 δπότε κι’ έ- 
τυχε Διακριτικού Επαίνου άπό 
τήν «Εστία» Ν. Σμύρνης. Τώρα 
μέ τόν έορτασμό τών Σαράντα 
Χρόνων τής έπετείου τής Μικρα
σιατικής συμφοράς έγινε νέα έκ
δοση μέ προσθήκη εξη ποιημά
των πού γράφτηκαν αργότερα.

Αύτά τά τελευταία ποιήματα 
είναι ένας θρήνος γιά τήν. τωρινή 
κατάντια τών αγαπημένων τόπων 
πού «ήτανε γραφτό τά ξεχα- 
στοΰνε».
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ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΠΕΠΡΛΓΜΙΗΟΗ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

σε το Δ. Συμβούλιο νά έρχεται σέ 
στενή επαφή μέ τή μεγάλη μαζα 
τών συμπατριωτών μας, νά γνω- 
ρίζη τά προβλήματα τους και νά 
τά ικανοποιή έν τφ μετρώ τοϋ 
δυνατού.

Είς τόν τομέα της περιθάλψε
ων έχορήγησε ή Αποχωρούσα Δι
οίκηση είδη ιματισμού, πού είχαν 
χορηγηθη κατόπιν ενεργειών της 
άπό τήν Μητρόπολη, χάρις στήν 
θερμή βοήθεια τοΰ συμπατριώτου 
μας α’ιδεσιμωτάτου’Αρχιμανδρίτου 
Δαμασκηνού Λαζαρίδη, ή εΐχαν ά- 
γορασθη μέ χρήματα τοϋ Φιλαν
θρωπικού μας Ταμείου κάβοι; και 
βοηθήματα είς χρήμα σέ άπορες 
οικογένειες συμπατριωτών μας, 
πού εΐχαν ύποδειχθή άπό τις Το
πικές ’Επιτροπές.

Εις τόν ιατροφαρμακευτικόν το
μέα δ έκ τών μελών τοϋ Δ. Συμ
βουλίου Ιατρός κ. Χατζηπαναγι- 
ώτου, ’Αντιπρόεδρος, έπεσκέφθη 
ώςΙ ιατρός διαφόρους ασθενείς 
τοϋ Συλλόγου μας. Ένήργησε καί 
επέτυχε τήν δωρεάν εισαγωγήν 
άλλων σέ κλινικές καί τήν δωρεάν 
χορήγηση φαρμάκων. Καί διά τής 
έφημερίδος έδηλώθη, δτι εΐναι 
στή διάθεση παντός συμπατριώ
του μας, πού θά έζήτει τούτο. 
Εκπρόσωποι έξ άλλου τοϋ Δ. 
Συμβουλίου έπεσκέπτοντο σέ Νο
σοκομεία ή κλινικές τούς αρρώ
στους μας και έζήτουν μέ ένδια- 
φέρον πληροφορίες γιά τήν πο
ρεία τής άρρώστειας των.

Γιά τήν εξυπηρέτηση τού σκο
πού τής άλληλογνωριμίας τών 
συμπατριωτών μας και δΓ αυτής 
τή διατήρηση τής ιστορίας καί 
τών παραδόσεων Λιβισίου κα'ι 
Μάκρης ώργάνωσε κατά και
ρούς ή αποχωρούσα Διοίκηση εκ
δρομές σέ διάφορα τοπία ή θέ
σεις τής ’Αττικής καί Βοιωτίας, 
δύο θρησκευτικές τελετές μέ αρτο
κλασία, ήτοι μιά στόν "Αγ. Νι
κόλαο Άχαρνών καί. δεύτερη στή 
Ν. Μάκρη τήν πρώτη Κυριακή 
μετά τήν εορτή τών Ταξιαρχών 
σέ ανάμνηση τής έορτής τών Τα
ξιαρχών στό Λιβίσι, ώργάνωσε 
άκόμη χορευτικά τέϊα καί κόψιμο 
Βασιλόπηττας στις άρχές κάθε 
χρόνου γιά τήν καλή χρονιά καί 
συνεστιάσεις κατά τις άπόκρηες. 
Ό προγραμματισμός δλων αϊτών 
τών εκδηλώσεων έγνωστοποιεϊτο 
διά παντός μέσου, διά νά λάβουν 
γΐ'ώσιν καί νά συμμετάσχουν οί 
συμπατριώτες μας.

Άλλά καί σέ άλλες γενικωτέ- 
ρου χαρακτήρας εκδηλώσεις έδιδε 
όπως πάντοτε τό «παρόν» τό Δ. 
Συμβούλιο : Σέ μνημόσυνο γιά 
τά θύματα τής Μικρασιατικής Κα 
ταστροφής, πού εΐχε τελεσθή στις 
14 παρελθόντος 'Οκτωβρίου, μέ 
τή συμπλήρωση δηλ. 40 χρόνων 
άπό τότε, καί πού είχε οργανώσει 
ή Ένωσις Σμυρναίων σέ συνερ
γασία μέ τό Σωματείο μας καί 
άλλων Μικρασιατικών Σωματεί
ων, τό Δ. Συμβούλιο εΐχε δεόντως 
έκπροσωπηθή δΓ εκπροσώπων 
του, καθώς επίσης και δι’ έκπρο- 
σώπων του εΐχε έκπροσωπηθη στή 
συγκέντρωση, πού εΐχε Οργανώ
σει στις 10 Μαρτίου τρέχ. έτους 
ή Παμποντιακή Ένωσις γιά ομι
λία μέ θέμα «ή προσφυγιά στή 
Λογοτεχνία».

Γιά νά έπιτύχη δλα αυτά τά 
επιτεύγματα τό Δ. Συμβούλιο συ- 
νήρχετο τακτικά καί έπραγματο- 
ποίησε συνολικά 61 τακτικές συ
νεδριάσεις, άλλά καί έκτάκτως, ό
σες φορές τό επέβαλλαν οί. περι
στάσεις.

Στις συνεδριάσεις αύτές ασχο
λήθηκε καί γιά τήν εξεύρεση τοϋ 
καλυτέρου τρόπου διαδόσεως τοϋ 
βιβλίου «Παροιμίες τοϋ Λιβισι- 
οϋ» τής κ. Καλλιόπης Μπουγιού- 
κου. Τόμος ογκώδης, δπου πα
ρελαύνουν δλες οι παροιμίες τοΰ 
τόπου μας, 1.510 τόν αριθμό, 
πού εΐχαν συγκεντρώσει οΐ α
είμνηστοι παροιμιογράφοι Κων. 
Λαμέρας και ’Ανδρέας Ίωαν- 
νίδης, καθώς και ό κ. ’Αντ. Τζι- 
ζής καί ή ακούραστη στις προσ
πάθειες της κ. Καλλιόπη Μουσαί
ου - Μπουγιούκου. Κειμήλιο α
ληθινά πολύτιμο, πού δέν πρέπει 
νά λείπη άπό κανένα σπίτι Μα- 
κρηνολιβισιανό.

"Ενα άπό τά επιτεύγματα τής 
άποχωρούσης Διοικήσεως, τό κυ
ρ ιώτερο ίσως, είναι καί ή ίδρυ
ση τοϋ Οικοδομικού μας Συνεται

ρισμού καί ή αγορά Ικανής έκτά- 
σεως στην περιοχή Ν. Μάκρης 
γιά τή θεμελίωση καί τήν εμφά
νιση σέ προσεχές μέλλον ένός Νέ
ου Λιβισιοΰ, αδελφωμένου μέ τή 
Ν. Μάκρη, δπως αδελφωμένα τά 
έγκαταλείψαμε κατά τή Μικρα
σιατική μας Καταστροφή.

Οικονομικές δυσχέρειες γιά τήν 
κάλυψη τών δαπανών τοΰ Συλλό
γου μας προέκυπταν πάντοτε έξ 
αιτίας καθυστερήσεως καταβολής 
τών συνδρομών παρά τών μελών 
του, άλλά άντιμετωπίζοντο πάντο
τε έπιτυχώς. Περί αύτών όμως 
θά δμιλήση εκτενέστερα δ Ταμίας 
κ. Μιχ. Θεοδοσιάδης.

’Όργανο τέλος, μέ τό όποιον 
τό Δ. Συμβούλιο έρχόταν σέ επα
φή μέ τή μεγάλη μάζα τών συμ
πατριωτών μας ήτο ή εφημερίδα 
μας «τό Λιβίσι». "Αρτιο σέ έμφά- 
νιση, πλούσιο σέ περιεχόμενο «τό 
Λιβίσι», χάρις στις άκούραστες 
προσπάθειες τής κ. Ρένας Βελισ- 
σαρίου, εΐχε προσελκύσει τήν έκ- 
τίμηση καί τήν άγάπη πολλών καί 
αυτών άκόμη τών ξένων, οί όποι
οι καί εΐχαν έκφράσει τό θαυμα
σμό τους.

Αυτά σέ γενικές γραμμές, α
γαπητοί σύνεδροι, εΐναι τά πε
πραγμένα τοϋ άποχωροΰντος Δ. 
Συμβουλίου.

MIX. ΠΑΝΗΓΤΡΗΣ

ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ
(Συνέχεια έκτη; 1η; Σελίδας 

Συνελεύσεώς μας τής 5ης Μαΐου 
έ.έ.

Εΐχαν στολή 534 προσωπικές 
προσκλήσεις γιά προσέλευση σέ Ι
σάριθμα μέλη τής Ένώσεως μας, 
μέ θέμα τις ’Αρχαιρεσίες. Άπό 
τά 534 αύτά πρόσωπα μόνο τά 
106 βρέθηκαν ταμειακως έν τά
ξει και δικαιούμενα συνεπώς ψή
φου κατά τό Καταστατικό. Καί 
άπό τά 106 αύτά πρόσωπα προ- 
σήλθαν μόνο 54. Εύτυχώς μέ τούς 
54 αυτούς άνθρώπους έγινε άπαρ- 
τία. Έλογοδότησε τό άπερχύμενο 
Δ. Συμβούλιο, έγιναν Αρχαιρεσί
ες καί βγήκε άπ’ αύτές τί νέο Δ. 
Συμβούλιο.

θά ξαναβροϋν άρα γε οί συμ
πατριώτες μας τόν πρώτο ένθου- 
σιασμό τους; Θά συμμετέχουν έ- 
νεργά στις έκδηλώσεις πού θά 
όργανώνη κάθε τόσο τό νέο Δ. 
Συμβούλιο, γιά νά μή ποτισθή κι’ 
αύτό τήν ίδια πικρία μέ τό πα
λαιό; "Ας έλπίσουιιε...

MIX. ΠΑΝΗΙ Ι’ΡΗΣ

ΕΚΟΕΣΙΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδο;) 

προσπάθεια διατηρήσεως τοΰ Σω 
ματείου έν κινήσει καί εκδηλώ
σει, ώστε καί ή παρουσία του καί 
οί έκτακτοί, του πόροι νά έξασφα- 
Αίζωνται.

Εΐσηγούμεθα δθεν τήν πλήρη 
απαλλαγήν τοΰ απερχομένου Δ. 
Σ. άπό πάσης ευθύνης καί συγ- 
χαίρομεν αύτό διά τήν καλήν του 
διαχείρησιν καί τήν αοκνον προσ
παθειών του.

Άπό καθαρός τυπικής πλευ
ράς, διά τήν τάξιν έναντι τής έ- 
ποπτευούσης Νομαρχιακής Αρ
χής, εΐσηγούμεθα είς τό νέον Δ. 
Σ. τό όποιον θά έκλέξητε, νά κα- 
ταρτίζη είς τήν αρχήν έκάστης 
περιόδου προϋπολογισμόν εσόδων 
καί εξόδων καταχωρούμενον εις 
τά Πρακτικά τοϋ Δ. Σ. Τέλος διά 
τά έκτακτα (μή πάγια) έξοδα δέ
ον νά υπάρχει πάντοτε προέγκρι- 
σις τοΰ Δ. Σ. κατά προσέγγισιν 
ποσού καί έκ τών υστέρων έγκρι- 
σις διά τό οριστικόν ποσόν, ώς 
ακριβώς έγένετο μέχρι τοϋδε διά 
τάς σημαντικός έκτακτους δαπά
να;.

Ο απερχόμενος Ταμίας κ. 
Μιχ. Θεοδοσιάδης έπωμίσθη τε
ράστιον όγκον έργασίας, διεκπε- 
ραιώσας αυτόν μέ τήν γνωστήν 
του αμείωταν εύσυνειδησίαν, ή ό
ποια δέον νά τύχη τής προσηκού- 
σης άναγνωρίσεως άπό μέρους 
τής Γεν. Συνελεύσεως.

Η
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΙΙΗ

Πλάτων Μουσαίος
Κωνστ. Κοφτερός 
Μάνας Θεοδοσιάδης

Συνέχεια έκ τή; ΐηξ Σελίδα; 
πην της, διά τήν μή προσέλευσιν 
περισσοτέρων μελών είς τήν τα
κτικήν συνέλευσιν τοϋ Συλλόγου. 
’Ακολούθως ζητά τόν λόγον δ κ. 
Άποστολίδης, ό οποίος εύχαριστεϊ 
τό Συμβούλιον διά τά μέχρι τοϋδε 
πεπραγμένα. Συνιστά δέ, στό νέον 
Συμβούλιον νά έπιμεληθή δύο πρα 
γμάτων (Ιον) Τήν σύστασιν Μου
σείου τής πατρίδος μας είς τό ό
ποιον νά συγκεντρωθώ δ,τι Ολικόν 
ύπάρχει είς στολάς, φωτογραφίας, 
γλυπτά, γοαπτά, κ.λ.π., Άλλά 
δέν νομίζει δμως δτι πρέπει νά γί
νη Μακρηνολιβισιανδ σπίτι, διότι 
θά χρειασθοΰν πάρα πολλά χρή
ματα. Μπορεί νά στεγασθοϋν είς 
οίονδήποτε άλλο κτίριον καί νά 
γίνη άναπαράστασις τοϋ Λιβισια- 
νοϋ σπιτιού καί νά ύπάρχη στο 
Μουσεϊον. (2ον) Νά έπεκταθή ή 
δραστηριότης τών πατριωτών καί 
έξω τών . μελών τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου. Ό n. Άποστολίδης 
προσθέτει περαιτέρω δτι, ή θέλη- 
σίς μας πρέπει νά εΐναι δσάκις 
συμβαίνει κάτι καλόν, νά έκφρά- 
ζόμεθα καί ποιητικώς καί νά Αφι
ερώσουμε καί έναν ύμνον διά τήν 
πατρίδα μας, Μάκρην. Υπάρχει 
ήδη ένας έτοιμος τόν όποιον ζητεί 
τήν άδειαν καί τόν διαβάζει. (Ό 
ύμνος τοϋ κ. Άποστολίδη δημοσι
εύεται είς άλλην σελίδα) . Τήν 
Απαγγελίαν τοΰ ύμνου τοΰ κ. 
Άποστολίδη έκάλυψαν ζωηρά 
χειροκροτήματα. Ό κ. Άποστολί
δης συνέστησε νά τραγουδιέται δ 
ύμνος αύτός, στά σχολεία καί Ιξέ- 
φρασε τήν ίκανοποίησίν του δώ 
τήν ήρεμίαν καί δμόνοιαν πού ε
πικρατεί είς τούς κόλπους τοΰ 
Συλλόγου.

Ό κ. Χατζής προσθέτει τό
τε, δτι δλα έγκρίνονται, άλ
λά διαφωνεί μόνον ώς πρός τό 
«Λιβισιανό Σπίτι» τό όποιον κα
τά τήν γνώμην του πρέπει νά γί- 
'<η δπως ήταν, διότι αύτό καί μό
νον μπορεί, γνήσιο, νά άναπαριστά 
τήν ζωήν τοϋ Λιβισιοΰ.

Κατόπιν λαμβάνει τόν λόγον ή 
κ. Βελισσαρίου, ή οποία ζητά νά 
•/.άμη μίαν διευκρίνησιν πρός τήν 
Γενικήν Συνέλευσιν πάνω στό θέ
μα πού έθιξε δ κ. Άποστολίδης, 
σχετικά μέ τήν έπέκτασιν τής 
δραστηριότητας, τοΰ Συλλόγου καί 
έξω τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου. 
«Χωρίς νά θέλω νά θεωρηθή αύτό 
Απολογία, έπειδή τυγχάνω κΓ έ- 
γώ μέλους τοΰ άποχωροΰντος Δι
οικητικού Συμβουλίου, έπιθυμώ 
νά διευκρινίσφ πρός τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν, δτι τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον έπανειλημμένως έζή- 
τησεν είς διαφόρους έκδηλώσεις 
πού άπαιτοΰσαν προεργασίαν και 
κόπους, τήν βοήθειαν μελών έξω 
τοΰ Συμβουλίου χωρίς δμως δυ
στυχώς νά εύρη άνταπόκρισιν. 
"Ολα τά μέλη τοϋ Δ.Σ. έργάζον-, 
ται έντελώς άνιδιοτελώς χωρίς 
καμμίαν φιλοδοξίαν διότι έχουν, 
κατά κάποιον τρόπον, μιά θέσι είς 
τήν κοινωνίαν καί δέν περιμένουν 
τίποτα άπ’αύτόν.Μάλλον ή θητεία 
τους είς τόν Σύλλογον είναι θυσία 
καί βάρος δΓ αύτούς, ό δέ Σύλλο
γος έπωφελεΐται κατά τόν ένα ή 
άλλον τρόπον. Τό μόνον πού Απο
λαμβάνουν είναι ή ίκανοποίησις, 
δτι έργάζονται 8Γ ένα πατριωτι
κόν ιδανικόν. ’Αποχωρούν δέ μέ 
τό παράπονο, οτι δέν βρήκαν μίαν 
καθολικήν συμπαράστασιν άπό δ- 
λους τούς πατριώτας. Παρακαλώ 
λοιπόν τούς πατριώτας νά δείξουν 
τούλάχιστον μεγαλύτερο ένδιαφέ- 
ρον, είς τό μέλλον. Νά άγκαλιά- 
σουν τό Νέο Διοικητικό Συμβού
λιο πού θά βγή άπό τήν ψήφο τους 
καί νά τό περιβάλουν μέ μεγαλύ- 
'ερη ζεστασιά, ύποστήριξι και ά
γάπη».

Κατόπιν λαμβάνει τόν λόγον δ 
κ. Βαμβακόπουλος δ όποιος εκ
φράζει τήν συγκίνησίν του πού 
παρευρίσκεται Ανάμεσα στούς π«- 
τριώτας καί λέγει δτι«βχι μόνο δέν 
πρέπει νά κατακρίνουμε τήν Διοί- 
κησιν, άλλά πρέπει νά τούς δώ
σουμε ένα μεγάϊ>.ο συγχαρητήριο. 
Δυστυχώς διαδίδονται πολλά διά 
τό Διοικ. Συμβούλιο καί τό συκο
φαντούν άδικα. "Οτι δ ΙΙρόεδρός 
του είναι έμμισθος καί παίρνει 
3.000 δρχ. τόν μήνα κ.λ.π. Φυσι
κά αύτά εΐναι Ανόητα ψεύδη». 
ΙΙροτείνη νά μείνη τό παλαιό Δ. 
Σ. γιά νά τούς δείξουμε πώς τούς 
έχουμε εμπιστοσύνη. Καί πρέπει 
νά ξέρουν δτι πρέπει νά ήγοϋνται 
κΓ δχι νά παρασύρονται άπό τά 
μέλη.

Κατόπιν λαμβάνει τόν λόγον δ 
,κ. Χατζηπαναγιώτου, δ όποιος λέ
γει δτι«δέν ύπάρχει ψέμμα εάν δέν 
ύπάρχη Αλήθεια. Αύτά συμβαίνουν 
πάντοτε. Σημασία έχει μόνον δτι 
οί πατριώται έστερέωσαν βαθειά 
μέσα τους τήν ιδέα τοΰ Συλλόγου 
καί τήν άνάμνησιν τής πατρίδος 
διά τών έκδηλώσεων. 'Όπως δια
πιστώσατε κατηναλώθη πολύς χρό 
νος διά τάς έργασίας τοϋ Συλλό
γου κΓ δ χρόνος αυτός ήταν πλου
σιότατος είς δράσιν και άποδοτι- 
κότητα. Ό Σύλλογος έξεπλήρωσβ 
τάς υποχρεώσεις του προς τούς 
πατριώτας παντοιοτρόπως. Καί 
είς έκείνους πού Απουσιάζουν ά
κόμα από τήν σημερινήν Γεν. Συ- 
νέλευσιν έχει σταθή δ Σύλλογος 
μέσα στή συνείδησί τους. Συνεχί- 
ζων, ό κ. Χατζηπαναγιώτου ανα
φέρει, τήν δράσιν τού Συλλόγου 
είς τόν τομέα τής ιατροφαρμακευ
τικής περιθάλψεως τών Απόρων 
πατριωτών. Κατά τήν διαρρεύσα- 
σαν διετίαν είσήχθησαν Ασθενείς 
εις νοσοκομεία δωρεάν καί μάλι
στα είς νοσοκομεία μή διαθέτοντα 
θέσεις απόρων. Παρεσχέθησαν 
φάρμακα καί έγιναν επισκέψεις 
είς άσθενούντας πατριώτας τόσον 
ύπ’ εκείνου ώς ιατρού δσον καί 
άπό τά άλλα μέλη τοΰ Δ. Σ. Κα
τόπιν ώμίλησε διά τήν έκδοσιν τής 
έφημερίδος καί έτόνισε τάς δυσκο
λίας πού Αντιμετωπίζονται διά 
τήν Ικδοσίν της.

Ή οίκονομ'κή άνόρθωσις τοΰ 
Συλλόγου ήτο β>ιως τό μ'γσλύτε- 
ρον έπϊτευγμά μας Διό νά Εξα
σφαλίσουμε οικονομικά μέσα είς 
αδτόν, έφθάσαμεν στό σημείον τής 
ερανικής εισφοράς μεταξύ μας. 
Σήμερα δ Σύλλογος έχει ξεφύγει 
άπό τήν επαιτείαν. ’Εργάζεται α- 
νιδιοτελώς βοηθούμενος άπό σάς 
καί είναι έντελώς Ανεξάρτητος. 
Πρέπει λοιπόν νά τόν βοηθάτε καί 
νά τόν Αγαπάτε».

Έν συνεχείφ λαμβάνει τόν λό
γον δ κ. Χατξηκωνσταντίνου, ό ό
ποιος λέγει, δτι ή έργασία τοΰ 
Διοικ. Συμβουλίου ήταν μεγάλη. 
«Δέν μπορείτε νά φαντασθήτε τούς 
αγώνας του».

’Αναφέρεται είς τό βιβλίον τής 
κ. Μπουγιούκου - Μουσαίου καί 
συνιστά τήν αγοράν του, άπό βλους 
τούς πατριώτας.

Ακολούθως ζητά τόν λόγον ό 
κ. Β. Χατζησωτηρίου γιά νά πή 
ότι δυστυχώς πολλοί πατριώτες 
ντρέπονται διά τό γλωσσικόν ι
δίωμα τής πατρίδος μας, αύτό τό 
όποιον θαυμάζουν καί μελετούν οί 
ξένοι είς τό βιβλίον τής κ. Μπου
γιούκου.

Περατωθείσης τής συζητήσεως 
έπί Λογοδοσίας τοΰ Δ. Σ. ή Γενι
κή Συνέλευσις ένέκρινε διά βοής 
τά πεπραγμένα τοΰ Διοικ. Συμ
βουλίου καί τής Εξελεγκτικής Ε
πιτροπής καί τούς άτςήλλαξε άπό 
πάσης εύθύνης. Έν συνεχεία ύ- 
φισταμένης, ώς προείρηται νομί
μου Απαρτίας, ήτοι παρόντων 56 
έκ τών 106 ταμειακώς Ενημερω
μένων μελών ά Πρόεδρος τής 
Συνελεύσεως έκήρυξε τήν έναρ- 
ξιν τών αρχαιρεσιών. Μέλη Ε
φορευτικής ’Επιτροπής Εκλέγονται 
οί κάτωθι :

Ο κ. Βασίλειος Χατζησωτηρίου 
Ό κ. Νικόλαος Κάκος.
Κατόπιν έπηκολούθησε ή διανο

μή τών ψηφοδελτίων μέ τά όνόμα- 
τα τών ύποψηφίων, ώς κάτωθι :

Φηφοδέλτιον
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟϊ*  ΡΕΝΑ τό γένος
ΔΗΜ. ΙΙΑΠΑΝΤΩΝΙΟΤ 

ΒΡΑΤΣΟΤ ΧΡΓΣΟΤΛΑ τό γέ
νος ΓΕΩΡ ΤΖΙΖΗ

ΓΕΩΡΓΑΑΙΔΟΤ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
ΖΑΜΠΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ τό γέ
νος ΚΟΜΗΤΟΥ
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΛΑΜΕΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΙΙΑΝΑΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΝΗΓΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΤ ΒΑΣΙΛΕΙ

ΟΣ
ΠΑΙΑΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ τό γένος Κ. 

ΕΜΜΕΗ
ΡΟΔΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΤΖΑΚΩΝΗ ΜΑΡΙΑ τό γένος

ΣΚΤΦΤΟΤ
ΤΣΙΛΛΕΡ ΜΙΧΑΗΛ 
ΧΑΤΖΗΙΙΑΝΑΓΙ2Τ0Τ ΜΑΤ-

ΘΙΛΔΗ τό γένος ΑΘΑΝΑ- 
ΣΙΑΔΗ

Διά τήν’Εξελεγκτικήν ’Επιτροπήν 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΑΝ0Σ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

Πρακτικόν εφορευτική; έπιτροττή; άποτελουμένη; έκ τών 
κ. κ. Χατζησάββα Ίωάννον ώ; Προέδρου, Κάκκου Νικολάου 
καί Κορμπολδ Δημητρίου κατά τήν Γεν. Συνέλευσιν τοϋ Οικο
δομικού Συν)μου τή; 26η; Μαίον 1963 κατά τά; Αρχαιρεσία; 
διά τήν άνάδειξιν τοϋ νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Έττί ψηφισάντων (38) τριάκοντα οκτώ συνεταίρων 
εύρέθησαν έγκυρα ψηφοδέλτια 32 καί έξη (6) ακυρα.

Τά Αποτελέσματα κατά σειράν έπιτυχία; έχουν ώ; κάτωθι

I) Θεοδοσιάδη; Μιχαήλ 30 (ψήφοι)
2) Χατζη·παναγιώτου Παντελή; 28 »
3) Ίωάννου Λουίζο; 25 »
4) Πανηγύρη; Κίμων 25 »
5) Βασιλειάδη; Μιχαήλ 24
6) Ζαμπάκη Δέσποινα 24 »
7) Μουσαίο; Πλάτων 20 »
8) Γεωργαλίδου Αντιγόνη 14
9) Ήλιάδη; Διονύσιος 13

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
»
»

1) Παπαδημητρίου Βασίλειο; 12
2) Άποστολίδη; Μιχαήλ 11 »
3) Κάκο; Νικόλαο; 7 »
4) Τσακιργάννη; Μ ιχαήλ 7 »
5) Παλιργιαννίδη; Φώτιο; 5

ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

»

1) Λαμέρα; Ιωάννη; 26 (ψήφοι)
2) Σώτο; Κων)νο; 23 »
3) Σαπουνα; Μιλτιάδη;

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

15 »

υ Παπαζώτο; Στυλιανό;

Έν Άθήναι;

10 »

τή 26/5/63

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Χατζησάββα; ’Ιωάννη; Κάκο; Νικόλαο;
ΖορμποΑα; Δημήτριο;

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ £Υ/ΣΜΟΥ

Τήν 12ην Ιουνίου 1963 τό έκλεγέν νέον Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοϋ Οικοδομικού Συνεταιρισμού συγκροτηθέν εΐ; 
Σώμα προέβη εί; τήν εκλογήν τοϋ Προεδρείου ώ; έξη;:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χατζηπαναγιώτου Παντελή;
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μουσαίο; Πλάτων
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ Πανηγύρη; Κίμων 
ΤΑΜΙΑΣ Θεοδοσιάδη; Μιχαήλ

ΑΠΛΑ ΜΕΛΗ 1. Βασιλειάδη; Μιχαήλ
2 Ζαμπάκη Δέσποινα
3. Ήλιάδη; Διονύσιο;
4. Ίωάννου Λούίζο;
5. Παπαδημητρίου Βασίλειο;

ΚΟΦΤΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝ
Η ψηφοφορία έπερατώθη τήν 2 
μ. μ. άκολούθως δέ ή ’Εφορευτική 
’Επιτροπή προέβη είς τήν διαλο
γήν τών ψηφοδελτίων, συντάξασα 
περί τοΰ αποτελέσματος τό σχε
τικόν Πρακτικόν βάσει τοΰ οποί
ου έψήφισαν έν συνόλφ 54 καί 
εύρέθησαν έγκυρα ψηφοδέλτια 53.

Έλαβον δέ ψήφους διά τό Δι
οικητικόν Συμβούλιον :

1) Βελισσαρίου Ρένα 45
2) Χατζηπαναγιώτου Ματθ. 44
3) Πανηγύρης Μιχαήλ 39
4) Ζαμπέκη Δέσποινα 33
6) Λαμέρας ’Ιωάννης 33
6) Γεωργαλίδου ’Αντιγόνη 32 
7) Τσίλλερ Μιχαήλ 31 
8) Σαράφης Άνδρίας 30 
9) Βράτσου Χρυσούλα 30 

10) Παναγής Γεώργιος 27 
11) Λαζαρίδης Μιχαήλ 25

12) Τσακώνη Μαρία 23 
13) Παπαδημητρίου Βασίλειρςίβ 
14) ΙΙαύλου Πελαγία 11 
15) Ροδίτης Νικόλαος 10

Διά τήν ’Εξελεγκτικήν ’Επι
τροπήν έλαβον ψήφους :
1) Θεοδοσιάδης Μάνος 44 
2) Μουσαίος Πλάτων 43, 
3) Γεωργίου Γεώργιος 42

Τό Νέον Διοικητικόν Συμβού
λιον απαρτίζουν οί 11 πρώτοι κα
τά σειράν έπιτυχίας μέ Αναπλη
ρωματικούς, τούς 2 (δύο) πρώ
τους, έπιλαχόντας.

Έφ’ ώ συνετάγη τό παρόν πρα
κτικόν, δπερ άναγνωσθέν ύπε- 
γράφη ώς έπεται:

Ό ΙΙρόεδρος 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΤΙ Γραμματεύς
ΚΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΟΤ -

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟ1’

παμψηφεί 
6 ψήφους 
8 ’ »

παμψηφεί

ΙΜ.1!.Μ*
(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδας)

Ό ’Απόλλων εζησε. μεταξύ τών αν
θρώπων, ώς θεάνθρωπος αληθής, τα
λαιπωρούμενος εις χειρονακτίκά έρ
γα, τοΰ κτίστου, τού βοσκού, τοΰ τει- 
χοδόμον, διδάσκων καί καθοδηγών 
τούς ανθρώπους και ένθαρρύνων και 
παρηγορών αύτούς,

Οί "Ιωνες εζησαν μεταξύ τών βαρ
βάρων εθνών, διδάσκοντες καί καθο- 
δηγοΰντες αύτούς, άλλα καί καθι
στώ ντες τόν βίον τους άνθρωπτνώτε- 
ρον.

—Ό ’Απόλλων έκπληρώσας τήν 
εύγενή του άποστοΛη στή γή, έπα» 
νήλθε καί πάλι στόν ’Όλυμπο, δπου 
γίνηκε δεκτός μέ μεγάλες τιμές. ’Ή
τοι καί οί χΙωνες, Ακπληρώσαντες 
τήν άποστολή τους στή γή, είσήλθαν 
ύριστικά είς τήν χορεία τών αθανά
των άνδρών, τιμώμενοι καί θαυμαζό- 
μενοι άπό δλα τά έθνη καί δλους 
τούς ανθρώπους..

—-Ό βίος λοιπον τού ’Απόλλωνος 
πατρός του "Ιωνος, δ«Έ αποτελεί πα
ρά, μια άλληγορική άίΐΈϊκάνησι τής 
ιστορίας τών Ίώνων,

Β'
Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ 

ΤΟΥ ΙΩΝΟΣ

— Κάποτε, ή κόρη τού Έρεχθέως, 
Κρέουσα, μάζευε λουλούδια «χ ρ υ- 
σ α ν τ σ υ γ ή» σέ μία πλαγιά 
τής Άκροπόλεως, τών ’Αθηνών, καί 
μ’ αύτά έστόλιζε τό στήθος 
της. Ό ’Απόλλων πού τήν εί
δε μόνη, εμφανίστηκε μπροστά 
της μ’ δλη του τήν λαμπρότητα, 
«χ ρ υ σ Φ χ α ί τ α ν μαρ ·· 
μ α ί ρ ω ν» καί τήν κατεγοήτευσε 
μέ τήν θεία μορφή του.

—'Έπειτα τήν πήρε άπό τό χέρι 
καί τήν ωδή γη σε στις «προσβόρους 
Μακράς Πέτρας» δπου ύπήρχεν ένα 
άνδρον. (1).

(1) Μακραί Πέτρα ι : έλεγαν δύο 
προέχοντας καθέτους βράχους, στις 
βόρειες κλυτεΐς τής Άκροπόλεως. 
Έκεΐ υπήρχε σπήλαιο, δπου στις ά- 
νασκαψές τοΰ 1869, βρέθηκεχν έπι- 
γραφές, πού απέδειξαν δτι στό άν
τρου αύτό ύπήρχε ιερό του ’Απόλλω
νος, καί δτι σ’ αύτό έλάτρευαν τόν 
Θεό, ώς πατέρα του ’Ιωνος, άπό τήν 
Κρέουο'α.
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Τό ΛΙΒΙΣΙ άπευβύνει τις ευχές του στο νέο Διοικητική 
Συμβούλιο so® Συλλόγου nal καλωσορίζει νέα μέλη τον, 
‘Ιδιαίτερα άπευβύνεται α' αύτά πού && πλουτίσουν μέ χαι- 
νούργιο αίμα καί δύναμι τήν ήγεσία τοΰ Συλλόγου.

Μιά νέα διετία Αρχίζει πάλι μέ προβλήματα, πολλά σχέ
δια περισσότερα καί μεγαλύτερες ελπίδες, ΟΙ ελπίδες, ευτυ
χώς υπάρχουν, κι’ Αποτελούν τό κυριώτερο κεφάλαιο κι 
a-dssfl τοΰ Συμβουλίου.

Είναι άλήβεια, πώς τό νέο Συμβούλιο δέν ξεκίνα ύ'πως 
τά προηγούμενα. Δέν Αρχίζει τήν δρασι του μέ μόνα εφόδια 
τήν ελπίδα καί τό βάρρος. Στηρίζεται οέ βάσεις που έκτι
σαν οί Άλλοι, σέ βεμέλια ysgd κι άκολαυβεΐ τόν δρόμο πού 
χάραξαν οί πρώτοι “Ισως <5 δρόμος αύιύς ναχη άκόμα 
Λγκά&ια μά δέν βά ιών διαβή ξυπόλητο γιατί οί προκάτοχοί 
τον τοΰ Λφιοαν άπλα γιά νά τ& έξομαλύνη. Μιά οικονομική 
Ανεξαρτησία ΐΰτω καί μικρή παί πολλή πείρα πού όσο πιό 
πικρή εΐναι τόσο πιό πολύ βοηβίί.

Άλλά «τή ένα χέρι νίβει τ’ Άλλο καί τά διιή τό πρόσω 
πο». "Ετσι ·κι αύτή τό Συμβούλιο όσα έφόδια κι Άν έχη 
χρειάζεται πάλι τή βοήβεια τών πατριωτών γιά νά μπορέση 
νά προχωρήΰΐι καί νά τούς βόΐιίέήβη μέ τή ΰειρά του. Χρει 
άξίταί βοήβεια κυρίως ήβική ιιαί αυμπαράατααη, γιατί ή 
άδιαφορία παγώνει και τύν πιό βΈομδ ίν^οναιμαμά, άνκ 
κόπτει καί τόν μεγαλύτερο ζήλο.

Δόν ζητούν δέ καί πολλά πράγματα οί λίγοι, αύτοί Sv- 
πού Αφιερώνουν τόαες ώρες o’ Svav άγφνα ώραΐο 

μέν, γι αύτούς πού τόν πιστεύουν, άλλά τραχύ. Θάβείαν μιά 
άνταπόιιριαι στόν έν&βυοιααμό τους, μι& αυμμετοχή ατίς 
έκδηλώσεις τους μιΑ βερμή ύποατήριξι στις προσμάβειές 
τους ίίν όχι άναγνώριαι τών κόπων τους. Αύτό τϊ> τελευταίο 
ξέρουν άπό πρΙν πό)ς βέν πρόκειται νά τό έχουν άλλά είναι 
καί ti μόνο πού δέν τόύς ίνδιαφέρει, Ή ύ,νβρώπινη φύσι 
είναι Αχάριστη καί δεν περιμένουν νά γίνη έξαίρεσις γι’ 
αύτούς-

άέν ζητούν βυσίες άπ’ τούς πατριώτες ύλικές καί ήβακές 
Μιά μηδαμινή συνδρομή καί περισαάνερο ενδιαφέρον, κά
ποια ζεστασιά. Αύτές οί 5 δραχμές τον μήνα παύ δέν 
κοστίζουν τίποτε στόν καβένα, μιιυροόν νά άναχουφίαουν 
όταν μαζευτούν Άλλους πσ,τριώιας πιό Αδικημένους άπ τή 
μοίρα. ’J.AAd ή συμπόνια φαίνεται νάναι κάτι ιιολ,ύ άκριβο 
γιά μερικούς. . .

Κύτυχώς ό'μως εΐναι πολλοί οί πατριώτες πού έχουν 
Αγκαλιάσει βερμάτδν Σύλλογο καί τόν βοηβοΰν στήν εκηλή- 
ραιαι τών άκοπών τον. Άπ” αύτούς περιμένομε νά πείσουν 
και τούς Άλλους, νά διαλύοουν τούς δισταγμούς σαν tig ή- 
λιαχτίδες πού λυώνουν τούς πάγους τής ^agr>gSi..u<Bvtas. . . 
Τα ΛΙΒΙΣΙ πιστεύει πώς σ’αύτή τή νέα δίχρονη βητεϊα 
βά δλοκληρωβή κΤ αύτό όπως έγιναν καί τόσα άλλο κι 
ίλπίζει πώς βΆχη γρήγορα τή χαρά, νά τό βροντοφωνήαη 
άπ’ τΙς στήλες του.

ΡΕΝΑ Β'£ΛΪ2£ΑΡΙ0Υ ~ ΠΑΠΑΝΤίλΝΙΟΥ

ΑΠΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΜΗΝΑ

ΔΕΗ ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ΑΡΑ ΥΠΑΡΧΟ!
Τούτο τόν καιρό, δέν ξέρω ττώς, 

ολο φιλοσοφικές σκέψεις περνούν άτι·’ 
τό μυαλό μου. Άν ήταν κάτι σάν 
τό «Οΰ μπλέξεις» θαλεγα πώς φταί
ει ό Οικοδομικός Συνεταιρισμός ΐ 
Άλλά δέν είναι τέτοιες οι οκέψεις 
μου. Νά π. χ. άρχισαν νά χοροπη
δούν στό μυαλό μου δύο παλιά ρη
τά :

«Σκέπτομαι άρα υπάρχω» και 
«’Αναπνέω άρα ζώ».

ΚΓ Αναρωτιόμουνα άν είναι σω
στά και στέκουν ακόμα, όταν .έπεσε 
τό μάτι μου σ’ έναν παλιό γνωστό α
κουμπισμένο στό βολάν μιάς λιμου- 
ζινάρας, νά περιμένει ρίχνοντας επι
πόλαιες κι’ αμέριμνες ματιές έδώ και 
κεΐ. Τόν ήξερα γιά Πατιρ - έφέντη, 
καί σκέψτηκα μπας κ’ έπιασε δου
λειά οδηγού σέ κανένα μεγάλο τζά
κι. Μά ούτε τό ύφος του ούτε ή κο
στούμια πρόδιναν τίποτα τέτοιο. Τόν 
πλησίασα περίεργος.

— Μπρε δικό σου εΐναι τό κα
ταδρομικό ;

—Καί ποιανού θές νάναι.
-- Μά. . . άπό πότε βγήκες άτΓ 

τά ρούχα σου ;
— Δέ βγήκα άπ*  τά ρούχα μου,, 

άπό τις ιδέες μου βγήκα.
— Δηλαδή ;
— Τις κατάργησα. "Οσο σκε

φτόμουνα μαυρίλα πλάκωνε. Ξεζού
μιζα τό μυαλό μου, ξεραΐλα έπεφτε. 
"Ωσπου μιά μέρα εΐπα «Ώχ αδερ
φέ!» κΓ επαψα νά σκέπτομαι. Κι’ 
άρχισε νά βρέχει χρήμα. Σημασία 
δίν έδωσα, καί ή βροχή έγινε χα
λάζι.

Σκέφτηκσ. πώς μέ δουλεύει καί 
άλλαξα ομιλία..

— Και τί κάνεις έδώ ;
— Περιμένω τή γυναίκα μου πού 

μπήκε γιά ψώνια.

— Μά δώ άπαγορεύεται το παρ- 
κάρισμα, Πέσ’ της νά βιαστή μή 
φας κανένα πρόστιμο.

’ Εκάγχασε.
.... ’Άν τής πώ νά βιαστή θά κά

νει σαράντα ώρες. !<Γ άν μέ πιάσει ό 
φόβος θά πλακώσει ο πόλισμαν. Ε
νώ έτσι δλα θά βολευτούν.

Δέν πρόλαβε νά τό πή καί βγή
κε ή κυρία γιομάτη ψώνια. Κα| μό
λις μπήκε στό αυτοκίνητο φάνηκε ά
πό μακρυά ό πόλισμαν. Βλέποντας 
τον κάγχασε πάλι ό πρώτην Πατίο - 
Έφέντης, καί βάζοντας μπρος μου 
έσκουξε.

— Πάψε νά σκέπτεσαι, άν Θές νά 
υπάρχεις! Κι’ άν σέ τρώει τό δίλη- 
μα νά ’σαι φαλακρός ή άσπροτρίχης, 
Θά γίνεις καί τά. δυό.

Γέλασε χορταστικά κοιτώντας τό 
κεφάλι μου, καί έδωσε φτερά στή λι- 
μουζινάρα του. ΚΓ ήρθε ό άνεμος 
καί σήκωσε τή μαύρη του χαίτη και 
τήν άνέμισε και μου φάνηκε σάν μιά 
τεράστια μαύρη μούτζα.

Παλαβός ήταν ό φιλόσοφος; ’Ή 
μήπως ήρθε ό χρόνος ό παμφάγος 
και έφαγε τό «δέν» άπό τόν πάπυρο 
κι’ έγινε «Σκέπτομαι άρα ύττάρχω» 
αντί «δέν σκέπτομαι άρα υπάρχω»; 
”Η μήπως ήρθε ό κόσμος ανάποδα;

Γ ιά νά ξεφύγω άπό τό φοβερό έ- 
Ρζότημα αρπάχτηκα άπό τό άλλο ρη
τό. «’Αναπνέω άρα ζώ» καί τράβηξα 
μιά βαθιά άναπνοή, κ’ έδωσα και 
μιά τσιμπιά στά καπούλια μου. ΚΓ 
ένοιωσα τήν ανάγκη νά δείξω τήν υ
περοχή μου σέ κάποιον, καί μέ σί
γουρο βήμα πήγα στήν. . . κηδεία έ
νός γνωστού μου.

Αναπνέω άρα ζώ, ξανά ’πα καί 
κοίταξα τόν νεκρό, καί μοΰ κόπηκε ή 
ανάσα. Εΐχε ένα απέραντο χαμόγε
λο, πού δέν τό ’χα ξαναδή ποτέ στό

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Λνό χρόνια πέρασαν άπό τότε, 
ποϊί μας είχε άνατε-ίΣή άπό τήν 
προηγουμένην Γενική μας Συνέ
λευση ή Διοίκηση τοΰ Συλλόγου 
μας. ΙΙει#αρχημένο στήν έντολή 
άνέλαβε τό αποχωρούν Δ. Συμ
βούλια τήν εκτέλεση τής βαρείας, 
άλλά και ώραίας αΰτής αποστολής 
Φιλοδοξία τής Διοικήσεως ήτο 
νά γνωρίση τά προβλήματα τοϋ 
Συλλόγου μας, νά καταπιασδη μέ 
ζέση μ’ αυτά και νά βρή τήν κα
τάλληλη λύση, άψηφώντας κό
πους και θυσίες. Νά Ικανοποιήση 
μέ άλλα λόγια τούς σκοπούς, ποΰ 
θέτει τό Καταστατικό τοϋ Συλλό
γου μας.

ΕΚΘεΙοΞΕΛΕΓΚΤΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Προς τήν Γίνικήν Συνέλίυοιν τ®ν Μελών Ένόσεως Μακρηνών 

καί Λιβιοίανών i! Η ΜΑΚΡΗ.,

’ Εχομεν τήν τιμήν νά εκθέσω- ’ 
μεν πρός τήν Γενικήν υμών Συ- 
νέλευσιν τά αποτελέσματα τοΰ 
πραγματοποίηθέντος ελέγχου τών 
πεπραγμένων τής διετούς χρήσε- 
ως τής ιχρχομένιις άπό τής 16ης 
’Απριλίου 1961 μέχρι και τής 
22ας ’Απριλίου 1963, τοΰ Συλ
λόγου «ΜΑΚΡΗ».

ΙΙροέβημεν είς τόν λεπτομερή 
έλεγχον τής διετούς αύτής δια- 
χειρίσεως κληθέντες πρός τούτο 
σήμερον παρά τοΰ υπό παραίτησιν 
Δ. Σ. καί. ήλέγξαμεν άπαντα τά 
στοιχεία καί δικαιολογητικά εσό
δων και εξόδων, διαπιστώσαντε.ς 
πΛηρη tagiv ιουον εις ,ην τηρ.(- 
σιν τών βιβλίων καί δικαιολογη- 
τικών όσον καί. είς τήν παρακο
λούθησή και ελεγχον τών δαπα
νά»’.

Τά αποτελέσματα τής διαχειρί- 
σεως κατά τήν ύπό έλεγχοί' διετί
αν παρουσιάζονται ώς έξης :

Ε Σ Ο Δ Α :

Συνδρομάί μετ' άφαίρεσιν είσ- 
πρακτικών δικαιωμάτων δραχμ. 
22.4.60.—·

Δωρεαί, Είσιρορ., Ενισχύσεις 
δρχ. 16.617,90

Δικαιώματα ’Εγγραφής δρχ. 
5.480.--

Καθ. Προϊόν Καλλιτεχν. Έκ- 
δηλ. δρχ. 3.304.·—

Καθ. Προϊόν Συνεστιάσεων 
κ.λ.π. δρχ. 4.671.—

Καθ, Προϊόν ’Εκδρομών δρχ. 
2'318.

Συμμετοχή Συν)σμοΰ είς έξο
δα Γραφείου κ.λ.π. δρχ. 9.693,80

Δωρεαί διά Φιλανθρ. Σκοπούς 
δρχ. 5.559.—

Συμβολή ’Επιτροπ. Δραπετσώ- 
νος δρχ. 1.400.

'Τπέρ Λιβισιανοϋ Σπιτιού δρχ. 
750 —

Διάφορα “Εσοδα δρχ. 389.—· 
Σύνολον ’Εσόδων δρχ. 72.64.2,70 

Ε Ε Ο Δ Α .
Παθητικόν' Έςιημερίδος ΑΙ- 

ΒΙΣΙ 11.278,25
Ενοίκια Γραφείου 24.150.—
Καθαρ. Φωτισμ. Τηλεφ. Κοι

νόχρηστα δρχ. 9.803,4.0
"Εξοδα Έγκαταστ. Γραφείου 

καί- Τηλεφώνου δρχ. 3.567.—
Είς φιλανθριοπικούς Σκοπούς 

δρχ. 7.173.—
Γραφική "Τλη - Έκτυπωτικά 

δρχ. 2.067,70
’Έξοδα Γεν. Συνελεύσεων δρχ. 

1.975,50

πρόσωπό του. Χαίρεται, άρα ζεΐ, 
σκέφθηκα καί κρυφά κοίταξα τό 
πρόσωπό μου στόν καθρέφτη. Μ’ 
επιασε τρομάρα. Ήττημένος καί πα
νικόβλητος χύθηκα στό δρόμο. Μά 
τήν ΐδια ώρα χυνόταν άκάθεκτος καί 
ό τέως Πστίρ - έφέντης μέ τή 
λψ.ουζινάρσ του καί μ’ έκοψε στά 
δύο κ' ένα απέραντο χαμόγελο ά- 
πλώθηκε στό πρόσωπό μου καί. . . 
ξύπνησα.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

Ο δρόμος μας δύσκολος, πολύ 
δύσκολος και ανηφορικός. Διότι 
ξέχωρα άπό τά αλλα είχαμε δο
κιμάσει και τό βαρύ πλήγμα, τήν 
απώλεια δηλ. τοΰ άειμνήστου Μιχ. 
Σαράφη, προέδρου τοϋ Δ. Συμ
βουλίου.

Ώς τόσο συνεχίσαμε αλύγιστοι 
τόν αγώνα, πού είχαμε έξ αρχής 
άναλάβει. Αναπτύξαμε, δραστη
ριότητα πρός 6λους τούς τομείς.

Πρώτιστο μέλημα τοΰ Δ. Συμ
βουλίου ήτο ή συγκρότηση τών 
Τοπικών ’Επιτροπών στή Δραπε
τσώνα, Αιγάλεω, Νίκαια καί Ν. 
Μάκρη. Διότι μόνο διά μέσου τών 
Τοπικών ’Επιτροπών θά μποροϋ-

Συνέχεια ε1$ τήν 4η Σελίδα

ΕΝΤΑΥΘΑ 
’Έξοδα παραστάσεως 1.588,75 
Διάφορα ’Έξοδα δρχ. 1.488.— 
Σύνολον Εσόδων δρχ. 63.091,60 

i .Διαθέσιμα είς Ταμεΐον
καί Τράπεζαν δρχ. 9.551,10

72.642,70

Ώς έμφαίνητε καί άπό τήν α
ναλυτικήν κατάστασιν τοϋ Ταμί- 
ου τοΰ Συλλόγου Κου Μιχ. Θεο
δοσιάδη, σ,ί έκ τόόν Συνδρομών 
εισπράξεις κατά τήν ΰπό κρίσιν 
διετίαν αντιπροσωπεύουν ενεργόν 
δύναμιν Συλλόγου 150 περίπου 
τακτικών μελών. Ή δύναμις αυ
τή είναι δυνανβλύγως μικρά; λαμ-· 
βανομένου ύπ’ δψιν τοΰ μεγάλου 
αριθμού τών περί τήν Περιφέρει
αν τής Πρωτευούσης διαβιούντων 
πατριωτών μας. Παρατηροΰμεν 
δηλαδή μίαν βασικήν Αδιαφορίαν 
τής μεγάλης μάζης τών Μακρηνο- 
λιβισιανών. Άντιθέτως δ αριθμός 
τών καταβαλόντων τήν συνδρομήν 
των είς τήν εφημερίδα ΑΙΒΙΣΙ 
εΐναι κατά τι. μικρότερος τοΰ 
διπλάσιου τών καταβαλλόντων τήν 
συνδρομήν τών μελών. ’Εάν ά- 
φαιρεθοΰν οί συνδρομηταί επαρ
χιών καί έξωτερικοϋ, παρατηροΰ
μεν δτι τό ήμισυ περίπου τών 
καταβαλόντων τήν συνδρομήν τής 
τής έφημερίδος δέν καταβάλλουν 
και τήν συνδρομήν τοΰ Συλλόγου.

Αί επιχορηγήσεις τάς όποιας 
εΐχεν επιτύχει ό αείμνηστος Π ρό- 
εδρος τοΰ Συλλόγου Μιχαήλ Σα
ράφης έκάλυπτον τό παθητικόν 
τής Έφημερίδος. Μέ τήν διακο
πήν τών έπιχορηγήσεων τό πα
θητικόν θά αϋξηθή έτι περισσό
τερον έάν δέν αύξηθή ό αριθμός 
τών συνδρομητών. Τό Συμβούλι
ου έπηύξησε βεβαίως τάς αλλας 
δραστηριότητας του (Συνεστιά
σεις, Καλλιτεχνικός έκδηλώσεις, 
έκδρομάς κ.λ.π.) και επέτυχε τήν 
κάλυψιν τοϋ έλλείματος. Ή συμ
μετοχή άφ’ έτέρου τοΰ Οικοδομι
κού Συνεταιρισμού είς τά έξοδα 
τοΰ γραφείου έπέτρεψε τήν ΰ- 
παρξιν υπολοίπου είς τό ενεργη
τικόν τοΰ Συλλόγου.

Όφείλομεν νά έπισύρωμεν τήν 
προσοχήν τής συνελεύσεως είς 
τήν άμεσον Ανάγκην'εύρύνσεως 
τοΰ κύκλιου τών τακτικών μελών 
καί συνδρομητίόν τής Έφημερί
δος, ώς μοναδικού μέσου δημιουρ
γίας σταθερός οικονομικής δα
σέως διά τήν έπιβίωσιν τοϋ Συλ
λόγου. Μέ τήν σημερινήν κατά- 
οτασιν πραγμάτων δ Σύλλογος 
στηρίζεται είς μίαν δράκα αν
θρώπων, οι όποιοι διά τής συμ
μετοχής των είς ολας τάς εκδη
λώσεις τού Συλλόγου έξασφαλί- 
ζουν τούς έκ,τάκτους πόρους, οί 
όποιοι καλύπτουν τήν ανεπάρκει
αν τών συνδρομών. ’Αλλά ώς πό
τε θά διαρκέση αύτό ;

’Έστω πρός έπαινον τοΰ απερ
χομένου Δ. Σ. αί τακτικότατοι 
συνεδριάσεις του καί ή συνεχής

Συνέχεια εϊζ τήν 4η Σελίδα

ΑΠΗΧΗΣΕΙΣ
’Απόσπασμα επιστολής τής 

συμπολίτιδός μας κ. Θεοδώ
ρας Καλαφάτη, τό γένος Σαράφη, 
εγκατεστημένης είς Αυστραλίαν 
πρός τήν κ. Καλλιόπην Μπουγι- 
οΰκου - Μουσαίου :

«. . .Διαβάζω τό ΛΙΒΙΣΙ μέ 
λαχτάρα κι’ ή καρδιά μου πλημ
μυρίζει Από χαράν δταν βλέπω 
τά δνόματα τόσων δικών μου συγ
γενών καί πατριωτών πού ακού
ραστα εργάζονται διά τήν διατή- 
ρησιν τών ιδανικών μας. Πανα
γιά μαζί σας!

Ημείς πού βρισκόμαστε πο
λύ μακρυά αίσθανόμεθα πιό με
γάλη χαρά και άνακούφισιν καί 
μεγαλυτέραν τήν εύχαρίστησιν 
πού μάς προξενεί τό μικρό αύτό 
φΰλλον...»,

ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τό νέον Διοικητικόν Συμβού
λιον τοϋ Συλλόγου συνελθόν 
20 ήμέρας μετά τήν εκλογήν 
του συνεκροτήθη διά μυστικής 
ψηφοφορίας άς έξης :

Πρόεδρος
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 

'Αντιπρόεδρος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΕΡΑΣ 

Γραμματέας 
ΑΗΑΡΕΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ 
., ,^ν,ϊΐίψβςν-.,.^^ 

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΛΛΕΡ

Μέλη : ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΡΕΝΑ, 
ΒΡΑΤΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΑΑ, ΓΕΟΡΓΑ- 
ΑΙΑΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΖΑΜΠΑΚΗ 
ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΛΑΖΑΡΙΑΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΕΟΡΠΟΣ, ΧΑΐΖΗΠΑ- 
ΝΑΓΙΟΤΟΥ ΜΑΤΘΙΛΔΗ.

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Τής Γ' Γενικής Συνελειίοεος τόν μελών τοΰ έν Άθηναις εδρεύ
οντας Σύλλογο», ΰπό τήν επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ MAKPHNQN και 
ΛΙΒΙΣΙΑΙΊΩΝ ‘Ψι ΜΑΚΡΗ,,» τής 5ης Μαΐου 1963 είςτήνέν 
Άθήναις αϊθουααν ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ καί ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΝ Σωμα
τείων έπι τής όδοϋ ‘Αγ. Κωνοταντίνου άριθ. ό.

Έν Άθήναις καί έν τή αιθούση 
τοΰ Συλλόγου Επαγγελματικών 
Σωματείων (οδός ‘Αγίου Κων
σταντίνου 6) συνήλθε σήμερον 
τήν 5ην Μαΐου 1963 ημέραν Κυ
ριακήν καί ώραν 10.30' π.μ. ή 
Γενική Συνέλευσής τών Μελών 
τοΰ έν Άθήναις έδρεύοντος Σωμα
τείου ύπό τήν έπωνυμίαν «Ένω- 
σις Μακρηνών καί Λιβισιανών ή 
Μάκρη. Διαπιστωθείσης έν άρχή 
απαρτίας, παρευρέθησαν έκ τών 
106 ταμειακώς ενημερωμένων με
λών 56. " \ρχ=τ ν. ή Γενική Συ- 
νέλευσις ·ζ.αι ί/λέγο-α' διά βοής 
πρόεδρος Συνελε ιν.,νί δ κ. Χρι
στόδουλος Χατζής, ό όποιος 
λαμβάνει τόν λόγον, ευχαριστεί 
τήν Συνέλευσιν καί συνιστά τήν 
ψήφισιν τών παλαιών μελών τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου, έξαίρων 
τήν δράσιν των κατά τό διάστημα 
τής διετίας προσθέτων δτι, αύτοί 
κρατούν τά νάματα τών έργασιών 
τοΰ Συλλόγου καί δτι αύτοί πρέ
πει νά τά συνεχίζουν. Κατόπιν 
δίδει τόν λόγον στόν άποχωροΰν- 
τα κ. Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου διά 
τήν λογοδοσίαν. Γραμματεύς έξε- 
λέγη ή κυρία Κική Σαραντινίδου 
τό- γένος Δημητρίου Παπαντω- 
νίου.

Τόν άπολογισμόν τών πεπραγ
μένων τοΰ άποχωροΰντος Διοικη
τικού Συμβουλίου ύπδ τοΰ Προέ

ΑΣ ΕΛΠΙΣΟΥΜΕ
ΜΙΧΑΙΙΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

Κουρασμένο τό άποχωρήσαν Δ. 
Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου μας &- 
φθασε έπί τέλους στό τέρμα τής 
πορείας του. ΙΙορείας μεγάλης και 
κουραστικής, γεμάτης ένθουσια- 
σμούς, άλλά καί θλίψεις και άπκ- 
γοητεύσεις.

’Ενθουσιασμούς, μέ τούς όποι
ους καταπιανόταν πάντοτε γιά 
τήν αποτελεσματική άντιμετώπι- 
ση τών έκάστοτε προβλημάτων 
τοΰ συνόλου, άλλά και θλίψεις καί 
άπογοητεύσεις γιά τήν ψυχρή α
διαφορία των πολλ.ών.

"Ενδεκα (11) άνθρωποι ρίχτη
καν στόν άγώνα τόν ώραΐο άλλά 
καί τόν άχαρι, νά βρεθούν συμπα
ραστάτες παντός είδους στούς πολ
λούς, γιά νά επιτύχουν τήν άλλη- 
λογνωριμίαν δλων καί νά καλλι
εργήσουν τήν μεταξύ τους άγάπη 
κατά τό Καταστατικό.

ΓΙοιά δμως ή άπογοήτευσι, δταν 
στίς προσπάθειές τους δέν έβρι
σκαν τήν άπαιτουμένη ανταπόκρι
ση άπό τούς πολλούς συμπατριώ
τες μας; Δοκίμαζαν οί ένδεκα αυ
τοί άνθρωποι τοΰ Δ. Συμβουλίου 
κάθε φορά τήν πικρία νά κάμπτε
ται ολοένα καί περισσότερο 0 
πρώτος ενθουσιασμός, πού είχε έ- 
κδηλωθή στή Γενική μας Συνέ
λευση τής 8ης ’Απριλίου 1960, 
μέ τήν καθολική προσέλευση δλων 
καί μέ θέμα τήν ένωση σέ ένα τών 
δύο έως τότε Συλλόγων μας.

Μικρής ώς τόσο άτυχώς διάρ
κειας ό ενθουσιασμός έκεΐνος, δια
τηρήθηκε κάπως ικανοποιητικά 
στίς πρώτες 8—4 συλλογικές εκ
δηλώσεις, γιά νά άρχίση κατόπιν 
ή κάμψη και μάλιστα μέ ρυθμό δ- 
λοένα καί εντονότερο.

ΟΙ προσπάθειες τών ένδεκα, αν
θρώπων τ’ιϋ Αι· ■ Σσμβουλώιν -γιά; 
τήν δσο τό δυνατό πλατειά συμμε
τοχή τών συμπατριωτών μας, αν
τιμετώπιζαν κάθε φορά τήν πα
γερή αδιαφορία τών πολλών. Ά.- 
πό τό γεγονός αύτό και ή πικρία 
τών μελών τοΰ Δ. Συμβουλίου γι
νόταν δλοένα καί μεγαλύτερη.

Μέ τέτοιες συνθήκες φθάσαμε 
στήν οργάνωση τής τακτικής Γεν.
Συνέχεια εί$ τήν 4η Σελίδα

δρου αύτοΰ κ. Μιχ. ΙΙανηγύρη δ- 
στις δημοσιεύεται είς άλλ.ην στή
λην έκάλυψαν παταγώδη χειρο
κροτήματα. ’Ακολούθως έλαβε τόν 
λόγον δ Ταμίας τού Συλλόγου κύ
ριος Θεοδοσιάδης λέγων τά έξης.

Τά έσοδα τοΰ Συλλόγου συνο
λικά άνήλθον είς 210.668.55 δρχ. 
ώς άναλυτικώς έμφαίνεται είς τήν 
έκθεσιν τής Έξελ) κής ’Επιτροπής 
καί τά έξοδα άνήλθον εις 202. 
117.45 δρχ. παραμένει δέ είς Ά 
τααείον τοΰ Συλλόγου τό ποσόν 
8.551.10 δρχ.

’Ακολούθως δ κ. Χατζής δίδει 
τόν λόγον στήν κ. Καλλιόπην 
Μπουγιούκου — Μουσαίου άντι- 
προσωπεύουσαν τόν άδελφόν της 
Πλάτωνα Μουσαίου άσθενούντα, 
εκπρόσωπον τής ’Εξελεγκτικής 
Επιτροπής.

Ή κ. Μπουγιούκου τονίζει οτι 
τά βιβλία εύρέθησαν έν άπολύτφ 
τάξει, συμφώνως μέ τήν έκθεσιν 
τής Εξελεγκτικής ’Επιτροπής, ή 
όποια δημοσιεύεται είς άλλην 
στήλην.

Ή κ. Μπουγιούκου έν συνεχεία 
έκφράζει τήν λύπην της διότι εί
ναι πολύ ολίγοι οι παροντες. 
Κατόπιν λαμβάνει τόν λόγον ή κ. 
Κατωπόδη καί λέγει δτι, επικρο
τεί τήν γνώμην τής Μπουγιούκου 
καί εκφράζει, καί έκείνη τήν λύ-

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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Κ ΑΛ Αί ΣΤΡΑΤϋϊ & ΠΡΟΚΑΑ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου) ί

Ό καιρός, όσο περνούσε, τόσο 
κάΐ τής Πρόκλας ή ψυχική κατάστα
ση καλλίτερα ισορροπούσε ανακου
φισμένη, προ παντός, άπό τά ενθαρ
ρυντικά του Καλλίστρατου λόγια και 
τήν ειλικρινή αφοσίωση πού τής έ
δειχνε. ’Έτσι, όταν ό Πλοίαρχος έ
φευγε σέ μιά άπό τις ξάστερες, εκεί
νες, φθινοπωριάτικες βραδυές, έπι- 
στρέφοντας στά Πάταρα, ή πικραμέ
νη του Νίκανδρου κόρη παρακαλού- 
σε θερμά τόν Καλλίστραγο νά στεί- 
λη στούς γονείς του τόν γεμάτο άπό 
ιερό λάδι, άμφορέα, τόν όποιο εΐχε 
κερδίσει τάν έπαλθο στούς άρματο- 
δρομικούς αγώνες.

—Προ παντός, γιά τή μητέρα, έ- 
τόνισε. Γιά νά χαρή...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
Βαρειά, ήλιόκαφτη, καταθλιπτική, 

ξημέρωνε .ή μέρα, δταν ή Πρόκλα θά 
έπαιρνε τόν τίτλο της, έκεΐνο τόν τί
τλο που αντιπροσώπευε τό σπουδά- 
στικό της κύκλο.

Ή νέα εΐχε ξυπνήσει μέ σφιγμέ
νη καρδιά. "Ολα’τής φαίνονταν άχα
ρα, μελάγχολικά. «Καί, δμως», σκε
φτόταν, «ή σημερινή μέρα είναι αύ- 

,τή· τού τελειωμού άπό τά βάσανα 
τής Σχολής καί της αρχής μιας και
νούργιας ζωής...».

Μέ ταραγμένη ψυχή σηκώθηκε, ά
πό τό στρώμα της και κατευθυνθηκε 
στόν κοιτώνα τής Άλκινόης.

—Θεία, τής εΐπε άναστενάζοντας- 
μόλις τήν άντίκρυσε, σήμερα πιά. δ
λα τελειώνουν. 01 σπουδές, ή παρα
μονή μου στό σπίτι έτουτο... Παρ' 
ολ’ αυτά, δέν ξέρω τι μέ βασανίζει...

—Γνωρίζω, όμως, έγώ, παιδί μου, 
τής άπάντησ’ έκείνη μέ ύψος σοβαρό. 
Θέλω νά πώ, δτι φεύγεις στην Πα
τρίδα χωρίς εκείνον...

—Πώς είπατε; ρώτησε ή νέα μέ 
έκπληξη τέλειας υποκρισίας.

—Ναί, χωρίς τόν Κσλλίστρατο. 
Μά μή στενοχωριέσαι. Σ’ ένα χρόνο' 
θάναι, ξανά, κοντά σου. Δηλαδή, μό
λις κΓ έκεΐνος τελείωση άπ’ τή Σχο
λή.

Ή Πρόκλα ένοιωθε πώς κλονιζό
ταν κΓ έτουτο τ’ άντιλήφθηκε ή θεία 
της άρκετά καλά.

—Μή σέ ξαφνιάζει, τής ψιθύρισε, 
καλό μου κορίτσι, ή γνώση μου γιά 
τό γεγονός αύτό. Δέ νομίζω πώς εΐ
ναι ντροπή, δταν τό ξέρουμε κι ε
μείς, οί μεγάλοι δικοί σου, άψού φυ
σική συνέπεια ήταν ή ψυχική αύτή έ
νωση, δυό κατάλληλων ηλικιών κάτω 
άπ’ τήν ϊδια στέγη. Πάμε, τώρα, μα
ζί, στή Σχολή σου, γιά τ’ αποτελέ
σματα τών τόσων πνευματικών σου 
κόπων.

"Εξω ή λαύρα τού καλοκαιριού ή
ταν ανυπόφορη. Τά τζιτζίκισ σκορπι
σμένα, παντού συνέθεταν μιά παλμι
κή μονότονη συμφωνία, διαπεραστι
κή, άχαρη, έκνευριστική.

Ή Πρόκλα ελαφρά ντυμένη, τό ί
διο κΓ ή Άλκινόη, δσο τό έπετρεπε 
ή ηλικία, μά κι’ ή θέση που κατείχε 
ό άντρας της, καθώς προχωρούσαν, 
προκαλούσαν τά βλέμματα τών πέρα 
στικών, χωρίς έκεΐνες νά δίνουν ση
μασία.

—Δέ μπορεί, κανείς, νά πάη, σή
μερα, οπουδήποτε χωρίς άμάξι, μο
νολόγησε, στενοχωρημένα, ή Άλκι- 
νόη.

Στή Σχολή τις υποδέχτηκαν μ’ έγ 
καρδιότητα δλο σχεδόν τό διδακτικό 
προσωπικό.. Κατόπιν ό Εισηγητής έ
δωσε . στήν Πρόκλα τήν περγαμηνή 
τής άποφοίτητής της τυλιγμένη μέ 
μιά στενή ταινία πάνω στήν όποια 
ήταν χρυσοκέντητα, τό όνομά της, 
τοΰ πατέρα της και τό όνομα του τό
που, άπό τόν όποιο καταγόταν.

—Θά ήθελα νά μάθω, παρενέβη ή 
Άλκινόη, άν ό τύπος αύτός αντιπρο
σωπεύει και κάποιαν ούσίαν μαθημά
των. Γιατί ή κόρη μας, τώρα τελευ
ταία, τί νά σάς πώ; τό εΐχε ρίξει, 
κάπως έξω.

——Δέ γνωρίζω, γι’ αύτά . πού λέτε,· 
άπάντησε ό Εισηγητής μ’ ευγένεια. 
Μπορώ, δμως, νά πώ μέ βεβαιότητα, 
δτι ή Πρόκλα απέδιδε τό κάθε μάθη
μα μέ καταπληκτική εύκολία καί χά
ρη πού προκαλουσε ευχάριστες εντυ
πώσεις. Δέν εΐχε ανάγκη νά συμβου
λεύεται κανένα πίνακα μήτε καί σχε- 
τίκούς παπύρους. Ή μνήμη και ή κρί 
ση της μας φαίνονταν απέραντες. 
Σάν παράδειγμα σάς φέρνω τήν τε
λευταία της απαγγελία. Έπρόκειτο 
ν’ άποδωση ένα ομηρικό απόσπασμα 
μέ πέντ’ έξη λογιών αναλύσεις. Ση
κώθηκε, τότε, χωρίς δισταγμό, χωρίς 
αμφιβολίες κι’ άρχισε ν’ άπαγγέλλη 
σέ ρυθμό ρητορικό. Ή φωνή της ή
ταν σταθερή, ό τόνος σωστός, ή προ
φορά καλόήχη. Άκόμα ή ακρίβεια 
στήν έκφραση κΓ ή απλότητα, πού 
πάλλονταν άπό μιάν έξαίσια συγ
κίνηση. Τόση γλυκεία αρμονία, ό
λων αυτών, όμολογώ ότι δέν εΐχα ξα
νακούσει. ΚΓ δταν σ’ αύτή τή μα
γεία πρόσθετες καί τήν ομορφιά της, 
τήν εύγένεια, άλλά κάι τή λεπτότη- 
τα, πού άνάδινε ή στάσή της, κατα
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Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

λάβαινες πόσο τέλεια και γοητευτι
κή ήταν...

Τά μάτια τού Εισηγητή λαμποκο
πούσαν σά νάνοιωθε κΓ έκεΐνος τήν 
ϊδια τελειότητα καί γοητεία.

Τιμή μας, λοιπόν εΐναι, κατάληξε 
,ό ανώτερος εκπαιδευτής, πού πέρασε 
άπ’ τή Σχολή μας, μιά τέτοια κρπέλ- 
λα.

Ή Άλκινόη άκουγε σιωπηλή χω
ρίς νάχη τήν εκφραστική δύναμη γιά 
ν’ άπαντήση. Και μόνο βουβά, κα- 
τάφερνε νά έκδηλώνη τήν αντίδρασή 
της. Μ’ ένα μορφασμό... Μ’ ένα δά
κρυ...

Τό βράδυ, στό σπίτι, όλοι πανη
γύριζαν τήν αποφοίτηση τής Πρό
κλας, άπό τή Σχολή. Σέ μιά στιγμή 
ό ς I ερώνυμος υψώνοντας τό ποτήρι, 
ευχήθηκε στήν ανεψιά του, «καλή τύ
χη».

—Μά ή ευχή, ήδη, βρίσκεται στήν 
πραγμάτωσή της, εΐπε σάν σοβαρά 
κΓ άστεΐα, ή Άλκινόη.

—Δέ μένει, λοιπόν, άποφάνθηκε 
ό δικαστικός, νά γνωρίσουν τό ευτυ
χισμένο γεγονός κΓ .οι γονείς τών 
παιδιών, γιά νά έπισημοποιηθή. Πάν
τως, άπό μάς, ύπάρχει ή συγκατά
θεση.

Ή Πρόκλα εΐχε γίνει κατακόκκι- 
νη. Ύστερα σηκώθηκε απότομα και 
μέ κάποια έκδηλη νευρικότητα πήγε 
κΓ έπεσε στό ανάκλιντρο μ’ άναφυλ- 
λητά.

Ή Άλκινόη έτρεξε αμέσως κοντά 
της.

—Δέ ντρέπεσαι λίγο; τής ψιθύρι
σε άχνά. ’Έλα, μή κάνης έτσι, γιατί 
αυτά δέν αρμόζουν σέ νύφουλα ενός 
τέτοιου πσλληκαριού.

Ό Καλλίστρατος απορημένος έ
βλεπε ολη αυτή τή σκηνή, νά ξετυλί
γεται σάν σέ φαντασία, ■ μπροστά 
του, χωρίς νά μπορή ν’ άρθρωση λέ
ξη. "Οταν συνήλθε ξέσπασε σ' έπι- 
φωνήματα χαράς, κΓ ευγνωμοσύνης, 
γιά τήν αναγνώριση τού τρυφερού ει
δυλλίου τους, άπό τό μέρος τών οι
κείων τής Πρόκλας.

«Εΐναι τό πρώτο βήμα, ετούτο, 
σκέφθηκε. Τώρα μάς άπομένει άλλο 
ένα: Τών γονιών. Τών γονιών μας...

Ή Πρόκλα εΐχε πιά, στό μεταξύ, 
σηκωθή. Συνεσταλμένη, σκεφτική, 
χωρίς νά βιάζεται, προχώρησε μέ 
κλονισμένο βήμα πρός τό μέρος τού 
τραπεζιού. Έκεΐ σταμάτησε καί σή
κωσε τά μάτια ψηλά. Τά χείλη της 
άρχισαν νά κινούνται σά νάθελε κάτι 
νά πή, κάτι νά μουρμουρίση. Προ
σπάθησε άρκετά κΓ άφού δέ μπόρε
σε μέ στόμα νά έκψράση έκεΐνο πού 
εΐχε στό μυαλό της, τό έκδήλωνε μέ 
τις άχνες σταγόνες τών ματιών της...

«’Ίσως, νάθελε κάτι, γιά τό χω
ρισμό μας, νά πή», συνέχισε νά σκέ
φτεται ό νέος. «Δέ βαρυέσαι... Άφού 

-τό Θέλει έτσι ή παντοδύναμη Μοίρα, 
τί μπορούμε, έμεΐς οί θνητοί, νά κά
νουμε;»... - ***

Τό καλοκαίρι βρισκόταν, πιά, στό 
γέρμα του, όταν ό Πλοίαρχος γύρι
ζε, ξανά, στήν Αθήνα, στό σπίτι 
τού Ιερώνυμου.

Έκεΐνο τό βράδυ ό Καλλίστρατος 
έπήρε τήν Πρόκλα καί βγήκαν έξω 
στόν κήπο.

Τα λουλούδια κάτω άπό τό βάρος, 
τής άποπνικτικής καταχνιάς έγερναν 
πρός τή γή, βουβά, μαραμμένα.

—Εΐναι ή τελευταία βραδυά, που 
είμαστε μαζί, έδώ στήν Αθήνα, ψι
θύρισε ό Καλλίστρατος, ενώ έσκυβε 
γιά νά κόψη ζουμπούλι.

—Μου φαίνεται πώς εΐναι κΓ ή τε
λευταία τής ζωής μας, άπάντησε ή 
Πρόκλα μέ κόπο.

—Μά τ’ εΐν’ αύτό που λές;

ποίήθεΐσαν είςτά .γραφεία τοΰ έν 
Άθήναις Συλλόγου μας, έλάβαμε 
τήν άπόφασιν, νά ένισχύσωμεν μέ 
κάθε τρόπον, τον Ιατρόν κ. I. Λα- 
μέραν, είς τό νά έκδώση τό έργον 
τοΰ αειμνήστου πατρός του Κων
σταντίνου Γ. Λαμέρα, τό όποιον 
πραγματεύεται τήν ιστορίαν τών 
Κοινοτήτων μας, έν Μ. Άσία, Μά
κρη καί Αιβισίου.

Ή κοινότης Νέας Μάκρης, 4, 
Σύλλογος τών έν Άθήναις Μακρη- 
νών καί Λιβισιανών, δ Οικοδομι
κός μας Συνεταιρισμός, καί πολ
λοί Συμπατριώται μας έκπροσω- 
ποϋντες τούς περί τάς Αθήνας και 
ΙΙειραιά Συνοικισμούς, έν τή έπι- 
θυμία νά έξασφαλισθή ή έκδοσις 
τοΰ έργου αύτοϋ, τήν δαπάνην τοΰ 
όποιου, θά άναλάβη έξ ολοκλήρου 
ό ιατρός κ. I. Λαμέρας, υιός, ά- 
πεφάσισαν νά θέσουν ΰπο τήν προ
στασίαν αυτών τήν έκδοσιν, μερι- 
μνοΰντες, διά τήν ένημέρωσιν τών 
συμπατριωτών μας, περί τής ά-

—Τίποτα... Νά, έτσι τό εΐιτα...
—Έλα, μήν εΐσαι τόσο κουτή, τέ

λειο τής φύσης πλάσμα, τής εΐπε ό 
Καλλίστρατος, ένώ τήν τραβούσε ά- 
παλά κοντά του.

Φοβάμαι, άχνολόγησε ή Πρόκλα.
—Γιατί; μήπως δέν είμαι δίπλα 

σου;
—Δέν ξέρω... Αυτό τό ταξίδι, πού 

πρόκειται νά κάνω, μου φαίνεται πώς 
δέ θά βγή σέ καλό.

—νΩ, πόσο τραγικά, τά λές, μι
κρή μου άγαπημένη ! ΚΓ όμως, πό
σο όμορφα κελαϊδούν τά πικρόλογα 
αύτά, δταν ξεφεύγουν μέσ’ άπό τό 
περίφραγμα τών μαργαριταρένιων 
δοντιών σου!

Ή Πρόκλα γύρισε καί. τόν κύττα- 
ξε θλιμμένα κΓ ύστερα τόν σφιχταγ
κάλιασε σάν κατατρεγμένο πουλί.

—Μή φοβάσαι, τής εΐπε έκεΐνος. 
Σ’ ένα χρόνο θά είμαι καί πάλι κον
τά σου. 'Άν θέλης καί πιο γρήγορα, 
παρατώντας τις σπουδές μου στή μέ
ση. ’Ακόμα και τώρα, μπορώ νσρθω 
μαζί σου.

—"Οχη Καλλίστρατε. Τό λογικό
τερο-εΐναι νά κυλήση κΓ ό επόμενος 
χρόνος. Γιά νά τελείωσης. ’Έτσι θά
ναι πιο καλά. Έγώ, στό μεταξύ, θά 
κάμω τά αδύνατα, δυνατά, γιά νά 
σέ-περιμένω. "Ως του χρόνου... Και 
πάντα...

(άκολουθεΐ)
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Αγαπητέ πατριώτη, | ναγχαιότητος τής έκδόσεως, ή ο-
■ Είς κοινήν σύσκεψιν, «ραγματο- ποια θά έξασφαλίση είς το μέλλον

τήν ιστορίαν τής χαμένης μας πα
τρίδος, διά τήν όποιαν τόσον ημείς 
όσον καί τά τέκνα μας, πρέπει νά 
είμεθα υπερήφανοι. Ή έπιτροπή 
έπίσης θά άναλάβη νά έγγράψη 
συνδρομητάς, οί όποιοι θά κατα
βάλουν. τό ήσισυ τής αξίας, τοϋ 
Α'. τόμου, έκ 200 σελίδων περί
που, έκ δραχ. 50 καί άφοΰ παρα- 
δώση τό έργον, τάς υπολοίπους 
50 δραχμάς.

ΙΙρός τόν σκοπόν αύτόν, τά μέ
λη τής ’Επιτροπής θά έφοδια- 
σθοϋν, διά επισήμου δελτίου εισ
πράξεων συνδρομών, καί ύπευθύ- 
νως. θά διαφυλάττουν τά χρήματα, 
μέχρι τής παραδόσεως τοϋ έργου 
είς τούς συνδρομητάς.

Ή όλη αξία τοΰ έργου θά άνέλ- 
θη εις 200 δραχμάς.

Ή έκδοσις θά γίνη είς δύο (2) 
τόμους.

Μετά τό πέρας τής έκτυπώσε- 
ώς τοΰ Α'. τόμου, θά άρχίση ή 
έκδοσις τοΰ Β'.
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Είναι κάποια άκτή κεϊ κάτω καπετάνιε 
πζ,ος τ’ ’Ανατολικά.
Έκεΐ εχει ενα άλλο χρώτια ή ϋ-άλαορα. 
έκεΐ 8χει Sva άλλο χρώμα ό ούρανός. 
Εΐναι αδύνατο νά λα-Οέψης.

Νύχτα μέρα, 
μά .'ΐοο πάντων tij νύχτα 
Αχολογοϋνε έκεΐ κάτι άναφνλλητά 
μέσ’ άπ' τήν Ασημένια ομίχλη. . . 
Γίιάσε χαρτί καπετάνιε, 
πιάσε μολύβι

ΙΙερνώντας μπορεί ν’ άκούσης και λόγια. 
Κανένα μήνυμα, ποΰ ξέρεις; 
πού ή αβάσταχτη ύπομονή μαζ 
περιμένει.

Άπό τό βιβλίο «ΣΜΥΡΝΗ» 
τοϋ Στεργίου Σκιοδδ

Έκ τής αξίας τών βιβλίων, οί 
Σύλλογοί μας θά κρατήσουν ποσο- 
στόν 20% ύπέρ τών άγαθοεργών 
αύτών σκοπών.

Τά μέλη τής Επιτροπής, ανε
ξαρτήτως τής προσπάθειας διά 
τήν εγγραφήν συνδρομητών, θά 
έπιδιώξουν καί τήν ε'ίσπραξιν με
γαλύτερων χρηματικών ποσών, ό- 
πό τύπον δωρεών καί ενισχύσεων.

Εις τό τέλος τοϋ έργου, θά δη- 
μοσιευθή πίναξ τών ονομάτων τών 
ένισχυτών καί Δωρητών τής έκ- 
δόσεως.

Παρακαλοΰμεν σχετικώς δπως 
μάς πληροφορήτησε έάν θά θέλα
τε νά σάς άποστείλωμεν έντυπα τά 
σχέδια τής έκδόσεως μετά τών πε
ριεχομένων ώς καί διπλότυπα εισ
πράξεων.

Έπι τή εύκαιρία οεχθήτε, 
τούς πατριωτικούς μας χαιρε
τισμούς

Διά τήν Επιτροπήν
ΜΙΧΑΗΛ ΙΙΑΝΗΓΓΡΗΣ

ΣΙΜΟΣ ΙΙΛΗΑΔΟΤΙΟΓΛΟΣ

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
—Έ τύχη τοΰ κάθε ανθρώπου 

βρίσκεται στά χέρια του.
ΒΑΚΩΝ

7—Ή συνείδησις είναι τό απα
ραβίαστο άσυλο τής άληθείας τοΰ 
ατόμου.

ΝΑΠΟΛΕΩΝ
—Ή περιέργεια είναι μιά ά

πό τις μορφές τής γυναικείας γεν
ναιότητας.

ΒΙΚΤΩΡ ΟΪΓΚΩ

ΜΕΝΤΙΟΥΜ
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ITO ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΛΑΚΑ)

Δέχεται καδ” έκάστήνί 
5—12 π. μ.καΐ 4—8 μ. μ.

Διεύδονσις s 
Παρδενίο« 6 καί ^αταρά 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΪ
Διαβιβάζομεν τά θερμά συγχαρη

τήριά μας είς τήν κ. Μπιττάκη, τό 
γένος Μαρατσίνου διά τους γάμους 
τής κόρης της ΈλιοΌ’άβετ μετά του 
κ. Μιχαήλ Τενέ. Είς τούς εύτυχεΐς 
νεόνυμφους εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν.

ΔΩΡΕΑΣ
Ή οικογένεια Αντωνίου Σαράφη 

μάς άπέστειλεν δραχμάς δισκοσίας 
είς μνήμην τού αειμνήστου συζύγου 
καί πατρός των Αντωνίου Σαράφη, 
υπέρ τού Φιλανθρωπικού Τμήματος 
τοΰ Σ υλλόγου.
ΠΕΝΘΗ

Άπέθανε καί έκηδευθη είς Νέαν 
Σμύρνην ό Νικόλαος Άντ. Παυλίδης, 
ιατρός. Τά τέκνα του Κ,αλλιρρόην καί 
Κωνσταντίνον Τσαγγάνον, Ξενούλαν 
καί Άθαν. Παπαθανασίου, Αντώνι
ον καί Άνναν Πσυλίδου, τήν άδελ- 
ψήν του Αικατερίνην Καραβασίλη ώς 
καί τούς λοιπούς συγγενείς συλλυ- 
πούμεθα θερμά.

— Άπέθανεν και έκηδευθη είς Η 
Μάκρην ή Δέσποινα Καλιντζή τό 
γένος Καράκουζα. Τόν άνδρα της 
Βασίλειον Καλιντζήν καί τά τέκνα 
της Μιχαήλ καί Ευαγγελίαν Κα- 
λιντζή συλλυπούμεθσ θερμά.

ΚΑΤΑΧΡΗΙΙΣ ΚΑΦΕ ΚΑΙ 
ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΠΡΟ- 
ΚΑΑΗΠΡΟΟΡΟΝ ΓΗΡΑΣ;

'Ο Αβραάμ Γκολντσάΐν, καθηγη
τής τής φαρμακολογίας τού πανεπι
στημίου Στάνφορντ στήν Καλιφόρνια·, 
κάνει ανησυχητικές υποθέσεις πού ά- 
φαρουν τις γεννητικές ζημίες πού 
μπορούν νά άποδοθουν στήν συνε
χώς αύξανομένη χρήσι ενός μεγάλου 
αριθμού χημικών ουσιών, συνθετικών 
ή οχι, τις όποιες θεωρεί έξ ϊσου Επι
κίνδυνες μέ τις οαδιενεργους ακτινο
βολίες. Πρόκειται δέ, τις περισσότε
ρες φορές, γιά χημικές ουσίες μέ ά*  
ποδεδειγμένη τροποποιητική οράσι 
εις βάρος τής κληρονομικότητας τών 
κυττάρων. Μιά τέτοια ούσία μπορεί 
νά προκαλέση πρόωρον γήρας, άλλοι 
ώσεις τής γενεάς κλπ.

Ό Γκολντοτάϊν, συγκαταλέγει 
μεταξύ αύτών τών ουσιών, κατά 
πρώτον λόγον τήν καφεΐνη, τήν τοξι- 
κή έκείνη ουσία πού περιέχει σέ με
γάλη ποσότητα ό καφές καί πού α
ποτελεί ένα άπό τά κύρια αλκαλοει
δή τού τσαγιού, Ακολουθούν ή μορ
φίνη, ή νικοτίνη, ή ύδροκορτίζονη 
πού χρησιμοποιείται γιά θεραπευτίτ 
κούς σκοπούς, μερικά άναισθητικά 
περιωρισμένης χρήσεως κλπ. Ό ίδι
ος έπιστήμων θεωρεί ώς πιο ύποπτες 
έκεΐνες πού εΐναι περισσότερο· διαδε
δομένες καί πού καθημερινώς είσά- 
γονται στόν οργανισμό, δηλαδή τήν 
καφεΐνη καί τήν νικοτίνη.

Έξ άλλου έχει υπολογίσει ότι τρι
ακονταετής συνεχής χρήσις του κα
φέ προκαλεΐ στόν όργανισμό τήν ί
δια βλάβη που θά προκαλουσε μία 
ακτινοβολία 2G.000 Ραίντγκεν. 
Μπροστά σέ έναν τέτοιο ύπολογισμό 
θά μπορούσε κανείς νά διερωτηθή, άν 
αύτό ισχύει και γιά τις 150 γενεές 
τών Κινέζων πού κάνουν συνεχή χρή
σι τσαγιού.

ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ
Δέν σταματά όμως έδώ. Τις ίδιες 

επιβλαβείς ιδιότητες έχει καί ή αίθι- 
λ:κή αλκοόλη, πού δέν είσάγεται 
στόν οργανισμό, μέ τό κρασί ή τήν 
μπύρα, άλλά εύρίσκεται μονίμως ά
κόμα καί στούς άνθρώπους πού δέν 
πίνουν. Τέλος, κατηγορεΐται γιά τόν 
ίδιο λόγο καί ή βιταμίνη C (άσκορ- 
χ:κόν οξύ) τής οποίας ή έλλειψις έ
χει, ώς γνωστόν, ολέθρια αποτελέ
σματα.

Μπροστά σέ τόσες Αντιφά
σεις μένει κανείς πολύ σκεπτικός, αν 
μάλιστα προσθέσωμε καί τήν ειδησι 
ότι στό γεροντολογικόν τμήμα ενός 
εργαστηρίου τής Βαλτιμόρης, παρε- 
τηρήθη, δτι οί τροφές πού έχουν ύπο- 
στή βομβαρδισμό άκτίνων X (έως 
100.000 Ραίντγκεν) αυξάνουν τήν 
διάρκεια τής ζωής!

ΟΔΟΧ NIK.IOV 9
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Κ A ι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ένυπόγραφα άρθρα δέν 

έκφράζουν ύττοχρεωτικά και τάς 
Απόψεις της εφημερίδας. Τήν 
εύδύνην τής Ακρίβειας καί τον 
■περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οΐ συγγραφείς των

Ή κυάμωσις ή κυαμισμός ή φαβι
σμός εΐναι νόσος προκαλουμένη έκ 
τής βρώσεως κυάμων. (κοινώς κου
κιά). Πρόκειται περί νοσηρού συν
δρόμου χαρακτηριζόμενου ύπό αίμο- 
Χύσεως, ήτοι καταστροφής τών έ- 
ρυθρών αιμοσφαιρίων τήν όποιαν ακο
λουθεί αίμοσφάιριν.ουρίσ και ικτερι
κή ή ύπεκτερική χρώσις τοΟ δέρμα
τος

Ή νόσος εμφανίζεται α) έκ τής 
βρώσεως νωπών κουκιών ή έψημένων 
νωπών ή καί ξηρών κατά την χειμε
ρινήν περίοδον, κατά συνέπειαν εΐναι 
δυνατόν νά προσβληθή κανείς καθ’ δ
λον το έτος καί κυρίως κατά τήν άνοι
ξη οτε γίνεται ή μεγαλύτερα κατανά
λωσές νωπών κυάμων. β)προκει μενού 
περί βρεφών κατόπιν Θηλασμού γά
λακτος έκ τής μητρός ήτις έγευμά- 
τισεν κουκιά καί ανεξαρτήτως άν 
αυτή ένεφάνισε σύνδρομον κυαμώ- 
ο’εως. γ) διά τής όσφρήσεως νωπών 
κυάμων. 6) κατόπιν εισπνοής τού α
ρώματος τών άνθέων τών κυάμων.

Οί κύαμοι (τά κουκιά, φάβα) α
νήκουν εις τό έτήσιον φυτόν φέβα 
βούλναρις τής οικογένειας τών ψυ-· 
χανθών καί τής όμάδος.τών βικωδών.1 
’Από άρχαιοτάτων χρόνων εΐναι γνω
στοί καί καλλιεργούνται είς τήν Ευ
ρώπην, Αίγυπτον, ’Αραβίαν, Περσίαν, 
’Ασίαν καί αλλαχού. Πατρίς των 
φαίνεται δτι εΐναι ή ’Ασία καί δή ή 
Περσία. Γενικώς εύδοκιμοΰν όπου καί 
ό σίτος, εΐναι εύγευστοι καί Θρεπτι
κοί.

। Ό "Ομηρος είς·τήν Ίλιάδσ. άνα- 
। φέρει τούς κυάμους (θρώσκουσιν κύα

μοι μελανάχρωες ή ’ έρέθινθοι) 
Έπίσης άναφέροντάι άπό τόν Ηρό
δοτον, Πλούταρχον, Θεόφραστον, Ά- 
ριστοφάνην, Εμπεδοκλής Πλάτωνα 
καί Διοσκουρίδην.

Οι ’Αρχαίοι τούς, έχαρακτήριζον ώς 
ψυσσώδεις, διεγερτικούς, αφροδισια
κούς καί γενικώς ακαταλλήλους διά 
τούς έπιδιώκοντας γαλήνην πνευμα
τικήν. Έξ όλων τών. αρχαίων ό Πυ
θαγόρας συνεβούλευσε «τών κυά
μων άπέχεσθε». Περί τούτων βρα- 
δύτερον άναψέρουν πολλοί Ρωμαίοι 
συγγραφείς όπως ό Όράτιος, ό ’Ο
βίδιος καί ό Πλύνειος καί βραδύτε- 
ρον ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς καί 
άλλοι.

Ή κυάμωσις ώς νόσος έμφανίζε- 
ται είς οίανδήποτε ηλικίαν άλλά πε
ρισσότερον επικίνδυνος εΐναι κατά 
τήν βρεφικήν καί παιδικήν ηλικίαν 
διότι διαδράμει μέ εντονότερα συμ
πτώματα καί γενικώς βαρυτέραν κλι
νικήν εικόναν μέ’ δυσμενή πρόγνωσιν 
διά τήν έπιβίωσιν τού πάσχοντος.

'Ο φαβισμός ύπήρξεν άντικείμενον 
ενδελεχούς κλινικής καί έργαστηρια- 
κής έρεύνης άπό παλαιοτάτων χρό
νων, διότι παραμένει αδύνατος ή ά- 
νεύρεση τού αιτίου τό οποίον έκλεκτι- 
κώς έπι ορισμένων άτόμω-v προκαλεΐ 
τό νοσηρόν σύνδρομον.

Ή κλινική εικών χαρακτηρίζεται 
άπό όξείαν αιμολυτικήν κρίσιν συνό
δευα μένην ύπό ρίγους, πυρετού,’ άνη- 
συχίας, δυσφορίας, γαστρικών ένο- 
χλημάτων ώς καί υπό ικτερικής ή 
ύπ ικτερικής χροιάς του δέρματος 
(κοινώς κιτρίνισμα). At τελευταίοι 
πρόοδοι τής ιατρικής απέδειξαν, δτι

Α· @ Η ΐ&ϊ
__ . j ΛΑΜΠΡΑ

Ή ιστορία τών Ίώνων, αρχίζει ά
πό τόν γενάρχη τους, τόν "ίωνα, γιά 
τόν όποιον διεσώθησαν δύο παραδό
σεις.

--Σύμφωνα μέ τήν πρώτη, ό ’Ίων 
ήταν απόγονος τού Ουρανού καί τής 
Γής. Τό γενεαλογικό του δένδρο, έ
χει ώς έξης:

—Ό Ουρανός καί ή Γή, έγένυη- 
σαν τους έξ Τιτάνες. 'Ένας άπ’ όώ- 
τούς ήταν καί ό Ίαπετός.

—Ό Ίαπετός, έγέννησε τόν Προ
μηθέα.

--Αυτός έγέννησε τόν Δευκαλίωνα.
·"·~ Ο Δευκαλίων έγέννησε τόν 'Έλ

ληνα.
—Ό^Έλλην, έγέννησε τόν Δώρο 

καί τόν -οΰθο.
— Ο "ούθος τέλος έγέννησε τόν 

Ίωνα καί τόν ’Αχαιό.
—Άπ’ τους προγόνους, τού ’Ίω-_ 

νος, ό Δευκαλίων ήταν ό ευνοούμενος 
τών Θεών, ώς θεοσεβέστατος. ’Ακρι
βώς γί αύτό, δταν ό Ζευς άπεφάσισε 
νά κσταστρέψη, τό άνθρώπινο γένος 
λόγω· τής άσεβείας του μέ κατακλυ
σμό, έπέστρεψε στόν Δευκαλίωνα, νά 
κατασκεύάση μιά κιβωτό, νά κλεισθή 
μέσα σ’ αυτήν,’ μέ τήν γυναίκα του. 
τήν Αύρρα, καί νά.σωθή «ε ύ 6 ο u-

λ ί η ς τ ε καί ε ύ σ ε 6 ε ί
α ς ένεκα» (Λουκ. Λ. 22) 
12) δταν άρχισαν, νά υποχωρούν τά 
υδάτα τού κατακλυσμού στήν κορυφή 
που Παρνασσού. (*.)  (Λουκ. 5)3).

• -—Περίφημος δμως πρόγονος του 
’Ίωνος ήταν καί ό Προμηθεύς, πού 
μετέφερε τό πυρ άπό τόν ουρανό κσί 
τό μετέδωσε στούς ανθρώπους, διδό
ξας συγχρόνους αυτούς καί τίς διά
φορες, τέχνες, έξ ου καί τό γνωστό 
«π ά σ α ι τ έ χ ν α ι β ρ ο- 
το.ΐσιν έκ Π ρ ο μ η Θ έ ω ς».

Μέ τή μεγάλη αυτή προσφορά τοΰ 
Προμηθέως, ό βίος τών ανθρώπων έ- 
γινεν ανετότερος. Άλλά ό Προμη
θεύς τιμωρήθηκε σκληρά. Τόν έδεσαν 
οί θεοί στόν Καύκασο, καί ένα ά
γριο πουλί, πού κατέβαινε κάθε μέ
ρα άπό τόν ουρανό, κατεσπάραξε 
τά σπλάχνα του, μέχρις δτόυ ό· 
'Ηρακλής, έτόξεψε τόν γυπα αυτόν 
κα.ϊ έσωσε τόν ηρώα.

(*)  Ό κατακλυσμός αυτός, σύμ
φωνα μέ τήν παράδοση συνέβη έπι 
Βασιλέως τής Βοιωτίας Ώγύγου ·έκ 
του όνόματος δέ αύτοΰ έκάλεΐτο καί 
ή Βοιωτία Ώγυγία.

-—"Υστερα άπό αυτό, ο Ζεύς τόν 
έσυγχώρησε καί τόν πήρε στόν ’Ό
λυμπο, σάν σύμβουλο καί- όδηγό τών 
θεών.

—Αύτοί λοιπόν ήταν οί πρόγονοί 
του 'Ίωνος. Επομένως καί όί άπόγο- 
νοι του, έπρεπε, νά υπολογίζουν στήν 
εύνοια καί τήν προστασία τών θεών, 
όπως ό Δευκαλίων, συγχρόνως δμως 
ώφειλαν νά διδάξουν, τίς τέχνες καί 
τον - πολιτισμόν είς τούς .άνθρώπους.

—Τήν ύποχρέωσιν αύτήν οί ’Iq- 
νες, αναλάμβαναν, σάν προγονικό 
παράγγελμα, καί έγνώριζάν δτι γιά 
νά έκπληρώσουν τήν προγονική αυτή 
έντολή, θά υφίσταντο ταλαιπωρίες, 
άλλά στό τέλος θά έδοξάζοντο καί 
Θά κατελάμβαναν στόν κόσμο μιά Θέ- 
σι αθάνατη, δπώς ό Προμηθεύς.

— Ετσι μπορούμε ίσως νά έξηγή- 
σουμε καί τόν περίεργο άλλως μύθο 
τού Προμηθέως, δτι μόνον μέ κόπους 
καί πολλές θυσίες εΐναι δυνατόν νά 
έπιτύχουμε στήν πρόοδο του ανθρώ
που καί. τής κοινωνίας;

—Ή καταγωγή αυτή τών ’ 1 ώνωυ 
πού προοιώνιζε ένδοξο καί. έπιτυχές 
μέλλον, θά έπρεπε νά ικανοποίηση 
κάθε εύγενή ■ φιλοδοξία τους.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ή νόσος παρουσιάζεται είς άτομα
έκ τών ερυθρών αιμοσφαιρίων τών 
οποίων υπάρχει έλάττωσις ή έ'λλει- 
ψις έ,νός ειδικού ένζυμου, τό όποίον εΐ 
ναι υπεύθυνον διά τήν διατηρησιν τής 
άκεραιότητος τών ερυθρών αιμοσφαι
ρίων.

Ή έλάττωσις ή έλλειψις τοΰ άνω- 
τέρο.υ ένζυμου κλήρονομικώς μεταδί
δεται έκ τής μητρός πρός τά τέκνα.

XQΡΙΧ ΓΧΟΛIΑ !
Πρός ϊϋν Εφημερίδα Μακρηνών καί Λιβισιανών τό «Αίβισι».

Αθήνας
Παρακαλώ δημοσιεύσατε είς τήν έ- 

φημερίδα μας ώρσμένες νοοτροπίες 
συμπολιτών μας, τάς όποιας διεπί- 
στωσα στήν έπτάμηνον θητείαν μου 
ώς μέλους τής Τοπικής ’Επιτροπής 
Δραπετσώνος. Διεπίστωσα άπό ώρι- 
σμένους τό μικροσυμφέρον, τήν εξυ
πνάδα μερικών νά διαβάζουν έπι 2 - 
3 χρόνια τήν εφημερίδα δωρεάν χω
ρίς νά σκέπτονται τους κόπους καί 
τά έξοδα, που άπαιτουνται γιά τήν 
έκδοσή της.

Χωρίς νά θέλω νά σημειώσω τά ό- 
νόματα ενός έκαστου διά λόγους 
σκοπιμότητας παραθέτω αυτούσιο 
τόν διάλογο πού είχα μαζί τους.

*0 πρώτος:
—Ίπέθανιν, Διαμαντή, ή έξαδέρ- 

φισσά σου στήν Αάριοσαν;
—Ναί. πού τόμαθες;
—Στήν εφημερίδα τούν Μακρη-

νών.
—Κι’ έμεΐς γΓ αύτό βγήκαμε, νά 

εισπράξουμε τις όφειλόμενες συνδρο
μές σας.

Συμπληρώνει ό γυιός:
—Μωρέ, ζλιαμαντή, Ιού έχεις νά 

φάς κΓ νά πιής. τι τούθ Θέλεις τούν 
Σύλλογουν;

—Ναί, μά άν δέν κινηθούμε πώς 
θά μάθετε τά νέα τών Πατριωτών 
μας; * , r ' !

—Δέ βαρυέσαι, ας μη ςαναστει·· ι 
λουν, δέ μοι χρειάζιτι.

—-Έ, τότε πλήρωσε τις οφειλές. 
σου, πού φαίνεσαι άνοικτός τρία χρό
νια.

—Έν πληρώνου τίποτα.
—Γειά σας. καί σας εύχαριστώ.
Ό δεύτερος:
—Γειά σας. Σκοπός μας ή τακτό-: 

ποίησις τής ταμειακής σας κατσστά- 
σεως;

—Άκουσι, Διαμαντή, Ίγώ δέν 
ξαναθέλου εφημερίδα, νά μήν ξανα- 
στείλητι κί του. χρέους μου Θα πιρά
σου άπου τού σπίτι, νά σοι τά πλη- 
ρώννου λίγα. - λίγα.

Δέν ξαναπέρασε.
Τρίτος:
—Πατριώτη, όφείλεις κάτι συνδρο

μές άπό τήν έφημερίδα κλπ. ’Άν ε- 
χης τήν καλωσύνη, δόσε δ,τι μπο
ρείς.

—’Άλλαξα σπίτι καί τήν παίρνω 
μέ καθυστέρηση καί δέ θέλω νά μου 
ξαναοπείλέτε έφημερίδα είπε. Θυμω
μένος.

—Καλά, μά γι’ αυτές, πού έλαβες 
ώς τώρα τί Θά γίνη;

-.—’Άς μή μ’ έστελλαν.
—Ε.ύχαριστόυμεν.
Τέταρτος:
—Άκουοι, Διαμαντή μου: Ίβώ έ 

θέλου νά γράφουσιν αυτές τις αηδίες 
•κί νά μάς ξιφτιλίζουσιν έτσι στούς 
ξένους. ’Έτσι ίμίληννά μούν καλέ ή- 
μες στήν πατρίδα μας; Ττέ! Άκουσι 
νά σου πού, καλή μέρα, άμα ξαναγρά 
ψουν θά διαγραφτού — ’ΈΘ θελου νά 
τά διαβάννου αυτά.

—·ΧΕ, τί θέλεις/ Θεία νά δισβά- 
ζης;

—Νά ίβώ πληρώννου. Ποιοι 
ήβγαν τώρα στού Σύλλοουν;

—Αύτοί,. πού. ψήφισε^.
—Κί Πρόεδρους;
—‘Ο κ. Πανηγυρης.
—-Ή Μιχσλάκης;
—Ναί.
—-Κύτάξι, παιδί μου, νά τούς πής, 

ίβώ ίγράφτηκα στόν Σύλλοουν, γιά 
ναχου του γιατρόν μου δουριάν κί τά 
φάρμακά μου δουριάν. Άλλέτινα, 
γιατί νά πλϊΐρώννου, όταν έν έχου κί 
τού Νουσουκουμείου μου δουριάν:

Αυτά διεπιστώοαμεν καί άλλα 
πολλά.

Επιβάλλεται λοιπόν, ή νέα Διοί- 
κησις του Συλλόγου νά προβή σέ ρι
ζικήν έκκαθάρισιν καί νά μείνουν έ
κ εΐναι, πού πραγματικά θέλουν νά ύ- 
πάρχη καί νά ζή ό Σύλλογος, πού 
δέν είναι λίγοι.

ΑΔΑΜ. ΣΚΥΦΤΟΣ.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
0 ΊηοοΟξ, ό Σατανας κοι 

6 Τοάρος.
Στό Ι88ό ό Σύρμαν βρισκότανε 

στήν Κοπεγχάγη, έπι κεφαλής ενός 
λαμπρού θιάσου, κΓ έδινε μέ μεγάλη 
έπιτυχία παραστάσεις στό Βασιλι
κό θέατρο. 'Ένα απόγευμα εΐχε τήν 
τιμή νά προσκληθή άπ’ τόν βασιλέα 
Γεώργιο, πού βρισκότανε τότε στήν 
Κοπεγχάγη, σέ φιλικό περίπατο, λί
γο πιο έξω άπ’ τήν πόλη. Ένφ εί
χαν άπομακρυνθή άρκετά άπορροφη- 
.μένοι κΓ οί δυό τους άπό μιά συζή-1 
τηση περί θεάτρου καί τέχνης, συ
νάντησαν στό δρόμο τόν Τσάρο τής 
Ρωσίας κο:ί τόν βασιληά τής ’Αγ
γλίας πού βρισκόντουσαν κΓ αύτοί. 
στήν Δανία. ’Ακολούθησε μιά έγκαρ- 
διοτάτη συνομιλία, κΓ όλοι μαζύ συ
νέχισαν τόν περίπατο. Άξαφνα δμως 
βροντές κΓ αστραπές στον συννε
φιασμένο ουρανό, φανέρωναν δτι έρ- 
χότάυ καταιγίδα. Γιά νά προλάβουν 
τό ξέσπασμά της, σταμάτησαν έ
ναν άγαθό χωρικό πού πήγαινε μέ 
τ’ αμάξι του στήν πόλη καί τόν πσ- 
ρεκάλεσαν νά τους πάρη μαζύ του. 
Πρόθυμος έκεΐνος δέχθτ’κε. όί τρεις 
Μεγαλειότητες στριμώχθηκαν μέσα 
στό άμάξ*.  κΓ ό ίμπρεσσάριος βρή
κε θέση πλάι στό χωρικό. Στό δρό
μο ό αφελής χωρικός έπιασε κου
βέντα μέ τόν Σύρμαν κΓ άρχισε νά 
τόν .ρωτάει : —Έκεΐνος ό άκρινός 
άπ’ τούς τρεις αυτούς κυρίους, ποιος | 
εΐναι ; Ό Σύρμαν δέν δύστασε νά 
άπάντήσή : —Είναι ό Τσάρος τής 
Ρωσσίας! ... Χμ. . . χμ.. . μουρ
μούρισε ό χωρικός, νομίζοντας δτι 
τόν. κοροΐδευαν. . . Άμ’ ό μεσαίος ; 
—Είναι ό βασιλεύς τής Ελλάδος!... 
Καί ό τρίτος; ξεφώνισε άνυπόμονσ. ό 
χωρικός, —Εΐναι ό Βασιλεύς τής 
’Αγγλίας! ... ΚΓ έμεΐς οί δυό ξέ
ρετε ποιοι είμαστε ; ξεφώνισε έξω 
φρένων πειά ό αφελής χωρικός στόν 
ξεκαρδισμένο ίμπρεσσάριο. —-’Όχι! 
άποκρίθηκε κείνος, δήθεν μέ αφέλεια. 
—·Έ, νά σάς πώ έγώ! ξαναούρλιά
σε ό χωρικός. Έγώ είμαι ό ’Ιησούς 
Χριστός καί σείς ένας Σατοη/άς, πού 
κοροϊδεύετε τά άσπρα μου μαλλιά..,

‘Ως νόσος εΐναι ψυλοσύνδετος, ήτοι 
παρουσιάζεται περισσότερον είς τούς 
άρρενσ.ς καί όλιγώτερον είς τάς θή- 
λεις, αί'τινες έμφανίζρυν μικρότερου 
βαθμού βιοχημικός διαταραχάς. Διά 
νά έμφανισθή ή νόσος πρέπει άπα- 
ραιτήτως · υπαρχούσης τής προδιαθέ
σεων νά είσαχθή είς τόν οργανισμόν 
ή κναμίνη ήτις περιέχεΤαι εις τούς 
κυάμους. Εσχάτως άπεδείχθη δτι ή 
βιοχημική διαταραχή, ή οποία προ- 
καλεΐται έκ τών κουκιών, προκαλεΐ- 
ται και έκ τής έλλείψεως διαφόρων 
φαρμάκων άνθελονοσιακών σουλφα- 
μιδών, αναλγητικών καί άλλων.

■ Τό ποσοστόν τής καταστροφής 
τών κυκλοφορούντων ερυθρών αιμο
σφαιρίων δύναται νά φθάση τό μέ
χρι 30% έως 70% εντός ο
λίγων ώρών.

Άναλόγως τού μεγέθους τής κα
ταστροφής τών ερυθρών αύξάνει ο κίν
δυνος διά τήν έπιβίωσιν καί καθίστα
ται δυσχερής ή πρόγνωσις διά τήν 
νόσον, έστω και εάν ακόμη ληφθοΰν 
συντόμως τά ένδεικνυόμενσ Θεραπευ
τικά μέσα, όπως μεταγγίσεις νωπού 
αίματος καί άποκατατάστασίς έκ τού 
οόκ. Ή διάγνωσις τής νόσου εΐναι 
δύσκολος καί μάλιστα δταν πρόκει
ται περί ελαφρός μορφής ή ’ δταν ό 
άσθενής έξετάζετα.ι την νύκτα υπό 
τεχνητόν φως καί διότι δέν εΐναι εύ- 
ρέως γνωστή είς τόν λαόν ώς νόσος.

Ό γιατρός πρέπει οσάκις εύρίσκε- 
ται προ αναιμικών εμπύρετων κα
ταστάσεων καί δή κατά τήν περίοδον 
τής Άνοίξεως. νά έρωτά πάντοτε τόν 
πάσχοντα έάν έφαγε κουκιά.

Έψ’ δσον τελικώς έξακριβωθή τό 
αίτιον καί χαρακτηρισΘή τό άτομον 
ώς τροφοευαίσθητον ή φαρμακοευ- 
αίσθητον πρέπει .νά προειδοποιείται 
δπως απέχει πλέον έκ τής βρώσεως 
κυάμων ώς καί έκ τών άλλων φαρμα
κευτικών ουσιών, διότι εΐναι δυνατόν 
νά ύποστή αίμολητικήν κρίσιν (κατα
στροφήν τών έρυθρών αιμοσφαιρίων), 
ή όποία · νά τό όδηγήση. είς τόν Θά
νατον.
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Ιατρός

ΠΕ?ΟΓΑ
Πόσο θ’ απορήσετε δταν μάθετε 

Λοτίιώοόχ δ3χ1ιχαοομ, 53ΐΌΐσοοχο> ιχ 
καταβροχθίζουν Kt’ οί λιγοφάγοι άπ’ 
τούς άνθρώπους στό διάστημα όλο- 
κλήρου τής ζωής των ! Μόνο τό ψω
μί πού έχει φάει ένας άνθρωπος τών 
πόλεων ώς τά έβδομήκοντά του χρό
νια, ύπολογίζεται · kcctcc μέσον όρον, 
οί δέκα τέσσερες χιλιάδες οκάδες! 
Φαμτο:σθήτε λοιπόν τήν ποσότητα 
αυτή μαζεμένη ολόκληρη στό στομάχι 
ενός ανθρώπου καί θά σάς πιάση ί
λιγγος. Αληθινά ψωμό - ’Αραράτ! 
'Άν υποθέσετε δτι τό ψωμί αυτό τό 
έφαγε ένας άνθρωπος σέ φρσντζολί- 
τσε.ς . τών .100. δραχμών, πού έχουν 
περίπου μήκος καθεμιά σαράντα πόν
τους, καί. άν τις φραντζολίτάες αύ- 
τές τίς βάλετε δλες στις γραμμή, γιά 
νά φθάσετε άπό τήν πρώτη στήν τε
λευταία, πρέπει νά κάνετε είκοσι δυό- 
μισυ χιλιομέτρων δρόμο. Μέ. τούς ’ί
διους υπολογισμούς οι δόκτωρες Ααν- 
τουζό καί Μαμπέ έφθασαν. στό συμ
πέρασμα, δτι ένας άνθροτπος έβδο- 
μήκοντα χρόνων έχει φάει σ’ δλο αυ
τό ιό διάστημα 3 βόδια, εφτακόσια 
κιλά τό καθένα, 35 άρνιά τών 70 
κιλών, 8 μοσχάρια’ τών έκατό κι
λών καί 5 γουρούνια τών 150 κι
λών. χωρίς νά λογαριάσουμε τά 
πουλερικά, τό κυνήγι καί τά ψάρια.·

Υμνος πρός τήν Μάκρην μας ώς ούμβολον τής 
πρός αύτήν άγόπης καί άφοοιώοεός μας

Μάκρη, γλυκειά πατρίδα μου αγαπημένη Μάκρη.
Ολον τόν κόσμον καί άν περνώ σέ σέ τόν νουν γυρνάω 

καί σένα συλλογίζομαι καί σιγοτραγουδάω.

Όχι μόνον τίς χάρες σου καί άλλες ομορφιές σου 
άλ?\ά καί τήν όρφάνια σου τήν πικραμένη όρφάνια 
αυτήν π’ ώρφάνεψε κΓ .εμέ 
καί χάλασε καί σένο:.

Θέλω νά ’δώ τόν ήλιο σου καί πάλιν ν’ άνατέλλη, 
κατόπιν νά μεσουρανή στή δύσι νά προβαίνη 
κι·’ ύστερα τό φεγγάρι σου περ.ίλαμπρον νά βγαίνη.

ΚΓ δταν ροδίση.ή αυγή καί τά βουνά χρυσώσουν 
καί οί άκτΐνες οι θερμές τίς στράτες σου πυρώσουν 
τότε, ο'ταμένος στή σκιά πολύ ’ψηλών σου δένδρων 
θέλω, νά δώ, θέλω νά ’δώ, ν’ ακούσω καί νά νοιώσω 
κελαδημούς, βελάσματ’ άπό θρέμματα που βόσκουν 
καί στά βαθειά τού κάμπου σου καπνούς νά άναθρώσκουν
καί Θέλω νά ’χω δύναμιν κ’ ένίσχυοιν άπ.’ έξω 
ν’ άνέβω υψηλότερα καί ’κεΐ νά άγναντέψω 
άπ’ τά υψώματα Χριστού, στόν "Αί Στέφανό σου, 
στήν ράχη τών Εύκολων σου
καί στον προφήτ’ Ήλία όπούχε δίπλα του πιστό
τόν ερημίτη Άντρούλη φιλόσοφο, 
λιγόλογο χωρίς καμμιά δειλία.

κΓ δταν ίδώ πανόραμα άπ’ έκεΐ μέ τήν σειρά τους 
τόν κάμπο, τις 6ουνοπ?\αγιές ώς τά γλαυκά νερά σου 
τ’ Άλίκιντσ καί τό Βαΐ καί τά χαλάσματα, σου 
νά στρέψ’ άπ’ τό Λιβίσι σου γιά νά κατηφορήσω 
νά φθάσω στ' όλοπράσινο, πολύδροσο Σικμάνι 
πού άντικρύζει γαλανό τ’ ευρύχωρο λιμάνι.

Διαβαίνοντας τό κάστρο σου κ’ έκεΐ Θέ ν’ έποπτευσω.
Νά ξαναδώ τήν κίνησι, φορτώσεις κ’ έκφορτώσεις 
φθασίματ’ άπό τ’ εσώτερα καί άλλες μεταφορτώσεις 
πού φεύγουν στά ενδότερα μακρές σειρές καί δόσεις
ΚΓ δταν βρεθώ στήν Σκάλα σου καί περιδιαβάζω 
ξένα θ’ ακούω, θά γροικώ καί ξένους νά κινούνται 
καί ξένους νά συνομιλούν καί νά συνεννοούνται 
μεμέτ, Όσμάν; καρά Όσμάν, 
Χαφούζ, Χασάν, Κοτζιά Χασάν καί άλλη κομπανία 
χωρίς καμπάνα νά κτυπά, μήτε δοξολογία 
μήτε τραγούδια και χαρές, δικά μας πανηγύρια

κΓ εΐναι τοιούτων αφορμή ανθρώπων Αμαρτία 
Θά μ’ έρχεται νά ’ρωτηθώ καί θένα απαντήσω 
μπας κ’ εΐναι ξένη τούτ’ ή γή χωρίς νά τ’ εννοήσω ;

Μά εΐσαι σύ Πατρίδα μου αγαπημένη Μάκρη 
ποΰ κρύβεις μέσ’ τά σπλάχνα σου τά λείψανα αιώνων, 
έκεΐνα τών γονέων μας κι’ άλλων πολλών προγόνων ! 
κ’ εΐναι αύτοί π’ έπέδραμον πριν πεντακόσια χρόνια 
κΓ άφέθηκαν καί έβγαλαν 
κλάδους καί παρακλώνια.
δέν εΐν’ αύτοί πού βρίσκονταν τρεΐς χιλιάδες χρόνια 
κΓ. έχάρισαν πολλούς σοφούς πού θέ νά ζουν αιώνια.

Καί σάν φθάσω στό σπίτι μας στήν γύρω γειτονιά μας 
τότε θά νοιώσω καί λυγμούς καί δάκρυα νά φεύγουν . 
σάν ξέσπασμα αυθόρμητο ν’ άργοκυλαν νά τρέχουν

Θεέ μου παντοδύναμε μεγάλον «’. όνομά σου
παντού τά παντού τά πάντ’ ακολουθούν τ’ άγιον θέλημά σου 
Συγχώρει καί ευλόγησε την γήν τήν σκλαβωμένη 
καλά νά τήν φυλάγουνε σί άγιοί σ’ .άγγελοι 
ώς πού νά δώσ’ ή Χάρη, σου διά νά έρθη
ό χρόνος νά λήξη ό πικρός καϋμός τού χο^ριο’μού ό πόνος!
'Οπότε ολοκάθαρη, άγνή καί στολισμένη
Θέ νά περάση ή Μάκρη μας στήν Μάνα τήν μεγάλη
έκεΐ πού βρήκαμε κΓ έμεΐς φιλόστοργη άγ-κάλη.
Δίκαιον θά ναι τό συμβάν καί συνεπές
και πλέον είς αίνους καί δοξαστικά δλους ημάς προτρέπον
Νά πιάστ’ αδέλφια και χορό διά. νά συγχάρήτε
καί νά πανηγυρίσετε δπου κΓ άν βρεθήτε.

Κ Γ άν εΐν·’ έκ τύχης μου γραφτό νά έχω άποθάνει
• καί δέν βρεθώ αντάμα της τήν ώρα τήν μεγάλη 
νά στεΐλ’ άέρι δροσερό στον τάφο μου νά δράμη.

Χραΐρε Πατρίδα μου γλυκειά, αγαπητή μου Μάκρη
δλον τόν κόσμον κΓ άν γυρνώ
δσα κΓ άν συναντήσω πάντοτε θέ νά σ’ αγαπώ
δέν Θά σέ λησμονήσω.
Τό ανωτέρω ποίημα άψιερωμένον .είς μνήμην τής Πατρίδος 

μας δύναται νά απαγγέλλεται είς τήν έορτήν τών εξετάσεων καί 
είς τάς άλλας σχολικάς έορτάς τών μαθητών μας. Δύναται δέ κσί 
νά ψάλλεται κσί νά τραγουδιέται σέ γοργό Κρητικό ρυθμό, 
ολόκληρον ή κατ’ αποσπάσματα. Τό πσραδίδω εις τό ενδιαφέ
ρον καί τήν εύγενή φροντίδα τών άξιοτίμων καί άγσ.πητών μου εκ 
Μάκρης Κοινοταρχών καί τών κ. κ. Διευθυντών, τών σχολείων τών 
έκ Μάκρης μαθητών.

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ

·—-01 ’Ίωνες- δμως, μεγαλοφρονούν 
τες, δέν ’ ίκανοποιήθησαν άπό τήν 
καταγωγή τους αύτή. Ή Θέλησαν-άνω- 
τέραν, πραγματικός θείαν καταγω
γήν.

’Έτσι δημιο.υργήθηκε ή δεύτερα 
παράδοσις, κατά τήν οποίαν ό ’Ίων 
δέν ήτο υιός τού Ξούθου, καί άπόγο 
νος· τού "Ελληνος, τού Δευκαλίωνος, 
του Προμηθέως> καί. τού Ί απετου, 
άλλα υιός τού Απόλλωνος, ό οποίος 
ήτο υιός τού Διός καί τής Λητούς.

Ήτο δέ ό Απόλλων, Θεός τού φω
τός, τής υγείας καί τής μουσικής. 
Εΐχε δηλαδή, τίς ιδιότητες εκείνες 
πού προσηρμόζοντο θαυμάσια μέ τρν 
χαρακτήρα τών ’ I ώνων, λαού ό όποι
ας,· εΐχε φωτεινήν καί διαυγή διάνοι
αν, εΰρωστον. καί υγιές -σώμα, εύθυ
μη καί καλή ψυχή.

Ό ’Απόλλων - ‘Ήλιος, φωτίζει. 
Θερμαίνει καί ζωογονεί τήν πλάσιν. 
Έτσι καί οι ’Ίωνες, έφώτισαν, έθέρ- 
μαναν καί έζώογόνησαν τήν άνθρω-, 
πόιητα που · φυτοζωούσε, μέσα στά 
σκότη τής άμαθείας, ό ’Απόλλων, α
ποξηραίνει, τά έλη καί παρέχει υ
γείαν εις τούς άνθρώπους. Οι..” Ι ωνες,. 
άπεξήρανάν ·τά τενάγη τής βσρβαρό- 
τητος και απέδωσαν τήν ηθική καί 
διανοητική υγεία στους άνθρώπους 
«ν η π ί ο ι ς ο ν τ ά ς τ ό π ρ ί ν » 
καί οί όποιοι «βλέποντες έ- 
β λ ε π ον μ ά τ η ν καί ο υ κ 
ή κ ο υ ο ν» (1)

( 1) Αισχύλου. Προμηθεύς, δεσμώ
της. στ. 444;

(Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα

iUTPianm μιμηι!
(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)

Ή ένδοξη γή του Μαραθώνας, δ-’ 
που μάς έφερε ή τύχη νάρθουμε νά 
κατοικήσουμε, εΐχε τήν ϊδια μοίρα μέ 
τήν υπόλοιπη. Ελλάδα. Ή απάνθρω
πη καταστροφική μανία τών διαφό
ρων κατακτητών είχε και στήν ένδο
ξη περιοχή αύτή αφανίσει δτι εΐχε 
κτίσει ό. πολιτισμός τού χρυσού αι
ώνα- τού .Περικλεούς; Τίποτα δέν εΐ
ναι επομένως πού νά Θυμίζη τό πα- 
ληό μεγαλείο γιατί κΓ οί λάσπες καί 
τά χώματα σκέπασαν και τά λίγα ε
ρείπια πού έμειναν.' Άπό πάνω δέ 
μιά άγρια ,-βλάστησι έκάλυψε ολο
κληρωτικά καί τρ τελευταίο κομμάτι 
μάρμαρο πού. δέν πρόλαβαν νά τό 
κάνουν ασβέστη !

"Οταν ήλθε πιά τό πλήρωμα τοΰ 
χρόνου, γιά νά κάτοικηθή πάλι ή πε
ριοχή αυτή, εΐχε γίνει μια άγρια καί 
αδιαπέραστη ζούγκλα.Δάση πελώρια 
άπό πεύκα καί αιωνόβιους κέδρους 
καί. πυκνή θαμνώδης βλάστησι σκέπα
ζαν δλον αυτόν τόν ώραΐο κάμπο άπό 
τά βουνά ώς τήν θάλασσα.Τόν κάμπο 
ττού σήμερα απλώνεται μαγευτική ή 
Νέα Μάκρη.·

Οί μόνοι κάτοικοι τής περιοχής 
αύτής τότε ήτάν τά φίδια, οί Αλεπού
δες, τά τσακάλια καί σμήνη άπό 
νοσογόνα .κουνούπια άπό τόν κοντινό 
πλημμυρισμένο κάμπο έκαναν τόν τό
πο αυτό ακατάλληλό κσί· γιά τήν πιο 
στοιχειώδη ανθρώπινη διαβίωσι. ’Α
κατοίκητες ερημιές πού χρησίμευαν 
μόνο γιά βοσκοτόπια, καί μόνο οί 
τσοπάνηδες, οι ξυλοκόποι καί οί ρετ- 
σινιάρηδες τολμούσαν νά περάσουν 
άπό κεΐ.

Τά μόνα κτίσματα σ’ όλη αυτήν 
τήν περιοχή ήταν, τό έξωκκλήσι του 
Αγίου Κωνσταντίνου μ’ ένα'παληό 
ελαιοτριβείο έκεΐ κοντά καί τά ερεί
πια τοΰ βυζαντινού μοναστηριού τής 
Ξυλοκέριζας στους πρόποδες τού 
βουνού μέ τά εκκλησάκια τής Αγίας
Παρασκευής, καί τού Άη Γιάννη...

Σ’ άύτόν τόν άγριο Τόπο μάς έρ- 
ριξε ή μοίρα μετά τήν Μικρασιατική 
καταστροφή νά κτίσουμε τή νέα πα
τρίδα.,..

(Συνεχίζεται).
Τό γένος ΔΕΛΗΣ ΣΑΒΒΑ)
ΒΕΡΟΥΛΑ Δ. ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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Η ΚΡΙΤΙΚΆ
Σάς γράφω καί ολίγα τινά γιά 

μερικούς πού θέλουν νά κάμουν 
τόν έξυπνο., νά κρίνουν καί νά έ- 
πικρίνουν.

"Ανθρωποι οί όποιοι, δέν προ- 
σέφεραν τίποτε εις τόν Σύλλογον, 
καί ούτε πρόκειται νά προσφέ
ρουν, κάθονται εις τά καφενεία 
καί εις τά πεζοδρόμια, σάν τις 
κουτσομπόλες γυναίκες, ανταλ
λάσσουν γνώμες, κρίνουν καί έπι- 
κρίνουν, τήν δράσιν καί τά έργα 
των άλλων, νομίζοντας δτι στέ
κουν πολύ ψηλά.

Καί τούς απαντώ εγώ. Διατί 
κύριοι, έσείς πού ξέρετε νά κρί
νετε καί νά 'επικρίνετε, δέν ίρχε- 
σθε καί σείς νά λάβετε μέρος εις 
τον Σύλλογον, άφοϋ τά θεωρείτε 
τόσο πολύ εύκολα; ΙΙοϋ είχατε πά
ει τήν ημέρα τών αρχαιρεσιών; Δι 
ατί δέν ήλθατε νά πήτε τά παράπο 
νά σας είς τό κύριον Σώμα τής 
Συνελεύσεως; Διατί φυγομαχήτε; 
’Ιδού ή Ρόδος, Ιδού καί τό πήδ.η- 
μ,α! Πηδήστε, λοιπόν, άν ήμπο- 
ρήτε.

Αγαπητοί, δσον εϋκρλον πρά
γμα είναι ή κατάκρισις, τόσον δύ- 
σκολον είναι ή άναγνώρισις τής 
ευεργεσίας, διά τούς κόπους πού 
διαθέτει έλόκληρον τό Συμβούλων 
κι είς· τό όποιον ,έγώ ό γράφων εκ
φράζω τάς ευχαριστίας μου.
Έν ’Αθήναις τή 15 - 7 - 1963

Β ΑΣ ΙΑ. X ΑΤΖΗΣΏΤΗΡΙΟΪ

(Συνέχεια έκ τη$Α2α$ Σελίδο$) 
άλτρουϊσμό καί την περιφρόνησή της 
στό θάνατο.«’Εγώ τά μαθαίνω», συλ*  
λογιζόταν, μέ φανερή στενοχώρια 
«καί οί απλοϊκοί άνθρωποι τά εφαρ
μόζουν»..'.

Ή άρρωστημένη κοττέλλα αναλαμ
βάνοντας πώς δεν άρκεσαν, τέτοια 
λόγια, στον επισκέπτη της, θέλησε 
ν’ άλλοιώση την έντύπωση πού τού 

. προξένησαν.
— Δεν εΐχα- την πρόθεση νά σέ 

στενοχωρήσω, μέ όσα είπα, καλέ μου 
ξένε, είπε, τότε, στον Καλλίστρατο 
ή κοπέλλα. "Ο λ’ αυτά, ήταν ξεσπά
σματα τών πολλαπλών-συμφορών πού 
συσσωρεύονταν, κατά καιρούς,^ μέσα 
στην ψυχή μου. ξέρεις, οι γονείς μου 
πέθαναν κι’ οί δυο νέοι. Η μητέρα 
μου, πιστέψτε με, ήταν λίγο, μόνο, 
πιο μεγάλη από μένα. Ό πατέρας 
μου δέν είχε συμπληρώσει ούτε τά 
τριάντα /τού χρόνια. "Ετσι καμμιά 
φορά, έχω τή σίγουρη διαίο-θηση πώς 
θά τούς ακολουθήσω κι' έγω. Αλλά,.· 
ποιος ξέρει. . . "Ας μήν είμαστε α
παισιόδοξοι. Μπορεί νά ζήσω καί να 
γεράσω, σάν την γιαγιά. . .

Τά τελευταία της λόγια, η .. α
πελπισμένη νέα τά κάλυψε, μ ενα 
άνεπαίσθητο, θλιμμένο χαμόγελο...

Ό Καλλίστρατος, μαζί με τούς 
φίλους του, συνήθιζε νά πηγαίνη, στο 
εργαστήριο τής κοπέλλας, ακόμα και 
τά βράδυα, φέρνοντας, μαζί, καί τής 
Σχολής του τά βιβλία. Εκείνη, κά- 

• τω άπό τό φώς ενός καλοδ'ουλεμένου 
λυχναριού, άκούραστη, έψαχνε νά 
βρή καινούργιους τρόπους καί συν
δυασμούς, για τή βϊ «κόσμηση των 
άγγείων της, ένώ ή γιαγιά της, έ
πλεκε κάποιο μάλλινο έσώρρουχο, ό 
νεαρός Μικρασιάτης, σκυμμένος στις 
πινακίδες ή στούς παπύρους του, 
έμελετρύσε τά μαθήματα τής αύρια- 
νής ή μέρας, ή προσπαθούσε νά λύση 
καμμιά λογική ή άριθμητική άσκη
ση.

Ή κοπέλλα, στο μεταξύ, πολύ συ
χνά, παρατούσε τή δουλειά της, και 

’ σκύβοντας άπό πάνω του ρωτούσε νά 
τής έξηγήση δ,τι γι’ αύτή εΐχε έν- 

*ν 'δΐάφέρο. Κάί τότε ό Καλλίστρατος, 
" ξαφνιαζόταν, για την ευκολία, μέ 
5 ' τήν όποια αντιλαμβανόταν τό κάθε 

θέμα,, τό κάθε πρόβλημα.
... ’Ά! πολύ ωραία αύτή ή λύση! 

έλεγε στον Καλλίστρατο. Πραγματι
κά ή έπιστήμη των άριθμών είναι 
θεία. Χωρίς τούς αριθμούς, δέν θά 
υπήρχε ή παγκόσμια αρμονία, άλλά 

. τό χάος. . .
Ό Καλλίστρατος δέν συμμεριζό

ταν, πάντοτε, τον ενθουσιασμό της. 
Ανεξάρτητα, όμως, άπ’ αυτό, χάρη 
στη φτωχή, μά φιλομαθή κοπέλλα, 
μπορούσε, τώρα, νά μελετά μέ προ
θυμία καί ζήλο τις θεωρίες τής Σχο
λής του. . .

Ό γυιός τού ’Αριστόβουλου, όσο 
έβλεπε πώς ή ύγεία τής φτωχής νέ
ας χειροτέρευε, τόσο κατεχόταν άπό 
βαθύτατο οίκτο. ’Έτσι, αποφάσισε 
νά καλέση γιατρό. Πριν, όμως, στην 
ένέργεια αύτή προβή, θέλησε νά 
πάρη καί τή γνώμη των φίλων του, 
Έκεΐνοι δέν συμφώνησαν μαζί του, 
γιατί ετούτο θά ήταν άπρεπο, γιατί 
ήταν, όλοι, ξένοι, γι’ αύτή. Καί, τό
τε, σκέφθηκαν κάτι άλλο : Νά πά- 

. / νε, νά βροΰν τή Μοιρόκλεια, γνωστή, 
γιά τις μαντικές καί θεραπευτικές 
της ιδιότητες.

— Άς μάς λείπη ! Σ ιχαίνομαι τις 
μάγισσες καί τά φίλτρα τους, εΐπε ό 
Καλλίστρατος. Γιατί δέ θέλετε νά 
φωνάξουμε κάποιο, που νά ξέρη νά 
κάμνη διαγνώσεις καί θεραπείες μέ 
βάση τις θεωρίες πού έχουν σωστά 
άποδειχθή;

— Άπό λεπτότητα, πετάχτηκε 
ένας φίλος του καί είπε. Σέ σένα δέν 
έλεγε πώςδέ δέχεται γιατρό;... Γι’ 
αύτό κι’ έμεΐς θά ένεργήσουμε, μέ 
τή δύναμη τής άπόκρυψης τέχνης. 
Πού ξέρεις; μπορεί νά γίνη κΓ έτσι 
καλά. Οί δυνάμεις τής άόρατης φύ 
σης εΐναι άφάνταοπα έξυπηρετικές, 
άν κανείς μπορεί καί τις χειρισθή 
κατάλληλα.

'Ο Καλλίστρατος τούς ακολούθη
σε στο σπίτι τής μάγισσας, μόνο 
καί μόνο, έπειδή τό ήθελαν όλοι καί 
σύμφωνα μέ τή συνήθεια τού ’Αθη
ναϊκού πολιτεύματος, οι λίγοι, υπο
χρεώνονταν ν’ ακολουθήσουν τις ά- 
ποφάσεις των πολλών. Σ’ δλο τό 
δρόμο συζητούσαν, γιά τούς μάγους 
καί τις μάγισσες, ώσπου έφτασαν 
στους πρόποδες του Άρδηττου. Ε
κεί βρισκόταν τό άντρο τής Μοιρό- 
κλειας. ‘Ο Καλλίστρατος μπήκε, πρώ 
τος, μέσα καί σέ λίγο φώναζε καί 
τούς άλλους, καθώς κύτταζε γύρω 
του.

Ήταν πραγματικά περίεργη ή 
σπηλιά καί τό πλήθος των παράξε
νων μικροπραγμάτων, ττού στόλιζαν 
τούς τοίχους.

«’Ασφαλώς, τό καθ’ ένα, θάχη καί 
άπό μιά συμβολική σημασία», συλ
λογιζόταν μ’ απορία.

Ή ’ίδια ή μάγισσα φορούσε ένα 
φθαρμένο, μαύρο χιτώνα κι’ είχε δε
μένα' τά. κάτασπρα μαλλιά της μέ 
μιά ταινία'όλοπόρφυρη. Καθόταν σ’ 
ένα τρίποδα καί στο ένα χέρι της 
είχε ένα ραβδάκι άπό κλαδί ιτιάς καί 
μέ τό άλλο κρατούσε μιά γυάλινη 
σφαίρα, πού εΐχε στή μέση, ένα κοκ
κινωπό υγρό. Γύρω της άναδίνονταν 
άτμοί πουμοιαζαν σάν ομίχλη. Ό 
Καλλίστρατος, περίεργος, όπως ή
ταν, προσπαθούσε, νά βρή την ε
στία τής παραγωγής όλου έκείνου

τού νεφελώοικου άναπετάσματος.
Ή μάγισσα μ’ έκδηλη στενοχώ

ρια, γιά τις ερευνητικές του μα
τιές,, τον ρώτησε αυστηρά, τί ζητού
σαν, ό ίδιος κι' οΐ φίλοι του απ’ αυ
τή.

"Οταν τον ακούσε, έμεινε λίγο 
σιωπηλή, κι’ ύστερά άρχισε νά μιλάη 
σά νά μονολογούσε, σά νά εΐχε ξε- 
χάση την παρουσία τους.

—· Νά φοβάστε, πολύ τήν ανοη
σία, τήν άνάνδρ.ία καί τή -ματαιότη
τα, κατάληξε. ‘Η μάγισσα εΐχε σω- 
πάσει. Αύτό σήμαινε πώς ό χρη
σμός της εΐχε τελειώσει. . .

• Οί νεαροί επισκέπτες, τότε, άλ- 
ληλοκοιτάχθηκαν, σά νά μή τούς ί 
κανοποιοΰσαν τά λόγια της ετούτα.

«Ξέρω πώς νά αμυνθώ ενάντια σε 
λογικό έχθρό», σκεφτόταν ό Καλ
λίστρατος, «αλλά πώς νά καταλάβω 
τις σκέψεις ένός ηλιθίου;»· καί γιά 
ν’ άποδείξη έμπρακτα, στους συν
τρόφους του τή σωστοσύνη όσων ε"-’ 
πε, σχετικά μέ τις απάτες των μά
γων, απευθύνθηκε πάλι στην γριά :

— Κάποια, τής εΐπε, γαλαζοχί- 
τωνη γυναίκα που τή λέγανε Αιγαία, 
μούκλεψε μιά όμορφη κούκλα. Θά 
μπορέσης νά μάς πής, πού εΐναι 
καί πού βρίσκεται;

— Προψυλάσσομαι άπ’ τον ψεύ
τη, όπως άπ’ τον χειρότερο έχθρό 
μου! απάντησε.

— Μττά; εΐπε κάποιος άπ’ τους 
επισκέπτες, στ' αυτί τού Καλλίστρα- 
του. Αύτό δέν λέει τίποτα.

— Κάτι χειρότερο απάντησε . ο 
■νεαρός Καρμυλησσεύς; Δ,ιαψεύδον- 
τάς με, καθιστά ανύπαρκτο, τό πρό
σωπο ' τής Πρόκλας.

Τότε νόμισε χρέος κι’ ό φίλος του 
νά παρέμβη.

— Καλή κυρά, παρακάλεσε, πές 
μας μιά λέξη ή κάνε μας, ένα νεύ
μα, γιά νά μπορέσουμε νά καταλά
βουμε τον κλέφτη!

— Δέ μίλησα; ώργίστηκε ή μά
γισσα. Σάς είπα, περίπου, δτι ή 
μωρία γέννησε τήν κλοπή. ‘Η δει
λία τρέμοντας τήν έκρυψε, άλλά ό 
φθόνος και τό ψέμα θά όδηγήσουν 
τον κλέφτη σέ φαύλα μέσα, πού θά 
τον προ δώσουν. Μή μέ ρωτάτε, πιά, 
τίποτ’ άλλο. . .

βγαίνοντας, ξανά, πρώτος,' ό 
Καλλίστρατος, άφησε μερικούς οβο
λούς, σ’ ένα δίσκο, κοντά στήν είσο
δο τής σπηλιάς.

— Μάς φώτισε! κοροΐδεψε κά
ποιος άπ’ τήν παρέα. Ό Καλλί
στρατος, άντί γι’ απάντηση, σή
κωσε, περήφανα τό σγουρόμαλλό του 
κεφάλι, καί σά νά σκεφτόταν, μ1 έ
να ελαφρό μειδίαμα κύτταζε τό κυ
νηγητό πού έπαιζαν, τό φεγγάρι μέ 
τά κομμένα, σάν πανιά καραβιού σόν 
νεφα. . .

Ή φτώχειά κι’ άρρωστη άγγειο- 
τέχνιδα, άκουγε μέ προσοχή, τις ο
δηγίες κάποιου, καλού, γιατρού τής 
Αθήνας, ένώ, αυτός, άφηνε τό κα
τώφλι τού σπιτιού της.

«’Άραγε», έλεγε μέσα της, «ποιος 
άπ’. όλους, τους νεαρούς, πού μ’ έπι- 
σκέπτονται, τον έστειλε;... Μή
πως εκείνος ό Μικρασιάτης;. . . Μά 
τότε, γιατί τόσο επίμονα τ’ άρνιέ- 
ται;»: . .

Τό κτίριο τής Ποικίλης Στοάς 
πρόβαλλε, σιγά - σιγά, μέσα άπό 
τήν άχνη πάχνη έκείνου τού πρωινού, 
λευκό, μεγαλειώδες. Άπ’ έξω ή κί
νηση, στην αρχή λίγη .και ράθυμη, 

, άργότερσ. πιο πυκνή καί ζωηρή, α
διαφορούσε, γιά κάθετη πού γινό
ταν μέσα, έκεΐ, στή Σχολή. Ανάμε
σα στους περαστικούς μερικοί δού
λοι, πού φορούσαν, κοντούς χιτώνες, 
περίμεναν, γιά νά ξαναπάρουν τούς 
νεαρούς κυρίους τους, πού πριν άπό 
λίγο τούς εΐχαν οδηγήσει ώς τά πρό
πυλα τής μεγάλης εκείνης πνευματι
κής κυψέλης.

Στήν αύλή μερικοί άπό τέτοιους 
υπηρέτες πού εΐχαν, κι’ αυτοί όδηγ.ή- 
σει σπουδαστές, γιά νά λάβουν μέ
ρος στην τελευταία εξεταστική δο
κιμασία, άκουμπώντας στα μακριά 
ραβδιά τους, επωφελούνταν · άπό τήν 
εύκαιρία γιά ν ακούσουν, μέ προσο
χή, τή διαδικασία τής απονομής των 
ιτεργάμηνένιων τίτλων, κατά τις μο
ναδικές εκείνες στιγμές.

‘Η έναρξη των διαγωνισμών έγινε 
μ’ απαγγελίες άπό χορικά τραγι
κών ποιητών, πάνω σέ διατονική μου
σική, μέ ηθικές και λογικές αναπτύ
ξεις.

Τελευταία εΐχαν δοθή τά φιλοσο
φικά έρωτήματα, ακατανόητα, αφό
ρητα, πού ξεπερνούσαν τήν περιορι
σμένη σκέψη καί τού πιο δυνατού 
μυαλού.

Ό Καλλίστρατος μπόρεσε νά δώ- 
ση στά περισσότερα, σαφείς ορι
σμούς καί στά υπόλοιπα διφορούμε
να νοήματα.

Ό Πρύτανις έδωσε τό λόγο καί 
στούς άλλους· κι’ όταν εΐδε πώς οί 
πιο πολλοί δυσφορούσαν, έπειδή δέ 
μπόρεσαν ν’ απαντήσουν, έπήρε αυ
τό σάν άφορμή κι’ άρχισε, άργά, ή
πια, μά μέ σταθερή φωνή νά συμβου- 
λεύη :

(Ακολουθεί)

ΤΟΥ κ.

(Συνέχεια έκ τή$ 3η; Σελίδο;) 

εΐ, έν Θεσσαλονίκη, έν Κύπριο, έν 
Άλεξανδρείφ, έν ’Αμερική, έν 
Λύστραλίφ καί πανταχοϋ, άνωτά- 
τας καί επιζήλους κατέχοντες θέ
σεις έν τή κοινωνία καί τιμώντες 
τό γλυκύ όνομα τής πατρίδας η
μών. Τοιαύτης πατρίδας ή ιστο
ρία ήτο ανάγκη νά περισωθή.

Η άνάγνωσις αύτής θά διατη- 
ρή είς- τάς ψυχάς πάντων ήμών 
καί τών απογόνων ήμών άσβεστον 
τήν ίεράν μνήμην τής πατρίδας ή
μών και -θά χρησιμεύη είς πάντας 
τούς παντ,αχοΰ τής γης κατε- 
σπαρμένους συμπατριώτάς ήμών 
ώς παράδειγμα λαμπρόν άξιον μι- 
μήσεως, συνάμα δέ καί έγκαυχή- 
σεως.

ΕΚ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Πότε έγένετο ή έξελλήν^ς 
τών >:ατοίκ<ον τής Λυκιας. Άπο- 
δείςεςς άρχαιαι καί νέα'.

—Ή περί τό Λυβήσιον παρα
λία, τό ώύμπολου, ή Ιΐαναγιά τής 
ίίηρτ'κ'.ας, ή Πλακτουροΰ, τό Κε
μέρι ν κλοτ. οιδζουσι τό άρχαΐον αύ 
:ών όνομα. Οί περιη-γηταί τοΰ 
17οΟ aceρI .-ϊυόησίου.

—Οί .Χυόησιανοί κατ’ ευθείαν 
απόγονοι τών αρχαίων Καρμυλησ- 
σέων. ’Αποδείξεις.

--Οί αρχαίοι Τελμησσεϊς. Τό 
όνομα Μάκρη. Ό λιμήν τής Μά- 
>-ρης.

-Τά κατά τήν Ελληνικήν έ· 
πανάσταοιν. Ή στάσις του 1878.

—Αί έκκλησίαι Αυβησίου καί 
Μάκρης. Τά παρεκκλήσια'. Τά 
Εύκολα.

--Έκπαίδευσις. Ό Παυλΐνος 
Τωαννιδης, ό Μιχ. Μουσαίος. Ό 
Α. Ηλιου, 6 Κυρ. Τσακίρης, δ 
Κριεζής Καλαφάτης, δ παπά 
Γρηγόριος. Οί διδασκαλισταί. Οι 
γραμματείς τής κοινότητας Βαα. 
1. Σαράφης καί Χριστ. θ. ΙΙαπα· 
δούλης.

—Εύεργέται τής Κοινότητος. 
Επιστήμονες και λόγιοι.

—;Ή οικία τοΰ Αυβησίου. Ό 
οικογενειακός βίος έν Αυβησίφ,

—"ΙΊθη και έθιμα. Κύησις, το
κετός, βάπτισις, άρραβών, γάμος, 
κηδεία, έορταί, πανηγύρεις, τό 
Πάσχα έν Λυβησίω.

—Χαιρετισμοί, εύχαί, δίστιχα, 
ι,ο'ρολόγια, κατάραι, ναναρίσμα- 
:α, προλήψεις, δεισιδαιμονίαν

—Ή Λυβησιανή διάλεκτος. ’Ο
νόματα, ρήματα, άνώμαλα.

—480 παροιμίαι τοΰ Αυβησίου 
μετά έρμηνείας καί μετά τών άν- 
κστοίχων άρχαίων.

2000 λέξεις Λυβησιαναί.
—Ή στρατολογία, τό διβάνι - 

χάρπ τοΰ Δενιζλή. Αί εκτοπίσεις, 
ό φόνος τοΰ Μάνωλα. e Ιίάνταλλα- 
γή. ΤΙ έν Έλλώδι έγκατάστασις.

.... Παράρτημα. Καλαμάκι. ’Αν
τί φελλός, Φοίνικας, Μΰρα, Έλμα- 
λή, Ξάνθος, Τ . Καδύανδα 
κλπ., κλπ.

ΟΙ ΘΕΟΙ

(Συνέχεια έκ τή$ 3η; σελίδα;)
Δέν θέλουν νά καταλάβουν 

— μοΰ έλεγε, πότε ποτέ, παραπο- 
νούμενος κατά τών ανθρώπων τής 
άγορδς πώς είμαι ό Θεός.

—Μήν τούς ξεσυνερίζεσαι παύ
μένε Δημητράκη. ... (ήτο Θεός, 
άλλά ήκουε καί τό όνομα Δημη- 
τράκης) τοΰ έλεγα.

-— Θά θυμώσω καμμιά φορά 
καί θά τούς κάμω όλους στάχτη.

— Πήγαινε τώρα τά ψώνια στό 
σπίτι μου καί τούς κάνεις στάχτη 
κατόπιν. Έλα, γειά σου, Δημη
τράκη.

Κάποτε μοΰ είπε:
Αφεντικό άν εχης κανένα 

παληό σακκάκι νά μοΰ δώσης τώ
ρα πού μπαίνει ό χειμώνας, θά μέ 
σώσης.

—· Έσύ ό Θεός — τόν ρώτησα 
- καταδέχεσαι νά φορέσης τό 

παληό μου τό σακκάκι;
— Μεταξύ μας — μοΰ άπήν- 

τησε — δέν έχει νά κάνη. Φτά
νει νά μοϋ πάη.

Τοΰ έπεφτε λιγάκι πλατύ μέ 
δλην τήν θεότητα, άλλά τό έδέ- 
χθη. Καί δταν τόν έβλεπα πλέον
τα μέσα στό σακκάκι μου, ώς εις 
νεφέλην, οόξης έσκεπτόμουν άθε
λα : «Γιά κύτταζε πώς έρχονται 
κάποτε τά πράγματα. Ό θεός νά . 
φορή τά άποφόρια τών άνθρώ- , 
πων. . .».

Χωρίς νά είμαι ό Μωύσής, τέ
λος πάντων, έχω άντικρύσει τόν 
θεόν, πρόσωπον μέ πρόσωπον, πε
ρισσότερες φορές άπό τό Μωΰ- 
σέα. . . Κάποτε συναντηθήκαμε 

στό Δρομοκαίτειον. Ό Παντοκρά- 
τωρ — προτιμούσε νά τόν προσφώ 
νοΰν μέ τόν τίτλον αύτόν — ήτο 
τόσον ήσυχος καί τόσον καταδε
κτικός, ώστε ή διεύθύνσις τοΰ φρε
νοκομείου, τοΰ είχε αναθέσει κα
θήκοντα επιστάτου. Ποϋ νά μαν- 
τεύσωμεν ότι ό άνθρωπος αύτός, 
πού μάς όδηγοΰσε εύγενέστατα 
στά διάφορα διαμερίσματα καί 
μάς έδινε πληροφορίες γιά τον 
έναν καί γιά τόν άλλον τρελλόν, 
ήτο ό Θεός. “Οταν έμαθα τήν ι
διότητά του, έζήτησα τήν άδειαν 
νά τόν φωτογραφήσω.

.... Καταλαβαίνω. . . μοϋ είπε 
καλοκαγάθως. Θέλεις νά. βγάλης 
κάρτ - ποστώλ, νά τις παύλας στούς 
δρόμους Δέν πειράζει. Κέρδισε 
κΓ έσύ λίγα εκατομμύρια.

Έποζάρισε σ’ ενα δρομάκι τοΰ 
κήπου, τόν έφωτογράφησα, καί δι
ατηρώ άκόμη τήν φωτογραφίαν 
του μέ τήν μεγάλ'/ρ/ -λευκήν γε- 

; νειάοα καί τό βαθύ ύπερκόσμιον 
' βλέμμα. "Οσο: τόν βλέπουν έκτο- 
Ιτε, μοΰ λένε.

— Δέν άξιωθήκαμε ποτέ νά 
δούμε τόν Θεόν πρόσωπον προς 
πρόσωπον. Φαίνεται δμως νά τοΰ 
μοιάζη καταπληκτικά.

Ε Κ A Ρ Ο Μ Η

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ’Οκτωβρίου de

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ
Άναχώρηοίς ώρα β π.μ. άκριβώς έκ 
τοΰ Ιερού ϊίαού 1ωο3όχου 
όδός Ακαδημίας, Άδήναί.

‘Επιστροφή: "Ωρα 6 μ. μ.
Χτάαις ήμισεϊας ώρας είς ΒΙΑΑΙΑ 

κανά τήν καί έπιατροφήν.

ΕΞΟΔΑ ΔΡΑΧ, 40

ΔΗΑΩ,ΙΕίϊ ΧΥΜΜΕΤΟΧΗΖ
Μέχρί καί τής 7ης ’Οκτωβρίου είς 

τά Γραφεία τοΰ ϊυΛΑόνου.

(Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδάς) 
και τήν νύμφη της, ή όποια ώς νέα 
καί εχουσα νά διαθρέψη δύο 
ανήλικα ορφανά, τήν Χρυσούλαν καί 
τόν Βασιλάκην, ήτο ενδεχόμενον νά 
ήρχετο είς.δεύτερον γάμον.

"Ας ’ίδωμεν τώρα τήν Σεβαστήν 
ώς μητέρα.

Δέν ήλθεν εις δεύτερον . γάμον· 
έταξε προορισμόν τής έν χηρείςι ζω
ής της τήν διά πής καλής ανατροφής 
και παιδείας άνάδειξιν τών ορφανών 
τέκνων της· έπεδίωξε τούτο μετ’ επι
μονής, έξικνουμένης μέχρι πάθους· 
αί άντιξοότητες τής ζωής τών πρώ
των μετά τήν προσφυγιά χρόνων προ- 
έβαλλον στυγναί καί αδυσώπητοι σέ 
κάθε της βήμα, άλλ’ αυτή ήγωνίσθη 
τόν. επίμοχθον άγώνα μεθ’ υπομονής 
κι’ έλπίδος καί ένίκησεν- ηύτύχησε 
νά δή,.τό εύγενές όνειρόν της πρα- 
γματοποιούμενον.

Άπεκατέσπησε τήν Χρυσούλα της, 
διά- τής πλήρους συμπαραστάσεως 
τού έν Αμερική άνδραδέλφου της, μέ 
άνδρα πρότυπον οικογενειάρχου· καί 
άνεδείχθη ή Χρυσούλα σπάνιά σύζυ
γος καί νοικοκυρά καί φιλόστοργος 
μητέρα κατά τό ζωντανόν παράδει
γμα τής μακαρίτιδος μητρός της.

Μέ τά πενιχρά μέσα, πού διέθετε, 
προώθησε τήν μόρφωσιν τού Βασέλά- 
κη της μέχρι τής Νομικής Σχολής 
τού Πανεπιστημίου, καί άνεδείχθη οΰ- 
τος άριστος και καλής ανατροφής ε
πιστήμων.

Πτυχιούχος πλέον τής Νομικής ό 
Βασιλάκης προσελήφθη ώς βοηθός 
έν ταύτφ καί συνεργάτης εις τό δι
κηγορικόν γραφειον τού Άχιλλέως 
Λάμπρου και Ίωάννου Κοκορέλη καί 
ένα μήνα μετά τήν πρόσληψίν του ό 
ευρυμαθέστατος έν νομοθεσία Άχιλ- 
λεύς Λάμπρος καί ό άντάξιος συνερ
γάτης αυτού Ιωάννης Κοκορέλης έ~ 
λεγον είς τόν εισηγηθέντα τήν πρόσ
ληψίν του έπϊ λέξει : «Σάς ευχαρι
στούμε, Κύριε, θερμώς, πού έφερα- 
τε είς τό γραφείον μας ένα τέτοιον 
νέον».

Τήν άξίαν ταυ ώς δικηγόρου καί 
ανθρώπου διεΐδεν έπίσης ό έγκριτος 
δικηγόρος Αθηνών μακαρίτης Κων
σταντίνος Γεωργόττουλος καί κατέ
στησε τούτον γαμβρόν του έττί τή 
εκλεκτή θυγατρι του Άμαλίφ.

Προικισμένος ό Βασίλειος Αγιο
ρείτης μέ τό έκ κληρονομικότητος 
ζώπυρον καί μέ ψιλομάθειαν καί φι
λεργίαν ού τήν τυχούσαν, άνεδείχθη 
είς έκ τών έγκριτων δικηγόρων τών 
Αθηνών, χάρμα καί καύχημα τής ή- 
ρωΐδος μητρός του, είς τάς ευγενεΐς 
προσπάθειας τής όποιας έν πολλοΐς 
οφείλει τήν σημερινήν έπιστημονικήν 
καί κοινωνικήν του θέσιν.

Τρία ετη πρό τού θανάτου της ή 
μακαρίτις Σεβαστή προσεβλήθη υπό 
νόσου, πού τήν καθήλωσε στό κρεβ- 
βάτι τού πόνου μέχρι τού θανάτου

1 της, Δέν έλειψεν και άπό τήν Θυγατέ
ρα της καί άπό τόν υιόν της τίποτε, 
πού θά ήδύνατο νά μετριάση τούς 
πόνους της καί νά ανακούφιση τήν 
κατάστασίν της- καί κατά τήν ασθέ
νειαν της τήν μακροχρόνιον, όπως 
και πάντοτε πρό αύτής, - διετρανώθη 
ποικιλοτρόπως προς τήν πάσχουσαν 
μητέρα ή άφοσίωσις. ή φιλοστοργία 
και ή τρυψερότης τού όντως εύγνώ- 
μονος υιού της.

Εϊδομεν, αγαπητοί μου, τί δύνα-: 
ται νά έπιτελέση μία μητέρα,' έχου- 
σα συναίσθησιν τού υψηλού, τού ιε
ρού προορισμού της· ή ,σοναίσθησις 
αυτή συντρίβει καί έκμηδενίζει κάθε 
άντιξοότητα. Τό παράδειγμα τής Σε
βαστής Ίωαν. Αγιορείτου προβάλ
λει έμπρός μας άξιον πρός μίμησιν.

Μιμηθήτε μητέρες, μιμηθήτε νεά- 
νιδες τήν έξαισίσν μητέρα Σεβαστήν 
Ίωάννου Αγιορείτου καί όλοι μαζί 
μου αναφωνήσατε αιωνία αύτής ή 
μνήμη

ΕΠίΣΤΟΛΑΙ
Συνέχεια; έκ τής 1η; Σβλίδο; 

τήν Μ. 'Ασίαν, διερωτώμαι έάν 
ημείς ώς πατριώται έκτελοΰμεν 
το καιθηκσν μας έναντι τοΰ Συλ
λόγου.

Έν συγκρίσει μέ τήν πλειονό
τητα καί δυναμικότητα τών Πα
τριωτών μας. οί συμμετέχοντες 
είς τόν ΣυλΛο^Όν καί τάς υποχρε
ώσεις των είναι Λολΰ ολίγοι. Διε- 
τυπώίΠ|σαν μερικά παράπονα καί 
παρεξηγήσεις άπό ώρισμένους 
πατριώτας μας έκ τών όποιων άλ
λα μέν ήσαν δικαιολογημένα ίΆ· 
λα δέ τελείως αδικαιολόγητα. Συ
νεπώς δέν είναι δυνατόν νά κρί- 
νωμεν τόν Σύλλογον καί τόν πα
τριωτισμόν μας ως ΰπενθΰνους. 
Η δικαιολογία τής μή συμμετο

χής των είς τάς Γενικάς Συνε
λεύσεις καί έκδρομάς τοΰ Συλλό
γου έκ τών άνωτέριυ λόγων δέν 
εΰσταβεΐ.

Παρετηρήβη ν.ητ έπανάληψιν 
ότι πολλοί πατριώται ένώ δέν 
προσέρχονται είς τάς Γενικάς Συ
νελεύσεις τοΰ Συλλόγου (να εκ
φέρουν τήν γνώμην των εις όλα 
τά θέματα έκ τών ύστέρων έλέγ^ 
χουν καί κάμνουν κριτικήν άπό 
μακρόθεν.

11 α τ ρ ι <ΐ> τ α ι.

"Οταν καλείται Γενική Συνέ- 
λευσις δέν είναι μόνον τό Διοικη
τικόν Συμβούλων τό όποϊσν μάς 
καλεΐ. 'Λλλιΐ είναι καί ή φωνή 
τής Ιίατρίδος μας τής Μάκρης, 
τοΰ Λιβισίου καί τοΰ Ταρσανά.

Καί είς τό άκουσμα τής Μητρι
κής αυτής φωνής όλοι οι Πα
τριώται έχομεν ύποχρέωσιν νά ν- 
πακοάομεν, έκ.τόξ πλέον εάν έ’χη 
παύση τό ενδιαφέρον διά τήν Πα
τρίδα μας καί ή καρδιά μας έ- 
σταμάτησε τούς Π ατριωτικούς 
της παλμούς.

Αγαπητοί Πατριώται.
Δέν συνηγορώ υπέρ τοΰ Διοι

κητικού Συμβουλίου άπό όποια- 
δήποτε πρόσωπα καί αν τό απο
τελούν.

Νομίζω δτι ολοι οΐ Πατριώται 
έχομεν Ιερόν Πατριωτικόν κα
θήκον οπουδήποτε καί άν ευρι
σκόμενα έντός ή έκτός τής Μη
τρός Έ?.λάδος νά συσπειρωθώμεν 
γύρω άπό τόν πατριωτικόν πυρή
να δ όποιος, λέγεται Σύλλογος, νά 
τόν ένθαρΰνωμεν είς τό βαρύ έρ- 
γον τό όποιον έχει άναλάβει καί 
νά τόν βοηθήσωμεν δ καθένας μέ 
τόν τρόπον του καί ανάλογα μέ 
τάς δυνάμεις του δσοι βεβαίως έ
χουν τήν δυνατότητα.

Διά νά μπόρεση καί ό Σύλλο
γός μας αύτάς τάς ωραίας Ιδέας 
καί τά λτηιπρά προγράμματα τά 
όποια έχει συλλάβει νά τά κάνει 
πραγματικότητα πρός τιμήν 6- 
λων τών πατριωτοίν μας. Διότι 
τά έκάστοτε Διοικητικά Συμβοϋ- 
λια είναι διά τήν έπίβλεψιν καί 
έκτέλεσιν τών έργων τοΰ Συλλό
γου τάς δέ πρώτος ΰλας διαθέ
τουν οΐ Πατριώται. Συνεπώς 
πώς εΐναι δυνατόν νά άναμένω- 
μεν έργα άπό τόν Σύλλογον &vev 
πρώτων ΰλων. "Ας φροντίσωμεν 
λοιπόν τώρα ποΐ> είναι καιρός α
κόμη νά καλΐπρωμεν τά κενά τοΰ 
Συλλόγου μας διά νά μή μάς τύ
πτει αύριον ή συνείδησις διότι δέν 
έξετελέσαμεν τό καθήκον μας 
πρός τό Σύλλογον.

Ή παρούσα μου κάμει έκκλη- 
σιν εις τά πατριωτικά σας αισθή
ματα δι’ αγάπην, ομόνοιαν διότι 
διά τής αγάπης καί όμονοίας εί
ναι δυνατόν νά έπιτελεσθοΰν πολ
λά αγαθά.

Έκφράζων τήν προσωπικήν 
μου γνώμην διά τό ζήτημα τοΰ 
Συλλόγου δέν φαντάζομαι νά πα
ρεξηγηθώ άπό κανόναν Πατριώ
την.

Μέ πατριωτικήν αγάπην.
Ν. ΕΜ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΤ

Ν. Μάκρη.
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ΠΑΤΡΙΟΤΑΙ III ΣΥΛΛΟΓΟΣ

<5έ» προσφέρουν τίποτα

Απιιτελέση Sea έ'ρχο Ifa 
διατηρήαη και μεταδώση

Εΐναι άλήΰτια διι ό Σύλλογος στέκεται ψηλά στήν συν 
εί&ησι τ&ν περισσοτέρων πατριωτών. “Οχι μόνον σ' αύίών 
πού τόν περιβάλλουν μέ άγάπη Αλλά καί σ’ ό'αονς τόν 
τιμούν μέ τό έκ τοΰ μακρόιΆεν καί άφ’ ύψηλοϋ ίνδιαφέρον 
τους. Άλλά οί μέν πρώτοι είναι λίγοι Αν σχίσει μέ τό ιιύι Ο
λο τ&ν πατριαιτίον κι' οί δεύτεροι 
μέ τήν νεάθητίκθ στάαι τους.

‘Ο Σύλλογος έχει όμως νά 
τιμήση τό ϋνομα τής πατρίδος, νά
καί στίς νεώτερες γενεές τις λαμπρές παραδόσεις μας, νά 
συσφίγξη τούς δεσμούς πού μας ενώνουν, νά μαζέψη τούς 
σκορπισμένους Αδώ κι’ ίκεΐ πατριώτας στούς κόλπους του, 
νά βοη&ήση αιήν συλλογήν, διατήρησι καί προβολή κά'&ε 
λασγραφικοΰ μας θησαυρού καί κυρίως νόίρβη άρωγδς 
στούς &να.ξιοπα.&ιύντας πατριώται.

Μά πώς Αά τά έπιίελέαη δ.Ιο. αύτά χωρίς τήν ουμπαρά· 
στάση των πολλών;

Είναι εύτύχημα καί τιμή γ ά βίους μας διι καμμιά πε 
ριφέρεια τής Μ. Ασίας δέν έχει νά Απτδείξη τοστ? πνευμα
τική καί κοινωνική πρόοδο τών τέκνων της είς τήν μητέρα. 
'Ελλάδα Καμμιά περιφέρεια δέν Εχει άναδείξη τόσους έπι 
στήμονας καί τόσα έπιφανή μέλη είς τήν κοινωνίαν. Αύτό 
τό χρωστούμε στήν ήδτκή καί πνευματική κληρονομιά των 
προγόνων μας πού άαοτελοϋσαν κι Ακεΐνοι μιά ζηλευτή 
κοινωνία μέσα στήν Τουρκιά. ’Όματξ έδ& τώρα υπάρχει, μιά 
μειονότητα πατριωτών — μικρή εύτυχώς — πού δέν εύνοή 
δ'ίικε άπδ τή Μοίρα καί ϋ τοφέρει. Σ’ αύτ-ούς ύέλει νΆρ'θ'-η 
Αρωγός ΑΣύλλογος γιατί εΐναι ύποχρίμ-σίς μας ή&ινή καί 
κοινωνική νά βοηέΜμε τούς ΰυνανβρώΐΐους μας . Διαφορε
τικά ή ζωή μας καταντά έγωϊστική, κούφια καί άσκοπη

Ό Σύλλογος προσηα&ΊΪ μέ τά πενιχρά του μέσα νά 
προσφέρη μι,Α μικρή βοήβεια στούς άνσξιαπα·β·ονντας. Νά 
τούς δώση κυρίως τήν χαρά πώς ΐιπάρχουν κάποιοι πού 
τούς σκέπτονται. Μά δέν είναι ντροπή νά φά·άνη ατό σημείο 
νά προσφέρη τόσο λίγα 5ταν υπάρχουν τόσοι πολλοί εύποροι 
πατριώται πού &ά μπορούσαν νά ένισχΰαουν τήν προσπά. 
‘ό'ειά του;

Πολ,λά ·&·ά &XU ώ-ν Ζ.ϊϊΐίϋΐ£ύνΙ-Gi

νΆρ·&ουν μαζί μας &ς τό ΪΙλαταν&κι, στή Δραπεταώνα, 
ή στδ W Λιβίσιον καί νά δοϋν τούς πατριώτας μας. Τόνε 
μόνο ·8Ά καταλάβαιναν ηόσο πολύτιμη γιά μερικούς εΐναι 
ή έστω κο,Ι μικρή stga αφορά τον. Τίνεται. δέ Ανεκτίμητη δαο 
κι ή άγάπη κι’ ή καλωσύνη αύτ&ν πού τήν προσφέρουν

ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΜΑΣ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 
ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΪΗΙ ΕΛΛΑΔΟΣ κ. Γί ΠΙΠΙΗΕΛΛΗ
Τήν 7ην Αύγουστου άφίχθη εις) 

Αθήνας έκ Ν. Τόρκης ό συμπο
λίτης μας ίίανηγύρης Βασ. Αγι
ορείτης, ό μόνος -έπιζών υιός τοΰ 
Βασιλείου Αγιορείτη. Ό κ. Π. ί.-κίαν, άπό τούς Τούρκους έδρα- 
Αγιορείτης είναι έγκατεστημένο; ι πέτευσε μαζί μέ δύο άλλα παιδιά 

I :ri ^ΤΛλϊ.λ. ΓΤ-.-ί .«■?— \ i λον.Ύΐν ί -..νί Ιΐ< > il.lVr- ,,ίϊ,,-rnr slf’ - · : - . . > 
που κΓ έγινε ένας άπό τούς σπου-1 
δαιοτέρους οικονομικούς, πολιτι
κούς καί κοινωνικούς παράγοντας j ί 

της Αμερικής. ,
Τήν μεθεπομένην τής άφίςεώς 

του δ κ. Αγιορείτης είχεν ιδιαι
τέραν συνάντησιν μετά τοΰ Πρω
θυπουργού τής Ελλάδος κ. Πιπι- 
νέλλη μετά τοΰ δποίου συνεζήτη- 
σε θέματα άφορώντα τόν έν Άμε-

Ό κ. Πάνηγύρης Αγιορείτης, 
γνωστός έν Ν. Τ'όρκη ώς Πήτερ 
•Αγιορείτης, γεννήθηκε στό Λιβί- 

σι. Καταδιωκόμενος, εις νέκραν ή-
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ΙΟΥΛΙΟΙ - ΑΥΓΟΥΣΤΟ!

1 963

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΝΕΑΣ MAKPHi

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ
TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Πρός τούς συμπατριώτας μας

Ν. Μάκρης.
Φέρομεν.είς γνώσιν ϋμών, δτι 

τό Διοικητικόν Συμβούλων τής 
Ενώσεώς μιχς κατά τήν σννεδρί- 

ασιν τής Ιβης Σεπτεμβρίου 1.963 
ένέκρινε τόν διορισμόν τών κάτω
θι πατριωτών κατοίκων Ν. Μ«- 
ζρης.

1) Καραγεωργίσυ Νικολ. 2) 
Σαρρή Κων)τίνου, 3) Τξιλάβη 
Σάββα, 4) Σέργή Ιωάννη, 
5) Δαμιανού Βερούλας. 6) Δελη- 
σάββα ΓΙ αναγιώτη.

Ή. Επιτροπή αύτή πρέπει νά 
πλαισιωθή . καί άπό άλλους πα- 
τριώτας, οί όποιοι θά έπεθΰμρυν 
νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας 
των εις τόν Σύλλογον.

Παρακαλοΰμεν θερμώς ολσυς 
τούς πατριώτας όπως συνδράμουν 
τήν έν λόγφ ’Επιτροπήν εις τό 
εργον της. Ή Ν..Μάκρη αποτε
λούσα τόν πλέον συμπαγή πυρή
να τιον πατριωτών πρέπει νά κα- 
τέχη και πρωτοπορειακήν θέσιν 
είς την συμπαράστμσιν τοΰ Συλ
λόγου πρός εύόδωοιν τών σκο
πών

καί δ κ. Χατζηπαναγιώτου, Ιϊρό- 
εδρος τοΟ Οικοδομικοί; Συνεταιρι- 
σμοΟ μετά' τή; κυρίας του, δ κ. 
ΙΙλάτων Μουσαίος, ό κ. καί ή κ. 
Μιχαήλ Χατςηκωνσταντίνου, ό κ. 
Τσίλλερ μετά τής οίκογενείας τού, 
ό κ. καί ή κ. Γεωργίου ’Ανδρ. Λα- 
ζαρίδη, δ Ταμίας τοΰ Συν) σμοδ 
κ. Μιχαήλ Οεοδοσιάοης, ό κ. 
Δη'μήτριος Τσίλλερ μετά τής 
οικογένειας του καί άλλοι.. . 
Έκ τών μελών τοδ Διοικη
τικού Συμβουλίου παρεκάθησαν 
μόνον όσοι εύρίσκοντο εις ’Αθήνας 
ήτοι ή κ. Ζαμπάκη, ή δϊς ,Γε- 
ωργαλίδου, ό κ. Γεώργιος ΙΙανα- 
γής, δ κ. Μιχ. Τοίλλερ, δ κ. Μιχ. 
Ααζαρίδης, ή κ. Χατζηπαναγιώ- 
του καί ή ·/.. Ρ. Βελισσαρίου.

Ο κ. 11αν. '.Αγιορείτης ηύχα- 
ρίστησε συγκινημένος τόν Σύλλο
γον διά τήν πατριωτικήν αύτήν 
συγκέντρωσιν πρός τιμήν τού καί 
ο κ. Χατζηπαναγιώτου του άπήν- 
τησεν δτι ή τιμή είναι διά τόν 
Σύλλογον νά εχη τόσον έπιφανή 
τέκνα τής πατρίδος ώς ύποστηρι- 
κτάς του.

Μέ ιδιαιτέραν εύχαρίστησιν δι- 
επιστώσαμεν, διά τοΰ κ. Πανηγύ- 
ρη Αγιορείτη μέ πόσην συγκίνη- 
σιν γίνεται δεκτή ή έφημερίς τοΰ 
Συλλόγου ΛΙΒΙΣΙ καί διαβάζεται 
άπό τούς έγκατεστημένους είς τό 
έξωτερικόν πατριώτας μας, καί 
αύτό ενισχύει τήν προσπάθειάν 
μας διά τήν, πάση θυτίγ, συνέχι- 
σιν τής έκδόσεώς της ώστε νά ε
πιτελή πάντοτε τόν συνδετικόν 
κρίκον μεταξύ δλιον τών πατριω
τών δπουδήποτε καί άν εύρίσκων- 
ται. .

• του.
Μετά τιμής
Ό Π ρόεδρας 

ΠΑΝΗΓΤΡΗΣ MIX.
Ό Γεν. Γραμματείς 

ΣΑΡΑΦΗΣ ΛΝΔΕΕΑΣ

έπί πολλά έτη είς Ν. Τόρκην o jz,al διεπεραιώθη ρακένδυτος είς 
. Χαστελλόριζον. Άπό. έκεΐ έφθα 
j σεν είς τόν Πειραιά δπου ήργάσθη 
ί έπ’ ολίγον ώς έργάτης. Έν συνε- 
χειφ μετεόη εις τήν Ιαλλίαν όπου 
πάρέμεινε έργαζόμενος μαζί μέ 
άλλους πατριώτας όλίγον διάστη
μα.

Μετά τήν λήςιν τού Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου άνεχώρησε 
εις ’Αμερικήν καί έγκατεστάθη 
μονίμως είς τήν Ν. Τόρκην. Μέ 
μόνα προσόντα τήν εργατικότητα, 
εύφυίαν καί τιμιότητά του επέτυ
χε νά άναδειχθή καί νά έπιβληθή 
τόσον μεταξύ τών ξένων <">στε σή
μερα νά κατέχη έπιφανή θέσιν με
ταξύ τών κοινωνικών, οικονομι
κών καί πολιτικών παραγόντων 
τοΰ Νέου Κόσμου.

Ούτε ό πλούτος, ούτε ή έπιτυ- 
χία, όμως, επηρέασαν τόν κ. Πα- 
νηγύρην Αγιορείτην, δ όποιος πα- 
ρέμεινε ένας άγνό; καί θερμός πα- 

ι Ά-ώ'ης-

PENA ΒΕΛΕΒΕΑΡΙΟΥμ,,-ζϋ ’Απόδημον Ελληνισμόν.

ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΕ ΜΟΥΣΙΚΗ ΥΠΟΚΡΟΥΣΗ
Μέ Άησίασε κ’ ήταν φτυστή ή! 

άπελπισία. Μέ ρώτησε τυπικά έ
τσι γιά νά τακτοποιηθή μέ τή συ
νείδησή του πώς δέν άφησε κΓ αύ
τή τή πηγή πληροφοριών ανεκμε
τάλλευτη, βέβαιος πώς θά- πάρει 
άρνητική απάντηση,

— Δέ μοΰ λέτε σάς παρακαλώ, 
μήπως ξέρετε που μπορώ νά βρώ 
Ανθρώπους μέ ιδανικά;

Άφηρημένος καί απροετοίμα
στος γιά μιά τέτοια παράξενη έ- 
ρώτηστ; είπα ξερά άλλά σταθερά:

— Στή Λαχαναγορά.
— Τά ιδανικά στή Λαχαναγο

ρά; Είπε και γούρλωσε τά μάτια 
του.

-- Μέ συγχωρεΐτε. Νόμισα πώς 
άκουσα «Ζαρζαβατικά» και τόνα 
δέν Απέχει άπ’ τ’ άλλο, 'Ωστόσο 
μάταια ψάχνετε γιατί οί άνθρω
ποι σήμερα κρύβουν τά ιδανικά

ών, ή άνάγν.η θεραπείας δέν σέ 
,πασχολεϊ καί τό ιδανικό δέν έ- 
ει ποΰ νά φυτρώσει.
— Σάν πολλή σημασία δίνεις 

τό στομάχι, φίλε.
Ποιος σοΰ μίλησε γιά στομάχι:

ή Πριν κάμποσα χρόνια ίσως. Τώ-

—Γιατί ντρέπονται πού τά 
έχουν.

— Ντρέπονται;!
Μά είναι νά μήν ντραπείς; Σή

μερα πλήθυναν τόσο οί ρακοσυλ
λέκτες ιδανικών. Πού περιμαζεύ
ουν τά ιδανικά πού πετοΰν οί Αλ
λοι, τά συναρμολογούν καί τά κά
νουν παντιέρα καί λάβαρο, καί τ’ 
ανεμίζουν καί σκούζουν καί κα
λούν τούς Ανθρώπους σέ συναγερ
μό, γιά τά ράκη πού ;ιάζεψαν καί 
ποτέ; δέν πίστεψαν. "Ωσπου μιά 
μέρα πέφτει ή λεοντή καί φανε
ρώνεται ό γυμνοσάλιαγκας πού 
τήν φόραγε. "Ετσι αύτός πού τά 
’χει τά ιδανικά ντρέπεται νά τό 
πή μήν λάχει καί τόν πάρουν γιά 
ρακοσυλλέκτη, Αβανταδόρο καί 
γυμνοσιάλιαγκα.

— Καί πώς θά τούς άνακαλύ- 
ψω άφού κρύβουν τά ιδανικά τους;

-— Μέ (,ιηχάνημα άνίχνεύσεως. ί 
■ Ιδανικών;

”Οχι. Μουσικών φθόγγων 
Ιίετάχτηκαν τά μάτια του έςο> 

’τσι πού νά ζηλέψει καί ό τσό- 
φλακας. ΚΓ ύστερα μισόκλεισε τά 
βλέφαρα καί μαζεύτηκε μέ 
γνωστή εκείνη έκφραση πού ί
νε Αφορμή νά βγή έκείνη ή περί
φημη Λιβισιανή παροιμία «Είπαν 
τούλ λουλλόν νά χ. .. . κ’ έβγα- 
λιν κι τ’ άντιρά του».

Όχι, αγαπητέ μου, δέν είμαι 
λουλλός. Πέρνεις ένα μηχάνημα 
πού καταγράφει τούς μουσικούς 
φθόγγους καί τό κρεμάς στόν ώμο 
σου δπως κάνουν οί κάθε ήλικίας 
βλαμένοι μέ τά ραδιόφωνα - τραν
ζίστορ. Ρωτάς ένα μουσικό μέ ποι
ους μουσικούς φθόγγους έκφράζε- 
ται τό γουργουρητό τής κοιλιάς, 
καί σάν τό μάθεις άπ’ έξω σ’ ί
λες του τις Αποχρώσεις, μέ τό μη
χάνημα στον ώμο προχωρείς μέ
σα στό πλήθος. "Οπου γουργου
ρητό 90% θά βρής καί ιδανικό.

Μόλις πού πρόλαβα νά 
συγκρατήσω γιατί ήταν έ 
νά τό 6ά/.ε·ι ■ 
Αγαπητέ μου 
σού θυμίζει π<!>ς δέν κατάφερες νά 
τό κατασιγάσεις. Καί τότε Ανα
ρωτιέσαι τό «Γιατί». Καί άπαξ 
πεις τό γιατί, Αρχίζεις νά ψάχ
νεις. Καί άπαξ ψάξεις θ’ Αρχί
σεις ν’ Ανακαλύπτεις τά στραβά, 
ΚΓ άπαξ τ’ Ανακαλύψεις Αρχίζεις 
νά σκέπτεσαι πώς θά τά διορθώ
σεις, καί τότε Αρχίζεις νά γεν
νάς ιδανικά.

— Λη/.αδή δλοι οί πειναλέοι 
είναι ιδεολόγοι;

"Οταν πάψει τό γουργουρητό, 
σταματούν τά έρωτηματικά καί 
σάν κοποϋν τά έρωτηματικά στα
ματούν οί Αναζητήσεις τών στρα-

Πείνες πού δέν δονούν μόνο τή 
χορδή τοΰ έντερου άλλά τις λε
πτότατες χορδές τοΰ νευρικού συ
στήματος καί πού δέν τις χωρεϊ 
ή καθιερωμένη μουσική γκάμα. 
Τώρα δίψας γιά γράμματα, πει
νάς γιά γνώσεις, πλαντάζεις γιά 
τό ώραϊο καί τό καλό. Καί πέφ
τουν βροχή τά έρωτηματικά, κΓ 
Αρχίζουν καί ξεφυτρώνουν και
νούργια Ιδανικά. Μά έρχεται ή 
πείνα τοΰ στομαχιού καί τής κα- 
λοζωίας και Απλώνει τό αχόρτα
γο ιδανικό της σάν αγριάδα άνά- 
μεσα στά καινούργια λεπτοκαμω
μένα ιδανικά καί προσπαθεί νά τά

— Ζαλίστηκες αδελφέ μου;
τόν — 

τοιμος Μά δέ 
στά πόδια. Βλέπεις, θρωποι 
, κάθε γουργουρητό έχουν καί ιδανικά;

■— Σπάνια φαινόμενα vmKA μου. 
Γπάρχουν αυτοί πού δέν μπορούν 

νά ζήσουν ευτυχισμένοι σάν οί 
Αλλοι δίπλα τους ύποφέρουν. Καί

μοΰ λές, δέν ύπάρχουν άν- 
πού νά τάχουν δλα καί νά

11 ρώτη του σκέψις μόλις έφθα- 
σεν είς τήν μητέρα Ελλάδα ήτο 
νά. έλθη είς επαφήν μέσφ τοΰ Ανε
ψιού του, διαπρεπούς δικηγόρου 
τών ’Αθηνών κ. Βασιλείου Αγιο
ρείτη, μέ τόν Σύλλογον. Το .Διοι
κητικόν Συμβούλων τοΰ Συλλό
γου συνελθόν έκτάκτως έδεξιώθη 
ώχ κ. 11. Αγιορείτην μετά τοΰ 
Ανεψιού του είς τά γραφεία τού 
Συλλόγου, μέσα εις μίαν Ατμό
σφαιραν γεμάτην συγκίνησιν καί 
πατριωτικά; Αναμνήσεις.

Μετ’ ολίγος ήμέρας τό Διοι
κητικόν Συμβούλων τού Συλλόγου 
:δί:< δαπάνη, παρέθεσε γεΰμα είς 
τον έπιφανή ξένον μας μετά τοΰ κ. 
και τής κ. Βασιλ. Αγιορείτη είς

Θήβαν εύχαρίστως προσελθόντες 
πλήν τών γνωστών μελών τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου ;ιετά τών οικογενειών των

F. Β.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
Κυρία Βελισσαρίου,

Σας παρακαλώ δπως φιλοξενή
σετε τήν επιστολήν μου εις τή» 
αγαπητήν εφημερίδα τοΰ Συλλό
γου μας τό «Λιβίσι» καί σας ευ
χαριστώ έκ τών προτέρων.

Νέα Μάκρη 15)9)63. 

’Αγαπητοί Πατριώται.
ΕΙς τάς 9 Σεπτεμβρίου έ.έ., ήλ

θε τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοΰ 
Συλλόγου μας εις Νέαν Μάκρην 
διά τήν άνασύστασιν και άναουγ- 
κρότησιν τής Τοπικής ’Επιτροπής 
Νέας Μάκρης δπως θά γίνη καί 
εις Αλλας περιφέρειας θπου ύ
πάρχουν Πατριώται. Έπειδή ό
μως παρακολουθώ σάν πατριώτης 
και ώς μέλος τής Τοπικής ’Επι
τροπής Νέας Μάκρης τόν ζήλον 
καί τόν αγώνα τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου μας 
διά τήν διατήρησιν καί διάδοσιν 
τών ’Ιδανικών καί παραδόσεων 
τής χαμένης Πατρίδος μας εις

(Συνέχεια ε!$ τήν 4ην Σελίδα)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟΝ

νεση καί καλοπέραση καί γνώση. 
Δέν μπορούν νά ζήσουν χωρίς τό 
χαμόγελο τών διπλανών τους. Αυ
τοί έχουν τό πιό μεγάλο ιδανικό.
Ιδανικό πού δέν σβύνει ποτέ. ’Ι

δανικό πού δέ φαίνεται γιατί εί
ναι οί Ιδιοι Αφανείς. Άλλά μήν 
κάνεις άδικο κόπο. Δέν μπορείς 
νά τούς έπισημάνεις μέ κανένα, 
μηχάνημα, γιατί ούτε ή κοιλιά 
τους γουργουρίζει ούτε τό νευρικό

εους σύστημα δονεϊται. Ή μουσι
κή πού παίζει τό Ιδανικό τους εί
ναι ούράνια. Μπορεϊς νά τήν Α
κούσεις μόνο μέ τήν εύαισθησία 
τής ψυχής σου, άν έχεις κατα
φέρει νά στηρίζεις τή ψυχή σου 
■πάνω σέ δυό μονάχα πόδια, καί 
δέν νοιώθεις τήν πανικόβλητη Α
νάγκη ν’ Ακουμπήσεις στά τέσσε
ρα όπως οί Αλησμόνητοι μας μαλ
λιαροί προγόνοι.

ΠΑΛΤΩΝ Β. ΜΟΓΣΑΙΟΣ

Έν Νέφ Μάκρη τή 23 ’Ιουνίου 1963 
Αξιότιμε κ. ΤΙαπαθάνασίου,

Έν τή έπιθυμίφ δπως έκφράσω πρός ύμάς τάς ευχαριστίας μου, 
δσον κα! τοΰ διδασκάλου καί τών μαθητών τον σχολείου διά τήν έκ 
χιλίων (1600) δρχ. δωρεάν σας πρός τό σχολεϊον τοΰ Χωρίου 'οα<, 
γνωρίζω είς ύμάς, δτι ή έφορεία τοΰ σχολείου συνελθώσα κατόπιν 
τούτου, προέβη είς τήν κάτωθι άπόφασίν της έχουσαν ούτω :

Ή έφορεία τοΰ Σχολείου Νέας Μάκρης λαβοδσα ύπ’ βψιν τήν 
έκ χιλίων δραχμών δωρεάν πρός τό σχολεϊον ύπό τοΰ κ. Ά ν τ ω- 
ν ί ο υ ΙΙαπαθανασίου διά τοΰ δποίου ποσοΰ έγένετο δ 
εξωτερικός ύδροχρωματισμός δλων τών αιθουσών τοΰ σχολείου

’Αποφασίζει
1) ’Εκφράζει τάς άπειρους ευχαριστίας και συγχαρητήρια τών 

μαθητών είς τόν δωρητήν κ. Αντώνιον ΙΙαπαθανασίου, κάτοικον 
Νέας Σμύρνης ’Αθηνών.

2) Άνακηρύσσει τούτον δωρητήν τοΰ σχολείου καί τέλος εύ
χεται δπως ή αξιέπαινη αύτή πράξις wu εύρη καί άλλους μιμητάς.

Μετά πολλών τιμών

Ό Πρόεδρος τής Σχολ. ’Εφορείας Νέας Μάκρης
Ν. ΚΑΡΑΙΈΟΡΓΙΟΤ.



Λ ί Β I 3£ !

χ ···'· · ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
— -__ — — —χ. Λ — Α, λ Λ. Λ >*  » λ λ λ *>  Λ Α -Λ Λ -Λ> Λ ιΛ ,Λ Λ _Λ Γ·. _Λ -Λ Λ .Λ Λ _Λ Λ Λ W -Λ Λ .Λ Λ .Λ,^λ Λ -Λ /Λ -Λ Λ-Λ A J*.  Λ Λ A _Α Α -Λ Λ „»s if. «ί -Λ Λ -Λ Λ -Λ -Λ «Λ .Λ Λ—«Ι> Λ .Λ Λ. .Λ Λ _Λ 4α-Λ Λ-ί! »Λ Λ ft-Λ Λ^ΙΑ-ΛΑλ'Ί f-,.Λ ΛΛΛΛ Λ^·Η«Π ftoi

.-VVVV'VV'V V VihV^ZVVVV 1̂

TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

καλλίστρατος a mm
Η ΕΚΔΟΖΙΧ THE ΙΕΤΟΡΪΑΣ

ΤΟΥ ΛΪΒΙΖΙΟΤ ΚΑΪ ΜΑΚΡΗΣ

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Τό καράβι άποιμακρυνόταν, σιγά - 

σιγά, άπό τό μεγάλο λιμάνι, ώσπου 
χάθηκε πίσω άπ’ τό άριστερό του ύ
ψωμα.

Τά δυό - τρία κτιριακά συγκρο
τήματα της προκυμαίας είχαν, πιά,: 
όλότελα χαθή καϊ φαίνονταν, τώρα, 
τά διάσπαρτα σπιτάκια τής άμμώ- 
δ.ικης ψαληρικής παραλίας.

‘Η Πρόκλα μέ τόν θείο της σηκώ
θηκαν, άπ’ τήν πρύμνη, δακρυσμένοι 
άκόμα, γι’ αυτούς πού άφηναν πίσω 
τους, τόν Καλλίστρατο μέ τήν και
νούργια του Θεία καϊ κατευθύνθηκαν 
πρός τό κέντρο τού καταστρώματος.

Ό Ιερώνυμος βλέποντας δτι ή α
νεψιά τον έξακολουθοΰσε νά κλαίη, 
τής χαΐδεψε μέ πατρική στοργή τά 
μαλλιά.

— Άκόμα κλάίς, παιδί μου; τή 
ρώτησε σέ μιά στιγμή. Μήπως δέν 
εξακολουθείς νά τόν έχης μέσα στό 
βάθος τής ψυχής καϊ στ’ άδυτα του 
νου σου;

Έκείνη τή στιγμή πλησίαζε κι’ ό 
Πλοίαρχος.

—- Εύτυχώς πού κάνατε τόν κόπο 
νά τή συνοδεύσετε, γνω,μολόγησε 
στον ’Αρεοπαγίτη. Άλλοιώς Θά ύ- 
πόφερε περισσότερο παρ’ δσο, τώ
ρα. ’Αλήθεια, πόσο σύντομα φάνη
κε, πώς τό φλογισμένο καϋμό της 
διασκεδάζουν τά τόσο δροσερά σας 
λόγια! . . .

Τό πλοίο εΐχε, πιά, άνοιχτή, αρ
κετά, κι’ άρχισε νά κλυδωνίζεται, σά 
νά ήταν καμωμένο άπό μικρό, παι- 
δοπαίχνιδο, φελλό. Ή Θάλασσα, στήν 
άρχή, στέλλοντας ώς τό ύψος τών κα- 
ταρτιών τά ραντίσματά της, ύστερα 
έκτινασσόταν δι’ ή ΐδια, σέ μορφή ά- 
ψρισμενών κυμάτων, μ’ αρκετή μα
νία.

*0 πλοίαρχος, μέ περισσή φρό
νηση, τοποΘετουυ' τούς έπ.βάτες μέ
σα ο το κύτος, λν>ο »ους 'νο γνω
στούς του ταξιδιώτες, τούς τακτο- 
ποιουσ& στον ϊδισιχοο του θαλαμί
σκο.

— Δέν εΐναι τίποτα, έλεγε, ό ξε
ρακιανός ναυτικός. Πραγματοποιού
με τή στροφή τού Καφηρέα. Μόλις 
τό άκρωτήριό του παρακάμψουμε, θά 
μ,εταβληθή ό ζαλιστικός αυτός κλυ- 
δωνισμός, σέ ήδονικό λίκνισμα.

Οί μέρες ξέφτιζαν, ή μία υστερ’ 
άπο τήν άλλη, μονότονες, γιά τήν 
Πρόκλα, άχαρες, μέσα στή νευρώδικη 
αϊγαιοπελαγίτικη θάλασσα. ‘Ο Ιε
ρώνυμος δμως, κΓ ό Πλοίαρχος άπό 
τή μιά μεριά και κάποιος γελωτο
ποιός άπ’ τήν άλλη, πού έκτελούσε 
αύτοσχέδιες κωμικές σκηνές, Ανα
κούφιζαν, κάπως τή λύπη, γιά τό 
χωρισμό της άπό τόν Καλλίστρατο- 
προπαντός, δταν,. ό τελευταίος, έκ
τελούσε τό νούμερο, γιά νά παρα- 
στήση τό βραδύγλωσσο, άλλά γορ
γοπόδαρο τόπο1 καϊ τότε έρχονταν, 
στά μάτια της, γέλια καϊ δάκρυα 
μαζί. . . ,

Τό πενηντάκωπο σκάφος πλησία
ζε, πιά, στις άκτές τών Πατάρων. 
Τά βουνά, στό βάθος, στεφάνωναν 
τήν επικλινή παράλια πεδιάδα, σά 
ψυσικό: φρούρια, άπρόσιτα, απρο
σπέλαστα.

Ή Πρόκλα άνάσαινε, βαθειά, τή 
μυρωμένη βουνίσια αύρα, μέ τήν ελ
πίδα πώς θά έκαμνε καλό, στή θλιμ
μένη της ψυχή, ένώ παράλληλα κοι
τούσε τούς γλάρους πού σπάθιζαν, 
τόν άέρα, χαρούμενοι, αμέριμνοι, ξέ
νοι πρός τόν ανθρώπινο πόνο.

Μόλις ή Πρόκλα μέ τόν θειο της 
πάτησαν τό χώμα τής πατρίδας τους, 
θεώρησαν υποχρέωσή τους, νά σκύ-j 
ψουν καϊ νά τό φιλήσουν. Ύστερα, 
πρώτη ή κοπέλλα, άρχισε νά προχω*  
ρή, πρός τό μέρος πού έστεκαν οί 
γονείς της, γοργά, δλο καϊ πιό πο
λύ, πλησιάζοντάς τους. . .

ΜΕΡΟΣ Β'.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ό Καλλίστρατος νοιώθοντας έν
τονα τήν απουσία τής Πρόκλας πα
ραμελούσε τά μαθήματα του, παρά 
τίς αύστηρές συστάσεις τής Άλκι- 
νόης. Ό πόνος του, άγριος, αβάστα
χτος, δπως ‘ήταν, θέλησε νά τόν α
νακούφιση σμίγοντας, πάλι, μέ τήν 
έταίρα' Ροδοκρίνη. Μά, δταν, ξανά, 
τό σκέφτηκε; αυτό, καθόλου λογικό 
καϊ τίμιο δεν τό εύρήκε καϊ γιά νά 
τό άποφύγη, μέ πιό μεγάλη σιγου
ριά, έβαλε σέ δοκιμασία τήν αυτοκυ
ριαρχία του. Τότε κατάφερε καϊ τήν 
φοίτησή του, οπή Σχολή, κανονικά 
νά συνεχίοτη καϊ στή μελέτη του, μέ 
περίσκεψη, πάλι, νά έπιδοθή.
. .«Ή φιλοσοφία», διάβαζε, «εΐναι 
φιλία πού έξελίσσεται σέ έρωτα πρός 
τις ιδέες, οπού κοντά τους μένει ό 
Θεός. Άρα ό έρωτας, ό πραγματι
κός έρωτας, εΐναι ό σύνδεσμος πού 
ένώνει τήν ψυχή μέ τις Ιδέες καί, φυ
σικά, μέ τόν Υπάρχοντα. Γι’ αύτό, 
και ή συναισθηματική αύτή δύναμη 
χαρακτηρίζεται σάν κίνηση πρός τόν 
Ένα, τόν ’Αληθινό Θεό. . . Άπό τά 
αισθητά, ή ψυχή, παίρνει τήν πρώτη 
ώθηση γιά νά θυμηθή τις ιδέες, ό 
έρωτας δυναμώνει τήν μνήμη της και 
τή βοηθεΐ, γιά-ν’ άνεβή τή σκάλα πού 
όδηγει, άπό τόν αισθητό κόσμο, στό 
νοητό. . .».

«Νά, ό πραγματικός έρωτας», σκε

φτόταν, εξακολουθώντας, άκόμη, νά 
διαβάζη. «Κι’ δμως τής Πρόκλας, 
γιατί νάναι πιό γλυκός, ένφ αυτός 
νά παίξη ρόλο, μόνο, παρηγορητι
κό;». . .

Κοντά στήν αύτοκυριαρχική κα- 
τάστοοση πού άνάπτυξε καϊ τήν πα
ρηγορητική πού πρόκυψε άπό σχε
τικά, μέ τόν πραγματικό έρωτα, φι
λοσοφικά συγγράμματα, προστέθη
κε, κατόπιν, ένας, άκόμα, παράγον
τας λήθης :

Ήταν κάποιο απόγευμα, δταν οί 
φίλοι και συσπουδαστές του, πρό- 
τειναν νά πάνε σ’ επίσκεψη κάποιας 
φτωχής γριάς, γιά ν’ αγοράσουν με
ρικά άγγεΐα, πού έφτιαχνε ή έγγονή 
της. ’Έτσι, και ένίσχηση θά πρόσψε- 
ρσν στήν φτωχή, αύτή, οικογένεια, 
άλλά καϊ όφελος, οί ίδιοι, θά είχαν.

Τό κορίτσι, πού εργαζόταν στό 
φτωχικό, έκεΐνο σπίτι, ήταν άπό τά 
ευτυχισμένα καϊ τά δυστυχισμένα, μα 
ζί, πλάσματα. Λεπτή καϊ άσθενική, 
τήν έπιανε κάθε τόσο, ένας ξερός 
βήχας πού τής ξέσχιζε τό στήθος· 
κι’ ωστόσο δέν έδινε σημασία. Μέ
σα της ύττήρχε ένα απέραντο θάρ
ρος. Τό αντλούσε, θάλεγε κανείς, ά
πό τούς μυθικούς ήρωες, που αγα
πούσε κι’ άπ’ τή φλόγα τών μεγά
λων καλλιτεχνών πού θαύμαζε. "Η
ξερε τις ανδραγαθίες τών ηρώων αυ
τών, άκόμα καί τών ήμιθέων καϊ τίς 
διηγόταν μ’ εκφραστικό τρόπο. Μι
λούσε, άρκετά, γιά τή δόξα τών με
γάλων, ε’ίτε στά όπλα, εϊτε στις τέ
χνες είχανε διακριθή. Κατόπι ιστο
ρούσε όμορφους μύθους, μέ τέτοιο 
τρόπο ώστε άθελα του, ό νεαρός 
Καρμυλησσέας, μάθαινε κιόλας νά 
ξεχωρίζη τις ιδιότητες τής κάθε θε
ότητας, νά ξέρη ποια νύμφη κατοι
κούσε στήν τάδε πηγή καϊ ποιά ά- 
μαδρυάδα στό δείνα ελαιώνα. Κι’ 
δταν άρχιζε ν’ άνθογραφή κάποιο 
δοχείο, πραγματεύονταν τό θέμα, γιά 
τά λουλούδια, μ’ εξαιρετική άνεση...

Ή αττική γλώσσα της, στή δι
άρκεια τής ομιλίας της, ήταν πάρα 
πολύ γλυκέιά, οί λέξεις της καλόη- 
χες, τά νοήματά της καθαρότατο:.

— Μά, πώς ξέρεις, άκόμα, καί 
τών λουλουδιών τό θέμα; τή ρώτησε 
ό Καλλίστρατος, ύστερα άπό σιωπή 
πού κράτησε δσο μιλούσε ή άσθενι
κή κοπέλλα.

— Σπούδασα καϊ σ’ αυτό, πάνω, 
μόνη μου, επειδή μου χρειαζόταν στή 
Οιακόσμηση τών αγγείων. . .

‘Ο Καλλίστρατος γοητευμένος ά
πό τήν εγκύκλια πολυγνωσία τής 
φτωχής κοπέλλας και τή στοργή πού 
τουδειχνε ή γιαγιά της, συνέχιζε τίς 
έπισκέψεις του μέ τήν πρόφαση, ότι 
θ’ αγόραζε, κάθε φορά, κι’ άπό κά
ποιο πήλινο βάζο. "Ετσι τήν αγάπη
σε, σά μεγαλύτερη άδελφή του κι’ 
αυτή, πολλές φορές, τόν φρόντιζε, σά 
νάταν ό μικρότερος αδελφός της. Γι’ 
αυτό ανησυχούσε, κάθε φορά, που 
τήν έβλεπε ν’ άδυνατίζη καϊ νά μα
ραίνεται περισσότερο.

— Γιατί εργάζεσαι τόσο πολύ, 
τής έλεγε. Ναί, τά χέρια σου καί
νε. Τά μάτια σου εΐναι άτονα, κομ
μένα. Τά χείλη σου ξεθωριασμένα. 
Ξεκουράσου και λίγο!

Πρέπει νά έργασθώ Καλλίστρατέ, 
τού απαντούσε έκείνη.

— Μά, γιατί; τόση άνάγκη έ
χεις. Αύτά πού θά κέρδιζες, όταν κα- 

1 νονικά θά δούλευες, δέ σου φτάνουν; 
Φτάνουν γιά σήμερα· άλλ’ άν τύχη 
καί λείψω;

—Νά λείψης; Γιατί; Που σκέ
φτεσαι νά πας; Μήπως πρόκειται νά 
,παντρευτής καί νά έγκαταλπψης τή 
γιαγιά σου;

Ή νέα κούνησε πικρά καϊ λυπημέ
να τό κεφάλι της.

— "Οχι Καλλίστρατε. Γιά 
μένα δέ θ’ αναφτούν ποτέ λαμ
πάδες τού γάμου. . . Μπορεί, δ
μως, νά λείψω. . . Νά πάψω, νά υ
πάρχω. . . Καϊ τότε, ώ, τότε, ή γιο- 
γιά μου, έτσι, γριά δπως εΐναι τί θ’ 
άπο γίνη;

— Μά, δέν καταλαβαίνεις πώς εί
σαι άρρωστη, καί μέ τή? έντατ·:·.ή 
δουλειά επιτείνεις τήν πάθησή σου;.. 
Ξέρεις, πόσο λυπάμαι, όταν, κάθε 
φορά, καϊ πιό αδύνατη σέ βλέπω;... 
Βάλε τήν παλάμη σου πάνω οτή δι
κή μου. Νά, έτσι. . . Κοίτα, πόση 
διαφορά υπάρχει. Κοίτα, πόσο χλω
μό κι’ αδύνατο εΐναι τό δικό σου. 
Μήπως ©άπρεπε νά ο·’ έξετάση κανέ
νας γιατρός;

— Εΐν’ άλήθεια δτι, συχνά νοιώ
θω μεγάλη κούραση· άλλά τί θά μού 
κάνουν οί γιατροί; Θά μού ποϋν νά 
φύγω άπό τούτο, έδώ, τό εργαστή
ριο, νά πάψω νά κουράζωμαι. Κι’ 
αυτό δέ μπορεί νά γίνη. Έδώ πρέπει, 
νά ζήσω κι’ έδώ νά έργάζωμαι, ώσ
που νά πεθάνω. Γιά τή γιαγιά. . .

—-Γιά τή γιαγιά; Νά πεθάνης, γιά 
τή γιαγιά; Μά, πώς μπορείς καϊ λές 
τέτοια φρικαλέα λόγια μέ τόση α
πάθεια, μέ τόση ήρεμία;

—Φριχτά λόγια; Γιατί; Σέ τρο
μάζει, εσένα, ό θάνατος; Έγώ Θά π ή 
Υαινα, ευχαρίστως, σ’ αυτόν, άν δέ 
μέ λυπούσε, ν’ άφ-ήσω, πίσω, ολομό
ναχη, τή γιαγιά.

Ό Καλλίστρατος έκτιμοΰσε τόν 
(Συνέχεια εις τήν 4η σελίδα

Μέ μεγάλο ενθουσιασμό, ύπεδέχθησαν οί συμπατριώται μας 
την άπόφασι γιά τήν έκδοσι τής Ιστορίας τοΰ Λιβισίου και τής 
Μάκρης, πού έγραψεν δ Κωνσταντίνος Λαμέρας και βράβευσε ή 
Ακαδημία ’Αθηνών.

Χαρακτηριστικός είναι δ πρώτο; κατάλογο; τών Συνδρομη
τών πού ένεγράφησαν, τόν όποιον θά δημοσιεύσωμεν εις άλλο φύλλο.

— Ή εκδοσις έπρσκάλεσε τό ενδιαφέρον καί άλλων Μικρα
σιατικών οργανώσεων καί εφημερίδων, δπως ή Νέα Φιλαδέλφεια, 

ή όποια στό προσεχές φύλλο της, θά δημοσιεύση θερμή σύστασι 
και σχόλιο γιά τήν έ'κδοσι.

Τά γραφεία μας έπεσκέφθη έπίσης, ό Πρόεδρο; τής Λέσχης 
Κωνσταντινουπολιτών Ν. Φιλαδέλφειας, δστις μας συνέχαρη καί 
μας έδήλωσε τήν συμπαράστασή του.

Ή κοινή επιτροπή ή όποια άνέλαβεν υπό τήν προστασία της 
τήν έκδοσι, πιστεύει δτι ,έπιτελεΐ πράγματι Εθνικόν έργον, έξασφα- 
λίζουσα εις τάς έπερχομένας γενεά; τήν Ιστορίαν τών κοινοτήτων 
τής Μ. ’Ασίας.

— Ή έφημερίς μα; ή όποια ένδιαφέρεται έξ ίσου μέ τούς 
Κοινοτάρχας καί Προέδρους, οι όποιοι μετέχουν τή; ’Επιτροπής, 
θεωρεί ύποχρέωσίν της, νά ύποδείξη εις τούς άναγνώστας αυτής 
ά?Λά καί τούς Συμπατριώτας δλους, δτι εΐναι απαραίτητον νά έκ- 
δηλωθή αμέσως τό ένδιαφερον τών Αιβισιανών καί Μακρηνών, 
διά της έγγραφή; των ώ; συνδρομητών, καί τοΰτο διά νά έξασφα- 
λισθή ή άνετος και Απρόσκοπτο; εκδοσις τοΰ μεγάλου αύτοΰ έργου 
διά τήν έκδοσιν τοΰ όποιου θά δα.τανηθοΰν πολλοί δεκάδες χιλιά
δων' δραχμών.

— Πρό; τόν σκοπόν αύτόν τό «.Λιβίσι» παρακαλεΐ τούς συμ
πατριώτας, νά συμπληρώσουν καί μάς άποστείλουν εν; τά γρα
φεία μας τήν δήλωσιν πού δημοσιεύουμε κατωτέρω. Μέ τόν τρόπον 
αύτόν ή Επιτροπή θά ΰπολογίση τόν χρόνον τής ένάρξεως της 
έκτυπώσεως,

ΔΗΑΩΣΙΧ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πρό; τήν Κοινήν Επιτροπήν Έκδόσεως τή; 'Ιστορίας τοΰ 
Αι.βισίου και Μάκρης, Όδός Σατωβριάνδου αριθμό; 4, 7ος 
όροφος Γραφ. 14.
Παρακαλώ νά μέ έγγράψητε συνδρομητήν τής έκδόσεως, 
επιφυλασσόμενος νά σάς άποστείλω τήν έξ 100 δρχ. αξίαν 
τοΰ Α' Τόμου.
“Ονομα :.........................................................................................

Διεύθυνσις :............................................................
Ημερομηνία 
'Υπογραφή

Πολαιό προκήρυξις τού Κων. Ααμέρα

Πρός τούς απανταχού Λιβιοιανούζ 
και Μακρηνούς

Έν Άδήναις τη 28/1/1^40 
'Αγαπητοί Συμπατριώται,

Η έν Μικρά ’Ασία, πατρίς η
μών άποτελεΐ μοναδικήν έίιαιρεσιν 
μεταξύ τών Ελληνικών πόλεων 
:ης Μ. 'Ασίας, διότι, λαμοανομέ- 
νου ύπ’ δψιν τοΰ άριθμοϋ τών κα
τοίκων, ύπήρξεν ανώτερα πάσης

άλλη; κατά τήν πρόοδον, τήν μόρ- 
φωσιν, τόν πλούτον καί τήν εύη- 
μερίαν.

Ή πατρίς ήμών ύπήρξε πόλις 
άληθώς εδανδρος, υπήρξε πράγ
ματι άριστοτόκος. Τά τέκνα αύ- 
τής ούδόλως ύπελείποντο τών άρ-

Λιβιοιανή ). 
χαίων τιρογόνων αύτών, τών Τελ-1 
μησσέων καί τών Καρμυληασέων, 
οϊτινες, ώς διδάσκει ήμάς ή ι
στορία, ύπήρξαν οί σοφότεροι, οί 
σωφρονέστεροι καί οί πολιτικώ- 
τεροι τών τότε Ελλήνων τής Μι
κρά; ’Ασίας.

Τό παράδειγμα τών άρχαίων ε
κείνων προγόνων έχοντες πρό 
όφθαλμών καί οί σύγχρονοι Λι- 
βισιανοί καί Μακρηνοί, έφιλοτι- 
μήθησαν άλλοι διά τής εύεργετι- 
κής, εθνικής καί κοινωφελούς αύ-

ιέ καβάδΊα
| τών δράσεως, άλλοι διά τής έπι- 
στημονικής αύτών μορφώσεως, άλ
λοι διά τής έμπορικής αύτών δρα
στηριότητας νά έξυψώσωσι τήν μι- 
κράν ήμών έκείνην και άλησμό- 
νητον πατρίδα είς -εριωπήν, ή- 
τις είχε προκαλέσει τόν θαυμα
σμόν πάντων.

Άλλά καί μετά τήν πλήξασαν 
ήμδς συμφοράν οί συμπατριώται 
ήμών έξακολουθοΰσ'. διαπρέποντες 
παντα,χοΰ, έν Άθήναις, έν Πειραι-
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ΣΕΒΑΣΤΗ ϊΟΚΑΓΙΟΡΕΙΤΗ
Έπιμνημόσωνος Λόγος εκφωνηθείς 

ύιτό του κ. Γεωργίου Πολίτη έν τφ 
Ίερφ Ναφ τού Νεκροταφείου Βύρω
νος τήν 4ην Αυγούστου 1963 κατά 
τό έτήσιον μνημόσυνον υπέρ άνα- 
τταύσεως τής ψυχής τής Σεβαστής 
Ίωάννου Αγιορείτου καϊ τήν έν 
ταύτω δέησιν υπέρ άναπαύσεως τών 
ψυχών τών τεθνεώτων μελών τής Οι
κογένειας αυτής καί τον Κωνσταντί
νου i εωργοττούλου.

Σεμνή τών λειτουργών τού Ύψί- 
στου χορεία,

Προσφιλή τέκνα τών ύιτέρ ών τε
λείται τό ιερόν τούτο μνημόσυνον. 
Σεβαστής καϊ ’ I ωάννον Αγιορείτου, 
τών μελών τής Ο ίκογενείας αύτών καϊ 
τοΰ Κωνσταντίνου Γεωργοττούλου,

Λοιποί οικείοι καϊ συγγενείς, 
Φίλοι καί γνωστοί αύτών.
Χριστίανικότατον χρέος συνήγαγε 

πάντας ημάς είς τόν ιερόν τούτον 
χώρον καί ιτέριξ του δίσκου τών ιε
ρών κολλυβών τών τιροσφιλών νε
κρών, ϊ'να μετά τών ευχών τής μη- 
τρός εκκλησίας άνοπτέμψωμεν καϊ 
τάς ίδικάς μας πρός τον Ύψιστον, 
ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών αυ
τών.

Ή Χριστιανική Έκκλησία όρμά- 
ται έκ τής δογματικής ίΟεας ότι με
τά Θάνατον δεν επέρχεται αμέσως ή 
Οριστική κρίσις, καϊ συνεπώς ούτε 
καί ή τιμωρία ή άνταμοιβή τών πρός 
Κύριον μεταστάντων έξαίρεσιν άπε- 
τέλεσεν ό έπϊ του Σταυρού ομολογή- 
σας τήν πίστιν του πρός τόν Κύ
ριον ληστής, αξιωθείς διά τοΰτο αυ
θημερόν τού Παραδείσου.

Έκ τούτου προκύπτει ότι μέχρι 
τής Μελλούσης Κρίσεως μεσολαβεί 
μέση τις. «Άποκατάστασις» τών ψυ
χών, κατά τό στάδιον τής οποίας, ά- 
πηλλαγμένη ή ψυχή τών αδυναμιών 
τοΰ γήινου σώματος, ύποβάλλεται 
είς τήν δοκιμασίαν αυστηρού αυτοε
λέγχου διά τάς έν τω κόσμφ πρά- 
ξεις της.

Ή μήτηρ Εκκλησία πιστεύει, οτι 
διά τών έπιμνημοσύνων δεήσεων καϊ 
ευχών ώς καϊ διά τών έν τή θεία καϊ 
ιερά Προθέσει τοιούτων καϊ άλλων 
παρεμφερών παρηγορούνται καϊ ά- 
νακουφίζονται και συγχωροΰνται καϊ 
αναπαύονται αί ψυχαϊ τών έκ τού 
κόσμου τούτου πρός Κύριον άποδη- 
μουντών.

Μετά τήν έρμηνευτικήν αυτήν πε
ρί τής σημασίας τών μνημοσύνων 
παρέκβασιν, άς ίδωμεν έν όλίγοις 
ποία ύπήρξεν ή πεφιλημένη μάζ νε
κρά Σεβαστή, ώς σύζυγος, ώς νύμ
φη έν τή οικογένεια τοΰ Πενθεροΰ της 
Βασιλείου Αγιορείτου καί ώς μη
τέρα.

Ή Σεβαστή έγεννήθη έν Σύμη τής 
Δωδεκάνησου' ό πατήρ της ώνομά- 
ζετο Αντώνιος Σφακιανός, έλκων τήν 
καταγωγήν προφανώς έκ Κρήτης· ή 
μήτηρ ΤΠ{> ώνομάζετο Μοσκουπιά καϊ 
κατήγετο έκ Λιβισίου, έκ τής εύϋ- 
πολήπτου οικογένειας Χατζηβασι- 
λείου.

Ή Σεβαστή, μετά τόν πρόωρον 
θάνατον τοΰ πατρός της έκ της νό
σου τών δυτών, στερούμενη προστα
σίας και περιουσίας, κατέφυγε με
τά τής μητρός της είς τό Λιβίσιον, 
οπού εΐχον συγγενείς άξιολόγους*  ε- 
κ..ΐ έργαζομένη ώς -μοδίστα συνετή- 
ρει εαοτήν καϊ τήν μητέρα της άξιο- 
πρεπώς.

Ό ηθικός χαρακτήρ της, ή σόνε- 
σις καί ή έργατικότης της δέν έβρά- 
όυνε νά έκτιμηθή καί τήν συνεζεύχθη 
ό Ιωάννης Αγιορείτης έξ αίσθήμα- 
ΪΟ^·.Ό Ιωάννης Αγιορείτης ήτο άν
θρωπος τολμηρός καί ρηξικέλευθος· 
τούτου άπόδειξιν τρανήν έχομεν οτι 
κατά τόν Α' παγκόσμιον πόλεμον αί 
συμμαχικό:! Προξενικαί άρχαί τής 
πλησίον πρός τήν Μάκρην νήσου Ρό- 
_όυ, μετά επίμονον καί ενδελεχή έ- 
,.^υνσ.^, οιώρισαν τόν Αγιορείτην αρ
χηγόν τών δυνάμεων καταδρομών κα
ι ά τών Τουρκικών Παραλίων, άπό 
Αλικαρνασσυ - Μάκρης - Καστελλο- 
ρίζου μέχρις Άτταλείας.

"Γην αποστολήν αύτήν δέν έπρό- 
;θασε νά έκττληρώση, διότι έκ προ
δοσίας περ·ιή?νθεν είς τούς Τούρκους 
έπιοτολή του πρός τάς συμμαχικός 
Προξενι.κάς άρχάς Ρόδου, και συλ- 
Ληφθεϊς, ύπέστη τόν μαρτυρικότατοι 
τών θανάτων, μή καταδεχθείς νά άπε- 
κσλύψη είς τούς δημίους του ούτε 
..να έκ τών συνεργατών του.

Όταν συνελήφθη, έγνώριζε τί τόν 
../έμενε καϊ εΐχε τρόπον νά διαφυγή 
_ΐς Δωδεκάνησον· άλλ’ ή φυγή ούτε 
ως φευγαλέα σκέψις δέν δ;ήλθε τής 
οιανοίας τον τό διεπίστωσε ό ίδι
ος κατά τήν όλιγόλετττον συνομιλί
αν, πού εΐχε μαζί μου, ολίγον προ 
τής συλλήψεώς του· άπεφάσισε άδι- 
στάκτως νά άποθάνη ύπέρ τής οικο
γένειας του και τής «/Μεγάλης ’Ι
δέας».

'Ως σύζυγος ή Σεβαστή έχάρισεν 
είς τόν Αγιορείτην παραδειγματι
κήν συζυγικήν και οικογενειακήν αρ
μονίαν, έξ ού καϊ ή μέχρι αυτοθυσί
ας άφοσίωσίς του πρός τήν σύζυγον 
καϊ τά παιδιά των.

Ή Σεβαστή ώς νύμφη ήγαπάτο υ
πό τών άνδραδέλφων της περισσότε
ρον άπό οσον ούτοι ήγάπων τάς ά- 
δελφάς των*  τήν δέ πενθεράν της Χρυ 
σαφίνα, μετά τόν μαρτυρικόν θάνα
τον τού υιού της καϊ τήν βαθύτατην 
λύπην, πού ήσθάνθη ·δΓ αύτόν, συνε- 
κλόνιζεν έξ ίσου ή ιδέα δτι θά έχαν®
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γΚΟΙΝΙΙΝΙΚΛί
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ή έκλεκτή καλλιτέχνις Μυρτώ 
Μ. Αουλή ήρραβωνίσθη |Χετά τοΰ 
κ. Τάσου Πορφυρή.

Εύχόμεθα ταχειαν τ/jv στέψιν 
καί Μαβιβάζομεν τά θερμά συγ
χαρητήρια τοΰ Διοικητνκοΰ Συμ
βουλίου πρό; τούς ευτυχεί; μνη- 
στευμένους ώ; καί. τού; γονείς 
αύτών Μιχαήλ καί 'Ελένην Δού
λη.

ΓΑΜΟΙ

Ό κ. Δημήτριος Καβαλλιέρος 
έτέλεσε τούς γάμου; τον μετά τής 
δίδος ’'Awa; Σακέλη.

Θερμά συγχαρητήρια καί εύχάς.

ΔΩΡΕΑΙ

’Επί τή συμπληρώσει έτους ά
πό τοΰ θανάτου τής

ΣΕΒΑΣΤΗΣ ΙΩ. ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ 
κα'ι είς μνήμην αύτή;, ή οίκογέ- 
νειά τη; προσέφερεν δραχμάς χι- 
λίασ (1000) ύπέρ του Φιλανθρω
πικού τμήματος τοΰ Συλλόγου.

Α:* *
— Ή κ. Δέσποινα Κυριάκου 

Χατζηβασιλείσυ εϊς μνήμην τής 
μητρό ςτης

ΚΑΤΙΝΑΣ Κ. ΚΡΕΜΜΤΔΑ 
έπί τή συμπληρώσει έτους άπό τοΰ 
θανάτου τη; μας άπέστειλεν δραχ
μάς διακόσια; (200) ύπέρ τοΰ 
Φιανθρωπικοϋ τμήματος τοΰ Συλ
λόγου.

ΠΕΝΘΗ

Αγγέλλομεν μετά λύπης μας 
τόν θάνατον τών κάτωθι πατριω
τών μα; είς Δραπετσάινα :

Δεσποίνης Εύστ, Ίωαννίδσυ, το 
γένος Νικολάου.

Θωμά "Αγριου.

Στυλιανού Κουφουδάκη.
Δεσποίνης Π απαγεωργίου.

ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Μαρησσές κΓ άντουνιν ποχειτι 

μσρ’ άναθυματισμένου κοιλιές κϊ 
μαλλώνιτι κϊ δίνιστι κϊ πουρτουλου* ’ 
ίο τι χάμ’ πού εΐστι ποραδέρφγια; 
Έφ<χΐσ σας μαρή ή έννοια γιατί ή 
Αβγινιά έβαλιν κόκκινην γουργου= 
τσέλλαν είς τόν κιφάλιν της στους 
4ΐξη μήνις π’ άπέθανιν ή άντρας της; 
Έν τού ξέριτι, μαρησσές, οτι τού 
.άθι μοιανσύ τού κέφιν εΐνιν πιριβό- 

a:v; Θέλει γάραδους γίνιτι, θέλει βό- 
διν; ’Άμ έν έφτέϊτι (σσές! Φταίει 
αυτό τού τσιλλημένουν τού φουρτίν, 
ή Βγαγγιλιά τού Πισσά, πούρτην κί 
σάς τάπιν μϊ τού νϊ κϊ μϊ τού σίγ.μαν. 
Πού έν κάμνει άλλην δουλειάν νά γι> 
ρίννη άπ’ άνάϊν σ’ άνάϊν κϊ νά κά- 
μνει άβούρτζγια.

Σήκουστι γλήορα κϊ πιάστι την 
δουλλειάν σας γιατί πουρνό - πουρ
νό έν έχου δρεξιν νά σάς άκονω νά 
τρώϊστι χάν τις κάττις γιά ξένις έν
νοιες.

‘Η μιά νά πγιάσει τήν ζβουγγα- 
λιάν νά γβουγγαλίση τήν αυλήν πού 
σίλλησ-αν οί έρνιθις κϊ γίμοοσάν την 

<αρκαδιές κϊ φτασινχνιάννει. ΚΓ ή 
-λλη νά πάη νά γυρέψη τήν βερτε- 
μάννοτν τού πάρπ’ Άουστή κι νά βγή 
πάνου στού δώμαν νά κυλήση μιάν 
ίλλιάν μϊ τού κυλίστριν τού δώμαν 
πουρχού νά πγιάση πάλι βρουχή γιά 
τί ίχτές πδβρεξιν έσταννιν.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡIΟΥ

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
Ηρέπει ν&χετε θάρρος, γιατί τϊ 

αύριο ϊσως είναι καλύτερο.
ΘΕΟΚΡΙΤΟΣ

Ή άγάπη είναι πάντοτε ή άρ
χή κάθε Γνώσης, καθώς ή φωτιά 
είναι ή άρχή τοΰ φωτός.

ΚΑΡΛΑΤΛ
Μόνο τό αληθινό είναι ώραΐο.

ΜΠΟΤΑΛΩ
Οί γυναίκες παίζουν με τήν ό- 

μορφιά τους, όπως παίζουν τά παι 
διά μέ τό μαχαίρι τους καί στά τε
λευταία πληγώνονται

ΒΙΚΤΩΡ ΟΪΤΚΩ
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

Πρός τήν άξιότιμον εφημερίδα Μα
κρηνών και Λιβισιανών «ΤΟ ΛΐΒΙ- 
Σ1» Άθήναι.

’Αγαπητοί Κύριοι,
Παρακαλώ όπως δημοσιεύσετε είς 

τάς στήλας τής έφημερίδος σας τίς 
κουταμάρες μερικών πατριωτών μας: 
"Οταν πήγαμε στή Νέα Μάκρη, 
τήν ήμερα τών Ταξιαρχών, μέ πλη
σιάζει κάποιος καί μέ έρωτά:

— Ήσύ τζιάνουμ πγιός εισι; Κι- 
βό τής λέου εϊμου ή Βασίλης τού Χα- 
τζησαυτήρη.

—Ττέ! Θυμώνει κι μού λέει μί 
γουρλωμένα μάτγια :

—Ίσυ πρε εΐσι πού γράφεις αυ
τές τίς παρταλλικές, είς τήν εφημε
ρίδαν κί διαοάννουντις οί ξένοι, κ 
άναηλούμ μας;

Καί τής απαντώ :
—Άμτήμ που γράψου μαρή 

θγιά;
— Αύτές οί παρταλλικές πού γρά

φεις, έθα μάς δέκουν ψουμήν νά 
φάουμουν.

Γκχτί ήμές άμαν έμ πελλιατήσου- 
μουν τά χουράφγια μας κι τούς ταρ- 
λαόους μας, έμ μάς δίη, μή ή σύλλο- 
ους, μή κανένας να φάουμουν.

Μετά πλησιάζουν δυό άντρες τούς 
όποιους δέν έρώτησα νά μάθω, πώς 
λέγονται, και μέ άγανάκτησιν μου 
είπαν τά έξης :

— "Ακου πατριώτη, νά σταμα- 
τήσης νά γράφης, αύτές τις αρλούμ
πες, κί τά ταρτάνου, πουρτάνου, για
τί μάς ρεζίΑέβεις, είς τους τουρί
στας.

Καί τούς απαντώ :
— Άμ’ τώρα πρέ πατριώτη τί 

λεουν πλιόν μιλούμουν τώρα δά; Κί 
σείς ίδώ, πώς κουβιντγιάννητι ; "Εμ 
μιλατι Αιβισιανά; "Η όταν έρτουν 
οί τουρίστες μήπως τούς μιλάτε Γαλ
λικά; Καί όχι Αιβισιανά;.

Καί μού άπαντά :
—■ Αυτό πού σί λέου ίβό. Νά στα- 

ματήσης νά γράφεις αύτές τις σα- 
χΛαμαρις, γιατί έν έχουμουν μούτρα 
νά δούμουν έναν ξένουν άθθρωπουν.

Καί τού άπαντώ :

—"Ωστε εΐνιν σαχλαμάρες πατρι
ώτη, ή γλώσσα τών πατέρων μο:ς, 
καί τήν οποίαν, έξακολοι^ειτε νά 
μιΛ,άτε, μετά άπό σαράντα χρόνια 
πού ζήτε είς τήν Ελλάδα; ’Έ, τότε 
λοιπόν όλοι οί Λιβισιανοί εΐναι σα
χλαμάρες; Έάν ναί, είσαι πρώτος έ-·· 
σύ πού άρνεΐσαι τήν γλώσσαν τών 
παππούδων σου. Λοιπόν άκου νά σου 
πώ πατριώτη. Έγώ θά γράφω, καί 
ξέρεις γιατί; Γιατί οι πατριώτες^
μας,, πού βρίσκονται είς τό εξωτερι
κόν, τά δγιαβάζουν όπως δγιαβά- 
ζουν τό Εύαγγέλιον τού Χριστού. 
Αύτά λοιπόν σάς λέγω έγώ και σάς 
δηλώνω ότι θά έξακυλουθώ νά γρά
φω. Εσείς δέ άν έχετε τό θάρρος τής 
γνώμης σας, νά γράψετε είς τήν έφη- 
μερίδα μέ τήν υπογραφήν σας, γιά 
νά σάς μάθω καϊ ποιος εΐσθε καϊ η
μείς θά σάς άπαντήσωμεν.

Έν Άθήναις τή 15 - 7 - 1963
ΒΑΣ ΙΛΕ! ΟΣ ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡ ΙΟΥ
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IΑΤΡΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΜΝΕΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ

Διερωτώμεθα πολλάκις πώς Εξη
γείται ή μακροβιότης και ή θαυμαστή 
ρώμη τών προγόνων μας, οι δττοΐοι 
ζώντες είς τά σπήλοπα έτρέφοντο διά ’ 
ώμων φυτικών τροφίμων καί φρούτων 
καί διατί ή σημερινή πολιτισμένη 
κουζίνα δρά έπιβλαβώς είς τήν ύ*  
γειαν καί οραχύνε· τήν ζωήν τών ση
μερινών ανθρώπων. Σήμερα εΐναι ή- 
λεγμένον έτπστημονικώς το θέμα τού
το, αί Απαντήσεις εΐναι σαφέσταται 
καί πρέπει νά καθίστανται γνωσται 
είς δλους τούς πολιτισμένους λαούς 
πρός γνώσιν καί συμμόρφωσή. Διά 
νά διατηρήση έν άταμον σταθεράν 
καί καλήν' υγείαν πρέπει άπαραιτή- 
τως νά διστρέφεται φυσιολογικά βά
σει κανόνων διαιτητικής. 'Οσάκις ό- 
μιλουμεν περί φυσ*ο?\ογικής  διατρο
φής ύττολογίζομεν τήν καθημερινήν 
χορήγησιν είς τόν όργανισμόν μας ό
λων τών Απαραιτήτων στοιχείων πού 
θεωρούνται αναγκαία διά τήν θρέφιν 
προς διαπήρησιν τής Οργανικής α
κεραιότητας καί τήν όμαλήν λειτουρ 
γίαν τής ανθρώπινης μηχανής 6ια-· 
λογικώς. Διά νά κατορβωθη τοΰτο 
πρέπει ή ποσότης, ή ποιότης και ό 
τροπος χορηγησεως τών τροφών ήτοι 
λευκώματα, άλυλώδη, υδατάνθρακες, 
λίπη, βιταμίνες καί μεταΛλικα στοι
χεία νά υπολογίζονται έπί διαιτητι
κών κανόνων καί πάντοτε άναλόγως 
Γης έκάστοτε ήλικίας πού διάγει ό 
άνθρωπος. Το-ιουτο-τροπως καταλή- 
/ομεν είς ώρισμένας δασικός προϋ
ποθέσεις τάς οποίας καί άναφέρο- 
μεν κατωτέρω,

1) Είς κάθε ηλικίαν πρέπει νά ά 
ποψεύγωμεν τάς βυσκόλους πέψεις 
καί αί τροφαί έπί τού πεπτικού μας 
σωλήνας νά παραμένουν κατά τό 
όυνατόν όλιγώτερον χρονικόν διάστη
μα.

2) Επιβάλλεται νά μασώ μεν κα
λά τίς μπουκιές μας καί τάς έψη- 
μένας τροφός νά τάς συνδνάζωμεν 
μέ ώμάς τοιαύτας, νά τάς άναμι- 
γνύωμεν είς έκάστην μπουκιά διά νά 
επιτυγχάνεται ή άξιοποίησις τών έ- 
ψημμένων τροφών καί διά νά μήν έ- 
ςαντλεΐται ό λευκοποιητικός μηχανι
σμός του μυελού τών οστών.

3) Θεμελειώδης κανών εΐναι νά 
αποφεύγεται ή άνάμιξις τών λευκω
μάτων μέ τά άμυλώδη καί τούς 
υδατάνθρακες σύμφωνα μέ τόν κα
τωτέρω παρατιθέμενον πίνακα, ά ό
ποιος χωρίζει τάς τροφός είς κατη
γορίας καί τούτο διότι τά λευκώμα
τα πέπτονται είς δξινον περιβάλλουν 
του στομάχου, ένώ τά άμυλώδη και 
οί Υδατάνθρακες προϋποθέτουν ου
δέτερον τοιοΰτον.

4) Άπαραιτήτως άπό τής ήλικίας 
πού άρχίζει ή έπιβράδυνα ις τών βιο
λογικών λειτουργιών και εξεργασι
ών του όργανιο'μου, πρέπει νά δια- 
τρεφώμεθα όσνό φυτικός τροφάς ώς 
έπί τό πλεϊστον καί όλιγώτερον άπό 
ζωικός ώστε η φθορά τών οργάνων 
νά έλοΓττοΰται καί νά επιβραδύνεται 
τό γήρας κατά τό δυνατόν.

Οί δύο κατατιθέμενοι πίνακες, δύ- 
νανται νά μάς βοηθήσουν είς τήν ορ
θήν τήρησιν τών κανόνι’^ν διατροφής. 
'Ο ‘Ένας πίναξ περιγράφει τάς κα
τηγορίας τών τροφίμων πού άπαγο 
ρεύονται καί αύτές πού έπιτρέπον
ται. 'Ο 'δεύτερος περί γράφει έν συνά
ψει τούς κανόνες τής διατροφής καί 
τόν τρόπον συνδυασμού τών διαφό
ρων τροφίμων.

ΚΑΤΗΓΟ Ρ ΙΑ! ΤΡΟΦIΜΩΝ

1η Κατηγορία

ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ : "Ολα τά είδη 
κρεάτων, όλα τά εϊδη φρέσκων ψα
ριών, αύγά ολόκληρο:, τυριά, σούπες 
ψαριών ή πουλερικών, γάλα όλων τών 
ειδών, πλήν του συμπεπυκνωμένον 
καί ζδλατίνη ζωϊκή.

Σκορδαλιά μέ ψωμί ή πατάτα χω
ρίς λεμόνι δι’ άμιΑούχσ. γεύματα.

Σκορδαλιά μέ άμυγδαλα καί λε
μόνι Side λευκωματούχα γεύματα.

Λαδολέμονο στις σαλάτες διά τά 
λευκωματούχα γεύμοπα. Λάδι καϊ χυ
μό ντομάτας ωμής ή άπό γάλα στις 
σαλάτες διά άμυλουχο:.

Παγωτά έπιτρέπονται όταν πα
ρασκευάζονται μέ τούς καταλλήλους
συνδυασμούς δηλ. άπό γάλα, κρό
κους αυγών, μέλι ή σιρόπι ή ζωμό 
σταφίδων βρασμένων, λίγη σοκολά
τα ή φρούτα.

Σουμάδα σπιτικιά μέ άμυγδαλα, 
νερό καί λίγο άνθόγαλα μέ μέλι,

ΑΠΑΓΟ Ρ ΕΥ Ο ΝΤΑI : Άσπρη ζά
χαρη, άσπρο άλευρι και ότι παρα
σκευάζεται άπό αύτά, άσπρο για- 
λισμένο· ρύζι, τό ξύδι, μαρμελάδες 
φρούτων ξυνων, βυσινάδα, ξηρά 
Φρούτα αποστειρωμένα μέ ατμούς
θείου.

ΠΟΤΑ : Κρασί φυσικό καί με
τρ ίως μόνον μέ λευκωματούχα γεύ
ματα. Μπύρα ένα ποτήρι σπανίως 
μόνον μέ άμυλώδη γεύματα. Τό ούΐ- 
οκυ συνδυάζεται μέ όλα τά γεύματα 
πλήν σπανίως.

Καφές μέ ζάχαρι μόνον μέ άμυλώ
δη γεύματα.

Τσάϊ σκέτο ή μέ άνθόγαλα μέ τά 
λευκωμιχνώδη γεύματ-'α.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
1. ΠΟΙΟΤίΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟ

ΦΩΝ.
Τά 80% τής καθημερινής τροφής-: 

θά συνίστανται άπό :
Χόρτα καί λαχανικά, τών όποιων 

μέρος ώμά, φρούτα, γάλα καί για
ούρτι.

Καρύδια, αμύγδαλα, φυστίκια.
ΦΡΟΥΤΑ ΞΥΝΑ : "Ολα τά φρέ

σκα φρούτα έκάστης έποχής, πλήν 
τών εις τά γλυκά άναφερομένων, λε
μόνια, ντομάτα ψημένη.

2α Κατηγορία
ΧΟΡΤΑΡΙΚΑ : "Ολα τά φρέσκα 

χορταρικά είς φύλλα ή βολβούς (έκ
τος τών είς τά αμυλώδη αναγραφό
μενων), ντομάτες ωμές, έληές.

ΛΙΠΗ; "Ολα τά ζωικά λίπη, 
βούτυρο, έλαιοΛαδο, φυσικά έλαια, 
μαργαρίνη, κρόκοι αύγών, ανθόγαλα, 
αυγοτάραχο, φρέσκο λαρδί μπέικον, 
φονα γκρα.

3η Κατηγορία
ΑΜΥΛΩΔΗ : "Ολα τά δημητρια

κά (σίτος, κριθή, βρώμη, σικαλις) 
καί -τά άπό πλήρες άλευρον παρα
γωγό των (δηλ. μαύρο ψωμί, μαύρα 
ζυμαρικά κ.λ.ττ.).

Αραβόσιτος κομμένος τουλάχιστον 
πρό 24 ωρών.

Πατάτες, γλυκοπατάτες, αγκινά
ρες, μπιζέλι μεστωμένο, κόκκινες κο
λοκύθες, ρύζι άγυάλιστο (μή απο
φλοιωμένο).

ΓΛΥΚΑ : Ζάχαρι μαύρη (μή ράφι- 
ναριοηιένη), σιρόπι, μέλι, πετι
μέζι, σύκα φρέσκα ή ξηρά, 
χουρμάδες, μπανάνες, μούρα, 
γλυκά, στραφίδες, μαρμελάδες φρού
των γλυκών (Σταφίδες, Καρύδια, 
Φουντούκια, Αμύγδαλα,. Φυστίκια
καί Μανιτάρια) συνδυάζονται μέ ό
λα τά τρόφιμα θεωρούμενα, ουδέτε
ρα).

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΝΤΑ1 : Ασπρά
δια αυγών, συμπεπυκνωμένον γάλα 
μέ ζάχαρι, όσπρια, σούπες κρεάτων, 
τυριά ύπαστάντα ζύμωσιν, κορόμη
λα, δαμάσκηνα φρέσκα ή ξηρά, κά
στανα, ταπιόκα, κόρν - φλάουρ.

Μαγιονέζα κοινή μόνον μέ λευκω- 
ματούχα γεύματα.

Τά 20% πού υπολείπονται θά σι> 
νίστανται άπό :

"Ολα τά άλλα τρόφιμα που δέν 
άναφέρονται.
2) ΠΟΣΟΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ:

α) Λευκωμάτων : Μιά λευκωμα- 
τουχος τροφή ήμερησίως, δηλ. κρέας, 
ψάρι, τυρί 40 δράμια τό πολύ, ζυγι
σμένα ώμά ή. 2 όλόκληρα αύγά.

β) Λίπους : 20 δράμια τό πολύ ή- 
μερησίως.

γ) Άμυλοειδών καί γλυκών κα
τά τήν όδηγίαν.

3) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΤΡΟΦΩΝ :
Τρόφιμα τής 1ης κατηγορίας δέν 

συνδυάζονται ποτέ εις ενα καί τό 
αύτο γεύμα μετά τροφίμων τής 3ης 
κατηγορίας. Τά τρόφιμα τής 2ας κα
τηγορίας θεωρούνται ουδέτερα καί 
συνδυάζονται ελεύθερα μετά τροφί
μων τής 1ης ή τής 3ης κατηγορίας, 
Έξαισετικώς τά καρύδια, αμύγδαλα 
καί Φυστίκια τής 1 ης κατηγορίας 
καί οι σταφίδες τής 3ης συνδυάζον
ται μέ όλα τό: τρόφιμα, τό αύτό δέ 
ισχύει καί διά τά μανιτάρια.

4) ΣΤΗΛΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ :
α) Ά λ κ α λ ι κ ό ν : 

Σαλάτο: ώμή, άπεριορίστως. 
Χορταρικό μαγειρεμένο. 
!—2 ποτήρια γάλα ή γιαούρτι. 

Φρούτα ξυνά άπεριορίστως.
β) Λ ε υ κ ω μ α τ ο ύ χ ο ν : 

Σαλάτα ώμη (πιάτο βαθύ). 
Χορταρικό μαγειρεμένο.
Κρέας ή ψάρι ή τυρί ή δύο αύγά.
Φρούτα ξυνά απεριορίστους.

γ) Ά μ υ λ ο ύ χ ο ν : 
Σαλάτα ώμή (πιάτο βαθύ). 
Χορταρικό μαγειρεμένο.
Πατάτες ή ρύζι ή ψωμί φρυγανισμέ
νο ή ζυμαρικό μαύρο ή καυάκερ, 
γλυκείς ή ξηροί καρποί.

5) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ! ΟΔΗ
ΓΊΑ! :

Μή τρώτε ποτέ κατά κόρον.
Μή τρώτε ποτέ όταν εΐσθε κουρα

σμένοι ή συγχυσμένοι.
Μή τρώτε ποτέ τίποτε μεταξύ τών 

γευμάτων καί ποτέ όταν δέν έχετε
τελείως χωνεύσει τό προηγούμενο 
γεύμα.

Νά άναπαύεσθε 15 λεπτά τής 
ώρας πρό τών φαγητών.

Μασσάτε καλά καί ιδιαιτέρως τά 
άμυλούχα τρόφιμα.

Μή βράζετε ποτέ χορταρικά σέ 
πολύ νερό, διότι χύνοντας το πετά- 
τε τά κυριώτερα συστοετικά των. Ψή
νετε τα στον άχνό ή στην κατσαρό
λα μέ ελάχιστο νερά ή στό φούρνο.

Μή καθαρίζετε όσα φρούτα μπο-
ρεΐτε νά φάτε μέ τίς φλούδες.

Πάς δστις θά έπιδιώξη τήν αυστη
ρόν έψαρμογήν τών ανωτέρω κανό
νων διατροφής χωρίς παραχωρήσεις 
εις τήν έπιθυμίαν τής όρέξεως πρός 
τήν γευστικήν ήδύτητα, νά εΐναι βέ
βαιος διά τήν διατήρησιν καλής υ
γείας, φυσιολογικής θρέψεως, καλού 
γήρατος και μακροβιότητος.

Ιατρός
ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΠΩΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

ΙΩΝ «λ. ΙΩΝΙΑ.
λ· 0 i«J« ΚΛΙ H ΚΑΤΑΓΩΓΗ TOV 
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Άπ’ τόν κρυφό γάμο τής Κρέου- 
σας, τής κόρης τοΰ Βασιληά τής Α
θήνας καί τού Απόλλωνα, γεννήθη
κε ένα αγόρι.

— Ή Κρέουσα, δέν ήταν άστορ
γη. Μά σάν Βασιλοπούλα, δέν .μπο
ρούσε νά δείξη στον πατέρα της, τό 
νόθο της παιδί. Καϊ γιά νά κρύψη 
τήν ντροπή της, γρήγορα τό έτυλιξε 
σέ σπάργανα χρυσοκέντητα και πή
γε καί τό άφησε μέσα «ε ι ς τ’ α ύ- 
τ ό ν ά ν τ ρ ο ν, ο δ π ε ρ ηύ- 
ν ά σ θ η δε φ», μέ τήν ελπίδα 
οτι ό θεός - πατέρας του, θά φρόν
τιζε γι’ αυτό.

Οπως ή Κρέουσα όμως έτσι καί 
ό Άπό?Λων, δέν ήθελε νά έκτεθή, 
ούτε μπορούσε ν' άφηση έκεΐ τό βρέ
φος αβοήθητο.

Σκέφθηκε λοιπόν νά τό μεταφέρη 
κρυφά είς τους Δελφούς, κι’ έκεΐ, χω
ρίς ν’ άποκαλύψη στις Ιέρειες πώς ή- 
τανε δικό του, νά τ’ άναθρέψη. Λ4ά 
ποιος μπορούσε ν’ άναλάβη μιά τέ
τοια αποστολή; Θυμήθηκε τόν Έρ
μη, πού πάντα ήταν πρόθυμος γιά 
ύποπτες δουλειές.

Βέβαια οί σχέσεις του μ' αύτόν 
δέν ήτανε καλές. Ά.φ' δτου μάλιστα 
τοΰ έκλεψε τά βόδια πού έφύλσγε, 
καϊ αναγκάστηκε νά τόν κτυπήση ά
σχημα, οί σχέσεις των χειροτέρε
ψαν.

Μά πάλι άλλος δέν θά βρισκότα
νε ν’ άναλάβη μιά πράξι σάν κΓ αυ
τήν, πού ήταν επιλήψιμη.

Πρόθυμος δπζ^ς ήταν ό Έρμης καί 
έτοιμος γιά κάθε περιπέτεια, τάχα
τες «χ ά ρ ι ν π ρ ά σ σ ω vs>, 
οπόν Απόλλωνα, άρπαξε τό βρέφος, 
πέταξε στους Δελφούς, και τό άπέ- 
θεσε στήν είσοδο τού Ναού.

Μά πάλι κινδύνεψε τό παιδί. Μό
λις τό βρήκε ή ιέρεια νό,μιοΈ πώς θά- 
ταν τό νόθο κάποιας «κόρης» τοΰ 
Ναού. Καί γιά τήν ιεροσυλία, αύτή. 
έθύμωσε καί θέλησε νά τό πετάξη.

"Ομως καί πάλιν ό Απόλλων, τήν 
ησύχασε «καί σύνεργας 
ή ν τ φ παιδί μ ή. . ’κ π ε- 
σ ε ΐ ν δ ό μ ω ν» .

‘Έτσι, έκράτησαν οί ιέρειες καί 
μεγάλωσαν τό παιδί, μέσα εις τό θε
όπνευστο περίγυρο του Ναού.

Ό νέος υπηρέτης τού Απόλλωνα, 
ήταν περήφανος γιά το έργο του, καί 
τό έκτελοϋσε μέ ευγνωμοσύνη, γνω
ρίζοντας ότι μεγάλωσε μέσα είς τό 
Ναό.

Έτσι περνουο'εν ό καιρός, ώς ο- 
«ου ξέσττασεν ό πόλεμος τής Αθή
νας μέ τούς Σαλαμίνιους και τούς 
συμμάχους των. Στον πάππο τού 
παιδιού, τόν Βασιλιά Έρεχθέα ήλ- 
θεν άπρόσκλητος σύμμαχος σέ βοή
θεια ό γυιός του 'Έλληνα, ό Ξού- 
θυς. Κι’ ό Βασιλιάς, γιά νά τόν άν- 
ταμοίψη τόν πάντρεψε μέ τήν κόρη 
του, τήν Κρέουσα.

"Ο,μως, αυτός ό γάμος, έμεινε 
οπεΐρος. Καί τό ζευγάρι, έφυγε στους 
Δελφούς, γιά νά ρωτήση τόν Απόλ
λωνα, τι έπρεπε νά κάνη.

Ή Κρέουσα, μπαίνοντας στον

ΑΝίΚΔΟΤΑ
Δύο φίλοι, ενκς ϋγγλος κι’ έ

νας γάλλος, πού είχαν νά Ιδωθούν 
καιρό συναντήθηκαν τελευταία 
στό ΙΙαρίβι.

— ΙΙώς! σύ στό ΙΙαρίσι φίλτα- 
τε Γουίλλιαμ.; είπε ό ένας,ΙΙόσο εΰ 
τυχής είμαι πού σέ βλέπω. Καί 
πώς είσαι;

— ’Ά! Όχι τόσο καλά. Άπό 
τότε πού έχεις —νά μέ δής παν
τρεύτηκα.

Καλή εΐδησις αύτή!
— Όχι τόσο καλή γιατί παν

τρεύτηκα μιά πολύ ιδιότροπη γυ
ναίκα.

-— Είναι δυσάρεστο αύτό καί 
λυπάμαι.

— Οχι καί τόσο δυσάρεστο γι
ατί είχε τρεις χιλιάδες λίρες προί
κα.

— Τρεις χιλιάδες! Μά αύτό 
είναι θαυμάσιο καί πρέπει κάπως 
νά σέ παρηγορή.

■“ 'θΧ· τύσο γιατί μέ τά 
χρήματα αύτά θέλησα νά κάνω 
κτηνοτροφία καί μ’ δλα τά ζώα 
■πού άγόρασα ψόφησαν άπό τήν 
τρομερή άρρώστεια πού έπεσε τε
λευταία.

— ΙΙολύ δυσάρεστο αύτό,
— ’Όχι πολύ δυσάρεστο γιατί 

τό πούλημα τών δερμάτων μοϋ έ- 
δωκε περισσότερα άπό δσο μοϋ 
εΐχε στοιχίσει ή αγορά τών ζώ
ων.

— Τότε λοιπόν έβγαλες τήν 
ζημιάς

— ’Όχι 8λως διόλου γιατί μέ 
τά χρήματα εκείνα άγόρασα στή 
Γαλλία ενα σπίτι πού πρό ολίγου 
κάηκε.

— "ίΐ τί μεγάλο ατύχημα!
— ’Όχι δά καί τόσο μεγάλο γι

ατί μέσα ήταν καί ή γυναίκα μου 
καί κάηκε μαζί μέ τό σπίτι!

Ναό, θυμάται τήν ττεριττέτειά της καί 
τό χαμένο της παιδί καί κλαίει τήν 
ώρα πού ό άνδρας της ρωτάει τό 
Μοεντειο, που μέ τήν έμπνευσι πάντα 
τού θεού τού άπαντά : «παιδί σου 
θάναι, έκεΐνο πού θά συνάντησης 
πρώτο, βγαίνοντας άπ' τό ιερό».

Καί ό Ξούθος, προχωρόντας (ιών) 
πρός τήν έξοδο, συναντά πρώτο, τόν 
νέο ύπηρέτη του ναού. Πιστός στήν 
εντολή τού Μαντείου, τόν υιοθετεί 
αμέσως και του λέγει : «’Ί ω ν α 
6’ ονομάζω σε, τ ή τ ύ- 
X Ό π ρ έ π ο ν, ό θ’ ο ύ ν ε
κ a αδύτων έξιόντιμοι 
θεού ίχνος συνήψας 
πρώτος».

Άπό τούς στίχους αύτούς καί άλ
λους σχετικούς του δράματος τού 
Ευριπίδη «Ίων» φαίνεται ότι τό ό
νομα ’Ίων, προέρχεται άπό τή με
τοχή του ρήματος εΐμι (πορεύομαι) 
ιών, τής όποιας μετετέθη ό τόνος 
στήν παραλήγουσα.

Βέβαια υπάρχουν καί πολλές άλ
λες ετυμολογικές εξηγήσεις τού ο
νόματος. Οί ’Ίωνες όμως θέλησαν 
ασφαλώς, νά προσδώσουν, χάρις είς 
τον γενάρχη τους τόν "Ιωνά, θειον 
κύρος στις ατελεύτητες περιπλανή
σεις των. Γιαπί πραγματικά, σύμ
φωνα μέ τόν μύθο πού περιχράψαμε 
οί ’Ίωνες ύπήρξεν «πορευόμενοι», ό
πως σημαίνει καί τό όνομά τους.

Ό θεός Απόλλων, δέν θέλησε ν’ 
άφηση τήν Κρέουσα νά φύγη άπ’ 
τούς Δελφούς, μέ τόν πόνο τής μη
τέρας πού έχασε το παιδί της. Τήν 
βλέπει άλλως τε πώς κλαίει συνεχώς 
καί αγανακτεί γιά τήν αδικαιολόγη
τη συμπεριφορά του. ΓΓ αύτό άττο- 
/ΐχσίζει να στείλη στήν Άθηνά, ν’ ά- 
ποκαλυψη στήν Κρέουσα τό μυ
στικό.

"Οτι ό νέος έκεΐνος πού τήν δέχθη
κε στό Ναό, καί έπειτα υιοθέτησε ό 
άνδρας της, εΐναι τ’ αληθινό παιδί 
της. Γιά νά ττιστέψη αληθινά, ή Ά
θηνά του δείχνει τά χρυσοκέντητα 
σπάργανά του, πού ήταν φυλαγμένα 
οπό Ναό.

«Πάψε λοιπόν νά κλαΐς γυ

ΓΗ ΤΗΣ IQNIAS
Άπό τό βιβλίο ΣΜΥΡΝΗ τοΰ Σ,ΤΕΡ. ΣΚΙΑΔΑ

Ιωνία ! Καί μόνο τ*  δνομά της κλείνει ο,τι ή φύση έχει τό ώραιό- 
τερο, δ,τ> ή τέχνη τό λεπτότερο, δ,τι ή ποίηση τό τελειότερο

Ακτή φωτεινή, όραμα κεντημένο στού γαλάζιου τό φόντο, 
χαμένη Κολχίδα μητέρα τών Ακοίμητων Αναμνήσεων 
πού γιγαντώνει ή νοσταλγία ούρανόψηλη

| ξανθό κοχύλι, αύλέ τοΰ ανέμου πού λέει νυχτόμερα
γιά τήν Αποδημώ τοΰ ρόδινου ονείρου πέρ’ άπ’ τή θάλασσα τοΰ 

μίσους

ί> Γή τής Ιωνίας ματόβρεχτη, σεισμόπληχτη, μά πάντα ώραία

στό θρίαμβο τί>ν θρύλων καί τών Ελληνικών γραμμών σου, 
Αγέραστη στήν αιωνιότητα, κάτω άπό τή γλαυκή μετόπη τ’ ούρανοΰ

σου
πότε θλιμμένη μέσα σέ τόσο φώς πού χρυσώνει 
τίς χαίτες τών βουνοπλαγιών σου,
πότε ταπεινωμένη κάτω άπό στϊγ μα πού κάρφωσαν στόν κόρφο σου

βράχια γλαυκά — λουλούδια στή θάλασσα — 
πού Ανασαίνουν τό λευκό πέρασμα τών γλάρων, 
σμιλευτά χαλίκια άθροισμα τών χαδιών τοΰ κύματος, 
ποτάμια Ασήμια πού προβοδίζουν άσώπαστες παραδείσιες συγχορδίες

χώμα χρυσό, δάση βαλούδια κΓ Αχνές κορφές λαξεμένες μέ χάρη

ώ Γή τής ’Ιωνίας αγέραστη νεότητα, Αίμάτηνο θάμβος 
υπάρχει πάντα
πέρ’ άπό τήν καταδίκη, πέρ’ άπό τήν Απελπισία 
όνομα γλαυκό στόν όρίζοντα

χάδι στοΰ γέρου τό μέτωπο
κΓ έγνοια τοΰ παιδιού πού γίνεται άνδρας.

ΕνΘΥΛΛΑ

Π. ΝΙΡΒΑΝΑ
Δέν πρόκειται περί τών θεών 

τοΰ Όλύμπου. Πρόκειται περί τών 
θεών τοΰ φρενοκομείου, ένας άπό 
τούς όποιους έδικάζετο προχθές, 
εις το έπ’ αύτοφώρφ πλημμελιοδι- 
κεϊον ώς αλήτης. Λοιπόν, δέν ύ- 
πάρχει εύκολώτερον πράγμα άπό 
τό νά γίνη κανείς Θεός, ή μάλλον 
διότι δέν πρόκειται περί ενός μέ
λους Απλώς τοΰ δωδεκαθέου ·— ό 
θεός. Εύκολώτερον άκόμη καί ά
πό τό νά γίνη ύπουργός είς τήν 
Ελλάδα, δπου δέν έγινε μόνον ο
ποίος τό ήθέλησεν. Άρκεϊ νά ά- 
ψηφίσης τις λεμονόκουπες, εις τήν 
εποχήν τών λεμονιών, καί τίς καρ 
πουζιές των εύσεβών, δλον τον 
χρόνον. 'Όταν τά άψηφίσης δλα 
αύτά, μέ τήν βοήθειαν καί τής ύ
περβολικής ζέστης — ή νεωτέρα 
θεογονία Αγαπά κατά προτίμησιν 

ναίκα» τής λέγει ή Άθηνά «και νά 
φωνάζης γιατί ό θεός καλώς τά πάν
τα έπραξεν».

Καί έπειτα προφητεύει ή Άθηνά 
ότι τά παιδιά τών παιδιών τού Ίω™ 
νος, «συν χ ρ ό ν φ π ε π ρ ο 
μ έ ν φ» θά πάρουν τίς Κυκλάδες καί 
τήν άντίπερα όχθη του Αιγαίου, έ
πειτα τήν Εύρώπη, «τ ο ύ δ ε δ’ 
όνοματος χάριν ’Ίω
νες όνομασθέντες, έ- 
ξουσι κλέος»

Μέ τήν προφητεία αύτή, οί ’Ίω
νες, θελήσανε νά δώσουν στις ευεργε
τικές γιά τόν κόσμο επιχειρήσεις των 
το κύρος θείας έποχής. "Οτι δηλα
δή, καταλαμβάνοντες τίς Κυκλάδες, 
τήν Άσία καϊ τήν Εύρώπη, έκτελοθ· 
σαν θείο παράγγελμα, καί έπομέν&^ς 
ή επιτυχία τής προσπάθειας των cco- 
τής, ήταν έξησφαλισμένη έκ τών προ- 
τερών, αφού ήταν θέλημα Θεού.

Καταλαβαίνουμε, πόσιν έπίδρασιν 
εΐχεν ή ιδέα αυτή είς τό λαό, που 
πίστευε στις παραδόσεις αύτές καί 
τις θεωροΰσεν ιερές.

Καί οί τότε έθνάρχες, αναγνώρι
ζαν φυσικά τήν μυθώδη προέλευσι 
τών παραδόσεων αυτών. Παρά ταύτα, 
άδίστακτα τίς καλλιεργούσαν, γιατί 
πίστευαν ότι, μέ τόν τρόπο αύτό, ε
ξύψωναν τό φρόνημα, καί παρακινού
σαν τόν λαό, σέ μεγάλα έργα.

' Σ’ αυτό άλλως τε άπέβλεποιν καί 
τά «ή ρ ω ϊ κ ά έ π η». Εξυμνού
σαν υπεράνθρωπα κατορθώματα, πού 
επειδή άκριβώς ήσαν άνθρωπίνως ά- 
δύνατα, τά απέδιδαν σέ ήμιθέους καί 
θεούς, είς τούς όποιους καί τά άδύ- 
νατα ήσαν δυνατά. ’Έτσι τά ηρωικά 
έπη καί τά δράματα ύπεδαύλιζαν τήν 
φιλοτιμία τού λαού, τού ένέπνεαν τήν 
μεγαλοφροσύνη καί τόν έκαναν νά 
πιστεύη ότι κατάγεται άπό ήρωας, 
ήμιθέους καί θεούς, τούς οποίους ώ- 
φειλε νά προσομοιάση καί πλησιά- 
ση.

Παράλληλα, ό λαός καυχώμενος 
γιά τήν κοπαγωγή του αύτή, έτίμα 
καί έσέβετο τούς προγόνους του, δη
λαδή τούς θεούς,

(Συνεχίζεται)

τό καλοκαίρι ■—- έξέρχεται είς 
τούς δρόμους καί ειδοποιεί δτι εΐ
ναι ό θεός. Καί τότε οί διαβάται, 
πού λαμβάνουν δπως ό Μωϋσής έ
πί τοΰ δρους Σινά τήν τύχη ν’ άν- 
τικρύσουν τόν Θεόν, πρόσωπον 
πρός πρόσωπον, καταλαμβάνονται 
άπό τόσον αίφνίδιον κέφι ώστε δέν 
μένει σάπιο λεμόνι, πού νά μή κά- 
μη φτερά.

Οί Θεοί αύτοί, καθένας άπό 
τούς οποίους έννοεϊ νά είναι δ έ
νας καί μόνος Θεός τών μονοθεϊ
στών — κανένας δέν καταδέχεται 
νά εΐναι Θεός ύποτελής — δέν 
κρατούν καμμία έξαιρετικήν πό
ζαν. Εΐναι αγαθότατοι καί κατα
δεκτικότατοι. “Ενας άπό αύτούς 
μοΰ κουβαλούσε κάποτε τά ψάνια 
στό σπίτι μου.
Συνέχεια ds τήν 4η Σελίδα
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ΤΟΠΙΚΑ!
Ε Π I Τ Ρ © Π A I
Ή Τοπική Επιτροπή τον 

Συλλόγου τής Ν. Μάκρης δι- 
«υρύνύ'η διά νόν διορισμόν 
δύο ακόμη ηατριωιών τά>ν κ. 
Μ. Γεωργίου Δημητριάδου καί 
Μιχαήλ Καλλιντζή.

Σλιμάκιον τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου 
ύπό τόν Πρόεδρον κ. Μιχαήλ 
Πανηγύρην μετέβτ) sic, Δρα
πετσώνα πρός έκλογήν τής 
Τοπικής Επιτροπής είς τήν 
περιφέρειαν Δραπετσώνας. Έ 
ξελέγησαν οΐ κάτω&ι :

Γ. Αρετής
Ευαγγελία Ζαχαρίαν
Βαα. Παντελής
X&g. Νουλατζής

(Συνέχεια έκ τής 2α$ Σελίδος)
Μεσημέριαζε, πιά, όταν ό Καλ

λίστρατος έφθασε στό σπίτι του Ά- 
εροπαγίτη. Ή Άλκινόη,’χωρίς ν’ άν-· 
τιληφθή τό παραμικρό, άπ’ τά δυ~ 
σάρεοπα γεγονότα πού του είχαν 
συμβή, έπήρε τόν τίτλο άπό τά χέ
ρια του κι5 άφού τόν άπόθεσε πάνω 
στό τραπέζι, μ' ολοφάνερη, συγκί
νηση τόν αγκάλιασε καί τόν φίλησε 
στό μέτωπο.

Έκείνη. τή στιγμή μιά ψηλόλιγνη 
σιλουέττα εμφανιζόταν στήν πόρτα 
τοΰ δωματίου; μέ πρόσωπο γελαστό, 
γεμάτο καλωσύνη.

-’■—Πλοίαρχε I Καλέ μας. ευεργέ
τη 1, αναφώνησε ή Άλκινόη μ’ άγα- 
λίαση, καλώς μάς ήρθες, ξανά, απ’ 
τοΰ συζύγου μου. τήν πατρίδα. Πού 
εΐναι ό Ιερώνυμος; ρώτησε υστέρα 
ανήσυχα. Δέν τόν έφερες μαζί σου;

—Έδώ είμαι, Άλκινόη, ακούστη
κε ήρεμα, ή φωνή τού 'Ιερώνυμου. 
Οΐ .δυό άνδρες προχώρησαν μέσα κι’ 
έτειναν τά χέρια, στόν Καλλίστρατο 
καί τήν οικοδέσποινα, μέ τή θέρμη 
τής όλόχρονης απουσίας, καθώς έ
κείνη μέ απελπισία ρωτούσε:

—Πότε, Πλοίαρχε, θά μάς πάρε
τε καί τό άλλο μας καμάρι, γιά νά 
μείνουμε καί πάλι μόνοι, κατάμονοι, 
σά χειμωνιάτικα κούτσουρα;

-—Αύριο, μέ τήν άνατολή του ή*  
λιου...

Ή βαθυγάλανη πελαγίσια, θά
λασσα σχιζόταν, στά δύο, άπ' τήν 
ταχύτητα τοΰ καραβιού καί μέ ανα
διπλωμένες τίς επιφάνειες της υπο
χωρούσε, στά . πλάγια, γεμάτη, ά- 
φρούς κΓ άνταριασ.μένους άνασηκω- 
μούς.

Ό Καλλίστρατος στηριγμένος 
στήν κουπαστή, μέ τό κεφάλι σκυμ
μένο πρός τή θάλασσα, απολάμβα
νε όλη τή θυ μ ωδική μεγαλοπρέπεια 
της, κάπως άφηρημένα.

—Εξαιρετικά νερά μάς κάμνει ό 
καιρός, γυιέ τού Αριστόβουλου, α
κούστηκε μιά γνώριμη φωνή, πού έρ- 
χόταν πίσω άπ ’ τύ ράχη του. Ό νε
αρός ταξιδιώτης γύρισε απότομα 
καί, τότε, εΐδε τόν Πλοίαρχο νά του 
χαμογελά στοργικά.

—Ναι, άπάντησε έκεΐνος. Μόνο 
που πεισμώνουν, μέ τό πλοΐό, επει
δή χαλάει, μέ τή γρηγοράδα του, 
τήν ήσυχία τους.

—·ΚΓ όμως αύτό τό θέαμα, πού 
ξεδιπλώνεται μπροστά στά μάτια 
μας, εΐναι άπό τά μοναδικά, στις 
τόσες διαδρομές μας. Ένφ δταν πή
γαινα τήν Πρόκλα μέ τόν Θεΐο σας...

Ό Καλλίστρατος φαινόταν πώς 
δέν κατάλαβε τά τελευταία του λό
για. Όλη του ή προσοχή εΐχε δο- 
θή, γιά νά κοιτά,. έκεΐ μακριά, στό 
βάθος.

—Μά, τί σ’ έχει άποσπάσει καί 
εΐσαι τόσο πολύ άπορροφημένος, 
πρός τή μεριά έκείνη; ρώτησε ό 
Πλοίαρχος.

:—Σά νά διακρίνω τρία πλοΐσ, 
πού κατευθύνονται πρός έμάς. Δέν 
ξέρω... Μπορεί καί νάχω λάθος... -

Μονομιάς ό ναυτικός κατάλαβε· 
κΓ αμέσως αναζήτησε τόν Κοχλία.

—-Στις Θέσεις σας, δλοι, τοΰ σκά
φους !, βροντοφώνησε, υπόκωφα, μέσ’ 
άπό τό όστρακο.' ΚΓ έσεΐς, επιβά
τες, κατεβήτε στό κύτος. Βρισκό
μαστε, μπροστά, στις πλώρες πει
ρατικών καραβιών!

Ό Πλοίαρχος, άφού πέταξε άπ’ 
τά χέρια του τήν πρωτόγονη σάλ
πιγγα,- έκάλεσε σέ συνάθροιση, Ο
σους άνδρες δέν είχαν θέση σκοπού 
στό καράβι, πού θά γινότανε στή 
πλώρη. Σκούρα πρόσωπα, σκληρο
τράχηλοι άνδρες, θαλάσσομάχοι, 
ψημένοι στήν άλμύρα τού πέλαγους, 
χεροδύναμοι-, δύσθυμοι, ξυπόλυτοι, 
μ’ άνοιχτόστηθους χιτώνες, μαζεύ
τηκαν καί περίμεναν. Τί νά ήθελε, 
τάχα νά πή, ξέχωρα, σ’ αυτούς, ό 
Καπετάνιος;.,. Γιατί, σ’ δλο τό διά
στημα που. ταξίδευαν μαζί του, δέν

ΤΑΞΕΙΔίΩΤΙΚΕΣί 
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ

(Συνέχεια έκ τής ·2ά$ Σελίδο$)

σ’ ένα ήλιο ζεστό, φωτεινό. Χάνου- 
<με τόν εαυτό μας. Άϊφελ, Νότρ - 
Ντάμ, Λούβρο, Μουσείο Γκραβέν, 
Βερσαλλίες, Τριανόν, Πλατεία ’Ομό
νοιας, Άψις του Θριάμβου, Ήλίσια 
Πεδία, Μέγαρο τών ’Απομάχων, αλλά 
καί Μονμάρτη, Καρτιέ Λατέν, νύχτα 
στό Παρίσι, όλα μιά μάς.

Καί πάλι ταξεΐδι.' Κατεβαίνουμε 
στή Λυών και μέσα σ’ ένα μικρό 
χωριουδάκι τών Άλπεων στό Μελώ 
κάνουμε, τήν Όδηγική μας κατασκή
νωση. Διακόσιες Γαλλίδες μάς περι
μένουν νά μάς δείξουν τό χωριό πού 
έκεΐνες έκτισαν. Ναί μήν άπορήτε, έ
κεΐνες, τά κορίτσια τών 15—22 ε
τών. Τό βρήκαν κστεστραμένο άπό 
τήν φωτιά τοΰ πολέμου και μέ μιά 
αδάμαστη θέληση τό κτίζουν λίγο 
- λίγο κάθε καλοκαίρι γιά νά τό 

’ κάνουν κέντρο νέων ανεξαρτήτου χρώ 
ματος, φυλής, ή θρησκείας. Μιά προ
σπάθεια πού δίνει έλπίδες μέσα σ’ 
αυτήν τήν άμψιβολία τής σημερινής 
έποχής.

Ε'ίμαστε περήφανες έμεΐς οί 2,0 
πΰυ γιά 8 μέρες κουβαλήσαμε πλι-. 
θιά κτίσαμε, γίναμε μαραγκοί, σι
δηρουργοί, καλαθοπλέκτριες γιά νά 
βοηθήσουμε σ’ αυτό τό· έργο τών α
δελφών μας. ’Οκτώ μέρες γεμάτες 
κέφι καί δουλειά στις κορυφές τών 
Άλπεων. ΚΓ άν αύτό δέν φαίνεται 
τόσο σπουδαίο γιά μάς τις ‘Οδη
γούς ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε 
νά γίνη. Ό αποχαιρετισμός ήταν 
τόσο συγκινητικός πού μάς έφερε 
δάκρυα στά μάτια. Γρήγορα όμως 
συνήλθαμε μέ. τήν σκέψη τών νέων 
θαυμάτων πού μάς. περίμεναν.

Πάλι Ελβετία, Βασιλεία, Ζυρίχη 
καί μετά μία άλλη, χώρα , μάς χαι
ρέτιζε χαρούμενα. Γερμανία, Μόνα
χο. ’Ανάκτορα τοΰ Λουδοβίκου. Πι
νακοθήκες, Μουσεία, Μπυραρίες νά 
τί μάς απασχόλησε τίς· μέρες πού 
μείναμε έκεΐ.

- Καί τό ταξεΐδι φθάνει στό τέλος 
που. Βιέννη. Ή πόλη, τού Βάλς, ή 
πόλη τής Μουσικής. Ή μέρα έφυγε 
μέσα στό Ρίγκ όπου Θαυμάσαμε 
τά μεγαλοπρεπή κτίρια. ’Όπερα, 
δημαρχείο, ναός τού Άγ. Στεφάνου, 
Ελληνική ’Εκκλησία, ταβέρνα, μετά 
Δούναβις, πάρκα, προσκύνημα στούς 
τάφους τών Μουσουργών. Τό βράδυ 
ήταν δικό μας. Τό Πράτερ ή ρόδα 
ή όνομαστή άπ’ όπου βλέπεις όλη 
τήν πόλη, τ’ αυτοκινητάκια, τραίνα 
κι’ άλλα τού Λουνα Πάρκ αντήχη
σαν άπό τά ξεφωνητά μας.. Μ’ ένα 
λουκάνικο στό χέρι άλων ίσαμε κυ- 

- ριολεκτικά τήν περιοχή γιά ν’ άπο- 
χαιρετήσουμε τήν ζωή πού κάναμε 
ένα μήνα όλες μαζί.

Ξεκινάμε γιά τόν γυρισμό. Στή 
Γιουγκοσλαβία νοιώθουμε δτι κάτι 
δέν πάει καλά. Οΐ σημαίες μεσί- 
στιες. Τί συμβαίνει; Καί τότε μάθα
με γιά. σάς, κατακαϋμένα Σκόπια. 
Πόσο σάς λυπηθήκαμε καί. σάς ευ
γενικές κοπέλλες που γνωρίσαμε 
στό πέρασμά μας.

Μ’ όλο τό τραγικό τέλος τοΰ τα- 
ξειδιού, ήταν ένα ταξεΐδι υπέροχο, 
ένα ταξεΐδι πού θά τό θυμόμαστε 
πάντα μέ χαρά, μέ νοσταλγία, μέ 
συγκίνηση.

ΦΙΛΙΩ ΚΟΜΗΤΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΝ QFA

ΔΩΡΕΑ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Ό Επίτιμος ΙΙρόεδρος τοϋ 

Συλλόγου κ. ’Αντώνιος Πα- 
ηα.Ό'Άναοίον έτι*  βύκαιρία της 
έτηαίας εορτής τοϋ Σύλλογον 
ηροαέφερεν δραχμάς χΜας 
(1 ΟΟΟ) ίίνα διατε&·ώ&& &1ς 
άπορους οικογένειας Δραπε 
τοώνος.

Τό ποβόν τούτο ηαρεδόΌ'η 
άπό τοϋ Συλλόγου τήν Ιδίαν 
-ήμέραν είς τόν “Αδαμάντιον 
Σκυφτόν ϊνα μετά τής έν Δρα- 
πετοώνι^ Τοπικής ’Επιτροπής 
διανείμουν τό ποοόν τοϋco είς 
ά πόρους οικογένειας πατριοί- 
τών βάσει καταατάσεως ή 
δπ&ζα καί &ά διαβιβαστή κα
τόπιν εις τόν Σύλλογον.

*0 Σύλλογος διένειμεν έπί
σης μερικά δέματα με ροϋχα 
είς απόρους οικογένειας πα
τριωτών εις Δραπετσώνα.

UHIHfiU! 8 IWU
εΐχε ξαναγίνει ή σύναξη έτούτη...

'Όλοι, στό τέλος τής ομιλίας έ~ 
μόρφασαν άποκρουστικά. Ή δωρι
κή καταγωγή τους αφυπνιζόταν σ’ 
δλο της τό άγριο μεγαλείο, Μερικοί, 
άπ’ αυτούς, μέ μεγάλα, σταθερά, 
βήμστο; κατευθύνθηκείν πρός τους 
δυό καταπέλτες — όργανα, ειδικά, 
γιά εκτινάξεις .σιδερένιων σφαιρών, 
πού βρίσκονταν στά αντίκρυ πρός 
τις δυό· πλευρές τού καταστρώμα
τος —- κΓ άφού άφαίρεσαν-τά μου
σαμαδένια καλύμματα τους, έπήραν 
θέσεις μπροστά σ’ αυτούς.

(ακολουθεί.)

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
(Συνέχεια έκ τη$ 2η$ Σϊλίδο$) 

τωνίου στό πλοίο της Κλεοπάτρας 
στήν Ταρσό. Τπάρχουν συγκλο
νιστικά δραματικές σκηνές, ό
πως ή δολοφονία τοϋ Καίσαρος, 
πού τή βλέπει σάν σέ όραμα ή 
Κλεοπάτρα, ή έγκατάλείψι .τοϋ 
’Αντωνίου άπό τούς στρατιώτες 
του καί ή ήττα κ«ι ή ταπείνωσίς 
του μπροστά στόν Όκτάβιο. Ή 
διάρκεια, δμως, τής ταινίας εί
ναι μεγάλη και πολλοί θά τή 
βρουν κουραστική. ’Ιδιαίτερα κου
ράζουν οΐ σκηνές στή Γερουσία, ό
που δίδεται μεγάλη έμφασι στις 
πολιτικές συζητήσεις τών Ρωμαί
ων, οί όποιες θά μπορούσαν νά 
συντομευθοϋν.

Άναφέραμε πιό -πάνω δτι υ
πάρχουν λίγες ιστορικές Ανακρί
βειες καί Αναχρονισμοί και τούς 
δικαιολογήσαμε. “Ομως, υπάρ
χουν σκηνές πού δέν έχουν καλή 
έκμετάλλευσι. Π. χ. ή σκηνή πού 
ή Κλεοπάτρα μαθαίνει - τόν γάμο 
τοϋ Αντωνίου στή Ρώμη κΓ άπό 
τόν Θυμό της έπιτίθεται πρώτα στά 
ροϋχα του καί μετά χτυπά τό 
κρεββάτι. Ό συμβολισμός έκεΐ δέν 
γίνεται αντιληπτός γιατί θαπρε- 
πε ν’ άρχίση άπ’ τό κρεββάτι πρώ
τα. Έπίσης, - κατά ένα περίεργο 
τρόπο, οί έρωτικές σκηνές τοΰ 
Αντωνίου καί τής Κλεοπάτρας, 
πού τις περιμένει δλος δ κόσμος 
λόγφ τοΰ γνωστού σκανδάλου τών 
πρωταγωνιστών άφήνουν τόν θε
ατή δλότελα Ασυγκίνητο. Τό ϊδιο 
κΓ ό θάνατος τής Κλεοπάτρας πού 
«τραινάρει»-άρκετά. Οί προσεκτι
κοί θεαταί θά δουν καί ώρισμένες 
Αβλεψίες, πού θάπρεπε νά προ
σεχθούν, όπως τό πλαστικό σφουγ 
γάρι στο λουτρό τής Κλεοπάτρας 
καί τό έπιπλο μέ τίς ρόδες. Δέν 
■υπήρχαν τέτοια πράγματα έκείνη 
τήν εποχή.

Ό Ρέξ Χάρρισον εΐναι έ
νας θαυμάσιος ’Ιούλιος Καϊ- 
σάρ. Δέν μπορούμε νά πούμε τό 
ίδιο δμως καί γιά τούς ουό άλ
λους πρωταγωνιπτάς.ι 'JI Έλί- 
ζαμπεθ Ταίηλορ δέν εΐναι τόσο ή- 
γεμονική δσο θάπρεπε γιά Κλεο
πάτρα κΓ έχει παχύνει άρκετά, 
πράγμα πού τήν Αδικεί φοβερά. 
"Οσο γιά τόν Ρίτσάρντ Μπάρτον 
είναι άρκετά παχύς γιά έραστής 
καί πολεμιστής κΓ Απογοητεύει ώς 
Μάρκος Αντώνιος.

ΡΕΝΑ ΒΕΛ1ΣΣΑΡΙΟΥ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΤΟ ΠΑΘΗΜΑ ΜΙΑΣ ΚΟΥΦΗΣ
Ή κυρία ντέ Μπρισάκ ήταν 

τρομερά κουφή. Φαντάζεσθε λοι
πόν τήν στενοχώρια της τήν μέρα 
πού έπρόκειτο νά γίνη ή επίσημη 
παρουσίασές της μπροστά στόν 
Ναπολέοντα. .. Φοβόταν μήπως 
τή ρωτούσε τίποτα καί δέν ήξερε 
τί νά τού άπαντήση. Σέ διάφορους 
αύλικούς· πού είχε ρωτήση δ αύτο- 
κράτορας,άπέτει,νε στερεότυπα σ’ 
δσους τοΰ παρουσιάξοντο τίς έ
ξεις έρωτήσεις :

— Άπό πιά έπαρχία τού κρά
τους κατάγονται, τί ήλικία είναι 
καί πόσα παιδιά έχουν!. . .».

'Η κυρία ντέ Μπρισάκ λοιπόν 
μήν έχοντας εμπιστοσύνη στ’ αύ- 
τιά της καί ύπολόγίζουσα πύ)ς οι 
έρωτήσεις θά τής έτίθονταν με 
τη σειρά πού άναφέραμε ετοίμασε 
τίς απαντήσεις καί, ήσυχη πιά 
παρουσιάσθηκε τήν ώρισμένη ώ
ρα στά Ανάκτορα.

Σέ λίγο δ αύτοκράτορας μπήκε 
στήν αίθουσα τών παρουσιάσεων, 
Ή κ. ντέ Μπρισάκ, φορώντας τό 
πιο επίσημο φόρεμά της και στο
λισμένη δσο· μπορούσε καλύτερα, 
έκανε τίς τρεις καθιερωμένες ύ- 
ποκλίσεις. Ό Ναπολέων με τή συ- 
νειθισμένη του σκαιότητα αφού 
τήν έπλησίασε τή ρώτησε νευρι
κά :

— Μήπως δ σύζυγός σας ήταν 
αδελφός τοΰ δουκός ντέ Μπρισάκ 
πού σκοτώθηκε στις 2 Σεπτεμβρί
ου : Έν τοιαύτη περιπτώσει έκλη- 
ρονόμησε τούλάχιστον τάς γαίας 
του;

— Άπό τήν έπαρχία τοΰ Ση
κουάνα, Μεγαλειότατε! άπάντησε 
ή κυρία ντέ Μπρισάκ μέ τδ πιο 
γλυκό της χαμόγελο, φανταζομέ- 
νη πώς δ Αύτοκράτορας τής εΐχε 
Αποτείνει τήν πρώτη άπό τίς έ- 
ρωτήσεις πού περίμενε.

Ό Ναπολέων, αν καί συνήθως 
δέν έδιδε προσοχή στις Απαντή
σεις τών συνομιλητών του, έμεινε 
κατάπληκτος άπό τήν ασυναρτη
σία τής άπαντήσεως.

Χωρίς νά δείξη τίποτα ξαναρώ- 
τησε τήν κυρία :

— ΙΙόσα παιδιά έχετε;
-— Πενήντα δύο, Μεγαλειότα

τε! απάντησε χαμογελώντας πάν
τα ή άμοιρη κυρία ντέ Μπρισάκ, 
θαρρώντας πώς τήν εΐχε ρωτή
σει. . . πόσο έτών ήταν.

Αύτή τή φορά δ Ναπολέων τά- 
χασε. Τήν πήρε γιά τρελλή καί 
τρομαγμένος ίσπευσε νά τής γυ- 
ρίση τήν πλάτη.

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 Δεκεμβρίου 1943

Είς ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ 
(Ραφίνας)

Πρός συμμετοχήν πολλών πατριω
τών μας έκ Ν. Μάκρης.

ΛΙΒΙΣΙΑΝΟ ΓΛΕΝΤΙ

"Ωρα άναχωρήσεως 8.30' έκ τοϋ 
Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής οδού 
’Ακαδημίας.

’Έξοδα δραχμαί 25.

ΧΕΙΜΕΡΙΝΆ ©ΕΜΤΡΑ
ταλέντου στή μουσική τοϋ Χρ. Λε- 
οντή.

ΓΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 
— Άλέςη Ηάρνη — (θέατρο 
ιΐαπά - ii. Κύρου) . ’Άλλο Ελλη
νικό έργο αξιώσεων. Ιίροηγήθηκε 
η φήμη τοΰ έργου Από.είκοσι τό
σες χιπιάδες παραστάσεις του στή 
Γωσια. 1’δ μεγάλο του προσόν εί
ναι πού προσπαθεί νά δώσει τά 
δράμα του Κυπριακού Απελευθε
ρωτικού Αγώνα, καί μιά εντυπω
σιακή Έλληνίδα Διάνα - Σύμβολο 
χάρη στή θαυμάσια έρμηνεία τής 
Ελλης ϋανθάκη. Τό μεγάλο του 

ελάττωμα εΐναι πώς ό ΙΙάρνης, 
μεγαλωμένος στή Ρωσία εΐδε τους 
Εγγλέζους μέ τό Ρώσικο μάτι. 
Έτσι ή προσπάθεια του νά συμ
βολίσει τήν Αΰτοκρατορική ’Αγ
γλία στό Ηρόσωπο τής Εγγλέζας 
μάνας, άπέτυχε, δχι μόνο γΓ αύ
τό άλλά καί γιατί δέν μπορείς νά 
βάζεις γενικούς συμβολισμούς, σ’ 
ένα ρεαλιστικό έργο. ’Έτσι . τδ 
έργο συγκινεΐ λιγότερο άπ’ δτι 
πρέπει σάν έργο πού έπρεπε νά 
εΐχε βγή μέσα άπό τά σπλάχνα 
μας. Κρίμα.

ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ 
— I. Καμπανέλλη — (Κοτοπού

λη - Καρέζη) , Τρίτη Ελληνική 
προσπάθεια τοϋτο τδ χρόνο στο θε
ατρικό τομέα. Άλλά αύτή ή προσ
πάθεια αποτελεί ούσιαστικά καί τύ 
πρώτο πραγματικό πείραμα γιά 
Μουσικά Δράμα πού δέν έχει ά
κόμα πολιτογραφηθή στήν Ελλά
δα. Ό συγγραφέας ζήτησε σωστά 
νά έμπνευσθή άπό τήν Ελληνική 
γειτονιά,, τή φτωχογειτονιά. Αλ
λά δέν πήγε κατά κεί νά τήν ζή- 
σει. Τήν εΐδε μέ τή φσ.ντασία του 
καί Αποσπασματικά, Μή μπορών
τας έτσι νά τήν συλλάβει περιορί
στηκε στό έρωτικό καθαρά μέρος 
τοΰ θέματος, καί έμπνεόμενος άπό 
τήν αντίθεση Μαύρων - "Ασπρων 
τοϋ Γουέστ Σάϊντ Στόρυ, έφερε 
γιά Αντίθεση τής φτωχογειτονιάς, 
τδ Κολωνάκι. ’Έτσι τουλάχιστον 
είδαν τήν Αντίθεση οί Κριτικοί. 
Άλλά δέν εΐναι αύτά στήν πρα
γματικότητα. Ό συγγραφέας έ
φερε στή φτωχογειτονιά μιάν ά- 
ποστάτισσα τοΰ Κολωνακιοϋ. Μιάν 
πού συχάθήκε τή πλούσια άλλά Α
δεια γειτονιά της, τόν σεξουαλικά 
έρωτα τών ανθρώπων πού κάποτε 
ξεκίνησαν άπό τή φτωχογειτονιά 
καί ξέχασαν τίς ρίζες των. Τά 
λάθος τού Καμπανέλη είναι πώς 
δέν τόν ένέπνευσε ή έπιστροφή Αλ
λά ή φυγή. Ή φυγή ντύθηκε τή 
γύμνια τήν ερωτική. Σεξουαλική 
τήν εΐδε ή φτωχογειτονιά καί τήν 
Απώθησε μονοκόμματα. Έτσι τό 
θέμα περιορίστηκε σ’ ένα πλάνο. 
’Αρκετά δταν-στηρίζεται στή μου
σική καί τά χορό, άλλά ανεπαρ
κές δταν ή χώρα μας δέν έχει χο
ρευτές πού μπορούν νά κρατήσουν 
τό ένδιαφέρον σέ μιά ολόκληρη 
παράσταση. Καί τούτο μολονότι 
οί χορογραφίες τοϋ Σειληνοϋ δέν 

’ έχουν ξαναγίνει στόν τόπο μας 
σάν σύλληψη, καί μολονότι όλό- 
κληρος ό θίασος έδωσε δλον του 
τόν εαυτό. 'Ωστόσο τό πείραμα πα 
ρακολουθιέται μέ περισσότερο εν
διαφέρον άπό τήν έντύπωση πού 
αφήνουν οΐ κριτικές, καί σάν συν
θετικό πείραμα στόν τομέα τοϋ 
Μουσικού Δράματος έχει περισσό
τερα θετικά σημεία παρά αρνη
τικά.

Άλλά εκείνοι πού έδωσαν τίς 
χειρότερες έξετάσεις τούτη τή 
χρονιά εΐναι οί κριτικοί τών έφη-

(Συνέχεια έκ τή$ 2η$ σελίδο$) . 

τητα καί πείσμα, καί ή βαθιά νεύ
ρωση τής Έλίζαμπεθ χωρίς εξω
τερικά σημάδια υστερίας παρά 
μόνο δταν Αρχίζουν νά σκίζουνται 
τά πέπλα τοϋ υποσυνειδήτου κό
σμου της.

ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΙΙΟΣ ΓΙΑ Ο
ΛΕΣ ΤΙΣ Ε11ΟΧΕΣ — Τοϋ Γόμ- 
περτ Μπόλτ (Μουσούρη) — Η 
ιστορική στιγμή στή ύ,ωη τοΰ με
γάλου τέκνου τής Αγγλίας, τοΰ 
φιλοσόφου καί αδέκαστου χαρα
κτήρα Γόμάς Μούρ, πού άρνειται 

•στό Βασιλιά Ερρίκο τόν 8ο τό 
δικαίωμα τής παρανομίας καί ή 
Αδαμάντινη άρνησή του τόν φέρ
νει στή λαιμητόμο. "Ενα πετυχε- 
μένο σκηνικό τοΰ Τζών Στεφα- 
νέλλη δίνει τήν κατάλληλη άτμά- 
αφαιρα τής καταπίεσης άλλά καί 
τήν πρεπούμενη Αφαίρεση γιά τήν 
προέκταση τοϋ έργου σέ κάθε ε
ποχή. Νέοι ηθοποιοί οι πιό πολλοί 
έχουν νά σηκώσουν τδ τεράστιο 
βάρος ρόλων πού διαγράφουνται 
μόνο μέ λίγες πινελιές, καί πού 
γΓ αύτό χρειάζουνται ηθοποιούς 

μεγάλης πείρας. 'Ωστόσο έδω» 
I σαν καλά τή μάχη τους. 'Ο Μου? 
σούρης ερμήνευσε τό ρόλο τοϋ 
Μώρ, καί τοΰ έδωσε τήν ήρεμία- 
τής γαλήνιας πίστης καί τοϋ μυα
λού πού μένει καθαρό ώς τήν τε
λευταία στιγμή. Άπέφυγε τήν 
ηρωική έμφάνιση, άλλά τοϋ έλ- 
λειψε ίσως ή λάμψη. Δύσκολος δ 
συνδυασμός. Δυσπρόσιτο τδ πι
στεύω τοΰ Μόρ στή δική μας ψυ
χοσύνθεση. Άρνήθηκε νά καλύ
ψει μιά παρανομία πού, αν τήν 
κρίνεις λογικά, δέν έχει ιδιαίτε
ρο βάρος. ‘Ωστόσο υποστηρίζει δυό 
Απλές άλλά μεγάλες Αλήθειες πού 
δείχνουν τδ βάθος τής έντιμότη- 
τάς του ώς Ανθρώπου καί τής συ
νείδησής του σάν δημόσιου άν
τρα. Γιά πράματα πού δέν είμα
στε σέ θέση νά κρίνουμε, ή συμ
μόρφωση στό Νόμο πρέπει νά ’ναι 
τδ μοναδικό μας κριτήριο. ΚΓ δ
ταν ένας πολιτικός εύσυνείδητος 
αρχίζει νά παρανομεί τότε τδ 
Κράτος θά πάρει τό δρόμο τής κα
τρακύλας.

ΛΙΟΓΣΑ — Τού Ήλ. Λυμπε- 
ρόπουλου (Πορεία - Ηνωμένοι 
Καλλιτέχνες) — 'Ένα έργο μέ 
μεγάλες αξιώσεις πού ώστόσο δέν 
βρίσκουνται στά εξωτερικά του 
στοιχεία, άλλά σ’ αύτό πού κρύ
βεται άπό κάτω καί πού χρειάζον
ταν ειδικό άνέβασμα γιά νά βγουν. 
Ή παράσταση ακολούθησε τά έ- 
ξωτερικά στοιχεία τοϋ έργου καί 
έδωσε μιά φροντισμένη καί εύσυ- 
νείδητη δραματική ηθογραφία. 
Μόνο πού έκανε τό λάθος νά τό 
τοποθετήσει στή σημερινή εποχή 
ένώ έπρεπε νά, εΐναι 30—40 χρό
νια πρίν. Καί πάλι οί κριτικοί δέν 
άντελήφθηκαν αύτά τά πράματα 
καί τά ’βαλαν άδικα μέ τδ έργο. 
Στό πρόγραμμα ύπάρχει πλήρης 
άνάλυσις τοΰ έργου, άπό τόν ύ· 
πογράφοντα -/.’έτσι περιττεύει και
νούργια ανάλυση έδώ. Εΐναι τδ 
πρώτο Ελληνικό έργο πού προσ
παθεί νά καταπιαστή μέ τδ δράμα 
τοϋ Ελληνικού Λαοΰ καί νά τοϋ 
δώσει βαθύτερες προεκτάσειςΓΕ- 
χουμε χρέος νά πάμε-δλοι γιά νά 
χαροϋμε καί τήν πρώτη δουλειά, 
πολύ φροντισμένη, τοϋ πρώτου συ
νεταιρικού θιάσου τοΰ τόπου μας. 
'Ωραία ή σκηνογραφική συμβολή 
τοΰ Σπ. Βασιλείου καί έντυπωσι- 
ακή ή παρουσία ενός καινούργιου

ΕΠΕ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ ΐΟΥΖΥΑΛΟΓΟν
Τήν ΊΖην Νοεμβρίου έτελέσδη 

ή έτησία εορτή τοϋ Συλλόγου, εις 
άνόμνησιν τής έορτής τών Ταξιαρ- 
χών στό Λιβίσι, εις "Άγιον Παν- 
τελεήμονα Δραπετσώνας.

Μετά τήν αρτοκλασίαν έξεφώ- 
νησε τόν πανηγυρικόν τής ημέ
ρας ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου 
κ. Μιχαήλ Πανηγύρης καί δ άρ
τος διενέμήδη είς τήν παρακειμέ- 
νην αίθουσαν τής εκκλησίας.

Παρέστησαν δ ’Επίτιμος Πρόε
δρος τοϋ Συλλόγου κ. ’Αντώνιος 
ΠαπαδανασΙου, τά μέλη τοΰ Διοι
κητικού Συμβουλίου καί πολλοί 
πατριώται άπό τάς Άδήνας, τόν 
Πειραιά καί τήν Δραπετσώνα.

Τό «Λιβίσι» απευθύνει θερμά 
συγχαρητήρια είς τά μέλη τής Ε
ποπτικής ’Επιτροπής Δραπετσώνας 
διά τήν άρτίαν όργόνωσιν καί επι
τυχίαν τής έορτής, κ. Ευαγγελίαν 
Ζαχαρίου καί κ. κ. Γ. ’Αρετήν, Β. 
Γίαντελήν καί X. Ναυλατζήν καί 
έκφράζει τήν λύπην του διά τήν 
μή συμμετοχήν πολλών πατριωτών 
έξ ’Αθηνών.

ΦΑΙΔΡΑ

Ο ΦΩΣΤΗΡΑΣ
Μιά φορά κάποιος καθηγητής 

τοΰ Πανεπιστημίου ρώτησε έναν 
φοιτητή :

-—· Γνωρίζεις τήν οικογένεια 
λειριοειδών;

ΚΓ δ Αμαθής φοιτητής άπάντη
σε αμέσως:

■ — Κύριε καθηγητά, είμαι άπό 
τό εξωτερικό καί δέν γνωρίζω δι
όλου αύτή τήν οικογένεια!. . .

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΙΤΑΣ
■—- Δέν συνάντησες τόν Ααν- 

νουα ;
...’Όχι...
— Δέν ήλθε νά σέ δει έδώ;
— Σήμερα δχι.
— ”Α! Σήμερα δχι. Τις Αλλες 

μέρες δηλαδή ερχόταν. Δέ τό άρ- 
νεΐσαι;

— Χμ. . .
— "Ερχεται συχνά, α’ί;
-— ’Εσύ τό λές αύτό,
— Δέν τό λέω έφώ. Τό λένε δ

λο: οί γνωστοί μας καί δλοι οί 
συνάδελφοί μου στό γραφείο μοδ 
πετοϋν ύπαινιγμούς γι’ αύτό.

— Μά τί εΐναι αύτά πού λές;
— Αυτά πού λέω. "Ακούσε έ

δώ καί πρόσεξε καλά. "Αν τυχόν 
βεβαιωθώ δτι τόν Αγαπάς, θά σέ 
σκοτώσω!. . .

Ό μικρός Τοτός πού μέ τούς 
Αγκώνες στό τραπέζι Αποτελειώ
νει τό φαγητό του Αρχίζει έξαφνα 
νά ένδιαφέρεται γιά τήν συνομιλία 
τών γονέων του.

— Γιά πές μου έπι τέλους, φω
νάζει δ Αντώνιος Ντυπόρ, πού 6 
θυμός αύξάνει δλοένα, τί έχει γιά 
νά σοϋ άρέση τόσο ό παληολιμο- 
κοντόρος αύτός. Α’ί. Τί έχει; ’Ε
πειδή φτείασιδώνεται σάν θεατρί
να ή επειδή ντύνεται σάν μανε
κέν; Πρόσεξε καλά, Άν μάθω 
πώς τόν Αγαπάς, Θά σέ σκοτώσω!

Τήν στιγμή έκείνη ό Τοτός ά- 
νασηκώνει τή·^ καρέκλα του καί 
σηκώνει τό κουτάλι του. Μέ τή 
μικρή φωνή του πού προσπαθεί νά 
τήν κάνη πιό έντονη φωνάζει:

— ’Ά! ”0χιϊ ’Εγώ δέν θέλω 
νά σκοτώσης τήν μαμά. Καί πρώ
τα - πρώτα δέν εΐναι Αλήθεια πώς 
Αγαπάει τόν κύριο Ααντουά. Ναί 
δέν τόν αγαπάει, άφοΰ κάθε φορά 
πού έρχεται στό σπίτι ή μαμά τόν 
μαλώνει δυνατά, τόν φωνάζει τέ
ρας, κακούργο, αχάριστο, καί τοΰ 
λέει.. . νά μήν πηγαίνει μέ πα- 
ληογ,υναΐκες. . .

μερίδων. 'Όταν κάτι δέν πάει Α
πολύτως καλά, δέν αναζητούν τά 
αίτια άλλά καταδικάζουν συλλή
βδην μήν λάχει καί τήν πατήσουν 
πουθενά. Έθεώρησαν ύποχρέωσή 
τους νά ένθουσιασθοϋν μέ τό Νη
σί τής Αφροδίτης — Αφού έκανε 
τόσες χιλιάδες παραστάσεις στό 
εξωτερικό! — Κοπάνισαν τή 
ΛΙΟΤΤΣΑ καί τή ΓΕΙΤΟΝΙΑ 
ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ — επειδή ήταν 
Ελληνικά — καί τά ’βαλαν μέ 
τόν Μουσούρη γιατί οί ήθαποιοί 
του είναι καινούργια ταλέντα, σάν 
νά τοΰ λέγανε «Έ, κύριε, νέους 
ήθοποιούς έχεις. Μήν παίζεις λοι
πόν καλά έργα». "Οταν δμως παί
ξει ελαφρά, έργα, πάλι θά τόν 
κοπανίσουν. Τέλος τά ’βαλαν μέ 
τόν ϊδιο τόν Χόρν γιατί δέν έπαι
ξε ένα θεατρικό έργο μαζί μ’ Αλ
λους ήθοποιούς άλλά τόλμησε νά 
κάνει αύτόν τόν άθλο, καί νά με- 
ταβάλει ένα λογοτέχνημα σέ' θεα
τρική τέχνη. ΚΓ δλα αύτά γιατί 
θεωρούν τό κοινό ύποανάπτυκτο 
καί έτσι μπορούν νά τοΰ προσφέ
ρουν ... ύποανάπτυκτη κριτική'

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΓΣΑΙΟΣ
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"ίσως λίγοι ’Αθηναίοι νά ξεροιιν πως εΥα μικρό έκ,κλη- 
οάκι πού βρίσκεται οτήγ όδον 'Αθήνας είναι αφιερωμένο στήν 
‘Αγία Κυριακή. Οϋτε κι’ έγώ 0ά τδ ήξερα αν δέν περνούσα την 
ήμέρα τής έορτής της άπ’ εξ® στις αρχές τοΰ περασμένου Ιου
λίου. Κόσμος πολύς αποτελούσε το εκκλησίασμα καί γέμιζε τό 
πεζοδρόμιο άπ' εξω. Κι’ άνάμεσά τους μιά φίλη.

Πώς βρέθηκες έδώ άπό τόσο μακρυά; τη ρώτησα.
Ή μοναδική έκκλησία πού έχουμε στό χωριό μου είναι ή 

'Αγία Κυριακή, μοΰ είπε. Γίνεται πανηγύρι έκεΐ κάτω σήμερα. 
"Αλλά όσοι είμαστε στήν ’Αθήνα μαζευόμαστε έδδ ν’ ανάψουμε 
ίνα κερί στή χάρι της... Καί νά (δοθούμε...

Κατάγεται άπό ένα μικρό ορεινό χωριό τής Πελοπονήσσου 
άπ’ δπου έφυγε πολύ μικρή. Παρ’ δλο δμως που είναι λίγες 
ώρες μακρυά άπ’ την Αθήνα κΓ έχει τήν δυνατότητα νά πη- 
γαίνη συχνά στόν τόπο της διατηρεί ώστόαο τήν άγάπη γιά 
τήν πατρίδα της κα'ι τιμά τις τοπικές παραδόσεις τής γενέτει
ράς της..

Καϋμένο Λιβίοϊ I Πόσοι νά οέ θυμούνται άκόμα! Πόσοι 
άπ’ τά διαλεχτά τέκνα σου σέ νοσταλγούν άκόμα ’ Ιέ λίγες 
μέρες θά κάνουμε κΓ έμεΐς αρτοκλασία γιά τήν γιορτή τών 
Ταξιαρχών, πού καθιερώθηκε ώς γιορτή τοϋ Συλλόγου σάν ένας 
φόρος τιμής πρός την έκκλησία τοϋ Ταξιάρχη ατό Αιβίσι. Διε
ρωτώμαι δμως πόσοι πατριώται θα ιιροσέλθουν στην τελετή 
αύτή για νά τιμήσουν δχι μιά πατρίδα κοντική ή μιά πατρί
δα πού υπάρχει άλλά μιά γενέτειρα που χάθηκε γιά πάντα 
καί δέν άπέμεινε άπ’ αϋτήν σχεδόν τίποτα υλικό νά τήν Θυ- 
μίζη. Μόνον μιά αϋλη κληρονομιά, λίγες παραδόσεις, μερι
κές αναμνήσεις. Κι’ δμως αύτά εΐναι άρκετά γιά νά ουγκινή- 
σοιιν μερικούς που δέν τους κατάπιε ολόκληρους ή καταλΰτρα 
έποχή μας, που διατηρούνε μέσα τους άκόμα λίγο σεβασμό 
πρός τις ηθικές άξιες.

Δυστυχώς τά διάφορα γεγονότα γύρω σου ο’ αναγκάζουν 
νά κάνης συγκρίσεις και νά βγάζης συμπεράσματα. Συμπε
ράσματα θλιβερά ποΰ καμμιά δικαιολογία δέν είναι Ικανή νά 
τά δικαιοίση.

ΡΕΜΑ SEAiXXAPSOY

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΟΛΙΟ I

δημοσιεύομε? :ήν κάτωθι επιστολήν ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ-ΓΕΡΜΕΚΟ

Απλώστε τά χέρια- σας, έλεύ- 
θεροι άνθρώποι, άπό τήν πανώ
ρια συκιά κρέμεται τό μέγιστο 
φρούτο τών δικαιωμάτων τοϋ &ν- 
θρώπου, ή συκάλα τών εκλογών. 
Γιατί αχάριστοι δέν σκάει τ’ α
χείλι σας άπό εύχαρίστηση; Για
τί προσπερνάτε άδιάφοροι τά με
γάφωνα πού σκούζουν; Γιατί στέ- 
νεψε δ ίσοφάγος σας καί δέν μπο
ρείτε πιά νά καταπιήτε τά μεγά
λα λόγια ; Γιατί θάψατε τή τύχη 
σας καί δέν διψάτε έλπίδα; Για
τί φυσάει Βοριάς καί πάγωσε τό 
μένος σας, καί δχι τραμουντάνα; 
Γιατί βάζετε τό έκλογικό σας βι
βλιάριο στήν ίδια μοίρα μέ τό 
βιβλιάριο τών καταθέσεών σας, 
σάν έχετε τραβήξει καί τήν τε
λευταία δραχμή;

'Εκατομμύρια ανθρώπων έχυ
σαν τό αίμα τους γιά τούτη τή 
συκάλα. Καί τώρα μάς τήν προσ
φέρουν καί δέν μάς κάνει γού
στο. Μέ τήν Ιδέα πώς πρέπει νά 
τή φάμε μάς έρχεται άνέκατος. 
Καί [,ιάς πιάνει τό παράπονο καί 
στέλνουμε τό διψασμένο μάτι μας 
σ’ ’Ανατολή καί Δύση ν’ άρμέξει 
λίγη έλπίδα.

Νά ή ’Ανατολή! Στους ψηφο
φόρους δίνουν ένα ψηφοδέλτιο καί 
τούς καλούν νά διαλέξουν. Έμ 
πώς νά διαλέξω μέ ένα ψηφοδέλ
τιο; Μπά! Θέλεις νά ’χεις κι’ 
άλλο ψηφοδέλτιο μέ τούς προδό
τες; Σωστά, είναι κ·Γ αύτοί οί 
προδότες πού χαλνούν τήν ψήφο, 
καί κάνουν τό σύκο, συκάλα! Μά 
εΐναι καί ή Δύση.

Καί πας στή Δύση καί σοΰ δί
νουν τρία ψηφοδέλτια καί λές δό
ξα σοι δ Θεός. Μά σοϋ λένε οί μέν 
καί οί δέ. Πάρε τρία μά τ’ άλλα 
δυό είναι προδότες. Καί ή γνώ
ση κατακλύζει τό είναι σου. Κι’ 
αναφωνείς : Μά δά! 'Ο Μανωλι- 
ός! Στήν ’Ανατολή φοράει φόρ
μα, μά στή Δύση έχει τρία κο
στούμια. ’Κηφίσατε κοστούμι συ
νάνθρωποι μου. ΪΙαντοϋ θά βρεις 
τόν Μανωλιό, μέ φόρμα, με μπλε, 

μέ κόκκινο, ή μέ πορτοκαλί. Νά 
ή Λυδία λίθος τής θεωρίας τής 
συνυπάρξεως : ό Μανωλιός.

Κόβεις τό σύκο, λαχταριστό, 
λαχταριστό, τρέχουν τά σάλια 
σου. Τ’ ανοίγεις στά δυό, ξεραί
νεται τό σάλιο σου. Σκουλίκαρος 
στή μέση. Μέσ’ στή συκάλα ό 
Μανωλιός.

Μά έδώ στό τόπο μας έχουμε 
μεγαλύτερη ποικιλία :

Λέει ό ένας Μανωλιός : «Έγώ 
ρέ πονάω τόν τόπο καί θά τόν σώ
σω».

Λέει δ άλλος Μανωλιός : «’Ε
γώ βρέ πονάω τόν τόπο καί θά τόν 
σώσω».

Λέει κί” ό άλλος Μανωλιός : 
«Έγώ μωρέ πονάω τόν τόπο καί 
θά τόν σώσω».

Σημαντική κ’ αισθητική ή δια
φορά. ’Έχεις νά διαλέξεις ανάμε
σα στό «Ρέ», στό «Βρέ» καί στό 
«Μωρέ». Χαρά στή συκάλα!

ΙΙοΰ ’σαι θεέ μου πού έχεις τό
σα όνόματα δσα καί οΐ φυλές τοϋ 
κόσμου. Τί ήθελες νά πεις πώς έ
κανες τον άνθρωπο κατ’ εικόνα 
καί ομοίωσή σου, κ’ έτσι οί άν
θρωποι πίστεψαν πώς είναι Θεοί 
καί ξέχασαν τον άνθρωπο!
■ Καί τά μεγάφωνα σκούζουν. 
Καί οί ύποψήφιοι γιά μιά φορά 
■στά τέσσερα χρόνια σου χαμογε
λούν καί σοϋ χτυπούν τή ράχη καί 
σέ καλοϋν στό γραφείο τους «ν’ 
άνταλλάξετε Απόψεις» καί σέ κερ
νάνε καί καφέ χωρίς παξιμάδι. 
Κσί τρέμουν μή δέ γίνουν γρή
γορα οι εκλογές καί δέν τούς φτά
σει το απόθεμα τής γλύκας πού δι
αθέτουν.

Καί πλησιάζει ή μέρα τού μαρ
τυρίου μας. ΚΓ άπ’ τόν πισινό τής, 
συκά/,ας ξεπροβάλλει τό ψευτύμ,ε- 
λο ξανθό, καί δένει κόμπο κάθε 
μέρα καί μαυρίζει, κ’ ετοιμάζε
ται νά γλυστρήσει στις 4 τοϋ 
Νοέμβρη στόν ίσοφάγο μας;

ΚΓ δ Μανωλιός μέσ’ στή συ- 
κάλα άγκώθει καί -γελά.

ΠΑΛΙΏΝ Β. ΜΟΓΣΑΙΟΣ

Έλάβομεν καί

Πρός

1) Τό Διοικητικόν Συμβούλιο? 
τής Ένώσεως Μακρηνών καί Αι- 
βισιανών «Η ΜΑΚΡΗ» καί

2) Την Διεύθυνσιν τοϋ δημοσι
ογραφικού ταύτης όργάνου «Τθ! 
Λ1ΒΙΣΙ»

Ενταύθα

Αξιότιμε Κύριε ΙΙρόεδρε,

Κυρίάι καί Κύριοι,

Έκ βαθύτατης ακόμη συγκινή- 
σεως κατεχόμενος τόσον από τήν 
προσωπικήν γνωριμίαν και επα
φήν μου μέ τόν μοναδικόν Θειον 
μου Ηανηγύρην - ΙΙήτερ Βασιλ. 
Αγιορείτην όσον καί άπό τήν al-J 

φνιδίαν άναχώρησίν του διά Νέαν ί 
Γόρκην, σπεύδω, εις έκτελεσιν 

σχετικής εντολής του, πρώτον μέν 
νά Σας έκφράσω καί έγγράφως 
τήν άκραν ευαρέσκειαν καί τήν 
μεγάλη? συγκίνησίν του διά τάς 
υπέρ αύτοδ πατριωτικάς εκδηλώ
σεις Σας, ταύτοχρόνως δέ νά Σας 
δηλώσω δτι έχω εις τήν διάθεσιν 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ 
Συλλόγου μας ποσόν δραχμών δώ
δεκα. χιλιάδων (12.000), τάς ό
ποιας έ ίδιος μοΰ άφήκε, σύ? τοίς 
άλλοις, διά νά διατεθούν, μέσφ 
τοΰ Συλλόγου, ώς έξης :

1■ Δραχμαί τρεις χιλιάδες 
(3.000) ύπερ τών φιλανθρωπικών 

σκοπών τοϋ Συλλόγου μας.

2.-— Δραχμαί τρεις χιλιάδες 
(3.000) πρός ένίσχυσιν τής Έφη- 
μερίοος μας.

3.— Δραχμαί τρεις χιλιάδες j

Άθήναι 30 Σεπτεμβρίου 1963 

ί μείου τοϋ Δημοτικού Σχολείου 
Βίλατανακίου Θηβών. Καί

4. — Δραχμαί τρεις χιλιάδες 
(3.000) υπέρ τοΰ Σχολικού Τα

μείου τοΰ Δημοτικού Σχολείου 
Νέας. Μάκρης Αττικής.

Τά δύο τελευταία ποσά, τά ό
ποια ό Θείος μου σκοπεύει νά κα- 
θιερώση ώς έτήσια βραβεία εις 
μνήμην τών Νεκρών τής οικογέ
νειας μας, παρακαλεϊ νά διατεθούν 
πρός ένίσχυσιν ενός ή περισσοτέ
ρων άπόρων μαθητών, ανεξαρτή
τως φύλου, τών ανωτέρω Σχολεί
ων, διακρινομένων διά τό ήθος 
καί τήν είς τά Γράμματα έπίδοσίν 
των, κατά τήν κρίσιν τών οικείων 
Σχολικών ’Εφορειών.

Ευχόμενος καί πιστεύω? δτι ή 
χειρονομία αύτη τού αγαπημένου 
μου Θείου θά εύρη άξιους μιμη- 
τάς είς τάς τάξεις τών απανταχού 
εύπορων συμπατριωτών μας, πα
ρακαλώ, έπι τή εύκαιρία όπως 
οεχθήτε τάς θερμοτέρας εύχαρι- 
στίας τόσον έμοϋ δσον καί τής 
συζύγου μου' καί τών λοιπών με
λών τής οικογένειας, μας διά τάς 
πράγματι συγκινητικές έκδηλώ- 
σεις Σας πρός τό τελευταίου τέκ
νου τοϋ άειμνήστου πάππου μου 
Βασιλείου 'Αγιορείτη, τό όποιον 
έπέπρωτο νά διατηρήση άσβεστου 
τήν.πατριωτικήν φλόγα καί ν’ ά- 
νυψώση περαιτέρω τήν έθνικήν 
δρδσιν τής οικογένειας μας, τής 
οποίας αποτελεί τό καύχημα.

Μετά θερμοτάτων χαιρετισμών 
καί πάσης έκτιμήσεως

{■i.GiXi) ύίΐέρ τοϋ Σχαλικοδ Τα-1 ύΑΣτΛίΗΟΣ I. ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλων τοϋ 
Συλλόγου άπίστειλε πρός τόν κ. 
,ίΐανηγύρην - 'Αγιορείτην τήν κά- 

Ι τωθι ευχαριστήριον επιστολήν :

Έν Άθήναις τή 21 10 - 1963 
Άριθ. Πρωτ. 83

Πρός τόν κ. Ιίήτερ Βασ. 'Α
γιορείτην. ■
’Αξιότιμε Κύριε II. 'Αγιορείτη, 

Τβ Διοικητικόν Συμβούλιο? τοϋ
Συλλόγου μας δΓ επιστολής τού 
ανεψιού σας κ. Βασ. 'Αγιορείτη 
έλαβε γνώσιν τής εκ μέρους ύμων 
χρηματικής προσφοράς, άνερχο- 
μένης είς τό ποσόν των δώδεκα χι
λιάδων (12.000) δραχμών και 
τήν όποιαν δ Σύλλογος θέλει διά
θεση συμφώνως τή επιθυμία σας 
ώς ακολούθως :

1 .·— Δραχμάς τρεις χιλιάδας 
(3.000) ύπέρ τών φιλανθρωπικών 
σκοπών τοΰ Συλλόγου μας.

2 , — Δραχμάς τρεις χιλιάδας 
(3.000) ύπέρ τοϋ Σχολικού Τα
μείου τοϋ Δημοτικού Σχολείου

11·^#

’Ey συνεχείφ τδ Διοικητικόν 
Συμβούλιο? τοΰ Συλλόγου άπέστει- 
λε πρός τάς Σχολικάς ’Εφορίας 
Νέας Μάκρης ’Αττικής καί Πλα- 
τανςικίου Θηβών τήν κατωτέρω έ- 
πιστολήν :

Αξιότιμοι Κύριοι,

Μετά [ΐεγάλης χαράς εύρισκό- 
μεθα είς τήν εύχάριστον θέσιν νά 
σάς άνακοινώσωμεν δει ό έν Νέα 
Τόρκη Εγκατεστημένος πατριώτης 
ήμών ΙΙανηγύρης Βασιλείου Αγι
ορείτης κατά τήν πρόσφατον έπί- 
σκεψίν του είς τάς ’Αθήνας διέθε
σε σύν τοϊς άλλοις, μέσω τοϋ Συλ
λόγου, δρχ. τρεις χιλιάδας (3.000 
όπως διατεθούν πρός ένίσχυσιν Ε
νός ή περισσοτέρων απόρων μαθη
τών, ανεξαρτήτως φύλου, διακρι- 
νομένων διά τό ήθος και τήν είς

Πλατανακίου θηβών, καί
4. — Δραχμάς τρεις χιλιάδας 

(3.000) ύπέρ τοΰ Σχολικού Τα
μείου τοΰ Δημοτικού Σχολείου Ν. 
Μάκρης, ’Αττικής.

Τοιαϋται πράξεις άγαθοεργίας 
ώς ή ύμετέρα, Υποδεικνύουν ΐήν 
άσβεστο? πατριωτικήν φλόγα καί 
τόν πλούτον τών αισθημάτων ύπό 
τών οποίων διακατέχεσθε. Έστέ 
βέβαιος, οτι ή άνωτέρω οικονομι
κή σας βοήθεια έτοποθετησεν υ
μάς υψηλά είς τήν συνείδησιν τών 
συμπατριωτών μας.

Εύχόμεθα όλοψύχως μέ τήν 
βοήθειαν τοΰ 'Γψίστου νά συνεχί- 
σετε τό κοινωνικό έργο? σας, δί- 
δοντες παράδειγμα πρός μίμησιν 
καί διά τούς ύπολοίπους πατριώ
τας έντός καί εκτός τής Ελλάδος.

Μετά θερμοτάτων 
πατριωτικών χαιρετισμών 

'Ο ΙΙρόεδρος 
ΙΙΑΝΗΓΤΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

'Ο Γεν. Γραμματεύς 
ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

γράμματα έπίδοσίν των κατά 
τή> κρίσιν τής οικείας Σχολικής 
Εφορείας, τοΰ ύμετέρου Σχολεί

ου.
Επειδή ό έξαίρετος αύτός πα

τριώτης σκοπεύει νά καθιερώση 
τήν απονομήν αύτοϋ ή άλλου πο
σού ώς ετήσιον βραβείο?, νομίζο
με? ότι θά ήτο ορθότερο? νά ά- 
νακοινωθή τούτο είς τούς μαθητάς 
διά τήν καλλιέργειαν τοΰ ζήλου 
των καί νά γίνη ή απονομή τοΰ 
χρηματικού επάθλου κατά τό τέ
λος τοϋ τρέχοντος σχολικού έ
τους.

’Επί τής άπόψεως ήμών ταύ
της άναμένομεν καί τήν ύμετέραν 
κρίσιν.

Διο,τελούμεν 
Μέ πατριωτικούς χβρετισμούς 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γελοίστός ό ούρανός τής 13ης ’Ο
κτωβρίου! Ούτε ενα ουννεφάκι ψθο- 
νερό, κακό αττομειναρι αττο τίς προ
ηγούμενες όαρεια συννεφιασμένες μέ
ρες με τις κατακΛυο,μίσιες οροχές 
τους, που μας είχαν κάμει τόσο πο- 
Λυ σκεφτικούς για μα ομορφη έκ- 
ορομή1

συναγερμός σ’ όσους εΐχαν δηλώ
σει συμμέτοχη στήν εκορομη τοϋ 21 υλ 
Λογου μας. Ίχτοιμαζονται βιαστικοί, 
με εκοηΛη τή χαρα τους καί γοργά 
κατευθύνουν τα ρήματα πρός τήν π/\α 
ίΈΐα της ζ.ωοθοχου ! Ιηγης, οπού τους 
αναμένει το 1 ίου/νμαν. ’ c-νας - ένας. 
κα’ΐα/\αμοανουν ολοι τις ϋεσεις τους. 
/Δεν εΛειψαν τούτη τη φορά νά Αα- 
οουν ·μερος οπήν εκδρομή μας και 
συμπατριώτες μας της Ν. Μάκ,ρης. 
zaev τους πτόησε καν η τόση απόστα
ση, που τους χωρίζει αττο το Κέν
τρο. ιούς άναφερω προς τιμή τους: 
U κ. Νΐ'ΐα Καραγιώργης μέ τή σύ- 

ςυγο του, ό κ. Ααριτος ινιαυρικος μέ 
ιη σύζυγο του, ή κ. Ζλεσποινα Κ,ολια 
με τις ανεψιές της Δέσποινα καί Μα- 
ριτσα.

1 ο πούλμαν αναμένει και τούς τε- 
Λέυταιους αργρπορημένους καί στις 
ο.ου ακριοως ςεκινα.. Ζλίασχίζει βια
στικά τους ορομους της ι ιρωτευου- 
ο'ας, λες και ριαζεται κύ αυτό να 
μας φέρη γρ.ηγορωτερσ στόν καθαρό 
αέρα της ϋπαιυρου, μακρυά άπο το 
ϋορυόο καί τα καυσαέρια τού κέν
τρου.

'Έκδηλη ή χαρά και ό ένθουσια- 
σμός των εκορο,μέων μας γιά τήν πρα 
/ματοποιηση της εκδρομής. Βρίσκον
ται συγκεντρωμένοι όλοι γιά μιά ά
κυρη φορά, να απολαύσουν τά άγαύά 
της υπαίθρου σέ ενα περιβάλλον ζε
στό ΜακρηνοΛί&ισιανό και μέ τέ
τοια ήΛιοΛουστη μέρα, πού μας εΐχε 
£ΊΤιφυΛαζ.ει μιά έςαιρετική εύνοια τού 
(άεου!

Κυ?\ούν ασταμάτητα οί τροχοί τοϋ 
ίΊούΛμαν στην ασφαλτο. Διασχίζομε 
βιαστικά τό ΑιγαΛεω, τό Δαφνί, τον 
Ζκαρα,μαγκά καί τήν Ελευσίνα καί 
ςάνοιγο.μαστε στήν ύπαιθρο.

Στιγμή κατάΛΛηλη. για τό μικρό-

χαιρετίζει ως Ί Ιροεδρος τού Συλλό
γου τους εκδρομείς μέ τά έξης : 
« Αγαπητοί συμπατριώτες καί φίλοι. 

Σάς απευθύνω τον εγκάρδιο χαι
ρετισμό τού Δ. Συμβουλίου τού 
Συλλόγου μας. Ιδιαίτερα απευ
θύνω τό χαιρετισμό στούς συμπατρι
ώτες μας τής Ν. Μάκρης, οί όποιοι, 
παρ’ όλο ότι βρίσκονται οέ άπόστα- 
ση άρκετά ύπολογίο’ίμη άπό τό 
Κέντρο, φάνηκαν ώς τόσο πρόθυμοι 
στό προσκλητήριο τού Συλλόγου 
μας.

Ή χαρά μας εΐναι μεγάλη, πού 
συναντιόμαστε γιά μιά ακόμη φορά 
στήν ωραία αύτή εκδήλωση. Καί εΐ
ναι ή εκδήλωσή μας αύτή απαρχή 
σειράς άλλων έκδηλώσεων, που θά 
ακολουθήσουν. Θά ήτο ακόμη μεγα
λύτερη ή χαρά μας, άν ή συμμετοχή 
τών συμποπριωτών μας φαινόταν 
πλατύτερη, άν μάς άκολουθουσε καί 
δεύτερο καί τρίτο πούλμαν, όπως 
παλαιότερα. Θά χρειασθή όλοι μας 
καί καθένας χωριστά νά βρούμε τά 
κατάλληλα κίνητρα νά κινήσουμε και 
τούς άλλους., γιά νά εΐναι ή συμμε
τοχή γενικότερη γιά μεγάλη χαρά 
όλων μας. Τό εύχομαι καί τό έλπί-
ζω».

Συνεχίζει ατάραχο τό δρόμο του 
τό Πούλμαν. Προσπερνά τήν Άγια 
Σωτήρα, διασχίζει τήν Οίνόη (Μάζι) 
πέρνει στροφή καί ακολουθεί τόν 
ασφαλτοστρωμένο δρόμο πρός τά 
Βίλια, Ευχάριστη ή διαδρομή στήν 
άσφαλτο. 'Ώρα 9.30’ άκριβώς. φθά
ναμε στό όμορφο χωριό. Στάσις έ
δώ μισής ώρας νά πάρη ό καθένας τό 
αναψυκτικό του, καί συνεχίζομε τό 
δρόμο τώρα πρός τό Πόρτο - Γερ-
μενό.

Κατηφορικός καί ασφαλτοστρω
μένος ό δρόμος διασχίζει σάν φίδι 
τήν πλαγιά ανάμεσα άπό πεύκα ό- 
λοπράσινα, γεμάτα ζο^ντάνια, πού 
εναλλάξουν τό χρώμά τους μέ τίς ά- 
σημόφυλλες έληές καί ξεκουράζουν τό 
μάτι.

Ξεπροβάλλει στό βάθος καί ή θά
λασσα τού Κορινθιακού. Σημάδι, ότι 
Φθάνομε στό τέρμα τής θαυμασίας 
αυτής διαδρομής. Στή θέση αύτή’εΐ
χε τήν ωραία έμπνευση ή δίς ’Αντι
γόνη Γεωργαλίδου νά είπή λίγες λέ
ξεις σάν άλλος ξεναγός γιά τό Πόρ
το - Γερμενό.

«Τό Πόρτο - Γερμενό, εΐπε, εΐναι 
οικισμός στό βάθος τοϋ μυχού τού 
Κορινθιακού - κόλπου. Στή θέση αύτή 
έκειτο αρχαία πόλις «τά Αίγόσθε- 
να» καί τής περιοχής αυτής έδέσπο- 
ζε ένα ιερό τό «Μελαμπόδειο» του 
οποίου σώζονται σήμερα έρείπια μέ 
πύργους επιβλητικούς»,

Καταφθάνομε τέλος στή μαγευτι
κή αυτή τοποθεσία, στό Πόρτο- - Γερ- 
μενό. Δεξιά ένα σχολείο επιβλητικό. 
Άριστερά, πρός τό ύψωμα τής περι
οχής πύργος τετράγσύνος, άπομεινά- 
ρι τού ώς άνω ,ΜελαμτΓοδείου ιερού, 
όπου έτιμάτο ό άρχάϊος μάντις καί 
ιατρός Μελάμπος. Σκόρπια σπιτά
κια κατάλευκα στά πόδια τής πλα
γιάς. Κέντρα συγχρονισμένοι στήν α
κροθαλασσιά ολοκάθαρα και άνατταυ- 

τικά γιά τούς έκδρομεΐς. Ή Θάλασ
σα του ορμίσκου γαληνεμένη μέ κα- 
τακάθαρα κρυστάλλινα νερά, πού κα
θρεφτίζουν τις λαμπερές άκτΐνες τοΰ 
ήλιου. Κάτασπρα κοχλάδια σ' δλο 
τό μήκος τής άκρογιαλιάς, πού τά 
χαϊδεύουν λές στοργικά τά ελαφρά 
κυμοττάκιο:.

’Αποβιβαζόμαστε όλοι άιτό τό 
Πούλμαν και επιλέγομε τό κέντρο 
μας. "Ένα κέντρο βουτηγμένο στή 
θάλασσα. Έδώ καταλύομε καί περ
νάμε ευχάριστα όλες τις ώρες τής η
μέρας. Έδώ δημιουργήθηκε όπως 
πάντοτε και κλΐμα Μ,ακρηνολιβισισνό 
,μέ τά Λιβισιανά τραγούδια. Τραγου
διστές : Νίκος Καραγεώργης, Χαρΐ» 
τος Μαυρΐκος, αδελφοί Τσίλλερ καί 

•Γ. Παναγής.
Γρήγορα ώς τόσο πέρασαν οί ώ

ρες. Ό ήλιος γέρνει πρός τή δύση 
του. 'Ώρα γιά αναχώρηση. Τό πούλ
μαν αναμένει. Χάν άπό σύνθημα ό
λοι πέρνομε τις θέσεις μας καί τό 
πούλμαν ξεκινά. . Κάπως δυσκολοκί- 
νητο τώρα στήν ανηφόρια, φθάνει κά
ποτε στά Βίλλια. Γίνεται στάση και 
πάλι μισής ώρας κατά τό πρόγραμ
μα, γιά νά πάρουμε τόν καφέ ή τό 
άναψυκτικό μας. Στήν ώρα μας επι
βιβαζόμαστε έκ νέου καί ξεκινάμε 
γιά τήν Πρωτεύουσα.

Τό δημιουρ-γημέίι/ο Μακρηνολιβι- 
σιονό κλϊμα προσφέρεται τώρα κα
τάλληλο γιά λίγες λέξεις ακόμη τού 
Προέδρου :

«’Αγαπητοί συμπατριώτες,
Δέν αμφιβάλλω ότι περάσαμε όλοι 

καλά στήν ωραία μας αύτή έκδρομή. 
Πήραμε τό αναψυκτικό μας στά Βί- 
λια. καί τώρα έπιστρέφομε εύθυμοι 
στά σπίτια μας. 'Όπως είπαμε τό 

: πρωί, ή εκδρομή μας αυτή εΐναι α
παρχή σειράς εκδηλώσεων. Ή προ
σεχής μας έκδήλωσις θά εΐναι ή κα
θιερωμένη αρτοκλασία τών Ταξιάρ- 
χών; ή οποία θά έορτασθή εφέτος 
στις 17 Νοεμβρίου, ήμερα Κυριακή, 
στή Δραπετσώνα. Τήν περασμένη 
χρονιά, όπως θυμόμαστε όλοι, εΐχε έ
ορτασθή στή Ν. Μάκρη. Ή αμέσως 
επομένη εκδήλωση θά γίνη στό «Κόκ-

τσς του Δεκεμβρίου σέ ήμέρα, πού 
θά άνακοινωθή μέ τήν εφημερίδα τού 
Συλλόγου μας. Θά πρέπη στις έκδη- 

,λώσεις αυτές νά καταβολή καθένας 
μας προσπάθειες γιά πολυπληθέστε
ρη συμμετοχή».

Ακολούθησαν τραγούδια Αιβισια- 
νά άπό τούς γνωστούς τραγουδιστές 
κσί ώραΐσ ανέκδοτα τοϋ τόπου μας 
μέ αρκετό χιούμορ άπό τήν κ. Ρένα 
Βελισσαρίου, άπό τόν κ. Β. 'Αγιο
ρείτη,. τόν κ. Ν. Καραγιώργη καί 
άπό τήν κ. Δέσποινα Ζαμπάκη.

Τά τραγούδια αύτά και τά ανέκ
δοτα εΐχαν .καλύψει μεγάλο μέρος, τής 
διαδρομής μας καί μάς εΐχαν χαρί
σει στιγμές ευθυμίας καί χαράς, συμ
πλήρωμα τών ωραίων έντυπώσεων 
τής όλης εκδρομής.

MIX. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΜΜΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΡΟΜΗΪίΜ

ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΙ8ΙΣΙ0Υ 
ΚΑΙ ΜΑΚΡΗΣ,, Κ. ΛΑΜΕΡΑ

1. ΜΙΧΑΗΛ ΙΙΑΝΗΓΤΡΗΣ 
Σπάρτης 3, ’Ανάληψις.

2. ΣΑΡΑΦΗΣ ’ ΑΝΔΡΕΑΣ 

Δράκου 4, ’Αθήνα-'..
3. ZAWAKH ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Σόλωνος 84, Άθήναι.
-4. ΒΕΑΙΣΑΡΙΟΓ ΡΕΝΑ, Άγ. 

Μελετίου 87, Άθήναι.
5. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΚΥΦΤΟΣ 

Καλοκαιρινού 82, Δραπετσώνα, 
Πειραιεύς.

6. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
Κολοκοτρώνη 26, Ρόδος.

7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΚΑΡΑ- 
ΓΙΩΡΓΗΣ ‘Εγνατίας 107, Θεσ
σαλονίκη.

.8. ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΤ ΑΝΤΙΓΟ
ΝΗ Βάλτου 25, Άθήναι.

9. ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΑΑΕΡ Πα
νεπιστημίου 44, Άθήναι.

10. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1ΙΑΝΑΓΗΣ 
Χαβρίου 9, Άθήναι.’

11. ΜΙΧΑΉΛ ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ 
Άδριανουπόλεως 23, Ν. Φιλα
δέλφεια.·

12. ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ. Π ΑΠΑΝ
ΤΩΝ! ΟΥ Άνακοϋς 99, Ν. Φιλα
δέλφεια..

13. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α. ΚΥ
ΛΑΣ Λευκωσία, Κύπρος.

14. ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ
ΟΣ Σταδίου 39, Άθήναι

Ό κ. Βασίλειος Αγιορείτης έγ- 
γράφεται διά 110 βιβλία.
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ΚΑΑΛΙΣΤΡΑΤΟΙΑΠΗΙΚΑΑ
IL Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—Ό δάσκαλος — έλεγε -— δέ 

μπορεί νά σάς διαβάζη και νά σάς 
τά έξηγή όλα. Ή δουλειά του εΐναι, 
νά παρακινή και τό δικό σας καθή
κον νά μελετάτε· νά συμπληρώνετε, 
δηλαδή, μόνοι, μέ δικά σας διαβά
σματα, εκείνα πού δέν προλαβαί
νουμε εδώ. Σάς τό εΐπα καί άλλο
τε, σάς τό ξαναλέω και τώρα. Δέ θά 
μπορέσετε νά προκόψετε, στήν κοι
νωνία, άν περιορίζεστε στά κείμε
να, πού έχετε μπροστά σας καί δέ 
ρίχνετε πιο μακριά τά μάτια σας. 
Δέν έχετε, λοιπόν, καμμιά περιέρ
γεια;... Δέ διψάτε ν’ άπολαύσετε, 
ώς τό τέλος αύτά τ’ αριστουργήμα
τα πού τά θαυμάζουν ώς τά πέρα- 
τα, τής γης, πού Θά κάμουν αθάνα
το, στούς αιώνες, τό ελληνικό όνο
μα;... Και δέ ντρέπεσθε, σείς, οί 
άλλοι, πού εΐσθε άπό δώ, νά σάς 
ξεπεράση ένας έψηβος, που μάς ήρ
θε, πέρ’ άπ’ τά παράλια τής Μι- 
κρασίας;...

Ό Ηγέτης του πνευματικού άν
τρου σώπασε· κι’ άμέσως, σχεδόν, 
αφού περιέφερε μεγαλόπρεπα τό κε
φάλι του πάνω άπό τά καρφωμέ
να, σ’ αυτόν, μάτια τών ακροατών 
του, συνέχισε:

—"Ας σάς γίνη, τουλάχιστο, τό 
παιδί ετούτο, ή προσωποποίηση 
τής ιδανικής μάθησης, ώστε νά 
φροντίσετε, άπό τώρα, νά τό έχετε 
σάν πρότυπο, γιά τίς μελλοντικές 
σας πνευματικές επιδιώξεις...

Τά λόγια του Πρύτανι μαστίγω
ναν τίς ψυχές τών νεαρών σπουδα
στών και τίς μούδιαζαν, ώστε νά τόν 
κοιτούν σάν άπολιθωμένοι.

--....."Οσο, γιά τόν εαυτό σου,
γέννημα τής Μικρασιατικής γης — 
κατάληξε ό σοφός τής Στοάς Πα- 
νόπτης, καθώς έστρεφε τό βλέμμα 
του πρός τόν Καλλίστρατο—άς εί
σαι περήφανος, γιά τούς γονείς σου, 
πού σ’ έμαθαν ν’ άγαπάς τήν μόρ
φωση καί σ' έβοήθησαν νάρθης ώς 
έδώ κι’ επειδή αποδείχθηκες, μέχρι 
σήμερα, ό πιο έπι μελής, άπό τους 
απόφοιτους, ετούτης έδώ τής Σχο
λής, έλα νά πάρης αυτό τό άναμνη- 
στικό μετάλλιο. Θά έχης τό δικαίω
μα, νά τό φοράς πάντοτε.

Ό Καλλίστρατος πλησίασε πρός 
τό βάθρο πού έστεκε ό Π ρόταν ις κι’ 
εκείνος του φόρεσε, μέ δερματένιο 
λουρί, μιά χρυσή στρογγυλή πλάκα 
στήν καλή όψη, τής οποίας, υπήρ
χε χαραγμένη ή μορφή τής ’Αθή
νας.

Εκείνη τή στιγμή ό νεαρός Καρ- 
μυλησσεύς ένοιωθε μιά ξεχωριστή 
χαρά, σωστή αγαλλίαση, καί μέ τή 
σκέψη πώς αυτό θά ευχαριστούσε 
καί τούς γονείς του, πού τόση ευγ
νωμοσύνη χρωστούσε γι’ αυτούς, ξα- 
ναγύρισε στή γραμμή του.

Ή τελετή έκλεισε μέ τήν απονο
μή τών τίτλων, πού δόθηκαν μόνο 
σέ λίγους, μέ ανάλογους χαρακτη
ρισμούς πρός τούς πνευματικούς κό
πους πού κατέβαλε ό κάθε δικαιού
χος.

Ή έξοδος τών εύγενών έφήβων, 
άπ’τό προαύλιο, γινόταν μέ γεμά
το θόρυβο συνωστισμό, αποτέλεσμα 
τών δυσμενών, γιά τούς πιο πολλούς, 
άποτελ εσμάτων.

Ό Καλλίστρατος, μέ τό μετάλ
λιο στό στήθος, βγαίνοντας άπ’ 
τούς τελευταίους, συγκέντρωνε τά 
βλέμματα τών περαστικών και άκου- 
γε τίς κρίσεις τών άλλοτε συσπου- 
δαστών του.

—Ή εργασία τού Σχολείου, τόν 
έλεγε ένας άπ’ αύτούς, αλήθεια πό
σο τή ψυχή ξεκουράζει, κατόπι! Άλ
λά, έγώ, πού μυαλό γιά τέτοια πρά

ματα! Θά μού πής, μήπως δέν ερ
γαζόμουν, σ' ολο αυτό τό διάστη
μα;... Ναι, άλλ’ άν ό πατέρας μου 
ήξερε πώς εννοώ, αύτή τή δουλειά, 
θ’ ανησυχούσε πολύ γιά μένα' για
τί δέν άποσκοπούσε στήν τελειο
ποίηση του νοΰ μου, μά στήν ικα
νοποίηση τών απαιτήσεων τής ψυ
χής, καί τής σάρκας... Ένώ, έσύ, α
κολούθησες τόν πρεπούμενο δρόμο. 
Και νά σκεφθη κανείς πώς έδώ είσαι 
ολομόναχος...

—-Τό νά σού δείχνουν εμπιστοσύ
νη, απάντησε ό Καλλίστρατος, αξί
ζει περισσότερο κι' άπό τήν πιό αυ
στηρή έπαγρύπνηση.

—Σωστά! "Αν μ’ ανάτρεψαν κι’ 
εμένα, έτσι, οί γονείς μου, θά ήμουν 
δ ι αφ ο ρετι κός...

'Ο άποτυχημένος, όμως, συνομι
λητής του Καλλίστρατου διώχνοντας 
γρήγορα τή σκιά τής βαρυΰυμίας, 
ξαναβρήκε τή συνηθισμένη του ευθυ
μία:

—... Άλλά δέ βαρυέσαι, πρόσθε- 
σε κατόπι. "Ας άφήσουμε τά πρά
ματα όπως εΐναι. "Αν είχα πατέρα 
μου τόν Αριστόβουλο, θά ήμουν βέ
βαια, τό πρότυπο τοΰ καλού μαθη
τή' άλλά ό καλός μαθητής περνά 
όλόκληρη τή ζωή του κάμνοντας ε
κείνο πού τόν δυσάρεστε?. Κι’ επειδή 
αυτό δέ μοΰ άρεσει, καλλίτερα πού 
δέν είμαι... πώς σοΰ φαίνεται αυτός 
ό συλλογισμός;

—Εκείνο πού θά είχα νά σου α
παντήσω, άποκρίθηκε ό Καλλίστρα
τος, είναι ότι, άν υπάρχουν παιδιά 
πού περνούν τή ζωή τους επιδεικνύ
οντας αρετές πού δέν έχουν, υπάρ
χουν, όμως καί παιδιά πού φροντί
ζουν, έξ’ ίσου, νά κρύβουν τις άρε- 
τές πού έχουν.

—Μά, έσύ, ό τόσο ήθικός — τόν 
είρωνεύθηκε ελαφρά ό συνομιλητής 
του — μέ τίς πολλαπλές μορφές α
ρετής πού έχεις έπιδείξει ώς τώοα..-

—Έγώ;... Αστειεύεσαι;... Καί 
γιά νά σ’ αποδείξω τ’ αντίθετα, άπ' 
όσα λές, νά!... Πάρ’ την στά μού
τρα, στό στόμα, στό στομάχι...

'Ο Καλλίστρατος είχε χάσει, πιά, 
τή ψυχραιμία του καί οί απανωτές 
γροθιές πού κατάφερνε σιά διάφορα 
μέρη του αντιπάλου σώματος, ήταν 
ή μιά πιό βαρεία άπό τήν άλλη.

Οι τριγύρω τους έβλεπαν τό θέα
μα χωρίς νά παίρνουν διαιτητικό μέ 
ρος, περί μένοντας μέ άπολαυστική 
περιέργεια τή πτώση τού ενός, άπό 
τούς δυό.

—Γιατί δέν τούς χωρίζετε; ρώτη
σε τούς περιέργους κάποιος Ρωμαί
ος λεγεωνάριος, πού έτυχε νά περνά 
άπό κεΐ.

—Ά, ντροπή!, απάντησε ό πιό 
ηλικιωμένος άπ’ τό συγκεντρωμένο 
κόσμο δαγκώνοντας συγχρόνως τό 
κάτω του χείλος, σείς, ένας Ρωμαί
ος στρατιώτης νά έκψράζεσθε, έτσι, 
γιά τά καινούργια ήθη πού μάς φέ
ρατε!

—Μά, εμείς, δέν ήρθαμε, έδώ, γιά 
νά διδάξουμε, απάντησε έκείνος, άλ
λά νά ιδιδαχθούμε κι’ άμέσως ετρε- 
ξε ν’ άπομακρύνη τό χτυπημένο νέο. 
Καθώς, όμως, αναζητούσε ένα κομμά 
τι πανί, γιά νά σφουγγίση τά αίμα
τα, άπ’ τά χέρια του, έσκυψε νά πά- 
ρη τήν περγαμηνή λίγο πιό πέρα.. 
Τότε, μέ μιά ύπολογισμένη κίνηση, 
πού εΐχε τή γρηγοράδα τής άστρα- 
πής, ό νεαρός Καρμυλησσεύς, ώρμη- 
σε πρός τόν εκπρόσωπο τής βαρβα- 
ρικής κατάκτησης καί μέ δυό έπιδέ- 
ξιες γροθιές, παρέλυσε τά βέβηλά, 
του χέρια, τά χέρια εκείνα πού ήθε
λαν ν’ αχρηστεύσουν ένα κατεργα
σμένο, χρυσόγραπτο δέρμα...

Συνέχεια είς τήν 4η Σελίδα

ΧΕΙΜΕΡΙΝΉ
©ΕΑΤΡΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Εκείνο πού χαρακτηρίζει τή 

φετεινή χειμερινή περίοδο εΐναι 
ή πλειονότητα τών 'Ελληνικών 
έργων και τών έργων μέ ποιότη
τα, πού άπό τό καλοκαίρι κιόλας 
είχε ανοίξει μεγάλες έλπίδες γιά 
ενα γερό ξεκίνημα, μά πού σκόν
ταψε τεχνικά, είτε στόν συγγρα
φέα, εΐτε στόν σκηνοθέτη είτε στόν 
θίασο, καί τοΰτο γιατί σκόρπισαν 
οί καλλιτεχνικές μας δυνάμεις τό
σο πού τό επιτυχές άνέβασμ,α ένός 
έργου μέ αξιώσεις ν’ αποτελεί ά
θλο. ’Άς αρχίσουμε αξιολογικά 
(έργο σύν παράσταση).

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ 
ΤΡΕΑΛΟΓ τοΰ Γκόγκολ— (Κεν
τρικό - Χόρν) .

Ό Χόρν μαζί μέ τούς λαμπρούς 
συνεργάτες του, τον σκηνοθέτη 
Τασώ ('Έλληνα πού' έζησε στή 
Γαλλία) καί τήν σκηνογράφο Κα- 
ρέλα, καταπιάστηκαν μ’ έναν ά
θλο, καί έδωσαν μιά παράσταση 
πού θά μείνει στά χρονικά τής 
Ελληνικής σκηνής. Τό ήμερολό- 
γιο ένός Τρελλοϋ δέν είναι θεα
τρικό. Είναι ή θεατρική έκφραση 
ένός λογοτεχνικού κειμένου. "Ε
νας ταπεινός γραφιάς έκμυστηρεύ- 
εται τίς σκέψεις του, τήν ώρα πού 
ή δυστυχία, ή καταφρόνια καί ή 
μηδαμινότητα τόν φέρνουν σιγά - 
σιγά στή τρέλλα. Μέ τόν Χόρν 
όλομόναχο πάνω στή σκηνή ζοϋ- 
με αύτή τή μεταμόρφωση. Είναι 
ένας σταθμός στήν σταδιοδρομία 
τοΰ μεγάλου αύτοΰ καλλιτέχνη. 
Ό σκηνοθέτης Τασώ καί δ Χόρν 
έδωσαν τόν τρελλό δπως βλέπει 
τόν έαυτό του καί όχι δπως βλέ
πουμε έμεΐς έναν τρελλό. Δέν 
μπορούσε νά ύπάρξει πιό σωστή 
γραμμή. Διαφωνούμε μόνο στό 
δεύτερο μέρος. "Οταν γίνεται μπιτ 
τρελλός καί πιστεύει πώς είναι 
βασιλιάς τής 'Ισπανίας, ή δια
φορά ανάμεσα στό έσωτερικό του

πιστεύω και τήν έξωτερική του 
έμφάνιση είναι καθαρά κωμική, 
ένώ στό πρώτο μέρος είναι δραμα
τική. Δέν έπρεπε λοιπόν νά αμ
βλύνει τήν κωμικότητα. ’Έτσι ή 
αντίθεση στήν τελευταία αναλαμ
πή τής λογικής θάταν τέλεια τρα
γική. Οΐ κριτικοί δέν τήν κατά
λαβαν αύτή τή διαφορά καί νόμι
σαν πώς τό κείμενο ήταν λιγότε
ρο θεατρικό. ’Έτσι τήν έπαθαν γι
ατί συμβαίνει ακριβώς τό αντίθε
το, καί θά φαινόταν ή θεατρικό
τητα τοΰ δεύτερου μέρους άν παι
ζόταν κωμικότερα.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ — (Α
θηνών - Μυράτ) — Μετά τόν 
Χόρν πού παίζει μόνος, ή μόνη 
παράσταση ύψηλοϋ έπιπέδου δί
νεται στό θέατρο Αθηνών άπό 
ένα καλοδιαλεγμένο θίασο. Πρό
κειται γιά τήν ιστορική στιγμή 
στή ζωή τοΰ μεγάλου μύστη στήν 
Ψυχανάλυση, τοΰ Σίγκμουντ 
Φρόϋδ δταν κυνηγημένος άπό τήν 
ιατρική Εταιρία καί άπό τό άν- 
τιεβραϊκό μίσος δίνει τήν πρώτη 
καί ιστορική του μάχη προσπα
θώντας νά θεραπεύσει μέ τήν μέ
θοδο τής ψυχαναλύσεως πού φέ
ρει τ’ ονομά του τήν Αγιάτρευτη 
Έλίσαμπεθ φόν Ρίττερ. ’Επί σκη
νής ζοΰμε τήν Αγωνιώδη προσπά
θεια τοΰ Φρόϋδ νά τήν θεραπεύ
σει καί συγχρόνως ν’ Ανοίξει τό 
δρόμο γιά τή θεραπεία τών ψυχι
κών τραυμάτων, καί νά κερδίσει 
τήν αθανασία τής φήμης. Στή 
σκηνοθετική του ερμηνεία δ Μυ
ράτ Ακολούθησε γιά μέν τόν 
Φρόϋδ τή γραμμή τής ηρεμίας πού 
δίνει ή γνώση τοΰ καθήκοντος γιά 
δέ τήν Έλίζαμπεθ τήν μισοϋστε- 
ρική γραμμή πού είναι καί πιό 
προσιτή στό κοινό. Μά δέν είναι 
λιγότερο άξιος γι’ αύτό. 'Η άλλη 
γραμμή θά ήταν ή άπέλπιδα τόλ
μη τοΰ Φρόϋδ γιομάτη άβεβαιό-

(Σννέχεια εί; τήν 4ην Σελίδα)
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Άπεβίωσεν καί έκηδεύθη- τήν 
3ην ’Οκτωβρίου πλήρης ήμερων 
ή Εύαγγελία σύζυγος τοΰ Αειμνή
στου Νίκου Βασιλειάδου καί μη
τέρα τοΰ επίσης Αειμνήστου λο
γοτέχνου Ντόλη Νίκβα.

Θερμά συλλυπητήρια είς τούς 
συγγενείς της.

— Άπεβίωσεν καί έκηβεύθη 
τήν 6ην ’Οκτωβρίου έ. έ. ό Μα- 
νος Κρεμμυδάς.

Είς τήν σύζυγόν του ,Ρέναν καί 
είς τήν Αδελφήν του Δέσποινα Χα- 
τζηβασιλείου έκφράζομεν θερμά 
συλλυπητήρια.

TAZEUimilCEl ΕΗΤΥΠΩΧΕΙΪ
Ήταν ένα ζεστό πρωινό τής 1ης 

’Ιουλίου, όταν 20 Έλληνίδες 'Οδη
γοί ξεκίνησαν γιά τό ταξείδι που έ
μελλε νά τούς άφήση τίς καλύτερες 
άναμνήσεις γιά τήν υπόλοιπη ζωή. 
Μπροστά στον όραματισμό τών ξέ
νων πόλων πού θά συναντούσαμε έ
σβηναν καί ή ζέστη καί ή κούραση. 
Ή Ελληνική γή έφευγε γρήγορα γιά 
ν’ άφήση στή θέση της την χώρα 
του Τίτο. Στά Σκόπια πού, έκείνη 
τήν έποχή άνθιζαν άπό ομορφιά 
μάς άγκάλιασαν ζεστά 5 Γιουγκοσ- 
λάβες και μάς έκαναν ν’ άγαπήσου- 
με τήν χώρα τους. Τό Βελιγράδι εΐ
ναι μία πόλη μαγευτική. Νερά ά
φθονα, έξοχες μέσα στό πράσινο, 
κτίρια υπερπολυτελή καί κόσμος κα
λός άλλά δύσπιστος στό κάθε τι. Ή 
μία πόλις διαδέχεται τήν άλλη γιά 
νά φθάσουμε στήν ’Ιταλία καί κεΐ 
νά μάς προσφερθή τό ώραιότερο θέ
αμα τής ζωής μας. Ή Βενετία το 
βράδυ. Γόνδολες φωταγωγημένες μέ 
τούς κοοντσονεττίστες μέσα νά τρα
γουδούν νοσταλγικά τραγούδια άγά- 
πης. Κανάλια σκοτεινά λές και πα
ραμόνευαν μασκοφόροι. Παλάτια 
πού άκόμη άντηχουσαν στούς κόλ
πους τους τά γελοία καί ή μουσι
κή κάποιας φιέστας.

Μιλάνο. Μεγαλείο ό ναός του. Τό 
Ντουόμο, τεράστιος καθεδρικός μέ 
2.000 άγάλματα δεσπόζει ολόκλη
ρης τής πόλης. Ή Σκάλα όσο ψυ
χρή καί άδιάφορη σ’ άφήνει μέ τήν

απέριττη σχεδόν φτωχική έξωτερική 
εμφάνισή της τόσο σέ συγκλονίζει 
σάν μπής μέσα.

Στό ξεκίνημά μας γιά τήν Ελβε
τία γίνεται τό πιό θαυμάσιο λάθος 
τού τάξει διού. Πηγαίνουμε στή λί
μνη Αάκο Ματζόρε.

Μέσα σ’ ένα ρωμαντισμό, 
μέσα σέ μιά ακαθόριστη γοητεία 
βρίσκεται ή λίμνη τών ερωτευμένων. 
Ή βροχή τήν έκανε άκόμη πιό με
λαγχολική.

‘Ελβετία! Μικρά «τσαλέ» πανύ
ψηλα βουνά, άνθρωποι καλόκαρδοι, 
ένα χρώμα πολιτισμένο, καθαρό, ό
λα μαζί δίνουν τήν εικόνα τής χώρας 
τής ανάπαυσης τών υψηλών προσώ
πων καί τών άρρωστων. Αωζάνη, 
Αάκ Αεμάν. Γενεύη όλα περνούν σάν 
κινηματογραφική ταινία μπροστά ά
πό τά έκπληκτα μάτια μας. Βρα- 
δυά στις Άλπεις. 'Ομίχλη πού τήν 
σπάει κάπως τό ψώς του φεγγαριού. 
Τό πρωί μάς βρήκε στή Ντιζόν τής 
Γαλλίας. Φίλες οδηγοί μάς ξενάγη
σαν σ’ όλη τήν πόλη καί μάς κέ
ρασαν όνομαστό κρασί Βουργουνδί
ας. Σέ μιά δεξίωση στήν υπόγεια 
κάβα ένός πύργου ξανάζησε ό θρύ
λος τών ιπποτών τής στρογγυλής 
τραπέζης.

Περνούν οί μέρες καί φθάνει ή πό
λη πόθητη έκείνη πού άντικρύζουμε 
τήν πόλη τοΰ φωτός. Παρίσι, μέσα

(Συνέχεια εϊ$ τήν 4η σελίδα

ΚΛΕΟΠΑ.ΤΡΑ
Αύτές τίς ήμερες άρχισεή προ

βολή τής ταινίας «Κλεοπάτρα» 
γιά τήν οποίαν έγινε τόσος θό
ρυβος. Έπειδή είχα τήν εύκαιρία 
νά τήν δώ στή Ν. Ύόρκη δίνω 
συνοπτικά τίς έντυπώσεις καί κρί
σεις μου έδώ όσο μοΰ επιτρέπει ο 
χώρος.

ΙΙοτέ ώς τώρα δέν προεβλήθη 
στό κοινό μιά ταινία τήν όποια νά 
περίμενε μέ τόση ανυπομονησία. 
Γιατί καμμιά ταινία δέν είχε τό
σες περιπέτειες στό γύρισμά της 
και δεν άπησχόλησε τόσο τούς 
κινηματογραφόφιλους δλου του 
κόσμου έπι δύο χρόνια. Κόστισε 
σαράντα εκατομμύρια δολλάρια, 
δσο δηλαδή δέν κόστισε καμμιά 
ταινία στό παρελθόν καί πιθανό
τατα στό μέλλον. Διέλυσε δύο 
γόμους, προεκάλεσε συνταρακτικά 
σκάνδαλα καί τεράστιες οικονομι
κές καί ήθικές ζημίες. ΚΓ δλα 
αύτά γιά νά άποδώση μιά σύγ
χρονη σειρήνα τή μεγαλύτερη σει
ρήνα τής άρχαιότητας.

Καί τώρα τό αναπόφευκτο ε
ρώτημα πού έρχεται στά χείλη ό
λων είναι : ’Αξίζει ή ταινία δλα 
αύτά τά έξοδα καί τις ζημιές;

Ναέ ! Είναι μιά ταινία πού δέν 
έχει ξαναγίνει σάν ύπερθέαμα. 
Φυσικά δέν είναι καλλιτεχνικό α
ριστούργημα, δπως και καμμιά 
ταινία τόσο μεγάλη σέ μήκος 
(κρατάει τέσσερις ώρες), δέν έ

γινε χωρίς ατέλειες. Άλλά εί
ναι μιά Ιστορική έποποιΐα, πού 
παρόμο:ά της δέν έχει ξαναγίνει, 
μέ τόση πολυτέλεια έπιβλητικό- 
τητα, μεγαλείο, καί τεχνική τε
λειότητα ώστε ν’ άφήση κατάπλη
κτο το θεατή.

Ό Τζόζεφ Μάκιεβιτς πού έ

γραψε τό σενάριο μαζί μέ τόν Ρό- 
ναλντ Μάκ Ντούγκαλ καί τόν 
Σύντνεϋ Μπάκμαν βασίσθηκε πά-: 
νω σέ συγγράμματα τών αρχαίων 
ιστορικών, του Πλουτάρχου, Σευ- 
τωνίου καί Άπιανοΰ καί στό βι
βλίο τοΰ Φραντζιέρο «Ή ζωή τής 
Κλεοπάτρας». ΙΙροσπάθησαν ν’ α
ποδώσουν δσον ήταν δυνατόν μέ 
ακρίβεια τά γεγονότα τής ιστο
ρικής αύτής έποχή ς καί άν ύπ άρ
χουν ώρισμένες ανακρίβειες είναι 
γιατί τό επέβαλε ή ανάγκη. Άλ
λά «ή Τέχνη έχει χρέος νά προσ- 
αρμόζη τήν αλήθεια» λέει κΓ ό 
Καζαντζάκης στον «Φτωχούλη τοΰ 
θεοΰ». Γιατί, λοιπόν, θά κατακρί
νουμε τούς δημιουργούς αυτής τής 
ταινίας, πού, έκτός άπ’ τήν ύπο- 
χρέωσι πρός τήν τέχνη, είχαν καί 
σοβαρούς οικονομικούς λόγους που 
τούς επέβαλλαν νά κινηθούν πιό 
ελεύθερα;

Ό σκηνοθετικός πλούτος μέ 
τόν οποίον ζωντάνεψε δλη αύ
τή ή θρυλική έποχή είναι αν
τάξιος τής βασίλισσας τής πλου
σιότερης τότε χώρας. Βλέπει κα
νείς φανερά πώς ξοδεύτηκαν αύ
τά τά σαράντα εκατομμύρια δολ
λάρια!

Ό Τζόζεφ Μάκιεβιτς δμως 
πραγματοποίησε άληΟινά έναν ά
θλο μ’ αύτήν τήν ταινία κΓ ό κύ
ριος δημιουργός καί πρωταγωνι
στής της είναι αύτός. ’Έκανε τήν 
«Κλεοπάτρα» ένα καταπληκτικό 
ύπερθέαμα πού δμοιό του δέν έ
χει γίνει ώς τώρα, μέ σκηνές ά- 
φαντάστου μεγαλείου καί λαμπρό
τητας δπως ή είσοδος τής Κλεο
πάτρας στή Ρώμη, ή ναυμαχία 
στο ’Άκτιον, ή ύποδοχή τοΰ Άν-

Συνέχεια είς τήν 4η Σελίδα

Έγεννήθη έν Μάκρη Μ. Ασίας τό 
έτος 1900.

Υιός του Κων)νου, έκληρονόμησεν 
ccrro τόν πατέρα του, τήν ευγένεια 
ψυχής, τήν πραότητα του χαρακτή
ρας, και τήν αμετρον αγάπην προς 
τους γονείς αύτοΰ.

'Όπου κι’άν εύρίσκετο,έγίνετο άν- 
τικείμενον αγάπης και συμπάθειας 
έκ μέρους τών συνανθρώπων του, διό
τι ώκτινοβολουσεν άπό προτερήμα
τα ή ψυχή του. Περατώοας τά εγκύ
κλια μαθήματα*  έν Μάκρη, είσήλθεν 
οίκότροφος είς τήν Σχολήν Άρώνη 
τής Σμύρνης. Μετά τριετη φοίτησιν 
άνεχώρησεν είς Αίγυπτον όπου ετε- 
Λείωσεν τό I υμνάσιον Κάιρου πλη
σίον τού θείου του Σάββα Παυλίδη.

Μετά ταύτα ουτος είσήλθεν είς τήν 
Άνωτάτην Εμπορικήν Σχολήν 
Σαίν Μάρκ τής Αλεξάνδρειάς. 
Μετά τό πέρας των σπουόων του α- 
νεόειχθη διδακτωρ αύτής. Τή προτά- 
σει δέ τού συμβουλίου τών καθηγη
τών αυτής άπενεμήθη είς τούτον ό 
τίτλος τοΰ καθηγητού. Άποόεχθεις 
τόν διορισμόν του έόίδαξεν επί 27 
συνεχή έτη τά μαθήματα τών οι’κο- 
νομ. μαθηματικών καί λογιστικής, έ- 
πιόείζας ζήλον καί άφοσίωσιν σπά
νιάν. Ή Γαλλική Κυβέρνησις έκτιμώ- 
σα τάς άοκνους προσπάθειας του 
εις τόν έκπαιδευτικόν τομέα, τό σπά
νιον ήθος, καί τόν πλήρη έκ προτερη
μάτων χαρακτήρα, άπένειμεν είς τού
τον είς πανηγυρικήν εορτήν τό Ά- 
νώτατον μεταλλιον τό διδόμενον εις 
εκπαιδευτικούς.

Μετά τό πέρας τοΰ πολέμου έγκα- 
τεοιάθη όριστικώς είς τήν Ελλάδα, 
διά νά έχη πλησίον του, ώς εϊπεν, 
τούς γονείς του.

Ήργάσθη μέ παραδειγματικόν ζή
λον καί άφοσίωσιν εις τό Ύπουργ. 
Δημ. "Εργων (Επείγοντα ”Έργα 
Έθν. Άμύνης) άποσπάσας τόν θαυ
μασμόν καί τήν άπειρον αγάπην τοΰ 
τότε προϊσταμένου του υπουργού 
Στυλιανίδη.

Έν συνεχείφ τόν αύτόν ζήλον καί 
άφοσίωσιν, έδειξεν έργασθεΐς είς τήν 
ήλεκτρ. έταιρίαν «Γαλιλαίος» έπι- 
ούρας τόν θαυμασμόν, τήν αγάπην 
καί τήν έκτίμησιν τών προϊσταμένων 
καί τών συναδέλφων του.

Ό Μάνος Κρεμμυδάς δέν υπάρχει 
πλέον μεταξύ μας. Ανήκει είς τήν 
χορείαν εκείνων τούς όποιους θά έν- 
θυμουμεθα, διότι τό κενόν τό οποί
ον μάς άφισεν υπήρξεν μέγα.

Ώς διάττων άστήρ έλαμψεν είς τό 
στερέωμα, έφώτισεν μέ τά νάματα 
τοΰ πνεύματός του τήν Έλληνικ. Πα~! 
ροικίαν τής Αίγυπτου, καί έσβησεν 
ήρέμως πλησίον τών άνθρώπων ούς 
ύπερηγάπα.

Αίωνία του ή μνήμη
ΜΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

—Ό πατριώτης μας Κωνσταν
τίνος Μαμαλίγκας Απεβίωσεν είς 
Ρόδον. Διαβιβάζομε'/ θερμά συλ
λυπητήρια εις τήν σύζυγον και τά 
τέκνα του.

— Άπεβίωσεν καί έκηδεύθη 
είς Δραπετσώνα δ συμπολίτης μας 
’Αντώνιος Παλλαφής. ΓΓήν οικο
γένειαν του συλλυπούμεθα θερ
μώς.

AS1PEAI

Ή οικογένεια. Γεωργίου Μι
χαήλ Δαμιανού μας άπέστειλεν 
δραχμάς διακοσίας (200) είς 
μνήμην Γεωργίου Μ. Δαμιανού ύ- 
περ τοΰ Φιλανθρωπικού Τμήμα
τος τοΰ Συλλόγου.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
— Ή άμφιβολία εΐναι τό πρώτο 

βήμα στόν δρόμο τής φιλοσοφίας.
ΝΤΙΝΤΕΡΟ

— Τίποτα ισχυρότερο άη’ τήν 
ανάγκη γιατί δλα υποτάσσονται σ’ 
αυτήν.

ΘΑΛΗΣ
— Προτρέπετε τους νεωτέρους σας 

στήν άρετή όχι μόνο μέ τίς καλές 
σας συμβουλές, μά πρό πάντων μέ 
τό παράδειγμά σας.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
— Μόνο μέ τήν επιστήμη καί τήν 

άρετή μεγαλουργεί ό άνθρωπος.
ΕΡΝΕΣΤ PENAN

Ή γνώση πού άποχτιέται μέ κα
ταναγκασμό, δέν συγκροτείται στή 
μνήμη.

ΠΑΛΤΩΝ
— Ό έγωϊσμός εΐναι ή πιό μεγά

λη κατάρα πού δέρνει τήν άνθρωπό- 
τητα.

ΓΛΑΔΣΤΩΝ
— Μέ τήν έδραίωση τής ειρήνης 

του κόσμου συμπίπτει ή εύκαιρία τής 
ανθρωπότητας.

ΓΚΡΟΤΙΟΣ
— "Οσο ύπάρχει ζωή, υπάρχει 

κι’ έλπίδα.
KEY·

— Καμμιά μεγάλη πράξη δέν έ
γινε χωρίς ένθουσιασμό.

ΕΜΕΡΣΟΝ
— Ό έπαινος καθώς καί τό χρυ

σάφι οφείλει τήν άξία του στήν σπα
ν ιότη τα.

ΤΖΟΝΣΟΝ
— Αρχή σοφίας τής άγνοιας ή 

γνώση.
ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ

ΕΝΑ ΜΜΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΓΩΝΙΠΑΙ^ΗΣ ΠΕΝΗΑΣ 
Τό μνημόσυνον είς μνήμην Τών 
Κ ωνοτ α ντ ι νουπολ ϊ τ ών δημσ υ«ο- 
γραφών.

Στήν ’Αρχαιολογικήν Εταιρία έ
γινε προ ήμερων ένα φιλολογικά μνη
μόσυνο ή όπως καλύτερα χαρακτη
ρίστηκε, μιά «πανηγύρις μνήμης» 
γιά νά τιμηθούν οί Κωνσταντινου- 
πολίτες δημοσιογράφοι, πού χρόνια 
ολόκληρα αγωνίστηκαν τόν αγώνα 
τής πέννας.

Ή τελετή, πού ώργανώθηκε άπό 
τό Κόντραν Κωνσταντινουπολιτών 
καί εΐχε γιά κύριο ομιλητή τόν διευ
θυντή τής Εθνικής Βιβλιοθήκης κ. 
Εύαγ. Φωτιάδη, ήταν άπόδοσις τι
μής οπούς ανθρώπους πού μόχθη
σαν γιά τήν ελευθερία, καί τό μεγα
λείο του έθνους.

Ό Πρόεδρος τοΰ Κέντρου Κων- 
σταντινουπολιτών ποιητής κ. 'Όμη
ρος Μπεκές τους άπεκάλεσε «προ-, 
φήτες καί κήρυκες», «Μέ τήν πέννα 
τους — εΐπε·—σχίζαν τά πέπλα τής 
σκλαβιάς. Υπήρξαν εστία πολιτι
σμού. Οί στήλες τους γίνονταν 
μπευρλότα κ’ οι πέννες τους δαυλιά. 
Ό κίνδυνος τούς εΐχε γίνει βίωμα. 
Γιά τούς Τούρκους στάθηκαν πρό
δρομοι τής δημοκρατίας».

«Μεγάλοι διδάσκαλοι τοΰ έθνους», 
εΐπε ό κ. Φωτιάδης δτι πρέπει νά ό- 
νομασθουν οί άνθρωποι αυτοί, πού 
εΐχαν μιά τέλεια μόρφωσι καί 
τέλεια καλλιέργεια. Ξεκινώντας άπό 
τό Φανάρι, πολλοί άπό τούς δημο
σιογράφους τής Πόλης, έζησαν καί 
πέθαναν εκεί. Οί πιό τυχεροί ήρθαν 
στήν Αθήνα καί ή αθηναϊκή δημο
σιογραφία έχει τήν πηγή της άπό 
τό Φανάρι. Ό Άλ. Σούτσος, ό Ραγ- 
καβής, οί Φιλήμονες, αργότερα ό 
Βλάσης Γαβριηλίδης, ό Έμμ. Γεδε- 
ών, ό Κ. Σπανού&ης και ή Σοφία 
Σπανούδη, Κεσίο*ογλου  καί τόσοι 
άλλοι, μέ τά πύρινα άρθρα τους, 

: προσηλωμένοι στήν θρησκεία καί στις 
, παραδόσεις, κράτησαν σέ ύψηλή στά 
θμη τό ήθικό τών σκλαβωμένων Κων- 
οταντίνουπολιτών και ανέβασαν τό 
πνυματικό επίπεδο τής χώρας.

Στήν Αθήνα σήμερα ζ’οΰν μεγά
λες δημοσιογραφικές μορφές πού ξε
κίνησαν άπό έκεί. Πού εργάστηκαν 
μαζί τους. Πού γνωρίζουν ακριβώς 
τό κλίμα μέσα στό οποίον έζησαν. 
Αυτοί άς άναλάβουν τό έργο.

«ατοτείΓκοΓΡΑΦΕίΟΗ

ΟΔΟ.Γ ΝΙΚΙΟΥ 9 
ΤΗΛ. 221.381

Α θ Η Ν  A j

Παρακαλοϋνται οΐ κ.κ. Σ«- 
νεργάται τής εφημερίδας ώς 
καί δλοι οί έπιθυμοϋντες ν” 
άποστείλουν συνεργασίαν δσον 
τό δυνατόν ταχύτερον καθό
σον τό επόμενον φύλλον, τής 
έφημερίδος θά κυκλοφορήση 
είς τάς 20 Δεκεμβρίου. 
Τελευταία προθεσμία άποστο- 
λής, συνεργασία διά τό προ
σεχές φύλλον 12 Δεκεμβρίου 
1963.'
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Έν ΆΘήναις τή 9 - 10 - 1963 
Ένωσις Μακρηνών & Λιβισιανών 

. ίί ΜΑΚΡΗ»
’Αριθμ. ΙΙρωτ. 82

Πρός τό Διοικητικό Συμβούλι- 
ον τοϋ Ο'ίκοδομικοϋ Συν) σμσΰ «Η 
ΜΑΚΡΗ»

Έ ν τ α ΰ θ α
Αξιότιμοι Κύριοι,

Παρακαλοΰμεν δπως εύαρεστη- 
θήτε νά δημοσιεύσετε είς τε τά τα
κτικά καί τά έπίτιμα μέλη τοΰ ύφ’ 
ύμδς Οικοδομικού Συνεταιρισμού 
νά καταοάλλωσι τακτικούς καί Α
νελλιπώς τάς συνδρομάς των τό
σον προς τό ταμεϊον, δσον καί προς 
τήν έφημερίδα τοΰ ήμ,ετέρου Συλ
λόγου , ινα ώσι πάντοτε ταμειακως 
ενήμεροι, διά .νά μή εΰρεθώμεν έν 
εναντία περιπτώσει εις τήν δυ
σάρεστων Θέσιν νά ζητήσωμεν 
παρ’ ύμών τήν διαγραφήν των ώς 
συνεταίρων, κατ’ έφαρμογήν τοΰ 
άρθρου 5 τοϋ Καταστατικού τοΰ 
Συν) σμοΰ.

Διατελοϋμεν

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΓΓΡΗΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΡΑΦΗΣ

ΛΙΒΙΣΙΑΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
Πρεσσΐ Πσνπλή. Βού τού φτα- 

ναθθιματηζμένου τούν υιόν. ’Έλα δω 
πρεσσΐ τόουν νά λουλλού φηντήρη, νά 
δούμουν πού ίπήις πρέ κι ξήσκισης 
τή δή-μητή σου κινήργιαν δήμητην κί 
τήν έβγαλης ρουφάνιν, οπτού πόνου, 
έσαμη κάτου στού ιτενευρέκιν. Έν 
ήφουήθης πρέ έναν κουννΐν τούν Θει- 
ούν. Ένιννιν πρέ μιά φτουμάδα, που 
ττήιν, ή άφέντης σου κ5 έδεκιν »μισιόν 
μετζήτην κι πήριν την άφ’ τούν άτάλ- 
λιαλουν. Βγάλτην πρέ γλίορα νά τήν 
ράψουμουν, πουρχού ν’ άρτη ή α
φέντης σου, γιατί άμα χά τή δή ξησ- 
κηζμένην χά σή κάμει άλανάρα τήν 
καρκούνα σου άψ’ του ςήλουν κα
κομοίρη. Βγάλτην γλίορα κί βάλι τήν 
παλλιάν, κΐ νά πάϊς ϊσαμ’ τήν σά- 
ρουντζιαν νά δής άν έρχετι ή μάμμη 
σου, άφτού ττελτζεάζιν νά τήν βου- 
ηθήσης Ιμιάν ιλλιάν στουν άνήψο- 
ραυν, πού θάρχετι κουραζμένη.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗ ΣΩΤΗΡI ΟΥ

AUBHTIKOI!
Π Ρ Ο I Ο X Η I

ΕΦΘΑΣΕ Η ΠΕΡ5ΦΗ^Η ΖΑΧΑΡΗ

SANO SUGAR 
ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΗίΜίΟ- 
THERAPICO ITALIANO τοϋ Μιλάνου

Άνωτέρα οπό κάθε παρόμοιον 
προϊόν πού έκυκλοφόρησε εως 
τώρα

Καί είς τό ημισυ τής τιμής.

Π Ω Λ Ε I Τ A I:
Είς τά Κεντρικά Φαρμακεία 

καί Παντοπωλεία
ΕΜΠΟΡΟΦΑΡΜΛΚΕΥΤίΚΗ;

Α8. ΠΑΠΑΘΑΜΑΣΙΟΥ-ΑΝΤ. MAHWNIOY

Η £ Α ¥ 0 F Κ Η

‘Η ηόλις τδν ρεκόρ καί τδν άντιθέοεον

νΑν ή Εύρώπη εΐναι τό λίκνο τής 
τέχνης, ή Αμερική εΐναι ή άττοθέω- 
σι τής τεχνικής

Ή πρώτη έντύττωσις πού σχηματί
ζει κανείς μόλις πατήσει στον Νέο 
Κόσμο είναι ένας απέραντος θαυ
μασμός μπροστά στά καταπληκτικά 
επιτεύγματα τού ανθρώπινου νου.

Μόνο στην πάλι αύτή διαπιστώ
νεις τήν πρόοδο τού εικοστού αιώνα 
καί τις έπιστημονικές καί τεχνικές 
επιτεύξεις τού ανθρώπου. Στήν Εύ
ρώπη σέ τραβά ή τέχνη, ή ιστο
ρία, ό πολιτισμός, οΐ καλλιτεχνικοί 
θησαυροί καί γενικά τό παρελθόν. 
Ό θαυμασμός σ’ αύτά τά υψηλά δη
μιουργήματα τής ανθρώπινης μεγα- 
λοφυΐας δέν σ’ άφίνει νά θαυμάσης 
τό παρόν και τά σύγχρονα έργα 
πού πιθανόν νά διαθέτουν. Στήν Ν. 
Ύόρκη όμως δέν υπάρχει παρελθόν 
αιώνων. Έκεΐ βροντόφωνα τό παρόν, 
σέ καταπλήσσει, σέ συναρπάζει.

"Ητανε βράδυ όταν άντίκρυσσ γιά 
πρώτη φορά τή Ν. Ύόρκη. Άπό τό 
παράθυρο του άεροπλάνου άκόμο: 
είδα ένα θέαμα μαγευτικό. Μέ
σα άπό ·μιά θάλασσα από έκατομ- 
μύρια φώτα ξεχώριζα νά υψώνονται 
στόν σκοτεινό ουρανό οί ξακουστοί 
ουρανοξύστες πού αντί φέγγιζαν στό: 
μαύρα νερά. Τό μάτι του χάθηκε ώς 
γο τέλος τού ορίζοντα πάνω σέ μιά 
ατέλειωτη λαμπροφοιτισμένη εκτασι 
πού τά χρωματιστά φώτα της φάν
ταζαν σάν σκορπισμένα πολύτιμα πε 
τράδια μέσα στό σκοτάδι.

Δέν άργησα νά καταλάβω μόλις 
πάτησα τό πόδι μου στήν πόλι αυ
τή πώς θάπεφτα άπό έκπληξι σ’ έκ- 
πληξι, όσο προετοιμασμένη κΓ άν εί
χα ξεκινήσει. ΚΓ ή πρώτη ήταν στό 
αεροδρόμιο Άϊντλγουάϊλντ. 'Ομολο
γώ πώς άν δέν μέ περίμεναν εκεί στε
νοί μου φίλοι θά εΐχα όττωσδήποτε 
χαθή. Είναι τεράστιο. Κάθε αεροπο
ρική Εταιρία έχει δικό της άνεςάρ- 
τητο κτίριο μεγαλύτερο κΓ άπό το 
κεντρικό πού διαθέτουν γιά όλες τις 
γραμμές μαζί τά αεροδρόμια τής 
Ευρώπης. Έκεΐ είδα και γιά πρώ
τη φορά αεροπλάνα νά πλευρίζουν 
δίπλα στις εισόδους τών κτιρίων κι 
οί έπιβάται του Εσωτερικού προ
χωρούν μέσα περνώντας μόνο άπό 
ένα διάδρομο!

’Ήτανε νύχτα μά τά φώτα φάν
ταζαν· σάν νάναι μέοα κΓ ύστερα άπό 
μισής ώρας σχεδόν διαδρομή μέ τ 
αυτοκίνητο πληροψορήθηκα κατάπλη
κτη πώς βρισκόμαστε ακόμα στον 
χό>ρο τού αεροδρομίου. Άφίναμε πί
σω μας σιντριβάνια φωτισμένα, ξε
νοδοχεία, εστιατόρια και υγειονομι
κό σταθμό. 'Όλα γιά τήν έξυπηρέ- 
τησι τών έπιβατών πού θά περάσουν 
άπ αύτό τό τεράστιο ώεροδρόμιο. 
ΚΓ όπως εξακρίβωσα δέν είναι τό 
μοναδικό. Ή Ν. Ύόρκη έχει άλλα έν- 
νηά!

Ή Νέα Ύόρκη κιχταπλήσοει οέ 
κάθε βήμα τόν Ευρωπαίο επισκέπτη. 
Όχι μόνο μέ τους ουρανοξύστες της 
πού προξενούν τή μικρότερη έντύπω- 
σι σάν τό πιό γνωστό χαρακτηρι
στικό της. Μά γιά πολλά αλλα θαυ
μαστά και μοναδικά πού έχει.

Ξεκίνησα τήν άλλη μέρα: νά κατέ- 
βω άπ’ τό Νιού Τζέρσύ στό Μαν- 
χάτταν, τό νησάκι αυτό στις εκβολές 
τών ποταμών πού εΐναι και ή καρ
διά τής Ν. Ύόρκης και τό καλλιτε
χνικό, πνευματικό και οικονομικό κέν
τρο όλης τής. Αμερικής. Δεμένη μέ 
μιά ζώνη άσφαλείας οτή μέση για
τί τ’ αυτοκίνητα τρέχουν πολύ — α
πολάμβανα τόν πρωινό περίπατο καί 
τήν άπεραντωσυνη τών άποοτάσεων. 
Τά μίλια έφευγαν το ένα πίσω άπ’ 
τό άλλο ώσπου φθάσαμε στό Τού
νελ Λίγκολν πού οννδέει τό Νιού 
Τζέρσεϋ μέ τό Μανχάταν. 'Υπόγειους 
αυτοκινητόδρομους έχει κι*  άλλου μά 
ή σήραγγα τούτη εΐναι ή μεγαλύτε
ρη στόν κόσμο και περνά κάτω άπ’ 
τη θάλασσα!

Οί ρόδες όμως κυλούν γρήγορα 
και μάς φέρνουν στό περίφημο Μαν- 
χάτταν. Έκεΐ μπορείς πιό εύκολα 
νά βρής δολλάρια στους δρόμους πα
ρά θέοι γιά παρκάρισμα. Μερικά πά
λη ά σπίτια πού ίσως κάποτε νά 
γνώρισαν μεγάλες δόξες χρησιμοποι
ούνται τώρα γιά παρκάρισμα αύτα- 
κινητών. Τ’ αυτοκίνητα ανεβαίνουν 
στά πατώμοττα μ’ άσανσέρ κΓ οί ι
διόκτητα: τους πληρώνουν ένάμισυ 
δολλάρια τήν ώρα ί Σ’ ένα άπ’ 
αύτά άφίσαμε καί τό δικό μας κΓ 
άρχισα τή γνωριμία μου μέ τήν ξα- 

: κουσμένη πόλι.
Τΐ νά πρωτοθαυμάση όμως; κάνεις 

στήν πόλι αύτή τών ένδεκα έκατομ- 
μυρίων κατοίκων που μόνο σ’ αύτό

έρχεται δεύτερη στόν κόσμο μετά τό 
Τόκυο;

Προχωρείς καί σέ λίγο ό λαιμός 
σου πονά κυττάζοντας τούς πανύψη
λους ουρανοξύστες πού υψώνονται 
γύρω σου. Προσπαθείς νά μετρήσης 
τά πατώματα μά τά χάνεις κΓ αρχί
ζεις πάλι άπ’ τήν αρχή ώσπου νά 
εγκατάλειψης τήν ιδέα. Ό κόσμος 
γύρω σου τρέχει βιαστικός. . . Άν
θρωποι κάθε λογής καί ράτσας..· 
"Ασπροι, μαύροι, κίτρινοι, ντόπιοι 
καί ξένοι. Άκούς κάθε γλώσσα, α
κόμα και τή δική σου καί προχωρείς 
ανάμεσα στό πλήθος, άγνωστος, μι
κρή μονάδα, μέσα στά εκατομμύρια 
τών συνοινθρώπων σου.

Χαζεύεις στις βιτρίνες μά πάλι σέ 
τραβά τό ύψος καί κυτταζεις πάλι 
ψηλά παρ’ όλο πού οι οικοδομικοί 
αυτοί όγκοι πού ορθώνονται μπρο
στά σου σέ κάνουν νά νοιώθης σάν 
μυρμήγκι, 'Ωστόσο θέλεις ν’ άνεβής 
έπάνω νό: τούς νικήσης άφού εΐναι 
δημιουργήματα άλλων συνανθρώπων 
σου.

Στάθηκα μπροστά στόν πιό ψη
λό ούρανοξύστη, τό περίφημο Έμ- 
πάϊρ Στέϊτ Μπίλτιγκ. ’Έχει ύψος... 
376 μ. καί 6.500 παράθυρα, όπως 
λένε γιατί, φυσικά, δέν έπεχείρησα 
νά τά μετρήσω!

Ανέβηκα σάν αστραπή, μ’ ένα α
πό τά 72 άσανο’έρ πού διαθέτει, τά 
102 πατώματα του καί θαύμασα ά
πό τή στέγη του τό ύπέροχο πανό
ραμα τής μοναδικής αύτής πόλεως.

Άπό κεΐ πάνω τό μάτι μου έπεσε 
σ’ ένα περίεργο κτίριο. Έναν ού- 
ραν.αξύα.τη.χωρίς. - . παράθυρα’ Εί
ναι κΓ αύτό τό οικοδόμημα μοναδι
κό στό είδος του κοντά στ’ άλλα πολ
λά πού διαθέτει ή πόλι αύτή τών ρε
κόρ. ’Έχει είκοσιέξη πατώματα καί 
άπλετο τεχνικό φωτισμό μέσα, δπο^ς 
καί τέλειο έξαερισμό. Ανήκει στήν 
τηλεφωνική ‘Εταιρία τής Ν, Ύόρκης 
πού τό κατασκεύασε έτσι γιά νά προ
φύλαξη τις ευαίσθητες τηλεφωνικές 
συσκευές καθώς καί τό προσωπικό 
της άπό τήν. . ραδιενέργεια!

Σέ πολλά εκατομμύρια ανέρχον
ται οί συνδρομηταΐ τής Τηλεφωνικής 
Εταιρίας γιατί κάθε σπίτι, δωμάτιο, 
γραφείο εχει τουλάχιστον ένα τηλέ
φωνο άν όχι περισσότερα. Οΐ τη
λεφωνικοί τους κατάλογοι είναι πιό 
όγκώδεις κΓ άπό τό πιό χονδρό εγ
κυκλοπαιδικό λεξικό μέ σελίδες άπό 
λεπτό σάν τσιγαρόχαρτο χαρτί καί 
πυκνοτυπωμένες καταχωρήσεις πού 
ζαλίζεσαι ώσπου νά βρής τ’ όνομα 
πού ζητάς.

Μά ό περίπατός μας στή Ν. Ύ
όρκη θά συνεχισθή παρ’ ολο πού δέν 
αναφέρουμε έδώ παρά τά παράξενα 
καί θαυμαστά.

Ρ. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Λ P NJH S I

Γ. Σεφέρη

Στό περιγιάλι τό κρυφό 
κΓ άσπρο σάν περιστέρι 
διψάσαμε τό μεσημέρι, 
μά τό νερό γλυφό.
Πόνο? στήν άμμο τήν ξανθή 
γράψαμε τ’ όνομά της· 
ώραΐα πού φΰσηξεν δ μπάτης 
καί σβήστηκε ή γραφή.
Μέ τί καρδιά, μέ τί πνοή, 
τί πόθους καί τί πάθος 
πήραμε τή ζωή μας λάθος! 
κΓ αλλάξαμε ζωή.

(Στροφή)

Δρ γεωργ. ν. γροπας
ΜΑΙΕΥΪΉΡ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΑΟΓΟΙ
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ΕίΑΙΚΩίΧ ΑΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΑ ΜΕΑΒ-Ι 
TOY MYAACFCY

—Απόψε θέ νά τραβουδου, ώσπου νά ξημιρώσει, 
Χαδιμμένουμ μου, νά ’χεις τού κρίμαμ μου.

ΚΓ ώσπου νά βγει ή Νήλιους, τις στράτις νά πιράσου, 
'Εβγα νά σί δού, νά παρηουριθού.

—Άττόψι -θέ νά τραβουδού, μΐ τούς τραβουδιστάδις, 
Πάπια χτ’ινα μου, νά ’χεις τού κρίμαμ μου.

Μΐ τά Λιβισιανά πιδιά, πού ’νιν ξιφαντουτάδις, 
Πάπια του γιαλού, μήν άαπάς άλλου.

—Ξύπνα πού έν ίχόρτασεις, τούν νύπνουν νά κοιμάσι, 
Δεσποινάκιμ μου, κρυφό μ μιράκιμ μου.

Γιατί ή νήπνους ή πουλλύς μαραίνει κΐ χαλά σι.
. ’Έβγα νά σΐ δού, νά παρηουρηθου,

—Βραδιάννει κί παρακαλου, πότι νά ξημιρώσει, 
Άστρουν τής αυγής γιατ’ αργήσεις νά βγεις.

Γιά νά σΐ δούν τά μμάτια μου κΐ νούς μου νά μηρώσει, 
’Έβγα νά σΐ δού, νά παρηουρηθου.

—Ψυλόμ μιλαχροινάκιμ μου, πού του ’βρεις τού μιλάνιν, 
Πάπια χήνα μου, νά ’χεις τού κρίμαμ μου.

ΚΓ έβαψεις τά μματάκια σου, κί θές νά μΐ τρελάνεις, 
Πάπια τού γιαλού, μήν άαπάς άλλου.

—Απόψε τά μματάκια μου, ίκλάψαν τά καημένα. 
Χαδημμένουμ μου, νά ’χεις τού κρίμαμ μου.

γιατί πάλ’ άθθυμήθηκα, λουάκια πιρασμένα. 
Μαντζουράνα μου, Γλυκεία Σουλτάνα μου.

—Τήμ μπέτραν όπου πάτησις, κΓ ήμπις μέσα στήβ βάρκα 
Μαρικάκι μου, κρυφό μεράκι μου.

Νά τήγ γυρέψου την, νά τήγ γιμήσου δάκρυα. 
Χαδημένουμ μου, νά ’χεις τού κρίμαμ μου.

—Άπόψ’ ή νύχτα κρύωσιν κΐ τά πουλιά μαργώσαν. 
Κατινάκιμ μου, κρυφό μεράκι μου.

Κΐ ιβώ στήμ πόρτασ σόμεινα κΐ κρύουν έν ένιωσα.
’Έβγα νά σΐ δού νά παρηουρηθου.

—Τί νά του κάμου πόκαμα μΐ τούς γουνιός σου άμάχην 
Βαγγελίτο’α μου, γλυκεία κουκλίτσα μου.

μΐ τ’ άδερφάκια μου κακό, κΐ μΐ τασέν, άσπην.
’’Εβγα νά σΐ δοΰ, νά παρηουρηθού.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕωΡΓΙΟΥ
Νέα Μάκρη

ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ 
ΙΟΥ 1920

Τήν παραμονή τών Χριστουγέννων 
φθάσαμε στό ’ I ντζέσκουϊ όκτω ώρες 
πρό τής Καισαρείας. Έκεΐ άν καί 
φθάσαμε νωρίς, ο'ί συνοδοί μας δέν 
μάς έπέτρεψαν νά κυκλοφορήσουμε 
στήν πόλι πλήν ώρισμένων τολμη
ρών άπό τήν πόστα μας πού άψη- 
φοΰντες τόν κίνδυνο κατόρθωσαν νά 
βγουν καί νά έφοδιασθοϋν τρόφιμα 
καί νά βοηθήσουν καί τούς άλλους 
πού δέν είχαν τό θάρρος ν’ απομα
κρυνθούν άπό τό χάνι πού μάς έκλει
σαν οί μοναδικοί δύο χωροφύλακες 
πού μάς συνόδευαν.

Ή πόλη τοΰ Ί ντζέσκουϊ παρου
σίαζε δψιν αρχαίας πολεως άπό τά 
κατεστραμμένα φρούρια καί τίς με
γάλες ισόμετρες πέτρες πού βρί
σκονταν έκεΐ κοντά στό χάνι πού 
έμείναμεν.

Τήν νύκτα είτε γιά αντίποινα είτε 
άπό συνήθεια είσέβαλλον τμηματικά 
αρκετοί Τούρκοι καί μάς πήραν δ,τι 
τούς δίρεσε, άκόμα καί τά φέσια 
μας^

Τήν επομένη, ήμερα τών Χριστου
γέννων, ξεκινάμε πρωΐ-πρωΐ γιά τήν 
Καισαρεία. Κατά τό βραδάκι μέ τό 
σούρουπο φθάοαμε έκεΐ διασχίζον
τας τά πανύψηλα τείχη δεξιά καί α
ριστερά. Βρήκαμε, άπό προηγούμε
νες αποστολές, άρκετούς συμπατρι- 
ώτας μας οι όποιοι γνώρισαν πολ
λούς συγγενείς τους μαζί μας.. Άμέ
σως μηχανευτηκαν ένα τρόπο νά τούς 
απελευθερώσουν άπό κοντά μας.

Δυστυχώς, τό άντελήφθησαν οί 
συνοδοί μας κΓ άφοΰ ένισχύθηκαν κΓ 
άπό άλλους συναδέλφους των μάς ώ- 
δήγηο’αν μέ ισχυρή συνοδεία στήν 
πλατεία πού τήν χρησιμοποιούσαν 
γιά κρεμάλες, όσους κατεδίκαζαν είς 
θάνατον.

Μπροστά στά δικαστήρια οί συ
νοδοί μας άρχισαν νά μάς μετράνε 
έναν - έναν γιατί θά έχασαν ίσως τις 
ώνο μ αστικές καταστάσεις των. Μάς 
έσπρωξαν σ’ ένα υπόγειο τόσο σκο
τεινό πού δέν βλέπαμε καθόλου καί 
πέφταμε πάνω μέ μιά κολόνα πού 
ύποβάσταζε τό έπάνω πάτωμα.

Αργότερα μάθαμε πώς τό πάτω
μα αύτό έχρησιμοποιεΐτο γιά γρα
φεία.

Αφού μάς μέτρησαν πολλές φο
ρές μας κλείδωσαν μέσα στό βρω
μερό αύτό υπόγειο καί δέν μάς έπέ- 
τρεπαν νά πάρουμε ούτε ένα ποτήρι 
νερό. Αναγκαζόμαστε νά αγοράζου
με νερό άπό Τούρκους πολίτες μέ 
5 γρόσια τό ποτήρι.

Λίγο αργότερα βλέπουμε παρα- 
ξενεμένοι νά εισβάλλουν μερικοί σα
λεπιτζήδες γιά νά μάς πουλήσουν 
σαλέπι. ’Ήταν πατριώτες μας οί ό
ποιοι μέ τό έπι κίνδυνο αύτό «κόλ
πο» προσπάθησαν ν’ απελευθερώ
σουν άρκετούς δικούς μας. ’Έμπαι
ναν στό υπόγειον καί έδιδαν στούς 
συγγενείς των ένα δοχείο μέ σαλέπι 
κΓ έφευγαν άνενόχλητοι άπό τόν 
μοναδικόν φρουρόν τής εισόδου. Άλ
λά έμπαιναν δέκα κΓ έφευγαν τριάν
τα και όταν τό άντελήφθησαν άπηγο- 
ρεύθη ή είσοδος στούς πωλητάς τού 
σαλεπιού.

Τά μεσάνυχτα μάς έξύπνησαν γιά 
νά συντάξουν νέα Μητρώα. Μάς ζή
τησαν δέ νά δηλώσωμεν εάν θέλαμε 
νά συνεχίσωμεν τά μαθήματα μας 
στά σχολεία τής Καισαρείας.

Αύτό τό δεχτήκαμε μέ μεγάλη ευ
χαρίστηση καί δηλώσαμε μικρότεροι 
στήν ήλικία γιά νά συνεχίσουμε τά 
μαθήματα πού διακόψαίμε στό Λιβί- 
σι. Άλλά πού!

Μόλις τέλείΓοσαν τίς ονομαστικές' 
καταστάσεις καί πριν άκόμα ξημε
ρώσει μάς έβγαλαν άπό τό υπόγειο. 
Μάς καταμέτρησαν πάλι και μάς δι
έταξαν νά βαδίσουμε πρός τήν Σε
βάστεια. Έκεΐ ήταν τό δράμα. . .

ΑΔΑΜ. ΣΚΥΦΤΟΣ
(Συνεχίζεται)

ΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΝΟΜΠΕΛ
Μέ τήν ευκαιρία του πρώτου βρα

βείου ΐΝομπελ πού απενεμηθη στον 
ιχΛΛηνα ποιητή ι . 2.εψερη γράφου

με ουο Λόγια για νά θυμίσουμε στους 
αναγνώστες μας ποιοι είναι οί προη
γούμενοι κάτοχοι αύτοΰ του ορσ,βεί- 
υυ στή Λογοτεχνία.

Ό Ζουηοος Άλφρέδος Νόμπελ ή~' 
το ένας εκ των μεγοΛυτερων εφευρε
τών κΓ επιστημόνων του περασμένου 
αίωνος. 1 ήν μεγάλη περιουσία πού 
απέκτησε απο τις έφευρεσεις του 
τήν διέθεσε σέ διάφορα επιστημονικά 
καί φιλανθρωπικά ιορύματα μετά δε 
τον θάνατο του γιά τήν ιόρυσι του 
βραβείου Νόμπελ.

Ι ό βραβείο αύτό άπονέμεται κά
θε χρονο σ' όσους κατά το προη
γούμενο έτος προσέφεραν τή μεγαλύ
τερη υπηρεσία στήν ανθρωπότητα δ·ά 
της επιστημονικής τους εργασίας, η 
της φιλολογικής, ή δια τήν συμόολή 
τους υπέρ της ειρήνης καί συναδελ- 
φωσεως των λαών. Το βραοειο ε- 
χει καί χρηματ'ϊκό έπαθλο απο /.5υ0 
Λίρες, καί απονέμεται έπισήμως στις 

I θ Δεκεμβρίου, έπέτειο τού θανά
του τού Νόμπελ, στή Στοκχόλμη, ά
φού άναγγελθή ένα μήνα πρωτύτε
ρα. ’Έτσι τό λογοτεχνικό βραβείο 
Νόμπελ δίδεται τακτικά κάθε Νοέμ
βριο, σ’ ένα λογοτέχνη πού τό έργο 
του ξεπέρασε τά στενά όρια τής πα
τρίδας του κΓ έγινε γνωστό πέρα ά
πό αύτά.

Ή άπονοιμή του άρχισε άπό τό 
1901 καί άπό τότε άπονέμεται τα
κτικά κάθε χρόνο. Μόνο κατά τά έ
τη 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 
I 942, 1 943 δέν άπενεμήθη λόγψ τών 

πολεμικών γεγονότων ή άλλων εμπο
δίων.

‘Ως τό 1962 βραβεύτηκαν μέ τόν 
Νόμπελ οί έξης συγγραφείς καί ποι- 
ηταί :

1901)ΣΟΥΛΛΥ ΠΡΥΝΤΟΜίΓαλ
λία) .

1902) ΘΕΟΔ. ΜΟΜΣΕΝ (Γερ
μανία).

1903) ΜΠΙΕΡΝΣΤΙΕΡΝΕ ΜΠΙ- 
ΕΡΝΣΟΝ (Νορβηγ.).

1904α) ΦΡΕΙΔ. ΜΙΣΤΡΑΛ(Γαλ- 
λία).

19046) I. ΕΣΤΕΓΚΑΡΑΓ (Ι
σπανία) .

19(05) ΕΡ. ΣΙΕΓΚΕΒΙΤΣ (Πο
λωνία) .

1906) ΙΩΣ. ΚΑΡΝΤΟΥΤΣΙ (’Ι
ταλία) .

1907) Ρ. ΚΙΠΛΙΓΚ (’Αγγλία).
1908) Ρ. ΟΎ'ΚΕΝ (Γερμανία).
1909) Σ. ΛΑΓΚΕΡΛΕΦ (Σουη

δία).
1910) Π. ΧΑΎΖΕ (Γερμανία).
1911) Μ. ΜΑΙΤΕΡΛίΓΚ (Βέλ- 

γιον).
1912) Γ. ΧΑΟΥΠΤΜΑΝ (Γερμα

νία) .
1913) Ρ. ΤΑΓΚΟΡ (Ίνδίαι).
1915) Ρ ΡΟΛΑΑΝ (Γαλλία).
1916) Β. ΧΑ-ΓΝΤΕΣΤΑΝ (Σου

ηδία).
1917α) Κ. ΓΚΙΕΑΛΕΡΟΥΠ (Δα

νία).
19176) ΕΡΡ. ΠΟΝΤΟΠΠΙΔΑΝ 

(Δανία).
1919) Κ. ΣΠΙΤΤΕΛΞΡ (Γερμ. 

Ελβετία).
1920) 1<Ν. ΧΑΜΣΟΥΝ (Νορβη

γία).
1921) Α. ΦΡΑΝΣ (Γαλλία).
1922) Υ. ΜΠΕΝΑΒΕΝΤΕ (Ισπα

νία).
1923) Γ. ΜΠΑΤΛΕΡ ΓΗΤΣ (Ιρ

λανδία).
1924) Β. Σ. ΡΕΎ-ΜΟΝΤ (Πολω

νία) .
1925) ΜΓί. ΣΩ (’Ιρλανδία).
1926) ΓΚΡ. ΝΤΕΛΕΝΤΑ (’Ιτα

λία).
1927) ΕΡ. ΜΠΕΡΞΟΝ (Γαλλία).
1928) Σ. ΟΥΝΤΣΕΤ (Νορβηγία) 
1929) Τ. MAN (Γερμανία).
1930) Σ. ΑΙΟΥ-ΡΣ (Ήνωμ. Πο- 

λιτεΐαι).
1931) Ε. Α. ΚΑΡΛΦΕΝΤ (Σουη

δία).

0 ΠΡΩΙΟΣ ΕλΛΗΗ HOY ΤΙΜΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΟ ΒΡα3Ε!0 Η3ΜΠΕΑ

Ή δράβευσι τοΰ Γιώργου Σε- 
φέρη ήτοιν άναμφισθήτητα ένας 
φόρος τιμής στό ελληνικό πνεύ
μα, πού θά έπρεπε νά είχε τιμή· 
θη νιολύ νωρίτερα γιατί ύπηρχαν 
προγενέστεροι ποιητές καί λογο
τέχνες μας πού άξιζαν αύτή τήν. 
τιμή.

'Ο Γιώργος Σεφέρης στάθηκε 
τυχερός νά μήν άδικηίίή δπως έ- 
κείνοι. Εΐναι ό ποιητής πού κατά 
ένα μοναδικό τρόπο συνέλαβε καί 
έςέφρασε μέσα άπό τό πρίσμα τοΰ 
σήμερα δλα τά περασμένα, αύτά 
πού σώζονται στόν θρύλο, στόν 
μΰθο, στήν παράδοσι, τοϋ ίδιου 
τοϋ λαοΰ μας.

Εΐναι δ ποιητής πού είδε τόν 
νεοελληνικό μΰθο μέσα άπ’ τήν 
σφαίρα τής ποιήσεως δχι σάν κά
τι ξεκομμένο άπό τήν ποίησι άλ
λά σάν κάτι πού ξεκινά άπό ένα. 
Ορόσημο γιά νά γυρίση πάλι σ’ 
αύτό, πλουτισμένο κΓ ανανεωμένο.

Ό Γ. Σεφέρης (Σεφεριάδης) εί
ναι γέννημα τής ’Ιωνίας. Είδε γιά 
πρώτη φορά τό φώς στή Σμύρνη 
τά 1900. Μικρός ήρθε άπό τή 
Σμύρνη στήν Αθήνα δπου τέλει- 
ωσε τίς γυμνασιακές του σπουδές 
τό 1917.

Τό 1924 άπεφοίτησε άπ’ τό 
Πανεπιστήμιο καί μετά δυό χρό
νια διωρίσθηκε στό ύπουργεϊο Ε
ξωτερικών δπου ύπηρέτησε ώς 
ύποπρόξενος, πρόξενος καί πρε
σβευτής στό Λονδίνο, στά Τίρανα, 
στήν ’Άγκυρα, στό Λίβανο, Συρία, 
’Ιορδανία, ’Ιράκ και άλλες χώ
ρες.

Ό τελευταίος του σταθμός ή
ταν ή Ιίρεσβεία του Λονδίνου και 
άπεχώρησε απ’ τήν υπηρεσία γιά 
νά έγκατασταθή οριστικά στήν 
Αθήνα.

Τό δνομα τοϋ Γιώργου Σεφέρη 
παρουσιάσθηκε γιά πρώτη φορά, 
στά ελληνικά γράμματα το 1931 
όπότε κυκλοφόρησε ή πρώτη συλ
λογή ποιημάτων «Στροφή». "Ενα 
χρόνο αργότερα δημοσιεύθηκε τό 
δεύτερο « Η Στέρνα». Τό 1940 
κυκλοφόρησε τό «Τετράδιο Γυ
μνασμάτων» και τήν ίδια έποχή 
τό «Λ'. Ημερολόγιο Καταστρώ
ματος», Είχε δημοσιεύσει έγοι.,χρό- 
νο πρωτύτερα έπίσης ενα δοκίμιό' 
του «Διάλογο πάνω στήν ποίηση».

Τό 1944 κυκλοφορεί τά δοκί
μιά του «Δοκιμές» καί τό «Β'. Η
μερολόγιο Καταστρώματος». Καί 
ένα χρόνο αργότερα τόν «Έρωτό- 
κριτο».

Τό .1955 είδε τό φως τής δη
μοσιότητας τό «Γ'. Τίμερολόγιον 
Καταστρώματος».

Στό βιογραφικό του τώρα ση
μείωμα μπορεί κανείς νά πρόσθε
ση μιά ακόμα άκόμα ευτυχισμένη 
ημερομηνία: 24 ’Οκτωβρίου 1963 
— ’Απονομή τοϋ βραβείου Νόμ
πελ.

Τό ελληνικό πνεύμα πού κα
νείς ώς τώρα δέν τοϋ αμφισβήτη
σε τήν μεγάλη πρωτοπορεί» στόν 
κόσμο πήρε έπι τέλους τή θέσι του 
ανάμεσα στις πνευματικές δημι
ουργίες τών άλλων χωρών.

Ρ. Β.

_ 1932) ΤΖ. ΓΚΑΛΣΓΟΥΟΡΘΥ 
(’Αγγλία).

1933) I. ΜΠΟΥΝΙΝ (Ρωσία).
1934) Λ. ΠΙΡΑΝΤΕΛΛΟ (’Ιτα

λία).
193ό) Ε. Ο’ ΝΗΛ (Ήνωμ. Πολι- 

τεΐαι).
, 1937) Μ. Ρ. ΝΤΥ ΓΚΑΡ (Γαλ

λία) .
J938) Π. ΜΠΑΚ (Ήνωμ. Πολι- 

τεϊται).
1939) Φ. Ε. Σ1ΛΛΑΝΠΕΕ (Φιν

λανδία) .
1944) Γ. ΓΕΝΣΕΝ (Δανία).
1945) Γ. ΜΙΣΤΡΑΛ (Χιλή).
1946) ΧΕΡ. ΕΣΣΕΝ (Ελβετία).
1947) Α. ΖίΝΤ (Γαλλία).
1948) Τ. ΕΛίΟΤ (’Αγγλία).
1949) ΟΥ-Ι-Λ. ΦΩΛΚΝΕΡ (Ή

νωμ. Πολιτεΐαι).
1950) ΜΠ. ΡΑΣΣΕΛ (’Αγγλία).
1951) Π. ΛΑΝΓΚΕΡΚΙΣΤ (Σου

ηδία).
1952) ΦΡ. ΜΩΡΙΑΚ (Γαλλία).
1953) ΟΥΊ ΝΣΤΟΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ 

(’Αγγλία).
1954) Ε. ΧΕΜ1ΝΓΟΥΑΙΗ (Ή

νωμ. Πολιτεΐαι).
1955) X. ΛΑΞΝΕΣ (Ιρλανδία).
1956) X. Ρ. ΧΙΜΕΝΕΘ (Ισπα

νία).
1957) A. ΚΑΜΥ (Γαλλία).
1958) ΜΠ. ΠΑΣΤΕΡΝΑΚ (Ρω

σία).
1959) Σ. ΚΟΥΑΣΙΜΟΝΤΟ (Ί- 

• ταλία).
1960) Σ. ΤΖ. ΠΗΡΣ (Γαλλία).
1961) !. ΑΝΤΡΙΣ (Γιουγκοσλα- 

■ βία).
1962) ΤΖ. ΣΤΑ Ι ΝΜΠΕΚ (Ή- 

. νωμ. Πολιτεΐαι).
1963) Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ (Ελλάς).
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ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΣ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΑΡΑΦΗ

(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδας ).
Στό· καφφενεΐο ψέγει και καυτήριά-, έπί κεφαλής τόν Μητσόπουλο τόν 

τιμούν μέ τό συμβολικό όνομα του 
(Μουσαίος». Τό’ ψήφισμα φέρει 35 

Υπογραφές μαθητών του ττού αργό
τερα έγιναν έκτεκτοϊ επιστήμονες.

ζευ τις κακές πράξεις.· Ό ίδιος, α
κέραιος χαρακτήρας, άγνός, άψεγά- 
διστος, ουδέποτε ψεύδεται καϊ πάν
τα δίκαιά κρίνει; Επιβάλλεται. 'Ο
δηγεί καϊ' συμβουλεύει. ‘Όλοι σ’ αυ
τόν καταφεύγουν. Προτιμά τήν πικρή 
άλήθεια άπό τήν ψεύτικη κολακεία. 
01 Κοτζαμπάσηδες ενοχλούνται και 
ζητούν άπό. τόν Δεσπότη· να’ φύγει 
ό . Μουσαίος:.; Ό Δεσπότης ξέρει 
ποιος εΐναι ό Μουσαίος και ξέρει, 
καλά τά έργα τών άλλων. Καλεΐ γε
νική συνέλευση. Ό τελάλης διαλολεί 
νά μαζευτούν όλοι, οί Αιβισανοί στό. 
τρίστρατο, . όπου οι μεγάλες, αυλές, 
τών τριών- σπιτιών, τού Βαϊρακτάρη,. 
τού Θεοφάνη, τής Καλλίάς, τού Χα- 
τζημικέ. Κανείς δέ λείπει άπό. τή' 
σύναξη. Ή σεβάσμια μορφή του Δε
σπότη. προβάλλει σ’ ένα παράθυρο 
καϊ μέσα σέ απόλυτη σιγή εξηγεί 
στό πλήθος τό αίτημα τών Κοτζαμ
πάσηδων, και λέει: «Όσοι θέλουν 
νά φύγει ό -Δάσκαλος νά μείνουν όρ
θιοι καί όσοι θέλουνΐ νά μή φύγει ό 
Δάσκαλος νά καθήσουν κάτω». Ε
λάχιστοι μένουν όρθιοι, εΐναι τά δρ- 

• γανα τών Κοτζαμπάσηδων. Επανα
λαμβάνει αντίστροφα: «"Οσοι θέλουν 
νά μή φύγει' ό Δάσκαλος νά σταθούν 
όρθιοι καϊ όσοι, θέλουν νά φύγει ό 
Δάσκαλος νά καθήσουν κάτω». Τό 
πλήθος στέκει όρθιο καϊ κάθουνται 
πάλι τά λίγα όργανα τών Κοτζαμ
πάσηδων. "Οταν τό πλήθος έφυγε, ό 
Δεσπότης λέει στούς Κοτζαμπάσηδες: 
«Νομίζω πώς σεΐς πρέπει ν’ άλλάξε- 
τε καϊ νά μή βαρύνετε' τό λαό».

Οι Καστελλορίζιοι μαθαίνουν' τό 
περιστατικό καϊ άμέσώς στέλλόυν ε
πιτροπή και προσφέρουν 120 είκο- 
σόφραγκα καϊ δώρα πολλά γιά νά 
πάρουν στό Καστελλόριζο' τό Δάσκα
λο, μά ό Μουσαίος δέ δέχεται · καϊ 
άπαντά: «Ή .Πατρίς μού διψά και 
έχω ύποχρέωσιν νά τήν υπηρετήσω», 
(τό 'Λιβίσι. τού έδινε .50 εικοσόφρα- 
γκα τό χρόνο, σέ είδος καϊ χρήμα
τα) .

Γιατρό δέν είχαν στό Λιβίσι καϊ 
σ’ ενα τυχαίο περιστατικό μέ τ'ις 
γνώσεις του σώζει ένα ετοιμοθάνα
το παιδάκι. ‘Ύστερα άπ’ αύτό, όλοι 
οί άρρωστοι τόν καλούν μά ποτέ 
δέ δέχεται αμοιβή. ’Ακούραστος καϊ 
πάντα ακέραιος, προσψέρεται, διδά
σκει, καθοδηγεί. Οι συνειδήσεις α
φυπνίζονται, τό πνευματικό έπίπεδο 
βρίσκεται σέ συνεχή άνοδο. Οί .μα
θητές του φεύγουν στό έξωτερικό 
γιά σπουδές. Ή Κωμόπολη του Λι- 
βισιου, ή. μικρή αύτή μικρασιατική 
γωνιά πού ζώνεται ολόγυρα άπό 

■τούρκικα χωριά, πού δέν έχει καινέ·? 
να μιναρέ, ούτε, κανένα τουρκο κά
τοικο, γεμάτη εκκλησίες καϊ' ξωκ- 
κλήσια, γίνεται κέντρο πνευματικό-

Μέ άγαλίαση ύπρδέχεται τόν πρώ
το γιατρό. Άρνεΐται ·νά πάει σ’ άρ
ρωστό όταν τόν καλούν: «τώρα έχε
τε γιατρό, -έγώ μπορεί νά σάς βλά
ψω». ’'Ερχεται καϊ ό πρώτος πτυχία 
ουχος δάσκαλός, ό Σταματιάδης καϊ 
αμέσως παραδίνει τήν διεύθυνση του 
σχολείου γιατϊ θεωρεί τόν εαυτό του 
κατώτερο 1

Ελεύθερος πιά έρχεται στήν 'Α
θήνα νά . πάρει και. κείνος τό δίπλω
μά του. Ό καθηγητής Μήτσόπονλος 
τόν έξετάζει καϊ μένει κατάπληκτος 
μέ τίς γνώσεις που. "Ηξερε όλη τήν 
Ήλιάδα άπ’ έξω, εΐχε μελετήσει 
καϊ άλλους αρχαίους συγγραφείς. Οί 
φοιτητές, και πρώην μαθητές του μέ 

ΤΟ ®ΕΙΟΗ ΒΡΕΦΟΧ
Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδας

προστατεύει δ Θεός τοϋ παραστέκει δ Αγγελικός κόσμος. Δέν 
άκούετε τάς στρατιάς τών αγγέλων αί όποΐαι διασχίζουν τούς 
αίδέοας καί ψάλλουν καί ανυμνούν τήν γέννήσίν του μέ τό «Δόξα 
έν ύψίστοις Θεώ καί έπί γης ειρήνη έν άνόρώποις εύδοκίςι» (Λουκ. 
Β, 14). Δέν βλέπετε τόν λαμπρόν άστέρα πού οδηγεί τούς σοφούς 
τής Ανατολής διά νά σπεύσουν νά προσκυνήσουν τό θαυμαστόν 
παιδίον τής Βηθλεέμ; Θά γικήση. δά έπιβληδή. Διότι εχει τήν προ
στασίαν τοϋ ©εοϋ. Καί αύτό τό νήπιον τό άπροστάτεϋτον άπό άν- 
δρωπίγην προστασίαν θά συντρίψη τούς έχθρους του ώς σκεύη 

κεραμέως.
’Ιδού-λοιπόν δεύτερον διατϊ γεννάται μέ σύντροφον τήν άδυ- 

ναμίαν. Διά νά μάς διδάξη δτι δέν πρέπει νά φοβουμεθα καμμίαν 
άνθρωπίνην ύπεροχήν κρϊ άλαζονείαν, δταν Μχωμεν προστάτην καί 
βοηθόν τόν Θεόν. Πόσον τοΰτο είναι παρήγορον δι’ ημάς τούς 
σημερινούς ανθρώπους πού ζώμεν μέσα σέ ένα ταραγμένον και 
άνήσυχον κόσμον καί πόσον δά έπρεπε νά άντλήσωμεν θάρρος 
καί έγκαρτέρησιν έκ τοΰ γεγονότος τούτου. ’Έχομεν τόσα γεγο 
νότα πού μαρτυρούν Καί βεβαιώνουν δτι δταν ό Θεός μεδ ήμών 
ούδείς καθ’ ήμών. Είναι βέβαιος ό λόγος τοΰ Θεού «ήν άν βουλήν 
βουλεύσησθε διασκεδάση.· Κύριος δτι μέθ’ ήμών ό Θεός». Φροντί- 
ζομεν δμως νά έχωμεν τόν Θεόν μαζί μας; Φροντίζομεν νά έκτε™ 
λώμεν τό θέλημά του διά νά δικαιούμεθα και τής προστασίας του ;

Καταφεύγομεν είς τόν Θεόν διά τής θερμής πίστεψς μας^ δια 
νά ζητήσωμεν καί άπόσπάσωμεν παρ’ αύτοΰ ίσχύν καί δύναμιν άκα- 
ταμάχητον; Έκεΐ μόνον δυνάμεθα νά εϋρωμεν φρούριον απόρθη- 
τον πύργον άσειστος λιμένα άκύμαντον. Πρέπει δέ νά γνωρίζω™ 
μεν δτι ή βοήθεια καί ή προστασία τήν οποίαν παρέχει ό Θεός 
δέν είναι μικρά καί άσήμαντος,- άλλά μεγάλη καί πλουσία, φθόνου- 
σα μέχρις. ύπερβολής. Διότι ό Θεός δέν παρέχει μόνον παρηγο
ριάν ένίσχυσιν καϊ συμμαχίαν πρός άντιμετώπισιν τών δοκιμασιών 
τής ζωής άνάλογον μέ τό βάρος καϊ τήν φύσιν αυτών/ άλλά πολύ 
περισσοτέραν άπό δσην χρειαζόμεθα, είς τρόπον ώστε πράγματι 
νό άναδεικνύεται κραταιός σύμμαχος καί βοηθός. Ταύτην τήν κρα- 
ταιάν προστασίαν καί βοήθειαν εύχόμεθα όλοψύχως έπ*  εύκαιρία 
τής μεγάλης εορτή των Χριστουγέννων είς τούς άναγνώστας τών 
γραμμών τάύτων»

Αρχιμανδρίτης ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

. Επιστρέφει στό Λιβίσι καί πάλι 
παίρνει στά χέρια του τή διεύθυνση 
τοΰ σχολείου. Εκδίδει τό βιβλίο 
του: Βστταρισμοί,. ήτοι λεξιλόγιον 
τής Αειβησιανής διαλέκτου. (’Αθή- 
ναι 1 884).. Θεωρεί τή διάλεκτο βάρ
βαρο καϊ άποτρέπει τή χρήση της. 
.2ρτόσο προσπαθεί νά τήν αποδώ

σει. μέ ακρίβεια στό βιβλίο του πρύ 
έτσι μένει πολύτιμο βοήθημα γιά 
τή μελέτη, τής γλώσσας, καϊ του πο
λιτισμού ,τών Λιβισιανών. Καταγρά
φει τά ήθη .καί έθιμα, τά μνημεία τού 
λόγου καί μέρος τών. χειρογράφων 
του στέλλέι ,στό Σύλλογο «Κοραής». 
καί ό καθηγητής Γ. Χατζιδάκης, τόν 
προτρέπει νά έκδώσει καί τό δεύτε
ρο μέρος τών Βάτταρισμών. Όμως ό 
Μουσαίος αναγκάζεται νά κρύψει τό 
έργο του. Τρεις μαθηταί του, δυό 
δικηγόροι καί ένας δάσκαλος τόν 
κατήγγειλαν στις Οθωμανικές αρ
χές ότι «υβρίζει τήν Ίσλαμικήν Θρη
σκείαν. καί διαδίδει διά τού τύπου 
έλληνικά φρονήματα». Καί στήν πε
ρίπτωσή τού Μουσαίου άληθεύει τό 
γ.νωμϊκό —- Μή έλεγχε κακούς, .ϊνα 
μή μισήσώσί Σε —:· Ή κρεμάλλα 
τόν περιμένει, τό ξέρει καλά, άλλά 
δέν' δέχεται νά φυγσδευθή. «’Άν ή- 
μάρτησα πρέπει νά τιμωρηθώ». Ή 
άδικη κοταγελία ερεθίζει τόν δίκαι
ο ’Αλβανό Ίεροδικαστή Μάκρης, Ά- 
ζϊς έφέντην, . που γνωρίζοντας την 
άγνότητά καί αθωότητα του- Μουσαί
ου μά καί τήν. κακεντρέχεια τών 
προδοτών, ξεπερνά τόν έαυτό του, 
αντιμετωπίζει όλες τίς δυσκολίες καϊ 
μέ τό κύρος· του . κατορθώνει νά-μα
ταιώσει τήν καταγγελία!

Ό Μουσαίος εργάστηκε 50 ολό
κληρα χρόνια. Βαρεία άρρωστος με 
βρογχοπνευμονία, προαισθάνεται τό 
θάνατό του;

Ό «’Ολύμπιος Θεός», τό «Φώς 
του Λιβισιού», γαλήνια καϊ μεγαλό
πρεπα αποχαιρετά τήν έπίγεια ζωή. 
Στήν κλίνη τού θανάτου του παρε
λαύνουν ένας, ένας, όλοι οί Μακρη- 
νολιβισιανοί, Τούρκοι, Εβραίοι, Χρι 
σπιανοί. Συμβουλεύει, παρηγορεΐ, 
παροτρύνει, άπαινεΐ, άποχαιρετά. 
Παίρνει τέλος καί ή ύστερη Χριστι
ανική διδασκαλία, ζητά κτένα καϊ 
κτενίζει τά μαλλιά του, σταυρώνει 
τά χέρια του. καί άκούεται καθαρή 
ή φράση «Νυν άπολύοις τόν δούλον 
σου Δέσποτα».

Κηδεύεται δημοσία δαπάνη καί 
ή σορός του μεταφέρεται στα Λιβι·? 
σι. Τό πένθιμο εμβατήριο αντιλαλεί 
μέσα στό πυκνό δάσος, τα πουλιά 
σωπαίνουν καί τό πλήθος ενωμένο 
μέ τήν ίδια σκέψη πορεύεται. Ή ψυ- 
χή που πλανάται άκόμη ανάμεσα 
τους καϊ τίποτα δέν τούς χωρίζει. 
Μιας ώρας πορεία πού παραμένει 
αξέχαστη στήν μνήμην τών , ανθρώ
πων πού τήν έζησσν. Ή αυλή τού 
Ταξιάρχη . δέχεται στούς κόλπους 
της τό πάνλευκο σώμα καϊ στήν πλά
κα τού τάφου του χαρασσεται το ε
πίγραμμα:

«’Ενταύθα αναπαύεται^ τό τής Πα
τρίδας κλέος, ό γηραιός διδάσκα
λος, ό Μιχαήλ Μουσαίος».

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΣΑΙΟΥ
ΜΠΟΥΓ1ΟΥΚΟΥ

Τό Διοικητικόν Συμβουλιον του. 
Συλλόγου πληροφορηθέν ότι θά κα- 
τατεθή λίαν προσεχώς ό θεμέλιος λί
θος της κατασκευής Δημοτικών λου
τρών έκ τού κληροδοτήματος του α
ειμνήστου συμπολίτου μας, Άλκιβι- 
άδόυ Σαράφη άπέστειλε πρός τόν 
Δήμον ’Αθηναίων τήν. κάτωθι επιστο
λήν :

16η Δεκεμβρίου 1963 
Πρός τον

Δήμον Αθηναίων
Έ ν τ α ΰ θ α 

’Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,
Ό ήμέτερος Σύλλογος έπλη- 

ροφορήθη έκ τών ήμερησίων ε
φημερίδων, δτι τήν 21ην τοϋ μη
νάς Δεκεμβρίου θά κατάτεθή ΰφ' 
'Τμών ό θεμέλιος λίθος τής κα
τασκευής Δημοτικών Λουτρών έκ 
τοΰ κληροδοτήματος τοΰ αειμνή
στου συμπολίτου μας ’Αλκιβιάδου 
Σαράφη.

Έπί τούτοις έχομεν τήν τιμήν 
νά γνωρίσωμεν 'Τμΐν τά κάτω- 

1) Ό έν λόγω εΰεργέτης έφε
ρε τό ίπώνυμον Σαράφης καί ου- 
χι Σεράφης ώς έσφαλμένως· Ανα
γράφεται.

2) Είς τάς ’Αθήνας υπάρχουν 
έγκατεστημένοι συγγενείς αϋτσϋ 
μέλη τής Ένώσεώς μας, προερ
χόμενοι έκ της αυτής οικογένειας.

Πλήν τών ανωτέρω ΰποβάλ- 
λομεν τήν. παράκλησιν δ’πως κα
τά τήν πρόσληψιν τοΰ υπαλληλι
κού καί ΰπηρετικοΰ προσωπικοί 
τών Λουτρών τοϋ Κληροδοτήμα
τος προτιμηθώσί μέλη τής Ένώ- 
σεως ήμών και συμπολϊται τοϋ. 
Εέεργέτρυ ώς και αι έσώτεραί δι
αθέσεις αΰτοϋ πολλαχώς καί ποι- 
κιλοτρόπως έκφρασθεΐσαι πρός 
τούς έδώ καταφυγόντας έκ τής 
καταστροφής τής Μ. ’Ασίας συμ- 
πολιτας του. κατοίκους Μάκρης 
και Λιβισίου..

Προσέτι έχομεν τήν τιμήν νά

Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τήν Κυριακήν 1 ΙανοωαρΙοϋ 1964 

καί ώραν 5 μ.μ. ©ά γίνη νό κόψΒμο τής 
Βασιλόηιττας τοΰ ΙυλΛόγοω μετά Χο- 
ρεοτικοΰ Τε'ϊοϋ εις τό 
βΑΙΡΟΠΟλ» (’Οδός 
έναντι .Μουαεϊου).

HapsKaAeovvas οΑ©(
νά τίμήαονν δ(ά τής παρουσίας των 
τήν πατριωτικήν αύτήν έκδήλωαιν.

Ξενοδοχείου
Πατησίων δί,

οι
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ΛΙΒϊΣΙΑΗΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
—. Καί.ημέρα θγίά Μαργιά. 

Ποΰ εΐχις πάει πουρνό, πουρνό, 
μαρή θγιά; Κί γυρίννεις άλαφχν· 
αζμένή, χάμ’ ποΰ σι κουβαλατού- 
σιν;

— Ττέ: Έν τού μάθατι μαρήσ 
σις τού χαττά πού γίνήκιν ίχτές 
σές τού χαττά πού γίνηκιν ίχτές 
βουττήσουσιν τά πιδάκια;

. — Κι’ άν τουνιν πού γένηκιν;
— Ίπνήϊκιν κανέναν πιδάκιν;
— Ίνναί: Άμή: Ήρτιν ή 

. Άντώνηςίχτές τού βράδυνκι’εΐπιμ 
μας δτι ϊναν πιδάκιν, ήθελιν νά 
βουττήση κί πήίν πάνου στήγ 
γκαμή?.αν κι’ έδεκίν τα καρφίδιν, 
κι’ ίμπήχτηκιν ίμ-μιά πέτρα στού 
καρκανούν του κι γίμωσιν χάρις 
μου ή. θάλασσα γαίματα.

---ΚΙ πέθανιν τού πιδάκιν μα
ρή θγιά;

— Έμ άκου πιά: ’Απέθανιν: 
ΚΙ τώρα Ιπήα κί’ έδεκά χαπάριν 
στούν Προυΐστόν κι’ ή Προϊστός 
χά πάη' νά πάρή τούς ίζαβτζιά- 
δους νά πάουσιν νά τούν βγάλου- 
σιν νά ’δοΰσιν κί τίνος εΐνιν, νά 
δέκουν χαπάριν είς στήμ μάνναν 
του κί στούν αφέντην του νά πά- 
ουσιν νά τούν πάρουσιν.

"Αμ άντζιαμ μου τούνους 
νάννιν τού κακόμοιρουν:

;— ”Αμ πγοιός τόΰ ξέρει; Αυ
τό χά μαθευτή όταν Ιρτη ή 
Προυϊστός μι τούς ίζαβτζιάδους.

— Βού ή κακρυμοίρα ή μάννα 
του φαρμάκιν πού θά πιή!
ΒΑΣΙΛ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΤ

(Συνέχεια έκ τή' 2α$ σελίδοζ)
Ή άπελπιστνκή πορεία σταμάτη

σε μπροστά στήν· πύλη ενός φρου
ρίου. Τήν ϊδια. στιγμή, μιά καταπα^· 

: κτή άνοιγότον μπροστά τους κι’ έ
νας μαύρος πού έκτελουσε χρέη συ
νοδού, ύποχρέωνε τούς κρατουμένους 

: νά χοπέβόυν, όλοι μαζί, έπισπεύβον- 
: τας τήν κάθοδό τους μέ μαστιγώμα- 
τα στήν πλάτη.

Τά λίγα σκαλοπάτια που ώδηγού- 
σαν πρός τό υπόγειο, δέ χρειάστηΤ 
κε ινά τά κάτέβουν βηματιστά. Κα- 

‘ τρακυλοϋσαν, συνεχώς, άπ’ αύτά 
κατρακυλούσαν, ώσπου χτυπημένοι, 
μέ αίματα πού ερρεαν ζεστά, άπ’ τίς 
πληγές του, σωριάστηκαν σ’ δνα δά
πεδο, πολύ πιό μικρό, παρ’ δσο χρει 
αζόταν, γιά νά χωρέση δέκα άνθρώ-, 
πους...,

■ Εΐχ-ε περάσει :ενα μερόνυχτο, άπό 
τότε, πού τούς πέταξαν> έκεΐ μέσα, 
χωρίς, τροφή, χωρίς καμμιά άλλη 
Φροντίδα.

Τά ' πληγιασμένα μέλη, τών πιό 
πολλών, πονουσαν φοβερά. ‘Η απελ
πισία κι’ ή ίδέα, δτι δέν μπορούσαν 
νά φαντασθουν τί, άκόμα, στό μέλ
λον, τούς έπεφύλασσε ή τύχη, πλημ
μύριζε τή ψυχή τους .μέ συναισθήμα
τα απελπισίας κάί τό μυαλό τους 
.μέ δυσοίωνες προοπτικές. .

—Δέν πρόκειται νά μάς βγάλουν, 
πιά, άπό δώ μέσα, έλεγε ό Καλλί- 
ατρατος. Μάς έχουν έγκαταλεϊψει. 
"Ετσι, αύτό· τό καταγώγιο, θά γίνη, 
σιγά -σιγά ό τάφος μας...

Πάνω σ’ αύτά του τά λόγια, δλοι 
κουνούσαν, μέ θλίψη, τό κεφάλι τους- 
καϊ μόνο ό Πλοίαρχος φαινόταν οτι 
δέ συμμεριζόταν τή γνώμη του νεα
ρού συναιχ,μαλώτου του.

έκφράσωμεν έπιδυμίαν τοΰ Διοτκ. 
Συμβουλ. τοϋ ήμετέροο Συλλόγου 
σ<οπεϊ>σ[| τούς συμπολίτας τοΰ Ευ
εργέτου κατά την ημέραν τής κα- 
ταθέσεως τοΰ θεμελίου λίθου ϊνα 
τίμησή τήν μνήμην τοΰ άξιου τέ- 
κνσυ τής Πατρίδος ήμών.

. Μετά τιμής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΤΣ

Ε Ο ? Τ A I
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

άς άδοντες και χορεύοντες, ■ διε- 
σκέδαζρν μετά- τών έν ,τφ όίκφ,. 
πίχοντες οίνον, είτα δέ απερχόμε
νο'. μετέβαινόν είς τήν οικίαν άλ
λου. έορτάζοντος, ή καί μή έορτά-

. Έάν οί ούτω διασκεδάζοντας 
έν καφφ νυκτός δέν έγίνοντο δε
κτοί ύπό τίνος οικογένειας, τό 
.τοιοϋτον έθεωρεΐτο λίαν προσβλη
τικόν, καί έσχολιάζέτδ δυσμενώς, 
ΪΓ δ. καί σπανίως συνέβαινε τόυ- 
τό.

Κατά τάς επισκέψεις ταύτας έ- 
χορεύοντο διάφοροι «μοναχικοϊ»- 
χοροϊ «καθ’ οδε ■ ούδέν άργόν τοΰ 
σώματος ήν, άλλ’ άμα άαί τρά
χηλος καί σκέλη καί χεϊρες έγυ-· 
μνάζοντο», ώς λέγει ό Ξενο
φών.

■ Οί έορτάζοντες δέν μετέβαινον 
είς οικίας, τής όποιας άπουσίαζεν 
ό οικοδεσπότης, ή είς οικογένειαν 
πενθούσαν....................... .......... ..

ΙΙίνοντες οί διασκεδάζοντες ηδ- 
χοντο' :

Κόψι τού κιτρουλέμονουν
κί κάμι του πουτήριν 
κί κέρασιτι μιάν κί δυό 
γαμπρόν καί μισαφίρην.

**

Τραπέζι μού όλόχρουσουν, 
; σερβίτσια μ’ άσημένια

κι’ ώμορφα προσώπατα
’ς τού γύρουν καθισμένα. . .

ΙΜΙίΙΜ (Al nu

TC ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Κ. ΛΑΜΕΡΑ 
n&PIEXOiVt ΕΝΑ

Τό Βραβεϊον τής 'Ακαδημίας
- Βιογραφικόν σημείωμα Κων. 

Λαμέρα.
Π ρ ό λ ο γ ο ς. Σελ. 1—-11.
Ε ί σ· α γ ω γ ή. Ή Αυκία καί 

αι σπουδαιότεροι πόλεις αΰτής— 
Πότε έξελληνίσθη ή Αυκία καί 
γενικώς ή Μ. 'Ασία —· Πρώτοι 
"Ελληνες άποικοι, ’Αθηναίοι καί 
Κρήτες ■— Μεγάλη επικοινωνία 
τών Αυκίων πρός τούς έν Έλλάδι 
— Ή Λΰκία κατά τόν Τρωικόν 
πόλεμον — Οί Λύκιοι κατά τήν 
Ιωνικήν έπανάστασιν — ■ Οΐ Αΰ- 

κιόι έπί Μ. 'Αλεξάνδρου' — Ή 
Αυκιακί] 'Ομοσπονδία----Οί. Λύ-
κίοι πρώτοι είσήγηταί τής λατρεί
ας τοΰ έν Τριάδι Θεοί.— Ή Λα
τρεία τοΰ ’Απόλλωνος.

Μέρος Α'. Κεφάλαιον I.
Τό Λυβήσιον και ή Μάκρη .
Τό Αυβήσιον -—. Ή προέλεύ- 

σις τής λέξεως — Αί έν Λυβησίφ 
καί αί περί αύτό αξιόλογοι τοπό- 
θεσίαι — Άπό Αυβησίου είς Μά- 
κρην — Ή Μάκρη καί ή έπικρά- 
τησις τοΰ ονόματος — Ή Διοί- 
κησις Ή έν έτη 1878 στάσις 
τοϋ πληθυσμού; κατά τοϋ Καϊμα
κάμη τής Μάκρης.

Κεφάλαιον II.
’Εκκλησία καί έκπαίδευσις.

Πότε διεδόθη ό Χριστιανισμός 
είς τήν Τελμησσόν καί Καρμυ- 
λησσόν - Ή εκκλησιαστική ε
παρχία τής Πισσιδείάς ;— Έκ- 
κλησίάι, Μοναί καί ιερείς · — - Ό 
Μιχαήλ Μουσαίος — Ό Κυριά
κος Τσακίρης ^-- Ό Λουίζος Ή
λιου — Ό Γεωρ. Έμμ. Τσακί
ρης (παπα - Γρηγόριος) — Ό 
Κριεζής Καλαφάτης (παπα - Δι
ονύσιος) ,εύεργέτάι τών κοινοτή
των 'Ιερά και έκπαιδευτική 
οικονομία.

Κεφάλαιον III 
ΗΘΗ καί ΕΘΙΜΑ

Οικία —■ Κύησις ■— Τοκετός 
■—r Λοχεία — Βάπτισ.ις — Άρ- 
ραβών — Γάμος -- Κηδεία — 
Έορτάί...- Τό άγιον Π άσχα —
Άσχολίαι τών κατοίκων— II αι- 
διαί — Προλήψεις καί δεισιδαι
μονία!Χαιρετισμοί — Εύχαί

- 'Όρκοι ;— Άπευχαί — Κα- 
τάραι — Αινίγματα — Εύτρά- 
πελαι διηγήσεις... (Βοηθήματα)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΪΥΝΑΡΟΜΗΙΩΗ
(Συνέχεια έκ τοΰ Ήροηγουμένου) 

Χατζηαντωνίαυ Βασ. ........ 
Πεζοπούλου Β έττα...................
Καντατζή Δέσποινα ....... 
Τζηρίτη. Καίτη .. ......................
Διακάκης ’Αθανάσιος...............
Γιαννακούλιας Ν ικόλαος .... 
Τριανταφυλλής ‘Ιωάννης . .. ’ 
Τόιανταφυλλίδης Θεόκλ.............
ΧάΛδούπης Τζών ......................
Μαραγκόπουλος Κωνστ............ ’
Θεοδώρου Μίκη,ς.................
Τισανάκης ωνστ............. ..............
Κιουράνης Κωνστ......................
Καχραμάνης Νικ. . ί...............
Χατζηαντωνίου Δημήτρ. ..... 
,Χατζηκιονσχαντίνου Μιχαήλ . . 
Διαμαντάρης Εμμανουήλ 
Καλλιντζής Μιχαήλ .... 
Θεοδοσιάδης Μιχαήλ . . . 
Θεοδοσιάδη Ρηνούλα ... 
Καπαταϊδάκης II αρ. . . 
Γιαμάνης Μιχ.
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—’Άν, πραγματικά, βρισκόμαστε 
σέ χώρα πειρατών, θά μάς περίποι- 
ηθουν, οπωσδήποτε, γιά νά μάς που
λήσουν σάν σκλάβους. . "Οπως άντι.- 
λαμβάνεσθε, δσό πιό καλό τό εμπό
ρευμα είναι, τόσο καί πιό μεγάλη 
χρηματική άξία έχει.

Τότε, γιατί μάς κακομεταχειρί
στηκαν, ώς τώρα; ρώτησε κάποια, 
άπ’ τίς γυναίκες.

-y-Δέν ξέρω;.. "Ισως, γιά .νά μάς 
σπάσουν τό ηθικό...

Έκείνη τή στιμή άκούστηκε, στήν. 
πόρτα Τού κρατητηρίου, ό ξερός κρό
τος πού προξενούσε, ένα κλειδί, κα
θώς κάποιος προσπαθούο'ε νά τό έ- 
φαρμώση στή χοντροκαμωμένη κλει
δαριά. "Υστερ’ άπό δυο στροφές, 
που πήρε μέσα στό θήλύκωμά της,· 
τό βαρύ,, ξύλινο, θυρόφυλλο, άνοιγε 
μέ παταγώδικο τρίξιμο.

Μέσα στό μισοσκόταδο οι αιχμά
λωτοι, τότε, άντίκρυσαν δυό μαυρι
δερούς στρατιώτες. Οι φυσιογνωμίες 
τους ήταν γλυκιές; μά ό παράξενος 
οπλισμός πού. φορούσαν, έφόβιζε, ά- 
ποθάρρυνε, άκόμα καί τόν πιό τολ
μηρό.

—Τά ονόματα καί τήν ήλικία σας, 
εΐπε ό ένας, απ’ τούς δυό οπλίτες, 
ένώ ήταν έτοιμος νά τά χαράξη πά
νω σέ κερένια πλάκα.

Μετά τήν άπογραφή σρχισε τό ξε- 
χώρισμα τών άνδρών, άπό τίς γυναί
κες. Βαλμένοι, τώρα, σέ δυό διαφο
ρετικές ομάδες, οί. "Ελληνες κρατού
μενοι, διατάχθηκαν, μέ τόν πιό ευ
γενικό τρόπο, ν’ ανεβούν τά σκαλο
πάτια τού θολωτού ύπεδάφους...

(’Ακολουθεί).

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ
ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατά ιάς ήμέρας Τών έορτών δι- 
ενεμηθησαν όινό τοΰ Συλλόγου και 
έκ τοΰ Γαμείοο του ΦιλεχνΘρωιτικοΰ 
Τμήματος διάφορα ττοσά και δέματα 
με ιματισμόν είς άιτόρους οικογένει
ας πατριωτών τών συνοικιών Δραττε- 
ταώνος κάΐ Αιγάλεω.

Οϋτω έδόΰήσαν είς Τοπικήν Επι
τροπήν Δραπετσώνας νά διανείμω δέ
ματα μέ ιματισμόν καί δρ. 2.700 είς 
απόρους οικογένειας Δραπετσώνας. 
Έξ αύτών δραχμαί χίλιαι εΐχον δο
θεί δι’ αύτούς άπό τοΰ κ. ’Αντωνίου 
Παπαθανασίου, Επιτίμου Προέδρου 
τοΰ Συλλόγου.

Εις τόν Συνοικισμόν Αιγάλεω δι- 
ενεμήθήσαν 1.700 δραχμαί.

Η ΠΙΤΤΑ ΤΟΝ ΦΙΛΑΑΕΛΦΕΠΝ
•Τήν 12ην τρέχοντος καϊ ώραι» 

4.30' ή Αδελφότης τών Απαντα
χού Φιλαδελφέων θά κόψη τήν , Βασι- 
λόπιτταν τή,ς Αδελφότητος είς τήν 
Πλακιώτικη Αύ?>.ή.

.ίο Διοικητικόν Συμβούλων Του 
Συλλόγου μας πού έκλήθη, αδυνατεί 
νά παραστή λόγφ παρόμοιας πα
τριωτικής έκδηλώσεως εις Ν. Μά
κρη ν. Διαβιβάζει όμως τάς ενχάς του 
είς τό Μικρασιατικόν τούτο Σωμα
τείου.

Η ΠΙΠΑ ΤΗΣ Η. ΜΑΚΡΗΣ
Η 'Τοπική ’.Επιτροπή του Σ·υλ- 

. λόγου εις Ν. Μ άκρην Ό·ά κόιρη 
τήν Βασιλόπιτταν τήν 12ην ’Ια
νουάριου και όίρα-ν 11 π. μ. εις 
Ν. Μ άκρην καί εις τό καφενειον 
?<. Μ άκρην.

Μετά τό κόψιμο.1 τής πίττας -θά 
I •έπακολου'δ’ήση ουνεστί-ασις καί 
Λιβισιανό γλέντι μετά πατριωτι
κών χορών καί μουσικής μέ έκτε- 
λεστάς τούς πατριώτας μας όρ- 
γανοπαίκτας «Τά Προικιά».

Προσεκλήΐϊη νά παραστή τό 
Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ Συλ
λόγου, δπως καί xdtte πατριώτης 
πού #ά ”&ελήση.νά λάβη μέρος εις 
ϊήν πατριωτικήν αυτήν συγκέν- 
τρωσιν.

(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδας) 
λιτξχνικό κέντρο τής πόλεως αύτής ο~ 

, που εΐναι συγκεντρωμένα τά θέατρα 
κι’ οί κινηματογράφε’. Πάνω άπό μισό 
αιώνα τώρα τό ΑΛττροντγουαίη άπστε- 
λεΐ τό όνειρο τών καλλιτεχνών όλης 
‘‘Πζ γής. Εΐναι πολύ λίγοι οι τυ
χεροί πού θά δουν τό, όνομά τους 
γραμμένο .μέ Φωτεινά γράμματα έ
κεΐ. Όοτ>ι τό επιτύχουν αποκτούν 
δόξα και πλούτη μέσα σέ μισ. νύχτο: 
πού μπορεί όμως και νά τά χάσουν 
μέ τήν ίδια ταχύτητα πού τά κέρ
δισαν.

Στό Μπροντγουαίη . βρίσκε
ται καί τό μεγαλύτερο θέατρο τού 
κόσμου τό Ράντιο Σίτυ Μιούζικ Χώλ 
άπ’ όπου περνούν επτά εκατομμύ
ρια θεαται τόν χρόνο.

ΠΟΛΙΣ ΑΝΤΙΘΕΣΕΩΝ
Άλλ’ άν ή Νέα Ύόρκη είναι ή πό

λις τών ρεκόρ εΐναι καϊ μιά πόλι γε
μάτη αντιθέσεις. Δίπλα, στούς πανύ
ψηλους ρύρανοξυστάς υπάρχουν σπί
τια παληά άκόμα μέ δυό τρία πα
τώματα. Κοντά στούς λευκούς κυ
κλοφορούν παντού ελεύθερα οι μαύ
ροι, γιατϊ οί βόρειοι ’Αμερικανοί δέν 
Επιμένουν σπϊς φυλετικές διακρί
σεις. Κοντά στά μεγάλα καταστή
ματα υπάρχουν τά μικρά εμπορικά 
και τά πολυτελή εστιατόρια τά συ
ναγωνίζονται μ’ επιτυχία οί πρόχει
ρες^ «καφετηρίας». Προχωρείς 
πρός τό παλιό κτίριο τού κεντρικού 
σιδηροδρομικού σταθμού και βλέπεις 
πίσω του νά υψώνεται σάν νά στέ
κεται στον αέρα ο ουρανοξύστης 
«Πάν - ’Άμ» (Παναμέρικαν) μέ πε
νήντα έννέα πατώματα. Εΐναι .τό με
γαλύτερο κτίριο, στον -κόσμο, πού 
στεγάζει μόνο γραφεία; Μιά άλλη 
πιό κτυπητή άντίθεσι εΐναι ή εκ
κλησία τής Άγιας Τριάδος κοντά 
στήν περίφημη Γουώλ Στρήπ, δπου 
βρίσκεται το χρηματιστήριο τής Νέας 
Ύόρκης. 'Η οχλοβοή καϊ ό πυρετός 
τού χρήματος σβήνουν μέσα οπήν ά- 
ύλη κι’ απόκοσμη ατμόσφαιρα τής 
έίκκλησιίαςί.. ’Άν τό Μπροντγου-’ 
αίη εΐναι · ξακουστό σ’, όλη τή γή 
άλλος ένας δρόμος τής Νέας Ύόρ
κης είναι πασίγνωστος στον κόσμο. 
Εΐναι ή περίφημη Γουώλ Στρήτ, δ
που παίζεται πραγματικά ή τύχη ό
λου τού κόσμου. Τό περίφημο Χρη
ματιστήριο τής Νέας Ύόρκης εΐναι 
ό ρυθμιστής,· τιμών καϊ άξιων και 
στις χώρες τών δύο .ημισφαιρίων καϊ 
ή -έπιρροή του στήν παγκόσμια οι
κονομική κατάστασι εΐναι μεγάλη. 
Έκεΐ δημιουργούντάι καϊ χάνονται 
•τεράστιες περιουσίες και αί διακυ
μάνσεις τών τιμών έχουν άντί- 
κτυττο παντού. Πέρνα κανείς έξω μέ 
δέος κι’ οσο γίνεται πιό μακρυά. 
Κι’ εΐναε ϊσως ή μόνη φορά πού δέν 
ζηλεύει τά πλούτη. Μπροστά στον 
ίλ.γγο πού τού φέρνουν ρί αριθμοί 
θεωρεί τόν εαυτό του κα
λύτερο απ’ τούς κατόχους εκατομ
μυρίων αξιών μ’ δλα τά άγαθά καϊ 
τήν άγωνία πού δίνουν. Γιατί έχει 
τουλάχιστον τήν ησυχία πού τού δί
νε; ή απλή! ζωή.

(Συνέχεια στό επόμενο) 
ΡΕΝΑ ΒΕΛί Σ ΣΑΡ ΙΟΥ



ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΧΡΟΝΙΑ
"Ενας χρόνος βφνγβ ένας όί/Ηος άρχίξει."One»s νιά δλους 

τούς άν&ρώπονς έτσι καί γιά τόν Σύλλογο Αρχίζει πάντα μ.” 
αισιοδοξία ια' ελπίδες νά. έκιιευχ&οϋν σ' αύτόν Sti δέν κα- 
τορύώ&ηκε ΰτόν προηγούμενο.

Φυσικά πάντα γίνονται λιγώτερτι Απ’ ύ'σα κάνει; έλπίξει 
ή περιμένει. Άλλά έστω και τά μισά &ν έκτελεπβοΰν πάλι 
λογίζονται ίιτιτνχίιι οη<ας κά&β τι πού πραγματοποιείται.

‘Ο Σύλλογος έχει τάξει νά δπινελέαη πολλά σ’ αυτόν τόν 
χρόνο. Φιλοδοξεί ν' άγκαλιάση ατούς κόλπους του άκόμα 
περισσότερους πατριώτες, νά πυκνώση τις επαφές μεταξύ 
τών μελών. Νά βοη&ήαη 'ήϋ'ΐ.κά στήν έκδοσι τον βιβλίου τοΰ 
«. Λαμέρα πού είναι sea βιβλίο άκόμα γιά τή χαμένη πα
τρίδα μας. Νά πλουτίση την φιλανθρωπική δρασι τον δί
νοντας περισσότερη βοήθεια στούς πατριώτες παύ ΐχόυν 
Ανάγκη ...... Νά ....

ΙΙολλά είναι έκεΐνο. πού πρέπει νΑ γίνουν άλλά λίγοι 
εκείνοι πού θά τά έκτελέσουν. "Ετσι μοιραία τό βάρος, 
πέφτει πάνω σέ λίγους ωμούς πού δσο κι’ άν είναι. δυνατοί 
sts-αί. Αναπόφευκτο νά λυγίσουν. Γι’ αύτό ό Σύλλογος ζηι.α 
καί, πάλι τή βοήθεια καί συμπαράστασι τών πολλών καί
παρακαλεΐ ή εκκληοΐ τον αυτή νά είσακονσθή.

Γιά πρώτη τον ενέργεια Οτόν καινούργιο χρόνο δ Σύλ
λογος καθάρισε, τό κόψιμο τής Βασιλό πίττας στις 1.9 Ία 
νουαρίου στό Ξενοδοχείο «Άκροπόλ» γιά τήν καλή χρονιά. 
Στήν έπιτυχία τής έκδηλώσεεος αύτής, δ Σύλλογος Αποδίδει 
μεγάλη σημασία γιατί πιστεύει οιι εΐναι μιά εύκαιρία, ατό 
πλαίσιο τοϋ ώραίσυ αύτοΰ έλληνικοϋ εθίμου νά γίνη μιά 
συνάθροισις πατριωτών σέ μεγαλύτερη κλίμακα. "Ετσι μέσα 
σ’ ένα γνήσιο πατριωτικό περιβάλλον &ά ζήσουμε λίγες ευ
χάριστες στιγμές με πρόσωπα γνωστό, κι Αγαπητά.

Φυσικά δέν ·ίΜ. ήταν Ανάγκη νά τονισθή ή σημασία τής 
έπιτυχίας τής έκδηλώσεως αύτής Άν όλους τούς πατριώτας 
τούς χαρακτήριζε ή έπιβαλλο μένη- προθυμία γιά τέτοιες £*-  
δηλώσεις. Άλλά επειδή οί περισσότεροι Αφίνουμε κάποιον 
Άλλον πάντα νά κάνη αύτό πού ΘΆπρεπε νά κάνουμε έμεΐς, 
τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοϋ Συλλόγου παρακαλεΐ Ιδιαί- 
ΐςιςα 3λι>’·.·; τούς ηστ^ιώιαζ. νά δώσου·.· τό παηόν στήν rtoch- 
τη αύιή έκδήλωαι τοϋ Συλλόγου τή φετεινή Χρονιά!

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ-ΠΑΠΑΝTQHIOY

ΑΠΟ ΜΗΝΑ SEE ΜΗΝΑ

ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ Ο ΕΡΜΟΣ
"Αυλός κ(’ ϊχμάρχντος; λικνίζονταν 

στή γαλάζια άτνεραντοσυνη τών Ου
ρανών. Μά μιά μυριόστομη κραυγή 
άττελιτισίας σηκώ&ηκ’ άττ’ τή γήΐ 
κ” ήρθε και τάραξε τή γαλήνη του 
θρόνου του. Και κατέβηκε πρόθυ
μος νά ντυθή το μαρτυρικό πετσί τοΰ 
άνθρώπου και νά ζήσει κοντά μας γιά 
νά μάς δείξει τό. δρόμο της ’-Αλήθει
ας. Κι’ άρχισε νά '.μιλά γι’ ’Αγάπη 
γι’ ’Ανθρωπιά, γι’ ’Αδελφοσύνη, κι 
ό κόσμος παραξενεμένος τόν κοίτα-, 
γε μέ γουρλωμένα μάτια καί μουρ
μούριζε :

—Τί ’νιν καλέ ΤΓού λέει;
Καί σάν άρχισε ή λαλιά Του νά 

ένοχλεί τίς έιτάλξεις των Φαρισαίων 
τρομοκρατημένοι αυτοί ξεσήκωσαν έ
να κύμα άληδοφροσύνης γιά νά πνί
ξουν τή φωνή τής αλήθειας. Κι’ όπως 
ή έξαλλη φωνή, κακή ώρα σά σήμερα 
έχει μεγαλύτερη απήχηση άπό τή 
γαλήνια, ξεσήκωσε τον κόσμο πού 
μέ άλλαλαγμούς χαράς πήγε καί 
κάρφωσε τήν άλήθεια πάνω σ' ένα 
σταυρό άπό ξύλο·, άνάμεσα στή κλε
ψιά καί τήν ατιμία, τιμής ένεκεν. Μά 
ή φωνή τής άλήθειας ποτέ δέν πε
θαίνει. Κέρδισε τόν κόσμο, μεγάλω
σε καί θερίεψε. Θερίεψε τόσο πού 
χρειάστηκαν πολεμιστάδες γιά νά 
τήν μεταφέρουν σ’ δλο τόν κόσμο. 
Κι’ όπως όλος, ό κόσμος, δέ μίλαγε 
τήν ’ίδια γλώσσα, άρχισαν οί μετα
φράσεις, καί κεΐ τά μπλέξαμε.' Ό 
ένας μεταφροχττής άρχισε νά άμφί- 
σβητή τήν ακρίβεια τής αλήθειας ά
πό τόν άλλο μεταφραστή.. Και φτά- 
σαν στά μαχαίρια καί κινδύνεψε νά 
σφαχτή ή αλήθεια έν όνόματι τής 
’Αλήθειας. Κάί κουραο'θέντες οί δι
ερμηνείς άπεφάσισαν ν’ ακολουθεί ό 
καθένας τή δική του μετάφραση.

Έκεΐ πού μείναν -όλοι σύμφωνοι εί
ναι νά τιμούν τή μνήμη του ?ν4εγ<^ου 
Νεκρού πού δέν πέθανε ποτέ, καί 
νά γιορτάζουν τή γέννηση, τό θάνατο 
καί τήν ανάστασή Του.

’’Αντε λοιπόν καί φέτος νά γιορτά
σουμε τή γέννηση τού έρμου τοΰ 
Χριστού που τόν καρφώσαμε ■ γιατί 
•μάς αγάπησε. Τον γιορτάζουμε τέχ-

ι χα γιά νά θυμόμαστε τό μεγάλο έγ- 
I κλήμα πού κάναμε, γιά νά μήν τό 
I ξανακάνουμε, ή γιά νά θυμίζουμε σ’ 
ΐ αύτούς πού θέλουν νά κάνουν τό κα

λό, τί τούς περιμένει άν έπιμείνουν 
νά κάνουν τό καλό; Πρόβλημα πού 
δέ θά μπορέσει νά λύσει κανένας ι
στορικός. Τό βέβαιο εΐναι πώς ·καΐ 
φέτος θά γεμίσουν οι έκκλησιές θυ
μιάματα, καί οί κουζίνες τών αν
θρώπων μέ αναθυμιάσεις άπό λι
χουδιές. Σκύβουμε, μέ κατάνυξή πά
νω στό χλωμό κερί καί ή κοιλιά μας 
γουργουρίζει άπο άνυπομονησία. 
Ψέλνουμε τά τροπάρια σάν νά τρώ
με όρεκτικά, καί γιά νά συγκινήσου- 
με περισσότερο τό: πλήθη άμολάμε 
βαρελόττα στά μπατζάκισ τους.

Είμαστε πρόθυμοι νά σέ τιμήσου
με Χριστέ μου μέ τις υψηλότερες 
καμπύλες πού διαθέτει ή κοιλιά μας, 
κ’ είμαστε πρόθυμοι νά υποφέρουμε 
και μέ τό στομάχι μας άκόμα.

Μά ποιος σκέφτηκε νά σέ τιμή
σει. Χριστέ μου, μέ μιά πράξη αν
τάξια τού όνόματός Χου; Κάποιο δό
σιμο πού νά βγαίνει άπό τήν ανάγ
κη πού δημιουργεί ή παρουσία Χου 
έντός μας;

Σ’ αύτόν πού έτσι θά σέ τιμήσει 
δώσε Χριστέ μου ολη τήν ευλογία 
σου. ΚΓ άς πάρεις φέτος τή χαρά 
νά· κουρασθή τό χέρι Σου!

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΠΑΤΡΙΘΤΑ1 .
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΨΙΜΟ ΤΗΣ ΠΙΤΤΑΣ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κυριακή 19 Ίανουαρίου 1964.
2ρα 5 μ. μ.

στο Ξενοδοχείο-/ «Άκροαόλ» 
(‘Οδός Πατιιοίων 51 - ’Αθήνα!)

«Kci τοΰτο ύμϊν τό αημ«ΐον*  εόρήσετε βρέφος 
έσπαργανωμένον κείμενον έν Φάτ-vQ» (Λ,ουκ. Β' 12.)

Του ’Αρχιμανδρίτου Δαμασκηνού Ααζαρίδου

'"Έκπληκτοι οι αφελείς καί εύλαδεΐς ποιμένες τής Βηθλεέμ 
ήκουογ κατά τήν ιστορικήν έκεινην νύκτα άπό τό στόμα τοϋ αγγέ
λου δτί «έτέχ&η σήμερον Σωτήρ». Αλλ’ άναμφιβόλως ή έκπληξίς 
των έκορυφώδη και έφδασεν εις τό άτροχώρητον δταν έλαβον μετ’ 
ολίγον τήν άλλην πληροφορίαν: καί οΰτο ύμίν τό σημεϊον*  εύρή- 
αετε βρέφος έσπαργανωμένον κείμενον έν Φάτνη δηλαδή τό ση
μάδι άπό τό όποϊον άά ανεγνώριζαν τόν γεννηβέντα Σωτηρα ήτο 
δτι δά εΰρισκαν ένα βρέφος σπαργό. ωμένονΓ τοποθετημένο μέσα 
στο παχνί τών αλόγων ζώων. Καί θά ήτο λοιπόν ό Σωτήρ βρέφος 
ασθενές και αδύνατον; Καί αυτός τόν οποίον μέ τόσες ελπίδες 
άνέμενε ό κόσμος, θά κατέκειτο β·;>έφος έσπαργανωμένον μέσα 
εις μιαν φάτνην; Μάλιστα! «Βρέφος έσπαργανωμένον κείμενον έν 
Φάτνη». Ιδού τί όί ποιμένες έκαλούν ο νά θαυμάσουν καί νά προσ
κυνήσουν. Καϊ αάτοϊ μέν έσπευσαν άμέσως νά έκτελέσουν τήν σύ- 
στάσιν τοϋ αγγέλου. ΊΗλθσν είς τήν Βηθλεέμ/ άνεζήτησαν και 
άνεΰρον και τό σπήλαιον και τήν Φάτνην καί τό Γίαιδίον καί εϊ" 
δον καϊ έθαύμασαν καί έδόξασσν τόν Θεόν δΓ δλα αύτά τά γε
γονότα. ΉμεΤς δέ σήμερον πού έορτάζομεν τήν γέννηαιν τοϋ Χρι
στού άς μιμηθωμεν τούς αγαθούς αύ’ ούς και απλοϊκούς ποιμένας. 
Νοερώς άς έλθωμεν πρός τό Σπήλαιον τής Βηθλεέμ και άς ακύψω- 
μεν έ,ύλαβίΚά μπροστά στό σπαργανωμένο αύτό βρέφος και άς με- 
λετήσωμεν τό μέγα τούτο «σημεϊον.· καί μυστήριον».

I «Βρέφος έσηαργανωμένον κείμενον έν Φάτν.ο»»
Και δμως αύτό τό ασθενές Βρέφΐ’ . τό σπαργανωμένον προχεί

ρων πού έχει ώς κούνια μία φάτνη ό/·.·όγων ζώων, είναι <*ό  Θεός, 
οστις έφανερώθη έν ααρκϊ», εΐναι ό ένανθρωπήσας Ζιάγσς τοϋ Θεού. 
Είναι ό αχώρητος. Είναι ό βασιλεύς τοϋ ουρανού καί της γής. Καί 
έρχεται νά έπισκεφθή τήν γην μέ τόσην άπλόΤητα καί άφάνειαν 
καί πτωχείαν I ’Έρχεται ώς ταπεινόν καί αδύνατον Βρέψος, Αυτός 
πού άνέκαθεν εύρίσκετο εϊς τούς κόλπους τοΰ έπουρανίου Πατρός. 
Τοποθετείται τώρα εις τήν αγκάλην πτωχής γυναικόζΓ τής ταπει
νής καί σεμνής κόρης τής Ναζαρέτ. Διατϊ άραγε τόση άπλότης καί 
άφάνεια; Διότι ό σκοπός διά τόν .όποιον έρχεται το θαυμαστόν 
αύτό βρέφος στή γή μας είναι ένας: νά ΰυντριψ^ γήν'ένωπά- 
taev καϊ τήν άλαζωνείάν καϊ νά ατών τήν.άγά'

. άπ^ότητα καϊ τήν τοπείνωβϊν.
ΤΟ έγωϊσμός ήτο έκεΐνος/ ό όποιος έκαμε τόν πρώτον άνθρω

πον νά ξεπέση άπό τόν ύψηλόν προορισμόν του καί νά καταστρο
φή. Έλησμόνησεν ό άνθρωπος δτι είναι δημιούργημα τοΰ Θεού 
καϊ ήθέλησε νά γίνη Θεός» άνεζάρτητος, ϊσος μέ τόν Θεόν,- καί 
5Γ αύτό έπεσε καί κάτήντησε έγωϊστής. Άπό τότε ή εγωπάδεια 
έγινε τό σαράκι πού κατατρώγ-^υ τυ« γχνα-τής■ άνθρωπο·τη··Ός»
6 κορμός πόσης αμαρτίας.

"Οταν δέ λέγωμεν έγωϊσμόν δέν πρέπει νά έννοήσωμεν τήν 
σεμνήν και νόμιμον καί φυσικήν αγάπην πρός τόν εαυτόν μας, ήτις 
δέν έχει τίποτε τό έπιλήψιυον/ άλλά τήν έγωπάθειαν πού ζητεί 
νά ύποτάξη κάτω άπό τό έγώ της τούς πόντος και τά πάντα; τήν 
έγωπάθειαγ, πού μας κλείνει μέσα στον εαυτόν της και μάς κάμει 
νά μή βλέπωμεγ τίποτε άλλο έκτος άπό τό έγώ μας. Τήν έγωπά- 
θειαν ήτις ασεβεί, περιφρονεϊ κάθε ιερόν και δσιον και αληθινόν 
και επιδιώκει νά τσάκιση τούς άλλους γιά νά μείνει μόνη της. 
Αύτή τά θέλει δλα ιδικά της, τά συγκεντρώνει δλα στον εαυτόν 
τηςΓ δέν αναγνωρίζει κανένα δικαίωμα μήτε στον Θεόν μήτε.ατούς 
άλλους ανθρώπους.

’Απέναντι ταϋ Θεοϋ ή αδιαφορεί ή ασεβεί λησμονούσα δτι ό 
άνθρωπος δσον ύψηλά και αν ϊσταται δέν παύει δμως τοϋ νά είναι 
σώμα έτερόφωτον καί έχει ύποχρέωσιν νά άποβλέπη εύλαβώς 
πρός τόν ήλιον του, τόν Θεόν.

’Απέναντι τών συνανθρώπων της ή έγωπάθεια ουμπεριφέρετα 
μέ άπανδρωπίαν σκληρότητα αλαζονείαν καί αδικίαν καταπατούσα 
διά λόγων καί έργων καί πράξεων ολους τούς άλλους άναιδώς.

Αότός είναι ό «άνθρωπος τής αμαρτίας/ ό υιός τής απώλειας 
ά αντικείμενος καί ύπεραιρόμενος έπί πάντα λεγόμενον Θεόν ή 
σέβασμα» (Β' Θεα. Bf 3-4). Έάν ρίψωμεν έν βλέμμα μέσα στήν κοι
νωνίαν τήν σημερινήν θά συναντήσωμεν τόν έγοίπαθή σέ κάθε βή
μα τής ζωής μας Θά τόν ’ίδωμεν νά άποουνθέτη τήν οικογένειαν 
μέ τήν δυναμίτιδα αΰτήνΓ πού λέγεται διαζύγ^ον καί τό όποιον είς 
τελευταίαν άνάλυσιν δέν είναι τίποτε άλλο παρά εγωισμός, θρέμ
μα καί βλάστημα τής έγωπαθείας. Έάν έξετάσωμεν οιονδηποτε 
άλλο κακόν έξ εκείνων τά όποια συγκλονίζουν καί βασανίζουν τό 
κοινωνικόν σώμα θα ίδωμεν δτι δλα εΐναι παιδιά του εγωισμού

Μέ μίαν λέξιν ό έγωϊσμός άποσυνθέτει τήν κοινωνίαν/ την οι
κογένειαν, τάς κοινότητας τών ανθρώπων, τούς λαούς καί τούς 
κάμνει νά μή μπορούν νά συνεννοηθοϋν μεταξύ των, ρίπτει τούς 
μέν εναντίον τών δέ, παρασύρει αυτούς είς αγώνας έξοντωτικοδς, 
εναντίον αλλήλων# φυγαδεύει τήν ειρήνην/ δολοφονεί τούς πρω· 
τεργάτας τής ειρήνης καί τής δικαιοσύνης/ τούς τυφλώνει μέχρι 
τοΰ σημείου ώστε νά όμιλοϋν στον 20όν αιώνα περί χρωμάτων καί 
φυλετικών διακρίσεων.· δέν τους άφίνει νά άντιληφθοΰν τήν μαυρί- 
λα τής ψυχής των. ’Έρχεται λοιπόν μέ τήν ταπείνωσήν — Βρέφος 
έσπαργανωμένον κείμενον — διά νά παταχθή ό έγωϊσμός αυτός/ 
διά νά διδάξη ευθύς όπό τής γεννήσεώς του δτι άποστρέφεται και 
μ^αεΐ τόν έγωϊσμόν καί τούς έγωϊστάς? ευλογεί δέ καί καθαγιά
ζει τήν ταπείνωσιν και τήν απλότητα.

«Βρέφος έαΜργανομένον κείμενον έν
Τόσον λοιπόν αδύνατον καί ασθενές νήπιονΚα» θά ήτο δυ~ 

νατόν νά περιμένη κανείς δτι αύτή ή αδυναμία θά ένίκα τον φί- 
λαυτρν κόσμον καϊ δτι ή τόση πτωχεία θά μετεβάλλετο εις δό
ξαν; Μάλιστα αύτά θά γίνη. Ή Παρθένος Μαρία καί ό δίκαιος 
Ιωσήφ καί όσοι άλλοι εΐχον ακούσει τάς προρρήσεις τών προφη
τών καί τά μηνύματα τών αγγέλων περί τού Μεσσίου Χρίστου ασφα
λώς θά ήσθόνθησαν μεγόλον φόβον τώρα πού είδαν τόσην άδυ*  
νσμίαγ καί ασθένειαν. Δέν βλέπετε τί γίνεται; Έκεϊ ε?ς τά Ιερο
σόλυμα ό Ηρώδης ακονίζει τήν μάχαιρόν του καϊ ετοιμάζει τά 
στρατεύματα του και. ζητεί «τό Παιδίον του άπωλέσαι αυτό». Τί 
ήδόναντο νά κάμουν δύο πτωχοί καϊ αδύνατοι άνθρωποι γιά νά 
αντιμετωπίσουν τόν ισχυρόν ηγεμόνα και έξουδετερώσουν τά δαι
μόνια σχέδιά του; Πώς ήτο δυνατόν μία κόρη αδύνατος καί ένας 
γέρων μαραγκός? ό Ιωσήφ; νά ύπερασπισθοϋν τήν ζωήν τοϋ Παι
διού; Ιδού δμως δτι έρχεται άνωθεν ή προστασία καί η βοήθεια. 
Τό Βρέφος ευθύς άπό τής πρώτης στιγμής τής γεννήσεώς του τό

(Συνέχεια ε!$ τήν 4ην σε?νίδα)
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ΉοΟ οίδε-ιχι ή' sAy.ai.pio. δπως 
έκφράσω τίς έντυκώσεις μου δώ 

’ τό ταςείδι πού έίγα τήν ■ καλήν 
τύχην άπό 50 χρόνια, νά τϊροοκυ- 
νήσω τά ποθητά και νοσταλγικά 
μέρη πού έχει’ ή Πατρίδα. Μέσον 
.Ρόδου, Μαρμαρά, Μοϋγλά, μέ λε- 
ωφορεΐον Ταλάμονη ■ Γιουσέκου- 
μου έφθάσαμε εις τήν ποθητήν 
Μάκρην. Τό ταξείδι ήταν ώραϊο. 
"Αμα άντίκρυσα τά άγαπητά μου 
έκεΐνα τοπεία ένθυμήθηκα τήν παι 
δικήν μζιυ ηλικίαν, μέ τούς φίλους 
μου, τούς συμμαθητές· μου. "Ενας 
έξ αύτών μάλιστα εύρίσκετάι έν 
τή ζωή. εΐναι δ αγαπητός δάσκα
λος κ. Γεώργιος Ιΐολίτης. θά έν- 
θυμηθής, άγαπητέ Γιώργο,-άμα 
διαβάτης πώς είμαι ο γείτονας-καϊ 
συμμαθητής Σου, πού έπάίζαμε 
μαζύ είς τό Κεσή Καπού, είμαι δ 
Σταύρος Κ. Κ’.λμέτης μέ τό πα- 
ρατσούκλι τής Μά,υ,μης μου «Τού 
Μονιού». Μ.έ τόν ’αδελφό σάς"τόν' 
μακαρίτη, μάλιστα, τόν Γιάννην, 
έοαρούσαμε τό φουρν'έλζ·/ εις τήν 
Γραμμήν. Τό ένθυμείσαι πιστεύω 
άγαπητέ, άλλη μιά.’φορά μοϋ δί
δεται ή εύκαιρία νά γράψω διά 
τήν Πατρίδα. Τά ήθη καϊ έθιμα 
άπό τήν Αμερικήν εΐχα γράψει 
είς τήν τότε Εφημερίδα τοΰ Συλ
λόγου «Τελμησσός·.’ έπί Προεδρί
ας τοϋ αειμνήστου Μιχαήλ' Σα
ράφη 2—3 άρθρα.’ Γράφω τώρα 
τίς .έντυπώσε.ις μου άπό τήν Ha-, 
τρίδα. τήν Νέαν Μάκρην.

ΤΗταν Σεπτέμβριος' όταν άντί
κρυσα τήν Μάκρην. Μοδ ήλθε ρί
γος. Δέν ήταν ή ώραία έκείνη Μά
κρη άλλά μιά έρειπωμένη άπό 
σεισμόν και άπό πολιτισμόν πόλις 
πού άνθόΰσε 'μέ τόν 'Ελληνικότα
τος πληθυσμό της, άλλοτε, μέ τά 
σχολεία καϊ μέ τά ώραϊα σπίτια, 
της καί τίς Εκκλησίες.' Μά ήταν 
κατεστραμμένη όιπό σεισμό.

'Έκ'λαύα δλην εκείνην τήν νύ
χτα. Δέν είχα κανόναν νά πω τόν 
πόνο μου, πού αισθανόμουν, καλά 
.καϊ ήξευρα τήν Τουρκικήν γλώσ
σαν καϊ δέν έδυσκολευόμουν νά 
μιλήσω. Λοιπόν άγαπητοί μου ο- 
λη ■ ■ έκείνη ή περιφέρεια άπό

■τά Καρακόλια έως τδ Κορδόνι καί 
έως τό Αικαστήριον δέν φαίνεται 
τίποτε. Είναι δλα κατεστραμμένα. 
Μόνον ή Ιίασπατούρα καί, τό Τζα- 
μϊν έκεΐνο τό στενό. Σείς οί παλαι- 
ότεροι θά' ένθυμεΐσθε πού πας στοΰ 
θείου Κρεμμυδά τό σπίτι είναι δ
που.ήταν καί τό χαμάμι, δλα τά- 
άλλα είναι κατεστραμμένα. Μετά 

■άπό τήν Ιίασπατούρα, προχώρη
σα δεξιά, έπήγα είς τόν"Αγιον. Νι 
-κόλαον, έκείνη δλη ή περιοχή, τά’ 
σπίτια της στέκουν κλειστά καί έ-’ 
ρειπωμένα. δπως ήταν. Κατοικούν 
μόνον σέ κείνα πού είναι σέ καλή 
κατάστασι.. Άντίκρυσα τήν έκ- ■ 
κλησίαν. Τήν έχουν κατεδαφίσει. 
Ήρώτησά καί ,μοΰ είπαν θά κτί
σουν μουσεϊον. ’Έκ.λαψα πικρά,; 
άγαπητοί μου. Θυμήθηκα τά πε- . 
ρασμένα και είπα: Έγώ σ’ αύτήν 
τήν άγίαν έκκλησίαν έλεγα τόν 
’Απόστολο καί πολλές φορές έ- 

’ίιόίράξα"τόν άρτον τόϋ Αγίου-?«- 
κ.ολάου τοΰ άειμνήστου. Νικολάου 
Λουϊζίδου τών Εύεργετών τής 
Μάκρης καί Αιβισίόυ. ΈνθυμόΟ- 
μαι τήν νονά μου, τήν άείμνη- 
στο.ν Καλλίόπην, ή όποια μέ φιλοΰ 
σε δταν μέ -έβλεπε. ’Έπειτα προ
χώρησα'νά βρώ τό σπίτι μας. τό 
είχαν καταδαφίσει.Έπήγα είς τήν 
Γέφυραν, ένθυμήθηκα πού έπαι
ζα, Έκεΐ στο ποτάμι δίπλα έκτι
σαν άλλη γέφυρα- σιδερένια. Έπή- 
γά είς τοϋ Μαρατσίνου. Δίπλα 
ήταν ·τό. δικό μας σπίτι, είδα τόν 
κήπον μας πού είχε τίς λεμονιές 
καί τίς πορτοκαλιές κΓ έμπήκα 
μέσα καί μέ ,συγκίνησι έκοψα ένα 
λεμόνι καί τό έχάδεψα καί έκλα- 
,ψα.. θυμήθηκα πού τίς είχα φυ-, 
τεύσει έγώ.ΕΙδα δέ νά κτίζουν νέα 
κτίρια, Τελωνεϊον, Δικαστήριο·»1 
καί κάνανε ύπονόμους. ’Έχουν 
κτίσει-καϊ νοσοκομείο.’ Στό Λιβί- 

:σι δέν έπήγα άπό τήν’ συγκίνησί 
μου ήθελα, νά φύγω, δπως τό ' 
ρητόν «ήλθον είδαν καϊ άπήλθον». 
Μεγάλης έντύπωσιν .μοϋ έκανε 
πού δέν είδα ζώα καμήλες καί 
γαϊδούρια. Τώρα έχουν αμερικα
νικά. αυτοκίνητα.

. ΣΤ ΑΪΤΟΣ ΚΙΛΜΕΤΗΣ

ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡίΔΟΣ

Άπόσηαμα άπό τό βραβευμένο ΰπό τής ’Ακαδημίας, ’Αθηνών 
έργον τοΰ Κωνοτ. Λαμέρα, «Ή Μάκρη καί τό Λιβίσι» τήν έκδο
σι τοϋ όποιου άνέλαβεν ίιπό τήν προστασίαν του ό Σύλλογος,

Ε Ο Ρ Τ A I
Οί Λ,υβησιανο: άντήλλασσον | 

έπισκέψεις κατά τάς ονομαστικός} 
τών συγγενών καί. φίλων έορτάς, 
ώς καί κατά τάς μεγάλας εορτάς 
τής χριστιανοσύνης.

Ό Επισκέπτης δφειλεν εισερ
χόμενος νά άφαιρέση τά ύποδή- 
ματα αύτοΰ είτε είς τό «άν.ά'ν» 
είτε είς τό «κατέφλιν» καί 
είτα έκώθητο είς τά «μεντέράκια» 
έκλαδόν. Είς τό μέσον τοΰ 
«σπητιοΰ» ήτο τό «τραπιζάκιν» έ-. 
π! τοΰ όποιου έτοποθετοΰντο γλυ
κίσματα, συνήθως «μπακλαβά» ή 
«σαραγλϊ» άπό τά όποια . ά επι
σκέπτης έλάμβανε. τεμάχιον καϊ

I έξέφραζε συνήθως τήν γνώμην του 
ι περί τής .επιτυχίας τοΰ γλυκίσμα
τος καί ήδχετο είς τήν οϊκοδέσποι- 
ναν τό «γειά ,'ς.τά χέρια σου, άμ’ 
τΐ καλόν.πού ’νειν».

Κατά τάς έορτάς ’ ταύτας δμάς 
. νέων έπεσκέπτετο τούς έορτάζον- 
τας μετά' έγχιυρίων. μουσικών δρ-' 
γόνων, φέροντες περί τό φέσιον έ- 
ορταστικόν μανδήλιον μετά άν- 
θέων.

Αί τοιαϋται επισκέψεις έγίνον- 
το συνήθως κατά τήν νύκτα, δπως 
καί οί άρχαίοι κώμοι; περετείνον- 
το δέ έπί- μίαν καί δύο ώρας, καθ’

Συνέχεια είς- την 4η Σελίδ»
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ΠΑΛΑΙΟΙ KAI ΝΕΟ! ΑΝΤΙΛΑΛΟ! · · > ·^^
TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΗ

ΚΑΑΛΙΣΤΡΑΤΟΣ&ΠΡϋΚΑΑ
Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

(Συνέχεια έκ του ποοηνου'ΐ =’'■**;)
Στό μεταξύ ό Πλοίαρχος διαμοί

ραζε σ’ όλο τό πλήρωμα σιδερένια 
πελέκια κα’ι στούς έπιβάτες κοντά, 
δίκοπα, μαχαίρια.

—Δύσκολα θά μπορέσω νά χει
ριστώ ένα τέτοιο όπλο, Καπετάνιε, 
παραπονύθηκε ό Καλλίστρατος, όταν 
έπαιρνε στά χέρια του τό μικρό ξί
φος. Δέν υπάρχει άλλο μεγαλύτερο;

Τά έπιδρρμικά πλοία εΐχαν φθά- 
σει} πιά, πολύ κοντά. Τά σκαριά: 
τους, μαύρα, έφιαλτικά μαζί μέ τά 
κρανιοφόρα άκρόπρωρά τους, προξε
νούσαν, σ’ όλους, αποτροπιασμό. 
Σχεδόν, άμέσως, οί καταπέλτες, άρ
χισαν νά εκσφενδονίζουν τις μπάλες 
πρός τή μεριά τους, σάν υπερκό
σμιο χαλάζι απίστευτης πυκνότη
τας.

"Ομως, οί πιο πολλές άστοχου- 
σαν, "Ετσι, οι άντίπαλοι κατάλαβαν 
ότι δέν διέτρεχαν, άπ’ αυτές, σοβα
ρό κίνδυνο' κι’ άφού ζύγωσαν, όσο 
περισσότερο μπορούσαν στό έλληνι- 
κό καράβι, έρριξαν μεγάλες άρπά- 
γες ίμέ σκοινιά, πού γάντζωσαν πά
νω στά παραπέτα. Μέσα σέ λίγα 
λεπτά, δυό :— τρία, στίφη άπό «με
λαψούς, σαρικοφόρους άνδρες, κινή
θηκαν γιά τό -κατάστρωμα.

Έκείνη τή στιγμή, ναύτες και ε
πιβάτες τού ελληνικού σκάφους, πε
ρίμεναν τήν προσταγή, τού Πλοι
άρχου, γιά ν’ ανταποδώσουν ενδε
χόμενα χτυπήματα. Σ’ αύτό τό λί
γο, τό ελάχιστο διάστημα, έπικρα- 
τουσε σιωπή καί μόνο τό τρίξιμο τών 
κοπαρτιών «κΓ ό παφλασμός τών κυ
μάτων άκούγονταν, καθώς χτυπού
σαν, σάν εκδικητικά στοιχεία, στά 
πλευρά τού σκάφους. "Ολοι, όσοι 
βρίσκονταν έκεΐ -μέσα, κρατούσαν ! 
τήν αναπνοή τους, μπροστά στό με- 1 
λαψό κίνδυνο ώς κι’ ή ροή τού χρό
νου, θαρρούσε κανείς, πώς εΐχε στα- 
μ στήσει...

Ή μάχη βρισκόταν στήν πιο α
πίθανη φάση, της. Οί κραυγές τών 
επιτιθεμένων, άγριες, φοβερές, ανα
κατεύονταν μέ τά κλάματα και τά 
παρακάλια τών έπιβατών. Σέ κά
ποια στιγμή, ό Πλοίαρχος, βρέθηκε 
κάτω άπό τό βάρος ένός γιγαντό
σωμου μαύρου! Ή κυρτή σπάθα του 
άστραψε, ανελέητη, απαίσια, εκτυ
φλωτική, μέσα στόν καλοκαιριάτικο 
ήλιο, πού μεσουρανούσε. ’Ακριβώς, 
τότε, φάνηκε ξαφνικά ό Καλλίστρα
τος. Εΐδε τόν κίνδυνο πού διέτρεχε 
ό προστάτης του και δέν έχασε και
ρό. Μ’ ένα ανάλαφρο πήδημα, βρέ
θηκε πίσω, άπ’ τό γίγαντα καί του 
βύθισε, στήν πλάτη κι’ ύστερα στό 
•νεφρό, τό κοντομάχαιρό του: κι’ ενώ 
τό αΐμα τόν έβαφε ολόκληρο, 
ό μελαψός έχθρός κατακυλοΰσε, 
βαθειά, νεκρός, μέ μιά έκφρα
ση πόνου, που διαγραφόταν στό 
μισάνοιχτο του στόμα...

Ό πανικός -κι’ ό θάνατος άπλω
ναν, ολο και πιο πολύ, τίς πένθιμες 
φτεροΰγες τους, πάν’ άπό τό αίμό- 
βαφτο σύμπλεγμα, μαύρων καί λευ
κών.

Οί έπιβάτες, άνδρες καί γυναίκες, 
έξακολουθούσαν νά μάχονται απε
γνωσμένα, πλάϊ στό πλήρωμα.

’Ανάμεσα στις φωτιές, που εΐχαν 
άναφτή, έδώ κι’ έκεΐ στην κουβέρτα, 
στούς καπνούς, άλλά καί στούς ά- 

‘πανωτούς κροταλισμούς, πού παρή- 
γαν οί καταπέλτες, ορθός, σάν ημί
θεος, ό Καλλίστρατος, πολεμούσε μ’ 
αφάνταστο πείσμα, δίπλα στόν Πλοί-, 
αρχο, σ’ αυτόν, που μέ τό δεξί του 
χέρι, 'κρατώντας τό πελέκι καί μέ τ’ 
αριστερό τό τιμόνι, μαχόταν άδιά-' 
κόπα, κανόνιζε ελιγμούς, έδινε απα
νωτές προσταγές.

—Λίγο, άκόμα, καί καθαρίζουμε, 
άπό τό σκάφος, τό βα-ρβαρικό μία
σμα!, ακούστηκε, σέ μιά στιγμή, ή 
φωνή τοΰ νεαρού Καρμυλησσέα.

‘Η δράση του αυτή, πριν προλά- 
βη νά ένθσρρύνη τούς "Ελληνες μα
χητές, πνιγόταν μές στόν πάταγο 
πού προξενούσε τό κατάρτι, καθώς 
τσακιζόταν, σάν παιχνίδιάρικη, πυ
ρίκαυστη, βέργα. Τά πανιά του, ό- 
λόφλογα, όπως ήταν, άρχισαν, τώρα 
νά απελπίζουν, αυτόν, τόν ατρόμη
το, τόν ακατάβλητο Μικρασιάτη, ε
νώ φώτιζαν, μ’ άγρια χαρά, τις φρι- 
κώδικες μορφές τών μεγάλων τερά·? 
των.

sfe

Τά τρία πειρατικά πλοία εΐχαν α
νοίξει δλα τους τά πανιά καί, δπως 
βρίσκονταν, τό ένα πίσω άπό τ’ άλ
λο, φαίνονταν μέσα στό πέλαγος, 
σάν ένα φειδωτό, φευγαλέο, τέρας.

Ό ’Αρχηγός τών μαύρων, πού ή
ταν μέσα στό πρώτο σκάφος, επιθε
ώρησε τους λευκούς αιχμαλώτους.

—Δέ μείναμε ούτε δέκα, ψιθύρισε 
ό Καλλίστρατος, στόν Πλοίαρχο.

—Καλλίτερα νά μή μέναμε κι’ ε
μείς, άπάντησ’ έκεΐνος. Άπό τή στι
γμή ετούτη αρχίζει ή αποκτήνωσή 
μας...

Πραγματικά, δέν πέρασε πολλή 
ώρα, όταν πλησίασαν, αυτούς πού 
έπιζήσανε, άπό τή σφαγή, δυό πα
νύψηλοι μαύροι. Ό πρώτος κρατού
σε, κοντές, χοντρόκρικες αλυσίδες, ό 
άλλος ένα, βαρύ, σφυρί κι’ άμόνι, 
Μ’ άνείπωτη ταχύτητα, άλλά καί μ’ 
έπιδεξιότητα μοναδική, πού πρόδι- ( 
ναν μακρόχρονη πείρα σέ μιά τέτοια

ασχολία, οί δυό πειρατές, έδεσαν, 
τά πόδια τού καθενός, πάνω σέ σι
δερένιους πασσαλίσκους, πού βρί
σκονταν στερεωμένοι σέ κανονικές 
αποστάσεις, στήν κουβέρτα.

Δυό - τρεΐς γυναίκες, οί μόνες πού 
εΐχαν σωθή, άπό τόν άναπάντεχο ό
λεθρο, δταν ένοιωσαν, πώς εΐχαν γί
νει αναπόσπαστα εξαρτήματα τού 
πειρατικού πλοίου, άρχισαν νά φω
νάζουν, βραχνά, άναρθρα. Τότε, κά
ποιος σκληροτράχηλος ναύτης, μ’ έ
να μαστίγιο στό χέρι, τίς πλησία
σε...

Πόσες φορές κατέβασε τό βούνευ
ρο στά πρόσωπα καί στις ράχες τών 
δυστυχισμένων εκείνων θηλυκών πλα
σμάτων; Ήταν αδύνατο νά ξέρη τό 
πορωιμένο του μυαλό, μά ούτε καί 
τά θύματά του, γιατί στό μεταξύ, εί
χαν χάσει τις αισθήσεις τους.

Ό Καλλίστρατος, κοιτούσε, σιω
πηλός, δλη τή διαδικασία τής κα
ταρράκωσης τής ανθρώπινης έλευ- 
θευρίας κι’ αξιοπρέπειας καί προ
σπαθούσε νά βρή κάποιο τρόπο, γιά 
τήν έλευθέρωση αλών τους. "Ετσι, κά 
θε μόριο τής πνευματικής του δύνα
μης βρισκόταν στό κορύφωμα τής 
έντασής του χωρίς, δμως, κανένα 
θετικό αποτέλεσμα.

—«Πού πήγε τόση τετράγωνη 
οκέψη, που δλα τής φαίνονταν εύκο- 
λόλυτα, δταν φοιτούσα οπή Σχο
λή;», σκεφτόταν. «Τώρα, πώς δέ μπο
ρώ νά σκεφτώ κάτι που θ’ ανακού
φιζε δλους μας;»,..

Ή νύχτα, έπεφτε σκοτεινή, μαύ
ρη, σάν αυτή τήν καραβογραμμή, 
πού σήκωνε, πάνω στή ράχη της, τά 
σάρκινα τρόπαιά της.

-—-Κι’ ούτε φεγγάρι, τουλάχιστο 
γιά παρηγοριά, ακούστηκε κάποια 
φωνή, άνάμεσ’ άπό τούς δεσμώτες.

—Αύτό δέν εΐναι καί τόσο παρη
γορητικό, άν τό πάρουμε, άπό τήν 
πρακτική του πλευρά, άντιλόγησε ό 
Πλοίαρχος, άλλά κάποια απάντηση 
στό ερώτημα;: Πού μάς π η-: 
χαίνουν;

Τά τρία πειρατικά σκάφη εΐχαν 
κατεβάσει τά πανιά τους και μέ έν
τεχνους, κωπηλατικούς ελιγμούς, έμ
παιναν σ’ έναν ευρύχωρο κόλπο, πού 
φαινόταν καί σάν λιμάνι.

Μακρόστενα κτίρια, παράξενου άρ 
χιτεκτονικοϋ ρυθμού, στόλιζαν τήν 
άμμώδικη. παραλία κι’ οί κάτοικοι, 
άλλοι πλούσια κι’· άλλοι φτωχικά 
ντυμένοι, συγκεντρώνονταν, ράθυμα, 
πρός τή μεριά τών πλοίων, πού πλη
σίαζαν στήν παραλία.

—’Αρκετές ήμέρες μάς κράτησε 
ετούτη ή θαλασσοδρομία, μουρμού
ρισε ό Καλλίστρατος, στ’ αύτί τοΰ 
Πλοιάρχου.

Έκείνη τή στιγμή, οί ίδιοι, πα
νύψηλοι ναύτες πού αλυσόδεσαν τούς 
αιχμαλώτους, ξαναφάνηκαν, μέ τά 
βαρεία τους εργαλεία κι1 έλυσαν, έ
ναν —- ένα, καί τούς δέκα.

CO Πλοίαρχος, τότε, τους συμβού
λεψε, σιγανά νά τρίψουν τά μέλη 
πού εΐχαν δεθή, μέ τά δάχτυλά τους, 
γιά τήν επαναφορά τού αίματος στήν 
κανονική του κυκλοφορία.

Δέν πρόλαβαν, δμως, ·νά εφαρμό
σουν μιά τέτοια εύεργετική εντριβή, 
δταν οί δύο απαίσιες μορφές τού 
πληρώματος πέρασαν στά χέρια ό
λων, άλλες, πιο λεπτές, αυτή τή φο
ρά, άλυσσίδες, Κατόπι, ιμέ σπρωξιές, 
καί κλωτσήματα, οί μαύροι έκεΐνοι 
τερατόμορφο ι όγκο ι, άπο β ί βαζαν, 
στή στεριά, τό ανθρώπινο φορτίο 
τους.

Ό Καλλίστρατος καθώς εΐχε πέ
σει, άπό τήν ανέλπιστη έκείνη μετα- 
χείρηση, πάνω σέ κάποιο κωπηλάτη, 
ρώτησε μέ νεύματα, σέ ποία χώρα 
βρίσκονταν.

•—-Νουμάντια, άπάντησ’ έκεΐνος
ξερά...

Τό πέρασμα τών κρατουμένων, ά
νάμεσ’ άπό τό πλήθος, ήταν μαρ
τυρικό. Παιδιά, άγόρια καί κορίτσια, 
κατάντησαν τούς δυστυχισμένος, πε
ραστικούς, δέσμιους, στόχους σκο
ποβολής, ρίχνοντας τους, μέ σφεν
δόνες, κλούβια αυγά ή πετώντας 
τους κατάμουτρα σάπια όπωρικά.

Ή σκέψη τού Καλλίστρατου, ύ- 
στερ’ άπό τόσες κακουχίες καί τα
πεινώσεις, έπαψε πιά νά λειτουργή 
καί μιά απάθεια, υπέρκοσμη, απλώ
θηκε σ’ ολη του τή ψυχή...

Συνέχεια ει$ τήν 4η Σελίδα

Ή τελειότερη μορφή κινηματογράφου

‘0 κινηματογράφος τά τελευταία 
χρόνια στρέφεται ολο καί περισσό
τερο πρός τήν αναζήτηση τής άλή-
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ΕΦΘΑΣΕ Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΖΑΧΑΡΗ

SANO SUGAR
ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ CHIMI0- 
THERAPICO ITALIANO τοϋ Μιλάνου

Άνωτέρα άπό κάδε παρόμοιον 
προϊόν πού έκυκλοφόρησε “ως 
τώρα ί

Καί εις τό ίίμιου τής τιμής.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ:
Είς τά Κεντρικά Φαρμακεία 

κα! Παντοπωλεία

θείας. Καί σάν ένα νέο μέσο έκφρά- 
σεως αυτής τής αλήθειας μάς πα
ρουσιάζει τώρα τό Σινέραμα πού εΐ
ναι ή τελειότερη μορφή τής κινημα
τογραφικής τεχνικής καί θεωρείται ή 
μεγαλύτερη εφεύρεση τοΰ κινηματο
γράφου μετά τήν έφεύρεση. τού ή
χου.

"Αν δμως τό Σινέραμα ήρθε στήν 
’Αθήνα μόλις τώρα τό καταπληκτι
κό θέαμα πού προσφέρει κρατά εδώ 
κι’ άρκετά χρόνια τό πρόγραμμα τών 
μεγαλύτερων .κινηματογράφων δλου 
τού κόσμου. "Αν άργησε τόσο νάρ- 
θη έδώ οφείλεται στήν πολυδάπανη 
εγκατάσταση καί λειτουργία του.

Συμμετοχή στη δράση
Καθώς ή πελώρια αυλαία του Ρά

διο Σίτυ — πού εΐναι ό μόνος κινη
ματογράφος στήν Ελλάδα πού δια
σκευάσθηκε ειδικά γιά Σ ινεράμα — 
άνοίγει γιά νά ξεσκεπάση μιά τε
ράστια ήμικυκλική' οθόνη ό θεατής 
μένει κατάπληκτος. Πριν λίγα λε
πτά ακόμα παρακολουθούσε, πάνω 
σέ ;μιά κανονική οθόνη, μιά σύντομη 
αναδρομή πάνω στήν πορεία τής 
έβδομης τέχνης καί ξαφνικά βρίσκε
ται μπροστά σ’ ένα θέαμα πού 6- 
μοιό τον δέν έχει δει ώς τώρα. Πριν 
δέ καταλάβη καλά - καλά τί τού συμ
βαίνει νοιώθει τόν εαυτό του νά κα
τρακυλά μέσα σ’ ένα τραινάκι του 
Λοΰνα Πάρκ πού τρέχει μέ ίλιγγιώ
δη ταχύτητα. Κατόπιν νομίζει πώς 
λικνίζεται μέσα σέ μιά γόνδολα στά 
κανάλια τής Βενετίας καί τραβιέται 
νά μήν πιτσιλισθή άπ’ τά νερά τοΰ 
ωκεανού βλέποντας νά κάνουν θαλάσ
σιο σκι στις άκιές τής Φλόριντας, 
ή νά πετά πάνω άπ’ τήν ’Αμερική 
άπ’ τήν μιά άκρη οπήν άλλη.

Τό Σινέραμα δεν εντυπωσιάζει πε
τώντας μαχαιριά ή άλλά άντικάμε^ 
να στόν θεατή. Τό άντιθετο μάλιστα. 
Δίνει τήν έντύπωσι δτι τόν άρπάζει 
άπ’ τό κάθισμά του καί τόν μεταφέ
ρει μέσα στήν εικόνα.

Μιά έπανάτταση ■
Πώς δμως γεννιέται στόν θεατή τό 

συναίσθημα δτι συμμετέχει στή δρά- 
ση ή ,

Τό Σινέραμα εΐναι πραγματικά 
μιά επανάσταση οπόν τομέα τής κι
νηματογραφικής τεχνικής. Βασικά 
εΐναι ένα σύστημα πού τό θέαμα πού 
προσφέρει καλύπτει δλο τόν ο
πτικό καί άκουστικό χώρο τού θεα
τού κατά τέτοιο τρόπο ώστε νά τού 
παρουσιάζονται τά άντικείμενα άνά- 
γλυφα καί οί άνθρωποι σάν ζωντα
νοί, ό δέ ήχος νά τόν άγκαλιάζη ά
πό παντού και νά τού δημιουργεί τήν 
ψευδαίσθησι δτι βρίσκεται μέσα στήν 
εικόνα πού βλέπει. Αυτό επιτυγχά
νεται χάρις στήν ταυτόχρονο λήψι 
τής ταινίας άπό τρεΐς μηχανές πού 
άποτυπώνουν τήν εικόνα άπό τρεΐς 
διαφορετικές γωνίες λήψεως μέ μιά 
διαφορά 46 μοιρών ή μια άπ’ τήν 
άλλη. Ταυτόχρονα σέ μιά μαγνητο- 
φωνοταινία άποτυπώνεται ό ήχος κι’ 
οί φωνές πού συνοδεύουν τήν εικόνα 
μέ έξ έπτά ή εννέα μαγνητικές έγ
γραφες.

Οί ταινίες αυτές προβάλλονται ά
πό τρεΐς μηχανές προβολής μέ ειδι
κούς φακούς, πάνω σέ μιά τεράστια 
ήμικυκλική οθόνη, ενώ πολυάριθμα 
μεγάφ&>να άναμεταδίδουν .μέσα στήν 
αίθουσα τόν στερεοφωνικό ήχο τής 
φωνοταινίας χάρις σ’ ένα πολύπλοκο^ 
ήχητ ι κό σύστημα.

Ή έφευρεσι τού συστήματος Σι
νέραμα οφείλεται στον μακαρίτη 
Φρέντ Γουώλλερ πού πριν τριάντα 
χρόνια άρχισε νά σκέπτεται πώς θά 
μπορούσε νά βρή ένα σύστημα πού 
νά δίνη τίς τρεΐς διαστάσεις πάνω 
στήν όθόνη.

"Υστερα άπό μακροχρόνιες έρευ
νες ώδηγή.θηκε στό συμπέρασμα οτι 
αυτά καθ’ έαυτά τά μάτια μας -— 
λόγω της κατασκευής τους — μπο
ρούν νά συλλάβουν ένα πολύ μικρό 

• ποσοστό τού αναγλύφου τών αντι
κειμένων, οσο ακριβώς .καί ή οπτι
κή μας γωνία.

Ή πρακτική εφαρμογή αύτών τών 
συμπερασμάτων δμως δέν ήταν τό-, 
σο εύκολη. Στήν άρχή ό Φρέντ Γου
ώλλερ άρχισε νά γυρίζη ένδεκα ται
νίες ταυτόχρονα καί τις προέβαλλε 
πάνω σέ μιά τεράστια έπίπεδη ο
θόνη πού ήταν ή μόνη γνωστή τότε. 
Μά ποιος κινηματογράφος θά μπο
ρούσε νά τήν χωρέση;

Ό Φρέντ Γουώλλερ δέν αποθαρ
ρυνόταν όμως καί τό 1937 παρου
σίασε στήν Παγκόσμια "Εκθεση τής 
Ν. Ύόρκης μιά σφαιρική οθόνη αυ
ξάνοντας έτσι τό πεδίο προβολής. 

Τι είναι το σημερινό Σινέραμα;
Μετά τόν πόλεμο ό Φρέντ Γουώλ

λερ συνέχισε τά πειράματα του καί 
.κατέληξε νά χρησιμοποίηση τρεΐς

ταινίες καί τούς ειδικούς φακούς πού 
χρημιμοποίησε στη λήψι καί στήν 
προβολή τους έκάλυπτε ένα οπτικό
πεδίο 146 μοιρών, λίγο μικρότερο 
άπ το οπτικό πεδίο τού άνθρωπον 
πού εΐναι 1 60 μοίρες, καί έπέτυχε νά 
δώση τήν αϊσθησι τοΰ βάθους στόν 
τελειότερο βαθμό.

Ή επιτυχία του δμως αύτή θά έ
μενε στό στάδιο τού πειραματισμού 
ίσως άκόμα άν ό Χέηζαρτ Ρήβς δέν 
άνεκάλυπτε ενα ηχητικό σύστημα πού 
νά ενισχύη τήν αϊσθησι τής πραγμα
τικότητας.

Ο Χέηζαρτ Ρήβς άπετύπωνε τούς 
ήχους κατά τήν λήψι τής ταινίας σ 
ένα ιδιαίτερο φιλμ μέ έξη μαγνητι
κές εγγραφές, Άπό τίς έγγραφες αυ
τές ό στερεοφωνικός ήχος άναμετα- 
δίδεται άπό πολυάριθμα μεγάφωνα 
τοποθετημένα πίσω άπ’ τήν οθό,η 
καί σέ διάφορα σημεία τής αιθούσης 
ώστε ό ήχος ν’ άγκαλιάζη άπό παν
τού τόν θεατή. (Τό Ράδιο - Σίτυ έ
χει τριάντα έξη 1 ).

Στις 30 Σεπτεμβρίου τού 1952 
έγινε η πρώτη εμπορική παρουσίαση 
τού Σινέραμα στό κοινό. Πριν ακόμα 
τελειώσει ή προβολή χίλια έκατό ά
τομα χειροκροτούσαν τό νέο αύτό 
σύστημα πού εντυπωσιάζει καί δια
σκεδάζει τόν θεατή.

Άπό τότε πέρασε άπό πολλά στά 
δια τελείοποιήσεως ώσπου νά φθά- 
ση στόν σημερινό βαθμό τής τε
χνικής τελειότητας. Ωστόσο τό όνει
ρο τού εφευρέτου του Φρέντ Γουώλ
λερ εΐχε έκπληρωθή.

Αν οι θεαταί τού Σ ινεράμα εΐχαν 
ενθουσιασθή τότε βλέποντας τά άν- 
τικείμενα ανάγλυφα πάνω σέ μιά 
οθόνη χιλίων οκτακόσιων ποδών μέ 
εξη. ώς επτά μεγάφωνα φαντασθ^τε 
πόσο καλύτερα απολαμβάνουν οι θε- 
αται τό θέαμα δταν οί όθόνες έχουν 
έπιφάνεια τριών έως πέντε χιλιάδων 
τετραγωνικών ποδιών κι’ ό ήχος ά- 
ναμεταδίδεται άπό τριάντα ώς σα
ράντα μεγάφωνα!

Η όθόνη τοϋ Σινέραμα
Ο θεατής πού θά πάη στό Ράδιο- 

Σίτυ θά δή μιά τεράστια ήμικυκλική 
όθόνη μπροστά του δταν άνοιξη ή 
αυλαία. Πρέπει νά πλησιάση πολύ 
κοντά γιά νά δη πώς ή όθόνη αυτή 
άποτελεΐται άπό χιλιάδες μέτρα λευ
κή κορδέλλα τοποθετημένη λοξά σάν 
μιά βεντάλια!

Οΐ κορδέλλα αυτή εΐναι άπό γυά
λινες ίνες μέ ένα στρώμ.μα λευκού 
πλαστικού καί διάτρητη. Μέ τήν 
λοξή τοποθέτησί τους, πάνω σ’ ένα 
ειδικό -καί τεράστιο άτσάλινο σκε
λετό, τό ψώς καί ό ήχος άντανακλών- 
ται πάλι πίσω στήν αίθουσα. Δυό- 
μισυ χιλιάδες τόπια άπ’ αύτή τήν 
κορδέλλα χρησιμοποιήθηκαν γιά νά 
γίνη. ή όθόνη τού Ράδιο - Σίτυ!

Τό Ελληνικό δαιμόνιο
’Από to 1 952 ώς τό 1959 τό Σι- 

•νεράμα βάδιζε μέ βήμα- σημειωτό 
γιά τήν κατάκτησι τού κοινού. Μόνο 
σέ λίγες μεγάλες πόλεις τού κό- 
σμου, ύπήρχε κι’ άπό ένας κινημα- 
τογράφος Σ ινεράμα γιατί τά έξοδα 
έγκαταστάσεώς του ήταν μεγάλα καί 
ο^ ταινίες πού γυρίζονταν μ’ αύτό 
τό σύστημα ελάχιστες γιά νά καλύ- 
ψσυν τό πρόγραμμα περισσοτέρων 
κινηματογράφων.

Τό 1959 δμως τήν εταιρία Σινέ
ραμα τήν άγόρασε ό Έλλην Νικό
λαος Ρεϊζίνης, ό όποιος εΐδε στό ο’ύ- 
στημα αύτό μεγάλες έμπορικές δυ- 

_νατότητες. Άγόρασε τήν έταιρία κι’ 
άπεφάσισε νά γυρίση ταινίες μέ ύ- 
πόθεσι και καλούς ήθοποιούς γιά 
νά τόνωση τό ενδιαφέρον τού κόσμου, 
θέτοντας έτσι τίς βάσεις μιας νέας 
έποχής γιά τό Σ ινεράμα.

Ό δαιμόνιος αυτός "Ελληνας δι
άλεξε θέματα πού δέν εΐναι συνετι
σμένα δπως καί τό σύστημα πού, α
ποκλειστικά θά τά προέβαλλε. "Ετσι 
μέ τό σύστημα Σ ινεράμα γυρίσθηκαν 
«Ή~ κατάκτηση τής Δύσεως» άπό 
τρεις μεγάλους σκηνοθέτας καί είκο
σιτέσσερες ήθοποιούς κΓ «Ό θαυ
μάσιος κόσμος τών άδελφών Γκρίμ», 
που θά δούμε κι’ έδώ προσεχώς.

Τελευταία ό Στάνλεΰ Κρέημερ ε
πέτυχε νά κατασκευάση ένα φακό 
Σινέραμα μέ τόν όποιον έ- 
πετυχε τά "δια αποτελέσματα 
μέ μιά μη.χανή λήψεως καί μιά 
μηχανή προβολής. Μέ τό νέο αυτό 
σύστημα παρουσίασε προ ήμερών 
στό Χόλλυγουντ τήν ταινία του «Εΐ
ναι ένας τρελλός, τρελλός, τρελλός 
κόσμος» μέ αρκετή έπιτυχία.

Μέ τήν νέα αυτή τελειοποίηση τό 
Σινέραμα υπερνικά κσί τό μοναδικό 
μειονέκτημα του πού ήταν τό υ
ψηλό κόστος.

"Αν τελικά αυτό γενικευθή εΐναι 
βέβαιο πώς μιά νέα έποχή θ’ άρχί
ση γιά τόν κινηματογράφο. Μιά έ
ποχή δπου ή έβδομη τέχνη θά έχη 
βρή ίσως τήν αληθινή μορφή της.

'0 γνωστός καϊ διοκεκριμέ*  
νος δικηγόρος τών ’Αθηνών παρ’ 
Άρείω Πάγφ Νικόλαος Παπαπο- 
λίτης έξελόγπ παμψηφεΐ ύπδ τής 
Νομικής Σχολής τοϋ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών Υφηγητής Εμπο
ρικού Δικαίου.

’Επίσης άνετέθη είς αΰτόν 
ϋπό τής Σχολής ή διδασκαλία 
τού κλάδου τούτου ώς εντεταλ
μένου Καθηγητοϋ. Ό κ. Παπα- 
πολίτης έκαμε τό έναρκτήριον 
μάθημά του τήν 28ην Νοεμβρίου 
1 963 μέ θέμα «Ή Αημοσιοποίη- 
σις τοϋ 'Εμπορικού Δικαίου», τό 
όποιον παρηκολοΰθησε εκλεκτός 
νομικός κόσμος ’Αθηνών - Πει
ραιώς, Άρειοπαγϊται, 'Εφέται, 
Εισαγγελείς τοΰ ’Αρείου Πάγου, 
Υπουργοί, Βουλευταί, κλπ.

Εις τό τέλος τοϋ εναρκτή
ριου μαθήματος, τοΰ όποιου ή 
ή επιστημονική άνάπτυξις έπρο- 
ξένησε μεγάλην έντύπωοιν, απέ
δειξε τήν βαθυτάτην καί πο
λυμερή επιστημονικήν μόρφωσιν 
τοΰ Νικ. Παπαπολίτη άπό κοι
νωνικής, πολιτικής, οικονομικής 
και νομικής άπόψεως.

Ό Νικ. Παπαηολίτης έχει 
σπουδάσει, πλήν τοϋΠανεπιστη
μίου ‘Αθηνών και εις τό Πάνε- 
πιστήμιον Βερολίνου τής Γερ
μανίας, Καϊμπριτζ Αγγλίας, Κο« 
λούμπια ‘Ηνωμένων Πολιτειών 
και είς Γαλλίαν.

'Επίσης έχει έκδόσει σωρείαν 
επιστημονικών συγγραμμάτων, 
μελετών καί διατριβών είς τα 
νομικά και οικονομικά περιο
δικά. 
ΔΩΡΕΑΣ

— Ή κ. ΕΙρήνη Μ. Κρεμμυδά 
μάς άπέστειλεν δραχμάς πεντακο- 
σίας (500) είς μνήμην τοϋ συζύ
γου της Μάνου Κρεμμυδά διά τό 
φιλανθρωπικόν τμήμα τοΰ Συλλό
γου.

— Ο! αδελφοί Μάνος και Ρη- 
νούλα Σ. Θεοδοσιάδη άπέστειλαν 
δραχμάς έκατόν (100) εις μνή
μην Μάνου Κρεμμυδά διά τό Φι
λανθρωπικόν τμήμα τοϋ Συλλό
γου .

Ή Δίς Λίτσα Πάλλη ήρρα- 
βωνίσθη μετά τοϋ κ. Βασι
λείου Παλασάκη. ΕύχόμεΟα 
ταχείαν τήν στέψιν καί συγ- 
χαίρομεν τύ νέον ζεύγος καί 
τάς οικογένειας των.

ΓΑΜΟΙ
Εϊς τούς τελέοαντας τούς γά- 

μους των τήν Ιην Δεκεμβρίου Ί- 
ωάννην Ματαράγκαν μετά τής 
Γούλας Παναγιώτη Δελησάββκ δι
αβιβάζομε'/ τάς θερμοτέρας τών 
εύχών μας <ίις καί είς τούς εύτυ- 
χεΐς γονείς Παναγιώτην καί ΕΙ- 
ρήνην Δελησάββα.

Έτελέσθησαν οί γάμοτ τής 
Δίδος Πηνελόπης Σάββα Τζι- 
λάβη μετά τοΰ κ. Ίωάννου Πα- 
γουλάτου Εμποροπλοιάρχου. 
ΕύχόμεΟα κάθε εύτυχίαν είς 
τούς νεόνυμφους καί διαβιβά- 
ζομεν θερμά συγχαρητήρια είς 
τήν οικογένειαν Σάββα Τζι- 
λάβη.

Τήν 29ην Δεκεμβρίου έτελέ- 
σ&ησαν οΐ γάμοι τοϋ κ. Θεοδώρσυ 
ΜπριΖλάκη, δερματεμπόρου μετά 
τής Δεσποινίδας "Έρσης Κατσα
ρώνει, θυγατρός τοϋ συμπολίτου 
μας Κίμωνος Κατσαρώνα, εις τόν 
'ιερόν ναόν τοΰ 'Αγίου 1'εωργίου 
Καρύτση, χορσστατοΰντος τοΰ 
Μητροπολίτου ’Αχάίας κ. Παν- 
τελεήμονος. Είς τοϋς ευτυχείς νε
όνυμφους και τοϋς γονείς των 
διαδιδάζομεν δερμά συγχαρητή
ρια και. εϋχάς.

-- Τήν 22αν Δεκεμβρίου έτε
λέσθησαν οί γόμοι τοϋ κ. Γεωρ
γίου ’Ιακώβου μετά τής Δίδος 
Μαίρης Ίωάννου Κρεμμυδά. Εις 
τοϋς ευτυχεί; νεόνυμφους εϋχόμε- 
θα εϋτυχισμένην οικογενειακήν 
ζωήν κα'ι είς τοϋς γονείς των διιι- 
βιβάζομεν τά θερμά συγχαρητή
ριά μας.

Τήν 4ην Δεκεμβρίου έτελέ
σθησαν οί γόμοι, τοϋ κ. Χρήστου 
Καραβία μετά τής δίδος Ίΐροΰς 
Κουρομιχαλάκη θυγατρός τής 
συμπολίτιδός μας Μαρίας Κούρο- 
ιιιχαλάκη, τό γένος Γαρυφάλλου, 
Είς τούς ευτυχείς νεόνυμφους και 
τάς οικογένειας των διαβιβάζομεν 
θερμά συγχαρητήρια καί εϋχάς.
ΠΕΝΘΗ

Άπεβίωσεν ό συμπολίτης 
μας ’Ιωάννης Κόλιας έτών 53. 
Τά θερμά συλλυπητήριά μας 
είς τήν οικογένειαν του.
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μηχανές λήψεως. Μέ τις τρεΐς αυτές ΡΕΝΑ ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ

Έδώ άρχίζει τό δράμα. Μόλις ε"- 
μεθα έτοιμοι νά πάρωμεν τήν διατο? 
γήν, νά ξεκινήσωμεν μέ άγνωστον 
κατεύθυνσιν ήρθαν αρκετοί άρ- 
τοπώλαι γιά νά μας εφοδιά
σουν μέ ψωμιά γίά τήν πορεία. 
ΟΙ συνοδοί -μας τούς άπηγόρευσαν νά 
μάς έφοδιάσουν τροφάς^ γιά νά μάς 
άφίσουν νηστικούς, ά?ν\ά μόλις ξε
κινάμε έγκαταλείποντες τήν ώρα ίαν 
.καί ίοπορικήν Κσ.ισσάρειαν, φρον
εί ζομεν τόσον ήμεϊς, όσον καί οί 
άρτοπώλαι, καί τό έπετύχαμεν . καί 
ήγοράσαμεν ψσ^μί, άλλά είς τιμήν α
κριβότερα^ τής κανονικής. Μετά 5 
ολόκληρες ώρες καθήσαμε στό πρώ
το Χάνι - Καϊρί Χάνου καί έκεΐ κα- 
ταλήξαμεν. Τήν έτιομένην τό πρωί 
μόλις ξυπνήσαμεν εΐμεθα σκεπασμέ
νοι άπό χιόνια, πράγμα τό όποιον 
μάς έφόβισε, γιατί οί πληροφορίες 
μας ήταν ότι όσον θά προχωρήσωμεν 
ήταν άδύνατον ;νά φθάσωμεν στό α
μέσως «Σονλτάν - Χάνι», καί άμε- 
σως οί συνεξόριστοί μας Παπαντώ- 
νης Παπαμιχάλης, Νικόλαος Σπανός, 
Ιωάννης Μπαϊρακτάρης καί άλλοι συ 
νέταξαν υπόμνημα πρός τόν Βαλή, 
άκό··μη καί μέ -μέσον τού Παπσευθύ- 
μη καί μερικών άλλων συμπολιτών 
μας πού έμειναν στήν Καισσάρεια, 
μήπως κατορθώσαψεν καί παραμεί- 
νωμεν στά περίχωρα τής Καισσαρεί- 
ας. Τό υπόμνημα αυτό τό στείλανε 
σέ ένα Τσαούση, συνοδό μας ό όποΐ- 
ος άφού πήρε τό γράμμα τούς ύπε- : 
σχέθη νά ένεργήση αύτός. Έως ό- ; 
του όμως γίνουν αυτές οί ενέργειες : 
πέρασαν τρεΐς μέρες καί δέν εΐχαν 
άλλο περί θώρι ον οί συνοδοί μας νο ί 
μάς κρατήσουν στό Χάνι αύτό καί 
μάς ήνάγκασαν νά ξεκινήσωμεν έγ
καταλείποντες τό ζεστό Χάνι τού ο
ποίου τά περισσότερα .διαμερίσματα 
ήταν φυσικές σπηλιές καί μέ αρκετή 
ζέστη, ΐσως διότι έχρησιμοποιοϋντο 
γιά σταύλους. Μετά τό πρώτο χιλιό
μετρο συναντάμε καραβάνια άπό α
ραμπάδες δίτροχους πού τις σέρνουν 
τά βόδια μέ τά πέταλα στά πόδια. 
Οί άραπάδες δέ κουκουλωμένοι χωρίς 
νά φαίνωνται τίποτε πού νά νομίζης

(Συνέχεια εκ τοΰ προηγουμένου) 
ότι εΐναι άνθρωποι άκόμη καί τά 
μάτια τους έφεραν χρωματιστά γυα
λιά. Εις έρώτησί -μας, τί θά συναν- 
τήσωμεν μέχρι τό «Σουλτάν Χάνι» 
μάς είπαν «χιόνια πολλά καί ΐσως 
γιά νά μή μείνουμε όλοι γιατί εκτός 
τά πολλά χιόνια πού θά συναντήσετε 
έδώ θά περάσετε ·μιά στροφή μέ με
γάλη σπηλιά διατρέχετε κίνδυνο ά
πό ανεμοστρόβιλο. Έάν περάσητε 
στό σημεΐον αύτό, .μή φοβάσθε οσα 
χιόνια καί νά συναντήσετε. Πράγματι 
φτάσαμε στή στροφή στό κέντρο τής 
οποίας. καί βλέπομε μιά με
γάλη σπηλιά, άλλά ό φόβος δέν 
μάς άφινε νά τήν περιεργασθώμεν 
καί τήν προσπερνάμε γρήγορα γρή
γορα μήπως μάς προλάβη ό ανεμο
στρόβιλος. Αριστερά μας βλέπομε»/ 
άρκετά όρνεα νά έφορμούν καθένα σέ 
μιά πλευρά λίγα μέτρα άπό τόν δρό
μο μας καί νά συνεχίζουν στά χιό
νια άπό περιέργειο: πήγαμε αρκετοί 
νά ίδωμεν τί θά συνέβαινε καί βλέ- 
πομεν εννέα πτώμοττα χωρίς μά
τια, γιατί λένε τά όργια πρώτα ά
πό τά πτώματα τρώνε τά μάτια, για
τί φοβούνται καί αύτά.

Αυτά τά πτώματα ήταν άπό προ
ηγούμενες άποο'τολές και φαίνεται έ- 
δοκίμασαν πεινασμένα καί ρα
κένδυτα τον θάνατον καί συνέχεια 
έγιναν βορά όρνεων. Ευτυχώς προ- 
χωρούμεν χωρίς ό:νέμους κσί τό βρά
δυ φθάσαμε στό δεύτερον καί τε- 
λευτσΐον «Σουλτάν Χάνι» όνομα και 
πράμα γιατί βρίσκεται σέ ύψωμα καί 
περιβάλλεται άπό πανύψηλα δένδρα 
πού παρουσιάζει ·μιά δψι ήμεροσύνης 
άλλά παγωμένη σέ σημεΐον πού δέ»/ 
μπορούσαμε νά άλλάξωμεν τίς τύ
χες μας. Καί έδώ ή τύχη μάς έβοή- 
θησε και άντ (καταστήσαμε τά βό
δια πού άφησαν άπό προηγούμενη 
λίγη ζέστη, λίγη κοπριά νά χώσω- 
μεν τά πόδια -μας νά ζεσταθούν λί
γο. Πρώτα αύτό μάς ένδιέφερε καί 
ύστερα τό ξηρό ψωμί πού μάς εΐχε 
τελειώσει άπό πολύ ενωρίς.

(Συνεχίζεται) 
ΑΔΑΜ. ΣΚΥΦΤΟΣ
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ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά και τάς 
απόψεις τής εφημερίδας. Τήν 
ευθύνην τής άκριβείας και τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγράφεις των

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ I
Έλάβομεν τήν κάτωθι επιστο

λήν :
Πρός τόν Σϊιλλογον
Μακρηνών και Λιβισιανών.

’Αγαπητοί πατριώται,
Μέ τά ολίγα γράμματα πού έ

μαθα στό Ζιιβίσιν άπό τόν μακα
ρίτην Σταματουλάν

:..αάς γ.ρ.ί _ 5για.
Εύχομαι ή παρούσα επιστολή 

νά σάς εύρη καλά και δλον τόν 
Σύλλογον. Εύχομαι υγείαν καί χα 
ράν άκόμα και σ’ δλους τούς πά
το ιώτας δπου και άν εύρίσκωνται.

ΔεχΌ-ήτε, 
δραχμάς (100) 
μήν μου.

Σάς χαιρετώ 
έκτίμησιν

ΜΙΧΑΗΛ Β.

παοακαλώ, εκατόν 
διά τήν συνδρο-

μέ πατριωτικήν

ΚΑΜΠΟΤΡΗΣ 
Γα/ναξειδι

Άγαίτητέ κ. Καμσϋοτίρη,
Εύχαριστοΰμεν διά τάς εύχάς 

καί άντε^’χόμ.ε'β-α κάΐ)ε ευτυχίαν 
και χαράν διά τό Ν. ’Έτος. Επί
σης εύχαριστοΰμεν διά τήν συν
δρομήν και δι’ Ιδιαιτέρας επιστο
λής θά λάβετε τήν σχετικήν άπό-

ΚΤΡΙΑΚΟΝ Γ. ΛΑΖΑΡΙ- 
ΔΗΝ, Αυστραλία. ΙΝωστοποιοΰ- 
μεν λήήην τών τετρακοσίων{400) 
δραχμών τάς όπχηας μάς άπεστεί- 
λατε μέσω τών ενταύθα συγγενών 
σας και σάς εύχαριστοΰμεν Ιδιαι
τέρως.

ΜΑΡΙΑΝ ΣΑΡΑΦΗ καί Α
ΝΑΣΤΑΣΙΑΝ
ΜΑ.ΤΙΟΤ, Σαχί,νη 18 Θεσ) νίκη. * 
Αί Συνδρομαί σας έλήφάησαν. 
Ιΐύχαριστούμεν ύ'ερμά και σάς 
άποστέλλομεν Ιδιαιτέρως τήν ά- 
πόδειξιν.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
Ή άμιλλα είναι εύγενικο πά

θος, άξιο γιά έκτίμησι, πολύτιμο- 
κτήμα. Ή γενναιότητα πού προ
έρχεται άπ' τήν ιδιοσυγκρασία συ
χνά εγκαταλείπει τον άνθρωπο σέ 
δύσκολες στιγμές. Έκείνη πού 
προέρχεται άπ’ τή συναίσθησι τοϋ 
χρέους, ποτέ.

ΕΝΤΙΣΣΟ.Ν
‘Η δουλειά μάς ϊυροστατεύει ά

πό τρία πράγματα: άπό τήν ά
ν ία, τή διαφθορά, καί τόν πόθο.

ΒΟΑΤΑΓΡΟΣ
ΤΙ συναίσθησή τής άγνοιας εί

ναι μεγάλο βήμα πρός τήν γνώση.
ΝΤΙΣΡΑΕΑΛΙ

Ή συγκράτηση τοϋ θυμοϋ χα
ρακτηρίζει τούς συνετούς ανθρώ
πους.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
! ά ιατρικά θέματα δέν εΐναι και 

τόσο εύχάριστα στήν ανάγνωσή τους. 
"Ολοι θά ήθελαν νά ξέρουν πολλά 
πράγματα γύρω άπ’ τόν άνθρωπο 
και άπ’ τις άρρώοπειες του, μά σάν 
τόν μπλέξουμε μέσα στόν άγνωστο 
-— καί γιά τήν -επιστήμη ακόμη ά
γνωστο — πολύκροτο, φυσικοχημικό 
εργαστήριο πού εΐναι ο άνθρωπος, 
έ τότε αλλάζει σελίδα ό αναγνώστης 
γιά κάτι πιο δροσερό και ευκολοχώ
νευτο. Καί, επειδή ό άνθρωπος, γιά 
νά μήν παρεξηγηθώ, δέν- εΐναι μόνο 
φυσικοχημικό εργαστήριο μά και 
ψυχοπνευματικό και ψυχοσωματικό 
δημιούργημα, τά πράγματα μπλέ
κονται πιο πολύ ακόμη καί γιά μάς 
και γιά τόν αναγνώστη.

Άλλά επειδή κα'ι σήμερα ακό
μη, παρά τή μεγάλη πρόοδο πού ση- 

θά έπρεπε νά χαθούν, γι’ αύτά θέ
λω άπό τή στήλη, αύτή νά έπισημά- 
νουμε τά σπουδαιότερα συμπτώμα- 
τογ ασήμαντα στήν άρχή, σημαντικά 

σέξουμε.
Και άς αρχίσουμε. Επειδή συ

νεργάζομαι στή Γυναικολογική Κλι- 

του «'Άγιος Σάββας» καί επειδή 
πολλές περιπτώσεις σέ κάνουν ν’ ά- 
γανακτής πραγματικά γιά τήν αμέ
λεια μερικών ανθρώπων, γι’ αυτό Θά 
ήθελα νά τονίσω μερικά πράγματα 
γιά τις γυναίκες.

κάθε ογκίδιο στό μαστό και γενικό
τερα κάθε όγκο πρέπει νά τόν βλέπη 
μόνον ο γιατρός ό ειδικευμένος; Και 
όμως τ’ άφήνουν και επειδή ούτε πο
νούν, άλλά και ικαθησυχαστικές δια
βεβαιώσεις παίρνουν άπ' τίς γειτό- 
νισσες — βλέπετε εϊμεθα απόγονοι 
τού * 1 πποκράτους και όλοι ξέρουμε

5MEFIIH 1SB3
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

"Απειρα εΐναι τά ρεκόρ πού κατέ
χει ή πόλις αύτή τών θαυμάτων τής 
ιεχνικής κσί έπιοτημονικής προόδου 
τού άνθρώττου. "Αν δέλης δέ νσ ζαλι- 
στής πραγματικά δέν έχεις παρά νά 
κάνης ένα πεοίπατο μέ βαποράκι γύ
ρω άπό τό Μα-χόπταν καί νά δής 
τίς λιμενικές έγκαταο ?άσεις της. 
Παρ’ ολο πού τό θαλασσινό αεράκι 
φέρνει υιά ευχάριστη δροσιά ζαλίζε
σαι τίς τρεΐς ώρες πού δ।αρκεί ιό τα- 
ξίδ αύτά νά βλέπης ουρανοξύστες 
ελικότ»τερο. υ·ΐ"ρωκι.ι<... α, χερα.-ο-ς 
νά φορτώνουν και νά ξεφορ-ώνυυν χι
λιάδες τόν εμπορευμάτων. Μόνο τό ά 
γαλμα τής Ελευθερίας πάνω σ ένσ 
νησάκι στήν είσοδο τού λιμανιού συμ
βολίζει ένα άϋλο ιδανικό μέσα στον 
οργασμό τής ύλης καί τών μηχανών, 
Τό Λιμεναρχείο τής Ν. Ύόρκης κα- 
τα?<αμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό 
τετράγωνο κι’ αποτελεί τήν αφετηρία 
όλων τών φορτηγών αυτοκινήτων κα; 
σιοηροδρόμων. Άπό τό ύπόγειό του 
ξεκινούν οκτώ σιδηροδρομικές γραμ
μές γιά φορτηγά τραίνο: πού κατευ 
θύνονται προς ολα τσ σημ^α: της 
χίι ρας. Γά φορτηγά α Όκίνητα άνε- 
βαίνοίΛ άπό το πρωία ώς τό δέκατο 
έκτο όροφό του μ»αο οέ τεράστιο 
άοοο.νσέρ. Οι ’Α.γ/ί ·ί είναι ύπερή 
φανοί >ιά τίς λιμενικές εγκαταστά
σεις τους, οπόν ί άμεσι καί ή ύπο- 
φαινομενη τίς έχει δή άπό κοντά δι
ασχίζοντας τον. Οί Αμερικανοί ό
χι μόνο δέν υστερούν άλλά έχουν καί 
τό προβάδισμα, οί δέ τεχνικές έγκα- 
ταστάσεις τους άξίας πολλών έκα 
τομμυρίων δολλαρίων προξενούν κα
τάπληξή Το κάθε τι πού διαθέτει το 
λιμάνι τους εΐναι τό πρώτο στόν κό
σμο καί κάθε εργασία διεκπεραιώνε- 
ται έκεΐ μέ μιά ταχύτητα καταπληκτι 
κή. Ί I άποβάθρα του γιά τό δισμετα- 
κομιστικό εμπόριο εΐναι ή πρώτη στον 
κόσμο. "Απειρα φορτηγά ξεφορτώ
νουν ταυτόχρονα κάθε μέρα καί τά 
φορτία τους χιλιάδων τόννων μετα
φορτώνονται αυθημερόν σέ φορτηγά 
τραίνα γιά νά προωθηθούν στά πιο 

ΧΑΤΖΗΣΤΑ- μακρυνά σημεία της ’Αμερικής. Έ- 
ί ξω άπό τό Τελωνείο εΐναι τό τέρμα

τών λεωφορειακών γραμμών ένας 
σταθμός πού θεωρείται ό μεγαλύτε
ρος τού κόσμου, άφού τόν χρησιμο
ποιούν πενήντα επτά εκατομμύρια 
έπιβάτες τόν -χρόνο. Αριθμοί που 
φέρνουν ’ίλιγγο, αλλά σάν αριθμοί 
δίνουν μιά παραστατικότητα καί 
αδιάψευστη εικόνα τής πραγματικό- 
τητος.

Τό βαποράκι άφού έκανε μια 
βόλτα γύρω άπ’ τό νησάκι πού εΐ
ναι τό άγαλμα τής Ελευθερίας πλη- 
στάζει πιο κοντά τώρα στήν άκτή α
φήνοντας πίσω τ’ άφρισμένσ κύματα 
του ωκεανού. Μπροστά μας βλέπουμε 
τότε κάτι τεράστιες τετράγωνες α
ποβάθρες πού γύρο? - γύρω τους εΐ
ναι πλευρισμένα πεντέξη ΰπερωκεά- 
νεισ. πού φορτώνουν και ξεφορτώνουν 
ταυτόχρονα. Μ’ αυτόν τόν τρόπο 
στό ϊδιο σημείο τής ακτής αντί για 
ένα μπορούν νά εξυπηρετηθούν οκτώ 
καί δέκα πλοία στήν ίδια αποβά
θρα.

ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΕΛΛΑΔΑ
Τό ταξίδι μας γύρω στό Μανχά- 

ταν τελειώνει κΓ επιστρέφουμε πάλι 
σώ σημείο ·άπ’ οπού ξεκινήσαμε. °-Ε
να ‘Ελληνικό όνομα μέ τραβά έξω 
άπό ένα μαγαζί. Προχωρώ και βρί
σκομαι μέσα σ’ ένα ‘Ελληνικό μπα
κάλικο πού έχει άπ! δλα. Άπό έ- 
ληές Καλαμών μέχρι φύλλο γιά μπα
κλαβά κΓ άπό τυρί φέτα μέχρι κα-.Ε.ϊ, ΡΙΠ1.ΔΙ.1Σ βουρδισμένο κΓ αλεσμένο καφέ μέ τήν

γιά 
γιά 
έρ-

τών

Ιατρική — τ’ αφήνουν, τό τονίζω 
αύτό καί δταν εΐναι άργά έρωτούν 
καί το γιατρό. Μεγάλες στά χρόνια 
γυναίκες έχουν ,κνησμό στά γεννητι- 
κά τους όργανα εξωτερικά μερικές 
φορές.

Δέν πάνε όμως στό γιατρό κσί 
δταν ό κνησμός γίνει ανυπόφορος, 
τότε πάνε γιά νά διαπίστωση ό για
τρός κάτι πολύ σοβαρό.

ί "Αλλοτε γυναίκες πού έχει στα- 
« ματήσει ή περίοδος άπό καιρό, πα- 
| ρουοτάζουν αίμα κοτ υγρά, καί -α

φού συμβουλευθοΰν κόσμο και 
σμάκη φθάνουν καί στό γιατρό 
νά μείνουν ,μέ τό στόμα άνοικτό 
τήν άμέλειά τους. Πάρα πολλές 
γασίες επιστημονικές έχουν γίνει 
ρω άπ’ τήν πρώϊμη διάγνωση
όγκων. Μά γιά νά γίνη πρώϊμη διά
γνωση οπότε σημαίνει καί σίγουρη 
θεραπεία, πρώϊμα πρέπει νά πάη 
καί ό ασθενής στόν γιο:τρό. Τό ρα- 
διόφωνο, ό τύπος, βιβλιαράκια διά
φορα κυκλοφορούν, γά νά πείσουν 
τόν κόσμο πώς τό μόνο πού έχουν 
νά κάνουν εΐναι ινσ. πηγαίνουν στό 
γιατρό μέ τά ελαφρότερα ενοχλή
ματα.

Γίνεται αύτό σήμερα στή Χώ
ρα <μας; Ώς ένα ποσοστό γίνεται, 
άλλά χρειάζεται άκόμη μεγάλη 
προσπάθεια καί επιμονή γιά' νά 
μπορέσουμε νά φθάσουμε στό επίπε
δο τών πρωίμων θεραπειών, πού, δ
πως είπαμε, σημαίνει πρώϊμη διά
γνωση.

Οί όγκοι θεραπεύονται σήμερα ό
ταν βρίσκονται στήν ανατολή τους. 
Όταν μεσουρανούν τπό δύσκολα. Ίή 
βοήθεια τού ασθενούς ζητούμε γιά 

βοηθήσουμε θετικά και οί-
γουρα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΟΠΑΣ 
Γ υναικολόγος

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

& ο/ oomm τ&ϊ
ΛΑΜΕΡΑ

π α
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μορφή τού Βενιζέλου έξω άπ’ τό 
κουτί. Μιλάς λίγα έλληνικά, νοσταλ
γείς τήν πατρίδα κΓ άς έφυγες πριν 
λίγες μέρες και πληρώνεις χρυσά αυ
τό πού θά ψωνίσης γιά ν< γευθής 
κάτι ελληνικό στόν ξένο τόπο καί νά 
θυμίσης λίγο τήν πατρίδα οπούς ξε- 
νητεμένους σου πού πήγες έκεΐ νά 
δής. Μά ή Ελλάδα δίνει παντού τό 
παρόν στήν μεγάλη, αύτή πόλι, ’Ό
χι μονάχα οπό μέγαρο τών Ηνωμέ
νων Εθνών ή στό Ροκψέλερ Σέντερ 
όπου έχει τήν θέσι που τής άξιζε άλ
λά σέ κάθε βήμα σου. 'Όπου νά 
πας νά βρής καί κάποιον Ρ&ομηό μέ
σα. Καί οι πιο πολλοί, ευτυχώς, τι
μούν τή νέα όσα καί τήν ποώιά 
τρίδα τους.

ΤΟ ΜΠΡΟΝΤΓΟΥΑΙΗ
Τά πόδια μας είχανε πρισθή 

τούς δρόμους, τό λαρύγγι μας 
στεγνώσει άπ’ τή δίψα. Μπαίνουμε 
σέ μιά καφετηρία. Εΐναι τά μαγαζιά 
πού σερβίρουν καφέ, γάλα, παγωτά, 
παγωμένα ποτά ή ζεστά μέ σάντου
ιτς ή κάτι άλλο πρόχειρο. ’Έχουν 
τραπεζάκια πού κάθεται όποιος προ- 
λάβη ή σκαμνιά γύρω απ’ τό μπάρ.

Καθίσαμε πάνω σ” ένα τέτοιο σκα
μνί καί πήραμε ένα παγωτό μέ τή 
φίλη μου κΓ αρχίσαμε τή συ- 
ζήτησι γιά τήν Άθηνα πού 
δέν τελειώνει ποτέ! ’ Ξαφνικά 
νοιώθω κάποιον νά μέ κτυπά 
στόν ώμο. Γυρίζω καί βλέπω μιά Ά- 
ραπίνα πίσω μου καί πίσω της άλ
λες, καθώς καί πίσω άπ’ τή φίλη 
μου. Μόλις τήν κοίταξα μου εΐπε : 
Κάνετε γρήγορα! Έμεΐς περί μενού-

Ό Ξούθες δέν έμεινε πολύ καιρό 
στήν Αθήνα. Ό πληθυσμός εΐχεν αυ
ξηθεί πάρα πολύ. ΓΓ αύτό, σύμφω
να μέ τή συνήθεια που επικρατούσε 
τότε, έφυγε μ’ ενα μέρος τών κατοί
κων κσί τόν "!ωυα, γιά νά Ιδρύσουν 
αποικία, στήν Αιγιαλεία.

—Έκεΐ βασίλευεν ό Σελινός, πού 
θέλησε ν’ άποψύγη τόν πόλεμο. ’Έ
στειλε λοιπόν στόν Ξοΰθο καί τόν 
'Ίωνα κήρυκας, μέ τήν πρότασι, νά 
δεχθή ό ’Ίων τήν κόρη του Έλίκη, 
ώς σύζυγο, και μετά τόν θάνατό του, 
νά βασιλέψη — (Παυσ. ΥΗ, 1,2.).

—Ό ’Ίων δέχθηκε καί πραγμα
τικά, μετά τό θάνατο του πεθερού 
του, γίνηκε βασιληάς τής Αιγιαλείας, 
πού άπό τότε πήρε τό όνομά του, 
τόσο ή χώρα, δσο καί οί κάτοικοι.— 
(Στράβ. 383).

—Βλέπουμε επομένως ότι ή πρώ
τη Ιωνία, Ιδρύθηκε οπήν Αιγιαλεία. 
Έκεΐ έπίσης ιδρύθηκε καί ή πρώτη 
Ιωνική Δωδεκάπολις.

—‘Όταν όμως καί πάλιν οί άθη- 
ναΐοι επί λΑέδωνος, έκήρυξαν τόν πό
λεμο ·μέ τους Έλευσινίους, έκάλε- 
σαν τόν " ί ωνα σέ βοήθεια ό όποιος 
αδίσταχτα έσπευσε νά βοηθήση τήν 
Μητρόπολι.

—Οί Αθηναίοι τόν έκαναν άρχι- 
στράτηγο, καί κάτω άπό τήν ήγε- 
σία του, «μετά βοής δραμόντες» κα
τά τών εχθρών τους τούς κατανίκη
σαν και τούς έτρεψαν σέ φυγή.

—Είς άνάμνησιν δέ τής νίκης, 
καθιέρωσαν τίς -μεγάλες γιορτές τά 
Βοη-δρόμια. Τό όνομα αυτό πήρε 
■καί ένας άπό τούς μήνας τού Αττι
κού και Ιωνικού ημερολογίου. Ό 
Βοηβρομιών συμπίπτει μέ τόν σημε
ρινό Σεπτέμβριο - ’Οκτώβριο.

—Οί ’Αθηναίοι, έτίμησαν καί προ 
σωπικά τον " I ωνα. Τόν έκράτησαν 
οπήν Αθήνα, (Στραβ. 383) ώς 
Στρατάρχη τους, Ό Μέδων διετή ρή
σε τήν πολιτική εξουσία.

—Ή δράσις τού "Ιωνος στήν Α
θήνα, υπήρξε εξαιρετική — Πρώτος 
αυτός διήρεσε τόν πληθυσμό σέ τέσ
σερις φυλές και έταξε ώς αρχηγούς, 
τά τέσσερα παιδιά του. Τόν οπλήν, 
τόν Τελέοντα, τόν Έργάνδην καί τόν 
Αίγιοκορέσ.—ό πρώτος, ό Όπλης, 
άνέλαβε τούς όπλίτας, που ήσαν οί 
στρατευόμεινοι. Ύπό τόν Τελέον
τα, εκαλούντο Τελέσντες και ασκού
σαν τά τής θρησκείας. Οί ύπό τόν 
Έργάνδην, έκλήθησαν έργανδεΐς, καί ■ 
ήσαν εργαζόμενοι, οί δέ υπό τόν Αί-

Συνέχίσ. είς τήν 4ην Σελίδαγιοκορέα, ώνομάσθησαν Αίγιοκο-

Εΐναι ώρα πού φεύγουν δλοι άπ; 
τή δουλειά τώρα κΓ δσοι δέν πάνε 
σπίτια τους θέλουν νά φάνε πρόχειρο 
γιά νά πάνε μετά κάπου. Κατάπιαμε 
όσο γρήγορα γινόταν τό παγωτό 
■μας καί σηκωθήκαμε άλλά δχι πριν 
μάς άγριοκιτττάξη πάλι ή άραπίνα 
•καί μάς κάνει νά πνιγούμε."Οταν βγή 
κάμε εξω εΐχε αρχίσει νά σουροπώνη 
και τά φώτα τοΰ Μττροντγουαίη φεγ
γοβολούσαν εκτυφλωτικά. "Απειρες κι 
•νούμενες επιγραφές πού τρέχουν καί 
κυνηγούν ή μιά την άλλη καί συν
θέτουν ονόματα λαμπρά ανθρώπων, 
θεάτρων, ταινιών, εμπορικών σημά
των.

Για Μπραντγουαίη. ει<να& ξακου
στό στόν κόσμο. "Οχι τόσα γιά τό 
μήκος του που έχει διακόσια σαράν
τα χιλιόμετρα κι’ εΐναι ή μεγαλύτε
ρα οδός στον κόσμο, Άλλά γιατί γύ
ρω άπό ένα τμήμα του εΐναι τό καλ-

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
ΟΤΑΝ ΣΤΟΛΙΖΟΥΝ ΤΗ ΝΥΦΗ

Έλα εύχή τής Μάνας της ελα κί του Κυροΰ της
’ Ελα κί του προπάππου της τ’ άρχοντουπεΌ·ερού της

Ήρτιν ή ώρα ή καλή κι; ύπεριβλυυημένη
Νά πάρ’ άγδός τήμ πέρτικαν τήν άνάουστολισμένην

Νάχα φουνήν σάν τήν Βρουντήν λαλιάν σάν τήν Καμπάναν 
νά τραβουδίσου τούγ γαμπρόν τήν Νύφην τη Σουλτάναν

Κόρη στά χιόνια πάτησες κί ϊίήρες τήν ασπράδαν
κι’ άπό τήν τριανταφυλλιάν τή ροδοκουκκννάδαν

Τριαντιπριλλένια μάγουλα κι μάτια μενεξέδες 
γιά σέναν γλυκοκελαδοϋν τ’ άγδόνια στους μπαξέδες

Όταν γελάς βουνά γελούν κί κάμποι λουλουδίζουν
τ’ άγδόνια δλα μ,αζεύουντϊν κί σί καλονυκτίζουν

Ό ουρανός Ισείστηκιν κι’ ήβγιν χρυσόν καντάριν
κι’ ίζήησιν τά κάλλη σου μή τού μαργαριτάριν

Αγγελοι σί. Βαπτίσανε κί Παναγιά νουνά σου
κί γιά τά τούτο τοβαλαν Μαρία τ’ όνομά σου

Μά σέναν κόρη πρέπει, σι καρέκλα καρυδένη 
γιά ν' άκουμπάς τήμ μέση σου τήν μαργαριταρένη

Βάλι μιτάνειαν φίλησι τής Μάνας σου τού χέριν 
γιατί θά πάς στήν - ν - ΐ,κκλησιάν, νά κάμης άλλου ταΐριν

ΟΤΑΝ ΕΤΟΛίΖΟΥΝ ΤΟ ΓΑΜΠΡΟ

ΙΙερπέοη τά ξυράφια, σου νά τά μαλαματώσης 
γιά νά ξυρίσης τούγ γαμποούν νά μήν τόν ιματώσης

Γαμπρέ μου καλορίζικε, γαμπρέ μου νά γιοάσης 
γαμπρέ μου μέ τήν νύφημ μας ώραϊα νά πιράσης

Άγγελοι στό ζουγράφησαν τού καμαροφρύδη σου 
κι’ άφ’ φτού κοντίλιν έσταξιν ελιά στον μάγουλό σου

αμρόγ γιά τ’ ήταν ή ζουή μαςΝ ύφη καλόχει τούγ
γιατί κί ημείς τούν είχαμουν σταυρόν στήν κιφαλήν μας

Τ’ ασήμι κί τού μάλσψιαν στήΌ θάλασσα έγ γκιώνει 
πού πάρει άπού τού σόϊ μας ποτέ εμ μιταννιώνει

Μαργαριτάρι στρογγυλόμ μιάλουν σάν ρεβίθιν 
χαράς τά μάτια τού γαμπρού πού διάλεξαν τή νύφην.

Νάχα σαπούνιν Κρητικόν νιρόν τού ’Ιορδάνη 
νά λούσου τά μαλλάκια σου πού ι3άμ. μπει τού στεφάνιν

Μάνα χαρά, μάνα χαρά, μάνα χαρά μιάλη.
Πατέρας του στή μιά μιργιά Μητέρα του στην άλλη

Είκοσι χρόνια έθρεψα μηλιά εις τήν αύλή μου 
κι τώρα μι τήν πέρνουσιν άς εΐν’ μι τήν εύκή μου

Κατέβα Παναγία μου μέ τόν μονογενή σου 
στ’ άντρόΐνουν πού εγινεν νά δώσης τήν εύκή σου.

Ν. ΚΑΡΛΓΈΏΡΓΙΟΤ, Ν. Μάκρη

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

καί ήσαν οί ασχολούμενοι μέ1 Ίλιάς. Β. 575) ίδρυσε καί τήν πρώ-
τά ποιμενικά. (Χτρ. 383).

Ή διαίρεσις τού πληθυσμού, γνεο- 
ρίζομεν ότι διετηρήθη μέχρι τού 
Κλεισθένους που διήρεσε τίς φυλές 
σέ δέκα τάξεις. (Ήρόδ. Υ, 66).

Έκεΐνο όμως πού ένδιαφέρει τήν 
'ιστορία μας, εΐναι τό δτι ανευρί
σκουμε τήν διαίρεσι του "ίωνος, καί 
στις Ίο^νικές πόλεις τής Μ. Ασίας, 
σέ άλλες μέν καί τίς τέσσαρες, σέ άλ 
λες δέ τήν μία ή τίς δυο, όπως π.χ. 
τήν "Εφεσσο, τήν Τέω, κ.λ.π.

'Υπήρξε δέ τέτοια καί τόση ή ε
πιβολή τού ’Ίωνος, ώστε οχι μόνον 
ή Τετράπολις πού ίδρυσε ό ^οΰθος 
προηγουμένως ώνομάσθηκε Ιωνική, 
άλλά και όλη ή Αττική ώνομάσθη
κε Ιωνία ή Ίάς... Οί δέ κάτοικοι 
τών Αθηνών πού έπι Πελασγών ε
καλούντο Κραναοί, επί Κέκρωπος, 
Κεκροπίδαι, έπι Έρεχθέως, Αθηναί
οι, έκλήθησαν επί ’Ίωνος, 'Ίωνες. 
(Ήρόδοτ. 8)44).

Γιά δεύτερη επομένως φορά, βλέ
πουμε τό όνομα Ιωνία. — Πρώτα 
στήν Αιγιαλεία καί έπειτα στήν Ατ
τική. Άλλά καί ή Μεγαρίς ώνομά- 
σθη Ιωνία, καί οί κάτοικοι αύτής 
’Ίωνες, πριν άκόμη νά κτισθούν τά 
Μέγαρα. (Στράβ. 392).

Τέλος ό "Ιων πέθανε καί έτάφη 
είς τόν Δήμον τών Ποταμών, στά 
Ν.Α. παράλια τής Αττικής μεταξύ 
Θορικου και Πρασιών. Κατά τήν βε- 
βαίωσι δέ τού Παυσανία, «καί ’Ίω
νος μνήμα έν τ<ώ Δήμω τών Ποταμί
ων έστί» (Παυσαν. 78, 521, 523).

Αύτός ύπήρξεν ο βίος τοΰ 'Ίωνος 
—Συνέδεσε τό όνομά του μέ τους 
Αίγιαλεϊς. Γνωρίζομεν δτι «ταύτης 
τής χώρας τό μέν παλαιόν "ίωνες 
έκράτουν, Αθηναίων τό γένος όντες, 
έκαλεΐτο δέ τό ·μέν παλαιόν, Αίγιά- 
λεία, και οί ένοικούντες Αίγιαλεϊς, ύ
στερον δέ άπ’ εκείνων Ιωνία... οϊ τε 
άνδρες, άντι Αίγιαλίων, ’Ίωνες, 
προσηγσρεύθηααν» (Στρ. 383).

Έκεΐ, έκτισε καί τήν περίφημο πό
λη τήν Έλίκη. — ’Ηταν πόλις με
γάλη καί οχυρή, στολισμένη μαζύ 
μέ τ’ άλλα καί μ’ ένα περίφημο Ναό 
του Ποσειδώνος, πού ώνομάοτηκε Έ- 
λικώνιος, όνομα πού έφεραν εκ,τότε 
δλοι οί Ναοί τού Ποσειδώνος, στην 
’ I ωνία.—

Έκτος άπό τήν μεγάλη αύτή πόλί 
πού τής έδωσε τό όνομα τής γυναί
κας του, καί αυτός ό 'Όμηρος τήν 
χαρακτηρίζει «ώς εύρεΐαν» (*Όμηρ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

ΜΙΑΧΗΛ ΜΟΥΣΑΙΟΣ
1829-1890

Άναδημοσιεύομεν άπό τήν «Μι
κρασιατική ’Ηχώ» τό κατωτέρω άρ- 
θρον περί τού αειμνήστου Μιχ. Μου- 
γαίου κατόπιν εύγενοΰς συγκαταδέ- 
σεως τής έγγονή,ς του κ. Καλλιόπης 
Μπουγιούκου.

Τό Λιβίσι καί ή Μάκρη, οι γνω
στές πόλεις τής αρχαίας Λυκίας, 
Κάρμυλησσός και Τελμησσός, οΐ ση
μερινές τουρκικές κωμοπόλεις Καγιά 
και Φετιέ, βρίσκουνται στά νοτιοα
νατολικά παράλια τής Μικρός Ασί
ας καί δυτικότερα: άπό τις υπώρει
ες τού όρους Άυτίκραυγου. Λυκια- 
κά κτίσματα, σαρκοφάγοι, επιγρα
φές καί ερείπια θεάτρου μαρτυρούν 
τό παλιό μεγαλείο τους.

Τό Λιβίσι διετήρησε επί αιώνες 
αμιγή χριστιανικό πληθυσμό, μέ πολ
λά έπιδιώματα άπό τή μεσαιωνική 
περίοοο στή θρησκεία, στις παρα
δόσεις, στά ήθη καί έθιμα, στή γλωσ
σά.

“Ό,τι πολιτιστικό έργο έγινε στό 
Λιβίσι τόν περασμένο αιώνα οφεί
λεται στήν προσπάθεια, στήν παρό
τρυνση, στήν άΐδάμαστη θέληση καί 
επιμονή, στήν ολοκληρωμένη ψυσιΟ'- 
γνωμία τού Μιχαήλ Μουσαίου. Τό 
όνομά του είναι στενώτατα δεμένο 
μέ τ’ όνομα τής Πατρίδας, του, ό
πως καί τά ονόματα άλλων δασκά
λων καί οδηγών τού Ελληνισμού τής 
Μικράς Ασίας στήν ϊδια αυτή περί-

Γιος του φτωχού Καραγιάννη Κων 
σταντίνου, ό Μουσαίος, έμαθε τά 
πρώτα γράμματα άπό καλογήρους. 
Ό πατέρας του πουλώντας τό γά- 
δαρό του καί μέ μικρή βοήθεια Α
λεξανδρινού καλογηρου, τόν έστειλε 
στήν Αθήνα γιά σπουδές. Πριν ό 
χρόνος περάσει πεθαίνει ό Καρα- 
γιάννης και ό Μουσαίος επιστρέφει 
στό Λιβίσι. Μικρός άκόμη δέ δέχε
ται νά γίνει δάσκαλος. Ό Μητρο
πολίτης Πισιδίας τόν παίρνει γραμ
ματέα του γιά τις περιοδείες τον. 
Ή Μητρόπολη ήταν στην Αττάλεια. 
Ό Μουσαίος ‘μελετά συστηματικά, 
εντατικά καί ακούραστα. Άπό χή
ρα γιατρού αγοράζει μέ τό υστέρη
μά του μιά πλούσια βιβλιοθήκη καί 
ή μελέτη γίνεται βίωμα καί σκοπός 
ζωής. Παράλληλα μαθαίνει βυζαντι
νή μουσική κα'ι τούρκικη γραφή. Πέ
ρασαν τρία χρόνια. Ό Δεσπότης 
τόν παρακαλεΐ νά πάει πιά δάσκα
λος στό Λιβίσι.

Επιστρέφει στήν Πατρίδα του καί 
διδάσκει σέ νέους, γέρους και παι
διά. Διδάσκει στό σχολείο, στήν 
Εκκλησία ψάλλει και εξηγεί τόν Α
πόστολο, αναπτύσσει τό Ευαγγέλιο.
Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα

τήν άναΰιοργάνωσι 
τήν διήρεσε σέ τέσ-

τού αύτό, παρέμει-

τη Ιωνική Δωδεκόπολι.
Σ’ αυτήν πήραν μέρος, οί Δήμοι 

ώλενος, Φαραί, Αϊγιον, Αϊγαί Αίγεί- 
ρα, Τρίτεια, Ρύπες, Πελλήνη, Κερυ- 
νεια( 1), Έλίκη, καί Βούρα(2).

Στήν ’Αθήνα ό 'Ίων πραγματικά 
δοξάστηκε, Ένίκησε τους Έλευσινί- 
ους καί τούς συμμάχους των τους 
Θράκες, γίνηκε Στρατηγός τών Αθη
ναίων, άνάλαβε 
τής χώρας, και 
σερις φυλές.

Τό σύστημα 
νε ·σέ εφαρμογή μέχρι τόν όον π.χ. 
αιώνα (508), μέχρις δτου τό έτρο- 
ποποίησεν ό Κλεισθένης.—

’Άς δούμε τώρα πώς καί γιατί, 
κινήθηκαν οι απόγονοί του πρός Ά- 
νοαολάς, μαζί μέ άλλους καί πολλούς 
συμμάχους των.

Συνεχίζεται
* Στήν Τετράπολι τής Αττικής, 

πήραν μέρος ό Μαραθών. ή Προβά- 
λινθος (σημ. Βρανάς) ή Οίνόη καί 
ή Τρικόρυθος (σημ. Κάτω Σούλι).—

(1). Ό ποταμός πού διατρέχει 
τήν πεδιάδα τού Αίγιου, καλείται, 
Κερυνίτης, Στήν αριστερή του όχθη 
υπάρχουν τά λείψανα τής άκροπόλεως 
τής Κερυνείας.

(2). "Αλλος ποταμός τής χώρας 
κα?ΐεΐται Βουραϊκός (κοινώς Καλα
βρυτινός. -—

Δ? γεωργ. η. γκροπας
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iSN KAI ΙΩΝΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
(Συνέχεια εκ τής 3ης Σελίδος )

σαν. 7.α) άλλά 6χι μόνον ’Ίωνες. 
Άλλά καί προηγουμένως,.' ού&έττοτε 
στήν Ελλάδα υπήρξαν Ή ωνες αμι
γείς. Μπορούμε επομένως -νά πούμε 
ότι ή ιστορία τών Ίώνων, αρχίζει - 
άπό-τήν ΐ&ρυοι τής Ιωνίας στή Μι
κρό: Άσία, και άφου άφομοιώθησαν 
μέ τούς/'ιωνάς, και οί λαοί πού κα
τοικούσαν ώς τότε έκεΐ.

—Σέ μιά εποχή δηλαδή, που δέν 
μπορούμε ’-ά καθορισθή μέ - άκρί- 
βεια, έσχηματίστηκε ένας αυτοτελής 
έλληνικός Λαός, πού έγραψε μετά 
τήν ιστορία της Ιωνίας.

—Καί δει μπορούμε νά καθορί- 
σουυε τήν έποχή, γιατί ό εποικισμός 
και ή ίδρυα-ς τών πόλεων τής παρα
λίας και τού εσωτερικού, έγινε σέ 
διάφορα,χρονικά διαστήματα μέ δια
δοχικός εξορμήσεις άπό τήν Ελλά
δα.

r—Πάντως εΐνα δυνατόν νά λεχθή 
ότι ή ιστορία τής ’Ιωνίας άρχίζει I 
άπό. τήν 9 π.χ. εκατονταετηρίδα. | 
Στό διάστημα δέ τών μετέπειτα αι
ώνων οί κάτοικοι τής Ιωνίας, σάν 
ένας πραγματικά λαός, διακρίδηκαν 
περισσότερο άπ’ όλους τούς άλλους 
Ελληνικούς ·κάί μή λαούς. Ή υπερο
χή τους έκδηλώθηκε μέ τά αθάνατα 
μεγαλουργήματα τους, τόσο στόν 
πρακτικό όσο και τόν θεωρητικό, το
μέα, καί μάλιστα τόσο, ώστε ή 
σφραγίδα .πού έβαλαν στήν. ιστορία 
τής άνθρωπότητος παρέμεινε και θά 
παραμένη ανεξίτηλη, στούς αιώνες.

ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΜΛΪ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδο$) 

καθώς άπλά και ήρεμα εΐναι τά έρ
γα καί οί ήμερες τους*  Βάρκες καί 
καΐκια λικνίζονταν σέ μιάν άπίθανα 
λευκή συλλογισμένη θάλασσα. Ή 
προσοχή μου καρφώθηκε σέ μια 
πρύμνη:. Διάβασα:

«Παναγιά ή Βουρλιώτισσα».
Τότε, τό όραμα αναπτύχθηκε εν

τός μου μέ ιμιάν οδυνηρήν ακρίβεια. 
Σά νά βρισκόμουν, ξάύγουστα τοΰ 
Εικοσιδυό, τήν ώρα πού βραδιάζει, 
στά μέρη του Βούρλα. Στό βάθος, 
ό μαύρος κώνος τού Προφήτη Ήλιος 
ζερβά, οι σκιές τών μύλων- μιά έν
τονη όσμή λιγαριάς καί θαλλασσινής 
αρμύρας περνούσε πάνω άπ’ τ’ άμ- 
πέλια- οί κουλάδες ήτανε φωτισμένοι 

■ κί. άγούγονταν τραγούδια. Άπό τόν 
κσρροτσόδραμο κατέβαιναν στή Σκά 
λα οί ρεσπέρηδες, λεβεντόκορμοι 
μέ -τίς βράκες τους. «"Ωρα καλή, ώ
ρα καλή, πατριώτες» Τό .καλοσυνάτο 
χέρι τού πατέρα μου βάρυνε στόν 
ώμο μου κι’ ακούστηκε ή γρήγορη 
καί κάπου - κάπου τραυλίζουσα μι
λιά του;» «..άμοιρος τόπος... ξεση
κωθήκαν ούλοι τους γιά τή Μικρα
σιατική Άμυνα...».

Τή στιγμή -έκείνη ή μικρή πατρί
δα ιμοΰ άνοιγε τόν ικόρφό της σάν ά- 
ραξοβόλι. ’Εξανεμίζοντας τόν όρκο 
μου, τό πυρακτωμένο σίδερο τών 
Φωκιαλήδων ανέβαινε στόν πελαγί
σιο άφρό.

Περιπλανιόμουν ώς τότε δίχως έρ
μα. Ξανοιγόμουν στους νοητίκούς χώ 
ρους τής Ευρώπης καί τής Οικουμέ
νης, χωρίς νά καρτερώ τό ζεστό μή
νυμα τής προσμονής, άπό κάποιαν ’ Ι
θάκη. Διαισθανόμουν πώς όσο επι
τακτική εΐναι ή άνάγκη νά σιμώσω- 
με τό διεθνικό. πνεύμα, άλλο τόσο 
απαραίτητη εΐναι ή κάθοδός μας καί 
ή έπικοινωνία μας μέ τίς ρίζες —- 
άλλά τότε μόνο συνειδητοποίησα 
ποιες εΐναι αυτές οί ρίζες. "Ενοιωσα 
πώς ή μικρή μας πατρίδα εΐναι τό
σο πραγματική όσο πραγματική εί
ναι ή ύπάρχουσα μικρή πατρίδα τών 
συνελλήνων μας. Καί θάλεγα: πιό 
πραγματική άκόμη. Γιατί έκείνη, μέ 
τήν κατάργηση τής κοινοτικής, αυτό- . 
τέλειας τόν καιρό τής Βαυαροκρατί
ας, όλο καί ισοπεδώνεται, όλο βου
λιάζει στην άμερικανότροπη ανωνυ
μία. Αντίθετα, ή μακρινή πολιτειού- 
λα .μας άπολιθώθηκε ανέπαφη μέσα 
σταύ χρόνου τή ροή, καθώς άπολιθώ- 
Θηκαν οί άρχαΐες θεατρικές κόγχες, 
τά βουλευτήρισ. καί τά γυμναστήρια 
πού σπείρανε στό διάβα τους κά
ποιοι Μόριοι, στήν Πριήνη καί στήν 
Πέργαμο καί στήν Άφροδισιάδα. Ή 
μικρή αύτή πάτρίδα, ή άλλοτινή μά 
κι ή τωρινή — πού σαρκώνεται καί 
πάλλεται κάθε φορά πού τή φέρνομε 
στό φώς τής έπιστήμης, τής τέχνης 
καί τού καθημερινού βίου —μάς 
πλουτίζει μ’ δλα. της τά στολίδια- 
άκόμα μάς κάνει πιό κοντινό καί πιό 
κατανοητό τόν άδικα παραμεληιμέ- 
νο Ελληνισμό τής. Τουρκοκρατίας. 
Ξυπνά έτσι ή ιστορική μας εύαισθη- 
σία σάν προσφορά που ευφραίνει 
τίς σκιές τών .πατεράδων μας. Αυ
τοί, στό κάτω1 - κάτω, συνθέτουν τις 
μακρινές μας πατρίδες. - μαζί κι οί 
άρετές τους: ή ευγένεια τους - ευ
γένεια γενιάς, εύγέν.εια τρόπων καί 
σκέψης, θρησκεία τής καλοσύνης,— 
ή καρτερία τους, ή αφοσίωσή τους 
στά κοινοτικά, ή μόνιμη αντίστασή 
τους στόν όποιο δυνάστη, ό φιλελευ
θερισμός τους,- μείγμα πατριωτισμού 
καί οίκουμενισμού, τό άνοιγμά τους 
στις γόνιμες ξένες έπιρροές.. Κρίκος 
πολύτιμος στήν άλυσσίδα πού δια
γράψει ό έξοχος Περιφερειακός 'Ελ
ληνισμός, ή αφανισμένη, κι άναστη- 

. μένη αύτή πατρίδα στέκει πάντα 
στοιχείο γόνιμο, άπό τά πιό θεμε
λιακά, γιά τή μελέτη, τήν κατανότ 
ηση καί τόν προσδιορισμό τής εθνι
κής μας ιδιομορφίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ Κ. ΤΕΝΕΚ1ΔΗΣ 
Καθηγητής Πανεπιστημίου

Θεσ)νίχη rrj 29)2)1964 
Κυρίαν Ρίναν Βελισσαρίσυ, Δι
ευθύντριαν τής έφημερίόος «Λι- 
6ίσι», Σατωβριάνδου άρι.θ. 4, 

7ος όροφος
Εις Αθήνας

Έσωκλείστως, έχομεν τήν τι
μήν νά άίχοστείλωμεν ΰμϊν δύο 
συνεργασίας μας παιδαγωγικοί' 
περιεχομένου, μέ τήν θερμοτάτην 
παράκλησιν, δπως δημοσιευτούν 
.·;!;' τήν εφημερίδά μας «Λιόίσι», 
έφ’ οσον βεβαίως έγκριθοΰν και 
θεωρηθούν ώς αςιαι νά ΐ&ουν τό 
φώς τής δημοσιότητος.

’Εάν επιθυμητέ νά καθιερώσα
τε μίαν τακτικήν στήλην δ ι ά 
τούς· Γ ο ν ε ι ς, είμαι πρό
θυμος νά σάς στέλλω τακτικώς είς 
τό μέλλον τοιαύτας μου συνεργα
σίας, πρός δημοσίευσιν και μόρ- 
φωσιν τών Γονέων εις ζητήματα 
ενδιαφέροντα αυτούς, τά τέκνα 
τους καί τήν μόρφωσιν τών τέ
κνων εις τό Σχολείου των.

Εύχαριστοΰντες θερμώς διά 
τήν φιλοξενίαν τών συνεργασιών 
μου και πάντα πρόθυμος σύνεργά 
της τής ωραίας μας έφημερίδος 
—δεδομένο» δτι ή σύζυγός μου 
κατάγεται έκ Μάκρης, τυγχάνου- 
σα αδελφή τοϋ ϊατροΰ Μιχαήλ 
Σιτέ, δστις κατοικεί είς τόν "Α
γιον Βασίλειον τοϋ Πειραιώς— 
καί μέ. τάς- άρίστας τών ευχών 
μου διά τήν επιτυχίαν τών εϋγε- 
νών σκοπών σας. καί. μέ τήν πα- 
ράκλησιν νά μοΰ ιΐποσταλή τό 
έργων τοϋ κ. Κωνίνου Λαμέρα 
«Ή Μάκρη καί τό Λιδίσι.» άμα 
τή έκδόσει του, διατελοϋμεν

Μετά .τάσης τιμής 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΤΝΑΛΙΔΗΣ

Δημίλος 
Έπταλόφου 11

Κάτω Τούμπα — Θεσίνί,κη

'Αγαπητέ φίλε,
Ευχαριστούμε θερμά γιά τήν 

προσφορά συνεργασίας καί αρ
χίζουμε απ' , αύτό τό φύλλο τής 
δημοσίευσή της. Ευχαριστούμε. ί> 
πίσης διά τά καλά σας λόγια γιά 
τήν εφημερίδα μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Συνέχεια έκ τής 2α$ Σελίδας 
χ ε ΐ ς,όταν άντικρύζουμε Γονείς 
χαρούμενοι και ε ύ τ υ- 
μέ παλμόν Αγάπης, μέ 
σφυγμούς Στοργής καί 
μέ αισθήματα ανησυχίας και ενδια
φέροντος διά τά τέκνα τους. Πρό
θυμα καί μέ καλοσύ
νη παρέχουμε τις. α
παραίτητες πληροφο
ρίες. καί γνώμες μας γύρο άπό 
τήν Διαγωγή, τήν Μόρφωση τόν χα
ρακτήρα καί τήν Ατομικότητα τών 
παιδιών τους.

Καί αναλαμβάνουμε περισσή ή- 
θική καί πνευματική ύποχρέωσι διά 
νά. τά προσέχωμε καλύτερα, πυκνό
τερα καί μέ αισθήματα ενδιαφέρον
τος, άγάπης και καλωσυνης διά τήν 
γενική τους βελτίωσι, διά τήν άνά- 
τττυ.ξί τους σέ μιά ολοκληρω
μένη. Ανθρώπινη- προσωπικότη
τα μέσα στή σύγχρονη Κοινωνία.

Τό ενδιαφέρον τής Οικογένειας, ό
ταν δέν μάς κολακεύει, μάς σκλαβώ
νει κυριολεκτικά καί θερμαίνει τήν 
άγάπη μας πρός τους Μαθητάς μας, 
άναζοωγονεΐ τ ό ν ζ .ή
λον μας καί πυροδο
τεί τόν Παιδαγωγικό ενθουσιασμό 
μας σέ όφελος τών παιδιών τους.

’ ΔΓ αύτό άς εΐναι βεβαιότατοι. Ή' 
αδιαφορία, ή - έ λ λ- ε. ι ψ ί 
ενδιαφέροντος, ή απουσία τών Γο
νέων άπό τις συγκεν
τρώσεις τοΰ Σχολεί
ο υ, μάς κάνει υποτονι
κούς, ά διαφόρους κά
πως, κ α τ ε β ά ζ ε ι τήν 
θ ε ρ ·μ ο κ ρ α α ία τού ένθουόι- 
ασμοΰ καί παιδευτικού ζήλου μας 
πολύ φυσικά καί θεωρούμε τόν έαυ- 
τό μας ολίγον τι άδικημένον, άν ό
χι περιφρονημένον, τουλάχιστον ασή
μαντο καί παρηγκωνισμένο μέσα 
στήν ■ Κοινωνική Ιεραρχία τής απο
στολής μας. .

Μήν άμελήτε Γονείς νά μάς έπι- 
σκέπτεσθε διά τό συμφέρον καί τήν 
πρόοδον τών βλαστών σας. Δέν 
εΐναι άπώλεια χρόνου 
ή συνεργασία σας μα
ζί μ α ς, ούτε π ρ ά ξ ι ς 
έ θ ι μ ο τ υ π ί α ς καί Κοι
νωνικής ύπαχρεώσέως. 
Εΐναι κ α θ ή κ ο ν·, τό όποιον έ
χετε απέναντι στά τέκνα σας, τούς 
αυριανούς "Ελληνας πολίτας, επι
στήμονας, πολιτικούς καί τεχνικούς.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛίΔΗΣ

Η ΕΚΔΘΙΙ1 ΤΗΙ UTOPIA! ! 
ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ τ ΡΙΚΟΡΦ .Α

Ϊοξί5ι·οτήν "Αρκαδία τοΟ Κ. W Υ Π Λ Α Α Η

Πληφορούμεθα δτί ό , έπιμελητής- 
τής έκδόσεως τής Ιστορίας μας, υ
φηγητής του Πανεπιστημίου κ. Ασ- 
μέρας (υιός) συμπληρώνει τήν επε
ξεργασία τής ύλης καί ετοιμάζει τά 
κλισσέ τών φωτογραφιών καί τών ι
στορικών εγγράφων πού θά περιλά- 
βη ή εκδοσις. ’Ήδη ή ’Επιτροπή υπό. 
τήν αιγίδα τής οποίας γίνεται ή 
εκδοσις, έκ τών πρεέδρών τής Κ,οι- 
νότητος Ν. Μάκρης κ. Σ. Παπαδο- 
πούλου, τής . Ένώσεως μας κ. Μ. 
ΓΙανηγύρη και . τού Συνεταιρισμού 
μας κ, Π.. Χατζηπαναγιώτου, 
κλοφόρησε .διπλότυπά εισπράξεων

ΕΚΓΎΚΛ-m του 5G Λαμέρα
Έν ΆΘήναις τή 3η Φεβ)ρίου 19ό4 
Φίλε Κύριε,

Ευχαρίστως σάς πληροφορώ ότι 
άπό τής 1ης Μαρτίου, θά προβώ εις 
τήν εκδοσιν τής 'Ιστορίας .τής ·Μό:~ 
κρης καί Λιβισίου, Τοΰ έργου σΰτου 
συγγραψευς εΐναι ό αείμνηστος Κων
σταντίνος Λαμέρας, καί έβραβευθη 
ύπό τής Ακαδημίας Αθηνών— ό 
ίδιος ό συγγραψευς. εγραψεν. ότι;

«Ή πατρίς μας έν Μικρά Άσίψ 
άποτελεΐ μοναδικήν έξαίρεσιν μετα
ξύ τών Ελληνικών πόλεων τής Μ. 
Ασίας, διότι, λαμβανομένου υπ’ ο- 
ψιν τού αριθμού τών κατοίκων, υ- 
πήρξεν άνωτέρα πάσης άλλης κατά 
τήν πρόοδον, τήν μόρφωσιν, τόν 
πλούτον καί τήν ευημερίαν. Ή έκδο- 
σις τής 'ιστορίας αύτής θά διατηρή 
είς τάς ψυχάς ήμών καί τών απογό
νων μας άσβεοπον τήν ιεράν μνήμην 
τής πατρίδος καί θά χρησιμεύει είς 
πάντας τούς πανταχού τής γης, κά- 
τεσπαρ.μένους συμπατριώτας ήμών 
ως παράδειγμα λαμπρόν άξιον μι- 
μήσεως καί έγκαυχήσεως».

Ή εκδοσις θά. γίνη ύπό τήν αίγη 
δα Επιτροπής-έκ τών Προέδρων τής 
Κοινότητας Ν. Μάκρης κ. Σιμού Πα- 
παδοπούλου, τής Ένώσεως Μακρη
νών καί Λιβισιανών κ. Μ. ΓΙανηγύρη 
καί τού Προέδρου τού Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού κ.: Παν. Χατζηπανα
γιώτου καί θά συμπεριλάβη μεταξύ 
τών άλλων τά έξης:

Πότε έγένετο ή έξελλήνισ ι ς τών 
κατοίκων τής Λυκιας. Ή περί τό Λυ- 
βήσιον παραλία ( Σ ούμπουλον—Πα

g Κ A Ρ Ο » Η

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1964 
Ημερήσια Εκδρομή τοΰ Συλλόγου είς 
τό γραφικό λιμανάκι

Π Ρ A I I Ε Σ

τιαρά τόν ΠΟΡΤΟΡΑΦΤΗ 
ώρα έκκινήσεως 8 π. μ. άκριβώς έκ τοΰ 
Ναοΰ Ζωοδόχου Πηγής οδός ’Ακαδημίας 
Άθήναι.

nAijpo<j>apta Kffla «υμμετοχής «Ις τά γραφεία
τ©ϋ £<iAA6you.

ΛΙΒ8ΧΙΑΝΟΖ ΔΙΑΔΟΓΟΧ

Πρεσσύ Παυλή ! Βού τ’ άναθθημα- 
τηζμένου τούν υιόν. Κι’ άντουνην πρέ 
πού κάμνεις ίκεΐ πέρα; Ίπήρις πρέ 
TOyv. παλττάν πού τούν ίγλιάτησην 
ίχτές ή άφέντης. σου, κ’ έκαμήν τουν 
ξυράφιν, κι’ κουπανσς τον, πάνου 
σ’ τίς πέτρις, κι’ έκαμίς τουν κιουτ- 

. την, γιά νά σκίσης, τά κιόκ.ια; ’Έν 
άμπούρεννις πρέ νά πγιάση'ς τήν 
παλ'Γτότσιαππαν, κί πήρις τούν παλτ 
τάν; Άν τούδ δεΐ.πρέ ή άφέντης σου, 
.χά σί σΚ'Ουτώσει, κακόμιτσή μου, ά- 
φτού ξύλουν. Κί-χάχει, δίκιομν για
τί έδεκιν ή μιάν χούφταν μαϊδγιά 
στούν τεμηρτζήν, γιά.νά τούν έγλιατ-

ΣΥΝΕΧΤΙΑΪΙΖ

"Η άναβΑηδεϊοα σονεστϊασις τοΰ ΙϋλΛέγοκ 
λόγο τοΰ δανάτου τοϋ Βαοιλέως ίΊαώλοι» Α'. 
δά γίνη τήν προσεχή Κυρίακήν 29ην Μαρτίου 
καί ώραν 9 μ, μ. είς τό Κέντρον ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 
<όδός Λευκωσίας), παρά τήν Πλατ' Αμερικής.

Τιμή ΤΑΜΠΑ ΝΤΌΤ ΔΡΧ- Ί 0Ο
Παρακαλοϋνται ολοι οϊ πατριώται νά μδς 
τιμήσουν διά τής παρουσίας των.

ϊ© ΛίθΙΚΗΐ,ΚΘΗ ΣΥΜΕΟΥΑΙΟΜ

(Βραχείον L ΑΑΜΒΡΑ)

συνδρομητών του Βιβλίου. Συγχρό
νως, κυκλοφορεί ή κατωτέρω εγκύ
κλιος τού ύφηγητού κ. Λαμέρα πε
ρί λαμβάνουσα δελτίον απλής δηλώ- 
σεως . έι< μέρους τών συμπατριωτών 
μας, ότι επιθυμούν νά αγοράσουν 
αύτό. Πιστεύουμε ότι καί- οί δύο 
προσπάθειες θά εύρουν τήν άπήχη- 
σι που πρέπει μεταξύ τών συμπα
τριωτών μας. ’Άν κρίνουμε άλλως 
τε άπό τό ενδιαφέρον πού εκδηλώ
θηκε μέχρι σήμερα, πιστεύομε ότι 
ή εκδοσις καί ή κυκλοφορία τοϋ βι-

Έγυρνούσαμε άπ’ τή Βυτίνα. Έ
νώ μπαίναμε στις ρεματιές τής Σε- 
λίμνης, μας πήρε ή νύχτα. Άπό τούς 
μισογκρ&μισμένους καί τρυπητούς 
τοίχους.του Πύργου τής Ζηράκόβας, 
πού υψώνονται έκεΐ επάνω σέ μιά 
σύλλογγη ράχη, θυμίζοντας τρισέν- 
όοξα πολεμικά, χρόνια του τόπου, 
είχαν τραβηχτή τά ροδοκοκκινάδια· 
πόύ τους περίχυνε κάθε βράδι ή 
πορφύρα τοΰ βασιλεμένου ήλιου. Τής 
Δαβιάς ή κοιλάδα, πού αφήναμε, πί
σω μας, θαμποπρασίνιζε κάτω άπό 
ιά ύστατα εσπερινά άπόφωτα όπου 
κρατιόνταν κατά τή δύση άκόμα, 
στενόμακρη, φυλαγμένη περίγυρο ά
πό ψηλά βουνά κι’ όλόσπαρτη άπό 
κατάμεστες καλαμποκιές όψιμες. Κα- 
ταμεσίς τήν αύλάκωνε, ωσάν ένα 
μεγάλο χωράφι, τό σιγαλό κι' ημε
ρότατο ποτάμι τής Πιάνας’,. · οπού 
τής περιπότιξε τίς φσπές, καί τά 
γεννήμστά της τ' άφθονα τ’ άλεθαν 
όλονέν cl άρίφνητοι νερόμυλοι περί- 
γυρα στά ριζά'. ’Ολίγο δώθε άπό τά 
δυτικά (κορφοβούνια, πίσω άπό τό 
πετρωτό Βαλτέτσι, ■ κατά το Xρυσο- 
βίτσι, τά έλατα τού βουνού μαυρολο- 
γοΰσσν τό έν’ άποκάτου άπό τ’ άλ
λο, άραδαριά,- ολόρθα, ωσάν λεροί 
χαραμήδες τής νύχτας.

Άπό τό βάθος τοΰ ορίζοντα, μα- 
κρά άπό τά καλοχώματσ ράχια τής 
Πιάνας, ξέβγαιναν ωσάν πελώρια νυ
χτερινά όρνια, κατάμαυρα καί γοργό 
φτερά, βαριά άγρια σύννεφα, όπ’ 
αρμένιζαν ωσάν πειρατικά καράβια 
στόν. σρυρουπωμένον ουρανό και κα
ταπλακώνονταν τετραπανωτά, ωσάν 
ναυάγια τής Μαύρης Θάλασσας έ
πάνω στη ;μυτερή Χρέτα, τήν ύψη- 
λότερη κορυφή τοΰ Μαίναλου. "Ως 
που χάθηκε ή κορυφή έκείνη όλόβολη 
μέσα στή βαθύτατη μαμρίλα τους, 
σκοτείνιασαν ■ και Τ’ άθέρια άνω καί 
κάτω, τά γήϊνα. Καί παραμοίαζαν μέ . 
χίλιους μύριους κρωγμούς καί μουγ-. 
κρισμούς, όταν βρωντολογοΰσαν, όπ’ 
άκουγαν καί τρομαγμένοι ξυπνούσαν 
τών λαγκαδιών τής Σελίμνας οί άν-, 
τίλαλοι κι’ έβγαιναν άπ’ τά κοιταριά 
τους ωσάν πελεγρί κι’ έτρεχαν ρξω 
πρός τήν κοιλάδα. Έλεγες πώς έ- 
πατιόνταν άπ’ τά μύρια τους πό
δια τά θυμάρια,, πού τήν ώρα έκείνη 
άνάδιναν. μοσχοβολιά ασύγκριτη. 
Συμβολική ώρα καί τοποθεσία πα
ράδοξη, οπού οί άσυλληφτες εικόνες 
τους καί τά στοιχεία τ’ αόρατα σου 
συναρπάζουν ωσάν νεράιδες τήν φαν
τασία, καί γένεσαι μαγικό τότε καί 
βουνό καί κάμπος καί θυμάρι κΓ ε
λατός καί. σουρούπωμα 'καί ποτάμι 
καί σύγνεφο καί βροντή κι’ αντίλα
λος, άπ’ όλα.

‘Όταν ή Χρέπα μουλάει σύγνε
φα, λέγουν οι κάτοικοι του Μαίνα
λου, βροχή θέλει Πίάσει. ΚΓ έβλεπες 
ξάφνου τούς γεωργούς νά ξεπετιούν- 
ται άπό τά οργώματα μέ τά τσαπιά 
καί ιμέ τά δικέλια στά χέρια τους, 
άντρες και γυναίκες·, καί νά συμμα- 
ζεύωνται καπά τό χωριό. ’Άλλοι πε
ζοί κΓ άλλοι στά ζωντόβολά τους 
καβάλλα, περνούσαν σιμά μας, δε
ξιά καί άριστερά, μάς χάριζαν άπό 
ένα ξερό χαιρέτισμα κατά τό συνή
θειο τους καί τραβου.σσν τρν. δρό
μο γρήγοροι κΓ άμίλητοι σάν γιά 
νά προφτάσουν στο καλύβι των ζε
στή τή μπομπότα.

Πήραμε σύντομο μονοπάτι κΓ ά- 
φήκαμε παράμερα τόν πλατύδρομο 
πού γίνεται τώρα καί χασομεράει πο 
λύ. Ηυραμε πίσσα τό τρισκόταδο μέ
σα οπίς βαθουλές τής Σελίμνας κλει
σούρες. Καλοτυχία μας. πάλι πού 
ήταν καλότοπος καί του ζώου ή προ
σοχή δέν έκαρψώνετο τόσο στό στέ- 
ριο πάτημα όσο στή γρηγοράδα. 
Καί σ’ όλίγην ώρα .βγήκαμε στά 
Τρίκορφα. Μαύροι μεγάλοι σωροί, 
ωσάν άπό κάρβουνα στιβασμένοι, 
μάς περί κύκλωσαν έδώ πολύδρομοι. 
’.Ηταν οί κοντοραχουλες τών Τρί
κορφων.

Είς τά στρεψογυρίσμοσα τούτα δ
λα, μονάχα τά μικρά κΓ ανάρια φώ
τα τής Σελίμνας ξανοίγαμε άντικρυ- 
νά μας, ωσάν κωλοφωτιές μέσα σέ 
δάσος μέγα. Τίποτα δέν βλέπαμε άλ
λο. Μάς έπιακε κι’ ή βροχή. Σιγαλή 
καί ψιχαλητή, χαριτωμένη καλοκαι
ρινή βροχή, όμως άσταμάτηγη. Ό 
μπροσθινός μας ό σύντροφος, πί
στεψε τότε ότι χάσαμε καί τόν δρό
μο. ΚΓ έβαλε κραυγή-πρός τους δυο 
αγωγιάτες μας, όπ’- εΐχαν μείνει πί
σω γλυκομιλιώντας. Άλλά τά μου
λάρια βλέπουν τή νύχτα καί μέ το- 
μεγαλύτερο άκόμα σκοτάδι, κΓ όσο 
αύτά προβατούσαν καλά καί σίγου
ρα έσήμαινεν ότι σέ δρόμον πατη.μέ- 
νον εύρισκόμεθα. 'Ένα- μοναχά, που 
πεδιπλώνοντο στά κοτρώνια, τά γλι
στερά, τά πόδια τών ζώων καί δέν

έκυ- I βλίου έχει έκ τών προτέρων έξασφα- 
ί λισθεΐ.

ναγιά τής Πηρτικισς — Πλακτουρού 
.—Κεμέριν κ,λ.π.). Οί Λυβησιανοί, 
καθ’ ευθείαν απόγονοι τών Καρμυ- 
λησέων — Οί αρχαίοι Τελμησε^ς— 
'Όνομα Μάκρη—Ή στάσις τοΰ 
1878. Τό όνομα Αυοήσι.—Αί Έκ- 
κληο'ίαι. . - - Τά. Εύκολα—Έκπαί- 
δευσις. Ό Παυλΐνος Ίωαννίδης — 
Ό Μίχ. Μουσαίος. — Ό Α. Ήλιου 
—Ό Κυρ. Τσακίρης, ό Κριεζής Κα
λαφάτης, ό Παπα Γρηγόριος.—Οί 
διδασκαλισταί· — Οί Γραμματείς 
τής Κοινότητος, Β. Σαράφης «αί 
Χρ, Παπαδουλής  - Έύεργέται — 
Επιστήμονες — Λόγοι — Ό οικο
γενειακός βιος. ·— ’Ήθη καί Έθψα 
—Κύησις — Τοκετός --- Βάπτισις 
— Άρραβών — Γάμος—Κηδεία— 
Έορταί — Πανηγύρεις, τό Πάσχα 
--Χαιρετισμοί — Εύχαί Δίστιχα— 
Μοιρολόγια-—-Κατάραι —■- Νανουρί
σματα — Προλήψεις — Δειοτδαιμο- 
νίαι — Διάλεκτος — 2000 λέξεις 
Λυβησιαναί ..- Ή Στρατολογία —
Εκτοπίσεις — Ό φόνος τοΰ Μά- 
νωλα — Ή καταστροφή — Ή έν 
‘ Ελλάδ ι έγκοπάστάσι ς κ,λ.π.

Ή Επιτροπή καί έγώ προσωπι- 
κώς, πιστεύουμε ότι θά ένδιαφερ&ή- 
τε διά τήν έκδοσιν τοΰ έργου, καί 
σάς παρακαλοΰμεν, είτε νά συμπλη- 
■δώσετε τό δελτίον καί μάς τό άπο- 
στείλετε, εΐτε νά έμβάσητε τήν συν
δρομήν σας. "Εκαστος τόμος χρυσό
δετος έκ 200 σελίδων, τιμάται δρχ. 
100.

Φιλικώτατα
ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΑΑΜΕΡΑΣ

τήση. Φύει πρέ γλήορα, γιατί, έρ- 
χιτι! Κί χά σί ρημάξει άφ’ τοί ξύ
λουν. ’Έλα δώ πρέ τόουν νά δγιαβό- 
λου σαράντα ψεύτη, νά δούμουν, 
πγιός σ’ ερουσιν, νά πγιάσης τουν 
παλττάν κί νά τούν φέρεις σ’ αύτό 
του χάλιν; Έρουσάσι πρέ ιβώ ; 
□όχι; Ά·μ’ χάνηκην, γιατί τρύν 
τηζμένου, λούλ’ ,άππάζη νά βάλης 
ίμιαλόν ί·κεΐ πού έσ σι σπέρνουν νά 
έπγιαννις; Νά. Νάί Νά. Άναθθημα- 
μήν άναμάς.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ' ΧΑΤΖΗ ΣΩΤΗΡ ΙΟΥ 

έδύνοντο νά στρώσουν όγλήγορο «Γ 
ανοιχτό πάτημα.

Σύχασε ό σύντροφος 6 λιγόψυχος. 
Ό κοντινός του, άφοβος καί νυχτο
μαθημένος μέ τέτοια ;κακοταίρια_, πή
ρε τραγούδι, ωσάν νά ήταν γνώρι
μοι του, ή ερημιά, ή νύχτα και τ’ 
ουρανού τό. νερό. Άς μάς έμούσκευε 
ή ψιχάλα. Άς .μάς φοβέριζε μέ τους . 
αριους βρουχισμούς της ή Χρέπα. 
ι ά ψεματάκια είχαν κινήσει περίγυ

ρό μας. Όταν δέν έμπουμπούνιζε έρ
χονταν ώς τήν. άκοή μας τά. ξεψυχι- 
σμένα μουρμουρητά τους μαζί μέ τό 
λιανοψιθύρισμα τής βροχής. ΚΓ ό
ταν λαμποκοπούσαν τά σύγνεφα, οί 
ψιλές ραβδωτές στάλες τής βροχής 
έβάφοντο πύρινες., ώοάν αχρίδες α
πό ήλιο· βασίλεμα, έσβενον τά μουρ
μουρητά καί πρόβαιναν στά μάτια 
μας οί Θολές νεροσυρμές, πού πέρ
ναγαν έμπροστά μας κί’ έτρεχαν 
πρός τόν κατήφορο τού βουνού. Τό
τε μέ τίς αναλαμπές, έδειχναν ύπερή- 
φανα και τών Τρίκορφων οι ράχες, 
τά φημισμένα ταμπούρια τού Γέρου 
τοΰ . Μωρία, ωσάν νά τ' άφαγε οχι 
ό πολύς καιρός πού ιτέρασε έπάνω- 
θέ τους, άλλά ή μπαρούτη ή άμέ- 
τρητη πού κάηκε μέσα κΓ όξω άπ’ 
τά χονδ ρ ά τους προχώματα.

Οί ’ίδιες αναλαμπές μάς ξεοχέ- 
πασαν άπ’ τή πυκνή μαυρίλα και 
τό περιπόθητο, γιά εμάς τότε, χάνι 
τών Τρικόρψων. Τό εΐ&ε ό μπροσθι*  

: νός σύντροφος, ό λιγόψυχος, δυό 
τρεϊς βολές στή φέξη, τής άστραπής 
κι' αναστέναξε άπό ξαλάψρωση καί 
λυτρωμό. Τό είδε ό δεύιερός, ο άφο
βος καί ξεθαρρεμένος, κΓ έκοψε, τό 
τραγούδι του, τό γλυκόηχο, ώσάν νά 
του ήρθε πικρά που φθάναμε σέ χά
νι, ωσάν νά ήθελε ν’ άλεργεύει άκό
μα ό δρόμος μέσο οπήν έρημ,ιά τοϋ 
σκοταδιού καί τή λαχτάρα τής κα
κοκαιρίας. Μέ χιλιάδες κραυγές μάς 
άνοιξαν στό· χάνι. 'Ωσάν νά βρίσκον- 
το τήν ώρα έκείνη όλοι οί κάτοικοί 
του στόν πρωτόύπνο. Δένομε τά ζώα 
άπό τούς ξύλινους στύλους τού χα
γιατιού καί μπαίνοντας στό σιατό 
τί νά δούμε; ’Έτρωγε ό άψεντικός 
τού χανιού μέ τό κοπέλλι του μέσα 
σέ μιά πινάκα πήλινη καί στ’ άλλο 
χώρ:σμα, τό πατωμένο, οί γυναίκες 
νυχτέρευαν.

— Κρασίΐ ζήτησε ένας άπό μάς. 
Λίγο κρασί δέν έχετε νά μάς δώ
σετε ;

’Όχι γιά νά μάς μιλήσουν δέν α
δέιασαν τά στόματά τους άλλ’ ούτε 
τά κεφάλια, τους δέν έσήκωσαν οί 
άντρες. Ή κόρη όμως Οπού μάς ά
νοιξε, δίχως νά ρωτήση τούς λιμα- 
σμένους αρσενικούςΓ ·. χώνεται.ατό,............ 
τταραμέριομα τών γυναικών καί γύ
ριζε·: προσφέροντάς μας ατά χέρια 
μ' ευγενικότατο τρόπο έλάτινο κα- 

. νατάκι μικρό, γιομάτο άπό ξανθό πο- 
λύαφρο κρασί. Πίνομε στην άράδα ε
μείς απ’ τά χέρια της καί τήν τηρά
με στά μάτια τήν κεράστρα μας, γη- 
τεμένοι άπ’ τή θαυμάσια της κορμο
στασιά. Ήτον ως δεκαοχτώ χρό
νων, ψηλή, ρωμαλέα, μεστωμένη, ρο
δοκόκκινη, περίμορφη μέ μαύρα ό- 
λάνοιχτα μάτια, ωσάν τής πετροπέρ
δικας, άπ’ τά αγριολούλουδα εκείνα 
πού μονάχα στ’ απάτητα δάση καί 
τις αβόσκητες ράχες φυτρώνουν. Δέν 
δέχθηκε μηδέ πληρωμήν ή κυρά ■ Τέ
τοια γυναικεία κάλλη καί τέτοιες ά
ρετές πάναγνες, κρίμα νά μολύνων- 
ται άπ’ ανδρικά δάχτυλα αναίσθητα 
«Γ άπ’ άφιλο ξένα χνώτα.

— Είδες τόν αθεόφοβο; Ούτε χαι
ρέτισμα ούτε τίποτα, εΐπε ό λιγόψυ
χος. ούντροφός μας όταν στεμάτησε 
ή ψυχάλα κΓ έβγήκαμε νά πάρωμε 
πάλ. τή στράτα μας.

— Μάς αποζημίωσε τετράδιπλα 
ή κόρη του ί|ϊέ τήν όμορφιά της καί 
τόν καλό τρόπο, εΐπε ό άφοβος καί 
λίγο κοπελλιάρησ.

Εΐχαν έλθει καί οΐ αγωγιάτες 
μας. Αναστάλαζε έδώ κΓ έκεΐ ό ου
ρανός. Έπαψαν οί βροντές, έσβυσαν 
οΐ τρομακτικές αναλαμπές, τά σύ
γνεφα κάπου - κάπου ξεκόβονταν καί 
τώρα στήν κομματιαστή αστροφεγ
γιά άνάριωνε λίγο ~ λίγο τό σκοτάδι 
καί γύρω μας ξεχώριζαν θαμπά, ρα
χούλα άπό ραχούλα, ρεματιά άπό 
ρεματιά. 'Όταν ξεβγήκαμε άπ’ τά 
κλωθογυρίσματα τών Τρίκορφων καί 
πέσαμε στόν κατηφορικό μεγάλου 
δρόμο τής Τριπολιτσάς, χαμηλά, 
πολύ χαμηλά, μέρα στήν άπατη καί 
μυστηριώδη σκοτεινιά, πού σκέ
παζε τόν πλατύ κάμπο, εϊδαμε τό 
μέγα πλήθιο τών φώτων της «Γ έ~ 
μάλαζε ή ψυχή μας, τό ϊδιο γλυκό 
αίσθημα τού όμορψωνιού Λέανδρου 
όταν στόν Ελλήσποντο κολυμπών
τας ξαγνάντιζε τό σημαδιακό καί 
πολυπόθητο λύχνο τού πύργου τής 
ξεπλανεμένης του κορασιάς.

Ε Κ Δ Β Λ Q ϊ ΕIΣ

Τήν 11 ην’Απριλίου ημέραν Σάββατον καί ώραν ? μ. μ. 
οιοργανώνίΐ ό Σύλλογος μίαν πνευματικήν έκδηλωοιν 
με άνάγνΗοιν αποσπασμάτων έκ τοΰ υπό έκδοσιν βιβλίου 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ τοϋ αειμνή
στου Κ. Λαμέρα,
Παρακαλοϋντατ δλοι οϊ πατριώται δπως παραστοϋν είς 
τήν πατριωτικόν αΰτήν έκδπλωοιν τού Συλλόγου είς τά 
Γραφεία του (οδός Ιατωβριάνδου 4, Άθηναι.



S * .·//£< " -, . »7z Λ,"I *·
ΕΤΟΣ 4on

| AP. ΦΥΛΛΟΥ 27

I » »BW» THI 8»HS1 W«PW§i KMAIBIZIANSM U ΜΑΚΡΗ»

Α θ Η N A I

ΜΑΡΤΙΟΣ

19 64
ίΚ?Λήΐ·: ' '7 "'-'·<υΛ“>'V'? ■ ^’Γ ■·*;■"■■  - .. ,· >/ .;t - .■?.■,· Λ·ν ■ M^A-siA W^isaC.

Ηί ΠΙΤΤΑ ΤΟΤ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τό Δ'.οικηχικόν Συμβούλιων τής Ένώσεως Μακρηνών 
κιχΙΛιδισιανών «Η Μ λ Κ. Ρ Η» συνελθόν εκτάκτως έπι τφ 
θλιβερφ άγγέλματι τοΰ αδοκήτου θανάτου τής Α. Μ. τοϋ Βα
σιλέα»; τών Ελλήνων

II A Τ Λ Ο Γ Α'.

συμμ^τέχον είς τό πανελλήνιον πένθος [ΐείΓ απάντων τών με- 
λίϋν τής Ένώσεως, ύποβάλλει πρός τήν Λ. Μ. τόν Βασιλέα 
τών Ελλήνων Κωνσταντίνον, τήν Α. Μ. ΐίαοιλομήτορα Φρει- 
δερίκην καί τά λοιπά μέλη τής Βασιλικής Οικογένειας εύλα- 
5ή συλληπητήρια, καί

Ψ η φ · ζ ε ι,

1. "Οπως άνκβληΟοΰν αί πάσης φύσεως εκδηλώσεις τής 
' Ένώσεως έπι δεκαπενθήμερον είς ένδειξιν πένθους,

2. "Οπως άργήσουν τά γραφεία τής Ένώσεως κατά τήν 
ήμεραν τής κηδείας,

3. "Οπως παρακολούθηση τό Συμβούλιον τήν εκφοράν,
4. Καί δπως το παρόν ψήφισμα έ,ιιδοθή προσηκύντιος 

καί δημοσιευθή διά τής έφημερίδας τής Ένώσεως «ΛΙΒΙΣΚ·.

.•.(•.■αί,. ίή <>,;
. ί) Πρόεδρο; Ό Γεν. Γραμματεύς

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΠΤΗΣ ΑΝίΡΕΛΣ ΣΑΡΑΦΗΣ
Ό ’Αντιπρόεδρος Ό Ταμίας

ΙΩΑΝΝΗΣΛΑΜΕΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΙΛΑΕΡ

Τά Μέλη :
‘PENA ΒΕΛΪΣΣΑΡΙΟΪ, ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΓ, 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΜΠΑΚΙ!
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙΑΝΑΓΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΩΝΕ - ΜΑΤΘΙΑΔΗ ΧΑΤΖΙΠΙΑΝΑΓΙΩΤΟΓ

Άθρόυι κινήθηκαν τό απόγευμα 
τής Κυριακής 19--Ί—64 γιά μιά 
άλλη άκόμη φορά οΐ συμιιατριώτες 
μθ·. καί φίλοι μας ξένοι, πού μάς 
τιμούν καί μάς αγαπούν, μέ κατεύ
θυνση πρός το «Άκροπόλ»

Τό προσκ^ητήρ.ο τού Δ. Συμβου
λίου του Σ' .λλογου μας γιά συμμε
τοχή οτήν πρώτη μας εκδήλωση του 
νέου τούτου έτους γιά τό κόψιμο τής 
Βασιλόπιττας σύμφωνα μέ τό καθι
ερωμένο έθιμο, εΐχε πλατεία τήν ά- 
πήχηαη.

'Ομάδες -- ομάδες κο.ταφθάνουν, 
γιά να καταλαβουν τίς θέσεις τους. 
Τί σϊθευσσ, ·ο «Νάϊτ — - κλάμπ», 
γνωστή άπο τήν όμοια εκδήλωση 
ιής ί5 — 1—ύ·2, μέ γούστο πολύ δι
ευθετημένη, ‘<'«υς άναμένε:. 'Αναμμέ
να καί ποικιλόχρωμα κρυφά φώτα 
οπούς τυίχουι. καί στήν όροφή, οί- 
βουν μέ τή γλυκεία τους ανταύγεια 
στήν αίθουσα οψη φαντασμαγορική. 
Γά ιραπέζιο., άλλα τετράγωνο:, καί 
άλλα μακρόστενα, σέ καλή διάταξη, 
καταλαμβάνονται άμέσως καί ή αϊ- 
θουσο: γεμίζει.

Ο'ΐ μούσι κι. ί τής ορχήστρας στις 
ό μ.μ. ακριβώς έρχονται, καί κατα
πιάνονται στό έργο τους. Π:χίζουν 
μέ τέχνη καί ρυθμό και μέ τή γλυ
κεία μουσική τους · κεντρίζουν ’έκεί- 

‘ν’ους, πού θέλουν νά χορέψουν.
Σευγάρια, ςευγάρια τά νέα παι

διά μας, βλαστάρια τρυφερά τής 
Μάκρης καί τού Λιβισιού, γεμίζουν 
τήν πίστα. Χορεύουν καί στροβιλί
ζονται σέ ατέλειωτους . στροβιλι
σμούς. Τό χορό τόν ένα διαδέχεται 
τό τραγούδι τραγουδιστών, γιά νά 
άρχίση πάλι καί άλλος χορός, μέ 
άναμμένο περισσότερο 'τό κέφι, καί 
άλλος καί αλΛος, ένώ στό μεταξύ 
υπάλληλοι τού Κέντρου κάμνουν τή 
διανομή του icάγιου καί τών σχετι
κών εδεσμάτων.

Βαθειά συγκινημένοι ο» παλαιότε- 
ρο> άπό τήν εκδηλη χαρά καί τόν 
ένθσυσιασμό τών παιδιών τους, εύ·' 
Θυμούν κι’ σύτοί κσι ικανοποιούνται

ι γα — ό·.ι κι’ ον έχουν χαθη για μάς 
1 και γιά πάντα ή Μάκρη καί τό Αι- 
’ βίοι, ή σκέψη μας ώς τόσο θά στρέ- 
[ Φέτα: πάντοτε πρός τά έκεΐ καί ή 
ί ιδέα μας γ.σ τίο πατρίδες μας 3ό 
ί παραμένη ζωντανή καί αιώνια.
j ρήγορα περνούν μέ τούς χορούς 
■ Οι ώρες Καιρός ιώςα νιά τό κόψιμο 

ιής Πίττας. Ή μουσική δίδει τό σύ'/··
ι θημα καί ό χορός διαλύεται. Δυό 
: Γραπεζάκια τοποθετούνται στό κέν- 
■·τρο τής πίστας καί πάνω σ αύτά 
ί ή Βασιλόπιττα:· Τα Δ. Συμβούλιο 
ί παίρνει τή θέση του, έχοντας μπρο·? 
: στά του τήν 'Πίττο:. ’Απόλυτη τώρα 
ί σιγή στήν αίθουσα καί. όλων τά βλέμ 
‘ ματα στραμμένα πρός τήν Πίττα- 
• Καταφανώς συγκινη^ιένος ό ύπο- 
φαινόμενος ώς Πρόεδρος του Συλλό-

: you χαιρετίζει-κοί εύχεται τούς πάν- 
ξτας μέ τά έξης:
ί «’Αγαπητοί συμπατριώτες καί φί-

: Τό Δ. Συμοούλιον τού Συλλόγου 
• μας σάς άτευθύιπι τον εγκάρδιο 
ί χαιρετισμό του. Ή χαρά μας είναι 
ϊ μεγάλη γιά τόν πρόθυμο έρχομό σας 
< στή συγκέντρωσή μας’ αυτή. Κίνη~ 
ι τρα έιγνά. πατριωτικά ώδήγησαν τά 
‘βήματα όλων μα ·’στήν αίθουσα σ.ύ- 
j τή καί έστρεψαν τή σκέψη μας γιά 
ΐ λίγη ώρα στίς μάκρυνες καί κάποτε 
Ν±<μα'ίες Πατοίδεο μας Μάκρη καί Λι-,

Ευχόμεθα σέ όλους γενικά καί 
στόν καθένα ιίλσ.ιτερα μέ τήν οικο
γένεια του μακροζίλΐα, ευτυχία και 
χαρά». .

Ζωηρά y<jocκρατήματα άκούονται 
:<αί άρχιζε· ιό κόψιμο τής Πίττας.

Συγκινημένος, πάντοτε ό υποφαι
νόμενος εύχεται καλή χρονιά σταύ
ρωνε: τρεις φορές καί χωρίζει συμ
βολικά μερίδες γιά το Σύλλογο, τόν 
Οίκοδρμ.κό .μας Συνεταιρισμό, γιά 
τήν Κοινότητα Ν.. Μάκρης καί άλλη 
υερίδα. γιά κάθε Μακρηνο και Λιβι- 
σιανό, οπουδήποτε καί αν εύρίσκε- 
ται. Κάμνε» καί τή δηΑωση, δτι στήν

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ.

ΝΑ ΜΗ ΒΑΖΚΑΟΟΥΜΒ
Είχοιμε 8νε*  Συλλόγους που τρω

γόντουσαν και ενώθηκαν είς σάρκαν 
μίαν. Είχαμε δυό έφημερίδες πού 
σκιζόντουσαν κ’ ένώθηκαν είς φύλλον 
εν. κ’ είχαμε καί δυό πολιτευτάδες 
πού κοιταζόντουσαν σαν β?\οσυροί 
μονομάχοι κ’ ήταν ή τελευταία μας 
παρηγοριά. Βρε αδερφέ, λιγοστές 
είναι οι χαρές μας, να μήν μπορού- 
με νά γινόμαστε σβιδόνια καί να 
τσιμπάμε πότε τόν ένα καί πότε τόν 
άλΑον. έτσι γιά νά σπάμε κέφι, ή 
γιά νά μπορούμε νά γλύφουμε μετά 
τό τσίμπημα και νά κερδίζουμε τήν 
εύνοια τού τοτμπηθέντος. Άλλά νά 
πού μάς τήν έσκασαν ο4 δυό συμπα
θείς πολιτικοί μας, καί.' φιλήθηκαν· 
καί ένώθηκάν, απλώς. Δυστυχώς διά 
τά σβιδόνια και ευτυχώς. γιά τους 
υπολοίπους, δέν ένώθηκαν εις σάρ
καν μίαν, διότι τό τοιουτον είναι τό 
μόνον φρουτον τό όποιον ούτε καλλ»- 
εργεϊιαι ούτε άναπτύσσεται παρά 
τοΐς Μακρηνολιβισιανόίς καί τοις 
Ταροαναλευσιν (ήμαρτον έν τού ξο> 
ναλέυυ).

Δηλώ ύπευθύνως καί έν γνώσει 
τών συνεπειών του Νόμου καί τών 
συμπατριωτών, πώς τέτοια χαρά σέ 
έκλογές δέν ξαναπήρα.

Καί τώρα μίαν θερμήν παράκλη- 
σιν πρός τους δύο βουλευτάς μας:

Μεταβήτε εις Λιβίσιον. Συλλέξα- 
τε άπό εκείνα τά χαριτωμένα χόρτα 
«που δακκούαιν», (πολλά χόρτα, διά 
μίαν τουλάχιστον, τετραετίαν). Καί 
προσφέρατε, ή μάλλον υποθέσατε εις 
οποίον περίλαμπρον μέλος τής Βου
λής τών Ελλήνων άνοιξη τό στομα
τάκι του καί ΰποκαταοπήσει δι’ αυ
τού τήν φν<· ιολογικήν διέξοδον τών 
αερίων. Διότι, φευ, έβαρύνθημεν τήν 
έργφ καί λ ιρ δυσοσμίαν είς τον 
Οΐκον τών ή γη: όρων τού Λαού·.

Καί μίαν συμυουλην:
Ανοίξατε κατάλογον εις τό Πολι

τικόν σας Γραφτόν. Καταχωρίσατε 
μετά θρησκευτικής εύλαβείας τά ό- 
νάματα καί τάς διευθύνσεις, όλων έ- 
κείνων πού προσέρχονται εάλαβως νά 
υποβάλουν τά υέβη τους, καί μόλις

οπαματήση \ 'ιι·.ανεια, σπέύσατε νά 
βοηθήσετε., τους υπολοίπους πού δέν 
προσήλθον Διοτ» κατά μίαν τελευ
ταίων πληροφορίαν ή έπιστημονική 
πρόοδος, κατ -ρθωσε διά συνε-χών έμ- 
βολιασμών, νά η ·οχύση τό κεντρί 
τών σβιδονιών μέ άναισθητικόν, ώστε 
νά σάς «δακκούσ» χωρίς νά τό άν- 
ϊιλαμβάνεσθε.

Και μίαν ευχιμ:

Είθε νά μήν uct ανοήσετε ποτέ διά 
. τά δσα έποάξατε ή 6ά πράξητε 5ιά 

τήν. σωτηρίαν τών Ελλήνων.. Διότι ή 
σωτηρία παρά τ-·' ' 'Έλλησιν συγχέ- 
εται συχνάκις μέ τ^ν γνωστήν «Σω
τηρίαν», Διότι οί εύεργετήθεντες δι- 
αθέτουσι συνήθω·" μεγαλυτέραν ,δαγ- 
κάναν τών μή ευεργερτηθέντων. Διό
τι οϊ έλεήμονές άτοθνήο'κοικπν είς 
τήν ψάθαν. Διότι οι ρουσψετοζήτου- 
λες αποτελούν ακύρεστον καί πολυ
πλόκαμον μαφίαν, συνσ.γοονιζομένην 
την τοιαύτην τών ;ίοιουνων. Διότι ή 
κατάληψις Υπουργείου προϋποθέτει 
άγοραπωλησιαν ισοδυνα,μουσαν μέ 
κρυοπάγημα τρίτου βαθμού’. Διάτ· οΐ 
πραγματικοί ήρωες εΐναι συνήθως ά- 
φανείς, διότι μόλις γίνουν εμφανείς 

ί οϊ άπλοι άνθρωποι μεταβάλλονται 
ί είς ήρωας υπομονής. Διότι οί λΑεγά-· 
’ λοι Άνδρες οφείλουν νά λέγουν τήν 
;· άλήθειαν, κσί όταν λέγουν μίαν κον

ταίνουν κατά μίαν πιθαμήν 2ως δτου 
■ εξαφανιστούν ύπχ> τήν σωρόν τών α

ληθειών. Καί τέλος διότι ή μεγάλη 
ήμών Πατρϊς έθαψεν δλα τα μεγάλα 
της τέκνα εύλαβώς καί προώρως, 

• καί παρά τσΟτσ οί ,πεσόντες δέν πα
ραλείπουν ν’ ανακράζουν. «'Η ‘Ελ
λάς θέλει νά ζήο'ει καί θά ζήσει».

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΜΑΙΟΣ
Πτωτιστής.

(τό «άλέξι» τό χουν άλλοι).
Υ.Γ. Τώρα μόλις θυμήθηκα ότι 

μου. ζήτησαν άρθρο ιΗ’σκρηάτικο. 
Περίεργο? Πώς τά μπέρδεψα

ΑΗΤβΝίΟΣ Γ. ΤΖΙΖΗΣ
βουλευτής Άβηνΰν

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ
Βουλευτής Πειραιώς

Αιά τήν πανηγυρικήν εκλογήν τών ανωτέρω δύο εξαίρετων 
πατριωτών μας αίαθανόμεθα δλοι μας μεγίστην ίιπερηφάνειαν 
καί χαράν διότι μέρος τής τιμής τής όποιας ούτοι ήξιώθηοαν 
αντανακλά πρδς δλους ημάς.

Άπευθύνομεν και διά τοϋ δημοσιογραφικού οργάνου τοΰ 
Συλλόγου τά θερμά μας ουγχαρητήρια είς άμφότερα τά εκλεκτά 
τέκνα της πατρίδος μας, τά όποια περιβάλλομε·/ μέ εξαιρετικήν 
έκτίμηαιν και αγάπην. Εϊμεθα δέ απολύτως βέβαιοι δτι καί άπό 
τής νέας των θέσεως θά δυνηθοϋν ούτοι νά παράσχουν πάσαν 
ένίσχυοιν και πρός τήν "Ενωσίν μας καί πρός δλους τούς 
πατριώτας μας, οί όποιοι δέν παύουν νά εϋχωνται δπως 
συντόμως τούς συγχαρούν και ώς Υπουργούς.

ΕΝδΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝΟΗ ΚΑΙ ΑΙΒΙΣΙΑΝΟΗ "Η ΜΑΚΡΗ,,

μέ τη σκέψη — τψ πίστη Θά έλε-Πίττα έχει τοποθέτησή ένα μικρό

Ό Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μιχσή7\ Πανηγυρης ένώ προσφωνεί 
τους πατριώτας κατά τό κόψιμο τής πίττας

1 QZ 4 1 ΜηλτΆδηη ·Κ-

κέρμα. Ό τυχερός, τού θά τό βρή, 
καλείται νά τό προσκόμιση στόν 
Ταμία τού Συλλέγευ μας κ. Μ. Τσίλ 
λερ γιά νά τό άν^α/Άάξη μέ ένα 
χρυσό μετάλλιο άναμνηστικό τοΰ 
Συλλόγου.

'Ό χορός έπαναλαμέάνεται, ένώ ή 
Πίττα τεμαχίζεται και διανέμεται 
κανονικά άπό τούς υπαλλήλους του 
Κέντρου. Μιά τώρα φωνή. «Τό κέρ
μα βρέθηκε στή μερίδα' τής έψημερί" 
δος μας «Λιβίσι» -— Ικανοποίηση 
γενική στό άκουσμα. —

Στό σημείο αύτό προσέρχεται νά 
τιμήση τήν έορτή καί ό συμπατριώ
της μας καί νυν βουλευτής ’Αθη
νών, κ. Άντών. Τζιζής. ‘Ο κ. 
Πρόεδρος άναγγέί\λει τήν προσέλευ
σή του. «Αυτήν τή στιγμή προσήλ- 
θε· καί τιμά: την εορτή μ.ας ό Εκλε
κτός συμπατριώτης μας κ. Άντών. 
Τζιζής» Χειροκροτήματα,

‘Ο δέ κ. Άντών. Τζιζής διορθώνων

λέγει: «Δέν· τιμώ έγώ τήν εορτή, 
άλλά λαμβάνω τιμή ότιτό τήν έορτή», 

Άλλά καιρός τώρα νά τερματισθή 
ή έορτή. Ή καθωρισμένη ώρα 9 μ.μ. 
γιά τή λήξη τής εορτής έφθασε καί· 
ή .μουσική δίδει τό σύνθημα τής δι
ακοπής, ένώ οι όργανοποΐκτες εύχον
ται «καλή.χρονιά» καί αποχωρούν.

Ό κ. Πρόεδρος γνωστοποαε?, ότι 
η ωραία μας αυτή έορταστική έκδή- 
λωση έ/<,ηξε καί ύποχρεούμεθα νά ά- 
ποχωρήσουμε,

Μέ τή δήλωση αύτή άρχισε ή άπο- 
χώρηση όλων μέ τό ευχάριστο πάν
τοτε αίσθημα, ότι. ζήσαμε λίγες ώ
ρες σέ μιά ατμόσφαιρα ζεστή οικο
γενειακή, πού συγκλονίζει ψυχές καί 
φέρει στή σκέψη τών παλαιοτέρων 
συγκλονιστικές αναμνήσεις άπό τήν 
κάποτε άκμαία$ πλήν τώρα άνύπαρ- 
κτη Πατρίδα .μας.

ΜίΧ. ΠΑΝΗΓΎΡΗΣ

'■7V Ν. Μάκρη ίη '4
Άγοστητοί ΊΓΰπ ρ·ώτσϊ,
"Ερχομαι διά ιή<> επιστολής μου 

αύτής νά σόΓς έκψράσω τήν άπερί- 
γραπτον χαράν τόσον την ίδικήν 
μου όσον καί ολοκλήρου του Προσ- 
ψυγικού κόσμου καί περισσότερον 
τών κατοίκων τής Ν. Μάκρης διά 
τήν εκλογήν ένός έκ τών πλέον ά- 
γαπητών καί ζηλευτών πατριωτών 
μας, τοΰ κ. Αντωνίου Τζιζή ώς 
Βουλευτου Β', Περίφερείας Αθηνών.

'Όλοι οί πατριώται τής Νέας Μά
κρης άλλά καί άπό δϊ\ες τίς γωνιές 
τής ελληνικής καί ξένης γης όπου 
εόρίσκοντσι πατριώται μας στέλλούν 
μηνύμοπα χαράς διά τόν άγαπητόν 
μας πατριώτην.
Αγαπητοί πατριώται (

Ή Νέα Μάκρη άπό τήν ημέραν 
πού σι πατέρες μας διωγμένοι άπό 
τήν λατρειττήν μας Ποπρίδα έγκα- 
τεστάθησαν είς τήν Αγίαν Παρα
σκευήν καί "Άγιον Κωνσταντίνον, 
δυό εκκλησίες τής Ν, Μάκρης, είς 
σκηνές, κατά τήν 7ην Ιανουάριου 
του 1924 άρχισεν ή μεγάλη στιγμή 
διά τόν προο'ψυγίκόν πληθυσμόν. Έ- 
χωρίσθησαν σέ- όμάδες μέ αρχηγόν 
τής πρώτης όμάδος τόν αείμνηστον 
πατριώτην μας Άνδρέαν Ααζαρίδην. 
Έν συνεχείς βάσει τών αρχείων τής 
Κοινότητός μας, προήδρευσαν όχι 
καί λίγοι ώς αρχηγοί όμάδων καί 
συγκεκρίιμένώς οί πατριώται μας

Δαμιανός, Βασίλειος Κόλιας, Άν- 
τωνιάδης Βσλάσιος κ. λ. π. Δυ
στυχώς όμως, άγαπητοί πατριώ
ται s δέν ύπήρχε άνάμεσά τους, ό 
μεγάλος . όμιλη,τής τών άναγκών 
τών πατριωτών μας. Καί βλέπουμε 
ξαφνικά, ο'ύμφωνα μέ τά πρακτικά 
καί τάς διη.γ.ήσεις. τών γερόντων, 
νά γίνεται μιά συγκέντρωσις ε|ς τό 
καφενείου του Αντωνίου Χατζη.ελένη 
τότε, καί διά βοής ό κόσμος όλος 
νά έκλέγη πρόεδρον/’ τόν τότε νεαρόν 
καί σήμερον Βουλευτήν κ. Αντώνιον 
Τζιζήν. Αύτό έγινε την άνοιξιν τού 
1926. ’Ίσως καί μόνον ή άνάμνησις 
τών γεγονότων αύτών νά συγκίνηση 
βαθύτατα τόν άγαπητόν μας πατριώ
την. ΆΛλά δπως καί τότε σύσσω
μος ό Λαός τής Μάκρης έδωσε τήν 
έγγύησιν εις τό πρόσωπον του διά 
μίαν καλυτέραν αύριον. τήν όποιαν 
καί έπραγματοποίησεν καί έχομε 
σήμερον την ώραίαν μας Νέαν Μά- 
κρην χάρες είς τάς άοκνους προσπά
θειας τού κ. Αντωνίου Τζιζή. Κατά 
τόν ίδιον τρόπον καί σήμερον οί 
καρδιές τών γερόντων άίλλά καί τής 
σημερινής Νεολαίας ζεπετουν διά 
μίαν ώραίαν αύριον.

Αγαπητοί πατριώται,

Αυτήν την στιγμήν πού κρατάτε 
τό κομμάτι αυτό τής έφημεριδούλας 
μας πού Αντιπροσωπεύει όλόκληρην 
τήν γενεάν τών πατριωτών μας, τήν 
χαμένην μας πατρίδα πού ήρ^ζ/ 0<ι 
νεότεροι δέν εϊχαμεν τήν τύχην νά

Η ΠΙΤΤΑ THZ ΝΕΜ1 MMKFHX
Ή Τοπική. Επιτροπή τού Συλλό

γου είς Ν. Μάκρην έδωσε φέτος πα
νηγυρικόν χαρακτήρα ε^ζ κόψιμο 
τής Πίττας, της είς τό σιτοΐον παρευ- 
ρέθησαν ό Πρόεδρος μετά μελών τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλλό
γου καθώς και πολλοί άλλοι πα- 
τριώται.

Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος κ, 
Σάββας Παπαδοπούλας έκοψε τήν 
πίττα καί ό Πρόεδρος τής Τοπικής 
Επιτροπής κ. Ν, Καραγεωργίου εί
πε τά παρακάτω θερμά λόγια:

Αγαπητοί πατριώται,
Ώς Μέλος τής Τοπικής Έπιτρο- 

| ττής: Νέας Μάκρης καί έκ μέρους τής 
j Τοπικής Επιτροπής Νέας Μάκρης 
r εύχαριστουμεν θερμότατα τον Πρόε-. 
ί δρον καί "ά Μέλη τοΰ Συλλόγου τών· 
Απανταχού Μακρηνών καί Αιβισια- 
νών «‘Η Μό:κρη», τόν Πρόεδρον καί 
τά Μέλη τού Κοινοτικού Συμβουλίου 
Νέας Μάκρης, τόν Αστυνομικό 
Σταθμάρχην Νέας Μάκρης -καί δλους 
άνεςαιρέτως τούς παρευρισκομενους 
που . μάς έτίμησ’αν διά τής παρουσί
ας των είς το κόψιμο τής πίττας τοΰ 
1904.-

ευχομαι δπως εϊνοιι ή άπαρχή τοΰ 
κοψίματος τής πίττας γιά κάθε και
νούριο χρόνο καθιερώνοντας έτσι ε
να ωραίο έθιμο.

Εύχόμεθα επίσης δπως εντός τού 
1964 γίνη ή.αρχή διά τήν άναικοδό- 
μησιν του Νέου Λιβισίου και ή Νέα 
Μάκρη μαζί μέ τό Νέον Λιβίσιον ά-

ποτελέσουν την Μητρόπολιν όλων τών 
πατριωτών μας και τήν άποκατάρτα- 
σιν τής χαμένης πατρίδος μας είς 
τήν Μικράν Άσ·ίαν: τής Μάκρης καί: 
του Λιβισίου.

Τέλος εύχομαι ε|ς δλους διά τό 
1964 άγάπη, ειρήνη, υγεία καί εύ- 
τυχία.

Ό Πρόεδρο? τη$ Κθ'.νότ.Ί-rcs Ν. Μάκρηό κ. Σ. Παπαδοπούλα?
K0pf) τήν πίττα τή« Τοπική$ ’Επιτροπή? τον ΣυλλόγουΤά κόψιμο τής -πίττας τού

γνωρίσωμεν, είς άναπολήση ό νοΰς 
σας τό παρελθόν; τά παιδικά σας
χρόνια πού ζήσατε χαρές καί λύπες, 
δόξες καί συμφορές στην χαμένην 
αγκάλιασε. Μέ τήν Νέαν Μάκρην εΐ- 
,άγκάλιάσε. 3έ τήν Νέαν Μάκρην ει
δικά υπάρχει. ένας δεσμός που ένώ- 
νει δλους τους απανταχού Μάκρη-· 
νο-—Λιβισιανούς. Άλλά τήν ϊδρυσιν 
καί άνάπτυξίν της ή Ν. Μάκρη- τήν 
οφείλει είς τόν άγαπητόν μας πατρι
ώτην Βουλευτήν κ. Αντώνιον Τζιζήν 
πού τήν συμπαράστασίν του έχει ά
κόμα άνάγκήν δπως και όλος δ προσ 
ψυχικός κόσμος. Μαζί ·,μέ · τόν . άγ<χ- 
πητόν μας καί άξιον πατριώτην Υ
πουργόν κ. Σάββαν· Παπαπολίτην- 
άγκαλιάστε ολόκληρη τήν Μακρηνο- 
Λιβισιανή γενεά διά νά λύσετε όσα 
άπό τά προβλήματα της παραμέ
νουν ακόμα' άλυτα.

Μέ πλημμυρισμένη τήν καρδιά ά
πό πατριωτικήν αγάπην εύχομαι 6- 
λοψύχως. μίαν καλυτέραν αύριον διά 
τόν Μακρηνο — Λιβισϊανόν κόσμον.

■ Μέ άπειρην έκτίμησιν καί άγάπη,ν

Ό πατριώτης σας.
ΜΙΧΑΗΛ Κ.ΑΛΙΝΤΖΗΣ
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

Κ Α ΑΛΙΠΡΑΤΟΣ&ΠΡΟΚΑ Α
Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

(Συνέχεια έκ τον προηγουμένου)
Καθώς βάδιζαν στό δρόμο, ό 

Πλοίαρχος εξέταζε, έρευνητικά, τό 
ρυθμό καί τή διάταξη τών οίκοδο- 
μών. ττοΰ άττλώνοντσν κι’ άπο τις 
δύο πλευρές.

—«Ζεστό τό κλίμα κι' άμμόχτι- 
στες κατοικίες, πού μοιάζουν σάν κο·μ 
μένες πυραμίδες»/ μονολόγησε άπελ- 
πισμένα. «Αύτά τά δυό κι’ οί πει
ρατές μαζί, σημαίνουν, οτι βρισκό
μαστε στήν ’Αφρική· άλλά, πού άκρι 
δώς ;>/...

—Στή Νουμάντια, παρενέβη ό 
Καλλίστρατος. Ναί, στον τόπο αύ
τό, με τήν τόση βαρβαρόφο^νη ονο
μασία του.

—Πώς τό ξέρεις; έρώτησε, άνή- 
συχα, ό Πλοίαρχος.

—Τδμαθα κάτω, άπό άπροσδό- 
κητες συνθήκες. Μά, γιατί έχεις κι
τρινίσει, Καπετάνιε;

— Καλά εΐχα άντιληφθή, κάτι 
πρόφερε, στενοχωρημένα, εκείνος. 
Βαδίζουμε πάνω στό έδαφος τής πιό 
φοβερής, αϊτό τά παλιά, πειρατικής 
χώρας, που έμεΐς τή λέμε Νουμηδία 
■καί βρίσκεται δυτικά τής Καρχηδό- 
νας. Εΐν’ άλήθεια, συνέχισε άναστε- 
νάζοντας, δτι, πρίν καμμιά δεκαπεν
ταριά, περίπου, χρόνια, κατάφερε 
ν’ απαλλαγή, άπ’ τή ρωμαϊκή κυ
ριαρχία, χωρίς μάλιστα νά χυθή αί
μα.

Ό Βασιλιάς αύτοΰ του τόπου, μο
λονότι ήταν ένας, άπό τούς οπαδούς 
τοΰ Πομπήϊου, θανάσιμου εχθρού 
τού Ιούλιον Καίο’αρα, ωστόσο άπό- 
•κτησε τήν εύνοια τοΰ Έκτάβιου, α
νεψιού τοΰ τραγικού, έπίδοξου Μο
νάρχη, μ’ αποτέλεσμα νά δώση, γιά 
γυναίκα του, τή Σελήνη, ποή ήταν 
κόρη τού ’Αντώνιου καί τής βασίλισ
σας τής Αίγύπτου, Κλεοπάτρας. Κα
νονικά θά έπρεπε, ή έλληνική αύτή 
αιμομιξία, νά εΐχε έκλεπτύνη τά 
αισθήματα τοϋ βασιλιά καί νά έσβη
νε τά πατροπαράδοτα, πειρατικά, ή
θη τους· δμως αυτοί, όπως μάς άπό- 
δειξαν τά πρόσφατα έπιδρομικά γε
γονότα, δέν τά ξεχνούν, όσες φορές 
βρίσκονται ελεύθεροι, άπό κηδεμο
νίες πολιτισμένων λαών...

Οί δυό ομάδες μέ τούς συνοδούς 
τους, σταθμέυσαν μπροστά σέ μιά 
εύρύχωρη έκταση, τριγυρισμένη μέ 
χαμηλό φράκτη, μέσα στήν όποια 
βρίσκονταν ττέντ1 έξη μικρά οικήμα
τα.

Οί στρατιώτες, άμέσως, έκαμαν 
νόημα, γ.ά νά μπουν μέσα στον πε
ρίβολο.

Όλοι, τότε, υπάκουσαν. Κι’ ένώ 
οί άνδρες, σύμφωνα μέ τίς υποδεί
ξεις τών οπλιτών, έπλησίαζαν πρός 
τήν πρώτη κατοικία, οί γυναίκες έ- 
ξακολουθούσαν νά πορευωνται πρός 
τήν τελευταία τοΰ φραγμένου έκεί- 

. νου μέρους...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Εΐχε, πιά, κλείσει σχεδόν μήνας, 

άπό τή μέρα τής έγκατάστασης τών 
δέκα Ελλήνων αιχμαλώτων στό νέο 
τους περιωρισ.μένο χώρο. Έδώ ή πε
ριποίηση, πού τούς προσφερόταν, 
ήταν ίδεώδικη, ή συμπεριφορά τών 
φυλάκων ευγενική καί, τό σπουδαίο, 
γι’ αύτούς, μπορούσαν νά ττεριφέ- 
ρωνται, έκεΐ μέσα, εντελώς λυτοί. 
Είχαν, όλοι, ξαναγίνει, σ’ αύτό τό 
διάστημα, πιό εύρωστοι άπ’ δ,τι ή
σαν πρίν νά τούς συλλάβουν, ένώ 
οι πληγές τους, άπό καιρό εΐχαν έ- 
πουλωθή μέ κατάλληλη βοτανοθερα- 
πευτική άγωγή.

Ή συναναστροφή πούκαμναν μέ 
άλλους, πιό παλιούς κρατουμένους, 
ποικίλης έθνικότητας, αναπτέρωσε 
τό ήθικό τους, καί, προπαντός, δταν 
μεταξύ τους αντάλλαζαν γνώμες, ύ- 
ττερ’ άπό τίς άφηγήσεις, πούκαμναν, 
τίς σχετικές μέ τό τελευταίο περι
στατικό τής σύλληψής τους.

‘Ο Καλλίστρατος μέ τόν Πλοίαρ
χο έπαιρναν, κι’ αύτοί, μέρος στις 
συζητήσεις· παράλληλα, όμως, σάν 
ιδρυτικά μέλη, κάποιας ειδικής συ- 
νομωσίας, πρωτοστατούσαν στή δι
όρυξη μιάς υπόγειας σήραγγας, πού 
ώδηγούσε προς τήν πύλη τού φρου
ρίου.

Τή συνομωτική αύτή όμάδα, τήν 
αποτελούσαν, τά πιό έμπιστα και 
δυναμικά στοιχεία τοΰ πεδίου συγ
κεντρώσεων, καί εΐχε, σάν αντικει
μενικό της σκοπό, τή τμηιματική 
δραπέτευση όλων τών κρατουμένων...

'Όταν, πιά, ή δουλειά βρισκόταν 
ατό τέλος της, ένα απόσπασμα, ά
πό ιθαγενείς στρατιώτες, μπήκε μέ
σα στον περίφρακτο καταυλισμό καί 
ύπτοχρέωσε όλους τούς κρατουμέ
νους, άνδρες καί γυναίκες, ανεξάρτη
τα άπό κάθε γλώσσα, νά .μαζευτούν 
στό κέντρο τού χώρου. Κατόπι τούς 
υποχρέωσαν ν’ άφαιρέσουν τίς περό
νες άπό τά ρούχα τους, νά χαλαρώ
σουν τις ζώνες τους.

Οί αιχμάλωτοι υπάκουσαν, άφή- 
νοντας, έτσι, τά κορμιά τους νά προ
βάλλουν, άλλα άσχημόπλαστα, άλλα 
δημιουργήματα, άπαράμιλλης. φυσι
κής τεχνουργίας. Τότε, ένας στρατιώ- I 

της, πού φαινόταν ότι ήταν δεινός 
γνώστης τής άνατομίας τού ανθρώπι
νου σώματος, άρχισε νά τά έξετάζη 
μέ σχολαστικότητα...

Ή επιλογή κράτησε ώς τή νύχτα. 
Τό φώς του φεγγαριού άρχισε, κιό
λας, νά πέφτη, χλωμό, άδύνατο, πά
νω σέ τρεις διπλοσειρές άνθρώπινου 
είδους, πού αντιστοιχούσαν μέ ισά
ριθμες ποιότητες.

Χωρίς νά χάσουν καιρό, οί στρα
τιωτικοί τους ώδήγησαν πρός τό ε
σωτερικό τής πόλης, σέ μιά πλα
τεία.

•—Μού φαίνεται πώς εΐναι τόπος 
αγοράς καί πούλησης σκλάβων, ψι
θύρισε ό Πλοίαρχος πρός τόν Καλ
λίστρατο, πού κοπάφερε νά τον έχη, 
πάλι κοντά του...

—-Τήν άλλη μέρα, άπό νωρίς, άρ
χισε νά μαζεύεται πολύς κόσμος, 
στό άνοιχτό έκεΐνο μέρος, πού βρί
σκονταν οί αιχμάλωτοι. Φαίνεται 
πώς είχαν μάθει, άπό.τήν προηγού
μενη .μέρα, τήν έκθεση τόσων άνθρώ- 
ττων, γιά πούληση.

—Πολύ καλό εμπόρευμα έχουμε, 
φέτος, βρυχήθηκε κάποιος μέσα άπό 
τό πλήθος. Νά δούμε, ποιοι θάναι 
οί τυχεροί άγοραστές τής χρονιάς ε
τούτης.

'0 Καλλίστρατος, αψηφώντας 
τούς φρουρούς, ήταν έτοιμος νά όρ- 
μήση, άνάμεσα σ’ αύτούς δλους, καί 
νά χτυπήση τή σκούρα μορφή, πού 
θεωρούσε, σά φυσικό φαινόμενο, τήν 
υπαγωγή τοΰ άνθρώπου, στήν περι
οχή τοΰ κτήνους.

Έκείνη, όμως, τή στιγμή ματαί
ωσε τήν άπόφασή του, ό έρχομός ε
νός ψηλόκορμου μαύρου, πού στάθη
κε μπροστά του, ετοιμάζοντας κά
ποια εργαλεία, γιά νά τούς βάλη τό 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του σκλά
βου.

Ό νεαρός. Καρμιλησσεύς δέχτηκε, 
πρώτος, μέ πυρακτωμένη σφραγίδα, 
τό καυτό σημάδι, καταπνίγοντας τόν 
πόνο του σ’ ένα συοπασμό...

Μόλις τελείωσε ή οδυνηρή διαδι
κασία, ζύγωναν οί άγοραστές, κα- 
λόθρεφτο., καθαρόντυτο ι, ξεχωρίζον
τας, έτσι, άπ’ τή μάζα σάν τά σα
πρόφυτα άπό τό λίπασμά τους.

Συνεχείζεται

ΧΛΜΕΝΕΕ ΜΤΡΙΗΕ£
Είς τό τεύχος Νοεμβρίου - Δεκεμ

βρίου 1963 τοΰ περιοδικού «Συγκοι
νωνία», ό πολύ γνωστός λογοτέχνης 
καί κριτικός κ. Ά ν δ ρ έ α ς 
Κ α ρ α ν τ ώ ν η ς έδημοσίευσε 
ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρον μέ τόν 
άνω τίτλο. Δημοσιεύουμε τά χαρακτη 
ριστι κότερα μέρη.

Γ ιά τό θέμα τής. χαμένης, πατρί
δας, άφορμή σήμερα ή λογοτεχνία. 
Εύτυχώς, ύπαρχουν μερικοί άνθρω
ποι που μπορούν καί δίνουν έκφραση 
στά αισθήματα τους, στις ιδέες τους, 
στά δράματά τους, κι’ έτσι νά ζων
τανεύουν καί νά κάνουν κοινούς, κά
ποιους μεγάλους πόνους, όπως εΐναι 
ό πόνος γιά τή χαμένη πατρίδα. 
Ναί, τέτοιες άνθρώπινες καταστά
σεις,, δέν πρέπει νά μένουν .κλειστές 
μέσα σ’ ένα άτοιμο. Πρέπει νά δια- 
κλαδώνουνται στήν όμαδική ψυχή 

τοΰ λαοΰ καί τοΰ έθνους. Κι’ αύτό 
γίνεται, όταν τό άτο·μο μπορεί νά 
γράψει λόγου χάρη ένα βιβλίο σάν 
κι’ αυτό πού έγραψε ό Φώτης Κόν- 
τογλαυ γιά νά ξαναζωντανέψει τό 
Αϊβαλή τή χαμένη πατρίδα του. ’Α
πό μιά πυρκαγιά καταστροφής, βγή
κε ;μιά λαμπάδα μέ αιώνια φλόγα δι
αφωτισμού. Κάτω άπ’ αύτή τή φλό
γα που τήν άναψε τό βυζαντινό χέρι 
τού Κόντογλου, τό χέρι τό θαυμα
στά .άγιογραφικό, μπορούμε τώρα 
κι’ έμεΐς νά δούμε αυτό τό Άϊβαλί 
ν’ απλώνεται μπροστά μας, όχι μόνο 
σέ ,μιά γεωγραφική καί ιστορική το
ποθεσία, μέ μεγάλη γιά τόν ελληνι
σμό σημασία, άλλά σά μιά μαγική 
χώρα δπου σ’ αυτήν ολα εΐναι ό
μορφα καί καλά μέ τόν πιό όμορφο 
καί τόν πιό καλό τών τρόπων — ο
λα καλά καϊ όμορφα ώς τό θαύμα, 
ώς τό παραμύθι..

Τό θέμα πού άγγίξαμε έξ αφορ
μής τού Φώτη Κόντογλου, καί τής 
Ιωνίας καί τό πνευματικό καί λο
γοτεχνικό κεφάλαιο πού πηγάζει άπ’ 
αύτό, εΐναι πολύ μεγάλο καϊ δέ μπο
ρούσε αρμονικά νά τό εξαντλήσουμε . 
έδώ, παρά μόνο τρέχοντας. Στή,ν ϊ- ; 
δια χοιμένη πατρίδα τής Μικρασίας, 
χρωστάμε τήν έξοχη «Αιολική Γή» 
τοΰ Ήλία Βενέζη, ένα άπό τά ελάχι
στα σύγχρονα πεζογραφήματά μας 
τού θά έπιζήσουν. Ό πιό σημαντι
κός σύγχρονος ποιητής μας, ό Σε- 
ψέρης, συνταύτισε τόν βαθύτερα δρα
ματικό τόνο τής ποίησής του μέ τήν 
πίκρα άπό· τήν πληγή τής. χαμένης 
του Ιωνίας. Ή κυρία Μέλπω Λογο
θέτη Μερλιέ, ίδρυσε τό «Κέντρον Μι
κρασιατικών Σπουδών» καϊ μάς έδω
σε μιά ολόκληρη βιβλιοθήκη άπό 
συγγράμματα πού διασώζουν τόσους 
τομείς -καί μορφές του ξεριζωμένου 
μικρασιατικού έλληνισμοΰ. Νοσταλ- 
γός καϊ άκούραστος «γυρευτής» τής

Οϊ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ οι τουρκμμαζουν

ΡΙΖΕΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Αναδημοσιεύομε άπ’ τά ΜίΚΡΑΧίΑΤίΚΔ ΧΡΟΜ1ΚΑ 
τό παρακάτω ενδιαφέρον αρδρον τού καθηγητοΟ 
Πανεπιστημίου κ· Γ. Τενεκίδη.

Παιδιά εϊμασταν δταν μάς ερριξε 
ή Καταστροφή στά έλλαδικά ακρο
γιάλια, μέ τούς γονιούς μας καί τόν 
ασίγαστο πόνο τους.

«Αί φιλόξενοι άκίαϊ τοΰ ελευθέ
ρου Βασιλείου», τό επαναλάμβαναν 
μηχανικά άρθρογράφοι καϊ ρήτορες 
τής έτ<υχής. ΣηιμεμΜ., >σσροκτά
χρονα απάνω, κρινομ·· διαφορετικά. 
Οί καιροί μας δέ σηκώνουν τίς ψαν- 
ταχτερές λέξεις, ούτε .ο κατά προ
σέγγισή νοήματα.

Βέβαια, στοργική στάθηκε τότε ή 
κυβέρνηση· μά πώς -ά τά φέρη βόλ
τα δ ήλιοκαμμένος Συνταγματάρ
χης πού (έτσι τέν φανέρωνε ό θρύ
λος) άπ’ τά υψίπεδα τής Ανατολής 
’ίσαμε τήν Ερυθραία έσωσε τήν τι
μή τών όπλων; Τό: μέσα ήταν λιγο
στά καί οί διεθνείς οργανισμοί άρω- 
γής άνύπαρχτοι. Ένδοελλαδικά, λί
γοι καταλάβαιναν πώς τό θέμα δέν 
ήταν ή φιλανθρωπία άλλά κάτι πιό 
ουσιαστικό ή αλληλέγγυα εύθύνη και 
υποχρέωση τών πανελλήνων απέναν
τι στή Συυφορά. Ό συντηρητικός 
κόσμος τής «μικράς καί εντίμου Ελ
λάδος» μικροαστοί, νοικοκυραιοι, 
γεωργοί, κτηνοτρόψοι — ταράχτηκε 
άπό τό ετερόκλητο πλήθος που πλημ 
μύριζε τόν έλλαδικό χώρο ’Ίωνες, 
Αίολεΐς, Πόντιοι, Καππαδόκες, κι' δ-

I σοι άπό τά μέρη τής Βιθυνίας., τή,ς 
| Μάκρης καί τών ’Αδάνων, άλλοι άπό 
τά παράλια, συγγενέστεροι πρός. 
τους νησιώτες, άλλοι άπό τό εσω
τερικό μέ τή βόρεια προφορά τους, 
άλλοι τουρκόφωνοι, άλλοι μέ τά πα
ράξενα φερσίματα τους, κι’ όλοι μέ 
τήν πίκρα τής χαμένης μικρής πα
τρίδας κι’ όλοι μέ τόν καημό τοΰ χα
μένου νοικοκυριού. «Τό τϊ είχαμε το 
τί χάσαμε» τροφοδοτούσε γιά χρό
νια τή σαρκάζουσα θεατρική Επιθε
ώρηση. Κάμποσοι γηγενείς τιποτ’ 
άλλο δέν είδαν στό δράμα παρφ τ’ 
απλωμένα ράκη στις έκκλησιές καί 
τά επιταγμένα σχολεία ή τά 
παρδαλά φουστάνια στούς συνοικι-

Σμυρνη,ς ό Χρηστός Σολομώνίβης 
μάς τήν άπεικόνισε ιστορικά, λαο- 
Υραφικά, στατιστικά, φωτογραφικά, 
χρονογραφικά, σέ μιά σειρά πολύτι
μων τόμων. Ένας λεπτός λυρικός 
ποιητής, δ Στέργιος Σκιαδάς, διωγ
μένος κι’ αύτός άπό τόν παράδεισό 
του νωρίς - νωρίς, έπλεξε τόν καημό 
του γιά τή χαμένη του πατρίδα σέ 
στίχους πού μάς άγγίζουν, επειδή 
βγαίνουν άπό μιά βαθειά καί κα- 
τευρή όσο καί ώραία άλήθεια. Στή 
συλλογή του «Σμύρνη» — γνώρισε 
τελευταία καί δεύτερη έκδοση, — 
διαβάζουμε, συμμετέχοντας: «Έρ
χομαι άπό τόν κόσμο τών ανθρώπων 
- πού τά Νέα Σμύρνη, Νίκαια, Φι
λαδέλφεια καί τ’ άλλα τόσο υποκα
τάστατα στέκουν γι’ αύτούς. συνοικι
σμοί άλλοχθόνων, - πρόχειρες φω- 
ληές πού κάποιον Αύγουστο· — ήρ~ 
τον νά στήσουν δώ τουφέκι πού τά 
σκότωνε. Τώρα ή ψυχή μου μέ τά 
ίδια φτερά τά καψαλισμένα άπό τόν 
Αύγουστο τό μακρυνόν έκεΐνο, πού 
βαραίνουν άπ’ τό χρόνο πδχει τόσος 
περάσει ;μ’ άργοπέταμα σάν κατρα- 
κύλισμα νεροσυρμής, πρός τήν πα- 
ληά της κοίτη, σ’ επισκέπτεται. Βα
ριές οί πύλες σου λυγίζουν στή σπα
ραχτική ικεσία». Μά καί ή Διδώ Σω
τηρίου έγραψε ένα δραματικό πεζο
γράφημα γιά τή χαμένη αύτή μεγά
λη πατρίδα. Κι’ ό ιστορικός έρευνη- 
τής Νίκος Καραράς σέ μιά σειρά 
ωραίων «διασωστικών» ιστορημάτων 
του πλούσια τεκμηριωμένων (τό τε
λευταίο του εΐναι γιά τον Μπουτζά, 
«τό λουλουδένιο χωριό τής Σμύρ
νης») .μάς μίλησε γιά τό Μπουρνόβα 
καί γιά τούς 'Ομήρους τής, Σμύρ
νης. Κι’ άλλοι εΐναι πού σέ λογοτε
χνήματα καί χρονικά καί Ιστορικές 
μελέτες, άναθυμοΰνται καί άνασυν- 
θέτουν. τή χαμένη τους πατρίδα μά 
αναφέρω έδώ όσους θυμάμαι αυτή 
τή στιγμή, άς μοΰ συγχωρεθεΐ κάθε 
παράλειψη γιατί κάθε τέτοια παρά
λειψη εΐναι καί μιά άδικία. Νά, λη
σμόνησα τόν Κοσμά Πολίτη, μέ τήν 
θαυμάσια «Έρόΐκά» του. Τώρα δ ί
διος δ συγγραφέας δημοσιεύει σέ 
ιιεριοδικό, ένα μυθιστόρημα, τό 
«Στού Χατζηφράγκου», μέ ούσιαστι- 
κό ήρωα τή χαμένη Σ.μύρνη τών παι
δικών του χρόνων. Κι’ εΐναι εξαιρετι
κά εναργείς οί λεπτομέρειες πού έ
χει συγκροτήσει καί άναπλάθει ή 
μνήμη του..

Εΐναι τό ρόδινο φώς τών χαμέ
νων πατρίδων πού όμως δέ χάνουν- 
ται αληθινά όσο υπάρχουν άνθρω
ποι νά τίς δουν εσωτερικά καί τίς ξα 
ναπλάθουν μέ τό λόγο.

ΑΝΔΡΕΛΣ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ

σμους τήν ώρα τής βόλτας. Ξαφνια
σμένοι οΐ ντόπιοι — πού, θές προ
κατάληψη, θές άπέχθεια πρός τήν 
αλλαγή, βλέπανε κύλισμα πρός τό 
οικονομικό χάος καί τήν κοινωνικήν 
εξάρθρωση, σαστιο·μένοι δμως κι’ οϊ 
Μικρασιάτες πού άντίκρυζαν μιά λεύ 
τερη πατρίδα σάν ταπεινωμένη, α
φού δέ μπόρεσε νά τούς λύτρωση 
στά ίδια τους τά χώματα.

Οί γονείς μας γερνούσαν κι άρχι
ζαν νά φεύγουν. Στό βάθος κάθε πε- 
θυμιάς τους φώλιαζε ό ανεκπλήρω
τος πόθος: ή παλινόστηση παλινό- 
στηση στή νιότη τους, παλινόστιση 
στ’ άρχοντικά τους. Τοΰ κάκου αγω
νίζονταν νά κρατήσουν τήν κοινωνική 
τους σειρά. ’Απελπισμένοι, περιχα
ρακώνονταν μέσα σέ μιάν άδιό:λλα- 
χτη αξιοπρέπεια. Δουλευτάδες μά α
συνήθιστοι στά τερτίπια’ γραμματι
σμένοι άλλ’ «άδαεΐς περί τήν χρήσιν 
τής χειμαρρώδους καθαρευουσης», τό 
χρυσωμένο κίβδηλο κλειδί που ανοί
γει διάπλατες τίς πύλες τής έξουσί- 
ας. ’Απροσάρμοστοι ώς τά ύστερά 
τους χρόνια, πώς. νά έξηγήσουν τις 
άπανωτές στον καθημερινό τους βίο 
αποτυχίες; Όχι μονάχα ό καημός 
πώς τούς χάναμε στάλλαζε μέσα 
μας, άλλά κι’ ή πίκρα πώς εΐχαν ύ- 
ποστή κάποιαν άδικην ήττα, σάν τίς 
άδικες ήττες πού ύψίσταται ό Ελλη
νισμός άπ’ τά πανάρχαια χρόνια.

Πόσες απωθήσεις δέ μάς δημιούρ
γησαν τά βουρκωμένα μάτια τών πα
τεράδων μας ! Χρειάστηκε νά σφίξο
με τά δόντια καί τις γροθιές. ’Ακού
στηκε κι ή άρά: μαύρη πέτρα στό 
παρελθόν’ Προσωπικά, ευρισκα κρυ
φή δικαίωση σέ τούτο τό περιστα
τικό πού 'ιστορεί ό Ηρόδοτος: Μέ τά 
χαράμοπα τοΰ Ε’ π.χ. αιώνα καταρ
ρέει, όπως θυμάστε., ή ιωνική εξέγερ
ση. Θέλοντας νά γλυτώσουν τήν υπο
δούλωση. στούς Πέρσες, οί Φωκιαλή- 
δες έγκαταλείπουν τήν Πατρίδα τους. 
Σάν ξανοίγονται οπό πέλαγος, ρίχ
νουν στή θάλασσα ένα πυρακτωμένο 
σίδερο κι όρκίζονται νά μή γυρίσουν 
στήν πατρίδα πρίν τό μέταλλο ξα- 
ναφανή στήν επιφάνεια... ώμοσαν =μή 
πριν είς Φώκαισν ήξειν πρίν ή τόν 
μύδρον τούτον άναφανήναι (3.165).

Έλεγα: δ,τι σχετίζεται μέ τά μι- 
κράτα μου, θύμησες άμυδρές άπό τή 
σιγουριά ενός ζεστού σπιτικού, άπό 
τήν εύφροσύνη τοΰ πάντα καλοσυνά
του κοινοτικού βίου, δέν θ’ άναδυθή 
στήν έπιφάνεια τής καθημερινής μου 
σκέψης καί δράσης. Τόσο σταθερή 
ήταν ή άπόφαση τής ψυχικής αποδη
μίας μου, ό5στε κι αυτά τά νοσταλ- 
γιχά κείμενα, τ’ άϊβαλιώτικα τού Φώ 
τη Κόντογλου, τά βουρλιώτικα τοΰ 
Νίκου Μηλιώρη, τά σμυρνέϊκα τοϋ 
Χρήστου Σολομωνίδη, τά διάβαζα 
σωστά, μ’ ένα κάποιο συναίσθημα 
ένοχης.

"Ωσπου ένα βράδυ μέ άγγιξε κά
τι σά θεία χάρη. Περπατούσα .μέ τή 
σύντροφό μου στ’ άνατολικά τής 
προσφυγο·μάννας Θεσσαλονίκης, στήν 
παραλία τής Άρετσοΰς. Τ’ απλωμέ
να δύχτια ρίχνανε μεγάλες σκιές πά
νω στήν άμμο. Οι θαλασσινοί, ποιος 
άπ’ τά μέρη πής. Προποντίδας καϊ 
ποιος άπ’ τά μέρη τής Ερυθραίας,, 
παρέες παρέες, σιγομιλοΰσαν ήρεμα

Συνέχια εις τήν 4ην Σελίδα

Άττό τό βιβλίο τοΰ Κ. Λαμέρα

Ιστορία Μάκρης Λιβιοίου

Κεφάλαιον εκτον
Ή αποθράσυνα ις τών τούρκων — 

Τό Στρατοδικείου τοΰ Δενιζλή.—Ή 
στρατολογία.—Αί εκτοπίσεις. — Ό 
φόνος τοΰ άνθυπιάτρου Μάνωλα.-- 
Γενική έκτόπισ'ις τών κατοίκων.

Μέχρι τής άνακηρύξεως τοΰ Συν
τάγματος, αί κοινότητες Λυβησίου 
καί Μάκρης διήνυον άπροσκόπτως 
καϊ πάντοτε έπί τά βελτίς) τόν’ τε 
Εθνικόν καί κοινοτικόν αύτών βίον... 

Οί Τούρκοι έζων μετ’ αύτών έν όμα- 
λότητι. . . Μετά τό Σύνταγμα δμως 
άπεθρασύνθησαν διά της συστημα
τικής προπαγάνδας καϊ ήρξαντο φε- 
ρόμενοι άγερώχως καί βαρβάρως 
πρός τούς "Ελληνας. . . ένώ δέ πρό- 
τερον ό φόνος. Ελλήνων υπό Τούρ
κων ήτο τελείως άγνωστος μετά τό 
Σύνταγμα, οί φόνοι έπήλθον επάλ
ληλοι, έμπνεύσαντες τόν τρόμον είς 
τάς ψυχάς τών κατοίκων. Ιδού οί 
έν άλίγορ χρόνω φονευθέντες:

1) Επαμεινώνδας Βασιλειάδης. 
2) Γεώργιος Άμπατζής. 3) Δέσποι
να Γ. Άιμπατζή. 4) ’Αντώνιος Γ. 
Αμπατζής. 5) /Άιχαήλ Οικονόμου. 
6) Σεραφείμ Χαριτωνίδης. 7) ’Αντώ
νιος ’Ορφανός. 8) Βασίλειος 1. Κα- 
ράγιωργης. 9) Μανώλης Γιαγκιλί- 
τση,ς. (Σημ.— ’Επακολουθούν 20 ό- 
(Σημ.— Επακολουθούν 20 όνόμα- 
νόματα).

— Οί φόνοι οδτοι καί αί απροκά
λυπτα» άπειλαί περί γενικής σφα
γής ήνάγκσσαν τούς πρωτεύοντας 
τού Λυβησίου, νά ζητήσωσι τήν προ
στασίαν τών Γάλλων, κατεχόντων τό
τε τό Καστελλόριζον καί τήν έν τφ 
κόλπφ τής Μάκρης νησίδα Ταρσα- 
νάν. Οί πρίοτοστατήσαντες είς τό 
διάβημα τοΰτο, τό τολμηρόν μέν άλλ’ 
έπιβληθέν ύπό τοΰ αισθήματος τής 
αυτοσυντηρήσεως, ήσαν ό ’Αρχιερα
τικός Επίτροπος Δημήτριος Χαστάς, 
ίερεύς, ό Διευθυντής τοΰ Σχολείου 
Κυριάκός Τσακίρης, 
οί ’Έφοροι, ’Ιωάννης Β. 
'Αγιορείτης, Γεώργι
ος Ο ε ο 5 ώ ρ ο υ, ’Αντώ
νιος Χατζή αντωνί ου, 
καί ό γραμματείς τής έψοροδημο- 
γεροντ ίας Γεώργιος Άπο- 
στολόπουλος. Συνέταξαν, 
έσφράγισαν καί υπέγραψαν τό έγ
γραφον πρός τούς Γάλλους. . . (πε
ρί γράφεται πώς έγένετο ή άποκάλυ- 
ψις έκ μέρους ιών Τούρκων) . . .

Ό Ιωάννης 'Αγιορείτης εύθύς ά
πό τής πρώτης στιγμής ήθέλησε νά 
άπαλλάξη τούς συμπολίτας του άπό 
πάσης ευθύνης, δηλώσας ότι αυτός 
μόνος έγραψε τό έγγραφον, αυτός έ- 
πλαστογράφησεν τάς ΰπογραφάς καί 
αυτός υπέκλεψε τήν σφραγίδα....

| Οί Τούρκοι όμως συνέλαβαν αυθη
μερόν πάντας τούς Δημογέροντας, 
Προεστώτας καί Έφορους άμφοτέ- 
ρων τών κοινοτήτων, και τήν μέν πρώ 
την ή μέραν ήνάγκασαν αύτούς, νά 
ί'στανται έπί τού ετέρου τών πο- 
δών καθ’ όλην την ημέραν, εΐτα δέ 
ένέκλεισαν είς τάς φύλακας καί με
τά 3 ήμέρας άπέστειλαν είς Στρα
τοδικείου τοΰ Δενιζλή...

Οί άπαχθέντες ή- 
σ α ν : 'Ο άρχιερατικός επίτρο
πος Δημήτριος Χασπάς, 2) 'Αγιορεί
της ’Ιωάννης, 3) Άναγνωστόπουλος 
Γεώργιος, 4) Πανηγύρης Δούλης, 5) 
Θεόδωρος Δούλη Πανηγύρης...........
(Σημ. Έν συνόλφ 31 ονόματα).

Εις Δενιζλή., ό 'Αγιορείτης έξηκο- 
λαύθη έ’ΐτιμένων καί όρκιζό.μενσς ότι 
αύτός ήτο ό μόνος ένοχος. . . Υπε
βλήθη είς τρομερά βασανιστήρια έπί 
εβδομάδας άλλ’ ύπέστη τά πάντα με
τά καρτερίας καί σύδέν ήθέληοΈ νά εϊ 
πη μέχρις οτου άπέθανε έκ τών βα
σανιστηρίων. . . Έκ τών 31, διεσώ- 
θησα-ν μόνον 7. Οί........... ...............  

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΙΥΗΕΡΓΑΙΙΑ ΖΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΪ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Τοΰ Χυνεργάτοα μας Δημίλου. 1Τ. ΠΑΧΧΑλΙδΗ
Οι Γονείς, ώς άνθρωποι συγχρο

νισμένοι και ,με όνειρα διά μιά κα
λή καί ίδαν κ ί. Μ ό ρ φ ω σ ι καί 
’Ανατροφή τών π α ι δ ι
ό ν τους, έχουνε καθήκον καί υπο
χρέωση ηθική, πνευματική, κοινωνι
κή, νά συνεργάζωνται στενώτατα 
και μέ πνεύμα κατανσήσεως μέ τό 
Σχολεΐον, μέ ιούς διδ)λους και κα- 
θηγητάς τών παιδιών τους, διότι 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον υποβοηθούνε 
καί συντελούνε πολύ στήν άρτίαν 
Μόρφωσι καί Διαπαιδαγώγησι τών 
τέκνων «τους καϊ άνταποκρίνονται στό 
χρέος τ^υς. Εΐναι παρατηρημένο σέ 
μάς τούς Εκπαιδευτικούς ότι, ό
σοι Γανεΐς στενά έπικοινω- 
νουνε μαζί μας κι’ άνταλλάσουνε φι
λικές σκέψεις καί γνώμες, πάνω σέ 
ζητήματα Παιδαγωγικά) διά τήν βελ- 
τίωσι τοΰ χαρακτήρος καί πής Μορ- 
ψωοεως τών παιδιών τους, έχουνε 
πάντα κέρδος έπ’ ώφελείςε ιδικής 
τους καί τών τέκνων τους. Καί τού
το, διότι ό έκπαιδευτικός, Καθηγη
τής ή Διδ)λος τών παιδιών τους, ό
ταν βλέπει τό στενό καϊ θερμό 
ενδιαφέρον τής Οικο
γένειας τών μαθητών του νά 
έκδηλώνεται κατά τρόπον αγαθής 
καί ειλικρινούς συνεργασίας, κα
τανοεί τόν ίδιαίτρρο ψυχοιτνα/ματι-

κό κόσμο, τίς κλίσεις και τ ά 
διαφέροντα, τόν έπαγ- 
χελματικό π ρ ο σ α ν α- 
τ υ λ ι σ μ ό τών μαθητών του καί 
εΐναι σέ θέσι νά πληροφορή υπεύθυ
να καί έκ τοΰ άσφαλοΰς τούς Γο
νείς διά πολλά ενδιαφέροντα ζητή
ματα διά τήν πρόοδον καί τό μέλ
λον αύτών.

Οί Γονείς τών μαθητών μας, οπόν 
αιώνα τής άτομικής. ένεργειας καϊ 
τών πυραύλων, δέν πρέπει νά είναι 
διατακτικοί καί φει
δωλοί στις επισκέψεις τους είς 
τά Σχολεία, όπου φοιτούν· >καί δια- 
παιδαγωγοΰνται τά παιδιά τους. 
"Εχουν ιερό χ ρ έ ο ς, κ ο ι- 
νωνικό καθήκον καϊ θρη
σκευτική ύποχρέωσι, νά πληροφορού
νε τούς εκπαιδευτικούς καί νά παίρ
νουνε πληροφορίες άπ’ αυτούς διά 
τά παιδιά τους. Κάθε αμέλεια, 
κάθε δισταγμός καί 
κάθε παράλειψις εΐ
ναι σέ βάρος τών παιδιών τους 
καί δέν εΐναι δικαιολογημένοι απέ
ναντι μας διά τήν άδιαφορία και 
τήν αδράνεια τους αυτή τήν σημερι
νή.

Έμεΐς Ιδιαίτερα αισθανόμαστε
(Συνέχεια εί$ τήν 4ην σελίδα)

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ i

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΈτελέσΟησαν μέ έπισημότητα 

εις Ρόδον οί αρραβώνες της χα
ριτωμένης δ) δος Μαίρης Ί. Κρεμ 
ινυδά μετά τοϋ έκζ.εζτοϋ συμπολί
του μας %. Γεωργίου Ί. ’Ιακώ
βου, 1ου πλοιάρχου έμπορικσΰ 
Ναυτικοί, εΰλογόΰντος και τοΰ 
Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδω
νος. .

Διαβιβάζομεν τά ϋερμά συγχα
ρητήρια τοϋ Δ. Συμβουλίου εις 
τούς εϋτυχεϊς μνηστευμένους καί 
ιούς νονεϊς αυτών, καθώς καί 
εύχάς διά ταχεϊαν στέψιν.

ΔΩΡΕΑ!
Ή κ. Μαρία ’Αντωνίου Σαρά

φη μάς άπέστειλεν έκ Θεσσαλο
νίκης δραχμάς διακοσίας (200) 
εις μνήμην τοΰ συζύγου της Αν
τωνίου Σαράφη, υπέρ τοϋ Φιλαν
θρωπικού Τμήματος τοΰ Συλλό
γου.

Έκ παραδρομής παρελήφθη 
άπο προηγούμενον τεύχος νά 
δημοσιευθή ή δωρεά έκ δραχ
μών έκατόν (100) τοϋ κ. Μι
χαήλ Χαντζηκωνσταντίνου ύ
πέρ τοϋ Φιλανθρωπικού Τμή
ματος τοϋ Συλλόγου είς μνή
μην Μάνου Κ. Κρεμμυδά.

Τήν 19 Μαρτίου έγένετο «ίς 
τήν αίθουσαν του Λαϊκού Πανε
πιστημίου, ύδός Εύριπίδου 12, 
μία διάλεξις ύπά του υψηγητού 
Πανεπιστημίου χ. Τωάννου Λοι- 
μερα μέ θέμα «Ή ιατρική του 
Άριστοτέλουφι,

Ό έκλεκτός πατριώτης μας 
συνήρπασε τούς άκροατάς μέ τό 
ένδιαψέρον θέμα του τό όποιον 
ανέπτυξε μέ τήν . γνωστή> 
επιστημονικήν ακρίβειαν.

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
Κάθε τι είναι καλό, πού σκορ

πίζει ενθουσιασμό στή ζωή. Δέν 
ύπάρχει παρά μόνο εχθρός δ ήδο- 
νϊκός έγωϊσμός, πού έξνατλεϊ καί 
βρωμίζει τις πηγές τής ζωής.

ΙΌΜΑΙΝ ΡΟΛΛΑΝ
Η έλπίδα είναι τό μόνο ποδναι 

κοινό σ’ δλους τούς άνθρώπους κΓ 
έκεΐνο·. άκόμα πού δέν έχουν τί
ποτα, τήν κατέχουν.

ΘΑΛΗΣ
Ή αυτοπεποίθηση είναι ούσία 

τοϋ ήρωϊσμοΰ.
ΕΜΕΡΣΟΝ

'Όποιος βόσκεται μ’ έλπίδες, 
πεθαίνει καί τής πείνας

ΠΑΡΟΙΜΙΑ
Κεντρήστε τήν φιλοτιμία μέ τό 

νά έπαινεΐτε τά καλά καί στούς 
γονείς καί στά παιδιά. Ό έπαινος 
θερμαίνει κΓ αύξάνει τά καλά, 
ένώ αντίθετα, ή άδιαφορία τά πα
γώνει, τά ζαρώνει καί τελικά τά 
άπονεκρώνει.

Κ0ΡΑΗΣ
Ή γνώση των έξωτερικών πρα

γμάτων δέν Θά μέ παρηγορήσει 
γιά τήν άγνοια τής έπιστήμη: τής 
ηθικής, σέ στιγμές πού είμαι θλι- 
μένος- άλλά ή γνώσις τών ήθών 
θά μέ παρηγορεΐ πάντοτε γιά τήν 
άγνοια τών έξωτερικών επιστη
μών.

ΠΑΣΚΑΛ
ΤΙ έπιτυχία πολλές φορές κρύ

βει καί σκεπάζει τίς κακές πρά
ξεις τών άνθρώπων.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Ή εύτυχία είναι νά ννωρίζης 

τά δριά της καί νά προσαρμόζεσαι 
σ’ αύτά.

ΡΟΜΑΙΝ ΡΟΛΛΑΝ
Μέ τό ζήλο Αποκτήθηκε ή γνώ

ση, κΓ άπό έλλειψη ζήλου ή γνώ
ση χάθηκε.

ΒΟΥΔΑΣ

Ή ζωή έχει ύφανθή μέ τό στη
μόνι τοϋ καλοϋ, καί τό ύφάδι τοΰ 
κακοϋ.

ΣΑΐΞΒΠΙΡ
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Κορυφή τής συγχρόνου Ιατρικής 
έπιστημης. ό καθηγητής Παστέρ 8α- 
λερύ -- Ραντό, μέλος τής ’ιατρικής 
’Ακαδημίας και τής Γαλλικής Ακα
δημίας, έχει άφιερώσει ένα παλύτι- 
μον τμήμα τής επιστημονικής καϊ 
πνευματικής γενικώς δράσεώς του είς 
τήν μελέτην τής αποστολής καϊ τής 
σημασίας τής Ιατρικής.

Είναι γνωστόν οτι άπο πολλούς., 
καϊ έξ ίσου αυθεντικούς, εκπροσώ
πους τής Ιατρικής έχει θιατυπωθή ή 
άποψις ότι, παρ’ δλα τα θαυμάσια 
έπιτευγματά της, ή σημερινή Ιατρι
κή άκολουθεΐ σφαλερόν δρόμον. Αύ
τό άκριβώς σπεύδει νά διακήρυξή 
και ό Βξχλερύ - Ραντό. Διατϊ δμως.

'Απλούστατα, άπαντά ό Ραντό, 
διότι ό σημερινός Ιατρός παραμελεί 
τήν γενικήν ιατρικήν ενδιαφερόμενος 
μονον διά τήν ειδικότητά του. Καί 
άο'φαλώς είς τό σημεϊον αύτό θά έν- 
θυμουνται οί άναγνώσται δτι παρο
μοίων καϊ μάλιστα δριμειαν παρατή- 
ρηοτν, είχε διατυπώσει καϊ ο Άλέ- 

: ξης Καρέλ. Οι σύγχρονοί μας, συ
νεχίζει ό Γάλλος, ακαδημαϊκός, έκ
πληκτοι άπό τάς αλληλοδιαδόχους 
ανακαλύψεις είς την περιοχήν τής έ- 
ρεύνης καϊ τής θεραπείας τών νό
σων, διαπρά ι νουν ιό λάθος νά θεω
ρούν τήν ιατρικήν ως επιστήμην, δ
πως άκριβώς εΐναι ή Φυσική καϊ ή 
Χημεία. Ή Ιατρική όμως δέν εΐναι 
επιστήμη, δπως α· άλλαι, άπλώς 
χρησιμοποιεί τάς άλλος έπισπήμας. 
Δέν αποβλέπει εις τήν έπίλυσιν άφη- 
ρημένων προβλημάτων, άλλά χειρί
ζεται ανθρώπινα προβλήματα, ούστ- 
αστικώς ποικίλλονϊοη άναλόγως τόόν 
περιπτώσεων, διότι τό κάθε άτομον 
έχει τήν προσωπικότητά, του, τήν 
κληρονομικότητα του, τό παρελθόν 
του, τήν φυσιολογικήν του συμπερι
φοράν, πού παραλλάσσει άπό άτό- 
μου είς άτομον, διότι τό κάθε άτομον 
έχει τήν ιδιαιτέραν ψυχικήν ευαισθη
σίαν καϊ τόν ότομίκόν τρόπον σ.ντι·- 
δράσεως.

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν ύποχρεωτικά καί τάς 
Απόψεις της έφημερίδος. Τήν 
εύδύνην τής άκριβείας καί τοΰ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οϊ συγγραφείς των

Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ I Α
Πειριχιεύς 31 Ιανουάριου 1964

Κυρία Βελισσαρίου,
Ώς πατριώτης καί γνήσιος Λι- 

βισι,ανάς έπιΰυμώ νά έγγραφώ ώς 
συνδρομητής τής έφημερίδος μας 
«Λι6ίσι» μέ τήν θερμήν Λαράκλη- 
σιν δπως τά φύ/λα άποστέ/λωνται 
όδος Ροδόπης αρνί. 72, είς Πει
ραιά.

Έπίσης παρακαλά) νά μοί άπο- 
οτείλητε άντίτυπον βιβλίου τοΰ κ. 
Κ. Λαμέρα, γνωρίζοντες τό άντί- 
τιμον τούτου, προκειμένου ν’ α- 
ποστείλω τό ποσόν δμοϋ μετά τής 
έτησίας συνδρομής μου τής έφη
μερίδος δι’ έπιταγής καί έπ’ δνό- ΐ 
μάτι κ. Μιχ. Τσίλερ.

’Άν οί δροι τής αποστολής τοϋ 
βιβλίου καί τής συνδρομής είναι 
άλλοι. . ., τότε ειδοποιείστε με διά 
τής έφημερίδος μέ τήν αποστολή 
τοΰ α' καί (>' φύίλου νά προκα- 
ιαβάλω τά χρήματα.

Δέν παραλείπω διά τής παρού- 
σης μου, καΐτοι δέν έχω τήν τι
μήν να Σας γνωρίζω, (έχω δμως 
άρίστας πληροφορίας) νά συγχα
ρώ θερμά καί. εΐλικρινά τήν μέχρι 
τοΰδε καταβληθεϊσαν πατριωτικήν 
κι' ευγενικήν Σας προσπάθειαν 
γιά τήν συνένωση τών πατριω
τών μέ τά πενιχρά μέσα τά όποια 
διαθέτετε.
Δεχθήτε παρακαλώ τήν μελλοντι
κήν μου συμπαράστασιν, δέν θά 
παραλείψω νά έγγραφω καί είς 
τον Σύλλογον Δραπετσώνος, εΐς 
ri|V δτ'ιναμιν τοΰ όποιου δέν άνή- 
κω καί τοΰτο διότι διαμένω άπό 
πολλών ετών στόν Πειραιά.

Μέ πατριωτικά αισθήματα 
Μιχαήλ Δούλη Χ,ατζηδουλής

Ροδόπης 72 - Πειραιεϋς 

Άγαπητέ κ. Χατζηδουλη, 
Ευχαριστούμε θερμά διά τό ω

ραίο γράμμα σας. Θά εϊμεθα πο- 
λϋ ευτυχείς νά είχαν τήν ιδίαν έκ- 
τίμησιν αί προσπάθειαί μας καί 
άπό πολλούς άλλους πατριώτας 
μας. Ή άναγνώρισις δμως αύ
τών άπό πατριώτας σάν κι’ έσας 
μας γεμίζει Ικανοποίησιν καί μάς 
δίνει καινούργια φτερά διά τήν 
συνέχισην τοΰ δυσκόλου έργου 
μας.

Θά χαροϋμε δλοι πάρα πολύ νά 
σείς γνωρίσουμε και προσωπικώς 
είς καμμίαν προσεχή έκδήλωσιν 
τοΰ Συλλόγου. Δι’ ιδιαιτέρας ε
πιστολής σας άπεστείλαμεν τήν 
τελευταίαν έγκύκλιον τοΰ κ. Ί. 
Λαμέρα διά τήν έκδοσιν τοϋ βι
βλίου τοΰ πατρός του.

Ευχαριστούμε και πάλιν διά τά 
ουγχαρητήρια καί τήν ήθικήν 
συμπαράστασή’ σας. Διατελοϋμεν 
μέ πατριωτικούς χαιρετιομούς.

;ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ©EQPBITA^ 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ
Έκεΐνο πού πρέπει νά κατανοη- 

θη, τόνιζε, ά καθηγητής Ραντό, εΓ- 
ναι δτι ή ιατρική δέν έχει αντίκρυ 
'■ης μίαν άνθρωπίνην μηχανήν, άλλά 
ένα ζωντανόν ανθρώπινον πλάσμα. 
Ίο ατύχημα εΐναι οτι εις τήν τεχνο- 
κρατικήν εποχήν δπου ζουμε, δλα 
καταντούν νά γίνουν άντικείμενον 
εξισώσεων. Καϊ άκριβώς ή τεχνική 
πού .κατακλύζει τά πάντα είσέδυσε 
καϊ έπεβλήθη είς τήν ιατρικήν. Έφ’ 
όσον δέ έχομεν ταχυτάτην τήν έξέλι- 
ξιν τών ανακαλύψεων, εΐναι φυσικόν 
νά παρ.στάμεθα και είς τόν πολλα
πλασιασμόν τών ειδικοτήτων. Αυτό 
αποτελεί μίαν άναγκαίαν συνέπειαν, 
διά τήν όποιαν δέν πρέπει νά λυ- 
πούμεθα, έπεξηγεί ό καθηγητής Ραν
τό. Άντιθέτως, μάλιστα, ή εύχή μας 
εΐναι οί ειδικοί νά επεκτείνουν τό 
πεδίον τής δραστηριότητός των. Δέν 
είναι δυνατόν νά διανοηθώμεν σήμε
ρον πρόοδον τής ιατρικής χωρίς ταυ
τόχρονον πρόοδον τών ειδικοτήτων.

Τό βασικόν δμως έρώτημα πού θέ
τει ό καθηγητής Ραντό, εΐναι τι ά- 
πέγινεν εμπρός είς αύτήν τήν εισβο
λήν τών ειδικών καϊ τών ειδικοτή
των ή γενική ιατρική. Ή κυρία δια- 
πίστωσις εΐναι δτι σήμερον όλονέν 
καϊ έξαφανίζονται οί ιατροί, πού άσ- 
κοϋν τήν γενικήν ιατρικήν. Πσρατη- 
ροΰμεν, λέγει, οτι οί περισσότεροι 
ιών νέων ιατρών επιδιώκουν εϊτε νά 
γίνουν χειρουργοί, εϊτε νά αποκτη
θούν κάποιαν ειδικότητα. Έν τοιαύ- 
τη όμως π^ριπτώσει έλάχιστοι θά ά- 
πομείνουν πού θά θέλουν ν’ αφιερω
θούν εις τήν γενικήν ιατρικήν, έως 6- 
του και αύτοϊ έξαφανισθουν.

Άλλά και άπό τής πλευράς τών 
ϊ ασθενών πσροτηβεΐται μία έμπιστος, 

σά έλεγε κοιτ'ς, άφεσις είς τάς φρον 
γίδας τών ειδικών και μία συνεχής 
κγκατάλειψις τών άσκούντων τήν γε
νικήν ιατρικήν. Αυτό δμως άποτελεϊ 
θεμελιώδες λάθος άπό τήν πλευράν 
τών άσθενών κοττά τόν Ραντό.

'Ο ειδικός, κατά τήν έξετασιν τού 
ασθενούς, παραμένει κατά κάποιον 
τρόπον αιχμάλωτος τής ειδικότητας 
του. Καϊ αύτοΰ έγκειται ό κίνδυνος.

Αξιότιμοι Κύριοι,
Όπως κάθε έ’τος, εντός τής 

παρούοης μου σας έσωκλείεο 20 
φράγκα Γαλλικά πρός άνανέωσιν 
τής συνδρομής πρός τό αγαπη
τόν μας φύλλον «Λιβίσι» έκ μέ
ρους τοϋ κ Κωνσταντίνου Κούρ- · 
τη, και Βασιλείου Κιλμέτη. ί

Μέ θερμούς χαιρετισμούς ! 
είς δλους τούς Λιβιο’ΐανούς και j 
Μακρηνούς συμπατριώτης μας.

Β. ΚΐΛΜΈΤΚΣ

Άγαπητέ κ. Κιλμέτη,

Εύχαριστοΰμεν θερμά διά τί|ν 
αποστολήν τής συνδρομής μας δ- 
σον και τοϋ αγαπητού πατριώτου 
κ. Κωνσταντίνου Κούρτη.

Μάς συγκινεϊ ιδιαιτέρως δτι 
ώ έργον μας παρακολουθεϊται 
κι’ από τόν απόδημον Ελληνισμόν 
κι’ ή φωνή τοϋ Σίυλλόγου έχει 
άπήχησιν σέ κάθε γωνιά τής γης 
οπού ύπάρχει πατριώτης.

Δεχθήτε τούς χαιρετισμούς, ό
λων τών μελών τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου και τάς ευχαριστίας 
των.

'Ανέφερε μάλιστα και τήν περίπτω- 
σιν Ενός ασθενούς πού ύπέψερεν άπό 
πόνους είς την ώμοπλάτην και πού 
Ηέ την πρώτην ένόχλησιν κατέφυγεν 
είς τόν όρθόπεδικόν. Αύτός άνεκάλυ- 
ψεν οστεόφυτα, πού εΐναι όστεώδεις 
οχ-ηματισμοϊ άναπτυσσό·μενοι είς 
όαρος του περιοστέου, τής ινώδους 
μεμβράνης, πού καλύπτει τούς όστεώ 
σεις ιστούς, καϊ προέβη είς σχετικήν 
θεραττείαν. Τό άτύχημα όμως ήτο 'ό-· 
τι οϊ πόνοι έξηκολούϋησαν. όπότε φυ
σικά ηναγκάσθη ό άοθενής νά κάμη 
έκεΐνο από τό όποιον έπρεπε νά εΐ- 
χεν αρχίσει καί κατέφυγεν εις έναν 
ιατρόν τής γενικής ιατρικής. Αύτός 
τόν έξήτασε, τόν έψηλάφισε, του υ
πέδειξε νά κάμη αναλύσεις καϊ είς 
τό τέλος τον έστειλεν είς ένα ούρο- 
λόγον, διότι ήταν πειραγμένος ένας 
νεφρός του. Κατά συνέπειαν θά πρέ
πει άρχικώς νά καταφεύγωμεν είς 
τόν γενικόν ιατρόν καϊ έκεΐνος θά 
μάς υπόδειξη είς ποιον ειδικόν θά 
καταφύγωμεν. Καϊ άκόμη ό ιατρός 
αυτός εΐναι εκείνος, πού θά παραλλη 
λίση τάς ενδείξεις, που δίδει ή κλι
νική έξέτασις ·μέ τά στοιχεία πού 
•προσφέρει ή τεχνική τοΰ ειδικού. Είς 
τόν ιατρόν τής γενικής ιατρικής ε
ναπόκειται ή σύνθεσις δταν έχωμεν 
στοιχεία άπό διαφορετικούς ειδι
κούς. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον θά ά- 
'Γτεφ·εύγο>ντο πολλά λάθη, διότι οί ει
δικοί, καϊ αυτό τό ύττογραιμμίζει ό 
Ραντό, πού πολλάς φοράς έλάχιστοι 
γνωρίζουν τήν γενικήν ιατρικήν, εί
ναι ικανοί, παρ’ δλην τήν αυθεντίαν 
των, νά διαπράξουν έπιζήμια διά τόν 
άο'θενή λάθη.

Τό κακόν είναι, λέγει ό καθηγη
τής Ραντό, οτι σήμερον, κακώς μι
μούμενη τό παράδειγμα τών ‘Ηνω
μένων Πολιτειών, ή ιατρική ακολου
θεί τόν σφαλερόν δρόμον. Είς τάς 
ΗΠΑ τό πάθος διά τήν τεχνικήν έ- 
ξετόπισε σιγά - σιγά τούς ιατρούς 
τής γενικής ίατρκής πρός χάριν τών 
ειδικών. 'Άλλωστε ό λανθασμένος αύ
τός δρόμος επισημαίνεται καϊ άπό 
τούς ίδιους τούς Αμερικανούς καϊ 
τελευταίως ήρχισε ·μίσ στροφή πρός 
της γενικής ιατρικής πρός χάριν τών 
υποψήφιον ιατρόν, είς τάς διπλωμα
τικός του έξετάσεις, άπαιτεΐται μία 
βαθεΐα γνώσις τών διαφόρων κλάδων 
τής ιατρικής, καϊ άπό θεωρητικής 
και άπό πρακτικής άπόψεως, πριν νά 
άναλάβη οιανδήποτε ειδικότητα. Είς 
άλλας χώρας δμως κάθε ειδίκευαις 
είναι πολύ δύσκολον νά άποκτηθή 
και περισσότερον νά άναγνωρισθή. 
Είς τήν Ελβετίαν π.χ., άπαιτεΐται 
μακρά νοσοκομειακή άσκησις. Καϊ 
ο;ύτό πρέπει νά γίνη παντού.

Θεσίνίκη τή 25 Ίανουαρ. 1964

Κ·.ι Βελισσαρίου,
Σάς γνωρίζω οτι μέ ταχυδρ. έ- 

πιταγή αποστέλλω έπ’ όνόματι 
τοϋ διαχειριστού τής έφημερίδος 
«Λιβίσι» κ. Μιχ. Τσίλλερ δραχ
μάς 120, ήτοι άνά δρχ. 60 διά 
μηνιαίαν εισφοράν μου στον Σύλ
λογο και έτησίαν συνδρομήν τής 
έφημερίδος.

Ιίρός τούτοις παρακαλώ δπως 
μέ έγγράψητε συνδρομητήν δι’ 
έν άντίτυπον τοΰ βιβλίου τοΰ κ. 
Λαμέρα «Ιστορία τοΰ Λιβισιοΰ 
καί τής Μάκρης», επιφυλάσσομαι 
δέ νά στεΰνο τό «ντίτιμον δταν 
ειδοποιηθώ.

Μετ’ εξαιρετικής τιμής
ΔΗΜ. ΚΑΡΑΓΣΩΡΓΗΣ ί

Γιά άλλην μιά φορά μάς έδώ- ι 
σατε τή χαρά νά διαπιστώσουμε,, 
αγαπητέ πατριώτη, τό ενδιαφέρον 
μέ τό όποιον μάς παρακολουθείτε 
και γιά τό όποιον σ’ ευχάριστου- ? 
με 'άερμά καθώς και γιά τήν άπο- | 
στολή τών συνδρομών σας στόν ί 
Σύλλογο και τήν έφημερίδα. Ό ί 
κ„ Ταμίας του Συλλόγου θά σας ϊ 
άποστείλει τις σχετικές άποδεί- ΐ 
ξεις καί γιά τήν εκδοο'ι τού δι- ’ 
βλίου τού κ. Ααιιερα γράφουμε 
σ’ άλλη στήλη.

Μέ -θερμούς πατριωτικούς χαι- I 
ρετισμούς.

(5ϊυνέχίίθΐ $1$ τήν σελίδα) ί

ΛΗΒΗΤίΚΟΠ
ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΕΦ8ΑΣΕ Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΖΑΧΑΡΗ

SANO SUGAR 
ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ CHIMIO- 
THERAPICO ITALIANO τοΟ Μιλάνου

Άνωτέρα άπό κάδε παρόμοιον 
προϊόν πού έκυκλοφόρησε 8ως 
τώρα.'

Καϊ είς τό ήμιαυ της τιμής.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:

Είς τά Κεντρικά Φαρμακεία 
καί Παντοιυ^λεΓ;:

ξ TPArOYAlAjrHX ΠΑΤΡΙΚΟΣ MAX

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ
Μετά 7ήγ£τέψ ι

| Νά-γ-τήν ίδώ πού κρόδαλιν κί κάμκτί την τόπουν 
ί πό’ ’λαμψιν σαν τούν ν-ήλιουν στήν μέστρ τών Ανθρώπων.
I ’Άσπρη σ’ υλ άσπρα δέννι σ: κ>’ άσπρα ’νιν φορεσιά σου 
| κι’ άσπρα λουλούδια πέφτουσιν άφ’ τήν πουρπατησιάν σου. 

! Κόρη στού παναθούριν σου μουστουκαρφιά έν πρέπει 
I ίσύ ’σι ·ή μουστουκαρφιά κι’ όπό’ ‘χε: μάτια· άς βλέπει.
| Γιά δές πώς έταιριάξανε -;ά δυό τους σ’ έναφ μπόϊν
I σάν τά κυπαρισσόδενδρα μέσα στού πιριβόλ'.ν.
ί Μάννα 7.1 πώς μ.’ αρέσανε τά δυό δέντρα στήν βρύσιν
I ή νύφη νάνιν λιμουνιά γαμπρός τού κυπαρίσσι;1.
| Μαυρομματού, μαυροφρυοοϋ, μαΰρα \ιν τά μαλλιά σου 

ί μαΰρα 'ν τά χιόνια στά βουνά κουντά στήν ομορφιά σου. 
| Έναν τραοοΰδιν θέν νά ποΰ 'πού πάνου άφ’ τού κιράσι 
ί τ’ άντρόΰνουν πού έγινιν νά ζήση νά γηράση.
( "Εναν τραβοΰδιν θέ νά πεϋ άς εΙν'κΓ άπού τήν Ιίάρο 
< τοϋτα τά καλορρίζικα νάνιν κι’ άφ’ τούν Κουμπάρο.

s Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΪ", Ν. Μάκρη

ΑΜΕΡΙΚΗ ISG3
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

(Συνέχεια εκ του προηγουμένου)

ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ 
ΑΛΛΗ ΠΟΛΗ

Τά γάργαρα νερά πηδούν άπ: τά 
συντριβάνια ι<Γ άπό πάνω τους 
λαμποκοπά τό χρυσό άγαλμα τού 
Προμηθέα στήν Ροκφέλλερ Πλάζα. 
Ντόπιοι καί ξένοι κάθονται νά ξαπο
στάσουν κάτω άπό τήν σκιά τών 
δένδρων τής πλατείας αύτής πού 
τήν τριγυρίζουν οϊ σημαίες όλων τών 
εθνών, βρίσκεται στή μέση τοΰ Ροκ~ 
φέλλερ Σέντερ πού μόνο του αποτε
λεί μιά πόλι μέσα σέ άλλη πόλι. Ό 
χώρος αύτός που τώρα τόν καλύ
πτουν -δεκαέξη ουρανοξύστες ήταν έ
να ακάλυπτο οικόπεδο τοϋ Πανεπι
στημίου Κολούμπια πριν τριάντο: 
πέντε σχεδου χρόνια. ‘Η Μετροπόλι- 
ταν ’Όπερα ήθελε νά κτίση ένα θέ- 
οπρο έκεΐ κΓ ό Τζών Ροκφέλλερ γιά 
νά τή βοηθηση νοίκιασε τό οικόπε
δο ο:ύτό εκατό περίπου χρόνια. Μά 
στό Χρηματιστήριο τής Γουώλ Στήλ 
παίχθηκε τα 1929 ενα δράμα πού 
συνετάραξε δλο τόν κόο'μο. Στό 
χρηματιστηριακό κραχ καταστράφη
καν ολόκληρες περιουσίες καϊ φυ- 

τά σχέδια γιά τό κτίσιμο μιάς 
καινούργιας όπερας ξεχάστηκαν μέ
σα σέ κάποιο συρτάρι. Ό Τζών 
Ροκφέλλερ δμως πίστευε στό μέλλον 
καϊ στήν αλματώδη έξέλιξι τής Α
μερικής. "Ηξερε πώς οι άνθρωποι 
της πού δη-μιουργήθηκαν άπό τό τί
ποτα ·θά μπορούσαν νά δημιουργη- 
θούν πάλι. Κι’ απεψάοΊσε νά μήν 
άφηση δλον αύτόν τόν χώρο αναξιο
ποίητο. ΑΛάζεψε τους καλύτερους αρ
χιτέκτονας μηχανικούς καϊ καλλιτέ- 
χνας τού κόσμου καϊ τούς άνέθεοε 
νά κατασκευάσουν μιά ώλοκληρωμέ- 
νη πάλι μέσα στήν καρδιά τής Νέας 
‘Υόρκης πού ν’ άποτελή πρότυπο αρ
χιτεκτονικής του εικοστού αιώνα. 
Ακολουθώντας μιά ξεναγό επισκέ
πτονται οί ξένοι τούς τρεις τομείς 
του κέντρου Ροκφέλλερ πού ό καθέ
νας χωριστά έχει δικό του ενδιαφέ
ρον. 'Ο πρώτος εΐναι ό διεθνής. Οί 
Ιταλοί και Γάλλοι καϊ οί ’Άγγλοι 
έχουν τον ουρανοξύστη τους καθώς 
κι δλα τ’ άλλα κράτη μαζί. Σ’ αύτόν 
τόν τελευταίο στεγάζονται τά προ
ξενεία όλων τών άλλων εθνών. Σ’ έ
να 6έ ουρανοξύστη πιό κάτι» βρί
σκονται τά γραφεία δλων τών αερο
πορικών σιδηροδρομικών και ναυτι
κών εταιρειών, κι’ έτσι οποίος θέλει 
νά ταξιδεύση τακτοποιεί τό: πάντα 
χωρίς νά 6γή άπ’ τό Ροκφέλλερ Σέν
τερ.

Ό πρώτος τομέας χωρίζεται άπό 
τούς άλλους μέ τήν Ροκφέλλερ Πλά- 
ζα πού άν τόν καλοκαίρι προσφέρη 
δροσιά καϊ ξεκούρασι στόν έπισκέ- 
πτη, τόν χειμώνα γίνεται γήπεδο 
γιά πατινάζ δταν τά χιόνια γίνουν 
πάγοι.

Ό ίλιγγος που σέ πιάνει μέ
σα στό Κέντρο Ροκφέλλερ γιά τις 
σύγχρονες επιτεύξεις τοΰ άνθρωπον 
δέν σέ εμποδίζει δμως νά δής πώς 
οί Άμερικοο/οϊ άν καϊ νέο έθνος χω
ρίς καλλιτεχνική παράδοσι τρέφουν 
βαθύ σεβασμό πρός τις δημιουργίες 
τής Ευρώπης.

Στόν ουρανοξύστη τών Ιταλών οί 
τοιχογροιφίες εΐναι άντίγραψα τών 
τοιχογραφιών τής Πομπηίας καί οπόν 
διεθνή έδωσαν τήν θέσι πού άνήκε 
στήν Ελλάδα, κοιτίδα τοΰ πολιτι
σμού. Ό ρυθμός του εΐναι Ελληνι
κός κΓ οί τοίχοι εΐναι σκεπασμένοι 
μέ πράσινο Τηνιακό μάρμαρο. ‘Η 
στέγη τής εισόδου του καλύπτεται 
σάν τσιγαρόχαρτο άπό φύλλα χαλκού 
καί στό σύνολό του δίνει μιά εικόνα 
τής ομορφιάς κΓ άρμονίας πού χαρα
κτηρίζει τήν αρχαία Ελληνική τέ- 
χνη-

Ο ξένος πέφτει άπό έκπληξι σέ 
έκπληξι και τελικά στέκεται καϊ θαυ 
μάζει τήν περίφημη τοιχογραφία τοΰ 
’ΐστίΌ,ινού ζωγράφου Χοσέ Μαρία 
Σέρ πού σκεπάζει ολη τήν στέγη 
τής κεντρικής εΐοόδου τού ούρανο- 
ξύστη ΡΣΑ. Συμβολίζει τήν πρόοδο 
τού κόσμου στό παρελθόν οπό πα
ρόν καί στό μέλλον, πού έχει γίνει 
καϊ γίνεται μόνο άπό τϊς συντονισμέ
νες προσπάθειες τών εργατών τού 
πνεύματος καί τής γής. Ιίολλοί προ
τιμούν ν' ανέβουν στην στέγη τοΰ 
ουρανοξύστου ΡΣΑ, παρά στόν Έμ- 
παιρ. ι ό πανόραμα της απέραντης 
ποΛης είναι μαγευτικό καϊ ανεβαί
νουν ολοι σάν σέ προσκύνημα δπως 
εμείς πάμε στην Άκρόπολι.

Άπο εκεί βλέπεις καϊ τούς νέους 
ουρανοξύστες άπό γυαλί κι' ατσάλι. 
Όνας άπ'- αυτούς είναι πολύ γνω
στός. Τό μέγαρο τών Ηνωμένων ’Ε
θνών. Είναι ενα τεράστιο ορθογώνια 
οικοδόμημα, διακοσμημένο μέο’α μέ 
ελληνικό καί ιταλικό. Μ.,άριυ^ρρ^....πού. 
τά φώτά του κάθρεφτίζόντοα τή νύ
χτα στά νερά τοϋ "Ηστ Ριβερ. 

ι έ σ σ ε ρ α τγ α τ ώ μ α τ α 
κ α τ ω σ τ ή Γ ή. Στον τρί
το τομέα ή Τέχνη παραχωρεί τή θέ
σι της οπό εμπόριο. Έκεΐ στεγάζον
ται ποζλΛές μεγάλες επιχειρήσεις κΓ 
εκεί βριοκεται κΓ ό νέος ουρανοξύ
στης Χρόνος καϊ Ζωή (Τάϊμ έντ 
Λαιφγ Τά άσανσέρ άνεβοκατεβαί- 
νουν σάν βολίδες κΓ άν κατά λάθος 
πατήσης τό τελευταίο κουμπί σέ κα
τεβάζει 4 πατ. κάτω στή γή. Εκεί γί 
νονται όλες οί φορτώσεις και οί με
ταφορτώσεις όλων τών εμπορευμά
των τού τρίτου τομέα. Οΐ μηχανικοί 
του Ροκφέλλερ Σέντερ χρησιμοποίη
σαν ένα καινούργιο τρόπο γιά νά έ- 
ςυπηρΕτηθουν τά έξο:κόσια ώς όκτα- 
κοσια καμιόνια πού έρχονται κάθε 
μέρα οτό Ροκφέλλερ Σέντερ. 5Ηταν 
αυτονόητο πόση κυκλοφοριακή ανω
μαλία θά έδημιουργειτο έκεΐ, άν ό
λες αύτές οί φορτώοχις γίνονταν άπό 
τίς ισόγειες εισόδους, "Εσκαψαν 6α~ 
θειά κάτω άπ’τή γή καϊ τ’αύτοκίνητα 
κατεβαίνουν ώς κάτω άπό ειδικούς 
αυτοκινητόδρομους στά σημεία που 
πρέπει νά ξεφορτώσουν·.

Ή ατμόσφαιρα εΐναι ελαφριά καϊ 
τό τεχνητό φώς άπλετο. Τίποτε δέν 
σοΰ θυμίζει δτι βρίσκεσαι τόσο βα- 
θειά οπή γή. Μόνο ή ίδέα σέ βάζει 
σέ πανικό δταν μάλιστα οκεφθής 
πώς καί πάνω άπ’ τήν επιφάνεια 
βρίσκονται άλλα εβδομήντα πατώμα
τα. Τότε τρέχεις γρήγορα νά βγής 
έξω στη σιγουριά τοϋ δρόμου.

Είναι αμέτρητα αυτά πού έχει νά δή 
κανείς καϊ νά θαυμάση. στή Ν. Ύ- 
όρκη. Οί ’Αμερικανοί εΐναι περήφοο· 
νοι γι’ αύτήν, κι’ ή πρώτη έρώτησι 
πού θά κάνουν στόν ξένο εΐναι άν 
μοιάζει μέ ευρωπαϊκή πόλι. Όσο ό
μως καί άν θυμίζουν μερικοί δρόμοι 
της λίγο τό Λονδίνο ιδιαίτερα σάν ό 
καιρός δέν εΐναι καλός, δσο κι’ άν 
δέν υστερεί σέ Μουσεία, πάρκα και 
άγάλματα ή Ν. Ύόρκη εΐναι μοναδι
κή στόν κόσμο γιατϊ έκεΐ βλέπεις έ- 
φαρμοσμένες τϊς επιτεύξεις τής αν
θρώπινης μεγαλοφυΐας.

ΡΕΝΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

A? ΓΕΟΡί. Ν. ΓΚΡΟΠΑΣ
ΜΑΙΕΠΗΡ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ-ΓΥΚΑΙΚΟΛΟΓΟΪ

Τ. ASSISTANT ΤΟΥ ΚΑ8ΗΓΗΤ0Υ
HAINES ΕΝ Λ0ΝΔΙΝ8

AKXETAi:

ΙΑΤΡ’ΪΟΚ: ΣΙΝΑ 34 ΤΗΑ. 621.710

Ή τέχνη δμως βασιλεύει στον 
δεύτερο τομέα. Έκεΐ βρίσκεται τό 
περίφημο Ράντιο Σίτυ Μιονζύικ Χώλ 

| κι' 6 ουρανοξύστης ΡΣΑ, τά περισ
σότερα ττατώματα του όιτοίου εΐναι 
ειδικά διασκευασμένα σέ ραδιοσω-1 
νικά στούντιο καί έκπΌμπτών τηλε- 
σράσδως.

ΜΙ’ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΌΟΛΟΓίΛ 
moi

I. ΛΑΜΕΡΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ή κάθοδος τών Δωριέων ανάγκα
σε τούς Αχαιούς τοϋ "Αργους και 
τών Μυκηνών, νά παρακαλέσουν τους 
"!ωνας τής Αίγιαλείσς νά τούς επι
τρέψουν νά συγκατοικήσουν ειρηνικά, 
χωρίς πόλεμο. Οί "Ιωνες δμως δέν 
έδωκαν τήν άδεια γιατϊ φοβήθηκαν 
μήπως ό βασιληάς Τισαμενόλ, γυιός 
τού Όρέστη και έγγονός τοΰ Άγα- 
μέμνονα, και τής Έρμιόνης κόρης 
τού Μενελάου, έμβληθεΐ στόν τόπο, 
«κατά r ε ανδραγαθί
αν καϊ γένους δόξαν».

—’Έτσι οί Αχαιοί, πιεζόμενοι ά
πό τούς Δωριείς, έκήρυξαν τόν πό
λεμο ατούς ’’ίωνες, τούς ένίκησαν 
καϊ τούς άνά,. κασαν νά καταφύγουν 
στήν μόνη οχυρή πόλι τήν Έλίκη. 
(Στράβων 385) ύστερα άπο πολιορ
κία, συνεφώνησαν νά επιτρέψουν 
στούς "Ιωνάς τά φύγουν γιά τήν 
Αττική, καϊ οί Αχαιεΐς «έ κ β α - 
λόντες "Ιωνάς, ν έ μ ο ν- 

ι τ α ι Α ί γ ι α λ ό ν» (Παυσαν.
375).

—"Οταν έψθασαν οί ’Ίωνες στόν 
Ισθμό, κατόπ.ν συμφωνίας μέ τους 
Αχαιούς έστησαν μία στήλη, ή ο
ποία έγραφε, άπό τό μέρος τής Πε
λοπόννησου.

«Τ ά δ’ έ σ τ ι Πελοπόν
νησος, ο ύ κ Ί ω ν ί α». Ά
πό τήν πλευρά δέ πρός τά Μέγαρα 
καί τήν Αττική:

«Τ ά δ’ ο υ χ ϊ Πελοπόν
νησος άλλ’ Ιωνία». 
(Στραβ. 393). Τούς "Ιωνάς δέχθη
καν πρόθυμα οί Αθηναίοι, πρώτα ά
πό εύγνωμοσυνη πρός τόν γεννάρ- 
χη τους, τόν ’Ίωνα, καί έπειτα για
τί, φοβούμενοι καί αύτοϊ τήν έπίθε- 
σι τών Δωριέων «ίσχίος μάλλον οι
κείας ένεκα, έδέξαντο». (Παυσαν. 
524}.

Πραγματικά έπι Κέκρωπος, οί 
Δωριείς έξεστ.ράτευσαν καϊ κατά 
τών Αθηνών, κατ’ άλλους μέν διότι 
τους έπίεζε ή σιτοδεία, κατ’ άλλους 
δέ διότι έφοβοϋντο μήπως ό Κόδρος 
έκ-τε&ή κατ’ αύτών' δια νά καταλάβη 
τήν χώρα τοϋ πατρός, τήν Μεσσηνία. 
Στήν εκστρατεία μάλιστα αύτή τούς 
άνεκίνησαν καϊ οί Κορίνθιοι, οί όποι
οι έφοβοϋντο τούς ισχυρούς των γεί
τονας, τούς Αθηναίους.

—Γνωρίζουμε όμως, δτι οί Δω
ριείς, ύστερα άπό τόν χρησμό πού 
έλαβαν δτι τότε μόνον θά κυριεύ
σουν τήν ’Αθήνα, δταν· δέν φονεύσουν 
τόν Κάδρο, άπεχώρησαν άπό τήν Άτ 
τική, παρέμειναν δμως στήν Μεγαρί- 
δα, καί έκτισαν τά Μέγαρα, άπό 
τούς κατοίκτυς, οί όποιοι ήσαν ’Ίω
νες, άλλοι παρέμειναν έκεΐ, και συ- 
νεχωνεύθησαν, άλλοι δέ κατέφυγαν 
στήν ’Αθήνα.

—Στήν Αθήνα, κατέφυγαν έπίσης 
καϊ οί ’Ίωνες τής Επίδαυρου, έκδΐ- 
ωχθέν’τες καϊ αύτοϊ άπό τούς Δωρι
είς.

—Ή κάθοδος λοιπόν αυτή τών 
Δωριέων, ανάγκασε τόσο τούς 'Ι
ωνάς, δσο καϊ πολλούς άλλους λα^ 
ούς τής Πελοπόννησου νά καταφύ
γουν στήν Αθήνα. Ή συρροή αύτή 
έδημιούργησε πρόβλημα έπιβιώσε- 
ως. Σύμφωνα μέ τόν Θουκιδίδη, πάν
τοτε, «οί ισχυρότεροι, δηλαδή τών 
έκ τής άλλης Ελλάδος ένεκα πολέ
μου ή στάσεως έξοριζομένων κατέ- 
ψευγον πρός τούς Αθηναίους, διότι 
εΐχον τήν ιδέαν δτι υπάρχει ασφά
λεια, καί επειδή άπέκτων πολιτικά 
δικαιώματα, συνετέλεσαν ευθύς άπό 
παλαιοτάτων χρόνων νά αύξήση έτι 
μάλλον ό πληθυσμός τής πόλεως ώ
στε καϊ είς τήν ’Ιωνίαν κατόπιν έξέ- 
πεμψαν οί Αθηναίοι αποικίας διότι 
ή Αττική δέν ήτο ικανή νά έκθρέψη 
αύτούς» (Θουκιδ. Α. 2 Μετάφ. Δη- 
μάρατου).

—Οί ’Ίωνες λοιπών, μαζύ μέ Θη
βαίους, Φωκεΐς, Αρκάδες καί «ά Α
λα τ ε έ θ ν ε α πολλά» 
('Ηρόδ. Α. 146) έπεβιβάσθησαν τών 
πλοίων καϊ έφυγαν πρός Άνατολάς. 
Ό Παυσανίας γράφει και τά όνό^- 
πατα τών αρχαίων, δπως π.χ. τών 
Θηβαίων, άρχηγός ήταν ό Φιλώτας, 
τών Φωκσέων οί αδελφοί Φιλογένης 
καϊ Δάμων, καϊ ώς γενικούς αρχη
γούς άναψέρει έκ τών Αθηναίων, οί 
όποιοι παρεχώρησαν καϊ τά πλοία, 
τούς Κοδρίδας,

—Πρέπει έπομένως νά σημειώσου^ 
με, δτι στήν έξοδο αύτή «π λ ε ι
στόν ήσαν τοϋ στρα
τεύματος ’Ίωνες». (Παυ-

CΣυνέχεια sis τήν 4ην σ&ίδα)
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(Συνέχεια έκ τής 2α$ Σελίδος) .
Ό νεαρός σκλάβος κυλίστηκε στή 

γή·, χωρίς να βγάλη· λέξη. Γρήγορα, 
όμως, ανάκτησε τις αισθήσεις του, 
καί, τότε, εΐδε πώς ο βασανιστής ή
ταν κάποιος ομάτυχός του, Ρωμοα- 
ος, με τεράστιες σωματικές διαστά
σεις, που έκτελονσε χρέη επιστάτη. 
■Αστραπιαίο:, τότε*  κινήθηκε καί μ’ 
ένα Υπολογισμένο πήδημα, του κα~ 
τάφερε ·μιά γροθιά στό δεξιό σαγό
νι, ενώ συγχρόνως τόν έρριχνε, κά
τω, μέ πλεκτάνη που του έστηνε στά 
πόδια...

Τό επεισόδιο αύτό έγινε άντιλη- 
πτό άπό δυό άλλους Ρωμαίους πε
ριπατητές, πού φαίνονταν πώς τη
ρούσαν τήν τάξη, ανάμεσα στους 
σκλάβους. Χωρίς νά χάσουν κουρό 
ετρεξαν στό αίμοστάλαχτο έκεΐνο, 
ανθρώπινο σύμπλεγμα κΓ άφού επι
δέξια έβαλαν τόν χτυπημένο ομοεθνή 
τους πάνω σέ πρόχειρο ψορεΐο,^ περ
νούσαν, υστέρα, κάποιες λεπτές α
λυσίδες στά στιβαρά χέρια τού Καλ
λίστρατου...

Μετά άπ’ όλ' αύτά, ό νεαρός Μι- 
κρασιάτης, ώδηγήθηκέ στό δικαστή
ριο πού εΐχαν συγκροτήσει, άπό και
ρό οί σκλάβοι, υστερ από Βασιλι
κή έγκριση. Σέ λίγο έβγαινε μιά πε
ρίεργη καταδικαστική απόφαση, που 
υποχρέωνε τόν κατηγορούμενο στήν 
ύποβολή ένός εντυπωσιακού 6ασα- 
νισμού.

‘Η εκτέλεση τής απόφασης πραγ
ματοποιήθηκε, αργά τό άπόγευμα, 
σ’ ένα μικρό, επίπεδο, άνοιγμα που 
ετοιμάστηκε γι’ αύτό τό σκοπό. Στό 
μεταξύ προσέρχονταν, μέ_ χαρακτη
ριστική αταραξία, οι μαύροι εύγε- 
νεΐς του παλατιού, πού είχαν κλη· 
Θή άπό τις «δικαστικές αρχές», γιά 
νά παρακολουθήσουν τό θέαμα.

Στήν άρχή ό Καλλίστρατος ώδη- 
γήθηκε στό χώρο· του βασσνισμου. 
Ύστερα εμβολίσθηκε ένας πανύψη
λος ελέφαντας, που πλησίαζε, άργα 
— άργά, πρός τή μεριά του.

Μέ ράθυμες κινήσεις τύλιξε, κα
θώς εΐχε πιά ζυγώσει, τήν προβο-

ακίδα του γύρω άπ’ τό κορμί τού 
καταδίκου κι’ άφού τό σήκωσε ψηλά 
μέ ζωώδικη. περηφάνεια, τό πάταξε 
πέρ’ άπ’ αύτό.

Τό θύμα, μέ τή βοήθεια τών ά
κρων του, άπόφυγε τά σοβαρά χτυ
πήματα...

Τίς βασανιστικές αυτές κινήσεις, 
τό γυμνασμένο παχύδερμο επανέλαβε 
τρεις φορές, κατόπιν στράφηκε, αδιά
φορα: πρός τό δρόμο, άπ’ οπού ξε
κίνησε.

Ή μαύρη άριστοκρατία κροτάλι
ζε δαιμονισμένα καί μέ κραυγές. Ο
μοιες μ’ έκεΐνες, που παρήγε τό ογ
κώδες κτήνος, καλούσε αύτό, τό φο
βερό μεγαθήριο, νά έπάναλάβη τίς 
έκτινάξεις.

Οί Ρωμαίοι σκλάβοι πού έκτελοΰ- 
σαν δικαστικά καθήκοντα, μέ φανε
ρή περιφρόνηση, πρός τίς Βαρβαρι- 
κές διαθέσεις; ήχησαν τή λήξη τού 
Βασανισμού...

Ό Καλλίστρατος συνέχιζε άκόμα 
τό ξεσκόνισμα του κορμιού του καί 
τό καθάρισμα άπ’ τά αίματα, πού 
χύνονταν άπό τίς νωπές πληγές του 
δταν, δυό -— τρεΐς, Ρωμαίοι τόν πα- 
ράσυραν σ’ ένα χαμηλό οίκημα, πού 
βρισκόταν άπέναντ;.

Έκεΐ τόν επέβαλαν νά λουσθή καί 
νά ντυθή, ενώ κάποιος σήκωνε τίς 
τέσσερις κεντρικές πλάκες του δαπέ
δου. Στήν καταπακτή, πού έχασκε, 
τώρα, μπροστά τους, τόν υποχρέω
σαν νά κατέβη...

Ό νεαρός Καρμυλησσεύς., μέ κα
τάπληξη έβλεπε πώς βρισκόταν 
μπροστά σ’ ένα τέλειο ώργανωμένο, 
στρατιωτικό, επιτελείο· καί τό πιο 
σπουδαίο οτι, ανάμεσα στά μέλη, 
πού τό αποτελούσαν, βρισκόταν κΓ 
6 Πλοίαρχος. Πριν, άκόμα, καλά — 
καλά, σχηματίση γνώμη, γι’ αύτά 
που έβλεπε, ένας άπ’ αυτούς, ό πιο 
ψηλός καί ηλικιωμένος, που καθόταν 
στήν κεντρική θέση, απευθύνθηκε σ’ 
αυτόν, μέ υπερβολική σοβαρότητα:

(ακολουθεί).

ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΠΟΗ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ

ΑΑΚΙΒΙΑΑΟΥ ΣΑΡΑΦΗ
Η ΣΤΗ EXT! ΑΙ Η

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΜΑΡΘΑ ΜΓΙΕΡΡΥ
Συνέχεια έκ τή$ 3η$ Σελίδας ) 
θωσε νά τόν δή κι’ άρχισε νά τού 
μιλά γιά τό σχολείο της. Στό τέλος 
του ζήτησε πενήντα δολλάρια πού 
θά τής έφταναν' γιά ένα μαθητή επί 
ένα χρόνο.

Ό Κάττιγκ ακούε σιωπηλός τη 
μικρόσωμη ·κΓ άμορφη κοπέλλα πού 
τού μιλούσε μέ τόσο ενθουσιασμό. 
"Οταν τελείωσε τή ρώτησε:

—Κι’ έσεΐς πόσο πληρώνεσθε γιά 
νά οργανώσετε καί νά διευθύνετε αύ
τό τό σχολείο;

—Έγώ διέθεσα όλη τήν περιου
σία μου γΓ αύτό τόν σκοπό μά δυ
στυχώς δέν έχω πιά άλλα.

Ό Κάττιγκ τής Υπέγραψε τότε 
.μιά επιταγή πεντακοσίων δολλαρί
ων. Ή Μάρθα δεν πίστευε στα μά
τια της! "Οχι ένα άλλά δέκα άκόμα 
παιδιά θά μπορούσαν νάρθουν άπ’ 
τά βουνά νά μάθουν γράμματα 1

Τό 1906, τέσσερα χρόνια μετά τήν 
έναρξι τού σχολείου της, ή φήμη του 
άρχισε νά ξαπλώνη καί πολλοί τής 
έστελναν βοηθήματα. 'Όλα γίνονταν 
δεκτά, άκόμα καί είδη καί τήν συγ- 
κινούσε τό ϊδιο ή προσφορά μιας κα
τσαρόλας άπό μιά φτωχή νοικοκυρά 
όπως κΓ ή επιταγή ενός πλουσίου.

Κάθε μαθητής στό σχολείο έκανε 
τέσσερις ώρες μάθημα: τήν ημέρα κι’ 
έπρεπε νά έργασθή άλλες δυό ώρες. 

' 'Όλα μέσα στό σχολείο γίνονταν 
άπ’ τους μαθητάς, κΓ ό καθένας ή
ξερε οτι δούλευε γιά τόν εαυτό του 
καί γιά τό σύνολο.

Δυό χρό· ία αργότερα πήγε στήν 
Ούάσιγκτον. Ό Πρόεδρος Ρούσβελτ 
ακύρωσε όλες τις ακροάσεις του έ
κείνη τήν ήμερα γιά νά τήν άκούση. 
ΚΓ δταν ά γραμματεύς του διέκο
ψε την άκρόαοι γιά νά τού θυμίση· 
μιά. επείγουσα Υπόθεση ό Ρούσβελτ 
φώναξε: .

—Άφισέ με! Έδώ γίνεται ή πρα 
γματική δουλειά καί μάλιστα άπό 
μιά γυναίκα! ΚΓ έδωσε ένα επίση
μο γεύμα πρός τιμήν της στόν Λευ
κό Οίκο καί τής Υποσχέθηκε νά έπι- 
σκεψθή άργότερα τό σχολείο της.

"Εφυγε άπ’ τήν Ούάσιγκτον πλού
σια σέ ύποσχέσεις άλλά μέ τίς τσέ
πες άδειες καί πήγε στή Ν. Ύόρκη 
νά δή τόν εκατομμυριούχο· Κάρνεγκι, 
'Ήταν άρρωστη μέ πυρετό κΓ έτρε- 

. με άπ’’ τό κρύο μέ τό τριμμένο της 
παλτό γιατί, τό χιόνι έπεφτε πυκνό. 
Μά δέν ήταν εύκολο νά δή τόν Κάρ™ 
νεγκι αμέσως κΓ απελπισμένη άπ’ 
τήν ΐΓρώτη άτυχη απόπειρα της, 
μπήκε μέσα σέ μιά εκκλησία -κΓ 
άρχισε νά κλαίη. Έκατό παιδιά εΐ
χαν ζητήσει νά φοιτήσουν στό σχο
λείο της πού δσο κΓ άν τό εΐχε με
γαλώσει, ήθελε άλλες πενήντα χι
λιάδες δολλάρια γιά νά τά στέγαση 
καί νά τά συντηρήση έπι ένα χρό
νο.

Ό πάπας τής εκκλησίας τή ρώ
τησε τί εΐχε πάθει.

-—Είμαι μιά ζητιάνα. Πάτερ μου, 
πού ήρθα νά ζητήσω βοήθεια γιά τά 
ψτωχά παιδιά τών βουνών και βρή
κα κλειστές τίς πόρτες... Καί τού δι- 
ηγήθηκε γιά τήν προσπάθεια της.

•—-Δέν είσαι ζητιάνα', άλλά ή πρέ
σβειρα τοΰ Βασιλέως τών Βασιλέων 
καί τό έργο σου είναι εύλογη μένο, 
τής εΐπε ό παπάς καί μίλησε σέ πολ
λές κυρίες τής ένορίας του πού τής 
έστειλαν πολλά βοηθήματα.

Τήν έπομένη, κατόρθωσε νά τήν 
δεχθή ό. Κάρνεγκι ό όποιος τής- ύ-

। ποσχέθηκε νά τής δώση είκοσιεπτά 
χιλιάδες δολλάρια υπό του όρον νά 
μαζέψη κι’ ή ϊδια άλλες είκοσιεπτά 
άπό διαφόρους άλλους.

Ποΰ νά τά βρή όμως τόσα χρήμα
τα;

Ή Μάρθα πέρασε δραματικές 
στιγμές καί κτύπησε πολλές πόρ
τες. Τελικά κατόρθωσε νά μαζέψη ε
πτά χιλιάδες δολλάρια. Ό Κάρνεγ- 
κι όμως τή βοήθησε νά μαζέψη τά 
Υπόλοιπα καί τής έδωσε καί τίς εί
κοσιεπτά χιλιάδες πού τής ύποσχέ
θηκε.

Ό πυρετός της έπεσε μονομιάς 
καί γεμάτη χαρά έπέστρεψε στό 
σχολείο της. ΛΑέ τά χρήματα αυτά 
έκτισε άλλο ένα κτίριο.

Τόν ’Οκτώβριο του 1910 πού έ- 
πεσκέφθη ό Ρούζβελτ τό σχολείο της 
τό βρήκε μέ πεντακόσιους μαθητάς 
πού σπούδαζα; καί δούλευαν.

Δέν άφισε κανένα γνωστό έκα- 
■ τομμυριούχο στόν όποιον νά μήν ά- 
ποτανθή γιά νά ζητήση βοήθεια. Τήν 
πρώτη φορά πού πήγε στόν έργο- 
στασιάρχη αυτοκινήτων Φόρντ, του 
εΐπε:

—Δέν κάνουμε ελεημοσύνη στά 
παιδιά, πού ταπεινώνει τήν ψυχή. 
Τούς δίνουμε δουλειά πού τά έξυψώ- 
νει καί τά μορφώνει. Τά χρήματα 
πού θά δώσετε γιά τόν σκοπό μου 
θάχουν πολλαπλή, .άπόδοσι άπό ότ 
πουδήποτε άλλου.

Ό Τζών Φόρντ έβγαλε τότε καί 
τής έδωσε μισό δολλάρια. ’

;—©άθελα νά δώ τί άπόδοσι θά- 
χουν αύτά τά πενήντα; λεπτά, τής 
εΐπε.

‘Η Μάρθα πεισματώθηκε. Μέ τό 
μισό δολλάρια· ό;γόρο:σε καλαμπόκι 
καί τό φύτεψε σ’ ενα χωριστό μέρος 
τού κτήματος. ’Έβαλε τά παιδιά νά 
τό καλλιεργούν μέ προσοχή καί κεί
νο κάρπισε καλά. Τό πούλησε .καί 
πήρε· άρκετά δολλάρια. Τά πήρε καί' 
πήγε στή Ν. Ύόρκη.

—Νά πόσα μάζεψα μέ τά πενήν
τα σέντς που μου δώσατε, εΐπε στόν 
Φόρντ. Ό σπόρος όταν πέοη σέ κα
λή καί καλλιεργημένη γή άπαδίδει. 
Θέλω, όμως, νάρθετε νά δήτε τά 
παιδιά πού έκαναν αύτά τά πενήν
τα σέντς νά πολλαπλασιασθούν.

Ό Φόρντ πήγε μέ την γυναίκα 
του ύστερα άπό λίγους μήνες κΓ α
πό τότε έγινε ό κυριώτερος οικονο
μικός ενισχυτής τοΰ σχολείου της.

Τά χρόνια πέρασαν κΓ ή φήμη 
τών σχολείων της έψθασε παντού. 
Τώρα έρχονταν παιδιά κΓ άπό άλ
λες πολιτείες, άπό μάκρυνες ορεινές 
περιοχές όπου δέν υπήρχαν σχολεία. 
ΚΓ ή Μάρθα τά δεχόταν δλα, προσ- 
λάμβανε δασκάλους, έκτιζε κτίρια 
κι’ έτρεχε παντού νά μαζέψη λεφτά.

Άφού έξήντλησε τήν ’Αμερική πή
γε καί οπήν Ευρώπη. Έγινε δεκτή 
«Γ άπ’ τή .βασίλισσα τής ’Αγγλίας 
καί γνώρισε πολλές τιμές.

’Μέ τήν πρώτη σειρήνα συναγερ
μού πού σφύριξε στον τελευταίο πό·- 
λεμο κΓ δταν δλα τά φώτα τής Ά- 
τλάντα έσβησαν γιά τή συσκάτισι 
έσβησε κΓ ή φλόγα πού έκαιέ μέσα 
στήν Μάρθα Μπέρρυ.

’Αλλά άν. έκείνη πέθανε τό έργο 
της έμεινε αθάνατο. Χιλιάδες παι
διά τήν εύγνωμονούν καί θά τήν 
ευγνωμονούν αιώνια..-.,

ΡΕΝΑ ΒΕΛ1ΣΣΑΡ1ΟΥ

Αγαπητοί πατριώτες,
Σήμερα θά σάς απασχολήσω, ά

πό τίς στήλες τής αγαπημένης μας 
έψημεριδούλας, μέ τά σημερινά προ
βλήματα του τόπου μας.

Πολλά προβλήματα αρχίζουν νά 
εμφανίζονται μέ τίς έκάστοτε Δημο
τικές εκλογές, δίδονται άπειρες Υπο
σχέσεις έκ μέρους τών υποψηφίων, 
επακολουθεί ξεγέλασμα τα λαού καί 
τέλος τά προβλήματα παραμένουν 
άλυτα.

Αγαπητοί Μακρηνοί,
’Απευθύνομαι σέ σάς τούς 

νεΐς μας τους αδελφούς τούς 
λους, τούς διδασκάλους, τό άξι 
μον Κοινοτικόν Συμβούλιον καί κά
θε Μακρηνολιβισιανόν.

Σήμερα ή Ν, Μάκρη καί συγκε
κριμένα μιά μερίδα αύτής που απο
τελεί τή ζσοή της, ή νεολαία της, έ
χει παραμεληθή. Δέν θέλω νά κατα
λογίσω ευθύνες είς τούς έκάστοτε δι- 
οικούντας ή είς τους γέροντας άλλά 
αύτή εΐναι ή αλήθεια. Πολύ λυπηρόν 
σέ έναν τόπον σάν τόν τόπον μας 
δταν καί τό τελευταιον Ελληνικόν 
χωριόν έχει εκσυγχρονιστεί καί πο- 
λιτισθεΐ, νά ύστερή τόσον ή Ν. Μά
κρη είς τό ζήτημα τής διαπαιδαγω- 
γήσεως. τοΰ νέου.

Άπό τό 1943 ιδρύθηκε μιά πο
δοσφαιρική όμάς υπό τήν επωνυμίαν 
«Εθνικός Ν. Μάκρης», Ή νεολαία 
μας έδωσεν καί τήν ψυχήν της ακό
μη τότε διά νά άναδείξη καί νά δο- 
ξάση καί τό μικρό μας χωριουδάκ·. 
Καμμιά όμάς τών Μεσογείων άλλά 
καί τών Αθηνών δέν κατόρθωναν νά 
νικήο’ουν τήν αήττητον Ν. Μάκρην

ψί- 
J0T1·

έδιναν ζωήν καί κίνησιν στό μικρό 
μας χωριό τό έκαναν γνωστό παν
τού.

Αγαπητοί πατριώται,

©ά σάς έκφράσω μέ τά .μελανώ
τερα χρώματα τήν άδιαφορίαν τών 
πάντων πρός μίαν καλυτέραν αΰριον 
τής σημερινής νεολαίας μας. 'Οπου
δήποτε άποτανθοΰν οΐ νέοι αύτοί 
παίρνουν καί μίαν άρνητικήν άπάν- 
τησιν. «Δέν γίνεται», «εΐναι, δυσκο- 
λον», «δέν θέλει ό Τάδε», που θά 
γίνη τό ένα», «που θά γίνη τό άλλο», 
καί παντού καί πάντα ορθώνεται τό 
τείχος τών εμποδίων. Έ! λοιπόν 
φθάνει! ’Ή νά φτιάχνωμεν ή νά κα- 
ταστρέφωμε. Και πολύ περισσότερον 
νά καταστράφώμεν. Άλλα πρέπει νά 
είμαστε ειλικρινείς. Έχομεν τήν ύπο- 
χρέωσιν άλλωστε νά μιλήσωμεν την 
γλώοοαν τής άληθείας καί νά άντι- 
κρύσωμεν μέ θάρρος καί αποφασι
στικότητα τό ένα ή τό άλλο.

Αγαπητοί πατριώται,
Δέν ζητώ νά σάς κουράσω ή νά 

σάς λυπήσω μέ τίς γραμμές αυτές 
απλώς καί μόνο έρχομαι νά σάς πλη
ροφορήσω δτι πατριωτικόν καθήκον 
μάς επιβάλλει νά πραγματοποιήσω- 
μεν δτι εΐναι δυνατόν διά τήν νεολαί
αν τού τόπου μας. Εύχομαι όλοψύ- 
χως οΐ γραμμές μου αυτές νά βρουν 
άπήχησιν είς τίς καρδιές όλων καί 
έπι τέλους νά δώ πραγματοποιούμε·· 
νον τό άπραγματοποίητσν έργον.

Σάς ευχαριστώ πού μέ διαβάσα
τε καί σάς έκψράζω τάς θερμοτέρας 
μου εύχάς περί μένοντας τό προβά
δισμα διά μίαν καλυτέραν αύριον.

Μέ άπειρην πατριωτικήν αγάπην.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΛΛίΝΤΖΗΣ

Συνέχεια έκ της 1ης σε?νίδος) 
άναμέναμε, ύστερα άπό τίς τόσες α
νοιξιάτικες και ζεστές ήμερες, πού 
προηγήθηκαν,

Παρ’ ολα αύτά ώς τόσο θά περά
σουμε καλά. Θά άπολαύσωμε τή 
γλύκα τής έκδροιμής μέ τήν άγάπη 
καί τή ζεστασιά μας».

Τό πούλμαν συνεχίζει τό δρόμο 
του. Προσπερνάμε τό Μαρκόπουλο, 
συνέχεια τό Κορωπί, φθάνουμε στ' 
άνοιχτά καί προχωρούμε πρός τις 
Πρασιές.

Λασπουριά ώς τόσο μεγάλη άπό 
τίς βροχές τής νύχτας. Δισταχτικός 
ό οδηγός προχωρεί μέ κόπο. 'Ένα ε
ξοχικό κεντράκι έκεΐ στήν περιφέ
ρεια, πρός τό «Λίμανάκι» δέν προ- 
σφέρεται ικανό νά μάς περιλάβη.

Αλλαγή επιβάλλεται οπήν κατεύ
θυνση. Κοινή απόφαση όλων νά στρσχ 
φούμε πρός τό Πόρτο — Ράφτη καί 
έκεΐ καταλήγομε. Βρέθηκε έκεΐ τό 
κατάλληλο κέντρο. Λές καί μάς άνέ- 
μενε.

Τραπέζια άρκετά καλά διευθετη
μένα γιά δλους μας. Έκεΐ θά έπρε
πε νά περάσουμε δλε.ς μας τίς ώρες, 
μιά καί δέν υπήρχε τρόπος νά ξε- 
μ στήσουμε.

’Όμορφη ή ακροθαλασσιά, άλλά 
άγρια καί φουρτουνιασμένη ή θάλασ
σα. Καταπράσινα καί θεόρατα πεύ
κα, που τά παράδερνε τόσο ό πα
γερός. αέρας,

Έκεΐ λοιπόν, έκεΐ κλειστά στό 
κέντρο, έπρεπε νά περιοριστούμε — 
ένα εΐδος συνεστίασης, απ’ οπού έ
λειπε μόνο τό καλλιτεχνικό πρό
γραμμα. Περιωριοτήκαμε νά απο
λαμβάνουμε άπό τά παράθυρα τίς 
ώμορψιές του τοπίου.

Τά φαγητά κατά παραγγελία —= 
’Ορεκτικά καί ψάρια φρεσκότατα μέ 
τήν απαραίτητη πάντοτε ρετσίνα. 
Καί ή όρεξη δέν έλειπε.

Περνούν οι ώρες. Μαλακώνει κά
πως ό καιρός. Άιτοτολμούν μερικοί 
νά βγουν έξω γιά τόν περίπατό· τους 
καί απολαμβάνουν γιά λίγο τη Φύ
ση. Γρήγορα ώς τόσο γυρίζουν. Πολ
λά άστεΐα μέ τόν καιρό δέν χωρούν. 
Πρέπει υποχρεωτικά κλειστοί μέσα, 
νά βρουν ά?Άον τρόπο νά περάσουν 
ευχάριστα τις ώρες τους καί τόν 
βρίσκουν. Μοιράζονται οέ συντρο
φιές καί ασχολούνται μέ άστεΐα, α
νέκδοτα καί κάθε λογής διηγήσεις, 
που έφεραν σέ δλους τό γελοίο καί 
τήν ευθυμία.

Βραδυάζει... ’Αρχίζει, γιά τήν επι
στροφή ή αναμονή τοΰ αύτοκινήτου, 
πού δμως δέ φαίνεται κΓ αυτό πάλι 
στήν ώρα του. Δικαιολογημένη γιά 
άλλη μιά άκόμη φορά ή ανυπομονη
σία, άλλά καί 
τών εκδρομέων

ΚατάβΕθίς ·Θεμελί^ϋ

Μέ έττισημότητα έγινε στις 12— 
4—ό4, Κυριακήν και ώραν 11 ΐτ.μ. 
ή κατάθεση του θεμελίου λίθου γιά 
τήν άνέγερση κλειστού κολυμβητη
ρίου και λαϊκών λουτρών στήν περιο
χή τού Ρούφ μέ τό κληροδότημα 
του αειμνήστου συμπατριώτη μας 
Αλκιβιάδη Σαράρη έ·κ δραχμών 10. 
600.000.

Εΐχαν προσέλΟει άπό τούς επισή
μους ό Πρόεδρος τής Βουλής κ. Ά- 
θανασιάδης —- Νόβας, ό Υπουργός 
Κοιν. Πρόνοιας κ. Κατσώτας και 
πλήθος κόσμου. Ό Σύλλογος μας εΐ
χε έκπροσωπηθή άπό τό Δ. Συμ
βούλιο, πού έκλήθη νά παραστή ' μέ 
έπίσημο έγγραφο.

Κατά τήν τελετή τοΰ 'Αγιασμού, 
πού εΐχε προηγηθή τής θεμελιώσε- 
ως, ώμίλησαν διάφοροι όμιλητές, πού 
έξήραν τή σημασία τού έργου και έ- 
ξύμνησαν τή γενναία χειρονομία τού 
διαθέτου.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου μας 
κ. Μιχ. Πανηγΰρης χαιρέτισε τήν τε
λετή μέ τά έξης:

«Ή -Ενωσις Μακρηνών και Λιβι- 
σιανών χαιρετίζει μέ άμετρον ένθου- 
σιασμόν και άπέραντον ύπερηφάνει- 
αν τήν σεμνήν αυτήν τελετήν.

Μέ ένθουοΊασμόν, διότι μέ τάς ά
οκνους και φιλότιμους προσπάθειας 
τοΰ Δήμου ’Αθηναίων θεμελιοΰται 
σήμερον έν έργον θεάρεστου., ύψί- 
στης κοινής ώφελείας.

Μέ υπερηφάνειαν, διότι ό αείμνη
στος διαθέτης ’Αλκιβιάδης Σαρά
φης, ό όποιος μέ τήν γενναίαν χει
ρονομίαν του έδωσε τά οικονομικά 
μέσα διά τήν κατασκευήν τοΰ έρ
γου, ήτο συμπολίτης μας, τέκνον εύ- 
γενές καί άξιον τής πέραν τοΰ Αΐ- 
.αίου κάποτε ακμαίας άλλά βραδύ- 
τερον μαρτυρικής Μάκρης τής Μι
κρασιατικής ακτής.

Εύχόμεθα ή χειρονομία του αύτή 
νά εύρη καί άλλους άξιους μιμητός».

Πραγματοποιήθηκε έπι τέλους ή 
Άπακρηάτικη συνεστίαση τοΰ Συλ
λόγου μας, πού εΐχε προ·γρα.μματι- 
σθή άπό τό Δ.Σ. γιά τήν Πέμπτη, 
J2----3—64, άλλ’ άνεβλήθτι λόγφ 
τού Εθνικού πένθους γιά τό θάνατο 
τού Βασιλέως Παύλου.

Πραγματοποιήθηκε στις 29 του ί
διου Κυριακή, στό Κέντρο «Πετα
λούδα» δπου και τήν περασμένη χρο 
νιά.

Ή μετατόπιση τής έκδηλώσεως ά
πό τήν περίοδο τών Άπόκρεω σέ πε
ρίοδο Σαρακοστής εΐχε δυστυχώς-— 
δπως ήτο επόμενο — τις συνέπει
ες της. Εΐχε λείψει το άπσκρηάτικο 
κέφι καί ή προσέλευση γΓ αύτό τών 
συμπατριωτών μας δέν ήτο έκείντ], 
πού έπρεπε. Καμμιά σύγκριση μέ 
τήν προσέλευση τής προΓίγούμενης 
χρονιάς.

| Τό .μενού ώς τόσο ήτο πλούσια, 
καθώς πλούσιο ήτο καί τό καλλιτε
χνικό πρόγραμμα. Τό παρακολούθη
σαν ολοι μ,έ αδιάπτωτη ευθυμία. 
Μάς διασκέδασε μέχρι τίς μεταμε
σονύκτιες ώρες.

Καί μπορούσε νά παραταθή ώς τό 
πρωΐ. Άλλά ή σκέψη γιά τήν έργα- 
σίο: τής ήμέρας και τόν άγώνα τής 
βιοπάλης επιβάλλει καί τήν ήσνχία 
γιά λίγες ώρες καί τήν ξεκούραση 
τού ύπνου. Γιά τούς λόγους αύτούς 
αρχίζει ή αποχώρηση, μέ τήν ικα
νοποίηση πάντοτε δ?<ων, ότι έζησαν 
μερικές ώρες ευχάριστες σέ ένα "ζε
στό περιβάλλον, πού εΐχε προγραμ
ματίσει καί δημίουργήοη τό Δ, 
Συμβούλιο τοΰ Συλλόγου μας...

ΛΗΙΙΙΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ
Άπό τής 1ης ’Ιανουάριου 1964 

7.7.1 έντεΰθεν έλήφθησαν αί κάτω
θι συνδρομαί έφημ,ερίδος :

ή αγανάκτηση τώρα 
μας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΑ

"Οσοι εκ των -πατριωτών 
έπιδυμοΰν ν’ αποκτήσουν τό 
ύπό εκδοσιν βιβΆίον τοϋ ν,,. 
Λαμέρα «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 
AIBXSIOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑ- 
KPHS» πβ,ραχαλοΰνται νά 
εγγράφουν είς τά γραφιεΐα 
τοΰ Συλλόγου, καταβάλλον
τας δραχμάς εκατόν (100) 
αξίαν τοϋ πρώτου τόμου.

Οί έγγραφέντες μέχρι 
τοϋδε.

Πανηγύρης Μιχαήλ 150
Χαλλακίδϊ,ς Γεώργιος 100
ΧουρίΛουζιάδης Στέφανος 150
Ίωαννίδου Εύθαλία 100
Χατζηελένης ’Αγαπητός 1.00
Δούλης Ιωάννης 150
Γεωργαλίδοθ ’Αντιγόνη 150
ΙΙείδου Δήμητρα 200
Κοτσαρίδου Άργυρώ 50
Βράτσου Χρυσούλα 50
Μαρατσϊνος Γεώργιος 50
Κατωπόδη Μαρία 50
Ζορμπαλιά Ελένη 50
Κιρεμιτζόγλου Βηθλεέμ 50
Φραγκούλης Στέφανος 50
Σεροίτου Δέσποινα 10
Άργυρόποΰλος ’Άγγελος 50
Μώρου Βέρα 100
Καμπούρης Μιχαήλ 50
Καραγιώργης Δτ^μήτριος 100
’Ιακώβου Κ. 100
Σκυφτός ’Αδαμάντιος 300
Άλκίδας ’Αλέξανδρος 200

Ίωαννίδου Εύθαλία έτησία 1964 
δρχ. 60.

ΙΙαπαγιάννης Βασίλειος έτησία 
1964 δρχ. 60.

Παύλου ΙΙελαγία έτησία 1964 60
Τσούνιας ’Ιάκωβος » 1964 60 
Παπαϊωάννου Μ. τριετής 1961, 

62, 63 δρχ. 180.
Βερούκας Γεώργ. έτησ.
Γιαννίκου ’Άρτεμις » 
Κουτσομήτη Δέσπ. » 
Ιϊεζοπούλου Βέττα » 
Πάνου Βασίλειος » 
Κρανιώτου 'Έλλη »
ΙΙαυλάκη Μαρι-άνθη »

Κάποτε επί 
καί τερματίζει 
δμως καθυστέρηση, μεγαλύτερη τής 
πρώτης. Στις διαμαρτυρίες μας πρός 
τόν οδηγό, δικαιολογήθηκε ό τελευ
ταίος ρίχνοντας τήν ευθύνη στό 
Πρακτορείο.

Ταχτοποιούνται δλσ στις θέσεις [Πετρίδης Πέτρος 
τους καί αναχωρούμε. Ξεθυμαίνει ή 
αγανάκτηση στή διαδρομή. 'Η εύθυ- 
μία ζωγραφίζεται καί πάλι στά πρό
σωπα τών έκδρομέων μας. Τραγού
δια καί ευθυμολογήματα δημιόυρ^ 
γοΰν τό κλΐμα τό ευχάριστο στήν ό
λη διαδρομή, που μάς έμεινε καί ώς 
τελευταία έντύπωση τής εκδρομής

τέλους ξεπροβάλλει
■κι’ αύτό μέ αρκετή

60
60
60

μας.
MIX. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 Ιουνίου 1904.

ΠΟΡΤΟ ΓΕΡΜΕΝΟ

Κατόπιν έκφρασδείσης επιθυμίας 
πολλών πατριωτών μας.

"Ωρα έκκινήσεως 7.30' έξωθεν 
τοϋ Νέου Ζωοδόχου Πηγής, οδός 

Ακαδημίας.
Πληροφορίαν καί δηλώσεκς σημρετοχης 

είς Γραφεία τοΰ Χ<σλλόγΌϋ.

Δούλης Παγαγ, » 
λίτζολόπουλος Ήρ. » 
Γεωργίου Αμαλία » 
Τσακίρης Βύρων » 
11 αυ λ ί δη ς Σ άβ β ας » 
Θεοδοσιάδης Μ. » ’ 
Ά λκίδας Άλέξ. ■ 
Παπάζογλου Χρυσ. » 
Κούρτης Κώστας » 
Άγωρείτης Βασ. » 
Καραγιώργης Δ. 1963 
Κξλμέτης Μιχ. » 
Κωλέττης Βασ. » 
Εανθόπουλος Μοχ. » 
Κούρτης Έλευθ. ■ » 
Μπαϊραζτάρης Μ. » 
Άγγειάδγ;ς II. » 
Σιτές Μιχαήλ » 
Ιακώβου Κολ. » 
Κ.αραβασίλης Νικ. » 
Κων) νίδης Δη^. » 
ΛουΙ'ζίδης Ιωάννης » 
Βασιλειάδης Βασ, » 
Παπαδοπούλου Μ'. » 
Παπαπολίτης Σάβ. » 
ΙΙαπαπολίτης Νικ. » 
Τσακίρη ’Αθανασία » 
Κων) νίδου ’Αντιγ. » 
Κων) νίδης Σάβ. » 
θεοδοσιάδης Κων. »
Χριστοδουλοπούλου Βέρα 1964 60 
Μπιττάκου Μαρία » 
Χουριιουζιάδου Δέσπ. 
Κων) νίδης Κ. » 
Βαμβακόλουλος Τ. »

60 
δο 
60 
60
60 
60
60

60
60
60

1964 60 
1964 60 
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01 ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ
ΚΟΗΠΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΟΣ

01 "Ελληνες τής Κωνσταντίνου 
πόλεως πληρώνουν αύτή τή στι- 
γυ.ή τήν ιιανία τής ήττας τόιν 
Τούρκων στήν Κύπρο.
’ Ή γνωστή Αγ;ριωδ£α τους 
εκδηλώνεται σε κάθε λογής 
έςευτελισμούς, απελάσεις, διω
γμούς κα’ι συλλήψεις τοϋ Έλλήνι 
κοϋ στοιχείου ώστε νά καθιστούν 
τή διαβίωσί του στό τουρκικό έ
δαφος αδύνατη.

"Οπως γράφουμε καί στά σή- 
μείωμά μας «Κύπρος» τής πρώ
της σελίδος,' εμείς ποΰ ςερριζωθή- 
καμε άπό τήν πατρώα γή εϊ|«χστε 
σέ θέση νά νοιώσουμε περισσότερο 
τό δράμα τών άδελφόιν μας. ’Ιδι
αίτερα έμεΐς οί Μακρηνο ■ Λιβι- 
σιανοΐ έδοκιμάσαμε διώξεις, σφα
γές, εξορίες, εξοντωτικές αίχμα 
λωσίες, φυλακίσεις καί τέλος κα
τά τήν τελευταία καταστροφή -,οϋ 
1922, τόν όλοκληρωτικό ςερριζω- 
μό. ΙΙαρακολουθοϋμε λοιπόν μ-έ ξε
χωριστή συμπάθεια τό δράμα τών 
ομογενών τής Κωνσταντινουπόλε
ως καί μέ ιδιαίτερη άγανάκτησι 
τήν άπειλή κατεδαφίσεως τοΰ 01- 
κουμενικοΰ ΙΙατριαρχείου. Μετά 
τήν λεηλασία τών ναών μας, τήν 
.καταστροφή τους 'ή τήν μετατρο
πή τών Ιερών τους χώρων σέ αϊ- 
θούσας ψυχαγωγίας, ή κατεδάφι
ση τής πανάρχαιης έδρα; τής 
'Ορθοδοξίας μας θά είναι ή με
γαλύτερη ανίερη έκδήλωσι τής 
βαρβαρότητας και θηριωδίας τών 
Τούρκων κατά τοΰ έλλγ.νισμοϋ.
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Άπό τό ήμςρολόγιο τοΰ χ» «X»

ΤΙένζε χρόνια συμπληρώ
νει de λίγο ή Εφημερίδα μας:! 
κΰΰ ή &κδοσί της συνεχίζεται ί 
μέ άργό άλλά στ,αΑερό $υ&μ6.

Κατάκοπη φθάνει σεό ο 
ροσημο ν,ύνό μέ ^κδηλα τά 
σημεία τής κοπώ σε ως ;

* Α q α £ 'ή} κα&υ# ζερημ έν η 
έ'^ί1©ί>5<Γ λιγώΐερο πατριωτική 
ύλη άτ*Γ  όοΌ τήν επιθυμούσε 
καί μέ πολύ λίγους πιστούς 
τακτικούς, συνεργάτa ς.

Ι\ά κάθε δημοσιογραφικό ? 
έντυπο τό χρονικό αύτό διά
στημα εϊναι μιά Επιτυχία πού 
Εξασφαλίζει σίγουρα τήν α^ε- 
τη συνέχεια τής έκδόαεώς της, 
Τό AJBI&I όμως δέν πανη
γυρίζει τήν Επιτυχία του αύ- 
τή γιατί ξέρει, καί δέν θέλει 
νά τδ κρύηιη, μέ πόση προ
σπάθεια &φθασ$ ώς £κε& καί 
πόση άστοργία εχει άντιμε- 
τω-τί^δί.

Είναι πατριώτες οτού δέν 
θέλουν rd τήν παίρνουν. Αύ- ΐ 
vol δέν Ενδιαφέρουν, ‘Άλλοι 
τήν παίρνουν καί δέν τήν δια
βάζουν και αύτή ή διαπίσταο- 
σι πικραίνει γιατί, είναι σάν 
μιά περιφρόνησ&ς πρός τούς 
κόπους και τήν άπώλεια πο
λυτίμου χρόνου μερικών άν- 
θρώποον πού Εργάζονται, γιά 
νά φθάση ατά χέρια τους. | 
Τέλος ύπάρχουν οί ψανατι- j 
κοί αυνδρομηταί ml άναγνώΐ 
aval της. Αύτοί είναι πού 
δίνουν τό κουράγιο καί τήν 
δύναμι γιά τήν συνέχισι τής 
Εκδόσεώς της. Είναι, πολλοί, 
εύτυχώς, άλλά καί λίγοι νά 
μείνουν 9 πάλι φθάνουν γιά 
νά δικαιολογήσουν τήν ύ*·  
παρξί της.

Είναι φυσικό γιά ένα εν- 
wao άλλους νά εν θουσιάζη 
και άλλους νά δυσάρεστή ή 
Vs άφίνη αδιάφορους, Πρέπει 
ν’ άκολουθήση μιά γραμμή, 
είναι υποχρεωμένο νά. σέβα-

EMBZKAm ΑΛΑ0|

Δέν ξέρω τι μου ’ρθε τίς ττροάλλες | ?\ιτισμένος ώστε νσ· κικτοέκκΐς στό 
καί ΤΓηροΛτήν άττόφαση- νά καταμε- | -π-ίστολοβριθές \j0ho- τμήμα τής δο- 
τρησο: τους κουρασμένους. Πήρα μο- ■ ρείου ’Αμερικής, κύ άν Φαινόντου- 
λύβι καί χαρτί και κίνησα γιά τήν ; σαν μόνο τά μάτια τών τριών αστών 
καταγράφη. Μόλις έκανα έκατό μέ- ; κουρασμένων άνΟρώτ-ων,· βλέποντας 
τρσ. το χαρτί μου σώ&ηκε. Πήρα κι’ ; τσ τόσο -μαύρο: θά τπο-τευες 'αώς 
άλλο,. κΓ άλλο, κι' άλ>Χο- Γέμισαν » καί τό ττετοί τους εΐναι καί θά τούς 
οί τοέτΓε.ς .μου χο:ρτιά. Μου σώθηκε ? καθάριζες έν ονόμαπ τού Ύψίστου, 
καί τό μολόό;, πήρα καινούργιο και *ό  όττοΐος, ώς γνωστόν, τυγχάνει λκυ- 
δέ μού ’φτάσε ·:</ αύτό.. Ούτε ο κός (οΰτό τούλάχιστον ύττοστηρί-
χαρτοφύλακας μου έφτασε. Χρειά
στηκα βαλίτζα, -μά ούτε κΓ- αύτή έ
φτασε. Κατάλαβα πώς θά μου χρει
αστούν ένα χαρτοπωλείο καί κάμπο- 
σες αποθήκες καί ‘κΤτ σταμόπησα.

Τού διαύλου τό ζώ, ό άνθρωπος, 
τόσο εύκολα κουράζεται; Κανείς ξε-· 
κούραστος ·} .Μπήκα σέ βαθιά συλλο
γή. Ξαναπιάνω τό πρώτο χαρτί κα’ϊ 
πέρνω βόλτα τούς κουρασμένους. 
Τούς προσέχω πιο πολύ. Μπρέ, 
μπρέ, μπρε, έδώ κάτι γίνεται. Σάν 
εΐχαν τά ·μάπα τους κλειστά, τού ε
νός τά βλέφαρα ήταν σν< μαύρος 
λάκκος καί τ' άλλουνου σάν ξασπρι- 
σ μένος σκεμπές, άπό τό ς^ούσκωμα. 
Μά ήταν καί μερικοί χωρίς μηδέ σκεμ 
πέ μηδέ λάκκο,μόνο πού τό μάτι τοι,ς 
ήταν λίγο μιο'άνοικτο- κο:ί ή αριστερή 
γωνιά τών χειλ ιών τους τσάκιζε λές 
καί μέ κοροΐδευε. Άρχισα νά τούς 
ψαχουλεύω. Αύτός πού ερριξε τά μά' 
τια του μέσα σέ μαύρο λάκκο εΐχε 
τά ποντίκια τευτω!μ.ένα, λές και δέν 
τό ’χαν πάρει απόφαση νά σταμα
τήσουν τή δουλειά τους, Ό άλλος 
μέ τά γκαστρωμένα μάτια λές και 
δέν εΐχε ποντίκια. Έψαξα μά δέν τά 
βρήκα. ΚΓ ό άλ?·«ος άρχιο'ε νά ναρ- 
γαλιέταί πριν κάν τόν αγγίξω. Πεί- 
σθηκο? τότε πώς καί ή έννοια τής 
κούρασης ήταν γερά μπουρδοίίκλω- 
μένη μέσο: στή θεωρία τής σχετι
κότητας.

Κοίταξε παραδείγματος χάριν. αυ
τούς τούς τρεις τεζαρισμέυους άπό 
τήν κούραση. Άν είσαι άρκετά πο-

σθ ή ώ ρ β σ μ έ ν ο ι?ς ερ ωμ έ --
νους κανόνες ?i<xs νά ■^,ινη'β'ή 
μέσα αέ ώρισμένιτ ^λ^ίσΐΰ, 
'Αναπόφευκτα (αρασηρσύει [ 
ΰύς ε^ί^υμίες μερικών 
ό-I γνώμες είναι τόσο πολλές 
όσα και οί καί si-
vm Αδύγατο νά Ικανοηοιη- 
■&'ΰύν ολα·ι. .Lioλλές φορές βρό 
σκ&ταί στήν άνάγκη ν*  σ^ορ® 
ρίψη ύλη, νά έ,Γ&ιφέρη διορ- 
‘ίέώα'ε^ς -καί καμμιά φορά νά 
δημοσίευση κομμάτια π·ού δέν j 
ά,ζίζ&υν τό φέος τής ύημ&σζά 
τηε^ς άχοντας ύη9 ό'ψει της 
τήν εϋ&ιξία τών Ερασιτεχνών 
^συγγραφέων» καί τίς ΰυ·&α^ ■: 
ρέμπελες πού μ,τ&οζίαΰν νά δη- 
μισυργηΑονν. \4/,Λά όζι γίνε- 
?eu9 γΐνΕΐΰίΐ άλλοτε μέν γιά νά. 
έν^αρρύνη τήν άησσιαλή v j 
Λ??ς, κδΆΟο^ε >'ίά νάδιατη·'^ 
ρη'&ή ή όμοι-υγέν^ΐίΐ τ&ϋ φύλ- j 
Jkm κσί νά ΰϊ·α&ή ϋέ 
Είΐείκεδο οτ-οιότητας νά., 
μήν νζ^ο^ιάζη τόν ^'ύΧΛονβ 
καί ζήν μακρυνή κατρίδα 
sro'b Ε & ίΤϊρ ο tfco stεΐ*

Είναι ϋσ,ΐΗΰή στάντα ή άλή· 
■&·εΐΰί κσ.Χ σκληρή ή μ-οϊρσ. αύ-~ 
%ών τήν λένε-. Τα ΛΙΧΧΤ । 
.^1 όύ'σ μικρό και ^ερίϋορι» 
σμένο nA &χ είναι ‘δ'έ- 
Αδί ·νά κραζηά'ή στο -ϋψας των»

Fed μιά άλλη φορά δηλώ^ 
νει &ΐϊ οί οτήλας τύυ slvat. 
νοικτές γιά άλους τούς s’ga- 
«,ριώτας κι' άναγνώστας τον. 
■<Χ ' '.·: . ,· ’■ ■ '
ΛΛαΐί « Ei.i'Ut, ΛΛ-;

^ι,ρόσδεκτη μέ τίς ίίΐαρα.·τζά.νω 
βέβαια :τί·ρούτίθίΧέσί?ίς. Λέν 
είναι ανάγκη ή συνεργασία 
νάναι 'ασυίΖί,κή γιατί είναι δ· 
μΰλ,υγονμένΰίίς δύσκολο γιά. 
εναν «έρα&ί.τέχν?·ι» νά ΚίΛλύ- 
ητή κανονικά μιά στήλη η νά 
ζελειώνη κάτι πού άρχισε, 
γιατί δέν υπάρχει ή έπαγγελ- 
ματτκή εύχερεια., ή
καλή όιά'&ε&ι τά άναηληρώ- 
νει· άλα.

ΡΕΝΑ ΒΕΛϊΣΙΑΡίΟΥ !

Κ Ο ¥ Ρ A I Η

ζουν coo· τόν είδαν άπό κοντά;). 
Τέτοια, πού λέτε, .μαυρίλα έχουν τό; 
μάτια τους. Καί λες «τό μεροκάμ- 
ματο τού τρόμουντούς κατάντησε.ιρό- 
ψιους άπό κούραση. ' ‘Ο ένας, ναί, 
Άλλο: γ;.ά τούς υπόλοιπους δύο γρά
ψε λάθος. Ά>ν.; φερ’ εΐπεΐν, πλησιά- 
,ζεις τή μύτη σου στό πρόσωπο τού 
ένός θά οσψρανθής κρασίλα...συγ
νώμην, ούϊσκίλο: —— και κάτι άλλο 
άν περιφέρεις τή μύτη, σου κόπως 
■; τ αρακάτω. Αυτός εϊνα ι θερ ιακΑη ς 
τής κούρασης άπό γλέντι, “λ.ν τώρα 
κοίταξε.ς τόν τρίτο τεζαριιτμ,ένο ΰά 
δεΐς πώς στό υπόλοιπο πρόσωπό tou 
ύπάρχεί κάποια έκφραση ήδόνής. 
Λές καί χαίρεται τήν ότιερκόπωσή 
του. Εΐναι κατά κανόνα άδύνιττος 
και κατά τό πλεΐσιον γυναίκα.. Α
δύνατος γιατί άντι νά τρώει, τρώ
γεται, καί γυναίκα γιατί, ή κούραση 
είναι ό ασφαλέστερος δρόμος γ;ά 
τήν υποδούλωση τού άντρα.. /\ύτόν 
τόν άνθρωπο άμα τού πεις «Ξοπλω- 
σεγ, λές κσί πάτησες τό κουμπί τής 
έκτινσξεως. Τινάζεται κοιτάζει σά 
γεράκι τά γύρι» του άψυχα, καί δια- 
λέ/ε: πιο άπό δαύτα εΐναι κεώύτε- 
ρος άχω-γός -τής κούρασης. Και το 
άψυχο όργανα, εϊτε είναι σκούπα, 
είτε άξίνα, εΐτε έργαλεΐο, μπαίνε:, σ'' 
ενα πυρετό οργασμού. Θά ξαναβρή 
τήν ή'συχία σάν τά ποντίκια τού 
«κοπωσιομανούς» δέν άνπέχουν άλλο-. 
Καί τότε το συμπαθητικό αυτό δν θά 
τεζάρει πανευτυχής καί όσιομάρ-τυς.

’Άς πάμε τώρα: σέ κείνο μέ τά

ΑΡΧΑΙΟΪ ΤΑΦΟΙ Εϊ£ ΤΗΝ ΜΑΚΡΗΝ
(Φωτογραφία εύγενώξ ιταραχωρηθεϊο·© ύπό τής κ. Καλλιόπης Μπούγιού- 
κον Μουσαίον) e

Η $ϋΝΗ ΤΟΝ ΞΕΝΗΤΕΜΜΕΝΟΝ

ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ
Τίν-λαν··;, Καλιφορνίας 4-2-1964 

Άξεότ'.;,1.-?» Κύριοι

τής Έφημερί&ος ΛΙΒΙΣΙ,
"Ολως αίφνιοίως καί απροό- 

πΐίιίς έτυχεν είς χεΐρ^ί V-9,J δέσμ'/j 
έφηο,ερίδίον έξ’Αβηνδν τάς όποίας 
μ.οϋ εστειλεν ή άνεψιά μου ®ύγε- 
•Λν.. ’Έδωσα τήν πρώτην βϊς κά- 
;ϊοιο·/ 'Έλληνα πού μ.οΰ τήν έζή- 
τησεν. Είς \δ μέσον τής δέσμης, 
δλέίτω τήν λέξιν «Λ ί. β ί σ ι ». 
Έσταμάτησα να διανέμω ν.αϊ εϊς 
άλλον' διότι κάτι τό Απρόοπτον 
ήσθάνθην ψυνικως. Κάτωθι του 
τίτλου τής εφημερίδας άντίχρυσα 
τίτλους συνέχεια ’ ’ 0 ρ γ α ν ο ν 
τ ΐ, ■: Έ ν ώ α ε ω ς Μ α ν, ρ η 
ν ώ ν ν. χ I Λ ι b ι σ ι β ν & ν

41 Μ ΑΚΡΗ».
Ήσθάνθην ρίγος πνευματικό. 

Αέν ήδυνάμην νά ομιλήσω, μα ού
τε -καί νά έκφράσω λέξιν εϊζ τούς 
περ; τυχόντος. Μέ κίνησι χεφδν 
τούς άπεχαιρέτησα καί άπεμα- 
κρύνθην. Καθ’ οδόν διαλογιζό- 
μην. τον Παλλύχειον Σύνδεσμον 
τού άκοστέλλαμεν εις Μάκρην 
τούς έράνους μας. Κατόπιν «Τβλ- 
μησσός», «Γλαύκος» κ.λ.π. Καί 
τώρα ~α «Λιβίσι».

Έδάκρυσα διά. τήν προσπάθει

κουρασμένα μάτια καί τό ξεκοόρα- 
στο σώμα.. Πάσχει άτιο ύ'περκόΐϊύχτη 
τεμπελιάς. Κοιτάζει τόν κόσμο ττού 
βρίσκεται σέ ΐΓυρετό δουλειάς καί ά- 
ποοεΐ. άντί νά γουρλώσει, τά μάτια 
του, τά κλείνει μέ θρησκευτική ευ~ 
λάδεια. Ν’άνοίγεις τά μάτια σου καί 
νά τά κρατάς άνοικτά; πολύς κόπος 
αδερφέ μουί Autowou δέ χρειάζε·? 
ται νά του ττεϊς «άίάπλίοσε».. γιατί
εΐναι ήδη ξαπλωμένος. Άλλά άν τοΰ 
πεις «Σήκω» τότε ή σκέψη πώς θά 
Καταβάλει τέτοια προσπάθεια ισο
δύναμε? μέ έκατό μεροκάματα τρό
μου.

’Απομένει ό άλλος τεζαρισμένος 
πού δέν έχει κανένα σύμπτωμα κού
ρασης είτε άϊϊΌ πολύ δουλειά είτε 
άπό πολύ καθισιό. Τι νά συμβαίνει 
άραγε ι.Γ αύτόν άνθρωπο. Αύτός 
πάσχει άιι·ό θεατρική κούραση, γΓ 
αύτό και τό ύποπτα σκάσιμο τών 
χείλιών του. Ή κούρασή του εΐναι 
αμυντική. Σου λέει ό άνθρωπος. 
«Κουρασμένος ό ένας κουρασμένος ό 
άλλος, καί γώ τί ποφασταίνω, Νά 
παρακουραοτω εΐναι βλακεία. Νά 
τεμπελιάσω είναι έγκλημα. ’Άν ό- 
μως δέν κάνω τόν κουρασμένο θά 
μέ πουν είτε κορόϊδο είτε τεμπέλη. 
Μιά λύση μου μένει: νοι παραστη- 
σω τόν κουρασμένο». Καί βρήκε τήν 
ησυχία του. Μέ τό δίκιο του ό άν
θρωπος, yiouil αύτός πού δουλεύει 
πιά πολύ άτι?’ δτι τού ζητούν στιβά- 
ζει μέσα του παπάπονα: καί άξιώ
σεις, κΓ αύτός πού τεμπελιάζει μή 
έχοντας τί vex κάνει τό ρίχνει στήν 
κριτγή δηλ.. στό κουτσομπολιό για
τί ή πραγματική κριτική’ προϋποθέ
τει -κάποιο κόπο·. "Αν λοιπόν δέν κά
νεις καί ού τόν κουρασμένο θά σέ 
φάνΕ οί άλλοι δύο.

Ποιος νό. ’ναι άραγε ό πιο σοφός 
καί δ πια χρήσιμος;

ί ΠΛΑΙΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

αν τών συμπολιτών μας Μακρη- 
■;ών καί Αιβισιανών. ΙΙάντοτε καί 
,ταντοΰ οπού παρευρισκόμην υ
μνούσα ι·ήν πόλιν Μάκρη» διά τόν 
πλούτον της καί τήν δόξαν της. 
Ακόμα μόνον μία γενιά καί θά 

εΐχαμεν φθάσει είς κσλοφώνα πλού 
του, οάξης καί αριστοκρατίας.

λλν καί μικρός άκόμα έγώ, εί- 
/ον αίσθανθή δτι άγγιζα τά κρά- 
απεδοι τής δόξης της καί τού πλού 
-ου της. Άλλά... δυστυχώς.,.

Ή. έφημερίς σας είναι αξιόλο
γο; καί άξιοπρεπής άπό ολας τ&ς 

ί απόψεις, πλούσια είς δ/.ην. φίλο
ι λογίαν, Κοινωνικά, οικονομικά, 
! αισθητικά, καλλιτεχνικά, κ.λ.π. 
' :·& !'ϊυγν<ζ.'Α7;··;··'·Λ'·.ΊζΣ !iyr\ ’ΊΡ/νόζ £· 
ζάστου του προσωπικού τάς γ,ε-;- 
ρας σφίγγω,

Ή. πέννα μου μένει βουβή καί 
άψυχη. Τί νά γράψω πρώτον καί 
τί δεύτερον, πώς νά έκφρασθώ;

Τί πεντηκονταετηρίς ι.ιου έν τή 
άλΛΜαπή και μάλιστα τόσον μα
κρυά καί σέ τόσον διάφορες χώ
ρες, φεΰ, έφερε το πεπρωμένο νά 
λησμονήσω τά αγαπητά ονόματα 
φίλων, συγγενών καί συμμαθητών 
μου.

.Μόνον ένός έγνώριαα τό δνο- 
ιια, =:ς τό «ΑΐΒΙΣΙ.", τοϋ Μιχαήλ 
Τσίλλερ καί είς αυτόν άπετάνθην 
Τείνω ί.μςοοτέρας τάς χεΐρας μου, 
πέραν τών ωκεανών καί ’Ηπεί-
ρων, διχ νά σάς άσ7ΰί<σθώ άδελφί- 
χά καί νά χύσιο τάς δάκρυα χα
ράς καί λύπϊ/ς. Χαίρετε! Αξίας 
β ρύσΟός σας.

Μετά, πολλής Αγάπης ώς πρός 
τά- πατρώα

Ά δίλφικώτατα
.ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α.ΔΪΚΑΡΗΣ

ΕΚΔΗΛΟΣΕΙΖ

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ
Ελαφρά οι/ννεφιασμένος ό ουρα

νός τήν Κυριακή 19—-4—64, Γκρι- 
ζια σύννεφα τόν σκεπάζουν σέ ολα 
ίου τό θόλο, υστέρα άπό μιά όλο- 
νύκτια καί αδιάκοπη βροχή!

Κάπως τσουχτερός φυσάει καί ό 
άέρας, ελαφρός κΓ αυτός, αλλά α
διάκοπος.

Αντίθεση τού καιρού μεγάλη μέ 
τίς ζεστές ανοιξιάτικες μέρες ·μέ τις 
ευχάριστες λιακάδες, πού προηγή- 
βήκαν.

’Όλες δμως αύτές....άς τίς ποΰ-
μ.ε — άναποδιές του καιρού δέ στά
θηκαν Ικανές νά εμποδίσουν τους 
σι«μπατριώτες μας, πού εΐχαν δηλώ
σει συμετοχή στήν προγραμματι
σμένη εκδρομή. Κίνητρά τους τό εν
διαφέρον γιά τή συμμετοχή, άλλά 
καί ή υποχρέωση γιά τή δήλωση.

Ή ώρα καθωρισμένη, 8 τα πρωί. 
Έως τήν ώρα αυτή εΐχαν συγκέν
τρωσή οί έκδραμές μας στήν πλατεία 
τής Ζωοδόχου Πηγής, πού θά χρη
σίμευε καί ώς άφετηρία.

Φυσάει — καθώς ειιταμε — τσου
χτερός ό άέρας, άλλά τό πούλμαν 
δέ βιάζεται νά ψανή, στήν ώρα ταυ. 
Καθυστέρηση και άναμονή. δ?\ων μας. 
Σιγά - σιγά αρχίζει, νά έξαντλήται 
ή όπομονή καί νά παραχωρή τή θέ- 
σ·η της στην ·δυσο:ρέσκεια καί κά

"Απ’ τίς αρχές του 1919 εργαζό
μουνα σέ μιά Άγγλογαλλική εται
ρεία που ήταν -μιά άπό τίς μεγαλύ- 

: τερες. είο-αγωγικές καί έξαγωγικες 
εταιρείες, τής Σμύρνης. Στήν άρχή 
μέ Ίτροσέλαδε ό θείος μου Κώστας 
.Μ. ένας δυναμικός άνθρωπος διευ
θυντής στό τμήμα Κατεργασίας καί 
'Εξαγωγής Σύκων. Αύτός μέ σύ
στησε στήν εταιρεία καί προσελή-· 
φθην ώς άποθηκάριος στό τμήμα Κα
τεργασίας καί Εξαγωγής Χταφίδος. 
"Αν καί ήμουνα μικρός, γύρω στά 
δέκα όκτώ χρόνια, ήμουνα καλός στή 
δουλειά μου καί εϊχα αποκτήσει τήν 

ί έκτίμησι τών συναδέλφων καί πραϊ- 
. σταμένων μον.

ί ά κεντρικά γραφεία καί οι άπο- 
δήκες κατεργασίας τής σταφίδος ή
ταν στήν π'λατεϊα Διοικητηρίου,, στό 
Κονάκι,, απέναντι άπ1 τούς στρατώ
νες. Έκτος άπό τά σύκα καί τή στα
φίδα ή εταιρεία μας εΐχε καί πολ
λούς άλλους κλάδους εξαγωγής προ
ϊόντων όπως λάδια,, -βελανίδι, δη
μητριακά καί εισαγωγής κάρβουνου 
καί άλλων ειδών. Κάθε κλάδος εΐχε 
άλλες αποθήκες καί γραφεία άλλά 
τά κεντρικά γραφεία ήταν έκεΐ πού 
εργαζόμουνα έγώ καθώς καί οΐ απο
θήκες ικατεργασίας σταφίδος.

Οί προϊστάμ.ενοι ήταν Άγγλοι 
καί Γάλλοι έξαιρετικοί άνθρωποι. 
Κέρδιζαν πολλά χρήματα άλλά ήθε
λαν καί οί ύπά/κληίλοί των νά περνούν 
καλά καί γι’ αύτό οϊ μεγάλες απο
δοχές τών υπαλλήλων τους τούς έπέ- 
τρεπαν όχι μόνα νά ζήσουν εύπρεπώς 
άλλά νά έχουν καί περίσευμα.

Άγγλοι καί Γάλλοι ήταν καί οί 
διευθυνταί τών διαφόρων κλάδων κα
θώς καί λίγοι λογισταί. Άλλά όλοι 

1 οί όποδιευθυνταί και ολο τό προσω
πικό πού κινούσε αύτές τίς επιχειρή
σεις ήταν ΓΈλ)νηνες. ‘Ήτα/ ή σπον
δυλική στήλη τής έπιχειρήσεως καί 
κινούσαν όλες τίς δουλιές. ‘Ο καθέ
νας στή θέσι του ήταν ένας άξιος ύ- 

| πάλληλος. Τό κατακληκτικό ήταν 
πώς μια τέτοια 'μεγάλη εταιρία που 
βρισκόταν μέσα στό κράτος τής 
Τουρκίας δέν εΐχε προσλάβει ούτε 
ένα Τούρκο υπάλληλο. Ούτε καί στό 
τμήμα κατεργασίας σταφίδας πού 
εργαζόμουνα εγώ εΐχε προσληφθή 
κανένας Τούρκος ειδικευμένος έρ-γά- 
της τον καιρό της μεγάλης φούριας 
τής δουλειάς (Αύγουστος, Σεπτέμ
βριος. '’Οκτώβριος). Μόνο ώς χαμά
ληδες., αραμπατζήδες και σέ πολύ 
κατώτερες εργασίες ήταν Τούρκου 
Οί Εβραίοι έκαναν μόνο μεοττεΐες 
καί έπληρώνοντο .μέ ποσοστά.

Στό τμήμα τής σταφίδας εΐμεθα 
τέσσερις. Ό κ. Μιχαλάκης, ό διευ
θυντής μας, ό αρχιεργάτης Άντώνης 
που έπληρώνετο κατ’ άποκοΐΐήν, ό 
Δήμος, βοηθός του κ. Μιχαλάκη κΓ 
έγώ ώς άποθηκάρίος. *0  Άντώνης 
έκέρδιζε πολλά άλλά. τού άξιζαν. Ό 
Δήμος έπαιρνε όδηγίες άπό τόν κ. 
Μιχαλάκη σέ ποιους έμπορους νά 
πάη νά πάρη σταφίδα καί τόν και
ρό τής εποχής έπαιρνε δυό τρεΐς. βο
ηθούς καί τούς έστελνε στις διάφο
ρες αποθήκες νά παραλαμβάνουν κΓ 
αύτοί,

Έγώ έπαιρνα γραπτές οδηγίες 
κάθε βράδυ πόσα σακκιά καί άπό 
ποιους εμπόρους θά παραλάβω την 
επομένη μέρα κο;1 πού θά τά τοπο
θετήσω γιά νά κατεργασθούν.

Έμεΐς οι τέσσερις έκινούσαμε ό
λη αύτή τήν έργασία μέ τήν ακρίβεια 
ένός ωρολογίου. Τό τμήμα μας ή
ταν ό πρώτος έξαγωνικός οίκος μέ
σα στή Σμύρνη και μας θεωρούσαν 
τούς βασιλείς τής σταφίδας.

Άπό τό γραψεΐον μου αυτό tfou 
ήταν στό κέντρον τής Σμύρνης πα- 

που - κάπου σέ διαμαρτυρίες κατά 
τόϋ-Πρακτορείου, πού σέ τηλεφωνή
ματα μας άπορεΐ κΓ αύτό γιά τήν 
καθυοπέρη ση.

Κάποτε ώς τόσο κάμνει την εμ
φάνιση του ..... όίρα 8.35’ —· καί
μάς πλευρίζει ■ -- επιβιβάζονται δλοι 
καί καταλαμβάνουν τίς θέσεις τους. 
Μένουν άτυχώς καί μερικές θέσεις 
κενές. — Ξεκινά τό πούλμαν. Προο
ρισμός μας οΐ «Πρασιές» όπως εί
χε προγραμματίσει το Δ.Σ. τοϋ Συλ 
λόγου μας.

Γ ρήγορα εγκαταλείπουμε τήν πο
λυθόρυβη Αθήνα, προσπερνάμε τήν 
Άγ. Παρασκευή καί ξανοιγόμαστε 
στήν ύπαιθρο -μετά τή διασταύρωση, 
πού όδηνεΐ πρός τό Σούνιο.

Ώς Πρόεδρος τού Συλλόγου δ ύ- 
ποφαινόμενος χαιρετίζει τούς, εκδρο
μείς μας μέ τά έξης:

— Αγαπητοί συμπατριώτες καί 
! φίλοι».

Σάς απευθύνω τόν εγκάρδιο χαι
ρετισμό του Ζϊ. Συμβουλίου. Εΐναι 
γεγονός οτι περάσαμε δλοι μας στι
γμές όγαινίας μέ τήν κάπως παρα- 
τεταμένη- αναμονή του μεταφορικού 
μέσου. Άκόμη δ καιρός μέ τήν άκα- 
ταστασία του δέν είναι εκείνος, πού

(Συνέχεια εΙ$ τήν 4ην σελίδα)

ρηκολαύθησα δσα προηγήθηκαν τής 
καταστροφής και οτι συνέβη κατά 
τήν καταστροφήν της Σμύρνης. Ά
πό τό 1919 ώς τό 1922 έκεΐ διαδρα 
ματίσθηκαν δλα τά γεγονότα γιατί 
έκεΐ ήταν τό περίφημο Κονάκι καί οι 
Τουρκικοί στρατώνες καί κατόπιν ή 
Ελληνική Αρμοστεία καί τό Στρο> 
τηγεΐον.

Ό Ελληνισμός τής Σμύρνης και 
τής ’Ανατολής ύπέφερε πολύ κατά 
τή διάρκεια του πρώτου παγκοσμί
ου πολέμου άπό τούς Τούρκους καί. 
τους Γερμανούς πού τόν άποδεκάτη- 
Ο'αν συστηματικά μέ σφαγές, ομαδι
κές εξορίες, στρατολογίες σέ κατα- 
ναγκαστικά έργα σάν κατάδικοι,χρη
ματικές αφαιμάξεις, έπιτάξει,ς, πεί
να κ.λ.π. ’Όταν τελείωσε δ πρώτος 
παγκόσμιος πόλεμος τό 19’18 μέ νί
κη τών Συμμάχων, δΈλληνισμός τής 
Τουρκίας άνέπνευσε καί τό μόνο του 
όνειρο ήταν νά ελευθερωθή άπό 
τόν Ελληνικόν Στρατόν.

Μετά τήν ανακωχή κυκλοφορούσαν 
διάφορες διαδόσεις γιά τό μέλλον 
τής Σμύρνης. Οι ’Ιταλοί ήλπιζαν έί- 
τι ό Ιταλικός στρατός θά κατελάμ- 
βανε τήν Σμύρνη άφού οΐ Άγγλογά- 
?ιοι ήταν σύμμαχοί τους, καί τούς τήν 
εΐχαν ύπασχεθή κατά τήν διάρκειαν 
του Μεγάλου Πολέμου.

Στή συνοικία τής Πούντας, οπού 
ήταν τό σπίτι μας, έμεναν πο?ώθί 
Ιταλοί καί μάς έπεισμάτωναν οτι. 
ή Σμύρνη θά γίνη οπωσδήποτε Ιτα
λική, Άλλά κΓ έμεΐς, χωρίς νά έ
χουμε μεγάλες ελπίδες, απαντούσα
με οτι ή Σμύρνη θά έλευθερ&ύθή απ’ 
τόν Ελληνικό Στρατό καί θά γίνη 
Ελληνική.

Η ΣΜΥΡΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
Έπι τέλους ήρθε ή 1η /vlafou τοΰ 

1919. Δέν θυμάμαι άν τό προηγού
μενο βράδυ εΐδα κανένα καλό όνειρο 
που θά μου προμήνυε τήν χαρά καί 
τήν άγαλλίαοι που θά έδοκίμαζαν 
την ήμερα έκείνη ολοι οί κάτοικοι 
τής πολυβασανισμένης πρωτεύουσας 
τής Ιωνίας. Μέχρι τό άιτόγευμα τής 
ημέρας εκείνης τίποτα δέν έδειχνε 
πώς θ’ άκούγαμε ένα τόσο χαρούμε
νο άγγελμα, πού τό περίμεναν όλοι 
οί ’Έλληνες τής Σμύρνης, καί τού 
έσωτερικου πάνω άπό πεντακόσια 
χρόνια σκλαβιάς.

Έκεΐνο τό απόγευμα στά γραφεία 
εύρισκόμεθα δ Δήμος5 δ Πέτρος κΓ 
εγώ κΓ έρχεται ξαφνικά ό αρχιεργά
της Άντώνης καί μάς λέει, μέ πρό
σωπο πού έλαμπε άπό χαρά :

— Τά μάθατε; ώς αύριο τό πρωί 
δ Ελληνικός Στρατός θ’ άποβιβα- 
σθή στή Σμύρνη! Άπό αύριο θαμά
στε ελεύθεροι!

Έμεΐς. μείναμε ,μ’ άνοιχτό τό στό
μα. ‘Η ξαφνική εΐδησι πού μάς έ
φερε δ Άντώνης ήταν σπουδαία. Αλ
λά μήπως ήταν ψεύτικη; Πολλές τέ
τοιες διαδόσεις κυκ?νοφορουσαν έ
κεΐνες τίς ήμερες στήν Σμύρνη. Ό
μως ο Άντώνης δέν ήταν άνθρωπος 
επιπόλαιος, ούτε έλεγε καί ποτέ του 
ψέμματα. Άν και δέν ήταν καθόλου 
μορφωμένος, ήταν άνθρωπος σοβα
ρός καί τά λόγια του ήταν μετρημέ
να. Ήταν καλός, τίμιος καί φανα
τικός πατριώτης. Άλλά μήπως κΓ 
αυτός εΐχε πέση θύμα τών διαδόσε
ων πού κυκλοφορούσαν έκεΐνες τίς 
μέρες ;

(Ακολουθεί)

Γ—ΙΗΜΗΩΜΑΤΑ.

WHM3E
'Η σκέψη 8λο.»ν μσ.ε ^ρί~ 

σκετάι ασφαλώς μέ τούς α
δελφούς Κυΐϊρίους πού δί
δουν τον ύστατον αγώνα διά 
τήν ανεξαρτησίαν των. Οί 
θηριωδίες τών Τούρκων, ή 
μισαλλοδοξία καί 1> φανατι- 
σμός τους, ή διαστρέβλωσις 
τών γεγονότων στήν διεθνή 

' κοινή γνώμη μας γεμίζουν 
άγανώκτησιν καί μδς θυμί
ζουν άλλες μάκρυνες εποχές 
δπου δλοι έμεΐς πού γεννη
θήκαμε στήν μαρτυρική γή 
τής ’Ιωνίας τ& γνωρίσαμε 
και τά. ζήσαμε δλοι αιίτά άπό 
κοντά. Οί. πικρές αναμνήσεις 
τής σκλαβωμένης ζωής μας, 
στήν χαμένη πατρίδα, μας 
κάνουν νά νοιώθουμε περισ- . 
σότερο τόν πόθο τιόν Κυ
πρίων και νά συμπονούμε 
τούς αδελφούς τής Κων
σταντινουπόλεως γιά τούς 
διωγμούς πού άλλοτε είχαμε 
ύποστεϊ καί εμείς.

01 ειΐχές δλων μας γιά 
μιά γρήγορη κάι δίκαιη λύσι 
τοϋ Κυπριακού συνοδεύουν 

ί τούς αδελφούς ■ μας στον, ά- 
I γώνα γιά τήν ελευθερία τους.
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(Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
Τό κορμί του Κολλίστρατου φάν

ταζε, άνάμεσα στών άλλων σκλά
βων, όπως ένα καλοδουλειμένο,. χάλ
κινο, άγαλμα. ’’Έτσι, πολλοί ήταν έ- 
κεΐνοι, πού ώρέχθηκαν τήν αγορά 
του.

Εκατό χρυσά δηνάρια, μαζί μέ 
τόν ψηλό, έτούτο, γέρο, φώναζε ένας 
στρατιώτης.

Οί έμποροι τής σάρκας, στο ά
κουσμα τής τιμής, έμόρφασαν αρνη
τικά...

Ό χώρος τού σκλαβοπάζαρου α
δέιαζε, σιγά - σιγά, από λευκούς, 
πού ακολουθούσαν, παρά τή θέλησή 
τους, εκείνους πού τούς αγόρασαν 
μόνο ό Καλλίστρατος κι’ ό Πλοίαρ
χος εξακολουθούσαν νσ. στέκουν, ε
κεί’ άκαμπτοι, ανέκφραστοι, σά σμι- 
λευμένες προεξοχές του εδάφους...

‘Όταν ό ήλιος βρισκόταν στο α
πόγειο τής λαμπρότητάς του, πα
ρουσιάστηκε ένας έφιππος, πού ά- 
πό τή χρυσοκέντητη φορεσιά του, 
φαινόταν, ότι ήταν κάποιος ανώτερος 
άξιωματικός...

ΟΙ στρατιώτες άκουγαν, σέ στά
ση προσοχής, τις παράξενες, εκείνες, 
λέξεις, πού σχηματίζονταν, got’ τά 
γρήγορα στροβιλίσματα τής γλώσ
σας του κι’ άπό τις βαθειές έκπνοές 
αέρα, πού έκφέρονταν, μέσ’ άπό τό 
λαρύγγι του.

Ό αναβάτης, μόλις είχε σωπάσει, 
σπηρούνιασε τ’ άλογο του. Εκείνο 
χάθηκε μέσα στη σκόνη, που σήκω
ναν μέ μανία, οί οπλές. Σέ λίγο, ά- 
κολουθούσαν, τόν ίδιο δρόμο κΓ οί 
δυό άκριβοπούλητοί "Ελληνες, έχον
τας γιά συνοδεία, τό ίδιο, γνώριμο, 
απόσπασμα.

—Πού, τάχα, νά μάς πάνε, Πλοί
αρχε; ρώτησε ό Καλλίστρατος.

■—Μήπως, ξέρω; "Ισως νά μάς ρί
ξουν μέσα στις αγγαρείες τού παλα
τιού· γιατί, καθώς εΐχα μάθει κάπο
τε, ύπάρχει συνήθεια, σ’ αυτήν, έ- 
δώ τή χώρα, τούς άπλησίαστους, 
στο τίμημα, σκλάβους, νά τους άγο- 
ράζη, ύποχρεωτικά, ό βασιλιάς. Αύ- 
τό, όμως, τό ενδεχόμενο, γιά μάς, 
μπορεί νά μήν έχη καί τόση σημα
σία, όση: έχει τό γεγονός, ότι δέν 
κατάφεραν, ώς τώρα, νά μάς χωρί
σουν...

"Υστερ’ άπό κάμποση πορεία, αν
τί κρυζαν τή χρυσοστόλιστη, πρόσοψη 
ένός μεγαλόπρεπου, κτιριοοκοΟ συγ
κροτήματος.

Ή παραμυθένια πολυτέλεια τού 
κεντρικού μεγάρου κι’ ή άσυνήθιστη 
τάξη, τόσων καλοντυμένων στρατιω
τικών, έπεισαν τόν Καλλίστρατο, ό
τι κατευθόνονταν, αύτός κι’ ό θαλασ
σινός σύντροφός του, πρός τ’ ’Ανά
κτορα τού τόπου έκείνου...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Εΐχε περάσει αρκετός καιρός, 

σχεδόν χρόνος, άπό τήν ήμέραν τής 
εισόδου τών δύο ’Ελλήνων σκλάβων 
σέ βαρείες δουλειές του παλατιού.

Μιά στιγμή τής αιωνιότητας
ΑΗΤΩΝΗ ΣΙΜΙΤΖΗ

Ήταν βράδυ Ανοιξιάτικο. Μαγιάτικο βράδυ — μέσα στήν ά
νοιξη τής νιότης. Περπάταγε δ νεαρός συγγραφέας άσημος, αμφίβο
λος, καί σκεφτόταν βαθειά. ’Ήθελε νά γράψει κάτι που να μιλάει 
γιά τόν εαυτό του μόνο, νά μεγαλωθεϊ μέσα του τό ’Εγώ.

Στή γωνιά, τυχαία, έπεσε πάνω στόν κ. Κάπα, πού φημιζό
ταν πώς ήταν εκδοτικός Μαικήνας. Τήν τελευταία φορά έλεγε οτι 
άνάλαβε νά έκδώσει, άπ’ τήν άρχή, δλο τό έργο τοΰ Νίκου Καζαν- 
τζάκη.

— Τού Καζαντζάκη!. ..
Σκεφτόταν ό νεαρός συγγραφέας.
— Ανάγκη πού σέ ’χει δ Καζαντζάκης... άνάγκη πού σέ 

’χει. .. Τό κάνεις γιατί ξέρεις πώς θ’ ανέβεις εσύ, δχι δ Καζαν
τζάκης. . .

’Έλεγε νά τόν βρει καί νά τοΰ τά πει. Μά ήταν πολύ οξύθυ
μος ό νεαρός συγγραφέας, καί τό ήξερε’ δέν θά κατάφερνε νά 
στρώσει κουβέντα, θά πνιγόταν.. .

Καί νά τώρα, τόν συνάντησε, τούτη τή νύχτα τοϋ Μάη...
— ’Αλήθεια, περίμενα πάνω άπό δυό χρόνια τό καινούργιο 

σου βιβλίο, είπε δ Μαικίνας. Πίστευα, πως νά σοΰ πώ, πίστευα νά 
είχες φτάσει σέ πολύ ψηλότερη κλάση, άπ’ δ,τι έδειξες, μ’ αύτό τό 
καινούργιο βιβλίο πού μοϋ ’στειλες. ’Έτσι δέν είναι ;

— Όχι, δέν είναι.
— Τί θές νά πεις ;
— Νά, έχω πράγματι γράψει τό βιβλίο πού περιμένατε, έχω 

γράψει βιβλία πάνω άπό κείνα πού περιμένετε, κι έβγαλα μόνο
αύτό τό μικρούλί, τό Ασήμαντο.

— Δέν σέ καταλαβαίνω.
— ’Έχω γράφει τήν Ίλιάδα καί τήν ’Οδύσσεια! Μά δέν έχω 

χρήματα νά τά έκδώσω!.. . καί τά σφυρίζω στή σκέψη μου νά τά 
άκούω, μήν τά ξεχάσω...

— Ή !
— Παράξενο σας φάνηκε; Είναι μεγάλα βιβλία. Παράξενο 

σάς φαίνεται; Κι δμως, είναι τόσο κοινό αυτό τό παράξενο — κ; 
όμως είναι κοινότερο κι άπό. ψέμα...

’’Ανοιξε βήμα καί χάθηκε μές στή νύχτα, νά μή δει τά μάτια 
του. ’’Αστραφταν τά μάτια του ή ήταν δακρυσμενα;

”Αστραφταν τά μάτια του, καλυμμένα άπό θαμπό δάκρυο’ τά 
μάτια τοϋ νεαροί συγγραφέα — τοϋ οξύθυμου ■— τή νύχτα τής 
15ης Μαΐου τοϋ 1963...

’Ήθελε νά γράψει κάτι μόνο γιά τόν έαυτό του κείνη τή 
βραδυά.

Δέ γινόταν δμως — έγραψε πάλι γιά πολλούς. ..

Ό Καλλίστρατος εργαζόταν άκα- 
τάπαυστα, μά τό μυαλό του, αδέ
σμευτο, ελεύθερο, πετούσε, έδώ κι*  
έκεΐ, προσπαθώντας νά βρή τρόπο 
διαφυγής. Επειδή, μως, δέν ύπήρχε 
άλλος, πιο διαφορετικός άπό κείνον 
πού έπινόησε, αυτός και μερικοί ά
πό τούς συναιχμαλώτους του, τότε, 
όταν όλα ήταν έτοιμα γι' απόδρα
ση, πριν έρθη έδώ, γι’ αυτό σκέφτη- 
κε νά συζητήση τήν τελειοποίησή 
του μαζί μέ τόν Πλοίαρχο.

-—Δέ θά μπορέσουμε νά φύγουμε 
μέ τό .μέσον αυτό πού προτείνεις, 
άποφάνθηκε ό Πλοίαρχος, όταν τόν 
ακούσε. Μού φαίνεται πώς έδώ υ
πάρχει μια ισχυρή, μυστική, οργά
νωση μέ στελέχη διαλεγμένα μέσ’ ά
πό ανώτερους., Ρωμαίους, άξιωματι- 
κούς, πούναι άπό καιρό ριγμένοι στη 
σκλαβιά. Ό ’Αρχηγός τους, άγνω
στος ακόμα και μεταξύ τών πιο εμ
πίστων, ζεΐ καί πλανάται, ανάμεσα 
στά μέλη τής συνομωσίας, σά φάν
τασμα αόρατο, άπιαστο. Ό σκοπος 
τής οργανωμένης αυτής ομάδας εί
ναι να φυγαδεύη, κάθε τόσο, ώρισμέ- 
νο άριθμό σκλάβων, μέ τόν τρόπο 
πού γνωρίζει αυτή, γιά νά κομίζουν 

ι στή Σύγκλητο τής Ρώμης πληροφο
ριακά μηνύματα, πού θά διευκολύ- 

। νουν τήν ανάκτηση τής χώρας ετού
της άπό τις λεγεώνες τής παντοδύ
ναμης πόλης. ’Έτσι δίνεται ευκαιρία 
στους κομιστάς, νά κερδίζουν τή λευ
τεριά τους. "Αν μπορούσαμε κι’ ε
μείς νά ερχόμασταν σ’ επαφή...

‘Ο Καλλίστρατος ακουγε τά πα
ράξενα ετούτο λόγια σαν αποβλα
κωμένος· άκριβώς, γιατί δέ μπορού
σε νά συλλάβη τό άπειρο μυαλό του 
τό βαθύ σκοπό τής οργάνωσης που 
τουλεγε ό Πλοίαρχος..' Ωστόσο άντι- 
λήφθηκε τή φαινομενική σημασία τού 
έγχειρήματος καί μέ φανερή συγκί
νηση παρακίνησε τό σύντροφό του, 
νά ενεργήσουν αμέσως, γιά τήν έν
ταξή τους στήν ομάδα, πού γιά πρώ
τη φορά άκουγε νά γίνεται λόγος...

Τήν έπόμενη μέρα, όλοι οί ιθαγε
νείς ετοιμάζονταν, γιά νά τελέσουν 
κάποια ίερουργική πράξη μέ τή λαμ
πρότητα πού τής ταίριαζε, ενώ οί 
σκλάβοι, μέσα στις απέραντες τού ; 
παλατιού εγκαταστάσεις, έξακολου- . 
θούσαν τήν καταναγκσστική δοι> 
λειά τους, ίδια, χωρίς διακοπή, σά 
νά μή συνέβαινε, πιο πέρα τίποτα.

*0 Καλλίστρατος περισσότερο 
βαρυεστημένος, άπ’ όλους, άκούμ- 
πησε, σέ μιά στιγμή, στο ξύλο του 
έργαλείου, πού χειριζόταν, στυλώνον
τας συγχρόνως τά βλέμματά του, πέ
ρα εκεί, στο θολό ορίζοντα του μέλ
λοντος, σά νάθελε νά τόν διατρυπη- 
ση, γιά νά έλευθερώση κάποια άκτϊ- 
να ελπίδας.

Τούς απαισιόδοξους αυτούς ρεμ
βασμούς του διέκοψε ένα δυνατό μα- 
στίγωμα στήν πλάτη, πού συνοδευ
όταν άπό τ’ άγρια ούρλιαχτά εκεί
νου, πού τόν χτύπησε.

Συνέχεια εις τήν 4ην Σελίδα

ΕΡΩΤίΚΑ ΔΙΣΤΙΧΑ ΣΟΥΣΤΑΣ
Ε«. πήρεις jicu τον-ι-τούν vcuv ‘ττάρεμου κι μένα 
τι θά μι κάμει δίχως vcuv ή μ-να πού μΐ γέννα ;
Ή. vcu, μου βάρκα γένητι φιργάδα κι’ άρμενίννεχ 
σιή, άαπου τήγ γεικνιάν πάει κΐ τριγυρίννει
Ή νοις μου πάλι ο’σήνερα εν εϊνιν μ> τα ι,έν.ϊ 
μόν*  ΕΪνινε’ ατά βαθιά νιρά κι στ’ άνακατουμένα
Πέρτ.κα τψ ά<ρογιαλιας πού μάραννεκ τάιδόνι 
κί τό'αρεις νά πουρπατα τις νύχτις νά μηργώνει
Νά ρίξου θέλου ξόβεργες κι δίχτυα μαζεμένα 
ιά πιάσου ουιήν τήν πέρτικαν που <<ελαδεϊ γιά μέ.α
Δός μ?υ κι μένα ένα φιλί τάχτ τ’ όγορασ'ς τ υ 
μεράσουν άφ’τή μάννα σου ή κληρονόμησίς του
Άάπην κι καράζευταν οπού ’χμτν τά δυό μας 
κι’ οποίος μας έξιχόρισιν νά πάρη τούν καμό μας
Έ άτι πιάστι στούχ’χουρ ν δσις τ ύμ πιθυμάτι 
γιατ’ αυριουθ*θάρ ra ή καιρός κι ατά κλαδιά θά πάτι
Τράβα λ βέντη τούχ \ου όν τράβη μι τήν καρτιάν σου 
που νά σι δίνει ή θιός τά πιθυμά καρτιά σου
Έσυ που οέρνεις τούχ χουρόν τήν νύφησ’ σ ουλπμένη 
γιάτρε |, ι τήν καρτού α μου πού έχεις λαβουμ νη
Στήν γέμισιν του φίνγαργιου άλλου δεντρί δεν πιάνει 
μόν τή< άάπης τού δεντρί πού πάντα ρίζα κάνει
Χο ρίς αέρα τό πουλί χωρίς νερό τό ψάρι 
) ωρις τόν έρωταν έν ζεϊ κόρη κι*  παλλικάρι
Θάλασσα δίχως κύματα καρ'βι δεν στεογιώνει 
κι’ όάπη δίχως βάσανα ποτέ δέ θεμελιώνει
Έού ήσουν πού γέμισι κάρβουνα τήν πουδιά μου 
κι φίσησις τα κιάναψαν κί έκαψαν τήν καρτιάν μου
*Αν έχη μέρμηγκας χουλήν κί ή μυϊα άν έχη σπλήναν 
ποιος πνευματικός θά π ή πώς έχ’ άάπη κρίμαν
Μέ τί χορτάρι μ’ εγγισις κί τρέμου *βώ  γιά σένα 
εί σύ ι-ουντα μου κάθισι κί ’βώ ρονιού γιά σένα
Σί στέλλου δυό μουστουκαρφιές πάιου σ*  έ^σνκλουνάριν 
κί έχω ελπίδα στούν θιόν νά γίνουμουν ζευγάριν
Στόν παναθούριν πού’σι σύ κί έχεις κί άλλη κουντά σου 
ει σύ’σει ή μούσι ουκαρφιά κί οΐ άλλις τά τουτσιά σου

Ν, ΚΑΡΑΓΕωΡΠΟΥ
ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΠ© ΕΝΑ ΓΑΜΟ

Θά σάς διηγηθώ μιά πατριωτική 
ίστοριούλα πού έγινε στη Ν. Μάκρη 
κατά τό 1925 ή 1926, όταν έπαν- 
δρεύετο ό συγχωρεμένος πατριώτης 
μας Άνδρέας Σιτές.

"Οπως όλοι ξέρουμε τό έθιμον τής 
χαμένης μας πατρίδας ήταν νά συ
νοδεύεται στους γάμους τό ντύσιμον 
τής νύφης καί τού γαμπρού μέ τρα
γούδια τού τόπου μας. Μετά τήν 
στέψιν άρχιζε ό χορός ή ή σούστα 
μέ διάφορα τραγούδια. Άκριβώς, τό 
ίδιον έγινεν καί στόν γάμον τού πα
τριώτου μας Άνδρέα Σιτέ.

Σύμφωνα μέ τις διηγήσεις τών γε
ρόντων μόλις τελείωσε ή στέψι οί 
νέοι γεμάτοι κέφι πιάστηκαν στή 
σούστα, καί άναψε τό γλέντι. Κον
τά όμως οπούς χορευτάς καί τούς 
βιολιτζίδες, τά Προικιά, είχαμε καί 
κάποιον πατριώτην μας τραγουδι
στήν πού ήταν σύζυγος τής Μαρίκας 
τού Γιαμάνη καί Κρητικός τήν κα
ταγωγήν. ’'Αρχισε νά παίζη λύρα 
κοντά στά όργανα, τά Προικιά, καί 
νά τραγουδά τραγούδια τού γάμου, 
Σέ λίγο όμως άρχισε νά πεισματώ- 
νη καί νά θριαμβολογη οτι δέν υ
πάρχει συναγωνιστής πού νά τόν 
συναγωνισθή. Γιά καλήν ·μας τύχην 
όμως εΐχαμεν κι*  εμείς έναν πατριώ- 
τήν, τον συγχωρεμένον θειον μου Μι
χαήλ Καράκουζαν, πού έτρσγουδού- 
σεν κι’ αυτός. Αρχίζει τότε ένας 
πραγματικός καυγάς μεταξύ Κρη
τικού καί Μάκρηνού. eO μέν Κρητι
κός άπό τό ποτάμι τών όργάνων κι*  
ό πατριώτης μας άπό τόν χορόν τής 
σούστας.

Αφού άντήλλαξαν πολλές φρά
σεις γυρίζει ό Κρητικός καί λέει:

—Γιά πες μου βρε τραγουδιστή 
ποιο είναι τ’ δνομά σου, 
άττο ποΰ κρατά τό σόι σου 
καί ποιά εΐν’ ή γενιά σου;

—Στήν Μάκρην έγεννήθηκα 
καί στήν Γαλλίαν πήγα 
καί στήν ’Αθήναν εψθασα 
τό δίπλωμά ,μου έπήρα.

Και δ Κρητικός συνεχίζει:

—Θέλω τήν άμμο τοΰ γυαλοΰ 
πρώτα νά μοΰ μέτρησης 
κΓ ΰοτερα Κί παραδεχθώ 
ότι θά μέ νικήσης.

—Τήν άμμο έγΰ τήν μέτρησα 
τήν έκανα κοντάρια 

καί πάρε βοηδάμαξες 
καί σύρε νά τήν πάρης.

Καί συνεχίζει ό Κρητικός:
—Θέλω τ’ αστέρια τ’ ουρανού 
πρώτα νά μου μέτρησης 
καί τότε θά παραδεχθώ 
ότι θά μέ νικήσης.

Αλλά ό Μακρηνός πια εΐχε θυμώ
σει μέ τά άλλεπάλληλα αύτά πεισ
ματικά καί τού δίνει τό τελειωτικόν 
κτύπημα μέ τήν παρακάτω άπάντη- 
σιν:
Τά άστρα έγώ τά μέτρησα 
μά μέ τόν αποσπερίτη 
ν’ άρπάξης τό βιολάκι σου 
καί νά βρεθής στήν Κρήτη.

Κι’ εΐμαι Κοράκουζα παιδί 
καί τού Κεπέση έγγόνι 
κι’ άν θέλω αστράφτω καί βροντώ 
κι’ άν θέλω ρίχνω χιόνι.

Τότε ό Κρητικός άφίνει τό βιολί 
καί τραβάει ένα μαχαίρι πού εΐχε ε
πάνω του καί κατεβαίνει κάτω. ’Ε
πακολουθεί πανζουρλισμός, κι’ άρπά- 
ζει ή νύφη τόν γαμπρόν καί φεύγουν. 
Οί καλεσμένοι λένε καλορρίζικα καί 
ό γάμος τελειώνει...

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΑΙΝΤΖΗΣ

«ΒΤΟΪΙΙΓΚΟΓΡΑΦΕίΟΗ

Κ«Μ?Β ΜΙΐΙΉϊίΡΙ
ΟΔΟΧ ΝΙΚΙΟΥ S

ΤΗΑ. 221,381
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MSHTIOYM
ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

(ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΣΑΛΛΑΚΑ)

Δέχεται καδ’ έκάστην : 
6—12 π. μ.καϊ 4—8 μ. μ. 

Διεύθωνσις ί
Παρθενίου 6 καί Νοταρά

ΤΗΛΕΦ. 89.746

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ! ΕΚΛΗΑΩΣΕΙ2
~ ΑΝΑΓΝΟΣΙΣ 

ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ
Κ. Λ S Α
Τήν 29ην Μαρτίου εγινε μια συγ- 

κέντρωσις στα γραφεία τοΰ Συλλό
γου μερικών εκλεκτών πατριωτών 
για την άνάγνωσι μερικών περικο
πών από τό υπό έκδοσιν βιβλίου του 
αειμνήστου Κ. Ζναμέρα. ‘Ο υιός του 
υφηγητής του Πανεπιστημίου και 
"Αντιπρόεδρος τού Συλλόγου κ. ’Ι
ωάννης Ααμέρας παρεκάλεσε τήν 
συμπολίτιδά -μας καλλιτέχνιδα Μυρ- 
τώ Δούλη νά διαβάση μερικά απο
σπάσματα πού ενθουσίασαν τούς ά- 
κροατάς της.

Τήν συγκέντρωσιν έτίμησε διά 
τής παρουσίας του ό άγαπητός συμ
πολίτης καί Βουλευτής ’Αθηνών κ. 
’Αντώνιος Τζιζής ό όποιος έσυνέχι- 
σε κατόπιν στήν άνάγνωσιν σκορπί- 
σας ρίγη συγκινήσεως είς όλους τούς 
παρευρ ισκομ ένους.

Εις τήν συγκέντρωσιν αυτήν παρέ
στησαν έκτος τών μελών του Διοικη
τικού Συμβουλίου και αί άδελφαί 
του του κ. I. Λαμέρα, ή κ. Βέτα 
Πεζοπούλου, Καίτη Τζηρίτη, ή ·κ. 
Καλλιόπη Μπουγιούκου — Μουσαί
ου, ό κ. Πλάτων Μουσαίος, ή κ. Δέ
σποινα Παπαντωνίου, ό ·κ. Πέππας, 
ό κ. καί ή κ. Μιχ. Χατζηκωνσπαντί- 
νου, ό κ. και ή κ. Μιχ. Δούλη, ή κ. 
Ευαγγελία Γαλεάδη, ό κ. Χατζηπα- 
ναγιώτου ό κ. Άνδρέας Μιχαηλίδης 
Νουάρος, ή κ. Μαρία Σόλα, ή κ. Μα
ρία Κατωπόδη και άλλοι.

Μέσα σέ μια θερμή πατριωτική 
ατμόσφαιρα πού τήν έτόνισε ακόμα 
περισσότερον ή ζωντανή παρουσία 
τού κ. ’Αντωνίου Τζιζή έληξε ή πνευ
ματική αύτή έκδήλωσις μέ τις πιο 
συγκινητικές εντυπώσεις σ’ όλους 
πού τήν έτίμησαν.

ΗΕΑ ΒΙΒΛΐΑ

Ρ Q Τ Η Μ Α
Κ. ΚΟΧΟΡΟΒΙΐΣ

Είναι, αλήθεια, 
τόσο μακρυά 
καί ψηλά, τ’ άστέρια ; 
ΙΙώς, λοιπόν, κατέβηκαν 
και άναψαν, στά μάτια σου, 
δίδυμες φωτιές ;

Τότε,

ΙΙώς μέ άγγίσανε 
κι’ έγιναν υπόσχεση 
καί ήταν

— Τί ζεστά! —
σάν πού Αχνίζουν δάκρυα ;

’’Αστρα, μήπως έγιναν, 
τά κρυφά σου δάκρυα 
και σάν άχνα άνέβηκαν 
καί άχραντα, 
κρυστάλλωσαν 
όνειρα άσημένια ;

’Από τήν ποιητική συλλογή τοϋ 
γνωστού ποιητή κ. Κωστή Κοκό- 
ροβιτς «ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΕΡΧΕ
ΤΑΙ» πού κυκλοφόρησε τώρα τε
λευταία άπό τόν Εκδοτικό Οίκο 
Φέξη. Είναι τό τέταρτο κατά σει
ράν βιβλίο ποιημάτων τον ίπλεχ,· 
τού ποιητοΰ.

ΑΙΒΙΣΜΝΟί ΔΙΑΛΟΓΟΙ
—Πρέ σσύ Βασίλη, πήεννι, 

πρέ, γλήορα στούν Βασίλην 
της Χέστρας κί γύρεψί τουν 
ταατζιράκιν του νά κόψουμουν 
ϊκειννά βούλα τά φυλίζια τής 
τεβλεκαρα τής συκιάς, πού τήν 
έχουσιν πνίξει, κϊ νά κλαδέ- 
ψουμουν κί τά χαμηλά - χαμη
λά τά πουτγιά, που κρέμμασαν 
έσα μί κάτου στήν γην.

Κι ύστερα νά βγής ίσΰ πό
νου στή μηλικουκκουδιάν νά 
κόψης βούλα τά ξηρά τά πουτ- 
γιά νά τά ρίξη? κάτου νά τά 
κάψουμουν στού καζάνιν.

— Τώρα δά Οά ιτάου νά 
κυττάξου πρώτα τά γραφτά μου 
κί θά πάου κουστιβηρητός.

— Κί νά τού μ’πής τούν 
παρακαλοϋμουν πολλά κί τούν 
ηύχαριστούμουν κί νά σοί δέκη 
τούν Ιγλιατισμένουν τούν 
ταχράν, βόχι Ικείνουν τούν 
κιούττιν, γιά νά κάμουμουν 
τήν δουλειάν μας. Σήκου πη- 
δάκιμ μου, πάεννι γλήορα, 
γιά ν’ άχη$ τήν εύκήν τού 
Χριστού κί τής Παναγιάς.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣδΐΗΡΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΕΙς τόν άπολυθέντ» άπό 
τάς φνΆακάς κατόπιν τών 
Κυβερνητικών μ,έτρων είρη- 
νεύσεως πατριώτην μας Νί·- 
κανδρον Κεπέοην «κφράζο- 
μεν τά θερμά συγχαρητήρια, 
μας. ’Ιδιαιτέρως συμμετέχο- 
μεν εις τήν χαράν τής μη- 
τρός του ή οποία τόσον έδει·· 
νοπάθησε κατά τό διάστημα 
τής παραμονής του μακράν 
της.

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕθΙΪ?βθΗ ΑΘΕΪΣΜΟΣ

ΑΩΡΕ Α 5

’Επί τή συμπληρώσει διε
τίας άπό τόν θάνατον τοΰ 
αειμνήστου συμπολίτου μας 
Αγγέλου Τσακίρη, ή σύζυ
γός του Χρυσούλα Α. Τσα
κίρη μας άπέστειλε δραχμάς 
διακοσίας (200) διά τούς φι
λανθρωπικούς σκοπούς τοΰ 
Συλλόγου.

Π £ Η

’Απίθανε τήν Αην ’Απρι
λίου ό πατριώτης μας Νικό
λαος Παν. Χατζησωτηρίου 
έκ καρδιακού νοσήματος. 
Διαβιβάζομεν θερμά συλλυ
πητήρια εις τήν σύζυγόν 
του Φωτεινήν, στά παιδιά 
του, Παναγιώτην, Ήλίαν, 
καί Δέσποιναν, στούς Αδελ
φούς καί λοιπούς συγγενείς.

— ’Απέθανε καί έκηδεύθη 
είς Εϋρον ή πατριώτισσά μας 
Ειρήνη Κωστούλη Μαυρίκου 
είς ηλικίαν 101 έτεόν. Τούς 
συγγενείς της συλλυπούμεθα 
θερμώς:

— Άπέθανεν αίφνιδίως 
είς Ν. Μάκρην ό Δημήτριος 
Δημητριάδης τήν 25ην ’Α
πριλίου. Τήν μητέρα του ΙΙο- 
λυξένην, τήν σύζυγόν του 
Ουρανίαν καί τά παιδιά του 
συλλυπούμεθα θερμώς.

'Απέθανε καί έκηδεύθη 
I είς Πειραιά ό Εταμάτης Τζα- 
ι φάρης. Τήν συ'ζυγόν του 
’Αθήναν, τά τέκνα του Βαρ
βάραν, Ίωάννην, Ελένην, 
Ευανθίαν, τά αδέλφιά του 
και τούς λοιπούς συγγενείς, 
συλλυπούμεθα θερμά.

ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΧΑ9ΗΚΑΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ίΙΑΥΑΑΚΗΣ
'Ό Νικόλαος Π. 

Παυλάκης χάθηκε στά 'Ελ
ληνικά νερά τόν Νοέμβριο 
τοΰ 1942 ύπηρετώντας ώς 
κελευστής στό υποβρύχιο 
«Τρίτων».

Άπό τήν Μάκρη ήρθε 
στήν 'Ελλάδα σέ ήλικία έξη 
ετών μαζί μέ τήν χήρα μη
τέρα του Μαριάνθη τό γένος 
Νικολάου Σπανοΰ. Ή μητέ
ρα του τόν μεγάλωσε ορφα
νόν μαζί μέ τις δυό αδελφές 
του και άπό τό 1931 έως τό 
1937 έφοίτησε είς τήν Σχο
λήν Δοκίμων Ύπαξιωματι- 
κών. Προήχθη είς Κελευστήν 
καί τό 1940 έπήγε στή Μ. 
Ανατολή κατόπιν διαταγής 
τής 'Ελληνικής κυβερνή- 
σεως.

Υπηρέτησε έως τό 1942 
είς τό υποβρύχιο «Τρίτων» 
καί χάθηκε όταν τό ένδοξο 
ύποβρύχιο βυθίσθηκε άπό τόν 
έχθρό.

Τά λίγα αύτά λόγια ας 
σκορπισθοΰν σάν φύλλα δάφ
νης άπό τό δοξασμένο στε
φάνι τών ήρώων κι άς πέ
σουν πάνω στά κύματα πού 
τόν χαϊδεύουν στόν αιώνιο 
ύπνο.
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ΔΗΑΩΣΙΣ
Τσ. ένντίόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν ύττοχρεωτικά καί τάς 
απόψεις τής εφημερίδας. Τήν 
εύθύνην τής άκριβείας καί τοϋ 
τίεριεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των*

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΊΑ

Προ ολίγων εβδομάδων συνήλθεν 
είς τό Αονδΐνον τό 5ον 
συνέδριον το άφιερωμένον 
μελέτην τών θεμάτων τή

ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΠΑΣΧΑΛϊΔΗΝ 
Θ^σ) νίκην

Έλάβομεν τήν «συνεργα
σίαν σας και σάς εύχαρι- 
στούμεν. Θά δημοσιευθη εις 
επόμενα φύλλα. Δυστυχώς ή 
εκδοσις τοΰ φύλλου καθυ
στέρησε γι’ αυτό δέν τό 
λάβατε.

SKEM-'EiSE

Τό Μόρτου Χώλ όπου* στεγάζεται ί] διεύθυνσή τών διαφόρων Σχολών

ΤΑ ΝΕΙΑΤΑ
Τά νειάτα δέν είναι μιά περίο

δος τής ζωής, είναι μιά ψυχική 
κατάστασις. Μιά ένταση τής θελή 
σεως μιά έξαψη τών αισθημάτων, 
μιά ιδιότητα τής φαντασίας, δπου 
τό θάρρος υπερτερεί τής συστολής 
κι’ ή όρεξη γιά περιπέτεια έξου- 
δετερώνει τήν τάση γιά ησυχία 
καί μοναξιά.

Κανένας δέν γερνά μέ τό νά ζή 
έναν αριθμό ετών. Οί άνθρωποι 
γέρνουν έγκαταλείποντας τά Ιδα
νικά τους. Τά χρόνια μπορεί νά 
φέρνουν ρυτίδες στο δέρμα αλλά 
μόνο σάν λείψη δ ένθουσιασμόζ 
ρυτιδώνεται ή ψυχή· Ή ανησυχία 
ό φόβος, ή αμφιβολία, ή έλλειψι 
αύτοπεποιθήσεως κι’ ή άπελπισία 
βαραίνουν περισσότερο άπ’ τά 
χρόνια τόν άνθρωπο, τόν κάνουν 
νά σκύβη τό κεφάλι, τοΰ γεμίζουν 
στάχτη τό μυαλό.

Κάθε άνθρωπος μπορεί νά %υτ· 
τά ψηλά στ’ άστέρια καί νά πλημ- 
μυρίζη ή καρδιά του άπό μεγα
λείο καί θαυμασμό είτε είναι δε- 
καέξη ή εβδομήντα χρόνων. 'Ό
λοι μεγάλοι ή μικροί μπορεί νά 
βλέπουν κάθε πράγμα ή σκέψη 
πού βρίσκεται ψηλά, νά παρακο
λουθούν τήν άκατάπαυστη έναλ- 
λαγή τών γεγονότων μέ τήν ί'δια 
τ^αιδιάστικη όρεξη καί νά χαί
ρονται τά παιγνίδι τής ζωής. ’*

Είσαι τόσο νέος όσο πιστεύεις 
καί τόσο γέρος όσο αμφιβάλλεις. 
Είσαι νέος όσο έχεις αύτοπεποί- 
θησι καί γέρος όσο φοβάσαι. "Ο
σο ή ελπίδα φτερουγίζει στήν 
καρδιά σου νοιώθεις νέος σάν 
παιδί, κι’ έχεις γεράσει όταν ά- 
φίσης νά φωληάση μέσα σου ή α
πελπισία.

Είσαι νέος όσο άκόμα ή καρδιά 
σου δέχεται μηνύματα ομορφιάς, 
χαράς καί θάρρους άπ’ τή γή, 
τούς άνθρώπους καί τό άπειρο, ό
ταν μεθάς άπό δύναμι και μεγα-

λόγκ αργόσχολοι καί θά μπορούσε 
νά προστεθή, γιά νά χαρτοπαίξουν.
Άν καμμιά φορά παίρνουν βάρκα, 
αύτή κατά κανόνα διαθέτει κινητή
ρα, και οττσνίως πανιά ή κουπιά. 
Τό πολύτιμο, τό υγιεινό ποδήλατο 
οΛ νικατεστάθη κατά :πρώτον άιτό 
•’άς μοΊ οσυκλέττας καί κατά τό 
πλεΐστον άπό τά αύτακίνητα. Αντί 
νά άνεβαίνωμε τις σκάλες προτι
μάμε νά χρησιμοποιούμε τό άο- 
σανσέρ. Καί όποιος έχει έναν κή
πο έλησμόνησε ότι ύπάρχουν ώρι- 
σμένα εργαλεία όπως τό κλαδευτή
ρι ή τό σκαλιστήρι.

Αλλά, ώς νά μήν έφθαναν δλα 
αύτά τά δεινά, συνέχισε ό διαπρε
πής καρδιολόγος, προσετέθη καί 
ένα άλλο; αλόγιστος χρηο'ψ,σποί- 
ησις τών φαρμάκων διά τά όποια 
εΐναι υπεύθυνοι καί οί Ιατροί. "Ο- 
τολ1 ήμουν παιδί, είπε, στο σπίτι 
μου υπήρχε μόνον ενα φάρμακο: 
καί χρησίμευε γιά τήν θεραπεία 
τού βήχα. Σήμερα όταν πηγαίνω 
□τα μπάνι τών πελατών μου γιά νά 
πλύνω τά χέρια μου, βλέπω ντου

ί λαπάκια γεμάτα μέ παντοειδή φάρ-

είς την 
σημερι

νή ζωή τού άνθρωπον πού έκτελεΐ 
κοδθιστικήν έργασίαν διαθετών ταυ- 
τοχρόνως όλας τάς άνέσεις. τού βί
ου.

Εναντίον λοιπόν αύτού τού τύ
που έξεστράτευσεν ό Ούζλλισμ ’Έ
βανς, καρδιολόγος παγκοσμίου 
φήμης, καθηγητής Πανεπιστημίου 
και έιη πλέον σύμβουλος είς τρία 
άπό τά μεγαλύτερα νοσοκομεία 
τού Λονδίνου.

—Θέλετε νά εΐο'θε υγιείς; είπε ό 
'Έβανς. Πωλήστε τό αύτοκίνητόν 
σο:ς ή χρησιμοποιήσατε το μόνον 
είς περίπτωσιν πραγματικής ά- 
νάγκης. Ξαναρχίστε νά πεζοπορήτε 
ή χρησιμοποιήσατε ποδήλατου. Α
γοράστε ένα σκύλο καί νά χαίρε- 
σθε άν σάς τραβάη. ορμητικά άπό 
τήν άλυσίδσ του όταν τόν βγάζε
τε περίπατο. Διώξτε τόν κηπουρό 
σας καί άναλάβετε έσεΐς τήν φρον
τίδα διά τόν κήπον σας.

Σήμερα ή' ιατρική.· 
προσέθεσε ό ’Έβανς, 
προ μιας νέας νόσου: 
τής «άχρηστίας». Καί ή 
τή προσβάλλει τό μυαλό όπως κσ.ί 
re σώμα. Προς τό παρόν δμως αί 
φυσικαί της συνέπεια! εΐναι σοβά- 
ρώτεραι άπ τάς ψυχολογικός, 
ή νόσοψ αυτή δίυστυχώς άρχίζει 
άπό τά παιδικά μ.ας χρόνια. Τά 
παιδιά μας πλέον δέν πάνε είς τό | απέδιδαν τήν ικανότητα τής πτώσε- 
σχολεΐον τους μέ τά πόδια, άλλά । ως τής ίιπερνάσεως. Κανένα δμως ά- 
μεταφέρονται είτε μΐ ..' _.2 _ :
τα τών γονέων των ή μέ λεωφορεία. 
Καί έτσι άπό την τΑέον τρυφερόν 
ηλικίαν των τά πόδια των αρχί
ζουν νά άτροφοΟν. 'Άλλοτε περ
νούσαν τό απόγευμα των πηδών
τας, τρέχοντος έστω ακόμη καί είς 
τσ πεζοδρόμια. Τώρα γυρίζουν είς 
τά σπίτια των καί κάθονται ή κυ
κλοφορούν μόνο μέσα ο-’ αύτά. Έ
τσι δμως. χάνουν τήν ρώμην των οί 
•μυώνες. Οί πνεύμονες, μή ύποβαλ- 
λόμενοι είς άσκησιν καί μή άνα- 
πνέοντες καθαρόν άέρα χάνουν 
έλαστ ι κ ό·τη ύ ά των.

Είς αυτήν δμως τήν ψυο'ϊκήν 
ροφίαν εΐναι έκτεθειμ.ένσι καί 

ενήλικες του 20ου αίώνός. Δι 
χονται σχεδόν όλόκληρον τήν ήμέ
ραν τ·ων ή πίσω άπό ένα γραφεΐον 
ή πίσω άπό ένα βολάν. ’Άν πηγαί
νουν είς τήν θάλασαν κατά τήν δι
άρκειαν τών διακοπών, αυτό δέν 
τό κάμνουν γιά νά κολυμπήσουν ή 
διά νά κινηθούν, άλλα διά νά 
στρο-γγυλοκαθήσουν σε μιά σαΐζ
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ΜΑΡΘΑ ΜΠΕΡΡΥ
έπιστήμη, 
εΰρίσκεται > 
τής. νόσου 
νόσος αύ- ί

I μακό:.
ί Φυο'ϊκά ό ‘Έβανς δέν ήρνήθη τήν 
| άξίαν μερικών Φαρμάκων, προσέ- 
| θεσεν οτι ή εμπιστοσύνη προς τά 
' φάρμακα μετετράπη είς εύπιστίαν. 

Έΐ j «Κατά τήν μακράν μου οπαδιοδρο-
< μίαν, εΐπε, εΐδα περί τά εξήντα 
I τουλάχιστον φάρμακα είς τά όποια

μέ τά αυτοκίνη- j πό αυτά δέν είναι πράγματικώς ά- 
ΓϊΓοτελεαματικόν. Ένας διαφορετικός 
| τρόπος ζωής ήμπορή νά δώση κολύ- 
? τέρα αποτελέσματα. Υπάρχουν χι- 
ί λιάδες. ατόμων πού ζοΰν καλά καί 
έπί μακρόν μολονότι έχουν πίεσιν 
χωρίς νά παίρνουν τό παραμικρό 
χάπι.

ά-

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 0ΕΜΑΤΑ

»Λυστυχώς, έτόνισε συμπερασμα- 
τικώς ό ’Έβανς, ή επιστήμη παρημέ- 
λησε τάς θαυμαστός ύγιεινάς συν- 
σήκας πού προσφέρει ή φύσις. Τώ
ρα μόνον οί μεγάλοι ιατροί αρχί
ζουν νά αναγνωρίζουν ότι ή αυθυπο
βολή ήμπορεΐ νά θεραπεύση έκεΐ ό
που δέν έφαίνετο νά ύπάρχη καμμιά 
ελπίς. 'Ο ασθενής πρέπει προπαντός 
νά μελετά καί νά διδάσκεται άπό 
τόν εαυτόν του. Ό διαθετών αισιο
δοξίαν έχει καλύτερον ύγείαν άπό 
τόν άπαισιόδοξον καί ή επιθυμία και 
ή χαρά διά τήν ζωήν είναι ισχυρό
τερα άπό κάθε φάρμακον».

Και ό ’Έβανς έτελείωσεν τόν λό
γον του μέ αύτάς τάς σύμβουλός:

Μή καταλαμβάνεσθε άπό τόν φό
βον τών ασθενειών, διότι κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον έξασθενίζετε τήν άμυναν 
του οργανισμού σας. ’όΛν σάς συνμ- 
6f< κάτι μή δημιουργήτε κλίμα τρα-

ϊ0 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΪΩΗ ΓΟΗΕβΗ
Ο γονείς, σάν «μεγάλα καί σάν 

παιδαγωγικά πρόσωπα, πού πρό
κειται νά έπιδράσουνε μέ τά λόγια 
καί τά έργα τους πάνω στήν Ά ■

ά -

"Η γυναίκα μέ τήν απέραντη πίστϊ 
της δημιούργησε .«να άπό τά σημαντι- 
κώτερα έκπωδεπτικά Ιδρύματα ατίς 
Ηνωμένες Πολ’τεϊΕς.

Σέ μιά πλούσια κι’ οργανωμένη 
χώρα όπως εΐναι οι Ηνωμένες Πολι
τείες τής Αμερικής, που τό βιοτικό 
έττίιτεδο τοΰ πληθυσμού της. βρίσκε
ται στον ανώτερο βαθμό άπό κάθε 
άλλη χώρο:, τταραδείγματο: επιτεύ
ξεων τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας θά- 
πρεπε νά σπανίζουν ή καί νά λεί
πουν όλότελα. Κι’ όμως κι’ έκεΐ υ
πήρχαν καί υπάρχουν ανάγκες που 

·> τό κράνος δέν πρόφθασε νά θερσ- 
ί πεύση, κι’ έκεΐ υπάρχουν άπόκλη- 
j ροι τής μοίρας... ’Αλλά έκεΐ βρέθη- 

καν άτομα νά κάνουν θαύματα γιά 
τό καλό τών άλ?\ων γιατί πίστευαν 
πώς έπρεπε νά βοηθήσουν τούς συ
νανθρώπους τους. Έκεΐ στις αρχές 
του αιώνα μας έγινε ένα θαύμα άπό 
μιά γυναίκα πού δέν είχε καμμιά 
θεϊκή δύναμι παρά μόνο αγάπη καί 
θέληστ. ΑΑιά γυναίκα πού αφιέρωσε 
τή ζωή της, θυσίασε τήν προσωπική 
της ευτυχία, γιά νά δώση τό ψώς 
τής μορφώσεως σέ χιλιάδες παιδ.ά...

Καμμιά γυναίκα στήν Αμερική 
: δέν έφτασε μέ τίς πράξεις, της τό 

μεγαλείο τής Μάρθας Μπέρρυ, μιας 
κοπέλλας άπό τή Ρώμη τής Γεωρ
γίας. Άν καί γεννήθηκε σέ μιά πλού
σια φυτεία κι’ άνατράφηκε μέσα 
στήν χλιδή κσ.ί τήν πολυτέλεια δέν 
θέλησε ν’ άγνοήση τσ. παιδιά .τών 
χωρικών πού ζοΰσαν πάνω στις ο
ρεινές περιοχές σάν τ’ αγρίμια. Κι’ 
έδωσε όλο τόν εαυτό της γιά νά -κά
νη κάτι γι’ αυτά...

ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΛΑ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ

γωδίας: θεωρήσατε τήν νόσον ώς έ- 
s να ατύχημα κατά τήν διάρκειαν τής 
| ζωής. Μή σάς άπασχολή παρά πο·- 
I /ό τό βάρος τού σώματος, σας, δέν 
■ είναι το πάχος εκείνο πού σας. βλά-

ρ α κ τ ή. ρ α καί τελικά νά συν- 
τελέσουνε στήν διαμόρφο^οη τής αν
θρώπινης π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η- 
τ ο ς τ ώ ν παιδί ώ ν του ς, 
πρέπει νά είναι πολύ προοδευτικοί, 
έκλεκτικοι στους λόγους καί στις 
πράξεις τους, άπό την πρώτη ημέ
ρα πού έρχεται στον κόσμον ό μί- 
κρός άνθρωπος, το παιδί μας, άπό 
τά βάθη τού χρόνου. Νά παρέχουνε 
στά παιδιά τους μ ο ρ φ ω τ ι κ ά 
καί διανοητικά παρα
δείγματα, πού νά διαμορφώνουνε 
χαρακτήρας έ ν τ ί μ ο υ ς, ε ί-

Ααϊκές μας πα~ 
και πιστοποιεί ήροιμίες, πού λέει 

ζωή καθημερινώς:
«σ0 π ω ς π ή δ η ξ ε ν

κ α τ σ ί κ α, θ ά π η δ ή

π α ρ α δ ε ί ν μ α τ ο ς, τών 
Γονέων, διότι τά ‘πουλιά μας θά 'τε·· 
τάξουνε φοβισμένα διά νά ζητήσουν 
έξω άπό τό σπίτι μας τή χ α ρ ά, 
τ ή ν σ τ ο ρ γ ή, τ ή ν ά-
γ ά π η καί θά τά κάψη 
τής αμαρτίας τά φτερά 
αλλοίμονο. Νά λείψουν 
τμόσφαιρα τής οικουμένης, άπό το 
κλίμα πού σπιτιού οί γ κ ρ · ν ι ε ς 
τ ώ ν Γ c ν έ ω ν, ο'ί αιώνιοι 
καυγάδες καί διαπληκτισμοί διά τό 
παραμικρόν ή κάτι τό σοβαρότερο. 
Ν ά π ά ψ η ή, .μ η τ έ ρ σ ν ά 
ξ ε ν υ χ τ ά η οτά χαρτοπαίγνια 
μέ τίς φίλες της, ν ά γ υ ρ ί- 
ζ η σ τ ο ύ ς δ ρ ό μ ο υ ς, στά 
καταστήματα διά νά έκλέξη φορέ
ματα καί Καλλυντικά, διά ·τήν κοκ- 

ί κεταρία της, νά ίβή τις τ σ ι ν ΐ- 
| ε ς πού π ρόδά λ. λ ο ν τ α ι

ή φλόγα 
τους, Οπότε 
άπό τήν ά-

νά φλυαρίση, νά κουτσομ- 
τις φίλες της. Νά παύση

πτει, είναι ή αγχώδης διάθεσις. Πί
νετε, αλλά μέ μέτρον. ’Άν πηγαίνε
τε εις -διακοπάς, νά μένετε τούλάχι
στόν επί τρεις εβδομάδας. Καί άν 
τύχη καί γίνετε συνταξιούχος, φρον
τίσατε νά βρήτε κάποιαν άλλην ά- 
πασχόλησιν.

ΣΟΦΑ ΛΟΠΑ

κ α ί τ ό κατσικά κ ι», «Τό 
μήλο κάτω άπό τη μηλιά 8ό: πέση». 
«Κατά μάνα κατά κύρη, κάναμε καί 
γυιό Ζαφείρη», 
τσό, θά μάθης 
πολλές άλλες.

Τήν δύναμη
καί τήν Παιδαγωγικήν επίδραση τού
του όλοι οί Παιδαγωγοί τού κόσμου 
τήν τονίζουνε κατά κόρον άπό τήν 
αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

«Έάν πας μέ κου
νά κουτσαινης», καί

του παραδείγματος

τέκνα παιδεύουσι», λέγει πολύ σω
στά ή λαϊκή μας θυμοσοφία.

Δ ε ν δ ρ ά κ ί μικρό εΐναι ό
άνθρωπος, κεράσι μ α λ α ·> 
κ ό εΐναι ό μικρός μας μπέμπης, 
ύ λ η εύάλαστη εΐναι ή -μικρή μας 
μπέμπα καί όπως θέλαμε έμεΐς μαζί 
μέ τούς Κληρονομικούς παράγοντες 
τής Θείας Π ρ ο ν ο ί α ς 
θά τά διαμορφώσουμε σύν τφ χρό- 
νφ.

Τήν οικογένεια μας, τό σπίτι μας 
τήν άτμόσφαιρα τής Εστίας μας 
πρέπει νά την μεταβάλλουμε σέ τό
πο καί ναό σ τ ο ρ γ ή ς καί 
χαράς, όπου νά βαοτλεύη ή 
Αρετή, ή Αλήθεια 
και ή Δικαιοσύνη. "Ο
χι δέ άτμόσφαιρα νέκρας συναισθη·’ 
ματικότητος, όχι δέ χώρο ντελικά- 
της, πρόσκαιρης καί αμαρτωλής δι
αμονής καί διαβιώσεως. Νά μοιάση 
ή οικογένεια μας σάν 
λ ί τ σ (χ 
τήν δέρνουν

πού νά μη

φ ο: u ς, 
πο?νευση 
τήν κακή συνήθεια ό π α τ έ ρ α ς 
νά γυρνά στά καφενείο:, νά ξενυχτά 
στις ταβέρνες μέ τήν παρέα του, διά 
νά τόν υποδεχθή ή συμβία του\ μέ 
τό τ σ ό κ :.χ ρ ο, μ έ τ ή ν π α ν- 

■ήν καταιγίδα τών 
τόν

τ ο φ Λ cc, με
κοο'-μητικών της επιθέτων, μέ 
καταλογισμό καί του οχετό 
φαρμακερών λόγων της. Τί < 
μας ττρέττει νά ιμεταβληθή σέ τ

ί, δττου τήν ττρώτη θέσι νά 
ή μορφή τού Θεανθρώττου, 
μας Ναζωραίου μαζί μέ τά 
του, τ ή ν Ά γ ά ττ η.

κατέχη 
γλυκού 
παιδιά
τ η ν z το ρ γ η, τ ή ν X α
ρ ά,. τ ή ν Ά λ ή θ ε ι α·, τ ή
Τ ι μ ή, τ ή ν Ά ρ ε τ ή, τ ή

Άλλοιώς άς μή περιμένουμε τήν πο
θητή Αγωγή τών παιδιών μας, τήν 
Μόρφωσιν ήθικοϋ χαρακτήρας, τήν 
διάπλασι π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η- 
τ ο ς. Οί κόποι μας θά 'πάνε χα
μένοι, θά άντλήσουμε δέ πίθον Δ α
ν α ΐ δ ω ν καί Θά κάνουμε μιά 
Σ ι σ σ ύ φ ε ι σ προσπάθεια, Νά 
εΐμεθο: τγ ρ ο μ η Βεις της Α
γωγής και Διαπαιδαγωγήσεως τών 
τέκνων μας, όχι έ π ■ μ η θ ε ? ς 
διά νά καταλήξουμε μέ τούς κόπους 
καί τίς θυσίες μας οχι διά μεταμέ
λεια, άλλα νά πούμε ότι «Ά γ ω~

Ή δρνησ? τής έλευθερίας τής 
βελήσεως κάνει Αδύνατο τόν θρί- 
αμβο τή: ήίικής.

ΦΡ0ΤΝΤ
— Εΐναι τιμιότερο νά κινδυνέψου

με γιά νά σώσουμε, έναν ένοχο παρά 
νά καταδικάσουμε έναν αθώο.

ΒΟΛΤΑ! ΡΟΣ
— Τό πνεύμα τής Αλήθειας καί 

τό πνεύμα τής. Ελευθερίας 
στυλόβάται τής κοινωνίας.

είναι οί

— Τό καλύβι έχει τόπο
;η ευτυχία όση καί τό ανάκτορο.

ΧΑΜΙΛΤΩΝ

γιά τό-

"Ολα άρχισαν μιά Κυριακή από
γευμα όταν ή Μάρθα Μπέρρυ, ξέ
νοιαστη κσπέλλα ακόμα, πήγε στήν 
αγαπημένη της ξύλινη καλύβα γιά 
νά δκχβάση. ‘Η καλύβα αυτή ήταν 
σέ μιά άκρη τής μεγάλης φυτείας 
τους κι’ ή Μάρθα εΐχε εκεί τά παι
γνίδια της όταν ήταν μικρή, καί τά 
βιβλία της σάν μεγάλωσε γιά νά 
περνά λίγες ώρες μόνη μέ τόν εαυ
τό της.

Έκεΐ που διάβαζε σήκωσε τά μά
τια της καί βλέπει τρία μικρά άγο~ 
ράκια νά τήν κοιτάζουν περίεργα. 
?Ηταν πολύ ντροπαλά καί δεν απαν
τούσαν στις έρωτήοεις της. Τους έ
δωσε λίγα μήλα καί τά έπεισε νά 
μπουν μέσα.

—Είμαστε αδέλφια καί μένουμε 
στήν πλαγιά τοΰ βουνού, τής είπαν 
τελικά ύστερα άπό πολλές ερωτή
σεις.

Ή 
αύτά 
βλία. 
στά βουνά. Άρχισε τότε νά τούς 
διηγήται Ιστορίες άπό τή Βίβλο καί 
τά παιδιά τήν άκουγαν σάν μαγεμέ
να.

Τήν άλλη Κυριακή ξαναπήγαν κι’ 
έφεραν μαζί τους κι’ άλλα παιδιά. 
Ή Μάρθα συνκινήθηκε απ’ τή δίψα 
τους γιά μάθηοτ κι’ άπ’ τήν ατυχία 
τους νά μήν μπορούν νά μάθουν Αί-

Μάρθα πρόσεξε πώς τά παιδιά 
έβλεπαν γιά πρώτη φορά βι- 
Δέν ύττήρχαν σχολείο: πάνω

γα γράμματα. Τούς είπε νά πηγαί
νουν κάθε Κυριακή καί νά φέρνουν 
κι’ άλλα παιδιά.

Άπό εκείνη τήν ξύλινη καλύβα ξε
κίνησαν οί περίφημες σ’ όλη τήν Α
μερική Σχολές Μπέρρυ, ένα μοναδι
κό εκπαιδευτικό ίδρυμα γι’ αγόρια 
πού έχει και μικτές Πανεπιστημια
κές Σχολές.. "Ενα ίδρυμα πού προ
σφέρει τή δυνατότητα σέ παιδιά μέ 
περιορισμένα. οικονομικά μέσα ν’ α
ποκτήσουν μόρφωσι καί οικογενεια
κή ανατροφή δίνοντας τους εργασία 
στο σχολείο γιά νά κερδίζουν μέρος 
άπό τά έξοδά τους.

Ή Μάρθα Μπέρρυ συνέχισε νά 
πηγαίνη κάθε Κυριακή καί νά διδά- 
σκη στά χωριατόπουλά τήν Παλαιά 
καί Καινή Διαθήκη κι’ οί μαθη,ταϊ 
της πληθύνονταν κάθε βδομάδα.

Μά σέ λίγο τά παιδιά άρχισαν νά 
τήν ρωτούν καί γιά πολλά άλλα 
πράγματα έκτος άπό θρησκευτικές 
ιστορίες. Ή ΛΛάρθα άρχισε τότε νά 
τά διδάσκη και λίγα γράμματα. Μά 
δέν ήταν δασκάλα καί δυσκολεύθηκε 
πολύ.

Χωρίς νά τό καταλάβη κι’ ή ίδια 
εΐχε χαράξει πιά τό δρόμο γιά τό 
μεγάλο έργο της. Ή οικογένεια της 
δέν έδωσε σημασία στήν άρχή στή 
νέα αυτή άπασχόλησί της. Νόμισαν 
πώς ήταν κάποια καπρίτσιο πού θά 
περνούσε γρήγορα. Ό Αρραβωνια
στικός της όμως άρχισε νά γκρινιά- 
ζη γιά τή διαρκή άπασχόλησί της 
μέ τά χωριοπόπουλα.

Άλλα ήταν άργά πιά νά τά εγκα
τάλειψη, "Ολο και περισσότερα παι
διά μαζεύονταν τίς Κυριακές νά τήν 
ακούσουν κι’ -ή Μάρθα άπεφάσισε νά 
μετατρέψη τό σχολείο της σέ καθη
μερινό καί νά πάρη καί μιά δασκά
λα βοηθό.

Τότε δημιουργήθηκε κΓ ή πρώτη 
μεγάλη ρήξι μέ τήν οικογένεια της. 
Ή Μάρθα τους άντιμετώπισε όλους 
μέ αποφασιστικότητα καί διέλυσε 
τόν αρραβώνα της μέ τόν άνθρωπο 
πού αγαπούσε. Ή ζωή της ήταν αφι
ερωμένη τώρα άλλου, όπου δέν εΐχε 
θέσι ένας σύζυγος μέ αντίθετες αν
τί λήψεις.

Τόν επόμενο Σεπτέμβριο τό σχο
λείο ήταν έτοιμο καθώς κι’ ή καλύ
βα πού θά χρησίμευε γιά κοιτώνας 
καί τραπεζαρία. Ή Μάρθα σκέφτη- 
κε πώς ήταν αδύνατο νά πηγαίνουν 
καί νάρχοντοα τά παιδιά κάθε μέρα 
άπ’ τά σπίτια τους. Βρήκε και μιά 
δασκάλα, άλλα θά εΐχε μαθητές; Οί 
γονείς ήθελαν τά παιδιά τους γιά 
βοηθούς.

Κι’ δμως, ήρθαν. Δύο - τρία στήν 
άρχή κι’ ώς τό τέλος τοΰ χρόνου έ
γιναν δέκα οκτώ. Τά ΐδια τά παιδιά 
κατασκεύασαν θρανία, καρέκλες, 
τραπέζια. ’Έσπειραν καί θέρισαν 
καλαμπόκι καί μερικά λαχανικά καί 
περητοιήθηκαν δυό άγελάδες πού α
γόρασε ή Μάρθα γιά τό σχολείο.

'Όταν δμως τά βλέπης δλα γύ
ρο) σου χαμένα η ψυχή σου 
δέν λαχταρά πιά τίποτα ώραΐο κι’ 
υψηλό, τότε ή καρδιά σου έχει 
ακεπασθη άπό τά χιόνια, καί. . . 
γέρασες πραγματικά.

Ρ. Β,

"Ωσπου νά τελείωση ό χρόνος έκα
ναν άλλο ένα ξύλινο δωμάτιο στο 
οικοτροφείο γιά νά χωρούν νά κοι
μηθούν θλθΊ.

Τό δεύτερο χρόνο ζήτησαν νά πά
νε στο σχολείο της περισσότερα παι
διά. Μά πού νά τά βάλη; Πώς νά 
τά συντηρήση; Τότε ζήτησε τό με
ρίδιό της, άπ’ τήν πατρική περιου
σία καί τό διέθεσε όλο γιά νά με- 
γαλώση τό σχολείο της κατά ένα 
δωμάτιο άκόμα καί μιά τραπεζαρία.
ΜΕ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ό ζήλος της κι’ ή δουλειά της 
κίνησαν τό ενδιαφέρον μερικών συμ
πολιτών πού έσπευσε νά τούς κάνη 
μέλη τής Σχολικής ’Εφορείας γιά 
νά τή βοηθήσουν.

Άλλα οί μαθηταί πλήθαιναν κι’ ή 
Μάρθα δέν εΐχε τό κουράγιο νά τούς 
διώξη. Τότε άρχισε νά γράφη γράμ
ματα σέ διάφορους πλουσίους καί 
νά ζητά τή συνδρομή τους. Άλλοι 
τής έστελναν κάτι κΓ άλλοι δέν ά- 
παντουσαν,

Ή Μάρθα άπεφάσισε τότε νά πάη 
στη Ν. Ύόρκη. Εΐχε ακούσει πώς ό 
εκατομμυριούχος Φούλτων Κάττιγκ 
ήταν άνθρωπος μέ καρδιά. Κατώρ-

Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα

ΜΗΝ ΠΑΙΖΕΤΕ ΜΕ ΪΗΚ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ!
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ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΝΕΥΡΑ ΣΑΣ!
Μήν Υπερεκτιμάτε ποτέ τή σωματική και πνευματική σας 
αντοχή/ δουλεύοντας άργά τή νύχτα μέ καφέδες καί τσιγά
ρα? γιατί ή νευρική ύπερκόπωαι 3ά είναι αναπόφευκτη.
’Άν νοιώθετε υπερβολική κούρασι άπό τή δουλειά σας; μή 
πιέζετε τόν εαυτό σας νά έρχαστή κΓ άλλο, λέγοντας δτι 
«πρέπει». Μιά μέρα αφιερωμένη σέ πλήρη άνάπαυσι? δά σας 
έπιτρέψπ νά αποδώσετε πολύ περισσότερο τήν επομένη.
Ό καλύτερος τρόπος γιά νά «καλμάρετε» τά νεύρα σας? εί
ναι ένας ήρεμος περίπατος στήν έξοχή. Μή προτιμήσετε μιά 
κουραστική εκδρομή ή ενα έξαντλητικό σπόρ/ γιατί ή φυσι
κή κοπωσι πού 6ά δοκιμάσετε, ύπάρχει φό6ος νά σάς χαλά- 
οη ακόμη πιά πολύ τήν ψυχική διάβεσι.
'Άν, ^χετε ουνηδίσει νά^ έρχάζεστε μέ διεγερτικά (καφέ, 
τσάϊ/ ή καί χάπια)/ άποφύγετε τά χάπια/ αλλά μή κόψετε 
εντελώς, καί απότομο, τά άλλα, γιατί ή ΙλλειψΙ τους 9ά 
έπιδεινιώση τή νευρική σας κατάσταση 'Ένα"δυό καφέδες 
δά σάς φέρουν λιγώτερη νευρικότητα, άπ’ δ.-τι τό συναίσθη
μα δτι σάς τους απαγόρευσαν.
Πολλές άπό τίς νευρικές παδήσεις έχουν τήν άρχή τους στήν 
παιδική ηλικία. Προσπαθήστε νά βοηθήσετε τά παιδιά σας, 
πού στόν μικρό τους κόσμο άντιμετωπίζουν έξ Υσου σοβαρά 
προβλήματα μέ σάς, νά αποκτήσουν άπό μικρά νευρική ΐσορ- 
ponies Μήν είστε μαζί τους ούτε πολύ ελαστικοί άλλά 
ούτε ύπερβολικά αύστηροί. Μή τά φορτώνετε μέ χίλια δυό 
μαθήματα. Μή τά υποχρεώνετε νά απαγγέλλουν ποιήματα 
μπροστά ατούς φίλους σας, ον δέν τό θέλουν καί μόνα τους
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Συνέχβια έκ τή$ 3η$ Σ«λίδο$ ) 
τό «Πατρίς». Προχωρώ προς τά εκεί 
για νά δω την άποβίβσ.σι τού στρα
τού μας απτό κοντά. Κάποιος μού Λέ
ει πώς αυτοί ποΰ έβγαιναν άπ' τό 
«Πατρίς» ήταν εύζωνοι. Απογοητεύ
τηκα βλέποντας τους ντυμένους με 
χακί καί τσαρούχια. Εγώ φανταζό
μουνα τους Εύζώνους με την άσπρη 
λεβέντικη στολή,, όπως τούς έβλεπα 

. στά βιβλία. Τότε ό φίλος τής στι
γμής μου εξήγησε ότι οί εύζωνοι μό
νο στις παρελάσεις φορούν την λευ
κή καί χρυσοκέντητη στολή τους κι' 
εγώ τό βρήκα σωστό. Κι’ ένώ παρα
κολουθώ μέ καμάρι τούς εύζώνους ν’ 
άποβιβάζωνται, ρίχνω καί μια μα
τιά στά καφενεία καί στα κέντρα. 
Έκτος πού είναι γεμάτα κόσμο πού 
ζητωκραυγάζει ενθουσιασμένος, κά- 
υρ κέντρον συναγωνίζεται ποιο θαχη 
τή μεγαλύτερη εικόνα τού μεγάλου 
Πρωθυπουργού μας Ελευθερίου Βε- 
νιζέλου.

Δεν χορταίνω νά παρακολουθώ 
αυτό το ευχάριστο Θέαμα καί ξαφνι
κά ακούω προς τό μέρος τής Πούν
τας ζητωκραυγές καί σάλπιγγες. Τρέ 
χω προς τά εκεί καί τί βλέπω; Τά 
στρατεύματα, πού είχαν άποβιβασθή 
στην Αγγλική σκάλα, νά παρελαύ
νουν κατά μήκος τής προκυμαίας προ 
χωρώντας προς τό Κονάκι. Μπρο
στά πήγαιναν οί σαλπιγκταί καί πί
σω καπά δεκαεξάδας ακολουθούσε ό 
στρατός. Στά πλάγια καί μπρος χι
λιάδες κόσμου ζηκωκραυγάζει, φω
νάζει, χειρονομεί καί μέ κάθε τρόπο 
έκδηλώνει την χαρά του. Απ’ τά πα
ράθυρα καί τά μπαλκόνια πού είναι 
γεμάτα κόσμο, κορίτσια: μέ πανέρια 
έρραιναν μέ λουλούδια τούς στρατι
ώτες μας. 'Ακολουθώ κι' εγώ τον 
στροπόν πού παρελαύνει τραγουδών
τας διάφορα πολεμικά τραγούδια 
άπ’ τά όποια ξεχωρίζω τό έξης :

Τό πρώτο σύνταγμα περνά 
και τρέμει ή γή κι’ ή χώρα 
καί εις τά χέρια του κρατά 
τής λευτεριάς τά δώρα. 
Βγήτε κορίτσια, βγήτε νιές 
νά στρώσετε λουλούδια 
στο δρόμο πού πηγαίνουμε 
μέ λευτεριάς τραγούδια.
Τού πρώτου λόχου τά παιδιά, 
τού Ζήρα τά λεοντάρισ. 
Εϊμεθα όλοι διαλεχτοί 
καί μέ περίσσεια χάρι 
στις λόγχες μας έλυώσανε 

οί Γερμανοβουλγάροι I 
’Ακολουθούν κι’ άλλοι λόχοι πού 

τραγουδούν άλλα τραγούδια κι’ ό 
κόσμος τούς προσφέρει λουλούδια, 
τούς χειροκροτεί, τούς φιλά κι’ εκεί
νοι τραβούν μπροστά ίδιος καμαρω
τοί και. περήφανοι πού έτνχε σ’ αυ
τούς ό κλήρος νά ελευθερώσουν την 
Σμύρνη.

"Οταν οί πρώτοι έφθασαν κοντά 
στο ύπερωκεάνειόν μας πού άιτεβιβά 
ζοντο άκόμα οί εύζωνοι, σταμάτησαν. 
"Οπως έφαίνετο θά προχωρούσαν 
μπροστά οί Εύζωνοι καί θά τούς ά- 
κολουθοΰσε τό πεζικό. Θά προχωρού
σαν προς τό Κονάκι γιά νά καταλά
βουν τούς στρατώνες καί τά Δημό
σια κτίρια. Χιλιάδες κόσμου, πού 
εΐχαν ξεχυθεί στήν προκυμαία καί 
χειροκροτούσαν τον στρατό μας ή
θελαν νά τον συνοδεύσουν ώς τό Κο
νάκι γιά νά δουν μέ περιέργεια πώς 
θά καταληφθούν τά Δημόσια κτί
ρια.

Τότε έγώ άπό τή θέσι «Βαπορά
κια» τράβηξα γιά τό Κονάκι όπου ή
ταν τά γραφεία και οί αποθήκες τής 
Εταιρείας που εργαζόμουνα. Από 
ένα μπαλκόνι των γραφείων θά τά έ
βλεπα άνετα όλα. ·

Ελάχιστοι άνθρωποι κυκλοφορού
σαν εις την πλατείαν τού Κανακιού 
την ώρα πού έφθασα. Τό Κονάκι, οί 
Στρατώνες κΓ ή Στρατιωτική Λέσχη 
εΐχαν όπως πάντα τις τουρκικές ση
μαίες των. Επικρατούσε ήσυχία καί 
τίποτα δεν φανέρωνε ότι έπρόκειτο 
νά συμβή σέ λίγο. Ή κεντρική είσο
δος των γραφείων μας ήταν επί τής 
οδού Παράλληλος άν και τό κτίριον | 
ήταν επί τής Πλατείας καί απέναντι , 
άπ’ τούς Στρατώνες.

"Οταν έμπήκα τό κτίριον βρήκα 
αρκετό κόσμο. Τους προϊσταμένους 
μου καί πολλούς απ’ τούς ύπολλή- 
λους μέ τις γυναίκες τους πού ήρθαν 
νά παρακολουθήσουν κΓ αυτές τήν 
κατάληψι των δημοσίων κτιρίων. Ά- 

, νέβηκα έπάνω κι’ άπό ένα μπαλκόνι

ΕΛ ΓΚΡΒΚΟ
Συνέχεια έκ τής 2α$ Σελίδας 

τά μετατρέπει σέ σύμβολα κατα- 
στάσεων. Τά έργα του έχουν μια πα
ράξενη έξωκόσμια απεικόνιση τού 
χώρου. 01 αναλογίες των μορφών σέ 
σχέση μέ τό φόντο εΐναι τόσο άλ- 
λοιωμένες ώστε φαίνονται νά κυριαρ
χούν καί σχεδόν νά τό απορροφούν 
μέ τό πελώριο μέγεθος τους.

Οί λεπτοπρόσωπες καί μακρουλές 
μορφές δέν φαίνονται νά ζούν σ’ ένα 
ώρισμένο χρόνο ημέρας ή νύχτας. 
Εΐναι άσαρκα σύμβολα μυστικιστι
κής λαχτάρας, λεπτά κι’ εξαϋλωμέ
να. ’Έτσι έχουν μεγαλύτερη πνευμα
τική έκφραση κι’ Επιτυγχάνουν νά 
μεταδώσουν αυτή τήν μετουσίωση 
καί σ’ όποιον τά βλέπει.

Δέν θ’ απαριθμήσουμε εδώ τ’ άρι- 
στουργή,ματά του. Ζωγράφιζε ώς 
τά βαθειά του γηρατειά. ’Έκανε ά
πειρες Αναλήψεις, Σταυρώσεις, Α
ναστάσεις, Αποστόλους, Εύαγγελι- 
σμούς. Αριστουργήματα του θεω
ρούνται, ή Άποκαθήλωσις, ή Άγια 
Οικογένεια, ή Άγια Τριάς, ή κηδεία 
τού κόμιτος Όργκάθ, ή Γέννησις τού 
Χριστού, οί Αρραβώνες τής Θεοτό
κου, ή Αποκάλυψις του Άγ. ’Ιωάν- 
νου, τό άνοιγμα τής Έβδομης Σφρα

είδα τήν πλατεία όπου όλα ήταν ή
συχα. Κατέβηκα πάλι κάτω καί βρή
κα τον Άντώνη καί καμμιά εικοσα
ριά εργάτες που έργάζονταν στη στα 
φίδα. Επειδή ήμουνα ό τελευταίος 
πού εΐχα πάει άπ’ τήν Πούντα μέ 
ρωτούσαν μέ περιέργεια άν είδα τον 
ελληνικό στρατό καί σέ ποιο σημείο 
τόν εΐχα άφίσει. Κι’ ένώ έγώ τούς 
έλεγα ότι θά κατέφθαναν οπού νάναι 
βλέπουμε ξαφνικά 10 τούρκους ώ- 
πλισμένους νά εισέρχονται στο κτί
ριο. ΟΙ μισοί άπό αυτούς είναι στρα 
τιωτικά ντυμένοι καί οι άλλοι πολι
τικά. Ό ένας κρατούσε καί ένα πο
λυβόλο στο χέρι. Δέν πρόφτασαν νά 
μπούν όλοι μέσα καί πετάχτηκε πρώ- 
τος ό Άντώνης καί πίσω του οί άλ
λοι έργάτες μας. Μέ τό «έπάνω τους» 
πού εΐπε έπεσαν όλοι μαζί έπάνω 
ατούς Τούρκους καί τούς πέταξαν έ
ξω σάν νά ήταν χάρτινα στρατιωτά
κια. Αυτό έγινε σέ διάστημα λίγων 
δευτερολέπτων.

Ό Άντώνης καί όλοι αυτοί οί έρ
γάτες μας κατάγονται άπ’ τά ηρω
ικά Βουρλά. Εΐναι όλοι παλλικάρια 
μ’ ατσάλινα μπράτσα διότι τέτοια 
μπράτσα χρειάζονταν σ’ αύτούς πού 
έφτυάριζαν τή σταφίδα μέ τά μεγά
λα ξύλινα φτυάρια. Ή άλήθεια εΐ
ναι ότι οί Τούρκοι έμπαιναν στο κτί
ριο οπλισμένοι άλλα ποτέ δέν περί- 
μεναν άνθρώπους άοπλους νά τούς 
πετάξουν ξαφνικά έξω. Ήταν τόσο 
άνεπάντεχο, αυτό πού τούς έγινε ξα
φνικά, ώστε γιά λίγο τάχασαν. Ά- ί 
μέσως κατόπιν άρχισαν τήν άντεπί- 
θεσι.

’Έπεσαν όλοι μαζί έπάνω στήν 
πόρτα γιά νά τήν άνοίξουν αλλά οί 
δικοί μας πιο δυνατοί καί μέ τόν 
φόβο μήπως έρθουν οί οπλισμένοι 
Τούρκοι μέσα καί τούς σκοτώσουν 
έσπρωχναν μ’ όλη τή δύνο&μί των.

(Συνέχεια στο έπόμενο

ΚΑΑΑΙΣΤΡΑΪΟΣ 
8 ΠΝΚΑΑ

(Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδο$)
Άπό νωρίς οί θεατές, σχεδόν όλοι, 

άνθρωποι τού παλατιού, έπαιρναν 
θέσεις στό μεγάλο άνακτορικό στά
διο.

Τό βασιλικό ζευγάρι καί ή πριγ- 
κήπισσα, καθώς ανέβαιναν, τελευ
ταίοι, τις πολυτελείς κερκίδες, τής ε
ξέδρας, ό κήρυκας σάλπιζε τήν έ
ναρξη των αγώνων.

‘Ο Καλλίστρατος, άπό τή θέση 
των αθλητών παρατηρούσε, ,μέ άπά- 
θεια,τό πρώτο άγώνισμα/τό παγκρά- 
τιο,πού δι εξαγόταν,πάνω σ’ένα ξύλινο 
βάθρο,μεταξύ ενός ύπερφυσικού ανα
στήματος, Αφρικανού καί Ρωμαίου 
σκλάβου. "Οταν, όμως, διεπίστωσε 
ότι ή πάλη ήταν τελείως άνιση, άρχι
σε νά σφίγγη τις γροθιές του...

Ό λευκός, όπως ήταν φυσικό, κα
ταβλήθηκε, εύκολα, καί σέ λίγο κυ
λιόταν, στο χώμα, νεκρός.

Ό έφηβος Μικρασιάτης, σηκώθη
κε εκνευρισμένος- καί πριν προλάβη 
νά τόν καλέση, ό κήρυκας, στο στί
βο, κατευθύνθηκε, μόνος, έκεί αγέ
ρωχος καί μέ ύπερήφανο βήμα,

Ό πρωτόγονος αθλητής, μόλις τόν 
είδε, γέλασε σαρκαστικά.

Χωρίς νά δώση καί μεγάλη προ
σοχή, στήν ηχηρή ειρωνεία, ό νεα
ρός Καρμυλησσεύς, ήρθε σέ επαφή 
μαζί του...

Οί πυγμές τού Καλλίστρατου δια
δέχονταν, γοργά, τις παλαιστικές 
του κινήσεις, καθώς δοκιμάζονταν, 
πάνω στο μαύρο όγκο, στό φοβερό, 
εκείνο, άγριάνθρωπο, πού στό διά
στημα αυτό, αστοχούσε, άπό τις εύ
στροφες κινήσεις τού λευκού του άν- 

। τιπάλόυ. Τέλος, νιώθοντας, όλο καί 
: πιο μεγάλους πόνους, ό πελώριος 
παλαιστής, εξαγριώθηκε τόσο, ώστε, 
σέ μια στιγμή, όταν βρέθηκε, ακρι
βώς, στήν άπέναντι πλευρά του δα
πέδου, δοκίμασε νά πέση, μέ τό κε
φάλι, στό στομάχι τού άνταγωνιστή 
του. Ό Καλλίστρατος, τόν περίμενε 
μέ ζηλευτή αταραξία.

! (Συνεχίζεται) 

γίδας, ή Πεντηκοστή, ή Ανάληψη 
τής Θεοτόκου καί αλλά. Ζωγράφισε 
όμως κι’ άπειρους νατουραλιστικούς 
πίνακες καί προσωπογραφίες, όλα 
χαρακτηριστικά δείγματα τής τέχνης 
του.

Πολλοί σύγχρονοί του τόν θεωρού
σαν τρελλό γιά τήν παραμόρφωσή 
αυτή των μορφών του. Άλλοι τήν 
άπέδιδαν σέ πάθησι τών ματιών του. 
Ό Θεοτοκόπουλος όμως δέν ήταν 
ούτε τό ένα ούτε τό άλλο. Οι άγιοι 
πού ζωγράφιζε είχαν πάψει πια νά
ναι άνθρωποι. Τό σώμα τους ήταν 
ένα ασήμαντο έξωτερικό περίβλημα. 
Τό πνεύμα, ή ψυχή ήταν, τό παν. 
Καί τό πνεύμα, καί ή ψυχή, ζητών
τας ν’ άπελευθερωθή άπ’ τά γήινα 
δεσμά έδινε στη μορφή μια επιμή
κυνση θέλοντας ν’ άνέβη στά ουρά
νια.

Μόνο σ’ αυτόν τόν αιώνα έγινε κα
ταληπτό άπ’ όλους τό βαθύ αυτό 
νόημα τής μεταρσιώσεως τών μορ
φών του κι’ ό Έλ Γκρέκο πήρε τή 
θέση του άνάμεσα στους μεγάλους 
ζωγράφους κι’ έγινε μια 'άκένωτη 
πηγή έμπνεύσεως γιά τούς μεταγε
νεστέρους του..

Ρ. Β.

ΑΠ' TH ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ TOY ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΑΟΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΑΘΗΤ^Η ΕΙΣ Μ. ΜΑΟΗΝ 
ΚΑΙ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ ΜΕ ΤΗ ΔΟΡίΕΑ ΤΟΥ 
ΟΜΟΓΕΗΘΥΣ κ. ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

Τήν Κυριακή, 21—6—64, πραγ- | 
μ άτοποι ήθηκε ή βράβευση, τών άρί- ι 
□ των μαθητών τών σχολείων Ν. Μά- I 
κρης καί Πλατανακίου στό τέλος τής ; 
σχολικής εορτής γιά τή λήξη τού ■ 
σχολ. έτους 1 963—ί 9ό4.

Ή δωρεά του κ. Παν. Αγιορείτη 
έφθανε τό ύψος τών τριών χιλιάδων 
(3.000) δραχμών γιά κάθε σχολείο 
καί στό σύνολο έξ χιλιάδων (6.000) 
δραχμών.

‘Η βράβευση, σύμφωνα μέ τήν επι
θυμία τού δωρητή, θά γινόταν διά 
τού Δ. Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου 
μας.

Κατόπιν τούτου τό Δ. Συμβούλιο 
κατάρτισε δυό κλιμάκια; γιά τά δυό 
σχολεία.

Αί τό κλιμάκιο Ν. Μάκρης άπό 
τούς κ.κ. 1) Μιχ. Πανηγύρη, Πρόε
δρο, 2) Γ. Παναγή, 3) ’Αντιγόνη 
Γεωργαλίδου, 4) Μαρία Τσακώνη 
καί 5) Ρένα Βελισσαρίου. Προσήλ- 
θαν κατόπιν προσκλήσεως τιμητικά 
καί ό κ. Βασίλ. Αγιορείτης, άνεψιός 
τού δωρητού, μέ τήν κ. Βασ. Αγιο
ρείτη.

Β 1 Τό κλι-μάκιο Πλατανακίου άπό 
τούς κ.κ. 1) Άνδρ. Σαράφη, 2) Μιχ. 
Τσίλλερ καί 3) Μιχ. Λαζαρίδη.

Στό Σχολείο Ν. Μάκρης ή βρά
βευσή τών μαθητών έγινε στό τέλος 
τής εορτής, μιας εορτής, που έση- 
μείωσε εξαιρετική επιτυχία, γιά τήν 
οποία εΐναι άξιο συγχαρητηρίων τό 
Διδακτικό προσωπικό τού Σχολείου.

Πριν άπό τή βράβευση ό κ. Πρόε
δρος τού Συλλόγου μίλησε στά παι
διά μέ τά εξής:
Αγαπητά μου παιδιά,

«Σάς συγχαίρω έγκάρδισ. γιά τήν 
ωραία σας εορτή, την τόσο επιτυ
χημένη, καί πρό παντός συγχαίρω 
τούς καλούς σας δασκάλους, πού τό
σο έκοπίασαν, κοπιάζουν καί θά κο
πιάζουν γιά σάς.

«Ερχόμαστε σάν Σύλλογος άπό 
τήν Αθήνα καί σάς φέρομε τόν χαι
ρετισμό ενός μεγάλου φίλου σας, τού 
κ. Πανηγύρη Αγιορείτη άπό τήν Α
μερική, πού σάς άγαπά πολύ. Ανε
ψιός του εΐναι ό κ. Βάσος Αγιορεί
της, πού εΐναι εδώ καί τιμά αύτή τή 
στιγμή τήν εορτή σας.

«Σάς άγαπά ό κ. Παν. Αγιορεί
της, γιατί κΓ αυτός κατάγεται άπό 
τό ίδιο μέρος, άπ’ όπου κατάγονται 
καί οί γονείς σας καί οί παππούδες 
σας, άπό τό άλησμόνητο Αιβίσι, γιά 
τό όποιο πρέπει νά εΐσθε καί σείς 
υπερήφανοι.

«Μέσα στήν αγάπη του γιά σάς 
σκέφθηκε ό κ. Αγιορείτης νά δώση 
χαρά σέ έξ, (6) παιδιά τών ανώτε
ρων τάξεων, πού μέ τήν έπιμέλειά 
τους άναδείχθηκαν καλύτερα άπό τά 
άλλα, καί νά διδάξη και στά άλλα 
παιδιά τήν αγάπη γιά τήν εργασία. 
Γιατί, όπως ξέρετε καί σεις πολύ 
καλά, μόνο ,μέ τήν εργασία του μπο
ρεί, παιδιά μου, νά προκόψη ό άν
θρωπος καί νά εύτυχήση στή ζωή 
του.

«Θυμάστε τόν Ηρακλή μέ τήν κα- 
; κία καί τήν Αρετή. Γιά όσους δέν 
τά θυμούνται, θά τό διηγηθώ.

«Εΐχε μεγαλώσει ό Ηρακλής και 
είχε γίνει ένα παλληκάρι σοβαρό. 
Κάθησε σέ ένα βράχο ψηλό. Μπρο
στά ξανοίγονταν δυό δρόμοι, ένας 
δρόμος τής Κακίας καί ένας δρόμος 
τής Αρετής. ’Άρχισε νά σκέφτεται 
ποιο δρόμο άπό τους δυό νά άκολου- 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ©ΕΜΑΤΑ
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ MAX

θέαμα, άπό τις ταινίες μέ περιεχό
μενο βούρκου, σαπίλας καί άνηθι- 
κότητος. Νά καταργήσουμε, τόν κι
νηματογράφο; ’Όχι βροντοφωνούμε! 
Καί τότε τΐ θά γίνη; Άς ακούσου
με τόν χρονογράφο τής . εφημερίδας 
«Νέα» κ. Δη μ. Ψαθά.

«Ά ν έ ξα ι ρ έ σ ο υ μ ε ένα 
μικρό ποσοστό ταινι
ών, όλη ή υπόλοιπη 
προσφορά του εΐναι άσή- 
μαντη καί τιποτένια. Οί πηγές, άπ’ 
όπου αντλεί τήν έμπνευσή του εΐναι 
συνήθως τά καταγώγια,ό υπόκοσμος, 
ό γκαγκστερισμός καί ως ήρωές του 
άνθρωποι τής έσχατης υποστάθμης. 
Τό γδύσιμο τών γυναικών καί ή σε
ξουαλική δραστηριότητα, κατήντησε 
νά θεωρήται τό άκρον άωτον του ε
λευθέρου πνεύματος καί τής τόλμης 
(στρήπ - τήζ τών ήθοποιών του ω
ραίου φύλου).

Διότι άπλούστατα έκεΐνοι που δι
ευθύνουν τήν παραγωγή, δέν αποβλέ
πουν παρά στό χρήμα». Οί μεγα
λύτεροι στήν ηλικία (έμεΐς) πρέπει 
νά άντιδράσουμε σ’ αύτή τήν δολιο
φθορά τής νεανικής ψυχής, πού ά- 
συνείδητα καί μέ υπομονή σκάπτει 
τά θεμέλια' τής ‘Ελληνικής κοινωνί
ας, διά νά άνατιναχθή μέ τόν και
ρό στον άέρα, οπότε θά εΐναι πολύ 
αργά δι’ όλους μας.

Νά πηγαίνουμε τά παιδιά μας οτά 
καλά, στά ωφέλιμα φίλμς καί ν’ ά- 
ποψεύγουμε μέ σχολαστικότητα γε
ροντοκόρης τά αμφίβολα, τά κακό
γουστα καί τά εγκληματικά 
πού διδάσκουν τήν άν η
θικότητα, τήν πόρνε ί
α, τόν. εκφυλισμό καί
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Συνέχεια έκ της 1ης σελίδας) 

τήν 'Ελλάδα τών δύο ήτεεί- 
ρων καί πέντε θαλασσών, δ 
μεγάλος πολιτικός πού ή προ
σωπική του Ακτινοβολία ξε- 
πέρασε τά όρια τοΰ μικρού 
κράτους του καί κέρδισε τήν 
έκτίμησι τών ισχυρών τοΰ 
κόσμου παίρνοντας μιά θέση 
Απαράμιλλη άνάμεσά τους.

Εΐναι άπειρες οί επιτυχίες 
του, αμέτρητοι οί αγώνες κι’ 
οί νίκες του καί πικρές οί 
ήττες. Είναι μοιραίο όταν 
εμφανίζονται τέτοια φωτει
νά μετέο.>ρα νά εμπνέουν σ' 
άλλους θαυμασμό καί σ’ άλ
λους δέος. Οΐ "Ελληνες εΐναι 
άπ’ τή φύση τους άγνώμονες 
καί μεμψίμοιροι. Δέν λάτρε
ψαν δλοι τόν άργηγό πού μέ
σα σέ δυό τρομερές καταιγί
δες κράτησε σταθερά τό τι
μόνι κι’ ώδήγησε τό έθνος 
ένδοξα στό λιμάνι τής νίκης. 
Τό σαράκι τοΰ διχασμού χώ
ρισε τούς "Ελληνες σέ φί
λους κι’ εχθρούς. Άλλα ήταν 
τόσο Μεγάλος πού άπ’ αυτόν 
ώνομάσθηκαν οί οπαδοί του 
κι’ άπ’ αυτόν οΐ αντίπαλοί 
του. Μέσα στή μεγαλύτερη 
τραχύτητα τής πολιτικής άν- 
τιμαχίας μόνο οί οπαδοί του 
αναγνώριζαν πώς ή περίοδος 
πού κυβερνούσε ό Βενιζέλος 
ήταν μιά άπό τις πιό λαμπρές 
σελίδες στήν Ιστορία τής νεω- 
τέρας Ελλάδος.

Ή δρΰς ίπεσε κι’ ή πατρί
δα έχασε τό μεγαλύτερο κε
φάλαιο πού εΐχε στό ένεργη- 
κό της. Μεγαλοφυίες σάν τόν 
Βενιζέλο δέν γεννιούνται κά
θε τόσο, θάναι τυχερός ό τό
πος νά ξαναγεννήση άκόμη 
ένα τέτοιον καί σέ τούτον 
τόν αιώνα. Μεγάλος θεωρεί
ται πια άπ’ δλους τώρα, φί
λους καί πρωτινούς εχθρούς. 
Τώρα πού πέρασαν τάχρόνια 
κι’ έσβυσαν τά μίση κατατά
χθηκε άπ’ τήν 'Ιστορία στό 

I Πάνθεο τών Μεγάλων Αν
δρών τοΰ κόσμου ολου.

'Εκατό χρόνια άπό τή γέν- 
νησί του σήμερα νοιώθουμε 
καλύτερα πόσο δίκηο εΐχε δ 
Αμερικανός δημοσιολόγος 
Φρέντερικ Φόρντ δταν εΐπε :

«Ό Θεμιστοκλής άνέτρεψε 
τόν ανατολικό χείμαρρο καί 
διέσωσε άπό βέβαιο κατα
κλυσμό τόν δυτικό κόσμο. 
Τό ίδιο κι’ Βενιζέλος. Περιώ- 
ρι,σε τήν ασιατική θάλασσα 
μέσα στά δριά της...»

Τί νά γράψη κανείς γιά τή 
μεγαλοφυΐα πού έπί ένα τέ
ταρτο τοΰ αίώνος ήταν ή κυ
ριαρχούσα μορφή τής Ελλά
δος ή μεγαλύτερη πολιτική 
διάνοια πού γέννησε αύτός δ 
τόπος; Οί παλαιότεροι άπό 
μάς πρόλαβαν νά ζήσουν με
ρικές δοξασμένες μά καί πι
κρές μέρες μαζί του, πρό
λαβαν νά γνωρίσουν τήν με
γάλη προσωπικότητα τού 
’Εθνάρχη, πού πάντα έδει
ξε ιδιαίτερη στοργή γιά τό 
προσφυγικό στοιχείο. Μικροί 
καί μεγάλοι δμως τώρα άς 
στρέψουμε τή σκέψη μας γιά 
λίγο στό θρυλικό Άκρωτήρι 
οπού θά πλανιέται τό πνεύμα 
του, κι’ άς εύχηθούμε δ τό
πος αύτός νάχη τήν τύχη νά 
ξαναγεννήση έναν Βενιζέλο.

ΡΕΝΑ 8£Λ!ΣΣΑΡ!0Υ

(Συνέχεια έκ της 2ας.Σελίδας)
τήν αχαλίνωτη: τάση 
διά κάθε έλλειψι ήθι- 
κής άρχής.

Τί δέον γενέσθαι ; Ν’ άντιδράσου- 
με θετικά καί άρνητικά. Θετικά μέν 
μέ τήν άγρυπνη καί φωτισμένη α
γωγή, μέσα στήν οικογένεια, τό Σχο
λείο, τήν εκκλησία, τήν κοινωνία, ώ
στε μέσα στήν ψυχή τών νέων μας 
νά καλλιεργήσουμε ι
σχυρά αντισώματα, ‘ι
κανά νά έξουδετερώ- 
σ ο υ ν τά νοσογόνα μικρόβια. Κι’ 
όπως προτείνει ό γενικός Γραμμα- 
τευς τού Υπουργείου Παιδείας παι
δαγωγός μας κ. Ευάγγελος Παπα- 
νουτσος σ’ ένα του άρθρο στό «Βή
μα» τών Αθηνών μέ τόν τίτλο : «τό 
θέαμα καί οί Νέοι» «Έ ξ ά λ λ ο υ 
(καί τ ο υ τ ο τ ό θεωρώ 
άκόμη πιο σημαντι
κό) ματαιοπονούμε όταν 
μέ άπαγορεύσεις καί μέτρα άστυ- 
νομικά, συγκροτούμε τούς νέους μα- 
κρυά άπό τις κοινωνικές δυσοσμίες, 
πού αποπνέουν άπό τά κακά θεά
ματα. Δέν χρειάζονται αά φίλμς γιά 
νά διδαχθούν τό έγκλημα και τήν ά- 
κολασία. Οί πολιτισμένες κοινωνίες 
τούς προσφέρουν κάθε μέρα άπει
ρα παραδείγ.μοπα αληθινά, όχι πλα
σματικά, άπανθρωπίας καί διαφθο
ράς. 'Όλη ή άτμόσφαιρα τής ση
μερινής ζωής τών πόλεων, εΐναι μο- 
λυσμένη.-Διά νά μή δηλητηριασθόυν, 
ένα μέσον υπάρχει σίγουρο καί α
ποτελεσματικό : Μ έ τήν ά
γρυπνη καί φωτισμέ
νη αγωγή, πού βατούς 
δ ώ σ η ‘ ή οικογένεια καί τό Σχο- 

I λείο, νά καλλιεργηθούν μέσα στό

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ

ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ-ΓΕΡΜΕΗΟ
Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας 

πως θά λέγαμε σήμερα,--- γιατί μό-
λ^ς εΐχε γεννηθή ή μητέρα του κατά 
τή Μυθολογία πάντοτε τόν εΐχε ά- 
ποθέσει σέ δάσος, δπον τά πόδια 
του, γυμνά καί εκτεθειμένα καθώς 
ήταν στον ήλιο, εΐχαν μαυρίσει καί 
ή μαυρίλα αύτή τού εΐχε μείνει γιά 
ολη του τή ζωή.—Εΐχε λοιπόν μ έ- 
λ α ν α πόδια (Μελάμπους).

«Κάποτε, καθώς έκοιμάτο, δυό φί
δια, πού είχαν μείνει άπό μικρά όρ- 
φανά άπό γονείς καί πού τά εΐχε 
προστατεύσει ό ΑΑελάμπους, ήλθαν 
άπό ευγνωμοσύνη, τού καθάρισαν μέ 
τή γλωσσά τους τά αύτιά καί τού έ
δωσαν τήν ικανότητα νά έννοή τή 
φωνή τών ζώων μικρών καί μεγάλων 
καί νά προλέγη δ,τι έμελλε νά συμ
βή στους άνθρώπους.

«'Η ικανότητα αύτή τόν ώφέλησε, 
γιατί κάποτε άπό ένα παράπτωμά 
του εΐχε κλεισθή στή φυλακή. Τά 
σκουλήκια ιτού κατάτρωγαν τά ξύλα 
τής φυλακής του, τόν πληροφόρησαν 
ότι ή φυλακή εΐναι έτοιμη νά υποχώ
ρηση καί νσ. σωριασθή καί θά τον 
πλάκωνε. 'Ο .Μελάμπους παρακάλε- 
σε τό δεσμοφύλακά του, τόν έβγαλε 
εξω και εύθύς αμέσως σωριάσθηκε 
σέ έρείπια ή φυλακή».

Φθάνει κάποτε τό πούλμαν ατό τέ
λος τού προορισμού του, τερματί
ζει καί οί έκδρομεΐς μας άποβιβά- 
ζονται.

Μαγευτική πραγματικά ή τοποθε
σία μέ τά κάτασπρα σπιτάκια της, 
πού σκαρφαλώνουν στή ράχη τής 
πλαγιάς, (μέ τά συγχρονισμένα κεν
τράκια της στην ακροθαλασσιά, μέ 
τη γαληνεμένη της θάλασσα, πού 
λούζει ρέ τά καθαρά νερά της τά κά
τασπρα κοχλάδια της άπέραντης α
κρογιαλιάς της.

Μάς άνέμενε έκεί, πριν άτΓο μάς 
φερμένος μέ τήν οικογένεια του ό λί
αν προσφιλής μας κ. Άντ. Τζιζής, 
γιά νά τίμηση τήν εκδρομή μας, ό
πως τιμά τώρα παράλληλα μέ τόν 
καθ’ ολα άξιο πολιτευτή μας κ. Σάβ
βα Παιπαπολίτη μέσα στό Ελληνικό 
Κοινοβούλιο τήν Πατρίδα μας, πού 
τόν γέννησε.

Ενωμένοι όλοι βρήκαμε ένα κέν
τρο — τό μόνο πού έμενε ελεύθερο 
άπό άλλους εκδρομείς — καί πήρα
με τις θέσεις μας, στό παραλιακό 
του υπόστεγο. Πρώτη μας φροντίδα 
νά δώση καθένας τήν παραγγελία 
του γιά τό ψάρι, πού προτιμούσε. 
Καί ήταν φρεσκότατα τά ψάρια.

Στενός καί ζεστός ό κύκλος μας 
οικογενειακός καί πατριωτικός. Στον 
κύκλο αυτό έπρεπε νά δημιουργηθή 
ατμόσφαιρα εύθνμίας καί χαράς. 
Καί πρώτος δημιουργός της ό άφθ<χ· 
στος σέ χιούμορ καί ανεξάντλητος 
σέ άνέκδοτα καί ευθυμολογήματα, 
παρμένα όλα άπό τή ζωή τού Λιβι- 
σιού ό κ. Άντ. Τζιζής. Δεξιοτέχνης 
στή διήγηση ή τήν περιγραφή καί 
πάντα ακούραστος, εΐχε μαγνητίσει 
τούς πάντας. Γέλια ξεκαρδιστικά και 
ασυγκράτητα άπ’ όλες τις πλευρές.

Συμπλήρωμα τών ανεκδότων κλ.π., 
τού κ. Τζιζή γιά τή δημιουργία άτ.μο 
σφαίρας καθαυτό λιβισιανής έρχεται 

ϊ τώρα και ή σούστα ή άθάνατη, ή σου 
στα ή λιβισιανή. Πρόθυμοι όρνανο- 
παΐκτες, άλλά καί μαέστροι στήν τέ
χνη τους ό κ. Μιχ. Τσίλλερ μέ τό 

ί βιολί καί ά κ. Γ. Παναγής μέ τήν 
κιθάρα. Πρώτος, πού έσερνε τή σού
στα ό κ. Τζιζής καί κατόπιν άλλοι 
καί άλλοι μεταξύ τών οποίων, καί 6 
ύποφαινό-μενος — παρά τή συνήθειά 
του — άπό ξέσπασμα ενθουσιασμού.

Άλλα εΐναι καί ώρα γιά φαγητό. 
Τά ψάρια έτοιμα καί όλοι τώρα στις 
Θέσεις τους. Παραλαμβάνει καθένας 
τήν παραγγελία του μέ τήν απαραί
τητη ρετσίνα, καί τό φαγοπότι αρ
χίζει. Ή όρεξη δέ λείπει. Καί τά ά- 
τέλειωτα ανέκδοτα τοΰ κ. Τζιζή λες 
καί γαρνίρουν τό: καταβροχθιζόμενα 
καί άνοίγοσν περισσότερο τήν όρε
ξη.

Διάρκειας μεγάλης τό γεύμα καί 
τά εύθυμολοΥήμσι'σ, που τά διέκοψε 
ώς τόσο ένα ξέσπασμα τού συνεφισ- 
σμένου καιρού μέ βροχή, πού αναγ
κάζει τούς εύθυμους πλέον έκδρομεΐς 

. μας νά συγκεντρωθούν στήν αίθουσα 
τού κέντρου, έγκαταλείποντας τις 

। θέσεις τους, πού δέν ήσαν καί τόσο 
j προφυλαγμένες άπό τή βροχή.

Μικρής διαρκείας ή βροχή, άλλα, 
καί ή ώρα εΐχε ήδη προχωρήση. Δέν 
άργησε πολύ, καί ή ’Αρχηγός δ)νίς 
I εωργαλίδαυ δίδει τό σύνθημα γιά 
αναχώρηση. Επιβιβάζονται όλοι στό 
πούλμαν γιά επιστροφή καί μεταξύ 
όλων τώρα καί ό ·κ. Τζιζής.

Ξεκινά τό πούλμαν στον Ανηφορι
κό του τώρα δρόμο. Τά τραγούδια 
τής Μυρτώς Δούλη, πού τή συνοδεύ
ουν καί τά άλλα κορίτσια μας, γλυ
καίνουν τις άκοές .μας. Άλλα καί τά 
ενδιάμεσα άνέκδοτα τού κ. Τζιζή μάς 
έκαμαν εύχάριστη τήν όλη διαδρο
μή. .

Ή εκδρομή μας αυτή ξεπέραυε 
πραγματικά κάθε άλλη προηγούμενη 
σέ ευθυμία καί χαρά.

MIX. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

αίμα τους ισχυρά άντισώματο:, ‘ικα
νά νά εξουδετερώσουν τά νοσογόνα 
μικρόβια». Άρνητικά θ’ άντιδράσου- 
με, άν προσέχουμε τί θεάματα βλέ
πουν τά παιδιά μας, σέ τί θεάματα 
τά πηγαίνουμε. Νά κάνουμε κατά 
τό δυνατόν, την κατάληλλη διδακτι
κή έκλογή τών ταινιών.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛίΔΗΣ
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«Εϋανδρον KO! άριοτοτθκον» άποκαλοδοον άλλοτε τήν πο- 

λυαγαπημένη μας χαμένη πατρίδα δαοι ήταν οέ Οέσι νά τήν έκτι- 
μήσουν. ’Άν δέν μ’ άπατά ή μνήμη—κι’ άς μοϋ ουγχωρεθη άν 
κάν» λάθος—ό αείμνηστος Άνδρέας Ίκαννίδης ήταν εκείνος 
που άγαποϋοε περισσότερο τόν χαρακτηρισμό αυτόν.

Δεν εΐχε άδικο. Δέν ύπάρχει ίσος άλλη πάλη ή ελληνικό 
χωριά ναχη νά επίδειξη -τόσους διαλεχτούς γόνους σέ τόσο με
γάλο ποσοστό δσο τό μικρό μας Λιβίσι. Χωμένο μέσα στήν Τουρ
κία διατήρησε άθικτο τον Ελληνισμό του μέσα στοάς μαύρους 
αιώνες τής σκλαβιάς. Καθαρά αμιγής ελληνικός 6 πληθυσμός του. 
Πολλοί οι εκλεκτοί; λίγοι οί ασήμαντοι. Κανένας αγράμματος 
τά τελευταία χρόνια όταν σ’ άλλες πόλεις τής Ανατολής διδά
σκονταν κι’ ή χριστιανική θρησκεία ακόμα στήν Τουρκική γλώσσα.

Πόσοι άπ’ τους Λιβισιανοϋς ήξεραν Τούρκικα; "ελάχιστοι. 
Κι’ αΰτοί οί λίγοι τά μάθαιναν τόσο όσο τούς χρειάζονταν για 
νά συννενοηθοΰν μέ τις Αρχές ή το κατώτερο τουρκικό στοι
χείο που καλλιεργούσε τά κτήματά τους.

ίο όνειρο κάθε Μακρηνο-λίβισίανοϋ ήταν νά σπουδάση τά 
παιδιά του. Κι’ ατέλειωτη σειρά άπό επιστήμονας, που τίμησαν 
τήν καταγωγή τους, έχει νά επίδειξη ή πατρίδα μας άπ’ τσ πα- 
ληά χρόνια ως σήμερα.

Την αγάπη αύτή στά γράμματα καί στήν Επιστήμη τήν ένέ- 
πνευσαν οί δάσκαλοι αρχίζοντας άπ" τόν Μεγάλο Δάσκαλο Μι
χαήλ Μουσαίο ως τους τελευταίους θερμούς ευαγγελιστής τδν 
γραμμάτων, τής θρησκείας και τής Εθνικής "ιδέας. Αΰτοί ένέ- 
πνεαν στά παιδιά τή δίψα γιά τή μάθηση καί τό γαλοσχοΰσσν μέ 
τον πόθο τής Επιστήμης.

Κι' ή παράδοοις συνεχίζεται, Οί Μακρθνο-Λιβισιανοι κατέ
χουν και στή νέα πατρίδα τις αψηλότερες επιστημονικές καί κοι
νωνικές θέσεις. Αμέτρητη στρατιά άπό επιστήμονας έχει νά έπί- 
δείξη ή νέα γενεά, Καθηγητάς Πανεπιστημίου, ιατρούς, δικηγό
ρους, φιλολόγους, μαθηματικούς, αρχιτέκτονας^ μηχανικούς, χη
μικούς, φαρμακοποιούς καί τόσους άλλους όλων των ειδικοτήτων. 
Παντού έχουν τό προβάδισμα ο’ όλους τούς τομείς, τής επαγ
γελματικής καί κοινωνικής δραστηριότητας.

Σήμερα δυό διαλεχτά τέκνα της αντιπροσωπεύουν τόν ‘Ελ
ληνικό λαό μέσα στή Βουλή τών 'Ελλήνων *0  βουλευτής Αθη
νών κ. Αντώνιος Τζιζής, καί ό βουλευτής Πειραιώς, κ. Σάββαςί 
Παηαπολίτης. 'Ενα άλλο νέο βλαστάρ: της «ξελέγη Δήμαρχος Η. ί 
Σμύρνης. '0 κ. ’Αθανάσιος Άντ. Παπαθανασίου.

Ποιά άλλη Μικρασιατική πόλη έχει τήν τιμή νάχη δυό τέκ
να της μέσα στή Βουλή; Ποιά μπορεί νά περηφανευθή ότι έχει 
νά επίδειξη τέτοιους γόνους;

Άς είμαστε λοιπόν περήφανοι γιατί καταγόμαστε άπ’ τή j 
μικρή άλλα ένδοξη αύτή πατρίδα. Άς συσπειρωθούμε μέ αγάπη 
γύρω άπ" τήν ανάμνησή της κι' άς προσπαθήσουμε νά έμφυσήσοιι- 
με και στις επόμενες _ γενεές τήν υπέροχη αύτή κληρονομιά ϊ 
ώστε πάντοτε ή πατρίδα μας νά έξσκολουθή νσναι «Εύανβρος 
κσί Άριστοτόκος».

PENA ΜΑΙΣΣΑΗΰΥ - ΠΑΙΙΑΝΗΝΙΟΥ
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Ή έφημχρίδα μας είναι μι
κρή κι’ ή ιτέννα αδύνατη γιά 
νά γράψη γιά τόν Μεγάλο καί 
Δυνατό όίνδρα. ’Αλλά θά ήταν 
παράλειψη νά μήν αφιέρωση 
έστω κι’ αύτά τά φτωχικά 
λόγια, μ.έαα στον γενικό έορ- 
τασμό γιά τήν εκατονταετη
ρίδα απ’ τήγέννησι ’Εκείνου, 
πού μαζί, μ’ δλα τ’ άλλα, ήταν 
κι’δ πατέρας τής προσφυγιάς.

Εκατό χρόνια συμπληρώ
θηκαν άπό τή γέννησι τοΰ 
Ελευθερίου Β«νιζέλου στις 
Μουρνιές τον Αύγουστο τοΰ 
1.864, Στιγμή σημαδιακή γιά 
τήν Ιστορία τοΰ Έθνους. 
Κανείς δεν ξέρει ποτέ τί μπο
ρεί νά βγή άπό τό κάθε μω
ρά πού βρίσκεται, στό λίκνο. 
Μαστό φτωχικό εκείνο λίκνο 
στις Μουρνιές παράστεκε σί
γουρα ενα Αόρατο λαμπρό Α
στέρι πού ώδήγησε τό μικρό 
του ένοικο νά γράψη τις πιο 
δοξασμένες σελίδες τής νεο
ελληνικής ιστορίας.

Τό παιδί μεγάλωσε κι’ ή 
φλόγα τής λευτεριάς πού τόν 
έκαιε καθρεφτιζόταν μέσα 
στ’ ανήσυχα μάτια του. Πήγε 
στήν ’Αθήνα νά σπουδάση έ
χοντας τόν πόνο τής σκλα
βωμένης πατρίδας στήν καρ
διά του. Γύρισε στήν Κρήτη

ΛΙΓΗ ΓΑΛΗΝΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ
Βέβαια ό τίτλος αύτός θυμίζει 

παραγγελία σέ γκαρσόνι. “Ομως 
οάς έξομολογούμαι πώς τριάντα 
χρόνια τώρα άναζητάω κάποιο κέν
τρο πού νά μπορεί νά μού προσφέ
ρει όσα όσα τούτο τό πράμα, πού 
6έν ξέρουμε Ακόμα άν εΐναι μεζές, 
φαί, η φρούτο ή κάν ποτό, σάν τό 
νέκταρ τών Αρχαίων θεών παραδεί
γματος χάριν. Γαλήνη τήν λέν καί 
δέν ξέρουμε τί ’ναι. Νά μην ήμουνα 
Αρβανίτης νά τήν έλεγα γ’λ’ν νά μου 
θύμιζε γζο’ν καί νά ,μού ’κόβε τήν ό
ρεξη. Μά άρβανίτης δέν είμαι, κ’ έ
τσι τήν άποζητάω κάθε χρόνο- καί 
πιο πολύ, καί κάθε χρόνο Ανακαλύ
πτω πώς είναι ακόμα πιο φευγαλέα 
άπό τά πέρσο.

Κάθουμαι στ’ ακρογιάλι τής Νέ
ας Μάκρης καί ψιθυρίζω «Λίγη Γαλή
νη παρακαλώ» κ’ έρχεται τό άδιόρ- 
θωτο κύμα της και ,μέ κάνει λούτσα, 
Μά δέν τό βρίσκω αφύσικο. Λωλή ή 
Μάκρη, λωλός έγώ, λωλό καί τό κύ
μα. Μά ιττέκουμαι στό μπαλκόνι τοΰ 
σπητιού μου καί αναστενάζω «Λίγη 
Γαλήνη παρακαλώ» καί περνά ένα 
ύπερμοντέρνο λεωφορείο καί άμολά 
κάτω άπό τή μύτη του ένα σύννεφο 
καυσαέρια. Καί λέγαμε, πώς τά γκα
ζοζέν τής Κατοχής, δέν 6ά τά ξανα
βλέπαμε ποτέ ιτιά. Ώσπου κλείνου- 
μαι κατάμονος στό γραφείο μου, στό 
σπιτικό μου, και λέω,: Βρέ, 6ρέ, βρε 
σάν νά τήν πιάσαμε τή Γαλήνη. Μά 
νά που σκίζουν τ’ άψτιά μου καί τά 
δύο. Γαϊδουροσκούζει ό διπλανός 
συγκάτοικος στό πιτσιρίκο γιό του. 
«Νά σού πάρει ό Διάολος τόν Πατέ
ρα» και άπαντά ό πιτσιρίκος κανα
κάρης. «Νά πάρει ό Διάολος τό γιό 
σου» θά ήταν κατ’ εικόνα καί όμοί- 
ωσιν πατρός. Αλλά φαίνεται πώς ό- 
πάρχουν παραλλαγές άπό πατέρα σέ 
γιό. Πήγα πρός στιγμήν νά σκούξω 
καί νά ρωτήσω. «Καλά έσεΐς, μά τήν 
Μαμά τι τήν έκάνατε;», μά σκέφθη- 
κα Αμέσως πώς θά εΐχε κάνει τό τα
ξίδι πολύ πιο πριν. Καί έσκυψα στή 
δουλειά μιά καί. είχε έξαντληθή ολσ

τό σοί. Αμ δεν Φοβερός σαυατάς 
ακούστηκε άπό τόν τοίχο. Λές κΓ ό
λα τά διαθέσιμα πνευστά τών Αθη
νών εΐχαν χωθη στον τοίχο μου. Δεν 
είναι τίποτα μου λέει ή γυναίκα μου. 
ό άπό πάνω πλένει τά χέρια του. 
Φαντάζομαι πώς αυτό τό φαινόμενο, 
θά λέγεται έπιστημσιικά, «υδραυλι
κές τηλεπικοινωνίες». Κ’ έτρεξα ν’ α
ναζητήσω τή γαλήνη κάπου άλλου, 
νσ έπικοινωνησω τουλάχιστον καί 
γώ ύδραυλικώς μέ κάποιον άλλον. 
Μα ό δρόμος ήταν καμένος, όχι άπό 
άλλον όμοούσιον τφ πατρί, άλλά 
διότι ή λεκάνη μας έκαμνε έμετό, 
γιατί εΐχε φράξει ή άποχεάιχση. Αύ- 
τό λέει γίνεται επειδή τό σπίτι εί
ναι... καινούργιο. Άν ήταν παλιό... 
Άλλά δέν εξεπλάγην γιατί έχω πια 
ξεπεράσει τό στάδιο τών εκπλήξε
ων.

Είπα νά τραβήξω σέ καμμιά ερη
μική ακτή. Πάω στή στάση. “Ημου
να μόνος. Είπα δόξα σοι ό Θεός. 
'Έρχουνταΐ- δυο —- τρεις ακόμα Ξα
νά 'πα δόξαάσι ό Θεός. Νάσον κΓ 
άλλοι δέκα'. 'Αναστέναξα καί έπαψα 
νά μετρώ. Έρχεται τό Λεωφορείο 
Περιμένω κοσ.μιώτατα ν’ ανοίξει ή 
πόρτα. Πρώτος ήμουνα, αφέντης ή
μουνα, σκε'φθηκα, ό βλάξ. Ξάφνου 
σκούντα δεξιά σκούντα: ζερβά, έμ
παιναν άπό δω κΓ άπό κεΐ καί γώ 
πσράσταινα τό εκκρεμές. Ζαλίστηκα 
άπό τό σπρώξιμο ‘Όταν, ήσθάνθην 
έν πράγμα: νά σαλεύει όπισθέν μου 
καί νά μέ ανυψώνει είς τόν αέρα. 
«Ιέ!» δέν έπρόλαβα νά πιρ,. Τό 
πράγμα είχε εισχωρήσει στά σκέλη 
μου καί ήταν προφανώς κεφαλή μέ
γαιρας άν κρίνω άπό τόν φόρτακσει- 
δή κώτσον πού έχόσμη την άκοσμον 
κεφαλήν. Καί προσπαβούσε ή -άγε- 
λαδοειδης κεφαλή νά άνοίξει δρόμο 
στο όβούζιον πού άκολουθοΰσε καί ό 
Θεός ξέρει πού κατέληγε. 'Έτσι πού 
λέτε μπήκα στο λεωφορείο άεροπο- 
ρικώς καί γιά νά μην πολυλογώ έ
φτασα στο τέρμα τών τερμάτων. Σ’ 
αστό πού νόμιζα έρημικόν παράκτιον

ι όαουλιον.
ϊ Πραγματικά δέν φαινόταν ψυχή. 

Κάθησα κάπου χάμω. Μά τινάχτηκα
; πάνω, γιατί βροντώδης στεναγμός 
άνακουφίσεως μέ προειδοποίησε γιά 
τόν κ ίνδυνο πού παραφύλαγε οπό δι
πλανό θάμνο. Τόπος σκιερός μέ πε- 
ρίμενε πιό κάτω. Μά διπλός στενά-, 
γμός αδημονίας μέ πληροφορούσε 
γιά τό άδυτο τής σκιάς. Κάπου κα
τέληξα καί κάθησα. Πες πώς οί στε
ναγμοί ήταν θαλασσινός φλοίσβος, 
σκέφθηκα καί κάπως ηρέμησα. 'Ώ
σπου κάποιο παράξενο χαρχαλητό 
ακούστηκε κοντά. Φωνή έμοιαζε καί 
φωνή δέν ήταν, Μούζικα έμοιαζε καί 
μούζικα δέν ήταν. Ζβίν, ζβίν έκανε

■ και σβιδόνιν δέν ήταν. Άντρανού ξα- 
I ναντρανού, άφκρουόνουμου. Τού δια- 
! όλου τό ζώ, τρανζίστορ ήταν.
> Γι' αύτό κατέληξα στό Οίνο --ζυ- 

ϋεστιατόριον Καφέ—μπαρ καί πα- 
ράγ-γειλα σέ πείσμα παντός λογικού 
όντος. «Λίγη Γαλήνη παρακαλώ». 
Άλλά τό γκαρσόνι ήταν τής ιδίας 
σχολής μέ μένα. Δέν έξεπλάγη. Έ
φυγε ατάραχος, Χρόνια εΐχα νά νιώ·- 
σω τέτοια έκπληξη καί περίμενα Ο
λος περιέργεια νά δώ τί θά μου φέ
ρει. Γύρισε -μέ τήν ίδια άταραξία καί 
μοβ ’ψερε ένα υποβρύχιο!

—Ή Γαλήνη στό ώποβρύχιο; — 
‘Ερωτώ.

— Δέν έχω πατάτες. — Άπαντά.
—Πατάτες;—Ερωτώ σάν χαζός.

—Γαλήνη ζητήσατε. ΟΙ πατάτες εΐ
ναι ύπό τήν γην, Μή έχοντας τίπστα 
υπό τήν γην, σάς προσφέρω κάτι πού 
εΐναι ύπό τό ύδωρ. Όπερ έν καί τό 
αυτό.

Αυτή τή Φορά κρυφοχαμογέλασε 
κάτω άπό το μουστάκι του Είσέ- 
πραξα τό κρυφοχαμόγ'ελο καί τό μά
θημα. Θυμήθηκα τό τραγούδι. «Τό 
Φάληρο εΐναι κοντά νά πάει νά σέ πε 
τάξει», άνοιχτοχαμογέλασα καί τρά
βηξα κατά τό Φάληρο, άκολουθώντας 
■ιή σύσταση του γκςιροονιού.

’Άν θέλετε μ’ άκολουθεϊτε.
ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

επιστήμονας μέ τή λατρεία 
της μητέρας 'Ελλάδος σάν 
ιερή παρακαταθήκη. ΚΓ άντι 
νά σκύψη πάνω στά νομικά 
χαρτιά του πήρε το ντουφέ
κι καί βγήκε ατά βουνά. ’Ε
παναστάτης μέ τόν έρωτα 
τής Ελευθερίας στήν καρδιά 
έγινε ή σπίθα πού άναψε τήν 
Επανάσταση κΓ άπετίναξε τόν 
βαρύ ζυγό.

Άπ’ τό θέατρο τής Κρήτης 
Υ> τεράστια πολιτική του διαίσ 
θηση, ή πραγματικά προφη
τική του ενόραση κΓ ό ιερός 
πατριωτισμός του τόν έφε
ραν στή σκηνή τής Έ?„λά8ος 
γιά νά όραματισθή και νά 
πραγματοποιήση τό μεγάλο 
του όνειρο. Τήν επέκταση 
τοΰ ελληνικού Κράτους μέσα 
στά εθνικά δριά τουμέ ομοιο
γενή πληθυσμό δπως ποτέ 
άλλοτε δέν ήταν έτσι. Τό 
πρόγραμμά του ήταν πλατύ 
καί μεγάλο δσο πλατεία καί 
μεγάλη είναι ή Ελληνική 
’Ιδέα.

Πριν ακόμα μπει στήν ‘Ελ
ληνική Βουλή εΐχε κερδίση 
τήν καρδιά δλων τών Ελλή
νων. 'Ηταν ο Κυβερνήτης 
πού περίμεναν τόσο οί ελεύ
θεροι μέσα στον ελληνικό 
χώρο δσο κΓ οί αλύτρωτοι 
έξω άπ’ αυτόν. 'Ο ένσαρκω- 
τής τής Μεγάλης 'Ελληνικής 
Ιδέας, ό άνθρωπος πού θά 
τούς ώδηγοϋσε στά μεγάλα ! 
πεπρωμένα τής Φυλής.

Καί τούς ώδήγησε. Μέ τήν 
έμφυτή του ψυχραιμία καί 
σύνεση Αντιμετώπισε ολα τά 
τά εθνικά προβλήματα. Μέ ί 
τήν πολιτική του δεξιοτεχ- 
νία, τήν πνευματική του εύ- 
λυγισία καί τόν σωστό προ
σανατολισμό του στή διεθνή 
ατμόσφαιρα έκανε συμμαχίες 
πολύτιμ.ες ένώ ταυτόχρονα 
ώργάνωνε τό στρατό ναναι 
έτοιμος. Άπό πόλη σέ πόλη 
έτρεχε γιά νά κερδίση τήν 
συμπάθεια τών Ισχυρών γιά. 
τήν έλληνική υπόθεση άφί- 

ί νοντας πίσω του μιά λάμψι 
σάν άστέρι. 'Όταν δέ ήρθε ή 
ώρα μέ μιά ταχύτητα αστρα
πής, πήρε τήν Απόφαση καί 
μέτόν άφθαστο πατριωτισμό 
του ύψωσε τήν ‘Ελληνική 
σημαία σέ τόπους πανάρχαια 
έλληνικούς γιά τούς οποίους 
χρόνια θρηνούσε κΓ ονειρευό
ταν όλο τό γένος.

Άφοΰ χόρτασε ό λαός μέ 
τήν νίκη καί τήν δόξα τών 
Βαλκανικών πολέμων ήρθε ο 
μεγάλος πόλεμος νά. συντα- 
ράξη τήν οικουμένη. ΚΓ εκεί 
ή μικρή ‘Ελλάδα έπαιξε τόν 
μεγάλο ρόλο της. Καί πριν 
άκόμα καταλαγιάση η αχός 
τής μάχης, πριν ακόμα ό κα
πνός διαλυθή πάνω άπ’ τά 

ι ερείπια, σήμανε ή ύίρα τής 
πολιτικής καί. τής διπλωμα
τίας. Μέσα στά πολιτικά επι
τελεία τών κρατών είχαν Αρ
χίσει κΓ δλα νά κλώθουνται 
τά ύφάδια τής Μοίρας πού 
κανονίζει τις τύχες τών 
λαών. Έδώ έλαμψε ή μεγα- 
λοφυΐα τοΰ Βενιζέλου. Μέ 
τήν πειστική του εύγλωτία, 
τήν πολιτική του οξυδέρκεια, 
και. τήν διπλωματική του δε- 
ξιοτεχνία γίνεται έ θριαμβευ- 
τής τής συνθήκης πού έκανε

Σνιιέχδία: εί$ τήν 4ην Σελίδα

Στό προηγούμενο φύλλο 
εκδηλώσαμε μέ λίγα λόγια 
τή συμπάθεια καί συμπαρά
στασή μας στόν αγώνα τών 
Αδελφών Κυπρίων καί διά 
τούς διωγμούς, Απελάσεις καί 
παντός είδους έξευτελισμούς 
τών Έλλήνοιν τής Κωνσταν
τινουπόλεως άπό τήν θηριώ
δη Τουρκική μανία. Τή στι
γμή δμως πού γράφονται οί 
γραμμές αύτές δραματικά γε
γονότα έφεραν τό Κυπριακό 
πρόβλημα στήν όξύτερη φά
ση του πού ν’ άποτελή άμεσο 
απειλή κατά τής ειρήνης τοΰ 
κόσμου.

Οί Τούρκοι, πού μπορούν 
νάναι ύπερήφανοι διά τήν 
άγνοια κάθε βαθύτερης έν
νοιας πολιτισμού έξεδήλωσαν 
πάλι τά βάρβαρα ένστικτά 
τους μέ τήν ίδια γνωστή κτη
νώδη βία τήν όποιαν έμεϊς οί 
"Ελληνες τής Μικρας ’Ασίας 
έγνωρίσαμε πικρά στό παρελ
θόν. 'Ολοκληρωτική έξολό- 
θρευση τοΰ έλληνικοϋ στοι
χείου στήν Κωνσταντινού- 
πολι, τήν πανάρχαιη έδρα τής 
ορθοδοξίας μας, καί βομβαρ
δισμοί αμάχων πληθυσμών 
στήν Κύπρο μέ θύματα Ανυ
περάσπιστα γυναικόπαιδα κΓ 
Αθώα βρέφη, είναι τά νέα 
άνανδρα κατορθώματα τους. 
Τό κακό δμ,ΐιΐς είναι δτι δλα 
αύτά επαναλαμβάνονται ύ
στερα άπό τόν τελευταίο πό
λεμο κατά τόν όποιον ή Ελ
λάς προσέφερε τόν έαυτόν 
της ολοκαύτωμα γιά τον θρί
αμβον τής Δικαιοσύνης καί 
τής ελευθερίας τών λαών.

Φαίνεται πώς είναι ή μοί
ρα τού Ελληνισμού νά διδά-

σκη άπό τή μικρή αύτή γω
νιά τής γης, τό φως τοΰ πο
λιτισμού καί τών ανθρωπί
νων ’ ιδεωδών στον κόσμο. 
Μήπως ήρθε πάλι ή στιγμή 
νά έπαναλάβη ή μακραίωνη 
παράδοσις τής Φυλής ένα 
καινούργιο «θαύμα» γιά νά 
δώση γιά μιά Ακόμα φορά τήν 
κατάλληλη απάντηση σ’ αυ
τούς πού επιβουλεύονται τό 
Δίκαιον καί τήν ’Ελευθερία ;

Εϊμεθα όμως βέβαιοι δτι 
δλοι οί άνθρωποι πού σέβον
ται τήν Ανθρώπινη Αξιοπρέ
πεια καί τήν έχουν στήσει 
σάν ένα μνημείο πολιτισμού 
θ’ άφυπνισθούν γρήγορα Από 
τόν λήθαργο πού τούς βύθι
σε ή Αντίθετη προπαγάνδα 
και θά διαπιστώσουν πού βρί
σκεται τό Δίκαιον καί ή Α
λήθεια. Άλλά είτε διαφωτι- 
σθή τελικά ή παγκόσμια κοι
νή γνώμη είτε εξακολουθεί 
νά άγνοή τήν Αλήθεια, έκού- 
σια ή Ακούσια, τό Ελληνικό 
Έθνος θά δώση γιά άλλη μιά 
φορά ένα μάθημα στήν Αν
θρωπότητα. Θά τής ύπενθυ- 
μίση δτι. εΐναι πάντοτε έτοι
μο νά προασπίζη δχι μόνον 
τά δικαιώματα του άλλά καί 
κάθε έννοια Δικαιοσύνης, ’Ε
λευθερίας, και Ανθρώπινης 
Αξιοπρέπειας.

Άλλά άς ευχηθούμε δτ«. 
δέν θά εύρεδή μπροστά στήν 
ύστατη αύτή ανάγκη. Άς έλ- 
πίσαυ,με δτι θά βρεθή μιά ει
ρηνική λύσις γιά ν’ Αποκτή- 
ση ό Κυπριακός λαός τήν Α
νεξαρτησία του χωρίς νά γί- 
νη ή θρυαλλίδα πού θ’ άνα- 
τινάξη τήν ειρήνη τοΰ κό
σμου στον Αέρα !

Ρ. Β.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΝΙΧΧΤΧΙΧ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΤΟΝίΟΣ ΤΖΙΖΗΣ
Κατόπιν ένεργειων τοΰ εκλεκ

τού πατριώτου μας καί δουλευτοΰ 
Αθηνών κ. Άντιονίου Γ. Τζιζή. 
έχορηγήίίη οικονομική ένίσχυσις 
προς τόν Σίλλογον άπό διαφό
ρους Κρατικά? πηγάς.

Ή έφημερί-ς «ΑΙΒΙΣΙ» επω
φελείται. τής ευκαιρίας διά νά ΰ- 
πενδυμίση εις τους πατριώτας τάς 
πολλαπλά; υπηρεσίας καί τήν 6ο- 
ή·θειαν που ό Αγαπητός συμπολί
τη; μας κ. Αντώνιος Τζιζής προ
σέφερε προς τόν Σύλλογον καί 
τούς πατριώτας του καί νά έκ
φραση και δημοσία τάς ευχαρι
στία; καί τήν .-αγνωμοσύνην το>ν 
προς τόν θερμόν πατριώτην, ό ό
ποιο; τιμά τήν πατρίδα καί τους 
συμπολίτας του,

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τοΰ 
ί Συλλόγου άπέστειλε τήν κάτωθι 
ευχαριστήριον επιστολήν προ; τον 
κ. Αντώνιον ΤζΨήν και θά δργα- 
νώση μίαν συνεστίασιν προς τι-

μήν του εντός τών προσεχών ή
μερων.

ΕΝΩΣΙΣ ΜΑΚΡΑΝΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ «Η ΜΑΚΡΗ» 
Σατωβριάνδου 4 καίΔώρου γωνία 

7ος όροφος - Γραφ. 14
Άρ. Πρωτ. 105

Έν Άθήναις τή 6 - 7 1964 
Προς

τόν άξιότιμον κ.’Αντώνιον Τζιζήν 
Βουλευτήν ’Αθηνών

Έ ν τ α ΰ θ α 
Άγάπητέ μας φίλε,

Δέν βρίσκομε λόγια νά. σέ ευ
χαριστήσουμε διά το νέον δείγμα 
τοΰ ενδιαφέροντος σου πρός τόν 
Σύλλογον.

Βδρισκόμεθα ε’ις τήν εύχάρι- 
στον θέσιν νά σοΰ άναγγείλλωμεν 
ό'τι τό ποσόν, τό όποιον χάριν είς 
τί; ένέργειές σου ένέκρινε τό 'Τ- 
πουργεϊον,’ εΐναι στά χέρια μας 
καί νά είσαι βέβαιος δτι. θά δια- 
τεθή διά. τόν καλύτερον σκοπόν.

Τό ενδιαφέρον σου διά τόν 
Σύλλογον μάς σνγκινεϊ καί ή πα
ρουσία σου μας δίδει φτερά διά 
τήν συνέχισιν τής Αποστολής μας. 
ΤΙ τελευταία έκδρομή θά μάς μεί
νει αλησμόνητη και σέ παρακα- 
λοϋμε νά σέ έχουμε πάντοτε κον
τά μας.

Μαζί μέ τις ευχαριστίες μας 
σοΰ στέλνομεν τούς θερμότερους 
ιριλικούς και πατριωτικούς χαι
ρετισμούς μας, μέ τήν πεποίθησιν 
δτι σέ έχουμε συμπαραστάτη στήν 
έκπλήρωσιν τών υψηλών Ιδανικών 
καί τών ευγενικών επιδιώξεων 
τοΰ Συλί.όγου μας.

■ 'Τμέτεροι
Ό Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΓΤΡΗΣ
Ή Γεν. Γραμματεΰς 

ΜΑΤ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
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TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ 

wiinrm! ίιι irlw
Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

-—Είμαστε — άρχισε νά ?\έη ελ
ληνικά, άλλα μέ βαρειά, ρωμαϊκή, 
•προφορά — ιδιαίτερα ικανοποιημέ
νοι, γιατί κστάφερες νά βγής σώος 
απ’ όλες τις σωματικές δοκιμασίες, 
που σέ βάλαμε νά ύποστής. Γιά τις 
πνευματικές σου ικανότητες, ακόμα 
και για τις ψυχικές σου αρετές, μάς 
είπε άρκετά ό σύντροφός σου, ό 
Πλοίαρχος. (Ο λ’ σύτά τά προσόντα 
είναι, για μάς, αποδείξεις, ώστε νά 
σχηματίσουμε τή γνώμη, πώς έχου
με, μπροστά μας, έναν τέλειο άν
τρα, ακριβώς, σαν κι’ αυτόν πού 
χρειαζόμαστε, προς εξυπηρέτηση τού 
τελικού σκοπού μας. Θέλω, νά πώ— 
συνέχισε ό ομιλητής χωρίς νά προ- 
καλή συσπάσεις στο πρόσωπό του— 
ότι θά υποχρεωθής, άπό τη συνείδη
σή σου, νά άναλάβης, τό βαρύ καί 
επικίνδυνο καθήκον τής διαφυγής, ό
λων των αιχμαλώτων, όλων μας, μέ 
τον τρόπο που θά σέ υποδείξουμε, 
μεΐς, επειδή τό έργο μας έχει, πιά, 
τελειώσει καί πρέπει σέ τρεις, τό 
πολύ, μήνες, νά βρισκώμαστε, στη 
Ρώμη, γιά την έπόπτευση, στις προ
ετοιμασίες τής εισβολής, σ’ αύτήν, 
έδώ, τή χώρα. ’Άν τά καταφέρης, 
σίγουρα τό έγχείρημα θά έπιτύχη 
καί τούτο σημαίνει, εκτός άπό σω
τηρία καί νίκη τού λευκού άνθρώπου 
έναντι στα κτήνη του σκότους καί 
τής βίας.

Ό Καλλίστρατος άκουγε, σιωπη
λός, την ανέλπιστη, ετούτη, διαμόρ
φωση τής κατάστασης. ’Άν καί συ
νηθισμένος, πιά, στις άπίθανες εξε
λίξεις των πραγμάτων, ωστόσο βρι
σκόταν στην ανάγκη νά ξανασκέπτε- 
ται, όλα, όσα δεν ήταν σέ θέση νά 
τά καταλάβη άμέσως: Τή σκηνοθε- 
τημένη τιμωρία, τις μηχανορραφίες 
των σκλάβων τού παλατιού, τήν προ
τίμησή τους, σ’ αυτόν, γιά ν’ άναλά- 
βη τον ουσιαστικό ρόλο τής μυστι
κής οργάνωσης.

‘Όταν μπήκε, άρκετά, οπό νόημα 
τής υπόθεσης, ρώτησε τον ομιλητή, 
ποια θά ήταν ή συμβολή του, στον 
αγώνα.

—Πολλαπλή, τού εΐπε . εκείνος. 
Πρώτα - πρώτα, θά πάρης μέρος, σέ 
περισσότερα, τού ένός, αγωνίσμα
τα, πού θά τελεσθούν, μπροστά στη 
Βασιλική οικογένεια. Τις αγωνιστι
κές αυτές έπιδόσεις, τις διοργανώ- 
νουμε, μεΐς, γιά χάρη, δήθεν, τής 
θρησκευτικής τους γιορτής, όπως 
μονομαχίες μεταξύ λευκών σκλάβων 
καί μαύρων έλευθέρων, παγκράτιο, 
δηλαδή, ένα κράμα πάλης καί πυγ
μαχίας, μαζί, κΓ άρματοδραμίες....

Ό ηλικιωμένος Πρώτος τού μυστι
κού Στρατηγείου, αφού έσκυψε, γιά 
λίγο, πάνω οπό τραπέζι, συνέχισε:

—·Στά αγωνίσματα, πού θά δια-

ΠΟΡΤΕΣ Ε ΚΑΤ

τ/Γεγϊγ
Έδώ xt5 ένα αιώνα μόνο τά νη

σιά τού Ίονίου άναπνέουν τον άέ- 
ρα τής λευτεριάς. "Ενα ανοιξιάτι
κο πρωϊνο τού 1864 ξύπνησαν ελ
ληνικά ύστερα άπό τόσα χρόνια 
πικρής σκλαβιάς.

Άπό τήν αρχαιότητα τά 
Επτάνησα ήταν ό κρίκος πού έ
δενε Ανατολή και Δύση. Ό "Ο
μηρος τά τραγούδησε στά έπη του 
κι’ άπό τότε άλλαξαν πολλούς α
φέντες. Οι Ρωμαίοι ήταν οι πρώ
τοι κατακτηται, καί όταν ■ έπεσε 
τό Βυζάντιο βαρβαρικές επιδρο
μές κατάστρεφαν ότι έκτιζαν μέ 
κόπο οι κάτοικοί τους. Μετά ήρ
θαν οί ηγεμόνες άπ’ τή Δύση, οί 
σταυροφόροι «ελευθερωτές» πού 
μέ τό σταυρό στο στήθος ξεπέρα- 
σαν και τούς πειρατάς σέ αρπα
γές και λεηλασίες. Άπό τύραννο 
σέ τύραννο καί άπό ήγεμόνα σέ η
γεμόνα ύπέφεραν τά βασανισμένα 
νησιά ώσπου νάρθη ή Βενετία νά 
τά πάρη ένα ένα.

Τό 1386 ύψώθηκε ή Βενετσί- 
άνικη σημαία στην Κέρκυρα. Τά 
χρόνια πού ακολούθησαν δεν ήταν 
καλύτερα γιά τούς σκλάβους τής 
«Γαληνοτάτης Δημοκρατίας». Στά 
τετρακόσια χρόνια πού έμειναν ε
κεί δεινοπάθησε ό λαός. Ή άγα- 
νάκτησις τον έπνιξε καί τό 1628 
ξεσηκώθησαν οί «ποπολάροι» στη 
Ζάκυνθο. Μά τό μοναδικό έκεϊνο 
κοινωνικό κίνημα πού έγινε στήν 
Ελλάδα πνίγηκε στό αίμα καί 
στ ή στάχτη. Αλλά κλόνισε συν- 
θέμελα τή Βενετσιάνικη κυριαρ
χία κι’ άφισε τις ρίζες του μέσα 
στή καρδιά του λαού.

Ή Γαλλική Επανάσταση τούς 
έδωσε καινούργια φτερά κΓ ελπί
δες. Κι’ όταν οί Γάλλοι πάτησαν 
τό 1797 στή γη τους τούς δέχτη
καν σάν άπελευθερωτάς.

Συνέχεια έκ νοΰ προηγουμένου 
λέξης, γιά νά πάρης μέρος, πρέπει, 
οπωσδήποτε νά νικήσης. Άν, αυτό, 
τό επιτυχής, θά προκαλέσης τήν προ
σοχή τής πριγκήπισσας Δηνοβίας, 
μ’ αποτέλεσμα: νά σ’ άγαπήση. "Ε
τσι, μπαίνεις, στή δεύτερη φάση τοϋ 
σχεδίου. Σ’ αυτή θά βοηθήση, άπό 
τή μιά μεριά, ή τέλεια σωματική σου 
διάπλαση κι’ άπό τήν άλλη, ή διάδο
ση τής ιδέας άπό κάποιο μάντι τής 
οργάνωσής μας, ότι έχεις τάχα, θεϊ
κή υπόσταση καί πώς σ’ αυτήν οφεί
λονται οί νίκες σου. ’Άν όμως, ήτ- 
τηθής, σύμφωνα μέ τη συνήθεια τού 
τόπου, σέ περιμένει βασανιοπικός 
θάνατος πού θά έκτελεσθή, δυστυ
χώς, άπό μάς.

'Ό Καλλίστρατος, γεμάτος άγα- 
νάκτηςπ άρνήθηκε, κατηγορηματικά, 
γιά νά παίξη τέτοιο ρόλο, όπως κα
θόριζε τό σχέδιο.

—Γ ιατί;
—·Γιατ’ εΐμαι μνηστευμένος, ά- 

πάντησε ξερά, καθώς φανταζόταν 
τήν Πρόκλα, μπροστά του, όρθια, 
νά τον άτενίζη, θλιμμένα.

’Εκείνη τή στιγμή τον πλησίασε ό 
Πλοίαρχος.

—Ξέχασε, τού εΐπε} γιά κάποιο 
διάστημα, τήν Πρόκλα, ΟΙ συναισθη
ματισμοί, σέ τέτοιες περιστάσεις, 
βλάφτουν. Είναι απόλυτα απαραί
τητο έτσι νά γίνη. Κι’ εκείνη, μαζί 
μας νά ήταν, τό ίδιο θά σέ συμβού
λευε νά κάμης. Άλλωστε, αύτή σου 
ή ένέργεια, δέν πρόκειται νά σέ δέσ
μευση, μέ τήν πριγκήπισσα:, γιά 
πάντα...

Ό νεαρός Καρμυλησσεύς ήταν έ
τοιμος ν’ άπαντήση, έντονα, στον 
Πλοίαρχο, καί γιά τήν ωμή του φρα
σεολογία, αλλά καί γιά τό λόγο, ότι 
έκρυψε, άπ’ αυτόν, τήν προσχώρησή 
του, στή μυστική οργάνωση. Προτί
μησε, όμως, νά μείνη σιωπηλός.

—Λοιπόν;.... Τί σκέφτηκες; τον 
ρώτησε, πάλι, ό γηραιός συνομιλη
τής του.

—"Εστω!, απάντησε οργισμένος.
—"Ετσι, προχωρούμε στήν τρίτη 

καί τελευταία φάση τού σχεδίου. Νά 
ποια είναι: Κατά τή διάρκεια τών 
ερωτικών σας διαχύσεων, μέ τήν 
πριγκήπισσα, θά τή ρωτάς, όσο μπο
ρείς αδιάφορα, μερικά άπό τά πιο 
σπουδαία .μυστικά . τοϋ βασιλείου 
της, πού μάς ένδιαφέρουν: Πού βρί
σκεται ή κύρια στρατιωτική δύναμη 
τού βασιλικού οίκου, πόσες οπλοθή
κες υπάρχουν και πού εΐναι, αυτές, 
εγκατεστημένες, από πού μπαίνει, 
κανείς, μες στή μεγάλη σήραγγα 
καί ποιάν ύπαίθρια έκταση διασχί
ζει, γιά νά κιτταλήξη στο πολεμικό 
λιμάνι...

(Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

ΑΝΗΣΑ
Μιά καινούργια έποχή άρχίζει. 

Τά μισολ,υτρωμένα Εφτάνησα γί
νονται σιγά σιγά δ φάρος πού φω
τίζει τή σκλαβωμένη ύπόλοιπη 
Ελλάδα. Έκεϊ γεννιέται δ Σολω- 
μός πού μέ τούς στίχους του γεμί
ζει ένθουσιασμό τον κόσμο. Έκεϊ 
γεννιέται δ Βαλαωρίτης, δ Κάλ- 
6ος, & Λασκαράτος, δ Μαβίλης... 
Αύτοί δέν πολεμούν μέ δπλα. Αύ- 
τοι σαλπίζουν τήν λευτεριά μέ 
φλογερές ρομφαίες βγαλμένες μέ
σα άπό τά πονεμένα στήθη τού 
λαού.

Μά ήρθε τό πλήρωμα τοΰ χρό
νου καί λευτερώθηκε ή Ελλάδα, 
άπ’ τόν Τουρκικό ζυγό. "Οσο μι
κρό κι’ άν ήταν τό ελεύθερο κομ
μάτι της ήτανε κράτος έλληνικό 
ύστερα άπό τόσους μαύρους αιώ
νες.

’Αλλά τά Ίόνια νησιά στέναζαν 
κάτω άπ’ τήν ’Αγγλική κυριαρ
χία ακόμα. Μόνο τό 1864, ένα 
χρόνο μετά τόν ερχομό τού Βασι- 
ληά Γεωργίου τοϋ Α'. σκέφθηκε 
ή Βασίλισσα Βικτωρία νά τού κά
νη δώρο τά νησιά. Δέν μπορούσε 
νά τά κρατήση άλλο πιά. Ή Έ
νωση πού τόσο ποθούσαν ή Έφτα- 
νήσιοι έγινε πραγματικότητα. 
Καί τότε δλοι Ιτρεξαν νά ευχαρι
στήσουν τόν "Αγιό τους πού κάθε 
νησί έχει καί άπό έναν γιά προ
στάτη.

Επτάνησα! Κέρκυρα, Κεφαλλο 
νιά, Παξοί, Ζάκυνθος, Λευκάδα,Ί- 
θάνη, Κύθηρα...Καί πόσα άλλα μι
κρότερα άκόμη. “Ολα γνήσια κομ 
μάτια Ελληνικής γης μέ τά χα
ρακτηριστικά γνωρίσματά της, 
καί τήν Ιδιότυπη ξεχωριστή δική 
τους όμορφιά, πολύτιμα πετράδια 
πού προσαρτήθηκαν πριν ένα αι
ώνα στή μητέρα γή.

Ρ. Β.

ΛΑΪΚΗ MOYSM
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΛΥΤΗΣ

Γλυκοχαράζει αυγερινός, κι σι κόρη κοιμασι 
χαδιμένο μου, νδχης τού κρίμα μου.
ΚΙ τόν πιστό σου εραστή, διόλου έΤ θυμασι 
έβγα νά σί δοϋ, νά παρηορηβυΰ.

’Απόψι -θέ νά τραβουδοΰ, μί τούς τραβουδιστάδις', 
έβγα νά σι δοϋ, νά παρηορη-θοΰ.
Μί τά λιβισιανά παιδιά, πσύνιν ξειφαντσυτάδις, 
πάπια τοϋ γιαλού, μήν άαπας αλλού.

’Απόψι ϋέ νά τραβουδώ, ώσπου νά ξημιρώση, 
Μαρικάκι μου, φως μου κί μάτια μου, 
κι’ ώσποΰ νά βγή ή ν’ ήλιους, τις σράτες νά πυρώση, 
Μαρικάκι μου, κρυφό καμάρι μου.

Παίξι τή λύρα δυνατά, νά τραδσυδοϋ γιματα 
συντροφάκι μου, κρυφό μεράκι μου.
Γιά νά τήν κατιβάσουμσυν, τήν άαποΰ στήν στράτα 
έβγα νά σ'ι δοϋ, νά παρηορηθοΰ.

Κοιματ’ έναν λιγνόν κουρμίν, μι τί νά τού ξυπνήσου, 
χαδιμένου μου, νδχης τού κρίμα μου.
Θά πάρου διαμαντόπετρις. νά τού πιτρουβουλήσου 
παρπουνάκι μου, φώς μου κι μάτια μου.

Κοιμήσου μί τήν ζάχαρη, κί ξύπνα μί τού μέλιν, 
έβγα νά σί δοϋ, νά παρηορηθοϋ.
Κί νίφτου μι τ’ άν&ούνιρον, πού νίβουντιν άγγελοι, 
πάπια τού γιαλού, μην άαπας άλλου.

ΓΙάρι μαχαίρνν χτύπα μου, φύλαξι τήν καρτιάν μου, 
πάπια χήνα μου, νάχης τού κρίμα μου.
Γιά τ’ εΐσι μέσα ολόκορμη, μή λαβουδης κυρά μου, 
μαντζουράνα μου, φως μου κ'ι μάτια μου.

’Απόψι τά ματάκια μου, έκλαψαν τά καημένα, 
πάπια, χήνα μου, νάχης τού κρίμα μου.
Γιά τί πάλ’ άθυμήθηκα, λουάκια πιρασμένα 
έβγα νά σί δοϋ, νά παρηορηδοϋ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΤ
Ν. Μάκρη

ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ
®εοτ©κόπουλος I54H614

Συμμετέχοντας στις έκδηλώσεις 
γιά τόν άθάνατο "Ελληνα ζωγράφο 
Δομήνικο Θεοτοκόπουλο τόν περί
φημο «’Ελ Γκρέκο» πού τίμησε μέ 
τ’ όνομα καί την Τέχνη του τήν Ελ
λάδα, αφιερώνουμε λίγες γραμμές 
γιά τή ζωή καί τό έργο του.

Τριακόσια πενήντα χρόνια συμ
πληρώνονται φέτος άπό τόν θάνατό 
του. Γεννήθηκε τό φθινόπωρο τοϋ 
1541 στό Φόδελε τής Κρητης, ένα 
μικρό χωριό κοντά στό Ηράκλειο. 
‘Η οικογένεια τών Θεοτόκηδων ή
ταν μιά άπό τις πιο ποώηές κι’ αρ
χοντικές τοϋ τόπου κι’ είχαν έρθει 
άπ’ τό Βυζάντιο. Παρακλάδια της 
σκορπίστηκαν κι’ άλλου καί ιδιαίτε
ρα στην Κέρκυρα καί οί άπόγονοί 
τους ζοΰν ώς σήμερα.

Τά πρώτα του γράμματα τά διδά
χτηκε στό μοναστήρι τοϋ Άγ. Παν- 
τελεήμονα που βρισκόταν κοντά στό 
χωριό του. Έκει πήρε καί τά πρώ
τα μαθήματα ζωγραφικής κι’ οί Βυ
ζαντινές μορφές τών αγίων χαράχθη- 
καν άπό τότε βαθειά μέσα στήν ψυ
χή τοϋ μικρού Δομίνικου γιά νά τού 
δώσουν αργότερα τή ξεχωριστή καλ
λιτεχνική κατεύθυνση πού τόν έκανε 
μοναδικόν.

"Εφηβος άφισε τό μοναστήρι τού 
Αγίου Παντελεήμονα γιά νά φοίτη
ση σέ κάποιο άλλο δπου υπήρχε μιά 
ανώτερη σχολή. Ήταν τό μοναστήρι 
τής Άγ. Αικατερίνης καί στήν όνο- 
μαστή σχολή του έδίδασκαν καθη- 
γηταί πού είχαν σπουδάσει στό εξω
τερικό. Έκεϊ ό Θεοτοκόπουλος - 
καλλιέργησε τις γνώσεις καί τήν 
τέχνη του σέ μεγάλο βαθμό άλ.λά κι’ 
έκεΐ ή Βυζαντινή τέχνη ήταν ή κυ- 
ριώτερη μορφή ζωγραφικής πού επι
κρατούσε.

Ή ανήσυχη όμως ιδιοσυγκρασία 
τοϋ νέου ζωγράφου καί ή μεγάλη φι
λοδοξία του δέν έμειναν Ικανοποιημέ
νες μέσα στον μικρό τότε έλληνικό 
χώρο. "Ηθελε νά γνωρίση τούς μεγά
λους καλλιτέχνας τής Αναγεννήσεως 
καί νά ευρύνη τις γνώσεις του. Τό 
1560 πήγε στή Βενετία καί θαμπώ
θηκε άπ’ τά λαμπρά χρώματα τών 
Ιταλών κι’ άπ’ τήν ποικιλία τών 
θεμάτων τους. Γίνεται μαθητής τού 
Τιτσιανοϋ καί προσπαθεί νά μυηθη 
στά μυστικά τής τέχνης τον καί ν’ 
απαλλαγή άπ’ τούς Βυζαντινούς κα
νόνες που εΐχε ώς τότε διδαχθεί.

Σέ λίγο διάστημα όμως κουράζε
ται άπ’ τήν τεχνοτροπία του 11- 
τσιανοϋ. Βρίσκει τούς πίνακες του γε
μάτους ομορφιά πού μαγεύει τό μάτι 
άλλα δέν συγκινεΐ. Τόν τραβά πε
ρισσότερο ή τέχνη, τοϋ Τιντορεττο 
τού οποίου οι πίνακες μετέδιδαν κι’ 
δλη τή δραματικότητα τού γεγονότος 
πού απεικόνιζαν.

Άλλα ούτε κΓ ό Τιντορέττο άν 
καί άφισε βαθειά επίδραση επάνω 
του δπως κΓ ό Τιτσιανός, πάλι δέν 
Ικανοποίησε ολοκληρωτικά τήν άνή- 
συχη φύση του. ’Εγκαταλείπει τή Βε
νετία καί πάει στή Ρώμη. "Εχει γί

νει πιά γνωστός ζωγράφος πού τόν 
φώναζαν « Ιλ Γκρέκο» στήν ’Ιταλία., 
ένα όνομα γιά τό όποιο ένοιωθε ξε
χωριστή περηφάνεια.

‘Ωστόσο καί στή Ρώμη πού πήγε 
έχει τις ^ίδιες μεταπτώσεις κι’ ανη
συχίες. Γιά ένα διάστημα θαυμάζει 
τά έργα τοϋ Μιχαήλ ’Αγγέλου καί 
τή τεχνική δεξιοτεχνία τών Ρωμαί
ων «μανιεριστών». Αλλά ή θρησκευ
τική πίστη πού τοϋ είχαν διδάξει οί 
πρώτοι του δάσκαλοι κι’ ή ανώτερη 
καί πλατειά πνευματικότητα του 
τόν έκαναν νά κοοταλάβη ότι τις έμ- 
πνεύσεις πού ή ψυχή του ζητούσε 
δέν μπορούσε νά τις βρή στή Ρώμη 
κοντά σ’ αυτούς τούς δασκάλους πού 
θαύμαζε στήν άρχή. Είχε φθάσει πιά 
στό σημείο νά θέλη νά βρή τόν δικό 
του δρόμο γιά νά δώση μορφή στήν 
καλλιτεχνική φλόγα που έκαιε μέσα 
του. Στά έργα τοϋ Γκρέκο τής. επο
χής έκείνης βρίσκουμε μερικά χαρα
κτηριστικά τής πάλης αυτής πού 
γινόταν μέσα του.

"Εφυγε καί άπό τήν Ρώμη καί 
πήγε στήν Ισπανία οπού πίστευε ό
τι ή κοινωνία ήταν πιο εξελιγμένη 
γιά νά δεχθή τό είδος τής τέχνης 
του. Στό Τολέδο τοϋ ανέθεσαν τήν 
διακόσμηση τοϋ ναού τής μονής Σαν- 
το Ντοιμίγκονο. Κάνοντας τις αγιο
γραφίες τού ναοϋ στερέωσε τήν α
πόφασή του νά ξανάβρη τις πηγές 
τής έμπνεύσεώς του στήν· τέχνη τών 
Βυζαντινών προγόνων του δίνοντας 
τους δμως άλλη μορφή.Άπ’ τά πρώ
τα κι’ δλα έργα του στήν Ισπανία 
φαίνεται ή έιπστροφή του στις πη
γές τής έμιινεύοεώς του κι’ ή άπο- 
λύτρωσή του άπ’ τούς δισταγμούς 
καί τις ανησυχίες που τόν βασάνιζαν 
ώς τότε.

Άρχισε σιγά - σιγά νά έγκατα- 
λείπη τά ζωηρά χρώματα τών Ιτα
λών κι’ οί τόνοι του γίνονταν γκρί
ζοι σάν τή γυμνή φύση πού τόν τρι
γύριζε. ’Εκείνη τήν έποχή ή κρίστ) 
τοϋ θρησκευτικού αισθήματος οπήν 
Ισπανία ήταν πολύ έντονη. Ή Ι
σπανική Μεταρρύθμιση κΓ Αντιμε
ταρρύθμιση βρίσκονταν σ’ επιθανά
τια αγωνία κΓ ή Ιερά ’Εξέταση ε
πέβαλλε φοβερές ποινές στους αιρε
τικούς. Στήν τέχνη του «’Ελ Γκρέ
κο» τά πάθη αυτά προβάλλουν υπο
βλητικά. Οί μορφές στους πίνακες 
του εΐνσι συμβολικές παραμορφώσεις 
κΓ επιμηκύνσεις, που σκοπό έχουν 
νά φέρουν στήν επιφάνεια τή θρη
σκευτική καί μυστική έξαρση που 
χαρακτήριζε τήν εποχή εκείνη.

Είτε γιά έκκλησίες ζωγράφιζε, εί
τε γιά τόν βασιληά Φίλιππο ή άλ
λους ‘Ισπανούς άριστοκράτες ό Έλ 
Γκρέκο δέν απομακρύνεται πιά απ’ 
τή γραμμή πού χάραξε. Μεταχειρί
ζεται τό χρώμα σάν ανώτερο έκφρα- 
στικό μέσο, Γιά νά προκαλέση μιά 
πνευματική συγκίνηση αλλοιώνει τό 
φυσικό χρώμα τών αντικειμένων καί

(Συνέχεια sl$ τήν 4ην σελίδα)

X I Ο Υ Μ Ο ?
ΑΠ' ΟΛΟΜ ΤΟΝ ΚΟΧΜΟ

*Η εκδρομή μας
οτό ΠΟΡΤΟ-ΓΕΡΜΕΝΟ

ΓΑΜΟΙ.
’Επικρατεί συνήθως ή αντίληψη, ό

τι τό καλοκαίρι οί εκδρομές γίνονται 
κουραστικές. Σωστά αυτό, πολύ σω
στό. Τις καλοκαιρινές μέρες μέ τις 
άτέλειωτες ώρες τους καί ·μέ τήν α
φόρητη ζέστη τους θέλει τό σώμα λί
γο νά ξεκουράζεται καί νά κοιμάται 
τά μεσημέρια.

Ή τελευταία δμως εκδρομή μας, 
πού είχε ζητηθή άπό πολλούς συμ
πατριώτες μας καί εΐχε προγραμμα- 
τισθή άπό τό Δ. Συμβούλιο τού Συλ
λόγου μας καί πού εΐχε πραγματο
ποιηθεί στις 16—6—64, ήμερα 
Κυριακή, ήταν μιά εξαίρεση τοϋ κα
νόνα. Ώμορφιά, ενθουσιασμός καί α
διάπτωτη ψυχαγωγία.

Ή συγκέντρωση έγινε, δπως πάν
τα, στήν πλατεία τής Ζωοδόχου Πη
γής, δπου άνέμενε φερμένο στήν ώ
ρα του τό πούλμαν, ’Αρχηγός της εκ
δρομής ή πάντα πρόθυμη, αλλά καί 
ένδεδειγμένη γιά τό καθήκον αυτό 
δίς ’Αντιγόνη Γεωργαλίδου, πού τα
χτοποίησε όλους καί τόν καθένα χω
ριστά στις κατάλληλες θέσεις. Μετα
ξύ όλων καί τό γλυκόλαλο αηδόνι 
μας τή Μυρτώ Δούλη.

Ευχάριστη ή διαδρομή, γνωστή 
άλλως τε καί άπό τήν προηγούμενη 
έκδρομή τοϋ ’Οκτωβρίου στήν ΐδια 
καί πάλι έξοχή, διάρκειας 2Ά ώρών 
μέ μιά ένδιάμεση στάση στά Βίλια, 
όπου πήραν οί έκδρομεΐς μας τόν 
πρωινό τους καφέ ή τό αναψυκτικό 
τους.

Διασχίζοντας τόν κατηφορικό δρό
μο προς τό Πόρτο Γερμανό καί άντι- 
κρύζοντας στην αριστερή πλαγιά τά 
ερείπια του επιβλητικού Μελαμπό- 
δειου ιερού, πού δεσπόζει τής περι
οχής, έδωσε ό υποφαινόμενος μερι
κές πληροφορίες άπό τήν ελληνική 
Μυθολογ ία.

«Απέναντι στήν πλαγιά — είπε 
— βλέπομε τά έρείπια ένός μεγάλου 
κτίσματος τής ’Αρχαιότητας. Εΐναι 
τά έρείπια τού Μελαμπόδειου ιερού, 
πού εΐχε χτισθή στά πανάρχαια χρό
νια προς τιμή του Μελάμποδος.

«Ό Μελάμπους κατά τήν ‘Ελλ. 
Μυθολογία, ήτο ό πρώτος θνητός, 
πού τού χάρισαν οί θεοί του Όλυμ
που τήν ικανότητα νά θεραπεύη καί 
νά προλέγη τά μέλλοντα. ’.Ονομά
σθηκε Μελάμπους, Μαυροπόδης — ο

Συνέχεια ει$ τήν 4η Σελίδα

Μέ εξαιρετική μεγαλοπρέπεια 
έτελέσθησαν οί γάμοι τής εκλε
κτής καλλιτέχνιδος Μυρτώς Δού
λη μετά τοϋ κ. ’Αναστασίου Πορ- 
φύρη, τήν 9ην ’Ιουλίου εις τήν 
Μητρόπολιν τών Αθηνών χορο- 
ντατούντος τοϋ συμπολίτου μας α,ι- 
δεσιμ. ’Αρχιμ, Δαμασκηνού Ααζα- 
ρίδη.Τήν στέψιν έτίμησαν διά τής 
παρουσίας των οί πατριώται μας 
βουλευταί κ. ’Αντώνιος Τζιζήςκαί 
κ. Σάββας Παπαπολίτης, οί ΙΙρό- 
εδροι τοϋ Συλλόγου καί Οικοδομι
κού Συνεταιρισμού κ. Μιχαήλ, ΙΙα- 
νηγύρης καί π. Παντελής Χατζη- 
παναγιώτου, τά μέλη τών Διοικη
τικών Συμβουλίων καί πολλοί έκ- 
λεκτοί πατριωται μας. Τό «'.ιβί- 
σι» εύχεται είς τό διαλεχτό ζευγά
ρι κάθε εύτυχία στή νέα του ζωή 
καί εις τούς εύτυχεΐς γονείς Μι
χαήλ. καί Ελένην Δούλη θερμά 
συγχαρητήρια.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΤΙ Δέσποινα Χαρ. Καράβολα, 
τό γένος Βασιλείου Χατζησωτη- 
ρίου έφερε εις τόν κόσμον ένα χα
ριτωμένο άγοράκι τήν 14ην ’Α
πριλίου. Εις τούς γονείς Χαράλαμ
πον καί Δέσποιναν Καράβολα ώς 
καί τούς παπποϋν καί μάμμην 
Βασίλειον καί Γεθσημανήν Χα- 
τζησωτηρίου εύχόμεθα νά τούς 
ζήση.
ΠΕΝΘΗ

• Άπέθανεν εις 'ίεράπετραν 
Κρήτης, ό πατριώτης μας Δημή- 
τριος Β. Στρογγύλης. Τήν οικογέ
νειαν καί συγγενείς του συλλυπού- 
μεθα θερμά.

— Τήν 28ην Ιουνίου άπεβίω- 
σε καί έκηδεύθη είς Κερατσίνι 
Πειραιώς δ συμπατριώτης μας κ. 
Δημήτριος Με-.ζησάμης. Συλλυ- 
πού|Λεθα θερμώς τά τέκνα του ώς 
καί τούς λοιπούς συγγενείς του..

Άγγέλλομεν μετά λ.ύπης μας 
τον αΐφνίδιον θάνατον τοΰ συμπο
λίτου μας Πανηγύρη Πετρά είς 
Νίκαιαν Πειραιώς. Τήν σύζυγόν 
του Έλισσάβετ και τά τέκνα του 
Χρυσούλαν καί Μιλτιάδην Δαγ- 
κλήν, Ρέναν καί Θεοδόσην Συμε- 
ώνογλου, Λίτσαν καί Κιονσταντϊ- 
νον Κάκον, Βέραν καί Κωνσταν· 
τϊον Κιονσταντάραν, τούς αδελ
φούς του Χαράλαμπον καί θεοδώ
ραν Πετρά, Ειρήνην Καραγεωργί- 
ου, ώς καί τούς λοιπούς συγγενείς 
συλλυπούμεθα θερμά.
ΑΦΙΞΕΙΣ

’Αφίχθη άπό τήν Αυστραλίαν 
ο έγκατεστημένος έκεΐ πατριώτης 
μας κ. Νικόλαος Άντ. Ααζαρίδης 
μετά τής συζύγου· του καί τών δύο 
θυγατέρων του προς έπίσκεψιν 
τών ένταϋδα συγγενών του. Με
τά παραμονήν δύο μηνών περίπου 
άνεχώρησε οίκαγενειακώς πάλιν 
μέσω Εύρώπης δΓ Λύστραλίαν ά- 
φοΰ περιηγήθ?] τα: ωραιότερα μέ
ρη τής Ηπειρωτικής Ελλάδος 
καί τά νησιά.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Εις τόν έκλεγέντα Δήμαρ

χον Ν. Σμύρνης συμπολίτην 
μας κ. ’Αθανάσιον Άντ. Πα
παθανασίου, υιόν τοϋ ‘Επιτί
μου Προέδρου τοϋ Συλλόγου 
μας κ. ’Αντωνίου Παπαθανα- 
διαβιβάζομεν τά θερμά μας 
συγχαρητήρια.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

'Ο κ. Ιωάννης Άκριθάκης. 
Δημοτικός Σύμβουλος τοΰ 
Δήμου ’Αθηναίων, εύχαρι- 
ατεϊ δημοσία ολαυς τούς Μα.- 
κρηνο-Λιβισιανούς οί όποιοι 
τόν έτίμησαν δια τοΰ σταυ
ρού ιτροτιμήσεώς των κατά 
τάς τελευταίας Δημοτικός 
έκλογάς.

—Στήν κατοχή κάποιος χωριάτης 
άπό ένα χωριό τήςΚορινθίας συνελή- 
φθη άπό τούς Γερμανούς ώς ύποπτος 
συνεργασίας μέ τούς "Αγγλους και 
κλείστηκε σέ στρατόπεδο συγκεντρώ- 
σεως.

Ή γυναίκα του δμως κατάφερνε 
καί του έστελνε πότε - πότε κανένα 
γράμμα καί του παραπονιόταν γιά 
τις δυσκολίες πού συναντούσε στήν 
καλλιέργεια τών χωραφιών τους. Δι
έθετε άρκετό σπόρο πατάτας, δέν 
μπορούσε όμως νά τόν σπείρη για
τί μόνη της δέν άντεχε νά όργώση 
τά χωράφια.

Ό άντρας της τότε τής απάντη
σε:

«Αγαπημένη μου γυναικούλα, κα
λύτερα πού δέν μπο,ρεΐ νά όργώσης 
τά χωράφια μας, γιατί έκεΐ εΐναι 
κρυμμένα εγγλέζικα όπλα!...».

Τήν άλλη μέρα οί Γερμανοί πού 
είχαν λογοκρίνει τό γράμμα τού χω- 
ριάτη, έφτασαν στά χωράφια του μέ 
δυο αύτοκίνητα γεμάτα στρατιώτες 
καί άρχισαν νά σκάβουν παντού γιά 
νά βρουν τά κρυμμένα δπλα.

Τρομοκρατημένη τότε ή γυναίκα 
του τοϋ έγραψε τί εΐχε συμβή καί τόν 
ρωτούσε τί νά κάνη.

Ό έξυπνος χωριάτης τής απάν
τησε άμέσως μέ τό παρακάτω σύν
τομο σημείωμα : «Τώρα σπείρε τις 
πατάτες!»...

AIBUUNO2
ΔI Λ Λ Ο Γ Ο I

Μαρή Χρουσή! ΙΙάρει |Μ»ή τήν 
άλανάραν κΓ αμ.·. την στήν θγιάν 
τήν Μαργών τοϋ Χατσισουτήρη, 
γιά νά λαναρήση τού μαλλίν της, 
κι πέ την νά σι δέκει τήν άνημην 
της κΓ τήν καλακουμάνναν, κι 
τού μακοδκκιν γώ νά φάνουμουν 
κί μές, τά πανιά τώρα ποδνιν ά
κόμη καλουκαιριν, πουρχού ν’ αρ- 
τη ή χειμώνας, γιατί ίκούρτησα 
τή γούβαν άπού κάτου άφ’ τήν 
συκαμινιάν, γιά νά μήν κάμνει 
σαματτάν μέσα στ’ άλατζούκιν. 
Κί νά τήν πεις ν’ άρτη τού κιντί 
πού τή θέλου νά βαστά κι τ’ &ρ- 
τάχτην της νά τής τού γισκιάνη 
ή πατέρας σου πάνου στ’ άμόνιν.

Β. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΤ

ΜΤΟΪΣΙΓΚΟΐΡΑΦΐΙΟΙΙ

ΟΔΟ2έ ΙΜΙΚΙΟΥ 9
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Αί καρδιακοί παθήοεις 
καί ό ρόλος τοΰ λίπους

Άπό τό ήμερολόγιο τοϋ κ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΣΙΚΟΥ ΑΙΤΤΗΗ ΕΞΟΡΙΑ ΤΟΥ 1920
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

—Ή ετήσια συνεδρίαση τής Ά- ί 
μ&ρικανικής Καρδιολογικής Έταιρί- I 
ας πού έγινε στό Κλήβελαντ, άσχο- I 
ληθηκε κυρίως μέ δύο θέματα -— τή । 
σημασία τοΰ λίπους στις καρδιακές / 
παθήσεις καί τήν πρόοδο τής Χε·.- j 
ρουργικής στή θεραπεία τών στε.φα- ’ 
νιαίων καί κυκλοφοριακών (ίνωμα- 
λιών.

Μιά άπό τις εκπλήξεις ήταν ή έκ- 
θεσις μιας όμάδος ερευνητών τού Πα
νεπιστημίου τού Πλλινόϊς γιά τή με- 

? Λέτη τής έξελίξεως τών στεφανιαίων 
παθήσεων τής καρδιάς στό βιομηχα
νικό π.ληθυομό.

Ή μελέτη πού έγινε επί 1889 άν- 
δρών ήλικίας 40--..55 έτών τών έκλε-
γέντων μεταξύ τών υπαλλήλων μιάς 
βιομηχανικής εταιρίας τού Σικάγου, 
άπέδειξε ότι δέν υπήρχαν σημαντι
κές διαφορές διαίτης μεταξύ τών ά- 
τόμων πού προσεβλήθησσν άπό στε
φανιαίας παθήσεις τής καρδιάς στά 
τελευταία 4/>- χρόνια καί εκείνων πού 

ί δέν προσεβλήθησαν.
I Έπι 89 νέων περιπτώσεων στεφα- 
ί νισ,ίας παθήσεως, ήταν περίπου ϊ- 

Τά ένυττό·νραφ« άρθρα δέν σος_ό άριβμός εκείνων που έτρωγαν 
'rA Αλ ων c ι·./ΓΛΐί ·;ττ-ι! : CT.rir.v-
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ΔΗΛΩΣΙΣ

τό όλιγώτερο καί εκείνων πού έτρω
γαν τό περισσότερο λίπος.

’Επίσης άλλοι διαιτητικοί παρά
γοντες δέν είχαν καμμιά σχέσι μέ 
τις νέες περιπτώσεις τών στεφανι
αίων παθήσεων, άλλά ούτε καί. ή κα- 
τανάλωσις οινοπνευματωδών ποτών 
ή ό τύπος τής έργαο'ίας τών άτάμων,

Οί παράγοντες πού φαίνεται ότι 
είχαν σχέσι -— ήταν τό κάπνισμα, 
ή ταχυπαλμία ή ύπέρτασις (ύψηλή 
πίεσις του αίματος), τά υψηλά επί
πεδα χοληστερίνης στό αΐμα καί ώ- 
ρισμένα ψυχολογικά χαρακτηριστι
κά. Ή μελέτη απέδειξε, ότι δεν υ
πήρχε άμεση σχέσι μεταξύ τής χο
ληστερίνης στό αίμα καί τής πα
ρουσίας χοληστερίνης (πού εΐναι λι
παρά ουσία) καί άλλων λιπαρών 
τροφών στή δίαιτα,

Ή στεφανιαία πάθηοπς χαρακτη
ρίζεται άπό τή συσσώρευσι λιπών 
στά τοιχώματα τών αιμοφόρων άγ- 
γείων πού τροφοδοτούν τόν καρδια
κό μύ και προκαλεϊ τά. 95% τών καρ
διακών προσβολών.

Τό συμπέρασμα ότι δέν ύινάρχει 
σχέσις μεταξύ διαίτης καί στεφανι
αίας παθήσεεας άποτελεΐ σταθμό στή 
μεγάλη ιατρική συζήτησι όσον άψα- 
pqc τά ΰπέρ καί τά κατά τής διαί- 

_._.Γ___ της τού λίπους στήν πρόληψι καί τή
σε τίποτα εις τόν νέον Σύλλογον με- ξ θεραπεία τών καρδιακών ποίθήσεων. 
τά τήν ένωσιν καί συνεπώς δέν έ- 
χουμε καμμϊαν άπό τάς παλαιάς φω
τογραφίας πού του είχαν δώσει διά
φοροι ποπριώται. Θά σάς παραπέμ- 
ψουμε καί πάλιν είς τόν κ. Πετρό- 
γλου ό· Οποίος πιθανόν νά τήν έχη 
ώς υπεύθυνος τής «Τελμησσου» καί 
τής εφημερίδας «Μάκρη». 'Η Διεύ- 
θυνσίς του εΐναι οδός Σανταρόζα 3, 
Αθήναι. Εκφράζουμε, καί πάλι τή 
λύπη μας πού αδυνατούμε νά σάς 
έξυπηρετήσουμε καί παρακαλουμε νά 
δεχθήτε τούς πατριωτικούς χαιρετι
σμούς. όλων μας. ’Ιδιαιτέρως τής κ. 
Ρένας Βελισσαρίου, ή όποια καί σάς 
ευχαριστεί γιά τά καλά σας λόγια.

ΝIΚΟΛΑΟΝ ΙΩΑΝ. ΧΑΛΕΠΗΝ 
καί ΣΤΕΛΙΟΝ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΗΔΑ- 
ΚΙΝ. Τό γράμμα σας μάς εύχαρίστη 
σε καί μάς συγκίνησε πολύ γιατί 
βλέπουμε πώς οί προσπάθειες μας 
κΓ ή εφημερίδα .μας έχουν τέτοιαν 
άπήχησι όχι μόνο στους πατριώτες 
άλλά καί εις τούς ξένους, πού παν
τρεύονται πατριώτες ή ιναπριώτισσες. 
Σάς εγγράφουμε μέ χαρά στον κα
τάλογο τών συνδρομητών μας.

εκφράζουν ύττοχρεωτικά καί τάς 
άΐΓ0ψ£ΐ5 τή$ Ιφημερίδοξ. Τήν 
εύθύνην τή·; άκριβείας καί τον 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΜΑΡΘΑΝ ΤΑΔίΑΝΤΖΗ, Άδελαΐ- 

δα Αύστραλίας. Έλάβαμε μέ χαρά 
τό γράμμα σας καί σάς εύχαριστού- 
με γιά τούς χαιρετισμούς σας. Αυ- 
πούμεθα πού δέν μπορούμε νά σάς 
έξυπηρετήσουμε καί πάλι όσον ά- 
ψορά τήν φωτογραφίαν πού είχατε 
στείλει στον κ. Πετρόγλου. Ό 
Σύλλογος «Τελμησσός» δέν παρέδω-

Γενικά ό σκοπός αύτός τής διαί- 
της ήταν ή έλάττωσις τής χολησ ιε-

τήνλώτερο νά συσχετίσουμε αυτή 
κατάστασι μέ τό κάπνισμα καί τήν 
υψηλή πίεσι τού αίματος παρά μέ τή 
δ ίαιτα».

Τ ΕΧΝΗΤ Ε Σ ΒΑΛΒI ΔΕΣ
Τρεΐς ομάδες, μελέτης — του Πα

νεπιστημίου τής Μιννεζότα, του Πα
νεπιστημίου "Ορεγκον καί τού νοσο
κομείου Σαίν Βίνσεντ τού Κλήβελαντ

άυέφεραν συνεχείς προόδους στήν 
άντικατάστασι τών βαλβίδων τής 
καρδιάς. Αυτή ή πολύπλοκη και δύ
σκολη χειρουργική έπέμβασι έπιχει- 
ρήθηκε γιά πρώτη φορά πριν άπό 
τέοσαρα. χρόνια.

Οί έκθέσεις αφορούν τή μερική ή 
ολική άντικατάστασι τής βαλβίδας 
τής άορτής πού ελέγχει τή ροή τού 
αίματος άπό τήν καρδιά στό σώμα 
καί τής μητροειδούς βαλβίδας πού 
έλεγχε·: τή ροή του αίματος μεταξύ 
τών δύο θαλάμων τής καρδιάς.

Σέ μερικές περιπτώσεις χρησιμο
ποιήθηκαν πλαστικές απομιμήσεις 
της φυσικής βαλβίδας. Σέ άλλες 
χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα δ
που ένα σφαιρίδιο κυλά μπρος καί 
πίσω μέ τόν κτύπο τής καρδιάς, άνοι- 
γοκλείνοντας τή δίοδο πού αίματος 
καί άντικαθιστώντας τή βολβίδα.

Αάτός ό τύπος τής έγχείρησης 
πού άπαιτεΐ ένα μηχάνημα καρδιάς 
πνευμόνων που αναλαμβάνει προσω
ρινά τή λειτουργία τής καρδιάς, έ
γινε σέ πολλές έκατοντάδες περι
πτώσεις,

ΕΓΧΕIΡI IΣI Σ ΟΥΡ.Α ΙΜΙΑΣ
’ Επ ίσης άνεφέρθησαν χε ιρουργ ι- 

κές έιτεμβάσεις γιά τήν άποκατά- 
οτα-ΟΊ τής κυρίας άρτηρίας που τρο
φοδοτεί τά νεφρά. Οί έγχειρήσεις 
αυτές γίνονται συνήθως γιά νά ανα
κουφίσουν τήν ύψηλή πίεσι τού αί
ματος πού προέρχεται άπό -έλαττω- 
μσ.τική λειτουργία τών νεφρών, άλλά 
άπεδείχθησαν άποτελεσματικαί είς 
τήν καταπολέμησιν τής θανατηφό
ρου ούραιμίας.

Σέ 81% άπό τούς 200 ασθενείς 
μέ ύπέρτασι που άπήτησαν έγχειρή- 
σεις στή νεφρική αρτηρία στά τε
λευταίο: πέντε χρόνια, ή πίεσις του 
σϊμοπος εΐχε άποκατασταθή στό φυ
σιολογικό της επίπεδο, ενώ 8% εί
χαν σημαντική βελτίωσι τής ύπερτά- 
σεως.

Άλλά έκτος άπό την άνακούψισι 
τής νπερτάσεως ή χειρουργική κ- 
πέμβαοις έβελτίωσε επίσης τή λει
τουργία τών νεφρών αυξάνοντας τή

Πρώτος τόν ρώτησε ό Πέτρος μή
πως αύτή ή εϊδησι ήταν ψεύτικη, ό
πως τόσες άλλες... Ό Άντώνης αμως 
έξανέστη :

— Μήπως ακόυσες ποτέ ψέμματα 
άπ’ τό στόμα μου; Αυτή τήν εϊδησι 
τήν έμαθα στό Τ αχυδρομείο όπου 
πήγα γιά κάποια ύπόθεσί μου. Γιά 
νά σάς τό λέγω εγώ μέ τόση πεποί- 
θησι θά πή πώς εΐναι αλήθεια.

Ό Δήμος κι’ έγώ δέν είχαμε τό 
θάρρος νά τον ρωτήσουμε γιατί κΓ 
οί δυό μας σκεφθήκαμε μήπως αυτά 
πού ακούσε ό Άντώνης ήταν ψέμμα
τα καί δέν θέλαμε νά τόν βγάλουμε 
ψεύτη. Αύτό όμως τόν πείραξε πε
ρί ο σότερο καί μάς είπε ;

"Όπως ήμουνα ξαπλωμένος πέρασε 
όλη ή Ελληνική Ιστορία άπ’ τό μυα
λό μου. ΓΌ,τι είχα μάθει στό σχο
λείο καί τά χρόνια τής σκλαβιάς πού 
πέρασε ό Ελληνισμός. Προ πάντων 
τά · πρόσφατα χρόνια 1914—ι 918 
τού Μεγάλου Πολέμου πού τόσα δει
νά πέρασε ό Ελληνισμός τής Τουρ
κίας.

Θά είχαν περάση τά μεσάνυχτα ό
ταν κτύπησε ξαφνικά ή πόρτα μας. 
Ήταν ό θείος μου Πέτρος, άδελφός 
τής «μητέρας μου, καί μάς έφερε τά

'·)·» -ι·—» ‘ί <-· .'.VW “I— ■ -■ ' . η ..
ρίνης οπό αίμα αφού ή παρουσία ύ- · porl Ύου αιμοαος. 
ψηλού ποσοστού αύτής τής λιπαράς ’ 
ουσίας στό αίμα συνεδυάσθη πάντο
τε μέ μεγαλύτερη ευπάθεια.

Ή παρατήρησις σύτή έπιβεβαιώ- 
θηκε καί άπό τή μελέτη τού Σικά
γου που επίσης δ’.επίστωσε ότι οί 
άνθρωποι πού πέθαναν άπό στεφανι
αία πάθησι είχαν κατά μέσον όρον 
τό μεγαλύτερο ποσοστό χοληστερί
νης στό αίμα τους καί ότι εκείνοι 
πού ύπέστηοτχν καρδιακές προσβο
λές, άλλά έπέζησαν, είχαν κατά μέ
σον όρον χαμηλότερο ποσοστό. Ά· 
κόμη χαμηλότερο κανά μέσον όρον 
ήταν τό ποσοστό τής χοληστερίνης 
εκείνων πού δεν εΐχαν -στεφανιαία πά-

τοϋ

r-rxc-ivi. ,ζχ. _ . _____  ___
ί θησι.
j ‘Ωστόσο οί έρευνηταί εξήγησαν ό
τι τό λίπος άπό τις τροφές δέν εΐ
ναι ό μόνος παράγων που διέπει τή 
στάθμη τής χοληστερίνης στό αΐμα,- 

«Πιστεύουμε — είπαν — ότι ή 
στεφανιαία πάθησις τής καρδιάς σχε 
τίζεται .μέ συνδυασμό παραγόντων.

> Ζτή μελέτη μας εΐναι σαφώς εύκο-

Τά αποδημητικά: ένα μυστή
ριο πού ή επιστήμη ακόμη 
δέν έλυσε,

ΑίΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ ΪΑΞΕίΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑ8Μ0
-----ΐνώ^ οί έτπστήμονες προσπ«- | φουν έκεΐ άττδ δποι? ξεκίνησαν;

θούν νά λύσουν τά μυστικά του ατό
μου ή νά εκτοξεύσουν τόν πρώτο ά- 
στροναύτη στήν Σελήνη, δέν μπορούν 
ώστόσο vet λύσουν ένα μυστήριο τής 
φόσεως: Πώς τά πουλιά κάθε χρόνο 
πραγματοποιούν· τά μεγάλα ,μετανα- 
στευτικά ταξίδια τους, τό φθινόπωρο 
καί τήν άνοιξι.. Παρ’ όλες τις έρευ
νες καί μελέτες πού έκαμαν οί έπι- 
στήμονες, δέν .μπόρεσαν ώστόσο, νά 
λύσουν τό μυστήριο αύτό τής άπο- 
βημίας τών πτηνών.

Εΐναι γνωστό άπό πολλά χρόνια 
πριν, ότι τά χελιδόνια καί. ό κούκος 
περνούν τον χειμώνα τους στήν ’Α
φρική καί οι άγριόπαπιες συνη
θίζουν νά επωάζουν στά βόρεια κλί
ματα, κυρίως στήν ’Ισλανδία καί j 
στήν ’Αρκτική Ρωσία, κατά τό φθι-

Οι ειδικοί μάς αναφέρουν στό ση
μείο αύτό ότι ίπτάρχουν πτηνά πού 
διανύουν’ άπόστασι 2^000 μιλίων, έ- 
πάνω άπό τόν ωκεανό καί άπό τις 
Άλεούτες νήσους φθάνουν στήν Χα
βάη, δίχως νά κάμουν ένδιάμεσο 
σταθμό. Ακόμη, καί νεογνά, πού 
μπορούν βέβαια νά πετσξουν, παρα
κολουθούν τούς μεγάλους ατό ταξί
δι τουςί... Οί μικροί κούκοι, πού 
γεννιούντσ.1 καί αρχίζουν νά μεγα
λώνουν στήν Εύρώπΐ|, έχουν αύτη 
τήν έκπληκτική ικανότητα νά ταξι
δεύουν στήν ’Αφρική καί να γυρί
ζουν στήν Εύρώπη, πριν ακόμη φθά- 
σουν οί γονείς τους.

Οί άνθρωποι έχουν τις πυξίδες και 
τους χάρτες. Τά πουλιά όμως πώς 
κατευθύνονται ατό ταξίδι τους; Μία 
γνώμη εΐναι δτ: τήν ήμέρα καθοδη- i 
γούνται άπό τόν ήλιο καί τήν νύκτα 

e άπό τά άστρα. Άλλά γιά νά παρα- 
I όεχθή ή επιστήμη αυτή τήν έρμηνεία 

Υπάρχουν ούπιαστικά δύο μεγά- ? χρειάζεται άπόδειξι, ή όποια όμως 
°·'· ’ εΐναι δύσκολο νά ύπάρξη.

Σέ όποιαδήποτε περίπτωσι, ύπάρ 
χουν πολλά μυστήρια πού πρέπει, νά 
λυθούν, άλλά οί παρατηρήσεις, οί ό
ποιες έχουν γίνει έως τώρα είναι ά- 
νελλιπεΐς. Οί ΊΓτηνολόγο·, οέ όλα τά 
μέρη του κόσμου συνεργάζονται με
ταξύ τους. Παρακολουθούν όσο εί
ναι δυνατόν τά ταξίδια τών αποδη
μητικών πουλιών μέ νό νά τά «σημα
δεύουν» στό πόδι, μέ τήν ήμερομη-

με εΐναι πώς τά άποδημητικά πτηνά 
πραγματοποιούν αυτά τά μεγάλα 
ταξίδια.

λα μυστήριο:: Γιατί τά πτηνά δια- ί 
λέγουν νά μένουν τόν χειμώνα σέ μιά 
ειδική τοποθεσία; Γιατί αίφνης, οί 
άγριόπατπες άπό τήν Βόρειο Ρωσία 
προτιμούν νά μένουν τόν χειμώνα 
στήν περιοχή τού Γλωστερσάϊρ, στήν 
Αγγλία;

Τό άλλο μυστήριο είναι: Πώς ρυ
θμίζουν έτσι τήν πτήσι τους ώστε νά 
πηγαίνουν πάντα στις ίδιες τοποθε
σίες τόχ« χειμώνα καί να έπιστρέ-

δόσεων, ακούστε αύτό πού είδα μέ 
τά μάτια: μου: 'Ένα. άπό τά άντι- 
τορπιλικά μας άφου γέμισε ναύτες ά
πό άλλα τρία πολεμικά, τραβάει νά 
καταλάβη τό Ξώκαστρο, σέρνο'ΖΓας 
καί .τρεις μεγάλες βάρκες, μέ όπλι- 
σμένους ναύτες. Πηγαίνετε λοιπόν 
έξω νά δήτε έάν σάς λέω ψέμματα,

Τρέξαμε τότε όλοι προς τήν πλα
τείαν τού Κονσκιοΰ καί είδαμε πρα
γματικά τό άντιτορπιλικό καί τις 
βάρκες πού έσερνε πίσω του, νά κα- 
ιευθύνεται πρός τό Ξώκαστρο. Τότε 
πιστέψαμε, κάπως, στά λόγια τού 
Άντώνη γιατί πάλι παρ’ όλα όσα 
είδαμε κΓ ακούσαμε μάς φαινότανε 
απίστευτο.

Ό τόπος δέν μάς χωρούσε πιά. 
Επρεπε νά βεβαιωθούμε. Άρπαξα 

τό καπέλλο μου κΓ έφυγα. Στό δρό
μο έβλεπα τούς Τούρκους καί τους 
Ιταλούς μέ πρόσωπα κατσουφιασμέ
να ένώ τά ιχ'ρόσωπα τών 'Έλ?·.ήνων 
λαμποκοπούσαν άπό χαρά, Άπ’ ο
πού 'περνούσα ακόυα την ’ίδια εϊδησι 
κΓ επειδή μου φαινότανε ακόμα α
πίστευτη, τράβηξα — γιά πού άλ
λου; — την Μητρόπολη. Εκεί ήταν 
τό Κέντρον τού υπόδουλου 'Ελληνι
σμού,

Έκεΐ βεβαιώθηκα πιά ότι ή εϊδησι 
ήταν αληθινή, Τό πίστεψα άπό τήν 
μεγάλη κίνησι καί τή χαρά πού ήταν 
ζωγραφισμένη οπό πρόσωπο τών εισ
ερχομένων καί έξερχομενων Ελλήνων. 
Δέν θέλησα νά ρωτήσω κανέναν. "Η
μουνα πιά σίγουρος ότι τό όνειρο 
τών Ελλήνων τής Σμύρνης γινόταν 
πραγματικότητα.

’Έτρεξα στό σπίτι γιά ν’ αναγ
γείλω τά εύχάριστα νέα στους δι
κούς μου άλλα κΓ εκείνοι τά είχαν 
μάθει πριν άρκετή ώρα. Τό σπίτι 
δέν ·μέ χωρούσε. ’Έφυγα καί γύριζα 
σέ σπίτια συγγενών καί φίλων μέ
χρι άργά τό βράδυ. "Ολοι συζητού
σαν χαρούμενοι τά ευχάριστα νέα.

| μου στάθηκε άδύναπον νά κοιμηθώ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ©1ΜΑΤΑ
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κώθηκαν στον τουρκομαχαλά καί κά
νουν διαδηλώσεις φωνάζοντας :

— Ίζμίρ βερμέςΐ (Δέν δίνουμε 
τήν Σμύρνη).

’Επί κεφαλής τών διαδηλωτών ή
ταν πολλοί φανατικοί Χοτζάδες μέ 
τις ιερές σημαίες των, πού τις βγά
ζουν μόνον σέ εξαιρετικές περιπτώ
σεις καί Ιδιαίτερα όταν τούς πιάνει 
θρησκευτικός φανατισμός καί φθά
νουν στό σημείο νά κάνουν καί σφα
γές.

Όταν τ’ ακόυσα αυτά άπ’ τόν 
θειον μου τόν ρώτησα μήπως υπήρ
χε φόβος νά κατεβοΰν προς τις ‘Ελ
ληνικές συνοικίες καί κάνουν σφαγές.

— Μή φοβάστε, μου άπήντησε. 
ΚΓ εμείς λάβαμε απόψε τά μέτρα 
μας. Έκτος αυτού, άπ’ όλα τά πο
λεμικό: πλοία έχουν βγή αγήματα. 
ΓΓ αύτό κοιμηθήτε ήσυχοι απόψε.

Ό θείος μου έφυγε άλλα έμενα ό 
ύπνος .μέ πήρε τά ξημερώματα σχε
δόν.

2 Μάίου ’919
Πρωί - Πρωί πού ξύπνησα βγήκα 

έξω. ’Ήθελα νά βεβαιωθώ άν οΐ εύ- 
χάριστες ειδήσεις πού ακούσαμε τήν 
προηγούμενη μέρα θά έπραγ.ματο- 
ποιούντο σήμερα. Τό σπίτι μας ή
ταν στήν συνοικία τής Πούντας ό
που καί ό Σταθμός τών ήλεκτρικών 
Σιδηροδρόμων. Καθώς βγήκα άπ’ 
τό σπίτι είδα ότι άρκετά πλήθος δι
ευθυνόταν προς ένα σημείο : Προς 
τή μεγάλη σκάλα τών Αγγλικών Σι
δηροδρόμων. Τούς ακολουθώ κΓ έγώ 
προς τά έκεϊ. "Ολος ο κόσμος πετού- 
σε άπ’ τή χαρά του. Ή άπόστασις 
άπ’ το σπίτι μου ώς τή σκάλα ήταν 
περί τά 600 μέτρα.

Μόλις άντίκρυσα τή θάλασσα ε
κεί πού ήταν ή Αγγλική σκάλα, τί 
νά δώ; "Ενα σωρό ‘Ελληνικά εμπο
ρικά πλοία πού είχαν πλησιάσει έ
κεϊ κΓ άπεβίβαζαν έλληνικό στρα-

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

. Θά ήταν παράλειψις νά μ ή χαρα- 
χθούν λίγες γραμμές στην μνήμη με
ρικών συμπατριωτών μας καί συνα
ξαριστών που συνέβαλαν· καί βοήθη
σαν μέ άνθρωπιά τούς δεινοπαθουν- 
τας συνεξορίστους μας.

Φθάσαμε στό Δενιζλή καί μάς 
στρίμωξαν στήν φάμπρικα του Παν- 
ταζόπουλου, ένός Έλληνας βιομΐΐ- 
χάνου, όπως μάς είπαν. Μάς κράτη
σαν τρεις ημέρες έκεΐ μέ σκοπό νά 
μάς λεηλατήσουν.

Πρώτη δουλειά τών Τούρκων πολι
τών ήτο νά πάρουν όλα μας τά άλο
γα μέ τήν βοήθεια τών «τζανταρμά
δων». Μάς είπαν ότι θά τά μετέφε
ραν δήθεν πίσω στο Λιβίσι γιά νά 
τά πσ.ραδώσουν στις οικογένειες μας. 
Έδειξαν μάλιστα τόση προθυμία, νά 
εξυπηρετήσουν τούς, πατριώτες μας 
πού πολλοί αφελείς τούς έψοδίαζαν 
καί μέ έπιστολάς γιά τούς δικούς 
των καί τούς έδιναν τό σχετικό «πα- 
ξίσι».

Ή άφέλειά των όμως ήτο δικαιο
λογημένη γιατί επί κεφαλής τών 
«τζανταρμάδων» ήταν γυιός τής Κα
πά - Χατουτσάς άπό τό Κελεμιθά- 
ριν, Πασ - Τσατούς. Εκείνος πού 
πλήρωσε ακριβά τήν ύπόθεσι αυτή 
ήταν ό ’Ιωάννης Βαϊρακτάρης, φαρ
μακοποιός, πού του πήραν όλα τά 
ρούχα καί τις κουβέρτες του, καί 
τόν άψήκαν, τόν καϋμένο, μόνο μ’ 
αυτά πού φορούσε.

’Αφού επέτυχαν αυτό πού ήθελαν 
«οί φίλοι μας» Τούρκοι, μάς ζήτησαν 
κατόπιν επτά λίρες άπό τόν καθένα, 
μας γιά νά συνεχίσουμε τήν πορεία 
μας μέ το τραίνο κΓ όχι πεζή «για
τί ήταν μακρυνή ή άπόστασις».

Εκείνο τό πρω£ είχε πεθάνει ό 
Γ. Τερεζής, καί πολλοί άπό τούς 
3 ί 8 δέν είχαν νά καταβάλουν τό πο» 
σόν που ζητούσαν οί Τούρκοι. Τότε 
μάθαμε εκεί, ότι τά Ταμεία τών Εκ
κλησιών τά έπαιρναν μαζί τους αϊ 
αρμόδιοι γιά νά βοηθούν τούς αδυ
νάτους, Στήν περίπτωσι όμως αυτή

Ή χαρά μας δέν περιγράψεται. 
Βλέποντας αύτό τό ευχάριστο θέαμα, 
κλαίγαμε καί γελούσαμε .μαζί. Πολ
λοί γνωστοί καί άγνωστοι αγκαλιά
ζονταν και φιλιούνταν λέγοντας «Χρι
στός Άνέστη»!

Διερωτώμουνα άν ήταν όνειρο ό
λα σα έβλεπα. ’Αλλά ήταν πραγμα
τικότητα. Τά πλοία αποβίβαζαν 
στρατό κΓ άλλα περίμεναν νά πιά- 
σουν σειρά, Προχωρώ προς τήν προ
κυμαία καί βλέπω κΓ άλλα πλοία

έν Θεσ)κη δημοδιδασκάλου ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ φορτωμένα στρατό. ζ 5 ’* η προκυμαία ει
Ό σοφός καθηγητής τής Κοινωνι- 

ολογίας κ. Ξηροτύρης Ιωάννης σ’ 
ένα πολύ πρόσφατο σύγγραμμά του 
μέ τόν τίτλο- «Θέματα Κοινωνικής 
Αγωγής» γράψει τά έξης : «'Ο κ ι-

δέν ε ΐ - 
ν α . κακός. Τουναντίον εΐναι εξαι
ρετικά μορφωτικός καί διδακτικός. 
Συντείνει πολύ στή διαφώτιση του 
Ααου καί συντελεί εξαιρετικά στή 
πρόοδό του. Όστόσο μπορεί νά οδή
γηση καί στήν καταστροφή. Μπο
ρεί ν ά οικοδομή, άλ-
λ ά
Φ »Ί· ......
λά καί διαφθείρει, υπηρετεί τόσο τήν 
ειρήνη στον κόσμο,, όσο καί τις κα- 
'Γαστροφές, τούς πολέμους, τις όζνα- 
οτατώοεις. Μπορεί όλα νά τά τρα- 
γουδήση, όλα νά τέ< παραγάγη, ά/\- 
λά καί ό?\α νά τά καταστρέφη». Μιά 
πρόχειρη Στατιστική τής Συνομο
σπονδίας τής εβδομάδας «Θέαμα καί 
Νεότη»» στήν ’Αθήνα τό 1952 μάς 
λέγει τά έξης ;

Μόνα μέσα σ’ ένα χειμώνα καί 
στήν Αθήνα οι κινηματογράφοι πρα
γματοποιούν 30.000.000 εισιτήρια, 
δηλ. διά κάθε κάτοικον αναλογούν 
15 ταινίες κάθε χειμώνα καί κατα
λήγει ή προκήρυξις τής Συνομοσινον- 
δίας «Ο 'ί δια π ι σ τ ώ σ ε ι ς

Εξευγενίζει, εκπολιτίζει, άλ-

με νά μεταβάΛουμε την πραγματι
κότητα τής ζωής, πού εΐναι κραυγα
λέα καί ασυγκίνητη. ’Άς εύχηθούμε 
μόνο στους γονείς νσ, κάμουνε μικρό
τερη χρήσι τοΰ θεάματος στά παιδιά 
τους, όταν τό περιεχόμενό του είναι 
αμφιβόλου προελεύσεως καί δηλητη
ριώδες άπό ΰπερεαλιστικά τερατουρ
γήματα.

Μ»ά πρόχειρη έξέτασις τού προ
βλήματος μάς φέρνει κοντά στή δια- 
πίστωσι ότι : Ο ί δ ρ ό μ ο ι, ο ί 

φ η μ ε ρ ί δ ε ς, 
α τ ο γ ρ ά φ ο :

έ
μ με

ί ζ ο υ ν άπό άφίσσες γυμνοτή
των, που προσπαθούν νά παρασύρουν 
μέ τήν παρουσία τους πελατεία καί 
δέν έχουν άλλο σκοπό κΓ άλλο 
Θεό άπό τ ό ·π ο ρ τ ο φ ό·· 
λ ι τους.

Ό κινηματογράφος είναι έπιχεί- 
ρησις, έμπόριον, πού ένδιαφέρετσ.ι 
μόνον διά π α χ ε ι λ έ ς ε ι σ -
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εΐ ν α ι κάθε μ έ ρ α καί 
περισσότερο άπογοητευτι- 
κές. ΟΙ οδηγοί τής σημερινής νεολαί
ας, τής νεολαίας πού θά διαμόρφω
ση τήν πιο κρίσιμη εποχή τής Ιστο
ρίας, είναι ασφαλώς άψυχες κούκλες 
τής οθόνης (τύπου Μονρόε καί Μπρι- 
ζίτ πού μοναδικό π ρ ο τ έ c η- 
μ ά τ ο υ ς έ χ ο υ ν τ ή ν ί-

y ά

θρωπο με τά οτραπατσαρισμένα νεύ
ρα. Είναι σχολείον εγκλημάτων^ καί 
παρόο/ων διαφθοράς τής Κοινωνίας 
καί Ιδιαιτέρως τής Νεολαίας».

Τ ί νά προσθέσω μ εν στήν διαπί-

νία καί τάν τόπο σναχωρήσεως, αλ
λά αύτό δέν εΐναι αρκετό. "Αλλος 
όμως πιο αποτελεσματικός τρόπος 
δέν υπάρχει.

! ό «ίσμπέρασμα, λοιπόν, εΐναι ό
τι ή επιστήμη παρ’ όλες τις προό
δους πού έσημείωσε κατά τά τελευ
ταία έτη, δέν θά μπόρεση τελικώς 
νά λύση το μυστήριο τών αποδημη
τικών πτηνών, πού πραγματοποιούν 
μέ ακρίβεια πτήσεως διηπειρωτικά 
ταξίδια. Οί άνθρίΰΤΓΟ’ θά έξακολοι> 
θήσουν νά μένουν εμβρόντητοι μπρο
στά στό κατόρθωμα αυτό.

γ ο ύ κ Γ- όχι διό: τό τί θά 
διδάξη. Τούτο εΐναι ζήτημα δεύτερο, 
πρωτεύει ό πλουτισμός μέ τό παρα
λήρημα τοΰ ερωτισμού, του έγκλή- 
ματος καί τής ηθικής σαπίλας, πού 
παρουσιάζουν οί παραγωγοί.

Ό πρώτος εφευρέτης τού μαχαι
ριού άσφολώς δέν σκέφθηκε παρά 
τήν χρησιμότητα τούτου διά τις ά- 
νάγκες του κΓ όχι διά νά κόβη λαι
μούς συνανθρώπων του. Ό πρώτος 
πού ανακάλυψε το αεροπλάνο, δέν 
σκέφθηκε ποτέ του νά ρίχνη άτομι- 
κές βόμβες στή Χιροσίμα διά νά ' 
βρουν τόν θάνατο χιλιάδες όμοιοι 
του, άλλά τήν συντομία τού χρόνου, 
τήν έξυπηρέτησι τής ανάγκης νά 

ι φθάση γρήγορα κάπου, μιμούμενος 
τά πουλιά μέ τήν ελευθερία τής α
τμόσφαιρας. Άπό δυνάμεις 
τής προόδου, κατάντησαν δυνάμεις 

| τής καταστροφής του. Ασφαλώς κΓ 
ό πρώτος που έφεύρε τόν κινηματο
γράφο δέν εΐχε σάν κίνητρο τήν κα
ταστροφή, άλλά τήν ψυχαγωγία τών 
συνανθρώπων του κι’ άπό όργανο 
ψυχαγωγίας, -κατήντησε σιωπηλός 
συνεργάτης τής άνηθικότητος, του 
έγκλή ματος καί του έκτραχειλισμοΰ.

Σάν γονείς, σάν παιδαγωγοί, σάν 
άνθρωποι, πού πονάμε καί υπηρετού
με τήν Ελλάδα μας, είναι κο:ιρός 
ν’ άναμετρήσουμε τις δυνάμεις μας, 
τις εύθυνες μας απέναντι στήν ελ
ληνική Ν ε ο λ σ ί καί νά 

ί τήν προστατεύσουμε άπό τό κακό 
| Συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα

Η προκυμαία έπλεε στήν γαλα
νόλευκη. Όλα. τά σπίτια, τά καφε
νεία, οι λέσχες, τά θέατρα, οί. κινη
ματογράφοι ήταν σημαιοατολιο’μένα 
μέ Ελληνικές σημαίες. Επίσης κΓ 
όλα τά προξενεία είχαν άναρτήσει 
τις σημαίες των. ’Ακόμα καί οί ξέ
νοι κάτοικοι είχαν σημαιοστολίσει 
τά οττίτια τους καί τό θέαμα ήταν 
πρωτοφανές γιά τήν Ελληνική Σμύρ
νη.

Άλλά πώς βρέθηκαν τόσες έλλη- 
νικές σημαίες ξαφνικά πού είχαν ά- 
παγορευθεΐ άπ’ τούς Τούρκους τόσα 
χρόνια;

Προχωρώντας βλέπω άπό κοντά 
καί τούς πρώτους "Ελληνας στρατι- 
ώτας. Ήταν φορτωμένοι άπό ρόλους 
σύρματα καί σκάλες καί στά γρήγο
ρα άνέβαιναν καί κάρφωναν τά σύρ
ματα στους τοίχους τών σπιτιών. 
Ρωτώ κάποιον καί μαθαίνω ότι είναι 
στρατιώτες του Μηχανικού καί τοπο
θετούν τά σύρματα γιά τά τηλέφωνα.

Άπό μακρυά βλέπω αραγμένο α
πέναντι άτι·’ τό ξενοδοχείο «Κρεμερ» 
τό ένα άπ’ τά δύο ύπερωκεάνειά μας

Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα

πούναι τά έρημα τά «λιλιά».
Πρόθυμος ό Ευάγγελος Λουϊζίδης 

βοήθησε τήν κατάστασι καί συνεπλη- 
ρώθη τό ποσόν πού ζητούσαν οί «φί
λοι μας» Τούρκοι.

Ξεκινήσαμε γιά τόν σταθμό αφί- 
νοντας πίσω μας τόνΜαύρο τήςΌκάς 
πού ψυχορραγούσε καί κλαίγοντας 
μάς έλεγε :

— Άχ! Φεύγετε: ΚΓ έγώ τί θά 
γίνω; Πού μ’ άφίνετε;

Έκλαιγε τόσο πικρά πού μάς ρά
γιζε τήν καρδιά. ’Αλλά δέν μπορού
σαμε ούτε νά μείνουμε ούτ«, νά τον 
πάρουμε μαζί μας.

Πάλι οί Τούρκοι έδειξαν τό πο
λιτισμόν των. ’Αφού είσέπραξαν 
2.200 λίρες μάς έβαλαν σέ βαγόνια 
πού είχαν μεταφέρει προηγουμένως 
βόδια κΓ ή κοπριά ύπερέβαινε τό 
μισό μέτρο.

Στό Τουκέρι άφίσαμε νεκρό τόν 
Βασίλη Νίκανδρον έξω άπό τό υ
πόστεγο του Σταθμού. Μετά φθάσά
με στό. Έερτήρ καί τό βραδάκι μάς 
πέρασαν στό νησί. Ήταν ελληνικό
τατο, μέ ωραίο περιβάλλον κΓ οι 
νησιώτες μάς φιλοξένησαν πρόθυμα. 
Θά τό χρωστούμε ευγνωμοσύνη.

Γιά τόν Ευάγγελον Λουϊζίδην Θά 
σημειάισω ακόμα μιά καλή του χει
ρονομία :

Στήν έπιοτροφή μας βρεθήκαμε 
στά Ούλούκουσλο: κΓ έβγαλε πάνω 
άπό εκατόν πενήντα εισιτήρια γιά 
τήν Μυρσίνα. Δυστυχώς, όμως έδωσε 
τά χρήματα είς έναν πατριώτην νά 
τά βγάλη κΓ Οίύτός έθεώρησε κα
λόν νά τά έκδώση γιά τήν Ταρσό. 
Δέν αναφέρω τό όνομά του, άς τόν 
κρίνη ό Θεός, άλλά ήταν φανερό πώς 
τό έκανε γιά νά βολευτή όπως έβο- 
λεύετο κΓ άς έδειχνε δήθεν ενδιαφέ
ρον γιά ζωντανούς καί πεθαμμένους.

"Ας τόν συγχωρέση ό Θεός, κατά 
τά έργα του.

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΚΥΦΤΟΣ
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Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ
(.Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος)

’Ακούσαμε μέ προσοχή δσα μας 
εΐττε ό κ. Πρόεδρος κι’ ό κ. ’Αντι
πρόεδρος και ξαναφέραμε στη Φαν
τασία μας τις εικόνες πού σχημα
τίσαμε διαβάζοντας για τον τόπο 
αυτόν τής λατρείας των αρχαίων. Ξα 
ναείδαμε χιλιάδες ανθρώπους νά 
παίρνουν τις γιδόστρατες καί τά μο
νοπάτια τής έποχής εκείνης γιά νάρ- 
θουν έδώ άπό σημεία γειτονικά ή και 
μακρυνότερα, μέ πρωτόγονα συγ

κοινωνιακά μέσα. ’Έρχονταν μέ τον 
πόθο και την έλπίδα νά θεραπευθοΰν 
ή νά συμβουλευθούν τό μαντείο γιά 
τήν πορεία του πεπρωμένου τους.

Ό άνθρωπος, άπό τά πρώτα βή
ματά του πάνω στη γη, βρισκόταν 
σ’ άδυναμία μπροστά στον Πόνο και 
μόνη του έλπίδα σωτηρίας ήταν ή 
επίκληση βοήθειας άπ’ τον Θεόν, 
όποιαδήποτε έννοια και μορφή κΓ 
άν Τοΰ έδινε μέσα στους, αιώνες. 
Μήπως και σήμερα υστέρα, άπό τό
ση πρόοδο τής επιστήμης, δεν κατα
φεύγουμε στους τόπους τής λατρεί
ας μας ζητώντας βοήθεια γιά τις 
μικρές ή μεγάλες δυσκολίες μας;

Είναι γνωστό σ’ όλους πόσο οί 
άρχαΐοι μας πρόγονοι ήξεραν νά δι
αλέγουν τούς χώρους όπου έκτιζαν 
τούς ναούς και τά μνημεία τους. ‘Η 
ομορφιά τού τοπίου στο Άμφιαρά- 
τειον επιβεβαιώνει ακόμα μιά φορά 
αυτή τήν αλήθεια. Σέ μιά κατάφυτη 
ρεματιά, πού στο βάθος της θά ή
ταν άλλοτε ή ιαματική πηγή, βρί
σκονται τά ερείπιά του. Καταπρά- 
σινα πεύκα, σκΐνα και μυρτιές πλαι
σιώνουν τά σπασμένα μάρμαρα καί 
τις σκορπισμένες πέτρες, τις λίγες 
κολώνες του ναού πού στέκον
ται όρθιες. Στά ερείπια-τοΰ μικρού 
θεάτρου του θαυμάζει κάνεις τά λι
γοστά μισοδιατηρημένα καθίσματα 
μέ τήν τέλεια λαξευτή γραμμή τους 
και τήν Δωρική λιτότητα τής μαρμά
ρινης σκηνής πού διατηρείται άκό- 
μα. Τό υπόλοιπο θέατρο έχει κα
ταστρέφει γιατί ήταν αϊτό πορώδη 
λίθο όπως και τά άλλα κτίσματα του 
ίερον χώρου.

’Αλλά ·κΓ άλλοι εκδρομείς' φθά
νουν κι’ άλλοι τουρίστες έρχονται νά

τά δουν και νά τά θαυμάσουν κι’ ε
μείς αποχωρούμε γιά νά συνεχίσου- 
με το ταξίδι στον τόπο του τελικού 
προορισμού μας.

"Υστερα άπό μιά θαυμάσια δια
δρομή όπου ή ελιά, τό πεύκο, τό κυ
παρίσσι καί τό όραμα τής γαλάζιας 
θάλασσας στο βάθος μάς μεθούσαν 
άπό ομορφιά φθάσαμε στην παρα
λία τών 'Αγίων ’Αποστόλων. "Ενα 
παραλιακό χωριουδάκι μέ λίγα σπι
τάκια και κέντρα στην παραλία κι’ 
ένα - δυο ξενοδοχεία πιο εκεί. Δεν 
έχει κσμμιά ξεχωριστή ομορφιά μά 
είναι γραφικό κι’ ή μυρωδιά τής κα- 
τακάθαρης γαλάζιας θάλασσας, τά 
πράσινα πεύκα κι’ ή διαύγεια στην 
άτμόσφαιρα δίνουν ένα αίσθημα γα
λήνης πού γοητεύει καί μεθά. Δέν 
χορταίνεις νά βλέπης τά μικρά κυ- 
ματάκια νά κυλούν απαλά, τά πο
λύχρωμα βότσαλα τής ακρογιαλιάς 
νά φαντάζουν μέσα άπ’ τά κρυστάλ
λινα- γαλαζοπράσινα νερά, τόν ήλιο 
νά χρυσίζη τις πίσω βουνοκορφές.

Μά τά λαχταριστά φρέσκα ψά
ρια καί τά κρεμασμένα χταπόδια 
μάς τραβούν άπ’ τό γαλάζιο θάμ
πος σέ Ίπό πεζές απολαύσεις, Σέ 
λίγο στρώνονται όλοι στο φαγητό 
κι’ οί ζεστές μαρίδες καί τό χτσπο- 
δάκι ανοίγουν τήν όρεξη γιά τά φρέ
σκα μπαρμπούνια καί τις τσιπού
ρες.

Γό κρασί ανοίγει καινούργια διά
θεση ευφροσύνης, λύνει τή γλώσσα, 
ζωηρεύει τό κέφι, ’Αρχίζουν πάλι οί 
εύθυμες ιστορίες, τά πειράγματα καί 
τ’ άστεία, ακόμα καί απαγγελίες 
πού έκαναν νά κυλούν πιο γρήγορα 
άπ’ όσο θέλαμε οί ώρες.

Μέ λύπη μας είδαμε τή θάλασσα 
νά γίνεται μαβιά καί τό σκοτάδι ν’ 
άγκαλιάζη σιγά - σιγά τις ομορφι
ές πού χαρήκαμε εκείνες τις λιγο
στές ώρες.

ϊό τέλος κάθε πράγματος άφίνει 
πάντα μιά μελαγχολία στην ψυχή, 
Μά έμείς γυρίσαμε μέ μιά ωραία α
νάμνηση μιας ακόμα θαυμάσιας εκ
δρομής, μιας ακόμα όμορφης μέρας 
τής ζωής μας,

Ρ. Β.

Ο ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΛΟΤΝΑΒΗΖ

ήθελε νά πάρη ό κ. Διευθυντής στό 
πρόγευμα;

Κανείς δέν μπορούσε νά μείνη σ’ 
αυτό τό άριστοκρατικό ξενοδοχείο 
χωρίς νάχη κάποιο τίτλο. Κι’ ό Θεό
δωρος Ναβάρ έδωσε τά παρακάτω 
«στοιχεία όταν τοΰ τά ζήτησαν : 
«Ναβάρ Θεόδωρος, Διευθυντής, Ν. 
Ύόρκη, Η.Π.Α.».

Τό γεύμα έσερβίρετο τό μεσημέ
ρι σ’ ένα στρογγυλό τραπέζι. Οί 
περισσότεροι πελάτες έρχονταν κά
θε χρόνο, καί ήταν άπ’ τ’ άριστερά 
στά δεξιά :

‘Ο κ. καί ή κ. φόν Κίρτσοφ, Γενι
κός Πρόξενος στη Βιέννη.

Ό κ. καί ή κ. Ζεπερζάουερ, άνώ- 
τερος κυβερνητικός άπ’ τή Βιέννη.

Ό Καθηγητής καί ή κ. "Αλτεν Φί- 
λοτζι άπό τό Γκράτς.

'Ο κ. Διευθυντής Θεόδωρος Να
βάρ άπ’ τή Ν. Ύόρκη.

Τό δείπνο τό σέρβιραν στις έπτά 
τό βράδυ και οι κυρίες κατέβαιναν 
μέ τά μεταξωτά καί τις μουσσελίνες 
τους καί μετά χόρευαν όλοι μαζύ ή 
πήγαιναν στό θέατρο ή έπαιζαν χαρ
τιά.

Τόν κ. Διευθυντή Ναβάρ τόν κα- 
λουσαν νά παίξη, νά κολυμπήση, νά 
χορέψη. "Ολοι τόν ακόυαν μέ προ
σοχή καί κανείς δέν τόν φώναζε Θε
όδωρο. Καθόταν τώρα στην κορέκλα 
καί σπουδαίοι άνθρωποι έβγαζαν τό 
καπέλλο τους γιά νά τόν χαιρετή
σουν στό δρόμο λέγοντας μέ χαμόγε
λο !

— «Καλημέρα κ. Διευθυντά. . . 
καλησπέρα κ. Διευθυντά. . . καληνύ
χτα κ. Διευθυντά. . .».

Τήν ημέρα των γενεθλίων του ή 
Στέψι στόλισε τό τραπέζι μέ λουλού
δια κι’ ό κ. Διευθυντής παρήγγειλε 
δώδεκα μπουκάλια κρασί άπ’ τό κα
λύτερο πού διέθετε τό ξενοδοχείο. 
Τό γεύμα ήταν επίσημο κΓ ό γενικός 
πρόξενος έκανε πρόποσι κΓ όταν α
δέιασαν τά μπουκάλια ό κ. Διευθυν- 
τίς Ναβάρ ήρθε στό κέφι καί τρα
γούδησε.

Μετά τό γεύμα άπεφάσισαν νά 
νοίκιάσονν ένα αύτοκίνητο καί νά 
πάνε όλοι μαζί άπ’ τήν άλλη μεριά 
τής λίμνης γιά καφέ. ‘Ο καθηγητής 
πού κάθισε δίπλα στον σωφέρ τού 
έδειξε κάποιο μαύρο σύννεφο μά ό 
σωφέρ τού είπε πώς ήταν πολύ ψη
λά καί θά περνούσε.

Τούς έβαλαν ένα τραπεζάκι στην 
όχθη καί δυο βάρκες μπροστά τους 
λικνίζονταν στό νερό. Τό εστιατόριο 
«Πάνω στή λίμνη» ήταν κοσμικό. Δι
έθετε καί ένα γκαρσόνι.

‘0 κ. Διευθυντής Ναβάρ κυτταξε 
τό μισοξυλωμένο κουμπί πού κρεμό
ταν άπ’ τό γυαλισμένο σακκάκι τού 
γκαρσονιού καί παρήγγειλε κουαν- 
τρώ γιά τις. κυρίες καί κονιάκ γιά 
τούς άνδρες. Σέ μιά βαμμένη έξέ- 
δρα μιά μικρή όρχήστρα έπαιζε μέ 
δυο τρία όργανα. Τό φλυτζάνι τής 
κ, Ζεμπερζάουερ είχε αδειάσει.

— Λίγο καφέ ακόμα, είπε ό Δι
ευθυντής Ναβάρ στό γκαρσόνι μέ τό 
ξυλωμένο κουμπί.

Γυρίζοντας είδε μιά μεγάλη κα
στανιά κΓ άπό κάτω τό μπουφέ. "Ε- I

Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος
να τραπέζι μέ λευκό τραπεζο,μάντη- 
λο κι’ επάνω βίοκυι μέ πάστες καί 
τούρτες καί κρέμα σαντιγύ μέ φρά
ουλες.

Ή όρχήστρα άρχισε νά παίζη τόν 
«Γαλάζιο Δούναβη». . . Καί τότε ό 
άνεμος λύγισε τήν καστανιά, καί 
τό μαύρο σύννεφο στάθηκε άπό πά-' 
νω της κΓ άρχισε νά βρέχη. Μαζύ 
μέ τή βροχή έπεφταν καί τά λουλού
δια πάνω στό μπουφέ. . .

Χωρίς νά τό καταλάβη ό κ. Διευ
θυντής σηκώθηκε άπ’ τό τραπέζι κι’ 
έτρεξε στό μπουφέ. Φόρτωσε όλους 
τούς δίσκους στά χέρια του, πάστες, 
τάρτες, φράουλες καί σαντιγύ κΓ ε
ξαφανίσθηκε μέσα στην κουζίνα.

Ή ορχήστρα έπαιζε τις τελευταί
ες νότες του «Γαλάζιου Δούναβη»....

— Κύριε Διευθυντά! φώναξε ή 
κυρία Γενικού Προξένου.

— Ό κ. Διευθυντής; ρώτησαν καί 
κυττάχθηκαν οι άλλοι.

Έφυγε μέ τό πρώτο τραίνο τό 
πρωί, χωρίς νά τόν δει κανείς. Τό 
τραίνο πού στέκεται άρκετά στό 
Σάλτσμπουργκ γιά νάχη τόν καιρό 
νά πάρη τό Εξπρές γιά τό Μόναχο, 
Κολωνία, "Αντγουερπ καί τήν άκρη 
του κόσμου.
( Απόδοση άπ’ τ’ ’Αγγλικά Ρ. Β.)

ΕΠΓΣΤΟΛΑΙ
.Πρόεδρον

Συλλόγου Μ.άκρης καί Λιδισσίου 
’Αθήνας

Αξιότιμε Κύριε,

Έσωζλειστως σας αποστέλλω 
5 λίρας Αύστραλίας έκ τών οποί
ων 2 καί ήμισυ είναι διά τήν συν
δρομήν μου καί μέ τάς έτέρας 2 
καί ήμισυ θά σάς παραζαλίσω ό
πως μοϋ άποστείλετε τό όιβλίον 
τοΰ κ. Κ. Ααμέρα «'Ιστορία Λι- 
βισσίου καί Μάκρης».

ΙΙαρακολουθοΰμεν, κύριε Πρό
εδρε, μετά μεγάλου ενδιαφέροντος 
τάς διαφόρους διηγήσεις καί ι
στορίας τού Λιβισσίου καί τής Μά
κρης, αί όποΐαι μάς φέρνουν ζων
τανές αναμνήσεις και παρακινού
μενα! άπό πατριωτικόν ενδιαφέ
ρον διερωτώμαι διατί κανείς έως 
σήμερον δέν έχει αναφέρει εις τάς 
διηγήσεις του τόν σφαγμόν καί 
πατριωτική μας οικογένεια λι
τήν καταστροφήν πού δπέστη ή 
κολάου Φούντα, οίτινες υπήρξαν 
σχεδόν τά πρώτα θύματα τών 
Τούρκων τό 1914; Εις τήν Αυ
στραλίαν ζοϋν τά παιδιά τοΰ Νι
κολάου Φούντα καί θά ήσαν ευ
τυχείς νά σάς προμηθεύσουν μέ 
λεπτομέρειες έάν σάς ένδιέφερον.

Σάς ευχαριστώ καί σας απο
στέλλω τούς έγκαρδίους μου πα
τριωτικούς χαιρετισμούς.

Εύδοξία Μιχαήλ Θωμά, 
τό γένος Χατζηδαμιανοΰ

’Αγαπητή κ. Θωμά,
Σάς εύχαριστοΰμεν θερμά διά 

τήν συνδρομήν σας καί διά τό 
ενδιαφέρον σας. Τό όιβλίον τοΰ κ. 
Λαμέρα σας άπεστάλη ταχυορο- 
μικώς.

Σάς παρακαλοΟμεν ιδιαιτέρως 
νά φροντίσετε ώστε νά μάς άπο- 
σταλοΰν στοιχεία άπό τήν οικογέ
νειαν Φούντα πού υπήρξαν θύμα
τα τής θηριωδίας τών Τούρκων 
στό Λιβίσι. Έπανειλημμένως έ- 
χομεν ζητήσει νά μας άποστέλλε- 
ται κάθε είδους όλικόν πού έχει 
σχέσιν μέ τήν πατρίδα. Εύχαρί- 
στως θά δημοσιεύσωμεν ό.,τι μάς 
στείλετε.

Τό ενδιαφέρον τών πατριωτών 
διά τόν Σύλλογον, καί ιδιαιτέρως 
αυτών πού εύρίσκονται μακρυά 
μάς συγκινεί καί μας ένθαρρύνει. 
Δι’ αύτό καί πάλιν σάς εύχαρι- 
στοΰμεν.

Μέ πατριωτικούς 
χαιρετισμούς 

1’0 ΔΙΟΙΚ. ΣΪΜΒΟΪΛΙΟΝ

ΤΑ. ΠΑΙΔΙΑ MAX 
ΚΙ’ ΕΜΕΙΧ

Συνέχεια έκ τής 3η$ Σελίδος )

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
2ΧΟΑΙΚΗΪ ΕΦΟΡΕΙΑ! 

ΜΑΚΡΗ!

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος) 
σθήματα ευγνωμοσύνης. καί εύχαρι- 

1 ατών τόσον τής ιδίας καί τοΰ διδα
κτικού πορσωπικοΰ του σχολείου, ό
σον καί τών γονέων καί κηδεμόνων 
τών μαθητών διά τήν έκ τριών χιλιά
δων δραχμών δωρεάν του προς τούς 
άριστεύσαντας μαθητάς τών τριών 
άνωτέρων τάξεων του σχολείου, δια- 
πιστώσα έκ τής εύγενοΰς αυτής χει
ρονομίας τού δωρη-τού τήν άγαθαερ- 
γόν φιλοπρόοδον καί ενάρετου πρά- 
ξίν του, διδάσκουσαν τήν εύγενή ά
μιλλαν προς έργασίαν μεταξύ τών 
μαθητών, άμα δέ και τό παράδειγμα 
προς μιμησιν εις κάθε πολίτην φίλον 
τού σχολείου.

Τέλος, συγχαίρει τόν Σον κ. Πα- 
νηγύρην ‘Αγιορείτην διά τήν πράξιν 
του, ώς καί τόν άνηψιόν του κύριον 
'Αγιορείτην Β.καί λοιπούς συγγενείς 
του καί φίλους, οίτινες μετά μεγάλης 
χαράς καί συγκινήσεως εΐδον τήν 
γενναίαν χειρονομίαν τού σεβαστού 
Θείου καί φίλου των.

Έφ’ ώ συνετάγη ή παρούσα, ήτις 
καί υπογράφεται ώς έπεται:

‘0 Πρόεδρος
Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓίΟΥ

Ό Ταμίας
ΑΝΑΣΤ. ΑΟΥΈΖΟΣ

‘Ο Γραμματεϋς 
ΠΑΝ. ΣΟΥΦΛΗΣ

ένας χαρακτήρ αδα
μάντινος, μία π ρ ο - 
σωπικότης Ή θι κ ή καί 
χρήσιμος.

Τό πάν έξαρτάται άπό μάς, άπό 
τούς κόπους μας, τήν υπομονή μας, 
τήν Αγάπη μας, τό ένδιαψέρον μας, 
τή διαγωγή καί τά παραδείγματα 
μας. "Οποιον 6 ι δ ) λ ο ν 
έχεις, τέτοια γράμμα
τα θά μ ά θ η ς», λέγει μιά 
Γαλλική παροιμία. «Ε t καλώς 
παροικήση, ύ π ο κ ό - 
ψ ε ι ν μ α θ ή σ η», έλεγον οι 
πρόγονοί μας, τα παιδιά 
μας είναι αντίγραφα, 
εικόνες, πανοράματα 
ίδικά μας, τών Γονέων τους πρώτα 
καί έπειτα τών Δ)λων καί συγγε
νών.

Καθημερινώς μάς αντιγράψουν, 
μάς εντυπώνουν, μάς φωτογραφί
ζουν, σχηματίζουν μέσα στην ψυχή 
τους ταινίες άπό τά παραδείγματα 
τής ζωής μας, οργανώνουν μουσεία 
πρότυπα, κάμνουν συλλογές διαφό
ρων εικόνων, οπτικών, ακουστικών 
κινητικών καί διαμορφώνουν τά πρό
τυπά τους, κτίζουν τό έγώ τους, τό 
Μέλλον τους, δημιουργούν τόν πολί
τη τής αυριον, τόν "Ανθρωπον τού 
Μέλλοντος μέ τήν ψυχική καί πνευ
ματικήν πρόνοια.

Γονεΐς, μην άμελήτε διά τήν δια- 
παιδαγώγησιν τών παιδιών σας καί 
μή νομίζετε ότι τό ζήτημα είναι πά
ρεργου, δευτερεύον καί άνέμελον.

Προς Θεού! ’Όχι δι’ αυριον τά 
σπουδαία, διότι τό αυριον ανήκει είς 
τον Θεόν, τό σήμερον είναι ίδικόν 
μας καί τό έξουσιάζομεν. Προσέχετε 
νά μήν άκούσητε τήν φωνήν τού 
Ρουσώ άπό τόν Αιμίλιόν του, πού 
λέγει: «Είναι ανάξιοι οί 
γονείς νά φέρουν τόν 
τίτλον του πατρός 
καί τής μ η τ ρ ό ς, όταν 
δέν έχουν έπίγνωσιν τής αποστολής 
καί τών καθηκόντων τους».

Θεσ)νίκη, Μάιος 1964
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΣ,''ΛΑΙΔΗΣ |

Η ΕΤΗΣΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΧΕΧΕΙΖ ΕΚΑΗΛΩΪΒΧ

Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

τάς έντργείας τοΰ αϊδεσιμωτάτου 
άρχψ,ανδρίτου καί τοΰ άδελφοδ 
του Μιχαήλ Άν. Λαζαρίδη, μέ
λους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου, 
είς μίαν παρακειμένην αίθουσαν 
όπου προσεφέρθησαν ό άρτος, κα
φές καί γλυκίσματα. Μέσα εις 
μίαν θερμήν πατριωτικήν ατμό
σφαιραν έγινε συνάντησες πολλών 
πατριωτών φίλων και συγγενών 
καί έπετελέσθη οΰτω ένας άπό 
τούς σπουδαιοτέρους σκοπούς τοΰ 
Συλλόγου πού είναι ή σύσφιγ- 
ξις τών σχέσεων μεταξύ τών πα
τριωτών.

Τήν έορτήν έτίμησε διά τής 
παρουσίας του ό εκλεκτός συμπο
λίτης μας καί Βουλευτής ’Αθηνών 
κ. Αντώνιος Τζιζής. Επίσης πα
ρέστησαν τιλήν τοΰ ΙΙροέδρου του 
Συλλόγου κ. Μιχαήλ ΙΙανηγύρη 
μετά τής συζύγου του κ. Μοσχού- 
λας καί τών μελών τοΰ Διοικητι
κού Συμβουλίου μετά τών οικογε
νειών των καί οί πα,τριώται :

'Ο Πρόεδρος τοΰ Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού ιατρό; κ. Παντελής 
Χατζηπαναγιώτου μετά τής συζύ
γου του Ματθίλδης, ή οποία είναι 
καί Γενική Γραμματεύζ τοΰ Συλ
λόγου, ό κ. Κων) τίνος Κοφτερός,

ό κ. καί ή κ. Κωνστ. Κωνσταντινί 
δη, δ κ. καί ή κ. Μιχαήλ Χα- 
τζηκωνσταντίνου, ό κ. Γεώργιος 
Βράτσος, ό κ. Βασίλειος Άνδ. Λα 
ζαρίδης, ό κ. καί ή κ. Χάρη Μπαί 
ρακτάρη, ό κ. καί ή κ. Μιχαήλ 
Δουλή, ό ιατρός κ. ’Αντώνιος Ε
λευθερίου, ό κ. Γεώργιος Τσακώ- 
νης, μετά τής συζύγου του, ή ό
ποια είναι καί μέλος τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου, ή κ. Μοσχούλα Άθα- 
νασιάδου, δ κ. Βασίλειος Χατζη- 
σωτηρίου, δ κ. καί ή κ. Δημητρί- 
ου Τσίλλερ, ή κ. Δέσποινα ΙΙαπα- 
παντωνίου, ή κ. Χρυσώ Κωνσταν- 
τινίδου, ή κ. Μαρία Παυλίδου, ή 
κ. ΙΙελαγία ΙΙαύλου (τό γένος 
Εμμεή), ή κ. Εύαγγελία Γαλε- 

άδου, δ κ. Παύλος Παπαδουλής, 
ή 7.. Μαρία Μαύρου, ό κ. ’Ιωάν
νης ’Εγγλέζος, ή κ. ’Αμαλία Γε
ωργίου, ή δίς Μαρίκα Μακρή, δ 
κ. καί ή κ. Παράσχου Καπαϊδά- 
κη, ό κ. Στέφανος Κούρτης, ή ζ. 
Ιΐιπίνα Παπαγεωργίου, δ ζ. Σπΰ- 
ρος Σπυρόπουλος, ή κ. Ειρήνη 
Πατζόγλου καί αρκετοί άζόμα πα 
τριώται, τών όποιων τά ονόματα 
ίσως νά μας διαφεύγουν.

Ή εορτή εΐχεν μεγάλην επιτυ
χίαν καί δλοι οί πατριώται άπε- 
χώρησαν συγζινημένοι και Ενθου
σιασμένοι .

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ THZ XMTWHI
(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδας

Η διαταγή έρχεται γρήγορα κι’ 
οί υτρατιώται μας έκάλυψαν τά νώ
τα τους στό δικό μας κτίριο. Σέ λί
γο άρχισαν νά κροταλίζουν δυο πο
λυβόλα κάτω άπ’ τό παράθυρο πού 
βρισκόμουνα έγώ. 'Έβαλαν γιά πρό
χωμα τούς γυλιούς των καί πίσω 
άπ' αυτούς πολεμούν. Τώρα σκέπτο
μαι ότι αύτό πού έκανε ό ’Αντώνης 
καί πέταξε τούς Τούρκους έξω ήταν 
μιά μεγάλη βοήθεια γιά τόν Στρα
τό μας. Γιατί οι Τούρκοι κρατούσαν 
τις άλλες τρεις πλευρές τής πλα
τείας καί μόνο ή δική μας έμενε στή 
διάθεσι τοΰ στρατού μας. Έάν οί 
Τούρκοι έμπαιναν καί στό δικό μας 
κτίριον καί κρατούσαν όλες τις πλευ 
ρές τής πλατείας, τά θύματα θα ή
σαν τότε περισσότερα καί δύσκολα 
οί δικοί μας θά μπορούσαν νά αντι
μετωπίσουν τούς Τούρκους.

Ή μάχη κράτησε τρία τέταρτα 
τής ώρας, καί κατόπιν άρχισε νά 
βρέχη. "Οταν σταμάτησε ή βροχή, 
άρχισε πάλι ή μάχη. Σέ λίγο οί 
Τούρκοι σήκωσαν μιά λευκή σημαία 
άπό ένα παράθυρο τών στρατωνών. 
Οί Τούρκοι σταμάτησαν ά-μέσως νά 
πυροβολούν κο'.θώς κΓ οί δικοί μας. 
Έγώ παρακολουθούσα πίσω άπό 
τό σιδερένιο παράθυρο τί συνέβαινε 
σαν νά έβλεπα κινηματογραφική ται
νία.

Μερικοί τσολιάδες βλέποντας ότι 
οί Τούρκοι σταμάτησαν νά πυροβο
λούν καί ότι άνοιξαν τήν κεντρική 
είσοδο τών στρατώνων, προχώρησαν 
Γίρός τά έκει. ’Αλλά πριν προφθά- 
σουν νά πλησιάσουν αρχίζουν παλιν 
ξαφνικά νά πυροβολούν οί Τούρκοι. 
Οί τσολιάδες μας Οπισθοχώρησαν 
Ολοταχώς πάλι καί καλύφθηκαν πί
σω απ’ τό πρόχωμα τών γυλιών 
τους.

Ή μάχη άρχισε πάλι μέ πείσμα. 
Οί τσολιάδες μας βλαστημούν τήν 
ατιμία τών Τούρκων. Τά δυό πολυβό 
λα ρίχνουν συνεχώς κι’ ύστερα άπό 
ένα τέταρτο μερικοί τσολιάδες μας 
τρέχουν προς τό μέρος τής Στρατι
ωτικής Λέσχης. Πηδούν τά κάγκελλα 
καί σέ λίγο κατορθώνουν ν’ ανοίξουν 
μιά μικρή πόρτα τών στρατώνων. 
Απ' αύτήν μπαίνουν μέσα πολλοί 

τσολιάδες, μας κΓ ή μάχη μεταφέρε
ται πια μέσα στους στρατώνες. Τέ
λος άνοίγουν καί τήν κεντρική πόρ
τα καί μπαίνει πολύς δικός μας 
στρατός. Οί Τούρκοι αναγκάζονται 
νά βγάλουν πολλές λευκές σημαίες 
άπ’ τά παράθυρα. Άπό ένα παράθυ
ρο μάλιστα κρεμούν ένα ολόκληρο 
σεντόνι. Άλλα μέσα στους στρα
τώνες ακούονται πυροβολισμοί. Πολ
λοί Τούρκοι τρέχουν προς τήν πλα
τεία μέ σηκωμένα χέρια καί παρα
δίδονται άθρόοι. ‘Η πλατεία γεμίζει 
σέ λίγο Τούρκους. Μερικοί είναι 
τραυματισμένοι στό κεφάλι. Οί στρα 
τιώτες τούς μαζεύουν καί κατά δεκά
δας τούς οδηγούν προς τό μέρος τής 
προκυμαίας. Που καί πού άκσύονται 
πυροβολισμοί άκόμα. Ή πλατεία συ
νεχώς γεμίζει κι’ άδειάζει άπό Τούρ
κους αιχμαλώτους. ΚΓ άπό τά άλ
λα κτίρια πού κατέλαβαν οί δι
κοί μας φέρνουν συνεχώς κΓ άλλους 
Τούρκους.

Σέ λίγο βγαίνει άπό τό Κονάκι ό 
Βαλής, ένα συμπαθητικό γεροντάκι, 
Τόν υποβαστάζουν δυό Τούρκοι τι
τλούχοι τού Κανακιού. Καί τόν Βα- 
λή τόν στέλλουν στήν προκυμαία μα
ζί μέ άλλους.

'Όταν έπαυσαν οί πυροβολισμοί 
βγήκαμε κι ’ έμείς στά παράθυρα καί 
στά μπαλκόνια. Κοντά μας, πήραν 
θάρρος καί ό Τούρκος Χαμάλμπασης 
μέ δυό άλλους Τούρκους χαμάληδες 
που βρέθηκαν στά γραφεία καί βγή
καν κΓ αυτοί σ’ ενα μπαλκόνι. Τους 
είδε όμως κάποιος τσολιάς καί τούς 
ξεχώρισε γιατί φορούσαν τή γραφι
κή στολή τού τόπου τους κΓ ήρθε 
μαζί μέ άλλους τσολιάδες νά μάς 
τούς ζητούν γιά αιχμαλώτους. Τούς 
είπαμε ότι είναι δικοί μας άνθρωποι 
καί δέν εΐχαν πάρει μέρος στην μά
χη. Αλλά οί τσολιάδες έπέμεναν. 
Τότε αναγκάσθηκε νά κοπεβη ιπίτω

ό ’Αντώνης κΓ ύστερα άπό πολλές 
έςηγήσεις κατόρθωσε νά τούς πείση 
νά μήν τούς παραδώσωμεν. Έν τφ 
μεταξύ οί Τούρκοι αυτοί εΐχαν κρυ
φθεί σέ μιά άπό τις αποθήκες μας 
στό βάθος, άπ’ τό φόβο τους.

t-τσι ό Αντώνης μας εκείνη τήν 
ημέρα έκανε δυό παλλικαριές. Πρώ
τα κατόρθωσε μέ τούς ανθρώπους 
του νά πετάξη τούς δέκα οπλισμέ
νους Τούρκους κΓ έτσι νά γλυτώση 
πολλούς "Ελληνες καί δεύτερον κα
τόρθωσε νά .-όση τόν χαμάλμπασην 
καί τούς 2 άλλους Τούρκους χαμά
ληδες άπό σ'γουρη αιχμαλωσία. Δυ
στυχώς οί τρεις αυτοί Τούρκοι όταν 
τό 1922 έπανήλθεν ό Τουρκικός 
στρατός στην Σμύρνην έπλήρωσαν 
άσχημα τό καλό πού τούς έκαναν.

Τό απόγευμα είχε προχωρήσει άρ
κετά κΓ ή τάξις είχε πια άποκατα- 
οταθύ. Κανένας πυροβολισμός δέν 
ακούεται. Οί στρατίώται μας έχουν 
καταλάβει τά Δημόσια κτίρια καί έ
χουν άναρτήσει σέ όλα τήν Ελληνι
κήν σημαίαν. Αυτοκίνητα τού ’Ερυ
θρού Σταυρού έμάζευαν άπ’ τήν πλα
τείαν τούς τραυματίας.

Φεύγω κΓ έγώ γιά τό σπίτι ό
πως καί όλοι οί άλλοι. Περνώντας 
άπ’ τήν προκυμαίαν βλέπω σέ με
ρικά μεγάλα καφενεία νάχουν μαζέ
ψει τούς Τούρκους αιχμαλώτους. Ή 
προκυμαία εΐναι μεγάτη κόσμο πού 
πανηγυρίζει γιά τήν άπελευθέρωσι 
τής Σμύρνης άπό τόν Ελληνικόν 
Στρατόν. Δυστυχώς όμως τήν σημε
ρινήν ημέραν τήν έμαυρισαν δυό ά
σχημα γεγονότα. Πρώτον ή δολοφο
νική έπι-θεσις τών Τούρκων εναντί
ον τών Ελλήνων στρατιωτών καί 
πολιτών καί δεύτερον ή κακοήθεια 
μερικών Ελλήνων ν’ ανοίξουν καί νά 

' λεηλατήσουν Τούρκικα μαγαζιά στό 
λίγο διάστημα πού ό στρατός ήταν 
άπησχολημένος στη μάχη του Κο
νάκι ου.

Άλλα μόλις ό Στρατός μας στα
μάτησε τήν μάχην έπανέφερε τήν 
τάξιν καί τήν ήσυχίαν, διότι πρα
γματικά έκείνην τήν εποχήν ήτο πει- 
θαρχικώτατος.

"Εφθασα σπίτι μου κΓ έμαθα οτι 
ή Γιαγιά μου είχε τραυματισθεί έλα- 
φρά στό κεφάλι άπό μιά σφαίρα πού 
έρριξσν άπ1 τά γραφεία μιας τουρκι
κής εφημερίδας. Τήν εΐχαν μεταφέ
ρει στό νοσοκομειον 'Άγ. Χαράλαμ
πος. Εύτυχώς δέν πλήρωσε πολύ ά- 
κριβά τόν πατριωτισμό της πού τήν 
έσπρωξε έξω άπό τό σπίτι νά πα
ρακολούθηση τήν παρέλαοτ του Ελ
ληνικού Στρατού.

Άπό σήμερα ή Σμύρνη μας εΐναι 
Ελληνική. Ό στρατός μας πού τόν 
ττεριμέναμε πεντακόσια χρόνια ήρθε 
γιά νά μάς άπελευθερώση. Τ’ άδέρ- 
φια μας μάς χάρισαν τό μεγαλύτε- 
ρον άγαθόν: Τήν Ελευθερίαν.

(Συνεχίζεται)

TOT ΕΥΙΛΠΓΠΤ
Έκτος τού πρώτοι) δεκαπενθη

μέρου του Ιανουάριου Όά γίνη 
τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας του 
Συ/Λόγου εις ημέραν και τόπον 
πού ύά καΦορισθη εντός τών ήμε
ρων και θά άναγγελθή διά τοΰ 
προσεχούς φυ/Λου τής έφημερί- 
δος. 01 ενδιαφερόμενοι δύναται 
νά λάβουν γνώσιν άπό τό γραφει- 
ον τοΰ Συλλόγου έίζν δέν ειδοποι
ηθούν εγκαίρως.

Όλαι οί προηγούμεναι εκδη
λώσεις αΰτοϋ τοΰ είδους είχαν 
καταπληκτικήν έπι.τυχί'αν είς τό 
παρελθόν. Η άθρόα συμμετοχή 
πατριωτών τά περασμένα χρόνια 
μάς κάνει νά ίΠΟΓεΰωμεν ότι καί 
ή έφετεινή έκδήλωσις θά εχει τήν 
ίδιαν άν όχι μεγαλυτέραν συμμε
τοχήν πατριωτών. Ή δέ τελευ
ταία έκδήλωσις τής εορτής τοΰ 
Συλλόγου τών Ταξιαρχών μάς 
δίδει τήν βεβαιότητα προσμονής 
περισσότερα^' μελών μετά τών ο’ΐ- 
χογενειών των.

ΐίός τούτο καταβάλλεται προ
σπάθεια όπως έξασφαλισθεϊ αί
θουσα ευρύχωρος καί ευπρόσιο- 
πος συγκεντοώνουσα όλα τά στοι
χεία, τά όποια θά συντελέσουν
είς τήν δημιουγίαν μιας άλΐ|θ·ι- 
νά πατριωτικής άτμοσιραίρας.

Είναι γνωστόν πόσον αυτοί αί 
έκδΐ|λώσεις συσφίγγουν τούς δε
σμούς μεταξύ τών πατριωτών, ά- 
ναπτύσσουν γνωριμίας καί δημι
ουργούν «φιλία πρός ΐύ γενικόν 
ζ<ιΐ μερικόν όφελος. ’Ακόμα και 
συγγενείς, στενοί συναντιόνται 
και γνωρίζονται είς τάς εκδηλώ
σεις τοΰ Συλλόγου δαί πρώτην 
φοράν ή βλέπονται ύστερα ά.τό 
πολλά ’έτη διότι οί περιστάσεις 
και οί αποστάσεις τούς έχώρισαν.

Εκτός άπό τήν Ν'. Μάκρην, 
’Αττικής όπου ύπάρχει εγκατε
στημένος αμιγής πληθυσμός πα
τριωτών και σέ μερικά άλλα ση
μεία τής Ελλάδος, οί περισσότε
ροι άλλοι πατριώται είναι εγκα
τεστημένοι εις τάς διαφόρους συ
νοικίας τών ιϊΐ/ίΐνιΰν και, τοΰ 
Ιϊειραιίις μακράν δ ένας τοΰ άθ
λου. Οί αποστάσεις καί ό χρόνος, 
ό καθημερινός αγώνας τής ζω
ής άπεμάκρυναν σιγά - σιγά τον 
έναν άπό τόν άλλον, χώρισεν τούς 
συγγενείς και τούς φίλους.

Γά χρόνια πού πέρασαν άμ
βλυναν τούς δεσμούς, ξεθώρια
σαν τά αισθήματα, ξι-χάσθηκε α
κόμα και ή συγγένεια.

Μέ τίί εκδηλώσεις τοΰ Συλ
λόγου δίδεται μιά ευκαιρία νά ξα 
ναδή ό ένας τον άλλον, νά γνω
ριστούν καλύτερα μεταξύ τους, 
να θερμανθούν ο!, παλμοί δεσμοί 
καί οί συγγενικές σχέσεις. Γι’ αί>- 
τό οί εκδηλώσεις αυτές, θεωρούν
ται ιός ένας άπό τούς πιο σημαν
τικού; σκοπούς τοΰ Συλλόγου και 
υποστηρίζονται άπό όσους ξέ
ρουν νά τούς έκτιμ-ήσονν.

Άς μή λείώη λοιπόν κανείς 
άπό τόν προσεχή εορτασμόν τοΰ 
ερχομένου Νέου 'Έτους. ’Άς 
σπενσουν όλοι νά περάσουν ένα 
ευχάριστο Κυριακάτικο απόγευ
μα σ’ ενα πολιτισμένο περιβάλ
λον. όπου θάχουν τήν ευκαιρία 
νά δουν συγγενείς, φίλους καί 
γνωστούς και νά απολαύσουν λί
γες ίιιασκεδαστικές ώρες γεμάτες 
άπό θερμή πατριωτική αγάπη ό
πως τό ζητούν οί μέρες πού έρ
χονται.

Η ΦΙΛΑΜΠΙΚΗ ΑΡΑΣΙΙ ΤΟΥ ΣΥλΑΟΪΟΥ'
Καταβάλλεται μεγάλη προσπά

θεια έκ μέρους τών μελών τοΰ Δι
οικητικού Συμβουλίου τοΰ Συλ
λόγου όπως διανεμηθούν ορισμένα 
βοηθήματα εις απόρους πατριώ
τας κατά τάς ήμέρας τών έορ- 
τών.

Προς τούτο έζητήθησαν άπό 
τάς Τοπικάς ’Επίτροπος διαφό
ρων συνοικιών ’Αθηνών και Πει
ραιώς νά δοθή ονομαστικός ποτ 
τάλογος τών άπορων οικογενειών 
μετά τοΰ αριθμού τών μελών των 
διά νά καταστή δυνατή καί, κα
τά τό δυνατόν, περισσότερον ου
σιαστική.

Δυστυχώς, όπως και εις κάθε 
κοινωνίαν, υπάρχουν αρκετοί πα
τρ ιώταί μας στους οποίους, ή μοί
ρα ϊσως, φάνηκε φειδωλή, ή 
οί περιστάσεις δέν τους έβοήθη- 
οαν, και υποφέρουν. Νομίζομεν 
ότι eTvo:· ιερά ΰποχοέωσ'ς τι ας ν?/.

ιούς βοηθήσωμεν περισσότερον 
άπ’ όσον θά ήθέλαμεν νύ. βοηθή
σωμεν έναν οίονδήποτε ά'λλον συ
νάνθρωπόν μας.

Ό Σύλλογος μέ ΐά πενιχρά 
row μέσα και από τάς έκάστοτε 
δωρεάς τών πατριωτών, κατιόρ- 
θωσε διά τοΰ φιλανθρωπικού' του 
Τμήματος νά δι ανέμη έκάστοτε 
μερικά βοηθήματα είς χρήματα 
καί εις είδη. ’Εφέτος εύρίσκεται 
εις τήν εύχάρ ιστόν θέσιν νά δια- 
νείμη κάτι περισσότερον κατόπιν 
των ενισχύσεων τάς όποιας εΐπεν 
έκ τών ενεργειών τοΰ εκλεκτοί· 
πατριώτου μας. Βαυλευτοϋ Αθη
νών ζ. ’Αντωνίου Τζίζη.

Έδω τό επόμενον τεΰχος θά 
δημοσιευθή κατάλογος -... δνευ ο
νομάτων — τών βοηθημάτων τά 
όποια θά διανεμηθούν είς τούς 
απόρους πατριώτας κάθε συνοι
κίας.



MM ^ΠΡΟΣΦΟΡΗ
Me-ea το βιβλίο «Οί παροιμίες τοΰ Λιβιαιοΰ καί. τής 

Μάκρης» τής κ. Καλλιόπης Μκουγιούκου - Μουααΐου, πού 
&cavc τήν πατρίδα μας γνωστή ατούς επιστημονικούς κύ
κλους δλοι» τοΰ κόσμου, καθώς καί τή «Μελέτη τοϋ ‘ϊδιώ·· 
ματος Λιβισιοΰ καί Μάκρης» τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης κ. Ν. Άνδριώτη, μιά νέα προσφο
ρά έρχεται νά προστεθή στήν καταγραφή τοΰ λαογραφικοΰ 
πλούτου τής χαμένης πατρίδας μας. Τό βιβλίο τοΰ αειμνή
στου συμπολίτου μας Ιατρού Κωνσταντίνου Λαμέρα, πού 
τήν έκδοσή του έπιμελήθηκε δ γυιός του, υφηγητής Πανε
πιστημίου κ. ’Ιωάννης Λαμέρας. Ή προσφορά είναι παληά 
μά τώρα ήρθε στό φως τής δημοσιότητας, τώρα κυκλοφό
ρησε πλατειά καί μας φαίνεται καινούργια.

Λυπάμαι πού, ένα Ατύχημα προσωπικό, μ’ έμπόδισε νά 
δώ τό βιβλίο γρηγορώτερα και. νά γράψώ ατό προηγούμε
νο φύλλο αύτά τά δυό λόγια πού 8& τοΰ αφιερώσω σήμερα.

*Η στήλη αύτή δέν κάνει κριτική, 'Όπως καί άλλοτε 
έδήλωσε, αισθάνεται Αδυναμία νά κρίνη τέτοιου είδους έρ- 
γασίες. θέλει όμως νά έκφραση τή χαρά, τή συγκίνηση καί 
τήν ύπερηφάνειά της πού άλλο 8να βιβλίο Αφιερώθηκε 
στήν πατρίδα, άλλη μιά προσφορά έρχεται νά κοσμήση τό 
αρχείο γιά τήν έξιστόρηση τοΰ λαογραφικοΰ μας πλούτου.

Τό βιβλίο τοΰ Κ. Λαμέρα βραβεύτηκε πρίν έκδοθεΐ Α
κόμα άπό τήν Ακαδημία ’Αθηνών, δσο ζοΰσε ό συγ
γραφέας του. Οί γλωσσολόγοι καί λαογράφοι Θά τοΰ δώ
σουν τήν ’Άλιρα ή Βήτα, αξία, άλλά γιά μας τούς Διβισια- 
νούς καί Μακρηνούς είναι ένα πολύτιμο απόχτημα, μιά α
νεκτίμητη προσφορά στή μνήμη τής παληάς πατρίδας καί 
μιά κληρονομιά γιά τις νεότερες γενιές.

Δέν πρέπει νά μείνη σπίτι Μακρηνό ή Αιβισιανό πού 
νά μήν τό πάρη. Όταν τό διαβάζεις ξυπνούν αμέσως μέ
σα σου 8λα όσα έχουν μείνει στό σύδαμπο τών αναμνή
σεων καί μεταμορφώνονται οιγά - σιγά σέ ζεστή παρουσία, 
ζωντανεύουν μπροστά σου εικόνες πού εζησες ή σχημάτι
σες άπό διηγήσεις και βλέπεις έναν κόσμο - έξωρσϊσμένο 
άπό τό πέρασμα τοΰ χρόνου - έναν κόσμο στον όποιον εί
χες κι’ έσύ τις ρίζες σου.

Πολλοί βρίσκουν πώς είναι ματαιοπονία μή έποικοδο- 
υ.·?τι·κτ· τό ν’ άσνοΧειται κανείς μέ τ-ό Άλλ.ά τό
παρελθόν στηρίζει τό παρόν καί κτίζει τό μέλλον. 'Η ζωή 
κυλά καί εξελίσσεται αλλά σέρνει τά βιώματα τών περα
σμένων επιτεύξεων καί πάνω σ’ αύτά οίκοδομεΐ καί βελ
τιώνει. Κι’ άν τό παρόν τών περισσοτέρων πατριωτών 
είναι λαμπρά σήμερα τό χρωστά στά νερά θεμέλια ένός 
πλούσιου - γιά τήν έποχή έκείνη ·- πολιτισμού πού χάθηκε 
καί πάει... 2τήν ιδιότητα μιας ράτσας τόσο δυναμικής κι’ 
εξελιγμένης πού διατήρησε άμόλυντες τις γλωσσικές έθνι- 
κές καί πνευματικές παραδόσεις της. πολλούς αιώνες μέσα 
στήν Τουρκία, δπως τονίσαμε τόσες φορές.

Αύτόν τόν πολιτισμό κι’ αυτές τις παραδόσεις προσπά
θησε νά μαζέψη κι’ ό Αείμνηστος ιατρός Κωνσταντίνος Λα- 
μέρης γιά νά μήν Εβχασθοΰν όλότελα άπ’ τις γενεές πού 
θ’ Ακολουθήσουν.

Μ’ αυτά τά δεδομένα περιμένουμε κι’ έμείς μέ συγκί- 
νησί καί τήν έκδοσι τοΰ δευτέρου τόμου τοΰ ίδιου έργου 
πού θά μας δώση καινούργια χαρά καί περηφάνεια,

ΡΕΜΑ ΒΕΑΙΣΣΑΡΙΟΥ - ιΊΑΠΑΚΙΟΗΙΟΙ

ΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΑ
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Αιά πρώτην ψοράν θά γινη μέ βϋμπαραστάϊην τήν 
επιστήμην.

Άναδημοσίευσις άπό τήν Α.ΘΗ- 
{ΝΑ'ί ΚΗΜ τοΰ λόγου του πατριό- 
। του μας κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΖιΖΗ, *3 ου 

λευτού ’.Αθηνών, είς την Βουλήν διά 
τήν -κατασπατάλησιν τού Δημοσίου 
ίτλούτου υπό τής Ε.Ρ.Ε,

ΑΝ. Τ.ΖΐΖΗΣ: «Μου προεκάλεσαν 
! ιδιαιτέραν α’ίσθησιν άξιότιμοι κύρι
οι βουλευταΐ αι εξηγήσεις τάς όποι
ας παρέσχεν ό αξιότιμος κ. αναπλη
ρωτής υπουργός έν τή αναπτύξει τών 
νομοσχεδίων του διά τόν καθορισμό·,’ 
τής έννοιας τοΰ όρου «προγραμμα
τισμός^.

Είπεν ότι διά νά ύπαρξη πραγραμ 
ματιομός δέν άρκει νά όπάρχη μό
νον κατάλογος έργων προς έκτέλε- 
σιν. Άλλά δέον:

; α) Νά προϋπάρχουν έρευναι καί 
ι πληροφορία: διά τόν καθορισμόν τών 
ίσταρχουσών έξ αντικειμένου -δυνατο

ί τήτων, καί έννοεΐ προφανώς δυνατο
ί ϊήτων οικονομικών, δυνατοτήτων τε
χνικών καί δυνατοτή'ι ων εμψύχου ύλ·~ 
καύ.

6) Δέον δεύτερον όπως βάσει αυ
τών γίνη ό καθορισμός τών στόχων 
τών ύπαγόρευαμένων άπό τάς άνά- 
γκας -·ής οικονομίας τής χώρας.

γ) Δέον τρίτον νά γίνη Ιεράρχη- 
σις τών στόχων τούτων μέ κριτήρια 
τοιαύτα, ώστε διά τής έπιτεύξεως 
τών πρώτων στόχων άφ’ ενός μέν νά 
εξυπηρετούνται βασικοί άνάγκαι 
τής χώρας, καί άφ’ έτεροι; οι έπυ- 
τευχθέντες στόχοι νά υποβοηθούν 
καί αυτοί με τήν σειράν των τήν πε
ραιτέρω άνάπτυξιν τής οικονομίας, 
ήτοι τήν έπίτευξίν νέόον περαιτέρω 
σκοπών.

5) Δέον ακόμη νά υπάρχουν με- 
λέται και κατάστρωσις του τρόπου 
ένεργε-ας διά τήν έπίτευξιν τών κα- 
θορισθέντων στόχων, μέ όσον τό δυ
νατόν μικρότερον κόστος κτήσεως 
δηλαδή μέ όσον τα δυνατόν μικρό
τερα ς δαπάνας.

ε) Δέον τέλος νά γίνη καθορισμός 
τής θέσεως, τού ρόλου δηλαδή ό ό
ποιος 6ά αφεθή εις τήν ιδιωτικήν 
Στρωτοβουλίαν^ δστις πρέπει νά συγ 
■κλίνη καί αυτός εις τήν ύποβοήθησιν 
τής γενικωπερας οικονομικής μας 

’ προσπάθειας. Όλα αυτά καθορί- 
", ζυυν τήν έννοιαν ίόΟ όρου «πραγραμ 
? ματιομός».

Ορθώς οέ έτονίσθη ή ίοιάζουσα 
σημασία πού έχε: διά τόν προγραμ
ματισμόν καί γενικό ιεραν διά τήν 
άνάπτυξιν τής οικονομίας ϊής χώρας 
ο έκσυγχρονισμός, -ιης παιδείας μας, 
ή εκπαίδευαις δηλονότι τοΰ εμψύχου 
άλικου τής χώρας ως εργον υποδο
μής τής μεγάλης αύτής προσπάθει
ας.

ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΠΟΛΙΪΗΣ ΞΕΝΑΙ ΑΗΜΟΣΙΕΥΣΕΪΣ
ΕΥΧΑΗΙΤΗΡΙΘΗ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ. ΑΛΛΟΙ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΛΛΙΡΟΙΑ
ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΛΑΟΙΟΤΗΣ

----—»c.,»si„n»t«w*»«sa2w.w —- -----

Εΐναι σ’ όλους γνωστό ττώς στις 
μεγάλες Φουρτούνες τό -άγριο κίϊμα 
αναταράζει τον πάτο τής θάλασσας, 
καί μέσα άπό τά βάθη της βγαίνουν 
στήν επιφάνεια, φελλοί, άλαφρόπετ 
τρες, και σασποσάνιδα γιά νά στο
λίσουν τόν άφρό της. ‘Η απόλυτη 
άσκήμια τους στεφανώνει τό κύμα., 
κι’ αύτό οργισμένο τά τινάζει άπό 
πάνω του, γιά νά τά φορτώσει στε
φάνι στην κορφή τοΰ διπλανού του. 
Κι’ άπό κορφή σέ κορφή κι’ άπό -κύ
μα σέ κύμα, αυτά τά ψόφια τέρατα 
τού βυθού αλλάζουν χρώμα, γιατί ή 
άσκήμια όσο καί ή ομορφιά μπορούν 
νά τρυπώσουν σέ κάθε απόχρωσι.

Μεγάλη ήταν ή φουρτούνα που συ- 
λάκωσε τόν τόπο μας καί βάσταξε 
χρόνια. Δέν έμεινε φελλός καί σα- 
πιοσάνιδο που νά μήν πήρε τήν ά- 
ττάνω βόλτα. κ*  ήρθαν καί στρώσα
νε παχύ χαλί πάνω στην όμορφη γή 
μας. Στρωσίδια όλάκερα, πού άν τ’ 
ανατάραζε ή Φουρτούνα πότε πότε, 
ήταν γιά νά τούς άλλάξει τή σειρά 
και νά ’ρθουν άπό πάνω πότε οί 
φελλοί, πότε οί άλαφρόπετρες και 
πότε τά παλιοσάνιδα. Λες και βα- 
ριοκουκούλωσε ή άσκήμια τόν τόπο 
μας, όπως οι πάγοι τόν Αρκτικό. 
Κγ δλοι 'τροσμέναμε τήν μεγάλη 
παλίρροια πού έρχεται πάντα πρΙν 
άπό τη γαλήνη, γιά νά σαρώσει τα 
κουφιοκέφοά-.α εκτρώματα του βυθού, 
νά τά ξετινάξει στην ακτή γιά νά έ- 
πισιβασθουν έκεΐ στήν άμαξα πού

τούς ταιριάζει, τά κάρα τών άκου- 
π ιδιών.

Ή βουή άπό τό μεγάλο τταλιροι- 
ακό κύμα άκούγεται κιόλας άπό μα ■ 
κρύα. ‘Έρχεται κατά πάνω μας καί 
οί φελλοί φρουμάζουν. Έρχεται οπόν 
τόπο μας καβάλα στά άτι τής Παι
δείας, νά ξεχωρίσει τά άδεια γράμ~ 
μοπο'; άπό τή γνώση τή μεστή, τά 
κούφια τά καρύδια άπ’ τά γιομάτα, 
ι ρομάζουν οί φελλοί, και μέ τό δί
κια τους. Ή Γνώση στά χέρια τού 
λαού εΐναι μακριά άττόχη γιά νά -μα
ζεύει άπ' τόν άφρό φελλούς και ά- 
λαφρόττετρες. Και σάν κατάφεραν οί 

Ελληνες μέ λιγοστή Παιδεία νά 
σκαρώσουν τό μικρό Ελληνικό Θαύ
μα, τι άραγε θά μπόραγαν νά κά
νουν μέ μιά Παιδεία πλούσια σέ 
γνώση; Κάτι πού τού βυθού τά Εκ
τρώματα νά νιώσου ν δέν μπορούν. 
ΚΓ άνόσια πολεμώντας τήν πρόοδο 
προσπαθούν νά χάισουν Θρησκεία 
καί Πατρίδα μέσα στό κούφιο τό κα
ρύδι.

Παράξενο· λοιπόν δέν εΐνα>: πού 
μπρος στά κατάπληκτα μάτια τών 
πιστών ήρθε ό κ. Καλσθιώτης ν’ ά
νοιξε.' οχετο στον Ιερό τής Εκκλησί
ας άμβωνα, χραβαινοντας τή ρομ
φαία της συκοφαντίας.

Δέν ξέρω αν τόνε λένε Καλαθώ)- 
τη. 'Όμως στά άτομα δέν παίζει ρό
λο τ' όνομα,- όσο ό προορισμός τους 
μέσα στήν κοιν&ινία irou ζοϋν. Και 
μά τήν άλήθεια, σέ τέτοια άτομα

ΕΓΐΙ ΣΤΉΜΟΝί ΚΗ 
ΑΝΑΧΥΓΚΡΟΤΗΣίΣ

Διά πρώτην φοράν, άξυ-τιμοι κύ
ριοι συνάδελφοί, τίθεται η επιδίωξις 
τής οικονομικής μυς άνοπτύξεως ε
πί σταθερών έπιστημυπκών βάσεων. 
Διά πρώτην φοράν δέν πρόκειται νά 
προχωρήσωμεν πλέον προχειρως καί 

• έμπειρ.κώς είς τό θέμα τούτο, ώς έ- 
γίνετο σχ7υχώς μεΑρι -ούδε.

Δέν διακατέχομαι άπό καμμίαν 
μιοαλοδοξίαν. Δέν διακατέχεται ά
πό κανένα κομματικόν φανατισμόν. 
Τό συζητούμενον θέμα είναι τοιαύ- 
της σοβαρότητος ώστε αί κομματι
κά! απόψεις θά άπετέλϋυν ανεπίτρε- 
πτον άνεργε ιαν.

Θέ/νω μόνον νά αντιπαραθέσω τί 
έγίνετο μέχρι τούδε επί τού τόμε- 
ως αυτού, διά νά έχουμε-; ανάγλυφου 
τόν ύκάρχοντα διαφορ.σμαν μεταξύ 
ημών καί τής ΕΡΕ.

Μέχρι τοΰδε αί αντίστοιχοι ένερ- 
γειαι τώ>ν προηγουμένων κυβερνήσε
ων τής ΕΡΕ έχσρακτηρίζοντο άπό:

1) ’Έλλειψιν προγραμματισμού 
καί ίεραρχήσεως τώ>ν έκτέλεσθέντων 
έργων.

2) Άπό πλήρη άναρχίαν ενεργει
ών,

। 3) Έχαρακτηρίζετο άπό ανήκου
στους σπατάλας — υπερβάσεις μέ 
συνέπειαν μέγα κόστος τών έργων, 
ώστε ταίη'α νά εΐναι πλέον άντιοι
κονομικά καί όχι άνταγωνιστικά.

Τό Θλιβερόν, κύριοι, είναι ότι κατ’ 
αύτόν τόν τρόπον έχάθη μιά πρωτο
φανής ευκαιρία διά τήν χώραν μας 
ν’ άνα?Γτυχθή οικονομικός^ αί προϋ
ποθέσεις τής οποίας ευκαιρίας καί 
έννοώ τάς οίκονομικάς - χρηματικάς

οέν βλέπω άλλο προορισμό άπ’ τα 
καλάθι τών άχρηστων, σάν τό μεγά
λο παλιροιακό κύμα πλησιάσει μέ 
τήν μεγαλόπρεπη γαλήνη του τήν 
χρυσή ακτή τής 'Ελλάδας, δροσά- 
λούσει τά ταλαιπεορημένα ακρογιά
λια της και άποθέσει στά τσακισμέ
να πόδια, της. σωρούς τά σαπιοαά- 
νιδα καί τούς φελλούς γιά νά καούν 
μιά νύχτα τ' Άη Γιανιοΰ-. , , ’Αμήν.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΐΟΣ

προϋποθέσεις, δέν εΐναι δυνατόν ά
τυχός νά έπανεμφανισθούν τέλέον είς 
ταιαύτην εκτασιν.

Εξηγούμαι;
’Ήκουσα, κύριοι συνάδελφοι, ένα 

τρομακτικόν αριθμόν χθες άπό τόν 
κ. Ήλιόπουλον; 'Ότι άπό τοΰ 1949 
καί εντεύθεν είσήλθον είς τήν χώραν 
μας υπό μορφήν άμερικανικής βοή
θειας, έξ δισεκατομμύρια δολλάρια. 
Ό αριθμός αυτός κ. βουλευταί, εί
ναι ασύλληπτος διά τήν Ελλάδα.

Πέραν τούτων εχομεν κατά τήν τε
λευτά ίαν δωδεκαετίαν μιαν προσαύ
ξησαν φόρων, τό ύψος τής οποίας 
φθάνει περίπου εις τά 1.700 εκα
τομμύρια δολλάρια. Και όμιλό διά 
τήν π ρ ο σ α ύ ξ η σ t ν μόνον 
τών φόρο?ν πού έγινε κσ,τά τήν τε- 
λευταίαν δωδεκαετίαν.

Αυτά τά τεράστια ποσά διετέθη- 
σαν υποτίθεται, διά τήν οικονομι
κήν άνάπτυξιν τής χωράς. Καί τά α
ποτελέσματα τά βλέπομεν δυστυ
χώς.

Επιθυμώ, κύριοι συνάδελφοι, νά 
τονίσω ότι άπό τής ανεξαρτησίας 
τής χώρας μας καί μέχρι του 1945 
όλα τά δάνεια, τά όποια συνήψεν ή 
Ελλάς, καί τά εσωτερικά και τά έ- 
ξωτερικά, δέν ίσούνται ούτε μέ τό 

| ένα τρίτον τού αθροίσματος τών δύο 
άναφερΘέ;ντοίν ανώτερο? κονδυλίων.

Διά τούτο, κ. βουλευταί, λέγω ό
τι δΓ έμέ ή άγονος αύτή ΟΊΓατάλη 
τόσον τεραστίου πλούτου, χωρίς νά 
άναπτυχθή ή χώρα μας, άποτελεΐ 
τήν θλιβερωτέραν είς βάρος τοΰ έ
θνους μας ένέργειαν τών κυβερνήσε
ων τής ΕΡΕ.

Θέλω, ακόμη αξιότιμοι κύριοι συν 
αδελφοί, νά τονίσω καί τά έξης. Qi 
Αμερικανοί δέν μάς έδωσαν τά χρή
ματα ταύτα, εννοώ τήν βοήθειαν ού
τε διά τήν ιστορίαν μας; ούτε δίά 
τήν Άκρόπολιν. Μάς τά έδωσαν διά 
·,ά προασπίσωμεν έτσι τήν ελευθερί
αν μας καί νά Θωρακισθώμεν έναντι 
τής σύγκρίσεως πού θά έκαμνε ό λα
ός μεταξύ του ά.7.'νΤ.όί>νυ ό,αόϊ-.. 
ώσεως ήμών καί τών λαών τού ’Ανα
τολικού Μπλόκ.

Μάς τά έδωσαν διά νά άναίττύξω- 
μεν τήν οικονομίαν τής χώρας, νά ά- 
νυψώσωμεν τό βιοτικόν έπίπεδον τού 
λαού μας ώστε νά τον συγκρατήσω- 
μεν είς τά εθνικά χαρακώματα. Καί 
έξ δλων αυτών δέν έκανα μεν, δυστυ
χώς, σχεδόν τίποτε. ’Ιδού διατί εί
ναι κύριοι, ότι ά χειρισμός αστός α
ποτελεί τήν έγκλη-ματικωτέραν είς 
βάρος Γού έθνους μας ενέργειαν των 
κυβερνήσεων τής ΕΡΕ,

‘Υπό τό πρίσμα αυτό, προσατενί- 
ζοντες τό: δυο νομοσχέδια., χαιρετί- 
ζομεν αυτά ως έναρξιν τής επιστη
μονικής πλέον αντιμετωπίσεως τοΰ 
προβλήματος τής οικονομικής ανα
πτύξεις τής χώρας μας.

Έξ αυτών προσδοκώμεν:
α) Τήν άνάττυξιν καί εκσυγχρο

νισμόν τής οικονομίας, τής χώρας 
μας μέ συμπαραστάτην πλέον τήν ^· 
π οπή μην.

6'ι Τήν άντιμετόιτισιν της ανερ
γίας, δ.'ότι μονον μέ προγραμματι
σμόν τής οικονομικής άναπτύξεως 
άξ'οποιεΐται τό έργατικόν δυναμικόν 
τής χώρας μας.

‘Ως προς τάς σημειωθείσας υπό 
τού αξιότιμου κ. Ήλιοπούλου, δήθεν 

ΐ ελλείψεις των νομοσχεδίων, έχω νά 
’ εϊπω τά έξης: Μέχρι τοϋδε ένεφανί- 
ί σθησαν είς τήν Βουλήν δύο βασικής 
ί ση·ιασίας νομοσχέδια έκ τών οποί- 
ΐ ων τό έν έγινε ήδη νόμος του κρά- 
| τους.

Τό πρώ'α.ν είναι ό νόμος τής 35- 
ετίας. ΔΓ αυτού ανανεώνεται ο κρα
τικός μηχανισμός καί δη μοκρατικο
ποί εΐται, κατ’ έμέ, τό κράτος μας 
πού εΐναι βασικόν αίτημα τού λαού 
μας.

Διά τών δευτέρων υπό κρίσιν δύο 
νομοσχεδίων μπαίνουν τά θεμέλια 
τής προγραμματισμένης οικονομικής 
μας άναπτύξεως.

‘Άς άναμείνη λοιπόν έπ’ ολίγον ό 
αγαπητός κ. Ήλιόπουλος καί μαζί 
του όσοι τυχόν άνυπομονούν έκ τού 
έλληνικού λαού, ‘Η κυβέρνησις τής 
Ένώσεως Κέντρου, εϊμεθα βέβαιοι, 
ότι Θά ψέρη αμέσως έν συνεχεία καί 
θά κατάθεση εις τήν Βουλήν καί τά 
νομοσχέδια εκείνα πού θά καθορί
ζουν καί θά θεσπίζουν τήν έπαγγελ- 
θείσαν προοδευτικήν κοινωνικήν πο
λιτικήν, ή οποία Θά άνακουψίση τόν 
πτωχόν ελληνικόν λαόν, ώστε νά ο
λοκληρωθώ «αί νά μονιμοποιηθώ ή 
νίκη τής Δημοκρατίας. (Ζωηρά χει
ροκροτήματα έκ μέρους τής συμπο- 
λιτεύσεως).

'Ο εκλεκτός συμπολίτης μας 
καί "Ελλην πολιτ€υτής Σάβ
βας Παπαπολίτης, Βουλευτής 
Πειραιώς του οποίου αί προ- 
σττάθεε,αι βοήθειας τοΰ Οικο
δομικού Συνεταιρισμόν τοΰ 
Συλλόγου παρακολουθοΰνται 
μ’ ευγνωμοσύνην άπό τά μέ
λη του, δλοι. δε οί πατριώ- 
τσ.ι αναμένουν μέ ύπερηψά- 
νεια νά τόν συγχαρούν συν~ 
τόμως καί υπουργόν.

ΤΟ ΣΧΟΑΕίΟΝ Ν. ΜΑΚΡΗΧ
ίϋΡΑΞΙΣ 15 &

Έν Νέι? Μάκρη καί έν τφ γρα- 
φείφ τού Δημοτικού Σχολείου σήμε
ρον τήν ι Ιην τοΰ μηνός Σ)6ρίου τοΰ 
έτους 1964, ημέραν Κυριακήν καί 
ώραν 5ην μ.μ. ή εφορεία τοΰ Σχο
λείου αΊΓοτελουμένη έκ τών 1) Νικ. 
Καραγεωργίου, ώς Προέδρου, 2) Ά- 
νσστ. Λουΐζου ώς Ταμ ίου καί 3) 
Παναγ. Σουφλή ώς γρο:μματέως, συ- 
νελθούσα είς συνεδρίαν κατόπιν 
προσκλήσεως τού Προέδρου αυτής 
καί εάρεθεΐσσ. έν νομίμφ άπαρτίφ: 
ώς παρόντων πάντων τών μελών αυ
τής, εισέρχεται είς την συζήτησιν 
τού ώς κάτωθι καί έν περιλήψει Θέ
ματος.

Θέμα: Έκόρασις ευχαριστιών 
προς τόν διαθέτην διά τήν βράβευ- 
σιν τών άριστων μαθητών τών τριών 
άνωτέρων τάξεων ιού σχολείου κα-·
τά τό σχολικόν έτος «963—1964.

Λαβίόν τόν .λόγον ό Πρόεδρος εί- 
σηγεΐτα» είς τά λοιπά μέλη τήν άπό 
τής σχολικής εφορείας έκψρασιν εύ- 
χαριστιων προς τόν έν ’Αμερική δια- 
μένοντα κύρων Πανηγύρην 'Αγιορεί
την, όστις κατά τό λήξαν σχολικόν 
έτος 1963—1964 διέθεσεν ποσόν 
τριών έν δλω χιλιάδων δραχμών καί 
δι’ αυτών έβραοεύθησαν οί άριοτευ- 
σαντες έν δλφ έξ μαθηταί των τριών 
άνωτέρων τάξεων τού σχολείου, λα-· 
δόντες εΐς έκαστος έξ αύτόν, ώς έ
παθλο ν, ποσόν —500— δραχμών.

Ή σχολική εφορεία άκούσασα του 
προέδρου αυτής άπτοφαίνεται ρμ.οφώ- 
νως:

Εκφράζει-προς τόν κύριον Πανη- 
γύρην"''Άγιορείτην τά βαθύτατα αί- 

(Συνέχεια εί$ τήν 4ην σελίδα)

ΕΤΗΚΑ EORH ΤΟΥ ΙΥΑΑΟΓΟΥ

Μέ κβρόαν συμμετοχήν πα
τριωτών ίϊεΛέσϋη έφέτος η ετή
σια εορτή τού Χυλλόγου τήν Ιόην 

ί ?»'.·ειιόοίο·> 1964. τόν Λαόν τοΰ 
Αγίου ■ϊ'ίιχολάοΰ, Άχοιρνών. Αο- 

ροοτατοΰντος τοΰ αίόεοιμοτάτου 
Αρχιμανδρίτου Δ7.·.ια:>7.ηνοΰ Λα- 
ζχρίοτ;, υΐοϋ τοΰ αειμνήστου συμ
πολίτου μα: Λνορέου. Αντων. 
..χαζαρίόη·; έτελέσ1>7] η άρτοπλα- 
σία, μετά τό πέρα: τής όποιας ό 
σεδαστό; -ζαί αγαπητό; μας κα- 
Tptdixvj; ίΐάτερ _\αμασ'ζ.ηνός είπε 
τά έςή; :.

Ί! ‘Ένωοις τών Αία'/ρηνών ζαζ 
Λ'.ό'.σο'.νω·/ ι, ;1ά-.·.ρη ωρυϊίεϊσα 
κατόπιν πολλών πρασπαθειών, οι’ 
ένοποιήσεως τών δύο προϋπαρχόν- 
των Συλλόγων τών ΐν 'ΑΟήναις 
καί Ιίειραιει έγκατεττημένιον Μα 
κρολιδιαανών τό έτος i960, συ
νεχίζει έκτοτε τήν πορείαν τγ;ς 
καί εργάζεται διά την πραγματο- 
ποίησιν τών σκοπών της, εις 1κ 
τών οποίων είναι /.αί η έςύψωβις 
τοϋ πνευματικού έπιπέόου τών έν 
Έλλάδι εγκατεστν/μένοιν ΑΙακρο- 
λιόισιανών. Λέγω τοΰ πνευματι
κού [ίόνον έπιπέϊου, διότι τό υλι
κόν ενει σ-γμαντικώ; όελτιωθή, 
Ιδίως εκείνων πού είναι εγκατε
στημένοι είς τό λεκανοπέδιο'/ τής 
Αττικής.

Τό πνευματικόν όμως επίπε
δον, μολονότι εχει σημειώσει ση
μαντικά σήματα προόοου, χάρις 
είς τάς λαογραφικά; εκδόσεις τής 
κ. Καλλιόπη: Μουσαίου και τήν 
έπανέκδοοί'/ τής ύπό τής ’Ακαδη
μία; 'Αθηνών όραόευθείσης λαο- 
γραφικής μελέτη; τοΰ Αειμνήστου 
Κωνστ. Λαμέρα, και τήν έκοοσιν. 
τή; μηνιαίας εφημερίας τό «Δι- 
ί>ίσ·.» δέν εΐναι και τόσον έύχάρι- 
στον.

Ή μέν έρημερίς, άρίστη εί; ύ
λην καί περιεχόμενο? καί μονα
δικόν μέσον επικοινωνίας μετά 
τών συμπολιτών, συγκρατεϊται εί; 
τήν ζωήν 3:' έκτακτων παρογ_ών, 
έκ τοΰ γεγονότος δτι ό σύλλογο: 
στερείται ιδίων πόρων. ’Αλλά και 
-ή καθόλου άνάπτυξι; τών κατοι- 

I κούντων έπι τό αίτό πατριωτών 
I οέν είναι καί τόσον ευχάριστος. 
Άπόδειξι; τό γεγονός δτι ένώ ή 
■σημερινή εορτή τοΰ συλλόγου έ
πρεπε νά γίνη εις τήν Νέαν Μά- 
κρην διά νά ύπενθυμίζη εις δλους 
μα; τά; ΐ'ακρινά: μας Ιίατρίδας, 
γίνεται εις ένα Ναόν τών Άθη- 

| νών, διότι εις τήν Νέαν Μάκρην

όπου τόσον καλώς είναι έγκατε- 
στημένοι οί πατριώται μας, δέν 
υπάρχει μιά εκκλησία τής προκο
πή:.

Οί απόγονοι έκείνών πάύ έκτι
σαν είς τό Λιβίσι τόν περικαλλή 
Ναόν τών ΙΙαμμεγίστων Ταξιαρ
χών καί είς τήν Μάκρην τόν Να
όν τοΰ Άγ. Νικολάου, οί Απόγο
νοι εκείνων πού είχαν γεμίσει τό 
.\ιόίσι καί τήν Μάκρην μέ γραφι
κά καί δμορφα έκκλησάκια μέσα- 
στήν καρδιά τής Τουρκίας, έδώ 
στήν ελεύθερη Ιίατρίδα δέν στά
θηκαν ικανοί νά φτιάξουν έκκλη- 
σιά...;ή; προκοπής. Έκεϊ ατήν Νέ
αν Αίάκρή θά. όρήτε ώραΐα κατα
στήματα, ώραΐα σπίτια καί έπαύ- 
λει; άκόμη, θά βρήτε πρόοδον καί 
πολιτισμόν πού Αποτελεί χτυπη
τήν Αντίθεσιν μέ τήν γύρω περιο
χήν, δέν θά δήτε δμως Ναόν Α- 
νάλογον μέ τό πολιτισμένου περι- 
όάλλον τής Νέας Μάκρης. Καί 
Ομως ό Πλούταρχος ειπεν : «Ά- 
ν ι έ ρ ο υ γ. ό λ ε ω ς καί 
άθεου, ο ύ δ ε ί ς έ σ τ ι ν, 
ο ύ ο’ έ σ τ α ι θεατής.

Εΐναι εύλογος επομένως -ή χαρά 
τήν όποιαν δοκιμάζουν διά τήν 
σημερινήν συγκέντρωσιν, τήν ό
ποιαν έτίμησαν διά τή; παρουσί
ας των, τόσα επίλεκτα τέκνα τή; 
Μάκρης καί. τοΰ λίιβισιοΰ, μετά 
τών οικογενειών των, διότι αύτό 
Αποδεικνύει δτι τά ιδεώδη εκεί
να, τά όποια έφλόγιζαν τάς ψυ- 
χάς τών Αειμνήστων πατέρων μας 
εξακολουθούν νά συγκινοΰν καί 
τά; ίδικάς μας φυχάς.

Καί απως εκείνοι έμπνεόμενοι 
άπό τά ιδεώδη τή: Πίστεως κα- 
τώρθωσαν νά έπιζήσουν καί νά 
μεγαλουργήσουν κάτω από τόν 
όαρόαρικώτερον τών ζυγών, έτσι 
καί ήμεΐς οί Απόγονοί των θά έπι- 
τελέσωμεν τόν προορισμόν καί τήν 
αποστολήν μας, έάν έμπνεώμεθα 
άπό τό ίδιον πνεύμα τής Χριστια
νική; Πίστεως καί αύτοθυσίας.

’Άς εύχηθώμεν, δπως ή σημε
ρινή έόρτιος συγκέντρωσις άποτε- 
λέση τήν αφετηρίαν μιας νέας έ- 
Εορμήσεως δλων μας, διά τήν πρα- 
γματοποίησιν, δλων τών επιδιώ
ξεων, τάς όποιας έλει Αναγράψει 
εί; τό Καταστατικόν της ή "Ενω- 
σίς μας.

Ί.)λοι οί παρευρεθέντες συνε- 
κεντρώθησαν κατόπιν, χάρις εί;

(Συνέχεια εί; τήν 4ην σελίδα)
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TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ MA I

καλλίστρατος απροκαα
;"·:·,i:ii::;ti:::'.:i::::::

(Συνέχεια στο επόμενο
Ό μαύρος κινήθηκε μέ ταχύτητα 

βολίδας. Ακριβώς, εκείνη τή στι
γμή, ό έφηβος σήκωνε τό σχινένιο 
περίγυρο, ενώ, ταυτόχρονα, επιδέξια 
παραμέριζε άπό τό στόχο, ώστε ό 
κυκλώπειος, έκεΐνος, ίσκιος, νά εκτι
ναχθώ σ’ αρκετή απόσταση, άπό τό 
χώρο τής πάλης.

Τά αίματα, σ' ελάχιστες στιγμές, 
έλίμναζαν γύρω του, βυσσινιά, πη
χτά. Ωστόσο κατάψερε νά σηκωθή 
και νά προχωρήση, προς τό μέρος 
του νέου. Πριν, όμως, ύψωση, καλά - 
καλά, τή γροθιά του, ό ‘Έλληνας 
άθλητής, του κατάφερνε τά τελειωτι
κά χτυπήματα...

"Υστερα, άκολουθησαν, άρματο- 
δρομικοί αγώνες.

‘Ο Καλλίστρατος,. άνακαλώντας, 
στή μνήμη του τις παλιές, καλές η
μέρες τής σχετικής νίκης του, στήν 
Αθήνα, ρίχτηκε μ' εξαιρετική μανία 
καί στο άθλημα έτουτο. Σέ λίγο ά
φηνε, πίσω του, τέσσερα, άλλα, άρ
ματα, δυό μαύρων καί τ άλλα λευ
κών ανθρώπων...

Ή νεαρή πριγκήπισσα άτένιζε τό 
νικητή τών δύο αγωνισμάτων, στήν 
<*ΡΧή  μέ θαυμασμό, κατόπι μέ συμ
πάθεια, πού δέ μπορούσαν νά συγκα- 
λύψουν τά εκφραστικά της μάτια· 
καί, όταν άρχισαν νά μαζεύωνται, οί 
μονομάχοι, γιά νά πάρουν μέρος 
στήν πιο έντονη, άγωνιστική φάση, 
ή Πριγκήπισσα, ζήτησε απ’ τους γο
νείς της, τήν άδεια, γιά νά τόν συγ- 
χαρή. Εκείνοι άρνήθηκαν κατηγορη
ματικά, προπαντός ή μητέρα της, 
παρά τό γεγονός ότι ήτο Έλληνίδα. 
Σέ λίγο τούς πληροφορούσε, ότι ή
ταν αναγκασμένη, ν’ άποσυρθή, δη
λώνοντας άδιαθεσία...

Δώδεκα μερόνυχτα καιγόταν στόν 
πυρετό ή πριγκήπισσα τής πειρατι
κής χώρας. Ό πατέρας της κολοσ
σέ, κάθε τόσο, διάφορους ντόπιους 
γιατρούς, μάγους άπό τόν αφρικα
νικό Νότο καί ιερείς, άπό τήν Αίγυ
πτο· κι’ ενώ, όλοι, συμφωνούσαν πώς 
ή άρρώστεια της ήταν περισσότερο 
ψυχική παρά οργανική, ωστόσο στή 
θεραπεία δήλωναν άδυναμία. Τότε, 
όταν, όλα τά μέσα εΐχαν, πιά, έξαν- 
τλη,θή καί άπό πουθενά ελπίδα σω
τηρίας δέν υπήρχε, παρουσιάστηκε 
ό Ρωμαίος μάντις, που ήταν μέλος 
τής κρυφής οργάνωσης, ζητώντας κι' 
αυτός, νά τήν κυττάξη.

Στήν άρχή, οι αυλικοί, δέν τόν ά
φηναν, νά μπή, μέσα· μά ΰσπερ’ άπό 
επιτήδεια εμμονή του, ύποχώρησαν.

Ό μάντις, οδηγήθηκε αμέσως, 
στά ξεχωριστά διαμερίσματα τής άρ 
ρωστης. Κατόπι, μέ άργές κινήσεις, 
άνοιξε ένα σακκίδιο κι’ έβγαλε, με
ρικά, κοκκαλένια καί μετάλλινα αν
τικείμενα. "Υστερα, άφοΰ τά εξέτα
σε, άπό πάνω της, τελετουργικά, έ
να προς ένα καί κατά συνδυασμό, 
άποφάνθηκε ότι, κανένας ιατρικός κα 
νόνας δέν είναι σέ Θέση νά φέρη τή 
θεραπεία. Οί θεοί είναι ώργισμένοι, 
γιά τήν προσβολή, που τούς έκαμαν 
οί Βασιλείς του· τόπου, επειδή άρνή
θηκαν στήν κόρη τους, νά συγχσρή 
τόν Καλλίστρατο, τό γυιό, δηλαδή 
τού Απόλλωνα, άπό Θνητή μητέρα.

—«Καί τί πρέπει νά γίνη, γιά νά 
τούς καταστήσουμε εύνοϊκούς; ρώ
τησε ό γιατρός τοΰ παλατιού.

■—‘Απλούστατα: Θυσίες καί γρή
γορη προσέλευση τού νεαρού νικη

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ SKAPGMH MAX
ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΗ - ΑΠ03 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

Ή έξοχή εΐναι άμορφη σέ κάθε ε
ποχή. Κι’ ή ήμερη φθινοπωριάτικη 
φύση που διαδέχεται τήν εκτυφλωτι
κή λαμπράδα τού καλοκαιριού στά
ζει βάλσαμο στήν ψυχή καί ξεκουρά
ζει τά τεντωμένα νεύρα.

Στήν τελευταία μας εκδρομή στό 
Άμφιαράειον καί ‘Αγίους ’Αποστό
λους είχαμε τήν τύχη ν’ απολαύσου
με μιά γλυκεία φθινοπωριάτικη μέρα 
παρ’ όλη τήν κακοκαιρία πού προ- 
ηγήθηκε καί σίγουρα εμπόδισε πολ
λούς νά μάς ακολουθήσουν.

Ξεκινήσαμε μ’ ένα καταγάλανο ού
ρανό καί πολύ κέφι. Κάποιος πείρα
ξε τόν Πρόεδρο πώς θάχη κάνει σύμ
βαση μέ τόν Θεό γιά νάχη θαυμάσιο 
καιρό όποτε θέλει. 'Ο καλόκαρδος 
μας Πρόεδρος, όμως τ’ ακούει όλα μέ 
χαμόγελο κι’ εκφράζει τή χαρά του 
γιά τήν τιμή πού μάς έκανε ό συμ
πολίτης μας, Βουλευτής ’Αθηνών κ. 
Άντ. Τζιζής ν’ άφιερώση ολόκληρη 
μέρα γιά μάς καί νάρθη μέ τή σύζυ
γό του στήν εκδρομή μας. Εΐναι 
γνωστό πόσο ευχάριστη εΐναι ή πα
ρουσία του άγαπητου συμπολίτου 
μας πού έχει τήν ικανότητα νά δη,μι- 
ουργή ιμιά ζωντανή πατριωτική ατμό
σφαιρα, καί μιά ζεστασιά γύρω 
του.

Οί ρόδες κυλούν πάνω στήν ’Ε
θνική όδό καί καταβροχθίζονται τά 
χιλιόμετρα. 'Ο κάμπος κι’ οί λόφοι 
έχουν πρασινίσει καί τό νοτισμένο 
χώμα άναδίνει τήν ανάσα τής γής. 
Τά δέντρα, ξεπλυμένα άπ’ τήν βρο
χή συνθέτουν μιά όμορφη αρμονία σ’ 
αποχρώσεις του. πράσινου πού κό
βεται έδώ κι’ εκεί μέ ξεθωριασμένες
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Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ
τή, στο προσκεφάλι τής νέας. . .

Ή παρουσία τοΰ Καλλίστρατου 
είχε έπιδράσει, τόσο εύεργετικά, πά
νω στήν πορεία τής κατάστασης, τής 
άρρωστης βασιλοκόρης, ώστε, σέ λί
γες μέρες νά εΐναι εντελώς καλά.

Τή βασική αύτή μεταβολή, βλέ- 
ποντάς την κι’ οί γονείς της, άφη
σαν τόν αίτιο τής αποκατάστασης, 
τής υγείας της, νά κυκλοψορή, ελεύ
θερα, μέσα στό παλάτι, άκόμα θέ
λησαν νά γιορτάσουν τό γεγονός, 
αυτό, μ’ όλη τή μεγαλοπρέπεια καί 
τήν αμύθητη πολυτέλεια, που επι
κρατούσε στ’ ’Ανάκτορά τους. Συγ
κεκριμένα, άποφασίστηκε,-νά παρα
τεθούν, γιά επτά μερόνυχτα, συμπό
σια, μέσα στους Θαυμάσιους κήπους, 
τών ’Ανακτόρων, στά οποία κλήθη
καν, γιά νά πάρουν μέρος, μικροί 
καί μεγάλοι, πλούσιοι καί φτωχοί, 
ντόπιοι καί ξένοι, όλοι οί κάτοικοι 
τής πρωτεύουσας, όλος ό λαός.

Οί απέραντοι κήποι πλημμυρι
σμένοι άπό τ’ αρώματα σπάνιων, ε
ξωτικών λουλουδιών, εΐχαν κατάλλη
λα, διασκευασθή, προπάντων, γιά 
τις νύχτες τής κραιπάλης.

Στύλοι, άπό λευκά μάρμαρα, υ
ψώνονταν σέ διάφορα μέρη κι' επά
νω στά κιονόκρανα, φώτα, κρυμμέ
να, ανάμεσα σέ κίτρινα λουλούδια, 
άνακάτευαν τή θαμπή λάμψη τους μέ 
τήν ακτινοβολία τών άστρων, πού 
στόλιζαν τον ολοκάθαρο ούρανό, έ- 
νώ, μεταξύ τών στύλων, διπλώνονταν 
μεταξωτά παραπετάσματα, λευκά, 
πράσινα καί κυανά, κρεμασμένα, μέ 
σχοινιά βυσσινιά ή πορφυρά καί τυ
λιγμένα σέ χρυσούς κρίκους, διάστι
κτους άπό πολύτιμες πέτρες, πού 
άκτινοβολουσαν, παράξενα, σ’ έκεΐ- 
νον τόν υποβλητικό κόσμο.

'Ανάκλιντρα έπίχρυσα μέ αργυ
ρούς, κυρτούς, άναπαυτήρες, ήσαν 
παραταγμένα σ’ ατέλειωτη σειρά, 
επάνω σέ λιθόστρωτο φτιαγμένο ά
πό πορφυρίτη, πλουμισμένο μέ μάρ
μαρο μπλέ, άσπρο καί μαύρο, κΓ 
έθένινοι τάκοι, σκαλιστοί, δίπλα 
σ’ αυτά, γεμάτοι μέ πιάτα σέ χρω
ματισμούς ταιριασμένους μέ τό πε
ριβάλλον, συμπλήρωναν τή γοητεία 
τής εκπληκτικής επίδειξης. . .

Τήν πρώτη νύχτα, όταν οί καλε
σμένοι πήραν τίς θέσεις τους, οι υ
πηρεσίες κινήθηκαν και λειτούργη
σαν κατά τρόπο άξιοθαύμαστο. 'Ω
ραίες σκλάβες, διαλεγμένες, άνάμεσ’ 
άπό τά πλήθη τών νικημένων λαών 
ή άπό τά ζωντανά τών πειρατών λά
φυρα, κερνούσαν αφρώδη κρασιά, μέ 
τΓοτήρια χρυσά, πού τ’ άλλαζαν δι
αρκώς, γιά νά φέρουν, άλλα, επειδή 
εΐχαν παραστάσεις, σχετικές μέ τής 
στιγμής εκείνης τή διασκεδαστική 
φάση, ενώ λυγερές χορεύτριες έδει
χναν τίς ομορφιές τών γυμνών κορ- 

: αιών τους καί διάσημες αυλητρίόες 
συμπλήρωναν τό μεθύσι τών αισθή
σεων καί τής σάρκας.

‘Ο Βασιλιάς, καθισμένος στή μέ
ση τών καλεσμένων του, έκένωνε, δι
αρκώς, τό ποτήρι του. Οι σοφοί κι’ 
οί μεγιστάνες, πού τόν τριγύριζαν, 
έπιναν έπίση,.

"Ολοι παραληρούσαν, άπ’ τό πιο
τό, άκόμα καί τά μέλη τής μυστικής 
οργάνωσης, γιά νά κρύβουν, φυσικά, 
τίς εξεταστικές ματιές τους πού έρ- 
ριχναν, παντού, γιά τήν επιτυχή έκ
βαση τοΰ εγχειρήματος. . .

(ακολουθεί)

κίτρινες πινελιές άπ’ τά νεκρά φθι
νοπωρινά φύλλα. Σπιτάκια γραφικά 
ή καλύβια φτωχικά ξεφυτρώνουν που 
καί που σάν μανιτάρια, πεύκα μι
κρά και φουντωτά, άσημένιες ελιές. 
"Οτι άποτελεί τήν κλασσική κι’ α
παλή ομορφιά τού ελληνικού τοπί
ου.

Μέσα στό Πούλμαν, ή ατμόσφαι
ρα· εΐναι πιο χαρωπή άκόμα : Τό 
πικάντικο Αιβιο’ΐανό χιούμορ γίνε
ται πιο τσουχτερό οπό στόμα τού κ. 
’Αντωνίου Τζιζή, πού εΐναι μιά ανε
ξάντλητη πηγή σέ Αιβισιανές ιστο
ρίες καί ανέκδοτα. Σέ μιά. μικρή δι
ακοπή είχαμε καί τήν ευκαιρία ν’ 
απολαύσουμε καί τήν ώρα ία φωνή 
τής κ. Δέσποινας Χατζηκωνσταντί- 
νου που αυθόρμητα σηκώθηκε καί 
μάς τραγούδησε ένα ωραίο τραγου
δάκι.

Μέ γέλια καί χαρές φθάσαμε στό 
Άμφιαράειον, τά ερείπια ενός αρ
χαίου ’Ασκληπιείου αφιερωμένου σέ 
μιά άπό τίς πιό ευγενικές μορφές 
τής Ελληνικής Μυθολογίας, τόν ια
τρό καί μάντι Άμφιάραο. 'Ο Πρόε
δρος του Συλλόγου μας κ. Μιχαήλ 
Πανηγύρης μάς λέει λίγα λόγια γιά 
τή ζωή τού Άμφιάραου κι’ ό ’Αντι
πρόεδρός μας υφηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου κ. Γιάννης Ααμέρας μάς 
έξηγεΐ κατόπιν τήν εμπειρική μορ
φή πού εΐχε ή ιατρική πριν άπό τήν 
εποχή τού Ιπποκράτη.

Στις στήλες αύτές εΐχε δημοσιευ- 
Θεί άλλοτε ένα ολόκληρο άρθρο γιά 
τό Άμφιαράειον κΓ έτσι δέν θά προ- 
στεθή τώρα τίποτα περισσότερο,

Συνέχεια είς τήν 4η Σελίδα

Λ Α ϊ Κ Η ΜΟΥ ϊ. Α
------ —----- -—

Έθελα νάρτσυ νά σέβροΰ κί μέπι.ασι.ν ψιλή βρσυχή, 
τούν θιόν παρακαλοΰσα γιά νά σεβρού μαναχή.

"Ας ερχόσουνα πουλί μου κι’ ας γινόσουνα παπί, 
είχα ρούχα γιά ν’ άλλάξης, πάπλουμαν νά σκιπαστής 
είχα κί λιγνόν κουρμάζιν γιά νά σφικταγγαλιαστή:.

Τής τριανταφυλλιάς τά φύλλα θά σί κάμου φουρισιάν 
θά σί κάμου κί βραχιόλια ασημένια κί χρουσα.

Έμ μπορου νά καταλάβου Τούρκα εισι γιά Ρουμιά, 
γιά ’φ’ τήβ Βενετίαν σί φέραν κι’ έχεις τόσην έμορφιάν.

Σάν τίμ μαρμαρουκολώναν στέκεσαι στή Παναγιά, 
κί λουλένεις τούς παπάδες κί τά λεύτερα πιδιά.

Τά διαμάντια στήν 'Ελλάδα φράγγοι τά δουλεύουνε, 
κί τά ϊδικά σου κάλλη δούλοι τά ζηλέβουνε.

Άφ’ τά δυό γλυκά σου μάτια τρέχει αθάνατον νιρόν 
κί σι γύρεψα λιάκιν κί έμ μέδεκις νά πιω.

Άφ’ τά μάτια σου τά μαύρα τρέχει άθάνατουν νιρόν, 
κι’ όποιος τά γλυκοφιλίσει χάσουν έν φουάτι πλιόν.

Έθελάσι στή ζουή μου νάσουνα τού ταίρι μου, 
νά σί στρώνου νά κοιμάσι άσπρουν πιλιστέριμ μου.

Τής καρτιας μου τά κλειδάκια, έπαρέτα κι άνοιξι, 
κι’ έχει μέσα πούλ παξέδες κι’ έμπα κί σιργιάνισι.

Π άψε φως μου τή σκληρότην κι’ άρχισε νά μ’ άαπας, 
κι’ αρχισι νά μι λατρέβγεις κι1 δχι νά μί τύραννός.

Από τούν Θιόν νά τάβρης όπως μι κατήντησις, 
σάν τούν δυόσμου τού κλουνάριν, έτσι μί πραοίνησις.

Άνιβαίνου, κατιβαίνου, κρίμαν τ άνιβάσματα, 
τήν άάπην μου έν βλέπσυ, κι’ άρχινού τά κλάσματα.

Άνιβαίνου, κατιβαίνου. άφ' τήν πάνου γειτουνιάν, 
τού μουστάκι μου τρουβγιάνου, κι' έμ μι θέλει μι καμμιά.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΤ
Ν. Μάκρη

ΑΣΤΕΡΕΥΤΟΣ ΠΗΓΗ ΓΑΛΗΝΗΣ & ΧΑΡΑΣ
Τοΰ ’Αρχιμανδρίτου κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ

‘0 αγαπητός Κύριος Πλάτων Mow 
σάιος είς τό χρονογράφημά του πού 
έδημοσιεύθη. είς τό «Αιβίσι» τού πε- 
ρασμένου μηνός εθεσεν κατα τροπον 
έντόνως ρεαλιστικόν ένα πρόβλημα 
που απασχολεί τόν σημερινόν, άν
θρωπον Τό πρόβλημα τής γαλήνης.

Πράγματι ό σημερινός άνθρωπός 
άποζητά τήν γαλήνην, τήν ηρεμίαν.

Κάνει σχέδια, αγωνίζεται, ποθεί 
νά ζήση μίαν όσον τό δυνατόν ήσυ
χη καί γαληνεμένην ζωήν. Κατήντη- 
σε τό κυνήγημα τής γαλήνης καί τής 
χαράς διά τόν σημερινόν άνθρωπον 
νά λάβη τάς διαστάσεις εκστρατεί
ας πού οργανώνει μεθοδικά ωσάν 
άλλος’ίάσων διά τήν κατάστσσιν τού 
Χρυσόμαλλου αυτού δέρατος.

Δέν υπάρχει άνθρωπος είς τόν 
κόσμον πού νά μή ποθή τήν γαλή
νην. Ή κατάκτησις αυτής εΐναι τό 
κίνητρον τών προσπαθειών του ό ά- 
ξων γύρω άπό τόν όποιον στρέφεται 
ή ζωή του. Διότι σήμερον όπου οτα- 
θή καί όπου βρεθή θά συνάντηση τον 
θόρυβον, τήν ταραχήν, τήν τρικυμί
αν.

Εκνευρισμένος, ταλαιπωρημένος 
άπό τήν βιοπάλην καί τόν άγώνα 
τής ζωής, περιμένει, πότε θά έλθη 
τό Σαββατόβραδο διά νά τρέξη στήν 
έξοχή άφινοντας πίσω του τό κονιο- 
βριθές καί πολυθόρυβον άστυ, διά 

: νά ζητήση λίγη γαλήνη λίγη χαρά 
στόν καθαρόν άέρα τής υπαίθρου 
κοντά στά γαλανά κύματα και στά 
ρόδινα άκρογιάλια.

Καί άντί τής γαλήνης καί τής χα
ράς ευρίσκει «τών παθών του τόν 
τάραχον». Διότι ή γαλήνη δέν εΐναι 
μόνον ο-υναίσθημα πού δημιουργεί- 
ται άπό τό εξωτερικόν μας περιβάλ
λον, είναι κάτι πού πηγάζει από τά 
βάθη τής ψυχής μας καί διαποτίζει 
ολόκληρον τόν εαυτόν μας τάς πρά
ξεις και τάς ένεργείας μας.

Γενικώτερον ό συναισθηματικός 
βίος τού ανθρώπου, δέν εΐναι ένα 
μηχανικόν άθροισμα διαφόρων συ
ναισθηματικών στοιχείων, άλλα ένα 
ένιαίον οργανικόν σύνολον. Καί ό
πως ή λάμψις τού Τίλιου σκορπςι ε
πάνω άπό τό ώρσΐον καί γραφικόν 
τοπίον καί τού αλλάζει τήν δψιν, ή 
όπως τά μαύρα σύννεφα κάνουν τόν 
ορίζοντα σκοτεινόν, έτσι και ύ γαλή
νη ή εσωτερική τής ψυχής φωτίζει 
καί όλες τίς εξωτερικές μας έκδη- 
λώσεις καί δ'δει είς τόν άνθρωπον 
τό αίσθημα τής ηρεμίας.

Καί εΐναι δυνοιόν ό άνθρωπος 
που έχει τάξει κάποιο σκοπόν στήν 
ζωήν του, νά δοκιμάζη αυτό τό αί
σθημα τής γαλήνης καί τής ευτυχί
ας, άκόμη καί κατά τήν διεξαγωγήν 
τού άγώνος αύτοΰ προς πραγματο- 
ποίησιν τού σκοπού τής ζωής του.

Γι’ αυτό εΐχεν δίκαιον ό Θεοτοκάς 
πού γράφε·, είς τό ήμερολόγιον τής 
Άργώς καί τού δαιμόνιου «Ή προ

σπάθεια που δίδει νόημα στήν ύ
παρξη πού γεμίζει τις άδειες ώρες 
με τό αστείρευτο βουητό της πού 
άπορροφψ τά τυραννικά ονειροπολή
ματα, πού επουλώνει τίς εσωτερικές 
πληγές ή μόνιμη έπιστράτευσις τών 
δυνάμεων προς ένα σκοπόν, αυτή εΐ
ναι ή ευτυχία μιας πνευματικής ζω- 
ης>.

Ό δέ σοφός τής Παλαιάς Διαθή
κης το διατυπώνει αύτό ποιο ρεαλι
στικά, λέγει· «Καρδιά ευφραινόμε
νη εύεκτειν ποιεί, άνδρός δέ λυπη
ρού, ξηραίνεται τά οστά».

Συμβαίνει δμως έδώ κάτι τό πα
ράδοξον καί αντιφατικόν. Ό σημε
ρινός άνθρωπος άσυνάρτητος καί αν
τιφατικός είς όλα του παρουσιάζει 
καί αύτήν τήν παράξενον άντίψασιν. 
Ό ίδιος καταστρέφει τήν γαλήνην 
τής ψυχής του καί τήν ανατινάζει 
είς τόν αέρα.

Αυτό μάς τό άποδεικνύει, όχι μό
νον ή εξωτερική πραγματικότης, άλ
λα καί ή άτομικότης ενός έκάστου 
άνθρώπου.

Έτσι γεννάται μέσα στό βάθος 
τής ανθρώπινης ψυχής ή σύγκρουσις, 
ή ταραχή καί ή αγωνία ακόμη. Εάν 
λόγον χάριν ρίψωμεν ένα βλέμμα 
γρήγορον είς τήν λογοτεχνίαν, τόσον 
τήν πρό Χριστού, όσον καί τήν μετά 
Χριστόν, θά ίδωμεν αύτό τό ανθρώ
πινον δράμα. Θά ίδωμεν τόν άνθρω
πον νά αγωνίζεται νά έηιτύχη λι- 
τρωοιν μέ μέσα ανθρώπινα, νά θέ- 
λη νά πετάξη ψηλά νά λυτρωθή άπό 
τά δεινά πού τόν περισφίγγουν καί 
νά άποτυγχάνη είς τάς προσπάθει
ας του, διότι ό δρόμος που ακολου
θεί δέν εΐναι ό δρόμος πού ώδηγεί 
είς τήν πηγήν τοΰ καθαρού νερού 
άλλα σέ πηγές μολυσμένες.

Καί γιά νά ώμιλήσωμεν περισσό
τερον συγκεκριμένα α') Ό τεχνικός 
πολιτισμός ή τεχνοκρατία είς τήν 
οποίαν ό άνθρωπος έστήριξεν τόσον 
μεγαλας ελπίδας καί επέτυχε άκόμη 
καί τό διάστημα νά κοπακτήση ή τε
χνοκρατία αυτή διά τήν οποίαν τό
σον καυχάται όχι μόνον δέν ξεκου
ράζει άλλα δημιουργεί κενά.

Ξεκουράζει ή τεχνική τά χέρια 
τού ανθρώπου, τού κουράζει δμως 
τώρα τήν ψυχήν. "Ολη ή ψυχική κό- 
πωσις πού παρατηρεΐται είς τήν ε
ποχήν μας, οφείλεται κατά μέγα μέ
ρος είς τήν τεχνικήν πρόοδον.

Ή κατοικία του τά μοντέρνο: κοι
νόβια πώς θά ήμπορούσαμε σήμε
ρον να όνομάσωμεν τίς σημερινές 
πολυκατοικίες, μέ όλες τίς ανέσεις 
πού εξασφαλίζει ή σημερινή τακτι
κή. δέν εΐναι πλέον τό ήσυχο σπιτά
κι τού παλαιού καιρού μέ τήν μεγά- 
λην ήσυχίαν, δέν εΐναι ή ήσυχη φω
λεό πού θά ξεκουράση τόν βασανι
σμένων άνθρωπον, άλλα τόπος θο
ρύβου ζάλης κα’ϊ ταραχής.

1 ιΗ εργασία, ή όποια γίνεται μέ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Στόν άλησμόνητο γαμβρό μου Ι

ωάννη Φουτσιτζό-γλου.
«"Ησυχα καί σιγαλά 
ζούσε άπό σέ τό σπίτι, 
ομορφιά τ’’ Αυγερινού 
καί φως τοΰ αποσπερίτη,
«Ό Τάφος» Κωστή Παλαμά.

Αλησμόνητε καί πολύκλαυστε 
γαμβρέ μου Γιάννη. Πρόωρα ή ψυ
χή σου, πού μετρούσε μόνο 37 Μαΐ- 
ου, πέταξε στις ουράνιες κατοικίες 
της καί σέ πήρεν άπό κοντά μας, μέ
σα άπό τήν οικογένεια σου, μέσ! ά
πό τήν αγκαλιά τής απαρηγόρητης 
καί άγαπημένης σου γυναικούλας, 
τής Σούλας σου, μέσα άπό τήν αγ
καλιά τών δύο παιδιών σου, τής Δε- 
σπούλας, καί τής Πανδωρίτσας, ό 
σκληρός χάρος, πού χάρο δέν φοβά
ται.

Τό απόγευμα τής 7ης Ν)βρίου 
1964, έξαφνα μία καρδιακή κρίση 
έκεΐ πού έπαιζες τάγαπη,μένο σου 
σκάκι στό καφενείο, σέ βρήκε καί σέ 
λίγα λεπτά τής ώρας, σέστειλε στις 
αιώνιες μονές τόσο πρόωρα. Κατα
ραμένη μέρα τού Σαββάτου, πού 
μάς έγινες άπονη, σκληρή, πένθιμη 
καί σκόρπισες μέσα στις ψυχές μας 
τήν θλίψη τήν μεγάλη, τόν σπαρα
γμό τόν ανίκητο, τήν οδύνη τήν α
λύγιστη.

Πήρες τόν άγατημένο μας Γιάννη 
καί τόν πήγες:

«Πέρα έκεί στόν άντικρυνό 
τάπόσκιο περιβόλι 
■κελαίόουσαν τά πουλιά 
καθημερινή και σκόλη.

πού λεγει ό μεγάλος I ΐοιητής.
I ι νά πρωτοθυμη.θη κανένας 

άπο σένα, πολύκλαυστε Γιάν
νη μας , Τύν χρυσή σου κάρ
ο ια, την λεβεντιά σου, το χιού
μορ σου, τήν άψιΛοκέρόια σου, την 
υπομονή σου, τήν υψηλή φιλοτιμία 
σου, τό κέφι σου τό αιώνιο, τήν γλυ
κεία λαλιά σου, τά ώραια ματάκια 
σου, τα μετρημένα λογακια σου, τόν 
ανεκτίμητο φυσικό σου θησαυρό;

Φτωχική είναι ή συγγραφική πέννο 
μου. Δέν εχει τό χάρισμα τού Παλα- 
μα, τοΰ Ωυγκώ, του Δάντη, του 
Σαίξπηρ, τού Γ'καΐτε. Πλούσια όμως 
η καρδιά, χ ε ί μ α ρ ρ ος ή α
γάπη μας, όλων πού σέ κλαϊ- 
με απαρηγόρητα, πλημμύρα, τά συ
ναισθήματα της λύπης μας, λ α - 
ός ή όδύνη μας, άστρα 
αμέτρητα ό σπαραγμός τής ψυχής 
μας γιά τόν άπροοδόκητο χαμό 
σου I

Καί στ’ ανθρώπινα, στις δραματι
κές ώρες τής ζωής μας, όέν υπάρ
χουν ούτε Αίσχύλοη ούτε Σοφοκλής, 
ούτε Εύριπίδες διά νά τις ζωντανέ
ψουνε, διά νά τίς δραματοποιήσουνε 
γιατί;

«Εΐν’ .ό Χάρος Θεός
κι ο Τάφος εΐν’ ή αλήθεια»
Κάποια μάτια, άστήρευτα στό 

δάκρυ καί απαρηγόρητα στήν οδύ
νη, σέ καρτερούνε νά γυρίσης άπό 
τά αγύριστα. . .

Δυό άθώες ψυχές, περιμένουνε μ^ 
νοσταλγία νά έπιστρέψης άπό τό α
γύριστο ταξίδι, πού σέ πήρε καβά
λα ό χάροντας καί σέ πήγε στόν ‘Ά
δη μαζί μέ τους άλλους, εκατομμύ
ρια ψυχές....

Εΐναι τά γλυκά ματάκια τής πο- 
[ λυαγαπημένης σου γυναικούλας, 
Ι τ ή ς Σούλας, σου, εΐναι 
| οί μικρές ψυχές τών παιδιών σου, 
τής Δεσπούλας και 
τής Πανδωρίτσας, που 
τόσο τά λάτρευες,

Γιατι μάς τό έκαμες αύτό αλη
σμόνητε Γιαννάκη μας καί μάς έβύ- 
θισες στόν ωκεανό τής 
λύπης καί του σπαραγμού; Δέν 
μάς λυπήθηκες, δέν σκέφθηκες, πού 
αφήνεις χήρα, τή νέα γυναικούλα 
σου, καί ορφανά τά δύο περιστερά
κια σου; Βάσκανος μοίρα σέζηλεψε 
καί σέ πήρε άπό κοντά μας τόσο 
γρήγορα, τόσο ξαφνικά, τόσο απρό
βλεπτα καί κεραυνοβόλα.

«Σπάραζε, κακή καρδιά, 
πίνε χολή καί ξίδι, 
πάει, καρδιά, ή καρδούλα σου 
στ’ άγύριστο ταξίδι!»

«Τάφος» Κ. Παλαμά.
'Ο ύψιστός άς χαρίση υπομονή 

καί άς χύση τό βάλσαμο τής παρη
γοριάς στήν ψυχή τής άπαρηγόρη- 
της γυναικούλας σου, τής Σούλας 
σου.

«Γαίαν έχεις έλαφράν».
Θεσ)νίκη Νοέμβριος 1964.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΑ1ΔΗΣ
Διδάσκαλος.

τά τελειώτατα σηυερινσ μέσα εΐναι 
διεγερτική, εξωφρενική, κουράζει καί 
ταράσσει τά νεύρα τού ανθρώπου.

Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τά μέσα 
της συγκοινωνίας. Καί διά νά μή έ- 
πεκταθώμεν καί είς άλλα παραδεί
γματα, λέγομεν ότι ή πρωτοφανής 
άνθησις τού σημερ νού τεχνικού πο
λιτισμού δέν κατόρθωσε νά δώση ό- 
λίγην γαλήνην .καί ψυχικήν ηρεμίαν 
είς τόν άνθρωπον.

Άντθέτως μάλιστα έμάρανε τά 
ψυχικά αισθητήρια τών περισσοτέ
ρων ανθρώπων έκαμε τούς ανθρώ
πους ύλιστάς καί σο:ρκολσ.τρσ.ς χω
ρίς ψυχικόν περιεχόμενσν.

(’Έχει συνέχειαν).

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ j

FAiVlOI
- - Εις τούς τΑΐααντας τούς 

γάμους των Βαοίλπον ΠοΛασά- 
zt|v και Λίτσαν I. II άλλη τό γέ
νος “Ογδη (Χάβατσα) διαβιβά
ζομε τάς Οεομάς ενχάς όλων τών 
μελών τοϋ Διοικητικοί Συμβου
λίου διά μίαν μακροχρόνιον και 
εϋτυχι σμένην ζωήν.

Ό συμπολίτης μας ιατρός 
Μιχαήλ Γεωργίου Αφάρας ένυμ- 
φενίΐη τήν Ιίίην Νοεμβρίου εις 
τόν "Αγιον Σπυρίδωνα Πειραι
ώς, και εις τόν γάμον του παρέ
στησαν πολλοί πατριώται, βουλευ 
ταί και τέως ύπουργοί.

Εις τούς νεόνυμφους Μιχαήλ 
καί Χριστίναν Άφάρα διαβιβά
ζομε!’ τά Αερμά συγχαρητήρια καί 
εΰχάς.

- Τήν 1(>ην Ιουλίου ΐνυμφεύ 
ίίη ό συμπολίτης μας Στυλιανός 
ΙΙαρ. Καπαταϊδάκης εις τον Να
όν τοΰ ’Αγίου Αλεξάνδρου Πει
ραιώς μετά τής Ιίλληνο - ’Αμε
ρικανίδας 'Ελένης Εύαγγέί.ου Μα 
κρή. Μικρασιατικής καταγωγής. 
Οί. νεόνυμφοι άνεχώρήσαν τήν 
7ην Αύγουστου διά νά ΰγκαταστα 
βοΰν μονίμως εις Τσάρλεστον, 
Βιρτζίνια, Η. Π .Α. ΑΙ εϋχαί μας 
καί τά ίίερμι'ζ συγχαρητήρια ό
λων συνοδεύουν τό εϋτυχές ζεύ
γος είς τήν νέαν του πατρίδα.

-- ’Επίσης τήν 20ήν Σεπτεμ
βρίου ένυμφεόβη ό μεγαλύτερος 
υιός τοΰ αγαπητού συμπολίτου 
μας Παράσχου Καπαταϊδάκη, Γε 
ώργιος. Μηχανικός Έμπορ. Ναυ
τικού. μετά τής δίδος Γεωργίας 
Άστειάδου, εΐ; τόν Ναόν ’Αγίας 
Τριάδος, Πειραιώς. Είς τους ευ
τυχείς νεόνυμφους εϋχόμεβα κά- 
ί)ι· ευτυχίαν και χαράν και. είς τόν 
αγαπητόν μας συμπολίτην Πα
ράσχον Καπατα.δακην. να τοϋ 
ζήσουν ευτυχισμένα δλα τά παι
διά του.

ΔΩΡΕΑΪ *· w ε»!ί»*····
Μ οικογένεια Κυριάκου Χα- 

τζηβασιλείου επί τη συμπληρώσει 
έτους άπό τοΰ ίΐανάτσυ τοΰ αει
μνήστου αδελφού καί. θείου αϋ- 
τών Μάνου Κρεμμυδά απέστει- 
λεν εις ήμας δραχμάς πεντακόσι
α: (500) αντί μνημοσύνου ΰπέρ 
οΰ Φιλανθρωπικού Τμήματος τοϋ 

Συλλόγου ημών.

Ό κ. Νικόλαος Καλέζης, συμ
πολίτης μας, διαμένων έν ’Αμερι
κή. ό όποιος έπεσκέιρθη τήν Ελ
λάδα τελευταίως, έστειλε μέσφ 
τοΰ κ. Τσίλλερ πέντε δολλάρια 
ιό) διά τήν συνδρομήν του και 
τήν εφημερίδα.

Ο κ. Ευστράτιος Σαρανΐόπου- 
λος είς μνήμην τής μητρός του 
μάς άπέστειλεν δραχμάς πεντακο- 
σίας (500), υπέρ τοΰ Φιλανθρω
πικού Τμήματος τοΰ Συλλόγου.

ΠΕΝΘΗ
’Απεβίωσεν είς τήν Βέροιαν 

τήν 7 )11 )11)64 εκ συγκοπής καρ
διάς (εμβολή) ό ’Ιωάννη; ‘Ο
ν ο υ φ ρ ί ο υ Φ ο υ τ σ ι τ ζ ό- 
γ ο υ, ετών 37, φρουτέιιπο- 
ρος, γαμβρός έπι θυγατρ'ι τοΰ έν 
ΘεσΙνίκη συνεργάτου μας Διδα
σκάλου κ. Σ τ ε φ ά ν ο υ Ί ο ρ. 
ΓΙ α σ χ α λ ί δ ο τ', συζύγου 
τής εκ Μάκρη; καταγόμενης 
II α ν δ ώ ρ α ς Π α ύ λ ο υ 
Σ ι τ έ, αδελφής τοϋ εις "Αγι
ον Βασίλειον Πειραιώς διαμένον- 
τος ίατροΰ κ. Μ ι χ α ή λ Σ ι- 
τ έ, καί έκηδεΰΒη τήν 8ην ίδι
ου μηνός.

Είς τήν σύζυγόν του Σ ο ύ - 
λ α ν μέ τά δύο ορφα
νά της. τήν Δ ε σ π ο ό λ α 
καί τήν II α ν δ <ο ρ ί τ σ α, 
έκφράζομεν τήν συμπάθειαν μας 
•και συλλυπούμεθα θερμά τούς λοι
πούς συγγενείς.

’Αγγέλλομεν μετά λύπης μας 
τόν θάνατον τή; συμπολίτιδός 
μας Χρυσάνθη: ’.Αντωνίου Νικο
λάου, συζύγου τοΰ Αειμνήστου ίε- 
ρέως καί καθηγητοϋ Παπαντώ- 
ιί|. Στά παιδιά της Νικόλαον 
Πολύμνιαν, ’Ελευθερίαν Χρυσού 
λαν. Δέσποιναν, ώς καί τούς λοι
πούς συγγενείς συλλυπούμεθα 
θερμά.
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ΧΥΝΔΡΟΜ AJ 
’Εσωτερικό??:
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) Έξάμηνος .

Ζχρχ. 60
»'' 35

$ 3 ή £ 1

)

ΕΠίίΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (
ΡΕΗΑ ΒΕΛίΣΣΑΡΙΟΪ } 

Σατωβριάνδου 4, 7ος όροφος J 
Γραφεϊον 14 — Τηλέφ. 535.066 <

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ·· ΕΜΤΑΓΑΙ <
MIX. ΤΣΙΛΑΕΡ „ (

Σατωβριάνδου 4, 7 ος όροφος > 
Γραφεϊον 14

Διευθύνσ^ΐξ συμφώνως τφ Νόμφ. 
Υπεύθυνος:

iW Α· ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Άγ. Μελετίου 67 — Άθήναι

’Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
««ίΐϊΒΣ mwm 
Πάτμου 44—Άθηναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά Ανυπόγραφα άρθρα δέν 

έκφράζονν υποχρεωτικά καί τάς 
απόψεις τής έφημερί8ο$. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καί του 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οι συγγράφει? των

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΑΤΠΜΙΛ

MilΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ A^POXTEIA
καί 

της, ο'ί θόρυ- 
πολλές άλλες 
μεγάλη δακι- 

του άν-

Ό έντονος ρυθμός τής ζωής 
τό καθημερινό άγχος 
6οι των πόλεων, καΐ 
ένοχλήσεις, θέτουν σέ 
μασία τό νευρικό σύστημα 
θρώπου. Δέν εΐναι λοιπόν περίεργο, 
πού ένα μεγάλο ποσοστό άπ’ τούς 
κατοίκους τών πόλεων, υποφέρει ά- ; 
πό αϋπνία.

Οί περισσότεροι 'άνθρωπο;, συνη
θίζουν σ’ ένα κίχνονικό «πρόγραμμα» 
ύπνου. "Ας δούμε μιά άπλή περιπτω 
οι. Κατά τήν διάρκεια τών διακοπών 
αποφασίζει κάποιος νά κοιμάσαι κά
θε πρωί ώς τίς δέκα. Καί όμως εξα
κολουθεί νά ξυπνά καθημερινά στις 
επτά όπως άκριβώς εκανε καί στο 
σπίτι του στήν πάλι. Ό κύκλος τού j 
ύπνου έχει τπά τόσο πολύ σταθερό-1 
ποιηθή ώστε δέν διαταράσσεται ου- : 
τε καί όταν δέν ύπάρχη ειδική άνά- ; 
γκη νά ξυπνά τό άτομο νωρίς.

Είναι φανερό ότι ή καλύτερη θε
ραπεία τής άϋπνίσ.ς εΐναι ή κσταπο- 
λέμησις τής αιτίας πού τήν προκα- 
λεΐ. Έκτος όμως τοϋ οτι είναι εξαι
ρετικά δύσκολο νά έξακριβωθή ή αι- 

; τία, ή θεραπεία αυτή είναι ουοχερε- 
' απάτη γιατί είναι άναγκαΐο υά πει- 
■ σθή ό ασθενής νά μεταβάλη ρυθμό 
ί καί συνήθειες ζωής πράγμα πού σπα 
νίως δέχεται νά κσμη.

Ένα παράδειγμα: Πολύ συχνή εί 
ναι ή αϋπνία σέ άτομα με άδύνατο 
νευρικό σύστημα πού ζούν έντονη 
ζωή ή πού ύφίστανται τις συνέπειες 
ώρισμένων ύπερβάσεων στό μέτρο 
τής κ<ΓΓαναλώσεως τσαγιού, καφέ, 
τσιγάρου ή τροφής. Γενικά μπορού
με νά πούμε ότι κείθε σωματικός ή 
ψυχικός κλονισμός μπορεί νά πρόκα 
λέση άϋπνία.

Οί άγριοι κοιμούνται καλύτερα ά
πό τούς πολιτ;
γιαπί ζούν πολύ πιό κοντά στήν πρω 
τόγσνη κατάστασι. Ό πολιτισμένος 
άνθρωπος έχει περιπλέξει τά πρά- 
γματα γιατί σσ/δέε·. τόν ύπνο μέ 
τήν ιεροτελεστία πού συνήθως προ
ηγείται τού σβησίματος τής λάμπας 

। καί πού εξελίσσεται λίγο · πολύ ώς

τική θεραπεία. 'Όσον αφορά τήν 
χρήσ: υπνωτικών περιοριζόμεθα νά 
υπενθυμίσουμε οτι ύπαρχε· πάντοτε 
ό κίνδυνος νά βημιουργηθή συνήθεια 
(έθισμός). ΓΓ αύτό είναι ανάγκη ν; 
αλλάζουμε κάθε τόσο τό ύπνωτικό 
πού παίρνουμε. 'Ένας άλλος κίνδυ
νος είναι ή τοξικότης τών πολύ με
γάλων δόσεων. Πρέπει συνεπώς ν; 
άκολουθούμε ^σχολαστικά τίς όδηγί-

οότερο όσοι υι οδηγίες αυτές ποι
κίλλουν άναλόγως του άν πρόκειται 
γιά. αϋπνία τής πρώτης περιόδου (δ 
ταν άργή κανείς ν' άποκοιμηθή, οπό
τε το ύπνωτικό είναι περιττό τίς 
πρώτες ώρες), αϋπνία, τής τελικής 
περιόδου (πρόωρο ξύπνημα) ή ένδι- 
άμεση αϋπνία (πολλά ξυπνήματα 
κατά τή διάρκεια τής νύχτας).

Θά ήταν συνεπώς έτη κίνδυνο όσοι 
υποφέρουν άπό αϋπνία νά παραδο- 
θοΰν απερίσκεπτα στό έλεος τών ύ- 
πνωτικών χωρίς μάλιστα προηγου- 

, μένως νά εφαρμόσουν μερικούς ά- 
: πλους ύγι-εινούς κανόνες πού σέ 
πλεΐστες περιπτώσεις είναι αποτε
λεσματικοί : αποφυγή τών ερεθισμών 
του νευρικού συστήματος, σκοτεινό 
δωμάτιο,. κρεβάτι όχι υπερβολικά 
μαλακό ούτε πολύ βαρειά σκεπά
σματα, ’Επίσης κάνει καλό ένα ζε
στό μπάνιο μισή ώ»ρα προ τής κατα- 
κλίσεως κΓ ενα δείπνο μέ δημητρι
ακά ..  ένα τέτοιο δείπνο δίνει πολύ
δουλειά οπό στομάχι κΓ όταν τό 
στομάχι εργάζεται έντονα ό εγκέφα
λος μειώνει τήν δίκη του δραστηριό
τητα πράγμα πού ευνοεί τόν ύπνο.

Βέβαια, δέν υπάρχει γενική έγ-

ανθρώπους ί

μιμγογιμ bemata
Ό διακεκριμένος γνωστός μας 

ψυχίατρος κ. Άρ. Άσπιώτης είς τό 
σύγγραμμά του «Τό παιδί καί ή Σχο 
λική του 
ράδεινμα

«Μ έ 
τ ό Γ ρ

Ζωή» γράφει τό εξής πα-

φ θ η

διά τήν άποτυ-Ρ -ζ
χίαν της, ώς έλεγεν, ώς συζύγου καί 
μητέρας. Ό πατέρας της ήτο ένας 
αυταρχικός άνθρωπος μέτριας μορ- 
φώσεως, ό όποιος εΐχεν ώρισμένοχ; 
άπόψεις καί ήκολούθει μίαν γραμ
μήν επί τών προβλημάτων τής ζω
ής, τήν οποίαν ήθέλησε νά έπιβάλλη 
καί είς τήν κόρην του. Ή κόρη έδέ- 
χθη τήν γραμμήν αυτήν ώς έπιβαλλο- 
μένη,ν έξωθεν, έκ τού πατρικού κύ
ρους καί όχι έξ ιδίας θελήσεως. Ή 
κόρη αύτή τώρα ώς σύζυγος καί μη
τέρα τείνει νάποτύχη. Υπήρξε πάν
τοτε υπόδειγμα ανθρώπου ηθικού, 
τακτικού, συνεπούς είς τά καθήκον
τα του καί όμως τώρα, είς ηλικίαν 
ώριμον, βαδίζει προς τήν αποτυχίαν. 
Εΐναι νευρωτική καί εύρίσκεται έν 
διαστάσει μέ τήν ζωήν. Τί διαφίύτι- 

,οτική εικόνα!

της μ η χ 
είς τόν αιώνα του φόβου, τής ταρα
χής καί τής άνησυχίας, εΐναι επιτα
κτική ανάγκη νά δημιουργήσωμεν 
μιά Νέα Γενεά, ή οποία θά έπανα- 
φέρη είς τόν κόσμον τήν χαμένην 
π ί σ τ ι ν καί τ ή ν φθί- 
ν ο υ σ α ν ελπίδα διά μ ί-

ΜΑΣ εμείς
Του συνεργάτου μας διδασκάλου κ. 23ΤΕΦ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

καρδιά
μ α ς·

«Άμαρττίαι Γονέων, τέκνα παιδευ- 
ουσι» λέγει ό Εκκλησιαστής. Τό έρ
γο τής 'Αγωγής τών παιδιών μας αρ
χίζει κυρίως άπό τήν στιγμή, πού ό 
άνθρωπος ώς βρέφος εμφανίζεται στη 
ζωή». ΚΓ αυτό άς μή τό ξεχνάμε γιά 
νά μή χάνουμε άδικα τόν καιρό μας, 
διά νά μή περιμένω μ εν τήν έπιφοίτη- ί 
σιν τής χάριτος τοϋ ‘Αγίου Πνεύμα
τος, όταν πλέον εΐναι πολύ αργά διά 
μάς καί δ.ά τά παιδιά μας. ‘Η οι
κογένεια εΐναι ή φυσική Εστία τής 
’Αγωγής, διότι μέοο έκεΐ υπάρχουν ■ 
οί ευνοϊκώτερες συνθήκες, πού τήν : 
κάμνουν νά ύπερέχη άπό όλους τούς ■ 
άλλους παράγοντες τής Αγωγής 
(Σχόλεΐον, Εκκλησία, Κοινωνία, Τύ-; 
πος, Θεάματα). Καί μέσα στήν οίκο- ί 
γένεια, ή μητέρα είναι ό Θεΐος παι
δαγωγός, πού· θέτει μέ τήν υπομονή 
καί τήν Στοργή της, τά θεμέλια τής 
σωματικής, ήθικής, πνευματικής καί 
ψυχικής υγείας τού παιδιού, στά 
πρώτα πέντε (5) χρόνια τής ζωής’ 
του. τά όποια μάς συνοδεύουν σέ δ- 

: λη μας την ζωήν μέχρι τής τελευταί- 
: ας μας -κατοικίας. Ή αγωγή γενικά 
τού νέου ανθρώπου, τών παιδιών 

, μας, που είναι σαρξ έκ τής σαρκός 
ί μας, όστούν έκ τών όστέων μας, αΐ- 
μα έκ τού αίματός μας, πρέπει νά- 
ποτελέση τό κέντρον τού ενδιαφέρον
τος μας, των κόπων μας, διά τήν δια 
μόρφωσιν τής πνευματικής καί ψυ- 
χοηθικής δισμορφώσεως καί υγείας 
τών τέκνων μας, άλλοιώς βαίνομεν 
προς τήν ματαιοπονίαν, βαδίζομεν 
προς τήν Σισίφειον προσπάθειαν 
καί άντλοΰμεν εις πίθον Δαναΐδων

μας

κα
νά

καί μάς αναμένει ή αποτυχία, ή ά- 
πσκαρδίωσις καί δέν ωφελεί νά λέμε 
τότε: «τών φρονίμων τά παιδιά πριν 
πεινάσουν μαγειρεύουν» διότι θά εΐ
ναι πολύ αργά καί άνώφελον. «Τό 
σίδερο ζεστό χτυπιέται» πάντοτε.

ΔΓ αύτό χρειάζεται νά λάβωμεν 
τό ζήτημα ζεστά, μέ διάθεσιν δημι
ουργική άνθρωποπλαστικήν καί καμ- 
μία αμέλεια ή παράλειψις δέν 
δικαιολογεί.

Νά δώσωμεν στά παιδιά μας 
λά, διδακτικά παραδείγματα
φροντίζωμεν διά τά ωφέλιμα βιβλίο, 
τους, διά τά μορφωτικά — όχι άνή·· 
θικα καί εγκληματικά θεάματα τους 
•—- διά τά παιγνίδια τους, διά τίς 
εκδρομές τους., διά τά άτομικά τους 
πράγματα καί προβλήματα, διά τήν 
ψυχική, πνευματική ύγεία τους, διά 
τήν παροχή πνευματικής καί υλικής 
τροφής, επαρκούς υγιεινής, βιταμι
νούχου καί όξυγονούχου διά τους Εγ
κεφαλικούς του πνεύμονας, ώστε νά 
διαπλασθή ένας τέλειος, άνθρωπος, 
(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα)

Αρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΡΟΩΑΣ
ΜΑΙΕΥΙΗΡ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΑΟΓΟΣ

Σ. ΠΛΣΧΑΛΙΛΗΝ
€ρΌγ| ·η Ε%ιυτολη σας 17 ϊ|·ς Λ οεμ.· I po. κουρδίζει τό ρολόι, 
βρίσυ και ή συνεργασία σας διά * 
τήν όποιαν σάς ευχαριστούμε^/ πο
λύ. Σάς συλλυπούμεθα θερμά διά 
τόν θάνατον τού γαμβρού σας και 
έκ.φράζομεν τήν συμπάθειαν μας 
εις τήν οικογένειαν του. Τό <ρύλ- 
λ(?ν τούτο θά. σταλή εΐ" nz πρό
σωπα πού ύπεδείξατε.

__ Γ.... . ,-----,ϊ, κλειδώνει τήν 
{*πόρτα  τού οπιτιοΰ και έλέγχει άν 
ί εΐναι κλειοπό τό γκάζι και οι ήλε- 
ι κτρικές συσκευές, γδύνεται, πλένε-

γύησ· ότι οί συμβουλές αυτές εΐναι 
πάντοτε αποτελεσματικές. Θεραπεία 

' άσφαλής γιά όλες τίς περιπτώσεις 
δέν υπάρχει. Ό καθένας πρέπει νά 
βρή μόνος του τί τόν βοηθεϊ νά κοι
μάται καλύτερα. ’Άν τόν βοηθή ή 
γυμναστική άς κάνη γυμναστική. 
"Αν τόν βοηθή κάτι άλλο, ή μουσι
κή, ή μπύρα, τό κλασσικό μέτρημα 
τών προβάτων, ή άπαρίθμησι τών 
πρωτευουσών, άς ένεργήση ανάλο
γα. Τό βασικό εΐναι νά μή παίρνη 
ύπνωτικά γιά ψύλλου πήδημα, χωρίς 
άπόλυτη ανάγκη καί χωρίς τή γνώ
μη του γιατρού: εΐναι επικίνδυνα 
•καί δεν συντελούν καθόλου στήν κα- 
ταπολέμησι τής αληθινής αιτίας τής

διά έν μέλλον καλύτερον, ώραιότε- 
ρον, πνευματικώτερον καί θειότερον.

Ή ύποχρέωοτς αυτή ανήκει εις η
μάς τούς Γονείς καί παιδαγωγούς, ή 
ευθύνη αύτή βαρύνει τούς (δικούς μας 
ώμους καί καμμία δικαιολογία δέν 
εΐναι ικανή νάποτινάξη αυτήν τήν ευ
θύνην, αύτό τό καθήκον, αύτήν τήν 
άνθρωπίνην οφειλήν απέναντι είς -τήν 
Ελληνικήν Νεότητα, τήν ίθύνουσαν 
τ ά ξ ι ν τής α ύ ρ ι ο ν.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Τ. ASSISTANT ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΚΤΟΥ 
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σκεπάσαατα. ' Οπο ι αδήπο' ?ε ακατα- 
ές μπορεί

τ ι κ ο ύ ς, διπλωματικούς, έπιστη 
μονικούς καί οικονομικούς ήγέτας τού 
μέλλοντος τής χώρας μας, πού θά 
γράψουν τήν Νέαν Ελληνικήν Ιστο
ρίαν του πολιτισμού είς τόν στίβον 
τής ’Ανθρωπότητας.

—Ό Σουλτάνος τού Μαρόκου — 
πού πέθανε τόν περασμένο χρόνο·— 
συνήθιζε νά γυρίζη τις λαϊκές συ
νοικίες μεταμφιεσμένος καί νά ρωτά 
νά μάθη άν οι υπήκοοί του ήσαν εύ- 
χαριστημενοι άπό τό Σουλτάνο τους.

"Ενα βράδυ συνάντησε ένα παιδί 
πού έπέστρεφε άπό τό σχολείο του. 
Ή ζωηρή έκφρασι του προσώπου του

ΕίΔΙΚΩΣ ΑΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΑ ΜΕΛΗ 
mYTxVAAor&Y

ΕΗΤΕΑΩΧ ΔΩΡΕΑΝ

ΛΙ8ΙΣΙΑΝΟΣ

νά προκαλέση αϋπνία.
'Άν δέν εΐνα: ευχερής ή χαταπο- 

λέμηοτς -Γης βασικής αίτιας τής &ύ- 
πνίας, δέν μένει ιταρά ή συμπτωμα-

Μή μεταβάλλετε τίς συνήθειες 
περισότ&ροι άν- 
καλύτερα όσον 

ϊδια ώρα κάθε

TO HE NO ΛIΗ ΓΗ Μ A

Ο ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΔΟΥΝΑΒΗΣ
Μ πε μφΛ man

Τό δείπνο εΐχε τελειώσει κΓ 
τραπεζαρία ήταν γεμάτη καπνό 
αδειανά τραπέζια. Ή ορχήστρα 
παίζε άκόμα τόν «Γαλάζιο Δούναβη» 
κΓ ένα γκαρσόνι καθάριζε, τό μπου
φέ.

κι’
τά λουλούδια που παρέσυρε κατέ
στρεψε τίς πάστες καί τίς τάρτες, 
καί τή κρέμα σαντιγύ μέ τίς φρά-
ουλει

τοϋ ύπνου σας. Οί 
θρωποι κοιμούνται 
κατακλίνωνται τήν 
βράδυ.

2. Προοτι υθεΐτε

μ π

— — Παληο - επάγγελμα! Γία-· 
ληοκλέφτες! μουρμούριζε, ό Θεόδω
ρος Νσβάρ, ό μαιτρ ντ’ ότέλ καί 
σκεφτόταν τόν άρχισερβπόρο Βέν- 
ζελΣ&άμποντα πού πολλά χρόνια 
πριν του εΐχε μάθει τήν τέχνη στή 
Βιέννη.

Ή μύτη του ήταν κάτασπρη άπό 
θυμό. Τσαλάκωσε τόν κατάλογο τών 
τραπέζιών πού εΐχαν κρατηθεί, έ
σκισε ένα κατάλογο φαγητών και 
πήγε στό δ&ψάτιό του.

Έκεΐ άφού έβγαΛε καί κρέμασε, τό 
φράκο του, πού εΐχε στρογγυλέψει 
ατΓ τις πολλές υποκλίσεις, κάθισε 
στό κρεββάτι του κΓ άρχισε νά 
μέτρα τά δολλάρια πού ο'ί πελάτες 
τού είχαν βάλει κρυφά στό χέρι.

— ΒρωμολεφτοΓ ϊΐαληο - επάγ
γελμα! είπε πάλι.

Οί τελευταίες νότες τού «Γαλάζι
ου Δούναβη» ανέβηκαν άπ’ τίς σκά
λες καί τού θύμισαν έκεΐνο τό παληό- 
σκυλο, τόν Βένζιλ Σβόμποντα...

Ό Θεόδωρος ήταν νέος τότε, μέ 
σκαλωτά ξανθά ·μαλλιά καί κομψό 
φράκο. - . σΗταν άνοιξη στή Βιέν
νη . . , Τό εστιατόριο εΐχε ένα κή
πο πού τόν σκίαζαν γέρικες καστα
νιές ανθισμένες. Κάτω άπ’ τή μιά ή
ταν δ μπουφές, ένα τετράγωνο τρα
πέζι ιμέ κάτασπρο τραπεζομάντηλο, 
όπου ήταν τοποθετημένοι δίσκοι μέ 
λογής - λογής πάστες καί τούρτες 
μέ ροδάκινα, αχλάδια, βερύκοκκα, 
δαμάσκηνα καί μήλα καθώς κΓ ένα 
μεγάλο μπώλ μέ κρέμα σαντιγύ καί 
Φράουλες.

Ό Βένζελ. Σβόμποντα ήταν ό 
μαιτρ έκεΐ αλλά μιά Αμερικανίδα, 
ή κ. Τζώρτζ Γουώσιγκτον Κέλλυ πού 
ήταν καθημερινή πελάτισσα ζητούσε 
τόν Θεόδωρο νά τήν σερβίρη κάτω 
άπ’ τή μεγάλη κίτρινη όμπρέλλα.

Μιά Παρασκευή άτιάνευμα ένα 
μαύρο σύννεφο πέρασε άπό πάνω 
και στάθηκε πάνι» άπ’ τήν καστανιά. 
Σέ λίγο έγινε νερό καί έκτος άπ’

Ό Σβόμποντα μόλις εΐδε τήν κα
ταστροφή ζήτησε τόν Ναβάρ κΓ αύ- 
τός ήταν σκυμμένος πάνα) απ' τήν 
κ. Τζώρτζ Γουώσιγκτον Κέλλυ. Τό
τε έτρεξε έκεΐ και χαμογελώντας 
στήν κυρία έδωσε μιά κλωτσιά στόν 
Ναβάρ λέγοντας :

— Καθάρισε τό μπουφέ, γουρού
νι ! καί του έδωσε άλλη μιά κλωτσιά 
πιό δυνατή αυτή τή φορά..

Ή ορχήστρα έπαιζε τόν «Γαλά
ζιο Δούναβη». Ό Θεόδωρος Ναβάρ 
καθάρισε τό μπουφέ μέ ταχυδακτη- 
λουργική ταχύτητα, καί μετέφερε 
στήν κουζίνα όλους τους δίσκους ·μέ 
τά γλυκά σ’ ένα δρόμο χωρίς, νά

νά χαλαρώσετε 
τά νεύρα σας πριν κατακλιθήτε. Τά 
ταραγμένα όνειρα οφείλονται κατά 
κανόνα στή νευρική ύπερέντασι.

3. ’Άν κοιμάσθε άσχημα, κατα- 
κλιθή- ε μιά ώρα ένωρίτερα. "Οποιος 
κατακλύζεται ενωρίς κοιμάται περισ
σότερο καί ωφελείται πιό πολύ άπό 
t?jv ύπνο, ένώ όποιος πέφτει άργό: 
ουνήθως κοιμάται άσχημα.

4. Κάνετε ένα πείραμα στόν εαυ
τό ο ας γιά νά δήτε άν κοιμάστε κα
λά. 'Άν έχετε ξυπνήσει ένα λεπτό 
πριν χτυπήση τό ξυπνητήρι, έχετε 
κοιμηθή άρκετά. ’Άν όμως αίσθάνε· 
σθε «σάν πτώμα», όταν κτυπά τό ξυ 
πνητήρι, τότε καλά θά κάνετε νά πέ
φτετε ο το κρεβάτι νωρίτερα.

σ ο ν κατάστασιν, νά εύρύνωμεν 
τήν πνευματικήν ζωήν τών παιδιών 
καί νά δώσωμεν είς τήν συναισθη
ματικήν ζωήν των ειλικρίνειαν, ευγέ
νειαν καί αισθήματα συμπάθειας. 
Έκεΐνο όμως, που ήμπορουμεν καί 
πού όφείλομεν νά κάμωμεν, είναι νά 
τους προσφέρωμεν ένα περιβάλλον, 
τό όποιον θά τούς προμηθευη όσα 
στοιχεία εΐναι απαραίτητα διά τήν 
άνάπτυξίν των είς μορφήν, τήν οποί
αν ήμπορούν ν’ άφομοιώσουν-Μτό παι 
δί καί τό παιγνίδι» τού ψυχιάτρου 
Άρ. Άσπιώτου, Αυτό τ ό

λ ο ν, αϋτήν τήν θαλπωρή 
ατμόσφαιρα, αυτό τό υγιές 
ψυχικό, πνευματικό καί σωματικό 
κλίμα, θά τό δημιουργήσω μεν εμείς 
οί Γονείς μ έ τήν σ τ ο ρ γ ή 
μας, μ έ τ ή ν π ί σ τ ι ν 
μ α ς, μ έ τ ή ν Ά γ ά π η

φβτοτιιγκογραφβοη 
οεομ ιοί mrai
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Άπό τότε δ Ναβάρ δέν ένοιωθε 
καλά όποτε άκουγε τόν «Γαλάζιο 
Δούναςη» ή έβλεπε μιά ανθισμένη 
καστανιά:. Όσο γ;σ τήν κ. Τζώρτζ 
Γουώσιγκτον Κέλλυ -.. τί άγελάδα!
...  έμενε στό έπάνω πάτωμα τοΰ ί
διου ξενοδοχείου. Εΐναι μεγάλη μ’ 
ένα πρόσωπο γκρίζο σάν τής λάβας, 
τού μιλά ώρες όλόκληρες καθώς στέ
κεται πίσω της και τήν υπηρετεί σάν 
τρώει. .Μά άν τύχη καί τόν δη στό 
δρόμο κυττάζει στή βιτρίνα ένός μα
γαζιού ώσπου νά περάση. Άλλα '!”ί 
τόν ένοιαζε; Σέ δυό βδομάδες άκό
μα θά τούς έστελλε όλους στό διά
βολο.

— Ό διάβολος νά τούς πάρη ■ 
Φθάνει πιά! Σήκωσε τά πιόπα, φέρε 
μαχαιροπήρουναΐ Αφήστε με ήσυ
χο, αγριάνθρωποι ! Φεύγοο '

Κάθε χρόνο δ Θεόδωρος πήγαινε 
στήν Εύρώπη, πρώτη θέση μ" ένα α
πό έκεΐ'-α τά αργοκίνητα καράβια, 
πού ποτέ κανένας άπ’ τούς πελάτες 
του ξενοδοχείου δέν πατούσε επάνω. 
Μετά έπαιρνε τό Εξπρές Όριάν άλ
λα άλλαζε τραίνο στόΣάλτσμπουργκ 
Άπό κει κατευθυνόταν οέ ένα μικρό 
χωριουδάκι πάνω σέ μιά ήσυχη λί
μνη, Καί στό ξενοδοχείο πού κατέ
λυε ξανάβρισκε τόν εαυτό του.

'Ανέβαινε στό δωμάτιό του έπαιρ
νε ένα μπάνιο αύτοσεβοσμού καί κα
τέβαινε κάτω έτλλος άνθρωπος.

Τό έπόμενο κΓ δλας πρωί μόλις 
κατέβηκε στήν τραπεζαρία γιά τό 
πρόγευμα, τον καλωσώρισε ή Στέ- 
φι, ή ξαυθίό: σερβιτόρα μέ λόγια που 
άκούσθηκαν σάν τραγούδι σ'Γ αυτιά 
του.

— Καλή μέρα κ. Διευθυντά. . .Πώς 
κοιμήθηκε ό κ. Διευθυντής;... Τί θά 
(Συνέχεια τήν 4ην Σελίδα)

νά τοϋ πή τό μάθημά του. Ό μικρός 
πρόθυμος άνοιξε τό βιβλίο καί τού 
τό διάβασε.

Ό Σουλτάνος, ενθουσιάστηκε καί 
τοΰ έδωσε μιά λίρα.

—Δέν μπορώ νά τήν πάρω, α
πάντησε ό μικρός. Γιατί άν ό πατέ
ρας 
δέν

μου μέ ρωτήο-η πού τή βρήκο: 
θά ξέρω τί νά τού πώ.
-Νά πής πώς σου τήν έδωσε έ- 
άγνωστος.

---Δέν θά μέ πιστέψη. Ποιος ά
γνωστος χαρίζει ετο; μιά λίρα;

—Νά τοϋ πής τότε ότι στήν έδω
σε ο Σουλτάνος.

— Τότε εναι πού οέν θά μέ πιστέ- 
καθόλου.
—Γιατί;

νας

ψη

ρα.
μόνο μιά λί

Ό Σουλτάνος θαυμάζοντας τήν ε
ξυπνάδα τού ανύποπτου μικρού τού 
έδωσε ένα σακκουλάκι μέ λίρες πού 
ό μικρός δέχθηκε νά τό πάρη μόνον, 
άφου βεβαιώθηκε γιά τήν ταυτότητα 
τού Σουλτάνου.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ the ΣΜΥΡΝΗΣ
(Συνέχεια έχ τού προηγουμένου)

Τό κακόν ήτο ότι ένός Τούρκου 
τό πόδι μαγκώθηκε στην πόρτα καί 
δέν μπορούσε νά τό βγάλη διότι οι 
δικοί μας έσπρωχναν πιο γερά άπ’ 
τούς Τούρκους. Οί Τούρκοι έβριζαν 
κΓ άπειλουσαν άπ’ έξω καί τούς α
παντούσαν τό ίδιο κΓ οί δικοί μας 
από μέσα. Έν τώ μεταξύ ό προϊ
στάμενός μου έμαθε τί αυνέβαινε 
καί κατέβηκε τρέχοντας τή σκάλα. 
Διέταξε αμέσως τούς εργάτες 
φίσουν λίγο τήν πόρτα όσο νά 
ρέση ό Τούρκος νά βγάλη τό 
του καί μετά νά πέσουν όλοι 
επάνω γιά νά κλείση καλά ή πόρτα 
’Έτσι καί έγινε καί άμ&σως μετά 
όλοι μαζί έκλεισαν τήν πόρτα καί 
έβαλαν άπό μέσα τόν σιδερένιο σύρ
τη, καθώς καί αρκετά σακκιά άπό 
σταφίδα πού υπήρχαν πιο πέρα.

"Οσο έγίνετο αύτό τό επεισόδιο 
ακούονταν μακρυά άπ’ τήν προκυ
μαία ο’ί σάλπιγγες καί οί ζητωκραυ
γές του πλήθους που έφθαναν προς 
τό Κανάκι. “Όταν οί εργάτες μας 
εΐχαν ασφαλίσει πιά τήν πόρτα, ό 
έλλην-.-κός στρατός καί τό πλήθος 
πού τόν άκολουθουο'ε έφθαναν πιά 
στην πλατεία. ’Έτρεξα επάνω σ’ 
ένα μπαλκόνι κΓ είδα νά καταφθά
νουν οί πρώτοι ‘Έλληνες πολίτες πού 
συνώδευαν τόν Στρατόν μας. Σέ λί
γο φάνηκαν οί σαλπιγκταί, ή Ση
μαία και πίσω οί τσολιάδες μας. 
Έκαναν τον γύρο τής πλατείας άπό 
τό μέρος τής παραλίας, πέρασαν 
μπροστά άπό τήν Στρατιωτικήν Αέ- 
θ·χην, Κί*ί  τούς Στρατώνες καί προ
χώρησαν ιτρός τό Κονάκι. Έν τώ 
μεταξύ ή πλατεία εΐχε γεμίσει κό
σμο που ζητωκραύγαζε.

Ξαφνικά όμως άκοσμε ένα πυρο- 
βόλισμά κΓ αμέσως σάν άπό συν-

μ κο
πάδι 
μαζί

θημσ άρχισαν άπό παντού νά πυρο
βολούν. Άπό όλα τά παράθυρα τών 
Στρατώνων, τού Κονακιου. τής Στρα 
τιωτικής Λέσχης καί τής Μεγάλης 
Σχολής, πού ήταν πλάι στό Κονάκι, 
όπως επίσης κΓ άπό άλλα κτίρια. 
Οί Τούρκοι πυροβολούσαν τόν 
Στρατό μας καί τό πλήθος πού εΐχε 
πλημμυρίσει τήν πλατείαν. Ζ\έν πε
ρί γράφεται αύτό πού έγινε εκείνη τή 
στιγμή. 'Ο ατραπός κΓ ό κόσμος 
πού έκλημμύριζε τήν πλατείαν ήθελε 
νά φύγη γιά νά καλυψθή αλλά πίσοΰ 
έρχονταν κΓ άλλα πλήθη μέ ζητω
κραυγές καί δέν ακόυαν τό κακό που 
γινόταν. Οί δρόμοι έφραζαν άπό κό
σμο κι’ οί Τούρκοι κτυτΓούσαν άλύ- 
πητα στό ψαχνό. Ή πλατεία γέμισε 
νεκρούς καί τραυματίες.

Τελικά φαίνεται πώς κατάλαβαν : 
αυτοί πού έρχονταν προς τήν πλα- i 
τεΐα τί κακό γινόταν έκεΐ κΓ άφη
σαν τόπο σ’ όσους εΐχαν μείνει στήν 
πλατεία νά υποχωρήσουν. Μερικοί 
έτρεξαν νά κρυφθούν πίσω άπό τό 
κριπίδωμα τής προκυμαίας γιατί νό
μιζαν πώς έκεΐ δέν διέτρεχαν κίνδυνο 
νά κτυπηθούν μέ καμμιά σφαίρα άπό 
τά γύρω κτίρια. Αύτοί όμως δολο
φονήθηκαν άπό δυό τούρκικα τίολεμι- 
κά πού βρίσκονταν σέ άπόσταση ε
κατό μέτρων άπ’ τήν παραλία κΓ 
άρχιζαν νά πυροβολούν τόν κόσμο 
μέ τά κανόνια τους. Πολλοί ά'Όρω- 
ποι σκοτώθηκαν έκεΐ καί έπί αρκε
τές. μέρες κατόπιν μάζευαν πτώμα- 
το: που εΐχαν πέσει στή θάλασσα.

Εμείς μέ τόν πρώτον πυροβολι
σμόν μπήκαμε μέσα, άλλα παρακο
λουθούσα τί γινόταν έξω πίσω άπό 
ένα σιδερένιο παράθυρο. Σέ λίγο 
άρχισαν οι τσόΛιάβ&ς νά συντάσ-

Άπό τό ήμερολόγιον τοϋ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΣΙΚΟΥ 
νά παίρ- 
ένα περί-

σονται οπήν >ϊ\ο.τεΐϋ και 
νουν θέσεις μάχη».. Κατά 
έργο τρόπο δμως δέν κάνουν άντε- 
πίθεσι. ’Ακούσαμε ότι περίμεναν τήν 
σχετική διαταγή γιά νά πυροβολή
σουν.
(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα)

ΔΙΑΛΟΓΟΙ

πά

Κιάντουν πού χ.άμνητι, μαρί 
Χρουσή, ιδώ πέρα, κ’ έβγαλαν τά 
πόδγια σας καρα ουυλουκίν, 
στέκι στι. χάν τά πίζΑλοιτζια.
νου στή στράτα, μες στού χού

ι νυμάνη, κι’ εκαψή σας ή - ν - ή
λιους κι’ εκαμίσ σας μαύρουν 
τααρτζούκην.

Ν ά, γλέπουμουν πού χά πη- 
ράσουν τ’ άλλαμένα τά κουρ- 
γιά. τού γάμου πού χά πάουν 
στιζ καλέζματα νά τά δούμουν, 
κΓ (ος-πο.ύ νάρτουν χά. μάς ϊκα- 
μαν τήν κοιλλιά” μ'άς:-χάν τού σύ
κου τού κουννίν.

Ίβώ ήδα της γιατί ήρταν ιχτές 
κι κιχλεσάμ μου, κί τίν νά σάς πού 
κόρης μου ήταν ίμια κουρκσυνι-· 
στή. κι φώριννιν πάνου στού κη- 
φ<χλην της εναν
ει,παννιν χάν τούν κουκουλιάρην 
κί τούν ξαπιταχτόν. Κιάν ήξερα 
Γούνο-υς ήταν χά πήεννα στούν α
φέντην της κί στήμ μάνναν της 
κί χά. τής ήλεα γιατί αυτά εν t- 
νην καλά πρώματα. ’Έμ ίχάλασιν 
πλιόν ή κόμσους κόρημ μου.

Β. X"ΣΩΤΗΡΙΟΥ
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Ε ΠIΣ Τ Ο Δ A I
Προς τον Πανοσιολογιότατον ’Αρχι

μανδρίτην Δαμασκηνόν Λαζαρί- 
δην.

Ενταύθα 
ΠανοσιολογιώΤατε,

"Εχομεν τήν τιμήν νά παρακαλέ- 
σωμεν 'Υμάς όπως δεχθήτε τάς Θερ
μός ευχαριστίας τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου ημών διά τάς πολυτί
μους υπηρεσίας, τάς όποιας έχετε 
προσφέρει κατά τήν ιεροτελεστίαν 
τής ’Αρτοκλασίας έν τφ Ναφ τοΰ 
'Αγίου Νικολάου, είς άνάμνησιν τοΰ 
έορτασμοΰ τής ημέρας τών Ταξιαρ
χών είς τήν ιδιαιτέραν ήμών Πατρί
δα τό «Λιβίσι».

Τών υπηρεσιών ΰμών τούτων Θά ε- 
χωμεν πάντοτε εύγνώμονα άνάμνη- 
σιν.

Μετά τιμής 
Ό Πρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ 
Ή Γεν. Γραμματεύς 

ΜατΘίλδη Χατζηπαναγιώτου

ΙΙρός τόν Κύριον Βασίλειον Λαζα- 
ρίδην Δικηγόρον.

. ’Ενταύθα 
’Αγαπητέ κ. Λκζαρίδη, 

Παρακαλοΰμεν Υμάς δπως δε- 
χθητε τάς θερμ,άς εύχαριστίας τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου διά τούς 
κόπους είς οίίς ύπεβλήθητε άνευ 
ούδεμιας αμοιβής χάρις εις τούς 
όποιους έπετεύχθη ή παρά τοΰ 
Πρωτοδικείου Αθηνών έγκρισις 
τής, ψηφισθείσης ύπό τής τελευ
ταίας Γενικής Συνελεύσεως, τρο- 
ποποιήσεως τοΰ άρθρου 10 τοΰ 
Καταστατικού, δυνάμει τής οποί
ας ή θητεία τοΰ Διοικητικού Συμ 
βουλίου τοϋ Συλλόγου γίνεται λ
ιτό μονοετής, διετής.

Τής υπηρεσίας ύμών ταύτης 
θέλομεν διατηρή ζωηράν τήν άνά- 
μνησιν.

Μετά τιμής 
Ό ΙΙρόεδρος 

ΜΙΧΑΗΛ ΙΙΑΝΗΓΤΡΗΣ 
Ή Γοαμματεύς 
ΜΑΤΘΙΛΔΗ 

ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΤ

ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟΙ ΠΗΓΗ ΓΑΑΗΝΗΖ & ΧΑΡΑ!
(Συνέχεια έκ τής 2αζ Σελίδας) 
γέρικη πολιτεία μέ δρόμους σπίτια 
περιττό ιηιμένα μαγαζιά, πλατεία. Ο
λα τά μαγαζιά εΐναι καλογερικά, 
παντοπωλεία . ραφτάδικα, άλλά δέν 
υπάρχει ή κίνηση: που παρατηρεΐται 
στά καταστήματα. ’Εδώ, βασιλεύει 
γαλήνη καί ηρεμία, οί λίγοι πελά- 
ται ψωνίζουν καί φεύγουν ήσυχα. 
Καφενεϊον δέν υπάρχει ούτε χασομέ
ρηδες καί τεμπέληδες. Στό κέντρον 
τής πλατείας εΐναι τό μέγαρον τής 
Ίεράς Επιστασίας καί ό περίφη
μος Ναός τοϋ Πρωτάτου, όπου υπάρ
χουν οί τοιχογραφίες τοΰ Πανσέλη
νου, Θαυμαστή σύν&εσις παριστάνου- 
σα τά Είσόδια τής Θεοτόκου, ό «Χρι
στός έν έτέρςι μορφή» καί ή Θαυ
ματουργός φορητή είκών τής Πανα
γίας. ’Επίσης υπάρχει μεγαλοπρε
πής ναός του ‘Αγίου Άνδρέου (Ρωσ- 
σική σκήτη) ή Άθήνιος σχολή καί 
σημαντικός άριβμός σπιτιών, οπού 
οί καλόγηροι ασχολούνται μέ τήν α
γιογραφίαν. Ήτο ή τρίτη φορά που 
έπεσικεπτόμην τό 'Όρος καί τώρα ό 
σκοπός μου ήτο νά έπισκεφθω τις 
Σκήτες τοΰ ‘Αγίου ’Όρους. Κατεβή- 
καμε λοιπόν πάλι στή Δάφνη καί 
άπ’ έκεΐ πήραμε τό μοτεράκι μέ κα- 
τεύθυνσιν πρός τήν σκήτην τών Καυ- 
σοκαλυβίων. Καθώς παραπλέαμεν 
τις άκτές, συναντώμεν τήν μίαν με
τά τήν άλλην τάς παραλιακός μο
νός τού Γρηγορίου - Διονυσίου και 
τάς Ιερός μονός Σίμωνος, Πέτρας 
καί ‘Αγίου Παύλου πού απέχουν πε
ρί τήν μίαν ώραν άπό τήν ακτήν. 
"Επειτα βλέπαμεν τήν Νέαν Σκή
την καί τήν Σκήτην τής ‘Αγίας "Αν- 
νης γιά τις όποιες θά μιλήσωμε άλ
λοτε.

Τώρα εχομεν μπροστά μας τά φο
βερά Καρούλια, τά Καντουνάκια καί 
άποθαυμάζαμεν τις άετοφωληές αύ- 
τές πού είναι σφηνωμένες μέσα στους 
βράχους καί στους όποιους γιά νά 
άνεβεΐ κανείς πρέπει νά χρησιμοποί
ηση σχοινένια σκάλα καί δπου κα
τοικούν έρηιμΐται καλόγηροι πού συγ 
χρόνως εργάζονται διάφορα εργό
χειρα, σκαλίσμοπα σέ ξύλο, άργυρο 
και άλλα .μέταλλα πού απαιτούν λε
πτήν κατεργασίαν καί θέλουν μεγά- 
λη,ν ύποιμονήν. ’Επίσης είναι καί ά- 
γιογράφοι έκεΐ. Τώρα τό μοτέρ δια
σχίζει τό άκρον τής χερσονήσου τού 
"Αθω καί μπροστά μας άπλώνεται 
τό άνοίΐκτό πέλαγος φουρτουνιασμέ
νο πάντοτε καθώς κατεβαίνουν ορ
μητικά τά ρεύματα άπό τόν Βόσπορο 
καί τήν Προποντίδα. Ό αέρας έχει 
δυναμώσει. Τά άφρισμένα κύματα 
κτυπούν τό μικρό σκάφος καί μάς 
άναγκάζουν νά καταφυγουμε μέσα 
στήν μικρή καμπίνα γιά νά μήν βρα
χούμε. ’Αλήθεια που εΐναι ή γαλήνη 
πού άποζητούμε; σκέπτομαι γιά μιά 
στιγμή;. Άλλά στό "Ορος τέτοια 
γαλήνη οπάνιο νά συναντήσης. ‘Η 
γαλήνη τού ’Όρους εΐναι γαλήυη ε
σωτερική, ψυχική. ’Επί τέλους έ
πειτα άπό μυρίας ταλαντεύσεις και 
άφού θαλασσοδαρθήκαμε δύο - τρεις 
ώρες άράξαμε στό μικρό κάβο τών 
Πευκοκαλυβ ίων.

Στήν παραλία ήταν ένας καλόγη- 
ρος μέ πολιτικά, νέος καί μέ μεγά- 
λην γενεάδα καί ένας αγωγιάτης. 
’Εδώσάμε τά πράγμοπά μας στον 
αγωγιάτη και πεζή έπήραμε τόν 
ανηφορικό δρόμο γιά τήν Σκήτη τών 
Καυσοκαλυβίων. Μιάμισι ώρα δρό
μος Ανηφορικός ίσαμε νά φθάσωμεν 
οπό Κυριάκόν, όπου καί ό ξενών. Τό 
μονοπάτι απότομο πολύ μάς έφερε 
τώρα στή,ν πλαγιά τοΰ βουνού, δ
που σκόρπια έδώ καί έκεΐ εΐναι τά 
σπίτια τών ιμοναχών μέ κήπους καί 
ύδραυλικές Εγκαταστάσεις γιά τό 
πότισμα τών κήπων καί τών δένδρων 
που καλλιεργούν έκεΐ. Οι κήποι ά- 
ποτελοΰνται άπό πεζούλια μέ έληές 
καί όπωροφόρα δένδρα, ιδίως μου
ριές, κάί άρκετές πορτοκαλιές καί 
λεμονιές προφυλαγμένες μέσα σέ 
τζαμαρίες γιά νά μή τις κόψη ό 
πάγος. Τό νερό οπό τήν κεντρική 
πηγή διοχετεύεται μέ σωλήνες με
γάλες σ’ όλους τούς κήπους. Παρα- 
πλεύρως τοΰ ξενώνας υπάρχει τό 
Κυριάκόν, ό ναός μεγαλοπρεπής μέ 
ώραΐον προαύλιον. Έδώ συγκεντρώ
νονται οί μοναχοί κάθε Κυριακήν

καί λειτουργουνται. Τάς καθημερι
νός διαβάζουν τάς ακολουθίας των, 
τήν νύκτα -— διότι τήν ήμέραν έργά- 
ζονται — στά σπίτια των. Κάθε 
σπίτι έχει μέσα καί μιαν μικρήν εκ
κλησίαν μέ δλα τά μέσα καί πολλά- 
κις λειτουργούν καί έκεΐ όταν πανη
γυρίζει τό παρεικκλήσιόν των. Κοιμη
θήκαμε μέσα σέ μιά ατμόσφαιρα πα
ραδεισιακή. Παντού γαλήνη, ησυχία, 
σιωπή. Στήν ήσυχη νυχτιά ακούεται 
κόπου - κάπου ή φωνή τοΰ γρύλλου. 
Μάς ξύπνησαν τά κελαϊδίματα τών 
άηδονιών. Τά κοτσίφια ανενόχλητα 
πετοΰν στά δένδρα και τρώνε τούς 
άγριους καρπούς. Έκεΐ ό κυνηγός 
δέν τά απειλεί, διότι οί καλόγηροι 
κυνηγούν πολύ σπανίως. Ώς Επί τό 
πλεΐστον κυνηγούν οί χωροφύλακες 
πού υπηρετούν στά μοναστήρια καί 
οί εργάτες πού Εργάζονται στά δά
ση, άλλά καί αυτοί κτυπούν μόνον 
αγριογούρουνα.

(Συνεχίζεται)

Άρχιμ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΑΖΑΡΙ&ΗΣ

ΠΑΙΑΑΓΟΠΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
τής πορείας καί τής συμπεριφοράς 
πρός τόν πλησίον» πού διδάσκει ή 
Ευαγγελική παραβολή τού καλού 
Σαμαρείτου μέ τήν πέννα τού Εύαγ- 
γελιοτού Λουκά. Ασφαλώς ή εποχή 
μας, τής υλοφροσύνης, τής ολοκρα
τίας, πού ό άνθρωπος άντικρύζεται 
κι έρεννάται μέ σχολαστική επιμέ
λεια μόνον άπό τήν φυσική, χημική 
καί βιολογική πλευρά καί στήν πυ
ρηνική εποχή μας, τόν αιώνα τού δι
αστημοπλοίου καί κοσμοναυτών τόν 
κόσμο και τόν άνθρωπο — δυστυχώς 
— τόν άντικρύζουιμε καί τόν έρευ- 
νοΰμεν υλιστικά καί μηχανοκρατικά 
καί τόν βλάπτουμε τόσον επιπόλαια, 
δίχως σταγόνα π ί σ τ ε - 
ω ς, δίχως άχτίδα λίγης Ά γ ά-

Ώ· ζ/ δίχως δόσι θρήσκε υ- 
τ ι κ ό τ η τ ο ς, δίχως διάθεσι 
Ανθρωπισμού καί Πολιτισμού, είς 
τά έγκατα τής ψυχή,ς του σάν ενα 
σύνολο, σάν ουνσθύλευμα άπό πρω
τόνια, ήλεκτρόνια, άπό 
πλουτώνιο, ουράνιο, ράδιο καί δέν 
συμμαζεύεται!

Ό πολιτισμός τής εποχής μας, 
κατά τό μεγαλύτερο ποσοστό, κτί
ζεται πραγματικά καί κατ’ αποκλει
στική παραγγελία τής Φυσικής 
— Χημείας — Β ιολογί
α ς, στήν Αίσθησιοκρατική άντί- 
ληψι καί σάν Β ι ο θ ε ω ρ ί σ έ
χουμε τήν υλιστική άντίληψι καί δε- : 
ώρησι του κόσμου καί τής ζωής γε- ! 
νικώτερα.

«Ή εποχή μας έχει 
ά ν ά γ κ η, δπως πολύ 
ορθά τονίζει ό ά ρ ι - 
σ τ ο ς παιδαγωγός - καθηγητής 
τής Βιομηχανικής Σχολής Θεσ)νί
κης κ. ’Ιωάννης Ξηροτύρης στό σύγ
γραμμά του «Μάνα κ α ί Α
γωγή» άπό μητέρες μέ ζωηρή 
συνείδησι τής θρησκευτικής άπο- 
στολής τους.

Μόνο τέτοιες μπορούν νά προφυλά 
ξουν άπό τήν Απιστία καί 
τήν ΆΘεΐα τις έπερχόμενες 
γενεές. Αυτές μπορούνε νά βάλουνε 
στην καρδιά του παιδιού «τήν Βασι
λεία τών Ουρανών».

‘Η συμπυκνωμένη σοφία αιώνων 
τής μακρινής Ανατολής, λέει ότι τό 
έργο τής μάνας εΐναι συμπλήρωμα 
του έργου τοΰ Θεού. «Επειδή ό 
Θεός δέν ήθελε νά τά 
κ ά μ η όλα >μ ό ν ο ς του, 
έπλασε τήν Μ ά ν α», ’ I α- 
πωνιική παροιμία.

Κι’ ένας ’Άγγλος παιδαγωγός, ό 
Τζών Ντάλλεΰ πλέκει τό επάξιο εγ
κώμιο. τής μάνας ·μέ τούτα τά σοφά 
λόγια:

«Σ τή μάνα, πού ανα
τρέφει δύο ή τρία 
παιδιά ·μεταξύ ένός έως έξη 
χρόνων, χωρίς καμμιά ξένη βοήθεια, ! 
μικρή ή μεγάλη, χωρίς βοηθό στό ! 
σπίτι της, άξίζει νά τής άπονείμη 5 
κανένας ένα Μετάλλιο».

(Συνεχίζεται) |

«Δόξα έν ύψίστης.Θεφ και έπΐ γης Ειρήνη έν άνθρώποις εΰδοκία
(Συνέχεια έχ της 1ης σελίδος)

τήν ευρισκαν τήν άπήλαυσαν τώρα πλούσιον. Έγνώρισαν καί έλά- 
τρευσαν τόν αληθή Θεόν. ’Έλαβον τήν δύναμιν νά απαλλαγούν 
άπό τά πάθη τής αμαρτίας και νά βαδίσουν σταθερώς τόν δρόμον 
τής άρετής, νά παρουσιάσουν θαυμαστά παραδείγματα άγιότη~ 
τος.

’Ιδού πώς ή γέννησις τού Χριστού είναι δόξα διά τόν Θε
όν. . . άλλά, ή γέννησις τού Χριστού φέρει ακόμη 2) ειρή
νην έπί τ ή; ς γης X ά ρ ι ν δέ καί ε ύ αρέ
σκειαν είς τούς, άνθρώπους. Ναι, άγοστητοί!

Οΐ άγγελοι είς τόν ύμνον τόν όποιον άνέπεμψαν πρός τον 
Θεόν έπί τή γεννήσει του ανήγγειλαν ότι τό θεΐον βρέφος θά φέρη 
έπί γης ειρήνην καί τήν ευαρέσκειαν τοΰ Θεού είς τούς άνθρώ- 
πους. . ■ ι ,ι ίδΙ

Ό ύμνος δέ σύτός τών άγγέλων άπετελεσε έκτοτε τό κεν
τρικόν σημεΐον τών προσευχών καί τών υποσχέσεων τής εκκλησί
ας. Εις τήν δοξολογίαν, είς τήν λειτουργίαν, είς πάσαν δημοσίαν 
προσευχήν καί λατρείαν ή έκκλησία εύχεται «υπέρ τής ειρήνης τού 
συμπαντος κόσμου». Καί όμως ό κόσμος ειρήνην ακούει καί^ ειρή
νην δέν βλέπει. Ειρήνην τού υπόσχονται χωρίς διμως καί νά του 
τήν δίδοι>ν, δλαι δέ αί είρηνιστικαί προσπάθειαι ναυαγούν. Ή 
κατάστασις αύτή κάμνει τούς άπαισιοδόξους καί τους μελαγχολι- 
κους νά θέλουν νά μεταδώσουν καί είς τούς άλλους τήν απαισιο
δοξίαν των δτι δηλαδή «αυτός θά εΐναι πάντοτε ο κοσμος» και 
ότι δέν θά λειψουν οι πόλεμοι.

Τούς δέ πολεμίους τής Χριστιανικής πίστεως, τούς Ολιγό
πιστους, τούς αμελέτητους και αφιλοσόφητους έρευνητάς τών αν
θρωπίνων πραγμάτων, ή μή πραγματοποίησή του 6' ήμίσεως του 
αγγελικού ύμνου δίδει την ευκαιρίαν νά είρωνευθοΰν τόν Χρι
στιανισμόν λέγοντας «πού εΐναι λοιπόν ή ειρήνη πού έφερεν ό 
Χριστός είς τόν κόσμον;» καί νά βγάλουν τό συμπέρασμα: εχρε- 
ωκόπησε καί ό Χ)σμός πού ύπεσχέθη τήν ειρήνην τού κόσμου».

Άλλά είς τούς κατηγοροΰντας τόν Χ)σμόν ότι δέν εδωκεν 
ειρήνην είς τόν κόσμον όπως του ύπεσχέθη θά έπρεπε νά απευθυν- 
θή τό έξης έρώτημα: «ήθέλησεν ό κόσμος τήν ειρήνην τού Χριστού 
καί Έκεΐνος ήρνήθη νά τήν δώση;».

Έζή,τησαν ποτέ οι λαοί τήν ειρήνην τού Χριστού καί δέν τήν 
έλαβον; Όχι, μυριάκις όχι. Αύτή είναι ή λυπηρά άλήθεια. Διότι 
οί άνθρωποι όταν ομιλούν περί ειρήνης εννοούν τήν κατάστασιν 
εκείνην κατά τήν οποίαν ανενόχλητοι καί αμέριμνοι Θά απολαμβά
νουν τά υλικά αγαθά καί θά έχουν ανεμπόδιστος ελευθερίαν^ νά 
ζουν είς τήν αμαρτίαν. Αυτού του είδους τήν ειρήνην επιθυμούν οί 
άνθρωττοι. Άλλά ή τοιαύτη ειρήνη δέν είναι ή ειρήνη πού ύπεσχέ- 
θη ό Χριστός, εΐναι ή ειρήνη «τού κόσμου», αύτή δέ ή ειρήνη τού 
κόσμου εξυπηρετεί τήν κακίαν καί τήν αμαρτίαν ή οποία Επικρα
τεί είς τόν κόσμον. Άλλά ή ειρήνη τοΰ Χρίστου, η ειρηνη*  που 
έψαλλαν οί άγγελοι, ή ειρήνη ύπέρ τής οποίας εύχεται ή Εκ
κλησία, εΐναι Εκείνη πού χαρακτηρίζει την άληθή ευγένειαν, τήν 
πρόοδον, τόν πολιτισμόν, τόν άνώτερον άνθρωπον..

Τριπλή δέ εΐναι ή ειρήνη αύτή: 1) κατάλυσής και άρνησις 
τής αμαρτίας, επιστροφή είς τόν Θεόν καί άναπτυξις μετ αύτου 
Εγκαρδίων σχέσεων.

Διότι ή άμαρτία κάμνει τόν άνθρωπον αποστάτην άπό τού 
Θεού, είς τόν όποιον οφείλει πλήρη ύποταγήν καί πειθαρχίαν, ώς 
πλάσμα αύτού.

Άπό τής στιγμής όμως πού θά συνέλθη καί θά μετανοήση 
καί θά άποφασίση νά άπαρνηθή τήν αμαρτίαν εισέρχεται^ εις 
νέαν κατάστασιν φιλίας καί εύαρεσκείας τού Θεού καί ούτως 
αποκτά τήν ειρήνην τού Χριστού·.

Διά τούτο γράφει ό θεΐος Παύλος «εχθροί οντες κατηλλά- 
γημεν ( — έσυμφιλιώθημεν) τώ Θεώ διά τού θανάτου τού υιού 
αύτού» καί «δικαιωθέντες έκ πίστεως. ε ί ρ r\ ν η ν εχομεν 
πρός τόν Θεόν διά τού Κυρίου ’Ιησού Χριστού».

2) Ή ειρήνη τού Χριστού είναι συμψιλίωσις τού ανθρώπου 
πρός τόν Εαυτόν του». Αύτό φαίνεται έκ πρώτης δψεως παράδο
ξον είς Εκείνους πού δέν έγνώρισαν τήν ειρήνην τού Χριστού. 
Άλλά δέν εΐναι’ δύσκολον νά τό άντιληφθη κανείς, όταν λάβη 
ύπ" όψιν ποιαν ταραχήν καί άναστάτωσιν δημιουργούν τά πάθη 
καί αΐ κακίαι είς τήν ψυχήν τού άνθρώπου. Γνωρίζετε ποια μέρι
μνα καί άνησυχία καί άχόρταστος Επιθυμία κατατρώγει τήν ψυ
χήν του ολιγόπιστου καί του πλεονέκτου. Γνωρίζετε οποία ζάλη 
καί ναυτία δηιμιουργεΐται είς τήν ψυχήν τού άνθρώπου που δέν 
έχει εμπιστοσύνην είς τόν Θεόν. Γνωρίζετε οποία φλόγα επιθυ
μίας άσβεστος κατατρώγει τόν άνήθικον. Άλλά ό Χριστός είς 
τάς ψυχάς πού πιστεύουν είς Αυτόν, είς τάς ψυχάς πού Τόν αγα
πούν καί υποτάσσονται είς τόν νόμον Του καί ζούν κοοτά τό θέ
λημά Του μεταδίδει ειρήνην καί γαλήνην. Δίδει δύναμιν ώστε νά 
καταβάλλουν καί νά νεκρώνουν τά πάθη τής αμαρτίας καί νά 
ειρηνεύουν. Δίδει ήρε-μίαν πνεύματος καί είς τάς μάλλον θλιβε
ρός τοΰ βίου περιστάσεις. Παρέχει τήν πληροφορίαν δτι οί πι- 
στεύοντες εΐναι τέκνα Θεού. Αύτή δέ ή πεποίθησις δημιουργεί 
απόλυτον ασφάλειαν καί μόνιμον Εσωτερικήν γαλήνην καί ειρή
νην. 3) Φέρει ειρήνην μεταξύ τών ανθρώπων. Διότι οί πιστεύον- 
τεο είς τόν Χριστόν οί άκολουθρυντες τάς ένταλάς Του, οί κοινω- 
νουντες άξίως έκ του ο’ώματος τοϋ Χρίστου καταλύουν τάς έχ- 
θρ,ας μεταξύ των. Εξαλείφουν κάθε σπέρμα δυνάμενον νά δημι- 
ουργήση διαίρεσιν, διχόνοιαν. Εξαλείφουν τήν μητέρα τής διαι- 
ρέσεως καί τής έχθρας τήν αμαρτίαν.

Όσον δέ' αυξάνει ό αριθμός τών ανθρώπων πού ειρηνεύουν 
μέ τόν Θεόν καί αγωνίζονται ν’ απαλλαγούν άπό τήν αμαρτίαν 
τόσον καί αί αίτίαι που διαιρούν τούς άνθρώπους ένός χωρίου, 
μιάς πόλεως, τών λαών γενικώς θά Εκλείπουν.

Καί έρωτώμεν, λοιπόν τώρα. Άφού οί λαοί δέν θέλουν νά 
Επιστρέφουν είς τόν Θεόν, διά νά απολαύσουν τήν ειρήνην Του· 
άφού δέν γίνεται ειλικρινής Εργασία διά τήν άληθινήν ειρήνην, 
άλλά μόνον υποκριτική είρηνιστική φιλολογία πώς τολμούν νά 
κατηγορούν τόν Χ)σ·μόν, δτι άπέτυχε καί έχρεωκόπησε, διότι 
δέν έφερε τήν ειρήνην πού ύπεσχέθη;

’Άνθρωπε παράλογε! Ένφ ζητείς άπό τόν Χριστιανισμόν 
ειρήνην, δέν ζητείς τόν Χριστόν. Θέλεις ειρήνην από τόν Χρι
στόν, άλλ’ αποκλείεις άπό τήν ζωήν σου τόν Χριστόν. Τόν απο
κλείεις ούσιαστικώς άπό τήν κοινωνίαν σου, διότι δέν σου αρέσει 
νά Επικρατή είς αυτήν ή ήθική τοΰ Χ)σμου, ή δικαιοσύνη του 
Χ)σμοΰ, ή ευσέβεια τοΰ Χ)σμοΰ, τήν οποίαν περιφρονεΐς καί 
ειρωνεύεσαι. ’Αποκλείεις τόν Χριστόν άπό τήν κοινωνίαν σου, 
διότι θέτεις υπό συζήτησιν τήν θεότητα Του, άνοίγεις προσεκτι
κόν αυτί είς κάθε σπερμολογίαν πού κλονίζει τό κύρος Του καί 
συκοφαντεί τήν άλήθειάν Του. Καί έπειτα απορείς καί σκανδαλί
ζεσαι διατί ό Χριστός δέν έφερε τήν ειρήνην!

Άνθρωπε άντιφατικέ καί άσυνάρτητε! Θέλεις ειρήνην είς 
τήν οικογένειαν σου καί θεωρείς αφόρηταν τήν οικογενειακήν 
ζωήν τής άσυμφωνίας, τής γκρίνιας καί τής ανυποταξίας. Καί 
όμως άποκλείεις άπό τήν οίκογένειάν σου τόν Χριστόν — τόν 
άρχοντα τής ειρήνης — αποφεύγεις κάθε ούσιαστικήν σχέσιν μέ 
τόν Χριστόν. ’Αποφεύγεις νά προσέλθης είς τά μυστήρια Του 
νά προσευχηθής είς τόν ναόν Του, νά άρτύσης τήν οίκογένειάν 
σου μέ τήν εύσέβειαν. Καί άφού λοιπόν άποκλείεις παν δ,τι δη
μιουργεί τήν ειρήνην, έπειτα παραπονεΐσαι διατί δέν έχεις ειρή
νην οικογενειακήν.

Άποκλείεις τόν Χριστόν άπό τήν επαγγελματικήν σου ζω
ήν, νομίζεις δτι ή δικαιοσύνη καί ή ειλικρίνεια τήν όποιαν άπαι- 
τεΐ ό Χριστός εΐναι αντίθετος πρός τό συμφέρον σου, δτι δέν 
συμβιβάζεται μέ τό Επάγγελμά σου, καί έπειτα άποφαίνεται δτι 
ό Χ)σμός έχρεωκόπησε!

"Ω, άξίωσις περισσότερον παράλογος καί κατηγορία περισ
σότερον άντιφατική καί άδικος δέν ήμπορεΐ νά υπάρξη. Νά κα
τηγορούν τόν Χ)σμόν διατί δέν έφερε τόν καρπόν καί τό απο
τέλεσμα τής Εφαρμογής του, τήν ειρήνην, άφού δέν δέχονται νά 
τόν Εφαρμόσουν!

’Άν λοιπόν μέχρι σήμερον αι είρηνιστικαί προσπάθειαι δέν 
εκαρποφόρησαν, άν ή ειρήνη τού κόσμου έμεινε μέχρι σήμερον 
δνειρον άπραγματοποίητον, άν ακόμη ή αλήθεια εξακολουθεί νά 
εύρίσκεται έπί του ικριώματος καί τό ψεύδος νά θριαμβεύη δέν 
πταίει ό Χ)σμός άλλά ή άνθρωπότης καί προπάντων οί ήγήτορες 
ούτής, πολιτικοί καί πνευματικοί και Εκκλησιαστικοί ακόμη, οι 
όποιοι όχι μόνον δέν άπεδέχθησαν άλλ’ ούτε ήθέλησαν νά Εφαρ
μόσουν τάς Χ)κάς άρχάς. Καί εΐχε πληρέστατα δίκαιον ό Γάλ
λος /κοινωνιολόγος Charles Gide δστις εΐπε «οί άγγελοι τών 
Χριστουγέννων θά έπανέρχωνται είσέτι έπί μακρόν μέχρις δτου 
ευρωσι τους αγαθούς ποιμένας, τούς ποιμένας τών μεγάλων 
άνθρωπίνων ποιμνίων καί άκούσωσι παρ’ αυτών τήν πρόθυμον 
άπάντησιν: «Διέλθωμεν δή έως Βηθλεέμ καί ίδωμεν τό ρήμα 
τούτο τό γεγονός, δ ό Κύριος έγνώρισεν ήμΐν». Εΐναι δμως άξιον 
πολλής προσοχής δτι τά εύγενέστερα τών άνθρωπίνων πνευμά-

ΕΤXΕΤHP£ΕΣ ΚΑΡΤΕΣ
Συνέχεια έκ της 3ης Σελίδας ) 
ευχετηρίων καρτών. Καί μιά κι’ εΐχε 
δοθή ή ώθησι κι’ εΐχε είσαχθη τό 
γραμματόσημο — δυο πέννες ήταν 
τότε — ό κατακλυσμός τών κάρτ - 
ποστάλ πού εισάγονταν άπό τά χρω 
μολιθογραφεΐα τής Γερμανίας δέν έ
κανε άλλο παρά νά επίσπευση τι'^ν 
κίνησι στήν ’Αγγλία. Οί κάρτες αύ- 
τές άιτοστέλλονταν πρός όλες τις πε 
ριοχές τοΰ κόσμου, κι’ ή συνήθεια 
ριζώθηκε ακόμα καί στίς μή χριστι
ανικές χώρες, δπου φυσικά άναφέ- 
ρονται σέ διάφορες τοπικές γιορτές.

Ανάλογα μέ τή μόδα και μέ τό 
γούστο του αποστολέα, οί ευχετήρι
ες αύτές κάρτες έχουν τά π ιό διαφο
ρετικά σχήματα κι’ έμφάνισι. Οί πιο 
μικρές έχουν τις διαστάσεις ένός 
γραμματοσήμου κι’ οί πιο μεγάλες 
εΐναι ασφαλώς οί άφίσες διαστάσεων 
τριών μέτρων έπί έπτάέ πού ένας 
ανώνυμος ευεργρέτης τοποθέτησε σέ 
πανό ρεκλαμών σέ διάφορες πόλεις 
τής βόι ειας Αγγλίας, στήν τιμή τών 
3 σελλινιών (’(20 δραχμών) τό άν- 
·»ίτυπο.

Υπάρχουν επίσης περίφημες ευ
χετήριες κάρτες — δπως ενα σχέό·ο 
τού Ρέμπραντ πού παριστάνει τήν 
Αγία Οικογένεια στή Φάτνη τής 
Βηθλεέμ, 'Ο κάτοχός της, ένας βιο- 
μήχανος τού Ρούρ Ονομαζόμενος Χόλ 
λινγκερ, αγνοούσε την άξία της ώς 
τήν ήμερα πού τήν έστειλε σ’ ένα φί
λο του. 'Η φιλία, τερματίσθηκε από
τομα μόλις διαπιστώθηκε δτι ή ζω
γραφισμένη αυτή κάρτα ήταν εύθεν- 
τικη τοΰ Ρέμπραντ.

Κι’ επειδή ό παραλήπτης άρνιό- 
ταν νά έπιστρέψη στό βιομήχανο 
τό. . . Χριστουγεννιάτικο δώρο του

ό τελευταίος αύτός τόν ένήγαγε στά 
δικαστήρια. Δώδεκα χρόνια κράτησε 
ή δίκη καί πάνω άπό ένα Εκατομμύ
ριο δραχμές πήγαν στους δικηγό
ρους, άλλά ό Χόλλινγκερ δέν κατόρ
θωσε ν’ απόκτηση πίσω τήν κάρτα.

Σήμερα, τά μεγάλα μουσεία δπως 
τό Αυΰβρο, ή Εθνική Πινακοθήκη 
τής Ούάσιγκτων, τό Μητροπολιτικό 
Μουσείο τής Νέας Ύόρκης, τα Μου
σείο Βικτωρίας καί ’Αλβέρτου τού 
Λονδίνου συναγωνίζονται στήν πα
ραγωγή θαυμάσιων ευχετηρίων κάρτ 
- ποστάλ που άναπαριστάνουν τά α
ριστουργήματα τών συλλογών τους.

"Ενας μικρός αριθμός άπό ερασι
τέχνες κάνουν συλλογές κάρτ - πο
στάλ. ‘Η περιφημότερη ανάμεσα σ’ 
αυτές είναι χωρίς αμφιβολία ένός 
Άγγλου, τοΰ Τζόναθαν Κίνγκ, ο ό
ποιος εΐχε συγκεντρώσει 103.000 
δείγματα, μέ τά όποια μπορούσε να 
γέμιση 700 τόμους. Θέλησε μάλιστα 
νά προσφέρη τή συλλογή του στο 
Βρεταννικό Μουσείο, άλλά ό επιμε
λητής τοΰ τελευταίου αύτου άναγκά- 
σθηκε ν’ άρνηθή τήν εύγενή προσφο
ρά» τών. . . Επτά τόννων κάρτ - πο
στάλ, γιατί δέν ύπήρχε χώρος νά τά 
βάλη. ..

ΣΥΓΧΑΡΗΤίΡΙΑ
ΕΙς τήν έπιτυχοΟσαν εις τήν 

’Ιατρικήν Σχολήν τοϋ Πανεπι
στημίου ’Αθηνών Δίδα Βάσω 
Μιχ. Τσίλλερ, διαβιβάζομεν 
τά θερμά συγχαρητήριά μας 
καί εύχόμεθα καλήν πρόοδον 
καί συντόμως νά τήν συγχα- 
ροϋμεν καί έπιστήμονα.

ΕΝΩΣΙΣ MAKPHNQN & ΛΙΒίΣΕΑΝΟΝ
“Η

πΡΟΣΚΛΗΣίΣ
Τήν Κυριακήν ΙΟην Ίανουαρίου 1965 καί ώραν 5.30'μ.μ. 

θά γίνη τό κόψιμο τής Βαστλόπιττας τοϋ Συλλόγου είς τήν 
Αίθουσαν Δεξιώσεων Ξενοδοχείου ΑΚΡΟΠΟΑ (όδός Πατη
σίων 51 Άθήναι).

Παρακαλεΐσθε όπως μας τιμήσετε διά τής παρουσία σας.
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ΤΑ ΞΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Η κυρία Άμιρά, παίρνοντας άπό 

τά χέρια του μιά ζέρμπ άπό ωραία 
γαρύφαλλα, πού τής εΐχε φέρει — 
ήτανε τ’ αγαπημένα λουλούδια τής 
γυναίκας του, τής. δικής του γυναί
κας, όταν εΐχε κι’ αυτός γυναίκα, 
πού στόλιζαν τό χριστουγεννιάτικο 
του τραπέζι — του εΐπε μερικά εγ
κάρδια λόγια, που είχαν φτάσει ώς 
ι-ήν καρδιά του. Εΐχε χρόνια νά αί- 
σθανθη τή γυναικεία τρυφερότητα. 
Στό τραπέζι τοϋ δώκανε τήν καλύ
τερη θέση., μεταξύ τοΰ φίλου του καί 
τής γυναίκας του, πού τόν εΐχε στά 
δεξιά της. Στό τραπέζι ήταν ακόμη 
τά δυο χαριτωμένα κοριτσάκια τού 
Άμΐ'ρα, μιά δεσποινίς, αδερφή τής 
κυρίας Άμιρά, καί ό άδερφός της, 
Ενας νέος φοιτητής, πού τόν έγνώρι- 
ζε τώρα πρώτη φορά.

—Πόσο είμαι ευτυχής, πού βρί
σκομαι μαζί σας τέτοια μέρα. . . εΐ
πε ό Πέτρος. Δέ βρίσκω λόγια νά 
σάς ευχαριστήσω. Ή εύγενική σας 
πρόσκληση, δέν εΐναι γιά μένα μιά 
φιλική φιλοφρόνηση. Εΐναι κάτι βα
θύτερο. Εΐναι μιά ευεργεσία.

Εκείνοι τού είπαν πόσο εΐναι ευ
χαριστημένοι, πού μπόρεσαν νά τόν 
βρουν καί νά τόν έχουν σήμερα στό 
τραπέζι τους.

Τό γεύμα προχωρούσε, μέσα σέ 
μιά ατμόσφαιρα αμοιβαίας Εγκαρ- 
διόσητος, που έκανε νά λαμποκο
πούν δλα τά πρόσωπα απ’ τή χαρά 
τής μεγάλης οικογενειακής γιορτής.

Άξαφνα, ό Πέτρος έπεσε σέ μιά 
μελαγχολία, πού μάταια προσπα
θούσε νά τήν κρύψη, βιάζοντας τόν 
Εαυτό του νά φαίνεται εύθυμος κ’ 
ευχαριστημένος. Τό τραπέζι έκεΐνο, 
μέ τό αγαπημένο ζευγάρι τών φίλων 
του, μέ τά δυο χαριτωμένα τους κο
ριτσάκια, μέ τήν ωραία δεσποινίδα 
καί τό νέο, που συμπλήρωνε τήν οι
κογένεια τοϋ θύμιζε καταπληκτικά 
τήν δική του οικογένεια. Τί σύμπτω
ση ! Μέ μερικές μικρές διαφορές, ή- 
σαν σχεδόν τά ϊδια πρόσωπα. 'Όλ’ 
αυτοί τοϋ φάνηκαν, μιά στιγμή, σάν 
νά ήσαν οι βρυκόλακες τών δικών 
του άνθρώπων, πού εΐχαν σκορπίσει 
στους τέσσερες άνεμους, καί πού εί
χαν νεκραναστηθή τώρα — μήπως 
άπό χρόνια δέν τούς λογάριαζε σάν 
πεθαμένους; — γύρω του, γιά νά 
τόν είρωνευθούν μέ τήν ’ καΛωσύνη 
τους καί τήν άγάπη τους. Μιά άλ- ■ 
λη στιγμή, δυο χαμόγελα, πού άλ
λαξαν σ Άμιράς μέ τή γυναίκα του, 
τοΰ θύμιζαν πράγματα πού προσπα
θούσε νά λησμονήση. Κι’ έπειτα τά 
δυό χαριτωμένα κοριτσάκια, πού 
τουκαναν περίεργες, παιδιάστικες 
Ερωτήσεις, ή δεσποινίς, πού τού μί
λησε μέ σεβασμό, ό νέος πού 'χε , 
νά κάνη διαρκώς μέ σοβαρά ζητή
ματα τής Επιστήμης του, δλ’ αυτά 
τοΰ φάνηκαν πράγματα πολύ γν&3- 
στά, πού δέν ήσαν ξένα μέ τή ζωή 
του. ’Έβλεπε τόν εαυτό του σάν ε'-α

ύρωα Θεατρικού έργου, πού Επανα
λαμβάνεται μέ τήν ίδια σκηνοθεσία 
και μέ τά ϊδια πρόσωπα που είχαν 
κρατήσει τούς ρόλους αυτούς στήν 
πρώτη jou παράσταση. Κ' έπειτα 
τά ώραΐα κόκκινα γαρύφαλο: στή μέ
ση του τραπεζιού — τά γαρύφαλα, 
πού εΐχε φέρει ό ίδιος — μέ τόν ί
διο, παλιό πόνο. Τίποτε δέν εΐχε αλ
λάξει άπ’ τή σκηνοθεσία. . . Δυό 
δάκρυα ανέβηκαν στά μάτια του, 
πού μέ κόπο τά συγκρότησε,

—Τί έχετε, κύριε Παξινέ; τοΰ εί
πε ή κυρία Άμιρά, μέ συμπάθεια. 
Φαίνεσθε νά υποφέρετε. Μήπως σάς 
έπείραξε τίποτε; Θέλετε ν’ ανοίξου
με τό παράθυρο: Θέλετε νά ξαπλω- 
θήτε λιγάκι στήν πολυθρόνα:

"Ολοι προθυμοποιήθηκαν νά τοΰ 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Κα
ταλάβαινε, πώς εΐχε χαλάσει μέ τή 
στάση του τήν εύτυχία τών καλών 
άνθρώπων, πού τόσο τόν εΐχαν περί- 
ποιηθή. Εύτυχώς εΐχαν φτάσει πιά 
τά φρούτα καί βρήκε τόν τρόπο νά 
ξεφύγη άπ’ τή δύσκολη αι’ιτή κατά
σταση.

—Τίποτε σοβαρό, κυρία μου. . . 
εΐπε βρίσκοντας μέ δυσκολία τά λό
για του. Περάσαμε τόσο καλά. Δέν 
εΐναι τίποτε. Μιά νευρική ταχυκαρ
δία, πού μέ πειράζει κάποτε, μετά 
τό γεύμα. . . Ήσαν τόσο εκλεκτά 
τά φαγητά σας, ώστε ομολογώ πώς 
έκανα κάποια κατάχρηση. . . Λυπού 
μαι κατάκαρδα, που σάς ανησύχη
σα. Αλλά δέν εΐναι τίποτε, σάς βε
βαιώνω. Τό μόνο που έχω να κάνω, 
εΐναι νά πάω ν’ άναπαυθώ στό σπί
τι μου. . Θά μέ συχωρέσετε, γιά 
τή χωριατιά μου. . . Δέν ξέρετε πό
σο μέ στενοχωρεΐ αύτό, πόσο μέ στε 
νοχωρεΐ. ■ .

Ή κυρία Άμιρά τοΰ έπρότεινε νά 
πάη ν’ άναπαυθή στό δωμάτιο τού 
συζύγου της.

—Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, 
τραύλισε. Εναι προτιμότερο νά πάω 
μιά καί καλή στό σπίτι. Θά πάρω έ
να ταξί. . .

Μιλούσε μέ κόπο καί σά νά μήν 
εύρισκε πάντα τά λόγια πού ήθελε.

—Νά σε συνοδεύσω, . . τού έπρό- 
τείνε ό φίλος του.

—Γιά κανένα λόγο. Λίσθάνομα? 
πιά πολύ καλύτερα.

Ευχαρίστησε και πάλι, μέ χίλιες 
συγγνώμες, χαιρέτησε βιαστικά τούς 
φίλους του, πού ήσαν κατασ-τενοχω- 
ρεμένοι, καί κατέβηκε βιαστικά τις 
σκάλες, μ’ ένα ύψος φοβισμένο, σάν 
άνθρωπος, πού τόν κυνηγούν φαντά
σματα. - - .

Ήταν τά τελευταίο.1 Χριστούγεν
να, πού έκανε ό Πέτρος Παξινος οέ 
οικογενειακό τραπέζι. “Όλες οί με
γάλες γιορτές τόν ευρισκαν τακτικά 
στά τραπέζια τών ξενοδοχείων.

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ

των συμμερτ σθέντα τάς άρχάς του Χ)σμοϋ άπεκδέχονται καί, πι
στεύουν εις τήν βελτιωσιν τής άνθρωπότητος, ήν άναμένουν άπό 
τό Βρέφος τού στσύλου, άπό τόν έν Βηθλεέμ γεννηθέντα Σωτήρα 
καί Λυτρωτήν.

Αρχιμανδρίτης ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
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Περισσότερο από μίμηση καί λιγώτερο γιατί τύ νοιώ
θουμε, γιορτάζουμε τά Χριστούγεννα μέ μεγάλη λαμπρό
τητα και πολυθόρυβη λάμψη τά τελευταία χρόνια καί στόν 
τόπο μας.

Είναι ή μεγαλύτερη γιορτή τοΰ κόσμου πού Χριστια
νοί καί άπιστοι τήν γιορτάζουν παντού καί συμμετέχουν 
στον Χορταστικό πυρετό. Δώρα, φώτα, γιορτές διασκεδά
σεις, δέντρα, επιδείξεις, εμπόριο, βιομηχανία καί... ρεβεγιόν!

Πόσο μακρυά δμως είναι δλα αύτά άπό τήν αληθινή 
σημασία τής ημέρας! Πόσο ξένα μέ τό πνεύμα της! Άπό 
τήν ταπεινή φάτνη τής Βηθλεέμ φτειάσαμε ένα χρυσαφέ
νιο θρϋλο, τόν στολίσαμε μ’ ένα σωρό ψεύτικα στολίδια, 
καί προσπαθούμε νά τόν ζήσουμε όσο γίνεται πανηγυρικά 
γιά νά σπάσουμε τή ρουτίνα τής ζωής μας.

Πόσοι δμως άπό μας θυμούνται λίγο καί τήν αληθινή 
έννοια τής γιορτής αύτης; Πόσοι σκέπτονται νά βοηθήσουν 
ένα συνάνθρωπό τους τις μέρες αύτές τής γενικής χαρας ; 
Πόσοι είναι εκείνοι πού θυμούνται νά ξεχωρίσουν κι’ ένα 
ποσόν, γιά κάποιον πού υποφέρει, μέσα στον κατάλογο τών 
δώρων κσί τών ύποχρεώσεών τους; Άν δώσουν κάτι στήν 
Οργανωμένη φιλανθρωπία νομίζουν πώς έκαναν τό καθή
κον τους και ήσυχάζουν τήν συνείδησή τους. Πόσοι είναι 
εκείνοι πού είτε πιστεύουν είτε δχι στις αρχές Εκείνου 
πού τή Γέννηοί Του τιμούν άπό συνήθεια σήμερα, σκέπτον
ται καί τό αληθινό νόημα αυτής τής γιορτής;

Άλλά είναι τόσο πολλές οί φροντίδες γύρω άπό τόν 
έαυτό μας, εΐναι τόσο οξύς έ συναγωνισμός τής έπιδείξεως, 
τόσο βασανιστικός ο πόθος τής ύπεροχής και διακρίσεως, 
πού δλοι μας μεταβαλλόμεθα σέ έγωκεντρικά πλάσματα 
μέ μοναδική σκέψη τόν έαυτό μας καί δτι μάς Αφορά. Τό 
αποτέλεσμα εΐναι οί μέρες αύτές άπό μέρες χαράς νά γί
νονται μέρες γεμάτες άγχος άπό τήν προσπάθεια νά Ικα
νοποιήσουμε τις επιθυμίες καί τις πολλαπλασιαζόμενες κα
θημερινά Ανάγκες μας. Τελικά ή ψυχή στεγνώνει γιατί χω-Ι 
ρϊς τή διάθεση Αλληλεγγύης καί προσφοράς β εσωτερικός! 
μας κόσμος μαραίνεται καί φτωχαίνει καί δ άνθρωπος με- · 
ταμορφώνεται σ’ ένα παραπλανημένο στρατοκόπο χαμένο 
μέσα σέ μιά απέραντη έρημο,

Τί φτηνή φιλοσοφία: Ναι είναι φτηνή αλήθεια. Μά 
δλες οί ηθικές άξιες κατήντησαν πολύ φτηνές σήμερα ή 
μάλλον περιφρονημένες ιδιότητες γιά τούς πολλούς μέ τις 
όποιες ασχολούνται μόνο μερικοί... όπισθοδρομικοί!

Μά υπάρχουν άραγε πιό παρεξηγημένες έννοιες στον 
τόπο μας άπό τήν λέξη «πρόοδος» ή «πολιτισμός;»

Χτό όνομα καί τών δύο αύτών λέξεων βλέπουμε νά 
διαπράττονται καθημερινά αίσχη πού προσβάλλουν τήν 
Ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Βλέπουμε νά αγνοούνται ήθικές 
άξιες πού έμειναν Αναλλοίωτες άπό αιώνες τώρα καί Ανθε- 
ξαν στήν δοκιμασία τοΰ χρόνου. Σήμερα θεωρούνται απηρ
χαιωμένες ενώ όποιοδήποτε ξένο έθιμο ή συνήθεια ακολου
θείται Ανεξέλεγκτα καί κατανοεϊται στραβά.

Μά ή έννοια τοϋ πολιτισμού είναι νά έξαγνίζη τόν 
άνθρωπο, νά τόν βελτιώνη νά καλλιεργή τόν εσωτερικό 
του κόσμο, νά τόν έξυψώνη κι’ όχι νά τόν μεταβάλλη σέ 
πίθηκο. Κι’ αύτό σίγουρα δέν τό κάνουν δλα τά λαμπερά 
εξωτερικά του γνωρίσματα πού σπεύδουμε νά μιμηθοϋμε. 
’Αλλά ή βαθειά καί σωστή γνώση κάθε πολιτισμένου πρά
γματος πού 0ά μας βελτίωση σάν άνθρώπους μέσα στό 
κοινωνικό σύνολο.

Άς ξα,ναγυρίσουμε δμως στά Χριστούγεννα. Πόσο 
έχουν χάσει τό Έλληνικό χρώμα τους τά τελευταία χρό
νια I Τά σπίτια μας στολίζονται μέ δέντρα (ξένο έθιμο άλλά 
ωραίο), ανταλλάσσουμε δώρα τώρα Αντί τήν Πρωτοχρονιά 
κι’ άλλοι τρέχουν τήν Παραμονή στά κέντρα γιά νά κά
νουν... ρεβεγιόν! Γιατί; Γιατί οί Καθολικοί Αγρυπνούσαν 
κάποτε αύτή τή νύχτα καί οί αφέντες φρόντιζαν νά τήν 
περνούν μέ φαγοπότι πού σιγά-σιγά έξελίχθηκε σέ γλέντι. 
Άλλά γιατί κΓ εμείς ; ’Εμείς πού υποτίθεται δτι σάν Χρι
στιανοί ’Ορθόδοξοι νηστεύουμε ώς τήν πρωινή λειτουργία 
τών Χριστουγέννων; Κι’ άν δέν νηστεύουμε γιατί ν’ αρχί
ζουμε τό γλέντι από βραδύς; Καί Ιδιαίτερα γιατί νά τό 
παρουσιάζουμε σάν μιά καθιερωμένη Χριστουγεννιάτικη 
εκδήλωση ; Επειδή συνειθίζεται καί στήν Ευρώπη;

Πιθηκίζουμε δυστυχώς σέ πολλά πράγματα. Καί θά 
ήταν εύτύχημα νά ήταν δλα τόσο Ανώδυνα σάν τό... «ρε- 
βενιόν |»

PENA ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ■ ΠΑΠΑΗΤίΙΗΙΟΥ

Δόξα ev ύφίοτοις 0e5 κοΐ eni γης Ειρήνη, έν 
άνθρώηοις εύδοκιο. (λουκά β, w

Τοΰ Άρχίμ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Δυο άκρα άντίθετα συνηντήθησαν και ήνώθησαν είς τό ττρό- ί 

σωττον τού έν Βηθλεέμ γεννηθέντος Χριστού' άφ’ ενός μεν τό άπει
ρον ύψος τής θείας δόξης και μεγαλειότητας και άφ’ ετέρου τό άμε
τρου βάθος τής Ανθρώπινης ταπεινώσεως καί πτωχείας. Ό Θεός 
ό ύποΐος έφανερώθη έν σαρκί έν τώ κόσμφ, ήλθε δχι μέ τήν άιτα- 
στράπττουσαν αΐγλην και μεγαλοπρέπειαν τής θεάτητός Του, άλλ’ 
ώς ένα ασθενές καί ά&ύνατον βρέφος καί έτέθη, ό κυβερνάν τά 
σύμπαντα, υπό τήν προστασίαν ένός πτωχού καί αδυνάτου πλά
σματος, τής παρθένου Μαρίας.

Ένα ευτελές χάνι έδεχθη τόν ένανθρωπήσώντα Θεόν μία 
φάτνη άλογων έφιλοξένησε τόν καθημενον έπι τών Χερουβείμ !

Άλλ' έάν ο Θεός ό μέγας κατήλθεν είς τοιουτον βάθος τα- 
πεινώσεως καί έγεννήθη ύστό τόσον ταπεινός συνθήκας, δέν έλει- 
ψο:ν έν τουτοις καί γεγονότα τινα τά όποια έμαρτύρουν τήν θείαν
καταγωγήν καί τό θεΐον μεγαλεΐον τοΰ γεννηθέντος.

Νέος φωτεινός άστήρ εκτάκτου λαμπρότητας εμφανίζεται καί 
όδηγε.ΐ τους σοφούς πρός τήν Βγ]θλεέ·μ. ’Άγγελος μετά δόξης καί 
μεγαλοπρεπείας αναγγέλλει είς τους άγραυλοΰντας ποιμένας τήν 
γέννησιν του Χρίστου. Στρατός δέ αμέτρητος άγιων αγγέλων
διασχίζουν κατά τήν μυστικοπαθή έκείνην νύκτα τους αιθέρας καί 
δονούν τόν ουρανόν μέ τόν θεσπεχτίον ύμνον «Δ όξαένϋψί- 
στοις Θεώ καί έπί γης ειρήνη έν άν- 
θοώποις ευδοκί α».

Μέ Ιεράν συγκίνησιν άς σιρέψωμεν καί ήμ-εΤς σήμερον τό 
βλέμμα πρός τήν γόησσαν οπτασίαν τής Βηθλεέμ καί μέ τις καρ
διές σφιγμένες άπό τήν οδύνην άς γονατίσωμεν είς ευλαβικόν 
προσκύνημα μπροστά είς τό άχυρόστρωτον λίκνον τοΰ θείου 
βρέφους.

Νσσταλγικά ας πτερυγίση ή σκέψις μας πρός τόν ουρανόν, 
διά νάάκουση τόν Αγγελικόν ύμνον καί να μετάσχη τής χαράς, 
τών αγγέλων μελετώσα τήν βαθεΐαν καί υψηλήν αύτού σημασίαν 
και τό πλούσιον περιεχόμενόν Του. «Δόξα έν ύψίστοις Θεώ καί έπί 
γης ειρήνη έν άνθρώποις ευδοκία». Πράγματι η γέννησις τοΰ Χρί
στου εΐναι δόξα είς τόν Θεόν. Φέρει ειρήνην έπί τής γης καί χάριν 
δέ καί ευαρέσκειαν είς τους άνθρώπους.

1) Ή Γέννησις. τ ο υ Χριστού είναι 
δόξα είς τ ό ν Θεόν.

Εΐναι αληθές δτι ολόκληρος ή δημιουργία έξαγγέλλει καί 
διηγείται τήν δόξαν καί τήν μεγαλοπρέπειαν τοΰ έν ύψίστοις Θεού, 
«οί ουρανοί διηγούνται δόξαν ΘεοΟ., άλλά κυρίως ή γέννησις τοΰ 
Χριστοΰ φανερώνει καί αποκαλύπτει είς τόν κόσμον τήν άπειρον 
δόξαν τοΰ Θεού. ’Ιδού δέ πώς : Διότι ό γεννηθείς Χριστός έψα- 
νέρωσε είς τόν κόσμον τόν Θεόν τόν αληθινόν.

'Ο Κύριος είς την αρχιερατικήν του προσευχήν, μεγσλ-ειω- 
δεστέρα τής οποίας ούδέποτε ήκούσθη έπί τής γής μεταξύ άλλων 
εΐπεν «έγώ σέ έδόξασα έπί τής γής» καί προσέθ'εσε άμεσους καί 
τόν τρόπον : «έφανέρεοσά σου τό όνομα τοΐς άνθρωποις», ήτο 
λοιπόν άγνζοστον τό δναμα του αληθινού Θεού είς τον κόσμον ; 
Βεβαίως. Οι λαοί τής γής ήσαι·· πριν έλθη ό Χριστός βυθισμένοι 
είς βαθύ σκότος πλάνης.

"Οχι μόνον δέν έγνώριζον τόν Αληθινόν Θεόν άλλά καί έξώ- 
κειλαν εις τήν πλέον έξευτελιστικήν είδωλολατρείαν. Ή Ελλάς καί 
cd Άθήναι, ·τά κόντρα αύτό. τής...ς·.λοσοφίο:ς καί- τού... -πολ^σμσυ- 
ήσαν άφορήτως προσκεκαλλημένα εις τά είδωλα καί τά ξόανα,

Οί σο-φοϊ τής Βαβυλώνας καί τής Αίγυπτου προσέφερον θυ
σίας εις τους κροκοδείλους καί τις Αγριόγατες. Τό δέ ψοβερώτε- 
ρον ή άνθρωπότης έλάτρευσεν εις τό πρόσωπον ώρνσμένων θεοτή
των τά πλέον μισητά εγκλήματα, τήν μέθη.ν καί τήν άσωτειαν, τήν 
αισχρότητα καί τήν αρπαγήν καί τόν δόλον καί παν εΐδος κακίας.

Φρικιαοπική δυσοσμία έγκλημάτων καί Ανοσιουργημάτων ά- 
νεδίδετο άπό δλην τήν γην ολίγον προτού γεννηθή ό Χριστός.

Τό ηθικόν αισθητήριον τών ανθρώπων εΐχε άπονευρωθή. Ή 
άνθρωπότης έστρεψε αγωνιώδη τά βλέμματα πρός τόν ούρανόν 
καί άνέμενεν τόν ουράνιον άπεσταλμένον δστις, ώς εΐχε προείπει 
ό Σωκράτης, θά έδίδασκε τούς άνθρώπους «ώς δει πρός Θεόν 
καί άνθρώποις διακεΐσθαι».

Α?\λ όταν τό φώς τής διδασκαλίας του Χρίστου άνέτειλεν 
είς τόν κόσμον, ταχέως ή πλάνη καί τό σκότος τής είδωλολα- 
τρείας διελύθη. Τά είδωλα τών έθνών, έργα χειρών Ανθρώπων 
συνετρίβησαν. Οί άνθρωποι πού επιθυμούσαν τήν Αλήθειαν καί δέν
(^υνέχεια είς τήν 4ην Σ’ελί.δα)

E.MESX ΚΑδ ΟΙ ΑΛΑ0g

Α θ Η N A I

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

1 964

Η ΕΦΗΜΕΡΙΕ
ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ 
ΚΑΙ Σ’ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΙ’ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ

ΟΌ
’Όσο περνάν 
τά χρόνια μου
"ΟσΌ κερνάν τά χρόνια μου 
hl’ βϋο ηερνώ μέ κείνα, 
τόσα yAvwd τριγύρω μου 
μοΰκΰβολαν τά κρίνα.
τών πρωτινών άπρίληόων ,.
Τά παιό^ακίαια χρόνια 
μου κελα'ϊδάν^ άηδόνια 
σέ νύχτες καί σ’ έρμιές.

*
Καλό&ια τά χριστόψωμά, 
καλό στόν "Άη Βασίλη ϊ 
Παίδάκι,α μέ τά κάλαντα 
στά λί,γερόηχα χείλη' 
σά μυστικό ξημέρωμα 
τοϋ λιβανιοϋ οί αχνάδες. 
Άνάψαν οί λαμπάδες 
κι άστραψαν οί έκκλησιές»

Καλοστα τά σπιτιάτικα 
μεθυστικά γιορτάσια / 
3τά μάτια τον μισόγυρτου 
μαγιάτικα κ&ράσια 
ροδίζουν καί σταλάζουνε 
ϋοοάίϊτ. καί !'
Πεινώ καί πάω vJ ά κλώσω 
τά χέρια πρός αυτά.

Κι άπάναυ άπόλα^ώ θύμηση! 
Καλόσμον την, τρεμούλα 
γιά τήνπα·.0ούλα.τονεϊναιμάυ 
τήν πρώτη ρηγοπούλα
Καλό στο πρός τό βράδιασμα, 
τό γαληνό άκρογιάλι.
ΧΕγώ ήμουν ή μεγάλη 
τοϋ πάγους τρικυμιά

KilSTHS HAAAMA2

ΤΟ ΒΟΛΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ
Σοφοί οί Ετεροθαλείς έν Χρι

στιανοσύνη άδελφοί μας πού κα9ι-

ΪΑ ΞΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΑΥΛΟΥ ΝΙΡΒΑΝΑ

Έρριξε μιά ματιά έξω άπ’ τά θο
λά τζάμια τοΰ καφενείου. "Ανθρωποι 
βιαστικοί, τυλιγμένοι στά παλτά 
τους, διάβαιναν μέ τις όμπρέλλες Α
νοιχτές κρατώντας πακέτα μέ ψώ
νια πού προσπαθούσαν νά τά φυλά
ξουν άπ' τή βροχή. Τό χιονόνερο έ
πεφτε ψιλό, στρωτό, καί τά φώτα 
τών αυτοκινήτων, που περνουσαν| σέ 
ατέλειωτες σειρές άπ’ τή μεγάλη λε
ωφόρο, γλυστροΰσαν Απάνω στήν υ
γρή άσφαλτο σά νά βιάζονται, κι’ 
αύτά, νά φτάσουν κάπου. "Ενα πε
λώριο ψεύτικο^ καράβι, σημαιοστόλι
στο καί φωταγωγημένο, πού τό κρα
τούσαν ψηλά στά χέρια τους κάποι
οι νέοι πασχίζοντας νά χωθούν κά
που σταμάτησε μπροστά στό παρά
θυρο τοΰ καφενείου.

—Νά τά πούμε;
"Ενα γκαρσόνι τους φώναξε οπό 

μέσα γνέψοντάς τους νά φύγουν:
—Μάς τά είπανε. . .
Ό Παξινός τότε θυμήθηκε πώς 

αύριο ξημέρωναν Χριστούγεννα. "Ο
μως, μέ τόν τρόπο πού γύρισε πάλι 
τό κεφάλι του καί ττήρε μιά έφημε- 
ρίδα απ’ τό τραπέζι, φαινόταν πώς 
ήθελε νά τό ξ&χάση. Επιτέλους, τά 
Χριστούγεννα ήταν γι’ αυτόν, πως 
οί άλλες μέρες του χρόνου. Ούτε νά 
ψωνίση εΐχε τίποτε γιά τό σπίτι τού 
— καθότανε σ’ ένα έπιπλωμένο δω- 
;μοτιο -μοναχός'του:.·γ— αυχε καμμ ιά 
άλλη προετοίιμασίά νά κάνη. Τά Χρι 
στούγεννά του θά τά περνούσε στό 
ξενοδοχείο καί στό κοφενεΐο, δπως 
τά περνούσε δέκα χρόνια τώρα. Αυ
τό δέν τούκανε πιά καμιμιά εντύπω
ση. Εΐχε συνηθίσει σ’ αύτή τήν κα
τάσταση, που τοΰ φαινότανε τόσα 
φυσική, δσο καί το νά γιορτάζη 
κανείς μέσα σέ μιά οικογένεια. ’Άν 
έλειπε καί ολη αύτή ή κίνηση τής 
γιορτής, πού τόν ενοχλούσε, ώς θέ
αμα —γ- ένα θέαμα μάλιστα πού το- 
βρισκε κάπως άστειο —; θά ήταν πο 
λύ ευχαριστημένος νά ξεχάση,, γιά 
πάντα, πώς υπάρχουν μεγάλες μέ
ρες στη ζωή, πού δέν εΐχαν γι’ αύτόν 
κανένα μαγάλέΐο, δπως δλα τά τυ-
ttiikoc καί τά συμβατικά ιτράμματΓα.

Ό Παξινός, άνώτερος ύττάλληλος, 
σέ καλή Θέση και καλές άηολαβές, 
σέ κάττο.α ξένη έταιρία, χωρίς κα
νένα συγγενή στήν Ά6ήνα, δέν ή'ίαν 
πάντα χωρίς οικογένεια. Μόνος εΐχε 
άπσμείνει έδω και δέκα χρόνια. Και 
εΐναι κάπως περίεργος ό τρόπος,

Π ΡΟΣΚΛΗΙΙΣ

Τήν Κυριακήν 10ην Ίανουαρίου 1965 
καί ώραν 5.30 μ.μ. θά γίνη τό κόψιμο τής 
Βασιλόπιττας τοΰ Συλλόγου εις τήν 
Αίθουσαν Δεξιώσεων του Ξενοδοχείου 
ΑΚΡΟΠΟΛ (όδός Πατησίων .51,’Αθήναι).

Παρακαλοΰνται όλοι οί πατριώται νά 
τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους τήν πα
τριωτικήν αυτήν έκδήλωσιν.

ΤΙΜΗ ΤΕίΟΥ ΔΡΔΧΜΑΙ 40
Προσκλήσεις διατίθενται είς τά γρα

φεία του Συλλόγου άντι του άνωτέρω 
ποσού.

Τ© ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΧΥΜΒΟΥΛ1ΟΝ

έρωσαν τό Χριατουγενιάτικο δέν
τρο τίς γιορτινές τούτες μέρες. 
Ιίρίν δυό χιλιάδες χρόνια, άγνάν- 
τευαν οί Μάγοι τόν Ουρανό άπο- 
ζητώντας τό λαμπρό άστέρι πού 
θά τούς φώτιζε το δρόμο γιά τό 
έπί γής ουράνιο θαύμα. Σήμερα, 
δεν είναι, φυσικά, οί μάγοι πού 
μάς λείπουν. Μά δέν μπορούν οί 
έρμοι ν’ άγναντέψουν τόν ούρανό 
γιατί τούς κόβει τή θωριά τό ψη
λό καπέλο τής πολιτικής. ΚΓ άν 
κάποια ευλογημένη λεμονόκουπα 
τύχει καί ανατρέψει τό ψηλό κα
πέλο, πάλι δέ βλέπουν τό φώς 
τών άστεριών πού ήρθε καί πνί
γηκε μέσα στήν μπιχλιμπιδωτή 
πολυχρωμία τών γοερών φωτει
νών διαφημίσεο)? μιας δποιασδή- 
ποτε τοπικής σαχλό—κόλας. Καί 
μεΐς ιΑ ταπεινοί θνητοί, ψέλνουμε 
κατανυκτικά τό >·Άστρον λαμ
πρόν μας οδηγεί» καί όδηγούμεθα 
πειθαρχημένα άπό τούς δυό καχε- 
κτικούς του Αποστόλους, τόν Γρη- 
γόρη καί τόν Σταμάτη.

Λές καί έγυραν τά οικοδομικά 
μεγαθήρια, καί έκλεισαν στήν άν- 
Ορώπινη Ανάταση τό πέρασμα 
στούς ουρανούς. Καί τά φτερά τής 
Ανθρώπινης σκέψης χτυπιούνται 
πάνω στά τσιμεντένια τείχη, καί 
μαθημένα πέφτουν Αδέσποτα και 
ματωμένα γιά νά στολίσουν τά ρεϊ 
Ορο. τών πεζοδρομίων, κΓ αύτό 
προσωρινά ώσπου νά τά μαζέψει 
ή σκουπιδορουφήχτρα τής Δη-

μ,αρχίας. ’Απροσπέλαστα τά ύψη 
τού ’’Ολυμπου, τοϋ Σινά καί τοϋ 
Σταυρού τοϋ Γολγοθά, έγιναν ξέ
να καί ξεχάστηκαν. Έκλεισαν οί 
ΙΙΰλες τού ’Οράματος, καί άνοιξεν
η πύλη τής Βασιλείας τών Υπο
κατάστατων. Γίνηκε ή ποίηση Χα 
(ιάμ καί χάθηκε μέσα στούς ύδρα- 
τμούς, κ’ ήρθαν τά ύλικά οικοδο
μών σάν ναυαγοσωστικά τής γλυ
πτικής καί τής Ζωγραφικής μέ 
τήν σπάτουλα καί τις σιδερόβερ
γες.

'Γαξειδεύομε στό Φεγγάρι καί 
τήν ’Αφροδίτη μά δέ μπορούμε 
ν’ άγναντέψουμε τ’ Αστέρι τής Βη 
θλεέμ. Καί σάν άνθρωποι φορτω
μένοι δυό χιλιάδων χρόνων πρα
κτική σοφία κάνουμε τεμενάδες 
στήν καινούργια θεότητα τών ύ· 
ποκαταστάτων, καί πιστοί σ’ αυ
τήν, κατασκευάζουμε ένα Αστέρι 
ίιπό χαρτόνι, τό ντύνουμε μέ χρυ
σόχαρτο ή τό πασπαλίζουμε μέ ά- 
σημόσκονι, καί έτσι λαμπρότατα 
ψεύτικο τό κρεμάμε στήν κορφή 
ένός ψεύτικου δέντρου μέ ψεύτιζα 
κεριά καί ψεύτικα χιόνια, χωρίς 
φυσικά νά λείψη καί ή φάτνη-■■■- 
χαλκομανία. ’Έτσι, ευχαριστημέ
νοι άπό τήν μυριοστολισμένη προσ 
γειωαγ) τού μεγάλου οράματος, ξα 
πλώνουμε στήν Αναπαυτική πολυ
θρόνα μέ τό ένα χέρι στά κράκερς 
καί τό άλλο ατό ποτήρι μέ τό 
Σκάτς (τό Σκότς είναι δυσκολο
χώνευτο) καί φροντίζουμε τήν πο 
τιστική καλλιέργεια τής εύλαβει- 
ας μας.

Υποτίθεται δτι τό Χριστουγε- 
νιάτικο δέντρο σκεπάζει τήν Ιδε
ατή φάτνη μέ τόν θεάνθρωπο. 
Άλλά σήμερα ή φάτνη έχει με- 
τατραπεΐ σέ δώρο— δοχείο τής οι
κογένειας, καί τά δώρα συνοδεύ
ουν διάφορα ύποκατάστατα τοϋ 
πολεμικού μας μένους, δηλαδή ρο
κάνες αφυρίκτρες καί Αλλες πα- 
τατρακογόνες έπινοήσεις. Χαρά 
φέρνει τό δίχως Αλλο στά παιδιά 
τό πλουμιστδ τό δέντρο. Καί τήν 
χαρά τσ,ν γεύουνται οί γονιοί, ό·· 
λόκληρη, καί ξοφλοϋν τό χρέος 
τους στό Μεγάλο "Οραμα, βαφτί
ζοντας τό δέντρο Χριστουγεννιά
τικο, Μά καί Κομπογιαννίτικο νά 
τό ’λεγαν, κ’ ήταν τό ίδιο πλου
μιστό κ’ είχε τό ίδιο μυστικό: τά 
δώρα, ή ίδια θέ νά ’ταν ή χαρά, 
γιατί τ’ αθώα παιδιά ζούνε μέ τις 
αισθήσεις τους άκόμ.α. Γιά τόν 
Χριστό ’ίσως νά φτάνει αύτό, Μά 
γιά τό δραμα πού χάρισε στήν Αν
θρωπότητα, ή προσφορά αύτή εί
ναι πολύ Ισχνή, θυμίζει τόν με
γάλο ήρωα πού οί άνθρωποι τόν 
έκαναν δρόμο Από εύγνωμοσύνη, 
καί πού στό τέλος 6 δρόμος τρώει 
τόν ήριοα, ’Έτσι, μάς λένε «Όδός 
Τάδε» καί δέν λέμε ”Α, δ Τάδε 
πού έκανε αύτό καί κείνο, Αλλά 
λέμε, «”Α ναί, ό δρόμος μέ τά δη
μόσια ούρητήρια».

Ό ιδεατός ομφάλιος χώρος 
πού έδενε τό Θείο Βρέφος τοΰ Θε
ού, μέ τό αθώο βρέφος τοϋ άνθρώ
που, άποκόπηκε. Κ’ είναι ντροπή.

ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

που Απομονώθηκε μέσα σέ λίγον 
καιρό. Ό θάνατος, πού έρημώνει τά 
σπίτια κΓ αφήνει έναν άνθρωπο μο
ναχό του στον κόσμο, σάν καψαλι
σμένο πεύκο στον .κάμπο, δέν μπή
κε στό σπίτι του. Ζούσε ει’ντυχισμέ- 
να, μέ τή γυναίκα του, τήν κουνιάδα 
του κ’ έναν ξάδελρφό του, πού είχαν 
ανατροφή μαζί, άπό μικροί; και πού 
τόν εΐχε περισσότερο άπό αδερφό. 
Καί γιά νά μή λείπουν καί τά παι
διά, ή χαρά τοΰ σπιτιού, άπ" τήν 
οικογένεια είχε τά παιδιά τής χη
ρεμένης κουνιάδας του, δυό χαριτω
μένα κοριτσάκια, πού τά λογάριαζε 
σάν παιδιά του.

τ—Τι νά τά κάνουμε τά παιδιά; 
τοΰλεγε ή γυναίκα του, όταν της πα
ραπονιόταν κάττοτε, πού δέν ήθελε, 
μέ κανένα τρόπο, νά γίνη μητέρα. 
’C 6εός μας χάρισε παιδιά, χωρίς 
Λ κοπάσουμε καθόλου Πέζ, πώς 
εΤυενι δ'κά μας.

Κ' άκεΐνος, πού εΐχε άγαπήσει τά 
ξί-.σ ταιδιά, σάν δικά του. εϋρισχε 
πώς ή γυναίκα του δέν εΐχε καί εν
τελώς άδικο. Μήπως, συλλογιζότανε 
κάποτε, κΓ όταν έχη κανείς παιδιά 
δικά του, εΐναι βέβαιος πάντα πώς 
εΐνα· δικά του;

Πώς τώρα, υστέρα άπό τόση όί- 
κογένεια, ό Πέτρος Παξινός τά κα- 
τάρερε νά μείνη μοναχός του στον 
(Συνέχεια sis τήν 3ην Σελίδα)

η Aiom&mz του οι
κοδομικού Σ)ΣΜΟΥ 
ΜΑΚΡΗΝΩΗ και Λ1ΒΙΣΙΛΝΩΝ 

«ΐίχετβί είς απαντα τά μέλη 
δπως μετά τών οίκογενειών των 
διέλΘαυν τάς έορτάς τών Χρι
στουγέννων καί τοΰ Νέου ’Έτους 
μέ ευτυχίαν καί χαράν.
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ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ
ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟΙ ΠΗΓΗ ΓΑΛΗΝΗ! & ΧΛ^ΑΙ 

Τοϋ Αρχιμανδρίτου κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Άπεστέρησε τόν σημερινόν άν

θρωπον άπό τήν παρηγοριάν Εκείνην 
καί τήν ψυχικήν τόνωσιν πού θά είμ
πορούσε νά άντληση επικοινωνιών μέ 
τά υπεραισθητά καί θεία, μέ τόν 
Θεόν. Και αυτές άκάμη τις θρησκευ
τικές έορτές, που θά ήτο δυνατόν νά 
τάς χρησιμοποίηση σάν μία πηγή 
ψυχικού άνεφοδιάσιμου .καί νά άντλή- 
ση γαλήνην πράγματι μεγάλην πέτυ
χε νά τάς .μετατρέψη σέ νέαν πηγήν 
ταραχής, καί ταλαιπωρίας μέ τις 
πρόσθετες φροντίδες πού τις έφόρ- 
τωσε καί έτσι άντΐ νά γλυκάνουν τόν 
πόνο του οί άγιες αυτές μέρες, αντί 
νά τόν ξεκουράσουν τόν κουράζουν 
περισσότερο, κι’ αυτές, όπως έσυνή- 
θισε νά τάς έορτάζή.

Μήπως όμως καί ή επιστήμη ήμ- 
πόρεσε νά ικανοποίηση τόν βαθύν 
αύ.τόν πόθον τής ανθρώπινης ψυχής; 
Ή Επιστήμη παρ’ δλην τήν πρόο
δον πού έπετέλεσεν κατά τούς νεω- 
τέρους μάλιστα χρόνους δέν είναι είς 
θέσιν νά βοηθή,ση τόν άνθρωπον είς 
τόν τομέα αυτόν. Διότι ή έπιστημη 
κινείται μέσα στά στενά όρια τής 
αισθητής πραγματικότητας,' δέν, εΐ
ναι είς θέσιν νά γνωρίζη τά πέραν 
τών αισθητηρίων όργάνων καί άκρι- 
βέστερον θά ήτο νά ειπω-μεν ό,τι καί 
αυτήν τήν χειροπιαστήν πραγματικό
τητα δέν ήμπορει νά τήν συλλαβή 
και νά τήν έξερευνήση είς όλον τό 
βάθος καί τό πλάτος της. Καί όπως 
έλεγεν ό Νεύτων καί ό μεγαλύτερος 
σοφός ομοιάζει μέ ένα παιδί πού 
προσπαιθή νά ρίψη μερικές σταγό
νες νερού μέσα σέ ένα κογχυλι ένώ 
μπροστά απλώνεται άνεξιχνίαστός 
καί άνεξεψώνητος ό άπέραντος ωκε
ανός τής γνώσεως. Καί ένφ δέν προ
λαμβάνει ό άνθρωπος νά χαρή τήν 
διαλεύκανσιν ένός έπιστηιμονικού 
μυστηρίου βλέπει κατάπληκτος δτι 
Εμφανίζονται άλλα άλυτα ζητήματα 
πού τού φράσσουν τόν δρόμον. "Ε
πειτα πώς θά εξηγήσετε δτι μεταξύ 
τών αυτοκτονούντων υπάρχουν και 
πολλοί επιστήμονες; Ό άνθρωπος, 
λέγουν μερικοί, πρέπει νά φιλοσοφή 
στή ζωή του. Εΐναι άληθές δτι ή υγι
ής φιλοσοφία βοηθεΐ τόν άνθρωπον 
νά πτερύγια η πρός τά ψηλά καί τόν 
σηκώνει έπάνω άπό τήν πεζήν αθλι
ότητα τής ζωής, δέν εΐναι όμως είς 
θέσιν νά τού δωση ικανοποιητικήν 
καί αυθεντικήν γνώσιν του υπερβα
τικού, διότι δέν συμφωνούν οί φιλό
σοφοι μεταξύ των, δ,τι υποστηρίζει 
ό ένας τό αποκρούει καί τό άρνεΐται 
ό άλλος καί δι’ αυτόν λόγον σί με
γαλύτεροι φιλόσοφοι όταν καλούνται 
νά δώσουν άπάντησιν είς τό 
ερώτημα τού άνθρώπου «πού ήμπο- 
ρώ νά εύρω τήν γαλήνην»; παραπέμ
πουν είς τήν Θρησκείαν.

Καί ή τέχνη δμως αύτή καθ’ έαυ- 
τήν μένει άδιάψορος μπροστά στο 
δράμα τού άνθρώπου καί δέν ημπο- 
ρώ νά προλάβη τήν σύγκρουσιν και 
τήν δυσαρμονίαν αυτήν. ‘Ο Μιχαήλ 
“Αγγελος που ήνδρωθη κάτω α·πο 
τήν συνεχή έπίδρασιν τής τέχνης έ
γραφε χαρακτηριστικά. «Σχήματα 
καί χρώματα εΐναι ανίκανα νά προσ- 
δώσουν τήν άληθή ήρεμίαν είς την 
διάνοιαν». 'Ο Λενώ μετέβη εις την 
Βόρειον Αμερικήν διά νά ζητήση εις 
τά παρθένα δάση της τήν ψυχικήν 
γαλήνην, τήν όποιαν τού ηρνεΐτο η 
Ευρώπη. Είς μάτηνί Ή φύσις δέν 
τό ίάτρευεν, άλλο δέ τί δεν εψιθύρι- 
ζον είς τά ώτα του, ώς ό ’ίδιος ωμο- 
λόγει, τά δάση έκεΐνα, παρά τό μυ
στήριον τού θανάτου. Καί ό Γκαΐτε 
έλεγεν είς τόν Έκκέρμαν «ούδέν άλ
λο ύπήρξεν ή ζωή μου, εί μή πόνοι 
καί μόχθος. Είς τό διάστημα τών 
75 Ετών μου ουδέ τεσσάρων εβδο
μάδων ευχαρίοπησιν ©δοκίμασα. Ο 
βιος μου μέχρι σήμερον ύπηρξεν έν 
άέναον κατακύλισμα «Συσσιφίου λί
θου». Μόνον μιά φορά έδοκίμασε εύ- 
χαρίστησιν όταν έσκότωσε ένα λα
γό.

Διά τούτο εΐχε πληρέστατα ^δί
καιον ό ιερός Αύγουστΐνος όταν έλε
γε: «ώ Κύριε άνήσυχη είναι η καρ
διά μου έως δτου άνοπαυθώ τέ σέ
να». Μόνον κοντά στον Θεόν ευρί
σκει ό άνθρωπος άνάπαυσιν καί γα
λήνην. ϊ’ ‘ αυτό καί τά έργα έκεινα 
πού έχουν Χριστιανικήν πνοήν είτε 
λογοτεχνικά εϊτε μουσικά είτε διηγή
ματα εΐναι αυτά σκορπούν κάποιαν 
απόκοσμη γαλήνην στην ψυχή τού 
άνθρώπου, ξεκουράζουν, ανανεώνουν 
τήν δυναμισμό τοΰ άνθρώπου. ’Ισχύ
ει πάντοτε καί πραγματοποιείται 
ό λόγος τοΰ Κυρίου: «εύρήσετε ανά
παυα ιν ταΐς ψυχαΐς υμών», αναζη
τώντας αυτήν τήν ύπερκόσμιον γα
λήνην άπεφάσισα τό περασμένο κα- 
λοκαΐρ1 νά περάσω τις διακοπές μου 
στό "Αγιον ’Όρος πραγματικόν τό
πον γαλήνης ψυχικής καί σωματι
κής. Ό τόπος αύτός. εΐναι πολύ 
γνωστός καί οικείος περισσότερο 
στον έξω κόσμο παρά στούς Έλλη
νας. Οί δικοί μας δέν εΐναι σέ θέσι 
νά τό εκτιμήσουν δπως οί ξένοι. Οί 
ξένοι κινούν άπό τά πέρατα τού κό
σμου καί έρχονται νά περάσουν λί
γες μέρες στό "Ορος, γιατί μιά τέ-

ΦΟΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
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το ία πολιτεία δέν υπάρχει πουθενά 
άλλου. Δέν εΐναι μόνο ή άγριότης 
τοΰ τοπίου, ή πυκνή βλάστησις τά 
συγκροτήματα τών μοναστηριών, οί 
απότομες άκτές, τά άβυσσαλέα βά
θη τής θάλασσας πού σου εμπνέουν 
ένα δέος, μιά βαθειά ευλάβεια γιά 
τόν τόπον αυτόν πού οί κάτοικοι του 
τό ονομάζουν «τό περιβόλι τής Πα
ναγίας» άλλά καί τό δλον περιβάλ
λον μέσα στό όποιον θά βρ&θή έμψυ
χο καί άψυχο. ’Από τήν στιγμήν πού 
θά εμβης στό μικρό μοτεράκι πού 
έκτελεΐ τήν συγκοινωνία τού Αγίου 
Όρους άμέσως αισθάνεται δτι μπαί
νει σέ ένα άλλον κόσμον, νομίζεις 
ότι βρίσκεσαι στό Βυζάντιον, διότι 
όλα γύρω σου σοΰ υπενθυμίζουν καί 
ακτινοβολούν τόν Βυζαντινό πολιτι
σμό.

Ή ώρα εΐναι ή βυζαντινή ώρα, τά 
κτίρια, οί εικόνες οι τοιχογραφίες δ
λα βυζαντινά άκόμη καί . οί άνθρω
ποι ζοΰν σέ ένα άλλον κόσμον πολύ 
διαφορετικόν άπό τόν σημερινόν. 
Δέν υπάρχει θόρυβος καί φασαρία 
καί συνωστισμός πουθενά ούτε στά 
μικρά λιμανάκια τούς άρσανάδες 
τών μοναστηριών δπου γίνεται ή ε
πιβίβαση καί αποβίβαση τών ταξει- 
διωτών. 'Ένας σταυρός σιδερένιος 
έπάνω σ’ ένα βράχο δείχνει δτι εύ- 
ρίσκεται πλέον στήν περιοχή τού 
άγιασμένου αύτού βουνού. Άπό κεΐ 
.καί πέρα δέν χορταίνει τό μάτι νά 
βλέπη καί νά θαυμάζη. Άλλά τί νά 
πρωτοθσυμάση κανείς. Τή θάλασσα 
πού έκεΐ εΐναι κατακάθαρη κρυσταλ
λένια μέ μιά βαθειά άπόχρο:σι πρός 
τό βαρυκύανο, τά χρωματιστά βό
τσαλα στις γραφικές καί κοπαπρά- 
σινες μέχρι τό κύμα ακτές πού αλ
λού εΐναι απότομες καί απροσπέλα
στες άλλου άμουδερές μέ μιά άμμου 
διά πού θά τήν έζήλευε καί ή καλύ
τερη πλάζ; τις γραφικές προβλήτες 
μέ τόν ταχυδρόμο καλόγηρο πού πε
ριμένει τήν διέλευσι τής συγκοινω
νίας γιά νά δώση μέσα σέ ντεν&χε- 
δένιο κουτί τήν αλληλογραφία; Περ
νάμε κατά σειρά τά μοναστήρια Ζω 
γράψου — Δοχαναρίου, Ξενοφώντος, 
Αγίου Παντελεήμονος καί φθάναμε 
στή Δάφνη, τό λιμάνι τού ’Όρους 
όπου θά άποβιβασθοΰμε γιά νά ανέ
βουμε στή πρωτεύουσα τής μονα
στηριακής αυτής πολιτείας, τάς Κα- 
ρυάς, δπου υπάρχουν αί άρχαί, ή Ι
ερά Επιστασία δηλαδή ή Κυβέρνη
ση τού “Ορους τήν όποιαν άποτε- 
λούν 5 αντιπρόσωποι εκλεγόμενοι α
πό τούς αντιπρόσωπους τών 20 μο- 
ναστηρίων τού Άγιου Όρους καί έ
πί κεφαλής τής Ίεράς Επιστασίας 
ένας, ό Πρωτεπιστάτης. Ή ’Ιερά ’Ε
πιστασία πρέπει νά σάς έφοδιάση 
μέ το σχετικόν διαμονητήριον γιά νά 
έχετε τό δικαίωμα νά περιοδεύσετε 
τάς μονάς καί νά φιλοξενηθήτε άπό 
αύτάς. Καθώς τό μοναδικόν λεωφο
ρείο ν πού έκτελεΐ τήν συγκοινω
νία Δάφνης — Καρύων άνηφορίζει 
προλαμβάνσμεν νά χαρού,μεν τό με- 
γαλεΐον πού απλώνεται γύρω μας.

’Άν και εΐναι Ιούνιος μήνας τό 
βουνό εΐναι καταπράσινο καί μοσχο
βολάει άπό τά άγριολούλουδα, τήν 
σγράμπαλη, τους άνθισμένους σπαρ
τούς μέ τά κατακίτρινα λουλούδια 
των τό άφθονο θυμάρι καί τήν φα
σκομηλιά καί τή ρίγανι πού μόλις 
τώρα αρχίζει νά πετάη τά βλαστά
ρια της. Οί καστανιές δίδουν ένα ι
διαίτερο χρώμα μέ τους στιλπνούς 
καί ολόισιους κορμούς των πού μο
νάζουν σάν κυπαρίσσια καμαρωτά. 
Αλλού πάλιν βλέπεις πεύκα καί σέ 
άλλες μεριές φουντουκιές πού φαντά
ζουν μέ μεγάλα χαμόκλαδα ώς ενα - 
δυο μέτρα ύψος. Νά πού φ-θάσαμε 
στις Καρυές! Διαδρομή 20' μέ 30'. 
Έκεΐ βρίσκεται μέσα σέ μιά καλό- 

(Συνίχεια είς τήν 4ην σελ'Τε

ΑΑΙΚΗ ΜΟΥΣΑ
ΕΡΩΤΙΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

Ξύπνα μαυροματοΰοαμ μου -κι' ήρτα στή γειτονιάσ σου 
Χρυσά μπλεξοΰδια σ’ έφερα νά μπλέξης τά μαλλιάσ σου. 
Τά μάτια σου τά μαϋρα κι’ ή άσπρους σου λαιμός 
αυτά τά δυό μΐ κάμαν κι γίνουμουν λουλάς.
Ή μάνα σου μί ταδεκιν τά μήλα στού μαντήλι 
κί μ’ άφηκιν παραγγειλιάν νά σέ φιλοϋ στά χείλη 
“Εβγα στοϋ μπαλκουνάκιν κί κάμι έναν τζιλβέ 
κι’ άφήυυν πιντακόσια >:ί χίλια τζερεμέ.
Δέν εΐνιν κρίμαν κι’ ι’ζδικουν σ’ έμεναν τούν καημένουν 
νάχ’ (όμορφες γειτόνισσες κί μονάχος νά μιίνου.
’Εσύ μ’ αυτήν τήν γνώμη κι' ίβώ μ’ αυτόν τούν νοΰ 
νά δούμουν ποιος ·θά πέση ατά πόδια τάλλουνοΰ.
Τά ξώφυλλα τοΰ λαχανιοΰ σκιπάζουσίν το μέσα 
κι’ ας τώξερα διαβόλου γιέ τ’ έχ’ ή καρτιά σου μέσα. 
Μαχαιρομένημ μ’ έχεις κι’ ή πληή έ'φ φαίνιτι 
κι' άλλος άπό εσένα γιατρός εγ γένητι.

"Οταν σι βλέπου νάρχεσαι κι μέναν νά κιιττάζης 
σάν νά βαστάς στά χέργια σου μαχαίρι κί μί σφάζεις 
Άλοίμονον σι μέναν κρίμαν τά νιάτα μου 
σάν βρύσες κάθε μέρα τρέχουν τά μάτιαμ μου.
Πάψι πλιόν καί μή βαράς σέ στήθος πληουμένον. . . 
γιατί τό έχει ή έρουτας βεράνι καμουμένο 
”Ε6γα στοΰ πανα&ούριν κα&άριόυν μάλαμαν 
πού σ’ έχουν οι γουνιέ σου κρυφούν καμάρουμαν.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΙΈΩΡΓ10Τ Ν. Μάκρη

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΕΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΪΗΗ ΕΞΟΡΙΑ

ΤΣΕΧίΙΦ ΚΑ5ΤΟΥΡΓΚΕΝΙΕΦ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
Δέν εΐναι μόνο τό πλούσιο φως 

τού Αττικού ουρανού πού δέν αφήνει 
τούς. ‘Έλληνες ν’ άντικρύζουν πρό
σωπα καί καταστάσεις στό μισόφω- 
το τού καντηλεριού. ΕΤναι καί κάτι 
άλλο. Περάσαμε άσταμάτησα άπό 
δραματικές καταστάσεις, καί μεΐς κι’ 
οί πατεράδες μας καί οί παππούδες 
τών πατεράδων μας. Οί δραματικές 
καί σ’ αντιδιαστολή, οί κωμικές ει
κόνες εΐναι τό καθημερινό μας ψωμο
τύρι. Τις ξέρουμε καί τις παίζουμε 
στά δάκτυλά μας. Γι’ αύτό κΓ όταν 
θελήσουμε νά ξεφύγουμε άπό τήν 
καθημερινότητα τού σπιτιού καί τής 
δουλειάς καί καταφύγουμε στό θέα
μα, δέν μάς ικανοποιεί όταν άντι- 
κρύζουμε στή σκηνή τό θαμποκίτρι- 
νο όμοίωμα τής ζωής μας. Θέλουμε 
μιά ισχυρότερη δόση, θέλουμε τήν 
προέκταση ή τό βυθεμέτρημα τού δι
κού μας βιώματος. Τό δραματικό 
καί τό κωμικό τό θέλουμε σέ μιά έν
ταση πού δέν τήν ζούμε. Θέλουμε 
τή τραγωδία καί τή σάτυρα καί στις 
κατώτερες μορφές τέχνης τή φάρσα 
καί τό έντονο δράμα, (μελόδραμα). 
’Άν μάς αρέσει νά μπερδεύουμε τόν 
άλλον, δέν θέλουμε νά μάς μπερδεύ
ουν. Κι’ όταν βλέπουμε κάποιον πού 
δέν ξέρει τί έχει ή δέν ξέρει τί θέ
λει, μάς φαίνεται πώς εΐναι κάλπης 
ή τρελλός, καί πώς χάσαμε τήν ώρα 
μας μαζί του.

Μέ τέτοια ιδιοσυγκρασία μάς εΐ
ναι δύσκολο νά μπούμε στό πετσί 
τών ηρώων τοΰ Τσέχωφ ή καί τού 
Τουργκιένιεφ, εϊτε είμαστε θεατές 
είτε ηθοποιοί. Αύτό τό σύμπλεγμα 
τού απροσδιόριστου φόβου καί τής 
απροσδιόριστης ελπίδας πού υπάρ
χει οπόν Τσέχωφ, καί τού ψυχικού 
κενού καί υποταγμένου μυαλού πού 
υπάρχει στον Τουργκένιεφ δέν τό 
ζήσαμε ούτε έμεΐς ούτε οί πρόγονοί 
μας, παρά σέ σποραδικές εξαιρέ
σεις. Τόν καιρό που εκείνοι περίφε
ραν τήν άνία τους, έμεΐς τιολεμού- 
σαμε γιά τήν άνεξαρτησία μας. Κι’ 
όταν εκείνοι έπέτρεψαν σέ μερικά 
ερωτηματικά νά αποπειραθούν νά 
ξ&θρονιάσουν τήν άνία άπό τήν ψυ
χή τους, έμεΐς ή τρωγόμασταν ανα
μεταξύ μας ή αναγκάζαμε τούς βα
σιλιάδες. νά παίζουν μπαίνει — 
βγαίνει μέ τό θρόνο τους.

Ό Τσέχωφ προσπαθώντας νά δώ
σει τήν άτιμόσφαιρα τής επαρχιακής 
ζωής στή Ρωσία εκείνης τής εποχής, 
μπήκε μέσα στό πετσί τών ανθρώ
πων αυτών. Τούς έδωσε αληθινούς 
καί σάν μαέστρος τού θεάτρου κα- 
τάψερε νά βγάλει σέ ατμόσφαιρα 
αυτό τό σύμπλεγμα φόβου καί ελπί
δας που βαφτίστηκε «υπόγειο ρεύ
μα». Κι’ αύτό γιατί τήν έζησε τήν 
επαρχία καί δέν τήν κοίταξε μέ τυ 
σατυρικό μάτι τού πρωτευουσιάνου. 
Ό Κούν πού πρώτος καταπιάστηκε 
συστηματικά μέ τόν Ί σέχωψ, προ
σπάθησε νά έκφράο'ει αύτό τό υπό
γειο ρεύμα μά έχοντας κι’ αύτός 
καί οι ήθοποΊοί του ρωμέϊκη ψυχο
σύνθεση, δέν μπόρεσαν νά κάνουν τί
ποτα άλλο παρά νά μετατρέψουν τό 
ύπόγειο ρεύμα σέ επίγειο, βαραίνον 
τας τήν ατμόσφαιρα μέ περ:σσότερη 
δραματί'κότη,τα άπ’ ότι έχει τό έργο 
τού Τσέχωφ, καί φέρνοντας το έτσι 
πιο κοντά στον Έλληνα θεατή. Μό
νο πού ό Κουνικός Τσέχωφ δέν ήταν 
πιά Τσεχώφικος.

Ό Μουσούρης προσπάθησε φέ
τος νά δώσει τις «Τρεις ’Αδελφές» 
τού Τσέχωφ σέ διαφορετικό κλίμα α
πό τόν Κούν. χέροντας πώς ό Τσε- 
χωφ δέν εΐναι καθ’ έαυτό δραματι- 

■ κός, έστησε τήν παράστασή του, μέ 
τήν γνωστή του φροντίδα, στήν πε
ριοχή τής δραματικής κωμωδίας. Ή 
τοποθέτηση αύτή εΐναι σωστή ώς έ
να σημείο. Τά στοιχεία τού έργου 
τού δίνουν τήν επίφαση μιας τοπι
κής καί εποχιακής εικόνας ζωής. Τό 
υπόγειο ρεύμα εΐναι εκείνο πού με- 
ϊονσιώνει αυτούς τούς ανθρώπους σέ 
μιά ολόκληρη κοινωνία πού δέν ξέ
ρει νά προσανατολισθή καί ασθμαί
νει μέσα στις συμπληγάδες τού φό
βου γιά τό σήμερα καί τής ελπίδας 
γιά τό αύριο. Έκεΐ βρίσκεται όλη 
ή καθολικότητα καί ποιότητα τού 
έργου. Αύτό σημαίνει πώς όλοι άνε- 
ξαίρετα οί ηθοποιοί πρέπει νά μπο
ρούν νά δώσουν τήν ποίηση πού υ
πάρχει σ’ αυτόν τόν διχασμό καί τήν 
λανθάνουσα άτμόσφαιρά του. Εΐναι 
ή λανθάνουσα δραματικότητσ καί ή 
ποίηση τών αποχρώσεων, πού σέ 
μάς εΐνα ακόμα ξένα. ’Έτσι τό υπό
γειο ρεύμα έγινε αφανές (σώθηκε 
πού καί πού σέ μερικούς διαλό
γους) καί ή παράσταση έπεσε στά 
στενά πλαίσια τής ρεαλιστικής κο
μεντί.

Διαβάζοντας Τουργκένιεφ νιώθει 
κανείς άμέσως πώς εΐναι ό προπομ
πός τού Τσέχωφ. Τό ύπόγειο ρεύμα 
στις πηγές του, πού άκούμε ένα παμ 
φλασμό νερού πριν χαθή μέσα οτή 
γή. Ή κοινωνία τών άνθρωπον αυ
τών δέν έχει ούτε αγωνία ούτε Ελπί
δα, άλλά σβύνει μέσα στήν πλήξη 
καί τήν υποταγή στους κανόνες ζω
ής πού έχουν καθιερωθή. ’Άν όμως 
υπάρχει αύτή ή διαφορά στήν ύφη 
ιών κοινωνιών πού ζωγραφίζουν αυ
τοί οί δυό συγγραφείς, τό πρίσμα 
μέ τό όποιο τάς αντιμετωπίζουν εΐ
ναι όλότελα διάφορο. Ό Τσέχωφ 
ζεΐ τόν τόπο καί τόν χρόνο, ένώ ό 
Τουργκένιεφ απλώς τούς περιγράφει 
άπό μιά απόσταση μερικών δεκαε
τηρίδων καί Εκατοντάδων χιλιομέ
τρων. Εΐναι αναμνήσεις άπό τά νε
ανικά του χρόνια .καί γράψει ζώντας 
σέ ενα πολύ πνευματικό περίγυρω 
στήν Γαλλία. Υπάρχει μιά υπόγεια 
σατυρική διάθεση άλλά μέ τήν σουρν 
τίνα πο.υ μπ.άρχει. σέ κάθε αυτοκρι
τική. Ό Τουργκένιεφ υπερέχει σέ 
στυλ καί ύστερεΐ σέ ποίηση.Περιγρά
φει τό θέμα του μέ τήν μελαγχολι
κή είρωνία τού ξενητεμένου που βλέ
πει τήν κωμικότητα τών καταστάσε
ων πού εζησε μά καί πού τις νο
σταλγεί. ΓΓ αύτό αρχίζει τό έργο 
του μέ κωμωδία καί τό κλείνει μέ 
κωμωδία γιά νά δείξει ότι τήν ιστο
ρία αύτή τήν πήραν στά σοβαρά μό
νο αυτοί πού τήν έζησαν. Τό πρόβλη 
μα τοΰ άνεβάσματος εΐναι τεράστιο. 
Πρέπει νά ύποδηλωθή ανάλαφρα ή 
κωμικότητα πού υπάρχει στις δραμα 
τικές καταστάσεις, χωρίς νά μετα- 
βληθή σέ καρικατούρα. ’Άν δέν υ
πάρχει αυτή ή ανάλαφρη κωμικότη- 
τα υπάρχει κίνδυνος νά μεταβληθή 
σέ μελόδραμα. Στήν παράσταση τού 
«"Ενας Μήνας στήν Έξοχή» που εί
δαμε άπό τό θίασο Άλεξαν&ράκη, 
συνττήρχαν χωρίς δμως νά παντρευ
τούν, τό διακριτικό μελόδραμα καί 
ή διακριτική μ-ελωδία. Ή άνία τών 
άνθρώπων δόθηκε μέ τήν αργόσυρτη 
έκφώνησι του λόγου, δηλαδή δέν δό
θηκε. Καί τό κοινωνικό πανόραμα 
τού Τουργκένιεφ χάθηκε μέ τόσα πού 
έγιναν κοψίματα γιά νά μικρύνει το 
έργο. Τέλος χάθηκε ή κωμικότητα 
στήν αρχή τού έργου καί κόπηκαν 
οί κωμικές σκηνές τού τέλους γιά νά 
κλείσει ή αύλαία μέ τήν πρωταγωνί
στρια έπί σκηνής. ‘Έτσι όμως τό έρ
γο πήρε έναν δραματικό χαρακτήρα 
πού δέν έχει.

Ι *Άν  στις «Τρεις Αδελφές» διέκρι- 
νε κανείς μιαν ενδιαφέρουσα έρμη- 
νευτική προσπάθεια πού δέν μπόρε
σε νά καρποφορήσει, στό «’Ένας 
Μήνας στήν Έξοχή» τό κοινό είδε 
κάποιο άλλο έργο.

ΠΛΑΤΩΝ ΜΟΥΣΑΙΟΣ

(Συνέχεια εκ τού προηγουμένου 
φύλλου).

Είμαστε ενενήντα έννέα εξόριστοι, 
νέοι, παιδιά καί γέροι, ’Αξέχαστη 
θά μείνη στή μνήμη μας ή δουλικό- 
τητα καί σιχαμερή πράξη τού έν λό- 
γφ τιτλούχου πού ύπεδείκνυε στον 
Σταθμό τής Ταρσού στους Σταθμάρ 
χας του τραίνου νά διακοπή τό τα
ξίδι μας μέ τόν συρμόν οπήν Μερ
σίνα καί νά παραμείνωμεν χωρίς νά 
ΰπάρχη ελπίδα νά συνεχίσωμεν τήν 
πορεία μας γιά τήν παραλία. Τό τί 
τραβήξαμε στον Σταθμόν καί μέχρι 
τήν Ταρσό άπό τούς Τούρκους, δέν 
περιγράφεται. "Οσοι έχουν έπιζήσει 
σήιμερα άπό τούς Ενενήντα έννέα 
πατριώτας θ'ά τά θυμούνται και θ' 
άνατρι χιάζουν, καί θά συγχωρούν 
ίσως γιά τήν πράξη του αυτήν τόν 
«καλόν» πατριώτη !

Δέν θάπρεπε νά γράφωνται αυτά, 
άλλά γίνεται γιά νά καταλάδωμεν 
δτι άπ’ Εκείνους πού θάπρεπε νά 
περκμένη κανείς συμπαράσταση σέ 
τέτοιες στιγμές ευρισκε τήν άρνηση 
καί τήν σκληρότητα. Καλά νά κα- 
τεβάση έμάς άπό τό τραίνο άλλά καί 
τόν Βασίλη τόν Κρεμμυδα πού ήταν 
άρρωστος μέ ευλογιά;

Τί νά πούμε δμως γιά τόν Π αυ
λήν τής Κερσίζας πού στό πρώτο 
Τουρκάλοχώρι μετά τό Π&κ Σεχήρ 
άγόρασε μιά ολόκληρη άγελάδα άπό 
τό κρεοπωλεΐον καί τήν μοίρασε 
στους άπορους; Ό Θεός ας τούς 
συγχωρήση όλους κατά τά έργα 
τους.

Πώς νά ξεχάση κανείς καί τόν έν
θερμον πατριωτισμόν τού Μανώλη 
Χατζή Μανώλη (άπέθανε στην Αυ
στραλία) καί τοΰ Δούλη τής Μακρι
άς τού Παληού πού Επαναστάτησαν 
πέντε ώρες προ του Πόρου τής Νίγ- 
δης καί άφώπλισαν τούς δύο έκβια- 
στάς συνοδούς μας χωροφύλακες; 
Αύτοί ήθελαν νά μάς ληστέψουν καί 
ζητούσαν δυό λίρες άπό τόν καθένα 
μας γιά νά ενοικιάσουν δήθεν άμά- 
ξια γιά τους βραδυπορούντας. ’Άν 
ήταν δυνατόν νά βρεθούν αμάξια μέ
σα στήν έρημο! Ό σκοπός τους ή
ταν νά φάνε τά μαϊβιά.

"Οταν οί χωροφύλακες μάς έκα
ναν αυτήν τήν πρόταση οί παραπά
νω ήρωες καί τούς ρώτησαν πόσα 
χρήματα 6ά χρείασθούν — τούς φώ
ναξαν μέ τέχνη ιδιαιτέρως καί τούς 
ρώτησαν πόσα χρήματα θά χρεια- 
σθούν διά τήν ένοικίαση τών κάρ- 
ρων. Μέ ένα νεύμα τους έμεΐς περι- 
κυκλώσαμε τούς Τζαντιρμάδες χω
ρίς νά ιπτοψιαστούν τίποτα. Θά νό
μιζαν μάλλον δτι θά τούς δίδαμε τά 
χρήματα. Ό Μανώλης δμως καί ό 
Δούλης ώρμησαν πάνω τους καί τούς 
πήραν τά δπλα ακόμα καί τά μη
τρώα. ’Έτσι άντί νάχωμε Τούρκους 
συνοδούς είχαμε "Ελληνες. Οί δέ 
χωροφύλακες ώσπου νά φθάσωμεν 
στον Πόρον έκλαιαν οάν μικρά παι
διά. Έφοβσυντο τις συνέπειες πού 
θά εΐχαν δπως καί οί δικοί μας ήρω- 
ες πού δέν ήξεραν τί τούς περί-μενε 
co ο πλησιάζαμε στήν πόλη.

Πριν νά φθάσουμε κάναμε μιά 
συμφωνία μέ τούς Τούρκους χωρο
φυλακές νά τούς δώσουμε τά όπλα 
τους άλλά νά μην αναφέρουν τίπο
τα γιά τό Επεισόδιο. Τήν υπόσχεσή 
τους τήν κράτησαν άλλά όχι απόλυ
το. Δέν άνέφεραν μέν στους Διοικη- 
τάς των τίποτα άλλά τό είπαν στους 
συναδέλφους των\ καί άρχισε εκ μέ
ρους τών ξυλοδραμός τών δικών μας. 
Άς οημειωθή οτι ό Μανώλης ώφηκε 
άντάξιον διάδοχον τόν γυιό του Γι
ώργο. Ακόμη καί στό Λαμιτιέ που 
μέναμε ό Μανώλης Χατςηεμμανουήλ 
με τόν Βασίλη Καλλιντ„ή σνοιξαν 
φούρνο και Εξυπηρετούσαν τους πα
τριώτες ύοο μπορούσαν. ’Ακόμα και 
δουλειά τυύς εξασφάλιζαν στά πλού
σια σπίτ·α Ελλήνων καί Τούρκων. 
Δέ' κύττσζαν τόν έαυτούλη τους ό
πως έπραξαν άλλοι άλλά έρριχναν 
καί μιά ματιά στά φτωΛά εξόριστα 
παιοιά,

’Άς είναι αίωνία ή μνήμη τους.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΚΥΦΤΟΣ

Β'ΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
0 ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ΚΑΘΕΤΑΙ ΣΐΟ ΣΚΟΪΑΑΙ

Τοΰ ΤΖΕΡΟΜ ΓΟΥΑΤΝΤΜΑΝ
Ό πατέρας μου έχει μιά περίερ

γη συνήθεια. Τού αρέσει νά κάθ'εται 
στό σκοτάδι μόνος του. Καμμιά φο
ρά γυρίζω πολύ άργά στό σπίτι τό 
βράδυ, καί όλα εΐναι κατασκότεινα. 
Μπαίνω σιγά - σιγά μέσα γιά νά 
μην Ενοχλήσω τήν μητέρα μου, πού 
κοιμάται Ελαφριά. Περπατώ στά νύ
χια τών ποδιών μου καί ξεντύνομαι 
στά σκοτεινά. Μετά πηγαίνω στήν 
κουζίνα γιά νά πιώ λίγο νερό χω
ρίς νά κάνω κανένα θόρυβο. Πέφτω 
σχεδόν πάνω στον πατέρα μου πού 
κάθεται στήν καρέκλα τής κουζίνας, 
μέ τις πυτζάμες του καί καπνίζει 
τήν πίπα του.

—-Καλησπέρα, Μπαμπά, του λέω.
—'Καλησπέρα, παιδί μου.
Γιατί δέν πάτε νά κοι,μηθήτε;
—Θά πάω, μου άπαντά.
Άλλά μένει έκεΐ. Καί είμαι βέ-

AIBUUNA 
ανηκδοτα 

ΠΩΣ ΔΙΕΛΥθΗ 0 ΑΡΡΑΒΟΝ 
’Από τό βιβλίο τού Κ. ΛΑΜΕΡΑ

βαιος πώς μένει πολλή ώρα ακόμη 
έκεΐ, ατό σκοτάδι καπνίζοντας τήν 
πίπα του.

Πολλές φορές διαβάζω οτό δωμά
τιό aou ως άργά τή νύχια. ’Ακούω 
τήν μητέρα μου πού πηγαινοέρχεται 
μέσα στό σπίτι και τό ετοιμάζει γιά 
τα βράδυ. ’Ακούω τόν μικρότερο μου 
άδελφό πού πέφτει νά κοιμηθή. Με
τά τήν αδελφή μου νά άνακατεύη βά
ζα και κτένια κάνοντας τή βραδυνή 
τουαλέττα της. 'Ύστερα άπό λίγο 
ξέρω πώς κ/ αύτή έχει κοιμηδή για
τί δέν ακούεται τίποτα άπό τό δω
μάτιό της. Τελευταία ακούω τήν «μη 
τέρα μου νά καληνυκτίζη τόν πατέ
ρα μου. Έγώ συνεχίζω τό διάβα
σμα. Συνήθως δμως διψώ καί πάω 
στήν κουζίνα γιά ενα ποτήρι νερό. 
Πολλές φορές τρομάζω που βλέπω 

(Συνέχεια εις τήν 3ην σελίδα)

Ακουσέμ μου τι νά σάς ποΰ 
πώς ήχαλασιν ή άναβούρα τοϋ 

τοϋ Κοτσαπουγιούκη μΐ 
τήν Άρουζούν τοϋ Τεστικουρά- 
νη.

Τήν παραμουνήν, τ’ "Αη - Γιρ- 
γιοΰ ή Τεστικουράνιννα ήθελιν νά 
στέλη σταύν γαμπρούν της τούν 
ϊιέργην τοϋ Κ ατσαπουγιούννη υμ 

την γιρτήν του έναν Ιγλύκισμαν, 
γιατί κατά πού ξέριτι στού Λιβί- 
σιν εΐνιν αυτό τού συνήθιουν.

Τού λ.οιπόν ή Τεστικουράνινα 
ήδιαλαούνταν μόνια μοναχή της 
κι’ έλεην :

— Άντζαμου, τί νά τούν Ιστέ- 
λου; Μπακλαβοΰ νά τούν ΐστέλου; 
ώαραγλΐ νά τούν ίστέλου; Γιατ’ 
εν φαννάνου καλέ κί τις γειτόνισ- 
σις μου; Αυτές χάν γριές ποδνιν 
ιίά ξέρουν.

’ ΙΙβγιν στού παναθοϋριν κ’ι φώ 
ναξιν:

— Μάρ’ ’Αππουστή τοϋ Σού- 
ρουκλου! Μάρ’ Χουραδιά τοΰ 
Τουρλούγκαυ! .Μάρ’ Τσακαλίά 
τοΰ Χατζησούβλου I ’Έν άκού'ίτι 
μαρή! Έλαστι κί σάς θέλου μιάν 
ϊστιγμήν!

Σέ λιάκιν ήρταν κι’ οί τρεις, 
κι ή Τσακαλιά κι’ ή Άππουστή 
ν.ί ή Χαραδιά, κί λέει τις ή Τε- 
στικουράνινα:

— Αΰριον εινιν τοϋ γαμπροΰμ 
μου ή μέρα κί θέλου νά μί πήτι τί, 
νά τούν ίστέλου, γιατί ίβώ έν κό- 
βγει τού κιφάλιμ μου.

Τότε λέει την ή Χαραδιά:
— Νά τούν ίστέλης ίμπακλα- 

οοΰ.
Ηιτιέτι τότε ή 'Τσακαλιά τοϋ 

Χατζησούόλου κί λέει:
- Ττέ! Αμ τέλεια μπακλα- 

βοΰ Οά τούν ΐστέλιτι; ’Έβλαψίν 
τουν έναν ττάσιν σαραγλί; Φτά
νει τουν.

ΙΙέρνει τότι τούν λόουν ή Χα- 
ράδιά τοΰ Τουρλούγκου κί λέει 
της:

—- Μαρησσές, ήλουλλάθηκί τι 
κί θά τούν κάμιτι σαραγλί; Ή- 
στραβουκαχάλυσίν τουν, ττέ, ττέ!
Εναν σινΐν μιλιτάτα νά τούν κά- 
ιιτι κι’ εξ’ άπ’ τήν πόρταν! Ίβώ 
τούν γαμπρόμ μου, πού νάνιν χί
λια τά χρουνάκια του, μιλιτάτα 
τούν έστειλα στήν γιρτήν του κί 
σές γιατί Ι'έλτ;τι τοτουνοΰ τοϋ κι- 
ροΰ νά κάμιτι τούμ μιάλουν;

'Έχεις μαρή βότυρουν κί 
μέλιν κι’ άσπρουν άλεϋριν γιά νά 
κάμης σαραγλοϋ κί μπακλαβοϋ; 
Ιβώ λέου μήϊ μιλιτάτα νά μήν 

κάμουμουν. Δυό πήττες κατουμμά 
ρια φτάννουν τουν κι’ έν τούν ή- 
στραβόβλαψαν τά παραπάνου.

"Εκατσαν τότι κι’ έκαμαν τά 
κατουμμάρια, έβαλάν τα στού τσι ■ 
ν’ιν κι’ Ιδεκάν τα στού μικρόν κου 
ρίν τής Τεστικουράνινας, πού 
’ταν ΐκεϊ νά τά πάη στοΰ γο;μ- 
προΰ. Τ’ ’Αμηρισσίν (έτσι τδλεα-ν 
τού κουρίν) χάν ΰπήϊν στοΰ γαμ
πρού στοΰ Κοτσαπουγιαύκη, ήρε- 
τηςίν του ή συμπεβΟέρα.

— Τί μ’ πού κάμνει ή μάννασ 
σου; Καλά ’νιν: Είπισ σοι τίποτα 
νά μοϋ πής;

Κί τ’ ’Αμγ^ρισσίν τ’ άφουρισμέ- 
νου (λέει κι’ ένας παληός λόους 
άπού μικρόν κι’ άπού λουλλόν μα
θαίνεις την άλήθειαν) λέει την:

-— "Εμ μ’ είπιν ή [ΐάνναμ jiO’J 
τίποτα νά σί ποϋ άμ ήταν ΐκεΐ ή 
τ-.ταμ μου ή ’Αππουστή, κι’ ή Χα 
ράδιά κι’ ή Τσακαλιά κι’ είπιν ή 
μιά νά κάμουμουν μπακλαβοΰ γιά 
τούγ γαμπρόν. Κι’ είπιν ή άλλη, 
τέ κι’ έν τούν ήστραβόβλαψαν ΐά 
σαραγλί, κατουμμάρια νά τούμ 
•/.άμουμουν. Κί τότε είπαν βοΰλες.

- ■ Κατουμμάρια, κατουμμάρια 
κί πουλλά ~ου μαζίν εΐνιν.

Ήθύμωσιν τότε ή Κατζαπουγι- 
ούκενα κί λέει στ’ ’Αμηρισσίν:

— Πάρτα οέ τα ’μπρος τά πί- 
σου τά κατουμμάρια σας πού νά 
καβήτε σές κι’ αύτάς! Νά, τά 
χτυπάτε στο κεφάλια σας! Τέτγις 
ήσταν λάατί μου, κακοχρουνάχη- 
τι, παληουπατσαβοΰρις! ’Απού δώ 
νά μήν ξαναπατήσητι, μήϊ νά σάς 
μιλήσου, μήϊ νά σάς δοϋ!
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Σατωρριάνδου 4, 7ο$ όροφο? 
Γραφεϊον 14 -- Τηλέφ. 535.066

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑί
ΛΔΡΕΑΝ ΣΑΡΑΦΗΝ

Σατοίβριάνδου 4> 7ο$ όροφο?
Γραφεϊον 14

Άν$ κατά τις αρχές τού έκτου αι
ώνα, ένας μοναχός, πού τό πάθος 
ταυ ήταν οί χρονολογίες, δέν εΐχε 
κάνει λάθος στούς υπολογισμούς του, 
δέν θά ήταν τό 1 965 αύτό πού έορ- 
τάζουμε σήμερα τόν ερχομό του, άλ
λά τό 1968.

Ό άνθρωπος που έκανε τό λάθος 
αυτό, ήταν ό Διονύσιος δ Μικρός. Οί 
μελέτες του τού εΐχαν έπιτρέψει νά 
καθορίση μέ ακρίβεια —- έτσι του
λάχιστον πίστευε — τή χρονολογία 
τής Γεννήσεως τού Χριο ιου. Άπό 
τότε, χρονικογράφοι κΓ ιστορικοί 
πήραν τή συνήθεκχ ν αναφέρουν τά 
γεγονότα μέ βάσι τή χρονολογία αύ

τής Γής, πού δέν εΐναι Χριστιανοί, 
έχουν άλλες χρονολογίες. Μ’ άλλα 
λόγια, η I Ίανουαρίου ή τό αντί
στοιχό της αλλάζει ανάλογα μέ τις 
διάφορες χώρες.

Στούς Κινέζους πρώτα - πρώτα 
(κι ένας άνθρωπος στούς τέσσερις 
πάνω στή Γή εΐναι Κινέζος), όσους 
τηρούν τις παραδόσεις, ο πρώτος 
μήνας άρχιζε» μέ ιή νέα σελήνη, πού 
εΐναι πλησιέστερη στήν ήμερα δπου 
ο ήλιος καταλαμβάνει τό μέσο τού 
Υδροχόου. Ταυτόχρονα ή χρονολο
γία τους αρχίζει τώρα άπό τήν έπα- 
νάστασι τού 1911. Κατά συνέπεια 
τό 1 965 εΐναι τό έτος 54 γΓ αύ-
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Διευθύνσεις συμφώνως τφ Νόμω. 
Υπεύθυνος:

Άγ. Μελετίου 67 — ’Αθήναι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου: 
δδΒΣΪΙδΠΜΟΣ ΣΗΑΒΒΗΗΣ 
Πάτμου 44—Άθήναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

έκφράζουν Υποχρεωτικά καί τάς

Σννέχεια έκ τή$ 1η$ σελιδο$) 
κόσμο, είναι, πράγματι, κάπως πε- 
ερίεργο. Και όμως ολη αυτή η με- 
ταύοΛή έγινε μ' εναν απΛούστατο 
τροπο. Ένα πρωί η γυναίκα του ε- 
φύγε ατιο το σπίτι, μαζί μέ τον ξά
δερφό του, χωρίς να καταΛάόη κΓ 
αυτός πως εγινε το πραγμα. /Δυο μέ
λη απ την οικογένεια ελειψαν έτσι, 
σε μιά ήμερα. Από εξη, που ησαν 
στο σπίτι, έμειναν τέσσερες. Έπει
τα ελειψαν τά δυό παι-δια. Κάποιος 
πλούσιος θειος τους, επειοή αρχισαν 
να μεγαΛώνουν και ησαν χωρίς προ
στασία σπόν κόσμο — ή μητέρα 
τους εργαζόταν ώς ταμίας σέ κάποιο 
κατάστημα καί δεν τής έμεινε και
ρός νά έπιμεληθή; την ανατροφή 
τους, τώρα πού είχε λείψει καί ή α
δερφή της άπ*  τό σπίτι — άνέλαβε 
να τα βαλη εσωτερικά, μέ έξοδα 
του, σέ κάποιο παρθεναγωγείο. Φύ- 
γαν καί τά παιδιά. Από τέσσερες 
εμειναν δυο. Ό κόσμος άρχισε νά 
μιΛάη. Έλεγαν πως ό Ποοξινός τά 
είχε ψήσει με τήν κουνιάδα του καί 
γι αυτό έδιωξε τά παιδιά άπό τό 
σπίτι. Αύτό όμως δέν ήταν αλήθεια.
Η κουνιάδα του τά είχε ψήσει μέ 
τόν προϊστάμενό της και, ύστερ’ ά
πό λίγον, καιρό, έγινε γυναίκα του.
Εφυγε κ’ ή κουνιάδα του. ’.Από δύο, 

μέσα στό σπίτι, έμεινε ένας. Έτσι," 
μέ τον άπλουστερο καί φυσικώτερο 

■ ράπο, ό :Πέτρος Παξινός κατάφωρε 
νά μείνη μοναχός του στον κόσιμο. 
1 ό πράγμα του κόστισε στήν αρχή.
Ολα αυτά τά πρόσωπα, πού τόν εί

χαν έγκαταλείψει μ’ έναν τόσο σκλη
ρό τρόπο, σά νά εΐχαν συνωμοτήσει 
εναντίον του, εξακολουθούσαν νά του 
είναι αγαπητά καί τ’ άποζητοΰσε, 
στήν έρημιά του, μέ όλο τό κακό, 
που τουκαναν. "Ύστερα, συνήθισε. 
Κι άν^έλειπαν οί μεγάλες μέρες, 
που τού θύμιζαν κάποια πράγματα, 
θά έφτανε νά πτστέψη πώς ποτέ δέν 
είχε οικογένεια.

Τό χιονόνερο εξακολουθούσε έξω 
νά πέφτη ψιλό καί στρωτό άπό ένα 
μαύρο, κατασκότεινον ούρανό, χωρίς 
άστρα. Ποτέ ό Παξινός δέν ένοιωθε 
τόσον ισορροπημένη τήν ψυχή του, 
όσο τήν ένοιωθε μέ τά σύννεφα, τή 
°Ρ°χή, τόν άνεμο. «Μακάρι νά κάνη 
τέτοιον καιρό και αύριο», εΐπε μέ
σα του, όταν θυμήθηκε πάλι, άπ’ τις 
φωνές κάποιων παιδιών, πού λέγανε 
τα κάλλανδα, στήν πόρτα τού καφε
νείου, πώς αύριο ξημέρωναν Χρι
στούγεννα.

’Εκείνη τή στιγμή, άνοιξε ή πόρ
τα τοϋ καφενείου καί μπήκε μέσα 
κάποιος ήλι.<ι«>μένος κύριος, πού άρ
χισε νά κυτττάζη όλόγυρα στά τρα
πέζια, σά νά γύρευε κάποιον. Ό Πέ
τρος άναγνώρισε τό φίλο του Πελο
πίδα^ Αμιρά. Ποιόν νά ζητούσε τά
χα; Γοΰ φώναξε. Εκείνος έκανε ένα 
κίνημα ευχαριστημένου άνβρώπου, 
πού πέτυχε τό σκοπό του.

~ Γέλος πάντων, σέ άνακάλυψα... 
του εΐπε.

—Μέ ζητούσες; τόν ρώτησε ό Πέ 
τρος.

’Σέ γυρεύω δυσ ώρες στά κέν
τρα πού συχνάζεις, αγαπητέ μου. 
Σήμερα βρήκες νά χαθής;

— Συμβαίνει τίποτε; είπε άνήσυ- 
! χος ό Πέτρος.
ί -Συμβαίνει άπλνούστοιτα, δτι αυ- 
. ριο έχουμε Χριστούγεννα καί δτι ή 

γυναίκα μου κ’ έγώ σκεφθήκαμε νά 
σε πσρακαλέσουμε νά ρθής νά γιορ
τάσουμε μαζί αύριο τό μεσημέρι.

Ο Πέτρος εύχαρίσπησε μέ συγκί
νηση.

—Μεγάλη ή ευγένεια σας νά μέ 
θυμηθήτε.

—Καμμιά ευγένεια... του εΐπε, 
μέ καλωσύνη, ό Άμιρας. Εΐναι ένα 
χρέος τών ανθρώπων, πού έχουν οι
κογένεια, γιά έναι φίλο πού εΐναι μό
νος του τέτοια μέρα. Ή ευχαρίστη
ση θά εΐναι δική, μας,

Ό Πέτρος ήταν πραγματικά συγ- 
κινημένος.

Συλλογιζόταν πώς ύστερ’ άπό δέ
κα χρόνια, θά έκανε πάλι Χριστού
γεννα μέσα σέ οικογένεια. "Εσφιξε 
το χέρι του φίλου του καί τουδωκε 
τό λόγο του πώς δε θά λείψη.

εΐναι: ή αγάπη, ή αμοιβαία έμπιοτο- 
σύνη, η I Ιίστις καί των δύο παραγόν
των τής ανθρώπινης άγωγής, τοΰ

1 Σχολείου καί τής Οικογένειας, τών 
Ζ\ι δασκάλων και τών Γονέων. Έάν 
λειψή αυτή κτίζουμμε στην άμμο, 
ματαιοπονούμε. Ό μεγάλος μας 
ποιητής Γεώργιος Δροσίνης, σέ ένα 
δίστιχο του κοπου λέγει έπι- 
γραμματικά καί πετυχημένα γιά τήν 

। πιοπη: «X α ρ ά σ τ ο ν, πού

«Οί γονείς ζοΰν άπ’ τή ζωή τών 
παιδιών τους, πονούνε μέ τούς πό
νους τους καί πεθαίνουν μέ τόν θά
νατό τους. Τό παιδί εΐναι σάρκα άπό 
τήν σάρκα μας καί τό αίμα μας 
καί προ παντός ή ψυχή μας. Εναι 
τά παραδείγματα ·μας, τά διδάγμα- ■ 
τά μας, οι αρετές ,μας ή οί έλλείψεις 
μας, πού ζούνε μέσα σ’ αύτά».

ΓΙώλ Τανέτ, Γάλλος καθηγητής.
λΛΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

Κατά καιρούς, στον αιώνα μας, ί 
πολύ μελάνη ξοδεύτηκε, έγινε μεγά
λη κατανάλωσις τυπογραφικού χάρ
του, εξαντλήθηκε τεραστία φαιά εγ
κεφαλική ουσία άπό τόν συγγραφικό 
κάλαμο καί τό παιδαγωγικό δαιμό
νιο σοφών λογοτεχνών καί παιδαγω
γικών μεγαλοφυϊών γιά τις σχέσεις 
τών γονέων καί διδασκάλων, διά τήν 
στενήν συνεργασίαν τ ώ ν δύο 
π ό λ ω ν τής ’Αγωγής, 
δηλαδή τού Σχολείου καί τής Οικο
γένειας.

Πολύχρονα παιδαγωγικά συνέδρια 
έγιναν σέ όλες τις έκπαιδεντικές 
περιφέρειες τού Κράτους μας εδώ 
και 40 χρόνια άπό τούς κορυφαίους 
παιδαγωγούς, έπιθεωρητάς Δηιμ. 
Σχολείων διά νά τονίσουν τήν μεγί- 
στην σημασίαν τής σύνεργα-

κατά κορφή Κορώνα 
τούρανού του, 'Ασάλευτο 
’ Αστρο Πολικό, τήν Π ί σ τ η 
έχει στό Nou του». Μέ τό ϊδιο πνεύ
μα κΓ ο άλλος επίσης μεγάλος Ποι
ητής μας ό ’ I ωάννης I Ιολέμης σε δύο 
ποιήματα του «ή δύναμις τής Πίστε-

Άλλά τελευταία διαπιστώθηκε ο
ι τι ό Διονύσιος ό Μικρός εΐχε άπα- 
τηθή "Ενας άξιωματούχος τής Κα
θολικής ’Εκκλησίας, ό σεβ. Μποργ- 
κοντζίνι - Ντούκσ, άρ.χιεπίσκοπος 
‘Ηρακλείας καί άποστολικός νούν
τσιος στήν 
μελέτη γιά τή Σταυρωσι, καταπιά
στηκε μέ τις χρονολογίες τού Διο
νυσίου. ΚΓ έφτασε έτσι στό συμπέ- 
ραρα οτι τό δράμα τού Γολγοθά έ
γινε τό έτος 30. ΚΓ έττειδή ό ’Ιη
σούς ήταν τότε τριάντα τριών ετών, 
βγαίνει τό συμπέρασμα δτι γεννήθη
κε στην πραγματικότητα τρία χρό
νια πριν άπό τή χρονολογία πού έ
χουμε σήμερα.

Ό Διονύσιος ό Μικρός εΐχε προσ
διορίσει τή Γέννησι τού Χριστού ;

ίτήσεως Ρώμης κΓ ί 
r'', μέ βάσι τή 

------------- ------„ 'ΐχε δεχθή τήν άν
τ ιστοί χία τού ίου έτους τής χριστι
ανικής χρονολογίας τό έτος 754 ά
πό κτήσεως Ρώμης.

Σύμφωνα μέ τόν άρχιεπίσκοπο 
Μποργκονπζίνι - Ντούκος ό Ιησούς 
έπρεπε νά εΐχε γεννηθή τό τεσσαρα
κοστό δεύτερο έτος τής βασιλείας 
τού Αύγουστου, τό ρωμαϊκό έτος 
750 κΓ όχι τό 753. Γιατί πράγμα
τι, τό 750 έγινε ή άπογραφή τής 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, καί δπως 
αναφέρει τό Ευαγγέλιο μέ την ευκαι
ρία τής άπογραφής αυτής ό ’Ιωσήφ 

ί κΓ ή Μαρία έγκατέλειψαν τή Ναζσ- 
I ρέτ γιά νά πάνε νά άπογραφουν στή 

Βηθλεέμ. Ό αρχιεπίσκοπος, άλλω
στε, στήριζε·, τις αποδείξεις του καί 
σέ πολλά άλλο: στοιχεία.

Ή διαφορά όμως τής χρονολογί- 
ι ας σύτής, δέν ένδιαφέρει παρά ένα 

μόνο μέρος τής Ανθρωπότητας. Γιαπί I 
I τό μεγαλυτερο^μέρος του Ίτληθυσμοΰ |

Ιταλία, γράφοντας μιά

y-Al------- ;------- 'juiupiut; Mf rwv
άποψεις της εφημερίδας. Τήν j 753 χρόνια άπό κ 
εύθύνην τής άκριβείαξ καί τοϋ ό πάττας 'Ιωάννης Β’ 
περιεχομένου των τήν φέρουν; διοκτίστωσι αύτή, είχε 
τνάντοτε οί συγγραφείς των |

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΝ : Παρα- 

καλοΰμεν όπως μας άποστεί- 
λδτε τήν συνέχειαν τοΰ μυθι
στορήματος τό συντομώτερον 
διά τό επόμενον φίλον. Εύχα- 
ριστοΰμεν.

Το μουσουλμανικό ημερολόγιο αρ
χίζει άπό τήν Έγειρα, άπό τήν ήμε
ρα δηλαδή πού ό Μσχχμεθ έγκατέλει- 
ψε τή Μέκκα γιά νά καταφυγή στή 
Μεδίνα, Ή ήμερα αύτή ήταν, γιά τήν 
ακρίβεια, ή 17 Ιουλίου 622. ΚΓ ε
πειδή τό μουσουλμανικό ημερολό
γιο βασίζεται στούς σεληνιακούς μή
νες, ό πρώτος μήνας τοΰ ίσλαμικοΰ 
έτους βρίσκεται σέ διαφορετικές ή
μερες άπό χρόνο σέ χρόνο· σέ σχέσι 
μέ τή δική μας χρονολογία.

Καί τό ίσραηλιτικό ημερολόγιο 
εΐναι σεληνιακό. Τό 1965 εΐναι γι’ 
αυτούς τό έτος 5726. Γιατί τό 5726 
6ά ρωτήσετε. Γιατί οι Εβραίοι χρο- 
νολόγοι καθόρισαν τή δημιουργία 
τοΰ κόσμου κατά τό έτος 3701 π.Χ.

Άλλά και στή Χριστιανική Δύσι 
I ή ημέρα τής Πρωτοχρονιάς έκανε πε- 

ριπάτους αρκετούς άπό τή μιά άκρη 
ώς τήν άλλη τοΰ ημερολογίου. Τήν 
εποχή τών Μεροβιγγειων ήταν ή ΐ 
Μαρτίου, τών Καρολιγγείων ή 25 
Δεκεμβρίου, υστέρα γιά ένα διάστη
μα ή 11 Νοεμβρίου.

Στό αναμεταξύ, οί Κοπετοί στή 
Γαλλία ώρισαν τήν Πρωτοχρονιά τό 
Πάσχα. ’Αλλά επειδή τό Πάσχα εί
ναι κινητή έ<.ρτή, ή Πρωτοχρονιά ά- 
πει/λεσε ένο είδος φυσαρμόνικας 
πού άνοιγε κΓ έκλεινε συνεχώς. ΚΓ 
επειδή δη,μιουργήθηκσ.ν έτσι χρόνια 
μέ δεκατρείς μήνες, αποφάσισαν ν’ 
άκινητοποιήσουν τήν Πρωτοχρονιά 
τήν 1η ’Απριλίου. "Οταν ή άρχή τού 
έτους μετατέθηκε άπό τόν Κάρολο 
Θ' στήν 1 Ίανουαρίου — κΓ αυτήν 
άκολούθησαν ο; περισσότερες χώρες 
τότε —■ πρό.σφεραν στήν 1 Απριλί
ου ψεύτικα δώρα τής Πρωτοχρονιάς. 
Άπό τότε έπεκράτησε νά λένε ένα 
ψέμμα την Πρωταπριλιά

Οικογένειας και τά καρ
ποφόρα άποτελέσιματα τών αγαθών 
σχέσεων τών Γονέων καί Διδασκά
λων.

Ό διαπρεπής κ. Γεώργιος Παλαι- 
λόγος, Γενικός Διευθυντής τής Παι
δαγωγικής Μαρασλείου ’Ακαδημίας 
(νύν συταξιούχος) άστήρ πρώτου 
μεγέθους ώς Παιδαγωγός, ώς άνθρω
πος, ώς Φιλόσοφος είς τό βιβλίον 
του «Σ χ ο λ ε ? ο ν κ α ι Ο ι- 
κ ο γ έ ν ε ι σ», εκδοσις 1930, 

: σελίς 9, είς τό κεφάλαιον «Αί σχέ- 
; σεις Σχολείου καί οικογένειας, ή α
νάγκη τής συνεργασίας» γράφει εν
δεικτικά τά πάρα κάτω:

«‘Η δ’ έ ν δ ε ι κ ν u ο μ έ ν η
Ή ά μ ο ι-

Ο ΠΑΤΙΡΑΪ ΜΟΥ ΚΛ.0ΕΤΑ!_ ΧΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ
(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος) 
εκεί τόν πατέρα μου στά σκοτεινά. 
Το ξεχνώ. Άλλά εκείνος βρίσκε
ται πάντα έκεΐ, καπνίζοντας τήν πί
πα του, βυθισμένος στις σκέψεις του.

—Γιατι δέν τόπε νά κοιμηθήτε, 
Μπαμπά;

-—Θά πάω, παιδί μου.
Άλλά δέν πηγαίνει. Μένει εκεί, 

καί σκέπτεται καπνίζοντας.
"Αρχισα ν’ ανησυχώ. Δέν μπορώ 

νά καταλαβω.
Τι μπορεί νά σκέπτεται; Μιά 

ρά τόν ρώτησα.’
—Τί σκέπτεσθε, Μπαμπά;
—Τίποτα μοΰ άπήντησε.
Μιά άλλη φορά τόν άφισα εκεί 

καί πήγα νά κοιμηθώ. Ξύπνησα όμως 
ύστερα άπό μερικές ώρες καί πήγα 
στήν κουζίνα γιατί διψούσα. Έκεΐ 
ήταν. Ή πίπα του ήταν σβυστή άλ
λά καθόταν έκεΐ μέ τά μάτια καρ
φωμένα σέ μιά γωνιά τής κουζίνας. 
"Υστερα άπό λίγο rrou συνήθισα στό 
σκοτάδι καί ήρτια νερό τόν παρετή- 
ρησα καλύτερα. Καθόταν άκίνητος 
μέ απλανή μάτια βυθισμένος στις 
σκέψεις του. Νόμιζα πώς δεν κατά
λαβε πώς ήμουνα κοντά του. Τρόμα*  
ξα.

—Γιατί δέν πηγαίνετε νά κοιμη- 
θητε. Μπαμπά;

—Θά πάω παιδί μου, μου άπήν
τησε. Μή μέ περιμένεις.

Μά κάθεσθε ώρες εδώ. Τί σκέ
πτεσθε;

—Τίποτα, παιδί μου. Τίποτα. Μέ 
ξεκουράζε.’,. Αύτό εΐν’ όλο.

Ό τρόπος του ήταν πειστικός. 
Δέν φαινόταν στενοχωρημένος. Ή 
φωνή του ήταν σταθερή καί εύχάρι- 
ατη. "Οπως πάντα. Άλλά έγώ δέν 
μπορούσα νά τό καταλάβω. Πώς ή- ι 
ταν δυνατόν νά ξεκουράζεται πάνω ί 
σέ μιά ξύλινη καρέκλα, καθόλου ά- 
νατταυτική, τέτοια ώρα μέσα στό j 
σκοτάδι;

Σκέφθηκα όλες τις πιθανότητες. 
Δέν μπορεί νά στεναχ6>ριόταν γιά 
χρήματα. Δέν είχαμε πολλά άλλά ό
ταν είχαμε οικονομικές, δυσκολίες δέν 
τις κρατούσε κρυφές. Δέν ήταν καί 
ζήτημα άγείας. Μπορεί νά είμαστε 
Φτωχοί άλλά είμαστε πλούσιοι σέ υ
γεία. (Κτύπα ξύλο, δπως θ'άλε-γε καί 
ή μητέρα μου) Τί μπορεί νά ήταν; 
Δέν μπορούσα νά τό εξακριβώσω 
κΓ αύτά μέ έβαζε σέ άνησυχία.

Μήπως σκεπτότανε τά άδέλφια 
του στήν πατρίδα του; ’Ή τήν μη
τέρα καί τόν πατέρα του; Άλλά εΐ
χαν πεθάνει όλο:. Καί δέν θά ήταν 
δυνατόν νά τούς σκέπτεται έτσι κά
θε βράδυ ύστερα άπό τόσα χρόνια. 
Μά τι λέω; Δέν φαίνεται νά σκέπτε
σαι. Φαίνεται τόσο ήσυχος, τόσο εύ- 
χαριστημένος. "Ισως νάναι κΓ αυτό 
πού λέει. "Οτι ξεκουράζεται. Μά δέν 
μού φαίνεται φυσικό, κΓ άνησυχώ.

Άς ήξερα μόνο γιά ποιο πράγμα 
σκέπτεται, ©ά μπορούσα ίσως νά 
τόν βοηθήσω. Ίσως όμως νά μή χρει 
άζεται βοήθεια. Νά ξεκουράζεται έ
τσι. Τότε δέν θά; άνησυχουσα πιά.

Γιαπί νά κάθεται έκεΐ στό σκοτά
δι; Μήπως άρχισα νά φυραίνη τό μυ
αλό του; "Οχι, δέν εΐναι δυνατόν. 
Εΐναι μόνον 53 έτώνς καί τά έχε:

φθ-

τετρσχόσια δπως λέμε. Στήν πρα
γματικότητα εΐναι ό ίδιος άπό κάθε 
άποψη. Τρελλαίνεται γιά τά φασόλια 
διαβάζει τήν ίδια έφημερίδα καί πι
στεύει δτι τό κόμμα του θά σώση 
τήν χώρα. Εΐναι ό ίδιος καί δέν φαί
νεται νά έχη γεράσει καθόλου τά τε
λευταία πέντε χρόνια. ' Ολοι λένε 
πώς διατηρείται καλά. Εξακολουθεί 
όμως νά κάθεται σιωπηλός δλη τήν 
νύχτα ώς τις πρωινές ώρες, μέ τά 
μάγια ανοιχτά μέσα στο σκοτάδι κα
πνίζοντας την πίπα του.

Έάν εΐναι δπως τό λέει, έάν τόν 
ξεκουράζει πραγματικά, δέν πειρά
ζει. Άλλά άν δέν είναι; 'Ίσως νά 
χρειάζεται βοήθεια. Γιατί δέν μιλά; 
Γιατί δέν τό φανερώνει; Γιατί δέν 
αντιδρά άλλά κάθεται έκεΐ χωρίς νσ 
κάνη τίποτα;

Στο τέλος άρχισα νά θυμώνω. 'Ί
σως άπό ανικανοποίητη περιέρ
γεια. "Ισως από άνησυχία. Πάντως 
εΐχα θυμώσει πολύ.

—Μήπως σάς συμβαίνει τ·ποτα, 
Μπαμπά;

Για'. ι δέν

παιδί μου, απολύτως

VU-
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Αύτήν τήν φορά ήμουνα άποψασι- 
σμένος νά φθάσω σέ κάποιο άποτέ- 
λεσμα.

— Γιαπ ί τότε κάθεσθε αύτου ολο
μόναχος καί σκέπτεσθε δλη τή 
χτα;

—Μέ ξεκουράζει, παιδί μου 
μου αρέσει.

Δέν έκανα τίποτα. Αύριο θά 
θόταν στήν ΐδια θέση πάλι καί 
βυθιζόταν στις σκέψεις του. Ένα
μως άνησυχούσα. Εΐχα θυμώσει και 
δέν εννοούσα νά σταματήσω.

—Μά τι σκέπτ&σθε, Μπαμπά; 
Γιατί κάθεσθί: έκεΐ; Τί σάς στενάχω
ρε?, Τί σκέπτεσθε.

-—Τίποτα δέν μέ στενάχωρε? 
παιδί μου. Είμαι πολύ καλά. Ξεκου
ράζομαι μόνο. Πήγαινε νά κοιμηθης.

"Επεσε ό θυμός μου άλλά ή άνη
συχία δέν μ άφινε. "Ηθελα μιά πιό 
συγκεκριμένη απάντηση. Φαινόταν 

. τόσο άνόητο. Γιατί δέν μου τό έλε
γε; "Εννοιωθα πώς θά τρελλαινάμου- 

ί να άν δέν μάθαινα τήν άλήθεια. Και 
, έπέμεινα:

—ΛΛα τί σκέηττεσθε, Μπαμπά; Τί 
| ακριβώς σάς βασανίζει;
,. —Τίποτα, παιδί μου. Τίποτα τό 

Σκέπτομαι διάφορασυγκεκριμένι 
πράγματα.

’Απελπίστηκα. Δέν θά μου έλεγε 
ποτέ.

’Απόψε εΐναι πολύ άργά. Στον 
δρόμο έξω έχει ησυχία καί τό σπίτι 
εΐναι σκοτεινό. ’Ανεβαίνω σιγά σιγά 
τις σκάλες προσπαθώντας ν’ άποφύ- 
Υω τά σκαλοπάτια πού τρίζουν. Ά
νοιξα σιγά μέ τό κλειδί μου καί πα
τώντας στά νύχια έφτασα στό δωμά
τιό μου. Ξ-εντύθηκα άλλά τότε θυμή
θηκε πώς διψούσα. Ξυπόλητος πάω 
στήν κουζίνα καί πριν νά φθάσω έκεΐ 
ξέρω πώς θά τόν βρω νά κάθεται 
στήν συνειθισμένη θέση του.

Μέσα στο σκοτάδι διακρίνςο τήν 
ακινησία του, τά απλανή μάτια του 
νά κυττάνε μπροστά. Δέν φαινόταν 
δτι κατάλαβε τήν παρουσία μου.

Δέν μ3 ακούσε πού μπήκα μέσα. 
Στάθηκα ήσυχα στήν πόρτα καί τόν 
παρατηρούσα.

"Ολα ήταν σιωπηλά μόνο οί μι
κροί θόρυβοι τής νύχτας ακούονταν. 
'Άρχισα νά τούς διακρίνω καθώς 
στεκόμουνα έκεΐ ακίνητος. Τα τικ— 
τάκ του ξυπνητηριού στό ψυγείο. Τόν 
θόουβο ένός αυτοκινήτου πού περ
νούσε μακρυά? Τό θρόισμα τών χαρ
τιών στό δρόμο πού τά έπαιρνε ό α
έρας καί τις ρυθμικές αναπνοές τών 
άλλων που κοιμόνταν στά γειτονι
κά δωμάτια.

Ο λαιμός μου εΐναι στεγνός καί 
θυμήθηκα ότι πήγα γιά νά πιω νε
ρό. Μπαίνω μέσα οπήν κουζίνα.

—Καλησπέρα, Μπαμπά, τού λέω.
— Καλησπέρα, παιδί μου.
‘Η φωνή του είναι σιγανή καί ο

νειροπαρμένη. Δέν αλλάζει θέση ού
τε γυρίζει τό βλέμμα του.

Τό λιγοστό φως Τίου μπαίνει απ’ 
τή λάμπα τού δρόμου δείχνει πιο 
σκοτεινό ακόμα τό δωμάτιο. Βρίσκω 
τόν διακόπτη κΓ ανάβω τό ψώς.

Τινάζεται έπάνω σάν νά τόν χτύ
πησαν.

—·Τί συμβαίνει, Μπαμπά; Τι έ- 
παθες; τόν ρωτώ.

—Τίποτα, μού λέει απότομα. 
Σβύσε μόνο τό ψώς.

Σβύνω τό φώς και πίνω σιγά - σι
γά τό νερό. Πρέπει μέ ήρεμίσ νά δώ 
τι μπορώ νά μάθω.

Γιατί δέν πάτε νά κοιμηθήτε; Για~ 
τί κάθεστε έδέ> τόσο άργά μέσα στό 
σκοτάδι; τόν ρωτώ πάλι.
—Είναι ώρσια, μού λέει. Δέν μπο

ρώ νά συνειθίσω οιά φώτα. Δέν εί
χαμε φώτα, όταν ήμουνα μικρός στό 
χωρίο μου· - .

‘Η καρδιά μου κιύπησε δυνατά 
καί κόπηκε ή αναπνοή μου. ’Άρχισα 
νά καταλαβαίνω. Θυμήθηκα τ·ς ι
στορίες πού εΐχα ακούσει μικρός 
γιά ένα χωριουδάκι κάπου σέ μιά ά
κρη τής Εύρώπης, καί ξαναέιδα ένα 
μικρό άγόρι νά γυρίζη μέ τά πρό- 

/ βατα τήν ήμερα έξω στά βουνά καί 
ί τό βράδυ νά κάθεται μπροστά σ’ έ- 
| άναμμένο τζάκι. Τό παιδί έκεϊνο 
ί ήταν ό τεστέρσ.ς μου. Μήπως ξαναζού 
1 σε τά παιδικά του χρόνια έτσι πού 
ί καθόταν κάθε βράδυ, Μήπως νο- 
। σταλγούσε τά μέρη εκείνα πού δέν 
■ θά ξανάβλεπε ποτέ; Μήπως τά έπι- 
! σκεπτότανε κάθε βράδυ μέ τήν φαν- 
j ταο ία του;
; Στάθηκα άρκετή ώρα στήν πόρτα 

καί τόν κύτταζα μέ κατανόηση. Εΐ
χα νοιώσει τή νοσταλγία του. Τή να- 
οπαλγία τού μετανάστη.

—Δηλαδή δέν έχετε τίποτα, πα
τέρα; Κάθεσαι έτσι στό σκοτάδι γι
ατί σάς αρέσει; τόν ρώτησα μέ μιά 
χαρούμενη φωνή πού δύσκολα μπο
ρούσα νά τή συγκροτήσω.

—Βέβαια μού εΐπε. Δέν μπορώ 
! νά σκεφθώ μέ αναμμένα φώτα.
j Άφισα τό ποτήρι μου καί γύρισα 

νά πάω στό δωμάτιό μου.
—Καληνύχτα, Μπαμπά.
Δέν άντεξα δμως στον πειρασμό 

ι·ά μ?]ν ξαναρωτήσω πάλι:
—Καί τί σκέπτεσθε, Μπαμπά;
Ή ψωνή του φάνηκε σάν νά έρχό-

ο- u ν ε ν ν ό η σ ι ς Οικογένειας 
—’Σχολείου ειλικρινής καί μετά κα
λής θελήσεως συνεργασία άμφοτέ- 
ρων πρός έπίτευξιν του κοινού σκο
πού τ.έ., τής ορθής άγωγής καί προ- 
σηκούσης πατδεύσεως τοΰ παιδός.

Σχολειον — Οικογένεια έχουσιν 
έξ ίσου άποχρέωσιν πρός επιδίωξιν 
καί ένίσχυσιν τής ποθητής συνεργα
σίας».

Ή συνεργασία όμως αύτή, άπσ- 
ραίτητη αύτή καθ’ έαυτήν, διά νά 
καρποψορήση καί νά φέρη τά πο- 
Οούμενα πλούσια άποτελέσματά της, 
χρειάζεται νά στηριχθή σέ βάθρα 
γερά, άτράνταχτα, αιώνια.

Καί τό άθάυατο, τό Ιδεώδες βά
θρο, κατά τήν ταπεινήν μας γνώμη

ΣΥΝΗθΕΙΗ ΙΟΝ ΗΜΕΡΩΝ
08 ΕΥΧΕΤΗΡΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ζωή

«Μή φοβηθής 
αυτόν που έστήριξε 
στήν Π ΐ σ τ η έπάνω 
τήν ελπίδα, 
τον είδα οπή 
νά μάχεται
μά ιτάντα ’Ανίκητο τόν εΐσα».
Νομίζω δέν χρειάζεται φιλοσοφία 

καί μεγάλος δείκτης νοημοσύνης, διά 
νά νοιώσουμε τήν αλήθεια αύτήν, 
πού εΐναι φανερή άμεσα, εΐναι αυ
ταπόδεικτη άπό τό μεγάλο διδάσκα
λο τής ζωής μας; τήν π ε ΐ ρ α 
αύτόν τόν καρπό τού χρόνου καί τού 
νού τών ανθρώπων.

Ό έξαίρετος καθηγητής τής Παι
δαγωγικής στό Πανεπιστήμιο τής 
Γενεύης καί Δ)ντής τοΰ Ινστιτού
του «Ζάν—Ζάκ Ρουσσώ» κ. (Ροβέρ
τος Δατράνς, στό σύγγραμά του «τά 
παιδιά μας και έμεΐς», Γενεύη 1954, 
κατά άριστοτεχννκή μετάφραση, τού 
επιθεωρηπού Β” ΓΙεριφερείας Τρικά
λων κ. Άν Τοεκά τό 1962 διά νά κα
τάδειξη τήν μεγάλην σημασίαν τής 
πράξεως Παιδαγωγού καί 
τής ευθύνης tgw Γονέων λέγει χαρα- 

, κτηριστικά:
Π ρ ώ τ η προυπόθεσις

ν ε ι ς

Χριστούγεννα. . . Πρωτοχρονιά... 
Είναι ή περίοδος πού σ’ ολο σχεδόν ' 
τόν κόσμο, στό δυτικό τουλάχιστον, । 
οί άνθρωποι πού τηρούν τά έθιμα αν
ταλλάσσουν ευχές καί κάρτες.

Πρόκειται, έν τούτοις, γιά μιά συ- । 
νήθεια σχετικώς πρόσφατη, γιατί οί 
πρώτες ευχετήριες κάρτες δέν είδαν 
τό ψώς παρά τό 1846. Μερικοί θά 
υποστηρίξουν ασφαλώς ότι ή παρά- 
δοσις είναι πολύ πιο παλιά, άφού ή 
συνήθεια τών μποναμάβων υπήρχε 
στή Ρώμη άπό τά πανάρχαισ χρό
νια κΓ ότι τά δώρα αύτά, πού εΐχαν 
συχνά τή μορφή διακοσμημένων πή
λινων πινακίδων, είχαν επιγραφές ό
πως αύτή; «Ευχές ευτυχίας γιά τόν 
καινούργιο χρόνο».

ΐ Κατά τά μεταγενέστερα κάπως 
χρόνια οί γερμανικές γκραβούρες 
σέ ξύλο ή χαλκό γνώρισαν μεγάλη 
έπιτυχία κατά τόν δέκατο πέμπτο 
καί δέκοττο έκτο αιώνα. Αργότερα, 
δηλαδή κατά τό τέλος του δ&κάτου 
όγδοου αιώνα, ή συνήθεια τών διακο
σμημένων μέ τό χέρι έπισκ&πτηρίων 
ξαναφάνησε στή Γαλλία, τή Γερμα
νία καί τήν Αυστρία. Οί κάρτες αυ
τές, πού διασώζονται σήμερα σέ ουλ 
λογές, ήταν άπό μετάξι ή δαντέλλα, 
μέ λεπτά σχέδια καί συχνά ήταν στο 
λισμένες μέ κινητά πρόσωπα πού ά
νοιγαν ένα παράθυρο ή ξετύλιγαν 
μιά περγαμηνή γιά νά άποκαλυψουν 
τό μήνυμα τού αποστολέα.

Η ευχετήρια κάρτα ύπό τή σημε
ρινή της μορφή εΐναι κυρίως προϊόν 
τής βικτωριανής Αγγλίας — ήταν 
ίσως ιδέα του συζύγου τής βασιλίσ- 
σης Βικτωρίας, τού πρίγκηπα Αλ
βέρτου, ό όποιος, άλλωστε, εΐχε ει
σαγάγει άπό τή Γερμανία τήν πα- 
ράδοσι τού Χριστουγεννιάτικου Δέν
δρου. 'Όπως κΓ άν έχη τό πράγμα 
όμως, εκείνος πού παράγγειλε τήν 
πρώτη ευχετήρια κάρτα ήταν ένας 
φίλος του πρίγκηπα, ό Χένρυ Κόουλ, 
ιδρυτής και διευθυντής τοΰ Μουσείου 
Βικτωρίας καί Αλβέρτου. Ή κάρτα 
αύτή, σχεδιασμένη κατά διαταγή του 
άπό τόν Τζών Κάλκστ Χόρσλεϋ, μέ
λος τής Βασιλικής 
γραφικής, τυπώθηκε < 
πα καί πουλήθηκε ι 
1864.

Ή γενίκευσι τής ί 
γραφίας — καμμιά 
χρόνια αργότερα — έπρόκειτο ν’ α
νάπτυξη τεράστια τήν πώλησι τών 
(Συνέχεια εΙ$ τήν 4ην Σελίδα)

γ ώ γ η σ ι ν παιδιών μέ κάθε δυ
νατή πιθανότητα έπιτυχίας εΐναι νά 
ξέρει καλά πιά προσπάθεια θά χρει- 
ασθή νά καταβολή καί ποιος θά εΐ
ναι ό σκοπός, πρός τόν όποιον θά 
κστατείνη ή προσπάθεια του αύτή. 
Παιδαγωγός θά πη: νά δώ
σουμε στό άνθρώπινον όν, κατά τήν 
περίοδον τής άναπτύξεώς του, τά 
πνευματικά καί τά ήθϊκά έφόδια, 
πού θά του έπιτρέψουν νά ζήση έντι
μα. Νά μάθη τό παιδί νά ζή καί νά 
Φέρεται καλά, νά χρησιμοποιή τήν 
έλευθερία του σωστά καί νά αισθάνε
ται τόν εαυτόν του ύπεύθυνον γιά 
τις πράξεις του. Αύτό είναι•-Άγω-

I Υή»·
Δέν βρίσκεται περίεργον καί αλ

λόκοτο τό γεγονός, δτι ή πιο δύσκο
λη Τέχνη, αυτή του νά εΐναι 
Πατέρας καί Μητέρα 
δέν διδάσκεται πουθενά»; γράφει

I πάλιν ό ίδιος σέ άλλη σελίδα.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

"Οπως ή Πολιτεία καί ή υγιής 
‘Ελληνική Κοινωνία έχει τήν εύλογη 
αξίωση άπό τους ιερείς τού Ναού 
τής Παιδείας γενικά τούς ’Εκπαιδευ
τικούς λειτουργούς, καθηγητάς και 
διδασκάλους νά έμψοροΰνται άττό 
Κοσμοθεωρία μετά άθά- 
νατα Έ λ λ η ν οχ ρ ι σ τ ι α ν ι-
κ ά Ί 5 α ν ι ά, τής Θρησκείας 
Πατρίδος — Οικογένειας καί νά συ
νεχίζουνε τις γερές Οικογενειακές 
Ελληνικές άθάνατες παραδόσεις τής 
Φυλής μας, έτσι καί άπό τούς γο
νείς ή Πολιτεία καί ό φορευς τού 
πολιτισμού, το Σχολε?ον μέ τούς 
λειτουργούς του, έχει τήν άξίωση 
καί αύτός νά φέρουνε μέσα τους τόν 
καλό σπόρο του Αγαθού, τής 
Αρετής, τής ‘Αλήθειας.

Νά μην είναι «κίβδηλα νομίσματα 
καί κύμβαλα άλλαλάζονται», άλλά 
νάναι χρυσός, άδάιμας στήν 
β ι ο θ ε ω ρ ί α τους, στήν πί- 
στι τους, στις προαιρέσεις καί τις 
ενέργειες τους.

Ό σοφός παιδαγωγός καί Δ)·ντής 
Παιδαγωγικής Ακαδημίας άξιότιμος 
κ. Θεόδωρος Χαραλαμιτίδης στό βι- 

ί βλίο του «θέματα παιδείας καί πο- 
। λιτισμού» καί στήν σελίδα 121 γρά- 
|φει τά παραικόποί άξιομνημόνευτα :τά παραικάτού Αξιομνημόνευτοι : 
«Συνήθως 
νομέ 
λείο

’Ακαδημίας Ζω- 
σέ χίλια άντίτυ- 
οτό Λονδίνο τό

έγχρωμης τυπο- 
δεκσπενταριά

ταν άπό πολύ μακρυά. *Ηταν  σιγα
νή άλλά σταθερή.

—Τίποτα, μού είπε. Τίποτα τό 
ίδιαίτερσ

γ · · - - Σ χ Ο
....... ... ωσάν ό άνθρωπος νά ζή μέ
σα σένα πύργο, έρμητικά απομονω
μένος άπό τό περιβάλλον του, τό ά
ψυχο ή τό κοινωνικό. 'Ωσάν έπίσης, 
ή κληρονομικότης καί ή ί'διαιτ&ρα Οι
κογενειακή ανατροφή νά μή παίζουνε 
κανένα ρόλο στή ζωή μας! ’Αλλοί
μονο στήν κοινωνία εκείνη, στή χώ
ρα εκείνη, πού μέ σταυρωμένα χέ
ρια περιμένει θαύματα άπό τήν 
έκπαίδευσι, οσο καλά όργανωμένη

, κΓ άν εΐναι.
Επιστέγασμα δλων εΐναι ή χριστια 

νίκη, ήθικοθρησκευτική. ύποθεμελίω- 
σις τής ζωής μας. Γιατί ό Χρι
στιανισμός εΐναι ή άνωτά- 
τ-η έκδήλωσις θρησκευτικότητος καί 
τά χριστιανικά θεϊκά διδάγματα του 
ασφαλής οδηγός γιά

έθνη
καί τήν ’Ανθρωπότητα».

‘Ο άνθρωπος έκτος άλλων πολλών 
καί διαφόρων άνοίγκών, έχει καί πολ
λές πνευματικές ανάγκες, πού μόνο 
ή θρησκεία μπορεί νά τις 
ικανοποίηση. "Οταν άπομακρυνώμα- 
στε άπό τόν Θεό, οστως γράφει ένας 
ξένος σοφός «τότε ο λ ο ι μ ι-

τ ο υ ς, άνθρωποι, τάξεις, λαοί, πο 
λιτεΐες, φυλές. Χάνονται οί δείκτες 
(Συνέχεια sig τήν 4ην Σελίδα)

"Υστερ’ άπό τή συννεφιά, τό χιο
νόνερο και τή θολούρα τής παραμο
νής, τά Χριστούγεννα ξημέρωσαν μ’ 
ένα λαμπρότατον ήλιο. Ή πλάση ό- 
λόκληρη, σά νά είχε βγή άπό θείο 
λουτρό, όλόδροση καί καθαρή, καί 
σά νά εΐχε φορέσει τά γιορτινά της, 
άστραφτε, μέ χίλια χρώματα καί χί
λιες λαμπράδες, μέσα στό άγνό φως. 
Ό Πέτρος, μέσα στή μεγάλη χαρά 
τοΰ Θεού, εΐχε ξυπνήσει μέ βαρειά 
καρδιά. Ή ψυχή του, όμοια μέ τά 
νυχτολούλουδα, που κλείνουν τά φύλ
λα τους τήν ώρα, πού τ’ άλλα λου
λούδια χαιρετούν τόν ‘Ήλιο, εΐχε 
σφαλίσει κι’ αύτή μέ τό φώς τής λαμ 
πρής ήμέρας, σά νά ήθελε νά τό κλεί 
ση απόξω της, σάν νά τής έκανε φό
βο. ‘Ύστερα θυμήθηκε τήν πρόσκλη
ση του φίλου του. Κάτι άλλαξε μέ
σα του. "Έρρ,ιξε μιά ματιά άπ’ τό 
παράθυρο πρός τόν καταγάλανο ου
ρανό καί τά δέντρα του περιβολιού, 
που πρασίνιζαν, φρεσκολουσμένα ά- 
πο τό νερό τής νύχτας, καί γίά πρώ
τη φορά έννοιωθε, ύστερ’ άπό δέκα 
χρόνια, ότι ή χαρά τής πλάσης δέν 
τού ήταν ξένη. Θάκανε κι’ αύτός 
Χριστούγεννα σ’ ένα οικογενειακό 
τραπέζι, τριγυρισιμένος άπ’ τή χα
ρά τοΰ σπιτιού, άντϊ νά τριγυρίζη, 
ημέρα πού ήταν, σάν έρημος στά ξε
νοδοχεία καί τούς καψενέδες, μέσα 
σέ άνθρώπους ξένους καί Αδιάφορους 
μέ τήν πληρωμένη καί ψυχρή περι
ποίηση τών γκαρσονιών.

Σωστά μεσημέρι, βρέθηκε σΤο 
σπίτι τού φίλου του. Τόν δέχτηκαν 
μέ Ανοιχτή καρδιά. «Τούς έκοονε τό
ση εύχαρίστηση ή παρουσία του».

(Συνέχεια στήν Ζελίδα)
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ouinrwoi w nmu
(Συνέχεια έκ τής 2α$ σελίδας) 

Ή έξωτική βασιλοκόρη, μετά άπό 
μερικές ώρες, στολισμένη μ’ εξαιρε
τική μεγαλοπρέπεια και ομοια μέ 
μελαψή "Αφροδίτη, ήταν ξαπλωμένη 
πάνω σ’ ένα καραβόσχημο ανάκλιν
τρο, διάστικτο άπό πολύτιμες πέ
τρες.

Παιδάκια, ντυμένα, δπως οί ζω
γράφοι παριστάνουν τους έρωτες, 
βρίσκονταν, άλλα στό πηδάλιο, άλ
λα στά όλόχρυσα ξάρτια και στά 
κεντημένα, μέ χρυσοκλωστές, πα
νιά.

Οί σκλάβες της, οί μαύρες, στέ
κονταν, πλάι της κα'ι τή ορόσιζαν, 
κουνώντας μεγάλες βανπάλιες, ενώ 
οί λευκές — πού, ντυμένες δπως οί 
Νηρηίδες κι’ οί Χάριτες, τήν πλαι
σίωναν σάν πλήρωμα θείας προελεό- 
σεως —- ερμήνευαν μέ άρμονικές φω
νές, ύμνους στήν αγάπη και στή λα
τρεία.

'Απ’ τή δεξιά καί τήν αριστερή 
πλευρά τοΰ «πλοίου», ευωδίαζαν σί. 
όχθες ένός ύποτιθέμενου ποταμού, 
άπό τό μοσχολίβανο πού έκαιγαν, οί 
άνθρωποί της, κι’ άπό τήν οσμή του 
κυψί, αυτού τοΰ ξεχωριστού άρώμα- 
τος, πού κατασκευάζεται άπό δεκά- 
ξη συστατικά.

Ή σκούρα καλλονή, υπετίθετο, ό
τι έταξίδευε, σάν άληθινή θεά, μέσα 
σέ μιά άτμόσφαιρα αφάνταστης πο
λυτέλειας και χλιδής. . .

Στήν άκριβή του ώρα έφθανε ό 
Καλλίστρατος, ό μεγάλος της άγ<χ- 
πημένος. Πρός στιγμή, κοντοοτάθη- 
κε, όταν άντίκρυσε τήν εξαίσια πα
ράσταση τού εποχούμενου «σκά
φους», μέ τά μυ&ώδη του σκηνικά, 
πού πρόβαλλαν στις μαύρες τών 
ματιών του κόρες.

’Εκείνη τή στιγμή, ή νέα, μόλις 
τόν άντιλήφθηκε, μέ μιά γοητευτική 
χειρονομία, έδινε τό σύνθημα, γιά 
μιά άξέχαστη τής ψυχής τέρψη.

Δεκαπέντε αυλοί, τότε, σκόρπι
σαν βακχική μουσική, βίαιη, άγρια, 
πού μιλούσε άπ’ εύθείας στις αισθή
σεις· σχεδόν, αμέσως, έγχρωμες, η
μίγυμνες, σκλάβες,> άρχισαν πρω
τόγονους, νευρώδικους, χορούς, γε
μάτους άφρικανική λαχνεία.

ΤΗταν, δλες, λυγερές κΓ όρθό- 
στηθες μελαχροινές, μέ χυτά μαλ
λιά, που τό σπαθάτο τους κορμί, οί

ΑΝΑΜΗΗΖΕΙΖ ΑΠΟ ΤΗΗ ΕΞΟΡΙΑ
Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας 

νόμαστε διοχέτευε τά ακάθαρτα νε
ρά πάλι στήν ίδια πηγήν.

Αύτή ή ύπόθεσις έκράτησε δώδεκα 
ήμερες. Τήν δεκόπην τρίτην ημέραν 
έπήραν τρεΐς χιλιάδες καί μάς πή
γαν στήν παραλίαν τής Μερσίνας 
διά νά επιβιβαστούμε σέ πλοία διά 
τήν 'Ελλάδα. Φθάσαμε στήν παρα
λία μΓ ξεροβόρι πού μάς θέριζε. ’Ε
δώ σι πλούσιοι άρχισαν νά πληρώ
νουν στούς Τούρκους καϊκτσίδες ά
πό 30 λίρες έκαστος γιά νά τους 
μεταφέρουν είς τά Ελληνικά πλοία 
πού έπερίμεναν άνοικτά στό πέλα
γος. Ή τιμή τών εισιτηρίων έφθα- 
σε μέχρι 5 λίρες. Έμεΐς οι ύπόλοι- 
ποι πτωχοί πού δέν είχαμε νά πλη
ρώσαμε άναμέναμε μοιρολατρικώς 
τί θά απογινόμαστε. Κάποιος όμως ; 
ήξευρε Ελληνικά καί πλησιάζει ένα 
άξιωματικό τού ’Αμερικανικού Ναυ- 
τικίυ καί τού λέει:

— Έμεΐς τί θά γίνουμε, έπειδή 
δέν έχουμε χρήματα θά μείνουμε έ
δώ ;

— ’Όχι, λέγει ό Αμερικανός καί 
κουνάει τό χέρι του, δίνοντας σήμα 
στό πλοΐον του. Σέ λίγο καταφθά
νουν τέσσαρες βενζινάκατοι καί δέ
νουν σέ κάθε μιά άπό μιά μαούνα. 
Αυτός δέ ό άξ-ιωματικός μολονότι 
κατακάθαρος καί φρεσκοξυρισμένος 
μάς παρελάμβανε αγκαλιάζοντας έ
να - ένα και μάς έβαζε μέσα στήν 
μαούνα.

Αφού γέμισε ή πρώτη μαούνα έ
φυγε πρός ένα πλοΐον πού έγραφε 
«Καβόώλα - Πειραιεύς». Πλησιάζον
τας ή μαούνα στήν σκάλα τού πλοί
ου μάς διέταξαν νά ανέβουμε στό 
πλοΐο. Άλλά δέν τολμούσαμε γιατί 
καί ή σκάλα ήτο ψηλή καί τό κουρά
γιο μας δέν τό έλεγε νά άνέβουμε 
τόσα σκαλιά. Μέ τήν βοήθεια όμως 
ένός ναύτου τού πληρώματος ανεβή
καμε. Αμέσως άντικρύζοντας τήν 
Ελληνικήν σημαίαν σταυροκοπηθή- 
καμε νομίζοντες ότι πατούσαμε εις 
Ελληνικόν έδαφος. "Ομως άπό τήν 
έξάντλησιν ε’ίμεθα τελείως ζαλισμέ
νοι καί ξαπλώσαμε νά κοιμηθούμε 
έλπίζοντας δτι τό πλήρωμα θά μάς 
φώναζε γιά. νά μάς δώση ψωμί καί 
ξηρούς καρπούς που τους εΐχε έφο- 
διάση ή ’Αμερικανική Περίθαλψι διά 
δεκαέξη ήμερονύπτια πού θά δισρ- 
κούσε τό ταξεΐδι τών έξωρίστων, ση- 

' μειωτέου ή ταχύτης του πλοίου ή
ταν 4—6 μίλια. Άλλά αντί νά μάς 
δώσουν νά φάμε παρουσιάζεται ξα
φνικά μπροστά μας ό λοστρόμος τής 
γέφυρας. *Ητσν  ψηλός, μαύρος καί 
ρακιανός μέ άποκρουστικό πρόσω
πο. Σάν ή φύσις νά εΐχε χάση τό 
καλούπι φτιάχνοντας τέτοιον τέρας.

Μάς προστάζει μέ ύφος άγριο νά 
κατεβούμε στό άμπάρι τού πλοίου, 
βλέποντας όμως τό βάθος του καί 
τήν κατακόρυφο σκάλα του μάς ήτο 
άδύνατον νά κατέβουμε καί ξαπλώ- ι 
σαμε πάλι στό κατάστρωμα. Αυτός 
δμως έπέμενε καί -μέ φωνές άγριες 
άρχισε νά βρίζη τά &εΐα. Έμεΐς. άφε- 
λέστατα άλληλοκυταζόμεθα καί διε- 
ρωτώμεθα μήπως δέν ήτο Ελληνι
κόν τό πλοΐον; Δέν χάνει δμως καιρό 

λουλούδιασμένϋι κόρφοι, τό έλκυ- 
οτικό τους πρόσωπο, μεθούσαν καί 
προδιέθεταν, εύνοϊκά, γιά συμπό
σια νωπής σάρκας. . .

Παράλληλα μέ τις οργιώδεις χο
ρευτικές κινήσεις, κίτρινοι γελωτο
ποιοί καί κωμικοί, μαύροι ισορροπι
στές καί άκροβάτες, ύπνωτιστές και 
γόητες φιδιών, λευκοί θαυματοποιοί 
καί ταχυδακτυλουργοί, άνθρωποι, τέ 
λος, πού μπορούσαν, νά πραγματο
ποιήσουν, δσα στους πολλούς, φαί
νονταν άκατόρθωτα, επιδίδονταν σ’ 
ένα αγώνα άμιλλας, πρός άπόσπαση 
τής προσοχής,

Τό πρόσωπο τής πριγκήπισσας, 
χλυκύ, σάν τούς χυμούς τής πατρί
δας της, ακτινοβολούσε μέσα στό 
μαύρο καταρράκτη τών μαλλιών της. 
Τό βλέμμα της σάν τό φώς τής πρω- 
ταυγής, καθώς αναπηδούσε άπ’ τή 
σκοτεινιά τών ματιών της, παράσερ-· 
νε τή σκέψη τού Καλλίστρατου, στις 
πιο τρελλές φαντασιώσεις, ένώ τό 
κορμί της, αύτή ή μεθυστική άρμονία 
γραμμών, που φάνταζε μέσ’ άπό τά 
λεπτοΰφαντα, πέπλινα ρούχα της, 
συμπλήρωνε τό θείο σύνολο. . .

— "Οσο, πιο πολύ, μου διχνεις 
τή φλογερότητα του κορμιού σου, λα 
τρευτή Ντανοόμπια, τόσο περισσό
τερο κάμνεις νά μεγαλώνη ό πόθος 
μου.

Ή νεαρή πριγκήπισσα, μεθυσμέ
νη άπ’ τά λόγια του, έδιωχνε, μέ νεΰ 
μα, δλα τά πρόσωπα, που έπαιζαν, 
εκεί μέσα, κάποιο ρόλο ή άποτελοΰ- 
σαν τό ζωντανό διάκοσμο, ενώ ή ’ί
δια, άπ’ τή θέση της, σκοτείνιαζε 
τήν αίθουσα μ’ ένα φωτοσβεστικό 
όργανο.

Ό Καλλίστρατος, τότε, προχώ
ρησε πρός τό μέρος της. ’Έτσι, ή 
λογική, ύπεκυπτε στό ένστικτο, γι’ 
άλλη μιά φορά. . .

Γοητευμένος άπό τά χάδια της 
και χορτασμένος άπ’ τόν πόθο, κοι- 
τότα-ν, αργότερα, στό κρεβάτι τους, 
ψιθυρίζοντας τόίνομά της. "Ομως, 
καί τό καθήκον του δέν ξεχνούσε, 
αύτό, πού τόν εΐχε φέρει ώς έδώ. Κι’ 
όταν τή στιγμή θεώρησε κατάλληλη 
ό νεαρός εραστής, σηκώθηκε, γιά 
νά δή, τάχα, άπ’ τό παράθυρο τή 
θέα τής πρωτεύουσας.

(Συνεχίζεται)

καί μέ τήν βοήθειαν τού πληρώμα
τος του πετάει τά ρούχα μας μέσα 
στό άμπάρι. Τότε αναγκαστήκαμε 
σιγά - σιγά νά κατεβούμε περίπου 
επτακόσιοι. Τό ώραΐον εΐναι ότι τό 
πλοΐον εΐχε μεταφέρει προηγουμένως 
κάρβουνο καί εΐχε άπο μείνει σκόνη 
περί τούς τριάνα πόντους. Χωρίς νά 
τό θέλουμε μουντζουρωθήκαμε όλοι 
καί μόνον άπό τήν ψωνή τού κάθε 
ένός γνωρίζαμε ποιος εΐναι. Κατά 
λάθος εις τό πλοΐον έμεινε ένας Τοΰρ 
κος καί παρ’ όλίγον νά τόν πετά- 
ξουν οί εξόριστοι είς την θάλασσαν 
εάν δέν προλάβενεν ό πλοίαρχος νά 
τόν κλείδωση στήν καμπίνα του. Τόν 
παρέδοσε κατόπιν στις αρχές τής 
Ρόδου. Γενικά ή συμπεριφορά τοΰ 
πληρώματος έναντι τών προσφύγων 
ήτο ελεεινή, καί καθ’ δλην τήν διάρ
κεια τοΰ ταξειδίου μας δέν μάς έδω
σαν τίποτα νά φάμε, ούτε’ νερό νά 
πιούμε, Στήν >$ουζίί!να πουλούσαν 
τσάι, άλλά ήτο σκουριασμένο νερό 
άπό τά τυχόν ακάθαρτα καζάνια του 
πλοίου. Τά τσιγάρα δέ τά πουλού
σαν μία λίρα τό πακέτο.

Μετά τήν Ρόδον φθάσαμε στον 
Πειραιά, έκεΐ άλληλοβοηθηθήκαμε 
μόνοι μας δίδοντας μία παγκανότα 
είς τάς βάρκας καί μάς έστελναν μέ 
τό καλάθι ένα ψωμί τής μιας όκάς, 
μία παληά ρέγγα καί 8—10 μαντα 
ρίνια. Πολλοί άπό εμάς κατώρθωσαν 
καί κατέβηκαν στον Πειραιά, έμεΐς 
οί υπόλοιποι συνεχίσαμε τό ταξείδι 
μας διά τήν ώραίαν Ζάκυνθον. Άλλά 
φθάσαμε είς τήν παραλίαν μάς ύπε- 
βέχθησαν πέντε «ανώτατοι ιατροί καί 
ό διευθυντής τού νοσοκομείου Ζα
κύνθου ίατρ. Μουζάκης. Μάς έξή- 
ταζαν πρόχειρα καί άνάλογα μέ 
τήν άρρώστια πού εΐχε ό καθείς τόν 
έστελναν σέ νοσοκομεΐον τούς δέ υ
πολοίπους τοποθέτησαν σέ διάφορα 
ιδρύματα. Τό μεγαλυτερον έξ αυτών 
ήτο τού Καραμπίνη, πού κατεστρά- 
φη άπό τούς σεισμούς. Άπό την έ- 
πομένην άρχισαν νά μεταφέροντε οί 
νεκροί σέ κάρρα φορτωμένοι καί νά 
θάπτονται είς τήν έκκλησίαν τού έ- 
σταυοομένου σέ όμαδικούς τάφους. 
Δέν άργησαν οι υπόλοιποι νά τύχουν 
τής προστασίας τής Αμερικανικής 
Πεοιθάλψεως πού καθημερινά τούς 
πρόσεχε μέ φαγητά,φσρμακα καί ροΰ 
χα. Δέν υστέρησαν δμως οί κάτοι
κοι τής χώρας καί τών περιχώρων 
Ζακύνθου, καί αύτό πρός τιμήν τους 
νά συμβάλουν είς τούς δεινοπαθοΰν- 
τας ομοθρήσκους των. Περί τούς έ
ξη μήνες έφιλοξενηθήκαμε σέ διάφο
ρα χωριά προσφέροντας καί έμεΐς 
τήν υπηρεσίαν μας δσο ήδυνάμεθα 
μέχρι που έληξε ή καραντίνα λόγφ 
τών σοβαρών ασθενειών που είχαμε 
μαζί μας. Μετά ήρχοντο γονείς άπό ; 
τά άλλα μέρη τής Ελλάδος καί πα- 
ρελάμβανον τους δικούς των πηγαί
νοντας πάλι είς τά μέρη των πού εΐ
χαν άποκατασταθή ένωρίτερον.

Έδώ τελειώνω άρκετές πτυχές 
τής εξορίας μας άπό τό 1920.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΕΥΘ. ΣΚΥΦΤΟΣ

Η ΠΙΤΤΑ TOY
ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδο5)
?ήν τιμή νά προσέλθουν καί νά πα- 
ρευρίσκωντατ μαζί μας. οί βουλευ
τές μας τών Αθηνών κ. Άντ. Τζι- 
ζής, τό άξιο αύτό βλαστάρι τής πα
τρίδας μας, καί ό κ. Ί. Παπαγεωρ- 
γίου, ιδρυτής καί ιδιοκτήτης τής έ- 
φημερίδας «Αθηναϊκή». Καί γίνεται 
ακόμη περισσότερο μεγάλη, γιατί 
μάς έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους 
καί ό Πρόεδρος καί κ. Αντιπρόεδρος 
τής Κοινότητος Ν. Μάκρης, καθώς 
καί έκπρόσωποι των συμπατριωτών 
μας Ν. Μάκρης, Δραπετσώνας καί 
Αιγάλεω.

Εύχόμεθα σέ όλους γενικά καί 
στον καθένα ιδιαίτερα μέ τήν οικο
γένεια του μακροζωίαν, υγεία, εύ~ 
τυχίαν καί χαράν».

Ακολούθως σταυρώνω τρεις φορές 
τήν πίττα και κόβω μερίδες γιά τό 
Σύλλογό μας, γιά τόν Οικοδομικό 
μας Συνεταιρισμό, γιά τήν έφημερί- 
βα μας «ΑΙ Β I Σ I», γιά τούς βουλευ
τές μας κ. Τζιζήν καί κ. Παπαγεωρ- 
γίου, γιά τόν κ. Πρόεδρο καί κ. Αν
τιπρόεδρο τής Κοινότητος Ν. Μά
κρης καί άλλη μερίδά γιά δλους τούς 
Μακρήνόυς καί Λιβισιανούς, όπου 
καί άν εύρίσκωνται έντός, και έκτος 
τής Ελλάδος.

Ευχήθηκαν όμοια τούς εορταστές 
μας γιά τήν καλή χρονιά οί βουλευ
τές μας κ. Τζιζής καί κ. Παπαγεωρ- 
γίου, καθώς καί ό Πρόεδρος τής Κοι 
νότητος Ν. Μάκρης κ. Φίλιππας.

Ακολούθησε ή ί ονομή τής πίττας 
άπό υπαλλήλους τού Κέντρου καί 
σάν κατακλείδα τοΰ όλου έορτασμοΰ 
ή σούστα ή Λιβισιοενή. Απέραντη 
άλυσσίδσ χορευτών καί χορευτριών 
κάθε ήλικίας συρόταν σ’ όλο τό πλά
τος και τών δύο αιθουσών μέ μουσι
κό τόν κ. Γ. Παναγή, άφθαστο κιθα
ριστή, και τραγουδιστές τόν κ. Μιχ. 
Καλλιντζήν καί Νικ. Κσραγιώργην. 
Άναψε ό ενθουσιασμός δλων, πού έ
μεινε μέ τή σούστα μέχρι τέλους ά- 
διάπτωτος.

Ή σούστα συνεχίζεται, ένώ μιά 
φωνή άπό τό βάθος αναγγέλλει, ότι 
ή τύχη γιά τό μετάλλιο- του Συλλό
γου κατά τή διανομή τής πίττας εύ- 
νόησε τούτη τή φορά τήν κ. ’Άννα 
Κατσικσλή, τό γένος Κομήτου. Συγ 
χαίρομε ολόθερμα τήν κ. Κστσικα- 
λή γιά τό εύρημα καί ταυτόχρονα 
τήν ευχαριστούμε γιά τήν προσφο
ρά της νά δωρήση τούτο στό Σύλ
λογο.

Ή ώρα τώρα έχει αρκετά προχω
ρήσει και προσπερνά τό σύμφωνη μέ 
νο όριο. Όμάδες - ομάδες οι έορτσ- 
στές μσς αποχαιρετίζουν καί άπο 
χωρούν, ένθουσιασμένοι πάντοτε πού 
πέρασαν λίγες ώρες μέ τόση ευθυ
μία καί χαρά σέ ένα τόσο ζεστό πε
ριβάλλον.

ΜΐΧ. ΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
—------©ΕΜΑΤΑ
(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος) 
κών μέσων, προετοιμάζοντας τό παι
δί καλύτερα γιά τήν ζωή». ΊΗ επο
χή ή σημερινή δέν εΐναι καλύτερη ά
πό τότε πού γράφηκαν αυτές οί σκέ
ψεις προ 28 ετών.

Άν όχι χειρότερη, δέν εΐναι καί 
καλύτερη. Πνεύμα ό λ ο φ ρ ο- 
σ ύ ν η ς, μηχανοκρατίας, ύλιστι- 
κής, ζωώδικης συμπεριφοράς, επι
κρατεί καί σήμερα στον αίώνα τής 
ατομικής ένεργείας, τών πυραύλων, 
διαστημοπλοίων^ κα;1 άστροναυτών. 
Ό διάσημος καθηγητής τής ψυχο
παιδαγωγικής στό Πανεπιστήμιο τού 
Στρασβούργου 
στό σύγγραμμά του «Οί σκοποί της 
Αγωγής».. Άθήναι 1957, εκδοσι τής 
Χρισπανικής Ένώσεως Έκπαιδυετι 
κών Λειτουργών, γράφει τά εξής:

«Ή άγωγήδέν θά ή μ- 
μπορούσε ν ά κατα
σκευάσω μέ δλα τά εξαρτή
ματα κατά τήν θέλησίν της, τό πρό
τυπον του ανθρώπου, τό όποιον έπ - 
θυμεΐ, όπως κατασκευάζει κάνεις έ
να αύτσκίνητοΆ Συμβάλλει μόνον· 
είς τόν σχηματισμόν του παιδιού, 
«ατά τήν άνάπτυξίν του (σελις 15).

Αγωγή σημαίνει ανατροφή, άνα- 
τροφή τού παιδιού μέχρι τής κατα- 
στάσεως τού -άνδρός. Ή ά γ ω- 
γ ή δέν δημιουργεί 
τόν άνθρωπον, τόν 6οη- 
θεΐ νά αύτοδημιουργηθή» τελειώνει 
ό συγγραφεύς.

Μέ τέτοιες άντ·λήψεις, Γονείς ;<σί 
ΔιδάσκαλοιΌι’κ^νέ-επ·· καί Σχολ-ΐο, 
άς ξεκινήσωιε διά νά προσκυνήσο
με στό Ναό τής Παιδείας, τήν 
Ά γ ω γ ή, μόρτ-ωσι καί διάπλα
ση τών τέκν&ίν μας.

Μέ τέτοιες αντιλήψεις, πρέπει νάρ 
χίσωμε τή'/ καλή, θερμή, δημιουρ
γική συνεργασία μας. Σχολείο 
καί Οικογένεια καί τέτοια υπόβα
θρα πρέπει νάχουν οί σχέσεις τών 
Γονέων μέ τους διδασκάλους καί γε
ν ικώτερα παιδαγωγή τών πσιδιών 
τους. "Άν εχωμεν άλλες ά>τιλή ΐ εις, 
αν ή εσωτερική δομή τής ψυχής καί 
τής σκέψης μας εΐναι άλλη, άν τά υ
λικά, τά ιδανικά τής Κοσμοθεωρίας 
μας άλλα εΐναι, τότε θά κάνομεν ά- 
σφαλώς μιά ματαιόπονη έργασία, 
μιά Σ ι σ σ ή φ ε ι ο προσ
πάθεια. Κανείς δέν ξεκινά διά 
νά βημιουργήση τό Μηδέν, άλλά, νά 
διαπλάση κάτι τό ώραΐο, τό θεάρε
στο και ιδανικό, μιά Ανθρώπινη, ι 
"Αρτια Προσωπικότητα,

ΙΠΕΙΜΠΟΣ ΓΒΚΚΜΣ Μί ΜΜΣ
Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας 

μερον καί σύτοί γέροντες μόλις καί 
μετά βίας δυνάμενοι νά έργσσθώ- 
..'■ι. Τί θά γίνη όταν καί αύτοί απο
κάνουν; ’Άλλοτε τόσον ήκμασεν έδώ 
ή ζωγραφική., ώστε έδημιουργήθη ι
διαιτέρα ο χολή αγιογραφίας, ή σχο 
λή τών Γϊασαφαίων, άπό τοΰ πρώ
του ιδρυτού της τού Ίωάννου. Ή 
καλύβη τών Γ«ασαφαίων πού είχε 
άλλοτε 15—20 άγιογράφους τώρα 
μόνον 3 διαμένουν έκεΐ καί όμοιά- 
ζει αυτή ή καλύβη μέ άνάκτορον. 
Έχει ωραία δωμάτια, θαυμασίαν 
βιβλιοθήκην καί κήπον μέ δένδρα 
καρποφόρα, πορτοκαλλιές καί λεμο
νιές, άνθη θαυμάσια τά όποια μέ ζή
λον καί προθυμίαν καλλιεργούν οί 
πατέρες τής Καλύβης. Ώράιος μέ 
θαυμασίας εικόνας στολισμένος εΐ
ναι καί ό ναός τής Καλύβης. Έκεΐ 
διέμενε κατά τό πλεΐστον έφησυχά- 
ζων ό πατριάρχης Ιωακείμ ό Γ'. 
Κατά τό έτος 1880—86 οτε έκτί- 
ζετο ό πρώτος ναός τής καλύβης 
τών Γϊασαφαίων είργάζετο ώς ένας 
άπλους λίθοξόοος ό κατόπιν όνο μα
στός Έλλην ζωγράφος Νικηφόρος 
Λύτρας. Έκεΐ έπί μιας πέτρας έ
νός βράχου καλώς πελεκειμένης δει
κνύεται ανάγλυφος ό 'Άγιος Γεώρ
γιος, έργον τού Λύτρα; Εις τήν Σκή
την σύνήν έπέρασαν τήν ζωήν των 
καί ήγίασαν πολλοί άσκηταί, τους 
όποιους εορτάζει ή Εκκλησία μας. 
Έπεσκέφθημεν δλες σχεδόν τις κα
λύβες καί πανταχού εύρήκαμε θερ- ή&ειαν έξωθεν. Τά Χριστούγεννα τα 

έπέρασαν μέ βακαλάον.
Μόνοι ζυμώνουν, μόνοι τους πλέ- 

ϊ νουν, μόνοι σκαλίζουν καί καλλιερ- 
λόγους πνευματικούς, διότι ■ γούν τούς κήπους των καί γενικώς 

εργάζονται νύκτα καί ημέραν, έλα-

ύποδοχήν άπό τους ταπεινούς 
τύτους καϊ μειλιχίους άσκητάς. Ευ
χαριστείται κανείς νά συνομιλεί μα
ζί των, ί ί , , . “
όλοι ένεκα τών νυκτερινών άναγνώ-

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Συνέχεια έκ τή$ 3η$ Σελίδο$

Έν τζ μεταξύ τήν αρχηγίαν τών 
Τούρκων άνέλαβεν ό Μουσταφά Κε- 
μάλ ό όποιος ύπήρξεν δρσστήρ’ος 
καί ήρχισεν νά όργανώνη κανον.κώς 
’όν Τουρκικόν στρατόν.

Οί "Ελληνες έστειλαν ένισχύσεις 
οπήν Μικράν Ασίαν άπό τόν στρα
τόν πού ευρίσκετο στήν Νότιον Ρωσ- 
σίαν καί άιεθεσεν τήν άρχηγ<αν τού 
Στρατού μας στον Στρατηγόν Μη- 
λιώτην ίχομνηνόν.

Πολλές φορές ό στρατός μσς άν 
και έβλεπεν άπέναντί του νά δ-ορ
γανώνονται οί Τούρκοι δέν έπετρίπε- 
το ύπό τών Συμμάχων μας ή υπόδε
σις υπό τοΰ στρατού μας καί ή κα- 
ναόίωξ.ς αυτών.

Γόν Φεβρ- υάριον τοΰ 1920 άιτε- 
βίβάσθη στήν Σμύρνην τό Γενικόν 
Στρατηγεϊον μέ αρχιστράτηγον τόν 
Λεωνίδαν Παρασκευόπουλον, ό όποι
ος κατηγετο άπό τήν Σμύρνην καί 
ύπήρξεν ένας λαμπρός άρχιοτράτη- 
γος.

Έν τφ μεταξύ έπεστρατευθησαν 
κα; οί Έλληνες τής Μικράς Ασίας 
οί όποιοι έτρεξαν μέ μεγάλον ενθου
σιασμόν νά καταταχθώσιν στον Ελ
ληνικόν στρατόν.

Τόν Ίούνίον τού 1920 καί ένώ οί 
Τούρκοι διέ&ετον άρκετάς μεγάλας 
δυνάμεις κατορθώθη ύπό τής Ελλη
νικής Κυβερνήσεως νά άρθούν ύπό 
τών Συμμάχων μας οί περιορισμοί 
εις ιάς επιχειρήσεις τού στρατού 
μας. Καί τόν ίδιον μήνα ήρχισεν με 
)ΟΛ.| έπίθεσις τού στρατού μσς ε- 
να/ιί ισχυρών Τουρκικών δυνάμεων 
καί κατόπιν μεγάλων μαχών κατόρ
θωσαν να ανατρέψουν τούς Ί ούρκους 
καί νά καταλάβουν καί κατόπιν άπο- 
όασεως στήν Πάνορμον τήν Ψιλαόέλ- 
ψ.-ΐαν, Βαλίκεσερ Σώμα καί μέχρι 
τελσυς Ιουνίου 1920 ό Ελληνικός 
2-τρατος νά κατέχει τήν γραμμήν 
; ίρούοης — Σσντιρτζή - - Μαρμα- 
ρα Άταλλα — Κουλά — Ίνεγκιόλ 
- - Κουγιουτζάη. "Έως. τόν Όκτιύ- 
όριον τού 19/0 ό Στρατός μας ητο 
παντού νικητής καί ή μία χαρα οιε- 
^υχετο τήν αλΛην.

26)8)22—27)8)22 Παρασκευή 
26)8)22 καί Σάββατον 27)8)22 
παραμονή καί ημέρα τής καταλήψε- 
ως της Σ.μύρνης υπό των Τούρκων.

Από τήν ημέραν τής απελευυερώ- 
σεως τής Σμύρνης ύπό τοΰ Ελληνι
κού στρατού τήν 2)5)19 έως τήν ή- 
μέραν των εκλογών πού έπεσε ή Κυ- 
βέρνησις Βενιζέλου οί "Ελληνες τής 
Σμύρνης καί τών άλλων ελευθερωμέ
νων πόλεων ζοΰσαν μίαν έποχήν χα
ράς άνευ προηγουμένου στήν Ιστο
ρίαν τού Ελληνισμού. Κάθε ήμερα 
ήτο καί μία ήμερα χαράς, γλεντιού. 
Άλλά άπό τήν ήμέραν που έγιναν 
οί περίφημες εκείνες εκλογές καί έ- 
πεσεν ό Μύγας Βενιζέλος νόμισε κα
νείς ότι ένα μαύρο σύννεφο πλάκω
σε τάς ψυχάς μας τών Ελλή
νων τής Μικράς ’Ασίας. Άπό έκεί- 
νην τήν στιγμήν πού έπεσεν ο Βενι- 
ζέλος προεσθανόμεθα τό κακόν ποΰ 
θά μάς έλθη διότι βλέπαμεν ότι αύ- 
ιυί οί άνθρωποι πού άνέλαβον τήν 
διακυβέρνησην τής ‘Ελλάδος ήσαν 
άνθρωποι μικροί. Δέν θά τά κατά- ■ 
ψερναν νά ψέρωσι ένα καλόν τέλος. 
Έκτος τούτου εΐχαν καί την εχθρό
τητα τών Συμμάχων μας πού άπό 
αυτούς έπρεπε νά περι.μένομεν κά
ποιαν βοήθειαν. Καί μέ μεγάλην μας 
λύπην εϊδαμεν τήν πρώτην πράξιν 
πού έκαναν νά διώξουν άπό τό 
στράτευμα όλους τούς εμπειροπολέ
μους αξιωματικούς καί νά τούς αν
τικαταστήσουν μέ άλλους, φίλους τού 
κόμματός των άπειροπολέμους. Καί 
μετά λύπης μας εϊδαμεν νά χαλαρώ
νεται ή πειθαρχία στον στρατόν μας.

Παρασκευή 26)8)22, Άπό 15 ή
μερες σχεδόν οί Τούρκοι έχουν έξα- 
πολήση τήν μ-εγάλην έπίθεσίν των

σεων τών συγγραμμάτων τών Πα-1 
τερών τής Εκκλησίας, είναι μορφω
μένοι άνθρωποι. Τρεΐς μέρες έμεί- 
υαμε είς τήν ώραίαν αύτήν Σκήτην 
καί δέν καταλάβαμε πότε έπέρασαν 

ί τόσον, τοσον έγοητεύθημεν άπό τήν 
εκεί διαμονήν μας. Έκεΐ δέν υπάρ
χουν τρανσίστορ καί θόρυβοι έκ·κω- 
φαντικοί καί καυσαέρια τών αύτα
κινήτων, ούτε ακούονται τραγούδια 
κοσμικά, μόνον ψαλσίματα καί ύ
μνοι καί τό άγιορείτικο άηδόνι πού 
αίαν τό άκούσης νά κελαϊδή νομί
ζεις πώς είσαι στον παράδεισον.

Τήν Κυριακήν λειτουργηθήκαμε 
στό Κυριάκόν. Τί κατανυκτνκή λει
τουργία καί ψαλμωδία άποπνέουσα 
οσμήν εΰίμδίας πνευματικής. Έκεΐ 
μετά τήν λειτουργίαν έγνωρίσαμε 
καί μερικούς πατέρας πού δεν τούς 
είχαμε έπισκεφθή στήν καλύβη τους. 
’Άλλοι μάς παρεκάλεσαν νά έπανέλ- 
θωμεν καί πάλιν καί νά μείνουμε έ
να μήνα. «’Έλα τοΰ χρόνου νά κά
θε ίσης έδώ δσον θέλεις νά σέ φιλο
ξενήσουμε», μού εΐπε ένας άπό 
Γιασαφαίους. λΑή νομίση όμως κα
νείς. δτι οι άνθρωποι αύτοί τά έχουν 
όλα άφίθονα. ’Όχι οί περισσότεροι 
ζούν μέ άκραν αυστηρότητα καί στήν 
περίοδο τής νηστείας δέν τρώνε ού
τε λάδι. Τόν χειμώνα άποκλείονται 
άπό τούς άλλους. Διακόπτεται ή 
συγκοινωνία. Τό μοτόρ δέν πλησιά
ζει λόγφ τής τρικυμίας καί οί αγα
θοί καλόγεροι δέν έχουν κο:μ·μίαν 6c- 

στό μέτωπον τού Έσκί —- Σεχίρ— 
Άφιόν Καρα—χισάρ όπου κατώρθω
σαν νά διασττάσουν τό μέτωπον τού 
Ελληνικού στρατού. 'Όπως φίχίνεται 
καί άπό τά λόγια στρατιωτών πού 
έφθασαν στήν Σμύρνη οί ανώτεροι 
αξιωματικοί μας δέν ένήργησαν δ
πως έπρεπε κατά τόν καιρόν τής έ- 
πιθέσεως τών Τούρκων καί έτσι έ
σπασε τό μέτωπον καί ό περίφημος 
Ελληνικός στρατός ό πάντοτε νικη
τής οπισθοχωρεί άτάκτως πρός τήν 
Σμύρνην. Εΐναι ό σωθών σωθεΐτο. 
Οί Τούρκοι συλλαμβάνουν κατά χι
λιάδας τούς στρατιώτας μας καί οί 
λσ·ποί σχεδόν μεμονωμένοι πλέον 
χωρίς καμμιά συνοχή τρέχουν διά 
τήν Σμύρνην νά πρυψθάσουν να έρ
πουν στά πλοΐα καί νά φύγουν διά 
τήν Έλευθέραν ΈλΛάδα καί .α σω
θούν. Ό Ελληνικός πληθυσμός τοΰ 
έο’ωτερικού βλέποντας τόν Ελ
ληνικόν στρατόν νά φεύγη καί 
ξεύροντας τί τόν περίμενε αϊτό tcl·, 
ερχομένους Τούρκους φεύγου > <αί 
αυτοί πανικόβλητοι, .καί όλοι έρχον
ται γιά ιην Σμύρ/ην. ϊ α Τραίνα συ
νεχώς κουβαλούν ο.π’ό ημέρες ατρσ- 
ϊό καί πρόσφυγες, Έκτος τών- σιδη
ροδρόμων οί κάτοικοι φεύγουν μέ 
κάθε μεταφορικόν μέσον μέ άμαξες, 
άραμπόόες, ά?\ογα καί άκό·μη και 
ποδαρόδρομον. Ή Σμύρνη παοσυ- 
;.άΛε· ένα θέαμα άίευ προηγούμε
νου. Άπό ήμέρες τα ξενοδοχεία τά 
' δρόματα τά σπίτια οι δρόμοι έ
χουν γεμίση μέ στρατόν καί πρόσφυ 
γας άπό μουλάρια αλόγα άδέοπο- 
το: άπό ότι βάνη ό νους τοΰ ανθρώ
που. 'Όλοι θέλουν νά φύγουν νά 
γλυτώσουν. Ή πανικόβλητος κυβέρ- 
νησις τών Αθηνών έστειλε αρκετά 
πλοία διά να παραλάοο-υν τον στρα- 
ιόν άλλά ό τόσος κόσμος πώς νά 
φυγή μέ τί μεταφορικό μέσα. Πολλά 
βαπόρια ξένα έγέμίσαν φίσκα καί έ
φυγαν μέ πρόσφυγας άλλά άλλα πλέ 
ον δέν έρχονται. Τά καΐκια πού έρ
χονται άπό τά γύρω νησιά Χίος, 
Μυτιλήνη, Σάμος γεμίζουν μέχρι ε
πάνω στά κατάρτια καί φεύγουν. 
Καί ό υπόλοιπος κόσμος μέ άγων ία 
προσπαθεί νά εύρη κάποιο πλεούμε
νο/ ιμέσον καί νά φύγη. Τά πλοΐα 
πού φορτώνουν άπό ήμέρες Ελληνι
κόν στρατόν καί υλικόν καί είναι α
ραγμένα γύρω άπό τήν Αγγλικήν 
σκάλαν καί κατά μήκος τής προκυ
μαίας γεμίζουν καί φεύγουν καί άλ
λα έρχονται άδεια καί γεμίζουν καί 
έπειδή δέν προφθάνουν οι υπόλοιποι 
στρατιώτες τραβούν γιά τόν Τσε- 
σμέν έναντι στήν Χίο όπου πρό ημε
ρών τό μηχανικόν του στρατού έκα
νε μία προβλήτα καϊ άπό έκεΐ Φορ
τώνουν τά πλοΐα καί μεταφέρουν τόν 
στρατόν έναντι στήν Χίον. Ημείς οί 
"Ελληνες τής Σμύρνης άπό τήν ήμέ
ραν πού ήρχ'σε ή έπίθεσις καί έσπα
σε τό μέτωπον ζούμεν μέ μίαν αγω
νίαν άνευ προηγουμένου. Τήν παρα
βάλω μέ τήν άγωνίαν πού θά εΐχαν 
οί 'Έλληνες τής Κωνσταντινουπόλε
ως τάς παραμονάς τής καταλήψεως 
τής Πόλης άπό τούς Τούρκους. Ό 
Στρατός φυγάς όλο καί φθάνει. Ό 
μόνος ό όποιος έχει συγκροτημένο 
στρατόν καί δίδει συνεχώς μάχες ό- 
πισθοχωρήσεως εΐναι ό Πλαστήρας. 
Αυτός έχει τό σύνταγμά του τούς 
θρυλικούς ευζώνους του καί συνεχώς 
πολεμά καί ότησθοχωρεΐ. Καί κοντά 
σέ αύτόν προσκολλοΰνται καί πολλοί 
απομονωμένοι στρατιώτες.

Στό σπίτι μας πού εΐναι αρκετά 
μεγάλο καί ευρίσκεται στήν Πούντα 
καϊ εΐναι καί ή συνοικία πού μένουν 
οί περισσότεροι ξένοι ’Ιταλοί, Γάλ
λοι, ’Άγγλοι, Φραγκολεβαντίνοι 
κ,λ.π., άπό ήμέρες φιλοξενούμε/ αρ
κετούς πρόσφυγας. Εΐναι συγγενείς, 
γνωστοί φίλοι, καί πολλοί άγνωστοι. 
'Όποιος έλθει γίνεται δεκτός στό 
σπίτι μας. Τρώει, μένει, κοιμάται 

χίστην ώραν άναπαυόμενοι. Άλλά 
ζούν μακρυά άπό τόν μάταιον καί 
αμαρτωλόν κόσμον, προσευχόμενοι 
διά τήν σωτηρίαν αύτού.

Αύτό εΐναι τό θαυμαστόν. Αύ- 
ισί οί απόκοσμοι άνθρωποι, πού 
ζούν τροπικώς καί τοπικώς μακράν 
τού κόσμου πονούν τόν κόσμον και 
προσεύχονται διά τόν κόσμον, συγ- 
κρατούντες στήν έρημον στρατόπεδο/ 
προσευχής υπέρ τής σωτηρίας τών 
ανθρώπων. Πτωχός καί φτωχικά ντυ
μένος άσκητής καί κατασκευαστής 
μικρών ξυλίνων σταυρών άπό τόν 
όποιον ήγόρασα μερικούς μού προσ- 
έφερε τούς υπολοίπους πού εΐχε μα
ζί του μέ τήν παράκλησίν νά μοι- 
ρασθούν είς τά παιδιά γιά φυλα
κτά. Αγάπη ανιδιοτελής καί άνυ- 
πόκριτας τούς χαρακτηρίζει όλους. 
Έκάμωμεν δ,τι ήτο δυνατόν διά νά 
τους ένισχύσωμεν ηθικώς καί υλι- 
κώς άλλά καί ημείς έλάβομεν άπό 
αυτούς μεγίστην ψυχικήν καί πνευ
ματικήν τόνωσιν καί έδιδάχ&ημεν ά
πό τήν άγαθότητα καί καλωσύνηυ 
των πολλά. Ό τόπος αυτός όπως 
μού εΐπε κάποιος καλόγηρος, ό πα
τήρ Χρυσόστομος, γιατρεύει τις 
πληγές τής ά,θρωπίνης ψυχής. Εί
ναι τόπος γαλήνης, τόπος πού δί
δει στον κουρασμένου άνθρωπον 
πραγματικήν ανάπαυση/ καί ένώ 
κουράζεται σωματικώς καί στερεί
ται καί αυτής άκόμη τής στοιχειώ
δους τροφής άνακαινίζεται δμως ώς 
αετού ή νεόττ.ς του καί γίνεται άλ
λος άνθρωπος, πραγμοπικός άν
θρωπος χωρίς πάθη και κακίας άν
θρωπος στς άρχικό κάλλος, όπως 
τόν έπλασε ό θεός.

Άρχιμ. ΔΗΜ. ΑΑΖΆΡΙΔΗΣ

χωρίς νά δώση ούτε ένα γρόσι. Ευ
τυχώς τρόφιμα έχομεν πολλά. Καί 
ιδού διατί, Πρό τριημέρου στήν Πουν 
ταν όπου είναι ή «Βάσις» δηλαδή (·ΐ 
γενικαι άπαθήκαι τροφίμων τού Ελ
ληνικού στρατού άφησαν ελεύθερον 
τόν κόσμον νά τις λεηλατήση άφ<ύ 
πλέον δέν ήμπορούν άπό έκεΐ νά 
φορτώσουν τίποτε καί άφού θά τάς 
καταλάβουν οί ερχόμενοι σέ λίγο 
Τούρκοι. Και έτσι ό κόσμος πέρνει 
δτι θέλει. "Ετσι ο έξάδελφός μον 
Γ·άγκος πού μένει μαζί μας διότι 
εΐναι ορφανός έπήρε άπό τόν δρόμον 
ένα άπό τά αδέσποτα άλογα καί ον 
νεχώς έπί τρεΐς ήμέρες κουβαλά στό 
σπίτι διάφορα τρόφιμα. Καί τί δέν 
έχει κουβαλήσει. Μέχρι στιγμής έ
χει φέρει 1 1 σακιά άλεύρι 2 σακιά 
φασόλια 2 · σακιά καφέ καδουρντι- 
σμένο άκοπάνιστο 6 κιβώτια πλακά
κια ζάχαρι πολλά κιβώτια μακαρό
νια, 1 κιβώτιο τσάϊ,μιά στίβο πτοτα 
εμαγιέ κουταλοπήρουνα άρκετά, αρ
κετά κουτιά μεγάλα μέ σαρδέλες πα 
οπές. Επίσης μερικούς τενεκέδες 
πού έχουν βούτυρο, λάδι και πετμέ- 
λαιον, 1 σακί μέ τσαρούχια ολο= 
καινούρια καί πολλά άλλα είδη,

Σήμερα τον βοήθησε καί ένας 
κουμπάρος μας, καί έται ένα δω
μάτιο·/ τοΰ σπιτιού μας έχει μετα- 
βληθή σέ αποθήκη ένός μπακάλικου. 
Ή μητέρα μου που βοηθεΐται καί ά
πό άλλες γυναίκες ψήνει τό φαγητού 
συσίτιον στό χτιστό καζάνι τής 
μπουγάδας. 'Ορισμένα έπιπλα έχουν 
μαζευτεί καί έτσι γίνεται χώρος ριά 
νά χωρέση ό κόσμος vet τρώη καί νά 
κοιμάται. Πρώτα τρώγουν τά παιδιά 
κατόπιν οί γυναίκες καί κατόπιν οι 
άνδρες. Στην αυλή (τό χώλ) που εΐ
ναι πολύ υ,εγάλο άπό τήν μιά άκρη 
έως τήν άλλην στρώνονται τραπε- 
ζομάντηλα καί έκεΐ κάτω τρώει α 
κόσ'μος πού φιλοξενούμε/. Τό βράδυ 
όλοι κοιμώμεθα κάτω στροματσάδα. 
Διότι καί τά κρεββάτια μας τά μα- 
,έψαμεν διά νά εχωμεν περισσότερον 
χώρον. Έν τφ μεταξύ οί Τούρκοι 
φθάνουν πλέον στην Σμύρνην και ό 
κόσμος ευρίσκεται σέ μεγάλη απελ
πισία. (Συνεχίζεται)

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος) 

τοϋντατ στή μέση τοΰ σσλσν,οΰ 
γιά νά φέρη γοΰρι δτι σ’ δλο τό 
νέο χρόνο δδναι ίίφδονα τά ύλι- 
κά αγαθά. Τά μαχαίρια καί τή 
ψαλλίδια τοΰ σπιτιού κρύβονται 
γιά νά μήν κόψη κανένα κακό 

ι πνεΟμα τό νήμα τής ζωής ή ,ής 
εΰτυχίας. Καϊ πυροτεχνήματα <ί- 

| νάβονται γιά νά τρομάξσσν καί 
ί νά φύγουν τά κακά πνεύματα.

Ή δουλειά ξεχνιέται γιά λίγες 
μέρες μέσα σ’ δνα πανηγύρι ευ
θυμίας καί γλεντιοΰ. Μόνο τήν 
5η ημέρα καλωσορίζουν τόν θεό 
τοΰ πλούτου., κι’ ή ζωή ξαναπαίρ
νει τόν κανονικό της ρυθμό.

'Η έορταστική περίοδος' τελει
ώνει τήν 15η ήμερα 8ταν ή πρώ
τη πανσέληνος φωτίση τόν ούρα- 
νό. Αύτή τή νύχτα θά γίνη ή 
γραφική γιορτή τών φαναριών, 
πού μέ τήν βοήδειό τους οί άν- 
ρωποι, βρίσκουν γή καλά πνεύ
ματα πού πετοΰν στόν ουρανό, 
σύμφωνα μέ τήν παράδοση.

Σήμερα ο! γιορτές τής Πρωτο
χρονιάς έχουν πάρει τήν δι|ιη καρ- 
ναβαλιοΰ μέίτοι'ις ψεύτικους δρά
κους, τά λιοντάρια ή τά φίδια νά 
χορεύουν στούς δρόμους μέ τόν 
ήχο τών τυμπάνων καί των γκάγκ.

Μέ τήν τελευταία λάμψη τών 
πυροτεχνημάτων ή ζωή ξαναρχί
ζει κανονικά κι’ ό νέος χρόνος 
γίνεται άλλη μιά μονάδα ακόμα 
στό μέτρημα τοΰ χρόνου καί μέ 
τούς Κινέζους δπως καϊ άλλου.



ΔΙΠΛΗ ΧΑΡΑ ΕΚΔΗΛΟΖΕΙΣ

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
'Όλοι ξέρουμε πώς, σάν “Ελληνβς, εΐμαοτε άίϊ τή φύση μας 

μεμψίμοιροι. Δέν μένομε εύκολα ευχαριστημένοι μέ τίποτα κι’ 
ιδιαίτερα γιά κάτι που έχουν κοτορθόοει άλλοι. ’Απαισιόδοξοι 
πάντα, δέν προβλέπουμε επιτυχία παρά μονάχα αν ανακατευτού
με κι’ έμεΐς οΐ ίδιοι οπότε μάς πιάνει τό φιλότιμο κι" ό ενθου
σιασμός και ξεπερνούμε τούς εαυτούς μας.

Για άλλη μιά φορά είχαμε πάλι τους φόβους μας ατό κόψιμο 
τής φετεινίίς πίττας, θάρθουν αρκετοί πατριώτες; θά γίνη μιά 
καλή συγκέντρωση που νά ευχαριστηθούν όλοι;

Ευτυχώς δμως έγινε όπόθεοις τοΰ καθ’ ένός και πάλι έγινε τό 
θαύμα. Πολλοί έτρεξαν στό κάλεσμά μας καί δπμιουργήθηκε τόσο 
κέφι που έμειναν δυό οΐρες περισσότερο.

Φαίνεται ότι συνειδητοποιήσαμε δλοι τούτο τό δεδομένο, δτι, 
δηλαδή, ή Ιδέα τοϋ Συλλόγου είναι ΰπόθεσις δλων μας, γι’ αύτό 
ηροέκυψε σαφέστερα κι’ ΰ συναίσθηση τοΰ συνεπακόλουθου χρέους 
μας. Ή ιδέα τοΰ Συλλόγου ριζώθηκε μέσα μας γιατί δλοι κατά
λαβαν τόν σκοπό καί τη χρησιμότητα της ΰπάρξεώς του. ’Από
δειξη δ ενθουσιασμός μέ τόν όποιον πλαισιώνουν τις διάφορες 
εκδηλώσεις.

"Οσοι άπό αδιαφορία βρίσκονται μακρυά άπ' τούς κόλπους του 
παραγνωρίζουν τήν αλήθεια πώς μόνος του κανείς δέν μπορεί 
να κατορθώση δσα σε συνεργασία μέ άλλους. 'Ενωμένοι οάν Σύλ
λογος έπετύχαμε ορισμένα βοηθήματα καί ανακουφίσαμε άπορους 
πατριώτες. Σαν Σύλλογος κάναμε γνωστές τις χαμένες πατρίδες 
μας καί γνωρίσαμε στους ξένους τήν καταγωγή μας, τοΐις άξιους 
προγόνους μας καί φυσικά τήν ύπαρξή μας.

Άλλά δέν είναι μόνο αυτό. Είναι ή άποχρέωσή μας νά μετα
δώσουμε δλα τά καλά στοιχεία της προγονικής κληρονομιάς μας 
στή νέα γενιά ποίι ζεϊ καί μεγαλώνει μέσο σέ μιά έποχή, όπου 
νέα βιώματα μέ θεμελιώδεις διαφορές άπ' τά δικά μας καί δια
σταυρούμενες καταβολές άλλων προελεύσεων αλλοιώνουν τις 
πατροπαράδοτες ηθικές άξίες.

«Η' άγκαλιάσουμε τούς νέους βλαστούς», γράφει στό άρθρο 
της ή φίλη συνάδελφος «Μικρασιατική ’Ηχώ», δργανον τής *Ε~  
νύσεως Σμυρναίων. «Νά τους παραδώσουμε σιγά-σιγά τή σκυ
τάλη γιά νά διατηρήσουν άσβυστο τό φως κσί νά φροντίσουν 
γιά τή μεταβίβαση του...»

Έμεΐς αύτό τό έχουμε κάνει σκοπό άπό τά πρώτα βήματά μας 
οάν Σύλλογος. Γι’ αύτό ή χαρά της επιτυχίας τής τελευταίας 
έκδηλόσεώς μας ήταν διπλή μέ τήν άθρόα συμμετοχή τής νέας 
γενιάς. Ή νέα γενιά ήταν εκείνη ποίι έδωσε τό κέφι στό κό
ψιμο τής πίττας. Τήν χαρήκαμς και τήν καμαρώσαμε.

~ pro miHAFioY-iimmioy

ΕΜΕίΧ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
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Δέν ξέρω άν ό Μπέργκμαν έβαλε 

επίτηδες αυτόν τόν τίτλο στο φιλμ 
του γιά νά δούλεψη εμάς τούς ρω
μιούς, καί ν’ απόδειξη τήν σχετικό
τητα πού υπάρχει σέ κάθε έννοια. 
Γιατί μά τήν άλήθεια πιο θορυβώδι- 
κη σιωπή άπό δαύτην δέν έχω ξα- 
ναδή. "Όπως άπό τήν πολύ μου δού
λε icc δέ βλέπω πολύ κόσμο, όσους 
παλιούς γνώριμους ετυχε νά συναν
τήσω τις τελευταίες δυό βδομάδες, 
ήταν πολύ φυσικό νά θέλω νά κου
βεντιάσω μαζί τους, γιά τά τόσα 
πράγματα πού είχαμε νά πούμε α
φού γιά καιρό δέν βλεπόμασταν. 
Δέν προλάβαινα καν νά ρωτήσω άν 
παντρεύτηκαν ή χώρισαν, ή άν άπό- 
κτησαν παιδιά, έγγόνια η Γ'ιώτα-Χί. 
Μόλις προλάβαινα νά πώ «Βρε τί 
μού κάνεις;» καί άρχιζε τό τροπά
ριο μέ τά ίδια λόγια, λες καί εΐχαν 
όλοι προσυνεννοηθή γιά νά μέ πιλα- 
τέΐ’ουν :

— Έσυ πού ξέρεις άπ’ αυτά, τί 
ιδέα έχεις για τή «Σιωπή» τού Μπέρ 
γκμαν.

Μά πάλι δέν πρόλαβα ν’ ανοίξω 
ιό στόμα νά πώ πώς δέν τήν είχα 
δει, ή πώς δέν τήν εΐχα δει ακόμα, 
γιατί άρχιζαν αμέσως ό ένας τόν 
Φιλιππ.κό καί ό άλλος τό εγκώμιο. 
Καί επειδή αυτές οί συναντήσεις γι 
νόντουσαν στό δρόμο (που καιρός 
γιά έπιοκέψεις) καί ό ρωμιός εΐναι 
καί βιαστικός καί μονοτερματζής, 
μόλις ξαλάφρωναν card τό ιερό πυρ, 
μέ παρατούσαν σύξυλο, χωρίς φυ
σικά νά σκοτισθοΰν γιά τή γνώ
μη μου, γιατί όλη τους ή ενια ή
ταν ν’ άκούσω έγώ τή δική τους 
γνώμη. ’Ή καλύτερα ν’ ακούσουν οι 
ίδιοι τόν εαυτό τους.

Άλλά τή δεύτερη βδομάδα τής 
Σιωπής (κατά τούς κινηματογραφι- 
τζήδες έκτη βδομάδα μιά καί παιζό
ταν σέ τρία σινεμά), κι’ άν παιζό

Συρροή μεγάλη, αφάνταστα με
γάλη και τούτη τή χρονιά πολλών 
συμπατριωτών μας καί ξένων φίλων 
μας πρός τό «ΑΚΡΟΠΟΑ» γιά νά 
λάβουν δλοι μέρος στήν έορταστική 
εκδήλωση τοΰ Συλλόγου μας «χο
ρευτικόν τέϊον καί κόψιμον πίττας», 

ι Τό προσκλητήριο τοΰ Διοικ. Συμ- 
* βουλίου, πού καλοΰσε τους πάντες 
γιά συμμετοχή στον εορτασμό γιά 
τό απόγευμα, 5.30' μ. μ. τής Κυ
ριακής, 10 - 1 - 65 εΐχε καί πάλι 
πλατεία τήν άπήχηοη.

Κινούνται δ?\οι βιαστικοί, μέ εν
θουσιασμό θά έλεγα, νά καταλάβουν 
μιά θέση καί νά περάσουν λίγες ώ
ρες ευθυμίας καί χαράς σέ ένα πε
ριβάλλον ζεστό, οικογενειακό, σέ μιά 
ατμόσφαιρα Μακρηνολιβισισνή.

Αϊθουσο: καθωρισμένη γιά τήν έκ- 
δήλωση εΐναι ή αίθουσα δεξιώσεων 
τοΰ 1ου ορόφου τού Άκροπόλ. Χώ
ρος μεγάλων διαστάσεων, χωρισμέ
νος μέ τζαμαρία κρυστάλλινη σέ δυό 
πελώριες αίθουσες μέ άπλετο φωτι
σμό και καλλιτεχνικό έξωρούσμό.

Στή μέση τής 2ης αίθουσας καί 
| πρός τήν απέναντι, πρός τόν εισερ

χόμενο πλευρά της, ή ορχήστρα και 
μπροστά σ’ αυτή χώρος ικανός γιά 
τούς χορευτάς. Δεξιά κι’ Αριστερά 
τοΰ χώρου τούτου τραπέζια άλλα, μι
κρά σέ σχήμα τετραγώνου και άλ
λα μακρόστενα, καλά έξωπλισμένα 
μέ τά χρειώδη τοΰ τσαγιού αναμέ
νουν τούς εορταστές,

‘Ομάδες - ομάδες καταφθάνουν 
κΓ αυτοί καί κατα?ναμβάνουν θέσεις. 
Μολονότι μεγάλων διαστάσεων ή αί
θουσα, φαίνεται ώς τόσο μικρή γιά 
να περιλάβη τό πλήθος τών έορτσ- 
στών μας, πού αρκετοί άπ’ αυτούς 
τακτοποιήθηκαν στή συνεχόμενη έξ 
ΐσου ωραία 1η αίθουσα, τής εισό
δου.

Τίμησαν τήν έορτή μας μέ τήν 
παρουσία τους οί βουλευτσί μας ’Α
θηνών κ. κ. ’Αντών. Τζίζης καί 
Ί. Παπαγεωργίου, καθώς επίσης 
και ό κ. Γ. Φίλιππος, Πρόεδρος τής 
Κοινότητας Ν. Μάκρης καί ό κ. Σάβ- 
βσς ΤζΑάδης. ’Αντιπρόεδρος.

Τήν ώρισμένη ώρα, 5.30' μ. μ. 
καταλαμβάνουν τις Θέσεις τους στην 
όρχήστρα οί μουσικοί και τά όργα
να αρχίζουν νά παίζουν. Παίζουν 
γλυκά, ρυθμικά καί ασταμάτητα και 
γαργαλίζουν γιά χορό τους νέους 
καί τις νέες. Ζευγάρια, ζευγάρια τά 
νέα παιδιά μας γεμίζουν τήν πίστα 
καί χορεύουν. Χορεύουν καί στροβι
λίζονται μέ ατέλειωτους στροβιλι
σμούς τά νιάτα τής Μάκρης καί τοΰ 
Λ βισιοΰ, ένώ οί γεροντότεροι καμα
ρώνουν τά άξια βλαστάρια τους καί 
στρέφουν νοστσλγικά τή σκέψη στην 
ωραία εκείνη έποχή, πού νέοι κι’ αυ
τοί δοκίμαζαν τή χαρά τοΰ εορτα
σμού τών άγιων αύτών ήμερων σύμ
φωνα μέ τά έθιμα τών ακμαίων τότε 

ταν σέ δέκα θάταν ή εικοστή εβδο
μάδα, έτσι πού νά μ ή ξέρεις πια πό
σες βδομάδες έχε: ό χρόνος) τά 
πράματα άλλαξαν. Συναντούσα γνω 
στούς καί κανείς δέ μού μιλούσε γιά 
τή «Σιωπή». Τότες μού μπήκαν ψι
λοί στ’ αυτιά. Σά δέ μέ ρώταγαν 
άρχισα νά ρωτώ έγώ. Τήν εΐχαν δει 
καί διαφωνούσαν καί μέ τούς μέν 
καί μέ τούς δέ. Πορνογράφημα δέν 
ήταν, ώρσΐο έργο ήταν μά θά μπο
ρούσαν νά λείψουν οί περιβόητες 
σκηνές, ή πάλι Θά μπορούσε νά λει
ψή ολόκληρο τό έργο. Πάντως με
τρημένες καί όχι έξαλλες κρίσεις. 
‘Άρχισα τότε νά ρωτάω αυτούς πού 
συναντούσα καί μ’ άρχιζαν φωνα- 
κλάδικο μονότερμα μέ τή «Σιωπή». 
«Τό εΐδοπε τό έργο» καί ή όπάντησι 
ήταν σχεδόν κατά κανόνα «’Όχι».

Βρε πού νά σάς χαλάση ό Θε
ός εΐπα μέσα μου, τί κακό ρωμέϊκο 
είναι αύτό; "Οσοι εΐδαν τό φίλμ μι
λάν μετρημένα, όσοι δέν τό εΐδαν 
βγάζουν, πύρινους λόγους. Οί μέν ή
ταν θεατές τού έργου και οί δέ ανα
γνώστες τών λεγομένων κριτικών, 
χρ^νογ ράψω ν καί έπ ι φυλλ ι δα γ ρά- 
φων. Τότε άπόκτησα τήν πλήρη ει
κόνα τού υψηλού προορισμού τοΰ 
τύπου καί τής πνευματικής μας ή- 
γεσίας. Ό καϋμένος ό Μπέργκμαν 
Σουηδός ζών έν Σουηδία, καταπιά
στηκε μέ το μεγάλο πρόβλημα, αν 
όχι τό μοναδικό τού τόπου του, δηλ. | 
τό αφόρητο κενό πού νιώθουν αύτοί J 
οι άνθρωποι, πού δέν έχουν προβλή- | 
ματα νά λύσουν (τούς τά έλυσε δλα | 
τό Κράτος). Ή πλήξη τούς οδηγεί { 
στήν περιπέτεια τού σεξ, μά τό κε
νό φουντώνει μέσα τους καί δοκιμά
ζουν καί τήν ομοφυλοφιλία ώσπου 
φτάνουν σέ. τραγικό αδιέξοδο. Αυ

τό τό τραγικό αδιέξοδο περί γράφε
ται στή «Σιωπή». Κανείς δέν κατα
πιάστηκε νά διαφώτιση τό κοινό μέ 
τό κοινωνικό Σουηδικό υπόστρωμα 
τού έργου. Οί ειδικευμένοι σοφοί 
μας έπτδεικνύοντας τή καλλιτεχνική 
τους σοφία ή τήν κοινωνική τους έ- 
πικρισι σοφία, είτε έδωσαν στή 
«Σιωπή» διαστάσεις πού δέν έχει, ή 
περιόρισαν τις διαστάσεις στις χα
ράδρες τών ανθρωπίνων ημισφαιρί
ων. Οί μέν έστειλαν τους διψασμέ- 
νους γιά τέχνη, νά δουν τό άριστούρ- 
γημα τών αιώνων καί τούς ζεμάτη- 
σαν καί οί δέ τους έστειλαν νά δουν 
το πορνογράφημα τών αΙώνων και 
τούς ψυχρόλουσαν.

Τό όποιον, όπως έλεγε καί κά
ποιος μακαρίτης συμπολεμιστής 
μου, εΐναι νά σου φεύγει τό καφάσι 
μέ τούς πνευματικούς μας καθοδη
γητές καί ηγέτες.

Ύ. Γ.— Συμβουλή : Κρίνετε τά 
πράγματα μόνοι σας.

ΠΑΛΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ
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ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 1965 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ 
ΚΑΑΤΕΑ (οδός Κόπρου 41, Άθηνα:) 

ΤΙΜΗ ΤΑΜΠΑ NT’ ΟΤ ΔΡΧ. 80 
Εϊοπήρια διατίθενται είς τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου.

,-ιτλήν ανυπάρκτων σήμερα πατρίδων 
μας.

Στο μεταξύ ύπάλληλοι τοΰ κέν
τρου κάμνουν τή διανομή τού τσα
γιού και τών συναφών εδεσμάτων, έ
νώ οι χοροί έξσκολουΐθούν, εναλλασ
σόμενοι συνεχώς μέ τραγούδια τής 
ορχήστρας.

Διακρίνουμε μέσα στήν αίθουσα 
τόν Αντιπρόεδρο τού Συλλόγου καί 
Υφηγητήν Πανεπιστημίου κ, Ίαάν- 

νην Ααμέραν μετά τής συζύγου του 
καί τών αδελφών του κ. Πεζοπούλου 
καί κ. Τζηρίτη. Τόν κ. καί κ. Μιχα
ήλ Βασιλειάδη μετά τής θυγατρός 
των καί φίλων των, τόν κ. ’Αντώνιον 
Παπαθανασίου, τόν κ. καί κ. Μιχαήλ 
Θεοδοσιάδη, τόν κ. καί κ. Κωνσταν
τίνου Κοφτερού μετά τής κ. Χρυσάν
θης Χατζηαντωνίου, τόν κ. καί τήν 
κ. Μιχαήλ Χατζή Κωνσταντίνου μετά 
τής θυγατρός των καί τοΰ υίοΰ των, 
τόν κ. Κίμωνα Πανηγύρην, υιόν τοΰ 
Προέδρου μετά τής μητρός του, τήν 
κ. Δέσποιναν Παποη/τωνίου μέ τά 
παιδιά της κ. Ρέναν Βελισσαρίου, 
κ. καί κ. 'Αντωνίου Παπαντωνίου, κ. 
και κ. Γεωργίου Φαμελιάρη, κ. καί 
κ. Ήλία Σαραντινίδη. Τόν κ. καί κ. 
Βασιλείου Λσζαρίδη, τόν κ. καί κ. 
Μιχαήλ Ααζαρίδη, τόν κ. και κ. Χά- 
ρυ Μπαϊρακτάρη, τήν κ. Δέσποινα 
Ζαμπάκη μετά τοΰ κ. καί κ. Μιχαήλ 
Δούλη, τής καλλιτέχνιδος θυγατρός 
των Μυρτώς Δουλή - Πορφυρή μετά 
τοΰ συζύγου της κ. Πορφυρή, τόν κ. 
καί τήν κ. Χρήστου Κατσικαλή, τόν 
κ. καί τήν κ. Γεωργίου Παναγή με
τά τών θυγατέρων των καί τοΰ κ. 
καί κ. Βασιλείου Παναγή, τόν κ. καί 
τήν κ. Άνδρέα Σαράφη μετά τής ά- 
δελφής των διδος Πασχαλίδου καί 
τοΰ μνηστήρας της. Τόν κ. καί τήν 
κ. Τσακώνη, τήν κ. Μαρίκαν .Μάκρη, 
τον κ. Βάσον Πέτραν, τόν κ. καί την 
κ. Ίωάννου Πετρά, τήν κ. Χρυσού- 
λαν Κομήτου μετά τής θυγατρός της 
Φιλιώς, Τόν κ. καί τήν κ. Μιχαήλ 
Τσίλ.λερ, τόν κ. καί τήν κ. Δημη- 
τριου Τσίλλερ μετά τών τέκνων των, 
τήν κ. Πελαγίαν Παύλου - Έμμεή, 
ιόν κ. καί τήν κ. Μιχαήλ Έ,μμεή -έκ 
Ν. Μάκρης, τόν κ. Ν. Κσραγεωργί
ου, τον κ. Μιχ. Καλιντζήν καί κ. Δέ
σποιναν Κόλλια έκ Ν. Μάκρης, τόν 
κ. καί τήν κ. Βασιλείου Χατζησω- 
τηρίου, τόν κ. καί τήν κ. Γεωργίου 
Παληοΰ, τήν κ.Μαρίκαν Μαυρέα μετά 
τής θυγατρός της, τόν κ. καί τήν κ. 
Σκλαβοΰνου μετά τής θυγατρός των 

τόν κ, Ζέρβαν, τόν κ. καί τήν 
κ. Φαληρέα, τόν κ. Ευθύμιον Σκυ- 

i φτόν μετά τής συντροφιάς του, τόν 
; κ. καί τήν κ. ΆΘαν. Κατωπόδη, τόν 
κ. καί τήν ·κ. ’Αφόρα, τόν κ. Ίωάν- 
νην Άφάραν, τόν κ. καί τήν κ. Ά- 
λεξ. Ζαχαράκη, τόν κ. Σπόρον Ζε- 
νεμττίσην, τόν κ. Δημήτριον Ζαρμπα- 
λάν μετά τής μητρός του Ελένης, τόν 
κ. καί τήν κ. Βασιλείου Πατταγιάν- 
νη, τόν κ. Μιχ. Παπαγιάννην μετά 
τής συντροφιάς των, τόν κ. καί τήν 
κ. Ε. Κούρτη, τόν κ. Στέφανον
Κούρτην, τόν κ. καί τήν κ. Παύλου 
Άλικάρη, τόν κ. Βαμβακάν, τόν κ. 
Στέφανον Θωμαίδην, τόν κ. καί τήν 
κ. Ίωάννου Θέρμου, τόν κ. καί τήν 
κ. Μιχ. Κιλμέτη μετά τής θυγατρός 
των, τόν κ. Σαλλακίδην καί πολλούς 
άλλους.

Άλλά καιρός τώρα γιά τό κόψι
μο τής πίττας. "Ενα τραπεζάκι μέ 
τήν πίττα προσκομίζεται στήν όρχή
στρα, μπροστά στά συγκεντρωμένα 
έκεΐ μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου τού 
Συλλόγου μας. ‘Η μουσική παίζει 
γλυκά τό τραγούδι τής Αρχιχρονιάς 
καί σέ συνέχεια ό υποφαινόμενος ώς 
Πρόεδρος τού Συλλόγου χαιρετίζω 
καί εύχομαι τούς έορταστάς μέ τά 
εξής :

«Αγαπητοί συμπατριώτες καί φί
λοι.

» Τό Δ. Συμβούλιο τού Συλλό
γου μας σάς άπευθύνει δι’ έμού τόν 
εγκάρδιο χαιρετισμό του. Εΐναι με
γάλη ή χαρά μας γιά τόν πρόθυμο 
ερχομό σας στήν έορταστική μας 
εκδήλωση αύτή, γιά νά χαιρετίσου
με όλοι μας τήν είσοδό μας οπόν 
καινούργιο χρόνο. Ή χαρά μας γί
νεται μεγαλύτερη, γιατί μάς έκαμαν 
Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα

Η ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΙΣ ΤΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τήν τελευταία έβδομάδα 

τών Άπόκρεω και συγκεκρι
μένα τήν Δευτέραν ίην Μαρ
τίου 6ά γίνη ή αποκριάτικη 
συνεστίαση τοϋ Συλλόγου στό 
κέντρον ΚΑΛΥΒΑ έπί τής 
δδοΰ Κύπρου 41 παρά τήν 
πλατείαν “Αμερικής.

Ή εκλογή τοΰ κέντρου ε- 
γινε κατόπιν προσεκτικής ε
πιλογής. "Εχει μεγάλην αί
θουσαν χωρητικότητας πεν- 
τακοσίων ατόμων κα'ι μεγά
λην πίσταν χοροΰ. Έπί πλέον 
δέ ένα εκλεκτό τάμπλ ντ’δτ 
στήν τιμή τών δραχμών 80, 
καί κρασί θαυμάσιο χΰμα μέ 
δραχμάς 20 τό κιλό.

"Ολα αυτά τά στοιχεία μέ 
τό πλούσιο καλλιτεχνικό πρό
γραμμα πού διαθέτει μας έ
καναν νά ελπίζουμε δτι 6ά 
περάσουμε μιά όμορφη βρα- 
δυά προσιτή στό βαλάντιο δ
λων μας.

Τό μενού θά είναι:
1. Ντολμαδάκια αύγολέ- 

μονο.
2. Κρέας ψητό ή κοτόπου

λο.
3. Σαλάτα εποχής.
4. Τυρί.
5. φρούτα.
Τό καλλιτεχνικό του πρό" 

νραμμα έκτελεϊται άπό τούς 
κάτωθι καλλιτεχνας:

1. Τό πρώτο φωνητικό 
ντουέττο τής χώρας,

ΜΟΥΖΑ—ΛΙΓΝΟ
2. Τήν βεντέττα τού τρα

γουδιού

ΖΩΖΩ ΚΥΡΙΑΖ0Π0ΥΛ0Υ
3. Τόν τραγουδιστή πίστας
ΛΕΥΤΕΡΗ ΨΙΛΟΠΟΥΛΟ
4. Τό χορευτικό ζευγάρι
ΜΟΡΦΗΣ - ΤΖΙΩΡΤΖΙΑ
5. Τούς πρωταγωνιστές 

θεάτρου.
ΑΠ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ—Τ. ΔΗ- 

ΜΗΤΡΙΟΥ
Καί τήν ορχήστρα

ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΟΥΒΑΡΔΑ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 

προς ένίσχυσιν τοΰ Ταμείου 
τοΰ Συλλόγου άπεφάσισε τήν 
διενέργειαν λαχείου κατά τήν 
συνεστίασιν αυτήν καί πρός 
τούτο μία επιτροπή έκ κυρι
ών, καί δεσποινίδων μελών 
τοΰ Συλλόγου φροντίζουν 
διά τήν συλλογήν ειδών ού
τως ώστε νά είναι πλούσιον 
καί αποδοτικόν. Ή Επιτρο
πή απαρτίζεται άπό τις έξης 
κυρίες καί δεσποινίδες:

’Αντιγόνην Γεωργαλίδου, 
Ρέναν Βελισσαρίου, Μαρίαν 
Τσακώνη, Πελαγίαν Παύλου, 
Φιλιώ Κομήτου, Ματθίλδην 
Χατζηπαναγιώτου, Μάραν 
Βασιλειάδου.

Επίσης ό αγαπητός πα
τριώτης μας κ. Διονύσιος 
Ήλιάδης παρακληθείς άνέ- 
λαβε νά ένισχύση τό εργον 
τής Επιτροπής μέ τήν συλ
λογήν δώρων άπό διαφόρους 
γνωστούς καί φίλους του ώς 
καί άλλοτε έπραξε είς παρό
μοιας εκδηλώσεις.

ΪΙαρακαλοΰνται δλοι οί πα- 
τριώται νά ένισχύσουν τά 
μέλη τής ’Επιτροπής καί νά 
συμμετάσχουν είς τήν έκδή- 
λωσιν αυτήν. Ή άθρόα συμ
μετοχή τους θά δώση τήν δυ
νατότητα νά δοθή περισσό
τερος πατριωτικός τόνος στήν 
συνεστίασιν αύτήν.

ΑΗΑΚΘΙΝΩΖΙΧ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥΣΥΝίΣΜΟΥ 

_ ΕΙς τάς 13 - 12 - 1964, ήμέραν 
Κυριακήν καί βραν 10.30 π.μ. 
έγενετο τακτική Γενική Συνέλευ- 
σις τών μελών τοϋ Συν) σιιοϋ, ε?ς 
τά γραφεία τούτου έπί τής δδοΰ 
Σατωόριανδου 4, 7ος άροφος, 
14 γραφεϊον.

Κατ’ αυτήν κατετέθη δ προϋ
πολογισμός τοΰ έτους 1965 δστις 
ένεκρίθη καί έγένοντο ύπό τοϋ 
Προέδρου διάφοροι ανακοινώσεις 
σχετικαί μέ τήν πορείαν τοΰ ρυ
μοτομικού σχεδίου τοΰ Οικισμού 
«Νέου Λιβισιου». Εγνωστοποιή- 
θησαν άπασαι αί μέχρι σήμερον έ- 
νέργειαι παρά τάς άρμοδίας ύπη- 
ρεσιας ως καί αί καταβληθεϊσαι 
προσπάθειαι της Διοικήσεως σχε- 
τικώς μέ το έν λόγιρ σχέδιον. Ό 
Πρόεδρος τοϋ Συν) σμοϋ άνεφέρθη 
ιδιαιτέρως εις τήν ένθερμον ύ- 
ποστήριξιν καί συμπαράστασιν 
τοϋ έκλεκτοΰ συμ,πατριώτου μας, 
-έως Υπουργού καί νϋν δουλευ- 
τοδ κ. Σάββα Παπαπολίτη, τήν 
όποιαν παρέσχε έμπράκτως διά 
των ενεργειών του εις τό άρμόδι- 
ον ι πουργεΐον. Οδτος, ενώπιον 
τής Διοικήσεως τοΰ Οικοδομικού 
Συν) σμοϋ κατά μίαν έπίσκεψίν 
της, έξέφρασε τήν διακαή επιθυ
μίαν του διά τήν πρ-αγματοποίη- 
σιν τής ίδρύσεως τοϋ «Νέου Λιβι- 
σίου», ιδιαιτέρας πατρίδος του.

Η Συνέλευσις έξέφρασε τήν 
, ευγνωμοσύνην της καί τήν από
λυτον ίκανοποίησίν της διά τάς έ- 
νεργείας τής Διοικήσεως και τήν 
ευγεντ) πατριωτικήν ύποστήριξιν 
τοϋ εξαιρετικού συμπατριώτου μας 
Βουλευτοϋ κ. Σάββα Παπαπολίτη.

ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΓΜΒΟΓΛΙΟΝ

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ 
ΑΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Κατά τό διάστημα τών έορ- 
τών τών Χριστουγέννων διενε- 
μήθησαν ύπό τοΰ Φιλανθρωπι
κού Ταμείου τοϋ Συλλόγου τά 
κάτωθι ποσά εις απόρους συ- 
μπατριώτας μας.

1. Δραχμαί τρεις χιλιάδες 
διακόσιες πενήντα (3.250) είς 
άπορους οικογένειας Δραπε- 
τσώνος.

2. Δραχμαί χίλιαι έννεακό- 
σιαι πεντήκοντα είς άπορους 
οικογένειας Αιγάλεω.

3. Δραχμαί διακόσια! πεν
τήκοντα άπεστίιλησαν είς δύο 
απόρους ήλικιωμένας γυναίκας 
είς ’Ιτέαν.

Επίσης διάφορα αλλα μικρά 
ποσά είς άπορους διαμένοντας 
είς άλλας συνοικίας.

Ό Σύλλογος δέν έχει μεγά
λους πόρους άλλά έχη τήν διά- 
θεσιν νά έρχεται αρωγός εις 
κάθε άναξιοπαθοΰντα πατριώ
την. "Οποιος θέλει τήν βοή
θειαν του δύναται νά άποταν- 
Οή εις τό Διοικητικόν Συμ
βούλιον τοδ Συλλόγου γραπτώς 
ή προφορικώς, καί θά τύχη τής 
δεούσης προσοχής καί κατα- 
νοήσεως.

Ε¥ΧΑΡΙΪΤΗΗ©Η

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟΝ 
ΜΑΚΡΗΝΩΝ & ΛΙΒΙΣΙΑΝΩΝ 

«Η ΜΑΚΡΗ»
Σάς εύχαριστοΰμ,εν θερμώς 

διά τήν χειρονομίαν τήν ό
ποιαν κάνατε διά νά περιθάλ- 
ψετε δύο γρηές οί όποιες δέν 
έχουν καμμίαν προστασίαν 
άπό πουθενά. Ή μία είναι 
τυφλή καί κατάκοιτος ή δέ 
άλλη γρηά καί άνεργος.

Σάς εύχαριστοΰμεν καί εύ- 
χόμεθα καλό χρόνο είς όλους 
σας.
Δέσποινα ’Ιωάν. Σακκαλή
Μαρία Παύλου Παύλακα
ΙΤΕΑ, ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ

ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΟΣ
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TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΑΑΙΣΤΡΑΤΟΣ&ΠΡΟΚΑΑ
(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) | 
Τήν ίδια ώρα, μέ τήν αύτή πολύ- ’ 

τέλεια καί τήν ίδια μεγαλοπρέπεια} I 
ή Βασίλισσα, λευκό, λαμπρό ά- ; 
στρο, ανάμεσα στις μελαψές, εύγε- ; 
νεΐς όμορφιές, έδινε ξεχωριστό συμ- | 
πόσιο, στις γυναίκες αυτές, μέσα σέ 
αίθουσες, όπου όλα ήσαν ένα μα
γευτικό όνειρο, πού ανέβαζε τις ψυ- | 
,χές έως τήν έκλυση.

Ή πριγκήπισσα, μακρυά απ’ ό- ! 
λη αυτή τήν όχλαβοή, άφοβη, μέσα 
στή σιγαλιά καί στόν κίνδυνο τών 
αποτόμων βράχων και τών δύσβα
των μονοπατιών, τοΰ τεράστιου πάρ 
κου, κρατούσε, σφιχτά, τό χέρι τοΰ 
Καλλίστρατου, σά νά προμάντευε 
πώς θά τό έχανε, καθώς τό χλωμό 
φώς τής πανσέληνου έπεφτε άπλετο, 
επάνω τους.

Ήταν ωραία κΓ έγινε μέ τήν α
γάπη της, γιά τόν Καλλίστρατο, 
ώραιότερη. Ήταν συντηρητική και 
τώρα άψηφοΰσε τά πάντα. Τεράστια 
μεταβολή εΐχε συντελεσθή, στήν έμ- 
φάνιση καί στις σκέψεις της, στή 
νοοτροπία καί στις πεποιθήσεις της. 
Ή σεμνή κοπέλλα, που άποτραβη- 
γμένη, στά διάφορα διαμερίσματα 
της, άσχολιόταν, μέ τήν καθοδήγη
ση τής Έλληνίδας μητέρας της, 
στήν έξευγένιση της ψυχής, ντυμένη, 
τώρα, μέ πορφύρα προκλητικότητας 
καί μέ θησαυρούς γοητείας, προχω
ρούσε στήν έκτέλεση ένός φυσικού 
καθήκοντος : Μιας θυσίας ψυχής καί 
ζωής.

Σέ .μιά στιγμή στάθηκε, κύτταξε 
καί πυρπόλησε τό συνοδό της μ’ έ
να της βλέμμα, χαλώντας τον στήν 
ΰποδουλωση τών θελγήτρων της :

— Πνοή τής ψυχής μου ·, ψέλλισε 
άσθμαίνοντας. Δροσερό λουλούδι,πού 
φύτρωσες καί ριζοβόλησες, μέσα 
μου! Γλυκέ μου "Ελληνα 1 Καί πότε 
δέν εΐσαι, δίπλα μου, άφοΰ, δ,που 
κΓ άν βρίσκωμαι, ή δική σου μορ
φή πλημμυρίζει τή σκέψη μου... 
Πνίξε τα επίγεια βάσανά σου, μέσα 
στόν έρωτά μου. Πνίχτα, μέσα στη 
θύμησή μου’ καί μίλα, μαζί μου, μέ 
τήν καρδιά, όταν εΐμαι μακριά σου, 
όπως μιλάς, μέ τά μάτια, όταν εί
μαι σιμά σου, "Ω, γλυκέ τύραννε, 
πού εξουσιάζεις τίς αναμνήσεις μου. 
Άπ’ τή μεγάλη άγάπη φοβάμαι μή 
τρελλαθώ ! Άπό τόν πατέρα σου, 
"Ηλιο, πού ρίχνει τίς έκτυφλωτικές 
άκτΐνες, έπάνω σου, άπό τήν αΰρα 
που σοΰ χαϊδεύει τό πρόσωπο. Α
λήθεια, πόσο μέ φοβίζουν, δλ’ αυτά, 
πόσο ζηλεύω, γιά όλα. . .
'. . Ερεθισμένος άπό τά λόγια της 
κΓ άπό τίς χαριτωμένες κινήσεις τοΰ 
έκθαμβωτικοΰ εΐναι της, ό Καλλί
στρατος άνάσαινε βαρεία. Μέ, κόπο, 
έπι τέλους, κατάφερε ν’ άνοιξη τά 
χείλη του :

— Διώξε τήν ανησυχία, που σκι- 
άζει τή λάμψη τών θείων ματιών σου 

■— πρόφερε, μόλις — καί θρόνιασε, 
μέσα σου, τήν πίστη στόν έρωτά 
μου. "Ας εΐναι πάντα, στά όνειρά 
σου ή άνοιξη κι’ άς μή βασιλέψη, 
ποτέ, τής ευτυχίας ό ήλιος. ’Άς φυ
σάνε οί αδρές, στού έρωτά σου τόν 
κήπο, ώ αυγή, πού σκορπάς τά σκο-
τάδια. . . Σέ λατρεύω, άγάπη μου...

— Λιποθυμάει ή ύπαρξή μου στά 
λόγια σου’, ψιθύρισε, τότε, μέ μι- 
σόκλεστσ μάτια ή πριγκήπισσα. 
"Ω, τί ευτυχία, νά πέθαινα, μέσα, σ’ 
αύτό τό όνειρο. . .

Μέ τίς τελευταίες της αυτές εξο
μολογήσεις, ή άλλοτε ντροπαλή παο 
θένα, έλυε τίς περόνες άπό τό ίμά- 
τιό της κΓ άφηνε τό μισόγυμνο κορ
μί της νά προβάλλη, σ’ όλη τήν εκ
θαμβωτική όμορφιά τον κι’ υστέρα, 
χωρίς δισταγμό, χαλάρωνε τίς παρ- 
θενικές ζώνες - ιμάντες τοΰ κόρφου 
της, κΓ άφηνε νά τρεμουλιάσουν, λα
χταριστά καί ζεστά, σάν δίδυμο θαύ 
μα τοΰ κοριτσίτσικου στέρνου, οί 
κρουστοί καρποί, οί στητές καί κα- 
λοσχηματισμένες της οπώρες.

Τό μελαχροινό κορμί της φεγγο
βολούσε, τώρα, σά χάλκινο σπαθί, 
στήν ώχρή άνταύγεια τού φεγγαρι
ού, καθώς προσφερότσν, στόν Καλ- 
λίστροΓτο, σάν υπέρτατη θυσία μυ
στικής ευτυχίας. . .

"Οταν συνήλθαν, άπό τό παραλή
ρημα καί τήν έξουθένωση, ό νεαρός 
Καρμυλησσεύς, έχοντας την, μές 
στήν άγκαλιά του, τή ρωτούσε, τρυ
φερά, μήπως τάχα νά τούς έβλεπαν 
οί φρουρές.

— Αστειεύεσαι, φώς μου; άλλα 
κι’ άν μάς εΐδοτν, τί μ’ αυτό; · ■ . Στήν 
πολιτεία μας λουλουδίζει, σά νωπό 
τριαντάφυλλο, ό έρως. Οί κοπέλλες, 
εΐναι φυσικό, ν’ άγαποΰν έκεΐνον πού 
ξέρει ν’ άνοίγη, μέ τό χρυσό κλειδί 
τής αγάπης, τήν καρδιά τους, καί 
μήτε νοιάζονται οί άλλοι, γι’ αυ
τούς.

— ΚΓ όμως λένε πώς ή κύρια δύ
ναμη τής ανακτορικής φρουράς δέν 
άστειεύεται, κούκλα μου, μπροστά 
σέ τέτοιες, μέ σένα, στιγμές! Καί 
δέν ξέρω, άπό ποια μεριά, θά κάμη 
τήν έμφάνισή της, γιά νά σέ υπε
ράσπιση.

— "Ω, γλυκέ τοΰ "Ηλιου, γυιέ, σ’ 
εύχαριστώ, γιά τήν υπέροχη, προς ί 
τήν άγάπη μας, αφοσίωσή σου. Ή 

στρατιωτική αύτή δύναμη, βρίσκε
ται πολύ μακριά μας, πίσω άπ' το 
τελευταίο, έκεΐνο, κτίριο του παλα
τιού.

— Κι’ δμως δέν έτυχε νά τούς δώ 
καθόλου.

— Άκριβώς, γιατί, ό καταυλι
σμός τους βρίσκεται στο υπόγειο. 
Γι’ αυτό τόσο σίγουρα, σοΰλεγα, 
πώς δέν μάς είδαν.

—- ΚΓ άν ύποτεθή, ότι μας πρό
σεξαν, δεν αποκλείεται νά μάς χτυ
πήσουν, μέ τόν πιο τέλειο όπλισμό 
τοΰ τόπου. Σέ τέτοια, όμως, περί
πτωση, θά έπικαλεσθώ τή βοήθεια 
τοΰ πατέρα μου, 'Ήλιου, πού μέ τ’ 
αργυρά του βέλη, θα τούς εξόντωση, 
όλους. . . Άν, δμως, γνώριζα, που 
βρίσκονται οί οπλοθήκες, τότε, θά 
τίς έκαιγα καί μόνος μου, καταπνί
γοντας, έτσι, τό κακό στή γένεση 
του.

Ή πριγκήπισσα τόν κύτταξε, μέ 
πάθος, κατάματα, γι’ αρκετές στι
γμές. "Υστερα, γυρίζοντας προς τό 
σημειΐο, πού βρίσκονταν οΐ αποθή
κες τών αμυντικών κΓ επιθετικών ό
πλων, πρόφερε άχνά :

— Νά! . . . ’Εκεί. . . Προς τ’ α
νατολικά, τό πιο χαμηλό και βαρύ 
κτίσμα. . .

Ό Καλλίστρατος τής χάϊδεψε τά 
μαλλιά, ενώ, συγχρόνως, γιά ν1 άλ- 
λάξη συζήτηση, προς αποφυγή κάθε 
ύποψίας, ρωτούσε τ’ όνομά της:

— .Χάπως, έλληνικά, ήχησε, στήν 
άκοή μου, όταν μιά μόνο φορά, τό 
μάθαινα άπό κάποιον, τής έξήγησε. 
Δυστυχώς δμως, δέ μπόρεσα νά τό 
συγκρατήσω, στή μνήμη μου.

—■ ’Έτσι, όπως τό ακόυσες, μό
να ή μητέρα μου συνηθίζει νά τό 
προφέρη, καί κάποιοι "Ελληνες αύ- 
λικαί άπό τή Σπάρτη, μέ μερικούς 
Ρωμαίους. ‘Ο πατέρας μου, όμως, 
κΓ όλος ό έγχώριος κόσμος, μέ φωνά 
ζουν Ντανόύμπια.

— Χμ! 'Ωραίο όνομα! Ηχηρό!...

Ή πάνδημη διασκέδαση, γιά τήν 
αποκατάσταση τής πριγκηπικής υ
γείας, εξακολουθούσε, μιά βδομάδα, 
κάτω στον, κήπο, κι’ έπάνω στά 'Α
νάκτορα, μέ τόν ίδιο, σάν τήν πρώ
τη βραδυοζ εντατικό ρυθμό.

Τήν τελευταία νύχτα, ή εύθυμια 
ήταν μεγαλύτερη, έπειδή εΐχε κατα
ναλωθώ περισσότερη ποσότητα άπό 
διάφορα πιοτά. Μεγιστάνες καί λα
ός εΐχαν περιπέσει σέ κατάσταση 
τέλειας αποχαύνωσης.

Ή πριγκήπισσα, σ’ αύτό τό με
ταξύ, περί μένοντας τόν Καλλίστρα
το, ΰστερ’ άπό έπίσημη πρόσκλη
ση, πού τοΰ εΐχε κάμει, άποτραβή- 
χθηκε στά διαμερίσματά της, ά
φοΰ έδωσε εντολή, στις θεραπαινί
δες της, νά την κάμουν πιο όμορφη 
άπό δ-,τι ήταν.

Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Οί άπόκρηες ήταν κάποτε μιά 
περίοδος χαράς, μιά ευκαιρία ένός 
δικαιολογημένου αδιάκοπου γλεν- 
τιοΰ. Οί πρόγονοί μας συνεχίζοντας 
ποενάρχαιους πανηγυρισμούς πού 
άπ’ τήν ειδωλολατρία πέρασαν στήν 
χριστιανική θρησκεία περίμεναν τίς 
μέρες αυτές γιά νά δώσουν μιά διέ
ξοδο στήν μονότονη καί στερημένη 
ζωή τους, μιά ευκαιρία γιά νά ξεψύ- 
γίΤυ.Ί οέττό ίτους κοινωνικούς φρα
γμούς πού τούς περιόριζαν άλλες 
μέρες.

Ή έορταστική αύτή περίοδος αρ
χίζει άπό τήν Κυριακή τοΰ Τελώνου 
καί Φαρισαίου οπότε κΓ «άνσίγει τό 
Τριώδιον». Γιά τόν κόσμο σημαίνει 
τήν έναρξη τριών εβδομάδων χαράς, 
όπου τό γλέντι, τό φαγοπότι καί τό 
αδιάκοπο ξεφάντωμα ήταν πριν λί
γα χρόνια, άκόμα στήν ήμερησία δι
άταξη. Ή φράση όμως «άρχεται τό 
Τριώδιον» πού μπήκε στή λαϊκή ο
ρολογία εύκολα γιά τις διασκεδά
σεις που προϋποθέτει εΐχε κΓ έχει 
διαφορετικό νόημα, γιά τήν θρη
σκεία. Σημαίνει πώς άπό τήν Κυ
ριακή του Τελώνου και Φαρισαίου 
ώς τό Πάσχα θά ψάλλουν μόνον τρι
ών ειδών ωδές άπό τίς έννέα πού α
παρτίζουν συνολικά τόν ύμνολογικό 
κανόνα. Στό διάστημα αύτό .θά χρη
σιμοποιούν τό χοντρό βιβλίο που έ
χει τίς τρεις μόνο αύτές ωδές πού 
λέγεται Τριώδιο. Αύτή εΐναι ή σω
στή σημασία τής φράσεως «άρχεται 
τό Τριώδιον».

Στή χαρούμενη διαδρομή τους μέ
σα στους αιώνες οί Άπόκρηες πέ
ρασαν άπό τόσες παραλλαγές όσα 
καί τά γεγονότα πού πέρασαν άν
θρωποι καί τόποι. "Οποιες δμως εκ
δηλώσεις κΓ αν άλλαξαν τή μορφή 
τους ή βασική τους έννοια είναι ή 
διασκέδαση κΓ ή χαρά.

Στά παληά χρόνια οι άποκρηά- 
τικες διασκεδάσεις έπαιρναν τή 
μορφή λαϊκού πανηγυριού πού συ
χνά εΐχε πάνδημο χαρακτήρα. Στόν

! Δ8 Bl Χί ANOf_ X ΤΊ ΧΟΙ 
ΕΡΩΤΙΚΗ Ο-ΟΜΟΛΟΓΗΣΙΙ ?

; Εκείνος: Μά τ’ είσαι σύ πουλάκιμ μου, κί δέμ μποροΰ νσ ; 
ίζήσου ,

ί τ’ Αγγελικό σου τον κουρμίν, πώς νά τούδ θεωρη ■
ί (σου '

’Εκείνη: ”Αμ μ’ άαπάς δεώρα του.
ΐ ’Εκείνος: Πώς ν'άαπήσσυ μάτιαμ μου, ποίοι μέσα κλεισμένη ! 

μιαν Κυργιακήν βγαίνεις κυρά πέρτικα στουλι- (
; (σμένη I
ί Εκείνη: Μά πέρτικα είιιου Ϊ6ώ; I
ί , . , ,, ', , ... <
ί Εκείνος: Πέρτικα εν εισι ματιαμ μου μον τα καμώματα j 

(σου | 
μ’ έφααν κι μί πήρασιν αυτά τά ψόμματά σου

Εκείνη: Μά ψεύτρα εϊμου ί·6ώ;
’Εκείνος: ψεύτρα έν είσι μάτιαμ μου, Ϊ6ώ τού ψόμμαν ί.έου 

γιά τόν δικό σου τού κουρμίν, μέραν κί νύχταν 
(κλαίου

Εκείνη: ”Αμ γιατί πλιόν κλαίεις;
’Εκείνος: Κλαίου γιά του κουρμάκιν σου, ποΰνιν ψιλόν σάν

(σύρμαν
κι’ αγ γιέ σί πάρουν μάτιαμ μου, έχει του σύ τού 

(κρίμαν
’Εκείνη: Κί πώς θά μί πάρεις;
’Εκείνος: Σί παίρνου άπού τού σπίτι σ σου, πού καθαρίζεις 

ρύζι, άάπατουν αυτόν τούν νιον δπου σί τριγυρίζει.
’Εκείνη: Ποιος μι τριγυρίζει;
’Εκείνος: Σί τριγυρίζουσιν πολλέ, μήν άαπας κανέναν κι’ αν

I άαπήσης άλλουν, έθ θάνιν σάν κι μέναν
ί ’Εκείνη: Κι τ’ είσι σύ;
ί ’Εκείνος: Είμι ψιλόν είμι λιγνόν, άγγελουκαμουμένουν κί δέ- j 
!νου τού ζουνάριμ μου, σάν καλαναθρεμμένουν

’Εκείνη: Κι ποιος σ’ άνάθρεψιν;
Εκείνος: Μ’ άνάθρεμ μανούλαμ μου, σάν ήμουνα μικράκιν

Ι
μ’ έβαλιν στήν Αγκάλην της, κί μ’ έδινιν φαάκιν

’Εκείνη: Κί γιατί σί τοδινιν;
’Εκείνος: Μοί τοδινιμ ματάκιαμ μου γιά νά μήν νυστάξου. ( 

ί Κί τώρα πού ένΰσταξα, στρώσιμ μου νά πλαγιάσου. ]
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΠΟΥ (Ν. Μάκρη) ;

ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟΣ ΠΗΓΗ 
ΓΑΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΣ

Του ’Αρχιμανδρίτου κ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Τά Καυσοκαλύβια εΐναι μία Σκή 

τη σεμνή καί άγιωτάτη μέ κατάλευ- 
κες καλύβες (σπήτια) κτισμένη είς 
μιαν ξηράν πλαγιάν τοΰ βουνού πού 
απολήγει εις τήν θάλασσαν.

Ή Σκήτη άποτελεΐται άπό καμ- 
μιά σαρανταριά ευρύχωρα σπήτια, 
νά όποια στό "Αγιον "Ορος ονομά
ζονται καλύβες καί τά όποια εΐναι 
κτισμένα σέ θέσεις μαγευτικές, άνά 
μέσα σέ κάτι βράχια θεόρατα καί 
νομίζει κανείς, πώς εΐναι άετοφω- 
λιές. Έπάνω άπό τίς καλύβες υψώ
νεται ό ούρανοκατασκεύαστος "Α

πρώτο πρόσφορο χώρο στήνονταν ο
μαδικοί χοροί καί γλέντια πού δι
οικούσαν μέρες κΓ άλλαζαν μορφή 

. άπό τόπο σέ τύπο. 2.' αυτό το πλη- 
1 θωρικό ξεφάντωμα ςεχνούοε ό λαός 
! τά βάσανα του, εο:νε διέξοδο στούς 
ΐ πόνους καί ο τους καυμούς του. ί ιά 
| τους πιυ ηλικιωμένους οί άπόκρηες 
ί προμηνοΰσαν τόν έρχομό τής ανοι- 
! ξης, κΓ έδιωχναν τις κρύες άνατρπ 
χίΛες τού χειμώνα. Τό κρασί άνα
βε τό αίμα τους κΓ έδινε ελπίδες 
στις καρδιές τους.

Εΐναι φυσικό στόν άνθρωπο ή α
ναζήτηση τής χαράς. Εΐναι τό αντί
δοτο στόν καθημερινό του κάματο 
γΓ αύτό καρναβάλια γίνεται σ όλα 
τά πλάτη τής γης. Τό καρναβάλι 
τής Νίκαιας εΐναι ξακουστό όπως 
καί του Ρίο Ίανέϊρο πού διαρκεϊ 
τρεις μέρες μέ διεθνή συμμετοχή.

Στόν τόπο μας τύ κέφι είναι λι
γοστό μετά τόν πόλεμο. Οι περι
πέτειες καί τό δράμα τής κατοχής 
μαύρισαν τά οπλάχνα μας καί πά
γωσαν τίς καρδιές μας. Ούτε στήν 
πρωτεύουσα ούτε στις έπαρχίες δεν 
γίνονται πιά τά τρελλά γλέντια τής 
προπολεμικής έποχής*  τά ξένοια
στα ξεφαντώματα, οι φανταχτερές 
μασκαράτες. Που εΐναι ό καρνάβα- 
ζ\ος τής Πλάκας, ή παρέλαση τών 
μασκαράδων στήν οδόν Σταδίου ; 
Δέν γίνονται πιά τ’ άστεΐα μασκα- 
ρέματα στις ετταρχίες ούτε οι λαϊ
κοί χοροί καί τά πλούσια «τσιμ
πούσια». Παντού προσπαθούν νά 
τά αναβιώσουν μά δέν έχουν τόν 
παληό αυθόρμητο τόνο καί τήν πλα
τεία άπήχησι. Τό καρναβάλι τών 
Πατρών μονάχα έχει πάρει μιά μορ
φή λαϊκού πανηγυριού.

Στήν πατρίδα μας κρατούσαν τό 
έθιμο τής άποκρηάς καί τής νηστεί
ας τής Σαρακοστή.ς όπως τό απαι
τεί ή Χριστιανική παράδοσις. Π. χ. 
τήν τελευταία έβδομάδα τής τωρι
νής δέν έτρωγαν κρέας παρά γα
λακτερά καί φαγητά μέ βούτυρο καί

θως, μέ τήν σταχτερή κορυφή του 
που πάντοτε βρίσκεται έπάνω άπό 
τά σύννεφα. Τό έδαφος τής Σκήτης 
αυτής είναι ξηρό καί στειρον αλλά 
Ριά τής φιλοπονίας τών ασκητών 
καί τού νερού έγινε γόνιμον καί καρ 
πσφόρον. Διά τούτο είναι πράσινον 
όλον τό έτος. Ήτο, όταν φθάσαμε 
μήνας Ιούνιος, καί δμως τά αγριο
λούλουδα κα: τά ήμερα άνθη έκα
ναν τόν τόπον νά μοσχοβολά. Οί 
καλύβες — μερικές άπό αυτές ■— 
απέχουν ολίγον άπό τήν θάλασσαν, 
οί δε άσκηταί πού κατοικούν είς σό
ι άς όσάκις επιτρέπει ό καιρός, έπι- 
οιοονται καί είς τήν αλιείαν, διά νά 
άρτίσουν τό συνήθως λιτόν φαγη- 
τόν των καί μέ κανένα ψαράκι ίάΟ 
/σάλου. Αύτό δμως πολύ οπανίως 
συμβαίνει διότι είς τάς άγριας έ- 
κεινσς άκτάς τού Άκράθω -ηάστατε 
-πίκρα?.·εΐ τρ ι κ u μ ία.

Ή ωραία αυτή Σκήτη ώνομάσιθη 
ικαυσοκαλύβια, άπό τόν πρώτον οι
κιστήν της, τόν "Οσιον Μάξιμον, 
ύστις ήσκήτευσε έκςΐ τό 13κ.Ο καί ό 
οποίος έσυνήθιζε κάθε τόσον, νά ά- 
Λάσση καλϋβην, καίων τήν παλαιάν 
καί εγκαθιστάμενος είς νέαν καί διά 
τούτο όνομάσθη Καυσοκαλυβίτης 
καί ολόκληρος ή Σκήτη Καυσοκαλύ
βια.

Πολύ ώραΐος εΐναι ά Ναός τού 
Κυριάκου, τής Σκήτης αυτής, τι
μώμενος επ' όνόματι τής Άγιας Τρι 
άοος μέ κωδωυοστάσιον πού όμοιά- 
ζει μέ πύργον, έκ μαρμάρων, πελε
κητών. Λέγεται Κυριάκόν διότι είς 
τόν Ναόν αυτόν συγκεντρώνονται οί 
άσκηταί καί έρημΐται κατά τάς Κυ
ρ ίσκας καί έορτάς, διά νά λειτουρ
γηθούν.

Κατά τήν έπανάοπασιν τού 1821, 
είς τόν ναόν αυτόν κατέψυγον διά 
νά ευρουν σωτηρίαν ' πολλαί χι
λιάδες γυναικοπαιδών έκ τής Χαλ
κιδικής.

Είς τήν σκήτην αυτήν ακμάζει ή 
ζωγραφική καί ή ξυλογλυπτική, οί 
πλεΐστο: τών ασκητών άσχολοΰνται 
; ίς τάς ώραίας συτάς τέχνας. Έπε- 
σκέφθημεν τά εργαστήριά των καί 
έθτυράταμεν τά έργά των : ίεραί 
•ίκά^ες,ι σταυροί ξύλινοι, σφραγί

δες, χαρτοκόπται, σκαλιστά! εικό
νες. "Ολα αύτά· ιέργα ύπομσνής. 
Δυστυχώς ελάχιστοι άπέμειναν σή-

(Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα)

τυρί. Ή κρεοφαγία σταματούσε μιά 
εβδομάδα νωρίτερα, τήν δέ σσρα- 
κοστή τήν νήστευαν όλοι.

Μέ τήν τουρκική κυριαρχία άπό 
πάνω τους δέν μπορούσαν νά κά
νουν άποκρηάτικες. έκδηλώσεις πο
λύ ανοιχτές, κα! φανταχτερές. Δια
σκέδαζαν δμως στά σπίτια συγ
κεντρωμένοι συγγενείς κα! φίλοι, τήν 
δέ [Καθαρή Δευτέρα πήγαιναν στ’ 
Άλίκυντα ή στό Βαΐν καί στήν Μά
κρη στά Καρακιόζια.

Ρ. Β.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΚΥΦΤΟΣ
’Έσβησε γιά πάντα καί έπαυσε 

νά ύπάρχη άνάμεσά μας ένας άκόμη 
βλαστός τού τόπου μας, ό Διαμαν
τής Σκυφτός, σέ ηλικία 60 χρόνων. 
"Ασπλαχνα, δπως πάντα, τό κο
φτερό δρεπάνι, τοΰ χάρου έκοψε τό 
νήμα τής ζωής του τήν 31 - 1 - 65 
καί άστοργα τόν χώρισε άπό τή σύ
ζυγό του Άργυρώ καί τά παιδιά του 
Ευθύμιο, Ελένη καί Ασπασία, πού 
τόσο τους λάτρευε καί τόσο τόν εΐ
χαν λατρεύσει.

’Έσβησε καί έφυγε, άφοΰ έπι πολ 
λούς μήνες ταλαιπωρήθηκε ακίνητος 
καί δέσμιος στό κρεββάτι του πόνου 
του.

"Ολος στοργή προς τούς συναν
θρώπους του ό αείμνηστος, εΐχε έν- 
σαρκωθή όσο λίγοι τήν ιδέα τής όρ- 
γανώο’εω·ς Συλλόγων καί Σωματεί
ων καί τήν έφήρμοσε μέ ζήλον καί 
επιμέλεια.

Στό Χρυσό Παρνασσίδος, δπου 
άρχικά εΐχε έγκατασταθή μετά τή 
Μικρασιατική μας καταστροφή, ώρ- 
γάνωσε τό Σύλλογο τών Έπαγγελ- 
ματιών καί Βιοτεχνών. Είχε έμπνευ- 
σθή τήν ιδέα καί έγινε ιδρυτής τής 
Φιλοδασικής Ένώσεως Χρυσού και 
τού Συνεταιρισμού ακτή μόνων καλ
λιεργητών Χρυσού.

Αλλά καί στή Δραπετσώνα, οπού 
μεταγενέστερα εΐχε μόνιμα έγκατα- 
σταθή, εΐχε πρόθυμα άποδεχθή τό 
διορισμό του ώς μέλος τής Έπιτρο- : 
πής Δραπετσώνας τού Συλλόγου 
μας^

Μέ τήν ιδιότητά του αύτή εΐχε 
προσφέρει καί κλινήρης άκόμη πο
λύτιμες υπηρεσίες γιά τήν εξυπηρέ
τηση τών σκοπών του Συλλόγου μας.

Ή ιδιωτική του έξ άλλου ζωή ήτο 
ύποδειγματική. Οικογενειάρχης στορ 
γικός καί πολίτης χρηστός.

“Ας εΐναι ελαφρό τό χώμα πού τόν 
σκεπάζει καί ή μνήμη του αίωνία και 
στή βαρυπενθοΰσα οικογένεια του 
άς έλθη έξ "Υψους παρηνορία.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΗΟΣ
"Αλλον έναν συμπολίτην μας 

έχάσαμε αύτές τις μέρες. Τον α
γαπητόν Χρηστόν Παληόν, δ ό
ποιος άπέθανε τήν 29ην Ιανουά
ριου. Μαζί μέ τήν σύζυγόν του 
Μαρίαν κσ.ί τά - ί·/.να του τόν πεν- 
ΟοΟν κΓ όλοι ο: συγγενείς καί οί 
φίλοι του.

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ I
11 Ρ Ο I Ο X Κ!

ΕΦΘΑΣΕ Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΖΑΧΑΡΗ
SANO SUGAR 

ΓιΡΒΪΟΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ CHiMIO- 
THERAPICO ITALIANO τοϋ Μιλάνου

Άνωτέρα άπώ κάδε παρόμοιον 
προϊόν πού έκυκλοφόρησε έως 
τώρα

Καί είς τό ήμιου τής τιμήο. 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:

Είς τά Κεντρικά Φαρμακεία
καί Παντοπωλεία

ΦΒΤΟΤΒΠΧΤΡαΦΕΙΟ»BEmPH ΜΐΜΜ
ΟΔΟΣ ΝΙΚΊΟΥ 9 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ί

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ή κ. Μαίρη Γ. ’Ιακώβου τό 

γένος Ίωάννου Κρεμμυοά έγέν- 
νησεν είς Ρόδον ένα χαριτωμένο 
κοριτσάκι. Εις τό νεογέννητον εύ- 
χόμεθα μακροζωίαν καί ευτυχίαν 
είς δέ τούς γονείς νά τό καμαρώ
σουν όπως επιθυμούν.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Ό κ. Χρηστός Σαράντης καί 
ή δεσποινής Δέσπω Σιόλα, τοΰ 
Γεωργίου και τής Μαρίας, τό γέ
νος Δούλη, ήρραβωνίσθησαν. Είς 
τούς ε'ϋτυχε'ίς μνηστευμένους εύ- 
χόμεθα ταχείαν τήν στέψιν.

— Ό κ. ’Εμμανουήλ Ν. Κα- 
ραγεωργίου καί ή δεσποινίς Ευ
αγγελία Μιχ. Γιαμάνη έδωσαν 
εις Ν. Μάκρην άμοιβαίαν ύπόσχε- 
σιν γάμου.

Διαβιβάζομε? είς τό ζεύγος καί 
τούς γονείς τά θερμά συγχαρητή
ριά μας.

ΓΑΜΟΙ
Τήν 3ην Ίανουαρίου έτελέσθη 

σαν οί γάμοι τοϋ κ. Μιχαήλ Π. 
Δελησάββα. ίατροΰ, μετά τής δε
σποινίδας Μαριάννας Μαστέλλου.

ΪΙαράνυμφοι παρέστησαν ή κ. 
Ρένα Βελισσαρίου μετά τοϋ άδελ- 
φοϋ της Αντωνίου Δημ. ΙΙαπαν- 
τωνίου. Είς τούς ευτυχείς νεονύμ- 
φους εΰχόμεθα μακροχρόνιον εύ- 
τυχισμένην οικογενειακήν ζωήν 
είς δέ τούς γονείς, συγγενείς καί 
παρανύμφους νά τούς ζήσουν.

Εις τούς τελέσαντας τούς 
χάμους των κ. Μιχαήλ Κατσέ- 
λην τοΰ ’Ορθοδόξου καί τής Ειρή
νης, τό γένος Νικολάου Τσΐλη, 
μετά τής δεσποινίδας Μαίρης 
Παντελή, έκφράζομεν τά θερμά 
συγχαρητήριά μας.

Τήν 14ην Φεβρουάριου έτελέ- 
σθησαν οί γάμοι τής δεσποινίδας 
Αμαλίας Σάββα Πασχαλίδου με

τά τοΰ κ. Γιώργου Στεφανίδου 
είς τόν Μητροπολιτικόν Ναόν 
τών Αθηνών. Είς τό εύτυχές ζεύ
γος εύχόμεθα καί δημοσία κάθε 
εύτυχίαν καί είς τάς οικογένειας 
των νά τούς ζήσουν.

ΔΩΡΕΑ!
Ό κ. Βασίλειος Γιαμάνης μάς 

απέστειλεν δραχμάς πεντακοσίας 
(500) πρός ένίσχυσιν τοΰ Συλλό

γου.

ΠΕΝΘΗ
Μετά λύπης μ,ας άγγέλλομεν 

τόν θάνατον τοΰ, συμπολίτου, Μέ
λους ^Τοπικής ’Επιτροπής Δρα
πετσώνας καί συνεργάτου μας Α- 
ΔΑΜΑΝΤΙΟΓ ΪΚΤΦΤΟΤ εις 
Δραπετσώνα, Πειραιώς. Τήν σύ
ζυγόν του Άργυρώ καί τά παιδιά 
του Εύθύμιαν, Ελένην καί Ασπα
σίαν ώς καί τούς λοιπούς συγγε
νείς, συλλυπούμεθα θερμά.

— Άπεβίωσεν εις Κερατσίνι 
έκ συγκοπής τής καρδίας δ ΜΙ
ΧΑΗΛ ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛ
ΛΟΥ. Ειλικρινή καί έγκάρδια 
συλλυπητήρια εις όλους τούς οι
κείους του.

— Άπέθανε και έκηδεύθη ό 
συμπολίτης μας ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑ- 
ΛΗΟΣ. Εις τήν οικογένειαν καί 
συγγενείς του διαβιβάζομεν θερ
μά συλλυπητήρια.

—Είς ΑΖγιον άπεβίωσεν ό συμ
πολίτης μας ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΣΤΕ
ΝΟΣ. Έκφράζομεν τήν συμπά
θειαν μας είς τήν οικογένειαν καί 
τσύε συγγενείς ταυ.

Αρ ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΓΚΡΟΠΑΣ
«ιιπιι» - χιιιονποι-ωιιικοίοι οι

Τ. ASSISTANT ΤΟΥ ΚΑβΗΓΗΤΟΥ 
HAINES ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ 

ΔΕΧΕΤΑΙ :
ΙΑΪΡΕΙΟΝ, ΣΙΝΑ 34 ΤΗΑ. «1.7»

ΟΙΚΙΑ: Τ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ II? ΤΗΛ. 819-595

ΟΙΚΙΑ : ΡΟΥΜΕΛΗΣ 10,· ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΙΚΕΪΗ 

ΤΗΛΕΦ. 650-249
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Λ ί B I SE 1 — 3

Α ί B Η !
Μηνιαία *E  φ η μ ε ρ i ς 

£tmi, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ X 15*65  
“Ετος δον — Ά ρ ι 8. 32

ΣΥΝΔΡΟΜΑ*
Ίζοωτερικοί! :
Έτησία....................... Δρχ. 60
Εξάμηνο; ...... » 35
’Εξωτερικού·.
Έτησία . . . S 5 ή £ 2
Εξάμηνο; $ 3 ή χ, 1

ΕΠΙΖΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
ΡΕΝΑ ΒΕΑίΣΣΑΡΙΟΥ 

Σατωβρι.άνδον 4, 7ο; όροφο; 
Γραφεΐον 14 — Τηλέφ. 535.066 

ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ. - ΕΠΙΤΑΓΑί
ΑΝΑΡΕ4Ν ΣΑΡΑΦΗΝ 

Σατωβρ’.άνδου 4, 7ο; όροφο;
Γραφεϊον 14

Διενθύνσει; σνμφώνω; τω Νόμω. 
'Υπεύθυνο; :

PEIi 1. ΒΕΛΙΣΣΛΡΙΟΥ 
‘Ay. Μελετίου 67 -- Άδήναι

‘Υπεύθυνο; Τυπογραφείου : 
ΗβΗΣΤΑΚΤΙΙΙΟΣ ΣϋΙίΐΟϊΑϋΣ 

Πάτμον 44—Άθηναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

έκφράζουν ύττοχρεωτικά καί τάς 
άπόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής άκριβείας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΗΝ ΙΈΩΡΓΑΝ, Αά- 

ρυμναν ; Εύχαρισκϋμεν θερμά 
δίά τάς συνδρομάς αας εν. δραχ
μήν 200 διά τον Σύλλογον καί 
τήν εφημερίδα. Μας συνεκίνησε 
τό Ενδιαφέρον σας καί ελπίζαμε? 
οτι θά μεταδώσετε τά αίσθήματά 
σας διά τόν Σύλλογον καί τήν έ- 
φγιμερίδα καί ε’ς τούς ΰπολοίπους 
πατριώτας τής περιφέρειας. ’Έ
χετε τούς θερμούς χαιρετισμούς ό
λων τών μελών τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου καί τάς εύχαριστίας 
των.

ΜΙΧΑΗΛ II ΑΝ ΑΤΟΥ, καθη
γητήν : Συνδρομή σας δύο ετών 
έκ δραχμών 120 διά τήν Εφημε
ρίδα έλήφθη καί σάς εύχαριστοΰ- 
μεν.

ΠΕΛΑΓΙΑ# ΠΑΤΛΟΤ - ΕΜ- 
ΜΕΗ : ,Ελάβομεν τήν συνδρομήν 
σας δώ τήν Εφημερίδα έκ δραχ
μών 60 καί σάς εύχαριστοϋμεν.

KIKHN ΣΑΡΑΝΤΙΝΙΔΟΤ - 
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΤ : Έλάβομεν 
τάς συνδρομές σας έκ δραχμών 
120, διά τήν Εφημερίδα καί τόν 
Σύλλογον κΓ εύχαριστοϋμεν θερ
μώς.

ΛΙΒΙΧΙΑΝΟΣ
Δ I Α ΛΟ Γ ΟΧ

— Μάρ’ Άβγινιά! Βού τ’ άνα- 
θιματισμένου τήν κοιλιάν! ’Έν έ
χεις μαρήμ μάτγια; 'Όλους διό
λου στραβή ήσουν κί πήεις κΓ έπ- 
πεσις πάνου στού τοτλούν, μέ 
τού χινιστόν τού νιρόν κΓ έσπα- 
σίς του; Κϊ κουππάσικιν κί τού 
χινιστόν τού νιρόν; Τίμπου θά 
πιήτι μαρήμ μί τόσην δράστην 
πού κάμνει; ΙΙού καίϊτι τού κου- 
νιμάνιν, κί τής βυτίνας τού νιρόν 
εινιν βραστόν χάν τοϋ γάραδου 
τήν κατρουλλιάν.

Τρέχα γλήορα κί πήεννι στού 
Φακκήν νά πάρης έναν παρτάκιν! 
Νά τού λιάξης καλά καλά νά μήν 
τρέχη! Νά βάλης μέσα νιρόν νά 
τού δοκιμάσης κί νά πάης ■ γ - ϊ- 
σκια στούν τσεσμέν νά τού γιμώ- 
σης νιρόν, νά χινήση. Τούμ με- 
σημέριν πού χάφ φά'ίτι τούβ βού- 
ρουν ν&χιτι μιάν ίλιάν χινιστόν 
νιρόν νά πιήτι.

— Τί: έμ πάϊς, Τρέχα μάνι 
μάνι γιατί δν έρτη ή άφέντης σου 
κί βρή τούτ τοτλούν σπασμένουν 
χά σί βγάλη τούμ μαλλίν σου τρί
χαν τρίχαν.

ΒΑΣΙΛ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΙΟΤ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ miaarsno οεμιτι
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΚ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΗΕΩΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ

Γ.ά τόν άνθρωκο ηού κάσχε. ά- J Ι^ουλίζ ViC ΐΐζ άΟΤηρίβς 
πο ύπέρτασι η ανσπαυσι είναι 6cr- i “ ’ Ε a 6 Γ ’
οίκο στοιχείο τής ζωής του. 'Ανά
παυα ι όμως δέν σημαίνει νά καταφύ- 

; γη κανείς στό κρεβάτι του καί νά 
< ηχχραπηθή άπό κάθε σωματικό ή 
• πνευματικό κόπο. Αύτό πού χρειά- 
! ζεται είναι ή οικονομία των δυνάμε
ι ων, όχι ή ακινησία. Οί κανόνες εΐ

ναι άπλοι καί εύκολοι: ν' αποφεύγε
ται κάθε περιττή εργασία, κάθε βί
αιη σωματική προσπάθεια, τό ξενύ
χτη άκατάστατη καί υπερβολικά ά
φθονη διατροφή, διανοητική ύπερκό- 
πωσι, καταχρήσεις κάθε είδους. Εΐ
ναι καλό νά μή έκτίθεται ό πάσχων 
σέ έντονες μεταβολές Θερμοκρασίας 
γιατί τό κρύο εΐναι ένας εχθρός άπό
τόν όποιο πρέπει νά φυλάγεται.

’ Ολοι σχεδόν οι γιατροί γυΰΔρί- 
ζουν άσθενεΐς πού άρνούννται νά δώ 
οΌυν όποιαδήποτε προσοχή στην υ- 
πέρτασί τους και ζούν όπως καί πριν 
— καθώς καί άσθενεΐς. οί όποιοι βρί
σκουν καταφύγιο στο κρεβάτι τους 
μόλις μάθουν ότι έχουν ηύξημένη ττί- 
εσι. Αύτή ή τακτική τού «όλα ή τί
ποτε» δέν εΐναι καθόλου ρεαλιστι
κή. ί ιά τά εκατομμύρια ανθρώπων 
πού έχουν στό μέλλον ύπέρτασι υ
πάρχει μία μέση όδός μεταξύ τής 
αδιαφορίας καί τής υποχονδρίας με- 

τό πού τούς χρειάζεται εΐναι μιά 
νέα καί καλύτερη στάσι απέναντι 
στή ζωή.

άπό ύπέρτασι πρέπει νά κάνη ένα 
ταξίδι, προπαντός δέ ταξίδι γιά δου
λειές, άς διάλεξη τά πιο άνετα συγ
κοινωνιακά μέσα. Γιά τις μάκρυνες 
διαδρομές τό αεροπλάνο εΐναι τό κα 
λύιερο, άλλα ύπό ώρισμέυους ό
ρους: νά πάρη ό ταξιδιώτης πριν 
ξεκινήση κάποιο καταπραϋντικό καί 
σπασμολυτικό, το αεροπλάνο νά έχη 
τεχνητή ατμοσφαιρική πίεσι έπιφα- 
νείας γης, νά ύπάρχη δυνατότης τρο- 
Φοδοτήσεως μέ όξυγόνο γιά περί·· 
πτωσι ανάγκης. Τό άεροπλοινο θά 
τό άττοφυγη όποιος έχει πολύ ηύξη- 
μένη πιεσι ή παρουσιάζε. επίσης 
καί πρόσφατη ανεπάρκεια τής στε
φανιαίας. Γενικά, όσον αφόρα τά τα
ξίδια, πρέπει νά θυμάται κάνεις ότι 
οί μεγάλες διαδρομές, οί απότομες 
αλλαγές Θερμοκρασίας, τά ψυχρά 
κ >: τ-ολυ ύγρά κλίματα, τά ύψη σ.νω 
τών χιλίων μέτρων, μπορούν νά τόν 
βλάψουν.

Ή ρύθμισι τής διατροφής εΐναι 
χωρίς αμφιβολία ένα δεύτερο βασικό

τάσεως. ‘Η διατροφή όμως δέν επη
ρεάζει, ώς γνωστόν, μόνον τήν υπέρ- 
τασι Εΐναι μιά λειτσυργ α εξαιρε
τικής σπουδαιότητος γιά όλο τόν 
όργανισμό. Πώς πρέπει νά τρέφεται 
ό σύγχρονος άνθρωπος γιά νά εΐναι 
υγιής καί νά έχη τήν μεγαλύτερη 
σωματική καί διανοητική άπόδοσι; ί νεώνουν τό παρόν.
Αύτό είναι κάτι που όλοι οί άνθρω- ί 1 2. Μή γίνεσθε θύμα τής κάθε ά- 
ποι πρέπει νά προσέχουν πολύ. φορμής έκνευρισμοΰ.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Άπο τό ήμερολόγiov τοϋ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΣΙΚΟΥ

3 Μαΐου 1919. Άπό σήμερον ό 
Ελληνικός πληθυσμός τής Σμύρνης 
πανηγυρίζει τήν άπελευθέρωσίν του 
ύστερα άπό 600 χρόνων σκλαβιά. 
Ό Στρατός μας προχωρεί καί κα
ταλαμβάνει διαφόρους πόλεις καί 
χωριά πέριξ τής Σμύρνης καί στό 
έοωτερικόν. Σέ κάθε μέρος πού απε
λευθερώνει ό Ελληνικός Στρατός οί 
Έλληνες κάτοικοι κάνουν μεγαλειώ
δη ύποδοχήν στον Στρατόν μας. Σέ 
πολλά μέρη οί Τούρκοι φέρουν άντί- 
στασιν άλλα ό στρατός μας παντού 
νικά καί προχωρεί. Οι ημέρες περ
νούν χαρούμενες. Διά τούς "Έλληνας 
τής Σμύρνης αύτές οί ημέρες εΐναι 
ένα διαρκές πανηγύρι. Στά σχολεία 
τών συνοικιών πού φιλοξενούνται οί 
φαντάροι μας κάθε συνοικία συναγω
νίζεται ποια θά περιποιηθή καλλίτε
ρα αυτούς. Όλοι μας κάθε πρωΐ δι- 
αθέτομεν ένα ποσόν διά την περιποί- 
ηοιν τών στρατιωτών μας. Αί γυναί
κες σέ κάθε συνοικίαν έχουσιν ο-χη- 
ματίση έπιτροπάς καί κάθε, ημέραν 
(σέ μιά επιτροπή δοτό αύτάς εΐναι 
καί ή μητέρα μου) προσφέρσυοιν 
γλυκίσματα καί διάφορα δώρα στους 
οπρατιώτας μας. Τούς θεωρούν σάν 
παιδιά των πού έλειπαν στά ξένα 
πολλά χρόνια καί νά τώρα που ήλ- 

λυτψότερον αγαθόν. Τήν έλευθερί-

Ένας άπό τούς πλέον χαρούμε
νους ανθρώπους μέσα στήν Σ,μόρνην 
μετά τήν ά,πελευθέρωσίν ύπήρξεν καί 
ό Μητροπολίτης μας ό Χρυσόστομος 
υστέρα άπό τόσα που ύπέψερεν αυ
τός καί τό ποίμνιόν του πρό παν
τός στά 4 χρόνια του Παγκοσμίου 
πολέμου εϊδεν έπι τέλους μίαν ημέ
ραν καί έπι τών ήμερων του νά έλευ- 
θερώνεται ή Σμύρνη. Θυμάμαι τό έ
ξης περιστατικόν πού ήμην αύτό-

'■'Υστερα άπό όλίγας ημέρας πού 
άπελευθερώθη ή Σμύρνη 6ά έγίνετο 
δοξολογία στόν Μητροπολιτικόν να
όν τής ‘Αγίας Φωτεινής. Έκεΐ έκλή- στρατολογιών καί τούς άτακτους 

_ τους Τσέτας όπως τούς έλεγαν. Ά- 
καί καί Νοαπτκαί άρχαί καί άφοΰ έ- ’ πό τήν πρώτην στιγμήν ό στρατός 
γίνε ή δοξολογία χιλιάδες, κόσμου εΐ~ ; μας εύρήκε όντ-στασ·.'.· άπό *̂ ’'r 
χαν κατακλείση τήν πλατείαν καί Τούρκους καί τήν άντίδρασιν 
τάς πέριξ όδούς τής Μητροπόλεως Συμμάχων μας. πού άντέδρων συνε- 
πλάϊ Sirroy εύρίσκετο ή Εκκλησία χώς κάθε ψαρόν που πολλές φορές '

ι. Οργανώσετε τήν έκτος εργα
σίας ζωή σας κατά τρόπο ώστε νά 
έχετε ώρες απολύτου χαλαρώσεως.

2. ί ίροσπαθήτε νά περνάτε τό 
Σαββατοκύριακο μσκρυά άπό τήν 
πόλι καί έντελώς έξω άπό το περι- 
βάλΛον τής δουλειάς σας.

3. Κανονίστε τή διατροφή σας 
σύμφωνα μέ τίς συμβουλές τού για
τρού.

4. Μή κάνετε κατάχρησι στό κά
πνισμα.

5. Αποφεύγετε επίσης τις υπερ
βολικές δόσεις καφέ, τσαγιού καί 
γενικώς, διεγερτικών.

6. ‘Αποφεύγετε τά οινοπνευματώ
δη _

7. Συνηθίσατε νά ελέγχετε άπό 
καιρού είς καιρόν τήν κατάστασι 
τής υγείας σας καί μή ξεγελιέστε μέ 
τήν ψευδαίσθησιν μιας 
τητος.

αί ώνιας νεό-

νά κάνετε

ζήτε ζωή ά-

12 Συμβουλές γιά 
πιό ωραία τη,,ζωή 

1. Προσπαθείτε νά .. 
πλή, ver χαίρεστε τά άπλά καί προ
σιτά πράγματα χωρίς νά έξαρτάτε 
τήν εύχαρίστησί σας άπό τό ασυνή
θιστο.

2' Αποφεύγετε νά βρίσκεστε ά- , . . ....
διάκοπα σέ κατάστασι συναγερμού, ' επίβλεψη, "Ολους τούς αγαπώ, χω- 

‘ ρίς καμμία έξαίρεσι, ιδιαίτερη διά- 
κρισι σάν παιδιά μου, χωρίς νά τούς 
κατανέμω σέ πλούσιους καί φτω
χούς, άριστοκράτες καί ταπεινούς, 
σέ παιδιά καλλιεργημένιον, μορφω
μένων άνθρώπων καί σέ παιδιά χει- 
ρονάκτων, τέλος σέ Πατρικίους καί 
Πληβείους τής Ρωμαϊκής έποχής.

Μέ στοργή πατρική, μέ υπομονή 
τοΰ Ίώβ, μέ εμπιστοσύνη ΐδιάζου- 
σα, μέ παιδαγωγική άγάπη "Έλλη
νας Διδασκάλου καί μέ ΓΙίστι χρι
στιανού Γονέως καί Παιδαγωγού έν- 
διαφέρομαι, ‘Ο καθένας τους εΐναι 
καί ένας ξεχωριστός άνθρωπος, μιά 
ιδιαίτερη οντότητα μικρού άνθρώ- 
που.

Τό αυτό υλικό διδασκαλίας σέ άλ 
λον δίνει χαρά ένθουσια- 
σ μ. ό, ικανοποίηση .σέ άλλον γεν
νά τήν μελαγχολία, σέ άλλον τήν 
αδιαφορία, ανάλογα μέ τήν κληρο
νομική του προίκα, που φέρει άπό 
τους γονείς του, ανάλογα μέ τήν άν- 
τίληψι, τήν .μνήμη, τήν φαντασίαν, 
τόν βαθμό τής προσοχής καί τό 
ύψος τού διαφέροντος, ανάλογα μέ 
τά βιώματα του καί τίς ιδέες του 
γιά την ζωή, ανάλογα μέ τήν μικρή 
Κοσμοθεωρία - Βιαθεωρία του. Τό 
ίδιο θά συμβαίνη καί μέσα σέ μιά 
οικογένεια μέ 2—5 παιδιά, όπου 
τά αδέλφια ζουνε κάτω άπό τίς ί
διες οικογενειακές συνθήκες, ύπό 
τήν σκέπη τής στοργής τών γονέων 
τους.

"Ο ήλιος ζωογονεί όλα τά πλά
σματά του, τό νερό μέ τό πότισμα

όπως τά θύματα του περίφημου «κα
θημερινού συμπτώματος» πού μόλις 
ξυπνούν διερωτώντσι «τί τούς πονεϊ 
σήμερα».

3. Μάθετε ν’ αγαπάτε τήν έργα- 
σία. "Οποιος μένει αργός δέν εΐναι 
ευτυχής καί όποιος έργάζεται, αλλά 
εΐναι πεπεισμένος ότι δέν άγαπή τή 
δουλειά του ύφίστοπαι μιά άδιακο- 
πη έίΓανάληψι δυσάρεστων συγκινή
σεων.

4. Βρήτε μιά ψυχαγωγική άπα- 
σχόλησι έξω άπό τό έπάγγελμά σας.

5. Μάθετε νά συμμορφώνεσθε μέ 
τά γεγονότα, όταν δέν μπορείτε ν' 
αλλάξετε τήν πορεία τους.

6. Αγαπάτε τόν πλησίον σας καί 
συνηθίσετε νά θεωρήτε τόν εαυτό 
σας αναπόσπαστο τμήμα τής άνθρω 
πίνης κοινωνίας.

7. Μάβεπε νά μττορήτε πάντοτε νά 
λέτε ένα καλό λόγο: Δέν υπάρχει 
στιγμή στή ζωή σας πού νά μή τήν 
κάνη καλύτερη ή καλή διάθεσις.

8. ’/Αντιμετωπίζετε τίς. δυσκολίες 
μεταβάλλοντας κάθε τι τό ενάντιο 
σέ νίκη.

9. Αντιμετωπίζετε τά προβλήμα
τα σας μέ αποφασιστικότητα.

10. Απλοποιήστε τά πράγματα 
καί υιοθετήστε μιά ήρεμη σπάσι ά-

II. Δηιμ.ιουργήτε πάντοτε ευκαι
ρίες γιά νέες έμπειρίες πού ν’ άνα- 

τής 'Αγίας Φωτεινής. Έκεΐ άπό το 
μπαλκόνι τής Μητροπόλεως έβγαλε 
ένα πατριωτίικότατον λόγον. Καί ά
φοΰ είπε πολλά άπό τά χρόνια τής 
σκλαβιάς που έπέρασεν ύ Ελληνι
κός λαός στό τέλος τοΰ λόγου του 
άνέφερεν διά τόν Κοραήν ό οποίος 
ύπήρξεν Σ,μυρνιός, καί άφοΰ άνέφε- 
ρεν αρκετά διά τούς αγώνας τού 
Κοραή κατά τόν καιρόν τής Έλλη-

τό τότε, στό Παρίσι άρρώστησε καί 
φοβούμενος ότι θά άπέθνησκε προ
τού ελευθερωθή ή Ελλάς έφώναξε 
κάποιον φίλον του καί τού εΐπε τά 
εξής. Έάν άποθάνω καί άν μιά ήμε
ρα ελευθερωθή ή Ελ λάς νά έλθης στό 
μνήμα μου καί νά φωνάξης τρεις φο
ρές. Κοραή ή ‘Ελλάς έλευθερώθη. 
Και καταλήγων ό Δεσπότης τόν λό
γον του εΐπε. Καί τώρα παιδιά μου 
του άπηλευρώθη ή πατρίδα μας ή 
Σμύρνη άς ύπάγωμεν καί ημείς στον 
τάφον Ιου καί άς εϊπωμεν τρεις φο
ράς «Κοραή ή Σμύρνη ή πατρίδα 
μας ήλευθερώθη».

Δέν θά ξεχάσω ποτέ τούς εορτα
σμούς πού έγίνοντο τότε κατά τό 

: Πάσχα οπούς Στρατώνες. Συνεχώς 
; αρνιά έσφάζοντο καί σέ σειρές 66ε- 
λίας έψήνοντο καί ό στρατός μέ τούς 
πολίτας διασκέδαζαν, Έγώ άπό τήν 
χαράν μου τότε έτρεχα άπό τόν ένα 
στρατώνα στόν άλλον νά συμμετέχω 
καί έγώ στήν διασκέδασήν καί νά 
σπάζω τά κόκκινα αυγά μέ τούς 
στρατιώτας μας καί τους αξιωματι
κούς μας. Τέτοιες ημέρες πού περά- 
σαμεν δέν θά ξεχαστούν ποτέ.

Μέχρι τέλους Μαΐου 1919 εΐχον 
καταλειφθή ύτιό τού Στρατού μας αί 
πόλεις Τουρμαλί, Μενεμένη, Μαγνη
σία, Κασαμπάς, Βαϊνδύρι, Θεΐρα, 
Άϊδίνιον, Ναζλή, Άξάρι, Κυδωνίαι 
καί Όδεμήσιον. Μέ τήν άπόβασιν 
τού Στρατού μας στήν Σμύρνην οί 
Τούρκοι δέν έμειναν μέ σταυρωμένα __  ______________ , _______  _
τά χέρια. "Ηρχισαν νά στρατολο- πό τάς κσκωχίας. ’Έλεγον τότε δτι 
γούν τούς εφέδρους των, διά βίαιων ί ή διαταγή τής έκενώσεως του Άϊδι-

άντίστασιν άπό τούς 
τών

Τοϋ διδασκάλου κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου ί κάνει νά σηκώνουνε ψηλά τά κεφάλια 

'όπως βλέπουμε, τά θεμέλια τής , τους τά άνθη, τά χημικά λιπάσματα
Αγωγής μας, ή ουσία καί ή δομή 
τής Παιδαγωγικής Επιστήμης, τής 
δημιουργίας ολοκληρωμένης άνθρώ- 
πινης Προσωπικότητας, 
χρειάζεται νά εΐναι άπό τά εργοστά
σια τής αίωνίας Χριστιανι
κής Θρησκείας καί ό μη
χανικός τής οικοδομής, Δάσκα
λος η ·Γ ο ν ε ύ ς, χρειάζεται 
νά προμηθεύεται τά υλικά τής ψυ- 
χοπνευματικής ανθρώπινης οικοδο
μής, άπό τον Ο ύ ρ ό 
κ ο ν του Θεού, Π ί-

μ η

Ή πείρα μιας 30ετίας καί πλέον, 
όπως καί σέ πολλούς άλλους λει
τουργούς τού Πνευματικού Ναού, 
πού λέγεται Παιδεία μέ 
τήν παρατήρηση καί τήν ψυχολογι
κή έμβάθυνση, τούτο μέ δίδαξε:

Παρατηρώ τούς 
κ ρ ο ύ ς μαθητάς μου τών 1 
12 ετών συνέχεια) προσέχω, ερευνώ, 
έμβαθύνω στις απαλές καί αθώες 
ψυχές τους, καί τί βλέπω, λέτε, τί δί
δαγμα βγάζω άπό τήν παροπήρησι 
μου ;

Ο ΐ μαθητές μου ερ
γάζονται κάτω άπό τίς ίδιες σχολι
κές συνθήκες, κάτω άπό τήν υπεύθυ
νη καί στοργική παιδαγωγική μου 

ήθελε ό στρατός μας νά έπιτεθή καί 
νά διάλυση τούς Τούρκους Τσέτας 
καί λοιπούς. Επίσης οί Ιταλοί πού 
εΐχαν καταλάβη τήν Νοτίαν περιοχήν 
τού Μαιάνδρου παρείχαν βοήθειαν 
καί φιλοξενίαν στους καταφεύγον- 
τας σ’ αυτούς Τούρκους Τσέτας.

Οι Τούρκοι έξωπλίσθησαν άπό 
τάς άποθήκας του εσωτερικού άπό 
όπλα πού εΐχαν πάρει οί Σύμμαχοι 
άπό τόν Τουρκικόν στρατόν 
πρό ολίγων μηνών εΐχαν χάσει 
Τούρκοι τόν πόλεμον. "Απλώς 
Τούρκοι έσπασαν τά λουκέτα και 
ξωπλίσθησαν.

Καί εν τφ μεταξύ έν όσω ή άντί- 

δταν 
οί 
οί 
έ-

ζετο καί ό Ελληνικός στρατός ένι- 
σχυετο συνεχώς.

Σέ λίγον καιρόν ή αρχηγία 
Ελληνικού Στρατού άνετέθη 
Στρατηγόν Νίδερ.

Έν τφ μεταξύ δύο θλιβερά 
σόδια συνέβησαν. Τό πρώτον ήτο ό
τι οί Τσέτες άνεκατέλαβον τήν Πέρ
γαμον καί έκαναν σφαγές στους κα
τοίκους καί όπως έλεγαν τότε τούς 

του 
στον

ώς αιχμαλώτους άφού' τούς τυράννυ-

Τό δεύτερον θλιβερόν έπεισόβιον 
ήτο ή άνακατάληψις υπό τών Τούρ
κων Τσετών τών πόλεων Άϊδινίου 
καί Ναζλή και αί έπακολουθήσασσι 
σφαγαί. Ένώ ό Ελληνικός Στρατός 
είχε καταλάβει αυτάς τάς δύο πόλεις 
καί οί 'Έλληνες κάτοικοι έπανυγήρι- 
ζον τήν άπελευθέρωοίν των έξαφνα 
έδόθη διαταγή νά υποχώρηση ό Έλ- 

πόλεις. Τό τι έπηκολούθησεν δέν πε- 
ριγράψεται. Σφαγαί, έμπρισμοί βια
σμοί γυναικών σφαγαί τών προσκό
πων. Τέλος όσοι άπό τούς "Έλληνας 
κατοίκους γλύτωσαν τούς έστειλαν 
έξορία στα βάθη της ’Ανατολής ό
που πολλοί άπό αυτούς άπέθαναν ά · 

νίου καί του Ναζλή ύττό του στρατού 
μας έδόθη ύπό τού ’'Αγγλου ναυάρ
χου Φίτς Μόριτς. Μέ άλλα μικρότε
ρα επεισόδια και μέ συνεχείς νίκες 
τού στρατού μας συνεχίζετο ή προ- 
έλασίς του.
(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα) 

πλουτίζουν τά χωράφια μέ άνόργα- 
^εζ/ ΧΡήσψες yicc τό φυτό, χημικές 
ουσίες, ή μετάγγιση του αίματος χα 
ρίζει ευρωστία καί ζωή στον αναιμι
κό ασθενή, οί βιταμίνες ωφελούνε 
τόν ανθρώπινο οργανισμό, τό γλυ- 
κοζέ τρέφει ιόν άρρωστο οργανισμό 
καί ή ένεσι Θεραπεύει καί χαρίζει 
ευεξία στόν καχεκτικό, ασθενή οργα
νισμό μας καί τόν ζωογονεί.

"Έτσι καί ή Άγάπη καί 
Στοργή τών γονέων είναι μία 
πηγή χαράς καί υγείας γιά τά παι
διά μας. Προσοχή μόνον νά μή δη
μιουργούμε παιδιά μαμμόθρεφτα, 
παραχαϊδεμ,έν,α (Άνφά'.{ - Πκατέ) 
μέ τήν ύπερβολική μας άγάπη, μέ 
τις φροντίδες, μας που είναι έπιζή- 
μιες γιά τήν άγωγή του παιδιού, μέ 
τήν νοσηρή άγάπη, πού αντί νά ζω- 
ογονή, σκοτώνει, άντί νά χτίζη, 
γκρεμίζει τό ναό τής Αγάπης. Α
παραίτητη εΐναι καί ή π α ι δ α

Διδασκάλου γιά τό παιδί, όπως 
άπαραίτητος εΐναι ό ατμοσφαιρικός 
αέρας γιά τά πνεμόνια μας καί ό 
ήλιος γιά τήν ζωή γενικότερα. Μιά 
έλληνίδσ παιδαγωγός, ή Ζωή Φράγ
κου, σάν Πρόεδρος τοΰ Συ)\λόγου 
τών Γονέων Αθηνών, στόν πρόλογο 

«Πρα- 
Άπρί- 

του τριμηνιαίου περιοδικού 
κτικές ‘Οδηγίες ’Ανατροφής», 
λιος 1963, άριθ. 6, λέγει :

πήσωμε τό παιδί, τό
σο καί πιο πρόθυμα θ’ άναζητήσωμε 
τά μέσα, πού πρέπει νά εφαρμό
σουμε γιά νά τό βοηθήσωμε- σήμε
ρα μάλιστα, περισσότερο ϊσως πα
ρά άλλοτε, ο ί Ολιστικοί 
νόμοι ζητούν νά επικρατήσουν, 
γι’ αυτό άς τοποθετήσομε τήν 
Ά γ ά π η, Άγάπη Αληθινή καί 
όχι νοσηρή, κέντρου τών παιδαγωγι- 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ΕΝΑ ΕΘΙΜΑ

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ^ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Ένώ έμεΐς βρισκόμαστε στόν δεύ
τερο μήνα τοΰ καινούργιου χρό
νου οί Κινέζοι τώρα γιόρτασαν 
τήν Πρωτοχρονιά τους.

Στις 2 Φεβρουάριου μέ τό δικό 
μας ημερολόγιο μπήκαν οϊ Κινέ
ζοι στόν καινούργιο χρόνο, γιατί 
βασίζονται πάνω στό σεληνιακό 
ήμερο/Χόγιο καί ή Πρωτοχρονιά ρος νά τους στεγάσετε χοντροκέ- 
τους εϊναι κινητή δπως τό δικό 
μας Πάσχα, καί μπορεί νά πέση 
άπό τίς 21 Ίανουαρίου £ως τίς 21 
Φεβρουαρίαυ. Φέτος έπεσε στις 
2 Φεβρουάριου καί τό ’Έτος τοϋ 
Φιδιού διαδέχθηκε τό ’Έτος τοΰ 
Δράκου. Οι Κινέζοι δέν μπορούν 
νά ζήσουν χωρίς πανηγύρια. Που
θενά άλλοΰ στον κόσμο οί έπο- 
χιακές όμαδικές γιορτές δέν έ
χουν βαθειά ριζωθεί στόν τρόπο 
τής ζωής, όπως στήν Κίνα. Που
θενά αλλού ή χαρά τής ζωής δέν 
βασίζεται τόσο πάνω στις λαϊκές 
και οικογενειακές γιορτές.

Πολλές εβδομάδες πρΙν άπό τήν 
Πρωτοχρονιά τους δλα τά κατα
στήματα στολίζονται μέ τά καλ- 
λίτερά τους εϊδη κι’ ή ατμόσφαι
ρα εϊναι γιορταστική όπως καί 
ατούς άλλους λαούς στις εορτές 
τών Χριστουγέννων. ΟΙ πρώτες 
εκδηλώσεις αρχίζουν άπό τούς 
εργοδότες οι οποίοι δίνουν μιά 
γιορτή γιά τούς δπαλλήλους των 
τήν 16η ημέρα τοΰ 12ου μήνα. 
Στά συμπόσια αύτά τά πρώτα 
εδέσματα προσφέρονται στοός 
θεούς καί κατόπιν τρώγονται άπό 
τούς προσκεκλημένους.

Τήν 24η ήμερα τοΰ τελευταίου 
μήνα τά σπίτια τιμούν τόν θεό 
τής κουζίνας. Σύμφωνα μέ τήν 
παράδοση ό θεός τής κουζίνας 
πηγαίνει ατό τέλος τοϋ χρόνου 
στόν ουρανό γιά νά όώση ανα
φορά γιά τήν οικογένεια. Παρα
σκευάζουν Λοιπόν ένα γλυκό καί 
βάζουν λίγο στά χείλη τοϋ ομοιώ
ματος του γιά νά σφραγισθοΰν 

. κατά τό διάστημα τής ουράνιας 
διαμονής του ή τουλάχιστον νά 
πή μόνο γλυκά λόγια. Επίσης 
τοΰ προσφέρουν κρασί γιά νά τόν 
προδιαθέσουν ευνοϊκά, καί καίνε 
χαρτονομίσματα γιά νά τοΰ 
εξασφαλίσουν καλό ταξίδι.

"Ωσπου νά έπιστρέψη τήν πα
ραμονή τής Πρωτοχρονιάς, τόσπί
τι πρέπει νά καθαρισθή καί νά 
βαφή άπ’ άλα τά μέλη τής οικο
γένειας για νά τό βρή ό Θεός 
του πεντακάθαρο. Τά δέ φαγητά 
τής παραμονής τής Πρωτοχρονιάς 
έχουν ονόματα πού θά τούς φέ
ρουν γοΟρι. Τό κοτόπουλο ή ή 
γαλοπούλα λέγονται «φοίνίξ», τά 
αύγά λέγονται «έλπίδες», τά μα
νιτάρια «ευκαιρίες» κλπ.

Πριν άπό τό γεύμα κάθε παιδί 
υποκλίνεται μπροστά στά παρ- 
'τραίτα τών προγόνων του γιάνά 
τούς ευχαρίστηση γιά τήν ζωή καί 
τήν κληρονομιά πού τοΰ έδωσαν.

Τά παιδιά παίζουν παιχνίδια καί 
γλυκά πού δέν έχουν έχουν άλ
λες μέρες τοΰ χρόνου καί παίρ
νουν δώρα.

ί Τήν ημέρα τής Πρωτοχρονιάς 
πολλά πράγματα έπιβάλλεται νά 
γίνουν καί πολλά απαγορεύονται. 
Κόκκινες κορδέλλες κρεμιούνται 
στά παράθυρα μέ ευχές γραμμέ
νες γιά εύτυχία καί μακροζωία. 
"Ενα πανέρ» μέ τρόφιμα τοποθε- 
(Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα)

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ

Συνέχεια εκ νοΰ προηγουμένου
Μάς κατέβασαν λοιπόν στόν στα

θμόν τής Ταρσού καί μάς οπρίμωξαν 
στό μεγάλο υπόστεγου χωρίς νά 
μας επιτρέπουν νά καθησωμεν. ίχ
νος γέρος κουρασμένος θεΛησε νά 
κασίση με τον μικρόχρονο γιο του 
να ζεκουραστη καί τον ύβρισαν χυ- 
Οαιωτατα Λέγοντας του :

— Δέν ντρέπεσαι νά κάθεσαι; 
Σήκω επάνω παΛιόσκυλο καί τώρα 
οα σας καθαρίσουμε με ζυΛο όλους.

Οπως ήταν επόμενον τρομοκρα- 
ιηυηκαμε ολοι γιατί πράγματι ΟΛέ- 
παμε τις ετοιμασίες καί διαθέσεις 
των και πολλοί άπό μάς κλαίγαμε. 
‘Έξαφνα μπαίνει μέσα ένας Ευρω
παίος καί εΐδε τήν κατάστασίν μας 
καί συνεκινήθη. Άμέσως διεταςε νά 
σταματήση κάθε κακή ενέργεια τών 
Τούρκων καί άνέλαβε νά μάς άπο- 
στείλη είς τήν Ταρσό. Μετά δύο ώ
ρες ξεκινάμε διά τήν Ταρσό, ή ό
ποια απείχε μιά ώρα περίπου. ‘Ο 
δρόμος πού διερχόμεθα ήταν γκολ- 
ντιρίμι μέ λάσπες δεξιά καί αριστε
ρά. Μάς πετούσαν οί Τούρκοι κομμά
τια άπό ζαχαροκάλαμα καί τά συ
νόδευαν μέ τίς χυδαιότερες ύβρεις 
που δέν είχαμε ακούσει ποτέ άλλοτε, 
κατά τήν διάρκειαν τής εξορίας μας.

Κοντά στόν προορισμόν μας, αρι
στερά τού δρόμου είδαμε τόν πανύ
ψηλο ναόν τού Αποστόλου Παύλου, 
πού εΐναι ή γεννέτειρά τον. Μετά 
πενήντα μέτρα πλησιάζουμε πρός 

σοδον έναν πανύψηλον κατάμαυρον 
καί άσχημομούρην χωροφύλακα.

ρίσκαμε έκεΐ μέσα. Ένώ υπήρχε τό
σος χώρος νά μάς βάλουν νά ησυχά
σουμε μάς πήγαν στην αυλή καί έπι 
δύο ώρες μείναμε έκεΐ μέ ραγδαία 
βροχή. "Ένας γεροντότερος άπό ε
μάς έπήγε προς σωματικήν του ά- 
νάγκην καί μπαίνει ένας χωροφύλα
κας καί άρχίζει νά τόν κτυπά καί 
νά τόν ύβρίζη. Έφώναζε δυνατά, άλ
λα ποιος τολμούσε νά πάη προς βο
ήθειαν του. Έάν τό αποφάσιζε θά 
εΐχε και αύτός τήν ίδιαν τύχη. 'Έ
ξαφνα παρουσιάζεται ένας Τούρκος 
μέ πολιτική περί βολή καί πρόσωπον 
πού φανέρωνε τήν καλή ψυχήν του. 
Μάς βλέπει καί συγκινεΐται, άκούει 
καί τις φωνές καί άνοίγει άμέσως 
νά ίδή τί συμβαίνει. "Όταν εΐδε τόν 
χωροφύλακα νά δέρνει τόν συγχω
ριανόν μας τοΰ λέει :

— Δέν ντρέπεσαι λιγάκι; Δέν 
έχεις φιλότιμο; Αύτός εΐναι πατέ
ρας σου! Καί γιατί τούς έχετε είς 
τήν βροχή, ένώ υπάρχει τόσος χώ-

Κι’ ελεύθερους άν τούς άψίσετε 
εις τήν πόλιν θά έρθουν νά ζητήσουν 
άσυλον είς εσάς.

Μετά άπό αύτό μάς έβαλαν μέσα 
είς τόν θάλαμον. Έχαρήκαμε προς 
στιγμήν, καίτοι βρεγμένοι, ότι θά 
κοιμόμαστε είς τόν θάλαμον. °Όταν 
όμως σουρούπωσε καλά μάς συνώ- 
δευσαν σέ τρακόσια μέτρα όπτόοτα- 
σι άπό τήν άστυνομία διψασμένους 
και νηστικούς καί μάς έστρίμωξαν 
καί τούς 99 σ’ ένα υπόγειο πού δέν 
μάς χωρούσε νά ξαπλώσουμε. Μας 
κλείδωσαν καί δέν μάς έπέτρεπαν 
νά πιούμε ούτε ένα ποτήρι νερό πού 
έτρεχε άπ’ έξω άπό τήν πόρτα. Ση
μειωτέου οτι ό χώρος αύτός δέν άε- 
ρίζετο άπό πουθενά καί είς μάτην 
φωνάζαμε νά μάς άνοίξουν, δπου με
ρικοί χειροδύναμοι καί τολμηροί σπά 
σανέ μέρος τής πόρτας καί πήραμε 
λίγο αέρα.

Τό πρωί διαλέξανε έπτά άπο έ- 
μάς καί μάς έιτήγσν είς τήν χωρο
φυλακή καί μάς υποχρέωσαν νά ά- 
σπρίσουμε δλους τούς θαλάμους καί 

σε ήθέλησαν νά μάς περιποιηθούν 
προφανώς διά την ύπηρεσίαν πού 
έπροσφέραμε καί μάς πήραν όλους 
μαζί καί μάς έπήγαν σέ άλλο μέρος 
νά κοιμηθούμε. Δηλαδή έξορίστους 
καί μουλάρια στό ύπαιθρον. Μόλις 
τά ζώα έφογαν τό κριθάρι άρχισαν 
τίς κλωτσιές καί μάς σκορπίσανε έ
δώ κι" έκεΐ μή ξέροντας πού νά πά
με. Τό πρωΐ μάς έμέτρησαν καί μέ 
δύο συνοδούς χωροφύλακας ίππεΐς 
μάς υποχρέωσαν νά βαδίζουμε μέ
σα απ’ τά χωράφια, όπως καί τά 
μουλάρια των έπι μιάμιση ώρα έως 
δτου φτάσαμε στό κεντρικό δρόμο. 
Έκεΐ οί βραδυπο.ρούντες γέροντες 
έτρωγαν ξύλο όπως έπίοης ·κΓ ό Βα
σίλειος Ν. Κρεμυδάς πού ήτο άρρω
στος μέ ευλογία. Μέ τόν ’ίδιο ρυθμό 
βαδίζαμε καί στόν κεντρικό δρόμο 
πρός τήν Μερσίνα. Τό σούρουπο 
φτάσαμε στην Μερσίνα καί αριστε
ρά μας βλέπαμε την Αμερικανική 
Περίθαλψη, καί ζητούσε παιδιά άπό 
έμάς. Έπήγαν πολλοί, καί κατόπιν 
έφθασαν στήν Αμερική, Οί δέ υπό
λοιποι τακτοποιηθήκαμε στό μοναδι 
κό κατεστραμένο έργοστάσιον μαζί 
μέ πολλούς άλλους έξορίστους άπό 
διάφορα μέρη της Τουρκίας. Έδώ 
ήτο τό δράμα, δέν μάς έπέτρεπαν 
νά εφοδιαστούμε τρόφιμα καί υπο
φέραμε. Οι περισσότερες χιλιάδες 
τών έξορίστων ήσαν άρρωστοι άπό 
εύλογιά, κοιλιακόν καί έξανθηματι- 
κόν τύφο. Οί ψείρες δέ θά ήταν ό 
φορέας τής μεταδόσεως τών νόσημά 
των αύτών?Ησαν τόσα έκατομ μύρια 
πού μπορεί νά σάς πώ ότι έπερπα- 
τουσαν είς τούς τοίχους του έργο- 
στασίου σέ διάφορα μεγέθη καί χρώ 
ματα.

Έπι πλέον ή μοναδική χειρότρόμ
πα που άπό αΰτήν πίναμε καί πλε- 
(Συνέχεια ei$ τήν 4ην Σελίδα)
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Συνέχεια έκ τή$ 3ης σελίδας
Άξαφνα ό γέροντας σά ν’ ακούει 

αλαφρό θορυοο, βήματα ανθρώπου 
ΓΓΟϋ πλησιάζει. Αποτραβήχτηκε άπ’ 
τούς λογιομους του καί στύλωσε τά 
μάτια στή νύχτα. Σέ λίγο ένας όγ
κος άρχισε νά διακρΐνεται. 'Ολοένα 
έρχόταν, ξεχώριζε πια καθαρά.

—Άκήφ, έσύ είσαι; λέει ό γέρον
τας.

—-Έγώ! αποκρίνεται ή άλλη φω
νή.

—Γιατί άνέβηκες ίσαμε έδώ; Ό 
δρόμος εΐναι μακρύς.

—*Ηρθα  άπ’ τό μονοπάτι, μουρ
μουρίζει ό άλλος: Σκέφτηκα πώς κι’ 
απόψε θά ’σαι καταμόναχος.

"Ενα φύσημα άσήμαντο πέροχ?ε 
καί άγγισε τά φύλλα. Πάλι έγινε η
συχία.

—'Κάθισε, λέει ό μπάρμπα — 
Βασίλης οπόν Άκήφ.

Κάθισε σιωπηλά.
Ό Άκήψ θά 'χει τά ίδια χρόνια 

μέ τόν Μπάρμπα — Βασίλη. Εΐναι 
Τούρκος, άπό τούτα τά μέρη τού νη
σιού. Τις περισσότερες μέρες τής 
ζωής του τις πέρασε δραγάτης, φυ
λάγοντας τά χτήματα σ’ αυτά έδώ 
τά βουνά. Ξέρει τόν τόπο βήμα μέ 
βήμα. "Οταν έγινε ή άνταλλαγή τιλν 
τουρκικών πληθυσμών τής Ελλάδος 
μέ τους χριστιανούς τής Ανατολής, 
οι έλληνες τόν κρατήσανε τόν Άκήφ 
γιά νά τούς δείξει τά χτήματα πού 
άφηναν οί τούρκοι τού τόπου. ’Έτσι 
έμεινε στό νησί, αυτός μονάχος άπ’ 
ολη τή φυλή του πού ξεπατρίστηκε. ■ 
Στην άρχή αυτό ήταν φοβερό και ή 
ζωή του ήταν άβάσταχτη. Ό τόπος 
εΐχε γεμίσει άπό άνατολίτες πρό- . 
σφυγες πού ήρθαν μέ την καταστρο
φή τού 1922. "Ολοι τόν βλαστημού
σαν σάν περνούσε και φτύνανε τόν 
τόπο πού πάτησε, γιά νά δείξουν πό 
σο ήταν τό. μίσος τους γιά τή φυλή 
του. Τά παιδιά τόν παίρνανε άπό 
πίσω καϊ τόν πειράζανε φωνάζοντας: 
«Τό φίδι, Άκήφ! Τό φίδι! Τό φί
δι !».

Κ’ εκείνος αυτά άκούοντας, έτρε
χε σάν κυνηγημένο αγρίμι πού πά
ει νά κρυφτεί στή σπηλιά του.

Τούτη ή ιστορία του φιδιού τοΰ I 
Άκήφ ήταν σάν παραμύθι πού εΐ
χαν νά τό λένε οί χριστιανοί τοΰ 
τόπου. Ή ιστορία έλεγε πώς στά : 
νιάτα του ό Άκήφ θέλοντας μιά μέ
ρα νά ξεφράξει ένα τούμπο πού κα
τέβαζε νερό, εΐδε νά πετάγεται μες 
άπ’ τό τούμπο ένα τεράοτιο θεριό 
μέ μαύρα, λέπια καϊ μάτια μεγάλα 
σάν του βωδιοΰ. ’Ήρθανε πρόσωπο 
μέ πρόσωπο τό φίδι κ.Γ ό Άκήφ, μά 
ό τούρκσς πρόφτασε νά τό χτυπή
σει μ’ ένα φτυάρι πριν άκόμα βγει 
όλόκαιρο άπ’ τό τούμπο. Τό φίδι 
χύμηξε καταπάνω του καϊ μέ τή δύ
ναμη πού τού άπόμεινε, άφρισμένο, 
πολέμησε νά τόν ρίξει κάτω. Παλέ
ψανε. Μά τό φίδι, χτυπημένο κατά 
πώς ήτανε, δέν μπόρεσε νά βαστά
ξει πολύ. 'Ο Άκήφ τό ίδιο βράδυ 
έπεσε σέ πυρετό. ’Έμεινε στό στρώ
μα έναν όλόκαιρο χρόνο. Παραμιλού
σε, καϊ μές στά όνειρά του έβλεπε 
δλες τις νύχτες τά μαύρα λέπια καϊ 
τά μάτια τού φιδιού πού τόν παρα
μόνευαν. Μούγκριζε καί ό ΐδρως έτρε
χε (άπ’ τό κορμί του καϊ τό πότιζε. 
Κανένας δέν έλεγε πώς θά βαστά
ξει ώς τό τέλος. ‘Ωστόσο ή γερή 
βουνίσια ιδιοσυγκρασία του νίκησε. 
Μά άπ’ τόν παλιό Άκήφ δέν έμει
νε παρά ένα φτωχό φοβισμένο ζώο 
πού έτρεμε τόν ίσκιο του.

Άπό τότε κανένας δέν κοτούσε 
νά μιλήσει μπροστά του γιά τό φί
δι. Μονάχα οί μητέρες λέγανε στά 
μωρά τους τήν ιστορία σάν παρα
μύθι.

"Ομως σά φύγανε οί τούρκοι άπ’ 
τό νησί κι’ αυτός έμεινε μονάχος, 
τά παιδιά ξεθαρρευτήκανε. Βλέπον
τας καϊ τούς μεγάλους νά τόν βλα
στημούν, τρέχανε ξοπίσω του φωνό:- 
ζοντσς: «Τό φίδι, Άκήφ! Τό φίδι! 
Τό φίδι!»

Κι’ υστέρα γελούσαν σάν τόν βλέ
πανε άλλοσούσουμο νά τρέχει γιά 
νά χαθεΐ άπό μπροστά τους.

Ποιος νά βοηθήσει τώρα τόν Ά
κήφ; Ποιος νά τόν φοβηθεί; Πού νά 
’βρεΐ προστασία; Ήταν μονάχος 
καϊ έρημος. Τϊ καλά πού θά ’ταν 
νά τόν άφηναν νά φύγει κι’ αυτόν 
στήν ξένη χώρα, άντίκρυ στήν Ανα
τολή δπου φύγανε οί άλλοι άπ’ τή 
φυλή του... *Ηταν ή μόνη εύτυχία, 
ή τελευταία, πού μπορούσε νά πε
ριμένει άπ’ τή ζωή. Καϊ μήτε αύτήν 
δέν του άφησαν οί άνθρωποι. Σάν 
έβλεπε κανένα χριστιανό πού άπ’ τά 
σουσούμια του τό μάντευε κσλόγνω- 
μον άνθρωπο, έπεφτε στά γόνατά 
του καϊ τόν παρτκαλούσε: «Βοήθη
σε με, , καϊ ό Αλλάχ εΐναι μεγάλος 
κσϊ θά σου τό πληρώσει! Βοήθη
σε με νά πάγω έκεΐ ττ.ύ πήγαν οί 
δικοί μου · · .».

Τοΰ έλεγε πώς έκεΐ, στήν Άνα-1 
τολή, εΐναι θαμένο τό παιδί του που 
του τό πήρε ό μεγάλος πόλεμος. Θά 
ρωτήσει πού εΐναι τό μπουγάζι τοΰ 
Τσανάκαλε. Καϊ βέβαια θά τού πού
νε. Θά πάει στό μπουγάζι τού Τσα- 
νάκαλε καί βέβαια θά βρεΐ τόν τά
φο τού παιδιού του. Έκεΐ νά ήσυ- 
χάσει, στό ίδιο χώμα, μαζί του.

Αυτά έλεγε, καϊ τά δάκρυα τρέ
χανε άπ’ τ’ άγαθά μάτια του, μπερ
δεύονταν πάνω στ’ άσπρα του γέ
νια. Μά όσο κι’ άν Ικέτευε, στάθηκε 
αδύνατο νά τόν άφήσουνε νά φύγει. Σηκώνεται απάνω. Σηκώνεται κΓ 

ό Άκήφ. Κάνει ένα βήμα πρός τό 
καλύβι. Αβέβαιο. Τά γόνατά του 
τρέμουν.

j —Άκούμπησε άπάνω μου! εΐπε 
j ό χριστιανός στον τοΰρκο...

ΗΑΙΑΣ ΒΕΝΕΣΗΣ

’Έτσι σιγά - σιγά τό πήρε από
φαση πώς «κισμέτ» ήταν νά πεθάνει 
μόνος καϊ έρημος στή γενέθλια γή. 
Καϊ όπως τα συνηθίζει δλα κανείς j 
στον κόσμο τούτον, έτσι τό συνήθι- | 
σε κι’ αυτό. Άπ’ τήν άλλη μεριά, j

καί οί χριστιανοί σιγά σιγά τόν συ
νηθίσανε, πάψανε νά πειράζουν τον 
Άκήφ καϊ νά φτύνουν στο χώμα πού 
είχε πατήσει. Μέ τον καιρό μαλιστα 
προχώρησαν καί περισσότερό; άρ
χισαν νά τον αίοθανονται και νά 
τόν πονούν. Ή χαρά εΐναι ένας ο
ξύς τόνος πού τεντώνεται σά νεύρο 
μες στον αγέρα, ένας σπάνιος τό
νος μές στή 1 ενική Συμφωνία — 
πειράζει καϊ ενοχλεί τούς ανθρώπους 
σάν ξιπασμένη φωνή. Μέ τή Λύπη 
είναι άλλο — έχουν πόσο πολύ συ
νηθίσει οί άνθρωποι νά άκουνε τή 
συμφωνία τής Λύπης καί νά τήν αι
σθάνονται... Μέρα μέ τή μέρα οί 
χριστιανοί του τόπου, φουκαράδες 
της γης και τής θάλασσας καϊ οί 
χριστιανοί πρόσφυγες πού ήρθαν 
απ’ τήν Ανατολή άρχισαν νά πλη
σιάζουν τή δυστυχία τοϋ Άκήφ, νά 
τόν καταλαβαίνουν. Σμίγανε, Λέγα
νε τά βάσανά τους ό ένας στον άλ
λο, και κλαίγανε τή μοίρα τους.

Μιά φορά ό Άκήφ έκαμε λάθος 
στό φεγγάρι καϊ νήστεψε δυό φορές 
τό ραμαζάνι. "Οταν αύτό μαθεύτη
κε στους χριστιανούς κανένας δέ 
σκέφτηκε νά γελάσει.

Ένας χριστιανός εΐπε:
—Ό προφήτης του τόν ξέχασε 

ιόν Άκήφ! Τϊ πειράζει πού καί ό Ά
κήφ ξέχασε σέ ποιο φεγγάρι νά τόν 
προσκυνήσει;... Οί προφήτες ζεχά- 
σαν 'τούς ανθρώπους...

ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ τής Λέσβου, 
τό κατάφυτο άπό έλ^ές, απόψε στήν 
καθαρή νύχτα τής Ανάστασης, οί 
δυό άνθρωποι —ο χριστιανός ο Βα
σίλης ό Βάρκας κι’ ό τούρκος ό Ά
κήφ— έρημοι έχουν σιμώσει, κά- 
θουνται ό ένας κοντά στόν άλλο καϊ 
δέ μιλούν. Άπό πάνω τους εΐναι τά 
άστρα καϊ τά φύλλα πού οέ σαλεύ
ουν. .

"Ενα ένα αρχίζουν νά έρχουνται 
τά οο'α πέρασαν, νά περνούν καί νά 
χάνουνται. Σ’ ένα φαράγγι τής Ά- 
ατολής εΐναι ένα καλύβι. Τέτοιαν ώ
ρα, σάν απόψε, χτυπούσε ή πόρτα. 
Ό ένας ειδοποιούσε τόν άλλο, οι 
βοσκοί, σ’ ολα τά καλύβια, πώς εΐ
ναι ή ώρα νά κατεβούν γιά τήν Α
νάσταση. Κατέβαιναν όλοι μαζί στό 
κοντινό χωριό, κΓ άν ήταν πολύ 
σκοτεινή ή νύχτα φώτιζαν τό μονο
πάτι μέ αναμμένα δαδιά πού βα- 
στούσαν στά χέρια. Τότε άκόμα δέν 
ήταν πόλεμος καϊ μές στό καλύβι 
τού Βασίλη του Βάρκα ήταν ένα α
γόρι πού εΐχε μαύρα σκληρά μαλλιά 
καί πρόσωπο μέ τό χρώμα του στα
ριού.

Ό γέρο — Βάρκας βλέπει από
ψε πολλήν ώρα αύτό τό ζευγάρι τά 
μάτια νά γεμίζουν τή νύχτα. Τά 
βλέπει στό μονοπάτι τού φαραγγιού, 
στή λάμψη τών άναμμενών δαδιών. 
Μιά στιγμή ακόμα. "Υστερα, σιγά- 
σιγά ή λάμψη αρχίζει νά σβήνει. 
Δέν υπάρχει πια φαράγγι δέν· ύπάρ’- 
χει ένα καλύβι — μήτε άπ’ τό παι
δικό πρόσωπο μένει τίποτα πού νά 
ύπάρχει. "Ολα εΐναι έρημα.
—Σέ τι φταίξαμε;... Σέ τϊ φταί

ξαμε; . . . μουρμουρίζει σιγανά ό γέ
ροντας τής Ανατολής, καί τά δά
κρυα βρέχουν τό πρόσωπό του.

Σέ τϊ φταίξανε;. . .
Έκεΐ πλάϊ, σέ μιαν άλλη γέρικη 

καρδιά, ένα άλλο παιδικό πρόσωπο 
προσπαθεί νά μείνει μιά στιγμή, έ
τσι δπως περνά ή αστραπή καϊ χά
νεται. Δέν ήταν παραπάνω άπό εί
κοσι χρονώ όταν τό πήρε ό πόλεμος 
καϊ τό σκότωσε στό μπουγάζι τοΰ 
Τσανάκαλε. "Οτι έβγαινε χνούδι 
στό πρόσωπό του.

—-Σέ τϊ φταίξαμε;. . μουρμου
ρίζει τώρα καϊ ό Άκήφ. Σέ τϊ φταί- 
ξαμε; ■ · .

Καί τά δάκρυα ολοένα τρέχουν 
άπ’ τά μάτια τους ένα παράπονο 
βαθύ καϊ ιερό σάν τών παιδιών πού 
δέν καταλαβαίνουν γιατί τά πί

κραναν.
ΑΡΚΕΤΗ ώρα πέρασε.
Οί δυό γέροντες πάνω στό δρος 

τών ελαίων σιγά - σιγά άρχίζουν νά 
ησυχάζουν.

* —κ οίταξε κάτω. . . εΐπε ό Ά
κήφ.

Χαμηλά, στην πεδιάδα δπου εΐ
ναι τό χωριό, φαίνουνται τώρα πολ
λά μικρά φώτα. Θά εΐναι οί χριστι
ανοί πού βγήκαν γιά τήν Ανάστα
ση.

Ό μπάρμπα — Βασίλης γονατί
ζει στό χώμα κάνει μιά μετάνοια, 
τό φιλά, κι’ ύστερα μένει έτσι νά 
προσεύχεται. ‘Ο Άκήφ κοιτάζει μές 
στή νύχτα τό σκοτεινό ογκο τοΰ φί
λου του, πού προσπαθεί νά ’βρεΐ τή 
γαλήνη μιλώντας μέ τό θεό του. ■ 
Μιά στιγμή. Μιά στιγμή άκόμα. Καί 
ό Άκήφ, ν:ά νά μήν εΐναι νάνος σι
γά - σιγά, άσυναίσθητα ■'-'ονττίζει 
κι’ αυτός κσϊ αρχίζει νά προσεύχε
ται, τή νύχτα τής Ανάστασης τοΰ 
Χριστού στό δικό του θεό.

Γιά κάμποση ώρα πάνω σ’ αύτό 
τό βουνό τών ελιών δέν ύπάρχει πα- 
οά μονάχα τούτη ή σιωπηλή συνομι
λία μέ τούς μακρινούς θεούς πού ά- 
πόστρεψαν τό πρόσωπό τους άπό 
τούς ανθρώπους.

Ή νύχτα εΐχε προχωρήσει πολύ. 
Ή πρωινή δροσιά άρχισε νά πέ·. 
Φτη.

—Κρυώνω, εΐπε ό Άκήφ.
—-Σέ λίγο θά χαράξει, εΐπε ό χρι

στιανός γέροντας: Πρέπει νά κοιμη
θούμε.

(Συνεχεία έκ τής 2α$ σελίδος) ι 
στις προσταγές μου, γιατί καί το 
υοιακι του τιμονιού οε μπορώ να γυ- ■ 
ρισω, τώρα, προς τα πίσω ες αιτί
ας της φουρτούνας κι ο σκοπος της 
αποστολής μας ετούτο δεν επίτρε
πες

Ο λοστρόμος άφησε τόν τιμονιέ
ρη καί κατευθύνθηκε στό ποστο του, 
σιγομουρμουρίζοντας στενοχωρημέ
να.

id τρεχαντήρι εξακολουθούσε νά 
σχιζη τή θάλασσα μέ πιο μεγάλη, 
τώρα μανία, όταν ξέσπασε ή μπάρα. 
Τ' άοπραποβρόντια διαδέχονταν *·υ  
ενα τ' αΛλο καϊ τά νερά πού έπε
φταν μέοα σ’ αύτό — κράμα καταρ- 
ρακτώδικης βροχής καϊ άφρισμένου 
κυμάτων — παρουσίαζαν εικόνα βι
βλικής κοσμοχαλασιάς,

Ό παράξενος τιμονιέρης εξακο
λουθούσε νά βρίσκεται εκεί, οπού 
τόν έταζε τό καθήκον του καϊ μέ 
σταθερα χέρια νά διευθύνη τό μικρό 
σκάφος, άνάμεσ άπό τή μανία τών 
στοιχείων- τής ψυσεως. ‘Ύστερ’ άπό 
μιά επικίνδυνη στροφή πού εκαμε 
στό πλοίο, ό γέρο - θαλασόλυκος, 
έβλεπε νά τόν ζυγώνη κάποιος άλ
λος τοϋ πληρώματος, πιο ήρεμος αυ
τός, πιό αδιάφορος.

—’Καπετάνιε, άρχισε νά του λέη 
μ’ απάθεια, έσπασε τό κατάρτι κι’ 
ή αντλία άχρηστεύθηκε. "Οσα, νε
ρά, τώρα μπαίνουν, παραμένουν μέ
σα.

‘Ο τιμονιέρης, ήσυχα, σά νά μή 
συνέβαινε τίποτα, γύρισε καϊ τόν 
κύτταξε μ’ αταραξία:

—Ψιλοπράγματα, άρχισε νά λέη, 
γιατί, ούτε τό κατάρτι μάς κάμνει 
μ’ αύτό τόν παλιόκαιρο κι ούτε τό 
σκάφος μπορεί νά βουλιάξη μ’ δσα 
νερά κι άν μπουν. Μάλλον καλό 
θά τοΰ κάμουν, ώστε νά μή μάς 
τουμπάρη. . . Έσύ, γιά κάθε ενδε
χόμενο, βγάλε τό εικόνισμα του 
Άη—'Νικόλα καϊ πέτα το στή θά- 
λσσα καϊ τό καντήλι μέ τό περίσ
σευμα τού λαδιού.

Πέρασαν πρό πολλού τά μεσάνυ
χτα. Ή μπόρα εΐχε πιά ξεθυμάνει 
κι' ή φουρτούνα άρχισε νά κοπάζη. 
Τότε, ό γέρο—-τιμονιέρης, παραχώ
ρησε τή θέσι του σέ κάποιο έπιδε
ξιό ναύτη γιά νά περιέλθη, ό ίδιος, 
τό μικρό του πλεούμενο καϊ νά δή 
τήν έκταση τής ζημιάς. Δέν πρόλα
βε, δμως, νά κάμη δυό βήματα κι’ 
έρχεται ό λοστρόμος, λέγοντας του 
πώς εΐδε κάτι νά κινήται, πέρα στόν 
ορίζοντα.

—Καϊ τϊ μ’ αύτό, ρέ άκλαβού- 
νο;. . . Φοβήθηκες μήπως είναι κά
να- Τούρκικο καράβι;

Τό πλοΐο, πού λίγες ώρες πιό 
πριν, ήταν χαμένο στόν ορίζοντα, 
τούς πλεύριζε μέ υπεροπτικές κινή
σεις.

—Πρόκειται γιά Αιγυπτιακή κορ- 
βέττα, έξήγησε στούς ναύτες του ό 
τιμονιέρης. Θ’ άναγκαστοΰμε νά δώ
σουμε μάχη, Πάρτε, μόνο τά γιατα
γάνια σας καϊ κρύψτε τα, γρήγορα 
κάτω άπ’ τά καραβόπανα τού πό
στου σας. Μόλις θά περάσουν στό 
δικό μσς, προφανώς γιά πλιάτσικο, 
άφήστε τους άνενόχλητους, ώσπου 
νά σας δώσω τό σύνθημα τής άμυ
νας. Μι’ άκουτε; ώσπου νά σάς τό 
δώσω·· .

Ή συμπλοκή βρισκόταν στό άνώ-

ΠΑΣΧΑ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδας

»Μέ τό χτύπημα τής δωδέκατης 
ώρας, ντυμένος στά λαμπρά πλουσι- 
ακέντητα άμφιά του μέ τό πλατύ 
του Φελόνιο άπό άσπρο κρουστό κι’ 
αστραφτερό μετάξι, πρόβαλε στήν 
‘Ωραία Πύλη ύ Δεσπότης, μέ τήν ο
λόχρυση υίτρο. στό κεφάλι καϊ τό ά- 
ναμμένο πασχαλινό κερί στό χέρι. 
Καϊ καθώς ό ναός γέμιζε άπ’ τό α
ναστάσιμο κάλεσμα. «Δεύτε λάβετε 

’ Φως», σιγά - σιγά, ένα - ένα, άνα- 
; βαν τά υπόλοιπα κεράκια.

»Κρατώντας ψηλά τό Φώς τής Ζω
ής, λαμποκοπώντας κΓ αύτοί μέσ’ 
στά γιορτινά άμφιά τους, παπάδες 
καί διάκονοι περιστοίχιζαν το Δε
σπότη. ΚΓ ένώ ό χορός άνσμέλπει 
χαρμόσυνα τό «Τήν Άνάστασίν Σου, 
Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι ύμνούσιν έν 
ουραναΐς, καϊ ημάς τούς έπί τής γης 
καταξίωσον έν καθαρά καρδία Σέ 
βοξάζειν», σχηματίζεται ή πομπή 
κΓ οδεύει άργά πρός τήν έξοδο τής 
εκκλησίας. Έκεΐ, κάτω cnr’ τόν ά- 
στροφώτιστο ουρανό, διαβάζεται τό 
Εύσγγέλιο, καϊ σκορπιέται στον 
Κόσμο τα χαρούμενο μήνυμα τής Ά- 
ναστάσεως του Σωτήρος μέ τά λό
για πού εΐπε ό ’Άγγελος στις γυ
ναίκες «Τόν έν φωτϊ άϊδίω υπάρ
χοντα, ,μετά νεκρών τϊ ζητείτε ώς 
άνθρωπον; Βλέπετε τά εντάφια 
σπάργανα. Δράμετε καϊ τφ κόσμφ 
κηρύξατε, ώς ήγέρθη ό Κύριος, θα- 

. νατώσας τόν θάνατον». "Ολα τά 
ί πρόσωπα φωτίζονται άπό χαρά κΓ 
ίάπό γαλήνη, έσώτερη.

»Μέσα στό ναό, έχουν άναφτή έν 
πζ> μεταξύ όλες οί λαμπάδες κΓ οί 
άσημένιες ψιλοδουλεμένες καντήλες 
που κρέμονται μπροστά στις άγιες 
εικόνες. Μά τό μελιχρό ψώς τους, κι’ 
•οι πολυάριθμες φλογίτσες άπ’ τά 
κεράκια τών πιστών πού έρχονται' 
να προστεθούν καϊ πάλι, δέν κατορ
θώνουν νιτ διώξουν όλότελα τά μισο

τατο όριο τής ζωηρότητάς της. Τό 
διαισθάνθηκαν κι’ οί ναύτες. Και τό
τε, τό μακελιό ξανάρχισε, πιό άργιο 
άπό πρίν.

Οί νεκροί πάνω στό κατάστρωμα 
τού μικρού σκάφους φαινόντουσαν 
σά στοιβαγμένο φορτίο κι’ εΐχαν 
σχεδόν όλοι τους μιάν έκφραση ά- 
φίστηκε άπ’ τό θέαμα ετούτο καί 
σκέφθηκε ότι, άν εξοντώνονταν, μό
νο δ,σοι εΐχαν μπή. μέσα στό πλε
ούμενό του, δλα θά πήγαιναν κα
λά.

Τϊς σκέψεις του αύτές, σά νά τις 
μαύρες καϊ πορτοκαλιές, πού ολοέ
να υψώνονταν πρός τά πάνω, πιό 
γιγαντωμένες άπό κάθε άλλη φορά.

Ό γέρος - θαλασσινός άνακου- 
εΐδε νά ξεπετιοΰνται φλόγες άπό τήν 
έξω πλευρά τής κορβέττας, φλόγες 
ναν άτμόσφαιρα πραγματικής κό
λασης. Εκείνη, δμως^ τή στιγμή, 
κροτάλισμα τών μαχαιριών κι’ οί οί- 
μωγές τών βαρειά πληγωμένων έδι- 
πορίας. Καί μόνο, ένας άπ’ αυτούς, 
πού φαινόταν, σάν άνώτερος αξιω
ματικός τών μαύρων, εΐχε τά μάτια 
του άνοιχτά, ώστε νά νομίζη κα
νείς, δτι παρακολουθούσε τή τελευ
ταία φάση τού δράματος τής και ο μό
νης κορβέττας.

Ό καπετάνιος, βλέποντας δλ’ αυ
τά, ήθελε νά πή κάτι, μά ύστερα 
σκέφθηκε νά σημάνη προσκλητήριο...

Νεκροί άπ’ τούς ναύτες του υπήρ
χαν πέντε. ’Έψαξαν, τότε, στό σο>ρό 
καϊ τούς βρήκαν. Μά έλειπε κι’ ένας 
άλλος, ό Σκλαβοϋνος, Ήρθε, όμως, 
κάποιος ναύτης άπ’ τή πλώρη κι’ 
εΐπε πώς άκουγε κάποιο άγκομαχη- 
τό πούβγαινε άπ’ τή θάλασσα.

Ό καπετάνιος έσκυψε καϊ εΐδε.
—Ό Σκλαβοϋνος! φώναξε τότε 

δυνατά. . Γρήγορα άνεβάστε τον! 
Φαίνεται πώς εΐναι πληγωμένος πο
λύ. . .

—Δέν εΐναι τίποτα, καπετάνιο, 
κατάφερε ν’ άρθρώση μέ σβησμένη 
φωνή ό λοστρόμος.

—Μά, πώς τότε έγιναν δλ’ αυτά 
παιδί μου;

—"Οταν άρχισε τό μακελειό σκέ- 
ψθηκα νά πέσω στή θάλασσα καϊ νά 
βάλω φωτιά στό εχθρικό πλοΐο, για
τί άλλοιώς καταλάβαινα πώς ή α
ποστολή μας θ’ αποτύγχανε. . . Τό 
μήνυμα τών Φιλικών ποτέ δέ θάφτα
νε στόν προορισμό του. . .

—"Ωστε, έσύ. . . Έσύ έβαλες τή 
φωτιά;

—Ναι. . .
Ό λοστρόμος γύρισε τό κεφάλι 

στά δεξιά του. Καϊ τότε, σά νάκου- 
σε τούς άναστεναγμούς τών ετοιμο
θάνατων καϊ τά τσακίσματα τών τε
λευταίων καμένων ξύλων, νά συγχω- 
εύονται σέ μιά μεγάλειώδικη ένωση 
θριάμβου που έρχόταν στήν άκοή 
του, σάν πολυφωνική μελωδία άπο- 
κόσμων θείων πλαο*μάτων,  πού ολο
ένα νόμιζε πώς δυνάμωνε, δυνάμω
νε δλο καϊ πιό πολύ. . .

Ό γέρο - τιμονιέρης, ό Άνδρέας 
Λόντος, γύρισε καϊ κύτταξε δακρυ- 
σμένος. τούς ναύτες του:

—Άνάψτε, τούς εΐπε, μερικά κε
ριά. . . Γιά τή ψυχή του. . . Πρό
σφορε δ,τι πιό άκριβό εΐχε, γιά τήν 
Πατρίδα- · . Τί τά θέλετε;. . . Ή
ταν ένας ήρωας. . .

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗΣ

σκόταδο, πού φωλιάζει στις γωνιές. 
Γεμάτο μυστικοπάθεια, κρέμεται ' 
σάν ένα μισοδιάφανο πέπλο άπ’ τόν 
ψηλό θρόνο, θαμπώνοντας μέ τό άγ
γιγμά του τϊς παμπάλαιες χρωμα
τιστές τοιχογραφίες...

»Τήν επομένη μέρα, ύστερα οπό . 
μιά ολόκληρη εβδομάδα σκληρής 
νηστείας καί προσευχής, δέν έχει 
λειτουργία. Οί καλόγεροι μαζεύον
ται πάλι στήν εκκλησία τό απόβρα
δο, γιά τόν Εσπερινό. Τό Ευαγγέ
λιο τής Άναστάσεως διαβάζεται σέ 
δσο τό δυνατόν περισσότερες γλώσ-' 
σες. Ελληνικά άπ’ τό Δεσπότη, κΓ 
ύστερα, άπό ιερείς καϊ διακόνους, 
λατινικά, ρωσικά, ρουμάνικα, κΓ α
κόμα — άπομεινάρι άπό τούς χρό
νους τής οθωμανικής κυριαρχίας — 
σέ γλώσσα τούρκικη.

Η ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ

ΦΙΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

»Άκολουθεΐ μιά πραγματικά πα~ 
ο'χαλινή σκηνή, έμπνευσμένη άπό 
χριστιανική άγάπη. "Ολοι, ένας έ
νας, πλησιάζουν πρώτα τό Δεσπό
τη κΓ αλλάζουν μαζί του τό φιλί 
τής Άναστάσεως, κΓ ύστερα προ- 
ο-φέρουν τό φίλημά τους στους ά- 
δελφούς τους. Τήν ήμέρα αυτή δέν 
πρέπει νά μείνη μέσ’ στις καρδιές 
καμμιά παληά άσχημη θύμηση καμ- 
μιά κακία. «Άναστάσεως ημέρα κσϊ 
λαμπρυνθώμεν τή πανηγύρει, καί άλ- 
λήλους περιπτυξώμεθα. Εΐπωμεν ά- 
δελφοί, καϊ τοΐς μισούσιν ή μάς. Συγ 
χωρήσωμεν πάντα τή Άναστάσει, 
καϊ ουτω βοήσωμεν Χριστός άνέστη 
έκ νεκρών, θανάτίρ θάνατον πατή- 
σας, καί τοΐς έν τοΐς μνήμασι ζωήν 
χαρισάμενος».

»Μετά τό τέλος τής λειτουργίας 
αυτής, έτσι γιορτινά όπως εΐναι στο
λισμένοι όλοι, κατευθύνονται πρός 
τό κτίριο τής Διοικήσεως, κΓ ή τε-

’Αγαπητοί συμπατριώτες,

ιίριν άπό κάθε τι άλλο νοιώ
θω τήν ύποχρέωσιν νά ευχαρι
στήσω θερμά τήν στήλη τής άγα- 
πημένης έφημερίδας μας πού μέ 
φιλοξένησε, τό Ίδιο δέ καί ΣΑΣ 
αδέλφια πού τή στιγμή αύτή καί 
έδώ καί σέ κάθε γωνιά τής γής 
πού δρίσκεσθε θ' ακούσετε τήν φω 
νή μιας συμπατριώτισσας μάνας 
πού δοκιμάστηκε πολύ πάρα — 
πολύ άπό τή μοίρα.

Είμαι μία χήρα άπορη μέ δυό 
αγόρια πού μεγάλωσα ορφανά μέ 
μύριες στερήσεις καί πόνους καί 
πάνω άπ’ δλα χωρίς τήν παρηγο
ριά καί συμπαράστασι τοϋ συντρό
φου πού δ Θεός πήρε γρήγορα. 
Τό ενα άγόρι μου δταν έγινε δέκα 
δκτώ έτών ένα αύτοκινητι- 
στικό δυστύχημα ήλθε γιά νά μοΰ 
τό καθηλώση άπό τις 2 τοΰ ’Οκτώ 
βρη 19(54 είς τό κρεβδάτι τοϋ πό
νου. Δυστυχώς γιά κείνο καί γιά 
μένα έπαθε τετραπληγία, γενική 
δηλαδή παράλυση τών άνω καί 
κάτω άκρων μέ ολα τά επακό
λουθα. Είναι ένα ζωντανό πτώμα 
πού δέν τό δέχεται κανένα ίδρυ
μα, κανένα Νοσοκομεΐον.

Οϊ ιατροί δπως καί ό καθηγη
τής κ. Καρράκαλος, ό όποιος θε
ωρείται ένας έκ τών καλυτέρων 
ιατρών, διέγνωσαν δτι τό παιδί 
πρέπει άπαραιτήτως νά μπή είς τό 
Νοσοκομείου Βούλας δπου μέ τά 
κατάλληλα μηχανήματα, λουτρά, 
κλπ. καί υπάρχουν πιθανότητες νά 
χάση κάπως τήν άκαμψίαν καί νά 
άποφύγη τήν ήδη ύπάρχουσαν τε
λείαν παράλυσιν. Άτυχώς, πουθε
νά ούτε στήν Βούλα ούτε στό Κέν
τρου άναπήρων Κηφισίας (Κατ) 
ούτε άλλου δέν τό δέχονται, μο
λονότι τό παιδί τυγχάνει νά έχη 
ΙΚΑ μέχρι τήν 31ην Δεκεμβρίου 
1965, δπως αναφέρει τό βιβλιάρι
ου του. Τί νά κάνω; ΙΙοΰ νά στρα
φώ ;

"Ολη μου ή περιουσία είναι 
μία παράγκα ένός δωματίου άνευ 
τών απαραιτήτων μέσων πρός έ- 
ξυπηρέτησιν τοϋ ασθενούς (δηλ. 
δίχως μπάνιο κ.λ.π.) προσφυγική 
είς Δραπετσώνα - (δδός 'Αγ. Παν 
τελεήμονος καί Διονυσίου) . 'Όλα 
μου τά εισοδήματα εΐναι μία πε
νιχρά σύνταξις τοϋ ΙΚΑ, καί αύ- 
τά πού απαιτούνται γιά τήν φαρ
μακευτικήν περίθαλψιν καί τρο
φήν ανέρχονται περίπου είς 150 
δρχ. ήμερησίως. Εϋρίσκομαι είς 
τελείαν άπόγνωσιν καλοί μου συμ
πατριώτες. Ή εικόνα πού σάς 
παρουσίασα είναι άπείρως χειρό
τερη άπό τήν πραγματική, πού 
δέν μπορεί νά συλλάβη ανθρώπι
νος νοΰς χωρίς νά νοιώση οίκτο, 
άπέραντο οίκτο.

’Άλλοι πάλιν καθηγηταί έδω
σαν τήν γνώμη δτι είς τό εξωτε
ρικόν μπορούσε νά γίνη κάτι. 
Πώς δμως νά γίνη αύτό; Ούτε υ
λικά, ούτε πολιτικά μέσα, μπορεί 
νά διάθεση μία τελείως άπορη χή 
ρα, Αγαπητοί μου.

Τελειώνω συμπατριώτες μου 
κάνοντας έκκλησιν είς τά πατρι
ωτικά σας αισθήματα. Κάθε τι 
πού θά προέλθη άπό ΣΑΣ θά εί

λετή κλείνει μέ κεράσματα ο·τή με- 
γάλη αίθουσα, ότνως εΐναι τό έθιμο. 
Γλυκίσματα, καφέ, λικέρ καϊ κόκκι
να πασχαλινά αύγά. Απάνω άπ’ τό 
καμπαναριό, αντηχούν χαρμόσυνα 
οι καμπάνες, πού πολλές τις χτυ
πούν οί καλόγεροι μέ μικρά σιδε
ρένια σφυριά».

Πόση ομορφιά αλήθεια σ’ αύτή 
τή γιορτή πού ταυτίζεται μέ τή γιορ 
τή τής Άνοίξεως. Εΐναι ή ελπίδα, 
ή προσδοκία τόσου καιρού, πού τώ
ρα έπαλήθευσε. Εΐναι ή άγων ία, πού 
έγινε σάλπισμα θριαμβικό. ΚΓ ύ
στερα ή γαλήνη. Μιά γαλήνη, πού 
πλημμυρίζει τόν άνθρωπο σάν θεία 
ευλογία, καϊ τοΰ δροσίζει τήν ψυχή. 
Πάνω στόν ψηλό αυτό βράχο, μέ τό 
γυάλισμα τής απέραντης έπιφάνειας 
τού Αιγαίου στά πόδια του, τόν κά
νει νά νοιώθη σάν νά βρίσκεται σ’ 
έναν «Έξώοπη του Κόσμου». ’Έτσι, 
πού όπως λέει καϊ ό συγγραφέας, 
ή φύσι, ή νύχτα κΓ ή σιγαλιά νά τόν 
τυλίγουν στούς κόλπους τους σάν 
τόν πρωτεϊκό άνθρωπο, καϊ νά μήν 
έχη πιά τίποτα σημασία γΓ αυτόν, 
νά μήν ύπάρχη τίποτα, έξω άπ’ τήν 
κραυγή ένός πουλιού, άπ’ τό άρωμα 
τών ρεικιών, άπ’ τά μουρμουρητά 
τών νερών κΓ άπ’ τό άξαφνο πήδη- 

I μα ένός λαγού στις βραγιές...

«Χ.,ι»

ναι μία πολύ μεγάλη παρηγοριά 
γιά μένα τή φτωχή μάνα.

Εΰχαριστώ καί πάλι θερμά Ο
λους σας καί σάς Αφήνω μέ τήν 
εϋχή δ Μεγαλοδύναμος νά σάς χα 
ρίση ύγείαν.

Μέ τούς Αδελφικούς χαιρετι
σμούς μου.
ΧΡΓΣΟΤΛΑ ΚΟΝΤΟΓΗΙΙΤΟτ

Όδός: 'Αγίου Παντελεήμονος 
καί Διονυσίου.

Δραπετσώνα Πειραιώς.

Η ΣΥΝΕΗΙΑΙΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΥΓΟΥ

Μέ μεγάλη έπιτυχία έγινε ή 
συνεστίαση τοϋ Συλλόγου δπως εί
χε προγραμματισθεϊ στις 2 Μαρ
τίου στό κέντρον «Καλύβα» τών 
’Αθηνών. Τήν συνεστίασιν έτίμη- 
σεν δ συμπολίτης μας Βουλευτής 
Αθηνών κ. ’Αντώνιος Τζιζής με

τά τής συζύγου του καί πολλοί έκ 
λεκτοί πατριώται.

Τδν κ. Άν. Τζιζήν παρουσία- 
σεν ό ’Αντιπρόεδρος τοΰ Συλλό
γου ύφηγητής κ. Ιωάννης Λαμέ- 
ρας Απουσιάζοντας τοΰ ΙΙροέδρου 
κ. Μιχαήλ ΙΙανηγύρη λόγω πέν
θους. Ό έκλεκτός πολιτευτής μας 
κ. ’Αντώνιος Τζιζής έχαιρέτησε 
τούς πατρ'.ώτας καθώς καί έναν 
Σύλλογον Κυπρίων πού είχε συνε- 
στίασιν εις άλλην πτέρυγα τής αι
θούσης καί κατεχειροκροτήθη ά
πό όλους.

Είς τήν συνεστίασιν παρευρέ- 
θησαν έπίσηςλΌ Πρόεδρος τοϋ Οί 
κοδομικού Συνεταιρισμοί ιατρός 
κ. Παντελής Χατζηπαναγιώτου 
μετά τής συζύγου του, ό Ταμίας 
τοΰ Συνεταιρισμού κ. Μιχαήλ Θε- 
οδοσιάδης μετά τής συζύγου του, 
δ ύφηγητής κ. Ααμέρας Αντιπρό
εδρος τοΰ Συλλόγου μετά τής συ
ζύγου του καί τοΰ κ. καί τής κ. 
Πεζοπούλου, κ. καί κ. Τζηρίτη.

Ό κ. καί ή κ. Μιχαήλ Βασι- 
Αειάδου μετά τής θυγατρός τοαν, 
δ κ. καί ή κ. Μιχ. Χατζηκων- 
σταντίνου μετά τής θυγατρός των, 
δ ιατρός κ. Δημ. Χατζηαντωνίου 
μετά τής συζύγου του, δ κ. καί ή 
κ. Γεωργ. Βράτσου, δ κ. καί ή κ. 
Κα Παύλου, δ κ. καί ή κ. Μ. Έμ- 
μεή, ό κ. καί ή κ. Βασ. Έμμεή 
ό κ. καί ή κ. Γεωργ. Γεωργίου 
μετά τής αδελφής των κ. Σοφίας 
Δρίκα έξ Αυστραλίας μετά τής 
θυγατρός της. δ κ. καί ή κ. Γε
ωργ. Παναγή μετά τών θυγατέ
ρων των, δ κ. καί ή κ. Άνδρέα 
Σαράφη, δ κ. Κίμων Πανηγύρης 
δ κ. καί ή κ. Ίωάννου Λάππα, δ 
κ. καί ή κ. Β. Πετρά, δ κ. Πε
τράς, ή κ. καί ή δΐς Φιλιά Κομή
του, δ κ. καί ή κ. Σακκά, ή κ. 
Καμάρα μετά τής θυγατρός της, 
ό Κίμων Πανηγύρης, δ κ. καί 
ή : . Τσακώνη, δ κ. Νικ. Άλεξό- 
πουλος, δ κ. και ή κ. Γ. Άγρι· 
γιαννάκη, δ κ. καί ή κ. Άλεξ. 
Ζτ ναράκη, δ κ. καί ή κ. Σπυρ. 
Ζενεμπίση, ή κ. Ευαγγελία Τζα- 
βάρα, ό κ. καί ή κ. Μιχ. Τσίλλερ 
μετά τής θυγατρός των, ό κ. και 
ή κ. Δημητρίου Τσίλλερ μετά τής 
θυγατρός των, ή κ. Βελισσαρίου 
μετά τοϋ κ. καί τής κ. Ήλ. Σαραν 
τινίδη, κ. καί κ. Γεωργ. Φαμε- 
λιάρη.

Κατά τήν συνεστίασιν ύπήρχε 
πλουσιώτατον λαχεϊον. ’Επωλή- 
θησαν ΛΧ)0 λαχνοί πρός 5 δρχ. 
έκαστος έκ τών όποιων οί 
λαχνοί έκέρδιζαν ένα μικρόν ή 
μεγάλον άντικείμενον. Είδη διά 
τό λαχεϊον προσέφεραν ή συνέλε- 
ξαν οί κάτωθι:

Αθανάσιος Παπαθανασίου, Δι
ονύσιος Ήλιάδης, Μάνος Θεοδο- 
σιάδης. Πελαγία Παύλου Έμ
μεή, ’Αντιγόνη Γεωργαλίδου, Γι
ώργος Παναγής, Ματθίλδη Χα
τζηπαναγιώτου, Μαρία Τσακώνη, 
Μάρα Βασιλειάδου, ’Αδελφοί 
Τσίλλερ, Φιλ'.ώ Κομήτου, Ρένα 
Βελισσαρίου, Άνδρέας Λαζ. Λα- 
ζαρίδης.

Ή συνεστίαση, παρ’ όλο ότι τό 
κέντρον μάς παρεχώρησε τόν μι
σό χώρο, παρά τήν συμφωνίαν,καί 
δήμιουργήθην.αν ώρισμένα παρά
πονα, είχε μεγάλην έπιτυχίαν καϊ 
άπό πολλούς πατριώτες ίξεφρά- 
σθη ή έπιθυμία τέτοιες έκδηλώ- 
σεις νά γίνονται συχνά.
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ΠΡΟΣΜΛΗ2ΟΖ;
Άλλα δυό χρόνια προσετέθησαν στήν ηλικία τού Συλ- 

λόγου, ’Άλλα δυό χρόνια συλλογικής δραστηριότητας πού 
στερέωσαν τήν ιδέα τής ύπάρξεώς του στούς πατριώτες.

Ο< Σύλλογοι και τά έντυπα έχουν σύμμαχο τόν χρόνο 
στήν επιβίωσή τους. ‘Ο καιρός πού πέρνα γράφεται ατό 
Ενεργητικό τους. ΚΓ ό δικός μας καθώς καί ή έφημερίδα 
μας έχουν πιά αρκετή ήλικία γιά νά συνεχίσουν τήν πο
ρεία τους. Φθάνει, νά ύπάρχουν πάντοτε οί πρόθυμοι εθε
λοντές γιά νά τά συνεχίσουν.

Δέν πρόκειται α’ αύτή τή στήλη νά κριθούν οί επιτεύ
ξεις τού Συλλόγου καί κατά πόσον ή ήγεσία του επέτυχε 
τούς σκοπούς του„ Αυτά θά κριθοΰν άπό τή Γενική Συνέ
λευση πού θά συνέλθη σέ λίγο. Πάντως έγιναν αρκετά ώς 
τώρα άλλά καί πολλά μένουν γιά τό μέλλον. Τά 
θεμέλια έχουν τεθεί καί δέν θάναι δύσκολο νά συνεχισθή 
καί νά πέρατωθή όλο τό έργο. Αρκεί αυτοί πού θά τό άνα- 
λάβουν νάχουν τόν ίδιο ενθουσιασμό μέ τούς πρώτους πού 
τό άρχισαν.

CO Σύλλογος αγωνιζόταν ώς τώρα γιά τήν επιβίωσή 
του. Κύριες προσπάθειες ήταν ή εξεύρεση πόρων καί ή ορ
γάνωση έκδηλώσεων γιά νά μαζεύονται δσο τό δυνατόν 
περισσότεροι πατριώται στούς κόλπους του.

Ούτε τό ενα ούτε τό άλλο ήταν εύκολη δουλειά χωρίς 
τήν συμπαράσταση τών πολλών. Πάντοτε είχε ν’ άντιπα*-·  
λαίση μέ δυσκολίες, νά ίκανοποιήση λογικές ή παράλογες 
Απαιτήσεις, νά έκτελέση δουλειά πολλών μέ δυό-τρεϊς αν
θρώπους. Έπί πλέον νά δεχθή τις κρίσεις καί τις’ επικρί
σεις εκείνων, πού χωρίς νά προσφέρουν τίποτα είναι πρό
θυμοι νά βρουν ψεγάδια στή δουλειά τών άλλων. Μά, δπως 
κΓ άλλοτε είπαμε, τό έχει ή ράτσα μας νά είμαστε μεμψί
μοιροι καί νά μήν μένουμε μέ τίποτα εύχαριστημένοι, ιδιαί
τερα, άν αύτό τό τίποτα είναι δουλειά κάποιου άλλου.

Ο Σύλλογος παρ’ δλα αυτά μπορεί νά περηφανευθή 
δτι έκανε δτι μπορούσε. Μιά παρουσία έδώ, λίγη περίθαλ
ψη έκεΐ, μιά βοήθεια σέ κάποιον πατριώτη, απέδειξε δτι ή 
ύπαρξή το\> είναι απαραίτητη. Άλλά καί σάν νομικό πρό
σωπο μπορεί νά έπιτύχη μιά κρατική βοήθεια γιά δσους 
έχουν ανάγκη, ή οποία βοήθεια δέν παρέχεται σέ μεμονω
μένα ανοργάνωτα άτομα.

Αύτά δμως δέν εΐναι άρκετά. ΟΙ μεγαλύτερες φιλοδο
ξίες του μένουν απραγματοποίητες άκόμα. ΚΓ αύτές είναι, 
ένα μικρό λαογραφικο μουσείο δπου θά μαζευτή τό υλικό 
πού άπέμεινε άπ? τή χαμένη πατρίδα. Μιά στολή γυναι
κεία. ένα σκεύος, ένα εργόχειρο, κανένα παληό έγγραφο, 
φωτογραφίες προσώπων καί τοποθεσιών, καμμιά μακέττα 
ένός Λιβισιανού σπιτιού, κ.λ,π. Άκόμα πρέπει νά ήχογρα- 
φηθούν τά λαϊκά μας τραγούδια, τά μοιρολόγια καί διά
φορα τοπικά ανέκδοτα διηγημένα μέ τό Λιβισιανό ιδίωμα. 
Καί τό πιο τρελλό όνειρο δλα αύτά νά στεγασθούν σ’ ένα 
/λιβισιανό σπίτι.

Πολλές καί μεγάλες φιλοδοξίες. Δέν είναι δμως δύ
σκολο νά πραγματοποιηθούν. Αρκεί νά βρεθούν μ.ερικοί 
πού νά. τό θελήσουν μέ τήν καρδιά τους. Κι’ αξίζει τον 
κόπο. Θάναι ό μεγαλύτερος φόρος τιμής στήν χαμένη πα
τρίδα πού πρωτοειδαμε τό φως.

___ ΡΕΗΛ ΒΕΑΠΣΑΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΝϊΟΝίΟΥ
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ΓΕΗΙΚΗΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΕ ' Λ1ΒΙΣΙ
ΕΥΧΕΤΑΙ Σ’ ΟΛΟΥΣ

Καλούνται άπαντα τά μέλη τού Συλλόγου εις Τακτικήν 
Γενικήν Συνέλευσιν τήν 1(>ην Μαΐου, ήμέραν Κυριι 
ύΐραν 9.30 7C. μ. είς τά Γραφεία τοΰ Συλλόγου, ύβό;

4, 7ος όροφος, Γραφεϊον 14.
θέματα ήμερησίας διατάξεως :
1. Λογοδοσία πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Έκθεσις Εξελεγκτικής ’Επιτροπής.
3. ’Αρχαιρεσίαι πρός άνάοειξιν νέου Διοικητικού Συμ

βουλίου. ■
Ιίαρακαλούνται βλοι οί πατριώται δπως μή άπουσιάσουν 

άπό τήν Γενικήν Συνέλευσιν. Ιδιαίτερα: προσκλήσεις θά 
άποσταλοΰν είς δλα τά μέλη άλλά καί ή παρούσα δημοσίευ·· 
σι; άς Οεωρηθή ώς άτομική πρόσκλησις δΓ ενα έκαστον τών 
μελών.

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΛΚΛΗΣΙΣ
’Ιδιαιτέρως παρακαλοϋνται δσα μέλη έτϊίθυμουν νά ύπο- 

βάλουν υποψηφιότητα Συμβούλου διά τήν νέαν ηγεσίαν του 
Σώματος νά τό δηλώσουν εις τά Γραφεία τοϋ Συλλόγου άπο- 
στέλλοντες τό σχετικόν άπόκομμα τή; προσκλήσεώς των 
δεόντως συμπληρωμένο?.

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
"Οπως αναγράφεται καί σ’ άλ

λη στήλη τήνίό’ΐνΜαιου θά γίνη 
ή Γενική Συνέλευση τοϋ Συλλό
γου κατά τήν οποίαν θά γίνη καί 
ν; έκλογή τών μελών τού νέου Δι
οικητικού Συμβουλίου.

Τό απερχόμενο Διοικητικό Συμ
βούλιο παρακαλεϊ κάθε πατριώ
τη ?;ού θέλει νά έργασθή γιά τήν 
εύόδωση τών σκοπών τοϋ Συλλό
γου νά ύποοάλη υποψηφιότητα 
γιά ν’ άνανεωθή ή ήγεσία του. 
Πολλοί άπ’ τούς σημερινούς συμ
βούλου ; εΐναι κατάκοποι άπο τήν 
μακροχρόνια θητεία τους καί θέ
λουν, δικαιολογημένα, ν’ αποχω
ρήσουν.

Εΐναι αλήθεια δτι ο αγώνας εί
ναι άχαρος κΓ απαιτεί θυσίες 
πολλές. Θυσίες πού γΓ ανταμοιβή 
θάχουν μόνο μιά. . . αλόγιστη κρι 
τική. Τίστόσο έλπίζουμε πέος υ
πάρχουν πολλοί άπό τούς καθ' δ
λα άξιους, πατριώτες μας πού θά 

ί ΟελτΊσουν νά γίνουν τά νέα ήγετι-

ΣΚΟΡΟΦΑΓΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Λένε πώς τό όνειρο του σημερινού 

ανθρώπου εΐναι νά ταξιδέψη. Σω
στό. Λένε πώς σάν πηγαίνεις ταξί
δι, ή κούραση είναι άπόλαυση ή πε
ριπέτεια μαγεία καί τά λεφτά χα
λάλι. Σωστό, αφού τό λένε, Μά έλα 
πού έχω μιά δυσπιστία στίς διηγή
σεις τών άνθρώπων γιατί τούς άρέ- 
σει η νά ψευτομαγεύονται ή νά ψευ- 
τοκλαΐνε. Κ' είπα στόν εαυτό μου: 
«Κι χάν έν εΐνιν έτσα; Τιμ πού ά 
κάμω;» 'Έκανα τότε μιά βουτιά στό 
πνεύμα τών αρχαίων ήμών προγό
νων, όπλίστικα μέ σοφία καϊ εΐπα: 
«Γιά δουλειά πας, θά κουραστής, 
θά μπαϊλντίσεις, δέν θά δής τίποτα 
καϊ <θά κλάψεις. τά μαϊδιά πού ξόδε
ψες». ‘Έτσι οπλισμένος ν’ αντιμετω
πίσω τά χειρότερα, ήμουνα έτοιμος 
νά απολαύσω στό τριπλάσιο τά όλί- 
γίί πού θά ’χα τόν καιρό νά δώ, 
καϊ πήγαινα μέ αποστολή κα'ι 
γιά δικό μου γούστο.
'Οπλισμένος λοιπόν μέ ανένδοτη 
δετερότητα σέ βαθμό άποστειρώσε- 
ως, μπήκα στό αεροπλάνο. Κοίτα
ζα τούς δικούς μου (πρώτης τάξεως 
φάρμακο κατά τής άποστειρώσεως) 
ώσπου τό αεροπλάνο άρχισε νά σου- 
λατσέρνει. Ό λαιμός μου έγινε γυ·

μιά 
όχι

ΚΓδπως ήμουνο: δεμένος αποφάσισα 
νά μεταβληθώ σέ καμηλοπάρδαλη (ή 
σβερκάδα δέ μού λείπει). Ευτυχώς 
πού δέν καθόταν δίπλα καμιά έξώ- 
στηθη κυρία γιά νά μέ παρεξηγή- 
οη. (Νά μέ παρεξηγήση ή νά χαρή; 
Αναπάντητο ερώτημα γιατί δέν υ
πήρχε έξώστηθη κυρία). .‘Ο καμηλό- 
παρδάλιος λαιμός μου δέν βοήθησε 
σέ τίποτα, ώσπου διέταξε ό καπετά
νιος νά λύσουμε τις ζώνες. "Ετρεξα 
στό παράθυρο καϊ είδα. Πετούσαμε 
πάνω άπό τά σύννεφα καί είδα τό 

I περίφημο απέραντο στρώμα άπό χιό
νι ή μπαμπάκι (ανάλογο: μέ τϊ σάς 
άρέο’ει πιό πολύ). Δοκίμασα τήν ει
κόνα τής πεδιάδας τοΰ χιονιού. Σέ 
λίγο τό μάτι μου δίψασε γιά ένα ξε- 
ροδέντρι, Τίποτα. "Ολα άπιθάνως 
ώραΐα καϊ άπιθάνως μονότονα.. Τό
τε δοκίμασα τήν εικόνα τού απέραν
του στρώματος άπό μπαμπάκι, μά 
γρήγορα ένοιωσα τήν άνάγκη ένός 
φύλλου νά επιδίδεται στούς χαριτω
μένους του πήδους γιά νά σπάσει τή 
μονοτονία. «Μήι ψήλους μήι κου- 
ριός». Γύρισα στό κάθισμά μου καί 
•έκλεισα τά μάτια. Κάλεσα τόν Μορ- 
φέα, μά ήρθε αρχιμουσικός άπό τπή 
Θεσσαλία. Μετανάστης μέ τρία μω
ρά, που άρχισαν άπό κοινού καϊ έκ

ρακολουθήσε. τους δικούς μου cqro 
τά διάφορα παραθυράκια. Τέλος τό 
μεγαθήριο στάθηκε καί άρχισε τούς 
βρυχηθμούς. Μού θύμισε τό λιοντάτ 
ρι πού όχουμττά στά πισινά του πό
δια και μουγκρίζει έτοιμο νά χυμή- 
ξει πάνω στό Θύμα του. Κακή σκέ
ψη γιατί ό νους σου πάει άμέσωζ 
στό θύμα και δχι στό λιοντάρι. Ξά
φνου χύμηξε καί κλώτσησε τό χώ-

παρακολουθουσα τούς δικούς μου νά 
διαφοροποιούνται άπό τήν απόσπα
ση. ‘Από άνθρωποι γίνη καν, ανθρω
πάκια, ύστερα μαϊμουδάκια, βατρα- 
χάκία και τέλος μϋΐγες. Είναι ά μό
νος τρόπος πού υπάρχει γιά νά σάς 
φανούν οί μυΐγες συμπαθητικές. "Υ
στερα ούρανός δεξιά, ουρανός άρ π
άτερά.. "Αρχισα νά δυσανασχετώ 
πού δέν εϊχα Θέση οπό παράθυρο*

στό πώς ό θόρυβος μ’ αφήνει ατά
ραχο, μά καϊ πώς ή ελάχιστη γκρί
νια μού σπάει τά νεύρα. ΚΓ αύτή 
ήταν συμφωνία- γκρίνιας σέ Ρέ μεΐ- 
ζον. Άνάσανα σάν είδα τόν αξιωμα
τικό τοϋ σκάφους νά τούς δίνει τε- 
λωνειακή δήλωση γιά τή Ρώμη. "Ερ
χεται καϊ τό γεύμα σέ νόστιμους δί
σκους. Τ Ι όρχήστρα διέκοψε αμέσως 

ι τη συναυλία της. Μέ τό δίκιο της. 
ι Τό φαγητό στό άεροπλάνα είναι χάρ 

μα εϊδέσιθαι. Εΐναι άμαρτία νά τό 
φάς. Εΐναι σάν τό ώραΐο πολύχρωμο 
τοπίο. . . πριν περάσουν τά άρμα
τα μάχης. Άν θέλετε τή γνώμη εί
ναι προτιμότερο όταν εϊσαστε σέ ά
εροπλάνο νά τρώτε μέ τά μάτια μό
νο. Άλλοιώς θά πρέπει μόλις ξετυ
λίξετε τά φαγητά καί τά μαχαιρο
πίρουνα άπό τά σελοφάν τους, νά

ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΗΣ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΠΑΣΧΑ

ζά στελέχη τοϋ Συλλόγου έστω 
■/.αί μ’ αύτές τϊς προϋποθέσεις.

Ή πλαισίωση μέ νέα ικανέ 
στελέχη τή; ηγεσίας μας είναι α
παραίτητη γιατί ό Σύλλογο; τώ
ρα πιά πρέπει νά προχωρήση καί 
σέ έργα πιό ούσιαστικά δπως ά- 
ναγράφεται σ’ άλλη στήλη. Οί 
άνθρωποι πού 8ά έπωμισθοϋν αύ
τές τις προσπάθειες πρέπει νάναι 
σέ θέση νά προσφέρουν... ’υπηρεσί
ες θετικές, νάχουν γνώμη ’υπεύθυ
νη, και γενικά ή παρουσία τους νδ 
ναι εποικοδομητική καί δχι δια- 
•ζοσμητική στήν ήγεσία τοϋ Συλ
λόγου.

Τό Διοικητικό Συμβούλιο αντι
μετωπίζει διαρκώς προβλήματα 
πολύπλοκα καί επωμίζεται τερά
στιες εύθΰνες. Τά μέλη του πρέ
πει νάναι προικισμένα μέ γνώ
σεις, διοικητική καί κοινωνική 
πείρα, ωριμότητα σκέψεως, καί έ- 
τοιμότητα ένεργείας, διά νά άντι- 
μετωπίζουν σωστά τά προβλήματα 
πού παρουσιάζονται κάθε φορά.

Τό ΛΙΒΙΣΙ έλπίζει καί εύχε
ται νά βρεθούν μερικοί πατριίιται 
άπό τούς πολλούς εκλεκτούς, πού 
νά θελήσουν νά γίνουν οί άξιοι 
συνεχισταί καί έκτελεσταΐ τών 
σκοπών τοΰ Συλλόγου.

Μιά επίσκεψη τις μέρες αύτές τή τής ψύσεως συνάμα, ό Γερμανός 
στό 'Αγιον Ορος είναι ο,τι μπορεί καλόγερος Χρυσόστομος Ντάμ, πού 
νά έπιιθυμήση η καρδιά καί ή σκέ- 
ψι κάθε πραγματικού χριστιανού. 
Στή. γή αυτή πού τήν ευλόγησε ό 
Πλάστης μέ όλες τϊς ομορφιές καί 
πού ή πίστι τών μοναχών, δέ διά
στημα ολόκληρων αιώνων τή γέμισε 
μέ μοναστήρια, σκήτες καί ίερά, ό 
προσκυνητής και ο άνθρωπος πλη
σιάζει περισσότερο τό Θεό, πλημ
μυρίζει άπό κατάνυξι καϊ εύφροσύ- 
νη, ξεχνά τις κακίες τού κόσμου 
τούτου καί παίρνει καινούργιες δυ
νάμεις γιά τή ζωή, δυνάμεις πού 
ιόν όδηγοΰν οπό καλό.

Αμέτρητο: εΐναι τά ενδιαφέροντα, 
γιά κάθε θρησκευόμενο άνθρωπο, 
στό 'Άγιον 'Όρος: Τά παλαϊκά μο- 
ναοπήρια, οί βυζαντινές, εικόνες, οί 
ανεκτίμητοι θησαυροί τών βιβλιοθη
κών, τών ξυλόγλυπτων, τών ιερών 
κειμηλίων πού εΐναι ολα δεμένα άρ
ρηκτα μέ τήν ιστορία καϊ τήν πα-

ήρθε και έμενε οπό "Αγιον ’Όρος 
τέσσερις μήνες γιά νά τραβήξη φω
τογραφίες καί νά μελετήση τήν ιστο
ρία καί τά παληά κειμήλια τών αι
ωνόβιων μοναστηριών.

«Ή νύχτα ήταν παγερή, άλλά αύ
τό κανείς δέν τό πρόσεχε. "Ολων ή 
.;.υχή, δλοον ή προσοχή, ήταν συγκεν
τρωμένη στό κέντρο τής μικρής ο
μάδας πού άστραφτε μέσ’ τά γιορ
ταστικά της άμφια, κυκλωμένη ολό
γυρα άπό σκοτεινές σιωπηλές σιλου-

Τις μέρες αύτές τών Παθών καί 
τής Άναστάσεως πού γιορτάζεται ή 
μεγαλύτερη γιορτή τής ’Ορθοδοξί
ας, καί πού εΐναι δεμένες μέσα στή 
συνείδησί μας καϊ μέ τά πεπρωμένα 
τής φυλής μας, δέν υπάρχει άλλο μέ
ρος σ’ ολόκληρη τήν Ελλάδα πού 
νά νοιώθη κανείς τήν ιερή ανατριχί
λα και τό υπέροχο μεγαλείο τής στι
γμής τού θεϊκού Θριάμβου, τόσα συν
ταρακτικός όσο στό "Αγιον "Ορος. 
Μέσα στ'.ς αίθουσες των μοναοτη- 
ριών, πλάϊ στις άσκητϊκες· φυσιο
γνωμίες τών αύστηρών άγίων, 
μονται σάν ζωντανή άνάμνησι 
εποχής, οί ολόχρυσες εικόνες 
βυζαντινών αύτοκρατόρων, τών 
τριαρχών τής Βασιλεύουσας,
τών ξακουο'μένων στρατηγών. Γιορ- 
τινή ή φύσι ολόγυρα, περιμένει κά- 
ταστόλιστη νά δεχτή τό Θεΐο Μήνυ
μα. Άπ’ τό ταπεινό αγριολούλουδο 
καϊ τήν άσημοπράσινη έληά, ώς τήν 
πλατεία άνοιξιάτικη θάλασσα, πού 
πότε απλώνεται ήρεμη μέσ’ στό 
λαμπερό ψώς κσϊ πότε σπάει ορμη
τικά στήν παραλία στεφανώνοντας 
τά σκυθρωπά βράχια μέ άσπρους ά- 
φρούς.

Άλλά νά μέ πόσο χαρακτηριστι
κά εντυπωσιακό τρόπο περιγράφει 
στό βιβλίο του. «"Αθως, ’Όρος τής 
Έξαϋλώσεως» πού κυκλοφόρησε τό 
1 959. τή μεγάλη αυτή γιορτή . τής 
Χριστιανωσύνης που εΐναι κα'ι γιορ-

μιας 
τών

καί

εττιοτρατέψετε τήν αφηρημάδα σας 
ώστε νά στερήσετε άπό τόν αύραν ί- 
gko σας τό δικαίωμα τής ψήφου. 
Δέν υπάρχει κανένας λόχος νά δοκι
μάσατε τήν ιεράρχιση τής γευστικής 
άνοστιάς. Θά διακόψετε τήν άφηρη- 
μάδα μόλις ή χαριτωμένη συνοδός 
ο·ηκώσε.ι τό δίσκο (μετά τήν επέλα
ση τών άρμάτων). ΚΓ άν έχετε τήν 
ατυχία νά πέσετε σέ καμμιά κρυόμ
πλαστρη συνοδό, τότε διακόπτετε 
τήν αφηρημάδα σας άφου φυγή καϊ 
ύ δίσκος καϊ ή συνοδός.

Στή Ρώμη έδωσα τό πιό Θερμό 
μου κατευόδιο στην οικογένεια Στα- 
θσ -και έκλεισα τά μάτια μου πανευ
τυχής, μόλις τό άεροπλάνο ξανα—~~ 
απογειώθηκε καϊ την Θέση τους τήν 
είχε πάρει ένα συμπαθητικό και 
πρεστότυπο ζευγάρι, δπου ό άντρας 
ήταν άντρας καϊ ή γυναίκα, γυναίκα 
άπό τό λαιμό καϊ κάτω. Άπό τό 
λαιμό καί πάνω τά πράματα ήταν 
κάπως ανάποδα. Πάνω στόν ύπνο 
μου αχούσα πάλι τή γκρινιάρικη 
στριγκλιά. Απόρησα καϊ μέσα στόν 
ύπνο μου έκανα τή σκέψη μήπως ή 
οικογένεια ΣταΘά ξαναέπιβιβάστη- 
κε εν πλφ. Άνοιξα τά μάτια μου. 
Τό ξανάστραψα συμπαθητικό ζευγά
ρι ήταν έκεΐ, καϊ τό γκρινιάρικο 
σκούξιμο πιο διαπεραστικό. Τότε έ
νοιωσα δυό παραπονιάρικα μάτια νά 
μέ κοιτάζουν. Μέ κοίταζαν μέσα άπό 

। ένα καφασωτό παραθυράκι. Τό πα
ραθυράκι ήταν στό πλάϊ μιάς βαλί- 
τζαο πού χοροπηδούσε σπασμωδι- 

, κά. Ή γοργόνα μέ τό ανδρικό κε- 
■ φάλι καί τά γυναικείο σώμα είχε 
■ μπαγλαρώσει τό σκυλάκι της μέσα 
στή βαλίτζα. Τότε βεβαιώθηκα πώς 
Θά χα τήν Συμφωνία τής Γκρίνιας 
ώς τή Νέα Ύόρκη. Και μέ τήν η
ρωική αύτή άπόφαση μέ πήρε δ ΰ- 

■ πνος.
Ξέχασα νά σάς πώ δυό ένδιαφέ- 

ροντα του αεροπορικού ταξιδιού. 
Μόλις άπογειωθήτε οί χαριτωμένες 
καί μή συνοδοί σάς δείχνουν μέ παν
τομίμα τι πρέπει νά κάνετε οπήν ., .
περίπτωση πού. . . θά ορεθήτε στή σάς διηγήθηκα τά δυσάρεστα γιά νά 
θάλαοσα! (Πώς θά βάλετε τό σωσί-

βιο κλπ). Μά δέν σας λέει κάνεις 
στη διαδρομή τών 12000 μέτρων 
πού χωρίζουν τόν ούρανό δπου βρι
σκόσαστε άπό τή θάλασσα δπου Θά 
πέσετε. ’Άν δώσεις πολύ σημασία 
στήν παντομίμα σέ πιάνει ντελίριουμ 
τρέμενς. Καλύτερα νά μήν δώσεις.

Γιά νά σπάσει ή μονοτοκία τού ω
κεανού, σάς προσφέρουν τή μονοτο
νία μιάς κινηματογραφικής, ταινίας, 
"Άλλά δωρεάν. Δηλαδή δωρεάν άν Θέ 
λετε νά ξαναθ'υμηθήτε τόν βουβό κι
νηματογράφο. "Αν τόν θέλετε όμ=- 
λοΰντα πρέπει νά δώσετε ενα δολ- 
λάριο γιά νά πάρεσε ακουστικά. 
Φυσικά πρόκειται γιά μικρογραφία 
Κινηματογράφου κΓ άν βρίσκεσαι 
στά τελευταία καθίσματα δέν ξεχω
ρίζεις ποιος εΐναι ποιος. Έγώ προ
τίμησα ν’ άποδυθώ- στή προσπάθεια 
τοΰ ύπνου.

Και κάτι σημαντικό. Τί θά προ
τιμήσετε, θέση δίπλα στό παράθυ
ρο ή θέση δίπλα στό διάδρομο. Άν 
επιμένετε νά δήτε τί διαφορές υ
πάρχουν στά σύννεφα κάθε χώρας, 
θά πάρετε τή θέση τοΰ παραθυριού. 
Θά πληρώσετε τή θέα μ’ ένα γεν
ναίο στρίμωγμα άνάμεσα στόν τοί
χο καϊ τόν διπλανό σας, ό όποιος 
ένδέχεται και νά σάς χαϊδέψει κατά 
τό όνειρο πού θά κάνει, και τό γέ
νος πού έχει. ‘Άν πάρετε διάδρομο 
θά *χετε  τή δεξιά πλευρά σας ελεύ
θερη γιά νά κρεμάσετε τό χέρι σας 
σάν σάς πιάση απελπισία.

Μ’ αυτή τήν περιγραφή ισχύει πέ
ρα γιά πέρα τό Αιβισιανό ρητό:

Πού γυρίννει μυρίννει κί πού κά
θεται βρωμά.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ
Υ.Γ. θ’ άντιληφθήκατε βέβαια πώς

μή ζηλέψετε..

έτες. Τό Θαμπό ψώς τών κεριών, 
που άνάδινσν μιά μυρουδιά άπό μέ
λι, άφινε νά διακρίνωνται μοναχά τά 
πρόσωπα, μικρές φωτεινές κηλΐδες 
τριγυρισμένες απ’ τϊς. μακρυές γε
νειάδες καϊ τό μαύρο πέπλο, πού 
κατέβαινε άπ’ τό καλογερίστικο κα
πέλο στό μέτωπο, κΓ άπό κεΐ πτυ
χωνόταν στούς ώμους. Σ’ δλα αύτά 
τά πρόσωπα καθρεφτιζόταν μιά έν
ταση μιά προσδοκία πού πλησιάζει 
πιά στήν έκπλήρωσί της... ‘Η ατμό
σφαιρα παλλόταν άκόμα άπ’ τά κα- 
τανυκτικά λόγια του ψαλμού τού Ά- 
σάφ. «Ό Θεός ϊσταται έν τή συνά
ξει τών δυνατών. Άναμέσον τών θε
ών θέλει κρίνει. Ανάστα Θεέ, κρί
νων τήν γήν. Διότι Συ θέλεις κατα- 
κληρονομήσει πάντα τά έθνη».
(Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΥΝΕΛΕΥΣΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΜΜ,

'θ Οικοδομικός Συνεταιρισμός "Η ΜΑΚΡΗ,, 
καλεΐ δπαντ,α τάμέλη του εις Τακτικήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τήν 23 Μαΐου 1965 είς τά Γραφεία 
του οδός Σατωβριάνδου 4, '7ος "Οροφος, Γρα- 
φεϊον 14, ήμέραν Κυριακήν καί ώραν 10 π.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1 Κατάθεσις ’Ισολογισμού 196^
2 ’Ανακοινώσεις έπί τής πορείας του Ρυμο

τομικοί Σχεδίου.
3 Άρχαιρεσίαι.
’Εν περιπτώσει μή απαρτίας ή Γενική Συ- 

νέλευσις θά έπαναληφθή τήν 30ήν Μαΐου κατά 
τήν ιδίαν ώραν καί τόπον.

τα ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΊ 1ΥΜΒΟΥΛΙ0Ν
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΠΕΥθΥΗΕΙ ΘΕΡΜΑΣ ΕΥΧΑΣ ΑΙΑ ΤΟ
ΑΓΙΟΝ ΠΑΠΑ

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΤΡίίΙΤΑΪ
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’ νά κεΐται σ’ ερείπια και θά Θυμηθή 
τήν προφητεία του ’ I ησού, οτι «Ου 
μή άφεθή λίθος έπι λίθου».

Πόσες φορές δμως οί Εβραίοι δέν 
έπανέλαβαν τον ψσλμο «Έπι τών 
ποταμών Βαβυλώνας, έκεΐ έκαθησα- 
μεν και έκλαύσαμεν δτε ένεθυμήθη-

I μεν τήν Σιών». . .
Σάν άλλος φοίνικας, δμως, ή πά

λι ξαναπρο;βάλλει άπό τις στάχτες 
καί τά συντρίμματα της. Τό βλέπει 
κανείς άπό τά πολυάριθμα καινούρ
για οικοδομήματα πού περιβάλλουν 
τήν Ιερουσαλήμ. Γιά τούς Εβραί
ους ή Ιερουσαλήμ εΐναι ή πρωτεύου
σα του ’Ισραήλ, τό σύμβολο τής ε
πιστροφής στή γη τών πατέρων 
τους.

Σάν παράξενη αντίθεοι πρός τήν 
έντονη ζωή τού εικοστού αιώνα αν
τηχούν κάθε τόσο οι ρυθμικοί ψαλ- 
μοί τών προσευχόμενων στις 450 συ
ναγωγές τής πόλεως. Τό παράξενο 
στή συνοικία τών συναγωγών εΐναι 
τούτο: Οί πιο εύσεβεΐς άπό τούς 
Εβραίους, οί Χασαδίμ, δέν άναγνω- 
ρίζουν τους αύστηρούς νόμους και 
τήν ισχύ τής Ίσραηλινή,ς Κυβερνή- 
σεως καί γι’ αύτό άρνιούνται νάχουν 
καί ταυτότητες. -Γι’ αυτούς ένας μο
νάχα νόμος υπάρχει: ή Τορά, ή Πεν
τάτευχος τού Μωύσέως, καί μόνο έ
να γεγονός: ή έλευσι του Μεσαία!

Ή Ιερουσαλήμ εΐναι ή πρωτεύ
ουσα του Κράτους τού ’Ισραήλ. Έ
δώ συνεδριάζει ή Κνεσέθ (ή ιστρα·· 
ηλινή βουλή) καί τά μέλη τής Κυ- 
βερνήσεως μένουν μέσα σ’ αύτήν.

Στή πραγματικότητα, δμως, τό 
κέντρο τής ισραηλινής ζωής βρίσκε

Ό ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ &ΠΡΟΚΑΑ
ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΑ

ΕΡΩΤΙΚΈΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
Καρσί κι’ άνάντιμ μου έκατσις, σάν ήλιους σάν φιγγάριν 
κί ρούφιξις τοϋ αΐμαμ μου μ’ ένα ξηρόν σπουκάριν 
Τά μάτια σου τά μαδρα πού μί κιτάζουνι 
χαμήλωσε τα φώς μου γιατί μι σφάζουνι
Μαυρομματοΰ, μαυροφρυδοΰ κί καστανομαλλοϋσα 
δταν σί γέννα μάννα σου βούλα τά δένδρα ανθούσαν.
Ίσύ ’σι ένας - ν - ήλιους, φιγγάριν λαμπερόν 
κί ίπήρες μου τού φώς μου κί έν μπουροϋ νά δώ. 
ΣάίΓ θέλεις ν’ άαπιούμουστιν κρυφ’ άπού τούς γειτόνους 
σπεϊρι μηλιάν στήν πόρτασ σου νά κρύβγουμου στούς κλώνους 
Έλα. νά σί φιλή σου κί γλήορα νά π&ζ 
νά μήν μάς δουν γειτίνοι κί ποΰν πώς μ’ άαπας.
’βράδιασιν κί σήμερα πάει κί τώρ’ ή μέρα 
κί ήμές έφιληθήκαμουν άσπρημ μου περιστέρα.
Ελα νά σί φιλή σου κί φίλα μου κι’ ίσύ, 

κι’ ΐβάν τού μαρτυρήσου μαρτύρατου κι’ ίσύ. 
Νά τραβουδίσου εθελα φουούμου μήν ανάψει 
ή φλόγα τής καρτούλας σου κί τοΰ κορμί σου κάψει. 
’Ελα πουλί μου, έλα, έλα τού Σάββατουν 
κί βώ σί τού πληρώννου τού μιρουκάματουν.
Ώς πότι θά μί λές τού ναι κί τδχι θάνειν πάντα 
κί τήν χαμμένη μου καρτιάν θά τίν - έ - λές ταγιάντα. 
Ίσί μί βασανίνεις μά τί μπουροΰ νά ποϋ, 
βούλα τά ύποφέρνου γιατί σί άαποϋ.

Συνέχεια έκ νου προηγουμένου
—Πολλά τά σπίτια, εΐπε σέ μιά 

στιγμή, φυσικά κι’ οί άνθρωποι στήν 
πόλη σας ετούτη· κι’ ή ησυχία αρ
κετή. Άν, δμως, τύχαινε καί σάς 
χτυπούσε, άς πούμε, κάποιος εχθρι
κός λαός καί θάμπαινε, σ’ αύτή, πώς 
θά σώζονταν άπ’ τό βέβαιο θάνατο 
όλοι αύτοί οί κάτοικοι;... Απο
ρώ...

—Μέ κανένα τρόπο, θεόσταλτε έ
ρωτά μου. Μόνο εμείς, οί άνθρωποι 
τού παλατιού, θα μπορούσαμε νά 
σωθούμε.

-—Πώς;
—Φεύγοντας μέσ’ άπό τή μεγά

λη σήραγγα, πού καταλήγει στό πο
λεμικό λιμάνι.

—Καλά· άπό που, δμως, θά μπαί 
νατε;. . . Έδώ σέ θέλω.

—Μά, άπ’ τήν είσοδό του.
■—-"Ωσπου νά φθάνατε, ώς έκεΐ, 

θά σάς κοττασφάζανε. Ό λόγος, βέ
βαια τό λέει, άφού άμέσως, θά έ- 
πέμβαινα έγώ.

—Δέ θά μπορούσε νά συμβή, έ
να τέτοιο, γιατί ύπαρχου ν, σ’ αύτή, 
τρεΐς πόρτες: Μία, μέσα στο παλά
τι, καί δυό άλλες, πού συγκοινω
νούν μέ τίς έρημες έκτάσεις.

—-Σάν ψέματα μού τά λές, άν 
καί δέν μάς ένδιαφέρει τό θέμα. 
Πάντως, άπό δώ, καταλαβαίνω οτι 
κΓ ή άγάπη σου εΐναι ψεύτικη ή 
μάλλον, τής στιγμής.

—Ό··. ’Όχι, καλέ μου εαυτέ. 
Πώς μπόρεσες νά κάμης μιά τέτοια 
σκέψη; αλήθεια σου λέω. . . Σ’ δ
λα. . .

Ή πριγκήπισσα πληροφόρησε 
πώς ή κυρία είσοδος τής σήραγγας, 
βρισκόταν στό κέντρο τοΰ ιταλατιοΟ, 
ένώ οί άλλες, ήταν σέ δυό διαφορε
τικά σημεία τής έρημης έκτασης.

■—-Σέ ποιές άκριβώς; ρώτησε μ’ 
αφέλεια ό Καλλίστροπος.

—Στήν πέμπτη φοινικιά, δεξιά, ή 
μία καί στή δέκατη ή άλλη.

—Άν μου δείξης, τουλάχιστο, 
’τήν πρώτη πόρτα, τότε, αποδείχνεις 
καί τήν ειλικρίνεια σου.

—’Έλα μαζί μου...
Ή πριγκήπισσα, ώδήγησε τόν 

Καλλίστρατο, υστερ’ άπό έναν λαβύ 
ρινθο διαδρόμων καί δωματίων, σέ 
κάποιο αδιέξοδο στενάκι, πού στό 
τέρμα του, υπήρχε μιά ρωγμή, κάθε
τη πρός τόν τοίχο.

—Μά, του είπε, δείχνοντας του 
τη συγχρόνως· άπό δώ, εΐναι ή κεν
τρική είσοδος, γλυκέ μου αγαπημέ
νε. . .

Ό Καλλίστρατος, μπροστά στόν 
ηγέτη τής. μυστικής οργάνωσης, εδω- : 
σε τήν άναφορά του, πού ήταν σχετι
κή μέ οσα έμαθε άπό τήν κόρη του: 
Βάρβαρου Μονάρχη.

’Εκείνος ακουγε, σιωπηλά, ανέκ
φραστα, και μόλις κατάλαβε οτι ό 
νεαρός "Ελληνας εΐχε, πιά, τελειώ
σει, έσκυψε, ώς τή γή, και ξεσκέ
πασε, κάποιο, ορθογώνιο δγκο. ^Η
ταν ένας άνάγλυψος, φυσικός 
χάρτης, μέ πλοιαράκια, τέλεια δου
λεμένα. Άμέσως, τότε, πήρε ένα μα
κρύ ραβδί κι’ άρχισε νά τό περιφε
ρή πάνω άπ’ αυτόν, καθώς εξηγού
σε, σ’ δσους τόν περιστοίχιζαν, τό 
σχέδιο τής απόδρασης.

—Αυτή έδώ, έλεγε, εΐναι ή Νου- 
μάντια, ή χώρα, οπήν οποία βρισκό
μαστε. Νά καί τά ’Ανάκτορα άπ’ δ
που ξεκινά ή σήραγγα καί φτάνει 
ώς έκεΐνο κεΐ τό μυχό μέ τά πολεμι
κά σκάφη...

Ό Ρωμαίος Αρχηγός, κατόπι 
τούς γνώρισε τόν τρόπο, μέ τόν ό
ποιο θά γινόταν ή επιχείρηση, κι
νώντας, ανάλογα, μέσα στό γαλα- 
ζόχρωμο νερό, πού υπετίθ'ετο ότι ή- 
tocv ή δυτική Μεσόγειος, τά πανο
μοιότυπα τών. καταδικασμένων, σέ 
άρπαγή, πλοίων. . .

Μέσα σέ μιά τέτοια σοβαρή προ
ετοιμασία πού έκρυβε ένα σωρό α
πρόβλεπτους κινδύνους, ό Καλλί
στρατος, μπορούσε νά άγνοήση τήν 
πριγκήπισσα καί τίς όνειρώδικες νύ
χτες πού τού εΐχε χαρίσει. "Ομως, 
αύτό, έσήμαινε αχαριστία καί γιά 
τούτο, σέ κάθε στιγμή, ή συνείδησή 
του επαναστατούσε.

—-«Πρέπει νά τή δώ», σκεφτόταν, 
«έστω καί γιά μιά στιγμή. Γιά νά 
-ή χαιρετήσω· ■ .».

Χωρίς νά χάση καιρό, πετάχτη- 
κε, ώς τ’ ’Ανάκτορα· καί σέ λίγο, 
μέ μιά ιδιαίτερη σκλάβα, ειδοποιού
σε τήν πριγκήπισσα, γιά τήν έκτα
κτη προσέλευσή του.

Ή Βασιλοπούλα, παρουσιάστηκε
μπροστά του ξαφνιασμένη. Τά μαλ
λιά της μοσχοβολούσαν ύάκινθο, πού 
μαζί μέ τό μπλε, πρωινό χιτωνίσκο 
της, μέ τή ριχτή$ οπούς ώμους, λι
νομέταξη χλαμύδα, σέ χρώμα κρό
κου, τό άγγελικο πρόσωπό της, τό 
μικρό, δροσερό στόμα, φέρνανε πρα
γματική αναστάτωση, στήν ψυχή τού 
νεαρού Καρμιλησσέα, ώστε νά μήν 
έχη τό θάρρος, νά άνογγείλη τήν

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ
ξαφνική αναχώρησή του. ‘Η ανάγκη, 
δμως, τών πραγμάτων, τόν έκαμε 
ν’ άνακτήση, γρήγορα, τίς ψυχικές 
του δυνάμεις,

—Ξέρεις, Ντανούμπια — τής εί
πε μέ υποβλητική φωνή —- φεύγω... 
Ό πατέρας μου, μέ καλεΐ πιά, κον
τά του. Αύτό, άς μή σέ λυπή, γιατί 
πάντοτε, θά μέ βλέπης σάν άστρο 
πού βγαίνει πριν άπ’ τόν "Ηλιο... 
Θά σέ θυμάμαι πάντα καί τή θύμη
ση αυτή, θά τή θερμαίνω μέ τής 
καρδιάς μου τή φλόγα. . .

—Φεύγεις; φώναξε, έξαλλη, ή 
πριγκήπισσα- κι’ έγώ τί θ’ απογί
νω; ... ’Ώ Θεοί. . . Πόσο μέ κατα
τρέχετε· · .

Ή νεαρά εύγενής, ξέσπασε σ’ α
κράτητος λυγμούς, καθώς άκουμ- 
πούσε τήν κόμη της στ’ άριστερό 
του στήθος.

Ό Καλλίστρατος, τότε, θεώρησε 
καλό νά τής δώση κάποια, έστω, ά- 
μυδρή άκτΐνα έλπίδας.

—“Μή κλαΐς, τής ψιθύρισε, σιγα
νά. Κάποτε Θάρθω καί θά σέ πάρω.. 
Γιά νά ζήσουμε αιώνα μαζί...

—Πότε θά γίνη, κάτι τέτοιο, ώ 
τής ψυχής μου ψυχή;

—·Δέν πρέπει νά σού πώ τόν ά- . 
κριβή χρόνο. Πάντως, όταν πιά, ή 
ομορφιά σου Θά βρίσκεται στό ηλιο
βασίλεμά της, θά νοιώθης τά ίχνη 
τής παρουσίας μου κοντά σου- κι’ ό
ταν τό σώμα σου θ’ άπαρνιέται τή 
ψυχή σου, τότε, θάρθω νά τήν ενώ
σω μαζί μέ τή δική μου.

—"Ως τότε θ’ άγωνιώ, καλέ μου 
αγαπημένε.

—·Ή ήδονή τέτοιας αγωνίας εΐ
ναι ή πιο γλυκεία κ’ ή πιο δυνατή 
άπό κάθε άλλη.

Μ’ αυτά μου τά λόγια, ό νεαρός 
εραστής, έσμιγε τά χείλη του μ’ ε
κείνα τά δικά της; . .

Ό Καλλίστρατος, γεμάτος ακα
θόριστα συναισθήματα, ετοιμαζόταν 
νά φύγη, δταν τόν σταμάτησε, μ’ 
απόγνωση, ή νέα.

—"Ενα φιλί, άκόμη, άγάπη μου, 
ένα φιλί, του είπε μ’ ασυγκράτητο 
πάθος. Γιοπί βιάζεσαι νά μού στε- 
ρήσης τόν ήλιο πού πλημμυρίζει, μ’ 
ελπίδες παντοτινής, επίγειας συμβί
ωσης τή φοβισμένη καρδιά μου;. . . 
"Ω, γλυκέ βασιλιά τής ψυχής μου, 
μή φύγης' Μή! Ή μοναξιά θά μέ 
τρομάζει. . Προπαντός, σά θά Θυ
μάμαι τίς μυριοπλόκαμες φουρτού
νες τής κά&ε μας νυχτιάς. . .

Ή ωραία πριγκήπισσα, χώθηκε 
μέσα στήν αγκαλιά του καί, προ- 
τείνοντας του, ξανά, τά φλογισμένα 
χείλη της, σέ μιά ηδονική έπισφρά- 
γιση τών βεβαιώσεων της, γιά αιώ
νια άφοσίωση, μισόκλεισε τά μάτια 
καί φαινόταν, σά νά προσπαθούσε 
νά συγκράτηση τή γοητεία ένός ο
νείρου πού έσβηνε, πού βρισκόταν 
στό τέρμα του.. .

(άκολουθεΐ)

Η

ΤIΣ ήμερες αυτές ή σκέψι έκα- 
τομμυρίων χριστιανών στρέφεται 
στην Άγια Πόλι, στήν πόλι, δπου 
πρωτοδίδαξε παιδί δώδεκα χρόνων ό 
Ιησούς, έκεΐ πού μαρτύρησε, σταυ
ρώθηκε κΓ άναστήθηκε: τήν Ιερου
σαλήμ.

Κατάφυτος άπό μικρά πεύκα καί 
μελαγχολικά κυπαρίσσια εΐναι ό δρό 
μας πού κατεβαίνει φιδωτός άπό 
τήν ορεινή Ίουδαία πρός τήν Ιε
ρουσαλήμ.

Έπι είκοσι σχεδόν αιώνες οί χρι
στιανοί δλου τού κόσμου θεωρούν 
κέντρο τής θρησκείας τους τήν πόλι 
αύτή, πού τ’ όνομά της σημαίνει 
στά εβραϊκά «Πάλι τής ειρήνης».

Πόλι τής ειρήνης. . . "Οταν ό Πι
λάτος έπλυνε τά χέρια του λέγον
τας «’Αθώος είμι άπό τού αίματος 
rou δικαίου τούτου», ό όχλος τής 
Ιερουσαλήμ φώναξε: «Τό αίμα αυ
τού έφ’ ημάς και έπι τά τέκνα ή- 
μών». Ποτέ ευχή ή κατάρα δέν έπια- 
σε τόσο φοβερά όσο εκείνη. Άπό 
τήν έποχή πού ό Ρωμαίος αύτοκρά- 
τορας Τίτος λίγα χρόνια μετά 
τό θάνατο τού Χριστού — κατά- 
στρεψε άπό τά θεμέλια τήν πόλι κι’ 
έσφαξε όλο τόν πληθυσμό, ή Ίερου-
σαλήμ δέν γνώρισε ειρήνη. Εΐναι ζή
τημα άν άλλη πόλι έχη κατεδαφισθή 
καί ξεθεμελιωθή τόσες φορές δσο αυ
τή κι’ ή επανειλημμένη σφαγή τών 
κατοίκων της εΐναι κάτι τό μοναδι
κό θά μπορούσε κανείς νά πή. Καί 
σήμερα, άνεβαίνοντας κανείς στό ’Ό
ρος τών Έλαιών καί βλέποντας 
κάτω στις στέγες τής πόλεως θά δή 
ένα μεγάλο μέρος τής ‘Ιερουσαλήμ

ΑΦίΕΡΟΜΛ 1ΤΗΝ Τ^ΙΙΕΝΔΟΞΗ
ΕΛ Λ ΗΝΙΚ Η ΧΗΜ AIΑ

ί ΣΤΕΛΙΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑΛΗ

Ή Ιδέα καί ή έμπνευση τής Ελληνικής Σημαίας, βγαλμένη 
άπό τό Κρανίο τοϋ Γέρου τοϋ Μωρηά, δπως ξεφύτρωσε άπό τήν κε
φαλή τοΰ Δία ή Άθηνά, χύθηκε πλατειά, μεθυσμένη μέ τήν Δόξα 
τής Νίκης τοΰ 21.

Μέσα στούς λόγγους καί στά θυμάρια 
καί μέσ’ τά ’κρογιάλια τά γελαστά, 
Γιά νά φορέση σάν ”Λΰλη Νύμφη 
τήν άσπρογάλαζια φορεσιά.

Μ’ αύτές τίς ποιητικές εξάρσεις ή ’Ιδέα, όραματίσΟη τό Νόη
μα τής Σημαίας, καί νοιώθοντας βαθειά τή μεγάλη της Εθνική 
άποστολή, άρπαξε αχόρταγα άπό τό Σόμπαν τό είναι Της, καί πα
ρουσίασε αύτόματα μιά συγκερασμένη αρμονική Εικόνα, μέ δ,τι ω
ραιότερο καί άρμονικό, πέριέκλειε καί έξωτε'ρίκευε ή σοφή καί με
γάλη Φύση!

Σκεπασμένη διάπλατα κάτω απ’ τό ούράνιο φόντο, μέ τό μεγά
λο γαλάζιο του σεντόνι, έρριχνε σύγκορμη τίς μαγικές της ματιές, 
μέσα στούς ρυθμικούς σχηματισμούς πού έκαμνε ό ανοιξιάτικος 
φλοίσβος, κυλώντας τό χάδι του άπαλά άπάνω στή δροσερή άλμύ- 
ρα καί χαϊδεύοντας μέ τίς λαστιχένιες του γραμμικές προχωρή
σεις, τ’ άγιασμένα νερά, τοΰ δοξασμένου ΚΑΝΑΡΗ :

Καί είπε μέσα της μέ στοχασμό....
Σϋρε τήν πρώτη πινελιά μέ χρώμα γαλανό, 
βουτώντας τό χρωστήρι σου, μέσα στόν Ούρανό! 
τήν δεύτερη νά σόρης τραγουδιστά μέ λύρα, 
βουτώντας άλλη πινελιά, στήν άσπρη τήν άλμύρα.
“Ετσι νά σόρης πέντε γαλανές καί τέσσερες λευκές, 
πάνω στό Ιερό πανί, γραμμές αρμονικές' 
Καί προσαρμόζοντας σ’ αύτό τήν άϋλη Μορφή, 
βάλε τόν άγιο σταυρό ζερβά στήν κορυφή!

ίΕΡΟΥΣΑΛΗΐνΐ 
τό λίκνο τού Χριστιανισμού

ται στήν Τέλ Άβίβ, μιά πόλι πού 
απέχει καμμιά πανηνταριά χιλιόμε
τρα άπό τήν Ιερουσαλήμ. Βέβαια 
ή Τέλ Άβίβ έχει πολύ περισσότερα 
πλεονεκτήματα. ’Αλλά δλα αυτά τά 
πλεονεκτήματα υποχωρούν μπροστά 
στήν ιστορική καί συμβολική σημο:- 
οία που έχει γιά κάθε Εβραίο ή 
Άγια Πόλι.

ΤΟ ΕΝΤΟΝΟ ιστορικό ενδιαφέ
ρον πού παρουσιάζει ή Ιερουσαλήμ 
συγκεντρώνεται σ’ δ,τι άφορφ τήν 
εποχή του Δαυίδ καί τοΰ Σολομών- 
τα καί τή ζωή τού Χριστού. Άπό 
τήν πρώτη τό περισσότερο ενδιαφέ
ρον εΐναι τό Χαράμ - ές - Σερίφ, 
ό τόπος πού ήταν ό ναός καί τά α
νάκτορα του Σολομώντα καί οί με
ταγενέστεροι ναοί. «Εΐναι μιά πε
ριτειχισμένη έκτασι γύρω στά 530 
X 335 μέτρα μέ μιά υψηλή πλατφόρ 
μα στό κέντρο δπου ανεβαίνει κα
νείς μέ σκαλιά. Στό κέντρο βρίσκε
ται τό ωραιότατο Κούμπετ - ές - 
Σάχρα (Τρουλλος τού βράχου), έ
να ξύλινο οκτάγωνο μέ πλευρές 20 
μέτρων διακοσμημένες άπ’ έξω μέ 
μαρμάρινες καί πορσελάνινες πλά
κες. Κάθε πλευρά βλέπει πρός τό 
Αντίστοιχο σημείο τού ορίζοντα κι’ 
έχει μιά τετράγωνη πύλη πάνω άπό 
τήν όποια βρίσκεται μιά άψΐδα. Α
νατολικά ακριβώς άπό τό Κούμπετ 
ές - Σάχρα εΐναι ό Τρουλλος τής Ά- 
λύσεως, ή ό Τόπος Κρίσεως τού Δαυ 
ΐδ.

’Άλλο ένα άκόμα πολύ σημαντι
κό κτίριο στό Χάραμ είναι τό τζα
μί Έλ Άκσα πρός τά νότια. Μέσα 
(Συνέχεια sis τήν 3ην Σελίδα)

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αγαπητοί πατριώτες,

ΙΙρό καιρού είχα ασχοληθεί καί 
πάλιν διά τά προβλήματα τοΰ τό
που μας διά τής αγαπημένης μας 
έφημεριδούλας «Λιβίσι». Σήμερα 
θά ήθελα νά σάς απασχολήσω δι’ 
ένα ζήτημα καί νά σάς παρακα-

Ή Πλατεία Ν. Μάκρης

λέσω νά μέ προσέξετε καί νά μέ 
βοηθήσετε είς δτ; είναι δυνατόν 
νά βοηθήση δ καθένας σας.

Όπως ξέρουμε δλοι άπό τά 
χρόνια τής έγκαταστάσεως τών 
γονέων μας είς τήν Ν. Μάκρην 
τιτ εκάστοτε Προεδρεία ήσχολοϋν- 
το μέ προβλήματα έπιβιώσεως. 
Πώς θά κατώρθωναν νά άντεπε- 
ξέλθουν στις σκληρές δοκιμασί
ες πού διωγμένοι άπό τήν πα
λαιών μας πατρίδα προσπαθού
σαν νά δημιουργήσουν μιαν -άλ
λην. Ήταν χρόνια δύσκολα διά 
τούς γονείς δλων μας καί άγωνί- 
σθηκαν διά τήν ζωήν καί τάς οι
κογένειας των. Ευτυχώς δμως τά 
χρόνια έκεΐνα πέρασαν κι’ ήρθε 
μιά καλύτέρευσις καί άνακοόφισις 
είς τούς βασανισμένους γέροντας.

Μέ τήν σειρά της έκλήθη κι’ ή 
νεολαία τής έποχής εκείνης οΐ ση
μερινοί μεσήλικες — νά δώση κά
ποιαν λύσιν - εις τά συνεχή άλυ
τα προβλήματα τοΰ τόπου μας. 
Αγαπητοί πατριώται:

Θά σάς θέσω ένα ερώτημα σή
μερα: Εκάναμεν ποτέ τήν σκέ- 
ψιν ή έδώσαμε ποτέ μόνιμον λύ
σιν είς δτι έπράξαμεν κατά τό 
διάστημα τών 40 χρόνων ζωής 
εις τόν τόπον αύτόν; Πέρασε πο
τέ άπό τόν νοϋν μας τί καλό καί 
τί κακό προσφέραμεν στό άτυ
χο χωριό;

Ζητώ συγγνώμην διότι τό ά- 
ποκαλώ μικρόν καί άτυχον καί 
άναλογίζομαι πόσο πικρό είναι νά 
εκφράζομαι κατ’ αύτόν τόν τρό
πον. Αλλά, δυστυχώς, τό ποτήρι 
ξεχείλισε καί σάς ικετεύω δσο εί
ναι καιρός νά σκεφθήτε πιό λογι
κά καί νάρθετε πιό κοντά ό ένας 
στόν άλλον. "Ας άφίσουμε τό μί
σος κατά μέρος καί άς σκεφθοϋ- 
με μόνο τίς συνέπειες. Μόνο συμ
φορές θά μάς επιφέρουν τά προ
σωπικά μας πάθη.

Δέν ύπάρχει σκληρότερο κτύπη
μα άπό του νά παίρνης μίαν άπάν- 
τησΐ-ν άπό τόν ΙΙρόεδρον ή Κοι
νοτικόν Συμβούλων 5ι5 ένα καλόν 
του Συλλόγου και νά σέ ρωτά 
που ανήκεις. Καί θά ήθελα νά εΐ
χαν τό θάρρος νά μου άπαντήσουν 
αύτοί οί ίδιοι που ανήκουν; Νά 
πάψη ό διαχωρισμός καί νά 
συσπειρωθοΰμεν δλοι διά τό γε
νικόν καλόν άν δέν θέλουμε τήν 
κατακραυγή τοΰ λαοΰ μας.

’‘Αν δέν θέλομεν Ιμεΐς οί ίδιοι 
αΰριον νά βλέπομεν μέ σπαραγ- 
μένη καί πονεμένη καρδιά τήν νε- 
οελαίαν τοΰ τόπου μας νά μήν 
τήν κάνωμεν σάν τούς έαυτούς 
μας.
Είναι άπαράδεκτον .Τούλάχιστον 

ή Νεολαίο; πρέπει νά μένη αγνή. 
Ν" άνήκη μ’ ελληνική ψυχή πρώ
τα στήν Ελλάδα καί μετά στήν 
Ν. Μάκρη.

θέλω νά άκολουθήση τό παρά
δειγμα τών παππούδων μας και 
νά έχη συμπαραστάτας κάθε κα
λόν άνθρωπον.

Μήν άμελεΐτε τήν σημερινήν 
, νεολαία κύριοι διότι αύριο θά ναι 
αργά. Αναταράξατε τή στάχτη 
νά ξεπεταχθή ή σπίθα πού θά 
λάμψη στά μάτια δλων μας καί

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ί. .  . I

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ή κ. Ρένα Ί. Γιαννακοπούλου, 

το γένος Μιχ. Ιίανηγύρη, έφερε 
στόν κόσμο τήν 16--3 -65 ένα 
χαριτωμένο άγοράκι.

Συγχαίρομε εγκάρδια- τούς εύ- 
τυχεΐς γονείς και τούς εύχόμεθα 
νά τούς ζήση.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Εν στενώ οίκογενειακφ κύ
κλω, έτελέσθησαν οί Αρραβώνες 
τοϋ κ. ’Αχιλλέως Ζαχαρίου μετά 
τής δίδος βασιλικής Κατακαλί 
δου.

0 συμΐίολίτης μας καί πάππος 
αΰτοϋ, κ. Ιορδάνης Σαρρής, εύ
χεται εις τούς μνηστευμέν-ους, τα- 
χεϊαν τήν στέψιν.
ΓΑΜΟΙ

Ί ή·.· ζην ‘ιανουαρ'-ω έτελέσθη- 
σαν οί γάμοι -.·ής δίδος Καίτης 
Μιχαήλ Σιτέ (ίατροΰ) μετά τοϋ 
ιατρού κ. Εύστρατιου Κοκλάνη 
είς τόν ναόν τοΰ 'Αγίου Διονυσί- 
Αρεοπαγίτου, Δι-ιιβιβάζομεν τάς 

θερμάς εύχάς μας είς τούς νεονύμ- 
φους καί τάς οίκογενε.ας των.

ΙΙΕΝΘΗ
Αγγελλομεν τόν θάνατον τοΰ 

1 ιοαννου Παπκβασιλείου και συλ- 
λυπουμεθα θερμώς τήν σύζυγόν 
του Κυριακούλαν, τήν κόρη του 
'Αναστασίαν καί τόν υιόν του ’Α
ναστάσιον.

Μετά λύπης μας άγγέλλομεν 
τόν θάνατον τής συμπολίτιδός 
μας Μαρίας Κική. Τόν σύζυγον 
καί τά τέκνα της συλλυπούμεθα 
θερμά.

SERSAi

EYXA^ISTHPIOH
Τό Διοικητικόν Συμβούλων 

τοΰ Π.ΑΌ. Εθνικού Νέας Μά
κρης, εκφράζει δημοσία τήν ευ
γνωμοσύνην του ώς καί δλων τών 
Νέων τής Ν. Μάκρης τόν Βου
λευτήν κ. ΑΝΤΩΝΙΟΝ TZ1ZHN 
δ'.ά τόν ενδιαφέρον του.

Χάρις είς τάς προσπάθειας τού 
έκλεκτοϋ πατριώτου μας πολιτευ
τεί έχοηργήθη άπό τό υπουργεί
ου Οικονομικών τό πόσόν τών 10. 
000 δραχμών διά τάς άνάγκας 
τοϋ Συλλ.όγου.

Εις τάς θερμάς ευχαριστίας 
μας ένώνομεν καί τάς όλοψύχους 
εύχάς μας δπως ό αγαπητός πα
τριώτης μας γίνη συντόμως καί 
υπουργός διά νά συ'ηελέση περι- 
σότερον είς τήν δελτίωσιν τής Ν. 
Μάκρης.

0 Πρόεδρος Μ. Καλίντζής
Τά Μέλη: Αντώνιος 'Αλεξάν

δρου, Νικ. Καραγιάννης Δημ. 
Καραγιάνυης, Άγ. Χατζηζαχαρί- 
ου, ’Ιωάννης Καρατζάς Κωντ) νος 
Παλτήρης.

ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ!
Π Ρ Ο I 0 X Η !

ΕΦΘΑΣΕ Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΖΑΧΑΡΗ
SANO SUGAR 

ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ CHIMI0 
THERAPiCO ITALIANO τού Μιλάνου

’ Άνωτέρα άπό κάθε παρόμοιον 
προϊόν πού έκνκλοφόρησε 
τώρα ί

Καί είς τό ήμισυ τής τιμής.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ:

Είς τά Κεντρικά Φαρμακεία 
καί Παντοπωλεία 

♦οτοτςιΓκογραφειον'
WOT imTMTOT

ΟΔΟΣ NIK SO Υ 9 
ΤΗΑ. 221.38?

ΑΘΗΝΑ!

θά φωτίση· τήν πρόοδον καί τήν 
ευημερίαν τοΰ τόπου μας.

’Αφήστε τά προσωπικά σας, 
δείξατε προθυμίαν καί Ανωτερό
τητα καί νά εισθε βέβαιοι δτι ή 
άνταμοιβή σας θά είναι μιά καλ- 
λιτέρα αυριον διά τό ώραΐον μας 
χωριό.

Μέ άπειρην άγώπην 
Ό Πατριώτης σας 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΙΝΤΖΗΣ
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ΔΗΛΩΣίΣ
Τά ένυττόνραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν Οιτοχρεωτικά καί τάς 
άττόψεις τής έφημερίδος. Γην 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τοΰ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οΐ συγγραφείς των

HiBSrtriW ΙΕΙΜΠ
Τοΰ διδαοκάλου κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΠΑΑΪΑΗ

ΧΧΕΧΕ3Σ ΓΟΝΕΩΝ & ΑΜΑΕΚΑΛΟΝ ίυσ,κή w 6ύνσ

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΝ
Αί σχέσεις τών Γονέων και διδ)- 

λων, ή συνεργασία της Οικογένειας 
καί του Σχολείου, μέ βάση τά δσα 
τονίσαμε μπορεί νά γίνουν μέ τούς 
παρακάτω τρόπους πού προτείνου
με :

1. Μ έ τ ή ν δ ι α Φ ώ τ ι- 
σ η τών γονέων. Αυτή εΐναι δυνα
τόν νά γίνη μέ τις ιδιαίτερες βιο
λογικές συζητήσεις μας ατό Σχο
λείο ή στό σπίτι μέσα σέ μιά ατμό
σφαιρα Αμοιβαίας εμ
πιστοσύνης καί κατανοήσεως 
μεταξύ γονέων καί 8ι8)λων, δπου 
έκτίθενται καί άπό τις δυό πλευρές 
τά προτερήματα καί τά ελαττώματα 
τών παιδιών μας, δίχως ν’ άποκρύβον 
ται καί ζητούμε νά ένισχύσουμε τά 
αδύνατα σημεία τής ψυχής καί τού 
πνεύματος τών παιδιών μας, νά έκ- 
ριζώνουμε, σάν τίς τσουκνίδες καί 
τάγκάθια του αγρού, τά ελαττώμα
τα ώστε νά ριζοβολίσουνε και νά 
καρποψορίσουνε οί αρετές και τά 
προτερήματα τών παιδιών μας.

2. Μ έ τήν έκδοση δι- 
αφωτιστικού εντύπου (περιοδικού) 
πού νά προορίζεται αποκλειστικά 
γιά τούς, γονείς, οπού νά περιέχον- 
ται, άπό ειδικούς λογοτέχνες παιδα
γωγούς, άρθρα καί μελέτες μέ εκ
λαϊκευμένο περιεχόμενο, μέ παιδα
γωγικές, ψυχολογικές, παθολογι
κές, Ιατρικές, διδακτικές καί γενικά 
επιστημονικές γνώσεις γύρο άπό τήν 
Αγωγή καί τήν Μόρφωση τών παι
διών μας.

3. Μ έ μ η ν ι α ΐ ε ς σ υ γ- 
κεντρώσεις τών γονέων είς 
τήν αίθουσαν τών τελετών τού Σχο
λείου, όπου οί διδ)λοι θάνσπτύξου- 
νε πρός τους γονείς ένα παιδαγωγι
κό θέμα, δπως π. χ, τά παρακάτω:

α) Ποια εΐναι ή παιδαγωγική ση
μασία του παραδείγματος.

β) Ποιος εΐναι ό παιδαγωγικός 
ρόλος τής οικογένειας στην ανατρο
φή τών παιδιών καί πώς θά γίνεται 
αυτή,

γ) Πώς θά καταπολεμηθούν τά έ- 
λαττώματα τών παιδιών μας και πολ 
λά άλλα συγγενικά θέματα, πού υ
πάρχουνε στήν Ελληνική Παιδαγω
γική βιβλιογραφία.

4. Μ έ τίς σχολικές 
γιορτές μέ τήν ευκαιρία σημαντικών 
θρησκευτικών καί εθνικών γεγονό
των, πού διοργανώνουν τά Σχολεία 
μας (28 ’Οκτωβρίου - Χριστούγεν
να - 25η Μαρτίου). Μέ αυτές δια
τηρούμε ζωηρό τό ενδιαφέρον τών 
γονέων πρός τό Κοινωνικό, Εθνικό 
καί Παιδαγωγικό έργο τοΰ Σχολεί
ου, αφυπνίζουμε τήν αδιαφορία μι
ας κατηγορίας τών γονέων πρός τό 
Σχολείο καί κινούμε τά λιμνάζον- 
τα νερά τών τελείως άμορψώτων καί 
ληθαργούντων γονέων διά νά ίδοΰ- 
νε τό ήθικοθρησκευτικό έργο τοΰ Σχο 
λείου, μέ τήν προβολή που κάνουμε 
καί νά μάς βοηθήσουνε θετικά, απο
τελεσματικά, κατά δύναμιν.

5. Μ έ τ ή ν ίδρυση 
Σ υ λ λ ό γ ο υ γονέων καί κηδε
μόνων σέ κάδε Σχο?\εΐο, μέ σκοπούς 
μορφωτικούς, δϊαφωτιστικούς, οικο- 
νομ κοός, παιδαγωγικούς. Θαύματα 
κάνουνε στή χώρα μυς μερικοί τέυι- 
ο. σύλλογοι Γονέων και τό έργο τουχ 
προβάλλετα·. σάν παράδειγμα πρός 
μίμηση καί αξιολόγηση, όπως γίνε
ται σέ πολλά κράτη σέ υψηλό επίπε
δο καί μέ πλατύτερη συμμετοχή τών 
γονέων καί τής όλης κοινωνίας. Οί 
σύλλογοι αύτοί, κυρίως στά πολιτι-

^ΤΡΙΚ Η^ΚΥΚΛΟΓ1 Α ΙΔΕΙΑ 
Ή ορμόνη ποΰ ξανανειώνει 

τόν ffi'SpttIO

25Μ Μ ΑΡΤΙ Of

Ό Ιπποκράτης έλεγεν πώς τήν 
μακροζωίαν τήν φέρουν ό καθαρός α
έρας, ή μετρημένη ζωή, οί σθεματι
κές ασκήσεις και τά λουτρά.

Ό Ζ\ιοσκουρίδηςι ο Πλίνιος, ό Ό. 
ρειβσσιος γνωρίζανε πώς ή χορήγη
σές γεννητικών άδένων ζώων δίδει 
σφρίγος και δύναμι. σ εξαντλημέ
νους όργαν ι σ μ ούς.

Στά νεότερα χρόνια, πλήθος ά
πό ερευνητές δπως οί Σ.ηκάρ, Στέϊ- 
ναχ, Νήχσνς, Μετσνικόφ, Μογκομό- 
λετς, Παρόν, Α. Καρρέλ, Ζ. Ροστάν 
προσπαθήσανε νά καταπολεμήσουν 
τό γήρας, νά χαρίσουν τήν μακρο
ζωία, τό ξανάνοιωμα ο τόν ανθρώπι
νο οργανισμό. Σ’ αυτούς πρέπει vet 
προστεθούν, εκείνοι ui οποίο» διά 
της άνακαλύψεως της τεστοστερόνης 
κατόρθωσαν νά βελτιώσουν τις δια
νοητικές μυϊκές, γεννητικέ·: υυνάμεκ. 
τοΰ άνθρώπου πού μέ τήν πάροδο 
τών ετών καί τόν ταχύ ρυθμό της ζω
ής, έψθείροντο πρόωρα.

Ό καθηγητής τής Φαρμακολογί
ας στό "Αμστερνταμ Ε. Αάκερ κΓ 
ό συνεργάτης του Δαυίδ τό 1935, 
άνεκοίνωυαν οτι κατόρθωσαν ν’ α
πομονώσουν μίαν νέαν ορμόνην τήν 
Τεστοστερόνην σέ κρυσταλλική μορ
φή, άπ’ τους γεννητικούς αδένες νε
αρού ταύρου που ήτανε έτοιμος γιά 
αναπαραγωγή.

Οί επιστήμονες μετά στρέψανε τήν 
προσοχή τους νά παρασκευάσουν την 

σμένα κράτη δημιουργούν παρά
δοση μέ τήν δράση τους καί γί
νονται ι σ τ ο ρ ι :< ο ί μέ τίς 
Ομιλίες πού γίνονται άπό ανθρώπους 
τών Γ ραμμάτων καί επιστημών, δ ι- 
8)λ ο υ.ς, ιατρό ύ ς, δ ι κ η- 
γ' όρους, 8 η*μ  ο σ ι ο γ ρ ά- 
φ ο υ ς, λογοτέχνας, κληρικούς, κο. 
θηγ<ιτάς, γεωπόνους καί λοιπούς, 
πού προσφέρονται νά διαφωτίσουν 
τούς γονείς τών παιδιών μας καί νά 
πλαισιώσουνε τό Λαϊκό αυτό Πανε- 
πιστήμιον τής ‘Αγωγής καί Μορφώ**  
σεως τών τέκνων μας.

Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) 
Αύγουστος 1922

γι «φ/,υωίΜ. iu»v ουκων κα» ■*<& 
οχει υψχισει. /ΜΑΐαοες μ,*-- 

vpuJnvQv ^rtuyouu τυς, ^e.11 it-μυριθς 
και υκ»ωοριος> «.ργαςεται upo- 
ιιανϊων υτην Ku-itpyao ιαν των ου- 
K.ujv. /tujq η εποχή είναι «.να πανη- 
j κ/pi uiQ. την χ,μυρνην. I Κ/λλοι μΐ- 
κροεπαγγ^Λματιαι αφινουν αυτήν την 
πτωχήν τις οουΛειες των καί εργα- 
^ovTui αρκετα χρήματα και τονώ
νουν τις μικροεπιχειρησεις των. α- 
σισης οι εργαται που εργάζονται 
o irjv οταφιοα·, ολοι εΛΛηνες καί οι 
utpiooor&poi κατάγονται απο τα 
αουρΛα — κατορΰωνουν να κερδί
σουν σ αυτούς τούς. 3 μήνες τόσα 
χρήματα, ώστε νά ζήσουν αςιοπρε- 
πως αυτοί και αί οικογένεια! των 
όι ολον τον χρόνον.

I ο Ήμερες προ τής καταλήψεως.
ΑΕΎ ιΈΡα Ιό Αυγούοπου I yZ2. 

ί Ιρωι - πρωί τραβώ δια τήν εργασί
αν μου. Η εργασία εχει ά,ρχίοει ά
πό αρκετές ήμερες καί δυναμώνει 
περισσότερον οσο περνούν οί ήμερες 
ίίολλοί άπό τούς εργάτες μας που 
εργάζονται στήν κατεργασίαν τής 
σταφιδος έπωφελ.ήθηκαν τό Σαβα- 
τοκύριακον πού πέρασε νά υπάγουν 
στήν γενέτειράν των τά Βουρλά, νά 
ίδοϋν τούς συγγενείς των καί φίλους 
καί νά παρευρεθοΰν στό μεγάλο πα
νηγύρι τής Παναγίας όπου γίνεται 
έκεΐ τό Δεκαπενταύγουστο., Μέ αυ
τούς τούς πανυγηριώτες είναι καί ό 
καλός μου συνάδελφος ό Δήμος ό ό
ποιος μου άψηγεΐται πώς τά πέρασε 
στό ταξίδι. Τό μεσημέρι περνώ έ- 
φημερίδες καί διαβάζω ότι οί Τούρ
κοι ήρχισαν επίθεσιν προς τό ’Αφιόν 
Καρά Χισάρ. Αύτό δέν μάς ανησυ
χεί καί τόσον διότι έχομεν πεποίθη- 
σιν είς τόν στρατόν μας ό όποιος 
έως τώρα πάντοτε υπήρξε νικητής. 
Τό π©λυ - πολύ, λέγομεν, ό έχθρος 
μέ αύτήν τήν έπίθεσιν νά σπάση 
τά μούτρα του. Κάτι ειδήσεις πού 
έρχονται στά αυτιά μας καί αύτάς 
δέν τάς πιστεύομε?. Λέγομεν ίσως 
νά εΐναι ειδήσεις που τίς βγάζουν 
επίτηδες οί καλοθεληταί μας. Άλλα 
τό απόγευμα βγαίνει παράρτημα 
τής έψημερίδος «Τηλέγραφος» τό ό
ποιον έλεγεν ότι λόγφ πιέσεως τοΰ 
έχιθροΰ ήναγκάσθη ό στρατός μας νά 
έκκενώση τό Άφιόν Καραχισάρ. Στό 
τέλος τό ανακοινωθέν έλεγεν ότι υ
πήρχαν ελπίδες άνακαταλήψεώς του.

Ή καρδιά μας μέ αύτό τό άνα- 
κοινωθέν πού διαβάσαμε? έχάλασεν 
αλλά παρηγορούμεθα πού έλεγεν ότι 
υπάρχουν ελπίδες άνακαταλήψεώς 
αύτοΰ. Τό βράδυ πού έπήγα οπό 
σπίτι εύρήκα ένα φίλον μου ο όποι
ος ήτο άνεργος καί μέ παρεκάλε- 
σε νά τόν προσλάοω στην εργασίαν 
μας. Τοΰ υποσχέθηχα νά φροντίσω.

ΤΡΙΤΗ 16 Αύγουστου 1922. Τό 
πρωΐ πηγαίνοντας διά τήν έργασί~ 
α,ν Λμοϊ εφημερίδα διά νά
είδώ τί λέγει τό άνακοινωθέν και τί 
γίνονται αί στρατιωτικαί έπιχειρή- 
σεις. Αυτά που γράφει ή έφημερίδα 
διά τάς στροπιωτικάς επιχειρήσεις 
τά γράφει πολύ μασημένα. Τό άπό- 
γευμα πού διαβάζω τάς άπογευμα- 

εφημερίδας βλέπω νά γράφουν 
ότι ένεκεν ϊσχυρας πιέσεως τοΰ έ- 
χθρού ό στρατός μας ύποχωρεΐ καί 
θά συμπτυχθή στά συρματοπλέγμα
τα του Τουλου - Μπουνάρ. ‘Οπότε 
δέν υπάρχει έλπίδα άνακαταλήψε- 
ως τοΰ ’Αφιόν Καραχισάρ.

(Συνεχίζεται)

Π. Κ. ΠΑΗΤΕΛΗ
γιά τέτοιες δουλειές, μπρε Σκλα- 
βοΰνο... ΚΓ άλλωστε σου εξηγήθη
κα παστρικά πώς δέ θάχουμε νά κά
νουμε μέ ψαροδουλειές, αλλά μέ δυό 
βαρβάρους έχτρούς.

—Ναί. Ξέρω, ώναστέναξε ό λο
στρόμος. Μέ τή φουρτούνα καί τόν 
άπιστο.

—*Άς εΐναι, άπάντησε ό τιμο
νιέρης. Πάντως δέν εΐν* άργά, παι- 
δαρέλι μου. Στό γυρισμό θά σέ πε- 
τάξω έξω. Μά ώσπου ναρθη έκείν* ή 
ώρα, θά ύποχρεωθης νά ύπακούης

ό. Μ έ τίς ραδιοφω
νικέ ς έ χ π ο u π έ ς άπο κα
ταλλήλους, παιδαγωγούς, όπως γί
νε" αι στή χώρα μας μέ τόν καθηγη·· 
ιή κ. Ιωάννη Ξηροτύρη καί άλλους 
Ομιλητές, γύρω άπό τά ζητήματα 
-ής ’Αγωγής.

Τά κράτη, πού αγαπούνε τήν έ- 
λευθερια καί τήν πραγματική Δημο
κρατία, έχουνε κατά νου δτι; 'Η 
π λ ε ι ο ψ η φ ία τ ώ ν χ ρ η-· 
σ τ ώ ν πολιτών καί τών σκαπα
νέων τής Επιστήμης καί τού Πολι
τισμού, οί ήρωες τών μαχών, οι κο
λοσσοί του πνεύματος, οί γίγαντες 
τής μεγαλοφυΐας, χρωστάνε τό πρό
τυπό τους, τόν αδαμάντινο χαρακτή
ρα τους οπήν οικογένεια, και προ 
παντός στή Μητέρα

«"Ο σ ο αξίζει μιά κα- 
λ ή μητέρα δέν αξίζουν εκατόν 
διδάσκαλοι» μάς λέγει μιά ’Ιαπωνι
κή παροιμία.

Στις Βρυξέλλες καί το Παρίσι 
λειτουργούν Συνέδρια καί επιτροπές 
μέ διεθνή επέκταση, πού μέ ζήλο 
καλλιεργούν καί μέ ενδιαφέρον προ
ωθούν τήν συμμετοχή και συνεργα
σία όλου τού κόσμου γύρο άπό τά 
προβλήματα τ ή ς ’Αγωγή ς 
καί δημιουργικής συνεργασίας τών 
Γονέων καί διδασκάλων διά τήν προ
αγωγή καί έτπτυχία του σκοπού τής 
Σχολικής καί Οικογενειακής ’.Ανα
τροφής τών παιδιών μας.

Συνέχεια στό επόμενο

ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
- ΗΛΙΑ ΒΕΝΕΖΗ

"Οταν ό ήλιος άρχισε νά γέρνει, 
ο λίγος αγέρας πού φυσούσε τή μέ
ρα εΐχε πέσει. Σύννεφα δέν ταξί
δευαν οπόν ουρανό, καί τά φύλλα 
τών δένδρων δέ σάλευαν στό- μεγάλο 
έλιωνα που έπιανε όλόκαιρο τό βου
νό, οπ’ ανατολικά τής Λέσβου.

Ή νύχτα τής ’Ανάστασης ερχό
ταν ήσυχη καί καθαρή.

‘Ο Βασίλης Βάρκας είναι ή μόνη 
ψυχή απόψε πάνω στό βουνό. "Ολη 
τή μέρα δούλεψε κλαδεύοντας τά δέν
τρα. "Οταν τελείωσε, άποτραχήχτη- 
κε στό καλύβι του. Καθάρισε τή μι
κρή αυλή, υστέρα έπλυνε τά χέρια 
καί τό πρόσωπό του. "Οταν- κι’ αυ
τό έγινε, πήγε καί κάθισε κάτω άπό 
ένα γερασμένο δέντρο. Σήκωσε τά 
μάτια του αργά, τά έφερε ένα γύρο 
σέ ανατολή καά δύση, κ’ ύστερα τά 
άκούμπησε στό βάθος, πρός τή θά
λασσα πού δέ Ο'άλευε.

Εΐναι πιά πολύ γέρος. Δέ Θυμά
ται, μά πρέπει vex ’χει περάσει τά 
έβδομήντα. *Ηρθε  στό νησί άπ’ τήν 
π<χτρίδα του, τήν Ανατολή, όταν γι·· 
νήκανε οι διωγμοί των χριστιανών 
οπά 1922. "Ενας άρχοντας τον πή
ρε γιά φύλακα στά κτήματά του κι’ 
όπο τότε άραξε οπό βουνό. '.Από 
τους δικούς του, τή φαμίλια του, δέ

■ ορμόνη, από ίσομερεις χημικές συν- 
j θέσεις πού έμοιαζαν μέ τόν τύπον 
. τής τεστοστερόνης. Ο Ρουζίκα στη? 

’Ελβετία, ό Μπούτεναντ στή Γερμα
νία και ά Γκίραρντ στη Γαλλία πε
τύχανε άπ' τήν δι-υδροανδρεοτερόνη 
κΓ άπο τήν χοληστερίνη τήν παρα
γωγή τής τεοτοοπερό.^ς.

’Εκείνοι που άνακαλύψανε τήν π ιό 
δραστική ανδρική όρμόνη, στεφτή
κανε μέ τό βραβείο Νόμπελ, πού 
εΐναι μιά τιμητική αναγνώριση πο
λυτίμων υπηρεσιών γιά τό καλό καί 
τήν πρόοδο τής ανθρωπότητας,

‘Η τεστοστερόνη άποτελεΐ ορμό
νη άνδροοεξουαλική πού παράγεται 
άπ*  τήν ενδοκρινή λειτουργία τού 
γεννητ.κοΰ άδένος τού άρρενος κι’ 
άπό τόν φλοιό τών επινεφριδίων στά 
δύο φύλα. Κυκλοφορεί οπό αίμα τού 
άνθρωπινου οργανισμού, ύφίσταται 
χημικές μετατροπές καί αλλοιώσεις. 

Μία μορφή τών μετατροπών της 
εΐνα· και ή παρουσιαζομένη στά ού
ρα άνδροοτερόνη.

Στά ζώα ό πειραματισμός της εΐ- 
χεν σπουδαία αποτελέσματα :

“Οταν άπό έναν co ραίο, ζωηρό πε
τεινό άφσ.ιροΰνται οί γεννητικοι α
δένες μετεβάλλετο σέ παχύτατο κα
πόνι πού ένανε τό λειρί καί τύ κά- 
λσιόν του. 'Ή έπιθετικότητά του έ
δειχνε μειωμένη, τό λάλημά του εΐ- 
χεν άλλάξη. Έάν έχορηγεΐπο στήν 
τροφή τού εύνουχισθέντος πετεινού
τεστοστερόνη άξαφνα ξαναγύριζε 
στή πρώτη του καλή κατάστασι. Τό 
κάλαιον και τό λειοί μεγάλωναν και 
τό προηγούμενο λάλημά του έπανήρ 

Στά κανάρια δπως εΐναι γνωστό 
τό τερέτισμα τού αρσενικού ξεχω
ρίζει άπ*  rou θηλυκού.

Ή εισαγωγή τεστ'Ήτεοόνης στό 
θηλυκό, τού μετατρέπει τή φωνή και 
την πλησιάζει στού αρσενικού τό 
τερέτισμα.

’Αλλά καί σ’ ένα γηρασμένο που
λί βλέπομεν έκπληκτο» πώς σάν τ?ύ 

■χορηγηθή τεστοστερόνη τού ξανάρ
χεται ή άφθαστη μελωδικότητα και 
ή νεανι/ή καθαρότητι*  τοΰ κελαϊδί- 
σματος, πού εΐχε πιά χαθή.

Στόν άνθρωπο ή τεστοστερόνη ε
πιδρά καί ενεργεί κατά τρόπο έν5ε!- 
κτικό .

Μέ τήν έμΦάνιοΊ “ής εφηβικής η
λικίας έκείνη δίνει τήν έκρηξιν τής 
γεννητ-.σίου ορμής στόν άρρενα. Με
ταβάλλει το παιδί σέ έφηβο, προσ- 
δίνοντας τά δευτερεύοντα χαρακτη
ριστικά γνωρίσματα του φύλου.

Ή άρρενωπή μυϊκή διάπλασης, ή 
τριχοφυΐα του άρρενος, ή άνάπτυ- 
ξις γενείου, μύοπακος καί ή βαθεία 
φωνή πού διαφέρει έμφανώς άπό του 
θήλεος, είναι τής τεστοστερόνης καί 
τών άλλων ανδρικών ορμονών ενέρ
γειες.

Πλημμυρίζει τόν έφηβο μέ πρω
τοφανέρωτη ορμή, μέ καινούργια ζω
ηράδα.. μέ πρωτόγνωρη ανησυχία.Έ- 
πιδρό.- στήν ψυχική καί γεννητική 
σφαίρα: του άτόμου. Προκαλεΐ έντο
νον ανδρικόν ψυχισμόν Συντελεί στό 
νά παρουσιασθή ο ψιλόμαχος επι
θετικός χαρακτήρας, στόν άρρενα.

Ή βούλησις και ή προσωπικότης 
σταθεροποιούνται. Επαναφέρει την 
μνήμην, την άποψασιστικότητα καί 
τό θάρρος. Άποκαθιστά τήν πνευ
ματικήν ικανότητα γιά έργσσίαν.

Πλημμυρίζει μέ χειμαρρώδη όρμη- 
τικότητα τόν έιργανισμόν, δίνοντας 
πνοήν νεανικής ζστπκότητος καί είς 
άτομα προχωρημένης άκόμη ηλικίας. 
Χάρις είο τήν ανδρικήν όρμόνην τό 
άτομον άνασύρεται απ’ τό περιθώ- 
ρκ.ν καί κατά άπροσδόκητον τρόπον 
υεταμορςίιώνεται!

Μεταπηδά άττό τήν θέσιν τοΰ θεα
τού, είς θέσιν ανθρώπου πού κυριεύ
εται άπό ευέλικτη δραστηριότητα, 

j ή όποια υπερνικά τίς δυσχέρειες,

σώζετ<χι πιά κανένας. "Ενα παιδί, 
που εΐχε, τό πήρε ό πόλεμος. Χάθη
κε στή μεγάλη Ανατολή.

Οί μέρες του, τώρα, οπό δάσος 
μέ τίς ελιές εΐναι ήσυχες, άπαράλ- 
λαχτες, ή μιά ή άλλη. Τό χειμώνα 
σά βρέχει, δέν ξεμυτίζει άπ’ τό κα
λύβι. ’Ανάβει ξερούς κορμούς στό 
τζάκι καί κοιτάζει πολλές ώρες τίς 
φλόγες που γίνουνται σιγά - σιγά 
στάχτη. "Οταν ξανοίγει ό καιρός 
συντ}θίζει νά κατεβαίνει στό ποτάμι 
που χύνεται στή θάλασσα. ’Ακούει 
τή βοή πού κάνουν τά νερά καί θυ
μάται τή ζωή που πέρασε, τά μεγά
λα δάση καί τά ποτάμια τής Ανα
τολής.

’Έτσι κάποτε θά έρθει τό τέλος. 
Λέει πιά πώς θά εΐναι σύντομα. Θά 
τόν θάψουν στή μικρή αυλή, Έκεΐ έ
χει σκάψει τό χώμα καί φύτεψε ένα 
κυπαρίτσι πού μεγαλώνει μέρα μέ 
τή μέρα. Έκεΐ λέει πώς ιθά ησυχά
σει, δταν έρθει τό τέλος.

Η ΝΥΧΤΑ τής ’Ανάστασης είναι 
καθαρή. Τά άστρα τρέμουν. ’Έχουν 
περάσει πολλές ώρες. Ό μπάρμπα - 
Βασίλης λογαριάζει πώς κάτω, στό 
χωριό, οί άνθρωποι θά έχουν πάει 
στήν έκκλησιά. Είναι πολλή ήσυχία.

Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα

Καλλίτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή» 
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί. φυλακή.

Αύτό ήταν τό άρχικό μήνυμα, ποιύ ό Μεγάλος Ρήγας, έστειλε 
γιά τήν λευτεριά τής πατρίδας του.

Εκατομμύρια έμψυχες σάλπιγγες σκόρπισαν μ.έσα στήν τυρα- 
νισμενη ζωή τού ^Ελληνισμού, τούς γλυκείς και αρμονικούς αύ~ 
τούς ήχους τής λευτεριάς, πού σάν μεγάλοι ηλεκτρικοί προβολείς, 
έμαγνήτησαν τό Ελληνικό Σίύμπαν τοΰ 21.

Τό έθνικό έγερτήρι συγκερασμένο μέ τή φλογερή απόφαση τής 
φυλής καί σφιχτά δεμένο μέ τήν Ιστορία τοΰ παρελθόντος, πετά- 
χτηκε νά γράψη τήν Ιστορία τοΰ μέλλοντος, άνοίγοντας τίς προο
πτικές του πύλες, τήν άνοιξιάτικη αύγή τής 25ης Μαρτίου του 21 
καί μέ τόν άλλον Καπετάν Δεσπότη τών Πατρών, ύψωνε μέ τις 
χαρμόσυνες πρωινές καμπάνες, υπερήφανα καί διάπλατα, τό πρώ
το 'Ιερό και Εθνικό 'Ελληνικό σύμβουλο, τήν τρισένδοξη σημαία 
τοΰ Σταυρού.

‘Ο κύβος έρρίφθη ! Τό σπαθί έ'λαμψε σάν ουράνιο τόξο, α’ δλη 
τήν ύφήλιο. Τό ντουφέκι βροντερό, ήχοΰσε τραγουδιστά σάν θού
ριος παιάνας, τούς άγιους φθόγγους τής 'Ιδέας, βγαλμένης άπό 
τήν ψυχή τής Ρωμηοσύνης. Τό δέντρο τής λευτεριάς σάν κυπα- 
ρίσι εύθυτενες καί επιβλητικό, άρχισε νά ορθώνεται μεγαλόπρεπα 
καί νά ποτίζεται σπάταλα άπό τόσο άγιο αίμα 'Ελληνικό, πού αυ
θόρμητα καί παλληκαρισια, προσέφερε ή νεότης τής φυλής, στό 
Βωμό τής ‘Ελληνικής λευτεριάς.

Ύψηλάντηδες άπ’ τή Ρωσία, κΓ άπ*  τό Φανάρι Μαυροκορδατοι 
Κολοκοτρώνηδες του Μωρηά, κΓ άλλοι ατρόμητοι στεργιανοί, 
κι’ άπό τις Σπέτσες θαλασσομάχοι, ναύτες ‘Υδραίοι καπετανέοι, 
καί....θαλασσόλυκοι Ψαριανοί 1
Μέσ’τά φαράγγια ή φουστανέλλα καί τό τσαρούχι μέσ’στό κλαρί, 
Γυναίκες, γέροι, παιδιά, παρθένες, ζωσμένοι όλοι άρματωλοί, 
γράφουν ποτάμια τά αϊματά τους, καί πύργους τά κόκκαλά τους 

τά ιερά, 
καί δόξες άφθαστες τό ναυτικό τους, μέσ’ τά γαλάζια άγια νερά.
Στρατοί καί στόλοι αυτοσχεδιάζονται καί δημιουργοΰνται μο

νομιάς, ένώ οί άτρόμητοι μπουρλοτιέρηδες, τις πρώτες φρεγάτες 
τής αρμάδας στέλλουν στό βυθό.

*Ο Παρθενώνας ατενίζει τά πάλλευκά του χέρια, άπ*  τά ύψη 
τής ’Ακρόπολης καί χιλιάδες φιλέλληνες ’Αμερικανοί καί ’Άγγλοι, 
σπεύδουν στό άκουσμα τής σάλπιγγος, νά προσφέρουν στόν 'Ιερό 
βο.ϊμό δ,τι δυνατόν ήτο χάριν του Ελληνισμού.

Το έργον προχωρεί, τά κορμιά πέφτουν τό ένα κατόπιν τοΰ 
άλλου είς τάς έπάλξεις τοϋ αγώνα καί ή όλοκλήρωαη τού ’Έθνους 
γράφεται έπάνω στό Ελληνικό φόντο μέ τούς χορούς τοΰ Ζαλόγ
γου καί τού Άρκαδίου, τού Μεσολογγίου καί τής" Γραβιάς, γιά νά 
καταλήξη στά έπινίκεια τοΰ Ναναρίνου, καί στό"σημερινό 'στεφά
νωμα τής Ελλάδος μέ τόν Βύρωνα ί

t ΣΤΕΛΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ-ή ζο?ή.
Καταρρίπτει τούς ψυχολογικούς 

φραγμούς πού δεσμεύουν τήν πρωτο
βουλίαν

Επαναφέρει σέ φυσιολογικά Ο
ρια τήν αρτηριακή πίεσι, τήν αύ- 
ξάνη στούς ύποτασικούς καί τήν 
έλαττώνη στους ύπερτονικούς. Εξα
λείφει τά στηθαγχικά ενοχλήματα. 
’Ελαττώνει τήν άπέκκρισιν φωσφό
ρου, άσβεστίου, καλίου.

’Έχει νεφροτρόπον ενέργειαν, σύ- 
ξάνει τήν διούρησιν. Ενισχύει τήν 
άντίστασιν τών νεφρών εις τήν α
τροφίαν συνεπείς: ύπερτάσεως.

Χορηγείται έκεΐ όπου ελλείπει, δη
λαδή στους ευνούχους κΓ έκεΐ όπου 
παράγεται σέ ήλαττωμένας ποσότη
τας.

Ή τεστοστερόνη ένδείκνυται επί
σης διά τήν σεξουαλικήν ανεπάρκει
αν, στειρότητα, τήν διανοητικήν καί 
σωματικήν ύπερκόπωσιν, τήν λιπο- 
γεννητικήν δυστροφίαν, νευρασθέ
νειαν, άϋπνίαν, κατάπτωσιν, υπερ
τροφίαν προστάτου, σέ κατάγματα 
επιβραδυνόμενης πορώσεως, σέ αν
δρικήν κλιμακτήριον, κνησμόν, κ. ά.

’Αλλά καί στήν γυναίκα χρησιμο
ποιείται ή τεστοστερόνη είς τόν καρ 
κίνον τού μαστού, τήν ώοθητική άνε- 
πάρκεια, τήν δυσμηνόρροια, τήν μα
στωδυνία, τό ’Ινομύωμα μήτρας, τήν 
ένδομητρίωσι, αίμορραγική μητρο- 
πάθεια κ. ά. Εις τό έμπόριον κυ
κλοφορούν πολλά ιδιοσκευάσματα 
Ευρωπαϊκά καί ξένα που περιέχουν 
τεστοστερόνην.

Ή χρήσις της επιβάλλεται πάν
τοτε νά γίνεται έν μέτρφ, διότι ή 
παράλογος καί ή επί μακράν χορή- 
γησίς της δέν εΐναι άμοιρη κινδύ
νων, έπειδή ύφίστανται οοβαραί πα- 
ρενέργειαι καί αντενδείξεις, όπως έ- 
τί καρκίνου τού προστάτου.

Ό Σ. Βορονώφ έτόνιζε πώς ή κα
λή διατήρησις. τής έσω έκκρίσεως 
τών γεννητικών άδένων — τής· ζο> 
τικής πηγής τής υγείας — αποτε
λεί μίαν θετικήν έγγύησιν, διά τήν 
μακροβιότητα τοΰ ανθρώπου.

Σπουδαίος λοιπόν είναι ό ρόλος 
τής ανδρικής ορμόνης διά τήν άνα- 
ζωογόνησιν, τήν άναγέννησιν καί τήν 
μακροζωίαν, αί σημειούμενσι 8έ τε
λευταίως πρόοδοι εις τήν πειραμα
τικήν μελέτην της, μάς πείθουν ότι 
ανοίγονται, άπλετοι φωτεινοί ορίζον
τες διά τήν εφαρμογήν της, είς νέ
ους θεραπευτικούς τομείς.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΛΌΥ ΓΖΙΔΗΣ
’ I ατρός, Σ uγγραφευς 

Μέλος τής Έν. Έλ. Λογοτεχνών

ΗΤΑΜ ΕΜΑΧ
Πηχτό σκοτάδι τά τύλιγε όλα. 

‘Η μπόρα φαινόταν πώς ζύγωνε μέ 
ακατάσχετη όρμή. Ή θάλασσα όλο- 
ένα φούσκωνε, γινόταν ένα μέ τό χά
ος.

‘Ο τιμονιέρης τοΰ σκάφους, κα
τσουφιασμένος, έβλεπε πάντα εμ
πρός, σά νάπανε κι’ αυτός ξυλένιο 
εξάρτημα τοΰ τιμονιού,

—Έ! καπετάν Λόντο! Θά πνι
γούμε μέσα σ’ αύτό τό καρυδότσου
φλο, άν δέν πιάσουμε στεριά!

Ή κουβέντα αύτή πού ξεστομίθη- 
κε μέσα σ’ αύτή τήν άναταραχή ά
πό τό Σκλαβουνο τό λοστρόμο, έμει

νε αναπάντητη.
—1’Έϊ, γιά στερ/ιά μιλώ! Που 

πάμε μέ τέτοιο καιρό; ξαναφώναξε 
Απελπισμένα, ένώ πλησίαζε τόν άν
θρωπο τού τιμονιού.

—Γιοττ; δέ μιλάς καπετάνιο; ρώ
τησε άλλη μιά φορά, τρέμοντας.

—’Απάντησα στόν έαυτό μου, νε
αρέ παλληκαρά, βλαστημώντας τον, 
επειδή σέ μπάρκαρα μέ τούτο έδώ 

i Γ0. . .
—-Σκυλοπνίχτη, θέλεις νά πής.
—Άμ, καλά τό κατάλαβα άπ’ 

τήν πρώτη στιγμή πού 6έν ήσουνα

Τά Εύκολα, όπου πήγαιναν οί Μά
κρη νο - Λιβισιανοί νά γιορτάσουν 
τήν δεύτερη μέρα τού Πάσχα.

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΙ ΣΜΥΡΗΗΙ

(Συνέχεια έκ τής 2η$ Σελίδος 
σ’ αυτό υπάρχει ωραιότατη κρήνη 
τοΰ 15ου αιώνα, ένα άναλόγιο τής 
ίδιας εποχής, ένα νεότερο τζαμί μέ 
τ’ όνομα Θρόνος του Σολομώντα 
καί τό φρούριο ’Αντωνίου.

’Από τά χριστιανικά μνημεία τό 
πιο σπουδαίο εΐναι ό ναός τοΰ Πα
ναγίου Τάφου, στή χριστιανική συ
νοικία τής 'Ιερουσαλήμ.

‘Ο ναός τοΰ Παναγίου Τάφου εΐ- 
; χε χτίστη αρχικά άπό τή μητέρα 
•τοΰ Μεγάλου Κωνσταντίνου, τήν Ά- 
; για Ελένη, μετά τήν ευρεσι τοΰ τί
μιου σταυρού. Στό ναό αύτόν περιε- 
λήψθη ό Πανάγιος Τάφος, ό Γολγο
θάς καί τό βαθύ Σπήλαιο, ανατολι
κά του^ τάφου του ’ I ησοΰ καί του 
Γ ολγοθά. ‘Ο ναός αύτός ύστερα άπό 
πολλές καταστροφές, επισκευές καί 
περιπέτειες διατηρεί ένα αρκετά με
γάλο μέρος τών άρχικών του χαρα
κτηριστικών.

'0 χώρος φυσικά δέν έπιτρέπει 
νά περιγράφουμε τίς μεγαλόπρεπες 
όσο κα: συγκινητικές τελετές σχετι
κά μέ τήν έορτή τού Πάσχα. Μόνο 
άμα τίς δή κανείς μπορεί νά νοιώ- 
ση δλο τό μεγαλείο τους καί τήν 
κατάνυξι που τήν κάνει έντονώτερη 
ή σκέψι ότι στά μέρη έκεΐνα έζησε, 
μαρτύρησε, πέθανε κΓ άναστήθηκε 
ό Λυτρωτής.

Ή ‘Οδός του Μαρτυρίου, άπό τήν 
οποία λένε πώς κουβάλησε τό σταυ
ρό πρός τό Γολγοθά ό ’Ιησούς ακο
λουθεί τό σημερινό δρόμο Ταρίκ 
Μπάμπ Σίττι Μαργιάμ άπό τήν πύ
λη τού Άγιου Στεφάνου. Μερικές 
νεότερες έκκ?\ησίες κΓ άλλα οικοδο
μήματα αξίζουν τήν έπτισκεψι.

"Ομως, έκεΐνο που υποβάλλει τόν 
έπισκέπτη δέν εΐναι τόσο αί ναοί καί 
τά μνημείο:, δσο όλο γενικά τό πε
ριβάλλον πού ιθυμίζει παντού τήν 
Παλαιά και Καινή Διαθήκη: τό “Ο
ρος τών Έλαιών, ή δεξαμενή (κο- 
λυμβήθρσ) τής Βαθεσδά, ή κοιλάδα 
τοΰ Ένώμ κΓ ένα πλήθος άλλα άνό- 
ματα γνωστά καί άγαπητά γιά ό
λους τους χριστιανούς.

Σήμερα ή Ιερουσαλήμ, πού κατ& 
τή διάρκεια τής ιστορίας της έχει 
ύποστή τόσες καταστροφές, τραβά
ει όλους τούς νέους Ισραηλίτες πού 
αναζητούν ένα μέλλον, γιατί έχει έν
τονη τήν έπιθυμία νά ζήση.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓ.ΟΗΑ
ΗΡΩΑ^_

(Συνέχει είς τήν σελίδα)
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Τ’ ΑΓΡΑΦΑ ΠΑΡ»εΛΕΠ3ΥΧΗΖ: ΧΡΗΖΕΩΣ ΤΟΥ ΕΥΛΆΟΓΟΥ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

(Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος

ψυχή χαρά και μεγαλείο. "Ομοιοι κι’ 
οί κάτοικοι, κοινά τά ήθη κι’ έθιμά 
τους. ’Έχουν μιά πατροπαράδοτη έγ 
κάρδια ενότητα, θαρρείς και κατοι
κούν δλοι στό ϊδιο χωριό, άν καί δι
οικητικά δέν εΐναι ένωμένοι ούτε σ’ 
ένα δήμο, νομό ή επαρχία. Τό χαρα
κτηριστικό τούτο γνώρισμα έχει τίς 
ρίζες του άπό την εποχή τής Τουρ
κοκρατίας ‘Ολόκληρη ή περιοχή έ
μεινε άνενόχλητη, γιατί οί Τούρκοι 
δέν τολμούσαν νά μπουν στις από
κρυφες τούτες χαράδρες. Γι’ αύτό κι’ 
άυαπτύχθηκε έδώ στά χρόνια έκεΐυα 
ένα πνευματικό κέντρο, πού συντή
ρησε τά έλληνικά γράμματα μέσα 
στο σκοτάδι τής σκλαβιάς.

«Μουσείο Άγραφων» ώνόμασε ό 
Εύγένιος Γιαννούλης τή σχολή, πού 
ίδρυσε τό 16-50 στή Φουρνά καί δί
δαξε ό ίδιος ώς τό θάνατό του. Για- 
τϊ πράγματι, δπως έρειπώθηκαν τά 
πάντα στην σκλαβωμένη Ελλάδα, ή 
διατήρησι τών έλληνικών γραμμά
των, μόνο σάν μουσείο μπορούσε νά 
χαρακτηρισθή. Τήν ’ίδια περίπου επο
χή λειτούργησε κι’ άλλη σχολή στήν 
Καστανιά τών Άγραφων. Οί σχολές 
αάτές άπετέλεσαν φυτώρια πολ
λών δασκάλων, πού δίδαξαν και 
σ’ άλλα μέρη τής σκλαβωμένης χώ
ρας, και ή δράσι τους ξεπέρασε τά 
έλληνικά όρια,

Θάλεγε κάνεις πώς "ό έλληνικό 
πνεύμα κυνηγημένο άπό παντού, έκ
τος φυσικά άπό τίς έστίες τής Πό
λης και τής Ευρώπης, σκαρφάλωσε 
σ’ αύτά τά βουνά καί σάν σπίθα 
φώτισε καί προετοίμασε ύστερα άπό 
χρόνια, τήν έξόρμησι τής κλεφτουρι- 
άς τών Άγράφων.

’Εδώ ήταν κέντρο τής κλέφτου,ο- 
γιάς όλης τής. Ρούμελης καί τής δυ
τικής Θεσσαλίας. Λημέρια του Κα- 
τσοτντώνη μέ τά παλληκάρια του, 
πατρίδα και λημέρια του Καραϊσκά- 
κη. Πολυάριθμοι αγωνιστές, γνωστοί 
και άγνωστοι άπό τήν ιστορία, γα- 
λουχήθηκσν στό ήρωΐκό κι’ άνυπό- 
ταχτο πνεύμα τών ελεύθερων Άγρα
φων. Καί τά βάφτισαν ολ ΐδιοι Ά
γραφα γιατί ό Σουλτάνος δέν μπό
ρεσε νά τά καταγράψη στήν έπικρά- 
τειά του.

Έδω ή λαϊκή μούσα έπλασε τά ό
μορφα κλέφτικα τραγούδια, πού έκ- 
φράζουν τόν ηρωισμό, τήν αντοχή, 
τίς αφάνταστες Θυσίες τών αγωνι
στών, τή μεγαλοπρέπεια τών βουνών 
που άνάμεσά τους έζησαν κι’ αγωνί
στηκαν τά γεμάτα βουνίσια μοσχο
βολιά καί κλέφτικη λεβεντιά αύτά 
τραγούδια που κατάχτησαν υστέρα 
τήν ψυχή ολόκληρου του έλληνικού 
λαού.

Σέ μιά τέτοια αδελφική άτμόσψαι 
ρα ζυμώθηκαν στό παρελθόν οί από
γονοι τών σημερινών κατοίκων. Ή 
φιλική αυθόρμητη ένότητα μεταξύ 
τών χωριών εΐναι κληρονομιά έκείνης 
τής εποχής. Καί μιά που δέν γνώ
ρισαν σκλαβιά κΓ υποταγή, οί κά
τοικοι φημίζονται γιά τό ντόμπρο 
χαρακτήρα τους, τήν έιμφυτη έξυ- 
πνάδα, τή χιουμοριστική καί φίλο- 
παίγμονη διάθεση γιά ό,τι ξένο δέν 
αρμόζει στις παραδόσεις τούς. Έ
χουν ξεκάθαρη νοημοσύνη κι’ όταν 
πέφτουν στήν παγίδα κάποιου επιτή
δειου, προσπαθούν νά τόν άποφύγουν 
μέ πονηρό τρόπο. Γι’ αύτό και μέ 
έπιφύλαξι πλησιάζουν τούς ξένους.

Στά ψηλώματα τού βουνού άνεβαί- 
νουν οί χωριάτες κτηνοτρόφοη πού 
έχουν μόνιμες στάνες γιά νά συνά
ξουν τό καλοκαιριάτικο μαξούλι άπό 
τό γάλα. Άλλοτε άκμαζε εδώ μεγά
λη. ντόπια κτηνοτροφία, άλλά καί 
ζωοκλοπή καί ληστοκρατία.

Δέν καταλαβαίνεις αληθινή βουνί
σια ζωή, άν δέν έπισκεφτής αύτές 
τίς στάνες. Είναι όμορφα νά πέρκα- 
τήσης σάν ορειβάτης, άπό τό μονο
πάτι, στήν ανηφορική λουλουδια- 
σμένη πλαγιά. Καθώς χαίρεται, ή 
ματιά άπ’ τά πλούσια άνθισμένα 
χορτάρια, ανακαλύπτεις άνάμεσα 
στις φτέρες, δροσερές καί μυρωδά
τες φράουλες.

Τό δάσος ψιθυρίζει ελαφρά. Πάνω 
άπ’ τά διάσελα καί τά φαράγγια, 
έρχεται ή αιθέρια εύωδιά τού ανθι
σμένου βουνού, ποικιλόχρωμα κι’ ά
γνωστα άνθη ξεφυτρώνουν άπό παν
τού, άνάμεσα στή χλόη, πάνω στον 
απόκρημνο υγρό βράχο, πλάι στίς 
μικρές πηγές. Αδιάκοπος βάμβος ά
πό μέλισσες γεμίζει τήν άτμόσφαι- 
ρα. Έκεϊ μπρος στά πόδια σου ά- 
κούς ξαφνικά τό χτυπητό φτεροκό
πημα άπό τίς πέρδικες, πού πετουν 
μέ ταχύτητα καί κρύβονται άνάμεσα 
στά ψηλά χορτάρια.

Ήάνω στή ραχούλα, πού μοιάζει 
σάν σκαλωσιά τής πλαγιάς οί τσο
πάνηδες σαλαγάνε τά πρόβατα νά 
τά μπάσουν στή στρούγγα γι’ άρμε
γμα. Στά ρουθούνια νοιώθεις ανάκα
τη όσμή άπό ξεραμένο τυρόγαλα, 
προβατίσια κοπριά κι’ ανθισμένο χα- 
μόμηλσ.

Βγαίνουν άπό δύο τρία χαμηλά 
ξερολίθινα σπιτάκια οί τσοπάνηδες 
μέ μπαλωμένα ντόπια μάλλινα ρού
χα και φουντωτά τσαρούχια, κάθον
ται στή χλόη. Σού προσφέρουν πρό
βειο γάλα καί φρέσκο τυρί. Καί μό
νο άν τύχη νά βρίσκεται στή στάνη 
κανένας στρατιώτης ή χωροφύλακας 
ποδρθε μέ άδεια νά δή τούς δικούς 
του, θά φιλευτής κοντά σέ κείνον νό
στιμο κοκορέτσι καί ψημένο τρυφερό 
κατσίκι.

Μπορεί νά πέσης καί σέ κονάκια 

Σαρακατσάνων, δπως λένε τή στά
νη τοΰ τσελιγκάτου. Βγαίνουν έδώ 
άπάνω σ’ όλα τά βουνά καί νοικιά
ζουν άπ’ τίς κοινότητες τά θερινά 
βοσκοτόπια. Απομονωμένοι στά ψη
λά μέρη του βουνού ζοΰν τή δίκιά 
τους ζωή καί κάπου - κάπου, έρχον
ται σ’ επαφή μέ τούς ντόπιους. Οί 
πρόχειρες καλύβες τους εΐναι σκε
πασμένες μ’ έλατοκλώναρα καί φτέ
ρες. Απλές, άνετες, γραφικές.

Εΐναι φιλόξενοι καί σού προσφέ
ρουν απλόχερα, νά γευτής, τά προϊ
όντα, πού παράγουν άπό τό γάλα. 
Μ’ αύτά τρέφονται κι’ οί ίδιοι όλους 
τούς μήνες τοΰ καλοκαιριού. Τά κη
πευτικά ή τά φρούτα εΐναι άγνωστα 
έδώ άιτάνω μέσα στά όπόκοημνα 
βράχια, τά ψηλά βουνά, τίς πουρνά- 
ριασμένες χαράδρες.

Οί Σαρακατσάνες έχουν στημέ
νο τον αργαλειό έξω άπό τό καλύβι 
καί ύψαίνουν, οι άνδρες τυροκομούν 
καί πιο πέρα στή χορταριασμένη 
λάκκα είναι τά παιδιά. Καθισμένα 
πάνω στις πέτρες ή ξαπλωμένα χά
μω, έχουν μπροστά τους ανοιγμένα 
βιβλία. Εΐναι τό υπαίθριο σχολειό 
τους. Οί Σαρακατσάνο. μισθώνουν 
ένα γραμματισμένο χωριάτη την πε
ρίοδο του καλοκαιριού γιά δάσκαλο 
στά παιδιά τους, πού τά μαθαίνει 
νά διαβάζουν καί νά γράφουν. Κυτ- 
τάζουν τόν ξένο μέ περιέργεια καί 
εΐναι λιγόλογοι. Οι γυναίκες στρι
φογυρίζουν δλη την ώρα κι’ άσχο- 
λούνται μέ κάτι. Σπάνια ρίχνουν 
στον επισκέπτη καμμιά κλεφτή μα
τιά γιά νά τόν περιεργαστούν. Ή 
έκφρασί τους εΐναι σοβαρή, περήφα
νη καί κάπως φοβισμένη.

Άπό τήν κοντοραχούλα τής πλα
γιάς άγναντεύεις πέρα, ένα πλήθος 
κορφές, στημένες ή μιά π ίσο: άπ’ 
τήν άλλη. Πάν’ άπ’ δλες ή Καράβα, 
ή ψηλότερη κορυφή τών Άγράφων. 
Καθώς τήν βλέπεις άπό μακρυά, μοι
άζει, αλήθεια, μέ καράβι, πού αρμε
νίζει στό γαλάζιο θόλο τ’ ουρανού.

ΗΑ’ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδας) 
5. Λαμέρας ’Ιωάννης
6. Μπαϊρακτάρης Θεοχάρης
Ί. Νικολάου Νικόλαος
8. Παναγής Γεώργιος
9. Παύλου Πελαγία

10. Πετράς Βασίλειος
1 1. Σαράφης Άνδρέας
12. Τζιζής Αντώνιος 
ί3. Τζακώνη Μαρία 
14. Τσίλλερ Μιχαήλ 
15. Χατζηπαναγιώτου Ματθίλδη.

Διά τήν Εξελεγκτικήν Επιτροπήν 
1. Βαμβακόπουλος Γεώργιος
2. Θεοδοσιάδης Μάνος

4. Μουσαίος Πλάτων
5. Χατζή Κωνσταντίνου Μιχαήλ.

Ακολούθως ή Εφορευτική Επι
τροπή μέ Πρόεδρον αύτής τόν κ. Βα
σίλειον Παναγήν, προέβη είς τήν δι
αλογήν τών ψηφοδελτίων, συντάξο> 
σα περί του αποτελέσματος τό σκε- 
τικόν Πρακτικόν, συμφώνως πρός τό 
όποιον έψήφισαν έν συνόλφ πενήντα 
μέλη, εύρέθησαν δέ έγκυρα ψηφοδέλ
τια 48 καί άκυρα 2.

Έξ αυτών έλαβον ψήφους κατά 
σειράν επιτυχίας των οί κάτωθι :

Διά τό Διοικητικόν Συμβουλιον :
1. Βελισσαρίου Ρένα· 45
2. Σαράφης Άνδρέας 44
3. Τζιζής Αντώνιος 42
4. Γεωργαλίδου ’Αντιγόνη 42
5. Λαζαρίδης Μιχαήλ 40
6. Ζαμπάκη Δέσποινα 39
7. Παναγής Γεώργιος 34
8, Πετράς Βασίλειος 29
9. Τζακώνη Μαρία 28

10. Χατζηπαναγιώτου Ματθίλδη 27
11. Λαμέρας ’ I ωάννης 19
12. Νικολάου Νικόλαος 17
13. Παύλου. Πελαγία 17
14. Τσίλλερ Μιχαήλ 12
15. Μπαϊρακτάρης Θεοχάρης 8.

Διά τήν Εξελεγκτικήν Επιτρο
πήν :

1. Θεοδοσιάδης Μάνος 44
2. Μουσαίος Πλάτων 34
3. Γεωργίου Γεώργιος 25
4. Χατζή Κωνσταντίνου Μιχαήλ 21
5. Βαμβακόκουλος Γεώργιος 1,0

Τό νέον Διοικητικόν Συμβούλων 
άπαρτίζουν οί ένδεκα πρώτοι κατά 
οειράν έπιτυχίας μέ Αναπληρωματι
κούς τους δύο πρώτους έπιλαχόντας, 
τήν δέ Εξελεγκτικήν Επιτροπήν οί 
τρεις πρώτοι =μέ άναπληρωματικούς ί 
τούς δύο τελευταίους.

Έφ’ ώ συνετάγη τό παρόν Πρα- ; 
κτικόν, δπερ άναγνωσθέν ύπογράφε-; 
ται ώς έπεται

Ό Πρόεδρος
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

Ή Γραμματεύς
Χρυσώ Κωνσταντινίδου—

Γεωργαλίδου

Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως . . 
Συνδρομαί εφημερίδας «ΛΙΒΙΣΙ» ... 
Σύνδρομα! συλλόγου.............................
Δωρεαί, εισφορά! ενισχύσεις · ·...........
Συμμετοχή Συν)σμού είς τά έξοδα γρα

φείου (ένοίκιον, τηλεφ., κοινοχρ., φω- 
τισμ., καθαρ..) . . . ...................

Καθαρόν προϊόν Συνεστιάσεων κτλ.. . .
» » Εκδρομών .......

Δωρεαί διά φιλανθρωπικούς σκοπούς . . 
Διάφορα έξοδα ........................................

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Άπο το ημερολόγίον τοΰ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΣΙΚΟΥ

(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας) 
σύνταγμα τού Πλαστήρα καί συμ- 
πολεμοΰν καί αυτοί.

Πρόσφυγες συνεχώς, έρχονται στήν 
Σμύρνην. Άλλοι έρχονται μέ τόν 
σιδηρόδρομον, άλλοι μέ κάρα καί 
άλλοι μέ τά πόδια. Ό καθείς κου
βαλά μαζύ του δ,τι ή μπορεί. Τά ξε
νοδοχεία καί τά διάφορα ιδρύματα 
έχουν γεμίσει. Πολλοί πηγαίνουν 
καί σέ συγγενικά καί φιλικά των σπί
τια καί άλλοι σέ σπίτια άγνωστων. 
Πολλοί κοιμούνται στούς δρόμους. 
'‘Όσα πλοία έρχονται γεμίζουν καί 
φεύγουν μέ κόσμον. Τά καΐκια πρό 
πάντων που έρχονται άπό τά γύρω 
νησιά αύτά πρό πάντων γεμίζουν ά
με σως κόσμον πού θέλει νά φύγη. 
Μέχρι στίς σκάλες τών καταρτιών ά- 
ναριχώνται οί άνθρωποι πού φεύγουν 
j έ τά καίκια. Φαίνεται πώς ή κυ- 
βέρνησις εΐχεν έπιτάξει δλα τά 'Ελ
ληνικά πλοΐα πού φορτώνουν μόνον 
τραυματίας καί στρατιώτας. Πολλοί 
πού έρχονται άπό τό εσωτερικόν καί 
τά πέριξ γεμίζουν αραμπάδες μέ σα- 
κειά σύκα καί σταφίδες καί τά φέρ
νουν στήν Σμύρνην νά νά πωλήσουν 
νά πάρουν τό άντίτιμον, νά εύρουν 
πλοΐον ή κάΐκι καί νά φύγουν. Ό 
τφοιάτάμενός μας δίδει- διαταγήν

Ο
Ε Π ΓΠ ΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟX

Τό Διοικητικόν ϊϋμβούΑιον τοΰ 
Συ&λόγοΐί είς τήν νεΑευταίον ©ονε- 
όρίαοϊν του τής 12ης Ιουνίου άνεκή- 
ρυξε παμφηψεΐ τόν κ. Μιχαήλ Πανη- 
γύρη*  Επίτιμον Πρόεδρον τοΰ ΧνΑΑό- 
γου λόγω τών πολλαπλών υπηρεσιών 
τάς όποιας προαέφερεν είς τόν Χώλ- 
λογον ώς Πρόεδρος αότοΰ κατά τά τε
λευταία έτη.

ο ΛΟΓΟΣ TOY ΤΙΩ1 ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΗΓΥΡΗ

(Συνέχεια έκ τής 1ης ΣεΆίδοό) 
τού Συλλόγου μας, αψηφώντας 
κόπους και 'θυσίες. Νά εξυπηρε
τούμε μέ άλλα λόγια τούς σκοπούς 
πού θέτει τό Καταστατικό μας.

Στον τομέα τής περιθάλψεων 
εΐχε χορηγήσει ή αποχωρούσα Δι
οίκηση ήδη ρουχισμού και χρη
ματικά βοηθήματα στις παραμο
νές τών μεγάλων εορτών τού δω- 
δεκαημέρου σέ οικογένειες συμ
πατριωτών μας.

Πρός τόν σκοπόν τής άλληλο- 
γνωριμίας τών συμπατριωτών 
μας και τής καλλιέργειας δεομών 
συμπάθειας και αγάπης μεταξύ 
των, άλλά και γιά τή διατήρηση 
τής Ιστορίας και τών παραδόσε- 
ων τής Πατρίδας μας, ώργάνω- 
σε και έπραγματοποίησε κατά 
καιρούς ή αποχωρούσα Διοίκηση 
τις ακόλουθες έκδηλώσεις:

Τίς καθιερωμένες ετήσιες θρη
σκευτικές τελετές μέ αρτοκλασία 
σέ ανάμνηση τοΰ έορτασμοΰ τής 
ήμέρας τών Ταξιαρχών στό Λι- 
βίσι· Τό καθιερωμένο ομοίως χο
ρευτικό τσάϊ στις αρχές τοΰ νέου 
έτους μέ κοπή τής Βασιλόπιττας, 
άποκρηάτικες συνεστιάσεις καί 
εκδρομές σέ διάφορα τοπία τής 
’Αττικής.

’Έδωσε τό «παρών» σέ άλλες 
εκδηλώσεις γενικού ενδιαφέρον
τος. ’Ήτοι: Κατόπιν προσκλή- 
σεως τοΰ Δήμου Αθηναίων, που 
εΐχε προκαλέση ή Διοίκηση, εΐχε 
παραστή στήν τελετή της θεμε
λιώσεις τών λουτρών Άλκιβ. 
Σαράφη. Τήν τελετή χαιρέτισε 
ή Διοίκησις διά τοΰ Προέδρου

9.888,10
18.545,20 
15.545.— 
59.480.”

14.760.—
4.917,50

170.—
1.583,30
1.185.—

Εξοδα εφημερίδας «ΛΙΒΙΣΙ» .. .... 
’Ενοίκια γραφείου...................................

Κοινόχρηστα, τηλεφ., φωτισμ., καθαρ. 
Είς Φιλανθρωπικούς σκοπούς..............
Δικαιώματα ποσοστών 20% καί όδοιπο- 

ρικά έξοδα τής είσπράκτορος ....
Δι’ ένίσχυσιν έκδόσεως βιβλίων λαο- 

γραφικών, καθώς καί αγοράν εντύ
πων έξ ειδικών πρός τούτο χορηγιών 

Γραφική ύλη, έκτυπωτικά ......................
Εξοδα γενικών συνελεύσεων ... .... 

Διάφορα έξοδα ....................... ...........
Υπόλοιπον εις νέον, προς έξίσωσιν ..

126.074,10 

ί ρτούς μεσίτες όπως άγοράζουν όσην 
; ποσότητα σταφίδος καί σύκων ευ- 

ρουν. Μέ φωνάζουν έπάνω στά γρα
φεία διά δευτέραν φοράν (τό πρωί 
ήτο διά τάς 150 γυναίκας) καί μού 
λέγουν νά ετοιμάσω μίαν άποθήκην 
πού εϊχαμεν κλειστήν στό βάθος 
τών αποθηκών καί έκεΐ νά στέλλω 
τά σακκιά τών σταφίδων πού θά ά- 
γοράζαμεν έκτάκτως καί τά όποΐα 
θά έμεναν ώς στόκ. Καί τώ- 
ρσ έκτος πού έχω· νά πσραλαμβάτ 
νω τά σα-κκιά τής τακτικής έργασΐας 
καί τά όποΐα έκάστην παρτίδα πρέ
πει νά στέλλω στό κατάλληλον τμή
μα δι’ επεξεργασίαν, έκτος. τό 
πρωΐ πού μού ανέθεσαν νά επιβλέ
πω καί διευθύνω τάς γυναίκας στό έ
πάνω πάτωμα τώρα μου άναθέτουν 
καί τρίτη, δουλειά νά παραλαμβάνω 
τίς έκτακτες αγορές τών σακκιών 
πού θά έμεναν ώς στόκ.

’Άρχισαν νά καταφθάνουν και α
ραμπάδες μέ σακκιά σταφίδας από 
αυτά που θά έμεναν ώς στόκ.~ Δύο 
συνεργεία μέ καντάρια συνεχώς ζυ
γίζουν αύτά τά σακκιά, βγαίνει δ λο 
γαριασμός καί ό δικαιούχος τραβα 
στό ταμεΐον δπου γίνεται ουρά διά 
νά έρθη ή σειρά του νά πληρωθή. Ή 
ούρά τών αραμπάδων σήμερα συνε
χώς κρατά περί τά 200 μέτρα. Πρέ-

της καί. υπογράμμισε τόν ενθου
σιασμό και τήν ΰπερηφάνειά της 
γιά τό θεμελιοόμενο έργο, διότι ό 
διαθέτης αείμνηστος 'Αλκιβιάδης 
Σαράφης ήτο έπίλεκτον τέκνον 
τής κάποτε ακμαίας άλλά μετέ- 
πειτα μαρτυρικής Πατρίδας μας 
Μάκρης.

Παρευρέβη και έτίμησε στό 
κόψιμο τής Πίττας, πού είχε δρ- 
γανώσει ή τοπική επιτροπή Ν. 
Μάκρης.

Είχε εκπροσωπήσει τό Σύλλο
γο κατόπιν προσκλήσεως στό πο
λιτικό μνημόσυνο, πού είχε τελε- 
σθή στήν έστία Ν. Σμύρνης μέ 
τήν ευκαιρία τής έκατονταετηρί- 
δος άπό τής γεννήσεως (23—8 
—864) τοϋ αειμνήστου Ελευό. 
Βενιζέλου.

Γιά νά έρχεται τέλος σέ επα
φή ή Διοίκησις μέ τή μεγάλη μά
ζα τών συμπατριωτών μας κατέ
βαλε προσπάθεια καί έπέτυχε νά 
συνεχίζεται ή έκδοση τής εφημε
ρίδας μας «Λιβίσι» δ'σο τό δυνα
τό συχνότερα, διότι, δπως θά α
κούσετε ευθύς άμέσως άπό κ. 
Άνδρ. Σαράφη ταμία τοΰ Συλ- t 
λόγου μας άπό τοΰ Ν)6ρίου π. 
έ, ή έκδοσή της άφίνει άτυχΰίς 
παθητικό· Λυπηρή βέβαια αύτή 
ή διαπίστωσις, άλλ’ δς έλπίσουμε 
δτι ή έκδοσή της θά συνεχισθή 
συχνότερα μέ τήν πρόθυμη υπο
στήριξη δλων μας.

Αύτά σέ πολύ γενικές γραμ
μές, αγαπητοί συμπατριώτες εί
ναι τά πεπραγμένα διετίας τής 
Διοικήσεως, πού αποχωρεί.

28.574,50 
16.800. — 
10.623,80 
14.960.—

6.840.”

25.000.”
423,60
536.”

4.445.05
17.871,15 

126.074,10

πει νά έχοο τά μάτια μου δεκατέσσα- 
ρα μήν μοΰ γίνει κανένα, λάθος. Εύ- 
τυχώς τά καταφέρνω περίφημα καί 
έτσι δέν γίνεται κανένα λάθος. Ό 
χρηματιστής τής έπιχειρήσεως πού 
έχει τό γραφεΐον του κάτω άπό τήν 
«Μπάνκ : I μπέριαλ Όττομάν» συνε
χώς τραβάει χρήματα άπό τήν τρά
πεζαν καί μέσα σέ βαλίτσες στέλλει 
συνεχώς μέ 2 υπαλλήλους τά χρήμα
τα στον ταμίαν μας διά νά πληρώνη. 
Ό ένας υπάλληλος έρχεται καί ό άλ
λος φεύγει. Καί ό ταμίας μας συνε
χώς πληρώνει.

ΜοΛ/θάνομεν δτι ήρχισαν νά φορ
τώνουν τά άρχεΐα. Ή Αγγλική σκά
λα τών σιδηροδρόμων που εύρίσκε- 
ται στήν Πούνταν εΐναι γεμάτη μέ 
πλοΐα τά όποια συνεχώς φορτώνουν 
τραυματίες, στρατιώτες, υλικόν.Στήν 
φόρτωσιν τών πλοίων εργάζονται 
στρατιώτες, εργάτες καί Τούρκοι αι
χμάλωτοι. Καί κατά μήκος τής Προ
κυμαίας έχουν αράξει πλοΐα πού φορ 
τώνουν.

Μέσα στίς διαδόσεις πού κυκλο
φορούν μιά άπό δλες λέγει δτι ό 
στρατός μας θά στσθή έκεΐ πού (ό
ρισε ή συνθήκη τών Σεβρών.

ΣΑΒ ΒΑΤΟΝ 20 Αύγουστου 1922 
Έρ·)αζόμεθα φουλ άλλά ή κσ.οο.ά 
μας είναι μαυρι; άπό τά γεγονότα. 
Τά άνακοινωθέντα πού διαβάζομεν 
στις έψημερίϋες εΐναι όλο καί χειρό
τερα. Ό καυ,^ενος ό Άντώνησ ζητά 
άπό εμένα παρηγοριά καί’ ά ατό 
τήν άλλην νψαι απαρηγόρητος Ό 
Άντώνης μου λέγει περνώ όλες τίς 
έφημερίίλς μήπως εϊδομεν καμμίαν 
καλλιτέραν ε'ιυ.ΐσ.ιν. Άλλά δυστυχώς 
ή μία εϊδησις εΐναι χειρότερα άπό 
τήν άλλην. 'Ο συνάδελφός μου ό 
Δήμος καθώς καί ό Πέτρος τα έχουν 
κυριολεκτικός χαμένα. Ό Δήμος μου 
λέγει δέν ήρτορώ πλέον νά έργασθώ 
δεν εχω { ύαλο. Μόνον ό κύριο,; Μι- 
χαλάκης ό ό ευθυντ: ς । :r- άν καί αύ
τός εΐναι λυπημένος εργάζεται σκυ
λίσια. Νομίζει κανείς δτι θέλει ή 
δουλειά νά τελείωση άν εΐναι δυνα
τόν σέ μιά ώρα (καί εΐναι άρκετά ή- 
λικιωμένος).

"Ένας Τούρκος βλέποντας τόν Άν- 
τώνη τόσον στενόχωρη μένον τού λέ
γει Τούρκικα : Τί έχεις Άντώνη έ- 
φέντη καί είσαι τόσον στενοχωρημέ
νος ; Ό Άντώνης τού λέγει ότι έρ
χεται ό Κεμάλ καί ,θά μάς σφάξη 
εμάς τούς "Ελληνας. Ό Τούρκος τού 
λέγει δτι δέν πιστεύει νά συμβή ένα 
τέτοιο πράγμα άλλά λέγει του Άν
τώνη έάν ειδής τίποτε κακό νά συμ- 
βαίνη νά πάρης τήν οίκογένειάν σου
καί νά έλθης στο σπίτι μου νά κρυ- 
Φθής.

Έγώ γιά μιά στιγμή πού έχω 
κάλμα στήν δουλειά μου πετιέμαι έ
πάνω νά ίδώ τί κάνουν αΐ γυναίκες 
που έργάζονται. Μόλις ανεβαίνω καί 
κάνω μιά βόλτα μερικές περνούν τό 
θάρρος καί έρχονται κοντά μου καί 
μέ έρωτούν : Τί θά άπογίνωμεν όταν 
έλθουν οί Τούρκοι ; Πού πρέπει νά 
καταφύγωμεν διά νά σωθώμεν; Πολ
λές άπό αύτές κλαίουν. Τί νά τούς 
άπαντήσω έγώ πού καί έγώ τά έχω 
χαμένα ; Προσπαθώ νά τούς παρη
γορήσω όπως πρό ολίγον ήκουσα 
τόν Τούρκον νά παρηγορή τόν Άν- 
τώνην.

Τούς λέγω νά κοιτάζουν τή δου
λειά τους καί δέν πρόκειται νά συμ
βή τίποτε. Μέσα σ’ αύτές τις γυναί

ΕΚΔΡΟΜΗ ΕΙΣ ΚΡΥΑΝ ΒΡΥΣΙΝ |
Κατόπιν τής μεγάλης επιτυχίας τήν όποιαν el- ί 

χεν ή πρώτη επδήλωσις τοΰ πρώτου Διοικητικοί ! 
Συμβουλίου τοϋ Συλλόγου μέ τή εκδρομήν εις Λεν- | 
καντΐ Βασιλικών Εύβοιας ώς και έκδηλωΟείσης έπι- ί 
θυμίας πολλών μελών άπεφασίσθη μία εκδρομή gig |

ΚΡΪΑΝΒΡΪΣΙΝ I

Εύβοιας

πρός έπίσκεψιν τών έκεΐ έγκατεατημένων πατριω
τών μας τήν

ΚΥΡΙΑΚΗΝ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Πληροιρορίαι καί δηλώσεις συμμετοχής είς τά 
Γραφεία τοΰ Συλλόγου.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ
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/iKOU 'll‘<-.ple./lU>AUvOu/ iiuu c,u~ 

wuo.pXOL·»' ν.^νυνς*.,  Uiu. vu. till-
txxi oiix πρν»υ/Μ|μΐΛ“

IU, Μ|.ς καηης Λ ν α τ ρ ο φ η ς.
ο. ιΝα μην άπονο ιαςουν απο τας 

uu.viv'j «,ιοους συγκεντρώσεις που 
υημιυυργΜ· Ίυ χ-χο/νειο,. γι^Ή αυ- 
ι*·.ς  είναι τροπον τινα, ενα «.πιμαρ- 
ψωιΊκυ ι ίανεπιστημιο με /να^κο χα~ 
ρακ ι ηρα.

ή·. ι\ α συνεργάζονται 
με τους υιοασκαΔους των παιοιων 
ιούς με πνεύμα αμοιοαιας εμπιστο
σύνης, κατανοησεως καί αγαπης οια 
ιην irpoooo των παιοιων τους στην 
Λγω/η και Μόρφωση, καί

ο. in α π ε. ρ ι ο α λ λ ο ν ν ε 
με υυμπαυεια και ιοιαςουσα στοργή 
και τιμή τους οιοασκαΛους των παι- 
οιων τους, γιαπί ο- αυτους εμπιστευ-
ονται τον α η σ α υ ρ ο της 
οικογένειας τους καί ποτέ 
να μη κατακρίνουν το έργο του Σχο
λείου και τους ο;Λους με αυστηρό
τητα, χαιρεκακακια, μίσος πρωτό
γονο μπροστά στα παιοια τους για 
να μη κΛονισση η εμπιστοσύ
νη τους καί υποΟιϋασθη τ α 
κύρος του ΐ.χολείου καί τών 
εκπαιδευτικών, ιΐατί όπως τονίςει 
ή παιοαγωγος κ. Αγλαΐα ΜεταλΛί- 
νου. «η συμβολή τής 
Οικογένειας στήνα
γωγή του π α ι δ ι ο υ ε ΐ- 
ν α ι απαραίτητη καί 
π ο λ ύ τ ι μη συγχρόνους.
Οταν ή οικογένεια ώδιαφορει, ή καί 

ώς συμϋαίνει πολλές φορές, άντιδρά 
με τούς τρόπους της στην αγωγή 
του παιδιού, τό έργον τής άγωγής 
είναι άχαρι καί δέν μπορεί νά πε- 
τύχή τόν σκοπόν του».

Β ιβλιογραφία
1, Μάννα καί Αγωγή ’ I ωάννου 

Ξηροτύρη Θεσ)νίκης 1955.
2. Οι Σταθμοί τής Άγωγής 
Μωρίς Ντεμπές ΆΘήναι 1^57.
3. Ή αγωγή στήν οικογένεια 

Σπυρίδωνος Ράλλη Άθήναι ί 957.
4. Τά παιδιά μας στό Σχολείο 

Ρομπέρ Ντοτρένς μετ. Τακά Τρίκα- 
λα 1962.

5. "Ενας άγνωστος κόσμος, τά 
παιδιά μας Άντρέ Άριφρυ μεν. Πα- 
γιατάκη, 1952,

6. Τό παιδί, ένας άγνωστος κό
σμος έκδοσις τής Ζωής Άθήναι 
1957.

7. Θέματα Παιδείας καί Πολιτι
σμού Θεοδ. Χαραλάυπουό Άθήναι 
1955.

8. Παιδαγωγικά συνέδρια Λαγκα
δά (Συλλόγου) Θεσ)νίκης 1952.

9. Προβλήματα Σχολείου — Οι
κογένειας Δημ. Μ,πάοκουλη Άθήναι 
1953.

ΙΟ. Σχολεΐον καί Οικογένεια Γε
ωργίου Παλαι ολόγου Άθήναι- 193>0·.

11. Τό έγκόλπιον τών Γονέων. 
Παν. Δημοπούλου Άθήναι 1924,

12. Πρακτικές συμβουλές Ανα
τροφής τής Φράγκου Άθήναι 1936.

13. Εισαγωγή είς τά Παιδαγωγι
κά Νικολάου ΈξαρχοΊτούλου Άθήναι 
1934.

14. Γύρω άπό τό έργο του Σχο
λείου και του Διδασκάλου, βιβλιο
θήκη Διδασκαλίας Όμοσπον&ίας 
'Ελλάδος, Άθήναι 1954.

15. Τά παιδιά καί ή Σχολική τους 
Ζωή Άρ. Άσπιώτου. Άθήναι 1963.

ΣΤΕΦ. ΙΟΡ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Διδάσκαλος

τοϋ 19ου Δημοτικού Σχολείου Β' 
Περιφέρειας Θεσ)νίκης.

κες πού έργάζονται είναι Έλληνίδες, 
Τουρκάλες, Εβραίες καί -Αρμένι
σες. Μεταξύ αϋτΰν ύπάρχουν ’Αρμέ
νισες πού ήλθαν στήν Σμύρνην πρόσ 
Φυγές άπό τήν Κυλικία όταν πρό ό~ 
λίγου καιρού έφυγαν οί Γάλλοι άπό 
έκεΐ. ’Έφυγαν άπό έκεΐ καί ήλθαν 
στήν Σμύρνην πρόσφυγες διά νά 
γλυτώο-ouv άπό τους Τούρκους καί 
νά τώρα κινδυνεύουν διά δευτέραν 
φοράν. Βλέπω μεταξύ αυτών τών 
Άρμενισών μερικές πού εΐναι άρκετά 
νέες καί ώραΐες. Έγώ πάλιν άφού 
έκανα μιά βόλτα τούς μίλησα όσον 
μπόρεσα πιο παρηγορητικά καί τέ
λος κατέβηκα. Κατεβαίνοντας κάτω 
ευρίσκω τόν Γιάννην καί τόν Χρίστον 
'εΐναι συνάδελφοί μας) μέ τίς οίκο- 
γένειές τους έτοιμοι νά φύγουν. ’

Συνέχεια στό Ιπόμενο
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ΚΜΪΡΓΙΟ ·3ί38«9
Μιά νέα ηβρίοδος άρχίζβι πάλι για τον Σύλλογο. Μιά 

νέα περίοδος μέ μεγαλύτερες ίλπίδες καί περισσότερες 
προοπτικές άπό κάθε άλλη προηγούμενη.

Τά παληά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου πλαισιώ
θηκαν κι’ άπό νέα καί μέ καινούργια φτερά ξεκινούν γιά 
πιο 'ουσιαστικές έπιτεύξεις.

Εΐναι αλήθεια πώς τά νέα μέλη είναι λίγα χάρις στήν 
απροθυμία τών πατριωτών νά έργασθοϋν γιά τά κοινά. 
Άλλά δταν τό μικρό, άριθμητικώς, αύτό ποσοστό τό άπο-
τελούν πρόσωπα τής αξίας κι’ ένεργητικότητος τοΰ Βου- 
λευτοΰ Αθηνών κ.’ Αντωνίου Τζιτζή καί τοϋ κ. Β. Πέτρα, 
είναι βέβαιο πώς ή παρουσία τους θά δώση καινούργια 
δύναμη καί στά παληά,*  κουρασμένα πιά, μέλη τοϋ Διοικη
τικού Συμβουλίου.

Ή στήλη αύτή δμωζ. πού πάντα τονίζει τήν αλήθεια, 
δσο πικρή κι*  άν εΐναι, βρίσκεται -πάλι δυστυχώς σήμερα 
στή δυσάρεστη θέση νά έκθεση τήν πικρία της γιά τήν 
άπογοητευτική εικόνα πού παρουσίασε ή τελευταία Γενική 
^υνέλευσις του Συλλόγου. Ή απουσία πολλών μελών και 
ή απροθυμία τους νά εκθέσουν υποψηφιότητα, ανάγκασε 
πολλά άπό τά παλαιά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου 
νά αναθεωρήσουν τήν απόφασή τους περί άποχωρήσεως 
και νά έκθέσουν έκ νέου υποψηφιότητα διά νά περισωθή 
δτι μέ τόσους κόπους καί προσπάθειες δημιουργήθηκε ώς 
σήμερα.

Πολλές φορές ώς τώρα ζητήθηκε άπό τά κατά και
ρούς Διοικητικά Συμβούλια ή συμπαράσταση όλων τών 
πατριωτών πρός τόν Σύλλογο, Δυστυχώς δμως δέν εύρι- 
σκε τήν ανάλογη ανταπόκριση πάντοτε,

Νά ελπίσουμε πώς θάχουν καλλίτερη τύχη οί εκκλή
σεις τού νέου /διοικητικού Σουμβουλίου; ’Ίσως. , Επειδή 
θάχη καί τήν οικονομική δυνατότητα^νά έπιτελέση μερι
κού, ς προγραμματισμένους άπό καιρό, σκοπούς, ή πραγμά
τωση τών οποίων θά δώση μιά χειροπιαστή απόδειξη τοΰ 
έπιτελουμένου έργου, και νά καταρρίψη καί το Ισχνό επι
χείρημα μερικών γιά τή χρησιμότητα ύπάρξεως τοΰ Συλ
λόγου.

Μέ τό επιχείρημα αύτό δέν θάπρεπε ’ίσως ν5 άσχολη- 
θούμε'πάλι, δταν άνθρωποι, καταγόμενοι άτιό τόπους πού 
δέν έχουν νά έπιδείξουν τίποτα άπό Ιστορικής, εθνικής καί 
κοινωνικής πλευράς, έχουν σωματεία πού ανθούν σέ κοι
νωφελή δράση. Έμεΐς πού έχουμε κάθε δικαίωμα νά όπε- 
ρηφανευόμαστε γιά τό παρελθόν καί τό παρόν μας μέ δυ~ 

δμ.ίτηροΰμ^ τόν Σύλ/Χογο πού θάπρεπε ν αποτελη 
έναν συνδετικό κρίκο μεταξύ μας,

Τό κακό είναι δτι πολλοί πατριώται μας δέν έκτιμοΰν 
αύτά τό παρελθόν γιά νά θελήσουν νά. τό τψ/ήσουν. Δέν 
θέλουν νά παραδεχθούν ότι πάνω σ’ έκεΐνο τό λαμπρό υ
πόβαθρο έχουν στηρίξει τό σημερινό παρόν τους. ’Αγνοούν 
ότι τό καλλίτερο κεφάλαια τοΰ παρόντος είναι ή αξιοποίη
ση τής πείρας πού άτομα και λαοί πρέπει ν’ αντλούν άπ3 
τό πηγάδι τού παρελθόντος.

Εύτυχώς αρκετοί άπό μάς εϊτε τάχουν αύτά ύπ’ οψει 
τους εϊτε άπό καθαρά συναισθηματικούς λόγους έχουν συ- 
σπειρωθή γύρω απ’ τό Σύλλογο κΓ Αποτελούν ενα γερό 
πυρήνα πού θά συνέχιση τήν δραστηριότητα του μέ τήν 
βοήθεια τών λίγων ή τών πολλών πατριωτών.

ΡΕΝΑ ΒΕΑΙΠΑΡίδΥ-ΠΑΠΑΝΙΟΗ’ΟΥ

βμβς kas .j^aaaoi
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Κάθομαι στό τρόλεϊ). Πρωί. Πίσω 

μου δυο κυρίες. Ή μιά χλωμή τού 
θανατά, όλο αγωνία. Ή άλλη φυσιο
λογική, ψύχραιμη, άν καί σάν νά διά- 
κρινες κάποια μελαγχολία στά μά
τια, αόρατη και φευγαλέα. Μιλούν. 
Εΐναι οί μόνες πού μιλούν, άρα α
κούω. Άψορμή γιά τή χλωμάδα τής 
πρώτης: τό παιδί φταρνίστηκε πριν 
σκάσει .μάτι ό ήλιος. ’Αφορμή τής 
αγωνίας: εΐναι τό μόνο καί δέ θέλει 
νά κάνει δεύτερο. Οι κυρίες δέν γνω
ριζόντουσαν. Γνωριμία ταξιδιωτική 
ήταν. (Γιά τίς γυναίκες τρόλεϋ καί 
σιδηρόδρομους είναι ένα καί τό αυ
τό). Άπό τυπική εύγένεια ρωτά ή ε
ναγώνια τή ψύχραίιμη, άν έχει παιδί 
κι άν εΐναι καλά. Τό προτελευταίο 
της έχει κακιά άρρώστεια, ό χρόνος 
θά δείξ’η. Ζεματίζεται ή πρώτη,, Τό 
πρωινό φτέρνισμα νικήθηκε κατά 
κράτος. Μέ κάποια υστεροβουλία 
ρωτά πόσα παιδιά έχει ή ψύχραιμη 
κυρία. Έννέα! Χαμογελά ή πρώτη.. 
Ή οικογένεια! διαθέτει άνταλλακτι- 
κά, θά σκέφτηκε, Ό άνθρωτιος πού 
αύτοβασανίζεται άπό μαζωχιστής 
γίνεται σαδιστής σάν δέν του ανα
γνωρίσεις τόν πόνο του, ή τόν τρως 
στίς διαστάσεις. Βλέπεις τό κάθε 
πρόβλημα έχει μιά τρίτη διάσταση 
στό ύποίχονείδητσ κάθε άνθρώπου, 
που ενεργεί σάν παραμορφωτικός 
καθρέφτης, καί τού άλλάζει τίς. δια
στάσεις. Τό μεγάλο πρόβλημα γίνε
ται μικρό και τό μικρό μεγάλο. Τό 
άσκημο όμορφο καί τό όμορφο άσκη
μο. Σχετικότητα. Μπράβο Αϊνστά
ιν.

Χαμογέλασα μέ τή σειρά μου και 
ή σκέψη μου άπαγκιστρώθηκε. Θυ
μήθηκα πώς κάποτε χρώσταγα δυο 
χιλιάδες καί μ' εΐχε πιάσει πανικός, 
καί μιαν άλλη διακόσες καί δέν ά- 
νησυχουσα. Στήν πρώτη περίπτωση 
.δεν δϊχα άντικρυσμα, στή δεύτερη εΐ

χα. ΚΓ όταν είπα στό πρώτο δανει
στή πώς ίσως νά μή του τά έπέ- 
στρεφα τήν τακτή μέρα, κόντεψε νά 
τά τινάξει γιατί δέν εΐχα αντίκρι
σμα. Ό δεύτερος όμως μου εΐπε 
«Επ’ άόριστον δέν τά πήρες, τό ά- 
όριοτο δέν έληξε» καί χαμογέλασε. 
(Χαμόγελα σκορτιά τό άτιμο τ' άν- 
τίκρυσμα). Τρίτη -διάστασι ό παρα
μορφωτικός φόβος και ή καλλωπι
στική ελπίδα. Σχετικότητα. Νά σαι 
καλά Αϊνστάιν. (Συμπάθα με,, τό 
ξέχαοα, "Αν καί, γιά σπάσου, μπο
ρεί νά ’σαι καλά «έκεΐ». Τό μόνο 
πού δε θά μάθουμε είναι άν είσαι 
καλά επειδή είσαι έκεΐ ή επειδή δέν 
είσαι έδώ. Αποχρώσεις).

Φτερά εΐχαν οί σκέψεις μά τσακί
στηκαν άπό μιά φωνή άξιοπρεπή άλ
λά διαπεραστική,

—•Κύριε Είσπράκτωρ, γιατί δέν 
μέ ειδοποιήσατε στό Λυο-σιατρεΐο;

—-Πού νά ξέρω Κύριε; Ειστφά- 
κτωρ είμαι, όχι καφετζού.

—Μην εΐσθε αύθάδης. Είς τά λε
ωφορεία υπάρχει εκφωνητής.

χεθύμανε ό θυμός τοΰ είσπράκτο- 
ρα καί κοίταξε τόν ήλικιωμένο Κύ
ρια καλά καλά, νά καρατάρει τό βα
θμό τής λόξας. Μά ένας νεαρός αύτο 
διορίζεται δικηγόρος του.

—‘Ό Κύριος μπερδεύει τό ΕΗΣ 
μέ τό ΕίΡ.

—Δέ μπερδεύω τίποτα, σ,ναιδέ- 
στατε νεανίο'κε. "Οταν c είσπράκτωρ 
έκφωνει γίνεται εκφωνητής.

Πραμηνυεται καβγάς άνάμεσα 
στην καινούργια καί τήν παλιά γε
νιά μά ό σοφός είσπράκτωρ τή δια
κόπτει μ' ένα βροντώδες «Κολιά- 
τσου!» Έξηνταοκτώ κεφάλια στρέ- 
φουνται στον ηλικιωμένο κύριο, όπως 
στό γήπεδο όταν βσροΰνε πέναλτυ. 
Άκόμο: καί ή αγωνιώδης κυρία ξέ- 
χασε τό έφταπρωϊνό φτέρνισμα. Μά 
ό ήλικιωμένος Κύριος παραμένει α

Η £ ΓΕΗΙΚΗ ΖΥΝΙΛΕΥΖΙΖ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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Της Δ' Γενικής Συνελεύσεως τών μελών τοϋ έν Άθή- 
ναις έδρεύοντος Συλλόγου υπό τήν επωνυμίαν ΕΝΩ- 
ΣΙΣ ΜΑΚΡΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΙΒΙΣΙΑΝΩΝ Η “ΜΑΚΡΗ,, 
τής 16 ης Μαΐου 1965.

Έν ΆΘήναις, σήμερον τήν 1 όην
Μαΐου 1965, ήμέραν Κυριακήν καί 
ώραν 10 ίτ. μ., προσήλθον, κατόπιν 
προσκλήσεις, είς τά έν Άθήναις 
καί έπί τής οδού Σατ&λβριάνδοσ 4, 
Γοαψεΐα του Συλλόγου ΕΝΩΣ Ε Σ 
ΜΑΚΡΗΝΩΝ ΚΑ! ΛίΒΙΣΙΑΝΩΝ 
«Η ΜΑΚΡΗ», τά μέλη αύτου, είς τα
κτικήν Γενικήν Συνέλευσιν μέ θέμα
τα ήμερησίας διατάξεως τά κάτω
θι ■

'>. Λογοδοο ία Πεπραγμένων Διοι
κητικού Συμβουλίου .

2. Έκθεσίς Εξελεγκτικής ’Επι
τροπής.

Άρχαιρεσίαι διά τήν άνάδει- 
ξιν Διοικητικού Συμβουλίου καί Ε
ξελεγκτικής ’Επιτροπής.

Έκ τών νομίμως εγγεγραμμένων 
καί ταμιακός ενημερωμένων μελών 
προσήλθον πεντήκοντα (50). Γενο- 
μένης απαρτίας, έξελέγη διά βοής 
Πρόεδρος τής Συνελεύσεως ό πα
τριώτης καί Βουλευτής ’Αθηνών κ. 
Αντώνιος Τζιζής, δστις, άφού ηνχα-! 
ρίστησε δι’ όλίγων τά μέλη του Συλ- | 
λόγου διά τήν εκλογήν του. έκήρυξε. 
τήν εναρξιν τών έργασιών τής Συνε
λεύσεως,

Ακολούθως έξελέγη Εφορευτική, 
Επιτροπή έκ τών κ. κ. Παντελή 
Χο'ίζηπαναγιώτου, Σίμου Παπαδο- 
πουλου καί Βασιλείου Παναγη, Γραμ 
ματεύς δέ έξελέγη ή κ. Χρυσώ Κων- 
σταντινίδου - Γεωργαλίδου.

Τόν λόγον έλαβε πρώτος ό Πρό
εδρος τοΰ Απερχομένου Διοικητικού 
Συμβουλίου κ, Μιχαή?χ Πανηγύρης. 
δστις άνέγνωσε τήν έκθεοτν πεπραγ
μένων' — ήτις δημοσιεύεται είς άλ
λην στήλην --- έν συνεχεία δέ ό Τα
μίας τού Συλλόγου κ. Άνδρέας? Σα
ράφης βίνέγνωσε τόν ώηολογισ-μον 
του Ταμείου, συμφώνως πρός τό ό
ποιον, το είς πίστωσιν τού Συλλό
γου ύττόλοιττον είς Δραχμάς παρά τή 
Εθνική Τραπέζη τής Ελλάδος καί 
είς χεΐρας του ανέρχεται είς 17.871, 
15 δρχ.

Μετά ταΰτα, ό κ. Μάνος Θεοδο
σιάδης, άνέγνωσε τό πόρισμα του 
ύιτό τής Εξελεγκτικής Επιτροπής 

• γενομένου ελέγχου συμφώνως πρός 
I τό όποιον αι ένέργειαι του Διοικη
τικού Συμβουλίου έκρίθησαν ώς έν 

' άττολύτφ τάξει γενόμεναι.
Ακολούθως ό κ. Πρόεδρος τής Συ 

νελεύσεως κ. ’Αντώνιος Τζιζής, έζή
τησε άπό αύτήν δπως άτταφανθή έάν 
έγκρίνη τά πεπραγμένα τού Διοικη
τικού Συμβουλίου καί απαλλάσσει 

τάραχος. ΚΓ ά νεαρός δέν αντέχει 
στον πειρασμό.

■·—-Κολιάπσου, Κύριε, δέν θά κα- 
τεδήτε;

—Ή Κολιάτσου νεαρέ μου, δέν 
είναι Λυσσιατρείο.

Τά έξηνταοκτώ κεφάλια στρέφουν- 
ται στον νεαρό μά έχει άπο στο μ ω- 
θή. Γυρίζουν στον είσπράκτορα μά 
έχει άποσβολωθή. Στρέφουν ζερβά 
δεξιά σαστισμένα. Κάποιος πρέπει 
νά πεΐ κάτι. Τό κάτι τό λέει ένας 
συνομήλικος του ύποψηφίου γιά τό 
.Λυσσιατρείο.

—ΆΛά άιτομακρύνεσθε άπό τή στά 
ση σας, Κύριε.

■—Μαλάκυνσι δέν έχω πάθει α
κόμα, Κύριε, θά κατέλθω στήν επι
στροφή. '

—Καί ποιός θά πληρώση τό ει
σιτήριο παρακαλώ, (έξανιστατσι ό 
είσπράκτωρ.

—Έσύ, Νά μάθεις νά έκψωνής!
— Νά στό πληρώσω, Κύριος, μά 

μ?ί περιμένεις έκφώνησι. Βρες το μό
νος σου τό Λυσσιατρείο.

Τά έξηνταοκτώ κεφάλια έγειραν 
αναμεταξύ τους. Τόν είπαν τρελλό, 
παλαβό, πεισματάρη, ξεμωραμένο, 
γκαγκά, ένώ ήταν τόσο απλό. Ό 
άνθρωπος ήταν ραντιέρης, Δέν εΐχε 
τί νά κάνει. Εσάς τό τρόλεϋ σάς 
εκνευρίζει. Αύτόν τόν ένθουσιάζει. 
Έξήνταοκτώ άνθρωποι ασχολήθηκαν 
μαζί του. Τρίτη διάσταση: Τρόλεϋ 
στίβος κοινωνικός. Σάν ταυρομάχος 
προχωρεί. Προχωρεί στό κενό. Βρί
σκεται στό «Κενό». Σχετικότητα.

"Εχασα καί γώ τή στάση μου, 
(συνηθέστοτιΌ). Κατέβηκα άφηρημέ- 
νος, περπάτησα άφηρημένος, και 
βρέθηκα πάνω οτά παπούτσια κά
ποιου κυρίου καί τσουγκρίσαμε τά 
κούτελα. Δέν πρόλαβα νά ντραπώ 
γιατί έσκασε στά γέλια.

—Γελάτε;

αύτά, ώς καί τήν Εξελεγκτικήν Έ-
πιτροπήν άπό πάσης ευθύνης, ή δέ 
Συνέλευσις διά βοής ένέκρινε τά πε
πραγμένα του Διοικητικού Συμβου
λίου καί άπεψάνθη υπέρ τής απαλ
λαγής αύτου ώς καί τής Εξελεγ
κτικής 'Επιτροπής, άπό πάσης εύ- 
θύνης.

Έν συνεχεία ό κ. Άντ. Τζιζής έ- 
ξήρε τήν δράσιν τού Διοικητικού 
Συμβουλίου, συνέχαρη αύτό διά τό 
έπιτελεσθέν εργον παρά τάς δυσχέ
ρειας τάς οποίας συνήντησε, ιδιαι
τέρως δέ έπλεξε τό έγκώμιον τοΰ 
Προέδρου αύτού ·κ. Μιχαήλ Πανηγύ- 
ρη καί τής ύπευθυνου διά τήν σύν
ταξιν τής εφημερίδας «ΛΙΒΙΣΙ» κ. 
Ρένας Βελισσαρίου, έξήρε τήν ση
μασίαν τού μνημειώδους λασγραΦτ- 
κού έργου τής κ. Καλλιόπης Μπου- 
γιούκου - Μουσαίου και του αειμνή
στου Κωνσταντίνου Λα μέρα, τά ό
ποΐα, έτόνισε, δέν πρέπει νά λει- 
ψουν άπό κανένα Μακρηνο - Λιβισια- 
νό σπίτι, καί τέλος έξέφρασε τήν εύ- 
χήν δπως τό νέον Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον συνέχιση τήν δράσιν του Συλ 
λόγου είς όλους τούς τομείς μέ ζή
λον καί θέρμην. Ύπεσχέθη δέ δτι 
θά ύπσστηρίζη τόν Σύλλογον οικο
νομικός καί δι’ ιδίων του μέσων καί 
δι’ ολίγων πόρων είς τρόπον ό5οπε 
νά δυνηθή ό Σύλλογος νά άποκτήση 
ευπρεπέστερα γραφεία, έντευκτήριον 
κ.λ.π.

Έτόνισε ιδιαιτέρως ότι όλοι ο< πα 
τριώτ-αι πρέπει νά πλαισιώσουν τό 
Συμβούλιον μέ τήν συμμετοχήν των 
είς τάς διαφόρους εκδηλώσεις του 
Συλλόγου, διά ιών όποιων, επιτυγ
χάνεται. ώς γνωστόν, ή σύσψιγξις 
τών σχέσεων μεταξύ τών πατριωτών 
καί έφερεν ώς παράδειγμα άλλους 
τοπικούς Συλλόγους, ot όποιοι ίσως 
δεν έχουν νά έπιιδείξουν τόσα σημαί
νοντα πρόσωπα ώς ή πατρίς μας, έν 
τούι'οις δμως διά τής συντονισμένης 
εργασίας των έχουν επιτύχει πολλά. 
Επίσης έξέφρασε τήν γνώμην ότι 
παράλληλα μέ τήν καθιερωθεΐσαν 

θρησκευτικήν εορτήν τών Ταξιαρχών, 
τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον πρέ
πει νά όρίση καί έτέραν έτησίαν τε
λετήν είς μνήμην τών ύπέρ πατρίδος 
πεσόντων πατριωτών μας θυμάτων 
τής Τουρκικής βαρβαρότητας .

Μετά τό πέρας τής όμιλίας του, 
ό κ. Τζιζής έζήτησε τήν άδειαν δπως 
άποχωρήση τής συνελεύσεως λόγφ 
επιτακτικής άνάγκης καί λόγφ τού 
ότι. παρακληθείς έθεσε υποψηφιότη
τα ώς μέλος τού Διοικητικού Συμ
βουλίου του Συλλόγου, παρακαλέ- 
σσς τόν Πανοοιολογιώτατσν ’Αρχι
μανδρίτην κ. Δαμασκηνόν Λαζαρί- 
δην όπως τόν άντικαταστήση, δστις
καί έδέχθη.

Ό Πανοσιολογιότατος κ. Λαζα- 
ρίδης ώμίλησε μέ τό αύτό πνεύμα 
ώς καί ό κ. Τζιζής, συστήσας σύμ
πνοιαν, ομόνοιαν καί συμπαράστασιν 
όλων τών πατριωτών διά τήν καλλι- 
τεραν εύόδωσιν τών ο'κοπών τού Συλ 
λόγου.

Κατόπιν έλαβε τόν λόγον ή κ. Ρέ
να Βελισσαρίου, ή όποια ηύχαρίστη- 
σε τούς προλαλήσαντας διά τούς έ- 
παίνους μέ τούς όποιους τήν περί έ
βαλαν έξήγησε δέ τούς λόγους διά 
τούς όποιους ή έψημερίς δέν έκδίδε- 
ται τακτικότερα, ώς θά έπεθύμει.

Έν συνεχείς: έζήτησε τόν λόγον 
ό κ. Βαμβακόπουλος, ό όποιος έρ- 
ριψε τήν ιδέαν καδιερώσεως γαμή
λιου δώρου είς τούς νυμφευόμενους 
πατριώτας μας.

Μετά τό πέρας τών ομιλιών έγέ- 
νετο ή έγγραφή τών υποψηφίων είς 
τόν έπί τούτω άνηρτημένον πίνακα’, 
δστις ήτο θεατός ύφ’ δλο^ν τών ττα- 
ρευρίσκομένων μελών τοΰ Συλλόγου 
καί έπηκολούθησε μυστική ψηφοφο
ρία, παραταθεΐσα έως τήν 13ην ώ
ραν.

Τά ονόματα τών υποψηφίων εΐχον 
ώς έξης :
ΐ. Βελισσαρίου Ρένα
2. Γεωργαλίδου Αντιγόνη
3. Ζαμπάκη Δέσποινα
4. Λαζαρίδης Μιχαήλ

(Σίυνέχε^α ·εί.ς τήν 4η σελίδα)

—"Οτι σκεφτόμουνα άν πρέπει 
νά γυαλίσω τά παπούτσια μου ή ό- 
χι !

Χάρη σέ σάς βγήκα άπό τά δί
λημμα. Σάς είμαι ύπόχρεως.

’Έμεινα ώρες ακίνητος ένώ τό γέ
λιο του μου σπιρούνιαζε τ’ αφτιά. 
Αδύνατο νά βρώ μιά τρίτη διάστα- 
σι στο χαρούμενο πάτημα τών κα
λών. Άνθρωπος — φαινόμενο χωρίς 
υποσυνείδητα.Ή πρακτικότητα έφαγε 
τήν σχετικότητα. Αϊνστάιν τήν πά- 
θαμε!

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

βκθβος:
ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΥ" Η ΜΑΚΡΗ"

Έν Άθήναις τΓ] 10η Μαΐου 
1965, συνελθύνΐα τά μέλη της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής τοΰ 
Συλλόγου «Η ΜΑΚΡΗ», άπαρ- 
τιζομένη έκ τών κ.κ. Μάνου Θεο- 
δοσιάδιμ Γεωργίου Γεωργίου και 
ΙΙλάτωνος Μουσαίου, προέβη- 
οαν είς τόν έλεγχον τών λογιστι
κών βιδλίων τοΰ Συλλόγου διά 
τήν χρήσιν 1963- -1965.

Διεπιστώθη δ'τι ή διαχείρισις 
έκινήΟη εντός τών πλαισίων τών 
οίκσνομικών δυνατοτήτων τοΰ 
Συλλόγου, εύρέβησαν δε άπαντα 
τά έξοδα δεόντως δικαιολογημέ
να καί έν ιλγαδή τάξει. Ή χρή- 
σις παρουσιάζει μίαν υπεροχήν 
εσόδων, έναντι τής προηγούμενης 
χρήσεως, όφειλομένη κυρίως εις 
τάς Κρατικός χορηγίας, αί δποϊ- 
αι έπετεΰχθησαν, χάρις εις τάς έ- 
νεργείας τοΰ συμπατριώτου 6ου- 
λευτοΰ Αθηνών κ. Αντωνίου 
ι ςιζή, ες ών 25-000, έχορηγή- 

όησαν διά τάς λαογραφικάς ερ
γασίας καί. διετέθησαν διά τήν &- 
γοραν τών δυο εκδόσεων τής πα
τρίδος μας, τά δέ υπόλοιπα διά 
την καλυψιν άλλων δραστηριοτή
των τοΰ Συλλόγου, αί δποΐαι άλ
λως θά παρέμεινον ακάλυπτοι.

Π αρατηρεΐται μία κάμψις είς 
ι-μ εισπραςιν των συνδρομών, 
τοΰ Συλλόγου έκ τής ΈφημερΓ 
όος, όφειλομένη ώς μας έδηλώ- 
θη, είς τήν αδυναμίαν τής είσ- 
πράκτορος, νά έπισκέπτεται συ
χνά ιούς συνδρομητής. Επειδή 
τούτο αποτελεί γενική αδυναμίαν 
ιών συλλόγων, οΐτινες κινούνται 
δι’ ατομικών είσπρακτόρων, είση- 
γουμεθα όπως αί εισπράξεις, α
νατεθούν είς επίσημον είδικευμέ- 
νην Εταιρίαν ώς π.χ. Ο ΚΡΙ
ΚΟΣ, χάρις είς τήν όποιαν μεγα
λύτερος αριθμός συνδρομών θά 
είσπραχθή λόγω τής συστηματι
κής του δργανιόσεως και άπό 
πλευράς λογιστικής τάξεως θά δι
ευκολυνθώ σοβαρώς ό Σύλλογος.

I ί εραίνοντες, άνακεφαλαιοϋ- 
μεν τά αποτελέσματα τής χρήσε
ως, ώς κατωτέρω :

Ως ό ισολογισμός, ποΐ> δημοσι
εύεται είς άλλην σελίδα ΕΣΟΔΑ: 
158.288,60 ESOΔΑ: 150.305,55 
ΤIIΟΛΟί II. ΟΝ : 7.983,05 σύν 
9.888,10 ΐοον 17.871,15.

Η Εξελεγκτική 'Επιτροπή 
έκφράζει την ευχήν δπως, 
το εκλεχθησόμενον Συμβούλιον, 
σύνταξη προϋπολογισμόν διά τό 
τρέχον Οικονομικόν Έτος, δπερ 
θά βοηθήσι] τήν δλην εργασίαν 
καί προγραμματίσω τά έσοδα καί 
τας δαπάνας, πρός καλλιτέραν 

λειτουργίαν τοΰ Συλλόγου.

Η ’Εξελεγκτική Επιτροπή 
Γεωργίου Γεώργιος 
Θεοδοσιάδης Μάνος 
Μουσαίος Πλάτων

ΕΚΘΕΖΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΰπό του τέβς Προέδρου κ. ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΗΗΓΥΡΗ

Αγαπητοί συμπατριώτες.
Τό Διοικ. Συμβούλιο τοϋ Συλ

λόγου μας, πού είχε άναδειχθή 
άπό την προηγούμενη Γενική μας 
Συνέλευση, σάν Άλος αθλητής 
τοΰ δρόμου, έφθασε αισίως νικη
τής στό τέρμα τής διαδρομής 
του. Μιας διαδρομής μέ πολλές

Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙ
ΡΙΣΜΟΥ 

Τήν 30ήν Μαΐου 1965 είς τά 
γραφεία τοΰ Οικοδομικού Συν)- 
σμοΰ Μακρηνών καί Λιβισιανών 
«Η ΜΑΚΡΗ» έγένετο ή προβλε- 
πομένη ύπό τοΰ καταστατικού Τα
κτική Γενική Συνέλευσις, μέ τά 
κάτωθι θέματα :

1) Κατάθεσις ισολογισμού 1964
2) Ανακοινώσεις έπί τής πορεί

ας τοΰ ρυμοτομικού σχεδίου
3) Άρχαιρεσίαι.
Ή Γενική Συνέλευσις, ένέκρινε 

παμψηφεί τήν έκθεσιν τοΰ ’Επο
πτικού Συμβουλίου διά τόν ’Ισο
λογισμόν τοΰ 1964 και άπήλλα- 
ξεν άπό πάσης ευθύνης, διά μυ
στικής ήοιφοφορίας τό Διοικητι
κόν και ’Εποπτικόν Συμβούλιον,

Έν συνεχεία έλαβον χιόραν αί 
άρχαιρεσίαι,τά άποτελέσματα τών 
οποίων έχουν ώς κάτωθι :
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον

Τακτικά μέλη
1) Χατζηπαναγιώτου Παντελής 
2) Θεοδοσιάδης Μιχαήλ
3) Πανηγύρης Κίμων
4) Ζαμπάκη Δέσποινα 
ό) Ίωάννου Λουΐζος 
6) Τσακιργιάννης Μιχαήλ 
7) Άποστολίδης Μιχαήλ 
8) Π αλιργιαννίδης Φώτιος 
9) Παπαδημητρίου Βασίλειος 
Αναπληρωματικά μέλη 
1) Ήλιάδης Διονύσιος
2) Π άλλη Πελαγία
3) Μαρσέλου Οϋρανία
4) Παπαζώτος Στυλιανός

Διά τό Εποπτικόν Συμβούλιον 
Τακτικά μέλη

1) Λαμέρας ’Ιωάννης
2) Σαπουνάς Μιλτιάδης
3) Σώτος Κων)νος
,’Α,νηι.π λ. ηρφ ματ ι κ ά. μ ί λ.η 
1) Χατζηκωνσταντίνού Μιχαήλ 
2) Καβαλιέρος Δημήτριος
3) Χατζησάββας Ιωάννης.

ΤΟ ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ

Μετά τήν παρέλευσιν τής προ
θεσμίας ύποβολής, ένστάσεως τό 
νεο - έκλεγέν Διοικητικόν Συμ
βούλων συνήλθεν τήν 3ην ’Ιουνί
ου καί συγκροτηθέν είςΣώμα προ 
έβη είς τήν εκλογήν τοΰ Προε
δρείου.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας 
έξελέγησαν οί κάτωθι:

Πρόεδρος: ’Αντώνιος Τζιζής.
Αντιπρόεδρος: Άνδρέας Σα

ράφης.
Γεν. Γραμματεύς: ’Αντιγόνη 

Γεωργαλίδου.
Ταμίας: Βασίλειος Πετράς.
Μέλη : Βελισσαρίου Ρένα, 

Ζαμπάκη Δέσποινα ,Λαζαρίδης 
Μιχαήλ, Λαμέρας ’Ιωάννης, Πα
ναγής Γεώργιος, Τζακώνη Μα
ρία, Χατζηπαναγιώτου Ματθίλ
δη.

Αναπληρωματικά:
Παύλου Πελαγία, Νικολάου 

Ν ικόλαος.
Τό νέον Διοικητικόν Συμβού

λων άρχισε τάς συνεδριάσεις του 
μέ πρώτον μέλημα τήν εξεύρεσιν 
εύπρεπεστέρων γραφείων διά τήν 
στέγασιν τοΰ Συλλόγου τήν έπί- 
λυσιν άλλων προβλημάτων ώς καί 
τήν έπιδίωξιν πολλών άλλων σκο
πών.

δυσκολίες, πολλές άγωνίες, πολ
λές προσπάθειες, άλλά καί πολλά 
έπιτεύγματα. Κίνητρο τών προ
σπαθειών μας ήτο πάντοτε ή φι
λοδοξία μας νά αναζητούμε καί 
νά εξευρίσκουμε τήν καλύτερη λύ
ση γιά τά έκάστοτε προβλήματα

Συνέχεια στήν 4ην Σελίδα
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TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ' ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ I

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ &ΠΡ0ΚΛΑ
Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)

Λίγο πριν απ’ τά μεσάνυχτα, ό 
άρχΠ-γος της μυστικής οργάνωσης, 
προέβαινε στην κατανομή τών ευθυ
νών που θά εΐχε ο καθένας.

—Έσεΐς, έλεγε, οί μικροί κι’ δσοι 
άλλοι εΐσθε άδύνατοι, θ’ άποτελέ- 
σετε τή ν προφυλακή του κύριου σώ
ματος, ένώ οί εύρωστοι καί παχύ
σωμοι, θά σχηματίσετε τήν οπισθο
φυλακή, ώστε σέ περίπτωση συμ
πλοκής, ν’ άπασχοληθή ό εχθρός μ’ 
έσάς τους τελευταίους. "Υστερ1 άπό 
τήν έπιτυχή έκβαση τοϋ πρώτου μέ
ρους της επιχείρησης, ό καθένας θά 
πάρη, μέσ’ στά πλοΐα, τή θέση πού 
τοΰ ταιριάζει. . .

Ή πορεία μέσα στό πηχτό σκο
τάδι, γινόταν γρήγορα, μά προσε
χτικά. Πότε όρθιοι και πότε έρπον- 
τας στήν παχειά άμμο, έφτασαν 
στήν πρώτη πόρτα τής σήραγγας.

Ή είσοδός τους έγινε μέ απόλυ
τη τάξη.

—«"Εχουν θαυμάσιο έξαερισμό», 
μουρμούρισε ό Καλλίστρατος. «Πι
στεύω, αυτός, νά συνεχίζεται σ’ δλο 
τό μήκος, τής διαδρομής.». . .

"Οταν βρήκαν τήν πόρτα τής έ- 
ξόδου, άρχισε νά χαράζη.

—Πέσαμε λίγο έξω στό χρονικό 
υπολογισμό μας. — εΐπε ό αρχη
γός στους διαπλανούς του — μά 
δέν πειράζει, γιατί εΐναι πάλι δυ
νατό νά φτάσουμε στόν ϊδιο αντι
κειμενικό μας σκοπό, στήν κατάλη
ψη, δηλαδή, τών πλοίων, άν ένεργή- 
σουμε μέ άσυνήθιστη ταχύτητα, ώ
στε οί φρουρές καί τά πληρώματα,

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Τ’ ΑΓΡΑΦΑ
Πάνω στις περήφανες βουνοκορφές μέ τίς ανθισμέ
νες πλαγιές, τήν υγρή καταπράσινη χλόη, τόν αδιά
κοπο βόμβο τών μελισσών καί τό φτεροκόπημα άπ’ 
τίς πέρδικές, πού τρυπώνουν στις πυκνές φτέρες, ή 
γοητεία είναι αφάνταστη ! . . .

"Οσοι δέν γνωρίζουν τ’ "Αγραφα, 
άς μήν τά φαντάζονται δτι εΐναι ά- 
πάτητοι κι’ άγριοι τόποι. Εΐναι ή 
πιό όμορφη και μεγαλόπρεπη ορει
νή περιοχή τής χώρας, δπου ζούν χι
λιάδες κάτοικοι. Άν εΐναι απρόσι
τοι, φταίει ή άνυπαρξια μιάς συγχρο 
νισμένης συγκοινωνίας. Πάνω άπό ε
ξήντα χωριά, χωμένα στις βαθειές, 
σκιερές χαράδρες τών Άγράφων, α
ποτελούσαν στά χρόνια τής τουρκο
κρατίας τό φυτώριο τής κλεφτουργι- 
άς, στήν καρδιά τής σκλαβωμένης 
πατρίδας. ’Εδώ κοπάφευγαν, αρμα
τώνονταν, κι’ έπαιρναν δυναμι, δσοι 
άγωνίζονταν γιά τή λευτεριά, καθώς 
πρόσταζε καί τό δημοτικό τραγού
δι : . .Νά γίνης κλέφτης στ’ Ά
γραφα κΓ άρματωλός στό Βάλτο...».

"Ενας μεγάλος καί πλατύς όγκος 
άπό βουνά σάν όρθιοι σφιχταγκαλια
σμένοι γίγαντες, φράζει άπό τά νό
τια τόν θεσσολικό κάμπο τής Καρ
δίτσας, καί απλώνεται καί καλύπτει 
άρκετή εκτασι τής Αιτωλοακαρνα
νίας. Εΐναι τ’ ’Άγραφα, πού μόνο 
σάν βρεθής άνάμεσα στις δαιδαλώ- 
δεις κοιλάδες τους μπορείς νά γνω- 
ρίσης τήν άπλή .μεγαλοπρέπειά τους.

Τά χωριά χτισμένα χαμηλά, άνά
μεσα στις στενές χαράδρες, βρίσκον
ται, τά περισσότερα, πλάϊ σέ κά
ποιο μικρό ποταμάκι. Τά πέτρινα 
σπίτια, εΐναι σκόρπια σέ ομαλά μέ
ρη τής πλαγιάς κι’ έχουν γύρω τους 
μικρή καλλιεργήσιμη έκτασι. ‘Ο πο
λύμηνος χειμώνας τ’ άποναρκώνει 
καϊ τ’ αποκλείει άπό τόν υπόλοιπο 
κόσμο γιά νά ξαναζωντανέψουν μέ 
τόν ερχομό τής άνοίξεως.

.Πανύψηλες, όλοπράσινες πλαγιές 
κλείνουν ολόγυρα τό χωριό καί δέν 
μαντεύεις, πώς πίσω άπό τήν κορυ- 
φογραμμή του όρίζοντα, ύπαρχε ι άλ
λος κόσμος, έκτος άπ’ αυτόν, πού 
βρίσκεται σέ τούτη τή χαράδρα. Τό 
xoSc. χωριό ει/Λΐ ξεκομμένο καί χω
ρισμένο άπό τ’ άλ/\α, μ’ ένα ζυγό ά
πό γυμνές ράχ«ις.

"Ηρεμα καϊ συγκινητικά εΐναι τά 
χαρακτηριστικά τού βουνού μέ τά 
έντονα χρώματα. Τό καθαρό πράσι
νο? ξεχωρίζει άπ’ τό γαλάζιο τ’ ου
ρανού μέ μιά τεθλασμένη γραμμή. Τό 
σκουροπράσινο ελάτινο δάσος, κυ
κλώνει τόν γκρίζο, πέτρινο γκρεμό, 
λές κι’ ή πλαγιά, στό μέρος αύτό, 
εΐναι σκοροφαγωμένη. Τά ολόισια 
έλατα δίνουν μιά ρωμαλέα έκφρασι 
στήν πλαγιά καθώς τό βουνό όρθώ- 
νεται άγέρωχο καί περήφανο.

Στις ρεματιές, άνάμεσα στους άν- 
θισμένους θάμνους, τις άγριοτριαν- 
ταφιλλιές, τις άγράμπελες και τά 
βάτα, άκούγεται άδιάκοπα, συναυ
λία άπό άηδόνια.

Τ’ άσημένιο ποταμάκι κυλάει πά
νω στις στρογγυλεμένες πέτρες. Ή 
έπιφάνεια τοϋ νερού μέ' τις άνταύγει-

: ι: t :ι tilt lit;::!',: r,:;1.:« tiitntiif.

II. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ
νά μή προλάβουν ν’ άντ ιδρύσουν...

Οί συνωμότες, μόλις βγήκαν, έ
βλεπαν πώς βρίσκονταν κοντά στήν 
παραλία. Μέ έντονη αγωνία, άρχι
σα νά τήν κατοπτεύουν, καθώς ένα 
καραβάνι άπό καμήλες, διάσχιζε, 
νωχελικά, αμέριμνα, τήν πορφυρή 
άμμο.

"Οταν, έτσι, κατατοπίστηκαν καί 
έμπρακτα στις γενικές γραμμές τής 
έπιχείρησης, διακλαδώθηκαν κι’ άρ
χισαν νά προχωρούν πρός τήν άκτή, 
ακάλυπτοι, κάμνοντας τήν απόστα
ση πού τούς χώριζε, άπό κεΐ, κάθε 
φορά πιό μικρή, ϋστερ’ άπό κάθε 
τους βήμα. . .

>£>?>
Ό στολίσκος μέ τούς άλλοτε 

σκλάβους, έσχιζε τή μαυριδερή θά
λασσα μ’ εξαιρετική γρηγοράδα.

Στό πρώτο καράβι, πού έκτελοϋ- 
σε χρέη ναυαρχίδας, βρισκόταν ό ή- 
γέτης τών ομάδων άποδράσεως, μέ 
τόν Πλοίαρχο στό τιμόνι καί δια
βιβαστή τών προσταγών του, τόν 
Καλλίστρατο.

Σέ μιά στιγμή άναπαυλάς του, ό 
νεαρός Καρμηλησσεύς, πλησίοσετό 
Ρωμαίο αρχηγό.

—’Αρκετά έπιτυχής, εΐπε, ό αι
φνιδιασμός· ·κΓ οί απώλειες μας, ά- 
νάλογα μέ τό βαθμό τής ταχύτητας 
πού ένεργήσαμε, μικρές, σχεδόν α
σήμαντες.

—Ναί. Ή άλήθεια εΐναι αύτή. 
Άλλ’ άν δέν έθετες, έσύ, τίς βάσεις, 
σίγουρα τό έγχείρημά μας, ούτε καν 
θάρχιζε. Τουλάχιστο, γιά εφέτος...

(Συνεχίζεται)

ες τοϋ ήλιου, παίρνει ένα κεχριμπα
ρένιο χρώμα. Άπ’ τό χωριό κατεβαί
νουν κοπέλλες, φορτωμένες στήν πλά 
τη, μπόγους ρούχα και διπλωμένα 
σκεπάσματα. Πάνε νά πλύνουν στό 
ποτάμι. Φορούν κεντημένες φούστες 
κι’ άσπρα -μαντήλια στό κεφάλι.

Τά στενά χωράφια τής πλαγιάς, 
στηριγμένα μέ λιθότοιχους μοιάζουν 
μέ πελώρες κερκίδες γηπέδου, χωρίς 
πλατεία. Οί χωρικοί έχουν ζέψει τά 
βόδια στό ξύλινο άλέτρι καί τά ορ
γώνουν ή τά στέρνουν καλαμπόκι. 
'Εξαντλημένοι άπ’ τούς μόχθους τού 
χειμώνα, πού πάλαιψαν σκληρά, γιά 
νά σώσουν άπ’ τά χιόνια καί τήν πα
γωνιά, τά λίγα ζωντανά τους, προσ
παθούν νά ανανεώσουν τή ζωή τους 
μέ μιά καινούργια σοδειά, άπό τά 
στενά τούτα κομμάτια τής γής.

ΟΙ γυναίκες σέ τούτα τά μέρη, 
δουλεύουν εξαντλητικά δλο τό χρόνο. 
"Αν οι άνδρες βρίσκουν τόν καιρό 
νά καθήσουν στό καφενείο παίζοντας 
τάβλι ή χαρτιά, εκείνες δέν σταμα
τούν ούτε στιγμή. Νά κουβαλήσουν 
φορτωμένες στήν πλάτη τους τά ξύ
λα άπό τό δάσος γιά τή φωτιά στό 
τζάκι, τό άλεσμα γιά τό μύλο, τϊς 
πέτρες γιά νά χτίσουν τά σπίτια, τή 
βαρέλα γεμάτη νερό άπό τή βρύση. 
Νά κουβαλήσουν τέλος μέ τήν πλάτη 
τους άπό τήν αγορά πολλές ώρες 
μακρυά, τό καλαμπόκι, πού τούς σώ- 
νεται αυτή τήν έποχή. Άκόμα καί 
στις δουλειές τών χωραφιών, εκείνες 
εΐναι πρώτες. Νά σπάσουν τούς βώ
λους στό ώργωμένο χώμα, νά σκαλί
σουν τά καλαμπόκια καί νά τά ποτί
σουν ώς τό φθινόπωρο. Κι’ όταν γί
νουν, θά βοηθήσουν στό μάζεμα, γιά 
νά τά κουβαλήσουν κι’ αύτά, μέ γε
μάτα σακκιά στήν πλάτη.

Παρά τήν πολύμοχθη ζωή, δέν ά- 
πομακρύνονται άπό τόν τόπο τους. 
Σάν νά τϊς ξεγελάη ή γοητευτική ά
νοιξη πού ομορφαίνει αφάνταστα τή 
γύρω φύσι καϊ τϊς γεμίζει ελπίδες 
γιά τό μέλλον. Μά ό πληθυσμός τών 
χωριών αύξήθηκε, ή γή στένεψε, οί νέ
ες όλο κι’ άνησυχούν, γιατί τά παλ- 
ληκάρια φεύγουν μακρυά, ξενητεύον- 
ται και δέν ξαναγυρίζουν. Δέν τούς 
χωράει πιά τό χωριό.

Περπατάς άπό τόνα χωριό στ’ άλ
λο, πού άπέχουν παντού τρεις καί 
τέσσαρες ώρες, καϊ σ’ δλο τό δρόμο, 
συναντάς τήν ίδια φύσι. Άπό τϊς 
κοιλάδες τού Πέτρίλου, τής Μπουκο- 
βίτσας, τοϋ Παλαιοχωριοϋ ώς κάτω 
στά Μικρά καί Μεγάλη Βραγγιανά, 
άπό τή Φουρνά ώς τήν Καστανιά καί 
τή Ρεντίνα, όμοια κι' απαράλλαχτα, 
χωματέρά, γεμάτα βλάστησι βουνά. 
Στά χαμηλώματα πουρνάρια, κα
στανιές, δρϋς καί βελανιδιές, και στά 
ψηλώματα όξυές κι’ έλατα. Δάση ά
πό θεόρατα έλατα, πού γεμίζουν τήν 
(Συνέχεια sis τήν 4ην Σελίδα)

ΛΑΪΚΗ ΜΟΥΣΑ
Χάτε καλέ κι’ ίσύ ντουνιά αί μέναν μήν πινιέσαι 
Ίβώ μουν πού σέ γλέντηνα κί τώρα μ’ άπαρνιέσαι 
'Έλα πουλί μου έλα, έλα τήν Κυριακή, 
γιατί θά λείπουν βοϋλοι κΐ θάμουμ μοναχή.
’Άνοιξι πόρτα τής μικρής, πόρτα τής μαυρομάτας 
κ'ι πόρτα τής μιλαχροινής κ’ ήρτιν ή νιος π' άάπας.
Στούν &η Κουσταντίνουν νιρδν τριχάμινουν 
ή άάπη σου μί κάμνει πουλί πιτάμενουν.

Δόσμου του κόρη τού φιλϊν, δόσμου του τού καιμένουν 
κΐ τάξει πώς ήχάρισεις ζουήν τούν ιτιθαμένουν.
’Έλα νά σι φιλίσου ΙΙαρασκιβγούλαμ μου 
νά σβύσου τού καρβούνιν πδχει ή καρτούλαμ μου

Άάπαμ μου πουλάκιμ μου σάν μ’ άαπούσης πρώτα 
λόγια τού κόσμου μήν άκοΰς μόν’ τή καρτιά μου ρώτα 
Ίσί μί βασανίννεις μά τ'ι μποροϋ νά ποϋ 
βούλα τά υποφέρνου γιατί σ'ι άαποΰ.
Ημείς ίδώ Ιν ιρταμουν νά φάμουν κί νά πιούμουν 
μόνουν σάς άαπούσαμουν κί ήρταμουν νά σάς δούμουν.
Χάτε νά πάμουν πέρα, πέρα στούν παυταμόν 
’ϊσϋ νά πλάνης ρούχα κί ίβώ νά τραβουδώ.
Ψιλό μιλαχροινάκι μου, γιά σου κί πάλι γιά σου, 
μέσα στά φύλλα τής καρτιδς, έγραψα τδνομάσ σου.
Ψιλό μιλαχροινάκι μου, γειά σου κ'ι πάλι γειά σου, 
πόσον μί βασανίζεις, πόσον μί τυρανεΐς.
Μέσα στά φύλλα τής καρτιάς, κι’ άκόμα παραμέσα, 
ζωγράφισα τά κάλλη σου, γιατί πουλλά μ’ άρέσαν.
Ψιλό μ-.λαχροινό μου, μαλλώνειμ μάννασ σου, 
μαλλώννει κι’ άδερφόσ σου πού είμου άντάμασ σου.

Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓ1ΟΥ <Ν. ΜΑΚΡΗ)

ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ ΠΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟ

Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Κροκάτη φάνηκε ή αυγή στ*  ουρα
νού τόν περίγυρο. Ή πρωινή ανάσα 
τού Θεού τύλιξε ζωντανά καί ανθρώ
πους. Μοσκοβόλησε στίς αυλές τό α
γιόκλημα καί τό θυμάρι στά ριζο
βούνια. Κάτω στή ρεματιά, άνάμε
σα στούς θάμνους, τά κοτσίφια τε- 
τέριζαν εύδαιμονικά, άναμαλλιάζον- 
ταν, χτυπούσαν τις ψτερούγες τους, 
γουργούριζαν πλάγι στό ταίρι τους. 
Τό αίμα πηγσινωρχόταν βιαστικοί 
μέσα στις φλέβες τών ανθρώπων κι-’ 
οί χυμοί στους κορμούς καϊ στά 
κλαριά τών δέντρων.

Ή μέρα ξημέρωνε ζεστή, ανοιξιά
τικη. Τά πρώτα κεράσα άρχιζαν νά 
γουρμάζουν στις κερασές.

Στό μεσανό κυπαρίσσι, που άνέ- 
: βαίνε τρία μπόγια ψηλότερα άπ’ το 
γουμενεΐο κΓ έφτανε ’ίσαμε την κο
ρώνα τοϋ πύργου, τά πουλιά κελαη
δούσαν, κάναν τρίλιες, τέντωναν τά 
φτερά τους νά ξεμουδιάσουν.

Ή πρωινή λειτουργία εΐχε τελέ
ψει κι’ οι καλόγεροι, μέ μισάνοιχτα 
πρισμένα ·μάτια άπ’ τήν πολλή άσκη 
ση καί τήν άγρυπνία, πορεύονταν 
σκυφτοί, άμίλητοι, άπ’ τό καθολικό 
στήν τράπεζα. Πρώτος πήγαινε ό ά
γιος γούμενος, ψηλός, ξερακιανός, 
λιπόσαρκος, μέ κιτρινισμένα μαλλιά 
καί γένεια. ’Ακολουθούσε τό γουμε- 
νοσυμβουλιο καί ξοπίσω τό πλήθος 
τών καλογέρων. Δρασκέλησο;ν τό κα
τώφλι, κάτσαν όλόγυρα στή στενό
μακρη όλομάρμαρη τράπεζα. Ό ά- 
ναγνώστης πήρε εύκή, φίλησε τό χέ
ρι τοϋ γούμενου, ανέβηκε στό άνα- 
λόγυ άρχιζε νά διαβάζη. ‘Ο γούμε
νος βλόγησε τή βρώση, χτύπησε 
τρεΐς φορές τό ξυλόσψυρο' κι*  ολομε- 
μιάς άρχισαν νά κροταλίζουν τά χου- 
λιάρια, μιά στά πιάτα, μιά στά δόν
τια τών καλογέρων. Μασουλάγαν τά 
βραστά ροβίθια· τά χέρια άνεβοκα- 

. τεβαίναν μηχανικά, μοιάζαν κουρντι
σμένα. Ό νους ήταν στραμένος άλ
λου, στά λόγια τοϋ άναγνώστη.

Ό πάτερ 'Ησύχιος ένενηντάχρο- 
νος, μέ σταχτόμαυρο άπ’ τό χρόνο 
πρόσωπο, βαθουλωμένα μάτια, σκε
λετωμένα δάχτυλα, παραμέριζε τά 
ροβίθια, γιόμιζε τό χουλιάρι ζουμί, 
τό σήκωνε μέ κόπο, τό χέρι έτρεμε, 
τδφερνε στό στόμα σχεδόν άδειο, 
πάσκιζε νά φάη. Ό Παχώμιος, ό 
κωδωνοκρούστης, έρριχνε λοξή μα
τιά καί καθώς έβλεπε ν’ άδειάζη τό 
χουλιάρι πριν φτάση στό στόμα τού 
γέροντα, ένιωθε τόν πειρασμό νά 
τοϋ κεντρίζη τά σπλάχνα· τό γέλιο 
έσκαγε στά χείλια του, στή δεξιά . 
τους άκρη.

*0 γούμενος βλόγησε τό κρασί, ; 
σήκωσε τό κουπάρι, ήπιε. Μαζί του ί 
σήκωσαν κι’ οί καλόγεροι τά κουπά- 
ρια, κατέβασαν μέ δυό γουλιές, τήν 
κουμανταρία. Τά λαρύγγια τεντώθη
καν κι’ δλων τά καρύδια άνεβοκατε- 
βήκαν τρεΐς φορές. Εύφράνθηκσν οί 
καλόγεροι καθώς ένιωσαν τό κρασί 
νά τεζάρη τά μάγουλα, τόν καταπί- 
τη. e0 νους τους στράφηκε στον ου
ρανό, φχαρίστησε τόν Παντοδύναμο.

Σέ λίγο, πρίν άδειάσουν δλων τά 
πιάτα, άκούστηκε πάλι τό ξυλόσφυ
ρο. *0  γούμενος σηκώθηκε καί μαζί 
του οί καλογέροι. Προχώρησε, στά
θηκε στό έμπα τής τράπεζας. Ήρ
θαν οί μάγεροι προσκυνήσαν, φιλή
σουν τά πόδια τού γούμενου, ζητή
σου συχώρεση γιά τοϋ φαγιού τό 
κακομαγέρεμσ. Εκείνος τούς βλόγη
σε· κι*  δλοι μαζί, γούμενος καί κα- 

λογέροι, προχώρησαν στό καθολικό.

Πάνω άπ’ τά κελιά, στή μακρό
στενη λιθοσκεπή, σκαρφάλωσαν δυό 
καλογεροπαίδια, ντελικάτα, αμού
στακα, σγουρό.μαλλα· ρουφήξαν τή 
μυρωδάτη άνάσα του Θεού, εύφράν- 
θηκαν, πιπίλισαν τόν άγέρα στά κοκ- 
κινόχειλά τους. Σηκώσαν τό βλέμ
μα ψηλά, τό καρψώσαν στήν κοφή 
τού βουνού. Εΐδαν τά έλάτια νά ορ
θώνονται' περήφανα, όλοπράσινα, γιο 
μάτα χυμούς κι’ ευωδιαστή ανασσ. 
Στράφηκαν πίσω, είδαν τήν άλλη 
κορφή, όλοπράσινη καϊ τούτη, νά 
(<ρατάη τόν ουράνιο ιθύλο.

—"Ομορφα εΐν’ έδώ, εΐπε τό μι
κρότερο, ό Τύχωνας. Πρώτη φορά ά- 
νεβαίνω έδωπάνου- καϊ μ’ αρέσει!...

—Εΐχε Θεού φώτιση ό 'Άγιος πού 
ήρθε κι’ έχτισε έδώ τό μοναστήρι, ά
νάμεσα στίς δυό βουνοκορφές, πα
ρατήρησε ό άλλος, ό Βαρνάβας.

-—·Νάί, εΐχε Θεού φώτιση, αδερφέ 
μου!. . ·

‘Ο Βαρνάβας τόν τράβηξε άπ’ τό 
χέρι, τόν έφερε δέξά, στήν άκρη τήε 
στέγης, στόν πύργο.

—Κύττα τού εΐπε καϊ τοΰδειξε 
μέ τό άκρόχερό του πέρα μακρυά 
κατά τόν όρίζοντα.

Ό Τύχωνας γούρλωσε τά μάτια^ 
τέντωσε τό στόμα, έβγαλε πνιχτή 
κραυγή, πισωπάτησε.

—Τί ’ναι κεΐ κάτω, πέρα άπ’ τό 
νησί, ρώτησε!...

—*Η  θάλασσα!
—Ή θάλασσα! θάμαξε ό Τύχω

νας ! . · . Πράμα και τούτο! Θεϊκό 
μεγαλείο-! Παράξενο! ...

Στράφηκε στόν Βαρνάβα, τού 
χούφτιασε τά μπράτσα.

—·Πές μου άδερφέ μου: Τϊ λογήτ 
εΐναι τό νερό τής θάλασσας; Θέλω 
νά μάθω, δέν τό κατέχω.

—Καθάριο κι’ άλμυρό εΐναι, λου·· 
λακιαστό, βαθύχρωμο, τ’ άποκρίθη· 
κε ό άλλος. Καράβια άρμενίζουν σττ· 
ράχι του, καί στά σπλάχνα του λο
γιών - λογιών ψάρια.

_Δέ βουλιάζουν τά καράβια ά 
δερφέ μου; Δέν πνίγονται στό νερό 
Πώς γίνεται τούτο; απόρησε ό Τύ ; 
χωνας. Πες μου πώς γίνεται! . .

—"Οχι δέ βουλιάζουν, τ’ά ποκρί 
θηκε ό Βαρνάβας, είναι άπό ξύλο 
λιγόβαρο, ξαφρίζουν στό νερό.

—Καί ποϋ άκουμπάει ό ουρανός; 
Πώς δέ βουλιάζει στή θάλασσα' 
Ώσποϋ φτάνει ή θάλασσα; Μή στο 
ματάς τήν άπόκριση, ττές μου ο, 
ξέρεις! Μή σταματάς, μή στσμ· 
τάς...

—Ώς πέρα .μακρυά, στήν Αρα
πιά, έκεΐ πού καίει ό ήλιος τό χώμα 
καϊ μαυρίζει τούς άνθρώπούς. Κι’ ό 
ουρανός δέν άκουμπάει στή θάλασ
σα, άκουμπάει οπή στεριά, πάνω 
στις βουνοκορφές. Καφτός. ό άγ.έ- 
ρας φτάνει τό καλοκαίρι άπ’ τήν Α
ραπιά, πυρώνει τή γής, φλογίζει τά 
κορμιά τών ανθρώπων.

Μπέρδεψε τά πενταδάχτυλα στό 
σγουρομάλλι του ό Τύχωνας, έξυσε 
τό κορφοκέφαλό του.

—-Σάστισες;
—-Ναί, άδερφέ μου, σψυροκόπησε 

τό μεσοκαύκαλό μου.. .
—Τά μεγαλεία τής φύσης · Μήν 

άπορης. . . Κράτα τήν άνάσα σου· 
κύττα κάτω.

’Έστρεψαν κι’ οί δυό, εΐδαν κά
τω τή χαράδρα, άπατη, νά χάνεται 
στό βάθος. Τά δυό πλευρά τών βου-

(Συνέχεια εί; τήν 3ην σελίδα)

— Τά γεράματα είναι, ένας τύ
ραννος πού απαγορεύει μέ ποινή 
θανάτου, δλες τις τέρψεις τής 
νεότηΐος.

ΛΑ ΡΟΣΦΟΤΚΩ
Ή μεγαλοφυΐα γεννιέται. 

Δέν διδάσκεται.
ΒΙΚΤΩΡ ΟΊΓΚΩ

— Ή λεπτότητα στήν γυναί
κα είναι δύναιιη.

20IJENXA0TEP
— Ή ματιά τών γυναικών έκ- 

φράζει δ,τι άποσιωπά ί] νλώσσα· 
ΜΙΛΤΩΝ

— ’Αγάπη είναι νά ζής μέ τήν 
καρδιά, το πιό ζωντανό μέρος τοΰ 
είναι σου.

ΛΑΚΟΝΤΑΙΡ
— Ή. ζωή άλλάζει, μά δέν χά

νεται' ή έλπίδα σδύνει μά δέν πε
θαίνει· ή αλήθεια σκεπάζεται μά 
πάλι ξαναλάιιπει.

ΣΕΛΛΕΤ·
— Δέν υπάρχει χαρά παρά μό

νο γαλήνη.
ΤΕΝΝΤΣΟΝ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΙΩΑΗΗΗΣ ΝΑΣΚΟΣ

Άπς&ίωσε την 12ην Μαΐου έ. έ. 
είς τό Ν. I. Μ. Τ. Σ., ένθα ένοσηλεύ- 
ετο, ό έ. σ. Αρχηγός τού ’Αστυνομι
κού Σώματος ’Ιωάννης Νάσκος, μία 
μεγάλη προσωπικότης τής αστυνο
μικής ηγεσίας και μία βαθειά εκπο
λιτισμένη ανθρώπινη φυσιογνωμία. 
Τήν κηδείαν του, ή οποία έγένετο 
τήν 1 7ην ώραν τής επομένης είς Α' 
Νεκροταφειον Αθηνών, παρηκολού- 
θησε σύσσωμος σχεδόν ή απόμαχος 
και έν ένεργείφ. ήγεσία του Σώμα
τος, άντιπροσωπειαι άνωτέρων καϊ 
κατωτέρων αξιωματικών ’Αστυνομίας 
Πόλεων καϊ Χωροφυλακής, πολλοί 
άλλοι αστυνομικοί απάντων τών 
βαθμών και πλήθος λαού.

Τόν άπελθόντα, αείμνηστον Αρ
χηγόν τής Αστυνομίας Πόλεων, άπε- 
χαιρέτησεν ό Αρχηγός τού Αστυνο
μικού Σώματος κ. Ευάγγελος Κα- 
ραμπέτσος. Έν μέσφ καταφανούς 
συγκινήσεως τών παρισταμένων καί 
ιερουργούντος τού Μητροπολίτου Ά- 
χαίας κ. Παντελεήμονος, ό κ. Κα- 
ραμπέτσος άπηύθυνε πρός τόν νε
κρόν τά έξης :

«Μοίρα βαρεία μου έπεφύλαξε τό 
θλιβερόν καθήκον, άλλά καί τήν με
γάλη ν τιμήν, νά απευθύνω έκ μέρους 
τοϋ Αστυνομικού Σώματος τόν τε- 
λευταΐον καί εύλαβικόν χαιρετισμόν 
πρός τόν προκείμενον νεκρόν : Τόν 
άλλοτε Αρχηγόν τής Αστυνομίας 
Πόλεων ’ I ωάννην Νάσκον.

» Καίτοι θέσει άρμόδιος νά νεκρο- 
λογήσω τόν μεταστάντα, έν τούτοις, 
νομίζω ότι δέν εΐμαι και ό φύσει πλέ
ον κατάλληλος, διά νά σκιαγραφήσω 
κατά τόν άξιώτερον καί επιτυχέστε
ρου δυνατόν τρόπον τήν εικόνα τής δι
ακεκριμένης προσωπικότητάς του.

» Κατόπιν αυτού άρκοϋμαι, κυρί
ως, είς τό νά άναψέρω μερικά βιογρα 
φικά του στοιχεία :

» Ό Ιωάννης Νάσκος έγεννήθη 
είς Κόρινθον, τόν Ιανουάριον του 
1383. Κατετάγη είς τήν Χύ^ροψυλα- 
κήν τόν ’Οκτώβριον του 190ό μέ τόν 
βαθμόν τού 'Υπενωμοτάρχου. Άνελ- 
θών ταχέως τήν κλίμακα τής ιεραρχί
ας, προήχθη είς τόν βαθμόν του Τα
γματάρχου τφ 1923.

»Τφ 1928, λαβών έτησίαν εκπαι
δευτικήν άδειαν, μετέβη εις Γαλλίαν 
δι’ άνωτέρας ειδικάς. σπουδάς, δε
δομένου ότι ήδη εΐχεν άναγορευθή 
διδάκτωρ τής Νομικής τού Πανεπι- , 
στημίου ’Αθηνών. Είς Γαλλίαν έλαβε : 
τό δίπλωμα του Ινστιτούτου Εγ
κληματολογίας τού Πανεπιστημίου 
τών Παρισίων, επίσης δέ τό δίπλω
μα τής ’Επιστημονικής Αστυνομίας · 
τού αυτού 'Πανεπιστημίου.

» Ό μεταστάς εΐχε τιμηθή διά 
πολλών μεταλλίων καί παρασήμων, 
μεταξύ τών οποίων :

— Μετάλλιον τών πολέμων 1912 
- 1913.

— Μετάλλιον Δ' τάξεως Στρατι
ωτικής Αξίας.

— ‘Ο ’Αργυρούς Σταυρός τοΰ Σω 
τήρος κ.λ.ικ

» Τφ 1929 μετετάγη έκ τής Χω

ΠΕΝΘΗ
Μετά λύπης μας άγγέλλομεν 

τόν θάνατον τής ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ 
ΚΤΡΑΤΣΟΤΛΗ τό γένος Βασι
λείου Παυλίδου. Λιαβιδάζομεν τά 
θερμό συλλυπητήριά, μας εις τόν 
σύζυγόν της Θεόφιλον Κυρατσού- 
λην καί υιούς της Γεώργιον και 
Άχιλλέα ώς καί είς τήν μητέρα 
της Χρυσάνθην Β. Παυλίδου καί 
τ' αδέλφια της Μαρίαν Ήλιάδου, 
Δέσποιναν καί Νίκον Παπαπολί- 
την, Σάββαν, Κώσταν, Νίκον κα'ι 
Πόνον Β. ΙΙαυλίδη καί λοιπούς 
συγγενείς.

Τήν 53ην Μαΐου έκηδεύθη 
ό πρώην’Αρχηγός τΰσ’Αστυνομίας 
Πόλεων ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΣΚΟΣ 
Ειλικρινή καίθερμά συλλυπητήρια 
άπευθύνομεν είς τήν σύζυγόν του 
Βέραν ’Ιωάν. Νάσκοτι τό γένος 
Πλάτωνος Μουσαίου, τά άδέλφια 
της Τοΰλαν καί Παύλον Βαϊν- 
δηρλή, Μαρίκαν, Σέρπαν καί Μι- 
χαλάκην Μουσαίου και λοιπούς 
συγγενείς.

ροφυλακής είς τήν Αστυνομίαν Πό
λεων, καϊ έτοποθετήθη ώς Διευθυν
τής τής Αστυνομίας Αθηνών τήν 

I 9 - 9 - 1 929.
» Τιμ 1932 προήχθη εις Αρχηγόν 

τού Σώματος καϊ τώ 1933 άπεχώ- 
ρησεν αυτού. Σημειωτέον ότι ύπήρ- 
ξεν ό πρώτος Έλλην Αρχηγός Α
στυνομίας Πόλεων.

» Έπί κατοχής τώ άνετέθησαν κα
θήκοντα Γενικού Διευθυντου τοϋ 'Υ
πουργείου Δημοσίας Ασφαλείας.Ά
πό τής θέσεως αυτής κατέβαλεν έπι- 
μόνους καϊ μεθοδικός προσπάθειας 
διά νά συγκράτηση, έν μέσφ γενι
κής καταρρεύσεως, τά Σώματα ’Α
σφαλείας άπό του νά διαλυθούν.

» At προσπάθεια! του άπέβησαν 
επιτυχείς. Κατόρθωσε νά διατηρήση 
τά Σώματα ’Ασφαλείας, ώς εύρυ
θμος λειτουργοόσας Κρατικάς Υ
πηρεσίας, έπ’ ωφελείς! τού Ελληνι
κού Λαού καί τής Πατρίδος.

» Θεωρώ ύποχρέωσίν μου νά το
νίσω, ότι ό άμείμνηστος ’Αρχηγός 
υπήρξε πρότυπον εμπνευσμένου, α
κεραίου καϊ έχοντας ύψηλήν συνείδη- 
σιν εύθύνης κρατικού λειτουργού.

» Δέν .θά ήτο επιτρεπτόν νά παρα- 
λε'ψω, ότι διεκρίθη καί ώς πνευμα
τικός άνθρωπος. Συνέγραψε περι
σπούδαστου σύγγραμμα ύπό τόν τί
τλον «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ», 
τό όποιον άπετέλεσε συνέχειαν τής 
έπί διπλώματι κατατεθεισης είς τό 
Πανεπιστήμιον τών Παρισίων δια
τριβής του.

» Εξ άλλου, μετά τήν άποχώρη- 
σίν του έκ του Σώμοπος, είργάσθη, 
έπιτυχώς, ώς αρχισυντάκτης τής ή- 
μερησίας έφημερίδος «ΝΕΟΣ ΚΟ
ΣΜΟΣ».

» Τόν αείμνηστον ’Αρχηγόν εΐχα 
τήν σπανίαν τιμήν καϊ τύχην νά γνω
ρίσω, υπηρετών κατά τά έτη 1929 - 
1932 ύπό τάς αμέσους διαταγάς 
του, όταν ήτο Διευθυντής τής ’Αστυ
νομίας Αθηνών.

' » Και οφείλω νά ομολογήσω ότι 
μέ έδίδαξε πολλά, δπως καί όλους 
τούς άλλους, πού είχαν τήν ιδίαν μέ 
έμέ τύχην νά ανήκουν είς τό Έπιτε- 
λεΐον του.

» Εΐχε πολλάς καϊ σπουδαίας ά·· 
ρετάς ό μεταστάς καί πολλά προ
σόντα, άλλά ιδιαιτέρως θά πρέπει 
νά μνημονεύσω τήν άπέραντον ψυχι
κήν του καλωσύνην, τό άνεπίλη-mov 
ήθος του, τήν βαθεΐαν στοργήν του 
πρός τούς υφισταμένους του, τήν ά- 
ψογον συμπεριφοράν του πρός πάν- 
τας. Ακόμη θά πρέπει νά τονίσω, 
ότι ήτο προικισμένος μέ εξαιρετικήν 
ευστροφίαν πνεύματος καϊ μέ σπάνι
άν εργατικότητα. Διεκρίνετο διά τήν 
άπεραντωσυνην τών γνώο'εών του, τήν 
έπιοτημονικήν του κατάρτισιν, τήν 
γλωσσομάθειάν του, άλλά, περισσό
τερον παντός άλλου, διά τόν ανθρω
πισμόν του. Ήτο πρώτα και πάνω 
άπ’ δλα Άνθρωπος. ’Ένας 
ώλοκληρωμένος. ένας τέλειος άνθρω
πος, γεμάτος αγάπην, καλωσύνην 
καί στοργήν πρός τούς περί αυτόν.

» Αλησμόνητε Αρχηγέ, σέ βέ
βαιό ότι τό Αττικόν χώμα πού εντός 
ολίγου θά σέ καλύψη, απλώς θά σέ: 
άποκρύψη άπό τά μάτια μας, άλλά 
βέν θά μπόρεση νά σέ άιτομακρύνη 
άπό τις καρδιές καί τήν σκέψιν εκεί
νων, πού ηύτύχησαν νά σέ γνωρί
σουν.

» Ή μνήμη, σου θά μένη παντοτε.ι- 
νή καί προσφιλής.

» Είς τήν βαρυπενθουσαν σύζυγόν 
σου, τής οποίας ύπήρξες υποδειγμα
τικός καϊ άφωσιωμένος σύντροφος, 
εύχομαι όπως ό υψιστος άπαλύνη 
τόν πόνον άπό τό βαρύ πλήγμα, πού 
της έπεφύλαξεν ή μοίρα». . .

Άς άναπαυθή έν σκηναΐς δικαίων 
ό άεί'μνηστος ’Αρχηγός Ιωάννης Νά
σκος καί άς εΐναι α ι ω ν ί α ή 
μνήμη α ύ τ ο Ο
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Ό Σ. Φρόϋντ (1866__ 1939) ι
δρυτής τής Ψυχαναλύσεως, ιατρός, 
Καθηγητής οπό Πανεπιστήμιο τής 
Βιέννης, μαθητής τοΰ Γάλλου νευρο
λόγου Σαρκό, μέ τϊς επιστημονικές 
μελέτες του γιά τόν απόκρυφο ψυχι
κό κόσμο, εΐχε αναστατώσει τους 
επιστημονικούς κύκλους τής εποχής
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Διευθύνσεις συμφώνω$ τψ Νόμερ. 
‘Υπεύθυνοί:

‘Ay. Μελετίου 67 — ’Αθήνα ι

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:
ΜΤΜΙΜΣ ΜΗΗΣ
Πάτμον 44—5Αθήναι

ΔΗΛΩΣ1Σ
Τά ενυπόγραφα άρθρα δέν 

έκφράζουν υποχρεωτικά καί τάς 
άπόψει? τής έφημερίδος. Τήν 
δύδύνην τής άκριβείας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των

Μέ τήν ψυχανάλυσιν, έρευνήθηκε 
ή αιτία τών νευρικών καϊ ψυχικών 
διαταραχών. Κατανοήθηκε ό μηχα
νισμός τών νευρώσεων, του φόβου, 
τής υστερίας, τής μανίας, τής δει
λίας τών σεξουαλικών διαστροφών 
καϊ παρεκκλίσεων. Διερευνήθηκε ή 
παθογένεια τής σχιζοφρένειας.

Μέ την ψυχανάλυαιν, ό ιατρός, εί- 
σέδυσε στό ασυνείδητο καί άνέσυ- 
ρε οπήν έπιψάνεια τά μύχια αϊτια 
τών ψυχικών ενοχλήσεων και διατα
ραχών τού χαρακτήρα.

Στήν διάρκεια τής ψυχαναλύσεως 
ό ασθενής τόν ιατρόν τόν βλέπει ει
λικρινή φίλο στόν όποιον εκμυστη
ρεύεται χωρίς φόβο: αναμνήσεις παι
δικής ήλικίας, ονειροπολήσεις, πα
ρατηρήσεις τού βίου του, σέ συνομι
λίες πού φτάνουν τά 45' καθημερι
νά, 3—·5 φορές τήν εβδομάδα.

Μέ τήν ελεύθερη άφήγησι ό άρρω
στος απαλλάσσεται καϊ λυτρώνεται 
άπ’ τό άγχος τής ψυχικής καταθλί- 
ψεως.

Γνωρίζει πρσ.γματικά τόν εαυτόν 
του. Τό άπόψθεγμα «Γνώθι σ' αυ
τόν» τοΰ Σωκράτη έχει τήν σημα
σίαν του έδώ. Έπαναφέρεται στήν

Συνέχεια έκ της 2as Σελίδοξ 
νών τά έφραζε ψηλός, ιταχύχτιστος 
τοίχος. Τόν είχαν χτίσει οί καλόγε
ροι νά ύπε.ρασττιζουνται τό Μοναστή- 
ρι. Τό φαράγγι γίνονταν άκόμα πιο 
βαθύ, έσερνε θροή.

—Ζαλίζουμαι, εΐπε ό Τ ύχωνας.
Ό Βαρνάβας χαμογέλασα 

άρπαξε απ’ τόν σβέρκο.
—Φοβάσαι; Τρέμεις τόν γκρεμό; 

Λογιάζεις πώς κάτω εΐναι ό Σατα
νάς νά σ' άρπάξη! < - .

—"Οχι, άδερφέ μου· τό βάρα-

Τόν

μίοτρες. ’Έρχεται τή νύχτα, ξεσχί
ζει μέ τό: γυπόνυχά του τήν ψυχή 
τοΰ ανθρώπου. Βουβαλομάτης εΐναι, 
άυθρωπόψαγες φλόγες ξεπηδάνε άπ’ 
τά μάτια του τή νύχτα! , . . Μπαί
νει άπό παντού! . . .

'Ο Τύχωνας ένιωσε τό κούτελό 
του νά ύγραίνη. Τό αγέρι τόν πάγω
νε. Μελάνι άσαν τ’ άκρο δάχτυλά του.

---Φοβάμαι άδερφέ μου! εΐπε κΓ 
ή φωνή του έτρεμε.

‘Ο άλλος τόν 
μπράτσα.

—Μή σκιάζεσαι, κύττα ψηλά, στή 
βουνοκορφή! Βλέπεις;

—"Όχι! Δέ θέλω! Φοβάμαι! . . . 
Τά ελάτια γίνανε μαύρα. Λέω πώς 
ό ξωποδίτης, άφού εΐναι άερικό, θά

άπό

θρο! . r .
—Ό Βαρνάβας τόν έσυρε άπ’ τό 

χέρι, τόν έφερε στήν άυτικρυνή άκρη 
τής στέγης- ανεβήκαν στόν πύργο.

——ΈΧά νά ίδής κΓ άπό ’δώ! . . .
—Θέ μου! Τό ϊδιο φαράγγι! ‘Ο 

ίδιος μακρότοιχος σμήγει τά πλευ
ρά τών βουνών! . . .

Ό Βαρνάβας τουδειξε τό καθολι-

—Κύττα! = · .
—·Τό καθολικό! Τϊ όμορφοι πού 

είναι οί τροϋλλοι! Τί όμορφος ά 
σταυρός στόν μεσανό τροΰλλο ‘ Καί 
τά λουλούδια στον αυλόγυρο! Καί 
τό κυπαρίσσι πλάγι στή φιάλη! . . . 
Κύττα. καϊ οί άγιοι πτχτέρες φαί
νονται πιό μικροί. . .. Τί όμορφο, 
Θεέ μου, πού είναι τό Μοναστήρι!... 
Άπό ’δώ, ψηλά, φαίνεται πιό όμορ
φο, άνάμεσα στά δυό πλευρά τών 
βουνών καϊ τούς δυό αψηλούς παχύ- 
χτιστούς μαντρότοιχους! Νά καί ή 
όξώπορτα. Πόσο μικρή φαίνεται! "Ο 
ταν είναι σφαλιστή κάνεις δέν μπο
ρεί νά μπή οπό Μοναστήρι! Μπρος 
- πίσω γκρεμός. Ζερβό: - δεξά, οί 
δυό βουνοκορφές. Ούτε ο Σατανάς 
μπαίνει... ΤΙ όμορφα πού είναι δω- 
πάνω! 'Ολάκερη τήν Κύπρο βλέ
πεις! . . , Καταμερϊς τοΰ νησιού χτί
σανε τό Μοναστήρι! . . .

‘Ο Βαρνάβας τόν σκούντησε στόν 
νώμο, νά τόν συνεφέρη.

—-Κύττα πέρα, στά βάθος! Βλέ
πεις;

—Θέ μουί ΚΓ 
ανάκραξε ό Τ'

—Ναί, κΓ 
τούτη δέν πάει στήν ’Αραπιά, 
στήν ‘Ελλάδα!

—Στήν Ελλάδα' . . ..
—Ναί, στήν Ελλάδα! . . . 

δέν έρχεται καυτός ό αγέρας, 
ιχεται &ρΐοσερχ>' 
Δέν πυρώνει τά 
ζει!. . . .

‘Ο Τύχωνας, έμεινε νά κυττάζη 
μέ μισάνοιχτο στόμα τά ψηλά έλά- 
τια, τό μάκρος τής θάλασσας· ν’ ά- 
φουγκράζεται τό κελάρισμα ταυ κα
θάριου νερού πού γοργοπήδαγε άπό 
βράχο σέ βράχο- τ’ άφρητά του ραν- 
τίζαν ώς ψηλά τά κορφοκέλατα τών 
λυγαριών κΓ έλουζαν τούς άνθους 
στις πικροδάφνες. ΑΛαυρόσταχτα 
σκιουράκια πήδαγαν άπό έλάτι σέ 
ελάτι, χιχίριζαν, τρώγανε καρπούς. 
Στό Μονοπάτι, πλάγι στο γκρεμό, 
στά ριζά τοΰ βουνού, πού έφερνε 
άπ’ τή χώρο, στό Μοναστήρι, δυό 
κοκκινομάλλες 
παιχνιδιάρικα,

—Πές μου,

άλλη θάλασσα! 
ύχωνας...

άλλη .θάλασσα. Μά
Πάει

Και
- , Έρ“ 

ιμοσκο-μύρ ιστός, 
κορμιά. Τά δροο'ί-

αλεπούδες, τρέχανε 
φιλιόντουσαν.
Βαρνάβα, πώς γίνε

ται νά μπαίνει ό Σατανάς στό Μο
ναστήρι, νά μάχεται τους πατέρες 
τή νύχτα; Σφαλιστή εΐναι ή όξώπορ- 
τα,, διπλομαντάλωτη εΐναι. ΚΓ ούτε 
ύπάρχει άλλο πορτί! ΓΙοΰθε μπαί
νει;

Ό Βαρνάβας .έσμιξε τά φρύδια, 
κατέβασε τό κεφάλι, χούφτιασε τό 
πηγούνι ώς τά μάγουλα.· σκέψτηκε.

—*0  ξωποδίτης, εΐπε σέ λίγο, εΐ
ναι κακό ιάερικό. Ανεβαίνει άπ’ τό 
φαράγγι, άιτ’ τό βάραθρο. Μπαίνει 
άπό τις χαραμάδες, άπό τϊς πόλε-

λω νά βλέπω- φοβάμαι! · · .
‘Ο Βαρνάβας τοΰ άντιστήλωσε τό 

πηγούνι.
—Κύττα την κορφή τοΰ βουνού. 

Άκουμπάει στόν ουρανό. . . Άπό έ
κεΐ κατεβαίνουν οί άγγελοι... Κι1 
άπ’ τήν άλλη κορφή κατεβαίνουν οί 
άγγελοι. Κι’ άπ" τϊς δυό κορφές κα
τεβαίνουν οί άγγέλοι. . . Άπ’ ουλές 
τϊς κορφές, πού άκουμπανε στόν ου
ρανό, κατεβαίνουν οί άγγελοι. ’Έρ
χονται στους ανθρώπους, φέρνουν τά 
μηνύματα τοΰ Θεού. . .

—Καϊ ποια ώρα κατεβαίνουν οί 
άγγελοι; Τή μέρα;... Τή νύχτα;...

—"Ολες τϊς ώρες, άδερφέ μου. 
Καϊ τή μέρα καϊ τή νύχτα. Πάντοτε 
κατεβαίνουν οι άγγελοι.

—-Τότε πώς γίνεται νά μπαίνουν 
στό /Μοναστήρι οί ξωποδίτες; Γιατί 
δέν τούς άμποδάνε οί άγγέλοι; Ποι
οι εΐναι πιό πολλοί; Οί άγγελοι γιά 
οί ξωποδίτες; · · . Γιατϊ χτίσανε τό 
Μοναστήρι έδώ πού έχει δυό βου
νοκορφές καϊ δυό φαράγγια; Γιά νά- 
χουν ίσους δρόμους οί άγγελοι καϊ 
οί ξωποδίτες;

Ό Βαρνάβας κύτταξε άπορρημό
νος τόν Τύχωνα. Σφάλησε μέ τή ζερ
βιά του άπαλάμη τό στόμα- σκέ- ϊ 
φτηκε. {

— Θεϊκό πράμα εΐναι τούτο, ά- ί 
δερφέ μου, πιότερο άπ’ τό νοΰ τοΰ | 
άνθρωπον! . . . Μή μέ ρωτάς, δέν τό | 
κατέχω.

— "Ακόυσα τόν γέροντα μου νά 
λέη πώς οί δαι μόνοι αλλάζουν μορ
φή. "Αλλοτε γίνονται τραγοπόδα
ροι, μαυρόπετσοι, μέ μακρυά σκύλο- 
νουρά καϊ οπηπά κοντοκέρατα. Γυ
ρίζουν στις ρεματιές, στά ποτάμια, 
στά φαράγγια, στίς σπηλιές, στούς 
βράχους τής θάλασσας. Κι’ άλλοτε 
περνούν μορφή ανθρώπου, γίνονται 
μεσημερίτες, πορπατάνε στους δρό
μους, έρχονται στό: χωριά, μπαίνουν 
στά σπίτια. . . Εΐναι άλήθεια; Τό 
ίδιο λέει κΓ ό δικός σου γέροντας 
Βαρνάβα;

— Ναί, Τύχωνα, έχει δίκηο ό γέ
ροντας σου, έτσι είναι. Περνούν μορ
φή ανθρώπου, πορπατάνε οπούς δρό
μους, έρχονται στά χωριά, μπαίνουν 
στά σπίτια. Περνούν τά μονοπάτια, 
μπαίνουν στά μοναστήρια. /Μάχον
ται τους ανθρώπους.

—· Γιατί δέν τους σταματάνε οί 
άγγέλοι; Δέν εΐναι πιό δυνατοί άπ’ 
τούς δαιμόνους; Πες μου, Βαρνάβα, 
θέλω νά μάθω! . . . Θέλω νά μάθω, 
νά μή φοβάμαι! . . .

Ό Βαρνάβας πισωπάτησε. Κύτ
ταξε κοπάμστο; τόν Τύχωνα. "Εσφι
ξε τά χείλη, ένιωσε στυφή την απο
ρία νά άνεβοκατεβαινη στον καταπό-

συνείδησιν ότι έχει άπωθηθή στα ύ- 
ποσυνείδητον.

As έπιθυμίαι πού ελευθερώνονται 
μέ τήν ψυχαναλυτική μέθοδο γίνον
ται αβλαβείς, καταργοΰνται μέ τήν 
αυτοκριτικήν καϊ τήν καταδίκην ή ό 
γεννετήσιος σκοπός τους δίνει τήν 
θέσιν του σέ άλλον ύψηλότερον ή αί 
σεξουαλικά! τάσεις ικανοποιούνται 
μέ συνήθη μέσα.

Γιά νά φέρη στήν επιφάνεια ή ψυ- 
χανάλυσις τά ασυνείδητα ένστικτα 
οαοίζεται, οπήν ερμηνεία ψυχοπαθο
λογιών φαινομένων τής καθημερι
νής ζωής: Στό ξέχασ.μα τών λέξεων, 
στίς παραδρομεϊς τής γλώσσης, στό 
γράψιμο καϊ τήν άνάγνωσι, στήν ά- 
νάλυσι ονείρων πού εΐναι κατά τόν 
Φρόϋντ πόθοι ένδόμυχοί πού φωλιά
ζουν στό άσυνείδητο καί ζητούν ευ
καιρία νά φανερωθούν. Συχνά στή 
συνομιλία — τονίζει ό Φρόϋντ—άλ- 
λάζη μία λέξι μέ άλλην, αύτή ή γλωσ 
σική παραδρομή εΐναι ότι έμενε κρυμ 
μένο στό ύποσυνείδητο καί ήθελε 
νά ξεπροβάλη άπ’ τήν κρύπτη του, 
γιά νά έκφρασθή.

Νά, ένα παράδειγμα χαρακτηρι
στικό:

"Ενας κύριος άρραβωνιάζεται μί
αν νέσν πού άπό καιρό συμπαθεί. 
Μόλις φεύγει άπ’ τό σπίτι της πού 
δόθηκε ή άμοιβαία ύπόσχεσις, πέρ- 
νε< τό τράμ μόνος γιά νά πάη σπί
τι του. Γεμάτος χαρά που ό πόθος 
του Θά έκπληρωθή λέει άφηρημένα 
στόν είσπράκτορα: Δός μου δύο ει
σιτήρια ί

Μετά άπό ό μήνες παντρεμμένος, 
βλέπει τά ρόδινα όνειρα τής ευτυχί
ας του νά συντρίβονται άπ’ τήν γρί- 
νια τής γυναίκας του καί τών πεθε
ρικών του, νοσταλγεί τήν προηγού
μενη ελεύθερη ζωή του κΓ ένώ επι
στρέφει άπ’ τό σπίτι της μαζί μέ 
τήν κυρίαν του, λέει τώρα μέσα στό 
τράμ στόν

Δός μου ένα εισιτήριο!
Ή. ιδέα που 

μέ αγαλλίαση κι 
θημένο συναίσθημα 
ψυχικήν του ζωήν, 
νλωσικά σφάλματα.

‘Η ^.‘υχοθεραπεια, μέ τήν λεπτο
μερή άνάλυσι τών πολύπλοκων εκ
δηλώσεων τών νευρικών διαταραχών 
έφθαοε μέχρι τής ενδομύχου αίτιας 
γιά νά έπιτύχη τήν ϊασιν.

‘Ο παράγων τοΰ υποσυνειδήτου 
πού ήρθε στό φώς ήτανε μία κατά- 
κτησις άπό θεραπευτικής και ψυχο
λογικής άπόψεως. Αϊ ασυνείδητοι 
καϊ υποσυνείδητοι ίδέαι μετατραπή- 
κανε σέ ενσυνειδήτους, γιά νά κα- 
τορθώση ό άρρωστος νά λιγοστέψη 
τήν κακήν τους έπίδρασιν.

Πρώτοι οδηγοί τής Ψυχαναλύσεως, 
εΐναι ή «μαιευτική μέθοδος» τοΰ Σω
κράτη μέ τήν ευστροφία τών ερωτα
ποκρίσεων στήν διάρκεια τής συζη- 
τήσεως καϊ ή «Κάθαρσις» τοΰ ’Αρι
στοτέλη πού φανερώνει έκκένωσιν 
συγκινήσεων άπωθημένων στά βάθη 
τής ψυχής.

Ό· Φρόϋντ πέθανε εξόριστος άπ’ 
τούς Χιτλερικούς σέ μιά λαϊκή συ
νοικία τού Λονδίνου τό Ϊ93·9.

Τά έργα του δμως μένουν αθά
νατο:.

‘Η προτομή του που βρίσκεται σή 
μέρα στό Πανεπιστήμιο τής Βιέννης, 
οπήν αυλή τών αψίδων έχει μίαν ε
πιγραφήν άπό έναν στίχον τοΰ Οίδί- 
ποδος Τυράννου: «:'0ς τά κλείν’ αί- 
νίγματ’ ήδει καί κράτιστος ήν ά- 
νήρ».

ΐΩΑΝΝΗΣ Π. ΛΟΥ·Γ2ΙΔΗΣ
Ιατρός — Συγγραφεός.

είσπράκτορα:

πρώτα τόν γέμιζε 
έπειτα σάν άπω- 

τυραννοϋσε τήν 
έξεφράσθηκε μέ

και χαρας.
Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου

Έκ τών Καυσοκαλυβίων έπλεύσα- 
μεν πρός τήν Μεγίστην Λαύραν, έκο- 
μίζσμεν τόν Άκράθω θαυμάζοντες έκ 
τού μακρόθεν τάς τρεις κορυφάς τού 
'Άθωνος έκ τών οποίων ή μεσαία, 
είναι ύψηλοτέρα — 2.000 μέτρα πε
ρίπου ■— και είναι διαρκώς μέσα στά 
σύννεφα. Έκεΐ επάνω στήν κορυφή 
τοΰ βουνού ευρίσκεται μικρός ναΐ
σκος τήζ Μεταμορφώσεως τού Κυ
ρίου, κάθε έτος δέ τήν ημέραν 
πανηγύ-ρεως άποστέλλεται ίερεύς με
τά διακόνων καϊ ψαλτών διά νά τε- 
λέσουν τήν άγρυπνίαν και τήν πανή- 
γυριν, τους όποιους συνοδεύουν καί 
μικρός άριθμός προσκυνητών οΐτι- 
νες άψηφουντες τον κίνδυνον τοΰ κε
ραυνού ανεβαίνουν έκεΐ διά νά εορ
τάσουν τήν Μετσμόρφωσιν τοΰ Κυ
ρίου καί νά απολαύσουν θέαμα τό 
όποιον δέν περιγράφεται. "Αλλά 
τώρα πλέον έφθ'άσαμεν είς τήν Λαύ
ραν τού Αγίου Αθανασίου «τό πε- 
ριβόητον Μοναστήριον, όπού εΐναι 
είς τό κάλλος ανεκδιήγηταν καί τοΰ 
όποιου ή ήλικία ύπερέβη τήν χιλιετη
ρίδα. Εΐναι κτισμένον υψηλά επτϊ πα
ραλίου τερπνότατου λόφου. Εΐναι ή 
ώραιοτέρα τοποθεσία τοΰ "Αθωνος. 
Τό όροπέδιον είς τό όποιον εΐναι κτι 
σμένη ή Μονή τής Μεγίστης Λαύρας 
εΐναι καταπράσινον καί στολισμένου 
μέ παντός είδους δένδρα καρποφόρα 
καϊ μ ή. Έκεΐ εΐναι οι ωραιότεροι κή
ποι του Αγίου 'Όρους., διότι ή Λαύ
ρα έχει άφθονα νερά πού ημέραν καί 
νύκτα τρέχουν καί ποτίζουν καϊ τά 
όποια κατέρχονται άπό τάς χιονο
σκεπείς κορυφάς. τοΰ "Αθωνος δροσε
ρά καί κρυστάλλινα καϊ ποτίζουν ό- 
λόκληρον τό όροπέδιον. Ή καλλονή 
τής Θέσεως, τό μεγαλείαν τοΰ οροπε
δίου δεν σέ άφίνουν νά προχωρήσης 
αμέσως μέσα στό Μοναστήρι. Στα
ματάς καί θαυμάζεις καϊ αναπνέεις 
τόν μυρωμένον αέρα πού έρχεται άπό 
όλες τϊς μεριές. Νά επάνω στόν σι- 
δερένιον σταυρόν που είναι σφηνομέ- 
νος στήν κορυφή τών πρόπυλων τοΰ 
μοναστηριοϋ κάθεται ένα άϊδονάκι 
καί κελαϊδεΐ- ψάλλει τά μεγαλεία τής 
δημιουργίας. Έκάθισα σ" ένα ξύλινον 
πάγκον καί τό άκουγα συνεπαρμένος 
ccrrci το γλυκό του κελάϊδημα.

Έκεΐ, σ’ αύτό τό μοναστήρι έπέ- 
ρασα δέκα όλόκλήρες μέρες πρα
γματικής γαλήνης καϊ άναπαύσεως. 
Έκεΐ άπήλαυσα δχι γαλήνη μέ τό 
σταγονόμετρο άλλά πραγματική ά- 
νανέωο’ΐν τών σωματικών καϊ πνεύμα 
τικών μου δυνάμεων. Έκεΐ δέν νοιώ
θεις πότε περνά ή ή μέρα ούτε αισθά
νεσαι τήν μελαγχολίαν νά πιέζη τήν 
ψυχήν σου. Άπό παντού άνεψοδιάζε- 
σαι ψυχικά άπό τό άδολον περιβάλ
λον, άπό τήν άμόλυντη φύσιν, άπό 
τήν λιτήν άλλά τόσον νόστιμη τρο
φή. Δέν θ'ά ξεχάσω τά κολοκύθια 
της Λαύρας ■ Τά μούσμουλα και τά 
μούρα, τή ρίγανι καϊ τό φλαμούρι 
πού μοσχοβολά παντού. Άφίνω τά 
άλλα μεγαλεία της, τά πνευματικά 
καί ψυχικά. Τους κατανυκτικούς ε
σπερινούς καί τίς ωραίες λειτουργί
ες τού πατρός Χρυσοστόμου, τήν με
γαλειώδη αγρυπνία πού μάς έκράτη- 
σε ολους έπί δώδεκα ολόκληρες ώ
ρες μέσα στον ναόν. Ακόμη καϊ 40 
άνθυπολοχαγοϊ τής σχολής πολέμου 
πού εΐχον έπισκευθή τήν Μονήν έμει
ναν έκεΐ καθηλωμένοι οπόν Ναόν μέ
χρι τά μεσάνυκταί Τί δέ νά πώ γιά 
τήν μελωδικήν κωδωνοκρουσία; "Ο
λοι έμείναμε -έκστατικοϊ μέ πόση 
άρμονία κτυποΰσαν τά σήμαντρα καϊ 
τίς καμπάνες! Τϊ νά πώ γιά τόν γέ
ροντα Άββακούμ πού ξεύρει δλα

Άρχιμ. ΔΑΜΑΣ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
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Τοϋ διδασκάλου κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΑΙΔΗ
(Συνέχεια έκ του -προηγουμένου)

(Συνέχεια στό έπόμενο)

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου) 
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 Αύγουστου 1921.

Τό πρωί ήλιθεν ό φίλος μου στό σπί
τι καί τόν κράτησε καί έγώ τόν τι-α- 
ρακάλεο'α νά τον τοποθέτηση σέ έ- 
λαφράν εργασίαν. Ό θείος μου τό 
υπεσχέθη.

Άπό τάς εφημερίδας πού διαβά
ζω φαίνεται πώς τά πράγματα δέν 
πηγαίνουν καλά. Ό στροπός μας 
δλο καϊ υποχωρεί, Άπο διαδόσεις 
μανθάνομεν ότι οι Τούρκοι χρησιμο
ποιούν πυροβολικόν άνώτερον καϊ 
πολλαπλάσιον άπό δτι χρησιμοποι
ούν οϊ ίδικοί μας. "Οτι ό Τουρκικός 
στρατός διευθύνεται άπό Ρώσσονς 
Μπολσεβίκους καί Άγγλοχάλλους 
αξιωματικούς καί δτι οϊ Ρώσσοι καϊ 
Άγγλογάλλοι συναγωνίζονται ποι
ος θά βοηθήση καλλίτερα τόν Κ.ε- 
μάλ, διά νά έχει περισσότερες ωφέ
λειες μετά τήν νίκην του. Μανθάνο- 
μεν έπίσης διά ήρωϊσμόν τοΰ στρα
τού μας ό όποιος προσπαθεί απε
γνωσμένα νά κράτηση τούς Τούρ
κους στήν γραμμήν Τουλού—Μπου- 
νάρ. ’Άλλες διαδόσεις λέγουν οτι 
στρατός μας εχει προδοθή άπό τούς 
ανώτερους του. Κατά τό βράδυ 
μανθάνομεν δτι ήρχισαν νά κατα
φθάνουν τραυματίαι μέ τόν σιδη
ρόδρομον Κασαμπά.

ΠΕΜΠΤΗ 1 8 Αύγουστου 1 922. 
Σήμερον τό πρωί αί ειδήσεις εΐναι 
χειρότερες. - Άπό τάς έφημερίδας 
πού διαβάζω φαίνεται πλέον καθα
ρά δτι ό στρατός μας τήν έπαθε ά
σχημα. Αι διαδόσεις περνούν καϊ δί
νουν. ’Άλλοι λέγουν δτι τελευταίως 
ό Κεμάλ έφοδιάσθη καλώς αϊτό τούς 
Άγγλογάλλους καϊ τούς Ρώο-σους 
Μπολσεβίκους καί δτι ή έπίθεσις 
τών Τούρκων είχε καλώς ύπολογι- 
σθή. "Αλλοι πάλιν λέγουν δτι σ’ αυ
τά πταίει ή κυβέρνησις πού έπϊ τό
σον καιρόν έκανε τόν στρατόν μας 
νά άγοΥακτήοη ταΐζοντάς τον μέ 
σκουληκιασμένες ρέγγες καί έχον
τας τον μέ τρύπια άρβυλα. Πολλοί 
κατηγορούν τούς άνωτέρους άξιω- 
ματικούς πού δέν έφάνησαν άξιοι 

■ τών περιστάσεων καϊ έπήλθε ή κα
ταστροφή. Ό κόσμος διερωταται τί 
κάνει ό Αρχιστράτηγος καϊ τό έπι- 
τελεΐον του τί πρόκειται νά πράξη 
στήν προκειμένην περίπτωσιν; Μή
πως έπαληθεύουν αϊ διαδόο-εις οτι 
ήλλαξαν τόν στρατηγόν Παπούλαν 
διά του Χατζηανέστη; Καϊ διατί ό 
Χατζηανέστης ένώ έπερίμενεν Τουρ
κικήν έπίθεσιν νά ξεγυμνώση τό μέ
τωπον μέ τίς 40 χιλιάδας του στρα
τού πού έστειλεν στήν Θράκην; Κσϊ 
διατί δέν φέρνει στήν Σμύρνην αυ
τόν τόν στρατόν νά κράτηση έστω 
καϊ ένά'μικρόν μέτωπον; Τώρα ενα 
πράγμα εΐναι βέβαιον δτι ό στρατός 
μας υποχωρεί καϊ μέχρι που άραγε 
θά υποχώρηση; "Αραγε ύπάρχουν ά- 
ξιωματικοϊ μέ θάρρος νά άναλάβουν 
τά ηνία του στρατού μας καί νά δυ- 
νηθοΰν νά σταματήσουν κάπου; ’Ά^ 
ραγε ή κυβέρνησις θά ήμπορέση νά 
κάνει τίποτε; Άλλά σάν δύσκολο 
φαίνεται κΓ αύτό.

Π ΑΡ Α Σ Κ ΕΥΗ 19 Αύγούστου
1922. Ένώ συμβαίνουν αύτά τά γε
γονότα στήν έπιχείρησιν πού έργά- 
ζομαι αυξάνεται συνεχώς ή έργασία 
άπό ή μέραν είς ή μέραν παρ’ δλον ό
τι τά γεγονότα μάς έχουν τσάκιση 
τά νεύρα. Σήμερον προσλαμβάνομεν 
150 γυναίκες διά νά γεμίζουν χαρ- 
τονένια κουτάκια μέ σταφίδες. "Ε- 
χομεν τήν έπιστάτισσαν πού έπιβλέ- 
πει τήν έργασίαν, αυτών τών γυναι
κών άλλά τήν διεύθυνσιν τής δου
λειάς αύτής καϊ τήν πληρωμήν αυ
τών τών γυναικών τήν αναθέτουν σ’ 
έμενα. Καϊ άλλοτε έτυχε νά μου άνα- 
θέσουν παρόμοιον εργασίαν. Άπό 
σήμερον έκτος από τϊς παραλαβές 
πού κάνω στήν τακτικήν μου εργασί
αν πρέπει νά διευθύνω κάϊ αύτήν 
τήν δουλειά. Δηλαδή μόλις βρώ ευ
καιρία κάτω στήν δουλειά μου πρέ
πει νά τρέχω και επάνω νά ρίχνω 
καϊ μιά μοπιά νά είδώ πώς πάγει ή 
έπάνω έργασία. Καϊ δμως ή δου
λειά μας εΐναι στό φόρτε της. Κάθε 
ημέραν φορτώνομεν πλοΐα ·μέ σύκα 
καϊ σταφίδες χωρίς τήν παραμικρήν 
καθυστέρησιν στά δρομολόγια τών 
πλοίων. Καθημερινώς στέλλομεν σύ
κα καϊ σταφίδες σέ δλα τά μέρη τού 
Κόσμου. Καϊ ένώ άλλοτε αύτή ή έρ
γασία μάς έφαίνετο σπόρ, τώρα ά- 
πεναντίας τά γεγονότα μάς έχουν 
παραλύση κάθε κέφι δΓ έργασίαν. 
Έργαζόμεθα άλλά ό νους μας εΐ
ναι στά γεγονότα! Τά άνακοινωθέν- 
τα τών έφημερίδων τά γράφουν μα
σημένα. Άλλά δπως φαίνεται ό στρα 
τός μας τήν έχει πάθη άσχημα. ‘Ό
πως άκούομεν ό στρατός μας φεύγει 
π-ανικόβλητος. Δηλαδή ό σωθών σω~ 
ιθήτφ. Μία μόνον ύπάρχει έξαΐρεσις. 
Ό Πλαστήρας μέ τούς θρυλικούς 
τσολιάδες του, τό Σεϊτάν ασκέρι, δ
πως τούς άπεκάλουν οϊ Τούρκοι. “Ό
πως λέγουν αύτός έχει ακέραιον τό 
σύνταγμά του καϊ οπισθοχωρεί μέν 
άλλά συνεχώς δίδει μάχας. Μανθά- 
νομεν δτι πολλοί στρατιώται άπό 
άλλα συντάγματα που έχουν χάσει 
τάς μονάδας των συγκολλώνται στό 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελ.)

τά Ιερά ευαγγέλια άπό στήθους; 
Καϊ γιά τόν νεαρόν μοναχόν ·Έ- 
Φραίμ πού περιποιείται μέ χριστια
νικήν αύταπάρνησιν τρεΐς υπερήλικας 
μοναχούς; Πώς νά μή θαυμάσωμεν 
τόν ιατρόν - μοναχόν Παύλον Παυλί
δην — μικραοιάτην — δστις έχει 
γράψε» μέχρι σήμερον υπέρ τούς ε
κατόν τόμους όλακλήρους μέ παντο
ειδές υλικόν καϊ ό όποιος έκτος τών 
ιατρικών του καθηκόντων πρός τούς 
μοναχούς καϊ τους λαϊκούς έργάτας 
ψάλλει μελωδικώτατα κατά τάς ιε
ρός ακολουθίας; ’Αλησμόνητος θά 
μείνη στήν μνήμην μου ό εσπερινός 
τής Πεντηκοστής -— γονυκλισίας — 
Στίς 4 τό άπόγευμα έκλεισεν ή πύ
λη τής Μονής καϊ οί κώδωνες έσήμα- 
ναν τήν έναρξιν τής ακολουθίας. Δέ
κα ιερείς καϊ διάκονοι έλαβον μέρος 
είς τόν λαμπρόν αύτόν έοπερινόν 
καϊ άναγνώσαμεν τάς εύχάς τής γο
νυκλισίας. ‘Η Μονή τής Λαύρας εΐ
ναι τό σπουδαιότερον μνημεΐον τοΰ 
Βυζαντινού καί μεσαιωνικού Ελλη
νισμού. Έκεΐ νομίζεις ότι ζής στό 
Βυζάντιον καϊ πώς νά μή τό σκεφθής 
άφοΰ ολα γύρω σου σοΰ θυμίζουν 
τόν Ελληνισμόν τοΰ Βυζαντίου; "Α
κούεις στις λειτουργίες νά μνημονεύ
ουν τούς Βυζαντινούς αύτοκράτορας 
Νίκηφόρον καί ΊωάννηνΓ βλέπεις ει
κόνες Βυζαντινές εξαιρετικής τέ
χνης. Θά έπρεπε νά γράψω ολόκλη
ρον βιβλίον άν θά σάς περιέγραφα 
τά κάθε τί πού υπάρχει έκεΐ σ’ αυτό 
τό μοναστήρι, άλλά δέν εΐναι αυτός 
ό σκοπυς μου γράφω απλώς τάς έν- 
τυπώσεις μου, εντυπώσεις ένός επι
σκέπτου καϊ προσχυνητου πού πάτη
σε τόν αγιασμένου αυτόν τόπον δ
που κάθε μεριά τον σοΰ θυμίζει καϊ 
κάποιον άγιον πού έπέρασε άπό τά 
μέρη έκεΐνα. Περιορίζομαι σέ μιά πα- 
ράδοσι που έχει σχέοιν μέ τήν εικό
να τής Παναγίας τής Κουκουζελίσ- 
σης, ή όποια ευρίσκεται είς τόν ιδι
αίτερον ναόν της τόν οποίον ό επι
σκέπτης θά συνάντηση μόλις περά- 
ση τον πυλώνα τής Μονής, είς τήν 
πλακόοτρωτόν αΰλήν αυτής,

Ό Ιωάννης Κουκουζέλης κατά τήν 
παράδοσιν ήτο τραγουδιστής είς τά 
βασιλικά άνόχτορα τοΰ Βυζαντίου- 
εΐχε όμως τόν πόθον νά μονάση καϊ 
έγκατέλειψε τήν ΐ<ων)πολιν' καϊ ήλ- 
θεν είς τήν ‘Αγίαν Λαύραν τοΰ "Ο
ρους. Δέν έφανέρωσε τήν ιδιότητά 
του και οί διοικοΰντες τήν Μονήν τοΰ 
ανέθεσαν τό διακόνημα νά βόσκη 
τούς ιράγους — είς τύ ορος. μόνον 
αρσενικό ζώα υπάρχουν. Τώρα δέν 
υπάρχουν καθόλου ποίμνια, μόνον 
μερικοί ταύροι ακίνδυνοι διατηρούν
ται σέ μερικά μοναστήρια σήμερον 
— "Ενα μεσημέρι ένώ τό ποίμνιον 
άνεπαύετο ό Κουκουζέλης ήρχισε νά 
ψάλλη έκεΐ είς τήν έρημον πλαγιάν 
τοΰ βουνού δπου κανείς δέν τόν έ~ 
βλεπεν ούτε τόν ήκουεν ένα άπό τό 
γλυκύτερα τραγούδια του, μιαν ψαλ 
μωδίαν άπό τϊς πλέον αγαπημένες 
του καί τότε οί τράγοι άφυπνίσθησαν 
κσϊ περιεκύκλωσαν τόν άηδονόφωνον 
ψάλτην άκροώμενοι τήν πρωτάκου- 
στον μελωδίαν, ώς νά ήσαν έμψυχα 
όντα. "Ενας δμως άσκητής που έμε
νε έκεΐ πλησίον ήκουσε καϊ αυτός τήν 
μελωδίαν κσϊ άνέφερε τό περιστατι
κού είς τήν διοίκησιν τής Μονής, ή- 
τις ύπεχρέωσε τόν Κουκουζέλην νά 
άφίση τό ποίμνιον τών τράγων καϊ 
νά άναλάβη τό: καθήκοντα του ιερο
ψάλτου τής Μονής 2\αμπρύνων διά τής 
μελουδικής του φωνής τάς ακολουθί
ας καϊ τάς άγρυπνίας αυτής. Είς μί
αν λοιπόν άγρυπνίαν τής Παναγίας 
τής ’Ακαθίστου άφοΰ έψαλλε μέ έκ
τακτον χάριν καϊ γλυκύτητα τό Έ
πί σ ο ι χαίρει κ ε χαρι
τωμένη... έκ τοΰ κόπου καθί- 
σας είς τό στασίδιον του έκοιμήθη 
ολίγον. Καϊ ιδού βλέπει τήν Θεοτό
κον, έν όνείρώ ήτις εύχαριστών αυ
τόν διά τόν ύμνον τόν όποιον έψαλ
λε τόσου ώραΐα καί τοΰ λέει : Δέ- 
ξου τό ψαλτικόν άγαπητέ καϊ έξα- 
-κολαύθφ νά ψά^λης τούς ύμνους 
μου. Έξυπνα ό Κουκουζέλης καϊ βλέ : 
πει άληθώς είς τήν χεΐρα του τό χρυ- ί 
σοΰν νόμισμα, τό όποιον τώρα κρέ
μεται είς τήν εικόνα τής Παναγίας 
τής Κουκουζελίσο-ης.

ήμουν μικρός, σήμερον 
δέν θά ήμουν αυτός που εΐμαι» εΐ
ναι ή συνήθως έτυμηγορίσ, που βρον
τόφωνε? ό ώριμος άνθρωπος γι’ αύ- 
τούς που του έδωσαν τήν ζωή και 
τήν ανατροφή, όταν νοιώση τόν έν- 
θουσιασμό του νά τόν έλέγχη και ή 
ηθική του συνείδηση νά παραλύη 
κάτω άπό τά σφυροκοπήματα τών 
τυφλών δυνάμεων τοΰ υποσυνειδή
του, μέ ένα σκοτεινό και βεβαρημέ
νο παρελθόν, τονίζει ό Γάλλος κα
θηγητής τής Λυών
"Ας μή λησμονήσουμε σάν Γονείς 
και παιδαγωγοί, αυτό που πολύ φι
λοσοφημένα εΐπεν ένας ξένος μεγά
λος παιδαγωγός:

δ ι άάσματα 
ο ν ε ΐ ς.
’Οφθαλμοφανής

τής άγαπητής συνεργασίας τής Οι
κογένειας καί τοΰ Σχολείου, τών Γο- 
νέων καϊ Διδασκάλων, άπό όπου μέ 
δυνατή συντομία είπαμε, διότι σιΑ 
τή αποτελεί καϊ διά τόν παιδαγωγό 
διδάσκαλο καϊ διά τόν ανίδεο ή μορ
φωμένο γονέα ένα. κ ά τ ο π τ ρ ο, 
ένα φακό, μιά φ ω τ ο γ ρ α- 
Φ ι κ ή μηχανή, μιά συσκευή 
Τ η λ εοράσεως πού μέσα 
άτι-’ αύτά θά βλέπη δπως ακριβώς 
είναι, τ ή ν Ψ υ χ ή, τ ό Π ν ε ά
μα, τ ό Σώμα, ολόκληρο 
τό εΐναι τού μαθητου καϊ παιδιού 
μέσα στά μάτια τού ύ π ο σ u ν ε ι- 
δ ή τ ο υ· του, πού εΐναι, κόσμος 
μυστηριώδης καϊ χαώδης, πού έρχε
ται όμως καί κτυπά τήν πόρτα τοΰ 
συνειδητού, σύμφωνα μέ τήν "Ατομι
κή Φιλολογία τών «Φρόϋντ—’Άντλερ 
καϊ Γιοΰγκ. ’Έτσι θά ρυθμίση ό κα
θένας μας καϊ θά έφαρμόση τά ά- 
νάλογα Παιδονομικά, Διδακτικά, ι
ατρικά, Παιδαγωγικά καϊ Φιλολογι
κά μέτρα, παράλληλα πρός τήν κλη
ρονομική προίκα του κάθε παιδιού, 
πρός τάς οικογενειακός του προδια
θέσεις, τόν χαρακτήρα του, τόν δεί
χτη τής Νοημοσύνης του. Έ ά ν ο ί

Ρ

είναι,. ή ανάγκη

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

άνθρωπο, ό όποιος εργάζεται 
αποτελεσματικά καϊ δραστήρια, θά 
εΰρετε τούς γονείς του, κρυμμένους 
σάν τϊς ρίζες τοΰ δένδρου, που έ- 
τροφοδότησαν και άκολουθοΰν 
τροφοδοτούν τόν κορμό, που 
τό: "Ανθη καϊ τούς καρπούς».

να 
δίδει

1, Ήοίκογένεισ εΐναι. 
σχεδόν ή μόνη, πού μορφώνει, πού 
διαπλάθει τόν χαρακτήρα, τήν προ
σωπικότητα τοΰ παιδιού, καί γι’ αυ
τό θά έπρεπε, προτού αποφασίσουν 
οί άνθρωποι νά πανδρευθοΰν καϊ ό
ταν έλθουν είς γάμους επιτυχείς, 
προτού κάμουνε παιδιά ν ά μορ
φώσουν, νά δίαπαιδαγωγή- 
σουν πρώτα τέλεια τόν έαυτό τους

2. Ν ά τ ο υ ς π ά ρ ο υ ν ε 
(Συνέχεια εϊ$ τήν 4ην σελ.)

Ένας "Αγγλος πού ταξίδευε κά
ποτε στήν Τουρκία ύπέστη έπίθεσιν 

I άπό τρεις Τούρκους ληστάς. Πάνω 
στήν άμυνά του γιά νά σωθή έδωσε 
μιά δυνατή γροθιά στόν έναν και τόν 
έρριξε κάτω. Ό Τούρκος πού εΐχε 
ζαλιστεί μόνο άπ' τό κτύπημα προσ- 
ποιήθηκε τόν πεθαμμένο κΓ έμεινε ά- 
κίνητος στό χώμα γιά νά έξοργι- 
σθουν οί σύντροφοί του και κτυπή- 
οουν τόν Εγγλέζο,

Πραγματικά οί Τούρκοι τόν άρ
παξαν καί τόν πήγαιναν στό Διοικη
τήριο γιά νά κρατηθή ώς δολοφόνος. 
Εκείνη τήν ώρα όμως περνούσε έ
νας Παπάς άπό κεΐ καϊ κύτταζε προ
σεκτικά τόν Τούρκο πού παρίστανε 
τόν νεκρό. Κατάλαβε αμέσως τι γι
νόταν και τούς εΐπε :

— "Αναλαμβάνω νά σάς τόν άνα- 
στήσω έγώ.

Οί Τούρκοι δέν τόν πίστεψαν, ύ- 
ποσχέθηκαν όμως ν’ άφήσουν ελεύ
θερο τόν Εγγλέζο εάν τό κατορθώ- 
ση.

Ό Παπάς τότε πήγε κι’ έφερε έ
να μεγάλο μπουκάλι γεμάτο άμμω-

νία, τό άνοιξε καί τό έβαλε κάτω άπ’ 
τή μύτη τού Τούρκου. Ό υποτιθέμε
νος «νεκρός» πετάχθηκε τότε άμέσως 
επάνω γιατί δέν ήταν δυνατόν ν’ άν- 
θέξη στή δυνατή μυρωδιά.

“Όλοι δσοι ήταν μπροστά έσκα
σαν στά γέλια κΓ ό Εγγλέζος άφέ- 
θη ελεύθερος.
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—Προλάβαμε στό τέλος, όταν περ 
νούσαμε τυχαία άπό κεΐ, τού εΐπαν 
αύτοί, πού ·άπ©τελούσαν τό πλήρω
μα. ”Αν καί . φθάσα-με άργά, ή εμ
πλοκή μας στον αγώνα, έκρινε τήν 
τύχη τών ρωμαϊκών οπλών. Άλλοιώς 
ή νίκη, παρά τίς βαρείες τους άπώ- 
λειες, ήταν μέ τό πλευρό τών πει
ρατών.

—Σώθηκε κανένας, δικός μας; ρώ
τησε ό Καλλίστρατος μ’ αγωνία.

—Μόνο ό Κυβερνήτης, εκείνος τής 
γαλέρας πού κατά λάθος, σάς εΐχε 
έμβολίσει. Τόν έχουμε μέσα σπή με
γάλη αίθουσα, βαρεία τραυματισμέ
νο.

Ό νεαρός -Καριμυλησσέας, γύρισε 
τό κεφάλι του άλλου >μέ βουρκωμένα 
μάτια, καθώς έφερνε στή μνήμη, τοΰ 
ξερακιανού συντρόφου του, τήν τρα
γική μορφή:

—«Κακόμοιρε Πλοίαρχε», μονολό
γησε μέσα του. «Ποια ήταν τής θα~ 
λασσοπνίχτρας Μοίρας σου ή στερ
νή β ουλή . . .».

Ό ναυαγός άρχισυνωμότης, άντι- 
λήφθηκε τή στενοχώριες του νέου καί 
γιά νά τόν ένθαρρύνη, ρώτησε, άν 
εΐχαν τίς ίδιες βαρείες απώλειες, κι’ 
οί έχθροί.

—Πολύ χειρότερα έπαθαν εκείνοι, 
τόν πληροφόρησαν. Τούς έξοντώσαμε 
όλους.. .

(Συνεχίζεται).

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ 
---- -—-ΘΕΜΑΤΑ
(Συνέχεια έκ τή$ 3ης Σελίδας)

ΑΡΧΙΣΑΝΕ
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

«"Ανθρωπος παιδείας μέν όρθώς 
εύχήν καί φύσεως ευτυχούς θειότα- 
τον ή,μερώτοοτόν τε ζώον γίγνεσθαι 
φίλε?, μή ίκανώς δέ ή μή καλώς τρα- 
φέν άγριότατον ό πόδα με ή γή». 
Πλάτων. Τήν μεγάλη ’Εθνική, 
Κοινωνική καί ’Ανθρωπιστική αξία 
τής Αγωγής καί Παιδείας οί αρχαί
οι καί ένδοξοι πρόγονοί μας τήν εί
χανε νοιώσει βαθειά καί γι’ αύτό 
δίνανε σημασία καί περιεχόμενο 
οπήν άποστολή τη,ς καί δημιουργή
σανε τόν «Χρυσοΰν Αιώνα τοΰ Πε
ρικλεούς» στήν πόλη τής ’ Αθήνας.

’Έχουμε γνώμες έγκυρες κι’ άθά- 
ναπες τών αρχαίων φιλοσόφων, πού 
μερικές θεωρώ σκόπιμο νά σάς πα
ραθέσω. ‘Ο κυνικός φιλόδοξος Δυο- 
γένης έλεγε: «Προτιμότερο 
ν ά ε ΐ ν α ι κανείς ζητιάνος, 
παρά άπαίδευτος», ό ’Αριστοτέλης 
έγραφε: «Τής Παιδείας 
δέ καρποί γλυκείς» κι’ ό πρύτανις 
α ί ,μ έ ν ρ ί ζ α ι πικραί, οι 
τών φιλοδοξών Σωκράτης έλεγε- 
«Στούς ά γ ρ α μ μ ά τ ο υ ς 
δέν πρέπει νά ζητά
με τήν ’Αρετή».

Μήπως καί ή Ελληνική παροιμία 
«’Άνθρωπος. ·άγράμιματος ξύλο άπε- 
λέκηπο» δέν εκφράζει τό ίδιο νόημα 
γιά τήν μεγάλη κι’ άνεκτίμητη αξία 
τών Γραμμάτων;

Άπό τις 21 Σ)βρίου κάθε χρόνο 
άρχίζουνε τά μαθήματα τών Δημο
τικών Σχολείων καί ό μαθητόκο- 
σμος πλημμυρίζει τίς αίθουσες τών 
διδακτηρίων σέ όλη τήν Ελλάδα 
μας.Άποχαιρετοΰμαι τά παιδιά μας, 
τις όμορφες κατασκηνώσεις, τά γρα
φικά τοπία τών βουνών, τις. δροσό- 
λουστες Αγκαλιές τοΰ 'Ελληνικού 
δάσους, τίς δαντελλωτές, καί μαγευ
τικές ακρογιαλιές τής Ελληνικής θά
λασσας καί συγκεντρώνονται σάν 
σμήνη μελισσών στούς Ναούς τής 
Παιδείας, μέσα στά Σχολεία.

Κι’ άρχίζει άπό τήν ημερομηνία 
τούτη τό ψυχοπνευματικό κι’ ανθρώ
πινο πλαστικό έργο τών Διδασκά
λων τής χώρας, μας. Χρέος ημών 
τών Ελλήνων γονέων καί κηδεμόνων 
τών μαθητών εΐναι νά φροντίζουμε, 
δπως φροντίζουμε γιά τήν τροφήν 
τού σώματος, τών μαθητών μας, νά 
μεριμνούμε πρόθυμα καί δίχως κα
θυστέρηση καί δικαιολογία γιά τήν 
ψυχοπνευμοοτική τους υγεία καί τρο
φή.

Νά προμηθεύσωμεν έγκαιρα στά 
παιδιά μας μέχρι τήν πρώτη ’Οκτω
βρίου τά άπαραίτητα βοηθητικά 
τους βιβλία, τήν άπαιτούμενη. γρα
φική ύλη, τά πάντα τους καί γενικά 
νά τούς όπλίσουμε άμέσως μέ τά 
σχολικά εφόδια.

"Οχι διαβολές καί προφάσεις γιά 
άργότερα, γιατί κτίζουμε τά θε
μέλια τής οικοδομής στό μυθικό πα
λάτι τής Παιδείας, καί δέν πρέπει 
νά μάς λειψή κανένα χρήσιμο υλικό 
γιά νά τεθούνε στερεές κι’ αιώνιες, 
βάσεις.

"Οσοι γονείς άμελούμε γιά τήν 
προμήθεια τών απαραιτήτων καί έκ 
τών «Ούκ άνευ» σχολικών εφοδίων, 
έπιτρέψατέ με, νά τούς ονομάσω, άν 
όχι έγκληματίες, τουλάχιστον αδιά
φορους καί δίχως σταγόνα άγάπη 
καί στοργής, πρός τά παιδιά τους, 
πράγμα άδικαιαλόγητο.

*0 παιδαγωγός Πλούταρχος έ
γραφε: «Πηγή καί ρίζα τής καλοκα-

(Συνέχεια έκ τής 2ας Σελίδος) 
κλειστήτε στήν εκκλησία. Καί μή 
βγήτε ώσπου νά σάς προστάξω.

"Υστερα στράφηκε στούς δικούς 
του, εδωκε προσταγή μέ τό σπαθί 
του, πηδήκαν στό λιθόστρωτο.

Κατηφόριζε ό ήλιος όταν διάτα
ξε ό Τούρκος νά βγούν οί καλογέροι 
άπ’ τό καθολικό.

— Είστε λεύτεροι, είπε. . . Καί 
τυχεροί γιατί δέ βρέθηκαν out’ άρ
ματα, ούτε μπαρούτι. Πολλά θά ψχα- 
ριστηθή ό μουτεσελίμης, ό καλός 
μας Κιουτσούκ Μεχμέτ, γιά τά μαν
τάτα πού θά του πάω.

Σπηρούνισε τ’ άλογό του, βγήκε 
άπ’ τήν όξώπορτα. Τόν ακολούθη
σαν οι άλλοι τραβώντας τ’ άλογα 
άπ’ τά χαλινάρια. Άλλοπατουσαν, 
τρίκλιζαν άπ’ τήν κουμανταρία πού 
ήπιαν. Χασικογέλασαν γιά τό πλιά
τσικο πού είχαν φορτωμένο στ’ άλο
γά τους.

‘Ο γούμενος τούς κύτταξε, κού
νησε θλιμμένα τό κεφάλι. 'Ο Τύχω
νας σκούντηξε τόν Βαρνάβα, τόν τρά
βηξε παράμερα, τοΰ ψιθύρισε στ’ αυ
τί.

— Πές μου αδερφέ μου : εΐχαν 
μπή οί ξωποδίτες μέσα τους; Γιατί 
κλέψανε τό Μοναστήρι;

—Δέν ξέρω, μή μέ ρωτάς· ρώτα 
τόν γέροντά σου, αύτός θά σοΰ πή...

Δυό βδομάδες περάσανε άπό τότε 
πού οι Τούρκοι πάτησαν τό Μονα
στήρι, Προσευχή καί νηστεία πρόστα 
ξε ό γούμενος, νά μήν ξανάρθουν οί 
άπ.στοι καί μολύνουν τοΰ Θεού τό 
σπίτι. Σ’ αγρυπνία μπήκαν οί γέ
ροντες, σ' ολονύχτιες άκολουθίες ·

— «. . . "Ιλεως /ενού μοι, Δέσπο
τα, καί μή ίδέτω ή ψυχή μου τήν ζο
φερόν καί σκοτεινήν όψιν τών πονη
ρών δαιμόνων. .

"Ενα δειλινό φάνηκε στην όξώπορ
τα ό πάτερ Άγαθόνικος, ό οικονό
μος του Μοναστηριού, μαζί μέ τρεις 
άλλους καλογέρους. ’Έρχονταν απ' 
τή χώρα, δπου εΐχαν πάει νά πουλή
σουν καρύδια κι’ άγιοτικά,

— Γιαπί εΐσθε βαρυομέτωποι, ά- 
δελφοί; Τί βαραίνει τό μεσοκαύκα- 
λό σας, ρώτησε ό πορτάρης.

— ’Αβάσταχτα μαντάτα, αδελφέ
Μάρκο- άβάσταχτα! Οί Τούρκοι ξα- 
πολύκανε αποσπάσματα σ’ ολάκερη 
τή χώρα νά μάσουν άρματα καί 
μπαρούτι. Κι’ άντΐ γι’ άρματα φορ
τώνουν πλιάτσικο οί αντίχριστοι. 
Κλέβουν εκκλησίες, άνοίγουν τά σεν
τούκια, αδειάζουν τά κελάρια. Ξε
σπιτώνουν νοικοκυραίους, σέρνουν 
τους χριστιανούς στό δρόμο.

— Κι’ έδώ ήρθαν οί αντίχριστοι, 
άδερψέ Αγαθόν ικε- άδειάσαν τό κε
λάρι, σπάσαν τά κονίσματα, μαγα
ρίσανε τόν τόπο, φύγανε.

— Πανάθεμά τους! . . ώργίστηκε 
ό καλόγερος. ’Έκλεισε τά μάτια μέ 
τίς απαλάμες’ μουρμούρισε : «Θού 
Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου. . . 
"Ημαρτον! . . .».

Μπήκαν βαρυπατώντας οί καλόγε
ροι στον αύλόγυρο, φέραν τά μαν
τάτα: «Ήρθε φιρμάνι τού Μαχμούτ, 
λέει, στόν μουτεσελίμη τού νησιού, 
τόν Κιουτσούκ Μεχμέτ, νά ξαρματώ- 
ση ■ τούς χριστιανούς. Πολλά φοβά
ται ό Σουλτάνος τούς Γραικούς, για
τί σηκώσανε μπαϊράκι στήν Ελλά
δα. Πήραν τ’ άρματα κι’ ό Δεσπό
της άναψε τή φωτιά στό Μοναστήρι 
τής Λαύρας. Στήν Πελοπόνησσο 
μαντρώσανε τούς Τούρκους στά κά
στρα. Κι’ άπό τό Μόσκοβο κατέβη
κε ό Ύψηλάντης νά μπή άρχηγός 
τών Γραικών, νά λυτρωθή τό Γένος. 
Ύπόσκεση τουδωκε ό Κυπριανός, ό 

, Δεσπότης, ν’ άναλάβη τόν εφοδιασμό 
τών καραβιών, νά στέλνη ζωθροφές 

' δπου τόν προστάξουν. Κι’ ώς πήρε ό 
: Κιουτσούκ τό φιρμάνι, σύναξε στρα
τό, έστειλε ζεϊμπέκηδες σέ χωριά 
καί μοναστήρια.

» Μαζί μέ τό φιρμάνι έστειλε ό 
Μαχμούτ διαταγή στόν πασά τής 
’Άκρης νά πέψη στρατό στό νησί, 
μήν ξεσηκωθούν οί γκιαούρηδες. ΚΓ 
έτσι γιόμισε στρατό τό νησί νά τό 
πνίξουν. Τέσσε-ρες χιλιάδες ήρθαν 
άπ’ τή Συρία κΓ άρχισαν τό πλιά
τσικο. . .».

Σέ βαρεία συλλογή πέσαν οί κα
λόγεροι. Προσευχή καί νηστεία διά
ταξε ό γούμενος, ν’ άγνιστοΰν οί ψυ
χές, νά φύγη ή δοκιμασία. Βαθουλώ
σανε τά μάτια άπ’ τήν άγρυπνία, ξα- 
φανίστηκε ή σάρκα, κόλλησε τό πε
τσί στό στέρνο, λακουβώσανε τά μά 
γουλα.

— Γιατί τόση νηστεία, Βαρνάβα; 
ρώτησε ό Τύχωνας. Τί κακό γίνηκε 
στό Μοναστήρι;

— Νά μήν ξαναρθούν οί άπιστο·, 
άδερψέ αου- μήν ξαναμαγαρίσουν τό 
Μοναστήρι. . .
ιιιμιιμιιι—ιιι ιιι     η'ιτιτπ-;—-ί-—-·— '—muaKamsta
γαθίας εΐναι ή καλή Παιδεία»,

Γονείς, καλή παιδεία δέν πετυχαϊ- 
νεται υέ τόν ώκεανό τής άδιαφορίας 
μας, μέ τήν έλλειψιν ενδιαφέροντος 
καί στοργής πρός τά παιδιά μας, μέ 
τήν αναβολή και τήν τσιγγουνιά μας 
γιά τήν άγορά τών σχολικών βιβλί
ων καί παντός, είδους, έφοδίων. Ναί 
μή περιμένουμε τά Χριστούγεννα γιά 
νά τούς πάρουμε τά σχολικά βιβλία 
άπό τό δώρο τών έορτών.

Παντού άλλου μπορούμε νά κάνου- 
μεν υπολογισμούς καί οικονομίες 
αιματηρές, οχι δμως στο ζήτημα τών 
σχολικών αναγκών καί εφοδίων τών 
παιδιών μας. Τό ζήτημα αύτό νά τό 
έκτιιμήσουμε καλά καί νά τό προ
σέξουμε ιδιαίτερα.

Στέφανος Πασχαλίδης 
Διδάσκαλος 
Θεσ)νίκη

—Οί ξωποδίτες, Βαρνάβα, οί ξω- 
ποδίτες.. .

— Ναί, οί ξωποδίτες, Τύχωνα. . .
Μαράθηκαν τά χείλια τών παιδι

ών γλαρώσαν άπ' τήν άφαγισ τά 
μάτια. Δέν ξανανέβηκαν στή λιθο- 
σκεπή ν’ άντικρύσουν τή θάλασσα. 
Φοβόνταν τή ρεματιά, λογιάζονταν 
μή βγούνε οί ξωποδίτες. Μέναν πλά- 
γι στούς γέροντες τους μέ κλειδωμέ
νο στόμα.

Βουβή πέρασε ή άνοιξη, δίχως κε- 
λαρίσματα πουλιών καί μοσκομυρι- 
στα λουλούδια. Ξαψάνισε ή θλίψη τις 
χρυσές ανατολές κΓ ό φόβος τις μα- 
τοβαμμένες δύσες. Καυτό μπήκε τό 
καλοκαίρι, νά φρίξη τά χείλια τών 
άνθρώπων.

"Ένα πρωΐ μπήκαν καβαλλαρέοι 
στόν αυλόγυρο. Φέρναν στό γούμενο 
γράφη τού μουτεσελίμη: «Πολλά φχα 
ριστήθηκε ό Σουλτάνος, έγραφε ό 
Κιουτσούκ, σάν έμαθε πώς δέν βρε
θήκαν μήτε άρματα, μήτε μπαρούτι 
στό νησί. Κι’ οί χριστιανοί ζούνε ει
ρηνικά, μονοιασμένα μέ τους Τούρ
κους. Γι’ αύτό, συνέχιζε ή γραφή, 
προσκαλούσε ό Κιουτσούκ το γού
μενο νά κατεβή στήν πόλη, νά γρά
ψουν, μαζί μέ τούς Δεσποτάδες, πού 
θάρχωνταν, κοινή γραφή στό Σουλ
τάνο, νά φχαριστήσουν γιά τά καλά 
του λόγια».

Φώναξε τόν Τύχωνα καί τόν Βαρ
νάβα ό γούμενος, τούς ρώτησε άν 
θέλανε νά κατεβοΰνε μαζί στή χώ
ρα.

— "Ο,τι προστάξη ή άγιωσύνη 
σου, άποκρίθηκαν τά καλογεροπαί
δια.

—Τότε νά τοιμαστήτε, είπε ό γού 
μένος- τό πρωΐ θά κινήσουμε.

Συνάχτηκαν τήν αύγή στόν αύλό- 
γυρο οί καλόγεροι, φιλήσαν τό χέ
ρι του γούμενου, πήραν τήν ευχή του.

— Καλή αντάμωση, τού εύκήθη- 
καν· κι’ ό Χριστός νά σάς όδηγάη 
"στή στράτα.

Δάκρυσε ό γέροντας, κύτταξε τό 
Μοναστήρι, τούς καλογέρους, έκαμε 
τό σταυρό του.

Βαρυπατώντας δρασκέλησαν κι’ οί 
τρεις τήν όξώπορτα· πήραν τό δρό
μο γιά τήν Λευκωσία.

Καινούργιες αγρυπνίες βάλαν οί 
καλόγεροι, νά γυρίση ό γούμενος· μέ 
τά καλογεροπαίδια. Ό πορτάρης ε- 
βανε όλημερις αντήλιο τό χέρι' μά
ταια καρτερούσε νά φανούνε στό ξύ
λινο γιοφύρι. Αβάσταχτη θλίψη πλά
κωσε τις ψυχές κι’ ό φόβος γοργόπαι 
ζε στις φλέβες.

'Ένα απομεσήμερο φάνηκε ό Βαρ
νάβας ν’ άνηφορίζη στό μονοπάτι. 
Μέ κόπο έσερνε τά”πόδια, άγκομα- 
χουσε. Τά καλαμόχερά του κρέμον
ταν άπνοα, παραλυμένα. Τά μαλλιά 
του ξέπλεκα, ανακατώνονταν μέ τις 
λουρίδες άπ’ τό κοντόρασό του.

Τόν κυκλώσανε οί καλόγεροι σάν 
μπήκε στόν αυλόγυρο.

— Τούς σκότωσαν! . . . σκότω
σαν! . . ανάκραξε.

Οί καλόγεροι σκέπασαν τά μά
τια.

— . . .Τούς σύναξαν στήν πλα
τεία τής Λευκωσίας καί τούς σκό
τωσαν! . . . Πρώτον κρέμασαν τόν 
Κυπριανό, τόν Δεσπότη! "Υστερα 
πήραν τά κεφάλια τών δεσποτάδων 
τής Πάφου, του Κιτίου, τής Κηρυνεί- 
ας! . . . 'Ολάκερη ή πλατεία γιόμισε 
σφαγμένους, παπάδες καί προε
στούς! . . . Τούς σκότωσαν ν’ άρπά- 
ξουν τά υπάρχοντά τους! ... 'Ο ί
διος ό Κιουτσούκ εδωκε διαταγή νά 
τούς σφάξουν! . . .

Έφερε τριγύρω τό βλέμμα στούς 
καλογέρους πού τόν κύτταζαν μέ υ
γραμένα μέτωπα καί κομμένη άνά- 
σα. Τά μάτια εΐχαν βουρκώσει. Τά 
δάκρυα μούσκευαν τά γένεια κι’ ε- 
τρεμε τό κατωσάγονό τους.

— Ναί, τούς σφάξανε, τούς σφά
ξανε, σάς λέω ν’ αρπάξουν τά υπάρ
χοντά τους, νά κλέψουν τά παιδιά 
και τίς γυναίκες! ... Κι’ ήταν χιλιά
δες οί σφαγμένοι, δλοι οί προεστοί 
καί οί πρωτοπαπάδες! . . . Είδα καί 
τόν άγιο ηγούμενο, πού τόν σφάξα
νε ί . . Πάταξαν τό κεφάλι στόν τοί
χο!.. . Σ πορίστηκε τό μυαλό! . . . 
Άνεμίσανε τά γένεια! . . .

Σταυροκοπήθηκαν οί καλογέροι, 
σφαλίσανε μέ τις απαλάμες τά μά
τια.

— Τούς σκότωσαν! . . . Τούς σκό
τωσαν! . . . ξανάκραξε ό Βαρνάβας 
καί σωριάστηκε στό πλακόστρωτο.

Μέ κόπο τόν συνεφέρανε οί καλό
γεροι. Του δώκανε νά πιή. δυό γου
λιές κουμανταρία, νά ψυχοστηλώση.

Ό πάτερ Ήσύσιος σίμωσε μέ κό
πο, άπόθεσε τό χέρι στοΰ Βαρνάβα 
τό μέτωπο.

■■·- Ό Τύχωνας, τί έγινε παιδί 
μου; ρώτησε.

— Δέν άντεξε τό σκοτωμό, γέρον
τα· ζουρλάθηκε! . . . ’Αναμαλλιάρης, 
ξέστηθος έτρεχε άνάμεσα στους σκο
τωμένους, φώναζε στούς άπιστους : 
«Εϊσαστε ξωποδίτες! . . . Εϊσαστε 
ξωποδίτες! . . .». Τόν ακούσε ό Κι- 
ουτσούκ, φρύαξε άπ’ τό κακό του. 
"Εδωκε διαταγή, τοΰ πήραν τό κε
φάλι.

Δάκρυα κυλήσανε στά μάτια του 
Βαρνάβα, τόν έπνιξε τό κοντανάσε- 
μα- ξέσπασε οέ κλάμμα.

— Υπομονή, παιδί μου! Δέν χά
θηκε ό Τύχωνας, τόν πήρε ό Χριστός 
μαζί του.

— Ναί, γέροντα! . . . "Ομως δέν 
εΐχε δίκηο ό Τύχωνας πού φώναζε 
πώς εΐναι ξωποδίτες;

— Ξωποδίτες είναι παιδί μου!... 
Ξωποδίτες! . . . Μέ μπαμπεσιά σκό
τωσαν τους δικούς μας,, καθώς οί ξω-

— Πόσο χάρηκα πού σάς είδα! 
μου εΐπε ένας μικροκαμωμένος άν- · 
θρωπος πού στεκότοεν αμήχανα δί
πλα σ’ ένα γρσιμ.μοΓΓοκιβώτιο.

— Χαίρετε! τοΰ άπήντησα. Δέν 
εΐσθε ό ικ. Σόμπσον;

‘Ήταν ό καινούργιος γείτονας μας 
καί τόν εΐχε δει ιμόνο ,μιά - δυό φο
ρές ιμέ τή γυναίκα του.

— Ναί, άκριβώς! εΐπε ό Σίμπσον 
καί φάνηκε πώς ευχαριστήθηκε που 
τόν γνώρισα.

— Μήπως μπορείτε νά μού δα- 
νείσετε μιά πεντάραέ Μου έδωσε ή 
γυναίκα ιμου νά τής ταχυδροιμήσω έ
να γράμμα καί δέν έχει γραμματόση- ί 
μο.

—’ Μά ποτέ δέν βάζουν οί γυναί
κες γραμματόσημα στά γράμματα 
πού δίνουν στους άνιδιρες τους.

— Πρέπει νά φύγη άπόψε καί τό 
ταχυδρομείο εΐναι κλειστό·. "Αν είχα 
όμως καμμιά πεντάρα μπορούσα νά 
πάρω άπ’ τήν αύτόματη μηχανή.

Ήταν· περίπου ένδεκα ή ώρα καί 
του είπα ότι εΐχε δίκηο. "Εψαξα 
τίς τσέπες μου άλλα δεν βρήκα τί
ποτα.

— Λυπάμαι πολύ πού δέν μπορώ 
νά σάς βοηθήσω. . . "Ισως κάποιος 
άλλος.. .

Κύτταξε τόν δρόμο πρός τά πά
νω κΓ έγώ πρός τά κάτω μά δέν φαι
νόταν ούτε ψυχή. Τόν εΐδα όμως τό
σο χαιμένον πού λυπήθηκα νά τόν ά- 
φισω καί νά φύγω.

— Πάμε μαζί ώς τό σπίτι μου... 
Δέν εΐναι μακρυά άπό δώ. . . Μπο
ρεί νά βρούμε καμμιά πεντάρα στό 
σπίτι.

— Εΐναι πραγματικά πολύ ευγε
νικό έκ .μέρους σας, εΐπε ό Σίμπσον.

"Οταν φθάσαμε σπίτι κατώρθωσα 
νά βρώ τά πέντε σέντς πού χρειά
ζονταν γιά τό γραμματόσημό του. 
"Οταν τού έδωσα τήν πεντάρα καί 
βγήκε στό δρόμο τόν εΐδα νά κάνη 
μερικά βήματα καί μετά νά στέκε
ται διατακτικά. Κατόπιν γύρισε καί 
μου εΐπε :

— Μέ συγχωρεΐτε πού θά σάς ε
νοχλήσω πάλι. . . Αλλά δπως είμα
στε ξένοι άκόμα έδώ. Δέν ξέρω τόν 
δρόμο. Μήπως μπορείτε νά μου δεί
ξετε πώς θά φθάσω ώς έκεΐ;

"Εκανα δτι μπορούσα γιά νά τόν 
οδηγήσω πώς νά φθάση, ώς τό τα
χυδρομείο μά τελικά ήμουνα κΓ έγώ 
τόσο ζαλισμένος όσο κΓ αυτός· · .

— Φοβάμαι πώς. . . δέν κατάλα
βα. . . καλά,

—Θάναι προτιμώτερο νάρθω μα
ζί σας, τού είπα.

— Ευχαριστώ πολύ. Εΐσθε πολύ 
καλός, μου εΐπε συγκινημένος.

Πήγαμε μαζί ώς. τό ταχυδρομείο 
κΓ ό Σί,μπσον έρριξε τήν πεντάρα 
στήν αυτόμοπη μηχανή.. Μά δέν έπε
σε κανένα γρο^μματόσημο. Ό Σίμ
πσον μέ κύτταζε μέ -μιά έκφραση σάν 
νά μέ ρωτούσε: «Τί νά κάνω τώ
ρα»;

— Εΐναι άδεια, τού έξήγησα.
Ό Σίμπσον άπ’ τή στεναχώρια 

του έρριξε τό γράμμα κάτω κΓ δταν

ποδίτες μέ μπαμπεσιά παρασέρνουν 
τούς άνθρώπους! . . . Εΐχε δίκηο ό 
Τύχωνας. . . Εΐναι ξωποδίτες! · · .

*0 Βαρνάβας κύτταξε κατάματα 
τόν πάτερ Ησύχιο. Εΐχε μορφή άλ- 
λόκοσμη- φεγγοβολούσε τό μέτωπό 
του. Τοΰ φίλησε τό χέρι, έκλεισε τά 
μάτια, γλυκός τόν πήρε ό ύπνος*  ά- 
ποκοιμήθηκε. . .

ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΣίΧΙΙΪ 
ΕΚΔΗΛΏΣΕΙΣ

Τήν 14ην Νοεμβρίου εγ:ναν είς τήν πλατείαν Ν. Σμύρνης τά α
ποκαλυπτήρια τής προτομής τοΰ Εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρ 
νης παρουσία τοϋ Προέδρου τής Κυβερνήσεως κ. Στεφανοπούλου, 
τών αρχών τής πόλεως, πολλών βουλευτών καί πλήθος ζόσιι,ου.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου καί Βουλευτής ’Αθηνών κ. Τζιζής έ- 
τίμησε διά τής παρουσίας του τήν τελετήν αύτήν.

Τούς επισήμους ύπεδέχθη καϊ προσεφώνησε ό Δήμαρχος Ν. 
Σμύρνης ’Αθανάσιος Άντων. Παπαθανασίου, υιός τοΰ πατριώτου 
μας 'Αντωνίου Παπαθανασίου, φαρμακοποιού. Οϋτω ή χαμένη 
πατρίδα μας άντιπροσωπεύθηκε έπαξίως είς τήν Μικρασιατικήν 
καί ’Εθνικήν αύτήν τελετήν μέ εκλεκτά τέκνα της, δπως δ βουλευ
τής ’Αθηνών %. ’Αντώνιος Τζιζής καί δ Δήμαρχος Ν’. Σμύρνης 
κ. 'Αθανάσιος Άντ. Παπαθανασίου.

DPA1 ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Καθημερινώς:
Τό πρωΐ : 8.30’ π.μ. — 2 μ.μ.
Τό απόγευμα: Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, 
Πέμπρη 8—9 μ. μ.

Ηβ ΗΟΓΜ ΓΡΜΜΙ
τό σήκωσε ήταν λασπωμένο. Τό σκού 
πισε άλλα ό λ&κές τής λάσπης έμει
νε πάνω.

— Τί νά κάνω τώρα; ρώτησε ά- 
πελπισμένος,

Έγώ ένοιωθα σόεν ένοχος. Σάν νά 
ήμουνα ό υπεύθυνος τών ταχυδρομεί
ων κΓ έφταιγα γιά όλα.

·™ Εΐν’ άνάγκη νά ταχυδραμηθή 
άπόψε; ρώτησα.

— ίΝαί, όπωσδήποτε. Ή γυναίκα 
μου έπέμενε πολύ... Καί. . . κατα
λαβαίνεις. . . Δέν ξέρω άν εΐναι τό
σο σπουδαίο. . . άλλα- · . εΐναι καλ^ 
λίτερα νά τό ταχυδρομήσω άπόψε... 
κατάλαβες τί εννοώ. . .

Είχα καταλάβει. "Η μάλλον ήξε
ρα τήν κ, Σίμπσον.

— "Εχω ,μιά συλλογή μέ γραμμα
τόσημα σπίτι, θυμήθηκα ξαφνικά.

— ’Έπρεπε νά τό σκεφθούμε νω
ρίτερα, μού εΐπε ό Σίμπσον μάλλον 
αυστηρά.

— Πάμε γρήγορα νά πάρουμε έ
να.

Καλά πού τρέξαμε γιαπί στό σπί
τι άργήσαμε νά βρούμε πή συλλογή. 
Αλλά κΓ δταν τήν βρήκαμε δέν άξι
ζε τόν κόπο. Ήταν άδεια.

— Θά μπορούσα καί νά όρκισθώ 
δτι τήν είχα γεμάτη;!

—■ Τί Θά γήνη τώρα τό γράμμα 
μου; ρώτησε ό Σίμπσον.

— Νά τό ρίξης στό κουτί χωρίς 
γραμματόσημο.

— Μπορεί νά γίνη; αυτό ;
— Τί νά κάνεις; Ό παραλήπτης 

μόνο θά πληρώση τά διπλά.
— Δέν θά πό ήθελα αυτό.
— Ούτε κί·’ έγώ. Αλλά άς τον νά 

ττληρώσηι.
Ό Σίμπσον βγήκε τότε τρέχον

τος στό δρόιμο.
-— "Οχι άπό κεΐ! φώναξα.
— Μου φαίνεται πώς. . . ξέχασα 

πάλι τό δρόμο. . .
Αύτή τή φορά δέν κουράστηκα νά 

τοΰ δείξω τόν δρόμο. Τόν πήρα άπ’ 
τό χέρι καί ιτόν συνώδευσα ώς τό 
ταχυδρομείο. "Ηξερα πώς θά γλύτω
να γρη,γορώτερα έτσι.

"Οταν έρριξε τό γράμμα του τόν 
συνώδευσα σπίτι του.

—-Σάς είμαι κυριολεκτικά ευγνώ
μων γιά τήν βοήθειά σας, μου είπε 
μπροστά στήν πόρτα τοΰ σπιτιού 
του. Δέν ξέρω τί θά έκανα χωρίς έ- 
σάς. . . Καί ξέρετε. . . αυτό τό 

γράμμα ήταν. . . μιά πρόσκλησις 
γιά γεύμα!

Ξαφνικά άρχισε νά γελά υστερι
κά.

— Τί συμβαίνει; ρώτησα.
-— Τίποτα. Κάτι θυμήθηκα.
—· Τί εΐναι;
Δέν ήθελε νά μου πή,. Γελούσε ιμό- 

νο σάν τρελλός, μού πέταξε ένα «κα
ί ληνύχτα» καί μπήκε σπίτι του.

Γυρίζοντας σπίτι μου σκεπτόμου
να τί μπορούσε νάχη συμβή. Τήν άλ
λη μέρα διμως κατάλαβα. Πλήρωσα 
τρεις πεντάρες στόν ταχυδρόμο γιά 
ένα λασπωμένο γράμμα πού μού ήρ
θε χωρίς γραμματόσημο!

ΚΟΛΑΙ Ν ΧΑΟΥΑΡΝΤ

Λόγω τής άκαταστασίας τοΰ 
καιρού καί τής προαεχοϋς περιό
δου των έορτών, τδ Διοικητικόν 
Συμβούλιον τού Συλλόγου ίδίστα- 
ζε νά. προγραμματίσω καμμίαν έκ- 
δρομήν πρό των έορτ&ν. Κατόπιν 
2μως έκφρασθείσης Επιθυμίας πολ 
λών πατριωτών άπεφασίσθή νά 
γίνή μία έκδρομή είς καμμίαν 
τοποθεσίαν πλησίον τών ’Αθηνών 
κατά τάς άρχάς Δεκεμβοίου.

Σκοπός τής εκδρομής αίιτής εΐ
ναι ,·ά μάς δοθή μία ■.·ϊ.·.αιρΐα νά. 
βρεθούμε γιά λίγες ώρες μαζί, 
πράγμα πού έπιθυμ,οΰν, δπως φαί
νεται πολλοί πατριώται.

Ήταν πραγματικά πολύ συγ
κινητική ή διητύπωσις τής έπιθυ- 
μίας έκ μέρους πολλών νά γίνη 
μία έκδήλωσις ακόμη πρό τών έ- 
ορτώ. διά νά γίνη μιά έπαφή με
ταξύ μας. Μιά έπαφή πού εΐχε 
διακοπεί λόγιρ Αναγκαστικής χα- 
λαρώσεως τών εργασιών τού Συλ
λόγου ένεκα, τών θερινών διακο
πών και τής πολιτικής Ανωμαλίας 
τοΰ τόπου. Μά ή προσωρινή αύτή 
διακοπή τών έκδηλώσεων τού Συλ 
λόγου έγινε αισθητή σέ πολλά 
μέλη καί αύτή ή Αντίδρασίς των 
εΐναι μία εύχάριστη οιαπίστωσις 
διά τόν Σύλλογον.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ 
ΤΟΓ ΣΓΑΛΟΓΟΓ

Ή έπομένη εκδήλωση τοϋ Συλ
λόγου θά εΐναι τό κόψιμο τής Βα- 
σιλόπίττας τήν Κυρια-κήν 9 ή 16 
Ιανουάριου, ή όποια θά γίνη φέ
τος είς τό ξενοδοχεΐον ΑΤΑΑΝ- 
ΤΙΚ τής όδοΰ Σολωμοΰ. (Πάρο
δος Πατησίων) τών Αθηνών.

Περισσότερες λεπτομέρειες διά 
τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας τού 
Συλλόγου θά δοθούν είς τό επό
μενον φύλλον τό όποιον θά κυ- 
κλοφορήση πρό τών Χριστουγέν
νων. Επίσης πληροφορίαι δίδον
ται καί άπό τό γραφεϊον τοϋ Συλ
λόγου .

■ "0 σ ·ο ι δμως άπό τούς 
πατριώτας έ π ι θ υ μ ο ΰ ν 
ν ά λάβουν μ έ ρ ο ς ε ί ς 
τήν εκδρομήν ή τήν 
σ υ ν ε δ ρ ί α σ ι ν τού 
Δεκεμβρίου νά τη
λεφωνήσουν είς τό γρα
φεία τοΰ Συλλόγου, κατά τάς ώ
ρας πού αναγράφονται είς άλλην 
στήλην, νά πληροφορηθοΰν, τήν 
ήμερομηνίαν, τόν τόπον, τόν χρό
νον καί τά έξοδα της έκδρομής.

Έλπίζομεν νά μή λείψη κα
νείς.

ΑΝΑΚΟ,ΙΝΩΧΙΧ
Τό προσεχές φύλλον τής έφη- 

μερίδος θά κυκλοφορήση προ τών 
Χριστουγέννων Πρός τόν σκοπόν 
αύτόν παρακαλοΰνται οί κ.κ. συ- 
νεργάται ν’ άποστείλουν εγκαίρως 
τήν συνεργασίαν των, καθόσον 
πρέπει νά έτοιμασθή καί νά Απο· 
σταλή είς τό τυπογραφείου κατά 
τάς άρχάς Δεκεμβρίου.

Μέ τήν εύκαιρία αύτή ή διεύ- 
θυνσις τής έφημερίδος παρακα- 
λεί τά χειρόγραφα ναναι κατά τό 
δυνατόν εύανάγνωστα καί άπό 
τήν μίαν πλευράν τοΰ χαρτιού 
γραμμένα.

Έάν είς ώρισμένας περιπτώ
σεις επιβάλλεται νά γίνονται σχε
τικά! διορθώσεις, παραλείψεις, 
προσθήκαι, ή άλλαγαί, Ακόμη καί 
Απορρίψεις, τούτο δέν πρέπει νά 
προσβάλλη τούς ένδιαφερομένους 
συνεργάτας καθόσον άκόμα καί. τά 
χειρόγραφα τών έπαγγελματιών 
δημοσιογράφων ύπόκεινται είς πα
ρόμοιον έλεγχον δ όποιος είναι υ
ποχρεωτικός διά τήν διεύθυνσιν 
ήτις είναι όπεύθυνος τόσον Απέ
ναντι τοΰ Νόμου, βπως καί Απέ
ναντι τών αναγνωστών τής έφη
μερίδος.
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ΕΚΔΗΛΒΣΕίε 0 ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΜΜΕΠΣΤΩΝ Η ΕΤΗΣΙΑ
Ή τελευταία εκδήλωση τοΰ Συλλόγου ήταν ένας φό

ρος τιμής γιά μιά άκόμη φορά στήν πατρίδα καί μιά προ
σφορά χαράς σ’ αΰτούς πού παρευρέθησαν. Ή συνάντηση 
ανανέωσε δεσμούς, ζωντάνεψε Αναμνήσεις, ζέστανε καρ
διές.

Οΐ λίγες αυτές εύκαιρίες συναντήσεων εΐναι. κι οί μό
νες έπαφές σχεδόν μέ τήν πλατύτερη μάζα τών πατριω
τών μας. Γι’ αυτό είναι καί τόσο σημαντικές επειδή εΐναι 
εκείνες πού συντελούν στήν έπίτευξη ένός άπό τούς κυ- 
ριώτερους σκοπούς τοΰ Συλλόγου μας : Τή σύσφιγξη τών 
σχέσεων μεταξύ τών πατριωτών.

Δυστυχώς, ή κακή μοίρα μάς σκόρπισε στούς πέντε 
ανέμους μετά τή Μικρασιατική καταστροφή. 'Αρκετοί άπό 
μάς πού έγκαταστάΟηκαν σέ μεγάλα αστικά κέντρα είχαν 
μιά έπαφή 'μεταξύ τους μά πολλοί βρέθηκαν μακρυά κι’ 
Απομονωμένοι. Συνδετικός κρίκος γιά όλους φιλοδόξησε 
νά γίνη ό Σύλλογος καί, κατά κάποιο τρόπο, τό επέτυχε. 
Μερικοί πού θέλουν νά μένουν άκόμα μακρυά του δέν νοι
ώθουν ίσως τήν Ανάγκη νά σφίξουν ένα πατριωτικό χέρι, 
νά συγκινηθοΰν άντικρύζοντας γνώριμα χαρακτηριστικά ή 
ν’ ακούσουν τή γλώσσα τών γονέων τους.

Εμείς οί άλλοι, δσους Εξακολουθεί άκόμα νά μας συγ- 
κινή τό παρελθόν, ένα παρελθόν πού δεν εΐναι στερημένο 
άπό παραδείγματα ζηλευτά, βρίσκουμε απαραίτητο τόν δε
σμό αύτόν μέ τήν χαμένη πατρίδα, γιατί όχι μόνο αντλού
με διδάγματα άπ' τή ζωή τών πατέρων μας άλλα καί γιατί 
τά κοινά χαρακτηριστικά της, χαραγμένα βαθειά μέσα μας, 
μας κάνουν νά νοιώθουμε συχνά τήν Ανάγκη μιας πιο ά
μεσης έπαφής καί ν’ αναζητούμε τήν χαρά πού θά μας 
δώοη.

Ρ.Β
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ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

"Ασπρο κάτασπρο τεζαριστό κολ- 
λάρο φορούσε ό κομψός κύριος. Πα
νύψηλο κολλά ρ ο παύ έφτανε σουβλι
στά στό ύποδέρμιο ταυ κάτω σα- 
γωνιοΰ του, έτσι πού νά τόν υποχρε
ώνει νά κρατά τό κεφάλι ψηλά, σάν 
περήφανος στρατηλάτης. ΚΓ ό περή- 
φανός ευπατρίδης σκύβει βαθύτατα 
γιά νά φιλήσει τ’ άκροδάκτυλα τής 
ώραίας κυρίας που εΐναι σκεπασμένη 
στό μετάξι άπό τόν αστράγαλο ώς 
πάνω άπό τό αδιόρατο καρυδάκι 
της, άλλα κΓ άπο τό μεσοκάρπιο 
τοϋ χεριού της ώς τό σαγηνευτικό 
καρυδάκι. ίΚαΐ φιλώντας τ’ άκρο&ά- 
κτυλα τής ώραίας κυρίας μέ τά πεν
τακάθαρα και άνίδρωτα χείλια του, 
μιά ακαταμάχητη, άνατριχίλα περνά, 
τήν σπονδυλική του στήλη γιά νά 
καταλήξει στις περήφανες επάλξεις 
τής αντρείας του. Εΐναι ή '.μόνη σέξυ 
ιεροτελεστία πού -ό κώδικας τής κα
λής συμπεριφοράς έπέτρεπε τά χρό
νια έκεΐνα τά παλιά. ΚΓ ώς τό μάτι 
τοΰ κολλαροφόρου κυρίου δ'έτρεχε 
τις ατέλειωτες πτυχώσεις τοΰ μετα
ξιού, ή φαντασία οργίαζε, γιά νά 
φτάσει καί νά ξεπεράσει τήν σμι~ 
λευτική τέχνη τών άρχαίων ήμών 
προγόνων, ευλαβικό αφιέρωμα στήν 
ούράνια 'Αφροδίτη. Χάρη οπήν γόνι
μη φαντασία τών πατεράδων μας, 
και τήν σοφή ύποκρυπτική τεχνική 
τών μανάδων μας, η Αθήνα έβριθε 
άπο Άφροδίτες, που αναδύονταν κά
τω ·άπό τά μετάξινα κύματα μέ τή 
γόνιμη φαντασία τών κοσμικών ό- 
πλιτών. Ανδρών επιφανών πας. ποδό
γυρος τάφος.

Και ύ χρόνος τρέχει σέ ρυθμό πού 
ξεπερνά τό αφηνιασμένο άτι. Ό πο
δόγυρος ανεβαίνει, γίνεται γόνατό- 
γύρος, καϊ φιλοδοξεί νά γίνει μεριά- 
γυρος. ΚΓ ό κομψός νταντελένιος 
γιακάς, τό περιλαίμιο τών κυριών, 
κατεβαίνει, γίνεται περιώμιο, περι
στήθια, και ,μέ μιά απότομη κάθετη 
πορεία φιλοδοξεί νά γίνη περιομφά- 
λιο. Δέν εΐναι πιά ή ’Αφροδίτη που 
άναδύεπαι μέσα άπό τά μετάξινα κύ
ματα άλλα κόποι ο .μεταξωτό η να
ύλον ρετάλι πού προσπαθεί ν’ άνα- 
δυΟή άπό τήν απέραντη αφροδίσια 
γύμνια. Δέν χρειάζεται πιά νά βή
ξουμε γιά νά ,μάς κόψουνε τό βήχα. 
Αχρείαστος ό βήχας. ΚΓ ή φαντό

£ΐς άΐτόστασιν 32 χιλιομέτρων 
ιτΒρίττου έξ ’Αθηνών και Εκατέρωθεν 
της όδού Μαραθώνας, υπάρχει σήμε
ρον ή’ώραιοτάτη κωμόττολις τής Νέ
ας Μάκρης. Έδώ έγκατε<Γτά&ηρταν 
προ 40 περίπου ετών πρόσφυγες έκ 
Μάκρης καί Λιβισίου τής Μ, ’Ασίας. 
Τότε ή περιοχή ήτο χέροος καί Α
καλλιέργητος καί βιά τούτο c; έγ- 
καταστα9έντες έκεΐ ήσχολοΰντο κυρί
ως είς το νά καίουν καμίνια καί νά 
βγόιζουν κάρβουνα. Άργότερον ά
φοΰ έκαθάρισαν τόν τόπον, μέ κό
πους καί μόχθους πολλούς, πσλαΐ- 
οντες ττρος μαρίας δυοχερείσς καί ά-· 
ποδεκατιζόμενοι άπό τάς ελώδεις 
πυρετούς, οΐ έπιζήσαντες έκαλλιέρ- 
γησαν εντατικός τόν τόπον, έφύτευ- 
σαν άμπέλια, όπωροφόρα δένδρα κα! 
έφτιαξαν περιβόλια. Σΰν τω χρόντρ 
ό τόπος δπως γενικώς ολα τά πα
ράλια τοΰ λεκανοπεδίου τής Αττικής 

αία άχρηστη. Περάστε Κύριοι νά 
δήτε ψωμάκι ρ- και κοκ κόλες, ζαρω
ματιές και πιτσιλάδες. 'Ολόκληρη ή 
σκαλωσιά άπό τό άσκημο στό ω
ραίο ξανοίγεται μπροστά σας. ΚΓ ό
πως σέ μιά τεράστια απλωμένη 
μπουγάδα είναι αδύνατο νά ξεχωρί
σης τό καλό εσώρουχο άπό τό μέ
τριο-, έτσι και δώ στην παράτα τής 
γύμνιας τό μάτι σου σαστίζει, κΓ α
πελπισμένος διαπιστώνεις πώς γιά 
ν’ ανακαλύψεις τήν Ουρανία ’Αφρο
δίτη πρέπει να καταφύγεις στό φα
νάρι τού Διογένη.

Και σκύβει ό μοντέρνος κύριος μέ 
τά άκούρευτα μαλλιά, τό σακουλωτό 
σακάκι μέ τίς πλαϊνές σκισμάδες 
και τά στενά πανταλόνια πού προ- 
δινουν άν έχεις γάμπες κούρου ή 
βάλτου καλαμιές, σκύβει νά φιλήσει 
τήν απλωμένη χέρα τής μαντάμ 
(γιά άκροδάκταλα ούτε λόγος νά 
γίνεται), ένώ τά μάτι περνά ταχιά 
ταχιά τις γυμνές στέππες, και ά- 
κουμπά. . . στά μόνα σημεία δπου 
ύ-ιτάρχει κάποιο ύφασμα. Πλήν, φευ! 
Γνωρίζει πώς κάτω άπό τό περιστή
θιο ύπάρχει συρμάτινη αρματωσιά,, 
που δέν ξέρεις άν κουκουλώνει τά 
Τουρκαβούνια ή τούς Κρεμαστούς 
Κήπους τής Βαβυλώνος. Και έτσι α
πομένει σάν μόνο ασφαλές σέ απρό
οπτα καταφύγιο, τό "Αλσος του 
Παγκρατίου,

Νά λοιπόν τί άποκαλουν «σέξυ» 
οί δαιμόνιοι κινηματογραφιστές, ή 
έμβριθής δημοσιογραφία, ή παρα
πλανημένη νεολαία καί ο παλιμποα- 
δίζων γκαγκαϊσμός» Καί ό πραγμα
τικός σέξυ, ό άσπασ.μός τών αγγέ
λων πρός τά άστρα, πού ξυπνά πίσω 
άπο τό πονηρά πέπλο τοΰ μεταξιού 
καί λαμπαδιάζει στό σκοτάδι σάν α
στέρι πρώτου μεγέθους, θεωρείται 
ανέραστο· παρελθόν.

Θά πουν μερικοί δτι 6 Πλάτων 
«διέβη τό όγδοηκοστοπέμπτο έτος 
τής ηλικίας του». Λάθος. ‘Απλώς 
πιστεύω πώς ό σημερινός έρωτας εΐ
ναι τόσο «σέξυ» όσο θηλυπρεπής εί
ναι ή «μηχανική άγελάδα» πού βγά
ζει τό τυποποιημένο παγωτό — χω
νάκι .

ΠΛΑΤΩΝ 3. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ί Ό Ιερός Ναός Ταξιαρχών έν Νέα Μάκρη άνεγερθεΐς δαπάνη Χαρίτου καί 
Δεσποίνη; Μαυρίκον

άττέκτησεν αξίαν και πολΖνοι εκ τών 
Μακρολιβισιανών ιτρός άνπιμετώπι
α ιν άλλων οικογενειακών των αναγ
κών, έιτώ-ληοΌν αρκετά άγροτεμά- 
χια. Σήμερον ή Νέα Μάκρη αποτε
λεί ένα άιτο τά καλλίτερα κέντρα 
παραθερισμοΟ τών ’Αθηνών, διότι 
συνδυάζει τή. δροσιά τοϋ βουνού μέ 
τήν θαρραλέαν αύραν και τά γραφι
κά καί όλοκάθαρα ακρογιάλια της 
υπενθυμίζουν είς τον επισκέπτην 
τά ρόδινα ακρογιάλια τοϋ Πάπαδϊα- 
μάντη.. Έκεΐ είς ·τήν Νέαν Μάκρην 
ο παραθεριστής ευρίσκει ο/η θέλει, 
διότι υπάρχουν και καταστήματα 
παντός είδους και λαχανικά άφθονα 
και φρεσκώτατα κλπ. Οί Μακρηνολι- 
βίοιανοί σαμπολίται όμολαγουμένως 
ήργάσθησαν μέ τόν σκληρόν άγώνα 
τοϋ αγρότου καί κατόρθωσαν νό: ά- 
ναδείξουν τήν νέαν Πατρίδα των έφά- 
μιλλον τής πολαιάς. Μόνον είς ένα 
σηιμεΐον υστέρησαν. Δέν κατώρθω- : 
σαν άκόμη. νά φτιάξουν μίαν έκκλη- ■ 
σίσν τής προκοπής. Αί θρησκευτικοί 
άνάγκαι τών κατοικούν τής -περιοχής 
αστής εξυπηρετούνται μέχρι καί σή- 
μ®ρον άπό τό παρεκκλήσι ον τού ‘Α
γίου Κωνσταντίνου, τό όποιον άνή- 
κεν άλλοτε είς τήν Ίεράν Μονήν Πεν
τέλης καί τό όποιον παρεχωρήθη καί 
σπεΓελεσεν ένοριακόν ναόν'τής κώμο- 
πόλεως. Εύρίσκεται είς αρκετήν άπό- 
στανσιν άπό του χωρίου, εΐναι μικρός 
είς περιεκτικότητα καί οι εκκλησία- 
ζόμενοι κατά τούς θερινούς μήνας ι
δίως ·καΙ κατά τό Πάσχα μένουν έ
κτος, του Ναοΰ. Άλλ’ εΐναι εύχάρι- 
στον ότι καί εις τόν τομέα αύτόν θά 
σημειωθή πρόοδος κα» πολύ συντό- 
μως ή κωμόπολις θά άποκτήση νέον 
καί ώραΐον Ναόν.

Τό ’Εκκλησιαστικόν Συμβούλων 
τοΰ ένοριακοΰ Ναού μετά της έρα- 

■ νικής Επιτροπής, μέ επικεφαλής τόν 
• ζηλωτήν καί εύσεβή ιερέα Σπυρί- 
• δωνο: ’Αντωνόπουλον, τόν εφημέριον 
τής Κοινότητας, έργάζονται μέ δρα- 
στηριότητα διά τήν άνέγερσιν τοΰ 
νέου Ναοΰ. ’Ήδη έτέθησαν τά θεμέ
λια καί έλπ'ίζαμεν δτι πολύ συντομως 

? θά αρχίσουν αί έργασίαι τής άνοι- 
! κοδομήσεως αύτου.
| Έκτος όμως τοϋ ένοριακοϋ τούτου . 
| ναοί;, τοϋ όποιον ή άνέγερσις θά κα- ί 
i λύψη ένα μεγάλο κενόν πού υπάρχει । 

εις τήν Νέαν Μάκρην,. έν άντιδέσει 
πρός τήν γειτονικήν περιοχήν Μαρα
θώνας, όπου καί ένοριακός ναός ύ- 
πάρχει θαυμάσιος, ·ίλλά οΐ Μαρα- 
βωνΐται άνήγειραν καί άλλον είς τήν 
παραλίαν Μαραθώνας. Έκτος λέγο
μεν τοΰ Ναοΰ τούτου, τοΰ οποίου δέν 
θά πρέπη νά δραδύνη ή άνέγερσις, 
καί πρέπει οί συμπολϊται μας νά 
παρακάμψουν όλα τά εμπόδια καί νά 
έπιαττεύοουν τήν άνέγερσιν, ή Νέα 
Μάκρη άπέκτησεν ήδη τό νεκροτα- 
φιακόν παρεκκλησίου τών Ταξιαρ
χών, τό όποιον άνηγέρθη δαπάνη ά- 
ποκλειοτικώς τών εύσεβών και φι
λόθρησκων .Πατριωτών .μας τοΰ κ. 
Χαρίτου Μαυρίκου καί τής συζύγου 
αΰτοΰ Δεσποίνης. Οΐ καλοί αύτοί 
πατριώται μας εις άνάμνηαιν τοΰ έν 
Λιδισίιρ Μάκρης Μ. ’Ααίας, υπάρ
χοντας μεγαλοπρεπούς Ναόν τών 
Ταξιαρχών έδαπάνησαν περί τάς

2.00 χιλιάδας δραχμάς καί έκτισαν 
μόνοι των άνευ άλλης βοήθειας καί 
ύττό τήν καθοδήγησιν τοϋ εφημερίου 
τής Κοινότητος πού Ναού τούτου.

Τά έγκαίνια αύτοϋ έγιναν την 
8ην Νοεμβρίου ·έ. έτους υπό τού Μα
κάρι ωτάτ ου ’Αρχιεπισκόπου πρώην 
’Αθηνών κ. * * I ακώβου καί πολλοί συμ
πολίτου μας παρέστησον είς τήν τε
λετήν ταυτη,ν.

Καθίσταται, γνωστόν δτι διά 
της ύπ’ Αρ. 36) 4.10.65 άπο- 
φάσεως τοϋ παρ’ ήμϊν Κοινο
τικοί Συ|ΐ6ουλίου ένεκρίθη τό 
Από Σεπτεμβρίου 1965 τοϋ 
Μηχανικού Μιχαήλ Έπ. Βα~ 
σιλειάδη Ρυμοτομικόν Διάτα
γμα τοϋ οικισμού «Νέον Λι-
βίσιον» περιοχής Ξυλοκερίζης 
Κοινότητας Νέας Μάκρης.

Καλούνται δθεν πάντες ο’ 
Ενδιαφερόμενοι δπως προσερ- 
χόμενοι κατά τάς Εργασίμους 
ήμέρας καί ώρας Εν τφ Κοι-

Κατ’ αύτήν ώμίλησεν ό Πρόεδρος 
Ν. Μόικρης κ. Γ. Φίλιππας ώς 
και ύ συμπολίτης μας διδάσκα
λος Γεώργιος Πολίτης έκφωυήσας έ
να συγκινητικώτατον λόγον.

’Αξίζει κάθε έπαινος είς το ζεύ
γος Μαυρίκου, τό όποιον μέ τήν εύ- 
γενή αύτοϋ χειρονομίαν καί γενναιο
δωρίαν άφ’ ένός μέν συνεχίζουν τήν 
ώραίαν παράδοσιν τών Μεγάλων ευ
εργετών τής Πουτρίδος ήμών, άφ’ ετέ
ρου δέ εξύψωσαν τους συμπατριώ
τας των, έκάλυψαν και έξέλειψαν μί
αν κτυπητήν καθυστέρησιν πού πα
ρουσίαζε ή Νέα Μάκρη.

Αρχ.ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΛΑΖΑΡ1ΔΗΣ

|κοινοτη« Μ. μάκρης:

Στις 14 .Νοεμβρίου 1965, έγι
νε ή καθιερωμένη έτησία γιορτή 
τοϋ Συλλόγου είς άνάμνησιν τής 
εορτής καί πανηγύρεως τών Τα
ξιαρχών τού Λιβισίου.

"Οπως καί πέρσι η Αρτοκλα
σία έγινε στόν ιερό ναό τοϋ Άγι
ου Νικολάου, Άχαρνών δπου ιε
ρουργεί ό πατριώτης μας Αρχι
μανδρίτης Δαμασκηνός Λαζαρί- 
δης. Μετά τήν αρτοκλασία τό Δι
οικητικό Συμβούλιο τοϋ Συλλό
γου δεξιώθηκε τούς πατριώτες σέ 
μιά γειτονική αίθουσα δπου διενε- 
μήθησαν οί Αρτοι καί προσεφέρ- 
θησαν Αναψυκτικά.

Ήταν πολλοί οί πατριώται πού 
έσπευσαν στήν πρόσκληση τοϋ 
Συλλόγου νά τιμήσουν μέ τήν πα
ρουσία τους τήν τελετή. Πρώτος 
όεβαίοις ό Πρόεδρος τοϋ Συλλό
γου μας καί Βουλευτής Αθηνών 
κ. Αντώνιος Τζιζής. 'Όλα τά 
μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 
μέ τίς οικογένειες τους. Ό Πρό
εδρος τοϋ Οικοδομικού Συνεταιρι
σμού, ιατρός κ. Παντελής Χατζη- 
παναγιώτου μετά τής συζύγου 
του, , Ματθίλδης, ή όποια είναι 
καί (τέλος τοϋ Διιοικητικοΰ Συμ
βουλίου τοΰ Συλλόγου. Ό πρώην 
Ιϊρόεδρος τοϋ Συλλόγου κ. Μι
χαήλ Ιίανηγύρης μετά τής συζύ
γου του, ί ·λ. καί ή κ. Μιχαήλ 
Χατζηκωνσταντίνου, ό κ. καί ή κ. 
Μιχαήλ Δούλης, ό κ. Κωνσταντι- 
νίοης, ό κ. Νικολάου μετά τής α
δελφής του κ. Χρυσούλας, ό κ. 
Διονύσιος Ήλιάδης, δ κ. καί ή κ. 
Πετρά, ή κ. Χρυσώ Κωνσταντι- 
νίδου, ή δίς Κομήτου, δ ■/.. Μιχα
ήλ Τσίλλερ μετά τής Ουγατρός 
του, δ κ. Δημ. Τσίλλερ, 'ή'κίΚα- 
τωπόδη, δ κ. ·ζαΐ ή κ. Χαρ. Μπα- 
ϊρακτάρη, ό κ. Μιχ. Χάσικος, ό 
κ. Βασ. Χατζησωτηρίου, ό κ. Ά-

ΛΙΒΙΣΙΑΝΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Άπ’ τά βιβλίο ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ τής κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΜΟΥΣΑΙΟΥ - ΜΠΟΥΠΟΥΚΟΥ

«’Α φηκί μου νάσ’άφή- 
κ ο υ

’έ μ μ’ ά φ ή ν ε ι ς, ’έ σ σ’ ά - 
φή ν ν ο υ».

Γιά τήν παροιμία αύτή υπάρχει 
τό έξης ανέκδοτο: Στις νότιες άκπές 
τού Αιβισιοϋ καί στήν παραλία τής 
Μάκρης εΐχε άφθονα καβούρια καί οί 
ντόπιοι τσ. κυνηγούσαν. Μιά μέρα 
πού κάποιος ψαράς έπιασε έναν με
γάλο κάβουρα, ό κάβουρας τοϋ δάγ
κωσε τό δάκτυλο. Άμέσως ό ψαράς 
τόν δάγκωσε κΓ αύτός λέγοντας τήν 
παραπάνω παροιμία.Λ
«Ά κ ό μ α ’έ ν ν τ ο· ύ ν ε ι - 

(δαμουν κι Γιάννην 
ν τ ο ύ ν ϊ β y ά λ α μ ο υ ν»

Ή Δέσποινα Τσακιργιάννη, άφη- 
γηθη γιά τήν παροιμία αυτή τό έ
ξης ανέκδοτο:

Μιά μητέρα ζύμωσε κΓ έστειλε 

νοτικφ Καταστήματι λάβωσι 
γνώσιν τούτου καί ύποβάλωσι 
τάς τυχόν Ενστάσεις των Εντός 
προθεσμίας 15 ήμερών άπό 
τής δημοσιεύσεως τής παρού- 
σης.

'Π παρούσα δημοσιευθήτω 
είς τά κεντρικότερα μέρη τής 
Κοινότητος καί δις έν συνε
χείς διά δύο τών Εν Άθήναις 
ημερησίων Εφημερίδων.
Έν Ν. λίάκρη τή 8.10.1965 
Ό Πρόεδρος τής Κοινότητας

Γ. ΦΙΛΙΠΠΑΣ 

λικτάρη ό κ. καί ή κ. Παπαγιάν- 
νη καί πολλοί πατριώται ά
πό τό Αιγάλεω, Πειραιά, Δραπε
τσώνα και Αθήνας άπό τούς ό
ποιους ζητοϋμεν συγγνώμην διά 
τήν παράλειψιν τών ονομάτων 
των.

Ο Πανοσιολογιώτατος Αρχι
μανδρίτης Δαμασκηνός Λαζαρί- 
δης έχαιρέτησε τούς παρισταμέ- 
νους μέ λίγο θερμά λόγια, έξήρε 
τήν σημασίαν τής έορτής καί τήν 
συνέχισιν τής ώραίας αύτής έκ- 
δηλώσεως πού καθιέρωσε ό Σύλ
λογος.

Ο κ. Τζιζής, κατόπιν χαιρέ
τησε τούς πατριώτας, καί έτόνισε 
δτι ή μεγαλύτερη χαρά του είναι 
νά εύρίσκεται μεταξύ τών πατρι
ωτών του. καί αύτήν τήν χαράν 
δέν τήν ανταλλάσσει μέ καμμίαν 
Αλλην έκδήλωσιν. Έδήλωσε δτι 
θά βοηθήση τόν Σύλλογον νά με- 
ταφερθή είς καλύτερα γραφεία είς 
τά όποια θά είναι δυνατόν νά έκ- 
τεΟή τό ύλικόν τής πατρίδας διά 
τήυ συγκέντρωσιν τοΰ όποιου κα- 
τεόάλλεται προσπάθεια άπό τόν 
Σύλλογον. Ό απώτερος βεβαίως 
σκοπός τοϋ Συλλόγου εί ια; νά δη- 
μιουργηθή ένα Μουσεϊον τό όποι
ον θά συιμπεριλάβη όλα τ’ άπο- 
μεινάρια τών λαϊκών μας θησαυ
ρών καί θά εχη τήν Αρχιτεκτονι
κή ένός Λιβισιανοϋ σπιτιού.

Τήν προσφώνηση τοϋ κ. Άν- 
τιονίου Τζιζή, Προέδρου τοΰ Συλ
λόγου καί Ι’ουλευτοΰ Αθηνών έ- 
κάλυψαν θερμά χειροκροτήματα, 
καί έκδηλώσεις αγάπης δλων τών 
ταρισταμένων πατριωτών.

Πολλοί πατριώται παρεπονέθη- 
ίάν ίκ ιών ύστερων ότι δέν έλα- 
6ον πρόσκλησιν. Λυπούμεθα, διό
τι δέν ήλθαν άλλα προσκλήσεις έ- 
στάλησαν εις όλους.

τήν κόρη της νά τής φέρη «σ β ι ό γ- 
κ ο υ ν» γιά νά σκουπίση τόν 
φούρνο πού θά φούρνιζε τά ψωμιά 
της. Ή κόρη ιέκεΐ πού πήγαινε στό 
βουνό, βλεπει άπό ,μακρυά κάποιον 
πού σπέρνει. Φαντάζεται πώς τόν 
ποιντρεύεται, πώς κάνει παιδί, πώς 
τό βαφτίζει Γιαννάκη. καί πώς ό 
Γιαννάκης πεθαίνει. ’Αρχίζει τότε νά 
κλαίει καί νά μοιρολογάει τόν πε- 
θαμμένο Γιαννάκη. Μιά, μιά, φτά
νουν και αί άδερφές της καί ή .μητέ
ρα της κΓ όλες μαζί κλαΐνε τόν ά- 
νύποζρκτο Γιαννάκη.. Στό τέλος έρχε
ται ό πατέρας κΓ απελπισμένος γιά 
τή διανοητική τους κοττάντια λύει 
τήν παραπάνω φράση πού έμεινε πα- 
ροι,μιακή.

Ή Δέσποινα Τσακιργάιννη διη
γείται κΓ άλλο μύθο γιά την πα
ροιμία:

«Τ ά ’§ ι ς εΤνιν τά 
π ο υ λ λ ά, γιά τά θά 
δεις»·;

'Ένας γεωργός έκεΐ πού έσκαβε 
τό χωράφι του βρήκε ένα κρανίο, 
και καθώς, οί παληοί πίστευαν πό>ς 
πάνω στό κρανία τών ανθρώπων καί 
τών ζώων εΐναι γραμμένη ή τύχη καί 
τό μέλλον τού κόσμου, πρόσεξε κΓ 
αύτός, καί ξεχώρισε τήν φράση;

«Τά ’δεις, εΐνιν τά πουλλά, γιά 
τά θά δεις»;

’Έκανε τή σκέψη πώς ένα κρανιά 
δέν εΐχε τίποτα χειρότερο νά πάθη·, 
μά ώστόσο τό φύλαξε γιά νά Ικα- 
νοπιοιήση τήν περιέργειά του. Πέρα
σε πολύς καιρός, και μιά μέρα βρή- 
κε ή γυναίκα του τό κρανίο, καί, νο
μίζοντας πώς εΐναι τής παληάς φΐ- 
ληνάδας του. τό έκαψε στο καζάνι 
της;

* «%
«Βρήκα ψάρια στούν 

τ α ρ λ ά μ μου».
Γιά τήν παροιμία αύτή, πού ση

μαίνει διηγήσεις, γιά άνυπόστοπα ή 
πράματα, διηγούνται τό έξης άνέκ- 
(Συνέχεισ είς τήν 4ην Σελίδα)
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TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΑΛΙΣΤΡΑΤΟΣ&ΠΡΟΚΛΑ
Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
—Καλωσύνη σας, γι’ αύτά που 

λέτε. Τίποτα, όμως, δέν έχω κάμει 
άπο μέρους μου ή γιά νά άκριβολο- 
γήσω, ιμπορεΐ έγώ νά ώθησα σέ κί
νηση τό συνωμοτικό μηχανισμό, μά 
ή Ντανούμ-πα τόν εΐχε καλά λειτουρ
γήσει.

—Ά, ή Δηνοβία. . · Έκεΐνο τό 
κορίτσι. . . Δεν βαρυέσαι, σχολία
σε κατόπι, ό Ρωμαίος, παγερά. Ε- 
πρόκειτο, γιά ένα άβουλο εκτελεστι
κό όργανό. "Ας πούμε πιό καλά, 
γιά ένα συμπαθητικό τίποτα, που 
μέσ’ άπ’ αύτό βγήκανε πολλά κά-

Έκείνη τή στιγμή, τό πλοΐο τους 
τραντάχτηκε δυνατά.

—-Πέσαμε πάνω σέ πειρατικό,
φώναξε ό Καλλίστρατος.

—Δέν πιστεύω νάναι τέτοιο·, γνω
ματέυσε άπάραχα ό συνομιλητής του· 
γιαπί, όσα σκάφη άφήσαμε έκεΐ, δέν 
εΐναι δυνατό νά ,μάς πρόφθασε, κα
νένα άπ’ αύτά,. κι’ ούτε στή Θάλασ
σα έτούτη μπορεί νά διαπλεύση. ’Α
κριβώς, γιατί εΐναι δική μας. Εΐναι 
λοιπόν έπό.μενο, νά συμβαίνη κάποια 
παρεξήγηση, άπό τή μεριά φιλικού, 
μ’ εμάς, πολεμικού.

—Πώς δέν πήραμε είδηση τήν πα
ρουσία του;

—Θά πρόβαλε ξαφνικά, μέσ’ άπό 
κάποιο μικρό κόλπο τού άντικρυνού 
έρημικού νησιού κι’ έτσι, ό Πλοίαρ
χος μας, δεν πρόλαβε νά κάμη τους 
απαραίτητους Ελιγμούς. . .

Πραγματικά τό σκάφος ήταν ρω
μαϊκό καί φαινόταν όμοιο μέ γαλέ- 
ρα συνοδείας, σέ μερικά άλλα, πού 
μόλις τώρα κοτευθύνονταν κι’ αυτά 
ακάθεκτα, πάνω στά δικά τους.

*0 Πλοίαρχος κατάφερε, αύτή τή 
φορά, ν’ άποφύγη τόν ομαδικό κίν
δυνο μέ εύστροφες κινήσεις, που τίς 
μιμήθηκαν καί τ’ άλλα πλοΐα της 
αρμάδας. "Ετσι δόθηκε καιρός στους 
ναύτες, γιά νά συνεννοηθούν μέ τούς 
άναπάντεχους ομοεθνείς τους.

—Σάς ζητούμε συγγνώμη·, έλεγε 
σέ λίγο ό Κυβερνήτης της χολέρας 
στον Αρχηγό τής μυστικής ομάδας. 
Νομίσαμε πώς είχαμε νά κάνουμε 
μέ πειρατικά.

—Ήταν φυσικό, απάντησε εκεί
νος, ν’ άτοπη θήπε οπτό τόν τύπο τών 
σκαφών. Τώρα -μπορείτε νά πηγαί
νετε, γιατί, παρά τό γεγονός δτι έ- 
τούτα δώ τά νερά εΐναι δικά μας, 
ώστόσο δέν αποκλείεται νά φανούν, 
ώς τή νύχτα, έχθρικά άπό τήν χώρα 
τών πειρατών, γιά νά μάς καταδιώ
ξουν. Σέ τέτοια περίπτωση, πρέπει 
νά τά έξαπατήσουμε .μέ συνθήματα, 
πού συνηθίζουν μόνο εκείνοι. "Αν, ό
μως, επιμένετε γιά νά μάς προστα
τέψετε, τότε θά είμαστε αναγκασμέ
νοι νά πολεμήσουμε όλοι. Κι’ αυτό, 
μέ κανένα τρόπο δέ Θά τόθελα. Υ
πάρχουν, ξέρετε, ειδικοί λόγοι.

*0 Ρωμαίος Κυβερνήτης, βρήκε 
τότε μιά λύση: ’Επιβίβασε, στό δι
κό του πλοΐο, όλο τό πλήρωμα τής 
χτυπημένης ναυαρχίδας, τών άλλοτε 
σκλάβων, διατάσσοντας συγχρόνως 
νά τό βάψουν μέ τά χρώματα τών 
άρπαγμένων καραβιών καί κοσόπι, 
έδιωξε τά άλλα δικά του. . .

Ή ξεχωριστή πολυτέλεια τού ρω
μαϊκού σκάφους κι’ ή αφθονία τών 
πανοπλιών, πού τόσο απλόχερα τή 
σκορπούσαν, άνάμεσα στούς δραπέ- 
τες, οί Λατίνοι ναύτες, έκαμαν βα- 
θειά έντύπωση στον Καλλίστρατο.

—«‘Η Ρώμη», συλλογιζόταν, «αύ
τή ή πόλη τής έκλυσης καί της βί
ας, πού εΐναι στόχος κάθε τίμιου 
"Ελληνα, τώρα προσφέρει μεγσλό- 
φρονα τόν οπλισμό της, άκόιμα καί 
σ’ εκπροσώπους τού ελληνικού γέ
νους, γιά νά ύπερασπισθουν τόν ε
αυτό τους άπό τή μαύρη φυλή, τόν 
κοινό έχθρό». . .

Σκοτείνιαζε, όταν φάνηκαν στον 
όρίζοντα, κάτι, σά μαύρα στίγμα 
τα.

Οί Ρωμαίοι κατάλαβαν καί περ·· 
μεναν πάνοπλοι.

Άργά τή νύχτα, άρκετά σκάφη μέ 
έμβολα στήν πλώρη, έπεφταν μέ ά- 
πίυπευτη ταχύτητα, στίς παρειές τιχ 
ρωμαϊκής ναυαρχίδας.

Τά βαρβαρικά συνθήματα που 
χρησιμοποιήθησαν στό μεταξύ, σε 
τίποτα δέν ωφέλησαν· κι’ έτσι, ή 
σύγκρουση υπήρξε άναπόφευκτή.

Οί πειρατές, κατάφειραν νά πηδή
σουν ύστερα ιμέσα· καί τότε ή μάχη 
άρχισε, σκληρή, ανελέητη κι’ άπό τά 
δυο μέρη.

’Εκείνη τή στιγμή, ό Καλλίστρα- 
τας βρισκόταν στό κύτος τού πλοίου. 
Χωρίς νά χάση και,ρο φόρεσε τήν 
καινούργια πανοπλία, που τού έδν> 
σαν, κΓ ανέβηκε στό κατάστρωμα. 
Πριν, όμως, προλάβη νά μπλεχτη 
στον άγώνα, τό καράβι κοβόταν στή 
μέση κΓ ό έφηβος τής Καρμυλησ- 
οού, βρέθηκε, χωρίς καλά — καλά, 
νά τό καταλάβη, στή θάλασσα.

Τά πελώρια, σάν τά στοιχειά τού 

κακού, κύματα, τόν παράσυραν άμέ
σως· κΓ δλα τότε θόλωσαν γύρω 
του.. .

/■.ιώνας νόμιζε ότι εΐχε περάσει, 
όταν βρέθηκε έπιτέλαυς ένα σπασμέ
νο κατάρτι, γιά νά στηριχτή. Σέ λί
γο, ή τύχη τόν βοηθούσε πιο πολύ, 
όταν πρόσεξε ένα κομμάτι άπ’ τό κα- 
"άστρωμα. Χωρίς νά χάση καιρό 
πήδησε πάνω.

Μόλις ασφάλισε τόν εαυτό τον 
άρκετά καλά, γύρισε πίσο: του κο;ί 
μέ τή βοήθεια τών τεράστιων φλο
γών, που άναπηδούσαν άπό τά και- 
γόμενα πλοία, εΐδε πώς ή μάχη εί
χε γενικευθή καί μαινόταν σ’ δλη 
της τήν άγρια μεγαλοπρέπεια.

Ξαφνικά, καθώς παρατηρούσε, 
πρόσεξε πώς κοντά ταυ υπήρχε ένα 
μισαβουλιαγμένο σώμα, πού ζητούσε 
βοήθεια.

—«Μού φαίνεται πώς εΐναι ό Αρ
χηγός», σ.κέψτηκε. «’Άν, πραγματι
κά», υπόθεσε, «εΐν’ αυτός, πρέπει νά 
τόν σώσω. Άπό ανθρωπισμό, τουλά
χιστο. . .».

Ό Καλλίστρατος, μ’ αρκετή προ
σπάθεια, τράβηξε τόν ηγέτη τής μυ
στικής οργάνωσης, σπή μικρή του 
σχεδία. . .

"Οταν ξημέρωσε, είδαν πώς βρί
σκονταν μακριά απ’ τό σημείο τής 
ναυμαχίας.

'Ο Ρωμαίος στό μεταξύ εΐχε συ- 
νέλθει εντελώς καί μπόρεσε νά μι- 
λήση.

—Μού έσωσες, παιδί μου, τή 
ζωή, πρόφερε κουρασμένα. Δέ θά τό 
ξεχάσω αυτό ποτέ.

Ό νεαρός Καριμυλησσέας, φαινό
ταν πώς δέν άκουγε- ακριβώς, για
τί ατένιζε, έκείνη τή στιγμή, τήν α
πέραντη θάλασσα, αύτή τή θάλασ
σα, τή γεμάτη συντρίμμια πού είδε 
τόσα πολλά, μέσα σέ λίγη ώρα.

—Τί κοιτάς; τόν ρώτησε ό γη
ραιός ναυαγός.

—"Α, κάτι. . . Σάν ένα καράβι, 
πο έρχεται πρός εμάς. . . Τό είδατε 
τώρα;

—Ναί, άπάντησ’ εκείνος απλά,,
—Ποιας εθνικότητας νά εΐναι ά

ραγε;
—Χμ. . . Δέν ξέρω. . .
Τό πλοίο, μόλις τούς πλησίασε, 

κατέβασε τή βάρκα του.
—Μπά;. . . Είναι ρωμαϊκό, άπο- 

φάνθηκε μέ σιγουριά ό Ρωμαίος ήγέ- 
της.

Σέ λίγο βρίσκονταν στό κατά
στρωμα.

Οί δυό ναυαγοί, δταν ανέβηκαν, 
ρώτησαν μήπως γνώριζαν κάτι σχε
τικό, μέ τήν έκβαση τής ναυμαχί
ας.

(Συνέχεια στήν 4ην σελ.)

6.000 προσκυνηταί τταρηκολούθη- 
σαν φέτας τήν δοξολογίαν καί λιτά
νευα ιν τής εικόνος του πού πήγαν ε
κεί άπό δλα τά Δωδεκάνησα κι’ άλ
λα μέρη τής Ελλάδος.

Ή μονή τού Πανορμίτου βρίσκε
ται σ’ ενα φυσικό λι.μανάκι οπή δυ
τική. άκρη, τής Σύμης, κάτω άπό ενα 
ψηλό βουναλάκι. Τόν 15ο αιώνα κτί- 
σθηκε άρχι-κά ένα μικρό εκκλησάκι 
καί σιγά σιγά μεγάλωσε καί συμ
πληρώθηκε ώστε σήμερα ν’ άποτελή 
ένα μεγάλο κτιριακό συγκρότημα μέ 
πολλά κελλιά στά όποΐα φιλοξενούν
ται οί προσκυνηταί.

Ή παράδοση, λέει δτι κατά τόν 
15ο αιώνα μιά χωρική βρήκε τήν ει
κόνα τού Ταξιάρχου Μιχαήλ κάτω 
άπό ένα θάμνο καί τήν πήρε σπίτι 
της. Τήν άλλη μέρα όμως ή εικόνα 
δέν βρισκόταν στό εικονοστάσι. Ή 
χωρική κυττάζοντας τότε στό μέρος*  
πού τήν εΐχε βρή βλέπει πάλι τήν 
εικόνα εκεί. Γιά νά μήν τήν βεβήλω
σή κανένας Τούρκος ξαναπήρε τήν 
εικόνα γιά νά τήν ξαναχάση πάλι.

πισμένα τους δόντια κύκλωσε τόν 
αυλόγυρο.

— Νά μάς παραδώκης τ’ άρμα
τα και τό μπαρούτι, φώναξε αγριε
μένα ό Δερβίσης. Άλλοιώς θά κά
ψουμε τό Μοναστήρι.

— Δέν υπάρχουν ούτε άρματα, 
ούτε μπαρούτι, άπολογήθηκε ό γού
μενος. Κύπτατε όλούθε, δέ θά βρήτε 
τίποτα.

— Ταυραμπά, ούρλιαξε ό άλλος. 
Σού είπα: θά κάψω τό Μοναστήρι. 
Ρΐσαι φιρμάνι τού πολυχρονεμένου 
μας Σουλτάνου νά πσραδώκουν τ’ 
άρματα οί άπιστοι σ’ ολάκερο τό 
ντοβλέτι.

— Μή βιάζεσαι νά βγάλης άδι
κη κρίση' . . . Έδώ προσκυνάμε τό 
Θεό! Δέ μάς χρειάζουνται άρματα. 
Ζούμε γιά τή γαλήνη-τής ψυχής μας. 
Δέ ζούμε γιά τόν πόλεμο. . .

Βροντερό ακούστηκε τό γέλιο πού 
άλλου. Άνέμισε τό γιαταγάνι* πρό- 
στάξε :

-—Μάζεψε τούς καλογέρους σου καί 
(Συνέχεια εί$ τήν 4ην σελίδα)

Τότε πήγε καί τό εΐπε στον Πα
πά κι’ αύτός τήν συμβούλεψε νά κτί 
ση μιά εκκλησία έκεΐ.

"Απειρα εΐναι τά θαύματα κι’ οί 
θρύλοι που διηγούνται οί Σαμιακοί 
γιά τόν Πανορμίτη, πού στήν περιο
χή έκείνη -θεωρείται τόσο θαυμα
τουργός όσο ή Παναγία τής Τήνου 
έδώ.

Κάποτε τρεις νέες γυναίκες εΐχαν 
πάει νά μαζέψουν σταφύλια στά

ΑΛΙΚΗ ΜΟΥΣΑ ΠΑΐΡΙ&ΟΕ MAX

9 Εξωτικέ s ΜίαντινΜε®
Στου παραΟούριν κάθουνταν μάνα. 4 θυγατέρα, 
ή Μάνα μοιάνεί πέρτικαν χΐ κόρη περιστέρα.
Ψηλά ’ν τά παναθούργια σου σάν καραβιού κατάρτια, 
ρίξΐ μου τά μαλλάκια σου νά κάμου σκαλουπάτια.

Παναθουράκ’. μου ψηλό δεΐξι μου τήν κυρά σου 
μ’ άσήμιν κι μί μάλαμαν νά ντύσου τα καρφιά σου.
Δέν εϊδασιν τά μάτιαμ μου τέτοιαν μαυροματοΰσαν, 
τέτοιαν σιγανομιλητην καμαροπερπατοΰσαν.
Αύτά τάμ μάτια τά γλυκά γιά πές μ,ου που τά βρήκες, 
κί μί τ’ αύτά μί πλάνησες 4 σκλάβουσ σου μΐ πήρες.

Μιάλα'νιν-τάμ μάτια σου κάμουν μιάλου^ κύμμαν 
κι’ άν πέσου μέσα πνίουμουκι’ εχει του συ τού κρίμαν.
Άφ’ τά γλυκά τά μάτια σου διπλή σαΐτα βγαίνει 
ή μιά μί παίρνει τήν ζωή κί άλλη μ’ άνασταίνει.

Δέν νουστιμίζουν τά βουνά δίχως τήν πρασινάδα.·/, 
κι’ άάπη δίχως πείσματα έν έχει νουστιμάδαν.

ΙΙιρνου κι’ έσ σί χειριτοΰ τά μάτια χαμηλώνου, 
τού κάμνου γιά τή γειτουνιά μά βώ σίκαμαρώνου.
Άμ' μ' άαπάς άάπα μου μί γνώση στού κιφάλι, 
κί μί μιάλουν στουχασμύν νά μήν τού μάθουν άλλοι.

Σάν τού κηρίν π’ άνάβουσιν στήν έκκλησιάν κί λυώννει 
έτσι άαπά κι’ ή φρόνιμη κί έν τού φανιρώνει.

Μί τδ δικόσ σου τού φιλί στούς ούρανούς πααινου, 
μί τούς άγγέλους κάθουμου κι πάλι κατιβαίνου.
Πάτου στά χιόνια καίομου κι στή φουτιάν κρυώνου, 
στά κρύσταλα ζεσταίνουμου κί στήν βρουχή στεγνώνου.

"Οταν στερέψη ή θάλασσα κί βγάλει κυπαρίσσι, 
τότε κί μάς ή έρουτας θά μάς άποχωρίση.
Ζηλιάρης ειμου μάθει του 4 βώ στή ζήλια πάνου, 
κί τοϋ χατούρισ σου χαλοΰ κί τή ζουή μου χάνου.
Τό ’να μου χέρι στή φουτιάν κί τ’ άλλου στού μαχαίρι, 
γιά νά κάβου γιά νά σφαγοΰ γιά νά σί κάμου ταίρι. 1

Ν. ΚΑΡΑΓΕΏΡΓΙΟΓ 
Ν. Μάκρη

0 MWP»IW ΪΜΙ ΣΥΜΗΣ 
Η 18H I0U ΪΟΜΊΜ

Άν ό Ταξιάρχης τού Λιβίσιου δέν 
έώρτασε και φέτος όπως ίσως δέν 
θά γιορτάση ποτέ πιά, ένας άλλες 
ιερός ναός τών Ταξιαρχών, στον ό
ποιαν οί Λιβισιανοί καί Μακρηνοί 
έστελλαν πολλά αφιερώματα, ή Βυ
ζαντινή Μονή τού Πανορμίτου στή 
Σύμη, έώρτασε τήν εορτήν τών Τα
ξιαρχών μέ κάθε λαμπρότητα.

γειτονικά άμπέλια τους καί ξάπλω
σαν τό μεσημέρι νά ξαποστάσουν 
στον περί βέλο τής έκκλησ'ίας. Ξα
φνικά ή μιά άπ’ αυτές έννοιωσε νά 
τήν τραβά κάποιος άπ’ τό μανίκι καί 
νά τής. λέει.

—Σηκωθήτε! Φύγετε γρήγορα ά
πό δώ!

Ή γυναίκα ξύπνησε δέν εΐδε τίπο-
τα μπροστά της και ξ,ανάκλεισε τά 
μάτια της. Πάλι βλέπει δμως τό ί
διο όραμα ;μέ κλειστά μάτια.

— Μά τί έκανα.; Ή,μαρτε■> Θεέ 
μου! Γιατί ιμέ διώχνει ό Ταξιάρχης;

’Εκεί που σκεπτόταν ποια αμαρ
τία εΐχε κάνει καί τήν έδιωχνε ό Τα
ξιάρχης, τόν εΐδε πάλι θυμωμένο καί 
τής εΐπε:

—Τί κάθεσθ·; Φύγετε άμέσως!
Τότε ξύπνησε καί τίς άλλες καί ά

μέσως έφυγαν.
Εΐχαν τόσο φοβηθεί πού άνέβη- 

καν τρέχοντας τό βουνό, βέβαιες 
πώς ό Ταξιάρχης τις έδιωξε γιατί ή
σαν αμαρτωλές.

"Οταν πλησίαζαν ιτιά σχεδόν στήν 
κορυφή στάθηκαν νά ξαποστάσουν. 
Κυττάζούν κάτω καί τ: νά δουν; "Ο
λη ή προκυμαία εΐχε κατακοκκινήσει 
ό.π’ τά φέσια. Εΐχαν πάει Τούρκοι 
.μέ καράβια χιά νά λεηλατήσουν. Τό
τε κατάλαβαν πώς ό Ταξιάρχης τίς 
έδιωχνε νά φύγουν γιά νά σοοθούν.

Οί Συιμιακοί πιστεύουν πώς τά 
τάματα τού Πανορμίτη πηγαίνουν 
μόνα τους στήν Σύμη. Κάθε μέρα 
ή θάλασσα βγάζει στή παραλία 
μπουκάλια κλειστά .μέ λάδι, κερί, α
φιερώματα, χρήματα γιά τόν Πανορ
μίτη πού οί πιστοί ρίχνουν στή θά
λασσα καί τό κύμα τά πηγαίνει 
οπόν προορισμό τους.

Οί ναυτικοί μάλιστα πιστεύουν 
πώς άν δέν έκτελέσουν κάπο.ο τά
μα τό πλοίο τους μπορεί ν’ άκινητο- 
ποιηθη μέσα στό πέλαγος. ΓΓ αύτό 
καί ρίχνουν δτι τάζουν στή θάλασσα 
yιά νά ζητούν πάντα τή βοήθεια του 
ιδιαίτερα στις άγριες φουρτούνες 
τού χειμώνα,

ΕΝΑ ΔΙΗΓΗΜΑ 
ΣΤΗΝ ΜΑΡΠΡΙΚΗ ΚΥΠΡΟ 

ΞΜΟΙΠΕΣ
Ν. ΑΡΒΑΝΠΉ

Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Χάχανα ακούστηκαν κάτω στό μο

νοπάτι, γέλια κΓ άνθρώπινες κραυ
γές, ανακατωμένα μέ ποδοβολητά ά
λογων. Άντιβούϊσαν στό φαράγγι, 
άνεβήκαν ώς τό Μοναστήρι. Τ’ άκού- 
σανε τά καλογεροπαίδια- τρόμαξαν. 
Στρέψανε τό βλέμμα, είδανε τόν κουρ 
νιαχτό νά σηκώνεται σύγνεφο. Στον 
ήλιο λαμποκόπησαν σπαθιά καί στή 
γής κροτάλισαν τ’ άλογοπέταλα.

— Ξωποδίτες, Βαρνάβα! . . . Ξω- 
ποδίτες! . . . "Ερχονται γιά τό Μο
ναστήρι . . .

Ό άλλος δέ μίλησε. ‘Έβαλε αντή
λιο τό χέρι, πάσκιζε νά ξεχωρίση....

Σέ λίγο, άρπαξε τόν Τύχωνα άπ’ 
τά χερακάρπια.

— Τούρκοι εΐναι, Τύχωνα, κΓ έρ- 
χουνται γιά τό Μοναστήρι, άνάκρα- 
ξε κι’ ή φωνή του έτρεμε άπό φόβο.

— Τί θέλουν στό Μοναστήρι, ά- 
δερφέ μου; Πάμε νά τό πούμε στον 
'Άγιο Ηγούμενο. . .

Τρέξανε τά δυό καλογεροπαίδια, 
φτάσανε στό γουμενεΐο, φέρανε τό 
μαντάτο.

Δέν πρόφτασε ό γούμενος νά κα- 
τεβή στον αύλόγυρο*  εΐδε τήν όξώ- 
πόρτα ν’ άνοίγη. Όλομεμιάς τά πορ
τόφυλλα χτύπηο'αν μέ βιάση στά 
πλευρά τής καμάρας, πετάξανε τόν 
πορτάρη στό λιθόστρωτο· φράχτηκε 
ή όξώπΰρτα άπό καβαλλαρέους. Σέ 
λίγο γιόμισε ό αυλόγυρος άπό τούρ
κικη καβαλλαρία. Αναμαλλιάρηδες, 
μέ βρώμικο κοντογένι, σύραν τά σπα 
θιά, φτύσανε οπό χώμα. Βλαστήμη
σαν τό Θεό*  κι·’ ή μπόχα άπ’ τά σα-

Ψυχικό 15-9-65 
Εφημερίδα ΛΙΒΙΣΙ

Ενταύθα.
Αγαπητή ιμου Κα Ρένα,

Μέ μεγάλην μου συγκίνησιν διά
βασα στήν εφημερίδα τής παπρίδος 
μας τά όσα έδημοσιεύθησαν γιά τόιν 
άξέχαστο σύζυγόν .μου Ίωάννην ίΝά- 
σκο καί τήν άπώλειά του, παρακαλώ 
δέ μαζί μέ τίς ευχαριστίες μου δε- 
χθήπε καί τό μικρόν ποσόν τών δρχ. 
500 είς μνήμην του, πρός ένίσχυσιν 
τής έκδόσεως τής έφημερίδος μας.

Μετά τιμής
ΒΕΡΑ I. ΝΑΣΚΟΥ

Αγαπητή κ. Νάσκου,
Εύχαριστουμε θ;ιρμά γιά τή δω

ρεά σας. Τά λίγα λόγια πού δημο
σιεύσαμε ήτοί/ ένας ελάχιστος φόρος 
τιμής πρός τόν άνθρωπο πού χάθηκε 
καί το έργο του. ’Άς εΐναι ή μνήμη 
του αξέχαστη.

Εφημερίδα ΛΙΒΙΣΙ
'Ενταύθα.

Είς μνήμην τής άρτι μετάστασης 
■τροσφιλους μας Καλλιόπης Κυρα- 
τσούλη, προσφέρω στήν αγαπητήν 
μου εφημερίδα «ΛΙΒΙΣΙ» τό ποσόν 
τών δραχμών χιλίων πεντακοσίων 
·! 1.500). .

Η ΜΗΤΕΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ Β. ΠΑΥΛΙΔ0Υ

Άγοπητή κ. Παυλίδου,
Είναι λυπηρό ν’ άκούιμε νά χάνον

ται πατριώται κι’ ιδιαίτερα δτα·/ εί
ναι νέοι. ΚΓ ό θάνατος τής κόρης 
σας μάς λύπησε πολύ. Μαζί μέ τις 
εύχαρκστίες μας γιά τήν .δωρεά σας 
εύχαμεθα νά δήτε τόση, ευτυχία άπ’ 
τά άλλα σας παιδιά ώστε νά γλυκό
ν η ό πόνος σας γιά τόν χαμό τής 
άξέχαστης Καλλιόπης.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
Μέ μεγάλη, μας. ΈΛιψη πληροψορη- 

θήκαμε τόν υανατο του πατριώτου 
μας ιΝικολαου Άντ. ΛαζαριΡη στις 
ο ’Οκτωβρίου Ί 9&5, στό ΐ άουνσοιλ 
τής Αυστραλίας.

Ό αείμνηστος πατριώτης μας εΐχε 
έγκαταιστοιθει πριν πολλά χρόνια 
στήν Αυστραλία κΓ εΐχε εύδοκι.μήση 
στή νέα του πατρίδα. Απέκτησε ί- 
δικον του ξενοδοχειον καί έστιατό- 
ριον αλλά τό κυριώτερον εΐχε αρκε
τήν έκτί.μηοΊν άπό πατριώτας εγκα
τεστημένους έκεΐ καθώς καί τους ξέ
νους.

Μέ σύζυγον τήν πατριώτισσάν μας 
Μαρίαν Παλτόγλου απέκτησε τέσσε
ρα παιδιά τά όποΐα εΐναι όλα*  επι
στήμονες. Τόν Αντώνιον φαρμακο
ποιόν, τόν Δημήτριον οδοντογιατρόν, 
καί Καίτην Παιδαγωγόν καί τήν Ε
λένην απόφοιτον Οικονομικών Επι
στημών.

ίΠχε τήν ευτυχίαν νά έπισκεφθεΐ 
πέρσι τήν Ελλάδα οίκογενειακώς. 
και νά γνωρίση τά παιδιά τού αδελ
φού του Άνδρέα, τόν όποιον, δυστυ
χώς, δέν πρόλαβε στή ζωή.

Ή έψημερίς ΛΙΒΙΣΙ διαβιβάζει 
τά θερμά συλλυπητήρια τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου τού Συλλόγου 
στήν σύζυγόν του καί στά παιδιά 
του καθώς καί στούς έδώ συγγενείς 
του.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΓΑΜΟΙ
Τήν 12ην Σεπτεμβρίου έ.ε., έτε- 

λέσθησαν οί γάμοι τής Δίδος Μά- 
ρως Πανηγύρη Πετρά, μετά τού κ. 
Στυλιανού Μπέλλου, είς τόν Άγ. 
Γεώργιον Καρύτσην, Αθηνών. Παρά- 
νυμφος παρέστη ό Ταμίας πού Συλ
λόγου μας κ. Βασίλειος Πετράς. 
Τούς ευτυχείς νεόνυμφους συνοοεύ- 
,ουν αί θερμότεροι ευχαί μας είς τήν 
Κωνσταντινούπσλιν όπου διδάσκουν 
καί οί δύο ώς καθηγηταί, είς τούς 
δέ γονείς, συγγενείς, καί τον πα- 
ράνυμφον εύχόμεθα νά τούς ζήσουν.

Τήν 19ην Σεπτεμβρίου έτελέσθη- 
σαν οι γάμοι τού κ. Εμμανουήλ Κα- 
ραγεώργη μετά τής Δεσποινίδος 
Ευαγγελίας Γιαμάνη είς τόν ιερόν 
ναό/ τής Ζωοδόχου Πηγής, Αθηνών. 
Τους νυμφικούς στεφάνους άντήλλα- 
ξ·ε ή δεσποινίς Ελένη Γεωργίου Πα- 
ναγή. Είς τούς εύτυχεϊς νεόνυμφους 
εύχόμεθα κάθε ευτυχίαν καί είς τούς 
γονείς καί παράνυμφον διαβιβάζαμεν 
τά θερμά συγχαρητήριά μας.

Τόν περασιμένον ’Ιούλιον έτελέ- 
σθησαιν οί γάμοι τής Δίδος Δέσποι

νας Σι όλα μετά τού κ. Χρήστου Σα- 
: ράντη. Διαβιβάζαμεν καί θερμός εύ- 
χάς μας είς τό εύτυχές ζεύγος καί 
είς τούς γονείς των Γεώργιον καί 
Μαρίαν Σι όλα (τό γένος Χριστ. Ζ\ου- 

; λή) εύχόμεθα νά τούς ζήσουν.

ΔΩΡΕΑΙ
Ή κ. Βέρα Νάσκου τό γένος 

Πλάτωνος ^Αουσαίου μάς άπέστει- 
λεν δραχμάς πεντακοσίας (500) είς 
μνήμην του συζύγου της Ίωάννου 
Νάσκου διά τήν εφημερίδα.

Ή κ. Χρυσάνθη Β. Παυλίδου μάς 
ά-ττέσπειλεν δραχμάς χιλιας πεντα- 
κοσίας (1.500) είς μνήμην τής θν- 
γατρός της Καλλιόπης Κυρατσούλη, 
πρός ένίσχυσιν τής έφημερίδος.

ΙΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
- Η γενναιότητα είναι προ

τιμότερη απ' τή σύνεση.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

— Ή δημοκρατία είναι μιά 
ατέλειωτη προσπάθεια, μιά αδιά
κοπη πορεία προς τήν πρόοδο.

ΣΟΤΙΓΚ
Τό δίκαιο αντιστοιχεί με 

τό κοινό συμφέρον. Είναι σ’ δλους 
γνωστό πώς ή ισότητα είναι τό 
δίκαιο.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
—- Άπόφευγε τήν τιμή καί μή 

ζητάς τή δόξα. Τίποτα δέν κοστί
ζει τόσο πολλά δσο αύτή.

Σ. ΣΜΙΘ
— - Ή δουλειά είναι ζωή, σκέ- 

ψη, είναι φως.
ΣΕΙΡΑΣ

- Ή μεγαλύτεριι απόδειξη α
ρετής είναι ή διαχείρηση τής δύ
ναμης χωρίς νά γίνεσαι κακός.

ΜΑΚΟΛΕ-Τ·
— Ή ειλικρίνεια είναι τό μο

ναδικό στέρεο Εδαφος γιά κάθε 
συνείδηση.

ΚΑΝΤ
---- II ρέπει νά μαθαίνουμε στό 

παιδί ν’ άγαπάη δυό πράγματα : 
Γήν ειρήνη καί τή δουλειά, καί νά 
μισεί Ένα πράγμα : τόν πόλεμο-

ΑΝΑΤΟΛ ΦΡΑΝΣ
-■ 'Όσο μεγαλύτερος είναι ό 

άνθρωπος τόσο πώ εύκολα τόν 
βρίσκει τό βέλος τής έπικρίσε.ιος 
καί τής κακολογίας.

ΕΡ. ΧΑ Ι ΝΕ
— "Ολο τό χρυσάφι πού Βρί

σκεται πάνω στή γή καί κάτω 
άπ: αύτή, δέν αξίζει τόσο, δσο 
ή 'Αρετή.

ΠΛΑΤΏΝ
— Οί εποχές συσωρεύονται- 

Κι' δτι γίνεται στάχτη άπό τό 
χρόνο, μετατρέπεται σέ θρησκεία.

ΣΙΛΛΕΡ
— Τά βιβλία είναι ακοίμητες 

λαμπάδες τής συγκεντρωμένης σο 
φίας.

ΕΡΑΣΜΟΣ
— Πρέπει νά γίνης ικανός νά 

δίνης πριν νάσαι σέ θέση νά παίρ 
νης.

ΣΙΙΕΝΣΕΡ

ΦΏΤΟΤΙΙΓΚΟΓΡΑΦΕΙΟΝ 
ηομ?ιι mTmwi
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ί SYNAPOMAI S 
ί’Εσωτερικοί) : (

Έτησία............... Δρχ. 6θί
|'Εξάμηνο; . . . . , » 351
S Εξωτερικού : 5
ί Έτησία............... ■ $ 5 ή £ 2 ί
? Εξάμηνο; ... $ 3 ή £ 1 ?
ί ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ I 
I _ ΡΕΝΑΗ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ } 
) Σατωβριάνδου 4, 7ο$ όροφος ) 
| Γραφεϊον 14 — Τηλέφ. 535.066 ( 
ί ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ (
ι _ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΠΕΤΡΑΝ (
ί Ζατωβριάνδου 4, 7ος όροφος ?
ί Γραφεΐον 14 ;

) Διευθύνσεις ουμφώνως τφ Νόμω. ) 
1 'Υπεύθυνος: J
( ΡΕΗΑ 5· Β0ΙΣΣΑΡΙ8Τ {

Ίωάν. Δροσοττούλον 84—Άθήναι ί 
? ‘Υπεύθυνος Τυπογραφείου: ί 
| ίΟΙΣΠΗΙΜΣ ΣΜΒΜΣ ί
| Γϊάτμον 44—Άθήναι {

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Κ 8ΑΥΜΑΤ0ΥΡΓΗ
BNHMYW W ΦΙΙΕΜΙΓΚ

imaroriM οεμητιι
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Τοϋ διδασκάλου κ, ΣΤΕΦΑΝΟΥ,,ΠΑΙΧΑΛΙΔΗ

ΛΙΒΙΣΙΑΝΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά έννττόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν ύττοχρεωτικά καί τά; 
άττόψει; τής εφημερίδα;. Τήν 
ευθύνην τής ακρίβειας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οΐ συγγραφείς των

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Θεσ)νίκη τή 2)8)1965.

Άξιότυμον κυρίαν Ρεναν Βελισ- 
σαιρί-ου. Δ)ντρια·ν τής έψημερίδσς «Λ: 
βίσι».
Κυρία Βελισσαρίου,

Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1928, ό 
Βρεττανός Ιατρός Ά. Φλέμινγκ ά- 
ν&κάλυπτε σέ μιά καλλιέργεια χρυ
σίζοντας σταφυλόκοκκου — μαλα
σμένη οπόν αέρα · — στή γωνία τοΰ 
θρεπτικού υλικού, νά έχη σχηματι- 
σΟη μιά πράσινη μούχλα.

Ό Φλέμινγκ άπεμόνωσε τήν μού
χλαν, ή οποία παρήγαγε τήν ουσίαν 
που κατ έστρεψε μέρος τών μικροβί
ων!

Ή .μούχλα Θράκης), «Πενιτσίλιουμ 
νοτοπουμ» ήτανε δηλητηριώδης γιά 
τούς σταφυλόκοκκους καί άλλους κάκ 
κους καί άβλαβης γιά τόν Ανθρώπι
νο όργανισιμό. Ό Φλέμινγκ παιρετή- 
ρησε πώς τό αντιβιοτικόν Πενικιλλί- 
νη παράγεται άπ’ τόν μύκητα πού 
εμπόδιζε τήν άνάπτυξιν βακτηριδίων 
καί διπλοκόκκων.

Ή επίπονος εργασία τού Φλέ
μινγκ. έβραβεύετο μέ τήν ανακάλυ
ψήν του, που έμελλε νά άποβή άπό 
τίς σπουδαιότερες επιτεύξεις τής ι
ατρικής.

"Επρεπε νά περάσουν άρκετά χρό
νια γιά νά άξιοποιηθή ή άνακάλυ- 
ψις τοΰ Φλέμινγκ.

Τό 1938 ο καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου τής ’Οξφόρδης X. Φλόρεϋ 
έπετύγχανεν τήν εφαρμογήν της, σέ 
θεραπευτικούς σκοπούς.

"Ενας φίλος τού Φλέμινγκ εΐχεν 
άρριοστήση άπό μηνιγγίτιδα. ‘Ο 
Φλέμινγκ ειδοποίησε τόν Φλόρεϋ νά 
χρησιμοποίηση τήν Πενικιλλίνη γιά 
τόν χαιροποολαίοντα φίλον του. Χάρις 
στήν θαυματουργή άνακάλυψι τού 
Φλέμινγκ ό άρρωστος έγινε καλά.

Τό γεγονός γνωστοποιήθηκε στό 
Βρεττσνικόν ύπουργεΐον κο:ί ή πα
ρασκευή τής Πενικιλλίνης ήρχισε νά 
συστηματοποιείται. Τό 1940 — 41 
όταν ή Αγγλία βρισκότανε στίς 
φλόγες τού πολέμου καί οί τραυμα
τίες έμολύνοντο άπό γάγγραινα, τό
τε ή Πενικιλλίνη, έφερε σωτήρια α
ποτελέσματα.

Στήν Αμερική κατόπιν, τελειο
ποιήθηκε ή χ,ρήσις του φαρμάκου καί 
ή παρανομένη ποσάτης έφθασε σε 
μεγάλα ποσά, ο.ιά νά καλυφθούν αί 
άνάγκαι όλης τής άνθρωπότητος.

πολλοί δισθενείς χρησιμοποιούν τά 
αντιβιοτικά άνεξελέγκτως.

Δέν γνωρίζουν έλεγεν, πώς καί 
πότε πρέπει νά χρησιμοποιηθούν. 
Αύτό εΐναι έπικίνδυνον. Διότι εχομεν 
άρκετά παραδείγματα ανθρώπων 
πού πεδάνανε άπό κακήν έψσρμογήν 
καί κατάχρησιν αντιβιοτικών.

Ί ά αντιβιοτικά πριν φθάσουν στό 
αίμα περνούν άπ’ τόν έντερικό σω
λήνα·. Έκεϊ, παρατετα,μένες δόσεις 
αντιβιοτικών καταστρέφουν και τά 
χρήσιμα διά τόν οργανισμόν βακτη
ρίδια, έκτος άπ’ τά παθογόνα.

Εξαφανίζονται βακτηρίδια κατάλ
ληλα διά τήν σύνθεσιν τής βιταμίνης 
3 1, οπότε πά άποθέματα τής άντι- 
νευρικής βιταμίνης Β1 χάνονται.

Τά διαλύματα τής Πενικιλλίνης 
πρός αποφυγήν παρενεργείων, πρέ
πει νά φυλάσσονται έν ψυχρώ, νά εΐ
ναι πρόσφατα, ή έκτέλεσις τών ενέ
σεων νά γίνεται ύπό ιατρού ό όποιος 
θά καθορίζη τάς δόσεις, τά διαστή
ματα καί τον τρόπον έφαρμογής 
της.

Ή πενικιλλίνη καί ή στρεπτομυκί
νη υπάγονται είς τά αντιβιοτικά 
βραχέος φάσματος.

Όταν λέμε μικραβιακου φάσμα
τος, έννοοΰμεν τό πλάτος, τής μικρο- 
βίοκτόνου δράσεως τοΰ άντιβιοτικού.

Δηλαδή ή μικρόβιοκτόνος δράσις 
τής. Πενικιλλίνης καί τής Στρεπτομυ
κίνης έπεκ,τείνεται σέ μικρό αριθμό 
μ'κροβίων, γι’ αύτό Ονομάσθηκαν αν
τιβιοτικά βραχέος φάσματος.

Αντιβιοτικά αξιόλογα μέσου φά
σματος, εΐναι ή Έρυθρομυκίνη καί ή 
Τυροτριχίνη.

Αντιβιοτικά εύρέος φάσματος, 
πού χρησιμοποιούνται σέ μεγάλον ά- 
ριθμόν μικροβίων εΐναι ή Χλωραμφαι- 
νικόλη (Χλωροιμυκητίνη, Συντομυκη- 
τίνη), ή Χλωροτετρακυκλίνη (Χρυσο- 
μυκίνη), ή Όξυτετρακυκλίνη (Τερ- 
ραμυκίνη) και ή Τετρακυκλίνη.

Διά τά άνωτέρω αντιβιοτικά θά 
συυεχίσωμεν ατό άλλο ψύλλο.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΛΟΥΊΖίΔΗΣ
’Ιατρός — Συγγραφεύς.

«’Από τή γή βγαίνει νερό κι’ ά
πό τήν έλιά τό λάδι, κΓ άπό την 
μάνα τήν καλή, βγαίνει τό παλληκά- 
ρι».

Χωστής Παλαμας
’Έψθασεν ό Σεπτέμβριος, ό πρώ

τος μήνας τού φθινοπώρου. Τελείω
νε τό όμορφο -καλοκαίρι, αποχαιρε
τούμε τίς δαντελωτές ακρογιαλιές 
μας και τά γραφικά βουνά τίς πα
τρίδας μας καί γυρίζουμε στά σπί
τια μας άπό τίς κατασκηνώσεις, τις 
έξοχες, τήν υπαίθρια- ζωή του καλο
καίρι ου καί τών θερινών διακοπών. 
’Αφήνουμε τήν ειδυλλιακή ζωή τού 
θερμού καλοκαι-ριου πού «Ταρνάκια 
θά βασκοΰν κοπαδιαστά γλυκά θ’ 
άχολογούν -κουδούνια πλήθη, ή βρύ
ση θά κυλά μουρμουριστά νά λέη 
τής νυχτιάς τό παραμύθι», όπως το
νίζει σέ ένα ,του καλοκαιρινό ποίη
μα ό φίλος ποιητής κ. Μήτ-σος Κα- 
τσίνης. Τά Σχολεία άνοίγουνε τίς 
αυλόπορτες τους γιά νά υποδεχτού
νε τά παιδιά μας στή. θερμή και μορ
φωτική τους αγκαλιά. Εΐναι ή περί
οδος τών εγγραφών τών μαθητών, εΐ
ναι ό χρόνος πού τό μικρό παιδάκι 
τής Α' τάξεως, πιασμένο άπό τό χε
ράκι τής αγαπημένης του μανουλας. 
πρωτοέρχεται στό Σχολείο γιά νά 
έγγραφή καί νά γίνη. μαθητής.

Θυμάμαι τήν σοφή σκέψη του 
Γερμανού Τιτάνος τών γραμμάτων 
Γκαΐτε, πού λέγει: «Μ όνο λα
οί μ έ ικανές μητέρες ευ
δοκιμούν». Καί δέν εΐχε άδικο, για
τί ·ή καλή, ή άξια τής αποστολής της 
μάνα εΐναι ή -ρίζα τών Εθνών, τό 
άνθος τής. χαράς, τής ευτυχίας καί 
του πολιτισμού'τής ζωής μας. Οί 
αύλές τών Σχολείων γεμίζουν άπό 
φωνές καί φλυαρίες τών παιδιών, 
τού μαθητόκοσμου, πού σάν μελισο- 
λόγι γυρίζει, τρέχει, παίζει, φωνά
ζει καί χαίρεται αμέριμνα. Σάν τά 
χελιδόνια, πού τήν γλυκεία άνοιξη 
γυρίζουνε στίς παλιές τους φωλιές,, 
έτσι καί τά παιδιά γυρίζουνε στά 
Σχολεία.

Σάν τά προβατάκια, πού τόν χει
μώνα αποχαιρετούνε τά γραφικά το
πία τών βουνών μας καί γυρίζουνε 
στους κάμπους, έτσι ό μαθητικός κό
σμος γυρίζει στά Σχολεία γιά νά

συνέχιση μέ τίς προσπαθείές του 
τόν καλόν αγώνα τής Ελληνοχριστι
ανικής Αγωγής καί τής ’Ανθρωπι
στικής μορφώσεως τού νού καί τής 
ψυχής. Καί μού έρχονται στό νού οί 
ώραΐοι στίχοι τού θρησκευτικού ποι- 
ητου μας Γεωργίου Βερίπη άπό τό 
υπέροχο του ποίημα μέ τόν τίτλο 
«Στή Δύση τής ζωής».

«Η ά φ υ λ ά ξ η ς π ι ό π ο- 
λυ κι' άπό τά αμπέ
λια ·κ Γ άπό τό βίο 
σου, κΓ άπό τό σπίτι πού έκτισες 
μέ τόν ίδρωτα τών γονέων σου, κι’ 
άπ’ τά μάτια κι’ άπ’ τό ψώς σου νά 
φύλαξης πιο πολύ, τόν πατέρα σου 
τήν Πίστη».

Καθήκοντα μεγάλα, υψηλά, θεία 
περιβάλλουνε τους γονείς, τόν Πα
τέρα καί τήν Μητέρα καί περισσό
τερο τήν 'Ελληνίδα Μητέρα, γιατί ό
πως γράψει ό Εθνικός μας ποιητής 
Σολωμός: «Στού τέκνου 
σύρριζα τού νού, Θε
ού τής μάνας μάτι». Κα
θήκοντα γύρο άπό τήν δκχτροφή τών 
παιδιών μας, γιατί «Ή ζωή άπό τό 
στόμα έρχεται», κατά τήν ξένη πα- : 
ροι.μία, γύρω; άπό τήν υγεία, τήν κα
λή ανατροφή, τήν ορθή διαπαιδαγώ
γηση, τήν άνθρωπιστική διάπλαση 
τοΰ χαρακτήρας τών παιδιών μας 
μέ τέρμα τήν ανθρώπινη Προ
σωπικότητα. Ό ’Αβραάμ 
Λίγκολν έλεγε γιά τήν μητέρα του 
τούτα τά σοφά:

«"Ο, τι εΐμαι, ή έ λ π ί- 
ζ ω νά γίνω, τό χ ρ ε ο
στό σ τ ή μητέρα μου». 
Τό βάρος τής ανατροφής πέφτει πε
ρισσότερο στή μητέρα, γιατί μέ τό 
πλούσιο έργο τών 'Ελληνίδων μητέ
ρων θεμελιώνεται ή δόξα τής 'Ελλά
δος μας.

«Μ άνες του κόσμου, 
πού σάς νοιώθω εν
τός μου».

Μζχκαρισ-μένα πλάσματα ίερά, 
δλη τή χάρη έχετε τού κόσμου, 
κι’ όλου- τού κόσμου είδατε χαρά».

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδος) 
δοτο, γνωστό κΓ -άλλου.

*Ηταν κάποτε μιά γυναίκα πού εΐ
χε λόγους νά βγάλη τόν άνδρα της 
τρελλό. Γιά νά μαλλώση μαζί του 
έρριξε στό χωράφι τους ψάρια. Ό 
άνδρας της τά βρήκε καί τάφερε σπί 
τι λέγοντας της πώς τά βρήκε στό 
χωράφι. Έκείνη έκαμε πώς δέν πί
στεψε κι’ έτσι ιμάλλωσαν. Οι γειτό- 
νοι πού τό ακόυσαν δώσανε δίκηο 
τής γυναίκας καί πήραν τόν άνδρα 
της γιά παραδοξολόγο.

«'Ό τι κάμεις εκείνου 
(θ ά β ρ ε ι ς».

Γιά τήν παροιμία αύτή λένε τό έ
ξης ανέκδοτο·:

Μιά μέρα, ένας ζητιάνος στάθηκε 
στήν πόρτα μιας γυναίκας πού ζύ
μωνε καί τής ζήτησε ένα κουλούρι. 
Ή γυναίκα θύμωσε, τόν έδιωξε, λέ- · 
γοντάς του, νά περάσει σέ λίγο, κΓ 
όταν ξανάρθε, τούδωσε ένα κουλού
ρι όπου εΐχε βάλει φαρμάκι. Ό ζη
τιάνος. τό πήρε καί τής εΐπε:

—Σ’ εύχαριστώ, κόρη μου, δ,τι 
μ’ έκαμις, ίκείνου νάβρεις».

Πήγε παρακάτω καί κάθησε σέ 
μιά γωνιά νά τό ψάη. Δέν πρόφτασε 
Ομως νά τό βάλη στό στόιμα του, 
πού μαζεύτηκαν γύρω του κάτι παι
δάκια, κΓ ένα κοριτσάκι, βλέποντας 
τό κουλούρι, τόν ζύγωσε καί τού 
τό ζήτησε. Ό γέρος, πονόψυχος κα
θώς ήταν, τής τό έδωσε. Τό κορι
τσάκι δ,μως ήταν τής γυναίκας πού 
ζύμωνε, κι’ έτσι αύτή πού θέλησε τό 
θάνατο του ζητιάνου τιμωρήθηκε μέ 
τόν θάνατο τού παιδιού της.

ΧΡΥΣΟΥΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ — ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΣΑΤωΒΡΙΑΝΔΟΥ 44-2os ΟΡΟΦΟΣ 
ΑΘΗΝΑ!

Θερμότατα σάς υπερευχαριστώ 
διά τήν φιλοξενίαν τών παιδαγωγι
κών μου θεμάτων είς τάς στήλας τής 
έφημερίδος «Λιβίσι».

Έσωκλείστως σάς αποστέλλω 
τρεις άλλας συνεργασίας, ύπό τύ
πον γραμμάτων π,ρός τους Γονείς 
καί θερμώς σάς παρακαλώ νά τάς 
δημοσιευσητε είς τάς στήλας τού Λι- 
βισιού, έφ’ οσον βεβαίως τάς έγ- 
κρίνητε.

Ελπίζω νά σάς αρέσουν καί δΓ 
αύτό πιστεύω οτι θά ϊδουν τό φως 
τής δημοσιότητας προσεχώς.

Μού λείπουν τ άφυλλα τού έτους 
196^, δέν γνωρίζω διατί δέν μού 
ήλθαν καί σάς παρακαλώ θερμώς, 
Φροντίσατε νά μού τά στείλετε διά 
τά άρχεΐον μου. Ωσαύτως, έφ’ όσον 
σάς είναι δυνατόν νά .μου άποστεί- 
λητε καί τά έξης βιβλία.

1) Παροιμίες τοΰ Λι- 
6ιστού καί τής Μάκρης τής κ. Καλ
λιόπης Μουοαίοσ.

2) Μ ε λ έ τ η· τ ο ΰ ιδιώ
ματος Λιβισιού καί Μάκρης τοΰ κ. 
Ν. Άνδριώτη καί

3) Λαογραφία τοΰ Λι- 
β ιοί ου του καθηγητού κ. Ίωάννου 
Λοιμέ,ρα Τόμοι Α—Β.

Εύχαριστών θερμότατα, εύχομαι 
υγείαν, ευτυχίαν καί έπιτυχίαν τών 
εύγενών σας φιλοδοξιών καί διατε- 
λώ.

Μετά πάσης τιμής
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Δη>μ οδι δάσκαλο ς

’Αγαπητέ κ. Ποοσχαλίδη,
Σάς εύχαριστούμεν καί ημείς διά 

τήν συνεργασίαν σας. “Όσον άφορφ 
τά βιβλία πού επιθυμείτε, άποστεί- 
λατε είς τά γραφεία τού Συλλόγου 
τήν άξίαν των, καί θά σάς ταχυδρο
μηθούν άμέσως. Ό Β’. Τόμος τού 
κ. Λαμέρα δέν έχει κυκλοφορήση ά
κυρα. Τά φύλλα τής-έφημερίδος θά 
σάς άιτοσταλοΰν.

‘Η Πενικιλλίνη χρησιμοποιείται έ- 
πιτυχώς στην Πνευμονία, Ενδοκαρ
δίτιδα, ’Οστρακιά, Έρυσίπελας, Δο
θιήνωση, Μαστίτιδα, ’Οστεομυελίτι
δα, Σηψάιμίσ; ’Αμυγδαλίτιδα, Βλε- 
νόρρια, ’Αεριογόνο Γάγγραινα Άν
θρακα, Μηνιγγίτιδα, Περιτονίτιδα, 
Έπιπεφυκίτιδα καί σέ άλλες νοση
ρές καταστάσεις.

Μέ τήν άνο,κάλυψι τής Πενικιλλί- 
νης. άνοίχθη-κε ή όδός γιά τήν άνα- 
ζήτηοιν άπό άλλους μύκητες πολλών 
νέων αντιβιοτικών.

Τό 1944 άνεκαλύπτετο άπό τόν 
νεφρόν στρεπτο-μύκηπα ή στρεπτομυ
κίνη, τής όποιας τά αποτελέσματα 
ήτανε ενθαρρυντικά γιά τήν ψυματί- 
ωσι καί τίς μορφές της (κ,εγχροειδή 
φυματίωσι, φυματιώδη μηνιγγίτιδα., 
φυματιώδη λαρυγγίτιδα, φυματίοχτη 
έντερων.).

Χρησιμοποιήθηκε επίσης σέ πνευ
μονοπάθειες., σηψαιμίες, παθήσεις 
ουροποιητικών οργάνων. Διό: τόν γο- 
νόκοκκον, στρεπτόκοκκον τά αποτε
λέσματα τής δράσεως της, ήτανε ί- 
κανοπσιητικά.

Ή στρεπτομυκίνη συνδυάζεται κα
τά τήν εφαρμογήν της μέ τήν πενι- 
κιλλίνην. Πσρενέργ&ιαι τής στρεπτο
μυκίνης βαιρεΐαι, εΐναι ότι δόναται νά 
έπ.ιψέρη βλάβες στό κοχλιακό νεύρο 
μέ αποτέλεσμα βαρηκοΐα καί κώσω- 
σι.

Πολύς θόρυβος γίνεται γιά τίς 
παρενέργειες τής Πενικιλλίνης.

Εμφανίζονται ώς δυσάρεστα συμ
βάντα, άλλεργικαί καί δερματικοί 
άντιδράσεις, κνίδωσις, πυρετός, έ- 
ξανθήματσ, άσθμα, οίδημα, σό« μέ 
ώχρότητα, ταχυσφυγμία, λιποθυμία, 
υπεραιμία προσώπου κ.ά.

Τά περισσότερα άνοφυλακτικά 
φαινόμενα όφείλοντο στην πρσκσΐνη 
πού άναμιγνύετο, μέ τήν πενικιλλί- 
νην.

Σήμερα δέν χρησιμοποιείται προ- ■ 
καινούχας πενικιλλίνη·.

Ό ίδιος ό Φλέμινγκ έτόνιζε, πώς

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
Συνέχεια στην 4ην Σελίδα

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Άπο ϊο ήμερολόγιον του κ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΣΙΚΟΥ

Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

ΚΑΛΛΊΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΑ
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
ΣΥΝΑΡΠΑΣΤΙΚΗΣ ΠΛΟΚΗΣ

ΚΑΙ ΑΠΡΟΟΠΤΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΝ
ΜΟΛΙΣ ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 

ΚΑΙ Σ’ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ 
ΑΘΗΝΩΝ — ΠΕΙΡΑιΩΣ

(Συνέχεια έκ. τού προηγουμένου)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21 Αύγουστου 1922. 

Πρωί - πρωί σηκώνομαι καί τρέχω 
νά αγοράσω εφημερίδες διά νά ίδώ 
άν επαληθεύουν αι χθεσινά! άπογευ- 
ματιναί ειδήσεις. Πέρνω. τήν «Αμάλ
θειαν» καί «Κόσμον» άλλά δυστυχώς 
δέν ευρίσκω τίποτε είς αύτάς τάς ε
φημερίδας νά έπιβεβαιώνουν τάς ω
ραίας πληροφορίας πού εϊχομεν άκού- 
ση. 'Ώστε δλα όσα ήκούσαμεν ήσαν 
ψεύματα ; Μέ πιάνει μεγάλη άπο- 
γοήτευοις. Σήμερον Κυριακή δέν θά 
εχομεν ούτε παραλαβάς ούτε καί οί 
έργάται θά έργασθούν. Άλλά πρέ
πει έγώ νά υπάγω έκεΐ που έργάζα- 
μαι. Πρώτον διά νά παραδώσω σή
μερον στούς έμπορους καί στούς Ε
βραίους τσουβαλτζίδες τά άδεια των 
σ-ακκιά δσα άδιάσαμεν ολην τήν έ~ 
βδομάδα (αύτό γίνεται κάθε Κυ
ριακή πρωί) καί δεύτερον νά έπιβλέ- 

|ψω τίς γυναίκες πού έργάζονται καί 
ι τελειώνουν σήμερα καί νά τίς πλη- 
.1 ρώσω.
| Σήμερα 6 άδελφός μου Παύλος 
? δέν εργάζεται καί τόν πέρνω μαζύ 

μου. Περνούμεν άπό τήν Αγγλικήν 
σκάλαν τών σιδηροδρόμων καί τήν 
βλέπομεν περιτριγυρισμένη άπό Έλ 
ληνικά πλοΐα πού φορτώνουν πυρε- 

ί τωδώς. Φορτώνουν πολεμοφόδια στρα 
τιωτικά είδη καί στρατόν καί τραυ
ματίας. Τά φορτώνουν έρνάτες. στρα 
τιώνες καί Τούρκοι αιχμάλωτοι. Προ 
χωρου,μεν καί κατά μήκος τής Προ
κυμαίας περί τσ. 15 πλοΐα Έλληνι
κά φορτώνουν και αύτά. Όσα φορ
τώνουν φεύγουν καί άλλα περιμένουν 
νά λάβουν σειρά. Τό λιμάνι τής 
Σμύρνης στά ανοιχτά εΐναι γεμάτο 
άπό πολεμικά σκάφη ξένα καί δικά 
μας. Άπό τά δικά μας διακρίνω τά 
θωρηκτά «Λήμνος» και «Κιλκίς» καί 
τό καταδρομικό «ΕΛΛΗ». Περί τά 
3 — 4 θωρηκτά Αγγλικά μεταξύ 
τών οποίων κυριαρχεί ή ναυσρχίς του 
Αγγλικού στόλου «Σίδηρους Δούξ». 
Επίσης άρκετά θωρηκτά Γαλλικά, 
Ιταλικά, καί ’Αμερικανικά. Ή προ
κυμαία εΐναι γεμάτη πρόσφυγες που 
κινούνται στους δρόμους. Τά καφε
νεία εΐναι γεμάτα κόσμον άλλά προ
σέχω οτι κανείς δέν παραγγέλλει τί
ποτε νά πιή διότι κανείς άπό σ,ύτοάς 
δέν εχει δρεξιν ούτε νερό νά πιή. Σέ 
πιάνε; μεγάλη λύπη νά βλέπης ολον 
αύτόν τόν κόσμον νά εΐναι τόσον λυ
πημένος καί τόσον συλλογισμένος. 
Τά θέατρα καί οί κινηματογράφοι 
δέν λειτουργούν διότι έχουν κλείση. 
Οί Τούρκοι δέν. έκδηλώνονται παρι
στάνουν τούς Φοβισμένους άλλά άπό 
μέσα των χαίρονται διότι ξεύρουν 
δτι ύστερα άπό λίγες ημέρες ό Κε- 
μάλ θά εύρίσκεται στήν Σμύρνην.

Διά τήν ώραν δέν εκδηλώνονται διό
τι καί αυτοί δέν ξεύρουν τί ή μπορεί 
νά συμβή στό μεταξύ. Τέλος ψθά- 
νομεν στά γραφεία καί ευρίσκω τόν 
Άντώνην πολύ στενοχωρημένο/ 
Δύο συ/νάδελφοι ό Γιάννης καί ό Χρή

.(Ajj.v να μας άποχαιρετήσουν 
.0 Γιάννης, εΐναι ύπάλληλ. .κοντά στον 
Δ. Μ, πού διευθύνει τήν έπιχείρησιν 
τών δημητριακών. Εΐναι ή μεγαλει- 
τέρα έπιχείρησις δημητριακών σέ δ
λη ν τήν Σμύρνην ένας κλάδος άπό 
τήν γενικήν έπιχείρησιν πού τό κέν
τρο ν εύρίσκέται στά ίδικά μας γρα
φεία.

Ό Χρίστος πάλιν εΐναι υπάλληλος 
σ’ έναν άλλον κλάδου τής έπιχειρή- 
σεως τών Βαλανιδιών. Καί αύ- 
τός ό κλάδος τών βαλανιδιών εΐναι 
ή μεγαλείτερη έπιχείρησις βαλανι
διών μέσα στήν Σμύρνην.

Αυτοί οί δυό προϊστάμενοι αυτών 
τών κλάδων εΐναι αδέλφια καί κατά
γονται άπό μιά οικογένεια άπό τίς 
μεγαλύτερες καί πιο ξακουστές στήν 
Σμύρνην. Άλλά δΓ ημάς τους 'Έλ
ληνας υπαλλήλους αύτοί οί δυό άν
θρωποι μάς φαίνονται διαφορετικοί 
ό ένας οπό τόν άλλον. Ό ένας 
εΐναι Μισέλλην καί πολλές φορές συ
ζητώντας μαζύ του πολιτικά σέ ομα
λήν περοδον τόν άκούαμεν νά λέ
γει: Πότε θά έλθη ό Κεμάλ έδώ 
στήν Σμύρνην νά σάς σφάξη όλους 
εσάς τούς "Έλληνας; Καί δμως μέ 
τόν 'Ελληνικόν Στρατόν ό άνθρωπος 
έκανε μεγάλες δουλειές και έκέρδι- 
σε πολλά λεπτά. Όπως έμαθα μετά 
τήν κατάληψιν τής Σμύρνης ύπό τών 
Τούρκων όταν οι Τούρκοι κατέλαβαν 
τόν Βουρνόβαν καί έσφαξαν πολύν 
κόσμον άπό τούς πρώτους δπως ή- 
κουσα μετά έσφαξαν καί αυτόν μή 
γνωρίζοντες τά φιλότουρκα αισθή
ματα. του. Ό άλλος ό άδελφός 
του ήτο άνθρωπος σοβαρότατος 
ευγενής σωστός Τζέντλεμαν και ή~ 
γόπα τούς “Έλληνας. Έμεΐς άπο- 
χαιρετώντας τόν Γιάννη καί τόν Χρί
στον πού φεύγουν μέ τίς οικογένειες 
τους τούς μακαρίζαμεν,

Άπό έπάνω πού εύρίσκονται τά 
γραφεία κατεβαίνουν οί κ. κ. προϊ
στάμενοι, μάς συγκεντρώνουν καί ό 
ίδιος ό προϊστάμενος μάς βγάζει λό
γον. Μάς λέγει νά κοιτάζομεν τήν 
δουλειά μας καί νά μήν ψοβούμεθά 
οτι ήμπορεϊ νά συμβή τίποτε τό κα
κόν μέ τόν ερχομόν τών Τούρκων. 
Άλλά καί έάν συμβεΐ τίποτα ή έπι- 
χείρησις θά μάς φορτώσει εμάς καί 
τάς οικογένειας μας σέ ένα άπό τά 
βαπόρια πού φορτώνουν καθημερι
νώς εμπορεύματα τής έπιχειρήσεώς 
μας. Έκτος τούτου ήμπορουμεν έν

ανάγκη νά φέρωμεν τάς οικογένειας 
μας νά μένουν έκεΐ πού έργαζόμεθα 
ύπό τήν προστασίαν τής Γαλλικής 
καί Αγγλικής σημαίας πού έχουν 
άναρτήση. Μέ δλας τάς διαβεβαιώ
σεις τών προϊσταμένων μας ημείς 
εΐμεθα ανήσυχοι διά τήν τύχην 
πού μάς περιμένει όταν έλθουν οί 
Τούρκοι. ‘Όταν ανέβηκαν έπάνω οί 
προϊστάμενοι μαζευθήκαμε όσοι ύ- 
πάλληλοι εύρισκόμεθα καί κάναμεν 
ένα μικροσυμβούλιον γιά νά άποφα- 
σίσίομεν περί πού πρακτέου. Νά μεί- 
νωμεν ή νά φύγωμεν. Μέσα στό συμ
βούλιον εύρίσκεται καί ένας ύπάλλη- 
λος Ιταλός πού εΐνσι μηχανικός. 
Αύτός λέγει. Να μήν φοβάστε τούς 
Τούρκους πού 9ά έλθουν τόσον όσον 
τούς 'Έλληνας στραπ.ώτας πού ύπο- 
χωρούν. Διότι οι Τούρκοι τώρα εΐναι 
Ευρωπαίοι καί δέν πρόκειται νά ά
νοιξη μύτη άνθρώπου έκ μέρους των. 
(Αύτές τίς ήμερες εΐχε ίδρυθή μιά 
όργάνωσις πολεμική έκ μέρους τών 
Ελλήνων τής Σμύρνης πού σκοπός 
της ήτο ή άνίτιοτασις κατά τού 
Τουρκικού Στρατού). Τί νά άπαντή- 
σωμεν σ’ αύτά τά φείδια που μόνον 
δηλητήριου βγάζουν άπό τό στόμα 
των. Έάν πριν λίγες ή μέρες μάς έ
λεγαν τέτοια λόγια θά μετάνοιωναν 
πολύ. Άλλά τώρα τούς άκούωμεν 
καί δέν τούς άπαντούμεν. Μερικοί ά
πό αυτούς τους Μισέλληνας ξένους 
μάς έρωτών είρωνικώς. Τί θά γίνει 
τώρα μέ τήν «Άμυνά» σας θά πολε- 
μήση; ’Ή 8ά κρυφθούν μόλις είδούν 
νά έρχεται ό Τουρκικός στρατός. 
Ένας άλλος Φραγκολεβαντίνος πού 
εύρέθηκεν έκείνην τήν στιγμήν μπαί- ί 
νει καί αύτός στήν συζήτησιν και 
νομίζει κανείς δτ: μετρούν τίς ημέ
ρες πότε θά έλθη ό Τουρκικός στρα
τός διά νό: σφαγοΰν οί Έλληνες. Νο
μίζει κοπείς άκόμα δτι αυτοί οί άν
θρωποι περιμένουν τόν Τουρκικόν 
στρατόν νά έλθη διά νά τους μοιρά- 
ση λίρες. Τό μεσημέρι άπό τήν στε
νοχώρια μας ούτε έφάγαμεν.

Τό απόγευμα έρχεται ένας φίλος 
φέρνει μιά ευχάριστη είδηση. Μάς 
λέγει ότι οί Έλληνες επίτηδες ύπε- 
χώρησοιν καί τώρα σέ μιά άντεπίθε- 
σιν ό στρατηγός Τρικούπης έπιασε 
30.000 Τούρκους αιχμαλώτους. Δέν 
έπρόφθασεν νά τελείωση καί έρχε
ται άλλος διά νά βεβαίωση τήν κα- 
τοπληκπικήν αυτήν εϊδησιν. Καί μά
λιστα μάς λέγει καί τό- έξης δτι διε- 
τάχθη νά σταματήση ή φόρτωσις 
που στρατού μας. Αυιά τά αλλεπάλ
ληλα καλά μαντάτα μάς φτιάχνουν 
τό ηθικόν μας καί μάς φέρνει κά
ποια άνακούφισιν καί χαράν. Άλ
λά καί διερωτώμεθα άραγε δλα αυ-

Τά δόντια σου αστράφτουν σά μαρ
γαριτάρια, ή αγάπη μου...

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

'Τπενδττμίζεται είς τσύς 
πατριώτας δτι δ πρώτος τό
μος τοΰ βιβλίου τοΰ αειμνή
στου Γιατροί Κ. ΛΑΜΕΡΑ 
διά τήν ΜΑΚΡΗΝ καί τό ΛΙ 
ΒΙΣΙ πωλείται εις τά γρα
φεία τοΰ Συλλόγου αντί δρα
χμών 100.

Πήρες τίς Παροιμίες 
τής Πατρίδας μας;
Κάνε τό χβδήκον eou 
δαο πιό γρήγορα μπ©- 
Ρ£,ζ I I t 1 I I I I 1 I I ι 
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τά εΐναι άληθινά ή έπίτηδες τά δια> 
δίδουν οί καλοθελητές; Ό Άντώνης 
λέγει δτι άν αληθεύει αυτή ή έκθε- 
σις θά κάνω κεράσματα 100 λιρών. 
Έγώ σέ μιά στιγμήν άνάπαυλας 
τρέχω στίς αποθήκες κατεργασίας 
τών σύκων καί ευρίσκω τόν θειον 
μου Κώσταν διά νά τού αναγγείλω 
τά εύχάριστα νέα πού άκούσαμεν. 
Χαίρεται καί αύτός που τά έχει ά- 
κούση. Τό βράδυ πού πηγαίνω γιά 
τό σπίτι κοιτάζω μήπως έβγήκε πα
ράρτημα άλλά δέν βλέπω τίποτε ά
πό αύτά. "Ισως οί αύριανές έψημε
ρίδες γράψουν τίποτε σχετικόν.

Ύστερα άπό αρκετήν ώρα έρχε
ται ένας άλλος, ένα έγγλεζάκι, πού 
εύρισκετο στήν έπιχείρησιν πού έργα 
ζόμεθα χορεύοντας άπό τήν χαράν 
του καί μάς λέγει : Παιδιά χαρήτε. 
Τά ψέματα τελείωσαν. Οί Έλληνες 
έπετέθησαν καί στον Μαίανδρον.

(Συνέχεια στό έπο,μ&νον)
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ΓΝΩΜΑΙ [ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
(Συνέχεια έκ τη; 2α; Σελίδο;) 
ταστή δυνατή ή άπόκτησις ιδίας 
δι1 αυτά στέγης ή βλλειψις τής ο
ποίας φαίνεται νά εΐναι το πυρι- 
ώτερον κώλυμα τής περί αυτών 
φροντίδας μας. 6') Έπειδή εν
διαφερόμενοι νά μανθάνωμεν εγ
καίρως δσα συμβαίνουν εις τοΐς 
συμπατρ ιώτας μας καί είς τήν 
ζωήν τοΰ Συλλόγου μας, ή δέ εκ- 
δοσις τής ’Εφημερίδας «Λιβίσι» 
παρά τήν θέλησίν μας αργεί, ας 
έκδίδεται άνά Ιδθήμερον «Δελτί
ου πληροφοριών» παροΛλήλως 
πρός τήνέ'κδοσιν τής έφημερίδος ή 
οποία νά παραμείνη περιοδική ά
νά δίμηνον μέ άρθρα, μελέτες, πε- 
ριγραφάς κ.λ.π. γ') ’Επειδή επί
σης ένας ύμνος «πενΟυζίζων τόν 
χωρισμόν μας και τήν οτέρησιν 
τής Πατρίδας μας και τήν εικό
να και τά παθήματα και τά έγκα- 
ταλειφθέντα λείψανά της συγκι- 
νεϊ βαθύτατα τήν ψυχήν μας καί 
διατηρεί ζωηρή τήν μνήμην της, 
ας φροντίσωμεν νά καθιερωθρ 
μία τοιαύτη έκδήλωσις καλοϋντες 
νά συμβάλουν εις αυτήν δλοι οί 
θέλοντες καί δυνάμενοι.

Μ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ^ 
ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδας) 
καΐρι και δεν κάνει κρύο. Άπό τούς 
στρατευσίμους που έρχονται άπό τό 
Μέτωπον αρχίζουν και καταφθάνουν 
καί πολλοί γνωστοί -μας. Σήμερον 
ήλθαν ό Παντελής ό ’Αδελφός, του 
Άντώνη καί ό φίλος μου ό Στέλιος. 
Ό Στέλιος εΐναι πολύ φίλος μου καί 
εΐναι ένας άπό τούς καλλίτερους ά- 
θλητάς -μας γι’ αύτό πρό καιρού τόν 
έστειλαν μέ άλλους στους ’Ολυμ
πιακούς άγώνας. "Όταν έστρατεύθη 
επειδή ήτο· ύψηλός ιμέ άθλητικόν σώ
μα τόν έτοποθέτη.σαν σπό εύζωνικό. 
Πολλοί γνωστοί μας φαντάροι φεύ
γουν διά τήν έλευθέραν ‘Ελλάδα. Ό 
Παντελής καί ό Στέλιος δέν φεύγουν 
μένουν μέ τήν έλπίδα ότι δέν πρό
κειται νά συμβή τίποτε έκ μέρους 
τών Τούρκων. Έκτος τούτου εκείνο 
πού’ μάς καθισυχάζει εΐναι δτι έν 
περίτττώσει καί συμβεΐ τίποτε τότε 
νά πάρωμεν τίς οικογένειες μ,ας καί 
νά κοπαφυγωμεν στά γραφεία όπου 
Θά προφυλαχθώμεν ύπό τήν σκεπήν j 
της Γαλλικής καί Αγγλικής σημαί- 
ας. Δέν πιστευοιμεν οί Τούρκοι νά 
παραβιάσουν αύτό τό κτίριον. ’Έ
πειτα έχομεν καί τίς διαβεβαιώσεις 
τών προϊσταμένων μας ότι σέ περί- 
πτωσιν καί συμβεΐ τίποτε αυτοί θά 
μάς φορτώσουν σέ πλοΐον άπό αυτά 
πού φορτώνουν καθημερινώς σύκα, 
σταφίδες κ,λ.π.

Άπό τούς γνωστούς ιμας φαντά
ρους πού καταφθάνουν άκούομεν λε
πτομέρειες διά τάς μάχας που ευρέ- 
θηκαν έκεΐ στό Μέτωπον.

Καί σήμερον ακόμη μανθάνομεν 
δτι ό μόνος ό όποιος πολεμά διότι 
έχει στρατόν συγκροτημένου εΐναι ό 
συνταγματάρχης Πλαστήρας. Αυτός 
πολεμά ύποχωρώντας. Κανείς άλλος 
αξιωματικός ή στρατηγός δέν ακού
εται νά εχει συγκροτημένου στράτευ 
μα καί νά πολεμά ύποχωρών. Πώς 
κατήντησεν ό ‘Ελληνικός Στρατός 
μας οπού επί 10 χρόνια πού πολε- 
μούσεν ιμόνον νίκας έκανε. Μήπως 
εΐνε αυιό πού λέγει ή παροιμία οτι 
τό ψάρι βρωμά άπό τό κεφάλι ; 'Ο 
κόσμος διερωτάται άν άκόιμη. υπάρ
χει κυβέρνησις καί τί κάνει; Τί κά- ■ 
νουν οι άρχηγοί τού στρατού μας ; 
Ό κόσμος βλαστημά καί καταρά- 
ται αυτούς τούς ανάξιους άρχηγούς. .

Άλλοι δύο υπάλληλοι άπό την : 
Εταιρείαν ιμας άνεχώρησαν σήμερον : 
μέ τάς οικογένειας των μέ καΐκι.

(Συνεχίζεται)

"Και άναίξαντες τους θησαυρούς αΰτων προση- 
νεγκαν αότδ_δδρα...„

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδας)
οποίας οί σοφοί j-iccyoi βχαλουντο. Το Ιερόν εύαγγέλιον δέν μάς 
αναφέρει ποια ακριβώς ήτο ή πατρΐς τών μάγων. Οί σοφοί αυτοί 
τής ανατολής δέν ήσαν μονοιν μελετηταί τών αστέρων έγνώριζον 
και Λασαν επιστήμην και γνώσιν τής εποχής των καϊ πρό πάντων 
ήσαν^βαθεΐς γνώσται τών θρησκευτικών παραδόσεων τών λαών 
τής ανατολής και ιδιαιτέρως τοΰ Ίουδαϊκοϋ έθνους. Έγνώριζον 
σλας, τας προφητείας περί τής έλευσεως τοΰ Μεσαίου και οτι έκ 
τοΰ Ίουδαϊκοϋ έθνους θ<χ προήρχετο δ Σωτήρ, Είχαν διαβάσει «ά- 
νατελεϊ» δστραν έξ ’Ιακώβ ΓΑρθρ. 24,17). Οί μάγοι, καίτοι πο
λύ μορφωμένοι και πλούσιοι — απόδειξις τά δώρα πού έκαμαν εις 
τον γεννηθέντα Χριστόν — παρουσιάζονται άνθρωποι μέ βαθεϊαν 
πίστιν και θρησκευτικότητα. Είναι τόσον βέβαιοι ότι ό Θεός έξα- 
πέστειλε τόν Σωτήρα τής ανθρωπότητας ώστε δέν δυσκολεύονται 
νά άναλάβουν ταξείδιον μακρυνόν, ταξείδιον πλήρες κινδύνων καϊ 
περιπετειών, δταν είδαν τά σημεία τών καιρών και δταν ή έμφάνι- 
σις τοΰ άστέρος τόν όποιον εΐδον είς τήν ανατολήν τούς έπληροφό- 
ρησε δτι έπραγματοποιήθη ή επαγγελία τοΰ Θεοΰ πρός τόν κό
σμον,

6) Καϊ ό Θεός ανταμείβει τήν πίστιν και τήν αρετήν των. 
Τούς προειδοποιεί μέ ένα έκτακτον φαινόμενον εις τόν ουράνιον 
κόσμον. «Άστήρ» λαμπρός τόν όποιον διά πρώτην φοράν — έβλε
παν οί μάγοι ήτο τό σημεϊον. Πολλά έλέχθησαν καϊ πολλά έγρά- 
φησαν περί τοΰ άστέρος τούτον. Τινές εΐπον δτι ήτο κομήτης, άλλοι 
όπως δ Κέπλερ, δτι ήτο σύζευξις δύο μαζί πλανητών τοΰ Διό; καϊ 
τοΰ Κρόνου είς τόν αστερισμόν τών Ιχθύων καϊ έκαμε τούς δύο 
αυτούς αστέρας νά φαίνονται άπό τήν γην ώς εν άστρον πρωτο>- 
φανοΰς λαμπρότητας. Ή γνώμη δμως αύτή δέν ικανοποιεί διότι 
πώς εΐναι δυνατόν φυσικός άστήρ άλλοτε μέν νά προχωρή άλλοτε 
νά χάνεται ύστερον νά ΐσταται ύπεράνω τής οικίας δπου έγεννήθη 
τό παιδίον; ή δρθοτέρα γνώμη είναι δτι ό άστήρ αυτός ήτο ή άγ
γελος Κυρίου (καϊ αύτήτ' τήν γνώμην υποστηρίζουν οι Πατέρες 
τής ’Εκκλησίας λέγοντες δτι και εις τους, ποιμένας ό Θεός άγγελον 
Κυρίου έστειλε) ή ήτο έκτακτος φωτεινός άστήρ λάμπων πρός τά 
χαμηλά στρώματα τής ατμόσφαιρας χάριν άποκλειστικώς τών μά
γων καϊ ώς φανός προπορευόμενος είς τόν δρόμον των, καθώς πά
λαι ή πύρινη στήλη ώδήγει τούς Ίστραηλίτας είς τόν δρόμον των, 
διά μέσου τής ερήμου.

2) Οί μάγοι λοιπόν οδηγημένοι άπό τόν αστέρα ήλθον καϊ έδ
ραν τό παιδίον μετά Μαρίας τής μητρός αυτού δχι πλέον είς τό 
σπήλαισν άλλ’ εις οικίαν, καϊ αφού τό προσεκύνησάν ήνοιξαν τούς 
θησαυρούς των, καϊ προσέφεραν εις αύτό χρυσόν, σμύρναν καϊ λί- 
βανον. Αύτά τά δώρα προσέφεραν οί πρώτοι προσκυνηται τοΰ 
γεννηθέντος λυτρωτοΰ. Τί θά τοΰ προσφέρωμεν δμως ημείς οί 
όποιοι φέρομεν τό όνομά του καϊ εϊμεθα οπαδοί καϊ λατρευταί του; 
α) Χρυσόν έδωσαν εκείνοι. Δέν ζητεί άπό ήμας ό Χριστός αύτό τό 
κίτρινο μέταλλο διά τό οποίον τόσοι αγώνες διεξάγονται έπί τής 
γής- τί νά τόν κάμει τόν χρυσόν; εκείνο ποΰ θέλει εΐναι νά δείξω- 
μεν αγάπην πραγματικήν είς τόν πλησίον μας. ’Αγάπην μέ έργα 
δχι μέ λόγια, αγάπην αληθινήν πού θά σταλάξη βάλσαμον παρη
γοριάς καϊ άνακουφίσεως στις πονεμένες και δυστυχισμένες καρ
διές τών συνανθρώπων μας. Τά Χριστούγεννα εΐναι ή εορτή τής 
αγάπης έργα και φωνές αγάπης πρέπει νά αντηχούν τϊς άγιες αύ
τές μέρες, β) Οί μάγοι τοΰ προσέφεραν καϊ λίβανον, ωραία ευω
διάζει τό λιβάνι πού καίουν αί ευσεβείς γυναίκες, άλλά ή προσευ
χή ενώπιον τοΰ Θεοΰ ευωδιάζει καλλίτερα. Πόσον έχει ανάγκην δ 
σημερινός πολυβασανισμένος άνθρωπος τής προσευχής. 'Η προ
σευχή δέν ελαφρώνει μόνον τήν ψυχήν μας, άπό τό βαρύ φορτίον 
τών αμαρτιών μας, ανακαινίζει καϊ τόν δλον ανθρώπινον οργανι
σμόν. γ) Σμύρναν τέλος προσέφεραν οϊ μάγοι, ή Σμύρνα εΐναι 
αρωματικόν προϊόν τοΰ βαλσαμοδένδρου διά τοΰ οποίου αλείφεται 
τό σώμα τοΰ ανθρώπου. Τά πάθη, καϊ τάς αμαρτίας μας ζητεί δ 
Χριστός νά τοΰ προσφέρωμεν επ’ ευκαιρία τής γεννήσεώς του. Νά 
νεκρώσομεν τά μέλη ημών τά έπϊ τής γής δπως λέγει δ ’Απόστο
λος Παύλος. Νά τοΰ προσφέρωμεν τήν καρδίαν μας διά νά τήν 
καθαρίση από τήν αμαρτίαν.

Δέν εϊμεθα πλέον τέκνα τής οργής και της κατάρας άλλά 
τέκνα τής ευλογίας και τής αγάπης τοΰ Θεοΰ. ’Ανέτειλεν ήδη τό 
φως τό τής γνώσεως. 'Η άχλύς καϊ ή πλάνη διεσκορπίσθησαν. Ό 
κόσμο; ανακαινίζεται. Τά ήθη: ύφίστανται ριζικήν μεταβολήν. Κη
ρύσσεται ή άγιότης, θριαμβεύει ή αγάπη, θαυματουργεί ή αύτα- 
πάρνησις. Ή άνθρωπότης δυστυχώς δέν έπλησίασεν ακόμη όσον 
πρέπει τόν Χριστόν διά νά άντλίση παρηγοριάν, θάρρος καϊ -ψυχι
κήν άνακούφισιν. θελήσωμεν ημείς νά τόν πλησιάσωμεν μέ 
μέγαλυτέραν θέρμην. ’Ας έμποπισθώμεν μέ τά ουράνια καϊ θεία 
διδάγματα πού έφερεν είς τόν κόσμον καϊ τότε δλοι συνδεδεμένοι 
μεταξύ μας έν τώ δνόματι τοΰ μεγάλου Κήρυκος τής αγάπης κύ- 
πτοντες. εύλαβώς τόν αυχένα εμπρός εις τό άγιον λίκνον Του θά 
τοϋ προσφέρωμεν έν χαρά, αληθινήν λατρείαν και άφοσίωσιν ψάλ- 
λοντες: «Χριστός γεννάται δοξάσατε. Χριστός έξ ουρανών απαντή
σατε. Χριστός έπϊ γής ύψώθητε.

’Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Λαζαρίδης

Η ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ
Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας 

τή φωλιά μέ χόρτα καί φύλλα. Αρ
κετά καχύττοΊττες, δέν κάνουν ποτέ 
δυό φορές τήν ’ίδια διαδρομή γιά νά 
ξαναγυρίσουν οπή φωλιά κ<χί άν ά- 
ναικαλυφθουν κ<χτά τή διάρκεια τής 
έπωάσεως, πού διαρκεΐ είκοσι οκτώ 
ημέρες, δέν φεύγουν, άλλά συσπει
ρώνονται μέχρις δτου περάση ό κίν
δυνος ή κάθονται νά σκοτωθούν μέ τά 
μικρά τους. Τή μητρική αυτή στορ
γή τής γαλοπούλας εκμεταλλεύονται 

. οί πτηνοτρόφοι, πον, δπως εΐναι γνω 
στό, συνηθίζουν νά τή βάζουν νά 
κλοχτσά κΓ αυγά άλλων πτερωτών. 
Καί μετά δμως την έπώασι, ή γα
λοπούλα δέν παρατά τά μικρά, άλ
λά τά παρακολουθεί .μέ αγάπη, μα
θαίνοντας τα νά σκαλίζουν γιά νά 
βρουν τήν τροφή τους.

Ή έκτροφη τής γαλοπούλας γίνε
ται σ’ δλον σχεδόν τόν κόσμο κΓ εΐ
ναι εύκολη καί αποδοτική. Τό κοτέ
τσι δέν απαιτεί ιδιαίτερες τεχνικές 
εγκαταστάσεις, άλλά πρέπει νάναι 
έτσι φτιαγμένο που νά προστατεύη 
τά ιμικρά γαλοπούλα άπό τήν ύπερι- 
βολική ύγρασία. Οί γάλοι αποτε
λούν ένα θαυμάσιο μέσο έκμεταλλεύ- 
σεως άγονων ή άκαλλιεργήτων εδα
φών. Γιά καλύτερη άπόδοσι εΐναι 
άρκετό νά τούς δίνουμε, δταν γυρί
ζουν άπό τή βοσκή, ένα συμπλήρω

μα άπο πτηνοτροφικά -μίγματα. ’Άν 
θέλουμε νά παχύνουμε γαλοπούλα 
χιά τά Χριστούγεννα τής δίνουμε 
κάθε μέρα άπό ένα καρύδι. Φυσικά 
τής τό δίνουμε νά τό κατόπι ή ιμέ τή 
βία.-

Μέ τις ψρο'ντίδες τών πτηνοτρό- 
φ6>ν δημιουργήθηκαν πολυάριθμες 
ράτσες, οί όποιες εΐναι κατώτερες 
γενικά σέ ογκο άπό τις άγριες, πού 
φτάνουν τά δέκα κιλά στό βάρος καί 
σπάνια τό ξεπερνούν. Μικρού μεγέ
θους, άλλά μέ εκλεκτό κρέας, είναι ·

οί ιταλικές ράτσες (ροιμάνι α, βενέ- 
το, μπενεβέντο). "Αλλες καλές ρά
τσες εΐναι ή μελαγχροινή τής Αμε
ρικής, πού λέγεται επίσης μαμμούθ 
γιά τίς γιγαντιάίες διαστάσεις της, 
ή κόκκινη; τής Βουρβόν, ή μαύρη τής 
Σσλώνης, ή άσπρη τής 'Ολλανδίας, 
πού λέγεται καί γαλοπούλα τής Κύ
πρου κι’ εΐναι τελείως λευκή. "Οπως 
δείχνουν τά ονόματα τών διαφόρων 
ειδών, ή έμφάνισί τους, ύστερα άπό 
πολλές διασταυρώσεις υπέστη πολ
λές μεταβολές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Παρακαλοΰνται ολα τά μέλη και οί φίλοι, τοΰ 

Συλλόγου δπως τιμήσουν μέ τήν παρουσία τους 
μετά των οικογενειών των τό κόψιμο τής Βασι- 
λόπιττας τοϋ Συλλόγου τήν Κυριακήν 23ην ’Ια
νουάριου 1966 καί ώραν 5 μ. μ. στό ξενοδοχεΐον 
ΑΚΡΟΠΟΛ ('Οδός Πατησίων, Άθήναι).

Ή παρουσία κάθε πατριώτου θά μας δώση 
ξεχωριστή χαρά.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
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’Έχει ττιά ξεχώσει νά μετράη το 
χρόνο ό ττάτερ - ’Ιγνάτιος. Ούτε πού 
θυμάται πόσος καιρός πέρασε άπό 
τότε που άφηκε τά εγκόσμια. Σάν 
εφτασε σπό Άγιονόρας, ν’ άσκητέ- 
ψη πλάγι σπό μπάρμπα του, τόν γέ
ροντα Άβακούμ, τόν άθερφο τής ιμά- 
νας του, μόλις καί χνούδωσε τό άπα- 
νώχειλό του. Κοκκινοιμάγουλο, ιμέ 
σγουρά μαλλιά καί στιβαρά πόδια, 
έμοιαζε ιμέ τον Άρχέγγελο πού κα
τέβηκε στή γής νά δώση στήν Παρ
θένα τό κρίνο.

’Άπιαστο- πουλί στά βουνά τής 
Πίνδου, έκανε παρέα ·μέ τ5 άγρί-μια 
τού δάσους. Μίλαγε ιμέ τά άετοπού- 
λια καί τ’ ούρανού τά πετούμενα. 
Λεύτερος ζούσε στό κακοτράχαλο 
χωριό του, Άπό άετοράχη σ’ άετο- 
ράχη πηδούσε, ζαρκάδι γοργοπόρα- 
ρο. Όλη,μερίς δέν έβγαζε τή φλογέ
ρα άπ’ τό στόμα- -κι’ έλεγε τραγού
δια τής κλεφτουριάς, τραγούδια γιο
μάτα πόνο κι’ έγκαρτέρηση γιά τή 
σκλαβιά, τού Γένους.. Γέμιζαν τά 
πλεμόνια λεύτερο άγέρα του βουνού 
κΓ εύφραινόταν ή καρδιά του. Τ’ άε- 
τίσισ του ‘μάτι καρφωνόταν στίς ά- 
χλύσκεπες βουνοκορφές,. ‘Ο πόθος 
φούντωνε μέσα του νά τίς πατήση. 
Λεύτερος, ήταν καί λεύτερος πεθυμού
σε νά ζήση.

5 Ηταν όμορφα σπό Πι-νδοχώρι. Οί 
άνθρωποι ζούσανε μονιασμένοι, ά- 
δερφικά. 'Όσπου, μιά -μέρα, φάνηκε 
τό φουσσάτο τού Άλή, κύκλωσε τό 
χωριό. Άνέμιζαν τά γιαταγάνια οί 
άρβανιτάδες, ούρλιαζαν θεριά άνήμε- 
ρα, σκόρπιζαν τό θανατικό. Τά κελ- 
λάρια, τ’ άμπάρια, τά σεντούκια, οί 
κάβες ώς κι’ οί χαβούζες άκόμα α
δέιασαν τά καλντερίμια βάφτηκαν 

ί μ’ σΐμα άνθρωπινό,
9Ηταν περήφανοι, λέει, τούτοι οί 

συντοπίτες. ’Άνθρωποι άψοί, γεροδε
μένοι, τριχόστηθοιΐ αναμαλλιάρηδες. 
Δέ σκύφτάνε κεφάλι στόν Τούρκο, 
δέν πλήρωναν χαράτσι, δέ συχνωτί- 
ζονταν μέ τούς καμποχωρίτες. Θέ- 
λαν νά ζήσουν λεύτεροι. Δέν είχαν 
προεστούς καί δημογέροντες, μήτε 
μπιστικούς καί κολλήγους. Μέ τή 
σειρά κατέβαιναν οί άνδρες στό κε
φαλοχώρι, φέρναν γά?να, τυρί, μαλ
λιά, άντρρμίδες καί φόρτωναν καλαμ
πόκι, αλάτι, λάδι, νήματα. Οί γυ
ναίκες πή,ζαν τό τυρί, άλεθαν οπούς 
χειρόμυλους τό καλαμπόκι, φτιά- 
χναν μπομπότα, ύψαιναν στον αργα
λειό. Οϊ γέροντες δέναν τά σπασί
ματα σέ ζωντανά, καί άνθρώπους, κά- 
τεχαν τόν καιρό, ορμήνευαν τους 
νιούς. γιά τής ζωής τ’ άμάχι. Τά παλ 
ληκάρια φέρναν βόλτα τά βουνά, 
πρόγκαγαν τ*  άγρίμια, προστάτευαν 
τά κοπάδια άπ’ τού λύκον τό στό
μα.

'Ο παπά - Κύριλλος, φερμένος ε
δώ καί είκοσι χρόνια άπ’ τό Άγιο- 
νόρος, εΐχε ριζώσει σέ τούτο τόν τό
πο, εΐχε γίνει ένα μέ τούς συντοπί
τες, ‘Ο λόγος του, ζυγισμένος καί 
δίκαιος, ήταν λόγος Θεού γιά τούς 
χωριανούς, λόγος όρμήνειας καί όρ- 
γής. "Ετσι, κανείς δέν ξεστράτιζε,

ΤΑ ΕΓΚΑΙΗΙΑ TOY ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ Ηβ ΜΑΚΡΗΣ

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ
ΔΡΑΖΙΙ

TOT XfAΛΟΓΟΥ
τήν στιγμήν. Τούς μεγίστους ’Ε
κείνου; δκζ τήν Πατρίδα μας εύ- 
εργέτας έμιμήθησαν άΐργότερον 
καϊ άλλοι εκλεκτοί συμπολϊταί μας 
δ Βασίλειος Χατζηαποστόλου Βα- 
σιλειάδης, δ ’Εμμανουήλ Κρομ,μυ- 
δάς, ό Χατζηγεώργιος Παπα- 

δουλής καϊ άλλοι έκ τής ξένης 
γής τής ’Αμερικής, ό ’Αλκιβιά
δης Σαράφης, άναδειχθέντες καϊ 
αυτοί μεγάλοι τοΰ τόπου μας εύ- 
εργέται.

Αλλ’ ιδού τώρα, πού προβά?.- 
λει καϊ στή Νέα, παρά τήν ένδο
ξον γην τοΰ Μαραθώνας Πα
τρίδα μας, ένα τέκνον τής Μακρη- 
νολιβισιανής κοινωνίας, τής κοι
νωνίας αυτής τών πολλών καί με
γάλων προτερημάτων, άλλά άτυ- 
χώς καί τών πολλιών μικροελατ- 
τωμάτων, ό Χαρίτων Μαυρϊκος 
μέ τό θεάρεστον έργον τοΰ έπ’ 
δνόματι τών Άγιων Ταξιαρχών 
άνεγερθέντο; ύπ’ αυτού ωραίου 
ναοΰ τοΰ νέου νεκροταφείου τής 
Νέας Μάκρης.

Αί άνάγκαι. δμως τής Κοινότη
τάς σας, αγαπητοί συμπολϊταί, δέν 
θεραπεύονται καϊ δέν τελειώνουν 
μέ τό νεκρατοφεϊον και τόν ναόν 
του. 'Τπάρχει. ευρύ πεδίου εύποϊί- 
α; δι’ δλους σας, είς άλλους το
μείς- καί ρίχνω στήν ολότητά σας 
μίαν ιδέαν : Ιδρύσατε βιβλιοθή
κην πρό παντός διά τούς νέους και 
πλουτίσατε της μέ ωφέλιμα βι
βλία καϊ περιοδικά, μέ γειυγραφτ- 
κούς χάρτας, μέ πίνακας «αϊ δεί- 
κτας υγιεινής καϊ βιολογίας και 
άλλα σχετικά- ό σημερινός πολι
τισμός παρέχει στάδιον δόξης λαμ 
πρόν δι’ όσους εμφορούνται άπό 
αισθήματα φιλαλληλίας καϊ αν
θρωπισμού.

Μιμηθήτε λοιπόν τον Χαρίτω- 
να Μαυρΐκον μιμηθήτε τον.

Γένοιτο! Γένοιτο!

(Συνεχεία έκ της 2ας οελίδος} 
λεήμονος στήν περιοχή τοϋ Λι- 
βισίου, τήν λεγομένητ' «Πηγήν 
τοΰ Γεώργη».

Ό απλός λοιπόν καϊ αγνός τήν 
ψυχήν, φιλότιμος άνθρωπος Χα- 
ρίτων Μαυρϊκος εΐχε εμπρός του 
τό παράδειγμα τοΰ θείου του ,καϊ 
τών άλλων ευεργετών τοΰ τόπου 
μας Χατζή-Ν ικολάου Αουϊζίδου 
και τής Καλλιόπης καϊ τόσων αλ.- 
λων κι’ αύτά τόν παρότρυναν και 
τόν ώθησαν στό σπουδαίο παρά
δειγμα πού προβάλ?.ει σήμερον ε
νώπιον δλων ημών.

Ημείς οΐ Μακρηνολιβισιανοί, 
αγαπητοί μου φίλοι καί συμπολϊ- 
ται, ατό κεφάλαιον αύτό τής εύ- 
ποιΐας, τής αγάπης δηλ. πρός 
τούς συνανθρώπους μας εχομε μιά 
βαρειά κληρονομιά άπ’ τή παληά 
μας Πατρίδα. Πρέπει νά εχωμε 
μπροστά μας τό παράδειγμα τών 
πρώτων καϊ μεγάλων τής Πατρί
δας μας ευεργετών, τοΰ Χατζηνι- 
κολάου Λουϊζίδη καϊ τής συζύγου 
του Καλλιόπης τών όποιων ή ευ
εργετική δράσις εΐχε βγή πολύ έ
ξω άπό τά δρια τής Πατρίδας 
μας καϊ ή όποια δράσις τούς άνέ- 
δειζε καϊ τούς εξύψωσε σε II α- 
νελλήνιες Π ροσωπικότητες.

Γι’ αύτό ό Χατζηνικόλαος Αου- 
ϊζίδη,ς έτιμήθη μέ παράσημο τοΰ 
Παναγίου Τάφου άπό τό Πα
τριαρχείου Ιεροσολύμων· μέ πα
ράσημου τοϋ Σουλτάν Χαμήτ, δ 
όποιος τοΰ άπένειμε καϊ τόν πολύ 
τιμητικό διά τούς Τούρκους τίτλο 
τοϋ Πασά μετά χρυσής σπάθης 
καϊ μέ παράσημο άπό τό Πατρι
αρχείου Κων)πόλεως καϊ άπό τήν 
Ελληνικήν Κυβέρνησιν μέσα) τών 
'Ελλήνων Βασιλέων.

Τών μεγάλων αυτών ευεργε
τών υπότροφος υπήρξε και δ ε- 
χων τήν τιμήν νά σας δμιλή αυτήν

ΔΙΗΓΗΜΑ
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κι’ ούτε κανείς σκέφτηκε τό πονηρό. 
"Ολοι ζοΰν μονιασμένοι καί λεύτεροι 
κάτω άπ’ τό λόγο τού Θεοΰ.

Σύναζε ο παπά - Κύριλλος τά παι 
δόπουλα στήν εκκλησία· τούς, μάθαι
νε «γραφήν καί άνάγνωσιν έκ τών ι
ερών κειμένων», τό ψαλτήρι καί τό 
όχτωήχι- τούς έλεγε πώς μόνο γιά 
δυό πράματα αξίζει νά ζή ό άνθρω
πος: «γιά τού Χρίστον τήν πίστιν 
τήν άγίαν καί τής πατρίδας τήν έ- 
λευίθερίαν». Τούς μίλαγε γιά τή δό~ 
ξα^ τών προγόνων, τήν Άγια - Σό
φιά πού πήραν οί Τούρκοι, τή μισο
τελειωμένη λειτουργία. Καί τέλευε 
μέ τούτα τά λόγια:

«Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς 
πάλι δικά μας θάναι. . .».
Τέντωναν τά λιγνά κορμάκια τους 

τά παιδιά κι’ όλα μαζί, μ’ ένα στό
μα, ξανάλεγαν τοΰ παπά - Κύριλλου 
τά λόγια:

«Πάλι μέ χρόνια μέ καιρούς 
πάλι δικά μας θάναι! . . .» 
Δέν ήταν φωνή παιδιών τούτος ό 

λόγος, μά ιαχή πολεμική, σπαραγ
μός αδικημένων, κστάρα θεϊκή. Τήν 
έπαιρναν τά καταρράχια, οί ρεμα
τιές, τά Φαράγγια. Αντιβούιζε άπό 
άετοράχη σ’ άετοράχη, άπό διάσελο 
σέ διάσελο.

Τά μάτια τοΰ παπά - Κύριλλου 
βούρκωναν κΓ ή ψυχή του ξεχείλιζε 
άπό βγνωμοσύνη στόν Παντοδύναμο.

——Άς. εΐναι βλογημένο τ’ "Ονομά 
Σου, προσευχόταν μυστικά.

Κι’ ο·ι άνθρωποι στό Πινδοχώρι . 
ζοΰσαν λεύτεροι κάτω άπ’ τό μάτι 
τού Θεού καί τόν ήλιο. Ωστόσο,, μιά 
αποφράδα μέρα τού Μάρτη, μπήκε 
ό δαίμονας στήν ψυχή τού Δερβιτσή 
πασσά. Αυτός ώριζε, λέει, τούς δρό
μους καί τά στερνά άπ’ τό τρανό πο
τάμι, τό ’Αξιό, ’ίσαμε τήν άκρη, τής 
Στερεας, τό μεγάλο αυλάκι καί δέν 
ήθελε λεύτερους άνθρώπους στό ττασ- 
σαλίκι του, ανθρώπους ν’ άντιοπέκον- 
ται στις βουλές το·υ. Κι’ οί Πινδοχω- 
ρίτες κάτεχαν τό διάσελο γιά τό κε
φαλοχώρι’ κι’ ήταν λεύτεροι. "Εβαλε, 
τό λοιπόν, βουλή νά τούς ξολοθρέψη. 
Περίμενε νά λειώσουν τά χιόνια στά 
βουνά, ν’ ανέβουν τά φουσάτα του 
ώς έκει.πάνου. Κι’ ήρθε τό καλοκαίρι 
καί τά χιόνια έλειωσαν. Ό ήλιος έ
ψηνε τή γής, σάν τό καρβέλι στό 
φούρνο, στέγνωσε τίς ρεματιές, φύ- 
ρανε τά ποτάμια.

Τότε έδωκε διαταγή, ό Άλής 
στούς Αρβανίτες νά βάλουν λεπίδι. 
Κι’ έγινε τό μακελλειό! . . .

Πρώτον κρέμασαν τόν παπά - Κύ
ριλλο στή βαλανιδιά τής εκκλησίας, 
πλάγι στην καμπάνα. Ζήτησαν τούς 
προεστούς καί σάν τούς εΐπσν πώς 
τέτοιοι δέν υπάρχουν στό χωριό κΓ 
όλοι οί χωριανοί εΐναι τό Ιδιο, κρέ
μαγαν μέ τήν αράδα. Τότε κρέμα
σαν καί τους, γονιούς τού 21 γνατίου 
άπό ένα δοκάρι τής στέγης τού σπι
τιού του.

Σάν έίμαθε ό ’Ιγνάτιος τό σκο
τωμό τών γονιών του δέν ματαγύρι-

Κατά τάς παραμονάς τών εορτών 
ο Σύλλογος άττέστειλΕ. δ,άφορα τκ> 
«X μβμονωμένως κρός ίνΙσχΜιν μΕ- 
ρ:κων αναξίοτταθοΰντων πατριωιυίψ 
μας 0KW0VT6W δχ; μόνον είς τήν 
περιφέρειαν τής Πρωτευοώσης καί Πει 
ραιώς αλλά κσϊ τέραν «ώτής.

Επειδή στό ΓΙλατανάκι ®η6ων υ
πάρχει Αμιγής υ-λη,θοοΐμός τΓατριω- 
των μας μέ -π·ολλάς άνάγκας τό Δι
οικητικόν ΣυμΒούλιον τοΰ Χαλλόγου 
αττεφασιοεν νά τ01)ς δοηθήση καϊ 
παλι,ν κατά τά δυνατόν. Πρός τοντο 
ηγορασθησαν δύο τόττια: φανέλλα διά 
να διανεμητή άπό ,μία ράμπα σέ ή- 
λικιωμένας γυναίκας καί 2 τό-ιτια 
πο.ττλίνα μπλέ διά μίαν σχολική ττο- 

είς κάθε μαθητήν. Επίσης ολί
γος ρουχισμός, ό όποιος συνεκεντρώ- 
θη ·μέ τήν ττρωτοδονλίαν του Άντι- 
ττροέδορυ κ. Ανδρέα Σαράφη άττό 
μαθητας τοΰ ΓμμνασίοΐΛ Δάφνης, ό- 
ττομ είναι, Γυμνασιάρχης·..

Τήν -παραμονήν όμως τής άναχω- 
ρησεως ιμιάς Επιτροπής τού Συλλό 
you διά Πλαττανάκι ττρός διανομήν 
των ανωτέρω ειδών, έλήφθη τηλεγρά
φημα πρός τόν Σύλλογον διά τοΰ ο
ποίου· οι κάτοικοι Πλατανακίου .μάς 
πληροφόρησαν ότι έκάη καθ' όλοκλη- 
ριαν ό Ναός τής ‘Αγίας Παρασκευής 
και ζητούσαν τήν βοήθειαν μας.

Κατά ευτυχή συγκυρίαν τήν Έ- 
πιτροπήν ^τοΰ Συλλόγου θά έσυνώ- 
δευε καί ό πατριώτης μας Πανόσια- 
λογιώτατας Αρχιμανδρίτης κ. Δαμα 
σκηνός Ανδρέου Λαζαρίδης, ό όποΐ- 
°·ζ εζ ιδίων του μετέφερε ενα δέιμα 
ρουχισμού 90 κιλών, τόν όποιον καί 
διένειμε ώς καί 100 τετράδια, 100 
μολύβια, πολλά Θρησκευτικά βιβλία 
καί εικόνας διά τά παιδιά.

Ο Πανοσιο/κογϊώταττος Αρχιμαν
δρίτης Δαμασκηνός Λαζαρίδης έπε- 
κοινώνησε -μετά της έφημερίδος άμε- 
σως .μετά τήν επιστροφήν των άπό 
το Πλατανάκι καί περί έγραψε τήν οίκ 
τράν κατασταοιν τών πατριωτών μας 
εις Πλατανάκι άπό πολλάς απόψεις. 
Ή καταστροφή όμως τής. εκκλησίας 
ήταν ή^ πιό επιτακτική ανάγκη έστω 
καί μιάς προχείρου λύσεως. διά νά μ 
μείνουν- οί άνθρωποι αλειτούργητοι 
καί ακοινώνητοι τάς άγιας αύτάς ή
μερος.

Ο Πανοσιολογιώταη'ος Αρχιμαν
δρίτης τούς άπέστει,λε αμέσως δλο: 
τά άπαιτούμενα Εκκλησιαστικά βι
βλία, Ιερά Σκεύη καί μίαν Ιερατι
κήν στολήν διά τόν εφημέριον κα
λύμματα τής. Άγ. Γραπέζης, ώς καί 
του προσκυνη-ταρίου, ένα θυμια- 
τόν καί ένα άντίιμινσιον διά νά 
γίνωνται αί λειτουργίαι προσωρινός 
τουλάχιστον είς τό σχολεΐον. Παρό
τρυνε δέ τον έφημέριον τού χωρίου 
νά φροντίση εις τόν Μητροπολίτην 
Θηβών καί Λεβαδειας διά τήν άνοι- 
καδόμησιν τής εκκλησίας.

Οί κάτοικοι εΐναι πρόθυμοι νά 
προσφέρουν προσωπικήν εργασίαν- 
καί δτι άλλο δύνανται διά νά απο
κτήσουν μίαν εκκλησίαν, διότι 
αύτή πού κοπεστράφη ήτο πολύ μι
κρά. ’Επίσης ό Πρόεδρος του Συλ
λόγου Βουλευτής Αθηνών κ. ’Αντώ
νιος Τζιζής, θά παιχχσχη πάσαν δυ
νατήν βοήθειαν και ένίοχυσιν όπως 
και ό Σύλλογος.

Έλπίζομεν ·ότ· -καί άλλοι πατριώ- 
ται θά θελήσουν νά αφιερώσουν δτι 
δύνανται διά τήν νέαν εκκλησίαν τής 
θαυματουργού Άγιας. Παρασκευής. 
Εύχόμεθα επίσης δ εφημέριος τού 
χωρίου μετά τάς παροτρύνσεις του 
Πανοσιολογ ιωτάτου ’Αρχιμανδρίτου 
Δαμασκηνού Λαζαρίδη καί τής Ε
πιτροπής τού Συλλόγου νά φροντίση 
διά τόν εκκλησιασμόν του ποιμνίου 
του, καί τήν ϊδρυσιν τής νέας εκκλη
σίας..

Οί -κάτοικο-ι Πλατανακίου άπεχαι- 
ρέτησαν μ’ ευγνωμοσύνην τόν Πανο- 
σισλογιώταταν Αρχιμανδρίτην Δα
μασκηνόν Λαζαρίδην ώς καί τά μέ
λη τού Διοικητικού Συμβουλίου τού 
Συλλόγου ίκ.κ. Άνδρέα Σαράφ-ην,’Αν
τί πρόεδρον, Δέσποιναν Ζαιμπάκη: καί 
Μιχαήλ Λαζαρίδην διά τήν βοήθειαν 
κσϊ συμπαράστο&πν τόσον του Αρ
χιμανδρίτου όσον καί τού· Συλλόγου 
είς τάς. άνάγκας των.

Ό Σύλλογος θά παρακολούθηση 
μέ ιδιαίτερον ενδιαφέρον τό θέμα 
τής. άνοικοδοιμήσεως του ιερού Ναού 
τής Άγ. Παρασκευής είς Πλατσνά-· 
κι, οπού εΐναι εγκατεστημένοι τόσο·: 
παπριώται μας.

σε στό χωριό. Τράβηξε άπ’ τήν άε- 
το.ράχη στό Άγιονόρος. Μερόνυχτα 
πορπατούσε ώοττου νά φτάση στό 
Περβόλι τής Παναγιάς· μάτωσαν τά 
πόδια του, κόντηνε ή γλώσσα του 
απ’ τό λιοπύρι καί τή. δίψα, μά δέν 
κιότεψε.

Κάποτε, σάν έφτασε στή θάλασ
σα, εΐδε τό- νερό και τρόμαξε.

—Τ’ εΐναι τούτο, Θεέ μου σταυ-· 
ροκοπήθηκεί Πούθε τό μαζώξανε καί 
γιατί τό λουλακιάσανε έτσι; Χίλια 
άσκιά νερό κΓ άκόμα εΐναι! . . .

"Εμεινε νά κυττάζη άποο'βωλομέ·· 
νος. Θάμαζε κι’ απορούσε μαζί, 'Ο
λάκερη βδομάδα πέρασε, δίχως νά 
ξέρη πιό δρόμο; νά πάρη. "Ωσπου, 
ένα πρωί, τόν περιμάζω-ξε ό Καπε- 
τάν - ΐΝικόλας. ’Αρμένιζε άπ’ τό Θερ
μαϊκό στό Άγιονόρος. Εΐχε φέρει ά- 
γιορίτικο χαρουπόμελο, φουντούκια, 
καρύδια κι2 άγισρίτι.κα κονίσματα 
ζουγραφιστά καί σκαλισμένα στό 
ξύλο. Τόν πήρε στό καΐκι του, τον 
έφερε στον ταρσανά τής Μεγίστης 
Λαύρας. Έκεΐ τόν άφηκε καί τούδει- 
ξε τό δρόμο.

(Συνέχεια στά επόμενο
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EfflIHIPEI ΙΙΡΡΕΟ
Γιά άλλη μιά φορά οί άνθρωποι γιορτάζουν τήν έλευ

ση τοΰ Θεανθρώπου στή Γή μέ δσο περισσότερη λαμπρό
τητα μποροΰν, άπο συνήθεια, μίμηση, ή καί ανάγκη γιά τό 
σπάσιμο τής καθημερινής ρουτίνας τής ζωής.

"Ισως δμως δλες αύτές οϊ γιορτές νά μή γίνονται μόνο 
γιά τούς παραπάνω λόγους μά κι’ από μιά ούσιώτερη ανάγ
κη φυγής ή γιά το καμουφλάρισμα μιας βαθύτερης ανη
συχίας.

Δυστυχώς ή ανησυχία δέν επαψε νά βασανΐζη τούς 
άνθρώπους άκόμα καί σήμερα. Μπορεί οί βόμβες νά πέ
φτουν μακριά τους ωστόσο ό αντίλαλός τους ακούεται, 
οσο μακρυνός κι άν είναι, και σταλάζει του φόβο μέσα 
τους. Τόν φόβο μιας γενικώτερης φωτιάς πού δσο δέν 
σβύνει κινδυνεύει νά ξαπλώση περισσότερο. Κι’ είναι τό
σες φωτιές αναμμένες σήμερα στή γή.

Κοιτάζουν μ’ έλπίδα καί προσμονή τό θείο Βρέφος 
γιά νά μή συλλογιστούν χιλιάδες άλλα παιδιά πού πεθαί
νουν άπ’ τήν άρρώστεια καί τήν πείνα άν δέν πεθάνουν 
άπ’ τή φωτιά καί το ατσάλι. Και θα τιμήσουν λίγο αργό
τερα τον σταυρικό θάνατο αότοϋ τοΰ Βρέφους προσπαθών
τας νά ξεχάσουν πώς δυό χιλιάδες χρόνια μετά τό πέρα
σμά Του άπ' τή γή έξακολουθοΰν άκόμα οί άνθρωποι νά 
πεθαίνουν σάν κι’ ’Εκείνον γιά κάποιο Ιδανικό.

Δυό χιλιάδες χρόνια πέρασαν άπό τότε πού γεννήθηκε 
τό Θείο Βρέβος γιά νά διδάξη τήν ’Αγάπη καί τήν Ειρήνη 
πάνω στή γή, ‘Όμως εξακολουθούν άκόμα νά μαστίζουν 
τήν ανθρωπότητα τά δεινά άπ’ τά όποια θέλησε νά μάς 
άπαλλάξη Εκείνος. Άκόμα υπάρχουν άνθρωποι πού πέ
φτουν στά ποτάμια νά πνιγούν γιά ν’ άποφύγουν ένα μαρ- 
τυρικώτερο θάνατο, Άκόμα υπάρχουν περιοχές πού μα
στίζονται άπό λιμό ένώ άλλοϋ καίονται οί πληθωρικές σο
δειές.

ΟΙ άνθωποι προχώρησαν πολύ στήν επιστήμη καί στή 
γνώση μέσα σ’ αύτά τά δυό χιλιάδες χρόνια καί ιδιαίτερα 
στόν τελευταίο τούτον αιώνα. Έφθασαν στά άστρα, νί
κησαν πολλές άρρώστειες. "Ομως τώρα πέφτουν στό δρό
μο ξαφνικά νεκροί άπ’ τό άγχος τής ζωής. 'Ή επιστήμη 
κατέκτησε τήν ΰλη, τή διέσπασε, καθυπόταξε τήν ενέργεια. 
Άλλά τήν ψυχή; Αυτήν δέν μπόρεσε δυστυχώς νά τή γνω- 
ρίση όλοκληρωτικά, καί νά τήν καλλιεργήση δπως καλ
λιέργησε το πνεύμα.

Καϊ τά χρόνια κυλοδν τό «να πίσω άπό τ’ άλλο πιο 
uzn-„.'ixii άπό τά προηγούμενα. ’{ϊστόσ*-  'Ύ’θε φσρά, κάθε 
τόσο γεννιούνται καί μερικά παιδιά μέ φωτεινή διάνοια 
προικισμένα καί μ’ ανώτερη ψυχή πού μέ τόν ένα ή μέ τόν 
άλλο τρόπο σώζουν καί βοηθούν τούς συνανθρώπους τους.

Άς ευχηθούμε κι’ ή χρονιά τούτη νά φέρη ή νά φα
νέρωση κάποιο καινούργιο αστέρι πού θά δδηγήση τήν αν
θρωπότητα σ’ ένα δρόμο πιό ειρηνικό γιά νά μπορούν όλοι 
νά χαίρονται ήσυχα τό θείο δώρο τής ζωής.

ρενα βεαιηαριου - raiuhwnioy

ΚΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

ΠΗΡΕ TON ΟΜΜΑΤΙΟΝ ΤΟΥ Κ’ΕΦΥΓΕ
Λένε πώς ό Θεός ετίλαοε τόν άν*-  

βρωπτο κατ’ εικόνα καί ομοίωσή, του. 
Εΐναι δυνατόν; ’Έκαμεν ο Θεός τού
το- τού 'π'ράμαν χάν Εκείνον; Τέλια 
πλιόν; ‘Ο Πάνσοφος Αύτός να φερ- 
θή χάν τούν λουλόν; Κάτι άλλο θά 
συμβαίνει. "Ενα άπό τά δύο. νΗ ό 
άνθρωπτος άρχισε νά λέει πώς εΐναι 
σάν τόν Θεό γιά νά κάνει τόν έξυπνο; 
καί λέε λέε τό ΊΤίστεψε, ή ττάλι ό Θε- 
ός, βΠΈΐ-δή γι’ αύτόν τό χθες, τό σή
μερα ·και τό αύριο· εΐναι ταυτόσημα, 
μάς εφταξε. σέ μιά στιγμή μοντέρ
νας καλλιτεχνικής έμπνεύσεως.

Νομίζω δτι ή τελευταία εκδοχή εί
ναι ή ίτιο σωστή. ’Έφιαξε κάτι πού 
έμεΐς -πήραμε γιά κάτι άλλο. Ή εκ
δοχή αύτή μού ’ρβε στό νού σάν έ- 
τυχε ν’ άττοθαυμάσω μερικά άπό τά 
έργα τής Μπιενάλε μοντέρνας γλυ
πτικής, και πού μού γέννησαν κάτι 
ερωτηματικά πού ώς φαίνεται θά τά 
κουβαλήσω μαζί μου οπόν άλλο κό
σμο. Άλλά πάλι εΐναι δυνατόν ό "Υ- 
ψιστός, δσα έσπεϊ νέος κι' άν είναι 
νά εΐχε μιά τέτοια εμπνευσι έστω 
καϊ γιά ένα δευτερόλεπτο;

’Όχι. 'Απορρίπτω τήν εκδοχή. 
Βλέπετε όλο τό μπέρδεμα Οφείλεται 
ατό ότι δεν ετυχε νά γνωρίσουμε τόν 
κ. Άδάμ, πριν αύτός γνωρίσει τήν 
Κυρία Ευα, καί πριν αύτή γνωρίσει 
τον κ. 'Όφι. Άς ακονίσουμε λοιπόν 
λιγάκι τή φαντασία ·μας. Άς έμπτνευ- 
σθούμε. άπό ένα μοντέρνο κοτρωνο - 
γλυπτό τής Έικθέσεως. Δυό άνπκεί
μενα που θυμίζουν νεροκολοκύθες εΐ
ναι στημένα άντικρυστά. Τό καθένα 
έχει μιά προεξοχή πού Θυμίζει μύ
τη, Καί τό: δυό απλώνουν γιά νά 
ψαυσει το ενα την προεξοχή τού άλ
λου, λες καϊ πάνε νά συνεννοηθοΰν 
μέ τή μύτη !

Απλώνει λοιπόν τή μύτη του ό Ά- 
δάμ και ρωτά τήν Εύα, τί λογης νο
μίζει πώς εΐναι ή άνθρώπινη φύση- 
(Ό άντρας ήταν άπό τότε αφελής). 
Απλώνει καϊ ή Ευσ τή .μύτη της καϊ 
άπαντά «Τό καλύτερο ψύλλο συκής 
εΐναι τής μουριάς’». «Τέ·» άνέκρα- 

, ξεν ό Άδάμ περίφροντ>ς. (Λιδιο’ΐανός 
ήταν ο αφιλότιμος), «ΆψούΙ». άπάν- 
τησε ή πάντα σοφή Εϋα (Ταρσανα«~ 
λού 6ά ήταν ώς φαίνεται). Τότε μπή
κε στή μέση ό πονηρός Όφ-ΐς καϊ 
τφοσφέρΟηκε νά διευκολύνει ·τή συνεν 
νόηση βάζοντας ενα. αίνιγμα : «Ψύλ
λον ο'κέπαζε τό φΰλον». Τί εΐναι ; 
Άλλά ό Άδάμ καϊ ή Εΰα δέν έγνώ- 
ριζαν τότε τά εις «ρά» δισύλλαβα, 
και άφού έτριψαν κάμποση ώρα τις 
μύτες των, σπινιθήρ δέν έβγήκε. Τό
τε άκριβώς έφαγαν τό μήλο (χάριν 
ομοιοκαταληξίας προφανώς). Άτγο 
τέλ-εσμα μεταμορφώθηκαν σ’ αυτούς 
πού σήμερα καλούμε «Άνθρώπους».

Τότε και μόνο?/ τότε έστειλε ό Θε
ός οπή ί ή τό ΓΊό του πραγματικά 
κατ’ εικόνα καί όμοίωσί του. Τόν ε- 
στείλε γιά νά μπορέσ’ουν νά καταλά
βουν οι άνθροϋποι τϊ εννοούσε Εκεί
νος μέ τό είδος «Άνθρωπος». Και ό 
Χριστός τους έδίθαξε τό μεγαλείο 
τού Άι/θρωπου. Οϊ άπλοϊ άνθρωποι 
ένιωσαν τό ιμύνη-.μα, κ’ έγιναν μάρ
τυρες, (ύποανάπτυκτοί γάρ·). Οϊ λε
γόμενοι σοφοί και πολιτισμένοι o"k&- 
φτηκαν μέ τήν αψεγάδιαστη γνώση 
τους : Άφού ό Χριστός ήταν Θεός 
και -μεις είμαστε μόνον άνθρωποι, 
δέν μπορούμε νά τόν .μιμηθούμε» Καϊ 
ξανσγύρισαν μέ μανία στήν μεγάλη 
παράδοση τού «Φύλλον σκέπαζε τό 
φΰλον».

Άλλά κάθε χρόνο γιορτάζουμε τή 
γέννηση τού Θεανθρώπου- μέ τά χρι
στόψωμα, τϊς χριστογαλοποΰλες, τά 
χριστσδεντρα καϊ τά χριστομπιχλιμ- 
πίδια. Καϊ το θειον ; Πήρε τών άμ- 
ματιών του κ' έφυγε.

ΠΛΑΤΩΝ Β. λλΟΥΣΛίΟΣ
Υ. Γ. "Ας μου συγχωρέσουν οί Φί

λοι μου τήν μαυρίλα τού χρονογρα
φήματος. Άλλά όσο κι’ άν γύρισα 
στήν πιότισα μόνο μαύρη μπογιά 
βρήκα. Άσπρη, βρήκα .μόνο στη 
Σαντορίνη. Άλλά έκεΐ εΐναι όλοι 
τρελλοί !

Π. Β.. Μ.

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΠΕΜΟΟΡΙΟ

γ~~Ο ΚΑΒΑλΑΑΡΗΣ-ι
Ό καόαλλάρης ·8·ά ερ-θΕί φέτος 

καλπάζοντας!
Το ποδοβολητό τοϋ αλόγου του 

■θ’ ακουστεί μέσα, οτόν απέραντο 
κάμπο- μέ τό σαπισμένο χορτάρι. 
Τά βατράχια στίς πρασινισμένες 
ίμνες, ·8ά σταματήσουν άπό τό φό 

6ο τά κοάσμ.ατα,. Τά νερά τοΰ 6άλ 
του θά ταραχτούν άπό τά πηδτγ- 
ματα. ’Εκείνος, θά φτάσει ως τη 
μικρή πολιτεία μας καί ■&’ άντι- 
κρύσει τά καγ-κελόφρακτα σπίτια 
μας. Θά γυρίσει παντοϋ τό βλέμ
μα του, άλλά παντοϋ θά Ιδεϊ κάγ
κελα. καί ψηλούς μαντρότοιχσυς. 
Ή ματιά του ·&ά γίνει φλόγινη, 
καθώς πύρινη γλώσσα κεραυνοΰ 
σέ πρωτοβρόχι. Τότε, θά σπυρου- 
νίσει τό άλογο. Θά περιδιαβεΐ 
τούς δρόμους, περιδένοντας ν’ α- 
νο-ξουμε τις κάμαρες.

Έμείς θά κοιμόμαστε βαθιά. 
Ή νύχτα θά μας έχει σφαλίσει τά 
βλέφαρα. Δέν θά τόν ακούσουμε. 
ΟΙ κα,γκε?ιόπορτες θά μείνουν 
κλειστές.

■Α + *

Ή πολιτεία μας θά θυμίζει 
ιιιάν έρημη χώρα, πού οί άνθρω
ποί της πεθάνο,νε δίχως ν' άντι- 
κρύσουνε τόν ήλιο. Σβύσανε κάτω 
άπό τό βρώμικο- χιόνι τοϋ πιό πα
γερού χειμώνα. Τά σπίτια μας θά 
μοιάζουνε μέ όμορφοστόλιστους 
τάφους, πού μέσα τους κλείνουνε 
τον θάνατο. Γιατί θά κλείνουν ε
μάς, -μέ τά σφαλισμένα βλέφαρα 
άπό τόν ϋπι·Ό τής άδιαφορίας 
μας.

Στή μ-ΐ-κρ'ή μας πολιτεία κανείς 
δέν ένδιαφέρεται γιά τίποτα. Κα
νείς δέν φροντίζει γιά τίποτα:... 
Κι’ άς λέμε πώς νοιαζόμαστε γιά 
ι-ίιν σωτ-η-ρία τής άνθρωπότητας. 
(Γιατί είμαστε μιά πολιτεία άπό 
άνθρώπους μέ πολλή έπιστημοΛ- 
κή καί μεταφυσική γνώση). Ή 
σκέ-ψη μας είναι άδεια, δπως τά 
στομάχια τών μικρών παιδιών μέ 
τά χνουδωτά πρόσωπα. Ή καρ
διά μας είναι άδεια, δπως τά φι
λάργυρα χέρια μας μπροστά στήν 
ανέχεια. Γιά τό μόνο πού νοιαζό
μαστε, είναι δ εαυτός -μας και οί 
γιορτές γιά τόν έρχομό τοϋ κα- 
βα/μκίρΐ]. Κι’ ας λέμε πώς φρον
τίζουμε γιά τόν «πάσχοντα συνάν
θρωπο». ’Άς λέμε πώς δουλεύου
με γιά τή δικαιοσύνη και τήν α
λήθεια. Έμας, μας αρέσουν οί 
γιορτές. Μας αρέσουν τά θεάμα
τα κιώ τά ιοραϊα λόγια. Μοιάζου
με: λίγο στούς παληούς εκείνους 
Ρωμαίους πού πεθαίνανε γιά «άρ
τον καί θεάματα»,

Έμεΐς, βέβαια, διασκεδάζουμε 
μέ τόν δικό μας πολιτισμένοι τρό
πο : Δέν καίμε τήν Ρώμη, γιά μιά

φτηνή συγκίνησι. Στέλνουμε πυ
ραύλους στό διάστημα, νά φτά
σουμε τ’ αστέρια, ν’ αγγίξουμε 
τά ιρτερά τών αγγέλων, δπως καυ 
χιώμαστε. Ρίχνουμε άτομοβόμβες 
(δχι στή Χιροσίμα και στό Ναγ- 
κασσάκι, νά σκορπίσουμε τόν θά
νατο, άλλά άνάμεσα στούς απλούς 
άνθρώπους πού πιστεύουν στήν 
εντιμότητα μας) γεμάτες Υποσχέ
σεις γιά τόν έπουράνιο παράδει
σο. Μιλάμε γιά τόν ερχομό τής 
Βασιλείας τών ουρανών έπί τής 
γής, καί επικαλούμαστε τήν άγ- 
Ι'ελι-κή μαρτυρία εκείνης τής νύ
χτας. . .

'Όμως, ό καβαλλάρης, μέ δί
καιο θυμό, θά ξεσκίσει τόν αέρα 
μέ τό μαστίγιο. Γιατί, είχε πιστέ
ψει στίς προετοιμασίες μας γιά 
τήν υποδοχή του. Άπό τόν τελευ
ταίο του ερχομό προετοιμάζαμε 
τήν καινούργια υποδοχή. Τοϋτες 
τί; μέρες ασπρίσαμε τά σπίτια 
μας. Καθαρίσαμε τούς δρόμους. 
Γεμίσαμε φώτα τίς εκκλησίες. 
Καί αρχίσαμε τις κωδονοκρουσίες 
τής προσμονής. Μόνο πού τόν 
περιμένουμε νά ’ρθεΐ σάν τό 6α- 
σιλόπονλο τοϋ παραμυθιού. ’Ή, 
.τουλάχιστο, καθώς ιστορούν τόν 
έρχοχό του τά βιβλία: Νά ρθεΐ 
σάν βρέφος, δπως τότε «επί Καί- 
σαρος Αύγουστου». Ήταν όμορ- 
ιεος εκείνος δ ερχομός! Τ’ αστέρι, 
ολόλαμπρο, φώτιζε τό δρόμο τής 
γνώσης. Ό λαός ξαγρυπνοΰσε τή 
γόχτα. Και οι άγγελοι τραγουδού
σανε τόν ύμνο τής ειρήνης.

Σκέφτομαι, πόσο γρήγορα ξε
χώσαμε νά μετράμε! Νά λογαριά
ζουμε τα χρόνια πού πέρασαν. Το 
βρέφος πού άνθρώθηκε. . ,

•Α"*··*
Τούτη ή νύχτα θά είναι θεοσκό 

τεινη. Κανένα αστέρι δέν θά φω
τίζει τόν ουρανό. Γιατί έμεΐς θά 
έχουμε γεμίσει καπνούς τήν ατμό
σφαιρα άπό τά σάπια άχυρα τών 
πυρηνικών δοκιμών μας. Άπο 
τούς πυραύλους τοΰ έγωισμοΰ 
μας καί τίς άτομοβόμβες τών υπο
σχέσεων.

Τότε, ό καβαλλάρης θά περι- 
διαβεϊ περίλυπος τούς παντέρμους 
δρόμους τής νεκρής πολιτείας 
μας. Δέν θ’ ακουστεί ούτε ένα τρί
ξιμο άπο τίς σφαλιστές καγκελό- 
πορτες. Δέν θ’ ανοίξει ού'ΐε ένα 
παράθυρο άπό τά πεθαμένα σπί
τια μας.

Κι.' ό καβαλλάρης θά φύγει 
καλπάζοντας. ’Ίσως, στις ίδιες 
χώρες, πού πήγε διωγμένος σάν 
ήτανε Βρέφος. Έκεΐ πού οί άν- 
θρωπο'ΐ· πεθαίνουνε γιά ψωμί και 
έλπίδα. . .

ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΞΗΜΕΡΩΝΑΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Ξημέρωναν Χριστούγεννα. Οί. εκκλησίες σημαίνουν, 
κουνιούνται τά καμπαναριά, καί οί φωνές πού βγαίνουν 
άπ’ τό βαθύ καί διάπλατα κάθε -καμπάνας στόμα, 
μοιάζουν Χερουβικούς ψαλμούς σάν τό άπ’ ούράνιο δώμα 
χιλιάδες τά Χριστούγεννα νά τραγουδούν άγγέλοι’ 
καί κάθε άχτίδα άπό ψηλά πού κάθε άστέρι στέλλει 
μοιάζει αγγελική ματιά, Θρησκεία’ γλυκεώ μάνα, 
τί' όμορφη δίνεις έσύ λαλώ καί στήν καμπάνα, 
καί πόσο έκείνη ή λαλιά σαλεύει τήν καρδιά μας! 
Πόσες εκείνος δ σταυρός άπ’ τά καμπαναριά μας, 
στήν άντηλιάδα χύνοντας τόσες χρυσές αχτίδες, 
χύνει βαθιά μας, στήν ψυχή, γλυκές χρυσές έλπίδες ' 
Κ’ οί δυό εκείνες χαραυγές πού άγγέλοι κατεβαίνουν 
μέσ’ άπ’ τόν ούρανό ψηλά κι’ έρχονται και σημαίνουν 
Χριστούγεννα κι’ Άνάστασι, ώ! 'ά μυστήριο χύνουν, 
τί χαραυγοΰλες εΐν’ αύτές, πόση ζωή μάς δίνουν ! 
Λάμπουνε τ’ άσυγνέφιαστα τά οδράνια σάν ζαφείρια’ 
σόιν μάτια η αγρυπνήσανε φέγγουν τά παραθύρια" 
χαρούμενες καί σιγαλές μιλιές σμίγονται γύρα, 

καί άπό κάθε θύρα, 
πού ανοίγεται, βγαίνουν μορφές γελούμενες λουσμένες, 

γλυκές καλοντυμένες.
Κρατούν στά χέρια τους κηριά-, λαμπάδες. Στή ματιά τους 
λάμκ’ ή χαρά πού νοιώθουνε βαθιά μέσ’ στήν καρδιά τους. 
Ξημέρωναν Χριστούγεννα...

ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΤΣΤΑΑΛΗΣ

ΤΟ ΑΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
καί ή Ε®ΗΜΕΡΙΣ

ΛΊΒΙΕΙ
Ei^xc^m rors

καί avaYva)-

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
KAI

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ TO
1966

"Καί άνοίξαντες τους θησαυρούς αύτόν προση- 
¥εγκαν αύτφ δόρα, χρυσόν, Λίβανον 

καί σμύρναν,,
(Μκτθ. β’ 11) (τοΰ Άρ. Δ. Λαζαρίδη)

Τήν ΰπόσχεσιν τοΰ Θεοΰ περί τής έλεύσεως τοϋ Σωτήρος καϊ 
Λυτρωτοΰ τής άνθρωπότητος έτήρησαν ζωηρών διά μέσου τών αιώ
νων πάντα τά έθνη καί έκρυψαν αύτήν ώς πολύτιμον θησαυρόν είς 
τά βάθη τών καρδιών.

Ούδείς λαός, δσφ καί άν διεφθάρη, δσφ καί άν έλησμόνησε 
τήν αληθινόν Θεόν, δέν έλησμόνησε τήν ύπόσχεσιν τής σωτηρίας· 
τήν έκράτησε ώς άγκυραν έλπίδος δι’ ένα καλλίτερον μέλλον καί 
ώς προσδοκίαν λυτρωμοϋ του άπό τά δεσμά τής κακίας. Ιουδαίοι 
καί "Ελληνες, Ρωμαίοι καί Αιγύπτιοι, Σίναι καί Πέρσαι, ’Ινδοί 
κα'ι. Άραβες άνέμενον τήν ελευσιν τοϋ Λυτρωτοΰ Θεοΰ δστις θά 
ήρχετο μέ άνθρωπίνην μορφήν, και δστις θά έδίδασκε τήν αλή
θειαν, θά κατέλυε τό κράτος τής κακίας καί αμαρτίας, θά έφερε 
τήν αγάπην καί τήν αδελφοσύνην μεταξύ τών ’Εθνών καί τήν 
βασιΑίαν τοΰ Θεοΰ έπί τής γης. Ή παράδοσις αϋτη περί τής 

...ελεύσεο?? τοΰ Λυτοωτρϋ τής άνθρωπότητος δςετιιρήθΐηκ.ρθαρά άπό 
κάθε στοιχεΐον μυθολογικόν είς τό ’Ιουδαϊκόν έθνος, χάρις είς τήν 
θεόθεν δοθεΐσαν άποκάλυψιν είς τούς πατριάρχας τής παλαιός Δι
αθήκης καί τούς προφήτας, άλλά καί οϊ άλλοι λαοί καίτοι έξώκυ- 
λαν είς τήν πλέον ειδεχθή είδωλολατρείαν διετήρησαν αρκετά σα
φή τήν περί τοΰ Μεσίου και Λυτρωτοΰ προσδοκίαν τής ανθρωπό
τητας. Οί Σίναι έπίστευον δτι πεμφθήσεται έξ ουρανού άγιος γι- 
νώσκων τά πάντα καί πάσαν έχων έν οΰρανω καί έπί γής έξουσίαν. 
Ό Κομφούκιος είς τά ήθικά του λέγει: «Έγώ ό Κομφούκιος ή- 
κουσα λεγόμενον δτι εις τάς Δυτικά; χώρας θά άναφανή άγιος 
άνθρωπος δστις θά κόμη άπειρα αξιοθαύμαστα έργα, δτι θά άπο- 
σταλή άπό τόν ουρανόν καί θά έξουσιάση όλης τής γής». Εις τόν 
Αιγυπτιακόν μΰθον περί (όρου φαίνεται σαφώς ή προσδοκία τοΰ 
λαού είς τήν ελευσιν τοΰ Σουτήρος. Παραλείποντες τάς παραδό
σεις τών άλλων λαών έρχόμεθα εις τό ίστορικώτατον τών εθνών, 
τό έθνος τό 'Ελληνικόν. Οί αρχαίοι 'Έλληνες διά στόματος τοΰ 
υπάτου τών φιλοσόφων Σωκράτους διεκήρυττον : «καθεύδοντες 
διατελεϊτ’ αν εί μ ή τινα άλλοι' δ Θεός υμών έπιπέμψειε κηδόμε- 
νος υμών» (Πλάτων, άπολογία Σωκράτους παρ. ιη'). Ό αύτός 
φύωσοφος συνεβούλευε τόν Άλκιβιάδην νά άναβάλη τήν θυσίαν 
τήν οποίαν έπρόκειτο νά προσφέρη μέχρι τής έλεύσεως τοϋ υίοΰ 
τοΰ Θεοΰ. ’Ιδού οϊ λόγοι του : «ώ ’Αλκιβιάδη μηδέν αίτοϋ τούς 
θεούς· άναμείνωμεν έως αν έξ ούρανοΰ τις άπεσταίφένος ελθη και 
διδάξη ημάς πώς δει διακεϊσθαι πρός θεούς καί άνθρώπους καί 
έλπίσοψιεν δτι ή ημέρα τής αποστολής εκείνης ήξει ού διά μα- 
■κροΰ». Είς τούς δύο μύθους, τής Πανδώρας καί Προμηθέως δια
φαίνεται σαφώς ή παράδοσις περί τών παθών τοΰ μέλλοντος Λυ- 
τρωτοϋ τής άνθρωπότητος. Διά της γυναικός Πανδώρας είσήλθον 
τά κακά είς τόν κόσμον, διότι ή γυνή αύτή ύπό τής περιεργείας τής 
■γνώσεως τοϋ περιεχομένου τοϋ μυστηριώδους κιβωτίου, τό όποιον 
έλαβεν εντολήν νά φυλάττη, παρακινηθεϊσα, ήνοιξε αύτό καί τότε 
τά κακά είσήλθον καί διεσκορπίσθησαν είς τόν κόσμον, μόνον εϊς τό 
βάθος αυτού ΰπελείφθη αγαθόν τι ή ελπίς, ήτις θά έπανέφερε τήν 
διαταραχθεϊσαν ειρήνην. Τέλος είς τήν τραγωδίαν τοΰ Αισχύλου 
«δ Προμηθεύς» περιέχεται ολόκληρος ή πρός τόν άνθρωπον δο- 
θεΐσα επαγγελία τοϋ Θεού περί τοΰ Λυτρωτοΰ τοΰ μέλλοντος νά 
άπαλλάξη τόν Προμηθέα τής καταδίκης άναλαμβάνων αύτός δ 
Θεός τήν θέσιν τοΰ τιμωρημένου δεσμώτου. Ίδοΰ τά λόγια τοϋ 
Αισχύλου «τοιοΰδε μόχθου τέρμα μή τι προσδόκα πριν άν θεών 
τις διάδοχος τών σών, πόνων, φανή, θέληση τ’ εις άναύγη,τον μο- 
λεϊν άδη,ν κνεφαΐα τ’ άμφί ταρτάρου βάθη».

Οί Πέρσαι επίσης περιέμενον μέγαν προφήτην τόν όποιον 
ώνόμαζον Λόγον Θεού και μεσίτην μεταξύ Θεού και ανθρώπων. 
Γενικώς ούδαμοϋ υπήρξε λαός μή έχον τήν προσδοκίαν λυτρωτοΰ. 
Ώς δέ συμπεραίνει ό επιφανής γεωλόγος Κιουβιέ «είναι αδύνατον 
ή απλή τύχη νά έπιφέρη καθολικόν εξαγόμενον, καί δτι αι ιδέαι 
λαών έχόντων τόσον δλίγας σχέσεις μεταςυ των και των οποίων η 
γλώσσα, ή θρησκεία καί τά ήθη καί έθιμα ούδέν κοινόν έχουσι ήθε
λαν συμφωνήσει περί τίνος αντικειμένου—λυτρωτοΰ—εάν δέν 
είχαν ώς βάσιν τήν αλήθειαν». Είς ένα τοιοϋτον είδωλολατρικόν 
λαόν άνήκον καί οί μάγοιι οί όποιοι εΐναι άχωρίστως συνδεδεμένοι 
μέ τήν γέννησιν του Χρίστου. Ποιοι είναι οι μάγοι, ποθεί' εξεκί- 
νησαν; πώς άνεΰρον τόν τεχθέντα Βασιλέα; καί τί τοΰ προσέφε- 
οον; ’Ιδού ιιερικά ερωτήματα :

1) Πολύ πιθανόν είναι δτι οί μάγοι πατρίδα εΐχον τήν Χαλ- 
δαίαν, ήτις ΰπήρξεν ή πρώτη χώρα ή καλλιεργήσασα τήν επιστή
μην τών άστρων, ένεκα τής εκτάκτου διαύγειας τοϋ ουρανού της. 
Πολύ πιθανόν δμως νά κατήγοντο καί άπό τήν Περσίαν, τής

(Συνέχεια εϊ$ τήν 4ην σελίδα)
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TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ
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Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ 
ΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΙΣ Ν,ΜΑΚΡΗΝ

Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Άπό τόν έξώστη τοΰ κάτασπρου 

σπιτιού, τοϋ ήγέτη τής κάποτε μυ
στικής οργάνωσης, ό Καλλίστρα
τος, έθαμμαζε τήν ύπέροχη θέα τής 
μαρμοιρόχτιαπης Ρώμης, προσπα
θώντας σύγκαιρα, νά βάλη σέ κά
ποια τάξη, όλα, όσα εΐχαν συμβή 
τόν τελευταίο καιρό.

Άπό τούς ρεμβασμούς του, τόν 
σνέφερε ένα έλαφρό χτύπημα στη 
ράχη. "Οταν γύρισε πίσω του, εΐ
δε πώς ήταν ό γηραιός οικοδεσπό
της.

—Σήκω, τοΰ εΐπε, καλώ συν άτα. 
Θά πάμε ώς τή Σύγκλητο, γιά νά 
δώσουμε τήν αναφορά μας. . .

Τό πελώριο μέγαρο τής Γερουσί
ας, ξεχώριζε άπό τ’ άλλα, περισσό
τερο μέ τόν όγκο του παρά μέ τήν 
ομορφιά του.

Οί δυό άνδρες, προχώρησαν σ’ 
ένα μακρόστενο στιλπνό διάδρομο, 
πού ό μεταλλικός αντίλαλος τών 
βημάτων τους, έδινε τήν εντύπωση 
πώς τούς συνόδευαν αόρατες δυ
νάμεις.

Ό Ρωμαίος ηγέτης, άφοΰ έμπα
σε τόν Καλλίστρατό στήν αίθουσα 
αναμονής, κατόπι έφυγε, γιά νά 
ξανάριθη σέ λίγο, ντυμένος μέ τήν 
τήβεννο τοΰ γερουσιαστή,

—Άκολούθα .με, εΐπε στόν νέο...
Μέ τόν πρεπούμενο σεβασμό, 

έμπαιναν κΓ οί δυό τους οπήν ήμι- 
κυκλιΐι4ή αίθουσα τοΰ Άνωτάτου 
Συμβουλίου.

Τά μέλη τής Συγκλήτου, ολα σέ 
προχωρημένη ήλικία, κάθονταν 
στούς πετοελόσχημους αναβαθμούς, 
σιωπηλά, άκίνητα, καί μόνο ένας 
περιφερόταν στή βαλβίδα, πού μέ 
μεγαλόπρεπες χειρονομίες, έτόνιζε, 
όσα έλεγε έκείνη τή στιγμή.

Ό Καλλίστρατος έμεινε έκστατι- 
κός άπό τή λιτή τους ενδυμασία, 
άπ’ αύτή την κατάλευκη τήβεννο μέ 
τήν κόκκινη ταινία στά κράσπεδά 
της, πού ερχόταν σ' αντίθεση μέ τήν 
υπέρτατη ισχύ τους, στά πράγματα 
τής ρωμαϊκής. Πολιτείας.

Ό ρήτορας, δταν τούς εΐδε, στα
μάτησε ικαΐ μέ υπερήφανους όπισθο- 
δραμικούς βηματισμούς, παραχωρού
σε τή Θέση του στό γηραιό αγωνι
στή. Εκείνος, άφοΰ έξήγησε στό α
κροατήριό τον όλη τήν ύπόθεση τής 
ώργανωμένης συνωμοσίας καί τ’άπο- 
τέλεσμά της, τράβηξε άμέσως μέσ’ 
άπό τόν κόρφο· του μερικούς παπύ
ρους.

—Νά καί τά διαγράμματα, εΐπε. 
Κατάψερα καί τά έσωσα τήν τελευ
ταία στιγμή, πριν άρχίση ή θαλασ*-  
σινή συμπλοκή. Τώρα, ό στρατός, 
μέ τή βοήθεια τοΰ στόλου, μπορεί 
νά ένεργήοη, πετυχημένες αποβάσεις 
στή χώρα τών πειρατών, επανορθώ
νοντας έτσι τό λάθος, γιά τήν επι
στροφή ένός. εδάφους, πού δόθηκε, 
πριν μερικά χρόνια, στό βασιλιά Ί- 
όβα...

Κατόπι, άφηγήθηκε, μέ ποιο τρό
πο καί κάτω άπό ποιες συνθήκες 
τόν εΐχε σώσει ό Καλλίστρατος.

—Φίλοι έταΐροι, εΐπε τελειώνον
τας, άπό δώ κΓ εμπρός, άς ξέρετε, 
πώς αύτός θάναι ό θετός γυιός καί 
κληρονόμος μου. Ανεξάρτητα, όμως, 
άπ’ όσα έχω πή, γιά τήν προσωπική 
μου σωτηρία, Θέλω νά τόν αγαπάτε 
και νά τόν προστατεύετε, άκριβώς, 
γιατί υπήρξε ένας πραγματικός ευ
εργέτης τής Ρώμης. Εΐναι ή μόνη 
χάρη πού σάς ζητώ, έγώ, ό άλλοτε 
σκλάβος, στρατηγός καί συγκλητι
κός, Μάρκος Πόπλιος Βάκων.. .

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

‘Ο Καλλίστρατος, παρέμεινε στή 
Ρώμη τριάντα ολόκληρα χρόνια κΓ 
έγινε τέλειος Ρωμαίος. Σιγά — σι
γά, ή καλή τοΰ παρελθόντος φήμη, 
ή τόλμη κΓ ή ηθική του ακεραιότη
τα, τόν βοήθησαν ν’ άπτοκτήση τόν 
πιο υψηλό βαθμό στό σώμα τών 
πραιτωριανών, στό ιδιότυπο δηλαδή 
έκεΐνο στρατιωτικό τμήμα, πού απο
τελούσε τήν προσωπική φρουρά τοΰ 
αύτοκράτορα Τι βερίου.

Σ’ αυτό -ίό διάστημα, σχετίσθηκε 
μ’ άρκετούς "Ελληνες φιλοσόφους 
πού έφυγαν μόνοι απ’ τήν πατρίδα 
τους ή τούς άπόσπασαν βίαια οι Λα
τίνοι άπό κεΐ, γιά ν’ άπαλύνουν τής 
τραχείας ρωμαϊκής κοινωνίας τήν 
ψυχή καί ν’ ασκήσουν τ’ άξεστα πνεύ 
ματα τής αριστοκρατίας.

Οί στωϊκοί ήταν οί πιό καλοί του 
φίλοι. Προποοντός, ό Επίκτητος. Σ’ 
αυτόν μόνο μπορούσε πλέρια ν’ α
νάπτυξη τίς ιδέες του, πού πο&ρ: όλη 
τήν ωριμότητα τής ηλικίας του, ώ- 
στόσο εξακολουθούσε νά εΐναι τέ
λεια θεωρητικός. ‘Ο μεγάλος όμως, 
φιλόσοφος, τόν προσγείωνε μέ λέ
ξεις, μεστές άπό διάθεση γιά δου
λειά, πού νά ώφελοΰσε ικΓ αυτόν καί 
τούς άλλους.

—Μή ξεχνάς, τούλεγε ό πραγμέ- 
νος φιλόσοφος, δτι στον κόσμο ε
τούτο, είσαι ένας ήθοποιός καί παίρ
νεις μέρος, ανάλογα μέ τήν κλίση 
σου, σ’ ένα δράμα, πού παίζεται δι
αρκώς: Στήν περίπτωση λοιπόν αυ-

τη, χρωστάς νά παίξης τό ρόλο: σου, 
σύμφωνα με τή φύση τής δουλειάς 
σου, όσο μιΊΤορεΐς καλλίτερα. . .

Ό Καλλίστρατος, παρ’ όλο δτι 
εκτιμούσε το μεγάλο έτοΰτο φιλοσο
φικό μυαλό, ωστόσο1 δέ μπορούσε νά 
όρη ικανοποίηση στά πρακτικά rrou 
λόγια- καί τό χειρότερο, δέν κατά- 
ψερε ν’ άγοττήση, ούτε κι’ αύτός τούς 
Θεούς. Έτσι, όταν κάττοττε κλήθηκε 
όϋττό τόν ϊδιο τόν Τιβέριο, γιά νά 
στολή ά,ττ’ αύτόν στην Ιουδαίο, ·μέ 
τήν εντολήν νά εξακρίβωση, τί τε- 
λοσττάντων συνέβαινε έκεΐ, ανάμεσα 
στούς Εβραίους καί σέ κάποιο ομο
εθνή τους, πού έλεγε πώς ήταν γυιός 
τοΰ Θεού, ό "Ελληνας προατωριανός, 
άρνήθηκε νά παρουσιαστή.

Ή άρνησή του αυτή, έσήμαι-νε 
προσβολή, γιά έναν παντοδύναμο μο 
νοκράτορα καί θά τόν τιμωρούσε μέ 
Θάνατο· άλλα ή ικανότητά του ν’ αν
τιλαμβάνεται τις τταλατιανές συνω
μοσίες καί νά τίς πνίγη, πριν άκό
μα εκδηλωθούν, τόν έσωσε.

Στή δεύτερη πρόσκληση ώδηγήθη- 
κε μπροστά στό Μονάρχη, άπό δυό 
άνθρώττους ,μέ αθλητικό παράστημα.

—-Γι·οΐτί ιδέν ήρθες άμέσως "Ελλη-] 
να; τόν ρώτησε ώργισιμένος.

—Γιατί βαρέθηκα ν’ ακούω γιά 
ψεύτικους Θεούς. Καί τό χειρότερο, 
όσο τους αποφεύγω, τόσο προσπα
θεί ή Μεγαλοσύνη σας νά μέ άνο
με ίξη μέσα σέ τέτοιες υποθέσεις.

—Άν δέν ήσουν έσύ, άλλα κά
ποιος άλλος, θά τον σκότωνα μέ τά 
ίδια μου τά χέρια, ούρλιασε ύπό κω
φά ό Αυτοκράτορας. Πές μου, πού 
στηρίζεις τήν κατηγορία σου γιά 
τούς. Θεούς;

—Στό γεγονός, ότι οί Θεοί, είτε 
σάν άψυχες ύλες μάς παρουσιάζον
ται, είτε σά ζωντανές δυνάμεις, φθεί
ρονται· άκριβώς, γιαπί συνθλίβονται 
στήν πάλη, μεταξύ χρόνου καί αιω
νιότητας. Μ’ άλλα λόγια πιο απλά, 
ή οντότητα τών άψυχων άπό τή μιά 
μεριά κι’ ή ζωή τοΰ Έγώ άπό τήν 
άλλη, έστω κΓ ή πιο ίδεώδικη, δί
νουν άθελα ή .καμμιά φορά ή δεύτε
ρη, θεληματικά, τή θέση τους, στό ■ 
χώρο τής φθοράς, πού τή διαδέχεται . 
ή αιωνιότητα· αύτή, δηλαδή, ή άσύλ- 
ληπτη κατάσταση, πού, ούτε πριν ά
πό τό χρόνο βρίσκεται, ούτε έπειτ’ 
απ’ αύτόν, ούτε προτού δηιμιουργη- 
θή ό κόσμος, ούτε, όταν τυχόν δέν 
θά ύπάρχη.. Ή αιωνιότητα, είναι αι
ώνια παρουσία. Εΐναι τό Τώρα δί
χως τό Πριν καί τό Έπειτα. Ή αι
ωνιότητα, ούτε ήταν, ούτε θά εΐναι, , 
άλλα εΐναι· δηλαδή, βρίσκεται κάτω 
άπό τήν άμορφη μορφή ένός παντο
τινού παρόντος. ΚΓ έτσι, εΐναι φυ
σικό, μόνο· σ’ αυτή νά πιστεύω.

—Χμ! Έσεΐς οί "Ελληνες — γνω 
μολόγησε νυσταγμένα ό Μονάρχης ’ 
-—- μέ πόση λογτκοφάνεια μπερδεύ
ετε τόν άλλο, όταν θέλετε νά έπι- 
βάλετε τή γνώμη σας! Άσε, τώρα, 
αύτά πού μ’ άράδιασες καί πήγαι
νε έκεΐ πού σέ προστάζω. Γιά νά 
ξεδιαλύνης αύτή την υπόθεση καί νά 
δοθή έτσι μιά απάντηση·, πού δέν έ- 
τρεξε νά δώση: ό Διοικητής τής μα- 
κρυνής αυτής ρωμαϊκής επαρχίας, 
στό ερώτημα: Ποιος ήταν εκείνος, 
πού ισχυριζόταν, ώς τις τελευταίες

'Όπως έγγραφη και τό 
προηγούμενοι ψύλλον τήν 8ην 
Νοεμβρίου έγιναν τά εγκαίνια 
τοϋ ιερού Ναοΰ τών Ταξιαρχών 
εις Ν. Μάκρην δστις άνηγέρθη 
παρά τό νέαν νεκροταφεϊον δαπά- 
ναις τών πατριωτών μας Χαρίτου 
Μαυρίκου και τής συζύγου του, 
χοροσταταϋντος τοΰ Μακαριότα
του Μητροπολίτου ’Αττικής και 
Μεγαρίδος ’Ιακώβου καί πολλών 
άλλων κληρικών. Πλήθος κόσμου 
παρακολούθησε ν μέ συγκίνησιν 
τήν λειτουργίαν «αί τήν ΐεράν τε
λετήν τών εγκαινίων και δ Πρό
εδρος τής Κοινότητος Ν. Μά
κρης κ. Γεώργιος Φίλιππας συνέ
χαρη τούς εύεργέτας ώς έξης J

Εύχαριστοϋμεν ά π α ξ ά
π α ν τ ε ς τήν ύμετέραν Σεβα
σμιότητα, διότι σήμερον, ευρι
σκόμενη μεταξύ ήμών και έγκαι-

του οτιγιμές, ττάνω άπ’ τό σταυρό, 
δτι ήτοϋν γυιός τοΰ Θεόν;. . .

‘Ο Καλλίστρατος, την τπχραιμονή 
της αναχώρησής τον, κερνούσε τυ
χαία έξω· άπο τό σττίτι τής μικρό
τερης ανεψιάς τον Αιζτοκράτορα, πού 
άπό καιρό προσπαθούσε νά τόν τυ- 
λίξη. στής αγάπης της τά δίχτυα·.

Τό σπίτι, σωστό μέγαρο, ήταν 
χτισμένο στήν πλαγιά κάποιου υψώ
ματος, απέναντι στόν Άβεντΐνο λό
φο. Άπό τό υπερώο, μπορούσε νά 
παρατηρή. κανείς ανεμπόδιστα τή 
θέα τής Ρώμης, μέ τό ναό τοϋ Δία 
νά δεσπόζη πάνω άπ’ όλα.

(Συνεχίζεται).

Λ Α ΪΚ Η ΜΟΥΣΑ

Β M4F.r4FfT4P^W4
Γλυ-χοχαράζ’ αυγερινός. Μαργαριταρένια μου, 
κι σι κόρη κοιμασι, κι σί κόρη κοιμάσι.
Κί τούμ πιστόν σου έραστή, Μαυρουμάτα σ' άαποΰ, 
καθόλου έθ θυμασι, καθόλου έθ θυμάσι.

’Έν ξημιρώνεις πλιόθ Θιέ, έβγα φώς μου νά σι δοΰ, 
μιαμ μέραν κί γιά μέναν, μιάμ μέραν κί γιά μένα, 
νά βρου, τά μάτια μου στεγνά, Μαυρομάτα σ’ άαποτη 
τούν νουν μου μί τά μένα, τούν νουν μου μί τά μένα.

’Έν ξημιρώνεις πλιόθ Θιέ, Μαργαριταρένια μου, 
νά ρίξουμ3 άρτζουχάλι, νά ρίξουμ’ άρτζουχάλι.
Νά δούμουν τί θά νά ινου,. Μαυρουμάταμ μου γλυκιά, 
τούν λεύτερουν τού χάλιν, τούν λεύτερουν τού χάλιν.

Μάνα καμός ποδνιν κι’ αύτός, έβγα φώς μου νά σί δοΰ? 
νάχη κανείς άάπην, νάχη κανείς άάπην.
κί νά τήβ βρίσκη στά στενά, Μαντζουράναμ μου γλυκιά, 
κί νά τής λέη τά πάθη, κί νά τής λέη τά πάθη.

Μωρόμ μου του τής γειτονιάς, Μελανούριμ μου γλυκό/, 
Βάλτου καλά στούν νου σου, βάλτου καλά στούν νοΰ σου. 
Ίβώ γιά σέναν ερχομού, έβγα φώς μου νά σί δου, 
κί δχι γιά τούς γονιούς σου, κί οχι γιά τος γονιούς σου.

"Οταν περνάω κί θουρου, Μαρικάκι σ’ άαπου, 
του παναθούρι σ’ άοειουν, τού παναθούρι σ’ άδειουν. 
Άρχιζου λυώνου, καίου μου, Μαργαριταρένια μου, 
σάν τού κηρίν στούν άγιουν, σάν τού κηρίν στούν άγιουν.

Σ’ άαπου κι' 'πόσκομαι, Μαργαριταρένια μου 
οσουν κιρδν κι’ άν ζήσου, δσουν κιρόν κι’ άν ζήσου. 
Τήν μεταξύ άάπη μας, Μαντζουράναμ μου γλυκεία 
νά μήν αλησμονήσου, νά μήν αλησμονήσου.

Ν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

νιάζουσα τόν καλλίμορφον τούτον 
ναΐσκον τών Ταξι
αρχών Μιχαήλ καί 
Γαβριήλ, λαμπρύνει τήν η
μέραν ταστην καί μάς δίδει τήν 
εύχαρίστησιν νά διαδηλώσωμεν 
καί διά μίαν άκόμη φοράν τά αΐ- 
σθήματα χαράς τών κατοίκων τής 
Νέας Μάκρης καί τήν ευγνωμο
σύνην των πρός τόν ευεργέτην 
συγχωριανό μας κ. Χαρίτωνα 
Μαυρϊκον και τήν Σεβαστήν μας 
Κυρίαν σύζυγόν του, οίτινες δι’ 
εξόδων των άνήγειρον άπό θεμελί 
ων τόν πάγκαλου τούτον Ναόν, 
εντός τοΰ όποιον «θά σωπάσουμε 
μιά μέρα μέ τά μάτια μας κτι
στά» δπως εΐπε δ ποιητής.

Συγχαίροντες τούς εύεργέτας, 
εΰχόμεθα, δπως ό Μεγάλος Θεός 
τους διαφυλάττη πάντοτε ΰγιεϊς 
και χαρίζη εις τούτους μακροη
μερεύουν καί κάθε αγαθόν. Είς 
τούς λοιπούς δέ συγχωριανούς 
μας, όπως ή πράξις αύτή τών 
εύεργετών, γίνη τό κίνητρον πρός 
έργα αγαθά, ώς τό θεάρεστου 
τούτο έργον!

Γένοιτο !
’Ακολούθως έλαβεν τόν λόγον 

ό πατριώτης μας συνταξιούχος 
δημοδιδάσκαλος κ. Γεώργιος Πο
λίτης, δ όποιος είπε τά έξής :

Μακαριότατε,
’Αγαπητοί συμπολϊται Λιβισι- 

ανοί. καί Μα,κρηνοί και οί άλλοι 
επίσης αγαπητοί οίκισταί τής 
Νέας Μάκρης.

Μετά τήν μεστήν ήψηλών νοη
μάτων τελετήν τών έγκαινίων υ
πό τοΰ Μακαριωτάτου ’Αρχιεπι
σκόπου καί Προέδρου ’Αττικής 
καί Μεγαρίδος κ. κ, ’Ιακώβου, 
θεωρώ καί έγώ καθήκον μου νά 
απευθύνω πρός ύμας όλίγας λέ
ξεις έπί τή ευκαιρία τής ώραίας 
τών έγκαινίων τελετής.

Καί έν πρώτοις εύχαριστώ θερ 
μώς τήν ’Επιτροπήν τοΰ Νεκροτα 
φείου Νέας Μάκρης ώς καί τόν 
Πρόεδρον τής Κοινότητος κ. Γε
ώργιον Φίλιππαν διά την τιμήν 
πού μοΰ έκαμαν νά μέ καλέσουν 
εις τήν τελετήν.

’Έπειτα τυγχάνω, ώς γνωρίζε
τε, ένας άπό τούς επιζώντας δύο 
ή τρεις διδασκάλους τής χαμένης 
Πατρίδος μας Μάκρης καί Λιβι- 
σίου καί. μάλιστα ’ίσως ό γηραιό- 
τερος καί θά ήτο άσυγχώρητος 
παράλειψις έκ μέρους μου νά πα- 
σταμαι καί νά μή άκουσθή καί ή 
Ιδική μου φωνή.

Ό φιλότιμος καί θ εοσεβής συμ 
πολίτης μας Χαρίτων Μαυρϊκος 
κατέχεται βεβαίως άπό χριστιανο- 
πρεπή αισθήματα, άλλα καί μιμεί 
ται εύλαβώς τόν ευσεβή θεϊόν του 
Κωστούλην Μαυρϊκον, δ όποιος 
στήν παληάμας Πατρίδα άνήγει 
ρε περικαλή ναόν νεκροταφείου 
επ’ δνόματι τοϋ 'Αγίου Παντε- 
{ υνέχεια εϊ$ τήν 4ην Σελίδα)

rΗΩΜ AI HAT Ρ ί ΩΤΩ Ν

Συγχαίρω τον αγαπητόν μας 
συμπατριώτην κ. Χαρίτον Μαύ
ριζαν, διότι ήξιώθη νά Ιδη πρα- 
γματοποιουμένην την ευλαβή και 
θεάρεστοι· και εύγενεστάτηλ' ιδέ
αν του τής άνεγέρσεως ιδία αΰ- 
εοΰ δαπάνη εΰπρεποΰς Ναοΰ εις 
ro Νεκροταφεϊον Νέας Μάκρης 
επ’ ονόματι τοΰ ’Αρχαγγέλου Μι
χαήλ. Έσκέφθη και μετά θάρρους 
άπεφάσισε και προέβη εις θυσίαν 
ίδιων αΰτοΰ οικονομιών και ΐδίου 
αύτοϋ αποθέματος προς τον σκο
πόν τοΰτον προτιμήσας τήν τοι- 
αΰτην διάθεσιν άπό οΐανδήποτε 
ά'λληΐ' πρός ΐκανσποίησιν φυλαρ- 
γυρία,ς, φιλοκερδίας, έγωϊσμοΰ 
καί ματαιοδοξίας και υλικής &- 
πολαΰσεως. Και μετά θάρρους &- 
νέλαβε τούς κόπους μιας καλής έ- 
πιβλέψεως και ΐδοΰ ό Ναός Ιγκαι- 
νιασδείς χαρμοσΰνω; παρεδόθη 
εις κοινήν χρήσιν τών συμπατριω 
τών. Τοΰ αξίζει θερμός έπαινος 
και τοΰ εΰχόμεθα ή αγαθοεργία 
-συ να εΰρη ένθερμους μιμητάς 
και νά ζήση χρόνους πολ?Λ>ύς ά- 
πολαμβάνων τήν Ικανοποίησιν τής 
μεγά?.η.ς του πράξεως, σημειω- 
θείση; και είς τάς έν ου
ρά.·ώ 6ί6λους. Αυτή κατ’ 
έξαίρεσιν μένει σταθερά καί αλη
σμόνητη έπί γης και έν ούρανφ.

Προτείνω εις τούς αγαπητούς 
μου συμπατριώτας και εις τόν άξι 
ότιμον Σύ/Λογόν μας τά ακόλου
θα : α') ’Επειδή άναγνωρίζομεν 
τήν ανάγκην περισυλλογής και 
συντηρήσεως τών πλ.έον χρησίμων 
αναμνηστικών τής ιδιαιτέρας μας 
.Πατρίδος Μάκρης, μέ τήν πά
ροδοι· δέ τοΰ χρόνου αυτά φθεί
ρονται καί λησμονοϋνται, νά άρ- 
χίσιομεν άπό τοΰδε συστηματικήν 
περισυλλογήν και διαφύλαξίν των 
εις οικίας ιδιωτών ιιέχρις ού κα- 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελ.)

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜ. XATZHANTQNSOV
’Αγαπητέ, πολύκλαυστε Τά·κη,

Ό άδόκητος θάνατός σου έ- 
σκόρπισε σ’ όλους έκείνους πού σέ 
γνώριζαν τήν θλίψη, τήν οδύνη, 
και τόν πόνο- άφισες τήν οικογέ
νεια σου, σύζυγον — παιδιά — 
μητέρα, σάν τά πουλιά μέ τά πλη
γωμένα φτερά πού πέφτουν κατά 
γης άπ’ τά θανάσιμα κτυπήματα 
τών -κυνηγών σέ όίρα ανύποπτη, 
τήν ώρα πού γεμάτα χαρά πετοϋν 
άπό θάμνο σέ θάμνο, άπό κλαρί 
σέ -κλαρί, καί κελαηδούν τόν έρχο- 
ιιό τής ’ Ανοιξης.

’Ήσουν ΔΗΜΙΙΤΡΙΕ ΧΑΤΖΗ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ στοργικός κι’ άφο- 
σιωμένος σύζυγος, πατέρας καί 
γυιός, κα?ώς συγγενής καί φίλος 
καί αριστος επιστήμων. 'Υπηρέ
τησες έπί τριάντα πέντε χρόνια 
ολα τά στρώματα τής Πειραϊκής 
κοινωνίας .μ’ εύσυνειδησία καί πά
θος πρώτα σάν δερματολόγος ια
τρός καί υστέρα σάν ακτινολόγος. 
Διεκρίθης και άνεγνωρίσθης άπό 
τούς συναδέλφους σου σάν δ πρώ
τος μεταξύ των και τώρα πού θ’ 
άπεϊΛμόανες τούς καρπούς τής 
βυσυνειδήτσυ έργατικότητός σου 
πρόωρα σοΰ έκοψε τό νήμα τής 
ζωής δ θάνατος.

”Ας εΐναι τουλάχιστον έλαφρό 
τό χώμα πού σέ σκέπασε καί ή 
μνήμη σου αιωνία, αγαπητέ μου 
φίλε Τάκη.
νΐ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ή κ. Μυρτώ Πορφυρή τό γέ
νος Μιχαήλ Δούλη έγέννησε ένα 
χαριτωμένο άγοράκι. Είς τούς ευ
τυχείς γονείς καθώς καί είς τόν 
πάππον κ.αί μάμμην Μιχαήλ καί 
Ελένην Δουλή εΰχόμεθα νά τούς 
ζήση καί νά τό καμαρώσουν όπιο; 
επιθυμούν.
ΠΕΝΘΗ

’Απέθανε είς Αιγάλεω ό πατρι
ώτης μας ’Αλέξανδρος ΙΙαπα- 
γιανίδης. Τήν σύζυγόν του Χρυ- 
σσύλα καί στά παιδιά του συλλυ
πούμεθα θερμά.

— Τήν 6ην Δεκεμβρίου άπεβί- 
ωσε ή Θελξιόπη II αρ. Πα- 
ράσκευά, τό γένος Ιΐανάγου 
Διαβι,βάζομεν τά θερμά συλ
λυπητήριά μας είς τά παιδιά 
της Αγησίλαον Παρασκευάν ώ- 
τορινολαριγγολόγον καί τήν σύ
ζυγόν του ’.Ηρώ ΙΙαρασκευά ώς 
καί είς τούς αδελφούς της Ειρή
νην καί Μανώλην ΙΙαντελίδη καί 
11. Πανάγον.

- - Άγγέλλομεν μετά ί,ύπης 
μας τόν θάνατον τής συζύγου τοΰ 
πατριώτου μας Δημητρίου Τσίλ- 
λερ Μαρίας. Τόν σύζυγόν της καί 
τά παιδιά της ώς καί τούς λοιπούς 
συγγενείς συλλυπου^ιεθα θερμά.

— ’Αγγέλλομεν μετά μεγάλης 
λύπης μας τόν αιφνίδιον θάνατον 
τοΰ πατριώτου μας Δημητρί
ου Χατζηαντωνίου, ιατρού. Συλ
λυπούμεθα θερμά τήν μητέ
ρα του Κατίναν, τήν σύζυ
γον, τά τέκνα του ώς καί τούς 
λοιπούς συγγενείς.
ΔΩΡΕΑΙ ’

Ο κ. καί ή κ. Μιχαήλ Χατζη- 
κωνσταντίνου μας άπέστεώαν 
δραχμάς διακοσίας (200) είς 
ινήμην Δημητρίου Χατζηαντωνί
ου υπέρ τοΰ Φιλανθρωπικού τμή
ματος τοϋ Συλλόγου.

Ό κ. Χαρϊτος Μαυρΐκος, έκ 
Ν. Μάκρης μας άπώ-τιιλεν δραχ- 
.ιάς διακοσίας (20,0) πρός ένί- 
σχυσιν της έφημερίδος καί τόν 
ύχαριστοΰμεν θερμώς.

Δ § Α ΛΟ.Γ ΟΣ
Μάρ κουμπάρα τού Γέργη, 

Έννοιωσίς τις, μαρή, τίς μαντι- 
νάδις πού πέρανναν τήν αυγήν; 
Τραόούδινναν κάτι, τραβούδγια 
σαχλαμάριζα κί χαχάνινναν; Κι’ 
έβαλλαν φουνές χάν τούς γάιδα
ρους, κι’ έ?»εαν έναν σουρόν παρ- 
ταλλικές;

— Ήμές, κουμπάραμ μου έν 
ίπήραμουν χαπάριν, γιατί ήμα
σταν πουλλά κουρασμένοι, πού 
μαζεύγαμουν τά μαραλλούγδια 
κι’ έπεσάμ μουν χάν τούς ψόφ- 
γιους. ΕΙσές έκουσιτέ τα τά τρα- 
βούγδια ;

— Ναί, άμί; Γιά νά σοΰ τού 
λέου;

- ”Εμ κι’ άντουν’ πού έλεά- 
σιν;

— ’Έ καϋμένη τζιντζιφγιά πού 
γϋραν τά κλουνιά σου άφΰ τού 
τριμίλλιν ΐσαμ’ ίδώ ήρτην ή μυ- 
ρουδγιά σου».

’Έλεάσιν κ-ι’ έναν σουρόν ιϊλλις 
λουλάδες.

—■ «Υπήγα, νά σ’ άγκαλιαστοϋ 
κι’ αγκάλιασα τούν φούρνουν 
κί γέμισιν ή κόρφους μου 
ζουμιά κί παξιμάδια».
Είπαν κι τ’ άλλου πού λεουσιν 

γιά χουρατά:
«’Έβγα στού παναθούρνν νά σί 

γνέψου μί τού φιγκάριν».
Κι’ έναν σουρόν ιϊ?Λΐς λουλλά- 

δις. Κι’ έθελιν νά βγή ή κουμπά- 
ροιις σου νά τούς κουβαλατήξη 
μί τούν τσιφτγιάν άμ έν τούν ά- 
φηκα γιά νά μήν γίνη κανένα χα 
τά».

— ”Αμ ή λουλλάδα κουμπάραμ 
μου έν εΐνιν άνούς λουγιού.
ΒΑΣΙΑ. ΧΑΤΖΗΣΩΤΗΡΤΟΤ

(ΒΕΟΧΑΡΗ mnim
ΑΘΗΝΑ!
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 ’Υπεύθυνος Τυπογραφείου : 

minmos mowii 
Πάπρου 44—Άθήναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ένυττόχραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν υποχρεωτικά καί τάς 
άττόψεις τής έφημερίδος. Τήν 
εύθύνην τής ακρίβειας καί τοΰ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΩΑΝΝΉΝ ΛΟΤΙΖΙΔΙΙΝ, 

ένταϋθα : Εΰχαρι.στο·ϋμεν θερμά 
διά τήν ιηινεργασίαν σας. Τό δι
ήγημα. ή «Μάσκα» θά δημοσιειιθή 
στό έπόμενο φΰίΛο λόνφ έπικαι- 
ρότητος.

ΚΙΗΗ ΧΛΩΡΑΜΦΑΙΝΙΚΟΑΗ
τό προηγούμενον ψύλλον άνα-Είς ά.......................

φέραμε τά αντιβιοτικό βραχέος φά
σματος, Πενικιλλίνη καί Στρεπτομυ
κίνη.

Αντιβιοτικά μέσου φάσματος, 
σπουδαιότατα εΐναι ή Έρυθρομυκί- 
νη (Έρυθροκίνη) και ή Τυροτρυχί- 
νη\Ή Έρυθρομυκίνη έλήφθη απ’ τόν 
Ερυθρό άκπινομύκητα.

Τά άποτελέσματα τής. χρήσιμο- 
ποιήσεως τής Έρυθρομυκίνης υπήρ
ξανε πολύ ενθαρρυντικά γιά ένα πλή
θος νοσήματα στά όποια ή Πενικιλ- 
λίνη καί ή Στρεπτομυκίνη δέν είχα
νε τόση μεγάλη έπίδρασι.

Ή μικροβιοκτόνος δραστι-κότης 
τής Έρυθρομυκίνης, άπ&ναντι σέ 
πολλά ανθεκτικά στελέχη σταφυλό
κοκκου βρέθηκε ισχυρότερη άπό πολ
λά άλλα άντιβιοτικά,

Σέ λοιμώξεις πού οφείλονται σέ 
σταφυλόκοκκους., στρεποκόκκους, εν
τεροκόκκους καί πνευμονοκόκκους ή 
Έρυθρομυκίνη ένδείκνυται.

Χρησιμοποιήθηκε σέ διάφορες πα
θήσεις, όπως σέ άμοιβάδωσι, έντε- 
ροκολίτδα, περιτονίτιδα, χολοκυστί
τιδα, άμυγδαλίτιδσ, ψαρυγγίτιδα, 

ι ωτίτιδα, μαστοειδίτιδα, τράχωμα, 
. δοθιήνωση ψευδάνθρακα, βρογχίτι
δα, βρογχεκτασία, κυστίτιδα, προ- 
στατίτιδα, βλενόρροια, διφθερίτιδα, 
οστρακιά μέ άξιόλογα θεραπευτικά 

, άιτοτελ έσ μ ατα.
Κυκλοφορεί σέ δισκία, κοκκίο: 

πρός παρασκευή εναιωρήματος, ενέ
σεις, άλοιφές. δερματικές καί οφθαλ
μικές καί ύπό Παιδιατρικές μορφές.

Παρενέργειες άναφέρθησαν γα- 
στρεντερικές διαταραχές, ήπατικές 
βλάβες.

) Σέ ελαφρές περιπτώσεις διαφόρων 
παθήσεων δέν πρέπει νά γίνεται κα- 
τάχρησς Έρυθρομυκίνης ή ά?Λων αν
τιβιοτικών, γιατί μία παραπεταμένη 
χρησιμοποίηοίς των, μπορεί νά άνα- 
πτύξη ανθεκτικούς μικροοργανι
σμούς.

Πολλοί διατείνονται πώς ή Έρυ- 
θρομυκινη εΐναι τό όλιγώτερον ταξι
κόν τών συνήθως χρησιμοποιούμενων 
αντιβιοτικών.

, Ή Τυροτριχίνη απομονώθηκε άπ’ 
τόν σπορογόνο αερόβιο Βάκιλλο τοΰ 
χώματος, (τού βραχέος βακίλλου).

Επειδή έχει σοβαρές παρενέργει
ες καί εΐναι τοξική (προκαλεΐ αιμό- 
λυσι), γΓ αυτό δέν χρησιμοποιείται 
είς ένέσεις ή άπό τοΰ στόματος, άλ-

λά μόνον τοπικώς καί έξωτερικώς.
Ένδείκνυται σέ τραύματα, διά τήν 

τοπικήν θεραπείαν λοιμώξεων στόμα
τος, σέ διανοίξεις άποστημάτων, έλ
κη, εγκαύματα, μολυο-μένα εκζέμα
τα, στοματίτιδες, άμυγδαλίτιδες, 
κολπίτιδες, κυστίτιδες, τριχομονάδες 
κόλπου, ουλίτιδες, πυόρροια, όφθαλ- 
μολογικές παθήσεις, βλεφαρίτιδες, 
έπ ι πεφυκ ί τι δες, δακ ρυ ο κ ι στίτιδες
κ.ά,

Άπ’ τά Αντιβιοτικά εύρέος φά
σματος, ή Χλωραμφαινικόλη (Χλω
ρομυκητίνη, Σ υντοιμυκητίνη) απομο
νώθηκε τό i 947 άπ’ τόν στρεπτομύ- 
κηπα της Βενεζουέλας καί χρησιμο
ποιήθηκε σέ διάφορες μορφές τύφου 
(κοιλιακός, έξανίθηματικός, παράτυ
φος), σέ έντερικές λοιμώξεις, γα- 
στρεντερίτδες, μέ ευνοϊκά άποτελέ-

Έπίσης σέ λοιμώξεις ουροποιητι
κού συστήματος, έπιδιδυμίτιδα, μη
νιγγίτιδα, σηψαιμία, κοκκύτη, ,μι- 
κραβιαική πνευμονία εφαρμόσθηκε 
μέ επιτυχία.

’Αλλά καί σέ μολύνσεις του οφ
θαλμού έπιπεψυκίτιδες, κερατίτιδες,

ΗΙΒΙΓΟΠΗ ΜΜβϊί
did gtas μαθύ&ατά tovs

«Κ α ΐ ί®
σ

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου) I
ΔΕΥΤΕΡΑ 22 Αυγούστου 1922. : λαμβάνουν 

Σήμερα καταφθάνουν πολλοί πρό- ‘ 
ο-ψυγες καί άπό τήν σιδηροδρομικήν 
γραμμήν Άϊδινίου. Έκτος τοΰ σιδη
ροδρόμου οί πρόσφυγες καταφθάνουν' 
καί μέ ότι άλλον μέσον ευρουν. ’Άλ
λοι μέ κάρα άλλοι μέ τά πόδια. Οί 
πλέον τυχεροί εΐναι αύτοί πού έρ“ 
χονται μέ τά τραίνα. Επίσης οί

Πολλοί στρατιώτες πού δεν προ- 
νά μπαρκάρουν στα 

πλοία πού εύρίσκονται οπήν προκυ- 
μαίαν καί στήν μεγάλην σκάλαν τών 
Αγγλικών σιδηροδρόμων τραβούν 
γιά τόν Τσεσμέν. Έκεΐ άπό τις πρώ
τες ήμερες τή,ς ύποχωρήσεως τοΰ 
στρατού μας, ένας λόχος μηχανικού 
έκανε προβλήτα στόν Τσεσμέ, πού 
εύρίσκεται απέναντι στήν Χίον καί 
έτσι άπό έκεΐ μπορούμεν δσοι δέν

τοί μέ ότι μέσον ευρουν. ’Άλλοι μέ 
τά τραίνα άλλοι μέ άλογα άλλοι μέ 
κάρα, άλλοι μέ μουλάρια καί άλλοι 
μέ τά πόδια. Αλλά πώς έχουν κα
ταντήσει οί στρατιώτες μας. Πρό 
πάντων αύτοί πού έρχονται μέ τά 
πόδια. Οί άλλοτε, λεβέντες στρατι
ώτες μάς έχουν μεταβληθή σέ άν- 
θρώπεινα ερείπια. Τά ρούχα των εΐ
ναι κουρελιασμένα τά άρβυλά των 
ξεσχισμένα σέ άθλίαν κατάστασιν. 
Καί αύτοί πού έρχονται μέ τά πόδια 
οί περισσότεροι άπό αύτούς δέν φο
ρούν άρβυλα, ·άλλά έχουν τυλίξει τά 
πόδια των μέ κουρέλια ή μέ τσουβά-

ρ ώ καί βουνά νά μετακι
νώ, μά δέν έχω άγάπη, είμαι ένα 
μηδενικό». Άπ. Παύλος.

Στά Σχολεία οΐ &ιδ)λοι, ανάλο
γα μέ τήν τάξι, άνοίθέτουνε στούς 
μαθητές τους εργασία σχολική στό 
σπίτι, γιά νά καλλιεργήσουνε καί 
'/ άναδείξουνε τήν πρωτοβουλία, τήν 
αυτενέργεια καί τό δημιουργικό πνεΰ 
μα τής άν&ρωπίνης ψυχής.

Εΐναι άπαίτησι τής Παιδαγεογι- 
κής Επιστήμης .καί διδακτικής δέν 
εΐναι δυνατόν καί δέν έπαρκεΐ ό χρό
νος ώστε δλες οί εργασίες νά γίνον
ται μέσα στις σχολικές αίθουσες γιά 
νά μή ταλαιπωρούνται μαθηταί, γο
νείς καί συγγενικά πρόσωπα.

Μιά καί τό ζήτημα έχει έτσι καί 
δέν μπορεί νά γίνη άλλοιώς δηλαδή 
δέν μπορούμε ν’ άποφύγουιμε τήν 
«Κατ’ οίκον εργασίαν τών μαθητών 
μας» άς κυττάξουμε νά δούμε τί στά- 
σι θά πάρουμε εμείς σάν γονείς ά- 
πέναντι στά παιδιά μο.ς καί μέ τί 
τρόπο θά τά βοηθήσουμε ώστε νά 
διεκπαιρεώσουνε καλά, μέ επιτυχία 
τήν άνατεθεΐσαυ στά παιδιά μας ά
πό τό Σχολείο εργασία τής ημέρας.

Αρχική προϋπόθεσις, βάοτ καί 
ρίζα τών σκέψεων καί διαθέσεων μας 
πρέπει νά εΐναι τούτο : ’Ό χ ι 
ν ε ΰ ρ α, οχι, θυμοί, διχι 
σπασμωδικές κινήσεις κΓ ενέργειες, 
όχι βρισιές, καί ξύλο στα παιδιά 
μας, γιατί ό καρπός, βλοον αυτών θά 
εΐναι ή άποτυχία καί τό αποτέλεσμα 
μηδέν.

Ηρεμία, υπομονή, αγαθοσύνη, 
αύτοκυριαρχία καί πρό παντός ’Α
γάπη, γιατί όπως λέγει ό άρχαΐος 
ποιητής .μας Μένανδρος «Α t γ ο 
6 α σ τ ά ε ι ό θ' ν μ ό ς ό
σων άγαποΰνε πραγματικά» κΓ 
ό τραγικός ποιητής Εύριπίδης γρά
φει : «X ω ρ ί ς θυμό κ ά-

Λοιπόν αγαπητοί μου γονείς συγ
κρατήσατε το νευρικό σας, όπλισθή- 
ιέ μέ υπομονή, γιατί όπως γράφει ό 
Γάλλος, παιδαγωγός Ρονσσώ : «Ή

ο ι καρποί της δμως εΐναι 
γλυκείς». Κοίθήσατε δίπλα στά παι
δί σας καί φροντίσατε νά χαλιναγω
γήσετε τά νεύρα σας, νάχετε. Α υ-

σέ μολυνθέντα τραύματα σέ δερμα
τικές μολύνσεις, σέ λοιμώδη νοσή
ματα: τής βρεφικής καί παιδικής ή- 
λΐκίας ή Χλωρομυκητίνη άπεδείχθη 
αποτελεσματική..

Έχει πεδίον δράσεως. στις σαλ- 
μονέλλες δηλαδή στά μικρόβια πού 
πρακαλοΰν στόν άνθρωπο διάφορες 
λοιμώξεις, όπως τόν κοιλιακό τύφο, 
τούς παρατύφους, τίς τροφικές δηλη
τηριάσεις, τις γαστρεντερίτιδες. Έ- 
πίοης στούς μικροοργανισμούς πού 
πρακαλούν τόν έξανθηματικό τύφο, 
έξανθηματικό πυρετό κ.ά.

Στις άρχές τής άνακαλύψεως τής 
Χλωρρμυκητίνης νομίζανε, δπως καί 
διά τά άλλα άντιβιοτικά, δτι δέν θά 
δρά στις σαλμονέλλες. Στήν Μαλαι
σία δμως οί ’Αμερικανοί τήν χορη
γήσανε σέ μερικούς άσθενεΐς πού ύ- 
ποφέρανε απ' τόν πυρετό τής λόχμης 
ή ποτάμια πυρετό, πού χαρακτηρίζε
ται άπό εξάνθημα μέ πυρετό τυφοει
δούς τύπου. Οί 2 άπό αύτούς τούς 
αρρώστους είχανε κοιλιακά τύφο. 
Τότε παρατηρήσανε, δτι ή δράσις 
της, ήτο τόσον ταχεία ώστε δέν συγ- 
κρινότανε μέ άλλο αντιβιοτικό.

Παρασκευάσματα Χλωρομυκηπί- 
νης εΐναι σέ Κάψουλες, ένέσεις, έ- 
ναιωρήματα, δερματικές αλοιφές, 
•κολλύρια οφθαλμικά, όφβαλμικές α
λοιφές, ώτικά διαλύματα, ύττόθετα,.

Παρενέργειες ή Χλωρομυκητίνη. έ
χει εμετό, ναυτία, διάρροια, έξανβή- 
ματα, σταματίτδα. Δύναται νά προ- 
καλέση νευρίτιδες του οπτικού· νεύ
ρου ή καί περιφερική νευρίτιδα μετά 
άπό συνεχή καί μακρά κατάχρησι 
του αντιβιοτικού. Παρατηρηθήκανε 
νοτερά άπό παράλογη χορήγηοι 
Χλωραμυκητίνης, σοβαρές διαταρα
χές τού αίματος μέχρι καί άπλαστι- 
κής άναιμίας, γΓ αύτό επιβάλλεται, 
δπως καί διά τά άλλα αντιβιοτικά, 
νά παρακολουθεΐται ή αιματολογική 
ε’ικών τού ασθενούς, πού λαμβάνει 
τήν Χλωρομυκυτίνη.

Στό επόμενο φύλλο, θά συνεχίσο- 
μεν γιά τά υπόλοιπα αντιβιοτικά εύ- 
ρέος φάσματος, δηλαδή γιά τήν Χλω- 
ροτετρακυκλίνη (Χρυσομυκίνη), τήν 
’ Ο ξντετρακυκλίνη (Τ ερραμυκ ί νη), 
και τήν Τετρακυκλίνη.

ΙΩΑΝίΝΗΣ Π. ΛΟΥ ί-ΖΙΔΗΣ 
’Ιοπρος — Συγγραφεύς

εύρίσκονται σέ τέτοια χάλια πού δέν 
τεριγράφονται. Έκτος τής μεγάλης 
κούρασης έχουν τήν πείνα καί τήν 
δίψαν. Οί κάτοικοι τής Σμύρνης 
προσπαθούν μέ κάθε τρόπον νά τούς 
βοηθήσουν μέ φαγητόν καί μέ νερό. 
Καί άφού συνέλθουν κάπως τότε συ
νεχίζουν τήν πορείαν των, διά νά ευ
ρό υν τό πρώτον πλοΐον νά εμπουν ή 
νά τραβήξουν διά τόν Τσεσιμέ. ’Επει
δή τό σπίτι μας εύρίσκεται στήν 
Πούνταν στήν άρχήν τής πόλεως καί 
άπό έκεΐ ό δρόμος τών φαντάρων πού 
έρχονται γΓ auro καί ή συνοικία 
μας εΐναι ό πρώτος σταθμός ανεφο
διασμού των, λέγω στήυ μητέρα μου 
νά έχει πάντα φαγητόν έτοιμον και 
νά προσφέρη στούς στρατιώτες μας 
τού καταφθάνουν σ’ αύτά τά χάλια.

Αρχίζουν τά σπίτια νά γεμίζουν 
πρόσφυγας έκ του έσωτερικοΰ ωσάν 
τά σπίτια νά είναι ξενοδοχεία. Ε
πειδή τό σπίτι μας εΐναι άρκετά με
γάλο λέγω στήν μητέρα μου νά ά
νοιξη τό σπίτι μας σέ όσους έχουν 
ανάγκην φιλοξενείας εννοείται χωρίς 
πληρωμήν. Στό σπίτι μας δο’οι θά 

ι μείνουν πρέπει καί νά τρώγουν χω
ρίς νά δίδουν δεκάρα. Οί ήμερες εί
ναι κακές. Τί ξέρεις τί μάς επιφυ
λάσσει καί ημάς ή επαύριον. ’Ίσως 
πάθωμεν καί ήμεΐς τά ίδια οτι έπα- 
θαν αυτοί οί δυστυχείς πού μέχρι 
ττρό 10 ήμερων ήσαν ευτυχείς στα 
σπίτια των, καί οτά μαγαζιά των ή 
τά κτήματά των, καί τώρα ευρίσκον- 
ται πρόσφυγες καί πολλοί απτό αι> 
~ρύς κοι.μ,ώντ.ΟΓΐ στους δρόμους, .Ή 
μητέρα μου πού εΐναι μιά εξαιρετική 
γυναίκα καί λυπάται τόν πλησίον μέ 
ενθουσιασμόν δέχεται τήν πρότασίν 
μου. Δόξα τφ θεφ θά μάς περισέ- 
ψουν μερικά πιάτα φαγητόν διά νά 
τά προσφέρωμεν.

’Ένας φαντάρος, πού εΐναι άπό αυ
τούς που έρχονται μέ τά πόδια καί 
εΐναι πολύ ταλαιπωρημένος πέφτει 
πρωΐ - πρωΐ λιπόθυμος έξω άπό τό 
σπίτι μας. Τόν περιποιηθήκαμεν, τόν 
βάλαμεν και έφαγε, καί όταν συνήλ
θε μέ δάκρυα στά μάτια γυρίζει καί 
μάς λέγει, οτι καί άν είπήτε γιά 
μάς έχετε δίκαιον. Ημείς πταίομεν 
που σάς άφίνωμεν και φεύγωμεν καί 
θά μείνετε στό έλεος τού Κεμάλ. 
Αλλά ας δψετε άφ’ ένός ή κυβέρνη- 
σίς μας ·καϊ άφ’ ετέρου ο'ί Σύμμα
χοι μας πού βοηθούν τούς Τούρκους 
Τά λόγια αυτού τού φαντάρου μας 
φέρουν δάκρυα στά μάτια καί σε 
μάς.

Τραβώ γιά τήν έργασίαν μου καί 
περνώ άπό τήν προκυμαίαν. Κόσμος 
πολύς εΐναι έκεΐ. Στρατιώτες, πρό
σφυγες, γυναικόπαιδα, πού θέλουν 
νά φύγουν, καί πού δύσκολα ευρί
σκουν πλοΐον, διότι τά ‘Ελληνικά 
πλοΐα εΐναι επιταγμένα γιά τήν με
ταφοράν τού στρατού μόνον, ένώ τά 
ξένα αρχίζουν σπάνια νά έρχονται 
ένεκεν τών γεγονότων. Μόνον τά κα
ΐκια κάνουν χρυσές δουλειές πού 

πηγαίνουν πρό πάντων στά νησιά Χί
ος καί Μυτιλήνη. Άλλά πόσον κό
σμον μπορεί νά μεταφέρη ένα καΐ
κι ! Φεύγουν 10 καί 500 κατςοφθά- 
νουν που θέλουν νά φύγουν.

Στήν έργασίαν μου ή δουλειά μας 
εύρίσκεται στό φόρτε της.
τής τακτικής μας εργασίας έκτος 
τών ιδιαιτέρων σακιών πού πρέπει 
νά παραλάβω μέ ειδοποίησαν σήμε-

πρόσφυγες. To σπίτι μας εΐνε άρκε
τά μεγάλο και στήν ανάγκην ήμπο- 
ρεΐ νά δεχθή αρκετόν κόσμον, "Ο
ποιος ζητήοη, άπό τήν μητέρα μου 
φιλόξενε ίαν τήν έχει άμέσως. Κοντά 
στήν μητέρα μου 3 γυναίκες, άπό 
αυτές πού ήλθαν, τήν βοηθούν διά 
τήν περίθαλψιν καί τήν τροφοδοσίαν 
αυτών τών ανθρώπων. Μάζεψαν τά 
έπιπλα καθώς καί. τά κρεβάτια διά 
νά έξοικονρμηθή. χώρος, καί κάθε οι
κογένεια στρώνει κάτω ή κάθε 
μιά χωριστά και κοιμάται. Τό ψα- 
γητόν γίνεται σέ μία χύτρα σάν μι
κρό καζάνι. Τό χώλ, ενα πολύ μεγά
λο ωσάν μεγάλη αίθουσα χορού έκεΐ 
έχουν τραβηχθή τά έπιπλα καί στρώ 
νεται άπό τήν άκρη ώς τήν άλλην μέ 
τραπεζοιμάνδηλα. Έκεΐ κάτω τρώ- 
γομεν, και μετά κοιιμώιμεθα όλοι 
στρωματσάδα. Εύτυχώς εΐνε κσλο- 
(Συνέχεια στήν 4ην σελίδα)

0! ΤΡΕΙΣ ΜΑΓΟΙ
’Εκτός

ζουν όσες ποσότητες σύκα ύπάρχουν 
καί αύτά πρέπει έγώ νά τά αποθη
κεύω, σέ ιδιαίτερην άποθήκην πλάϊ 
έκεΐ πού βάζω τά σακιά τής σταφί- 
δος. ’Αρχίζουν λοιπόν νά καταφθά
νουν σήμερον καί σύκα. Τά μάτια 
μου πρέπει νά εΐναι 14 νά προσέχω· 
πού πρέπει νά σταλούν οΐ διάφορες 
παρτίδες. Οί αραμπάδες πιάνουν 
μιά τεράστιον ούρά άπό τό Κανάκι 
πού εΐναι τά γραφεία μοίς καί έπί 
τής οδού Παραλλήλου καί φθάνουν 
σχεδόν έως τό ύψος τού Τελωνείου. 
Οί χαμάληδες πού εΐναι στήν υπη
ρεσίαν μου συνεχώς άδειάζουν τούς 
αραμπάδες άλλά στην ούρά κατα
φθάνουν άλλοι.

Μ’ δλην τήν μεγάλην απασχολή
σω πού έχομεν ή λύπη δέν μάς άφή- 
νει γιά τά γεγονότα. Στό μυαλό 
μας συνεχώς εύρίσκεται τό πρόβλη
μα. Τί θά άπαγίνωμεν δταν έλθουν 
οί Τούρκοι στήν Σμύρνην. Οί διαδό
σεις περνούν καί δίνουν. "Άλλος λέ
γει οτι θά σταματήση ό στρατός 
μας έκεΐ όπου ή συνθήκη τύν Σε
βρών καί ότι θά άναλάβουν οί αξιω
ματικοί τής Άμύνης. Αύτούς πού εϊ- 
χε διατάξη ή κυβέρνη,σις δταν τό 
1920 κατέλαβαν τήν αρχήν. Άλλοι 
λέγουν ότι ό Κεμάλ θά μάς φερθεί 
καλά, ώς Ευρωπαίος. ’Αλλοι δια
δίδουν ότι συμμαχικά στρατεύματα 
θά άποβιβασθούν στήν Σμύρνην διά 
νά προφυλάξουν τούς. ‘Έλληνας άπό 
σφαγάς κ.λ.π. Καί άλλες πολλές δι
αδόσεις κυκλοφορούν άλλά ή πραγ- 
ματικότης είναι μία δτι ό στρατός 
μας φεύγει πανικόβλητος καί τό μέλ
λον δΓ ημάς φαίνεται νά εΐναι ζο
φερόν. Σήμερον αί άπο,θήκαι καί τά 
γραφεία έφοδιάσθησαν μέ πυροσβε
στήρες καί πυροσβεστικούς σωλήνας 
διά κάθε ενδεχόμενον. Τό βράδυ πού 
πηγαίνω στό σπίτι εύρίσκω τούς 
πρώτους πρόσφυγας.

ΤΡΙΤΗ 23 Αύγουστου 1922. Τό 
σπίτι έχει άρχίσει νά δέχεται πρόσ
φυγας. ‘Ο καθείς διηγείται άπό ποΰ 
κατάγεται καί τί εΐδε στόν δρόμον 
πού ήρχετο. Οί περισσότεροι φαίνε
ται πώς ήσαν άνθρωποι ευκατάστα
τοι οπό μέρος των. Τώρα δμως εΐνε

ΧΡΥΣΟΥΑΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ — ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
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ρει νά κόμη to παιδί σας μόνο του, 
αφήσατε το νά κόμη, μήν έπεμβαίνε
τε άκαιρσ καί μέ ζημία γιά νά δεί
ξετε τήν σοφία τής ηλικίας, τής πεί
ρας καί τής μορφώο-εώς σας. Μάθε
τε νά περιμένετε τήν κατάλληλη οπι- 
γμή, δταν το παιδί σας πραγματικά 
πελαγώνει καί δέν τά βγάνει πέρο:. 
“Οταν άντιλοιμβάνεσθε δτι δέν μπο
ρεί καί δέν κωλύεται, δηλ, βρίσκεται 
στό αδιέξοδο, τότε αρπάξετε τήν στι 
γμή άπό τά μαλλιά, όπως άρπά&υ 
με τόν πνιγμένο, δταν θέλουμε νά 
τόν σώσουμε καί δώσατε τήν βοή
θεια πού χρειάζεται μέ ηρεμία, υ
πομονή, γελοίο κΓ αγαθή διάθεσι, 
δίχως θυμούς καί νεύρα, δίχως άσκο
πα λόγια καί περιττές ενέργειες. 
Προσέξοπε μόνο μέ τήν έπεμβάσί 
σας νά μή φονεύετε τήν πρωτοβουλία 
κΓ οτύτενέργεια τού παιδιού σας, μέ 
τό νά κάμετε άβουλο, νωθρό, παχύ
δερμο πνευματικά, ρομπότ στά χέρια 
σας γιά νά μή καταντήση Ά ν - 
δ ρ ε ί κ ε λ ο, Μ. α ρ ι ο. ν έ τ - 
τ α. Βοηθήσατε τόσο, δσο νά β·ρή 
τόν προσανατολισμό· του γιά νά βρή 
τόν ορίζοντα τών συλλογισμών καί 
σκέψεων του καί νά προσαράξη οπό 
λιμάνι τής έπιτυχίας καί τής δημι
ουργικής χαράς του. Καί τότε, ά
φού πάρει τήν σωστή γραμμή τής 
πλεύσεως, άφήσαπε νά κυβέρνηση τό 
παιδί σας μόνο του τό σκάφος, τού 
μυαλού του καί νά συνέχιση τήν 
πορεία τής έργασίας του. Τό παιδί 
μας πάντα δέν θά εΐναι μαζί μας.

Θ’ άγωνισθή οτή ζωή του μονάχο 
του μέ τίς δικές του ψυχοπνευματι- 
κές δυνάμεις γιά νά νικήση στόν ά- 
γώνα τής ζωής του. Πρέπει ν’ άπο- 
κτήση, σάν ανθρώπινη προσωπικό
τητα, Πρωτοβουλία, Αυτενέργεια καί 
Μαχητικότητα δική του καί νά μάς 
γίνη ποτέ Ρομπότ καί «Άνθος άρού- 
ρης» γιά τούς άλλους.

Θεσσαλονίκη
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΣΧΑΑΙΔΗΣ

ζΧιδάσ καλός

ΒΜΑ. SVIV5A ΤΠΜ ΧΡΕΤΟΥΓΕΝΝΠΝ 8

Ή γαλοπούλα, μενού απαραίτητο 
σ’ ολα τά μεγάλα συμπόσια εΐναι φα 
γητό άναπόσποαττο άπό τό Χριστου
γεννιάτικο τραπέζι και υποχρεωτικό 
στην 3Αμερική κατά τήν Ήμερα τών 
Ευχαριστιών.

Κ αί μπορείτε νά φαντασθή- 
τε πόσα εκαταμμύρια άπό τά που
λερικά αύτά Θυσιάζονται κάθε χρό
νο γιά νά ικανοποιήσουν τούς καλο
φαγάδες.

Καταγόμενη άπό Την άμεριιαχνική 
ήπειρο, οπού καί ζούσε, έγινε γνω
στή στήν Ευρώπη μετά τήν άνακά- 
λυψι του Νέου Κόσμου. Ζ^εν έχουμε 
ακριβείς πληιροφορίες γιά τό πότε 
είσήχθη γιά πρώτη φορά, άλλα οί 
ειδικοί βεβαιώνουν στι οί πρώτες 
γαλοπούλες προσφέρθηκαν κατά τίς 
άρχές τού δεκάτου έκτου αιώνα στόν 
Ερρίκο Η' τής Αγγλίας.

Στά πανάρχαια χρόνια, πριν ά
κόμα οί άνθρωποι κατακτήσουν Τούς 
άπέραντους λειμώνες καί τ’ άδιαπέ- 
ραστα δάση, γιά νά τά μετατρέψουν 
σέ καλλιεργήσιμες γαΐες, οί γαλο
πούλες ζούσαν κατά εκατοντάδες 
χιλιάδες σ’ δλες τίς Ηνωμένες Πο
λιτείες άιτό τίς δυτικές ώς τίς άνα- 
τολίκές ακτές καί σ’ ενα μεγάλο μέ
ρος τού Μεξικού. Κυνηγημένο καί ά- 
ποδεκατισμένο έπί αιώνες άπό τούς 
λευκούς καί τούς ιθαγενείς, τό πολύ
τιμο αύτό πουλερικό έχει πιά έξα- 
φανισθή άπό τά μέρη πού εΐναι πυ
κνότερος ό πληθυσμός καί ζή άκό
μα σέ μερικές παρθένες περιοχές 
τοΰ Τέξας, τής Καλιψορνίας, τής 
Φλωρίδας καί τής Βιργινίας δπως 
καί σέ μερικά ’ίσως άπαμονωμέ'/α 
μέρη του Μεξικού.

Οί γάλοι ζούν κατά κοπάδια καί

γΓ αυτό ρυθμίζουν τά τής ζωής τους 
ανάλογα μέ τήν έποχή, μεταναστεύ
οντας κατά μάζες κι’ έγκαταλείπον- 
τας τίς βορειότερες περιοχές γιά να 
κατέβουν πρός τίς πλούσιες πεδιά
δες στά νότια τής βορειοαμερικανι- 
κής ηπείρου.

Ακούραστοι καί πειθαρχημένοι 
δέν περπατούν όπου καί δπως νά- 
να, αλλά προχωρούν μ’ ένα κανονι
κό βήμα καί καμαρωτό ϋψος. Οί η
λικιωμένοι άρσενικοί προχωρούν έπί 
κεφαλής, άκολουθούμενοι άπό τις 
θηλυκές κΓ ύστερα άπό τά μικρά, 
πού οι μητέρες τους φαίνονται σάν 
νά θέλουν νά κάνουν ένα φράγμα γιά 
νά τά προφυλάξουν άπό τήν δργή 
τών μεγάλων, πού κάθε τόσο τους 
επιτίθενται καί τά τσιμπούν.

Κατά τή διάρκεια τών αναπαύσε
ων οί γάλοι ψάχνουν γιά τροφή καί 
τρώνε δ,τι βρούνε: σπόρους, ρίζες, 
χόρτα, ένταμα, μαλάκια, σαλιγκά
ρια. "Αν κανένα μικρό ποταμάκι τούς 
φράζη τό δρόμο, οί γάλοι θέλουν αρ
κετόν καιρό — μιά - δυό ήμερες — 
γιά ν’ αποφασίσουν νά τό περάσουν. 
Άφοΰ σταθούν στήν όχθη, έξερευνοΰν 
τά γύρω κΓ οί αρσενικοί στριφογυ
ρίζουν βγάζοντας κάθε τόσο σπριν- 
Υες κραυγές σάν νά θέλουν νά πα
ροτρύνουν ό ένας, τόν άλλο νά επι
χείρηση τή διάβασι. Ξαφνικά φαίνον
ται σάν νά τ’ αποφάσισαν και ανε
βαίνοντας στά πιο ψηλά κλαδιά, όρ- 
μοΰν πετώντας όχι χωρίς δυσκολία 
και πολύ βαρεία άπό τή ιμιά δχιθη 
στήν άλλη>

Άλλα άν τό ποτάμι εΐναι κάπως 
μεγάλο, οί .μεγάλοι δέν έχουν τό κου
ράγιο, ούτε άλλο^οπε καί τή δυνατό
τητα, νά τό περάσουν, κι’ άφοΰ μει-

νουν δυό - τρεις μέρες σά χαμένοι 
άποφασίζουν νά μείνουν όριστικά 
στό δάσος πού θά τύχη νά εΐναι κον
τά στις όχθες.

"Οταν φτάση. στό τέρμα τού ταξι
διού του τό μεγάλο κοπάδι χωρίζε
ται σέ μικρές ομάδες, άποτελούμε- 
νες άδιάφορα άπό αρσενικούς καί 
θηλυκούς, νέους ή γέρους. "Οταν έρ 
χεται ό χειμώνας, τό σεξουαλικό έν
στικτο γίνεται ισχυρότατο καί τότε 
τά δάση άντηχούν άπό τίς στριγ- 
γές κραυγές τών άρσενικών καί τών 
θηλυκών πού πηγαίνουν τό καθένα 
σ’ άναζήτησι τοΰ άλλου, χεσποΰν τό
τε θορυβώδεις καί σκληρές μάχες dt- 
νάμεσα στους άρσενικούς, πού, μέ 
τό λαιμό γυρισμένο πρός τά πίσω, 
τήν ούρα άνοιχτή σάν τού παγωνιού, 
τίς φτερούγες κρεμασμένες πρός τά 
κάτω καί τό λειρί (πού εΐναι κάτω 
άπό τό ράμφος) τεντωμένο καί φου
σκωμένο, όρμουν ό ένας οπόν άλλο 
βγάζοντας ένα χαρακτηριστικό σφύ
ριγμα.

Ό γάλος εΐναι πολύγαμος. °'1 
Θηλυκές γεννούν έως δεκαπέντε αύ- 
γά, μεγάλα καί μέ τσόφλι κίτρινο 
μέ κόκκινες κηλΐδες, σέ μιά άπλή φω 
λιά πού εΐναι φτιαγμένη, μέσα σέ 
μιά τρύπα του εδάφους στρωμένη, μέ 
ξερά φύλλα. Οί μητέρες καταβάλ
λουν μεγάλη, φροντίδα νά κρύψουν τ’ 
ccuya άπό τούς άρσενικούς, πού έ
χουν τήν κακή συνήθεια νά τά σπά
ζουν μέ χτυπήματα τού ρόμβους. 
ΓΓ αύτό καί κρύβονται στό πιο πυ
κνό μέρος τής βλαστήσεως κι’ όταν 
ύποχρεωθούν νά βγουν σ’ άναζήτησι 
τροφής φροντίζουν νά καμουφλάρουν

(Συνέχεια ε&ς τήν 4η σελίδα)

ΠοιοΤ ήταν και άπό πού έρ
χονταν ; _ _ _ _ _

Δέν είναι εύκολο νά άπαντήση 
κάνεις σ’ αύνή τήν έρώτησι, για
τί εκτός άπό τ’ αλλα, οί τρεις αϊ
τοί σοφοί βασιληάδες άναφέρον- 
ται φευγαλέα τά Ευαγγέλια, κα
τά τά επόμενα δέ χρόνια δέν προ 
κάλεσαν τό ενδιαφέρον εκείνων, 
πού επειδή ήταν πλησιέστερα στό 
χρόνο, που γεννήθηκε, ό Χριστός, 
θά μπορούσαν νά κάνουν μιά έ
ρευνα γιά τήν ταυτότητα και τήν 
προέλευσι τών Μάγων.

Ή παράδοσι τούς έδωσε και δ- 
νόματα: Μελχιόρ, Γασπάρ καί 
Βαλτάσαρ. Μιά ένδειξι, αλλά 
καί αυτή αόριστη, γιά τήν προέ- 
λευσί τους μας δίνει ό χαρακτη
ρισμός του. «Μάγοι», πού σήμαι- 
νε τους ασχολούμενους μέ τήν έ
ρευνα τών ουρανίων φαινομένων.

Πράγματι, ή χώρα οπού ήταν 
διαδεδομένη ή μελέτη τών άστρων 
ήταν ή Περσία καί «ατά συνέ
πεια οι Μάγοι είχαν έλθει άπό 
τήν Περσία. Μολονότι είναι μιά 
απλή ύπόθεσι, ή θεωρία αύτή εί
ναι άρκετά πιθανή. Άλλα μιά κι’ 
έρχονταν άπό τήν Περσία πρέπει 
νά έφθασαν στήν Παλαιστίνη, ό
χι μέσα σέ λίγες μέρες δπως εορ
ταζόταν παλαιότερα ή προσκΰνησι 
τών Μάγων στις 6 Ιανουάριου 
(τών ©εοφανείων), πού τήν έορ- 
τάζει καί σήμερα ή Καθολική 
Εκκλησία, οθτε στις 25 Δεκεμ
βρίου πού τήν καθάρισε ή 'Ορθό
δοξη, aU.ii πολύ αργότερα ασφα
λώς. Τό ταξίδι τοΰ Μελχιόρ τοΰ 
Γασπάρ καί τοϋ Βαλτάσαρ θά δι- 
ήρκεσε κατά πάσαν πιθανότητα έ
να χρόνο ίσως καί δύο καί κατά 
συνέπειαν θά έφτασαν στήν Βη
θλεέμ δταν ό ’ Ιησοϋς περπατούσε 
πιά καί μιλούσε.

Κάτι πιο συγκεκριμένο γιά 
τούς Μάγους μάς τό διηγείται δ 
Μάρκο Πόλο, ό μεγάλος Βενε- 
τσιάνος θαλασσοπόρος τοΰ 1200 
στό βιβλίο του «Ό Μιλιούνης». 
Λέει λοιπόν ο Μάρκο, δτι τό 1280 
βρέθηκε σ’ ένα άπό τά ταξίδια 
του στή Σεβάχ, μιά κωμόπολι πού 
βρισκόταν στό βόρειο μέρας τής 
Περσίας. Έκεΐ μιλώντας μέ τούς 
κατοίκους καί τούς προύχοντες 
τής πόλεως, ακούσε νά λένε δτι 
πολλούς αιώνες π.ροτήτερα άπό 
τή Σεβάχ ακριβώς είχαν ξεκινή
σει τρεις σοφοί άνδρες γιά τήν 
Παλαιστίνη, καλεσμένοι άπό ένα 
ουράνιο μήνυμα, πού τούς συνι- 
στοΰσε νά πάνε καί νά προσκυνή
σουν τόν Τίόν τοΰ Θεού πού είχε 
γίνει άνθρωπος. Φυσικά ό Μάρκο 
Πόλο θέλησε νά μάθη περισσό
τερα κι’ έτσι, τοϋ είπαν δτι υπήρ
χαν άκόμη ο τάφοι τών τριών αυ
τών ανθρώπων. Ό Μάρκο πήγε 
νά τούς έπισκεφθη καί μπόρεσε 
νά δή τά σώματα τών τριών σο
φών, που, σύμφωνα μέ τά λόγια 
του, διετηροϋντο θαυμάσια.

Σήμερα δμως στή Σεβάχ, πού 
βρίσκεται σέ μικρή άπόστασι άπό 
τήν πρωτεύουσα τής Περσίας, 
τήν Τεχεράνη, δέν υπάρχουν ’ίχνη 
άπό τούς τάφους αυτούς. Κατά 
συνέπειαν δσο κι’ αν φανή παρά
ξενο, επειδή ξέρουμε τήν ευσυ
νειδησία τοϋ άφηγητού τών ταξι- 
διών τοΰ Μάρκο Πόλο,, (πού ή
ταν ένας συναιχμάλωτός του πού 
έγραφε καθ’ ύπαγόρευσι). μπο
ρούμε νά υποθέσουμε δτι δ Βενε- 
τσιάνος εΐχε πή ψέματα, ή, τό πι
θανότερο εΐχε μεγαλοποιήσει τά 
πράγματα.
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Ό Τάσος όμως —- ό παιδικός 
της φίλος —· κάτι ύποτττεύθηκε 
γιατί τής είπε:

•— Τί πηγαίνεις παρέα μέ τόν 
Στέλιο;

Σάς εΐδα πού μιλούσατε στό 
καντούνι τού μαχαλά σου. Τόν γνω
ρίζεις τόσο λίγο. Πρόσεχε Λενίτσα!

— 'Ο Τάσος ζήλεψε, σκέψτηκε.
Φοβήθηκε μήν τήν μαρτυρίση στον 

πατέρα, γι’ αύτό προψυλαγόταν...
Ό Στέλιος δέν μιλούσε πολύ γιά 

τόν εαυτό του. "Έλεγε πώς δούλευε 
1 πότε σέ ραφτάδικο στον 'Άγιο Τρύ- 

φωνα, πότε άϊβάζης στό Κονάκι.
Ήταν γοητευτικός. Ντυνότανε 

εύρωπαϊκά. Εΐχε αριστοκρατικούς 
τρόπους. Μιά χάρι στίς κ νήσεις. 
‘Ο πατέρας της δμως δέν θα τον 
ήθελε, έναν άγνωστό του. Μά σάν 
κλεβόντανε, μπροστά σέ τελειωμένα 
πράγματα, θάσκυβε τό κεφάλι.

Τό βράδυ, θά κατάφερνε τόν πα
τέρα νά πάνε στον χορό. Έκεΐ, θά 
συναντιότανε μέ τόν Στέλιο καί 
θά πέρνανε τήν άπόφασι....

Αιφνίδια τους ρεμβασμούς της 
διέκοψαν βαρεία βήματα στή σκά
λα. "Ητανε τοΰ πατέρα της.

Στό μπάλο φορούσε ολόλαμπρη 
στολή Αμαλίας.

Σάν χόρεψε μέ τόν Στέλιο, στό 
μέσο τής αίθουσας καλαματιανό., 
συρτό, πόλκα, βάλς, δλοι όρθιοι 
χειροκροτήσανε.

Τούς κυττάζανε μέ ιερή συγκί
νηση όνειρευόμενοι κάτι άπιαστο 
κι’ ασύλληπτο.

Θέλησαν ν’ απομακρυνθούν άυ 
τά άπλετα φώτα.

Βγήκαν απ’ τήν αίθουσα καί γορ 
γά κατέβηκαν τίς μαρμαρένιες σκά
λες, ένώ κρατιότανε σφικτά άπ’ το 
χέρι- . , ,

Στον κήπο πού φωτιζότανε αμυ- 
δρά άπό χάρτινα φαναράκισ άνά
μεσα σέ σερπαντίνες πού κρεμόν- 
τουσαν στρυφογυρίζοντας άπό στη- 
λους, φορώντας τήν μικρή μαύρη: 
βελούδινη μάσκα του μέ τίς αση
μένιες πούλιες, τήν φίλησε.

— Αύριο θά γίνη, τής ψιθύρισε 
στ’ αυτί.

— Ναϊ Στέλιο μου, αύριο συμ
φώνησε μέ σβυσμένη φωνή.

■—- Σά σουρουπώσει θά σέ καρ
τερώ νά φανής καρσί στό Μετόχι. 
•Θά πάμε μέ κλειστή καρότσσ στό 
Χαλκά Μπουνάρι κι’ άπ’ έκεΐ στό 
γκιουζέλ προάστειο Κουκλουτζά. 
'’Έχω νοικιάση σπίτι πάνω άπό 
σπετσαρία. Άπ’ έκεΐ θά στέλνο
με γράμματα τοΰ γέρου σου καί 
θά περί μένομε άπόκρισι.

Τώρα μιά ομάδα άπό εύθυμους 
μεταμφιεσμένους, φορώντας μου
τσούνες, έπέδραμε στό κήπο κάνον
τας πατινάδες μέ βιολιά καί μαν
τολίνα.

Τήν χωρίσανε άπ τόν Στέλιο καί 
τήν βάλανε σέ κύκλο χοροπηδών
τας.

— Πάμε γιά τίς Μεγάλες Τα
βέρνες; θά εΐναι έκεΐ οί Τζελέπη- 
δες καί θά γίνη ζέφκι, φώναξε ένας.

— Πάμε, άποκρίθηκαν κ’ οι άλ
λοι καί χάθηκαν.

Τόν Στέλιο, δέν κατώρθωσε νά 
τόν βρή στό σκοτάδι.

Ανέβηκε τά σκαλιά γιά νά δή 
τόν πατέρα της. Περνώντας άπό 
δωμάτια τής Λέσχης ακούσε επιφω
νήματα θαυμασμού, φράσεις πνι
χτές.

"Εχασε τόν προσανατολισμό 
της.

Άνοίγουτας μιάν τεράστια πόρ
τα, έκπληκτη εΐδε πώς εΐχε μπή σέ 
βιβλιοθήκη. Στό μισοσκόταδο διέ- 
κρινε ράφια όλο βιβλία. Μιά λαμπί- 
τσα πετρελαίου στό βάθος έμενε ά- 
ναμμένη.

Κουρασμένη, συγκινημένη κά- 
θησε σέ μιά πολυθρόνα πού τήν 
τύλιγε μεγάλη σκιά. Μεσ’ τήν από
λυτη ησυχία, μακρυά άπ τήν βοή 
τής αίθουσας τοΰ χορού, ένοιωθε 
ήρεμη.

Άφέθηκε σέ μοναχικούς λογι
σμούς:

— Θέλω νά κοιμηθώ, νά μήν 
σκέπτομαι. Σήμερα δέν θά βάλω 
μακαρόνι κάτω άπ’ τό μαξιλάρι γιά 
νά δώ στ’ όνειρο ποιος θά μού μι- 
λήση. Τοΰ πατέρα μου θά τόν θλί-' 
ψη ή φυγή μου. Θά γίνη σούσουρο. 
Άλλοιώς τήν ήθελε τήν χαρά μου. 
Μέ τιμές καί δόξες. Θά στολίζανε 
τούς τοίχους τής σάλας τού σπιτιού 
μέ χρυσές κλωστές, μέ πρασινάδες 
κισσούς και μυρσίνες...

ΟΙ σκέψεις της κοπήκανε άπότο- 
μα, άπ’ τό θόρυβο τής μεγάλης 
πόρτας πού άνριγε. Καθώς η πολυ
θρόνα τήν έκρυβε, συμμαζεύτηκε ά
θελα γιά νά μήν γίνη αντιληπτή. 
Κάποιοι είχανε μπή στή Βιβλιοθή
κη. Ακούστηκαν δυό φωνές νά μι
λάνε χαμηλά, μιά αντρική καί μιά 
γυναικεία. Ή πρώτη τής φάνηκε 
γνωστή. ’Ήτανε του Στέλιου! Ή 
γυναικεία ποιανής ήτανε; Ή φωνή 
του έδειχνε άλλοιωαένη. Τήν δ (έ
κρινε κάτι σκληρό κι’ αδίστακτο. 
*0 ήχος της εΐχε οξύτητα πρωτά
κουστη γιαυτήν. Είχανε πλησιάση 
πίσω άπ’ τήν πλάτη τής πολυθρό
νας της.

— Τά κατάφερα, έλεγε ό Στέ
λιος στήν άγνωστη. Τής παριστά
νω τόν ερωτευμένο. ’Έπεσε στήν 
παγίδα. ’Έχει χρυσά φλουριά Άγιο 
Κωνσταντινάτα κι’ ό γέρος της 
πολλά μπερικέτια. Θά τσιμπήσουμε 
τήν προίκα. Μόλις τήν βάλω στό 
χέρι, εκείνην θά τήν πετάξω σάν 
φρόκαλο καί θά γλεντήσουμε μα
ζί. Θά φύγουμε κι’ άς μάς ευρουν...

Συνέχεια στό επόμενο

ΙΠΑΗΗΗΪ ΑΑΜΙΡΑΣ 0 ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ 
ΟΥΣΙΩΝ
Ιούλιος 1936 Περιοδ. «’Ακαδη

μαϊκή Ιατρική».
3. ΑΙ ΕΞ ΥΠΕΡΙΤ1ΔΟΣ ΒΛΑΒΑΙ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕ
ΡΑΠΕΙΑ ΑΥΤΩΝ
Περιοδ. «Ασκληπιός» Μάιος 1936 

4. Η ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ
■ ’Έκδ. 1936 Σελίδες 32 μέ πίνα

κες. καί εικόνας.
5. Η ΝΟΣΟΚΟΜΟΣ

Σελίδες 63 μέ εικόνας. ’Έκδ. 
1951.
6 ΠΥΡΕΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑ! ΑΡ

ΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ
Άνακοίνωσις είς ’ιατρικήν Εται

ρείαν ’Αθηνών τό 1936. Άνσδημο- 
σίευσις είς «Ίατρικαί Άθήναι». Κα
τόπιν εις Γερμανικόν ’Ιατρικόν πε
ριοδικόν καί εις ειδικόν Συνέδριον 
είς Αμερικήν.
1. ΑΙ ΠΕΡΙ ΦΥΜΑΤΙΩΣΕΩΣ ΓΝΩ

ΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
Δ ι ατρι β ή έπί Διδακτορ ία 1938.

8. Ο ΟΡΟΣ ΣΥΜΠΤΥΣ IΟΘΕΡΑ- 
ΠΕΙΑ
Άνακοίνωσις εις ’Ιατρικήν Εται

ρείαν τό 1939.
9. ΑΙ ΠΕΡΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡ
ΧΑΙΩΝ
Συιμβουλίδειον βραβεΐον 1942.

10. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙ
ΚΗΣ
«’Ιατρική» Θεσο·αλο·νίκης 1947.

11. Αί ΗΘΙΚΑ! ΑΡΧΑΙ ΤΟΥ ΙΠ
ΠΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
Σελίδες 42.
Περίληψις άνεκοινώθη είς τό Διε

θνές Συνέδριον Ιστορίας τής Ία- 
τοικής εις Αθήνας τό 1 960.
12. ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΑ! ΠΑΡΑΙΝΕ

ΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥΣ 
Περιοδικόν «’Ιατρική» 1949. .

13. ΑΙ ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ Α- 
ΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ
Άνακοίνωσις είς τό 17ον Διεθνές 

Σ υνέδρι ον, ' I σταρ ίας τής ’ I ατρικής 
είς Αθήνας τό 1 960.
14. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ! — ΨΥΧΙΑ

ΤΡΙΚΑ I ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΠΚΑΙ
ΠΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛ- σμα.

ΨΗΦΙΣΜΑ
.. —     -——

Τό Διοικητικόν συμβούλιον τοϋ Συλλόγου Μακρη- 
νών καί Λιβισιαν&ν «Η ΜΑΚΡΗ», συνελθόν έκτάκτως 
έπί τφ Θλιβερφ άγγέλματι τοΰ άδοκήτου θανάτου τοϋ

Ί ω « ν ν ο « Κ. Λαμέρα
Ύφηγητοϋ τής Ιστορίας τής ’Ιατρικής τοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών, μέλους τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου 
τοΰ Συλλόγου καί τοϋ Οικοδομικού Συνεταιρισμού 
«Η ΜΑΚΡΗ», διατελέσαντος καί ‘Αντιπροέδρου τοϋ 
Συλλόγου «Η ΜΑΚΡΗ» κατά τό παρελθόν, έκλεκτου 
καί έπιφανοϋς πατριώτου, έπιτελέσαντος άφιλοκερδώς 
πολλαπλός ύπηρεσίας πρός τούς πατριώτας καί λοιπούς 
συνανθρώπους του,

ΨΗΦΙΖΕΙ
1. Νά άκολουθήσή τήν εκφοράν τοϋ έκλιπόντος σύσ

σωμου τό Διοικητικόν Συμβούλιον.
2. Νά κατατεθή στέφανος επί τής σοροΰ του.
3. Νά έκφωνηθή επικήδειος ύπό τοϋ Προέδρου τοΰ 

Συλλόγου.
4. Νά άναρτηθή ή εϊκών του είς τά γραφεία τοϋ Συλ

λόγου.
5. Νά έπιδοθή τό παρόν ψήφισμα είς τήν οίκογένειάν 

του.
6. Νά δηαοσιευθή διά τής έφημερίδος τοϋ Συλλόγου 

«ΛΙΒΙΣΙ».
Έν Άθήναις τή 20η Μαΐου 1966 

Ό Πρόεδρος Ή Γεν. Γραμματεύς
ΑΝΤ. ΤΖΙΖΗΣ ΑΝΤΙΓ. ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΟΥ

ΨΗΦΙΣΜΑ
Η ΞΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ

ΠΕΝΘΟΣ
Αναδημοσιεύουμε τά ψηφίσματα 

που έξεδόθησαν, έδηιμοσιεύθησαν 
στον ημερήσιο τΰπο γιά τόν αξέχα
στο πατριώτη.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
Τό έπιστημανικό συμβούλιον τοΰ 

Δημοσίου Ψυχιατρείου ’Αθηνών, έπί 
τω θλιβερφ άγγέλματι τον θανάτου 
τού διακεκριμένου συναδέλφου καί 
συνεργάτου

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΕΡΑ.
Ύφηγητού τοΰ1 Πανεπιστημίου Αθη
νών καί Διευθ'υντου Φυματιολογικής 
Κλινικής τού Νοσοκομείου αποφασί
ζει:

1) Νά παρακολουθήση σύσσωμου 
τήν κηδείαν τοΰ έκλιπόντος.

2) Νά καταθέση στέφανον έπί τής 
σοροΰ αύτοΰ

3) Νά άποσπαλή συλλυπητήριαν 
τηλεγράφημα είς τήν οικογένειαν 
TOU

. 4) "Εν έκ τών μελών του νά έκ- 
φώνηση τό.ν προσήκοντα λόγον

5) Νά δημοσιευθή τό παρόν ψήφι
σμα διά τοΰ Τύπου.

Άθήναι, 20 Μαΐου 1966
Ό Πρόεδρος 'Ο Γραιμμοπέυς
Γ. Π1ΣΤΕΥΟΣ Η. ΦΡΑΓΚΟΣ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού 
Ιατρικού Συλλόγου ’Αθηνών συνελ- 

θόν εκτάκτως έπί τφ θλιβερφ άγγέλ- 
μοίτι του άδοκήτου θανάτου τού Ύ-*

ΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟ
ΣΟΦΩΝ
Άνακοίνωσις είς Επιστημονικήν 

Ένωσιν τού Ψυχιατρείου ’Αθηνών 
τό 1961.
15. ΤΟ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΚΟΝ ΠΝΕΥ

ΜΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
Άνακοίνωσις είς τήν ιδίαν "Ενω- 

σιν τό 1962.
16. Ο ΟΡΟΣ ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ ΚΑΤ’

ΑΡ1ΣΤΟΤΕΛΗΙΝ
Άνακοίνωσις εις ΑΓ Πανελλήνιον 

Συνέδριου Ψυχιατρικής.
17. ΑΙ ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΝΩ 

ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 
Διατριβή έπί ύφηγεσία.

18. ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΠΠΟΙζΡΑΤΕΙΟΝ 
ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΚΩ
Άνακοίνωσις είς Επιστημονικήν 

"Ενωσιν του Γεν. Νευραψυχιατρικού 
Νοσοκομείου Αθηνών.
19. ΠΑΡΑΒΙΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΦΙ

ΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Υ
ΠΟΧΡΕΟΣ ΕΩΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΠ
ΠΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
Άνακοίνωσις είς Ίατροχειρουργι- 

κήν Εταιρείαν Αθηνών τό 1963.
Εΐναι άπειρες οι δημοσιεύσεις του 

έπί ιατρικών θεμάτων είς τόν ημερή
σιον καί περιοδικόν τύπον ώς καί αί 
διαλέξεις του είς τάς Αθήνας και 
άλλας πόλεις τής Ελλάδος.

Μέ κλονισμένη υγεία συνέχιζε τό 
έργο του οπόν ρυθμό πού τό εΐχε 
αρχίσει αψηφώντας τόν θάνατο. "Ο
μως ή κάπωσις ήταν ύπερβσλική καί 
ξειπερνοΰσε τά όρια τής αντοχής 
του. Οι τελευταίες δέ διαλέξεις πού 
εδι&ε σέ έπαρχιακές πόλεις τής Ελ
λάδος τον κούρασαν περισσότερο 
καί έπέσπευσαν τό τέλος.

Είναι άδύναταν νά συμπεριληφθή 
■ή πολύτιμη επιστημονική προσφορά 
τού Γιάννη Λαμέρα στον τομέα τής 
Ιατρικής, καί ή βοήθεια πρός τούς 
συνανθρώπους 'στον περιορισμένο 
τούτο χώρο. ’Άς θεωρηθούν όμως τά 
λίγα αύτά λόγια σάν ένας ελάχιστος 
φόρος τιμής στον εξαιρετικό επιστή
μονα, άνθ'ρωπο καί πατριώτη πού 
χάθηκε.

Τό Διοικητικόν' Συμβούλιο του 
Συλλόγου συνήλθε σέ έκτακτη συ
νεδρίαση μετά τήν αγγελία τού θα
νάτου τού άειμνήστου Γιάννη Λαμέ
ρα καί συνέταξε τό παρακάτω ψήφι*  

φηγητοΰ τής ’Ιατρικής τόΰ Πανεπι
στημίου Αθηνών καί έκλεκτου μέ*  
λους τοΰ Ιατρικού Συλλόγου ’Αθη
νών

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΕΡΑ
Ψηφίζει:

1) Νά παρακολουθήση σύσσωμου 
τήν κηδείαν του

2) Νά καταθέση χιλίας δραχμάς 
υπέρ τού ίδρυθησομένου Ταμείου 
Παιδικών Κατασκηνώσεων τών τέ
κνων τών ιατρών

3) ·Νά έκφραση τά συλλυπητήρια 
πρός τήν οικογένειαν τοΰ μεταστάν- 
τος, καί

4) Νά δημοσιευθή τό παρόν διά 
τοΰ Τύπου.

Άθήναι τή 20 Μαΐου 1966 
Ό Πρόεδρος

Γ. ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς 

Ν. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής 

Επιστημονικής Ένώσεως του Δη
μοσίου Ψυχιατρείου Αθηνών, συνελ-· 
θόν έκτάκτως έπί τφ. θλιβερφ άγγέλ- 
μύύΤΐ τού θανάτου τού διακεκριμένου 
συναδέλφου καί συνεργάτου

ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΕΡΑ
Ύφηγητού τοΰ Πανεπιστημίου Αθη
νών καί Διευθυντού τής Φυματιολο- 
γικής Κλινικής τοΰ Νοσοκομείου 

αποφασίζει:
. 1) Νά παρακολουθήση σύσσωμος 

ή Επιστημονική Ένωσις τού Νοσο
κομείου τήν κηδείαν τού έκλιπόντος.

2) Νά καταθέση στέφανον έπί τής 
σοροΰ αύτού.

3) Νά άποσπαλή συλλυπητήριαν

Συνέχεια έκ τής 1η$ σελίδας 
στοι. Τά νεύρα μας τεντώσανε καί 
τά κύτταρά μας γεννηθήκανε ξανά.

-—Μή δειλιάζετε λοιπόν, ξανακού
στηκε ή φωνή νάλέει. Κατεβάτε στή 
γής καί πάρτε στά χέρια σας τίς ε
ξουσίες. Κυβερνήστε τόν κόσμο μέ 
τούς δικούς σας νόμους. Βάλτε δι
κούς σας άρχοντες. Κάντε στρατό 
δικό σας. Κυβερνήστε τόν κόσμο μέ 
δικαιοσύνη. Σταματάτε νά κυττάζε- 
τε τόν ουρανό. Προσκυνήστε τή γής, 
κυβερνήστε τόν κόσμο.

Στρέψαμε κατάχλωμοι στό μέρος 
τής φωνής. Τί ήταν τούτη, ή φωνή; 
Νά ήταν θεϊκή φωνή ή φωνή αγγέ
λου; χάφνου είδαμε τόν. Έωσφό.ρο 
νά μάς, χαμογελάει καί πάλι. Κατα
λάβαμε τήν παγίδα καί φωνάξαμε .μ’ 
όλη τήν δύναμη τής φωνής μας: «Πί
σω μας Σατανά. Άδικα πασχίζεις 
νά μάς βάλεις άπ’ τή μακαριότητα. 
Τούς μάθαμε τούς, δολερούς ο'ου τρό
πους».

Εκείνος κουλούριάστηκε, κουλού
ρι άστηκε κι’ έγινε άφαντος άπό 
μπροστά μας.

Έμεΐς, φιχαριστημένοι πιά πού ξε- 
φύγαμε κι’ άπ’ τούς τρεις πείρα1· 
σμούς, μείναμε νά γευώμαστε τό 
γλυκό όραμα τής Παράδεισος.

Χρόνια καί χρόνια πέρασαν καί ό 
Εωσφόρος δέν ξαναφάνηκε. ΚΓ εί
μαστε σίγουροι πώς δέν θά ξαναφα- 
νή πιά. Δέν εΐχε άλλο πειρασμό νά 
μάς στείλει. 'Έτσι, ζούσαμε ήρεμα 
ώς^τή στιγμή πού ήρθε τό Πνεύμα 
τού Κοοκοΰ καί μάς .μίλησε γιά τόν 
όμορφο κήπο μέ τό χαμομήλι. "Η
ταν γλυκά τά λόγια καί γλυκεία π 
γεύση τής μακαριότητας που μάς 
πρόσφ-ερνε. Κανείς .μας δέν κατάλα
βε πώς ήτανε παγίδα.

Κινήσαμε άμέριμνοι. Καί φτόαα- 
με αμέριμνοι στον κήπο. Οί μικρού
λες μαργαρίτες σκορπίζανε παντού 
μεθυστικό τό άρωμά τους. Καί μεΐς 
ρουφούσαμε-ρουφούσαμε αχόρταγα 
’Ήτανε όμορφα έδώ καί τίποτα δέν 
μάς τάραξε τά νεύμα. Ή γεύση τοΰ 
χαμομηλιού μάς έφερνε γλυκόν ύπνο.

Σέ λίγο δέν άκούγαμε φωνές, ού
τε φωνή εντός μας. 'Όλα φαίνονταν 
όμορφα, όμοια .μέ παραμύθι. ’Έτσι, 
σιγά - σιγά, ξεχάσαμε πώς γύρω 
μας υπάρχουνε άνθρωποι. Τους πει- 
νασμένους, πιά, δέν τούς σκεφτόμο 
στε. ΚΓ οί πόλεμοι δέν μάς τρομά
ζανε. Γιά τούς κακούς άρχοντας δέν 
μάς έννοιαζε, ούτε γιά τούς άδικους 
νόμους.

Οί άλλοι πού .μάς βλέπανε, μάς 
λογαριάζανε πεθαμένους. Ανθρώ
πους δίχως βούληση καί νεύρα. "Ο
μως έμεΐς γελούσαμε στήν τόση πλά
νη. Κανείς, τους δέν κατάλαβε τί δύ
ναμη πού εΐχε τό χαμομήλι!

Καί ζούσαμε αδιάκοπα μέσα στό 
κήπο, μήτε· ζωντανοί μήτε πεθαμέ
νοι, νά γευόμαστε τή γλυκεία γεύ
ση άπό χαμομήλι.

ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Η ΗΪΟΜΑΪΑ
(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος)

πολύ ώριμες τομάτες.

Γιά νά εΐναι καλές καί ώφέλιμες, 
πρέπει νά εΐναι ώριμες καί φρέσκες. 
Τίς αναγνωρίζουμε άπό τό κόκκινο 
γυαλιστερό χρώμα τους καί τήν 
σκληρότητά τους. Νά εΐναι ντούρες, 
σφιχτές.

Καθώς τό κύριο συστατικό τους 
εΐναι τό νερό (94%), οί ντομάτες, δέν 
εΐναι πολύ ιθρεπτικές. 'Εκατόν γραμ
μάρια μάς δίνουν 20 έως 22 θερμί
δες.

Άλλά εΐναι πλούσιες σέ βιταμί
νες Α και C.

Μιά ντοματοσαλάτα, μέ λάδι, εΐ
ναι ένα έξαιρετικό βιταμινούχο ο
ρεκτικό. Καί, καθώς ή βιταμίνη. Α 
εΐναι απαραίτητη γιά τήν ανάπτυ
ξη ή ντομάτα συνιστάται στά παι- 
δά, ήλκίας 5 ετών καί άνω, καί 
στους εφήβους.

Ή βιταμίνη C εΐναι ένα θαυμά
σιο όπλο κατά τής γενικής κοπώσε
ις, τής αδυναμίας, ώρισμένων αρ
θριτικών καί μυϊκών πόνων καί τής 
πυόρροιας.

Γιά νά μήν καταστρέφουμε αύτές 
τις πολύτιμες βιταμίνες (ή βιταμί
νη C εΐναι ιδιαιτέρως εύθραυστη), 
πρέπει νά έτοιμάζουμε τήν ντομα- 
τοσοϋλάτα τήν τελευταία στιγμή, 
χρησιμοποιώντας πάντοτε άνοξείδω· 
το μαχαίρι.

Ή ντομάτα δέν περιέχει ζάχαρι 
καί συνεπώς, δέν βλάπτει τούς δια
βητικούς. Εΐναι επίσης πολύ φτωχή 
σέ αλάτι, γΓ αύτό καί επιτρέπεται 
οπούς υπερτασικούς καί τούς νεφρι
τικούς.

αΈνα άπό τά κυριώτερα πλεονε 
κτήματα τής ντομάτας εΐναι ότι α
νοίγει τήν δρεξι. Ώμή, εΐναι ευχά
ριστη στή θέα καί· στή γεΰσι. Ή 
σάλτσα της κάνει νόστιμα όλα τά 
φαγητά καί ιδιαιτέρως τό ρύζι ή τά 
ζυμαρικά καί έπί πλέον, διευκολύ' ε 
εκείνους πού χωνεύουν δύσκολα τά 
άμυλώδη.

Τέλος, μεγάλες υπηρεσίες προσ
φέρει ή ντομάτα στίς δίαιτες χωρίς 
αλάτι, κάνοντας υποφερτά, άν όχι 
νόστιμα, πολλά ανάλατα φαγητά.

τηλεγράφημα εις τήν οίκογένειάν του
4) Νά δημοσιευθή τό παρόν ψή

φισμα διά τού Τύπου.
Άθήναι, 20 Μαΐου i960

Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς
Π. ΚΟΚΚΟΡΗΣ Ε. ΔΗΜΗΤΡΐΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
KOI NOTHΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

Άριθ. Άποφάσεως 14)1966
Απόσπασμα

Έκ τού πρακτικού τής υπ’ άριθ. 3)1966 συνεδριάσεως τού Κοι
νοτικού Συμβουλίου Ν. Μάκρης. ,

Περίληψις: 
«Άνακήρυξις τοΰ Χαρίτωνος Ί. Μαυρίκου ή Γιαννακού Ε,ύεργέ- 

του τής Κοινότητος».
Έν Ήέα Μάκρη καί έν τφ Κοινοτικφ Καταστήματι, σήμερον 

τήν 30ήν του ιμηνός Μαρτίου τού έτους 1966 ημέραν τής έβδο- 
μάδος Τετάρτην καί ώραν 7ην μ.μ. συνήλθεν είς συνεδρίασιν τό 
Κοινοτικόν Συμβούλιον Νέας Μάκρης. κατόπιν τής άπό 26 - 3 - 
6ό εγγράφου προσκλήσεως τού Προέδρου έπιδοθείσης είς ένα έκα
στον τών Συμβούλων συμψώνως τφ άρθ'ρ. 9'ί τού Δημοτικού καί 
Κοινοτικού Κωδικός. Άφ’ ού διεπιστώθη ότι ύφίσταπσι νόμιμος 
απαρτία, δεδομένου ότι ευρέθησαν ·καί τά έννέα μέλη παρόντα 
ήτοι:

Παρόντες: 1) Γ. Φίλιππας Πρόεδρος, 2) Σ. Τσιλάβης, 3) 
Ί. Μανάβης, 4) Κ. Κλεφτάκης, 5) Κ. Στεργίου, 6) Σ. Παπαδο
πούλας, 7) Μ. Τσακυργιάννης, 8) Έμ,μ. Καραχεωργίου καί 9) 
Μ. Μαίυρΐκος ή Γιαννάκος Σύμβουλοι.

Απών: Ουδείς.
Ό Πρόεδρος έκήρυξε τήν έναρξιν τής συνεδριάσεως καί εί- 

ση γούμενος τό 5ον θέμα τής ήμερησίας διατάξεως έπρότεινεν είς 
τό Συμβούλιον όπως κατόπιν τής δωρεάν άνεγέρσεως έκ βάθρων 
τού Ιερού Ναού τών Ταξιαρχών είς τό νέον Νεκροταψεΐον τής Κοι- 
νότητος υπό τού συμπολίτου μας Χαρίτωνος Ί. Μαυρίκου ή Γιον- 
νάκου εις άνάμνησιν του είς τήν χαίμένην Πατρίδα Μάκρην Μ. Α
σίας τοιούτου Ιερού Ναού, δοττα-νήσο^τος πρός τούτο τό ποσόν 
τών δραχμών τετρακοσίων (400.000) χιλιάδων περίπου, ή Κοι- 
νότης άνακηρύσσει τούτον Ευεργέτην αύτής καί έικάλεσε τό Συμ
βούλιου δπως άποφασίση σιχε,τιικώς.

Τό Συμβούλιον έχον ύ·π’ όψει τά υπό τού Προέδρου ώς άνω 
εκτεθέντα.

’Αποφασίζει όμοφώνως
Άνακηρύσσει Ευεργέτην τής Κοινότητος τόν Χαρίτωνα Ί. 

Μαυρΐκον ή Γιαννάκον άνεγείραντα έξ ιδίων του δωρεάν έκ βάθρων 
τόν Ιερόν Ναόν τών Ταξιαρχών είς τό νέον Νεκροταφείου τής Κοι
νότητας.

Ή παρούσα άπόψασις έλαβεν αύξοντα αριθμόν 14)1966.

Έξαντληθέντων τών θεμάτων τής ήμερησίας διατάξεως λύε
ται ή συνεδρίασις.

Έφ’ ώ συνετάγη τό παρόν πρακτικόν και ύπεγρότψη. ώς έπε- 
ται:

Ό Πρόεδρος Γ. Φίλιππας
Τά .μέλη:

Σ. Τσιλάβης, Ί. Μανάβης, Κ. Κλεφτάκης, Κ. Στεργίου, Σ. 
Παπαδόπουλος, Μ. Τσακυργιάννης, Έμμ. Καραγεωργίου καί Μ. 
Μαυρΐκος ή Γιαννάκος.

Ακριβές Απόσπασμα
Έν Ν. Μάκρη τή 4—4—66 
Ό Πρόεδρος Κοινότητος 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ _  

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ & ΑΗΕΚΔΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΜΔΟΧ ΜΑΣ
Συνέχεια έκ τή; 3η; Σελίδα; 

τό μείγμα εγτνε σφιχτό. Πρόσδε
σε τότε πετμέζι γιά νά τό άραιώ- 
σ)-|, και βάζοντας πότε αλεύρι και 
πότε πετμέζι. £κανε ένα καζάνι 
μουσταλευριά!

Μά τού σφσυγγάτουμ μπόφαϊς 
κι μά τούν γκράσουμ ,ποβπγις 
τούμ. πόρτακουν δπβφηκίξ, τούμ 
μακαρίαμ μποβπις».

Ή παροιμία αύτή έίιέγετο γιά 
τούς υποκριτές πού κάνουν ψεύ
τικους ορκονς μέ τή μεγαλύτερη 
ευκολία κι' έχει τήν προέλευση 
άπ’ τό έξης ανέκδοτο πού διηγεί
ται ή Μαρία τοΰ Μανώλη Κα- 
ράγιωργη :

Ήταν κάποτε μιά γυναίκα πού 
δέν τής άρεσε νά μένη σπίτι της, 
κι’ δλη μέρα γυρνοΰσε στούς δρό
μους. “Ενα βράδυ, δταν γύρισε 
βρήκε τόν αντρα της πεθαμένο. 
Δέν τής έκαμε οβτε κρΰο ούτε ζέ
στη, κάθησε, τηγάνισε τ’ αυγά 
της, έφαγε καλά, ήπιε κρασί, καί 
μόνο έκεϊ πού έτρωγε κι' έπινε 
κουνούσε κάπου - κάπου τό κεφά
λι αναστενάζοντας κι’ έριχνε καί 
μιά ματιά στον πεθαμένο. Σέ 
λίγο μαθεύτηκε στό χωριό πώς 
πέθανε ό άνθρωπος, κι’ έτρεξε 
κόσμος γιά νά τόν κλάψη καί νά 
τον μοιρολογήσει. IIήρε τότε κι' 
έκείνη τή θέσι) της πλάι στον πε
θαμένο, κι’ άρχισε θεαματικά νά 
μοιρολογάη, νά χτυπιέται καί νά 
κλαίη. Μιά γειτόνισσα, πού είχε 
ίδεϊ δλη τήν προηγούμενη σκηνή 
άπ’ τό μισσανοιγμένο παράθυρο 
τοϋ σπιτιού αγανάκτησε, τής εί
πε <>άν μοιρολόι τήν παραπάνω 
φράση, πού έμεινε παροιμιακή.

«Πίττα μπρος κί πίττα πίσου, 
ίνάβγω θέλω νά μιλήσου».

Ή παροιμία αύτή λέγεται γιά 
δσους αφήνουν τή δουλειά τους 
καί τρέχουν απρόσκλητοι γιά ξέ
νες υποθέσεις.

Γιά τό δίστιχο αύτό Uvt τό α
κόλουθο ανέκδοτο :

Μιά μέρα, μιά γυναίκα, έκεϊ 
πού ζύμωνε ακούσε έξω άπό τό 
σπίτι της τίς γειτόνισσές της νά 
κάνουν μεγάλο καυγά. Ή επιθυ
μία της νά πή κι’ έκείνη τό λόγο 
της ήταν τόσο μεγάλη, πού πα
ράτησε σύξυλα, τά μισοπλασμενα 
ψωμιά, καί βγήκε νά. πάρη μέρος 
στον καυγά, λέγοντας αύτή τή 
φράση πού έμεινε παροιμιακή.

“Οταν μαλλώνονν γιά τιποτέ
νια και ξένα πράγματα.

«Γιά τοΰ Πασαρή τις έρνιθις»
Ή παροιμιακή αύτή έκφρασις 

εΐναι τοπική, κι’ έμεινε άπό τό α
κόλουθο περιστατικό πού τό διη- 
γήθηκε δ Β. Τσακιργιάννης:

Κάποτε στό Λιβίσι έκλεγαν τίς 
κότες κάποιου Πασαρή, κι δλος 
ό κόσμος άλλη κουβέντα δέν εί
χε. Δυό άνθρωποι πουχαν ατομι

κές τους διαφορές, στάθηκαν σέ 
μιά γωνιά τοΰ δρόμου, καί συζη
τούσαν έντονα καί χειρονομούσαν. 
Κάποιος περαστικός πού τούς εί
δε, βέβαιος γιά τό θέμα πού τούς 
έκανε νά μαλλώνονν, τούς πλησί
ασε, κ,αί τούς ψιθύρισε, κάνοντας 
τάχα πώς τούς λέει κάτι κρυφό:

— «Γιά τού Πασαρή τίς έρ- 
νιθις, έ;».

«Κατά πού δείχνουν τά κοκιά 
κί μουλονά κι’ ή φλάσκα, μήϊ α- 
πού κιροΰ Λαμπρή, μήϊ τοϋ χρό- 
νουμ Π άσκα».

Ή παροιμία αύτή λέγεται δ'ταν 
σέ μιά υπόθεση δλα δείχνουν δτι 
δέν πρόκειται νά τελειώση ποτέ'.

Γιά τό δίστιχο αύτό διηγούν
ται τό άκόλουθο ανέκδοτο, γνω
στό κι’ άΐαού :

Κάποτε ένας παπάς, μόλις άρ
χισε ή Σαρακοστή, μέτρησε 4.0 
κουκιά, τάβαλε σέ μιά φλάσκα, 
κι’ έτρωγε κάθε μέρα κι’ άπό έ
να, γιά νά μή χάση τίς μέρες. “Ε
κανε τή σκέψη δτι, δταν θάτρωυ 
τό τελευταίο, τήν άλλη μέρα έπρε
πε νά κάνη Πάσχα. Δέν συλλογί- 
σθηκε δμως τήν Παπαδιά. Αύ
τή, πού τόν αγαπούσε και τόν 
φρόντιζε πολύ, όταν εΐδε πόσο 
τού άρέσανε τοΰ παπά τά κουκιά, 
έριχνε κάθε μέρα κι’ ιϊλλα, μέσα 
στή φλάσκα. Ό κακομοίρας δ 
Π απας, βλέποντας πώς τά κουκιά 
δέν τελειώνουν, εΐπε άπελπισμένος 
τήν παραπάνω ιρράοη πού έμεινε 
παροιμιακή.

Η ΗΕΛ ΙΥΝ®ΕΣίΙ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά τόν θάνατον τοΰ αειμνή
στου Ίωάννσυ Λαμέρα, μέλους 
τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ 
Συλλόγου έπρεπε συμφώνως μέ 
τό καταστατικόν νά κληθή <> πρώ
τος έπιλαχών Σύμβουλος δια νά 
καταλάβη τήν κενωθεϊσαν θέσιν. 
Επειδή δμως ήρχοντο έν ίσοψΐ|- 

φία δύο έπιλαχόντες Σύμβουλοι η 
κ. Πελαγία. Ιίαύλοιι, τό γένος 
Κωνσταντίνου ’Εμμεή καί ό 
Νικολάου, έπρεπε να γίνη κ?.ή- 
ρωσις. Κατόπιν αύτής ή ο
ποία έΐ.αβε χώραν '/.am τήν' πρώ- 
την συνεδριάστε τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, μετά τόν θάνατον 
τού άειμνηστου’ΐωάννου Λαμέρα, 
έκληρώθη τό δναμα τής κ. II ελα- 
γίας Παύλου.

'Ως έκ τούτου ή κ. Πελαγία 
Παύλου έκλήθη δι’ επιστολής νά 
καταλάβη τήν κενωθεϊσαν θέσιν 
εϊς τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τοΰ Συλλόγου.

Εις τήν νέαν Σύμβουλον ή έ- 
φημερίς Λ.Ι.Β [ΣΙ εύχεται κα-, 
λήν επιτυχίαν είς τάς προσπάθει
ας τΐ|ς, πρός έπίτευξιν τών σκο
πών τού Συλλόγου.



ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΑ
Ν. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

*0 Σύλλογος απευθύνει διά τής έφημερίδος τήν παρα
κάτω έπιστολή στα μέλη του.

Αγαπητοί συμπατριώτες,
‘Η δράση τοϋ Συλλόγου είναι γνωστή ώς σήμερα σ’ δ- 

- .. - λους δπως και κατά πόσο είναι άπαραίτητη ή ύπαρξή του.
Άλλα ή συνέχιση τής δραστηριότητας του καί ή πραγμα
τοποίηση των σκοπών του έξαρτώνται μόνο άπό τήν θέλη
ση, το ενδιαφέρον καί τή συμπαράσταση τών μελών του.

Τά μέλη του, έκτος άπό τήν προσωπική τους παρουσία 
καί συμβολή, έχουν καί μιά μικρή οικονομική ύποχρέωση. 
Τήν τακτική καταβολή τής συνδρομής τους προς τόν Σύλ
λογο καί τήν εφημερίδα. Τόσο ή μιά συνδρομή δσο καί ή 
άλλη είναι μηδαμινές πού καί ό ασθενέστερος οικονομικά, 
πατριώτης, μπορεί νά τήν καταβάλη χωρίς κόπο. Άλλω
στε ποτέ δέν έξασκήθηκε καμμιά πίεση ή έγινε διακοπή τής 
άποστολής τής έφημερίδος σέ κανέναν πατριώτη παρά σέ 
δσους είχαν τήν «καλή διάθεση» νά τήν επιστρέφουν.

Οί μηδαμινές δμως αυτές ατομικές συνδρομές γίνονται 
δλες μαζί τό αίμα τοϋ Συλλόγου πού τοϋ δίδει τήν απα
ραίτητη δύναμη νά διατηρηθή στή ζωή. Είναι δέ γνωστό 
δτι οί έκδηλώσεις, πού όργανώνει ό Σύλλογος, δέν άποφέ- 
ρουν καθόλου ή έλάχιστα, διότι κύρια μέριμνα του Διοικη
τικού Συμβουλίου είναι ή άποφυγή, κατά τό δυνατόν, προ
σθέτου έπιβαρύνσεως τών μελών διά νά διευκολύνεται πε
ρισσότερο ή άθρόα συμμετοχή του.

Τις συνδρομές του δύναται κάθε πατριώτης νά κατα
βάλη στον εξουσιοδοτημένο είσπράκτορα τοϋ Συλλόγου 
έναντι άποδείξεως ή νά τήν άποστείλη άπ’ ευθείας εις τό 
γραφείου όπότε θά λάβη καί τήν σχετικήν άπόδειξιν.

’Ελπίζουμε δτι ή παράκλησή μας αύτή θάχη ευμενή α
πήχηση σ’ δλους τούς πατριώτες.

ΪΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

ΤΕ

θά στριμωχτοϋμε καί φέτος, 
δπως κάδε χρόνο, κάτω άπ*  τό 
δόλο της εκκλησίας, γιά τή με
γάλη στιγμή. Τήν τραγική στιγμή 
τού θεανθρώπου. Τή στιγμή τής 
Σταυρώοεως.
.. Καί οί πιό άδιάφοροι θά πά
ρουν κι’ αυτοί, μιά θέση. Είναι 
ή ώρα πού φέρνει τις μνήμες. 
Διώχνει τόν πέπλο τού σκεπτι
κισμού καί τής αδιαφορίας... Κι’ 
οί μνήμες γεννάνε χιλιάδες δια
λογισμούς. Κανείς δέν μπορεί 
νά τούς βάλει σέ απόλυτη τάξη. 
Κάποτε τό συναίσθημα τοϋ φό
βου όδηγεί στήν βίαιη παραδο
χή τού υπερφυσικού στοιχείου. 
'Ο θάνατος παγώνει τά νεύρα. 
Τό αβέβαιο χαλαρώνει τις αΙ~ 
οθήσεις. Ή δίψα τής ζωής «α
ναγκάζει» τόν άνθρωπο ν’ αρ
παχτεί άπό στέρεη ρίζα. Γι’ αύ
τό τούτη τήν ώρα, δά πάρουν 
μιά δέση καί οί πιό άδιάφοροι. 
"Ασχετα ποια δά είναι ή τοπο
θέτησή τουε στο χώρο. Ό χώ
ρος είναι ίσως τό έξωτερικό 
στοιχείο. Οι μνήμες είναι ή πά
λη τού έσω ανθρώπου.

Κι’ αύτό έχει σημασία...
Τά μάτια δλων θά είναι καρ

φωμένα στόν ’Εσταυρωμένο. Ό 
'Ωραίος κάλλει παρά πάντων βρο 
τών δά υψώνεται άμορφος στό 
Σταυρό Του. Μπροστά άπό τήν 
'Ωραία Πύλη. Μέ απλωμένα χέ
ρια, λές ν’ αγκαλιάσει τόν κό
σμο. Μέ καρφωμένες τις παλά
μες, λές νά δέεται αιώνια στόν 
Ουράνιο Πατέρα Του γιά τούς 
ανθρώπους.

Τεταμένη ή προσοχή μας. Τά 
νεύρα χαλαρωμένα. Κάποιο αδιό
ρατο αίσθημα πόνου - κι’ ’ίσως 
συναισθηματικής μεταλλαγής - δά 
μας φέρει στήν αδράνεια. "Υστε
ρα, δά έρθη ή ταραγμένη φωνή 
τού λειτουργού νά μάς περάσει 
στό χώρο πού κυριαρχούν οί μνή
μες. Έδω τό ύποσυνείδητο άφί- 
νει ν*  αναδεύεται μέσα μας κά
τι τό ακαθόριστο. Κάποτε παίρ
νει σχήμα. Αύτό τό συγκεκριμέ
νο οδηγεί, δσους έχουν τή δύ
ναμη, στήν αντίπερα δχθη. Στό

Αυτός ό παράνομος λαός, πού 
τόσο τόν εύεργέτησε ό Κύριος, 
τώρα τόν χλευάζει...

— "Εσωσες άπ’ τό θάνατο τούς 
άλλους καί δέν μπορείς νά σώ
σεις τ όν έαυτό..σου; Κατέβα
άπ’ τό Σταυρό κα!_θά πιστέψου
με σέ Σένα. "Αν είσαι βασιληάς 
των ’Ιουδαίων σώ^ε τόν εαυτό 
σου!...

Οί άνθρωποι ζητάνε τό θάμα, 
νά πιστέψουν. Τά υπερφυσικά γε
γονότα τούς συγκλονίζουν. ’Ε
κείνο πού δέν μπορούν νά εξη
γήσουν, τούς θαμπώνει. Ή δύνα
μή τους αιχμαλωτίζεται άπό τό 
παράλογο. Είναι ανυπότακτη. 
Μόνο μέ χειροπέδες μπορούν νά 
δδηγηθοΰν πέρα άπό τό μηδέν. 
Τό υπέρλογο τούς συγκλονίζει, 
άλλα καί τούς τρομάζει. Φο
βούνται τό πέρασμα άπ*  τό μη
δέν, γιατί φοβούνται τόν θάνα
το. Δέν θέλουν νά ξαναγυρίσουν 
στήν άρχή, γιατί αγαπάνε εκεί
νο πού έχουν οί ίδιοι άποχτήσει.

Οί διαλογισμοί τής παρούσης 
ώρας, θά φέρουν δάκρυα στά 
μάτια μας. Θά κυττάμε, τόν ’Ε
σταυρωμένο, περίλυποι. Περίλυ
ποι μέχρι θανάτου.

'Η δψη του θά γίνεται πιό θλι- 
μένη άπό τό κίτρινο φώς τών 
κεριών. Κι’ έμείς θά ψελλίζουμε 
τά λόγια τοϋ ληστή: Μνήσθητ! 
μου, Κύριε, δταν έλθης έν τή 
βασιλεία Σου!...

Οί μνήμες δά έχουν ζωντανέ
ψει μέσα μας τό φρικτό μαρτύ
ριο. Μόνο πού δέν μπορούμε νά 
νοιώθουμε σ’ δλη τήν έκταση 
ούτε τήν τραγικότητα, ούτε τό 
μεγαλείο τής στιγμής. Ή εικό
να τής ύστατης ώρας ήταν α
φάνταστα πιό φριχτή άπό κείνη 
πού έχουμε συνδέσει έντός μας.

'Η άλήθεια είναι άβάστακτη, 
λέει ό Φρανσουά Μωριάκ. Μόνο 
φρίκη μπορεί νά προκαλέσει. 
Καί τέτοια νοιώθαν οί πρώτοι 
χριστιανοί, πού είχαν δεί μέ τά 
μάτια τους τό μαρτύριο τοϋ Ίη-

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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/Μ Bill! '

frargii&jras και άναγνώ- 
dras tns . .
ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

«ΧΑΙΡΕ ΡΑΒΒΙ!»
Ύπό κ. Κ. Π. ΠΑΝΤΕΛΗ

Πέρα, έκεΐ, ένα γύρο στό χεί
μαρρο τών Κέδρων, κατέδηκε ή 
άνοιξη, πιότερο όμορφη, πιότερο 
λουλουδιασμένη. ΚαταξαπλώΘη- 
κε, ραντισμένη λές, άπό παρά
ξενα αρώματα. Μά τούτη τή φο
ρά, κάποια Θεοφόρα θερινή πνοή, 
άργοσερνόταν μέ ταπεινή σύν
θεση, γεμάτη δημιουργικό μυστή
ριο καί σωτήριο πάθος. Καί τά 
πιό ασήμαντα πράγματα δλο- 
τρίγυρα στή Γεθσημανή, πρόσ- 
μεναν μέ ταραγμένη επισημότη
τα τόν ερχομό-τής ανοιξιάτικης 
νύχτας. Κι’ ή νύχτα, μπήκε α
θόρυβη, πλημμυρισμένη άπ’ τό 
βουβό μεγαλείο τών μεγάλων 
στιγμών. Τό πελώριο αύτι τής 
γης ήταν κιόλας έτοιμο ν’ άκρο- 
αστή, μέ άγρια φρίκη, τόν απα
ραίτητο λόγο τής προδοσίας.

Νύχτωσε. Ούτε νυχτοπούλι ά- 
κούγεται, μήτε φωνή άνθρώπου. 
Ή σιοίπη, κατάγεμη άπα πρωτό
γνωρη όρεξη, άργοπλάβει το μέ

ση έτσι, νά μήν ύποκύψη προς 
στιγμή στή γιγάντια έλξη τοϋ 
πειρασμού, b μεγάλος 'Ιεροφάν
της τής αγάπης. 'Ο άκτινοβόλος 
Μελωδός τοΰ καλού καί τής συγ
γνώμης, άκουγε μέσα του ηχηρό 
προανάκρουσμα, τήν άναπόκρου- 
στη εντολή νά Ετοιμάζεται, για
τί λίγο ακόμη καί ή υψηλή πα
ρουσία Του, θάκλεινε, μέ τή συν
ταρακτική ταπείνωση τοΰ σταυρι
κού θανάτου, πάνω στό Γολγοθά.

Κι’ αίφνης, δ τόπος τής προ
σευχής σείστηκε άπό φωνές, 
αντάρες κΓ αναθέματα. Είναι δ 
ίχλος, αάτα - τό άτίβασσο κι’ έπο- 
νείδιστο πλήθος, πού άκολουθεΐ 
τούς Αρχιερείς και Πρεσβυτέ- 
ρους τής φυλής τοΰ -’Ισραήλ. 
Μπρος τους, κώ άνάμεσα άπ’ τό 
σκοτάδι τής έαρινής νύχτας, ξε
χωρίζει ή άπαίσια φυσιογνωμία 
■τοΰ προδότη. Ή στιγμή έχει τό 
πάγκαλο νόημά της. Είναι τό τέ
λος μιάς επίγειας ζωής καί ή ά,ρ-



'Έχω βέβαια τήν συνήθεια νά 
δουλεύω στό σπίτι μου μέ τή "συν
τροφιά τοΰ ραδιόφωνου, άλλα αυ
τό δέν σημαίνει ότι ακούω ΰ,τι λέ
ει τό ραδιόφωνο. Στήν ουσία είμαι 
ραδιοφωνικά άκατατότπστος. Έτσι 
τις ττροάλλες σ’ ενα διάλειμα τής 
δουλειάς μου άκούω ξαφνικά «Είμαι 
ένας Γε-Γε! Τέ! είπα, λουλάς 
θά’ νιν. Μά σέ λίγο άκούω πάλι 
«Είμαι μιά Γε—γέ». Μά δά, και- 
νούργιουν κάμμαν θά’ νιν, σκάφθηκα 
Μά σαν ακόυσα όλη τήν έκπομπή 
κατάλαβα πώς ήταν μία καινούργια 
μουσική μανία τής νεολαίας, θά τό 
ξέχναγα αν δέν τύχαινε νά διαπι
στώσω μερικές μέρες αργότερα πώς 
τό Γε—Γέ έχει σκορπίσει, άττλώ- 
σει, μεθύσει καί θύσει σ’ όλα τά 
μέρη τοΰ κόσμου. 01 Γεγέδες έχουν 
τρυπώσει παντοΰ. Τύφλα ν’ αχούν 
οί Κουκουέδες. Τούς φάγανε.

Επειδή όμως ό Γεγεδισμός εί
ναι μούσι κοχορευτικός και νεολαί
ος κανείς σοβαρός άνθρωπος δέν 
ασχολήθηκε μέ τό φαινόμενο. Λά
θος! Κανείς δέν πήρε το κόπο νά 
σκεφθη πώς τό φαινόμενο δέν άνα- 
φέρεται στή λόξα τής νεολαίας, άλ
λα στή λόξα τών διεθνών σχέσεων. 
’Αφού διαπιστώθηκε δτι τά κεφά
λια τών άνθρώπων στάθηκαν ανίκα
νοι νά φτάσουν σέ μιά παγκόσμια 
συνεννόηση οί νέοι μας αποφάσισαν 
νά χρησιμοποιήσουν τά πόδια καί 
τά κατάφεραν μιά χαρά. Καταπλη
κτική ή συνεννόησι άνάμεσά τους. 01 
Χριστιανοί χρησιμοποιούσαν τό ση
μείο τού σταυρού γιά νά αναγνωρί
σουν ό ένας τόν άλλον. Οί Μασόνοι 
χαρχάλευαν τά δάχτυλά τους. Οί Γε- 
γέδες δέν έχουν ανάγκη άπό τέτοια. 
'Αναγνωρίζει ό ένας τόν άλλον άπό 
ένα χιλιόμετρο μακρυά, ακόμα κΓ άν 
ξεκίνησαν άπό δύο αντίθετα σημεία 
τής υδρογείου. Δέν χρειάζονται νά 
ξέρουν τήν ϊδια γλώσσα γιά νά συ- 
νεννοηθούν καί δέν χρειάζεται νά 
γνωρίζονται άπό καιρό γιά νά πε- 
τάξουν άπό τή χαρά τους -πού συ
ναντήθηκαν. ΚΓ λαλούν καί πετοΰν 
μόλις απαντηθούν.

Δεν ξέρω αν παραπονήρεψε ή 
καρκάλα μας καί κατάντησε ακατάλ
ληλη γιά συνεννόηση, ένώ ή ποδάρική 
αφέλεια τών κανιών ευνοεί μιά εγκάρ
δια συνεννόηση. Μπορεί οί βιολόγοι 
νά σάς πουν δτι ή έξέλιξι τού ανθρώ
πινου οργανισμού έφερε μι ά διακοπή 
στήν επικοινωνία άνάμεσα στό νοΰ 
καί τήν καρδιά, ένώ τά κανιά μας, ε
ξακολουθούν τις σχέσεις τους μ’ αύ
τό τό τρυφερό συναισθηματικό ασκί. 
'Εκείνο που είναι βέβαιο είναι δτι 
τά ποδάρια έβαλαν τά γυαλιά στα 
κεφάλια. Σήμερα οΐ άνθρωποι (εν
νοώ τούς κεφαλόφρονες) δταν βρί
σκονται μαζί είναι δυστυχείς, ένώ 
οί Γεγέδες (έννοώ τούτ ποδαρόφρο- 
νες) δταν συναγελάζονται είναι πα
νευτυχείς.

"Οταν οΐ κεφαλόφρονες μιλούν, 
στις πέντε λέξεις ή μιά είναι «Μή!» 
ή δεύτερη «διαφωνώ» καί ή τρίτη 
«’Απαγορεύεται» καί οΐ άλλες δύο 
είναι συνήθως βρισιές (μιά πρό« 
στυχη καί μιά καθώς πρέπει). "Ο
ταν οΐ ποδαρόφρονες μιλούν χρήσιμο 
ποιούν μόνο φωνήεντα, καί δπως εί
ναι γνωστό βρισιά καί κακομοιριά 
χωρίς σύμφωνα δέν γίνονται. ΚΓ 
άν καμμιά φορά σέ κλωτσήσουν ή 
σέ πατήσουν είναι άπό ένθουσιασ- 
μό.

Σ’ όλες τις γλώσσες τοΰ κόσμον 
υπάρχουν εκφράσεις πού χρησιμο
ποιούν τό πόδι γιά νά έκφράσουν 
τό μέγεθος τής βλακείας. Σήμερα 
τό πόδι κλώτσησε τή βλακεία κΓ 
έβαλε γκόλ στόν εγκέφαλο. Ποιος 
είναι εκείνος πού' 5έν θά παραδεχθή 
δτι οί Γεγέδες κί λαλούν κί πετοΰν, 
κ’ εμείς καταπίνουμε τήν μουγκα- 
μάρα μας καί τρωγόμαστε μέ τά 
ρούχα μας καί μαδάμε τό τριχωτό 
τής κεφαλής μας............ .

Γεγές λοιπόν; Καί βέβαια Γε- 
γές... Δηλαδή κουήν- κουήν τό πάω, 
μά δυστυχώς παραμένω... κεφαλό- 
Φρων.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΚΑΟΤΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ
Άπό τό βιβλίο «ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΤΟΥ ΛΙΒΙΣΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ» της
κ. ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΜΟΥΣΑΙΟΥ - ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ.

«Σούς ή ένας σούς ή άλλους, νά 
χάσου ΐβώ τούμ Βαλάσην».

Τήν έλεγαν δταν ήθελαν νά δη
λώσουν ότι πρέπει νά ΰποστηρίζη 
κανείς τό δίκαιό του χωρίς νά εμπο
δίζεται άπό έπεμβάσεις καί συστά
σεις τρίτων.

Γιά τήν προέλευσι τής παροιμί
ας λένε τό έξης ανέκδοτο: Δυο Λι- 
βισιανοί πήγαν κάποτε στήν Πόλη. 
Έκεϊ που τριγύριζαν στους πολλούς 
δρόμους της, έχασε ό ένας τόν άλ
λον, καί στάθηκε αδύνατο νά ξανα- 
βρεθοΰν. Ξαφνικά κάποια μέρα έ- 
τιιχε νά συναντηθούν στήν εκκλη
σία, και μόλις ό ένας είδε τόν άλ
λον, πού τόν έλεγαν Βλάση, ’ άρχι
σε νά τόν φωνάζη γιά νά σμίξουν 
καί νά μή ξαναχαθοΰν Οί γύρω πι
στοί διαμαρτυρήθηκαν γιά τήν Α
νησυχία που προκαλοΰσε καί τού 
φώναξαν «σούς» νά σωπάση. Αυτός 
όμως δέ σώπασε παρά μόνο δταν ό 
φίλος του τόν είδε, και τότε είπε 
στους γύρω τήν παραπάνω φράση 
πού έμεινε παροιμιακή.
«Δέ στραβάρις πού θουροΰ κΓγυ- 
ρεύγουν νκί χορόν».

μεταφυσικό "χώρο·. Οί άλλοι μέ
νουν στήν εξουσία τοΰ συναι
σθηματισμού.

Στό άκουσμα των Παθών Του, 
θά δακρύσουμε!...

—Καί φέρουσιν Αυτόν έπί Γολ
γοθά τόπον... ’Εκεί έσταύρωσαν 
Αύτόν καί τούς κακούργους, δν 
μέν έκ δεξιών δν δέ έξ εύωνύ- 
μων... Καί έδΙδουν Αύτφ πιεΤν 
έσμυρνισμένον οίνον...

Ή μυστική τούτη δράση θά εί
ναι φριχτή. *Η  ϊδια εκείνη πικρή 
γεύση, άπό χολή καί ξύδι, θά α
ναδεύει μέσα μας. Ρίγη θά δια
τρέχουν τό σώμα μας. ’Απερί
γραπτη ή συγκίνησή μας. Δέν 
αντέχει ό άνθρωπος σέ τέτοιες 
οράσεις. ΚΓ δταν μάλιστα έπη- 
ρεάζουν τή δική του ύπάσταση. 
'Όταν έπενεργοϋν στήν έσχατο- 
λογική του πορεία, άνεξάρτητα 
άπό τήν θέλησή του.

Ή ιερή άγανάκτησι θά κάλυ
ψη τήν καρδιά μας γιά τούς 
σταυρωτές Του. Κάποτε θά φτά
σουν σέ παράλογες σκέψεις γι’ 
αυτούς : τήν αίωνία καταδίκη! 
ΚΓ άπό τήν παρούσα ώρα καί 
άπό τόν μέλλοντα χρόνο. Είναι 
οί καταραμένοι. Πρέπει νά εί
ναι οί καταραμένοι !...

"Οταν έναν άνθρωπο πού βρί
σκεται σέ δύσκολη περίσταση τόν 
αναγκάζουν νά κάμει κάτι χωρίς νά 
τδχει κέφι.

Γιά τήν παροιμιακή αύτή Φράση 
διηγούνται καί στό Λιβίσι τή γνω
στή παράδοσι τόϋ γέρου μέ τούς 
καλικάνζαρους. "Ενας γέρος ερχό
ταν κάποτε νύχτα άπό το Βαΐν 
ακτή στα νότια τοΰ Λιβισιοΰ. Στή 
θέσι Αλώνια τής ανίας Παρασκευ
ής κάθισε λίγο. "Οταν σηκώθηκε καί 
πριν πάρει τόν κατήφορο γιά τό Λι
βίσι τού παρουσιάστηκαν οΐ Καλι- 
καντζαριές, καί τόν αναγκάσανε νά 
τραγουδά καί νά χοοεύη ώσπου 
κράξανε οί πετεινοί καί τις έχασε 
άπό. μπροστά του.
«ψάλλιτι παπάδοι, ψάλλιτι»

Γιά τόν οκνηρό άνθρωπο πού τά 
θέλει δλα έτοιμα. Ή παροιμία προ
έρχεται άπό τό γνωστό ανέκδοτο 
τού τεμπέλη, πού ζήτησε να τόν 
θάψουν ζωντανό, γιατί δέν ήθελε νά 
δουλεύη καί νά κουράζεται. Οί γεί- 
τόνοί του τόν έβαλαν ζωντανό στό 
φέρετρο, φώναξαν καί τούς παπά- 
(Συνέχεια ei$ τήν 4ην Σελίδα)

UVUT . Λννοα τρα
βήξανε ν’ άποσπάσουν τόν χι
τώνα πού είχε κολλήσει στις 
πληγές. Γυμνώσανε τό σώμα και 
τό τεντώσανε πάνω σέ δυό χον- 
τροκομένα ξύλα, πού αποτελού
σαν τό Σταυρό.

Καθώς οί δήμιοι χτυποΰσαντό 
σφυρί πάνω στά καρφιά, τό αίμα 
κατακόκκινο τούς έβαψε τό μού
τρο. ’Εκείνοι φτύσανε μέ λύσσα 
προσπαθώντας νά σκουπίσουν τό 
αίμα μέ τήν ξανάστροφη τοΰ χε
ριού τους. Τά σιχαμερά τους σά
λια πέσανε κατά πρόσωπο τοΰ 
’ίησοΰ. Τά σφυριά αρχίσανε τώ
ρα ν’ άνεβοκατεβαίνουν γρήγο
ρα καί θυμωμένα. Σέ λίγο ή κρε
μάλα ύψώθηκε. Καί τό κορμί τοΰ 
’Ιησού λύγισε κάτω άπά τό ίδιο 
του τό βάρος...

Οΐ σταυρωτές, δείξανε φχαρι- 
στημένοι τά σάπια τους δόντια. 
Χαχανίσανε ί Τό χνώτο βγήκε 
βρώμικο, νά μολύνει τόν αέρα. 
Κι’ οί Φαρισαίοι τρίψανε μέ α
πέραντη ευδαιμονία τις καλό- 
θρεμένες κοιλιές τους. Τό έγκλη
μα είχε τελειώσει...

Ό ’Ιησούς ύψωσε τό βλέμμα 
σέ Ικεσία στόν Ουρανό.

— Πατέρα, συγχώρεσέ τους ! 
Δέν ξέρουν τΙ κάμουν, προσευ
χήθηκε.

Καί μεΤς, σέ τούτο τό άκου
σμα, θά σταυροκοπη&οϋμε. ΚΓ 
ίσως ψελλίσουμε τά ίδια λόγια. 
Μπορεί καί νά δακρύσουμε ακό
μη. Τό μαρτύριο καί ή αίτηση 
συγγνώμης διαφοροποιούντήν ψυ
χική μας κατάσταση τοΰ καθη
μερινού βίου’ καί προκαλοΰν έ- 
σωτερικές αναστατώσεις.

***
Αύτές οί άναστατώσεις, γιάνά 

φέρουν «ψυχικό κέρδος», πρέπει 
νά πάρουν συγκεκριμένη μορφή 
στόν ένεστώτα βιοματικό χρόνο. 
Δέν είναι νοητό νά δεχόμαστε νά 
ζοΰμε μόνο μέ τίς συγκινήσεις 
πού γεννάει τό συναίσθημα. Οί 
συγκινήσεις πρέπει νά γίνουν 
πράξη. ΚΓ ή πράξη δέν έπιτρέ- 
πει τήν μεταλλαγή τής ύστατης 
ώρας σέ μιά όμορφη, συγκινητι
κή ζωγραφιά, χωρίς τόν ’Εσταυ
ρωμένο...

Καί φαίνεται πώς αύτή ή πα
ραχάραξη τής σταυρικής θυσίας 
έχει συντελεσθεΐ στις μέρες 
μας. Άλλοιώς πώς νά έξηγήση 
κανείς τά άντιπνευματικά μας 
βιώματα; Αύτή τήν αναισθητική 
αδιαφορία μας στΙς ηθικές έπι- 
ταγές κάποτε φτάνουμε ώς τή 
διαστροφή. Ζητάμε στό άντιπνευ- 
ματικό μας φρόνημα νά δώσουμε 
«χριστιανικά» περίβλημα. ’Έτσι, 
γινόμαστε οί έμποροι τοϋ μαρ
τυρίου τού Ίησοΰ, πού πλουτί
ζουμε άναίσχυντα άπ*  αύτό. Με
ταβάλλουμε τή θρησκεία Του σέ

γακυτερο γεγονός τοΰ-' Ανύρώπου. 
ίΐαντοΰ σιγή καί προσμονή. Μό
νο τό άργό-κουρασμένο, μόνο τό 
σεπτό βάδισμα τοΰ Διδασκάλου 
σέρνεται πάνω στό χόρτο τοϋ κή
που, σαν σύμπτωμα τής επιθανά
τιας άγωνίας Του. Οί μαθητές 
άπό πίσω, κατάκυοτοι άπ’ το ύ
περβολικό βάρος τής αμφιβολίας, 
μέ ταλαιπωρημένο τό σώμα καί 
βαρεία τή ψυχή, Τόν παρακο
λουθούν, αναποφάσιστα, δειλά, 
καθώς τά βλέφαρά τους πάνε νά 
κλείσουν, σιγά-σιγά, τις έντρο
μες κόρες τών ματιών τους. /Ό 
πειρασμός τοϋ ύπνου κατάφερε 
νά τούς κοίμηση κΓ άς άκουγαν, 
λίγο πιό πριν, τ’ άπαλόηχο. τοΰ 
Θεανθρώπου παρακλητικά λό
για: «Μείνατε ώδε καί γρηγορεΐ- 
τε μετ’ έμοΰ». Μόνο δ ΙΙέτρος καί 
τά δύο παιδιά τοΰ Ζεβεδαίου,...ά-
κοδνε τόν γλυκύτατο ψίθυρο τής 
τελευταίας προσευχής. ΚΓ έπειτ’ 
άπό λίγο, καθώς τήν ήυράνια σι
γή τοΰ κήπου θά τήν ταράζη δ 
παλμικός ρόγχος ιών άλλων μα
θητών, σύγκαιρα θά άντηχή ή 
ύστατη ικεσία τοΰ Λυτρωτή, γε
μάτη Ανθρώπινο δέος καί θήΐο 
μεγαλείο: «Παρελθέτω άπ’ έμοΰ 
τό ποτήριον τούτο...».

”Ηταν αδύνατο νά μή μιλή-

θρησκεία σκοπιμότητας καί τυ- 
πολατρείας. Δεχόμαστε αδιαμαρ
τύρητα τήν αδικία πού κάποτε 
οδηγεί στό θάνατο. Γινόμαστε 
σκληροί, τάχα άπό ήθική ακαμ
ψία. Τέτοιες κΓ δλλες παρόμοιες 
διαστροφές άποτελούν τόν πυ
ρήνα στις καθημερινές μας πρά
ξεις.

Λ
Ή Σταύρωση είναι ή ύστατη 

ώρα τοϋ άνθρώπου στό χώρο 
τοΰ απόλυτου μηδέν. Πριν άπ’ 
αύτή ή πορεία του ήταν πορεία 
στό χάος. Τό σύνορο τής γήινης 
ζωής δέν οδηγούσε σέ έσχατο- 
λογική βίωση. "Εφερνε στό τί
ποτα. Ό θάνατος ήταν ό έξου- 
αιαστής. Ό μόνος κυρίαρχος τού 
είναι μας. Ή ανυπαρξία «διέλυε» 
τήν ϋπαρξη.

Τούτος ό θάνατος δεν «έπε- 
νεργοδσε» μόνο στήν ύλη. Έ- 
κάλυπτε καί τήν ψυχή. "Οχι μό
νο σά διανοητική λειτουργία. 
’Αλλά καί σάν μεταφυσική πρα
γματικότητα. Ό άνθρωπος ξανα- 
(Συνέχεισ εϊς τήν 4ην σελίδα) 

χη μιας-τεράστιας νρησΜεια,ς, «σ 
’Ιούδας, άθελά του, χαμένος σ’ έ
να λαβύρινθο τέλειας άγνοιας, θά 
υπογραφή σέ λίγο τό συμβόλαιο 
τής μεγάλης ’Ιδέας. Ό Διδά
σκαλος κατάντικρύ του, καρτερι
κός, γαλήνιος καθώς ηδονίζεται 
άπό ούράνιες ύμνωδίες καί άγάλ- 
λεται γιά τή βοήθεια πού αδυνα
τεί νά Τοΰ προσφέρη δ άλύτρωτος 
Ίσκαριώτης, τό ανώνυμο πλήθος 
μέ τά αναμμένα δαδιά, πού πα
ραστέκει σιμά στους άρχοντες, 
αρχίζει τώρα νά προχωρή προς 
τό μέρος Του/γοργά, ολο καί πιό 
πολύ, ένώ οί αδύνατες φωτοσκιά
σεις στά ιίιχρά πρόσωπά τους, 
φανερώνουν κιόλας τή γοητευτι
κή επίδραση τού κ ευγενικού ανα
στήματος τοϋ τέλειου Ανθρώ
που.

Τό μεγαλείο τής. τραγικότη
τας κοντοζυγώνει στό-κορύφωμά 
του. Ό μαθητής, κάμνει ένα βή
μα μπροστά, άργό, μελετημένο, 
ύπουλο. 'Η μεγάλη συνάντηση τε
λειώνει. Τό Ερπετό τής άνήκου- 
στης προδοσίας άκουμπά τά χεί
λη του, φλογισμένος άπό ψεύτικη 
καταδεκτι/ό’ς-ο στο Πάναγνο 
μάγουλο τοΰ ’Ιησού, καθώς σύγ
καιρα άκούγεται ή κατάπταιστη 
βλαστήμια του|

— Χαΐρε, Ραββί!
Τό μυρωμένο άγέρι τής ’Άνοι

ξης, άρπαξε τό λόγο, τον πέτα
σε μέ αποτροπιασμό, πέρα άπό 
τόν ανοιγμένο κήπο τής Γεθσημα- 
νής τόν ;Ιφερε στά στενορύμια 
καί τις πλατείες, τόν έμπασε στό 
σπίτι τοΰ ήγεμόνα τοΰ τόπου. 
Μπήκε ήδη καί στις φυλακές...

Παντοΰ σχολιαζόταν καί συ
ζητιόταν δ μακάβοιος λόγος. Τε
λευταίος πού άναμάσησε τήν κα
ταχθόνια φράση, ήταν δ Βαραβ- 
βάς. Έπιασε κατόπι τά όγρά σί
δερα, τοΰ παραθυριού κι’ άνά- 
μεσ’ άπό τό βαθύ σκοτάδι τοΰ κε
λιού, άφοΰ έρριξε τό σατανικό 
βλέμμα του στήν άγρυπνη κΓ ά- 
νήσυχη 'Ιερουσαλήμ, θώριασε 
ψηλά τό άστροφορεμένο στερέ
ωμα τής μυροφόρας Άνοιξης καί 
κυριευμένος άπό ένα αλλόκοτο αί
σθημα προσδοκίας, ψέλλισε, άλλη 
μιά φορά, αργά, στοχαστικά:

— Χαΐρε, Ραββί....
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TO ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ&ΠΡΟΚΛΑ
Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ ΕΠΑΘΛΟ ΜΑΡΚΑΣ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ I960

Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου

’Αϊτό τά δωμάτια τοΰ γυναίκωνί- 
τη, βλέπονταν οί λόφοι τής πόλης, 
καί οί Εφτά, νά πρασινίζουν κα
τάφυτοι άπό Ελαιώνες. Ή διαρρύθ
μιση ήταν τέτοια, ώστε, άπό τό 
μπροστινό μέρος τοΰ σπιτιού, νά 
ύπάρχη εύκολη επικοινωνία μέ τόν 
Εξω κόσμο· ενώ στο μέσα μέρος, 
τά μέλη, νά μπορούν νά κινούνται 
άνετα ή νά. κοιτούν χωρίς νά τά 
βλέπη κανείς.

Έτσι, ή μικρή συγγενής τού Τι- 
βερίου, μόλις τόν είδε νά περνά, 
βγήκε στήν έξώθυρα.

—- "Ω, όνειρο τής ψυχής μου, 
τοΰ είπε, γιατί φεύγεις χωρίς πίσω 
σου νά δής αυτή, πού, γιά σένα, 
άπό καιρό λυώνει;

Ό Μικρασιάτης πραιτωριανός 
γεμάτος άπ’ τό βίωμα τόσων κα- 
τακτήσεων, δέν έδωσε καμμιά ση*  
μασία στήν πρόκληση.

Εκείνη τότε, γιά νά τόν τραβή- 
ξη μέσα, έβγαλε μια κραυγή πό
νου, σά νά τήν είχε δαγκώσει φί
δι.

Χωρίς νά χάση καιρό, άπό στορ
γή πιο πολύ καί ανθρωπιά, παρά 
άπό ταπεινές ορέξεις, ό Καλλί- 
στρατος, έτρεξε νά τήν βοηθήση.

— Τί έπαθες; τη ρώτησε.
— Κάτι... Γιατί ρωτάς;
— Γιά νά σέ βοηθήσω...
Μικροκαμωμένη, δροσερή σάν τό 

κρίνο κΓ ώπλισμένη μέ τή ηοητεία 
ματιών, πού μέσα τους καθρεφτιζό
ταν τό μυστήριο, δταν δέν Αναπη
δούσαν οί αστραπές τής φλογερής 
της άγάπης, ή θελκτική ανεψιά τοΰ 
Τιβερίου ήταν τό ζωντανό καλλι
τέχνημα, πού άρχιζε νά προκαλή 
τό μούδιασμα στις αισθήσεις και 
σ’ όλη τήν ύπαρξη τοΰ μεσόκοπου 
Κνδρα.

*Η μικρή εύγενής, μόλις άντιλή- 
φθηκε τήν ταραχή του, άφησε όλη 
τήν τρικυμία της ελεύθερη νά ξε- 
σπάση.

— Μιλάει ή τρέλλα πού άνακο- 
χλάζει στα αίμα μου, έλεγε, ό ττυ- 

φώς τοΰ ήλιου, δέν Εμπόδιζαν μέ 
τή διαφάνειά τους, τά Αρώματα 
τοΰ κήπου νά διεισδύσουν μέσα στό 
δωμάτιο.

Ξαφνικά, Εννοιωσε άπό πίσω 
του, τήν άνάσα κάποιου προσώ
που.

Βαρυεστημένα στράφηκε, γιά νά 
δή· κΓ άντίκρυσε τή νέα, αύτή πού 
τόσο βαθειά είχε πληγώσει λίγο 
πιο πρίν.

— Γιατΐ δέν ησυχάζεις, Επιτέ
λους, παιδί μού;

— Γιατί δέν ήσυχάζω... Τίποτα 
δέ μπορεί νά σέ συγκίνηση όπως 
βλέπω. Δυστυχώς, έπεσα έξω στους 
υπολογισμούς μου, άν καί γνώριζα 
δτι ή φιλοσοφία, πού ακολουθείς, 
είναι ή αίωνία προσπάθεια τοΰ 
πνεύματος, νά πειθαοχήση τή σάρ
κα. 'Η θεωρία σου αύτή, μέ τό νά 
περιφρονή τήν γυναίκα, δηλαδή 
τήν ηδονή και τόν έρωτα καί γενικά 
όλες τις απολαύσεις τοΰ βίου, τό 
μαλακό κρεββάτι, τό νόστιμο πιά
το, τό πολυτελές φόρεμα, είναι σά 
νά περιφρονή καί ιό σκοπό τής 
Εμφάνισης τοΰ ανθρώπου στη γή. 
"Αρα, βγάζει λάθος τούς θεούς..

—- Πώς τά ξέρεις, αλήθεια, όλα 
τής είπε, μέ κάποια συγκρατη

μένη είρωνία ζαρώνοντας ταυτό
χρονα τό μέτωπό του.

,— Άμ, έτσι Εξηγείται τό γεγο
νός ότι, ή μεθυστική προβολή μου, 
δέν κατάφερε νά σέ προξενήση Εν
τύπωση.

— Είσαι, άκόμα, μικρή γιά τέ
τοια.

— Μικρή, έ;.. Αυτό, νά ξέρης 
πώς ήταν, σάν τό ξεχείλισμα τοΰ 
νερού, έξω άπ’ τό ποτήρι..θά σοΰ 
δείξω, δμως έγώ καί ' μάλιστα 
μπροστά στό θείο μου, πόσο μικρή 
είμαι...

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ό Καλλίστρατος, σταμάτησε 
μπροστά στό προάστειο τοΰ τε- 

ιτραγώνου κάστρου τής Ιερουσα
λήμ καί στύλωσε τά μάτια του πά- 

I νω στα κτίρια του. Ή βασιλική £-

Είσηγητής στήν ’Επιτροπή γιά 
τήν απονομή τοΰ Επάθλου τής Μα- 
ρίκας Κοτοπούλη, που δίδεται ώς 
γνωστόν, στήν καλλίτερη καλλι- 
τέχνιδα τής τελευταίας διετίας, ή
ταν ό αγαπητός συμπατρισιτης κ. 
Πλάτων Μουσαίος. Παραθέτουμε πα
ρακάτω τόν πανηγυρικόν λόγον 
του κατά τήν απονομή τού Επά
θλου στήν Εκλεκτή καλλιτέχνιδα 
Βούλα Ζουμπουλάκη όπου Εξιστο
ρεί καί τήν αξιοζήλευτη αύτή σκυτα
λοδρομία στον τομέα τοΰ πνεύμα
τος καί τής Τέχνης.

"Ενα παράσημο πού δίνει ή Πο
λιτεία γιά νά ανταμείψει κάποιον 
γιά τις Εξαίρετες πράξεις του, κι 
αυτό δέν είναι πάντα απαραίτητη 
προϋπόθεση υποτίθεται ότι δέν τό 
δίνει μόνο γι’ αυτό άλλα και γιά 
νά ικανοποίηση καί τήν Κοινή Γνώ
μη, γιατί στήν ουσία ή απονομή 
γίνεται στ*  όνομά της. ΚΓ αν τό 
παράσημο πέσει σέ ανυποληψία τό 
δίχως άλλο δέν φταίει ή Κοινή Γνώ
μη. "Οταν δμως τήν αναγνώριση 
τήν κάνει ή ίδια ή κοινή γνώμη, τό
τε ή άξια της είναι άκατάλυτη. 
"Εκλεισαν κιόλας δεκαπέντε χρό
νια άπό τότε που οι συνάδελφοι 
τής Μεγάλης Μαρίκας άκουοαν τή 
φωνή τής καρδιάς τους, τή φωνή της 
καρδιάς όλων τών ‘Ελλήνων καί 
τής πρόσφεραν τό χρυσό μετάλλιο 
γιά τήν ανεπανάληπτη προσφορά 
της στό 'Ελληνικό θέατρο καί τήν 
πολύτιμη συμβολή της στήν θεα
τρική τέχνη τοΰ ’Ανθρώπου. ~ Τρι
πλή ή άξια τοΰ Μεταλλίου τής Μα
ρίκας, γιατί πέρα άπό τήν καθιε
ρωμένη άξια Ενός παράσημου, κλεί
νει μέσα του καί τήν όλοκληρωτικη 
συντριβή τής συναδελφικής Αντιζη
λίας, καί στήν άφθαρτη χρυσαφέ
νια λάμψη του, αποθανατίζει. οπτι
κά, την άντήχησι παλλαϊκών χειρο
κροτημάτων μισού αιώνα κα· δυο 
γενιών. Τέτοιο παράσημο δεν εΧή*  
τό ταίρι του ούτε στα στήθια 
ζώντων, ούτε στά μουσεία τών επ.- 
ζόντων. Καί ή θυμόσοφη Μαρί·«ή 
πού δέν φαντάζομαι νά είχε ιδιαι- 
-rcpnrixTlun<ri α-τΰ, ιιουσειακή τταρίΧ- 

κερδίσει κανείς τό έπαθλο τρεις 
φορές, σέ τρεις ρόλους διαφορετι
κής ύφής γιά νά πή πώς έφτασε 
στήν καλλιτεχνική περιοχή τής Με
γάλης Μαρίκας.

Τό 1951 ή Μαρίκα Κοτοπούλη 
καρφίτσωνε τό μετάλλιό της στό 
στήθος τής πρώτης της κληρονόμου, 
τής "Ελλης Λαμπέτη γιά τήν αξέ
χαστη ερμηνεία της στήν Κληρονό
μο. ‘Η παράδοσι τοΰ έπαμειβόμε- 
νου Επάθλου )αέρχιζε μέ καλούς οι
ωνούς. Δυό χρόνια αργότερα μία 
άπό τις πιο σημαντικές άξιες τής 
καλλιτεχνικής μας ζωή:ς, πού σύν
τομα έγινε διεθνής, κέρδιζε μέ τή 
σειρά της τό έπαμειβόμενο έπαθλο, 
γιά τήν Ερμηνεία της στήν Δεύτερη 
Γυναΐκα τού Πινέρο. Ή Μελίνα 
Μερκούρη παραδίνε. μέ τή σειρά 
της τό έπαθλο τό 1955 σέ μιά και
νούργια σκυταλοδρόμο τής θεατρι
κής μας πορείας, γιά τήν Ερμηνεία 
της στό έργο «Δϊς Γυναΐκα μου?> 
τήν 'Άννα Συνοδινοΰ. Μιά άλλη 
Αννα θά δώσει τήν ευκαιρία στήν 

’Αντιγόνη Βαλάκου νά παραλαβή 
τό έπαθλο άπό τήν ’Άννα Συνοδι- 
νοΰ για τήν αλησμόνητη Επιτυχία 
της στό Ημερολόγιο τής Άννας 
Φράνκ. Τό πρώτο έργο πού κράτη
σε σέ Ελληνική σκηνή μιά ολόκλη
ρη θεατρική περίοδο. Μά ή ευγε
νία υποχρεώνει καί ή ’Αντιγόνη Βα
λάκου τό 1959 Επιστρέφει τό έπα
θλο στήν "Αννα Συνοδικού πού θρι
αμβεύει στον τομέα τής Αρχαίας 
ι ραψωδίας καί γίνεται ή νεώτερη 
κληρονόμος τής Κοτοπούλη στό 
Αρχαίο Δράμα. Τό Ϊ96Ϊ η Βού
λα Ζουμπουλάκη χάρη στό πολύ
πτυχο ταλέντο της κερδίζει τό έ
παθλο μέ τό 'Απόψε Αυτοσχεδιά
ζουμε, καί ό αώτοσχεδιασμός της 
βαστά ένα χρόνο καί μεταφυτεύεται 
στ° Εξωτερικό. ’Ανεπανάληπτη πε- 
ριπτωσι στην ΐστοοία τών έργων 
του Λουΐτζι Πιραντέλλο. Έν τώ με
ταξύ μιά άλλη Έλληνίς ηθοποιός 
περιοδεύοντας συνεχώς στό Εξω
τερικό, άποδείκνυε ·5τι τό μεγάλο 
πάθος προτιμά τό μικρό δέυας. Μέ 
;Τ'ην ΉΧέκτρέχ τοΟ Σάψοκλή Α Άσ-σα-

ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΒΑΣΙΛ. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αγαπητέ φίλε καί συνάδελφε 
Βασίλη, ό αιφνίδιος θάνατός σου 
μάς έςέπληξε παρ’ δτι έγνωρί- 
ζαμεν άπό μακροΰ χρόνου τήν 
σοβαρότητα τής ασθένειας σου, 
αλλά οέν 'ήΟέλομεν νά πιστεύ- 
σωμεν πώς τόσον προώρως θά 
έγκατέλειπες τήν πρόσκαιρον 
αυτήν ζωήν, τήν, άτυχώς, πλή
ρη μισών καί παθών.

Έπιστεύαμεν δτι μέ τήν άκα- 
τάβλητον Οέλησίν σου, τήν άο- 
κνον δραστηριότητα, σου, τήν 
ηύξημένην δύναμιν άντιστάσεώς 
σου θά έμάχεσο και τόν θάνα
τον καί θά τόν ένίκας.

Κακή καί αδυσώπητος μοίρα 
ήθέλησε νά στέρηση τήν ζωήν 
άπό Έσέ, καί ’Εσέ άπό τήν ά- 
γαπημένην σου μητέρα, τήν 
λατρευτήν σου σύζυγον και τούς 
αγαπητούς σου συγγενείς και 
φίλους.

Τί νά άναλογισθή κανείς άπό 
τήν μακροχρόνιον γνωριμίαν 
μας. Τήν ζωήν είς τήν Σχολήν 
Ε,ύελπίδων καί μετά είς τό ΙΙο- 
λυτεχνεϊον, τήν θριαμβευτικήν 
περίοδον τού νικηφόρου πολέ- 
ίίάυ- ζοτίΈράν Τΐερίοδον Ά*?ίά

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ .
— Άγγέλομεν μετά χαράς 

τούς αρραβώνες τής Δεσποινίδας 
’Αφροδίτης Μ. Χατζηκωνσταν- 
τίνου μετά τοΰ κ. Δημητρίου 
Χανιωτάκη. ■ ·

Διαβιβάζομεν τάς φδχάς καί 
συγχαρητήρια τών μελών τού 
Διοικητικού Συμβουλίου τόσον 
είς τούς μνηστευθέντας όπου και 
είς τούς γονείς Μιχαήλ καί Δέ
σποιναν Χατζηκωνσταντίνου. ■ 
ΔΩΡΕΑΙ

Ή δίς Ειρήνη Σ. θεοδοσιάδου 
μας άπέστειλεν δραχμάς διακο- 
σίας. (200) εις μνήμην τής θελ- 
ξιόπης Παρασκευα ύπέρ τών 
•Φιλανθρωπικών σκοπών τοΰ Συλ
λόγου.

*
Ό κ. Δημήτριος Τσίλλερ μάς 

άπέστειλεν δραχμάς διακοσίας 
(200) είς μνήμην τής συζύγου 

του Μαρίας καί τοΰ αδελφού του 
Νικολάου ύπέρ τών Φιλανθρω
πικών Σκοπών τοΰ Συλλόγου.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΤΣΙΛΛΕΡ

e’Rvixc ά.·κ.όΐί.-η



θέλησή "μου... Τί μέ κοιτάς; τί, αν 
είμαι μικρούλα, άφοΰ ό πόθος είναι 
μεγάλος καί σκοτίζει τό νού μου; 
... Άκουγα νά τραγουδούν τον έρω
τα, διάβαζα νά υμνούν την δύνα
μήν του καί ποθούσα νά τον γνωρί
σω... ’Αλλά μόνο μέ σένα... *Ώ ! 
Μή θέλεις νά μέ διακόψης! 'Αφησε 
νά συνεχίσω αύτή την αλήθεια, πού 
Θορυβεί, νομίζω, τή ψυχή σου, μά 
ξεκουράζει την δική μου...

Συγχρόνως μέ τά τελευταία της 
λόγια, ή ροδαλή παρθένα χωρίς 
δισταγμό, άψαιροΰσε τή χρυσή της 
ζώνη, λευτέρωνε τό υπογάστριό της, 
άπό τις καθιερωμένες λουρίδες τής 
παρθενικής αιδημοσύνης.

Τό άφρόπλαστο κορμί της πρό
βαλλε λαμπαδωτό, οι στητοί κόρ
φοι φρικιούσαν, οί καλλίγραμμες 
λαγάνες έλαμπαν σαν άλάβαστρο, 
τά λαχταριστά της κάλλη δοξολο
γούσαν την ασυναγώνιστη ομορ
φιά της.

" Μ’ ένα της κτύπο τότε, πρόσ
ταζε τις διακριτικές της αύλιτρίδες, 
νά μελωδήσουν άπαλά, τον Ανα
κρεόντειο ύμνο, αστόν τό μουσικό 
σκοπό, πού δονούσε τή ψυχή καί 
συγκλόνιζε τό ένστικτο.

— Τί πάς νά κάνης; τή ρώτησε 
ό Καλλίστρατος.

— Αύτό πού 8έ ©άθελα, μέ κα
νένα τρόπο, νά κάνω μπροστά στην 
αδιακρισία των θαυμαστών μου...

Καθώς άκουγε αυτή την απάντη
σή, ό αύτοκρατορικός φρουρός έρ- 
ριξε άθελα τη ματιά του πάνω στο 
μεγάλο ασημένιο καθρέπτη, πού 
ήταν στηριγμένος άπέναντί του.

Τά γκρίζα μαλλιά, ή κουρασμέ
νη του όψη, τό ώριμο είναι του, 

. έπέδρασαν ανασταλτικά, 'στη στιγ
μιαία έξαψη τού πόθου· κι*  ύστε
ρα, μέ πόνο βαθειά χαραγμένο στό 
πρόσωπό του, σηκώθηκε άπ’ τό κά
θισμα.

— Πού πάς; τον ρώτησε έντρο
μη ή κοπέλλα, ένώ προσπαθούσε νά 
κρύψη σπασμωδικά τή ντροπή της.

*0 Καλλίστρατος χωρίς νά δό
ση άπάντηση, προχώρησε προς τό 
μακρύ διάδρομο. Οΐ πρασινόχρω- 
μες μαρμάρινες κολώνες σ’ όλο τό 
μήκος τής διαδρομής μέ τά κέδρινα 
έπιστύλια, ή χρωματιστή καλο- 
δουλεμένη στέγη, οΐ διακοσμημένοι 
τοίχοι, δλ « 'θύμιζαν’Ελ
λάδα.

Μέ κόπο ανέβηκε κατόπι τά έσω- 
τερικά σκαλοπάτια, πού ήταν στρω
μένα μ’ άνατολικά χαλιά καί μέ 
δέρματα άπό .άγρια ζώα, άπό τί
γρεις καί λεοπαρδάλεις.

■ Γ ιά μία στιγμή, σταμάτησε 
μπρος στα μεγάλα παράθυρα καί 
κοίταξε έξω.

Οΐ μεγάλες μεταξωτές κουρτίνες 
πού κρέμονταν, κατά τρόπο, ώστε 
νά λιγοστεύουν τό εκθαμβωτικό 

χε γίνξϊ, μετά τήν εγκατάσταση 
των Ρωμαίων έπαρχων, έδρα και 
Πραιτώριο μαζί , ξεχώριζε άπ’ δλα 
τ’ άλλα.

’Ή ρωμαϊκή καλαισθησία, έκανε 
δ,τι μπορούσε, για νά δόση στό 
κτιριακό συγκρότημα, μια ξεχω
ριστή χάρη καί μιά επιβλητική ο
μορφιά. Τρεις μεγάλες βαθμίδες, 
στρωμένες μέ καλοδουλεμένα μω
σαϊκά, έφερναν τον έπισκέπτη, 
άπό τό δρόμο, στο μεγάλο περιστύ
λιο τού Πραιτωρίου. Κι’ άπό τις 
δύο πλευρές τοΰ κτίσματος, υπήρ
χαν δύο σειρές άπό μαρμαρένια 
σκαλοπάτια, πού οδηγούσαν προς 
τό εσωτερικό του. Άπό κάβε πλευ
ρά τού πλακόστρωτου, έκτεινόταν 
ένας κήπος, γεμάτος εξωτικά λου
λούδια καί διακοσμητικά χαμόδεν
τρα πού ποτίζονταν άπό καλλι
μάρμαρες λιμνοϋλες μέ συντριβάνια. 
Έτσι έμοιαζε μέ όαση πάνω στο 
άγονο καί άνυδρο ύψωμα.
;:· . - —— ■ (Συνεχίζεται) 

Τ ό π υ ρ ν ά ρ ι ν πλουμισμένο·, είναι χο
ρός συρτός. Άφοΰ αγκαλιαστούν δλοι άπό τούς ώμους Αρ
χίζει το τραγούδι, μέ ρυθμικές κινήσεις έως δτου τελειώ
σουν καί οί δύο στίχοι. Ό πρώτος στίχος επαναλαμβάνεται 
τρεις φορές καί δ δεύτερος επίσης τρεις. Μετά αρχίζει δ 
χορός μέ Ρεφραίν:

Πυρνάριν πλουμισμένο μέ τά χρυσά κλαδιά.
Τά κάλλη σου κυρά μου έν’ τάχει άλλη καμμιά.
Ή 'Ιβριός φουρά φτιρόν τού κιφάλιν του ξηρόν. 
‘Η 'Ιβριός φουρά γελέκιν τού κιφάλιν του πελέκιν.

Πάλιν νά άρχίσου θέλω νά κάμω θάματα 
νά βγάλου τις κουπέλλες πάνω στά δόματα.
’Άς σκάσουν καί άς σπάσουν δσ’ έν’ έρτοϋν νά

[πιάσουν.

Πάλιν ν’ άρχίσου βέλου νά κάμου διαουλιές 
νά βγάλου τις κουπέλλες πάνω στις λιμουνιές.
'Η 'Ιβριός φουρά φτιρόν τού κιφάλιν του πελέκιν. 
Ή 'Ιβριός φουρά φτιρόν τού κιφάλιν του ξηρόν.

Έρριξα τό μήλουν, πάνω στήν μηλιάν (δίς) 
κι’ εϊπημ’ μου πώς θάρθη (τρις) 
κι’ είναι κι’ άλλη μιά (δίς).

’Έρριξα τ ό Μ ή λ ο ν: Χορός καρσιλαμάς. Ό 
πρώτος στίχος επαναλαμβάνεται τρεις φορές καί δ δεύτερος 
δύο.

Έρριξα τού μήλουν (τρις)
πάνω στού χέριν της (δίς) 
στέκει Παναγιά μου (τρις) 
νά γίνου ταϊριν της κί περιστέριν της (δίς).

Έρριξα τού μήλουν (τρις), κι’ εν 
τοΰ διαβόλου κόρη (τρις) 
2μ’ μη μίλησιν (δίς).

αύτο_ ■ θά εΐχε" πολύ μεγαλύτερη ' ά
ξια σαν ζωντανό παρόν στά στήθια 
μιας νέας καλλιτέχνιδας παρά σάν 
πεθαμένο παρελθόν μέσα στην ιερή 
θλίψη ενός Μουσείου. Μέσα άπό τή 
σοφή αύτή σκέψη ξεπήδησε τό Έ
παθλο Μαρίκας Κοτοπούλη. Μά ή 
σκέψη τής Μαρίκας πήγαινε Ακόμα 
πιο μακρυά. Όχι έπαθλο στην κα
μπή τής σταδιοδρομίας, αλλά στη 
μεγάλη άνθοφορία. Τό έκανε έπα- 
μειβόμενο ώστε άπό παλλόμενο 
στήθος σέ παλλόμενο στήθος νά 
διατηρήση τήν ζωντάνια του, γιά νά 
γίνη κίνητρο προόδου. Γιατί μονο 
στην συναγωνιστική πρόοδο μπορεί 
νά ύπαρξη τελείωσι Συναγωνισμός 
όχι μόνο μέ τους άλλους άλλά καί 
μέ τον ίδιο τον εαυτό μας, άλλοι- 
ώς δέν θά’ταν έπαθλο Μαρίκας. 
Τήν θυμάμαι άκόμα στην ’Αντιγόνη 
στό Σιμουν στην Μις Μπά καί στο 
Έκτο Πάτωμα. Τέσσερες ρολοι ό- 
λότελα διαφορετικοί καί ήταν άφθα
στη καί στούς τέσσερες. Πρέπει νά

έκύλισιν (δίς)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ν. Μάκρη

MailUOtlVaCHUiJ Νϋμοίί,ς,ι υ ιυ 
,Παρίσι τό βραβείο τοΰ Φεστιβάλ τών 
’Εθνών καί έδώ παραλαμβάνει τό 
έπαθλο Κοτοπούλη άπό τά χέρια 
τής Βούλας Ζουμπουλάκη. Μά ή ευ
γενία και πάλι υποχρεώνει καί έρ
χεται σήμερα νά τό καρφιτσώσει 
στό στήθος έκείνης άπό τήν οποία 
τό παρέλαβε έδώ καί δύο χρόνια.

Η Βούλα Ζουμπουλάκη κερδί
ζει γιά δεύτερη φορά τό Έπαθλο 
Μαρίκας Κοτοπούλη γιά τό τόσο 
δύσκολο καλλιτεχνικό της επίτευγ
μα στό ’Αγαπημένε μου Ψεύτη. 
Στό έργο αυτό πού μόνο θεατρικό 
έργο δέν είναι, υπάρχουν ωστόσο 
δυο όλοζώντανοι καί δύσκολοι χα
ρακτήρες. Άν βέβαια ξέρομε κα
λά τον Μπέρναρ Σώ, όμως τήν Πα- 
τρίτσια Κάμπελ ελάχιστα τήν ξέρο
με. Πλοκή δέν υπάρχει καθόλου 
καί υπόθεση υπάρχει μόνον έξ υ
φαρπαγής. Ή σκηνική δράση πε
ριορίζεται στά στενά όρια μ<άς πο
λυθρόνας καί στό άμεσο στενό της 
περίγυρο. ’Αλλά υπήρχε καί άλλη 
μεγαλύτερη δυσκολ-’α, ή Κάμπελ δέν 
ήταν μόνο μεγάλη ρολλίστα στό 
θέατρο άλλά καί στην ίδια της τή 
ζωή. Στά γράμματά της υπάρχει 
καί ή κωμωδία καί ή κομεντί καί 
τό εσωτερικό δράμα. ’Άν οτό ’Α
πόψε Αυτοσχεδιάζουμε τού Μυράτ 
ύπήρχε όλόκληρη θεατρική πανο
πλία, στό ’Αγαπημένε Ψεύτη ό η
θοποιός είναι γυμνός. Μοναδικό 
του όπλο ή έκφρασι. Ή Ζουμπου
λάκη κατάφερε νά γίνη Κάμπελ, καί 
νά έκφρασθή μέ ζηλευτή επιτυχία 
καί στά τρία επίπεδα τής κωμω
δίας τής Κομεντί καί ιδιαίτερα τού 
εσωτερικού δράματος μέ μιαν άρ- 
μονική ένελλαγή καί σέ μιά ιένό- 
τητα πού ολοκλήρωσε τό ανολο
κλήρωτο τού έργου, πέρασε τήν 
σκηνή κέρδισε τον θεατή.

Σ’ ένα πανηγυρικό χρειάζεται 
τά φτερά τής υμνολογίας πού εγώ, 
δέν τά έχω. Άς μοΰ επιτρέψει λοι
πόν ή Κυρία Ζουμπουλάκη νά πε
ριοριστώ σ’ αύτή τή σύντομη άλλά, 
ειλικρινή άξιολόγησι τής δουλειάς 
της καί ας δεχθή γιά ΰμνο τό άνό 
θευτο τής ειλικρίνειας μου.

ΠΛΑΤΩΝ Β. ΜΟΥΣΑΙΟΣ

ΦΩΤΟΤΣΙΓΚΟΓΡΛΦΕΙΟΝ
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κατοχής πού άδελφομένοι με 
τήν αρχοντικήν μητέρα σου ά- 
ναμένατε τήν άπελευθέρωσιν διά 
μίαν δνετον καί χαρούμενον ζω
ήν. ■

Και ήλθαν αί ευτυχείς ήμε- 
ραι καί έδημιούργησες οικογέ
νειαν μέ τήν αξιολάτρευτο*/  σύ
ζυγόν σου, άλλά, 'όταν πάλιν ί- 
\ίάγεσο υπέρ τής διατηρήσεως 
τής έλευθερίας τοΰ ’Έθνους, ε
νώ σέ έσεβάσθησαν αί σφαΐραι 
τοΰ εχθρού, ήλύεν ύπουλος καί 
σκληρά ασθένεια, καί σέ 'έπλη- 
ξι.

Άντέστης, μέ θαρραλεότητα, 
τόσον πού εντυπώσιασε καί προ- 
κάλεσε ήΐσθησιν εις δλους.

θά μείνουν ανεξίτηλα εις τήν 
μνήμην μας, ή πραότης σου, ή 
ευγένεια σου, η καλωσύνη σου, 
η καλοπροαίρετος διάθεσίς σου, 
ή πραγματική καί άγνή φιλία 
σου.

Έγκατέλειψες τ·ά άκοσμα εγ
κόσμια καί εφησύχασες.

,Άς είναι έλαφρόν τδ χώμα 
τής Αττικής γής πού θά σέ σκε- 
πάση.

Αίωνία σου ή μνήμη αγαπη
τέ μου Βασίλη.

ΦΩΤΙΟΣ ΚΡΙΤΣΕΛΛΗΣ

ΠΕΝΘΗ
Άπεβίωσεν εις Ίεράπετραν 

Κρήτης τήν 17-12-65 ή Χρυ
σή Ίωαν. Παπαβασιλείου, τό γέ
νος Τσακίρη είς ηλικίαν 110 
έτών. Τούς οικείους της συλ- 
λυπούμεθα έγκαρδίως.

— Άπεβίωσε καί. έκηδεύθη 
δ Αγαπητός πατριώτης μας Νι
κόλαος Τσίλλερ, ιατρός. Εκ
φράζουμε τή βαθειά λύπη μας 
ώς · καί τή συμπάθεια μας ε'ίς 
τήν σύζυγόν του Ελένην, τον 
υίόν του Βασίλειον, τούς αδελ
φούς του Δημήτρων .καί Μιχα
ήλ, Ίωάννην Στέλλαν, ώς και 
λοιπούς συγγενείς.

Άπεβίωσε καί έκηδεύθη τήν 
9ην Φεβρουάριου ή συμπολίτις 
μας Ειρήνη ι,θωμαιδου, τό γένος 
Ίωάννου Στεφάνή.

θερμά συλλυπητήρια είς τον 
σύζυγόν της Ήλίαν θωμαΐδην, 
είς τούς υιούς της θωμάν, Στέ

άφησε χρόνια πριν λίγες μέρες. 
Ό ιατρός, Νικόλαος Τσίλλερ 
πού πρόωρα χάθηκε άπό μιά έ- 
πώδ.υνη άρρώστεια. Ό αξέχα
στος πατριώτης ήταν εξαι
ρετικός ώς επιστήμων καί άν
θρωπος. Άπό το 1920 πού πή
ρε το δίπλωμά του έξασκοϋσε α
κούραστα το ιατρικό επάγγελμα 
μέ ζήλον καί αυτοθυσίαν. Έπ;. 
πολλά χρόνια υπηρέτησε ώς ια
τρός εις τήν Κλινικήν Χρηστο- 
μάνου. Κατόπιν προσέφερε τις 
ιατρικές υπηρεσίες του ώς διευ
θυντής τών Παιδικών Σταθμών 
Αγίου Κωνσταντίνου καί Κολω- 
νοΰ τοΰ Δήμου ’Αθηναίων. Άργό- 
τεραίγινε Διευθυντής τοΰ Παθολο
γικού και Παιδικού τμήματος 
εις τά ’Ιατρεία τοΰ ΙΚΑ επί 
τής Λεωφόρου Αλεξάνδρας δπου 
,ήτο μέχρι τοΰ θανάτου του.

Ό θάνατός του είναι μεγάλη 
απώλεια ήχι μόνον διά τήν οι
κογένειαν του, τούς φίλους καί 
τούς πατριώτας του άλλά κα; 
διά τήν Αθηναϊκήν κοινωνίαν 
είς τήν όποιαν προσέφερε τόσας 
υπηρεσίας.

’Άς είναι ελαφρό τό χώμα 
τής Αττικής γής πού τον σκέ
πασε καί αιώνια ή μνήμη του.

φανον, Γεώργιον καί /Ιωάννην, 
εις τάς θυγατέρας της ΙΙιπίτσα, 
Καλλιόπη?, Μαρίαν, Έλσαν καί 
Εύθαλίαν, είς τήν αδελφήν της 
Μαρίαν καί λοιπούς συγγενείς 
της.

Μετά λύπης άγγέλομεν τόχ 
θάνατον τής συιιπολίτιδός μας 
Μαρίας Ταρνάρη, τό γένος Γε- 
ωργαλίδου. έπισυμβάντα τήν 19. 
Φεβρουάριου έν Αός Άνζελες 
Καλιφορνίας, οπού (ήτο εγκα
τεστημένη.

Είς τον σύζυγόν της Θεόδω
ρον Ταρνάρην, τά παιδιά της 
Βασίλειον καί Ελένην Ταρνάρη 
καί Νικόλαον και Ελένην Παπ- 
πά, τήν άδελφήν της Χρυσίο 
θηβαιοπούλου καί τούς λοιπούς 
συγγενείς της, έκφράζομεν θερ
μά συλλυπητήρια.
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KM Α. ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
Ίωάν. Δροσοττούλου 84—’Αθήνα*

'Υπεύθυνο; Τυπογραφείου:
■ΗΜΤίωΐ ΣΜΜΪΒΣ 
Πάτμου 44—Άθηναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά ένυττόγραφα άρθρα δέν 

εκφράζουν ύττοχρεωτικά και τάς 
άπόψίΐς τής έφημερίδος. Τήν 
ευθύνην τής άκριβείας καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των

ΑΙΗΓΗΛΛΑ ' ' '

Έ Σ Q Π Ο Ρ Γ Α..
■ (Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου)
—Σαν φτάσης έκεϊ πάνω, τοΰ εί

πε, θα βρής ιόν μπάρμπα σου, τον 
γέροντα. Άβακοΰμ. ;

Φίλησε τό χώμα ό ’ I γνάτιος, έκα
με τό σταυρό τον καί πήρε τό λιθό
στρωτο·. Τρεις ώρες άνέβαινε τό φι
δωτό τούτο δρόμο, ώσπου νά φτάση 

■ στην πόρτα τοΰ μοναστηριού.
Σαν τόν είδε ό πορπάρης, ν’· άνη- 

φορίζη στη στροφή τοΰ λιθόστρωτου, 
τοϋδειξε τή βρύση. "Επλυνε τά χέ
ρια του ό ’Ιγνάτιος, ήπιε νερό μέ τό 
τάσι, προχώρησε.

—Ευλόγησαν, πάτερ, είπε καί ύ- 
ποκλίθηκε.

—Ό Κύριος, απάντησε ό καλό
γερος καί συνέχισε τήν προσευχή μέ 
τό κομποσκίνι, περνώντας ρυθμικά 
άπό κάμπο σ» κάμπο το μεγάλο του

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
*Anb το ήμ€ρολόγιον τοΰ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΣΙΚΟΥΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

ΧΡΥΣΟΜΥΚΙΝΗ ΤΕΡΡΑΜΥΚΙΝΗ
Στό προηγούμενο φύλλο σημειώ

σαμε άπ’ τά αντιβιοτικά εύρέος 
φάσματος τήν χλωραμφαινικόλη 
(Χλωρομυκητίνη). ’Αξιόλογα Αντι
βιοτικά εύρέος άντιμικροβιακοΰ φά
σματος, είναι ή Όξυτετρακυκλίνη 
(Τερραμυκίνη) καί ή Χλωροτετρα- 
κυκλίνη (Χρυσομυκίνη).

Τήν Χρυσομυκίνη άπεμόνωσε ό 
Ντουγκάρ τό 1848, άπ’ τόν στρε- 
πτομύκητα Ώτοφάσιενς. Ή Χρυ
σομυκίνη ( Χλωροτετρακυκλίνη ) 
υπάγεται δπως και ή Τερραμυκίνη, 
εις τάς Τετρακυκλίνας δηλαδή σέ 
αντιβιοτικά εύρέος φάσματος καί 
ισχυρός άντιμικροβιακής ένεργεί- 
ας. ’Επειδή αί άποικίαι τοΰ μύκη- 
τος άπ’ όπου παρασκευάσθηκε εί
χανε χρώμα χρυσό, πήρε καί τήν 
ονομασία Χρυσομυκίνη.

Στις άρχές ή Χρυσομυκίνη παρα
σκευαζότανε μέ δυσκολία, σε πο
σότητες ανεπαρκείς και σέ τιμές 
απρόσιτες γιά τό πολύ κοινόν.

Μέ τήν πάροδο τού χρόνου οί δυ
σκολίες παρασκευής ΰπερπηδηθή- 
κανε καί ή κλινική έφαρμογή τής 
Χρυσομυκίνης έπεξετάθη σέ δλον 
τόν κόσμον.

Εφαρμόσθηκε μέ έπιτυχίσ στήν 
Χρονία Έντερική ’Αμοιβάδωση 
στήν Πρωτοπαθή ’Άτυπο Πνευμονία, 
στήν ’Οστρακιά, στήν Πυώδη Πλευ
ρίτιδα, στήν Σηπτική ’Ενδοκαρδί
τιδα, τήν Βουβωνική Λεμφοκοκκιω-

ΝΙΚΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 
ξε ερευνητικά, άποφάσισε νά ιμιλή- 
ση. , „

—Είμαι ό Λεωνίδας, ο γνιος της 
άδερφής σου, τής Μαρουσώς. "Ηρθα 
νά μπώ στή δούλεψη τοΰ Χριστού... 
Τούς γονιούς μου τούς σφάξανε οΐ ά
πιστοι ... Τούς κρέμασαν στό με- 
σανό δοκάρι του σπιτιού μας. . . 
Καί τήν μάνα μου τήν κρέμασαν. . ·. 
Καί τούς δύο τούς κρέμασαν. . . Πλά 
γι - πλάγι τούς κρέμασαν στό με- 
σανό δοκάρι τοΰ σπιτιού μας. . . 
Τήν άδερφή σου, τή Μαροιχτώ τήν 
κρέμασαν οί άπιστοι... Δέ μ’ ά- 
κούς;

—Ό Κύριος ν’ άναπάψη τις ψυ
χές τους. . . εΰχήιθΠίΚε γαλήνια ό γέ
ροντας - Άβακούμ. Ή φωνή του· ή
ταν άλλόκοσμη. Φαινόταν νιίρχεται 
οπό μακρυά, βσθειά άπ’ τούς αίώ- 

μάτωσι, στό Μαλακό έλκος, τόν 
Κοκκύτη, τήν Ψιττάκωσι (νόσο τοϋ 
Παπαγάλου λοιμώδη πού μεταδί
δεται στόν άνθρωπο), τόν Μελιταΐο 
πυρετό ή πυρετό τής Μεσογείου 
(πού μεταδίδεται στόν άνθρωπο, 
άπ’ τό άβραστο ή άπεστερίωτο μο- 
λυσμένο γάλα άπ’ τήν Βρουκέλλα 
μελιτένσις), στην Τουλαραιμία (νό
σο τών τρωκτικών πού προσβάλει 
τόν άνθρωπο).

’Αλλά καί σέ λοιμώξεις τής μή
τρας καί τών εξαρτημάτων, σέ λοι
μώξεις ουροποιογεννητικού σωλή
νας, σέ παθήσεις τοΰ στόματος 
φάρυγγος και άνωτέρων αναπνευ
στικών οδών πού όφείλονται σέ μι
κροοργανισμούς, σέ λοιμώξεις χει
ρουργικές όφειλόμενες σέ βακτηρί
δια πυογόνα, στήν οξεία περιτο
νίτιδα, σέ παθήσεις τοϋ στόματος, 
φάρυγγος καί άνωτέρων αναπνευ
στικών οδών, σέ παθήσεις τοΰ 
δέρματος πού όφείλονται σέ πυογό
νους κόκκους, εφαρμόσθηκε αποτε
λεσματικής.

Αί όφθαλμικαί μορφαί χρυσομυ
κίνης (αλοιφή καί κολλύριον) χρη
σιμοποιηθήκανε γιά τήν αναστολή 
τών λοιμώξεων τών έπιπεφυκότων 
τοΰ οφθαλμού, γιά τήν πρόληψιν 
τραυματικών, έγχειρητικών κακώ
σεων τοΰ οφθαλμού, γιά οφθαλμι
κές λοιμώξεις πού όφείλονται σέ 
σταφυλόκοκκους, στρεπτόκοκκους, 
πνευμονιοκόκκους, γιά τήν κερατί
τιδα, τό τράχωμα σέ συνδυασμό μέ 
τήν άπό τοΰ στόματος θεραπεία.

Ή Χρυσομυκίνη πήρε γρήγορα 
σημαντική θέσι στήν θεραπεία δια
φόρων όφθαλμικών παθήσεων.

Γιά τόν έλεγχον τών λοιμώξεων 
πού όφείλονται στόν γονόκκοκο, ή 
Πενικιλλίνη είναι τό ένδεδειγμένον 
βιοθεραπευτικόν μέσον. Έάν ό γο- 
νόκοκκος γίνη πενικιλλοάντοχος, ή 
Χρυσομυκίνη ή άλλα αντιβιοτικά 
μπορεί νά άντικαταστήσουν τήν 
Πενικιλλίνην.

Πάντως στήν γονοκοκκική ουρη
θρίτιδα τά έπιτευχθέντα αποτελέ
σματα μέ τήν· Χρυσομυκίνην ήτανε 
ικανοποιητικά, κατώτερα όμως από 
έκεΐνα πού ή Πενικιλλίνη έπιτύγχα- 
νε μέ ένεσεις.

Ή Τερραμυκίνη κατατεθέν καί 
γνωστόν όνομα τής Όξυτετρσκυκλί- 
νης, τού έν Νέα Ύόρκη Φαρμ. Οί
κου Φάϊζερ απομονώθηκε λίγο αρ
γότερα άπ’ τήν Χρυσομυκίνη, τό 
1950 άπ’ τόν Στρεπτομύκητα ριμό- 
ζους. Τήν όνομασίαν έλαβεν άπ’ τή

Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)

Ή μεγαλύτερη κίνησις εύρίσκε- 
ται έξω άπό τό Κουμερκάκι (λιμε- 
ναρχεΐον). Έκεϊ είναι ό κόσμος πή
χτρα. Μέ δυσκολίαν . ήμπορεϊς νά 
πέρασης άπό έκεϊ. Ό φόβος έχει 
μεταδοθεί ακόμη καί σέ πολλούς 
Τούρκους. "Ισως άπό αυτούς νά υ
πάρχουν πολλοί πού συνηργάσθη- 
σαν μέ τόν Ελληνικόν στρατόν καί 
τώρα κοιτάζουν καί αύτοί νά φύ
γουν. Σέ κάρα έχουν φορτώσει έπι
πλα καί μπαγάζια καί σέ καρότσες 
έχουν τις χανούμισές τους καί αύτοί 
προσπαθούν νά εΰρουν μέσον καί νά 
φύγουν. ’Αλλά έκεΐνοι πού εΐνε πε
ρισσότερον τρομοκρατημένοι καί θέ
λουν νά φύγουν μιά ώρα άρχήτερα 
εΐνε οΐ Κιρκέσιοι καί οί ’Αρμένιοι 
διότι συνεπολέμησσν μέ τόν ‘Ελλη
νικόν στρατόν. Αυτοί ξεύρουν δτι 
μόλις πατήσουν τό πόδι των οί 
Τούρκοι μέσα στήν Σμύρνην θά σφά
ζουν χωρίς οίκτον. Στους δρόμους 
άπό ήμερες κυκλοφορούν αδέσποτα 
ένα σωρό άλογα καί μουλάρια ω
σάν αδέσποτα σκυλιά. Κανείς δέν 
σκέπτεται νά τά πάρη ούτε κανείς 
φροντίζει διά νά τά ταΐση καί έτσι 
τά καύμένα γυρνούν πεινασμένα καί 
διψασμένα καί κάθε ημέραν δλο καί 
αδυνατούν περισσότερον. Πολλοί 
πρόσφυγες πού ήλθαν άπό τό εσω
τερικόν καί κουβάλησαν μαζί των 
ένα σωρό πράγματα πολλοί ’άπό 
αυτούς πετοΰν στους δρόμους δτι 
δέν τούς εΐνε απολύτως απαραίτητα 
καί έτσι οί δρόμοι αυτές τις ήμέρες 
έγέμισαν άπό ένα σωρό πράγματα. 
Κανείς δέν σκέπτεται νά τά μαζέ- 
ψη. Σήμερα έκυκλοφόρησεν μιά εϊ- 
δησις ότι επειδή 6 στρατός μας δέν 
προφθαίνει νά πάρη στά πλοία τά 
τρόφιμα· κ.λ.π. πού εύρίσκονται 
στις αποθήκες άποφάσισε νά άφί- 
ση ανοιχτές τις αποθήκες κα: νά ύ- 
πάγη ό καθείς πολίτης νά πάρη ότι 
θέλει άφοϋ πρόκειται νά πέσουν στά 
χέρια τών Τούρκων. Καί έτσι ό κό
σμος ήρχισε νά κουβαλά στό σπίτι 
του δτι εϋρισκεν έκεϊ.

Στό σπίτι μας εύρίσκετο καί ό 
Γιάγκος, πρώτος έξάδελφός μας, μι
κρότερος άπό εμένα πού είναι ορφα
νός. Τόν έχομεν υιοθέτηση δπως 
καί · τόν αδελφόν του ’Αλέξανδρον. 
Είμαστε καί οί τέσσερις ώσάν α
δέλφια- αυτός είναι τσαγκάρης άλ
λα δουλειά δέν έχει αυτές τις ήμέ
ρες μένει στό σπίτι καί βοηθά τήν 
μητέρα μου. Ό Γιάγκος λοιπόν μό
λις ήκουσε δτι «ή Στρατιωτική 6ά- 
σις τής Σμύρνης» ένα απέραντο κτί
ριο πού ήτο ή κεντρική αποθήκη 

nsicarnri·· BEUMT·

τροφίμων τοΰ στρατού μας άπήχε 
περί τά 600 μέτρα άπό τό σπίτι 
μας, μόλις λοιπόν ήκουσε δτ, ό'κα
θείς ήμπορεΐ νά πάρη δτι θέλει άπό 
έκεϊ, αμέσως πήρε ένα άλογο άπό 
αύτά τά αδέσποτα, τό έτάϊσε καλά 
καί κατόπιν συνοδευόμενος καί άπό 
ένα κουμπάρου μας πού ήλθε ώς 
πρόσφυξ οίκογενειακώς στό· σπίτι 
ήρχισαν νά κουβαλούν στό σπίτι 
τρόφιμα καί δτι άλλο έβρισκαν έκεϊ. 
Τό βράδυ πού πηγαίνω στό σπίτι 
μού δείχνει ό Γιάγκος αυτά πού έ- 
κουβάλησαν δλην τήν ημέραν. Είναι 
σακκιά μέ αλεύρι. σακκιά μέ φασό
λια κιβώτια μέ μακαρόνια, κιβώτια 
μέ ζάχαρι καί άλλα. Ευτυχώς μέ αύ
τά τά τρόφιμα καί άλλα πού πρόκει
ται νά κουβαλήσουν αύριον λύεται τό 
επισιτιστικό ζήτημα τού σπιτιού 
διότι κάθε ημέρα πού περνά καί 
νέους πρόσφυγες δέχεται τό σπίτι 
καί νέα στόματα θέλουν φαγητόν.

Σήμερα τό απόγευμα ήρχισε νά 
περνά ιππικόν πού τραβά γιά τόν 
Τσεσμέν. ’Επίσης πολλά άλογα άπό 
αύτά τά μεγαλόσωμα πού ό—6 
τά ζεύουν διά νά τραβούν τά κα
νόνια. Τώρα αύτά τά άλογα τά 
καβαλικεύουν φαντάροι χωρίς . τά 
πυροβόλα των. Τί άπέγειναν τά πυ
ροβόλα των καί πού τά άφησαν; 

•’Άλλοι πάλιν καβαληκεύουν μου
λάρια. Αυτή ή θλιβερά παρέλασις 
γιά τόν Τσεσμέν κράτησεν έως μι- 
σήν ώραν. Ξοπίσω άλλοι μπουλού
κια μπουλούκια μέ τά πόδια τρα
βούν γιά τόν Τσεσμέν.

’Εγώ ό Άντώνης καί ό Δήμος γιά 
μιά στιγμήν συγκεντρωνόμεθα καί 
συσκεπτόμεθα τί πρέπει νά κάνω- 
μεν. Ό Άντώνης λέγει δτι σκέπτε
ται νά στείλη τήν οικογένειαν του 
στά Βούρλα άπό δπου κατάγεται 
καί έχει συγγενείς. Άπό έκεϊ λέγει 
έάν ϊδούν τά σκούρα νά μπαρκά
ρουν σέ ένα καΐκι καί νά τραβή
ξουν διά τήν Χίον. Τό ίδιο σκέπτε
ται καί 6 Δήμος. Νά στείλλη την 
γυναίκα του στά Βουρλά. Ό Δή
μος εΐνε νιόπαντρος καί ή γυναίκα 
του έγκυος.

Σήμερον έμάθαμεν δτι οί "Ελ
ληνες αρχηγοί τής Κοινότητας 
Σμύρνης μέ έπί κεφαλής τόν 
Μητροπολίτην Σμύρνης .Χρυσόστο
μον έπήγαν στους ξένους κα<· προ 
πάντων τούς "Αγγλους και έζήτη- 
σαν τήν προστασίαν τοΰ αμάχου 
πληθυσμού. Άλλα ότι αύτοί άπήν- 
τησαν δτι δυστυχώς δέν ήμπορούν 
να κάνουν τίποτε διότι πλέον εΐνε 
αργά. Άλλα τά τόσα ξένα θωρη- 
κτά πού εύρίσκονται στό λιμάνι τής 

Σμύρνης καί εΐνε άρκετά, τότε για
τί εύρίσκονται; Διά νά χαιρετίσουν 
τούς Τούρκους δταν 0ά έλθουν; Καί 
πρέπει νά άφήσουν τούς Τούρκους 
νά μάς σφάξουν καί αύτοί νά είναι 
άπλοι θεατοί; Τότε τί σύμμαχοί 
μας εΐνε; Καί γιατί οΐ "Ελληνες ώς 
σύμμαχοί των συνεπολέμησσν μέ 
αυτούς στόν Α' Παγκόσμιον πόλε
μον καί μέ τις νίκες τοΰ Ελληνικού 
στρατού έβγήκαν νικηταί;

ΠΕΜΠΤΗ 25 Αύγουστου 1922. 
"Οπως κάθε πρωί πού τραβώ γιά 
τήν εργασίαν μου περνώ άπό ’ τήν 
Προκυμαίαν. ‘Η μεγάλη ’Αγγλική 
σκάλα τών σιδηροδρόμων εΐνε καί 
(Συνέχεια εί; τήν 4ην σελίδα)

ΟΑΣΚΑ 

Σμυρνέϊκο Διήγημα
ΓΙΑΝΝΗ Π. ΛΟΥΪΖΙΑΗ

Τελευταία Κυριακή τής Άπο- 
κρηάς τού 1909 στά Τράσσα τής 
Σμύρνης. .

, . Στά γραφικά- σοκάκια σεργιανί
ζουν κουδουνάτοι μέ μεταξωτές φο
ρεσιές,. σκορπώντας αληθινό παν
δαιμόνιο. ' ,

Φασουλήδες, κολομπίνες, ' μαρ- 
κησίες μ’ άσπρες περροΰκες περ
νούν σέ ίάρματα καί ρίχνουν πολύ
χρωμες κορδέλλες, ματσάκια μενε
ξέδες, στόν κόσμο, πού τούς βλέ
πει μέ ξεφωνητά χαράς. Ένα πε
ριστέρι λευτερώθηκε άπ’ έναν αρ
λεκίνο καί χτύπησε τά χέρια τής 
Λενίτσας κι’ άπ’ έκεϊ· τήν άνοιχτή 
αγκαλιά τοΰ Στέλιου. Κανείς δέν 
κατάφερε νά τό πιάση καί κείνο 
δρμησε πετώντας στους αιθέρες, 
πάνω άπ’ τό ‘Ομήρειο γυμνάσιο.

Γίνηκε αφορμή νά γελάσουν οί 
δύο νέοι κι’ ό Στέλιος άπήλαυσε. 
τ’ ολόδροσο χαμόγελο τού κορα- 
λένιου στόματός της ποϋκρυβε δυο 
σειρές μικρά μαργαριτάρια. Κι’ οΐ 
δυο προχώρησαν γιά τόν Φράγκο-: 
μαχαλά.

Καθήσανε σέ μιά λουκάντα.
"Ενας γέρος μέ φέσι παίζει πα

θητικούς άμανέδες στό σαντούρι, 
τραγουδώντας μέ τρεμουλιαστή φω
νή.

’Απέναντι τους πίνουνε διπλά 
τσίπουρα. Φτιάνουνε μέ τσιγαρό
χαρτο, ψηλό καπνό, τσιγάρα κι’ 
ένώ μέ ηδονή φουμέρνουν διαβά
ζουν τήν έφημερίδα «’Αμάλθεια». '

— Λενίτσα, τής μιλά μέ θέρμη 
ό Στέλιος τό βράδυ θά συναντηθού
με στό μπάλο τών μεταμφιεσμένων
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δάχτυλο. - ■ ■ - ·-..... . - -
—Ζητάω τον πάτερ'·- Άβακούμ, 

είναι μπάρμπας μου, αδερφός της 
μάνας μου. Σκότωσαν τούς γονιούς 
μου οί Τούρκοι κι’ έρχουμαι νά δου
λέψω στό περιβόλι τής Παναγιάς.

‘Ο πορτάρης τοΰ άνοιξε. Τά .πορ
τόφυλλα έτριξαν και ξανάκλεισαν, σέ 
λίγο, πίσω του. Ό ’Ιγνάτιος βρέθη
κε φυλακισμένος άνάμεσα σέ άψτγ 
λούς τοίχους που μόλις άφηναν νά 
φαίνεται ένα κομμάτι ουρανός. Έ
νοιωσε τό κούτελό του νά ϋγραίνη, 
καί οΐ κόχες τών ματιών του τόν έ
τσουζαν. Τά δάχτυλά του λύθηκαν, 
λύγισαν τά γόνατά του. Σάλεψε 
σπασμωδικά τό κατώχειλό του. Μιά 
δεύτερη πόρτα, ζωσμένη καί τούτη 
μέ σιδερένιες φασκιές, στέκονταν Α
σάλευτη μπροστά τον. Κυττούσε ό 
Ιγνάτιος άπορη μένος. Έφερνε τή 
ματιά τριγύρω, γιομάτη φόβο, τήν 
κάρφωνε στό κωδωνοστάσι πάνω 
άπ’ την έσώπορτα. Είδε κάτω άπ’ 
τό θόλο ζουγραφισμένη τή μορφή τοΰ 
Άγιου νά κυττάζη μέ βλέμμα ίλαρο 
γαλήνεψε.

Ό πορτάρης άνοιξε την έσώπορ- 
τα, δίχως νά πή άλλη κουβέντα. Ό 
Ιγνάτιος, σάλταρε, βρέθηκε στήν 
αυλή τού μοναστηριού. Στράφηκε 
οπόν πορτάρη, ύποκλίθηκε.

—Εύλόγησον, πάτερ, ξανάπε κι*  
ή φωνή του έτρεμε.

-—Ό Κύριος, Απάντησε γαληνε
μένα ό καλόγερος.

—Πού θά βρω τόν μπάρμπα μου, 
τόν πάτερ - Άβακούμ, ρώτησε &α- 
ρετά, τώρα ό Ιγνάτιος.

Ό καλόγερος δέν απάντησε. Έ
κλεισε άργά, ρυθμικά τήν έσώπορτα, 
χωρίς νά σταματήση, ούτε λεφτό, τήν 
προσευχή μέ τό κομποσκοίνι.

Ό Ιγνάτιος βάδισε προς-τό κα
θολικό. Ένα καλογεροπαίδι, αμού
στακο, μαυρειδερό, πού μασούλαγε 
ευδαιμονικά ενα άγουραπίδι, τόν ο
δήγησε στό έργαστήρι τοΰ πάτερ - 
Άβακούμ.

—’Εδώ είναι ό γέροντας, τοΰ.εί
πε. Ζουγραφίζει οΰλη μέρα. Κάμε τό 
σταυρό σου κι’ έμπα.

Ό Ιγνάτιος δίστασε. Τό κελλί ή
ταν μικρό, χωμένο σχεδόν μέσα στη 
γης, κάτω άπ’ τόν περήφανο πύργο 
τοΰ'Τσι-μισκή.

—Τί στέκεσαι; Έμπα· ■ . του 
ξανάπε. .

Ό Ιγνάτιος έγνεψε «ναί». Δρα
σκέλισε τό κατώφλι καί μπήκε.

Είδε τόν γέροντα νά ζουγραφίζη 
τήν σταύρωση. Είχε ψτιάσει τό Χρι
στό καί τις δύο Μαρίες. Τώρα, έφτι
ανε, κάτω στη βάση τοΰ σταυρού, 
ανθρώπινα κρανία. Ένα δυνατό σύγ
κρυο τόν τύλιξε. Δίστασε νά μιλήση. 
"Υστερα άνάσανε βαθειά κι’ είπε μέ 
φωνή τρεμάμενη.

■—Εύλόγησον, πάτερ. . .
—Ό Κύριος, άποκρίθηκε ό γέρον

τας δίχως νά σηκώση τά ματιά του.
Ό Ιγνάτιος σάστισε. Τόν κύττα-

Τήν 28ην Μαρτίου είς τήν 
αϊδουσαν τοΰ Λαϊκού Πα
νεπιστημίου τής 'Εταιρείας 
Φίλων τού Λαού ώμίλησε ό 
υφηγητής τής Ιστορίας τής 
Ιατρικής κ.’Ιωάννης Λαμέ- 
ρας μέ δέμα : 
«Ιπποκράτης ό Μάγος καί 
τά διεθνές Ίπποκράτειον 
"Ιδρυμα τής Κώ».

Ή διάλεξις τοΰ κ. Λαμέ- 
ρα έσυνοδεύετο μετά προ
βολής κινηματογραφικής 
ταινίας. Ό κ. Λαμέρας 
άπέσπασε ζωηρά και δέρ
μα χειροκροτήματα τοΰ 
πολυπληδοϋς ακροατηρίου 
του.

«ς. . · - - - . ^,·
Έστρεψε δεξιά τήν κεφαλή, είδε 

τό νιό πού στέκονταν ορθός.
—Κάτσε, τοΰ είπε καί συνέχισε 

νά ζουγραφίζη. . .
&

Δέν έμεινε πολλά χρόνια στη Μο
νή τής Μεγίστης Λαύρας ό ’Ιγνάτιος. 
Τά πλήθος τών καλογέρων κι’ οί κω
δωνοκρουσίες τόν ζάλιζαν. Ένα 
πρωί έφυγε ν’ άσκητέψη στά καρού
λια.

Σκαρφάλωσε πάνω στον απότομο 
βράχο. Τρύπωσε υπομονετικά τά 
πλευρά τοΰ βουνού, τόσο δσο νά φυ
λάγεται άπ’ τις. βροχές και τόν ήλιο, 
κι’ έμεινε νά προσεύχεται.

Γρήγορα υπόταξε, ό ’Ιγνάτιος, 
στό πνεύμα τήν σάρκα καί τ’ ανα
γκαία τής φύσης.. Τίποτε δεν τόν έ
δενε μέ τή γης ετούτη, έξόν άπ’ τό 
λίγο ψωμί πού τοΰ άφηναν οΐ ναυτι
κοί στό καλάθι, πού κρέμαγε μέ 
σκοινί άπ’ τό καρούλι στη θάλασσα. 
Έδώ ξέχασε τις μέρες, τις βδομά
δες, τούς μήνες, τά χρόνια, ααφα- 
νίστηκε στά ιμάτια του ή θύμιση, κι" 
ό χρόνος κι’ οΐ μέρες γίναν ένα.

Δέ ζοΰσε πάνω στη γης ό ’ I γνά- 
τιος· .μήτε, δμως, είχε άκόμα φτάσει 
νά ζή στον Ουρανό. Παραδερνόταν ή 
ψυχή του άνάμεσα ούρανοΰ καί γης. 
’Αγωνίζονταν νά φεύγη τά πυρωμέ
να βέλη τοΰ πονηρού, πού δσο περ
νούσε ό καιρός τόσο καί πλήθαιναν.

Δύσκολα αντιστεκόταν ό ’Ιγνάτι
ος, ώσπου μιά μέρα λύγισε: Θυμή
θηκε τό Πινδοχώρι, τόν παπά - Κά
σαν τά ιμάτια του κι’ ό νοΰς του κα-

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελ.)

ι λατινική λέει τέρρβ == γη, γιατ, 
ό μύκης προέρχεται άπό τήν γην.

Ή Τερραμυκίνη, ή όποια έχει 
εύρύτερον φάσμα άπ’ τήν Χρυσο- 
μυκίνη άπετέλεσε χάρις εις τήν με- 
γάλην άντιμικροβιακή της ενέρ
γεια, ένα ισχυρό όπλο στά χέρια τοΰ 
ιατρού γιά τήν αποτελεσματική άν- 
τιμετώπισι σοβαρών νοσημάτων.

Μεγάλη ευαισθησία έναντι τής 
Τερραμυκίνης παρουσιάζει ό πνευ
μονόκοκκος καί ό αίμόφιλος τής 
ίνφλουέτζας.

Σέ λοιμώξεις αναπνευστικού 
συστήματος χρονιά βρογχίτιδα, 
πνευμονία, βρογχεκτασία, άσθμα 
βρογχικόν, σέ λοιμώξεις πεπτικού 
συστήματος, περιτοναίου, γαστρεν
τερίτιδα, έντερική αμοιβάδωση ά- 
μοιβαδική δυσεντερία, σέ λοιμώ- 
ούροποιογεννητικοΰ συστήματος, κολ 
πίτιδες όφειλόμενες σέ τριχομονά
δες κόλπου, λευκόοροια, παραμη- 
τρίτιδες, πυονεφρώσεις, αποστήμα
τα τών παραμητρίων, σέ παγκρεα
τίτιδες, χολαγγείτιδες, δερματικές 
λοιμώξεις φλεγμονές άκρων ποδών 
συνεπεία διαβήτου, ή Τερραμυκί
νη απέδωσε ικανοποιητικά θερα
πευτικά αποτελέσματα.

Σκευάσματα μέ τά όποια κυκλο
φορεί είς τό έμπόριον είναι σέ κά
ψουλες, τροχίσκους, δισκία, ενέ
σεις διά ένδομυΐκήν καί ενδοφλέβι
ον χρήσιν, κολλύρια ώτικά, οφθαλ
μικά, κολπικά δισκία, αλοιφές κ.ά.

Παρενέργειες τής Τερραμυκίνης 
είναι ότι προκαλει ανορεξίαν, έμέ- 
τους, διάρροιας, εξελκώσεις έντε
ρου, ναυτίαν, στοματίτιδα, γλωσ-1 
σίτιδα, εξανθήματα. I

Σοβαρή παρενέργεια τής Τερρα
μυκίνης είναι δτι σέ σπάνιες περι
πτώσεις μπορεί νά προκαλέση θα
νατηφόρο εντερίτιδα λόγω τής αλ
λαγής τής έντερικής χλωρίδας.

Μετά άπό χορήγησιν Τερραμυκί
νης ή άλλων αντιβιοτικών, επιβάλ
λεται ή λήψις βιταμινών Bl Β 12, 
διά νά έπανέλθη εις τήν προτέραν 
της ισορροπίαν ή διαταραχθεΐσα 
ποσότης — λόγω τής λήψεως αντι
βιοτικών — βακτηριδίων, χρησί
μων διά τόν οργανισμόν, πού ζοΰν 
φυσιολογικά στό έντερον, άλλα καί 
διά τήν πρόληψιν τών δυσάρεστων 
παρενεργείων.

Διά τάς άπλάς τετρακυκλίνας 
(Άχρωμυκίνην, τετρασίνην κ.ά.), 
διά τήν Πυρρολιδινομεθυλ - τετρα- 
κυκλίνη Ρεβερίν τοΰ Φαρμ. Οίκου 
Εστ, διά τήν Λεντερμυκίνην πα

ραγωγόν τής Τετρακυκλίνης, κα
θώς καί διά τά νεότερα αντιβιοτι
κά (Φουσιντίν, Γκριζεοφουλδίν, Αιν- 
κομυσίν κ.ά.) θά συνεχίσομεν εις 
τό επόμενον ψύλλον.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΟΥΈΖΙΔΗΣ 
,Σλ. ’Ιατρός - Συγγραφέας

"Ενα πρόβλημα πού απασχολεί 
συνήθως τους γονείς, είναι καί τό 
πώς νά συμπεριφέρωνται στά παι
διά τους. Μέ τό άγριο ή μέ τό μα
λακό; Ή άπάντησις σέ ένα τέτοιο 
ερώτημα δέν είναι εύκολη, άφοΰ το 
πάν έξαρτάται όχι μόνον σπό τό 
πώς αισθάνονται οί γονείς απέναντι 
τών παιδιών τους, άλλα καί άπό τό 
πώς αισθάνονται τά παιδιά έναντι 
τών γονέων τους, άπό τόν χαρακτή
ρα τους άπό τις Αντιδράσεις τους, 
ακόμη δέ καί άπό τήν υγεία τους.

"Αν συγκρίνουμε μέ τήν δική μας 
παιδική ηλικία τά παιδιά σήμερα 
έχουν περισσότερη ελευθερία, λι- 
γώτερη πειθαρχία, εκλεκτότερη τρο
φή, άργότερον ύπνο, καί πολύ πε
ρισσότερο χαρτζιλίκι. Ποιος είναι 
υπεύθυνος γι’ αυτό; Φυσικά οί γο
νείς. Εμείς. Μήπως δμως δεν κάνο
με καλά νά άφήνωμε τόσο χαλαρά 
τά «γκέμια» τών παιδιών μας καί 
μήπως, αντί νά ωφελούμε, τα βλά
πτουμε;

"Υστερα άπό πρόσφατη έρευνα 
διεπιστώθη δτι 900 μαθητα! τοΰ 
δημοτικού σχολείου ήσαν παχύτεροι 
όπό δ,τι έπέβαλλεν ή ηλικία τους. 
Γιατί; Διότι τά μπουκώνομε μέ φα
γητό παραπάνω άπό αύτό πού χρει
άζεται ό οργανισμός τους, νομί
ζοντας πώς έτσι τά ώφελοΰμε. ’Ε
νώ- στήν πραγματικότητα τά βλά
πτομε — καί τά βλάπτομε διπλά; 
πρώτα στήν ύγεία τους καί έπειτα 
στό ηθικό τους διότι άφ’ ένός τούς 
δημιουργούμε συμπλέγματα — ά
φοΰ γίνονται στόχος έμπαιγμοϋ ά
τια τούς συνομηλίκους τους —— και 
άφ’ ετέρου διότι τά κακομαθαίνομε, 
δίνοντας τους τήν έντύπωσι δτι α
ποτελούν τό έπίκεντρο τοΰ ενδιαφέ
ροντος μας.

Μή φοβάστε τά παιδιά σας
Ιδού σχετικός τί λέει ό δρ Πή- 

τερ Ταίητ, διαπρεπής Βρεττανός 
παιδίατρος καί ψυχολόγος:

— Τό κακό μέ τούς σημερινούς 
γονείς είναι δτι φοβούνται τά παι
διά τους. Έπί χρόνια Ολόκληρα εί
χε δοθή — ασφαλώς όπως άπε- 
δείχθη άπό την πείρα — ιδιαίτερη 
έμφασι στήν έλευθερία τής έκφρά- 
σεως των παιδιών, ένώ ή λέξις πει
θαρχία έθεωρεΐτο σχεδόν βρωμερή 
καί πρωτόγονη. ‘Η έσφαλμένη αύτή 
τακτική προήλθε άπό τήν άντίληψι 
δτι τά σημερινά παιδιά ωριμάζουν

Ηϋιυιιι HI inw

Φανήτε αυστηροί στά παιδιά σας
Τά πολλά χάδια καί ή υπερβολική ελευθερία οδηγούν 

τούς νέους είς τήν καταστροφήν.
γρηγορότερα και συνεπώς πρέπει 
νά τυγχάνουν διαφορετικής μετα- 
χειρίσεως, άπό δ,τι εμείς στήν ηλι
κία τους. Καί δτι μέν τά παιδιά 
ωριμάζουν γρηγορότερα, είναι α
ληθές: άλλα ωριμάζουν μόιιν σω
ματικός, ένώ ή ώρίμανσις τοΰ χα
ρακτήρας μέ την ακολουθούσαν ά- 
νάπτυξιν τοΰ αισθήματος ευθύνης 
παραμένει στά ’ίδια έπίπεδα μέ την 
δική μας όταν είμαστε παιδιά. Συ
νεπώς, πρέπει μέ τήν πειθαρχία καί 
τήν καθοδήγησι τών γονέων νά 6ο- 
ηθηθή τό παιδί νά διαμορφώση χα
ρακτήρα.

Τά ύπερβολικά χάδια Λ πάρα 
πολλή έλευθερία, ή έλλειψις στιβα- 
ροΰ χεριού πού θά καθοδηγήση τό 
παιδί νά ποιες είναι οί αιτίες πού 
τά παιδιά μας σήμερα—δχι δλα 6έ- 
βαια—παίρνουν τόν στραβό δρόμο. 
Τί πρέπει λοιπόν νά κάνωμε;

Φανήτε αυστηροί.
ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ, μπορούμε νά τά 

κάνωμε νά σκληραγωγηθούν στέλνον
τας τα μέ τά πόδια στό σχολείο και 
παρακολουθώντας άν γυμνάζωνται κα 
νονικά. "Οσο γιά τό πάχος, νά τί ό- 
ρίζη ένας διάσημος γιατρός-

-Φανήτε αυστηροί αν δέν θέλετε 
νά καταστρέψετεε τά παιδιά σας. 
Κόψτε τους τό παραπανίσιο φάΐ, πε
ριορίστε τά γεύματά τους στό απα
ραίτητο. Καί θά ίδήτε, δτι μαζί μέ 
τό πάχος θά τούς Φύγη καί ΰ αναί
δεια μέ τήν όποιαν είναι «προικι
σμένα» εκ γενετής άπό φυσικού τους 
δλα τά παιδιά. ,, ,

’Απομένει τώρα τό θέμα τής πει
θαρχίας. Κατ’ αρχήν είναι ολέθριο 
γιά τό παιδί νά μή συμφωνούν οί 
γονείς του γιά τό τί επιτρέπουν καί 
τί νά τού απαγορεύουν. "Αν αυτά 
πού επιτρέπει ό ένας τά απαγο
ρεύει ό άλλος—καί άντιστρόφως— 
τότε είναι σίγουρο πώς τό παιδί 
θά πάρη στραβό δρόμο. ’Απαραί
τητη λοιπόν προϋπόθεσις: ομοφω
νία τών γονέων όσον αφορά τά· 
«πρέπει» και «δέν πρέπει» τού παι
διού. Καί αμέσως μετά: άμεσος κο
λασμός τοΰ όποιουδήποτε παραπτώ 
ματος τοΰ παιδιού, μετά σύντομη 
καί προοδευτική έξακρίβωσι δτι υ
πήρξε παράπτωμα Είδ’ άλλως πε
ριμένετε καί θά έλθη πολύ σύντομα 
ή ώρα, πού τό ξύλο πού δέν έδώσα- 
τε σείς στά παιδιά σας, θά τό δώ
σουν εκείνα σέ σάς.

της ·εΛΑην!κης Λέσχης. χ«ρ«-
ψουμε πηδηχτές καντρίλλιες.

— Μόνη δέν θά μ’ άφίση ό πα
τέρας. Έκτος αν μέ συνοδέψη. Καί 
τώρα δέν μ’ άφινε νά βγω. Τοΰ εί
πα πώς θά πήγαινα στής θείας μου, 
στό Παραλλέλι.

— Τού μίλησες γιά τό γάμο 
μας, ρώτησε ό Στέλιος ένώ κύτ- 
ταζε ερευνητικά, επίμονα τά με
γάλα καθάρια μάτια τής Αενίτσας

Τά βλέφαρα τοΰ κοριτσιού τρε- 
μόπαιξαν σάν φτερά κυνηγημένου 
πουλιού.

-. - Δέν τολμώ. Φοβάμαι Στέλιο,
άρνησι.

— "Αν δέν θέλη, θά σέ κλέψω. 
Τί θά κόμη ό γέρος; Έγώ σοΰ 
έχω δώσει μυστικά τό λόγο πώς θά 
γίνης δικό μου ταίρι.

Λέγοντας αύτά γέμισε άπ’ ένα 
κουμάρι μέ κρασί τό ποτήρι του 
καί τώπιε μονορούφι.

Σέ λίγο χωρίζανε έξω απ' τήν 
ταβέρνα.

★
Βγαίνοντας άπ’ τόν Φραγκομα- 

χαλά, πέρασε γοργά κάτω άπό ά-
(Συνέχεια στήν 4ην σελίδα)

ΛΙ3ΙΣΙΑΝΟΣ 
Δ I ΑΛΟ Γ ΟΧ

Πρές’ σές πώταγαθιματιγμέ- 
yot χαρχαβίλλιδοι! Εν έντρέπι- 
στε πρέ έναν κουνίν, αι’ έκατοί 
τ', πλέον κί περιπαίξιτι κώ ά- 
ναγιλιατί. μίαν γηργιάν γυναίκαν 
ποδ νιν λουλλή; Θέλητι πρέ νά 
σάς κάμει κί σάς I θειος έτσι

"Εφ φουάστε πρέ τούν ,θει- 
όν, διαβόλου, άτύρπητις καλο- 
κουμάννις, τ’ι είπατε πρέ; Τι μί 
μέλλει ίμέναι; Έναντιόνιστε πρέ 
κώ στήν πιο μιάλην σας κακου- 
αναθρεμμένοι; ’Άφικήτην 
γλήγορα γιατί χαρπάίςου τήν 
τέμπλην άπού τήν άμπλόγτραν, V 
'κΤχα" σάς κουβαλατοΰ κώ δπου 
σας έφτάκνου χά σας δίου κώ 
μιαν στού κιφάλιν γιά νά βάλη- 
τε μυαλόν πού έν έχιτι καθόλου 
στοά κιφάλιν σας. ΚίθΓ θάρτου 
πρεσσές κιστούγ δάσκαλουν τοΰ 
Κυργιάκουν νά τά καταδώσου 
βούλα.

Τϊ εϊπητε πρέσεϊς, Τί άλλου 
χά πούζ χά τούν πού πού πήιτι 
ιχτές κι’ μαδησήτι τις τζαναργές 
τ’ Άγγιάοη κώ έν έφικιτι τζα- 
ναρουν πάνου στήν τζαναργι-άν 
άναθηματισμένου κλέφτιδοι.



Λ I Β I Σ I

ΥΣΤΑΤΗ ΩΡΑ Η ΕΣΠΠΟΡΤΑ
Συνέχεια έκ τη$ 1η$ Σελίδος) 
γύριζε στό μηδέν. Καί έμεινε 
ατό μηδέν.

"Επρεπε νά «ουντελεσθή» ή 
Σταύρωση, γιά νά «έξέλθη» ό 
άνθρωπος άπό τό χώρο τοΰ α
πόλυτου μηδέν. 'Η «έξοδος» ώ- 
λόκληρώθηκε μέ τήν ’Ανάστα
ση. Χωρίς αύτή δέν θά εϊχε σον- 
τελεσθή ή «έξοδος». Ή Ανά
σταση νίκησε τό Θάνατο.

* *
Παράξενη μάς φαίνεται ή δια

λεκτική πορεία των μεταφυσι
κών φαινομένων. "Ισως νά μήν 
μπορούμε νά μορφοποιήσουμε αύ
τή τήν πορεία. "Αν δέν κερδί
σουμε τάν θάνατο, δέν κερδί
ζουμε τή ζωή. Αύτή εΤναι ή βα
σική άρχή τούτης τής διαλεκτι
κής. 'Όμως τό αβέβαιο μας κρα- 
τάει γαντζωμένους στά πραγμα
τικό. Σέ δ,τι ή ζωή μάς δίνει νά 
καταλάβουμε μέ τις αισθήσεις 
μας. Τό παραπέρα μάς τρομάζει. 
Μάς έξουθενώνει. ’Αναρωτιόμα
στε: Ποιός ό λόγος ν’ άναζη- 
τάμε τό θάνατο γιά νά κερδί
σουμε τή ζωή;

* *
Ή ϊδια έξουθένωση είχε κα

ταλάβει καί τούς μαθητές τοΰ 
ΊησοΟ μετά τά τρομερά έκεϊνα 
γεγονότα. Καί δς τούς εΤχε βε
βαιώσει γιά τήν ’Ανάστασή Του. 
'Η χρονική άπόσταση ώς τά α
ναστάσιμο γεγονός γέννησε έν- 
τός τους τήν αβεβαιότητα. Μα
ζεμένοι πάνω στό άνώγειο, εί
χαν κλειδαμπαρώσει τις πόρτες 
άπό τό φόβο_ τών ’Ιουδαίων. Ή 
άτμόσφαιρα ήταν βαρειά. Κανείς 
άπό τούς φίλους Too δέν τολ
μούσε νά προφέρει τό όνομά 
Του. Ή μνήμη του, αποτρόπαιη 
στους ίδιους τούς Μαθητές. Ό 
Πέτρος, ό άνθρωπος μέ τό γνή
σιο αυθορμητισμό καί τόν πλού
σιο συναισθηματικό κόσμο, έκα
με πρώτος τήν σκέψη νά ξανα- 
γυρίσουν π(σω_ στις δουλειές 
τους. Και τήν είπε ατούς άλλους.

—Τρεις μέρες καί ακόμα δέν 
άναστήθηκε, όπως τό είχε ύπο- 
σχεθεΤ.

ΤΙ περίμεναν άλλο; Τά τρία 
χρόνια μαζί του τάβλεπαν τώρα 
σάν μάταιη περιπλάνηση. =ανα- 
γυρίσανε πίσω στό σημείο μη
δέν, άπό κεΤ πού είχαν ξεκινή
σει. "Αν πραγματικά ήταν ό 
Γυιός τοΰ ©εοΰ, δέν θάφινε τούς 
’Ιουδαίους νά τόν ρίξουν στήν 
ατίμωση, δά σκάφτηκε ό Θωμάς. 
Δέν θάφινε νά τόν έκμηδενίση 
ό θάνατος. Τόσες ευκαιρίες Τοΰ 
δοθήκανε νά λυτρώσει τόν Λαό 
Too. fcfts αντί να SevScF νά vlvsrt

01 ΕΚΙΙΗΠηΖΕΙΪ 
ΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

’Αληθινή χαρά αποτελούν κάθε 
φορά οί εκδηλώσεις τοΰ Συλλόγου 
γιά τούς πατριώτες πού νοιώθουν 
ευχαρίστηση βλέποντας γνωστά 
καί αγαπητά πρόσωπα. Κι’ οί 
τελευταίες εκδηλώσεις τοΰ Συλλό
γου ξεπέρασαν κάθε προσδοκία 
στό σημείο αύτό.

Ή Βασιλόπιττα
Τό κόψιμο τής Βασιλόπιττας 

τοΰ Συλλόγου τό τιμούν μέ τήν 
παρουσία τους πάρα πολλά μέλη 
γιατί θεωρούν, όπως καί πρέπει, 
υποχρέωσή τους νά παρευρεθοΰν 
τουλάχιστον στήν τελετή αύτή.

Φέτος γέμισαν πάλι οί λαμπρο- 
ψωτισμένες αίθουσες τοΰ ξενοδο
χείου «Άκροττόλ» στις 19 Ιανου
άριου, πού κόπηκε ή πίττα, μέ 
εκλεκτούς πατριώτες. Φυσικά, μέ
σα κι’ έξω καί παντού, σέ κάθε 
τραπέζι βρισκόταν κι’ άπό λίγο, 
ό αγαπητός Πρόεδρός μας καί 
Βουλευτής ’Αθηνών κ. ’Αντώνιος 
Τζιγής. ’Ίσως λιγώτερο άπ’ όλους 
νά τόν άπήλαυσε εκείνη τή βρα
δινά, ή παρέα του πού έκτος άπ’ 
τήν κυρία καί δεσποινίδα Τζιζή 
ήταν κι’ ένας παληός άλλος Πρό
εδρος τού Συλλόγου ό κ. Κ. Κο
φτερός μέ τή σύζυγό του.

Άλλά άφοΰ μιλάμε γιά Προέ
δρους, ας αναφέρουμε πρώτα πρώ
τα τόν Πρόεδρο τον Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού μας, ιατρό κ. Παν
τελή Χατζηπαναγιώτου μέ τή σύ
ζυγό του, Ματθίλδη μέλος τού 
Διοικητικού Συμβουλίου μας. Ό .κ. 
καί ή κ. Χατζηπαναγιώτου τιμούν 
πάντα τις εκδηλώσεις μας μέ μιά 
μεγάλη συντροφιά συγγενών καί 
φίλων. ’Ανάμεσα τους ή ' μητέρα 
τους κ. Μοσκούλα καί άλλοι φί
λοι. Ό ταμίας τοΰ Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού κ. Μιχαήλ θεοδο- 
σιάδης μετά τής συζύγου του, μα
ζί μέ τήν δεσποινίδα Γεωργαλί- 
δου, τόν γυναι καδελφόν του κ. 
Ίω. Άκριθάκην, Δημοτικόν Σύμ
βουλον τού Δήμου ’Αθηναίων μετά 
τής συζύγου καί τής κόρης των.

Ό έπίτιμος Πρόεδρός μας κ. 
Μιχαήλ Πανηγύρης, πού ή Απουσία 
του άπό τήν ένεργό δράση τού 
Συλλόγου μάς στοίχησε πολύ, μέ 
τόν σύζυγό του καί τά παιδιά του 
Κίμωνα καί Ρέναν, τόν κ. Ίωάν- 
νου τού Οικοδομικού Συνεταιρι
σμού μέ τήν αδελφή του.

Σ’ ένα άλλο τραπεζάκι έκεΐ κον
τά βλέπουμε έναν άλλο παληό Πρό
εδρο, τόν κ. Βασίλειο Αγιορείτη 
μέ τή σύζυγό του, τόν κ. Πλάτωνα 
Μουσαίο, πού χρημάτησε Πρόε
δρος κάποτε μέ τη σύζυγό του, τήν 
αδελφήν του κ. Καλλιόπη ΜττοιΑ 

φέραμε πιο πάνω ό ’Αντιπρόεδρος 
τοΰ Συλλόγου κ. Άνδρέας Σαράφης 
μέ τή σύζυγό του καί τόν κ. καί την 
κ. Στεφανίδου. 'Ο Ταμίας τού Συλ
λόγου κ. Β. Πετράς μετά τής κ. καί 
δίδος Κομήτη, τόν κ. καί τήν κ. Πε
τρά τόν κ. καί τής Μιχ. Δούλη Ό κ. 
Μιχαήλ Λαζαρίδης μετά τής συζύ
γου του καί τ’ αδέλφια του κ. καί 
κ. Γεωργίου Λαζαρίδη, κ. και κ. 
X. Μπαϊρακτάρη.

Οί αδελφοί Παναγή μέ τάς οι
κογένειας των, ή κ. Τσακώνη με
τά τού συζύγου της, ή κ. Βελισ- 
σαρίου μετά τής μητρός της κ. 
Δέσποινας Παπαντωνίου καί των 
αδελφών της κ. και κ. Σαραντινί- 
δου κ. καί κ. Φαμελιάρη.

Ή οικογένεια του κ. Κοϊτατζή 
καί οί δεσποινίδες Σταυροπούλου, 
c κ. Στέφανος Κούρτης μετά τής 
συζύγου, τής κόρης καί τού γαμ
βρού του κ. Οικονόμου, δικηγό
ρου. Ό' κ. Παύλος Παπαδουλής ή 
κ. Βασ. Παπαγιάννης, ό κ, Κ. Γε
ωργός, καί πολλοί άλλοι.

Ή Συνεστίαση
'Η αποκριάτικη συνεστίαση τοΰ 

Συλλόγου έγινε στό ξενοδοχείο· 
ΑΤΛΑΝΤΙΚ μέ τήν ίδια έπιτυχία 
καί όλα σχεδόν τά παραπάνω μέ
λη τού Συλλόγου τήν τίμησαν μέ 
τήν παρουσία τους. ' 

Προσεχείς εκδηλώσεις 
' Τώρα πού ή έποχή προσφέρεται 
γιά εκδρομές, ό Σύλλογος έχει 
προγραμματίση δύο έκδρομές.

Μία τόν Απρίλιον καί μιά τόν 
Μάϊον.

Ή πρώτη έκδρομή θα γίνη στάς 
24 ’Απριλίου στη Στενή, Χαλκί
δας. Είναι μία ώραιοτάτη τοπο
θεσία καί τό πρόγραμμα προβλέ
πει μιά ώρα παραμονή είς Χαλκί
δα κατά τήν έπιστροφή.

Ή δεύτερη έκδρομή έχει όρι- 
σθεΐ διά τό Σαββατοκύριακο τής 
14ης και 15ης Μάίου είς Σπάρτην 
καί Μυστράν. Στήν δεύτερη αύτή 
έκδρομή οΐ θέσεις είναι περιωρι- 
σμένες καί πρέπει νά σπευσουν 
δσοι θέλουν νά δηλώσουν συμμε
τοχή στά γραφεία τοΰ Συλλόγου.

’Ελπίζουμε πώς ή συμμετοχή 
τών πατριωτών σ’ αυτές τις δυο 
προσεχείς εκδηλώσεις θ&ναι ακό
μα πιο θερμή άπ’ τις προηγούμε
νες.

II ΜΑΣΚΑ

Συνέχεια έκ της 3ης Σελίδος 
τέθηκε στή γής, στράφηκε πίσω: Εί
δε τούς Αρβανίτες ν’ ανεβαίνουν οπό 
χωριό, ν’ άνεμίζουν τά γιαταγάνια, 
νά σφάζουν τούς συντοπίτες του. . .

Στέναξε ό πάτερ - ’Ιγνάτιος, πλα 
κώθηκε ή καρδιά του. Συγνέφιασε ό 
Ουρανός, κΓ θάλασσα σταμάτησε νά 
στραφταλίζη στον καλοκαιριάτικο ή
λιο. Ολάκερο τό πέλαο έγινε μουχ
ρό κΓ απάνω του μιά μαύρη μπόλια 
άπλώθηκε. Σκέπασε πέρα τ’ αντίκρυ 
νά βουνά, ώς τη Σαλονίκη. Τραβήχ
τηκε ώς έδώ, τύλιξε τά πόδια τοΰ 
Άγισνόρους, πού χρόνια τάπλενε ά- 
μόλευτα ή θάλασσα, άνέδηκε ώς τήν 
άβατη κορφή του. Ήταν τοΰ χάρου 
φορεσιά, τής σκλαβιάς σημάδι.

'Έσυρε φωνή ό ’Ιγνάτιος κΓ ήρ
θαν στό στόμα του τής κλεφτουργιάς 
τά λόγια:

Στις χώρες σκλάβοι κάθονται, 
(τούς Τούρκους έργατεύουν,

Καί στά βουνά κλεφτόπουλα μέ τό 
(σπαθί στο χέρι.

Πασσά τους έχουν τό σπαθί βεζύ- 
(ρη τό ντουφέκι,

Κάλλιο νά ζώ ,μέ τά θεριά, παρά 
(νά ζώ μέ Τούρκους.

Ταράχτηκε ή ψυχή τού ’Ιγνάτιου, 
θόλωσε τό λογικό του. Πρώτη φορά 
ξαναγόριζε στά έγκόσμια ό νούς 
του, πάταγε στό χώμα. Σφάλισε τά 
μάτια μέ τις δυό του απαλάμες, έ
μεινε νά σκέφτεται:

—«Τί πράμα εΐν’ ή ψυχή τοΰ αν
θρώπου, θέ μου! Τί θερίο εΐν’ ό άν
θρωπος! . . . Κλείνει μόνος του! . . . 
Χρόνια ζώ στό Περβόλι τής Μάνας 
Σου κΓ άγωνίζουμαι νά ύποτάξω 
τήν σάρκα στό πνεύμα, λλερανύχτα 
άγωνίζουμαι, προσεύχουμαι, Σέ πα- 
ρακαλάω. . . Καί μόνο τούτο συλλο
γιέμαι, τούτον τόν αγώνα: ίΝά υπο
τάξω τη σάρκα στό πνεύμα! ... ΚΓ 
ένα δέ σκέφτηκα ποτέ, θέ μου, ένα 
δέν κατέχω: Ποιος θά ύποτάξη τό 
πνεύμα; Ποιος θά τον κόψη τά φτε
ρά νά μήν πετάη οΰθε έκεΐνο θέλει; 
Νά μήν παρασέρνει τήν ψυχή μιά 
στον Ουρανό ιμιά στην κόλασι; Φω
τιά είναι, λειώνει τό σίδερο αν τ’ ά- 
λυσοδέσης- καίει τά σωθικά, στεγνώ
νει τις φλέβες. Αγέρας άπιαστος γί
νεται καί πηγαινώρχεται άπάνω 
άπ’ τις θάλασσες· τυλίγει τή γής, 
φτάνει ώς τό θρόνο Σου, κατεβαίνει 
στήν άβυσο. Θεριό λορμοχτό είναι, 
άπιαστο κι’ άνήμερο. Χυμάει τή νύ
χτα, ξεσχίζει τήν ψυχή μου. . . Τί 
πράμα εΐν’ ή ψυχή τ’ άνθρώπου, θέ 
μου;. . . Βοηθάμε νά καταλάβω, δέν 
το κατέχω. . .».

Άνοιξε τά μάτια, ένοιωσε τις 
Φούχτες του υγραμένες. Σφάλισε τό 
στόμα μέ τή. δεξιά του απαλάμη, 
μήν Ακουστή ό στεναγμός! . . . 

τρίδα! · · . Γραικοί μιά φορά δέν εΐ- 
ναι. Των Γραικών τά καράβια έχουν 
παντιέρα ρούσσικη. Είναι σκλάβοι 
οΐ Γραικοί καί δέν έχουν δική τους 
παντιέρα».

ΚΓ ώς συλλογιότανε τούτα, ό κα
λόγερος, είδε ξάφνου γοργόπλεη κορ 
βέττα, μ’ άλικο μπαϊράκι, νά φράζη 
τό δρόμο τού καραβιού. Ακούστηκε 
προσταχτική ή φωνή τοΰ Τούρκου, 
γιομάτη λύσσα πολεμική. . . '

—Μάϊνα, γκιαούρηδες, ρίξτε τά 
πανιά, άλλοιώς θα σάς περάσω άπ’ 
τό λεπίδι μου, σκύλοι. . .

Ό καπετάνιος τοΰ καραβιού, ά- 
ποκρίθηκε μέ φωνή όλο περηφάνια.

—Δέ μαϊνάρω τά πανιά, κΓ ούρ
λιαζε, σκύλε! Μή μέ θαρρής γιά νιό- 
νυφη, νά βγω νά προσκυνήσω; ’Εγώ 
εΐμ’ ό Γιάννης τοΰ Σταβά, ό γαμ
πρός τοΰ Μπουκουβάλα. . .

ΚΓ ύστερα στάφηκε στους δικούς 
του, έδωκε διαταγή.

—Τράκο, λεβέντες, ρΐχτε στην
πλώρη τό καράβι! . . .

Σάν έσμιξαν τά πλευρά των κα
ραβιών ό Σταθάς πρόσταζε.

—Ρεσάλτο παιδιά! . . .
Πήδησε πρώτος στην κορβέττα, 

μέ τό σπαθί ξεγυμνωμένο.
Σέ λίγο τρέχαν αίματα στά μπού

νια κΓ ή θάλασσα κακκίνησε.
—’Αλλάχ! . . . Αλλάχ! . . . κρά- 

ζαν οΐ άπιστοι καί προσκυνούσαν.
Οΐ Γραικοί μπήκαν κυβερνήτες 

στήν κορβέττα. Κατέβασαν τό τούρ
κικο μπαϊράκι κΓ ύψωσαν τήν παν
τιέρα τ’ ούρανού.

Ό Γιάννης Σταβάς έστρεψε to 
βλέμμα, είδε ψηλά τόν πάτερ - ’Ι
γνάτιο· απόρησε. Πρώτη φορά έβλε
πε καλόγερο στά καρούλια. Όλοι 
ζούσαν κλεισμένοι μέσα στού βου
νού τά σπλάχνα. Έβγαλε τό σκού
φο tow, προσκύνησε ευλαβικά.

—Ευλόγησαν, Δέσποτα, εΐπε.
—Ό Κύριος, τοΰ άποκρίθηκε ό 

πάτερ - ’Ιγνάτιος. Μά ποιοι εΐσθε 
καί ποια είναι ή παντιέρα πού έχετε , ' ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η
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ΕΙΣ ΣΤΕΝΗΝ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

"Ωρα άναχωρήσεως 7.15' π. μ. έκ τοΰ ίεροϋ 
Ναοϋ Ζωοδόχου Πηγης (δδοϋ ’Ακαδημίας Ά- 
θηναι).
Άναχώρησις δι’ ’Αθήνας ώρα 6 μ.μ. μέ παρα
μονήν 1 ώρας εις τήν Χαλκίδα. ■ . 4

στά καράβια σας.
—Γραικοί είμαστε, Δέσποτα, άρ- 

μαπωλοί τοΰ Όλυμπου. Κάναμε δι
κή μας άρμάδα νά διώξουμε τούς 
άπιστους άπ’ τις θαλασσές μας. ΚΓ 
ή παντιέρα πού βλέπεις, είναι τ’ ου
ρανού παντιέρα. ’Εγώ τήν έφτιαξα 
καί θά κυμιματίζει άπό δώ καί πέρα 
οπών Γραικών τά καραβιά.

Ό πάτερ - ’Ιγνάτιος δέν άποκρί- 
θηκε. Μόνο κύτταζε τήν παντιέρα, 
κύτταζε άχόρταγα. . . Δέν ήθελε νά 
βλέπη άνιθρώπους. . . Μόνο τήν παν
τιέρα κύτταζε· · . Είχε χρόνια νά δή 
Ανθρώπους, Από τόπε ποΰ κλείστη
κε σε τούτη τήν τρύπα. . .

Ταχε όλάτελα χαμένα ό πάτερ - 
’Ιγνάτιος. Δέν ήξερε ποιός κατέβα
σε τό νοΰ του στη, γής: Ό δαίμονας 
γιά ό Χριστός;

—·Τΐ πράμα είν’ ή ψυχή τ’ ανθρώ
που θέ μου! μουρμούρισε. Γιατί νά 
δυσκολεύεται νά ξεχωρίση. πότε χτυ
πάς Έσΰ τή θύρα της καί πότε ό άν- 
τίδικος! .... .

—Φόρτσα τά πανιά άκούστηκε ή 
προσταγή τοΰ καπετάνιου. Ό Χρι
στός είναι ιμαζί μας παιδιά. "Η παν
τιέρα: νίκησε σήμερα! Είναι δική 
Του...

Αναγάλλιασε ή ψυχή τού Ιγνάτι
ου στό άκουσμα τούτου τοΰ λόγου, 
«θόχουν κΓ οί Γραικοί παντιέρα, καί 
θάναι παντιέρα τ’ ουρανού μέ τό 
σταυρό στή μέση, συλλογίστηκε. Θά 
λυτρωθή τό Γένος καί θάχη τό σταυ
ρό όδηγητη και σκέπη».

Βλόγησε άπό ψηλά τόν καπετάνιο 
καί τ’ Ασκέρι του. Βλόγησε και τήν 
παντιέρα. Δάκρυσε!... -Στράφηκε 
στόν οώρανό, προσευχήθηκε.

-—"Ημαρτον, Θεέ μου! , . . Ξέχα- 
σα τ’ Αδέρφια Σου, πού ζούνε στή 
σκλαβιά! . . . Ξέχασα τόν παπά - 
Κύριλλο! . . .. Ξέχασα τήν Αγάπη!... 
"Ημαρτον! . . . Ξέχασα· κλειστή τήν 
έσώπορτα τής ψυχής μου! ... "Η
μαρτον! .... '



'τό δάνατο !
—Ανεβαίνουμε στά Ιεροσόλυ

μα καί ό Υιός τοΰ Ανθρώπου δά 
παραδοθεΐ στά χέρια τών έ- 
χθρΰν Του. Εΐχε πει ό ίδιος.

Αύτή ή αμφιβολία, ταλάντευε 
τήν πίστη τών μαθητών. Στήν πιό 
σκληρή δοκιμασία τό ιδανικό 
τους. Τό μόνο ποίίμενε μέσα 
τους ήταν ή αγάπη στό Διδά
σκαλο. Γι’αύτό καί τόν περίμε- 
ναν, έστω περίτρομοι.

Ή ’Ανάσταση έδωσε τήν εξή
γηση στή διαλεκτική πορεία τών 
μεταφυσικών φαινομένων. 
Κι*  έδώ, στά ΰπερλογικά ή ϊδια 
έξήγηση μέ τά φυσικά φαι
νόμενα. ’Αν ό σπόρος τοΰ στα
ριού πέσει στό χώμα καί δέν πε- 
δάνει, 3ά μείνη μόνο αυτός. ”Αν 
δμως πεθάνει δά φέρει καρπό 
πολύ.

Ή μνήμη στήν ύστατη ώρα εί
ναι ή αρχή τής πορείας στήν α
τελεύτητη ζωή.

ΝΙΚΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ & ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΟΣ ΜΑΣ

Συνέχεια έκ τής 1η$ σελίδος 
δες και ή συνοδεία ξεκίνησε γιά τό 
νεκροταφείο. Στό δρόμο αντάμω
σαν έναν άνθρωπο, πού στάθηκε
και ρώτησε, γιατί τόν θάβουν ζων
τανό. Σαν έμαθε τήν αιτία, λυπή
θηκε, καί πρόσφερε γιά τόν άξιο- 
λύπητον αυτόν άνθρωπο μιά απο
θήκη παξιμάδια. Ό τεμπέλης τό
τε σήκωσε τό κεφάλι του καί ρώτησε 
αν ήταν βρεμένα. Και δταν ακού
σε πώς δέν ήταν βρεμένα, φώναξε 
τούς παπάδες νά συνεχίσουν την 
ψαλμωδία τους.

«’Άλλους Παπα - Δημήτρης 
μέ τις λουτουργιές»

Γιά κείνον πού κάνει μιά άδικη 
μοιρασιά. 'Η παροιμιακή αύτή έκ
φραση διηγούνται τό έξης ανέκδοτο. 
Μιά μέρα δυό παπάδες τού Λιβισιού,. 
ό παπα-Δημήτρης κι’ ό πσπα-Χα- 
στάς συλλειτουργούσαν σέ κάποια 
έκκλησία. Μετά τήν λειτουργία 
ό παπαΔημήτρης φωνάζει τόν 
παπαΧαστά, πού ήταν πολύ νεότε
ρος, νά μοιράσουν τά πρόσφορα. 
Κι’ αρχίζει ό ίδιος τήν μοιρασιά: 
Ένα μου, ένα σου, ένα μου, στα
ματώντας κάθε φορά σέ μερίδιο δι
κό του, και ξαναρχίζοντας πάλι άπό 
μερίδιο δικό του. "Οσο βαστοΰσε 
ή μοιρασιά, ό παπιΧαστάς δέν έ
λεγε τίποτα. Στό τέλος δμως ρω
τάει τόν παπαΔημήτρη. «Ά σι πού 
παπαΔημήτρης μας: Σούστα τά 
μέρασες»; Καί μόλις ό παπσΔημή- 
τρης τοΰ απάντησε «Ιναί, σούστα

ίςΑβηνά Μηχαηλίδου. ' " -
Μέ ξεχωριστή ευχαρίστηση εί

δαμε τόν Πρόεδρο τής Κοινότητας 
Ν. Μάκρης, κ. Φίλιππον, πού με 
μιά άλλη συντροφιά έδωσε τό πα
ρόν στήν εκδήλωσή μας. Άλλα καί 
πολλοί άλλοι πατριώται μας άπ’ 
τή Ν. Μάκρη μάς τίμησαν μέ τήν 
παρουσία τους, δπως ό κ. καί ή 
κ. Βασιλείου Έμανουήλ. μετά τής 
αδελφής των κ. Πελαγίας Παύλου, 
ό γαμβρός καί ή κόρη του κ. Για- 
μάνη, δ κ. Μιχαήλ Δαμιανός και 
άλλοι. .. ......

Πριν τελειώσουμε μέ τους . Προ
έδρους ας αναφέρουμε και τόν 
Πρόεδρο τοΰ Ιατρικού Συλλόγου 
κ. Σαλαμίνιο, μετά τής συζύγου 
του, πού ό αγαπητός μας υφηγη
τής τής ‘Ιστορίας τής ’Ιατρικής 
καί μέλος τοΰ Συμβουλίου μας, κ. 
Ιωάννης Λαμέρας έφερε νά τίμη
ση τήν εκδήλωσή μας. Στήν συν
τροφιά του κ. Λαμέρα διακρίνουμε 
έπίσης έκτος άπό τήν σύζυγό του, 
τάς άδελφάς του, κ. Βέταν Πεζο- 
πούλου καί κ. Τζηρίτη, καί την κ. 
Φανήν Καραπατη.

Άλλα ας άφίσουμε τούς Προέ
δρους. Κι’ αν ξεχάσουμε κανέναν 
παρακαλοΰμε νά μάς συγχωρή. Γί
νεται άθελά μας, δπως καί κάθε 
πατριώτης πού δέν θά δή, άναφέ- 
ρεται τό όνομά του. Ποΰ νά θυμά
ται κανείς τόσα πρόσωπα καί τό
σα όνόματα:

Ό κ. καί ή κ. Μιχαήλ Χατζη- 
κωνσταντίνου έλαμπαν άπό χαρά 
γιατί φέτος ήρθαν έκτος άπό τά 
δυό καμαρωτά βλαστάρια τους 
καί μ’ ένα τρίτο, τόν μνηστήρα 
τής κόρης τους ’Αφροδίτης, κ. 
Δημήτριον Χανιατάκην. Στή συν
τροφιά τους ήταν καί ή κ. Δέσποινα 
Καμάρα.

"Ολα τά μέλη τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ Συλλόγου πα
ρόντα. Έκτος άπ’ αύτά πού άνα- 

τά μέρασα», ό παπαΧαστάς, χωρίς 
νά χάση καιρό, «Στάσου χάϊνιν» τοϋ 
λέει, «νά πάρω έγώ τοΰ δικό σου 
τούς σουρόν!
«’Ανάλατης κουφτής κόρη»

Όταν θέλουμε μέ πλάγιο τρόπο 
νά μάθουμε κάτι.

Γιά τήν παροιμία αύτή διηγούν
ται τό έξης ανέκδοτον:

Κάποτε μιά Λιβισιανή ήθελε νά 
φτιάξη μουσταλευριά. Δέ θυμόταν 
δμως αν έπρεπε νά βάλη άλάτι, 
καί άπό φιλότιμο, δέν ήθελε νά 
ρωτήση. Γιά νά τό μάθη, χωρίς νά 
φανή ή άγνοιά της, έπιανε κουβέντα 
μέ μιά γειτόνισσα, κατάφερε νά 
λογοφέρνουμε καί σέ μιά στιγμή, 
τής πέταξε τάχα μιά βρισιά: «Άτε 
κι ίσύ μοΰ μιλάς ανάλατης: κουφτής 
κόρη! «”Αμ βάλλουμουν μαρή ά- 
λάτιν στήν κουφτήν;» τής απαντά
ει ανύποπτη ή άλλη. Κι’ έτσι ή 
πρώτη έμαθε αύτό πού ήθελε.

"(Συνέχεια Ttjs 3ή5,~σΈλί6θ5> 
πείρες κορδέλλες πού άπό σαχνισί- 
νι σέ σαχνισίνι, έφτιαναν χρωματι
στά γεφύρια κι’ έφτασε στό Φα
σούλια.

Βιαζόταν νά φτάση σπίτι. Έ
τρεμε ή καρδούλα της μην πάη 
πρώτος 6 πατέρας καί δέν τήν 6ρή.

Ένας μέ σαρίκι διαλαλοΰσε 
χορταρικά φορτωμένα σέ κοφίνι 
στόν ώμο του.

Μερικές φιλενάδες τις ρίξανε πε» 
ταλάκια άπ’ τό μπαλκόνι τοΰ σπιτι
ού τους.

— Καί τού χρόνου Λενιτσα, στη 
βλόγα σου, τις φώναξαν τσ κορί
τσια μέ χαρωπά γέλοια πού μοιά- 
ζαν σαν κελλαρύσματα νερού σέ 
μυστικές πηγές.

Ανταπέδωσε τις ευχές.
Τά σήμαντρα τοΰ κωδωνοστασί

ου τής Γέννησης τής Παναγίας, μέ 
γλυκούς μελωδικούς ήχους προσ- 
καλοΰσαν τούς Χριστιανούς στήν 
Λειτουργία.

Στάθηκε κι’ έκαμε τό Σταυρό 
της. Ένας αραμπάς πού τόν σέρ
νανε δυό βουβάλια σηκώνοντας σύν
νεφο σκόνης, φάνηκε άπ’ τό ντουρ- 
σέκι.

Πέρασε τόσο σιμά πού ή Λενί- 
τσα άκούμπησε πάνω στ’ άσπρι- 
σμένο ντουβάρι.

Στιβαρό χέρι, τήν συγκρότησε.
Γύρισε κ είδε ένα μελαχροινό 

νέο.
—- Τάσο έσύ; ψιθύρισε κατάχλο

μη.
— Καλά πού σέ κράτησα γιατί 

θά σέ εΐχε ρίξη ό αραμπάς. Τά εί
χες σαστίση.

— Έσύ μέ. σώζεις στις δύσκολες 
στιγμές, ψιθύρισε χαμογελώντας ή 
Λενίτσα.

Συνέχεια στό έπόμενο

στοϋ βουνού τά πλάγια. Δέν ήταν 
σύγνεφου βροντή, μήτε άπό αστρο
πελέκι. Καθάριος γέλαγε ό ουρανός, 
κι’ οι βουνοκορφές λούζονταν στόν 
ήλιο.

—'Ήμαρτον, Θέ μου! προσευχή
θηκε· ήμαρτον! Τί είναι ή βροντή 
τούτη;. . . Μοΰ αποκρίνεσαι;. . . Δέν 
ξέρω! ■ ■ .

Βγήκε άπ’ τού βουνού τό βαθού
λωμα άγνάντεψε στή θάλασσα. Μαύ
ρος, ,λόμαυρος καπνός τή σκέπαζε. 
Μέσα άητ’ τά μαύρα του σπλάχνα 
πετάγονταν πύρινες γλώσσες· λόγχι
ζαν τόν ουρανό. Τώρα οΐ βροντές δυ
νάμωναν, γίνονταν βροντές πολέ
μου. ’Απειλητικές φτάναν ώς τόν 
πάτερ - ’ I γνάτιο, ανακατωμένες μέ 
κραυγές ανθρώπων.

Σέ λίγο, οί φλόγες πλήθηναν, γί- 
ναν φωτιά γσργόφαγη, διώξαν τό 
μαύρο σύγνεφο. Ό πάτερ - ’Ιγνά
τιος είδε καράβια πολεμικά μ’ άλι
κο μπαϊράκι. Φλέγονταν τά πανιά 
τους, καιγόταν τά ξάρτια. Τ’ άλμ
πουρα τρίζαν άπ’ τής φωτιάς τό ζώ
σιμο. Ή πίσσα δυνάμωνε τις φλό
γες καί κείνες χόρταιναν κι’ αύξα
ναν ιμέ τοΰ σκαριού τις σάρκες. Τέ
τοιο κακό δέ ματάγινε σέ τούτη τή 
θάλασσα, μπροστά οπού Άγιονόρος 
τά μάτια.

Σέ λίγο, είδε ό ’Ιγνάτιος νά ξε- 
προβάλη, μέσα άπό τούτη τήν κο
σμοχαλασιά, περήφανο καράβι μέ 
κατάμαυρα πανιά κι’ όλόμαυρο σκα
ρί. Δέν εΐχε τούρκικο· μπαϊράκι, μή
τε ρούσσικο. Είχε τ’ οΰρανοϋ παντιέ
ρα ,μ*  έναν όλάσπρο σταυρό στή μέ
ση. Πρώτη φορά έβλεπε τούτη τήν 
παντιέρα ό πάτερ - ’Ιγνάτιος.

—Χριστιανοί είναι, άνεκραξε, κι’ 
έκαμε τό σταυρό του.. .

—«'Ομόθρησκοι είναι! . . . Πούθε 
νάρχονται τάχα καί ποια νάχουν πα-
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'Ώρα έκκινήσεως Σάββατον 3 μ. μ. 
Άφιξις εις Σπάρτην και διανυκτέρευσις. 
Κυριακή πρωί μετάβαση εις Μυστράν. 

’Επιστροφή εις Σπάρτην διά φαγητόν και ξε
νάγηση ενωρίς τό απόγευμα εις Μουσεϊον. 
’Αναχώρηση δι’ ’Αθήνας ώρα 4 μ.μ.
"Εξοδα μεταβάσεως καί έπιστροφής ΔΡΧ. 150 
ΘΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΚΑΙ - ΔΗΛΟΙΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΣΟΝ ΪΟ ΔΥΝΑΤΟΝ 
ΤΑΧΥΤΕΡΟΝ.

ΕΞ Ο Δ Α ’ ΔΡΑΧ., ©Ο —
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
(Συνέχεια έκ τής 3ης Σελίδος)
σήμερα ζωσμένη άπό ‘Ελληνικά έ- 
πίτακτα πλοία πού φορτώνουν νύ
χτα ημέραν. Έπίσης κατά μήκος 
τής προκυμαίας άλλα πλοία φορ
τώνουν. Οΐ πρόσφυγες καί ό στρα
τός δλο καί έρχονται καί κοιτάζουν 
πώς νά φύγουν. Καί οί μέ? στρα
τιώτες μπαίνουν στά πλοία καί φεύ
γουν καί αύτοί πού δέν ευρίσκουν 
σειρά τραβούν διά τόν Τσεσμέν. 
’Αλλά ό πληθυσμός πώς νά φύγη 
πού δέν έρχονται πλέον ξένα πλοία 
Αύτά πού έρχονται εΐνε άπό πριν 
ναυλομένα. Φορτώνουν σύκα σταφί
δες ή δτι άλλο καί φεύγουν. ’Αλλά 
καί αώτά τις τελευταίες ήμερες 
λιγοστεύουν. 'Η προκυμαία όπως 
τις προηγούμενες ήμέρες είναι γεμά
τη άπό δτι βάλει ό νους τοΰ άνθρώ
που καί σήμερον κάτι περισσότε
ρον. Στά όλίγα καΐκια που υπάρ
χουν γίνονται ’Ομηρικές μάχες ποιος 
θά έξασφαλίση μιά θέσιν καί νά 
φύγη. Τά ξένα και δικά μας πολε
μικά καί εΐνε πολλά στις θέσεις 
των ώς άπλοι θεαταί τοΰ δράματος 
πού γίνεται καί θά συνεχισθή καί 
στις επόμενες ήμέρες. Τά μούτρα 
τών Ελλήνων είναι κατσούφικα. Τέ
λος φθάνω στήν έργασίαν μου που 
εύρίσκεται στό φουλ. Οί παραλα
βές πού κάνω εΐνε σαν τής προη
γούμενης ήμέρας. Παρατηρώ τούς 
έργάτες μας καί προσπαθώ νά τούς 
ψυχολογίσω πώς σκέπτονται. Οί 
μέν Έλληνες έργάται εΐνε μέ τήν 
αγωνία τί 0ά μάς επιφύλαξη ή έ- 
παύριον. Οί Τούρκοι Απεναντίας έρ
γάται φαίνονται χαρούμενοι άλλα 
ακόμη δέν έκδηλώνονται.

Μανθάνομεν δτι έπαύθη ό αρχι
στράτηγος Χατζηανέστης καί δτι 
νέος ’Αρχιστράτηγος θα άναλάβη 
διά νά σώση τήν κατάστασιν...

’Αλλά έκεϊ πλέον πού έφθασαν 
τά πράγματα, κατάστασις πλέον 
δέν σώζεται. Έν τώ μεταξύ άπό 
τήν προκυμαίαν καταφθάνουν περί 
τούς 150 - 200 αξιωματικοί καί 
περί τούς 1000 πολΐται οί όποιοι 
έρχονται στην πλατείαν τού ■ Κανα
κιού καί θέλουν νά υπάγουν άπέ- 
ναντί μας όπου είναι τό στρατηγεΐ- 
ον. ’Αλλά έκεϊ έξω άπό τό Στρα- 
τηγεΐον έχουν παραταχθή σ-ρατιώ- 
τες μέ έφ’ όπλου λόγχην καί δέν 
τους έπιτρέπουν νά προχωρήσουν 
προς τά έκεϊ. Τότε αύτοί τραβούν 
στά στρατόπεδα τού Κανακιού. Και 
τότε ένας ταγματάρχης ό όποιος 
άνήλθε στά σκαλιά τοΰ Κανακιού 

νήλθε στά σκαλιά τοϋ Κονακιού 
ήρχισε νά όμιλή μέ άγανάκτησιν 
και πατριωτισμόν. Κατακοίνει τήν 
Κυβέρνησιν καί τοΰ έπί κεφαλής τοΰ 
στρατού μας. Διότι λέγει φεύγομεν 
καί άφίνομεν τήν Σμύρνην μας καί 
όλους τους άδΐλφούς μας Έλληνες 
στό έλεος τοΰ Κεμάλ; Πώς άφίνο
μεν τήν Μικράν ’Ασίαν καί φεύγο
μεν, πού έποτίσθη μέ αίμα χιλιά
δων στρατιωτών μας; Πρέπει μέ 
κάθε τρόπον νά σταμοετήσωμεν τήν 
ύποχώρησιν. Νά σώσωμεν δτι είναι 
δυνατόν νά σωθή. ’Αλλά πώς μάς 
έφεραν οΐ αρχηγοί μας σέ τέτοια 
χάλια; Πρέπει μέ κάθε τρόπον νά 
όργανώσωμεν την άμυναν. (Άπό η
μέρες ήκούαμεν δτι εΐχε γίνει μία 
όργάνωσις πού έλέγετο «Άμυναφ 
καί δτι άρκετοί κάτοικοι τής Σμύρ
νης - είχον έγγραφεΐ ώς έθελονταί). 
Πρέπει έλεγεν ό ταγματάρχης νά 
σταματήσωμεν τόν στρατόν μας πού 
φεύγει καί νά όπλίσωμεν τους πο- 
λίτας δσοι ήμποροϋν να φέρουν ό
πλα. Νά φέρωμεν τούς άξιωματι- 
κούς τής Άμύνης αύτούς πού είχε 
άποστρατεύσει ή Κυβέρνησις τό 
1920 ένεκεν κομματικών λόγων καί 
εύρίσκοντο στήν Κωνσταντίνο ύπολιν 
και οί όποιοι άξιωματικοί ήσαν ά
ξιοι καί οί όποιοι έπανειλημένως έ- 
ζήτησαν άδειαν νά έλθουν ' νά πο
λεμήσουν καί ή Κυβέρνησις δέν 
τούς τό έπέτρεψεν. Καί συνεχίζον
τας ό ταγματάρχης λέγει. Πρέπει 
νά βοηθησωμεν όλοι τόν αγώνα ώς 
είς άνθρωπος καί δστις συλλαμβά- 
νεται λιποτακτών νά τουφεκίζεται. 
0ά είναι προδότης τής ποπρίδος δ- 
στις δέν βοηθηση τόν άγώνα. Αυτά 
καί άλλα εΐπε μέ μεγάλην άγανά- 
κτησιν έκεΐνος ό άξιωματικός καί 
τό τέλος τοΰ λόγου του έκαλύφθη 
άπό χειροκροτήματα καί ζητοκραυ- 
γές ύπέρ τής Άμύνης καί τό πλή
θος παρεκάλει αυτούς τούς άξιω- 
ματικούς νά άναλάβουν τό γρηγο- 
ρότερον τήν άμυναν. Κατόπιν αύ
τοί οί άξιωματικοί καί τό πλήθος 
έπέστρεψαν πάλιν άπό εκεί πού ήλ
θαν. Σέ δλο οέύτό τό διάστημα οί 
άξιωματικοί καί οΐ στρατιώτες μέ 
έφ’ δπλου λόγχην έφύλαγοηι τό κτί- 
ριον τοΰ Στρατηγείου μέχρι πού έ
φυγαν οί άξιωματικοί καί ο' πολί
τες.

Άπό τις έφημερίδες μανθάνομεν 
δτι ό μόνος πολέμων καί όπισθοχω- 
ρών Πλαστήρας έδωσεν μάχην στην 
Φιλαδέλφειαν.

(Συνεχίζεται)



ΣΤΕΡΝΟΙ ^ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Ό Σύλλογος πενθεί καί πάλι. ’Έχασε ενα άπό τά ηιό 

διαλεχτά μέλη του, ενα ακούραστο στέλεχος τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου : Τόν ’Ιωάννη Κ. Λαμέρα.
Ή. διπλανή στήλη θ’ άοχοληθή μέ τή ζωή καί τά έργο του. 
Έδώ, τό όργανο τοϋ Συλλόγου θ’άρκεβθή νά έχφράση τήν j 
Οδύνη του γιά τόν πρόωρο χαμό τοΰ έκλεκτου πατριώτη 
πού τιμούσε μέ το ήθος, τήν άξια καί τήν ανθρωπιά του 
τόσο τήν παληά δσο καί ΐή νέα πατρίδα του.

Ή Μάκρη καί τό Λιβίσι καυχώνται γιά τά Εξαιρετικά 
βλαστάρια πού έθρεψαν καί δίνουν άκόμα καί στή μητέρα 
'Ελλάδα. Αύτή ή διαπίστωση μας έρχεται πιο έντονα στή; 
σκέψη δταν κανένα άπ’ τά βλαστάρια αύτά χαθή οπότε 
γίνεται σ.κόμα πιο αισθητή ή αξία του. πιο σκληρή ή απώ
λεια, πιο οδυνηρή ή περηφάνεια πού νοιώθουν οί ΰπόλοι- 
ποι. “Οπως καί τώρα πού βρεθήκαμε πάλι νά θρηνούμε 
τόν ξαφνικό χαμό ένός ακόμα άξιου άδελφοΰ μας.

Δέν έχει σημασία άν ό Γιάννης Λαμέρας δέν είχε πρω- I 
τοδή τό φώς στή λεβεντογεννήτρα γη δπως δλοι έμεΐς οί ί 
άλλοι. Δέν έπαυσε ούτε στιγμή νά νοιώθη σάν Μακρηνο- 
Λιβισιανός, γιατί έτσι γαλουχήθηκε, κι’ ας μήν ήταν κι” οϊ 
ρίζες τοϋ πατέρα του τόσο βαθειές στή Μάκρη καί τό Λι

ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΑ ΦΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Ή θανή και ό θρήνος στο Λιβίσι καί τήν Μάκρη τής Λυκίας.

βίσι. "Ομως τόσο ό αξέχαστος πατέρας έτσι κι’ δ γυιός 
τήν αγάπησαν Θερμά, τήν τίμησαν πολύ και έγιναν άπό τά 
πιο διαλεχτά τέκνα της.
Είναι γνωστές οί. πολλαπλές ύπηρεσίες πού πρόσφερε 
στούς πατριώτες ό Αείμνηστος Κωνσταντίνος Λαμέρας. 
Μιά άπ’ αύτές ήταν κι’ ή συλλογή λαογραφίκοΰ υλικού 
γιά τήν πατρίδα γιά τήν οποίαν καί τιμήθηκε άπό τήν 
'Ακαδημία ’Αθηνών.. Τιμώντας τή μνήμη τοΰ πατέρα, συνέ
χισε τό έργο δ γυιός καί πρόλαβε νά έκδώση τόν πρώτο 
τόμο μόνο αύτού τοΰ έργου πού μιλά γιά τά ήθη καί τά. 
έθιμα τής χαμένης μας πατρίδας. Αύτή καί μόνη ή συνεισ
φορά του φθάνει γιά νδχη τήν ευγνωμοσύνη μας.

'Ο χώρος δέν είναι αρκετός γιά νά έκφρασθή δλη ή 
οδύνη γιά τόν άδόκητο χαμό τοΰ Γιάννη Λαμέρα. Τό κενό 
πού άφίνει πίσω του εΐναι δυσαναπλήρωτο. "Ομως ή άνά-
μύησή του θά μένη ζωντανή άνάμεσά μας. 'Η γεμάτη κα- 
λωσΰνη μορφή του, οί μειλίχιοι τρόποι του, ή ψυχική 
Ανωτερότητα, ή λογική του σκέψη και κρίση, 6ά μείνουν 
βαθειά χαραγμένα στή μνήμη δλων μας.

Τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου κι’ ή εφημερίδα 
πού συχνά τίμησες μέ τή συνεργασία σου, σού Απευθύνουν 
τόν στερνό χαιρετισμό Γιάννη Λαμέρα. Άς εΐναι ελαφρό 
τό χώμα τής Αττικής γής πού σέ σκέπασε, άγαπητέ κΓ 
αξέχαστε πατριώτη.

ΡΕΠΑ ΠΑΡΑΞΟΝΙΟΥ -ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

3EKE5FEIX X ΤΟ ΠΕΡΙθΟΡίΟ

Ο ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 
- - Η. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Τί άναπάντεχη περιπέτεια στον 
κήπο μέ τό χαμομήλι! . . .

Στον κήπο που μάς έφερε τό πνεύ 
μα του κακού. Παράξενο ήταν τό 
φτάσιμο, μά πιο πολύ τό κάλεσμά 
του. Δέν ήρθε -μέ εωσφορική μορφή 
ή .μέ μορφή δολερού φίλου. Ούτε μέ 
την έπιθυιμία νά γευτούμε τόν καρ
πό τής γνώσης ή τό δέντρο τής άμ- 
φιβολίας. Γιο; τή δόξα τού κόσμου 
δέν μας μίλησε. Ούτε ττάλι μάς εΐ
πε γιά τούς πεινασμ.ένους ή τούς 
αγγέλους τού Θεού πού μάς φέρνου
νε πάνω στά φτερά τους, (Μέ κάτι 
τέτοια δέν μπορεί πιά νά μάς ξε
γελάσει. Τους μάθαμε δά τούς ευ
τελείς πού μεταχειρίζεται τρόπους). 
Γιά τις μικρούλες μαργαρίτες μάς 
μίλησε. Τίς μαργαρίτες μέ τό λευκό 
πρόσωπο και τις ολόχρυσες έσθή- 
τες, -πού γελούσαν άμέριιμνες οπ'όν 
ανοιξιάτικο ήλιο. Καί κείνος τούς 
φιλούσε διακριτικά το μέτωπο. Μάς 
έδειξε τον όλόχρυσο κάμπο καί μάς 
εΐπε νά γευτούμε τό ψώς. Νά χαρού- 
με τό πανηγύρι τής. άνοιξης! Τά πα
σίχαρα λουλούδια που σκορπίζουνε 
σπάταλα τήν ευωδιά τους. Τίς μέ
λισσες που γυρνούν ξετρελαμένες 
άπό άνθό σέ άνθό. Τά ρυάκια, μέ τά 
μυστικά μιλήματα γιά τίς κρυμμέ
νες ομορφιές του κόσμου. Μάς εΐπε 
ν’ ακούσουμε τήν όρθινή προσευχή 
στού Ούρανού τόν Πρωταφέντη! . . ,

Κι’ έμεΐς, γεμάτοι κέφι γιά τή 
ζωή, ήρθαμε νά γευτούμε .τήν άδολη 
χαρά στον κήπο μέ τό χαμομήλι.

Τί ανεπαίσθητα πού μάς άρπαξε 
τό Πνεύμα του Κακού! . . .

Χρόνια ολάκερα ό Εωσφόρος, 
πάσχιζε νά μάς ρίξει σέ παγίδα. 
Στήν άρ'χή, μάς έφερε μπροστά 
οπούς τρεις πειρασμούς. "Ετσι, πί
στευε, πώς θά μάς νικούσε.

Μάς γύρισε σέ δλες τίς. πολιτεί
ες καί μάς έδειξε τούς πεινασμένους, 
τού κόσμου. 'Εκατομμύρια άνθρωποι 
νά μάς κυττάνε μέ άσάλευτο βλέμ
μα. Στό άσαρκο πρόσωπό τους ή
τανε χαραγμένη ή θλίψη Τά σκελε
τωμένα τους σώματα μάς προκαλού-

σανε τρόμο. "Ομως, δέν χάσαμε τήν 
ψυχική μας ηρεμία. Μόνο δακρύσα
με, δταν είδαμε τά παιδιά μέ τά 
χνουδωτά πρόσωπα καί τις πρισμέ- 
νες κοιλιές ν’ αργοσαλεύουν πάνω σέ 
■καλαμένια πόδια. Πορεύονταν βου
βά, σάν σέ λιτανεία.

Πότε πότε, απλώνανε τ’ άσαρκα 
χεράκια τους ζητώντας λίγη ελπίδα, 
Έμεΐς δέν είχαμε έλπίδα νά τούς 
δώσουμε. Εΐχε ξεφύγει άπ’ τά δά
χτυλά μας. Εΐχε γλυστρίσει μέσα 
στή λάσπη πού φτιάξανε τά δαρειά 
•μας πέλματα. Εκείνα κυττούσανε 
θλιμμένα, μέ μάτια κατάστεγνα σάν 
χάντρες.

Ή καρδιά -μας σπάραξε. "Ενα α
όρατο μαχαίρι τήν ξέσχισε κάθετα. 
Νοιώσαμε ακράτητο ρίγος.

'Ο Εωσφόρος μας εΐδε καί χαμό·· 
γέλοχτε. .-Πλησίασε σιγά καί μάς εΐ
πε; «Προσευχηθήτε στό Θεό νά στεί
λει ψωμί στούς άνθρώπους, "Οταν 
οί άνθρωποι χορτάσουν τό ψωμί θ’ 
αρχίσουνε νά τόν δοξολογούνε».

Έμεΐς τόν κυτπάξσ.με κατά πρό
σωπο, αγριεμένοι, καί τοΰ άποκρι- 
θήκαμ.ε; «"Αδικα ΐΓασχίζεις μέ τή βι- 
ϋτική μέριμνα, νά μάς βγάλεις άπ’τή 
μ σκαρί ότίητα».

Ό Εωσφόρος κατάλαβε κι’ άπο- 
τραβήχτηκε. 'Έτσι μείναμε μόνοι νά 
σκεφτόμαστε τή βασιλεία τών Ου
ρανών. Νά σκεφτόμαστε τήν Αιωνιό
τητα. Φανταζόμαστε τόν έαυτό μας 
νά περιδιαβαίνει στον Παράδεισο, 
πλάϊ στον Παντοδύναμο καί νά ευ
φραίνεται τά ούράνια δώρα. Ένα δ- 
μορφο όνειρο ήρθε καί μάς τύληξε. 
Ίό όνειρο τής ατέλειωτης μακαριό
τητας πού Θά μεταμόρφωνε τήν ύ
παρξή μας.

Μείναμε μόνοι νά χαιρόμαστε τό 
όνειρο καί τό όραμα τής Παράδει
σος.

Δέν εΐχε καλά - καλά τελειώσει τό 
όνειρο όταν, ό έωσφόρος, μάς ’πλη
σίασε καί πάλι; Μάς βρήκε τυλιγμέ
νους στήν νεφέλη τής άπραξίας, νά 
κυττάζουμε τ άστρα. ’Έσκισε, τόν 
άϋλο πέπλο καί μάς άρπαξε άπ’ τό 
χέρι. Μάς ,ώ&ήγησε στά πεδίο; τών

Πάνω στήν ακμή τή,ς έττισπϊ]ίμονΐ“ 
κής δραστηριότητας του ττέθανε ξα
φνικά ό άγ-απτητός πατριώτης μας 
Γιάννης Λαμέρας. Πριν δυό χρόνια 
ακόμα είχε πάρει και τόν τελευταίο 
τίτλο τον. Είχε άνακηρυχθη Υφηγη
τής τής 'Ιστορίας τής. Ιατρικής τοΰ 
Πανεπιστημίου ’Αθηνών.

Ό Γιάννης Λαμέρας άφίνει πίσω 
του μιά πλούσια έπιστη,μονική δρά
ση αποτέλεσμα επίπονης μελέτης 
και αγάπης πρός τή δουλειά. Μονα
δικός γυιός ίου αείμνηστου γιατρού 
Κωνσταντίνου Λαμέρα γεννήθηκε 
οπήν Αθήνα καί κατά τό Ϊ924 φοί
τησε στήν ’Ιατρική Σχολή του Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών.

Κατά τήν διάρκειαν τών σπουδών 
του υπηρετούσε ώς βοηθός καί σέ 
μιά ιδιωτική Κλινική ό «Ίπτιοκρά- 
της».

Τό 1930 άπεφο-ίτηοΈ άτ·'ό το Πο;·· 
•νεπιστή,μιο καί υπηρέτησε είς τήν 
,Μοίραν Νοσοκόμων Λαρίσσης, είς 
τήν Σχολήν Εφέδρων ’Αξιωματικών 
Χαλκίδας καί ώς δόκιμος ’Ανθυπία
τρος στό 42ον Σύνταγμα Εύζώνων 
Λαμ ία-ς.

’Αφού έξετιλήρωσε τίς. στρατιωτι
κές υποχρεώσεις του τοποθετήθηκε 
τό 1933 στό Νοσοκομείου Ν. ’Ιω
νίας δπου καί διετέλεσε Έπιιμελητής 
έως τόν Δεκέμβριον τού 1934 οπό- 
τε άπεσπάσθη είς τόν Παιδικόν Στα
θμόν Περιστεριού.

.μαχών καί μάς έδειξε τούς σκοτω
μένους. Χιλιάδες σκοτωμένοι νά κεί- 
τονται στό χώμα.

Ή παρουσία μας, τάραξε τόν σ
τιλ ωμένο θάνατο. ’Αμέτρητα κοράκια 
άκρο ζυγιάστηκαν πάνω απ’ τά πτώ
ματα. . .

Ή καρδιά μας σπάραξε. Δέν άν- 
τέξαμε νά βλέπουμε τά παραμορφω
μένα πρόσωπα καί τά δυαλυμένα 
σώματα. Νά βλέπουμε τά χυμένα 
μάτια καί τίς πρτισμένες κοιλιές. Τά 
σκυλιά νά χορταίνουν μέ ανθρώπινες 
σάρκες. Δέν άντέξαμε! Κλείσαμε τά 
μάτια μέ φρίκη.

'Ο Εωσφόρος χαμογέλασε καί 
πάλι. Πλησίασε αθόρυβα καί μάς 
ψιθύριοε: «Προσευχηθήτε στό Θεό 
νά μή σκοτώνονται οί άνθρωποι 
στούς πολέμους. Νά στείλει τούς 
άγγέλους του νά διώχνουν μακρυά 
τίς. ο-φαΐρες. Εΐναι Θεός καί μπορεί 
νά τό κάμει. λΑαζευτήτε λοιπόν καί 
υψώστε διαμαρτυρία οπόν Ουρανό 
νά πάψει ό θάνατος νά εξουσιάζει 
τή ζωή».

Τόν ξανακοιτάξαμε καλά — κα
λά καί τόν ζυγιάσαμε άπ’ τήν κορ
φή cbc τά. νύχια. Παίξαμε κάμποσες 
φορές, γρήγορα καί νευρικά, τά μα
τόκλαδα. "Υστερα, σφίξαμε τά δόν
τια. Εκείνος «απόλαβε καί τδβαλε 
στά πόδια. Μήτε που νοιώσαμε πό^ 
τε ξαφανίστηκε άπό μπροστά μας.

Σέ λίγο μείναμε πάλι μόνοι νά 
σκεφτόμαστε τήν Παράδεισο. Καί 
τό όνειρο τής μακαριότητας μάς συ- 
νεπήρε καί πάλι. Μάς τράβηξε άπ’ 
τή γής καί μάς έφερε ψηλά ώς τόν 
έβδομο Ουρανό. Έκεΐ, μάς έδειξε 
0Χα τά βοαίλεια τής γής καί όλες 
τις εξουσίες.

—-"Ολα αύτά θά εΐναι δικά σας, 
ccv τό επιθυμήσετε πολύ καί άν ξα- 
ναγυρίσετε πίσω στό χώμα, άκου- 
σαμε μιά φωνή νά μάς λέει.

Στρέψαμε τρομαγμένοι πρός τό 
μέρος τής_φωνής, μά δέν είδαμε τί
ποτε. . . -αναγυρίσαμε ήρεμα τό 
βλέμμα στά βασίλεια καί στις έξου- 
σίες. Νιώσαμε δυνατοί καί άλύνι- 
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)

ΑΑΜΕΡΑΙ
Παράλληλα διηόθυνε τήν Πολυκλι

νικήν τής Ν. ’Ιωνίας μέχρι τό ϊ 938.
Κατά τό ί934—1935 πήγε στή : 

διέννη όπου καί ήργάσθηκε έπί έξη 
μήνες είς διάφορα Σανατόριά της.

Μετά τήν επιστροφή του άπό τήν 
Ευρώπη προσελήφθη στό Νοσοκο
μείου «Σωτηρία», τό 1935 ώς βοη
θός καί όταν τό 1939 άνεκηρύχθη 
Διδάκτωρ τής Ί σηρικής προήχθη είς 
Επιμελητήν, μέχρι καί τού 1945 ο
πότε άπ&χώρησε.

Κατά τήν διάρκειαν του Έλλη,νο - 
’ιταλικού Πολέμου έδίδαξε ποώτες 
βοήθειες στό εν επιστρατεύσει προ
σωπικόν τών Σ.Ε.Κ., καί υπηρέτη
σε καί στην υγειονομική υπηρεσίαν 
τής Άνεοτάτης Διοικήσεως ’Αντιαε
ροπορικής ’Αμύνης έκδόσας καί τό 
περί οδικόν «’Αεράμυνα». Κατά τήν 
περίοδον της Κατοχής προσέφερε 
πς^ ύπηρεσίες tc.u ώς Φυμυ, ι ιολόγος 
στον Εθνικό 'Οργανισμό .Χριστια
νικής ’Αλληλεγγύης.

Μετά την άπελευθέρωσιν τής χώ
ρας τό 1945 προσελήφθη στό Κέν- 
τρον Έρεύνης Νοσημάτων Θώρακος 
δπου καί υπηρέτησε έως. το 1953. 
Επίσης άπό τό 194 8 μέχρι τό 1955 
ήτο Φυματιολόγος Ιατρός τών 
Σ.Ε.Κ.

Τό 1950 έλαβε μέρος στό Β'. 
Διεθνές Συνεδρίαν κατά τού "Ασθμα
τος είς Γαλλίαν καί μετά ολιγόχρο
νη παραμονή στήν χώραν αύτήν, κα
θώς καί στην 'Ιταλία έπέοτρεψε καί 
άνέλαβε την διεύθυνση του Προτύ
που Σανατορίου Μελισσίων έως τό 
i960 όπότε μ επετράπη σέ ψυχια
τρείο.

Τόν Φεβρουάριον τοΰ 1961 διωρί- 
σθη Επιμελητής τής. Φυματιολογι- 
κής Κλινικής του Γενικού Νευροψυ- 
χιαπ-ρικου Νοσοκομείου ’Αθηνών -καί 
Λίγο πρό του Θανάτου του διφτέλε- 
σε διευθυντής ιατρός τού Τμήματος 
'Ανδρών του ίδιου Νοσοκομείου.

Τό 1964 άνεκηρύχθη Υφηγητής 
τής Ιστορίας τής Ιατρικής τού Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών.

Ενεργητικό καί ζωτικό στοιχείο, 
ακούραστος προσέφερε άψιλοκερδώς 
τάς υπηρεσίας του παντού καί διε- 
τέλεσε μέλος τής I ατρικής 'Εται
ρείας ’Αθηνών.
_ Ιδρυτικόν ΛΑέλος τού 'Ελληνικού 
11αμαρτήματος του ’Αμερικάνικου 
Κολλεχίου ’Ιατρών τού Θώρακος καί 
αργότερα Γενικός Γραμματεύς αύ
του.

Ιδρυτικόν μέλος τής Φυματιολο- 
γικής Εταιρείας καί Γεν. Γραμμα
τέας αύτής μέχρι τό 1959,

Μέλος^ τής ’Επιστημονικής Ένώ- 
σεως του Γεν. Νευρολογικού Νοσο
κομείου ’Αθηνών καί ’Αντιπρόεδρος 
αύτής άπό τού 1961. Ταμίας τής 
Εταιρείας Ιστορίας τής Πατρικής, 

/νίέλος τής μονίμου επιτροπής τού 
Πανελληνίου Πατρικού Συλλόγου διά 
τήν προστασίαν τού αμάχου πληθυ
σμού.

Μέλος τής Επιτροπής τής Πατρι
κής Εταιρείας ’Αθηνών διά τήν ια
τρικήν ορολογίαν, Γεν. Γραμμοπεύς 
τής ’Εθνικής Ένώσεως ’Αεροχημικής 
Προστασίας.

Σύμβουλος τού Πατρικού Συλλό
γου 'Αθηνών.

ΤίΜΛΙ
_ Τιμήθηκε μέ "Επαινο κατά τό 
Συμβολίδειο Διαγώνισμα τού 1934. 
Τό 1941 πήρε βραβείο στό ίδιο δι
αγώνισμα. Επίσης ελαβε διακριτι
κόν Διάσημον παρά τής ’Ανώτατης 
Διοικήσεως ’Αντιαεροπορικής ’Αμύ 
νης ώς ιατρός αύτής.

ΕΠΙ ΣΤΗΜΟΝΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ!
,1. ΧΗΜΙΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ! ΟΥΣΙ

Α!
Μελετη: 140 σελίδων με είκονοος 

καί πίνακας διά τήν οποίαν πήρε 
τον Επαινον του Συμβολιδείου /δι
αγωνίσματος τό 1934.
2. ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 
(Συνέχεια εϊ$ τήν 4ην Σελίδα)

Στον τελευταίο τόιιο τών «ΜΙ
ΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ’ ΧΡΟΝΙ
ΚΩΝ» δημοσιεύτηκε μιά Αξιόλο
γη λαογραφική εργασία της κ. 
Καλλιόπης Μουσαίου - Μπουγιού- 
κου. «Ή θανή και δ θρήνος στό 
Λιβίσι και τή Μάκρη τής Λνκί- 
ας».

Είναι γνωστή ή έξοχη επιστη
μονική έργασία τής εκλεκτής 
μας πατριώτισσας μέ τό βιβλίο, 
της «Παροιμίες τοϋ Λιβισιοϋ 
και τής Μάκρης» πού θεωρήθη
κε ενα άπό τά καλλίτερα λαογρα- 
φικά μας μνημεία. Χάρις σ’ αύτό 
ή μικρή πατρίδα μας έγινε γνω
στή στούς διεθνείς επιστημονι
κούς κύκλους και σ’ δλους τούς 
πνευματικούς άνθρώπους.

Ακούραστη, ή αγαπητή μας 
πατριοιτισσα. συνεχίζει τό αξιο
θαύμαστο έργο πού άρχισε δ άεί- 
μνηστος Παππούς της, Μιχαήλ 
Μουσαίος.

Μέ τήν καρδιά πλημμυρισμένη 
αγάπη και θαυμασμό γιά τήν πα
τρίδα πού χάθηκε μαζεύει κομμά
τι. κομμάτι τ’ άπομεινάρια τοϋ λα- 
ογραφιζοϋ μας πλούτου.

Δουλειά Επίπονη, πού απαιτεί 
χρόνο, κόπους, θυσίες. Άλλά ή 
Καλλιόπη Μουσαίου - Μπουγιού- 
κυυ, δέν λογαριάζει τίποτε άπ’ 
αύτά, γιατί γι’ αύτήν αποτελεί 
τήν Ικανοποίηση μιας εσώψυχης 
ανάγκης ή συλλογή και διαφύλα

'Ένα παράδειγμα πρός μίμηοιν

ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΑΟΡΙΖΟ
Στις 2 Ί’ουλάίυ έγιναν τά 

εγκαίνια ένός Ιστορικού καί Λαο- 
γραφικοϋ Μουσείου στό Καστελ- 
λόριζο στά όποια και δ Σύλλογός 
μας έκλήθη νά παραστη. Δυστυ
χώς όμως, λόγω άποστάσεως καί 
έλλείψεεος χρόνου δέν ήτο δυ
νατόν ν’ άντιπροσωπεύθή και 
άπεφασίσθη νά σταλή εις τόν Δή
μαρχον Μεγίστη; συγχαρητήριον 
τηλεγράφημα.

Τό Μουσείο αύτό ιδρύθηκε χά
ρις στήν φροντίδα τής οικογένει
ας Κομνηνσϋ κι’ η Ιστορία του εΐ
ναι συγκινητική όσο κι’ ένα θαυ
μάσιο παράδειγμα πρός μίμησιν.

Άπό τό 1901. ή οικογένεια Κο- 
μνηνοϋ έγκατεστάθηκε στήν Αί
γυπτο δπου έζησε πάνω άπό μισό 
αιώνα μέ τή νοσταλγία τής πα
τρίδα; στήν καρδιά. Άπό τά 
πρώτα δμως χρόνια ή κ. Ευαγγε
λία Κομνηνσϋ συγκέντρωσε δτι 
ενθύμια εΐχε άπ’ τήν πατρίδα καί 
στόλισε μιά βιτρίνα γιά νά τής 
τήν θυμίζη. 'Όσο δ καιρός περ
νούσε καί ή νοσταλγία μεγάλωνε 
ό πλουτισμός τής συλλογής τών 
πατριωτικών ειδών έγινε πιά σκο
πός.

Το σπίτι τών Καμνηνών στήν 
Αίγυπτο έγινε, σιγά σιγά, ένα 
Μουσείο τού Καστελλόριζου. Φο
ρεσιές, παληά νομίσματα, παληά

ΕΤΙΙΣΤΟΑΑΙ
Πρός τό άξιότιμον Συμβούλιον 

τοϋ Συλλόγου
«Η ΜΑΚΡΗ»

Άθήναι. 1” Μαΐου 1966 
’Αγαπητοί φίλοι,

Ιί παρούσα μου συνοδεύεται 
μέ τρία τειιχη Μικρασιατικών 
Χρονικών δπου δημοσιεύονται ή 
περιγραφή τοΰ εθίμου. «Ή θανή 
καί ι> θρήνος στο Λιβίσι καί τή 
Μάκρη της Λυκίας».

Ή έκδοσις καθυστέρησε λίγο 
καί μόλις τώρα προγραματοποιή- 
θηκε. ’Εκφράζω τήν έπιθυμία να 
προσφέρουμε, τιμής ένεκεν, ένα 
τεύχος στον κύριο ’Αντώνιο Τ"· 
τζή, τόν άξιο πατριώτη καί θερ
μό ύποστηρικτή τών προσπα" 
ών τοΰ Συλλόγου μας. Παρακα

ξη τοϋ λαογραφικοΰ πλούτου τής 
πατρίδας της.

Τήν επιστημονική και λαογρα- 
φική αξία τής δουλειάς της άφί- 
νουμε και πάλι νά τήν κρίνουν 
άλλοι. ’Επιθυμούμε μόνο νά τονί
σουμε πόσο ιδιαίτερα πολύτιμη 
είναι γιά μας τούς Μακρηνο - Λι- 
βισιανούς, δοσμένη άπό έναν άν
θρωπο δικό «ας, άπό έναν άνθρω
πον πού πόνεσε καί. έζησε αυτές 
τίς τραγικές ώρες τοϋ θρήνου 
μέ τίς πατριώτισσές μας, συγκι- 
νήθηκε άπ’ τόν τρόπο, τήν αξιο
πρέπεια καί τό μεγαλείο τής έκ
φρασης τοϋ πόνου τους καί θέλη
σε νά τήν άποθανατίση,

ΟΙ εκδηλώσεις τους, συνέχεια 
αρχαίων έλληνικόίν εθίμων, ποΰ 
έμειναν άνα?Δοίωτα απ’ τόν καιρό 
τοϋ 'Ομήρου, άποτελοίσαν ένα 
έθιμο πού δικαιούται τόν σεβασμό 
μας, στή σημερινή ιδιαίτερα επο
χή, όπου τά άτομα εΐναι περισσό
τερο άπό άλλοτε εγωιστικά, κι’ ή 
εκδήλωση τοΰ πόνου θεωρείται 
ξεπερασμένη.

Είναι άξια κάθε τιμής καί ε
παίνου ή Αγαπητή μας πατριώ- 
τισσας γιά τήν αξιόλογη προσφο
ρά της πού αποτελεί τόν καλλί
τερα φόρο τιμής πρός τίς χαμέ
νες πατρίδες μας καί περηφάνει- 
α γιά μας πού καταγόμαστε άπό 
κεί.

ΤΟ ΛΙΒΙΣΙ

έγγραφα, οικιακά σκεύη, άντικεί- 
,ιενα λαϊκής τέχνης, φωτογραφί
ες, καί αλλα αντικείμενα. "Ολες 
σί παραδόσεις τοϋ νησιού αντι
προσωπεύονταν έκεΐ. 'Όλη ή 
πνοή, ή ατμόσφαιρα κι’ ή ομορ
φιά του.

'Επτακόσια αντικείμενα μαζεύ
τηκαν έτσι, καί μεταφέρθηκαν άπ’ 
τήν Αίγυπτο, δταν, τώρα τελευ
ταία, έπέστρεψε ή οικογένεια Κο- 
μνηνοΰ στή μητέρα Ελλάδα. 'Ε
πτακόσια αντικείμενα πού μαζεύ
τηκαν ένα ένα. μέ λαχτάρα, νο
σταλγία καί πόνο.

"Ενα παληό τζαμί στό Καστελ- 
λόριζο διεμορφώθηκε άπ’ τό Δή
μο σέ Μουσείο γιά νά στέγαση 
τήν .πολύτιμη λαογραφική συλλο
γή. “Ενα ένα τοποθετήθηκαν στίς 
βιτρίνες του, ολα δσα μέ τόσες 
θυσίες, Αγάπη και Φροντίδα μα
ζεύτηκαν άπό μιά άξια 'Ελληνίδα 
μέσα στήν ξενητειά, πού τά γη
ρατειά της, δμως δέν τής έπέτρε- 
■ψαν νά βρεθή στά εγκαίνια καί 
νά δή τ’ όνειρό της πραγματοποι
ημένο. Άλλά ή παρουσία της ή
ταν έντονα αισθητή γιατί τό κα,- 
θένα άπ’ τά επτακόσια αύτά κομ
μάτια έχουν κι ένα κομμάτι άπ’ 
τήν ψυχή της, κι’ ή πατριωτική 
προσφορά της θά τιμαται αιώ
νια καί θ’ άποτελή φωτεινό παρά
δειγμα πρός μίμησιν.

λώ δέ νά μοΰ έπιτρέψετε νά κάμω 
καί δεύτερη πρόταση:

Νά προσφέρουμε ένα τεύχος 
καί στήν κυρία Βελισσαρίου, ποΰ 
ακούραστα καί ήρωϊκά συνεχίζει 
τήν έκδοση τής έφημεοίδα; τό 
«ΛΙΒΙΣΙ».

Οι πολλαπλές Ασχολίες μου μέ 
κρατούν αναγκαστικά μακρυά 
σας. Σάς έκφράζω τόν θαυμασμό 
μου γιά τό έργο σας. Εύχομαι νά 
μή λείψει ποτέ τό κουράγιο καί ό 
καθένας μας, μέ τόν τρόπο του, 
να συμβάλει στήν έκπλήρωσι τοΰ 
ιερού του χρέους γιά τήν Αξέχα
στη. μα όλότελα χαμένη παληά 
Πατρίδα μας.

Μέ αγάπη
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΟΥΣΑΙΟΥ - 

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ
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ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ&ΠΡΟΚΛΑ
Π. Κ. ΠΑΝΤΕΛΗ

(Συνεχεία έκ τον προηγουμένου)
Παρ’ ολα αυτά, ό νεοψερμένος Μι- 

κρασιάτης, βρήκε τήν ιερή πόλη, αρ
κετά πληκτική· κι’ άκόμα πιο στενό
χωρο τό Πραιτώριο, πού ήταν συγ
χρόνως καί σπίτι τού Πόντιου Πι
λάτου.

Μπροστά σέ τέτοιες λοιπόν δυσ
μενείς εντυπώσεις, δέν έβλεπε τήν 
ώρα, πότε <θά τελείωνε τήν αποστο
λήν του, γιά νά ξαναγυρίση, στή 
Ρώμη.

—Εΐναι ώσπου νά συνηθίση,ς, τοΰ 
εΐπε ό Πραίτωρας. Έδώ, ή ζωή κυ
λά ήρεμη, στοχαστική-, σάν τά νερά 
του ’Ιορδάνη, όταν δέν θίγης τά θρη
σκευτικά ήθη τών Εβραίων. Α, ξε- 
χασα νά σέ συστήσω τή γυναίκα 
μου.

0‘ Ρωμαίος διοικητής, κάλεσε 
τήν πραιτώρισσα μ’ ένα πολύφθογγο 
κουδούνισμα. z :

—Πώς λέγεται; ρώτησε ό Καλλί
στρατος.

—Κλούβια. Κλαύδια. Πρόκουλα... 
Γιατί ξαφνιάστηκες;

— «Πρόκουλα. . . Πρόκουλα. 
Κάπου εΐχα ξανακούσει ένα παρό
μοιο όνοιμα», μονολόγησε ό μεσόκο
πος Κάρμυλησσέας. «Μά, που δ
μως;». . .

—Εΐν’ αλήθεια — άρχισε νά λέη 
ό Πιλάτος, χωρίς νά φαίνεται, γιά 
ν’ ακούσε τά σιγοψιΟ'υρίσματά του 
— ότι οφείλω πολλά σ’ αύτή: Την 
εξύψωσή μου στά μεγάλα αξιώματα 
τής Ρωμαϊκής Πολιτείας καί τό προ
νόμιο νά τήν έχω κοντά μου- γιατί 
όπως ξέρεις, οί νοιμοι τής. συγκλή
του, απαγορεύουν στούς έπαρχους, 
νάχουν μαζί τίς γυναίκες τους. Μά
λιστα, άπό ευχαρίστησή μου γιά 
δλ’ αύτά, ικανοποίησα τήμ επιθυμί
αν της, φτιάχνοντας πρός χάρη τών 
κατοίκων τής πόλης ετούτης, ένα υ
δραγωγείο καί μία μεγάλη δεξαμε
νή. Θά ιμου πής πώς έγιναν μέ τά 
χρήματα τού Ναού. Ποιος,, όμως, άλ
λος έπαρχος μπόρεσε νά προβή σ’ 
ένα τέτοιο τόλμημα;

—Καλά οί αρχιερείς του αύτήν 
τήν πράξη, δέν τήν θεώρησαν ώς, ιε
ροσυλία; παρατήρησε ό Καλλίστρα
τος·

—Κάτι παραπάνω. ’Έβαλαν το 
διψασιμένο όχλο· νά έπαναστατήση. 
’Έτσι, είχαμε αρκετές φασαρίες, πού 
καταπνίγονταν, φυσικά, στό αίμα... 
Κι’ αύτό πρός μεγάλη· λύπη τής 
Πρόκα υλας.

—Παράξενη, στ’ αλήθεια, γυναί
κα. Μήπως ίονδάίζει; γιατί μία τέ
τοια τάση· υπάρχει στή Ρώμη.

—Γι’ αύτό δέ μπορώ νά εΐμαι βέ· 
δαιος. . . ’Ίσως, νάναι ,κΓ αυτή, μία 
άπ’ τίς πολλές πατρικίες του Λάτρ
ου, πού κάτω άπ’ τήν έπί δράση τής 
Ελληνικής φιλοσοφίας, έπαυσαν νά 
πιστεύουν τίς ρωμαϊκές θεότητες, ε
ξακολουθώντας παράλληλα, νά εΐναι 
ευλαβικές στους Θεούς των καί νά 
έκτελοΰν, όπως καί πριν, πιστά, τά 
λατρευτικά τους καθήκοντα. Μερικές 
μάλιστα άπ’ αυτές, ει-χαν μυ-ηθή 
στήν λατρεία του περσικού θεού, Μί
θρα, τής αιγυπτιακής θεάς, Όσίρι- 
δας, και στον ιουδαϊκό μονοθεϊσμό.

—Γι’ αυτό είπα καί προηγουμέ
νως, οτι πιθανόν ή σύζυγός σας νά 
συμπαθή τόν Ιουδαϊσμό. Παρ’ ολα 
οτι ύποπτεύοιμαι εναν προσηλυτισμό, 
ώστόσο μού φαίνεται περίεργο. Μία 
σύζυγος έπάρχου. . .

—Καθόλου, απάντησε ό Πιλάτος. 
Οί Ρωμαίοι, ύστερ’ άπό τους καρ- 
χηδανικαύς. πολέμους καί ιδιαίτερα 
οί γυναίκες τους, έδειχναν κάποιο 
ένδιαφέρον γιά τίς θρησκείες τής 
’Ανατολής καί τούς θρύλους της. Τό 
θρήσκευμά τους, ήταν μονάχα ένα 
νόμιμο εμπόριο θυσιών κι’ οί λειτουρ 
γοί της δέν μπορούσαν νά πρόκα- 
λέσουν τήν κατάνυξη τής ψυχής τους 
καί νά ικανοποιήσουν τήν έπιθυμία 
τής προσωπικής τους αθανασίας. Οί 
θεοί τής Ελλάδας, δέν ικρίθηκαν καλ
λίτεροι. Οί φιλοσοφημένες άριστο- 
κράτισσες, μέ τήν έξι'δανικευ,μένη ψυ
χή, εΐχαν σιχαθή πιά τήν ασέλγεια 
τού Δία, τή σκληρότητα τού πολε- 
μάχαρου ’Άρη καί τόν ηθικό εκτρα- 
χηλισμό τής Αφροδίτης. Διψούσαν 
νά βρουν μία πνευματική λατρεία, 
λυτρωτική, καί γεμάτη αλήθεια- καί 
τήν βρήκαν στον Ιουδαϊσμό. ‘Ήταν 
ή μόνη εξαγνισμένη θρησκεία καί τά 
θέλγητρά της, έκαναν πολλές νά τήν 
άσπασθοϋν. Μένανε συνεπαρμενες, 
μπροστά στά δόγματα καί τούς θρύ
λους της. Πέφτανε σέ έκσταση, όταν 
άκουγαν τήν Κατάβαση του λυτρω
τή Μωϋσή άπό τό βουνό του Σινά, 
πού αναγκάστηκε νά σκεπάση μ’ έ
να πέπλο τό λαμπερό- του πρόσωπο, 
γιά νά μή τυφλώση τούς καταδιωγ
μένους Εβραίους πού τόν άντίκρυ- 
ζαν κι’ δταν προσπαθούσαν νά φαν-
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τασθούν τήν ’Ανάβαση τού προφήτη 
Ήλία στον ουρανό πάνω στό πύρινο 
άρμα του, πού τό τραβούσαν φλογά
τα άλογα, έννοιωθα-ν τήν ψυχή τους 
τυλιγμένη μέσα στό σύννεφο του κα
πνού τών θείων ζώων, στό ’ίδιο έκεϊ- 
νο σύννεφο, που ώδηγουσε τούς προ
γόνους τους στήν έρημο ή πού σκέ
παζε προστατευτικά τήν Κιβωτό καί 
τήν έκρυβε στις ήμερες τοΰ μίσους 
καί τοϋ τρόμου!

‘Ο Πιλάτος, αναστέναξε βαθειά.
—Στή Ρώμη, ρώτησε κατόπιν, υ

πάρχουν πολλές προσήλυτες στήν ι
ουδαϊκή θρησκεία;

—Ναί, απάντησε ό Καλλίστρα
τος· καί μεταξύ τους πρώτη καί καλ- 
λύτερη εΐναι ή Φούλβια, ή μεγάλη 
άρχόντισσα τής Ρώμης πού έξ αιτί
ας της ό Τιβέριος έδιωξε πολλούς 
Εβραίους, άπό τήν Αιώνια Πόλη... 
Άλλ’ άς άφήσουμε αύτά. Άρκετά, 
άλλωστε,, είπαμε. Τώρα εΐναι ανάγκη 
νά σού δηλώσω τό σκοπό τού ερχο
μού μου.

—Δέν εΐμαι περίεργος, απάντη
σε ό Ρωμαίος έπαρχος, καθώς σηκω
νόταν πάνω στό πόδι- κι’ έκτος γι’ 
αύτό, έχουμε τόσο καιρό μπροστά 
μας. . . Πάμε τώρα κι' οί δυό, γιά 
νά σέ γνωρίσω μέ τις άψυχες καί 
έμψυχες ομορφιές τού τόπου...

‘Ο ήλιος έλουζε λίγο πιο πριν άπ’ 
τό βασίλεμά του, σάν χρυσοπηγή 
τά υψώματα τής Καπερναούμ, καί 
σκέπαζε, μέ μία θαμπή χρυσόσκονη, 
πέρ’ άπό τή λίμνη, τά γ.κριζογάλα- 
να βουνά τής Ανατολής. Τό φθινό
πωρο, προχωρούσε ζεστό, λίγο πιο 
δροσερό άπό τό καλοκαίρι τής χρο
νιάς. Ή καταχνιά του, κρεμασμένη 
χαμηλά πάνω απ’ τά πρασινογάλα
ζα νερά τής Γεννησαρέτ τύλιγε, μέ
σα σ’ ένα άραχνούφαντο πέπλο, τούς 
λόφους τής μεγάλης Πολιτείας καί 
τό θόλο τής νέας Συναγωγής, κα:ΐ 
θάμπωνε τή λάμψη τοΰ μαρμαρένιου 
παλατιού, τού Ηρώδη του Άντύπα.

Τό λιμάνι βρισκόταν σέ μιά ασυ
νήθιστη κίνηση. ΟΙ ηλιοκαμένοι ψα
ράδες, άφηναν τά καίΐκια τους νά 
λικνίζωνται, ρυθμικά, στά ήσυχα ά- 
ραξσβόλια τής μεγάλης, λίμνης, καί 
κατόπι, έπαιρναν, λίγοι -— λίγοι, 
τόν άνηφορίικό δρόμο, πού ανέβαινε, 
σάν φίδι, ψηλά στό λόφο, στό ύψωμα 
πού προστάτευε, κατά τό χειμώνα, 
τήν Καπερναούμ καί τήν κο·>τινή 
βηθσαϊδά, άπό τίς παγωμένες ριπές 
τού βορριά.

9Ηταν άμορφο καί ειδυλλιακό τό 
άπαμεσήμερο, πάνω στους λόφους, 
μέσα ;στ’ άμπέλια καί πέρα, στά 
βοσκοτόπια τής Έσδραελών. Δέν 
έφθαναν, ώς έκ·εΐ, οί οσμές τής σά
πιας φυκάδας, τής άλμύρας καί τής 
πίσσας.

—-Πώς σού φαίνεται τό τοπίο ; 
ρώτησε ό Πιλάτος τόν Καλλίστρατο.

— Εΐναι, πραγματικά, ωραίο. 
Δέν μπορώ, δμως, νά τα συμπαθή
σω. ’Ίσως, γιατί δλα εΐναι ξένα 
πρός έμενα.

—- Τότε, κατεβαίνουμε νά πάμε 
ώς εκείνο· κεί τό σπίτι, πού ξεχωρί
ζει, μέ τόν όγκον του, άπ’ όλα τ’ 
άλλα. Εΐναι κάποιας φημισμένης 
εταίρας, τής Ίουδήθ, άλλοτε έρω- 
μένης τοϋ Βαρραβά' αυτού τού λη
στή, πού σαπίζει τώρα στά βαθειά 
θειορυχεία τής Σικελίας, ύστερ’ α
πό· ένα επίπονο κυνηγητό πού τού 
είχαμε στήσει, μετά τήν άτυχή από
λυσή του.. .

(Συνεχίζεται)

Η ΜΑΣΚΑ
(Συνέχεια έκ του προηγουμένου) I
— Θυμάσαι μικροί πού παίζαμε 

τσέρκι στ’ αλάνι; θέ σέ κτύπαγε τό 
τράμ μέ τ’ άλογο που περνούσε...

— ”Αν δέν μέ πρόσεχες., θά μ’ 
εΐχε παρασύρει, πρόσθεσε ή Λενί- 
τσα.

Ό Τάσος περπατώντας πλάϊ ά- 
μίλητος, τής ρίχνει κρυφά βλέμμα
τα — τήν στιγμή πού έκείνη κυτ- 
τΐά άλλου — καμαρώνοντας την.

Τήν εκτιμούσε καί τήν σεβότα
νε.

‘Ό πατέρας τής Λενίτσας, ό 
κύρ-Φανούρης μέ τ όνομα ήταν 
πλούσιος. Τόν Τάσο που ήτανε γέν
νημα καί θρέμμα τοΰ Αιβισιού, τόν 
εΐχε δεξί χέρι στή δουλειά του.

Εΐχε ζαχαροπλαστεία δικά του 
ό κύρ-Φανούρης στην Παληά Φώ
κια, στην Πούντα, στον ’Απάνω Μα
χαλά ψηλά στό λόφο Πάγο, ακόμη 
καί στό Φασουλά στό δρόμο Κομ
μένο Θέατρο έκεΐ πού κατοικούσε.

’Έφτιαχνε μπακλαβάδες, φοινί
κια ροσόλια, σεκέρ λουκούμ καί 
κέρδιζε άφθονα μεταλίκια.

Ή Λενίτσα άφησε τόν Τάσο στή 
πόρτα τοΰ δίπατου σπιτιού της..

Ανέβηκε σβέλτα τά ξύλινα σκα
λιά. Στό χαγιάτι ό σοφάς εΐχε που
πουλένια μαξιλάρια, φαντσχτερά 

, στρωσίδια.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Τήν 15ην 'Απριλίου έτελέσθη- 
σαν μέ πάσαν μεγαλοπρέπειαν είς 
τήν Μητράπολι,ν τών Αθηνών οί 
γάμοι τοϋ εμπόρου κ. Δημητρίου 
Κ. Χανιαδάκη μετά τής Δεσποι
νίδας Αφροδίτης Μιχ. Χατζη- 
κωνσταντίνου θνγάτρός τοϋ τέως 
’Αντιπροέδρου τοϋ Συλλόγου μας, 
χοροστα,τοϋντος καί τοϋ πατριώ

ΞΕΝΑ! ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΚΡΙΤΙΚΗ
Άπό τήν έφημερίδα «Καθημερινή» 

αναδημοσιεύουμε κρίσεις γιά τήν 
εργασία τής κ. Καλλιόπης - Μου
σαίου - Μπουγιούκου.

«Ή θανή και ό θρήνος στό Λιβί- 
τσι και τήν Μάκρη τής Λυκίας».

Ή κυρία Μττουγι σύκου, πού το έρ
γο της «1.500 παροιμίες του Λιβι- 
σιοΰ και τής Μάκρης — στή σειρά 
τών έκ δόσεων τοΰ Κέντρου Μικρα
σιατικών Σπουδών — αποτελεί ένα 
μνημείο γιά τή λαογραφία τής Μι- 
κρασίας, παρουσιάζει ένα έθιμο του 
Λιβισιου καί τής Μάκρης «που δια
τηρείται αμετάβλητο και σταθερό». 
Ή διατήρηση τοΰ εθίμου τοΰ θρήνου 
τοΰ νεκρού «Οφείλεται στην έντονη 
συναισθη.ματικότητα τής γυναίκας, 
καί στήν επίγνωση του · Ιερού της. 
χρέους, νά κλάψη καί νά μοιρολογή- 
ση τό νεκρό της».

Ή περιγραφή τού εθίμου στηρί
ζεται σέ προσωπική εμπειρία καί 
μακροχρόνια έρευνα τής ο'υγγραφέ- 
ως στήν ’Αθήνα, καί ιδιαίτερα στή 
Νέα Μάκρη, «όπου τό έθιμο διατηρεί
ται ατόφιο μέχρι σήμερα». Ή παρά
δοση τού θρήνου εΐναι μακροχρό
νια:

Άπού γιννιάς μας τού ’βρομούν 
τού μαύρουμ μοιργιουλόιν, 
νά τού μοιργιουλουούμονστιν, χει
μώναν καλουκαίριν.

"Οπως αναλλοίωτη παραμένει ά
πό τήν έποχή τού 'Ομήρου καί ή ελ
ληνική ψυχή:

"Ως εφατο κλαίουσ’, έπί δέ στενά- 
χοντο γυναίκες,
Πάτροκλον πρόφασιν, σφών δ’ 
αυτών κήδε’ έκαστη.

Σχολιάζει ό "Ομηρος (Ίλ. Τ. 
301 — 302) γιά τίς γυναίκες που 
συνοδεύουν τή Βρισηίδα στό θρήνο 
του Πατρόκλου:

Αυτά θρηνώντας τού ’λεε, κι’ 
έκλαιγαν μαζί της κι αί γυναίκες

Μπήκε στό πρώτο δωμάτιο. 
Στούς τοίχους σετζεντέδες κρεμό
ταν. Στό μέσο, ύπήρχε στρογγυλό 
συντεφένιο τραπέζι μέ σκέπασμα 
νταντελωτό.

Ή καρδιά της ήσύχσσε. Δέν εΐ
δε τόν πατέρα της στή συνηθισμένη 
του θέσι, καθισμένο σταυροπόδι σέ 
μεντέρι νά καπνίζη μέ μακαριότη
τα τόν ναργιλέ του μέ τ’ ασημένιο 
μαρκούτσι.

Πέρασε στό δωματιάκι της. Στό 
τοίχο κρεμόταν ή φωτογραφία τής 
μάνας της — που δέν ζοΰσε πιά — 
σέ μπρούτζινη κορνίζα.

Δέν εΐχε διάθεσι ούτε τήν καρ
δερίνα της στό κλουβί τής αυλής νά 
ταΐση, τά πούλουδα στις κρεμαστές 
γλάστρες καί στά παρτέρια νά πο
τίση, νά κεντήση ή νά καρικώση.

Κάθησε απέναντι άπ’ τόν καθρέ- 
πτη τής κονσόλας κΓ έθανμσσε τή 
νεανική, σαγηνευτική εικόνα, πού 
εβλεπε στό όβάλ κρύσταλλο.

Χτενίζοντας τά κυματιστά της 
μαλλιά, θυμάται τόν Στέλιο...

Τόν εΐχε δη γιά πρώτη φορά στή 
κσ^μόπολι Κορδελλειό — μέ τή θρι
αμβευτική καλλονή τής πιο πανέ
μορφης θάλασσας — ένα καλοκαίρι 
πού εΐχε πάει μέ τόν πατέρα της 
νά παραθερίσουν.

Βρέθηκαν σά νάταν κ’ οι δυό 

του μας ’Αρχιμανδρίτου Δαμα
σκηνού Άνδρ. Λαζαρίδη.

Ιίαράνυμφος παρέστη, ό κ. 
Παύλος Κανακάρης. Είς τούς νε
όνυμφους εϋχόμεθα ανέφελου καί 
ευτυχή ζωήν εις δέ τούς γονείς 
Μιχαήλ καί Δέσποιναν Χατζη- 
κιονσταντίνου διεβιύάζομεν τά 
θερμά μας συγχαρητήρια.

τάχα τόν Πάτροκλο, μά πίσω του τά 
πάθη τά δικά τους.

Σψών δ’ αυτών κήδε’ έκαστη κλαΐ- 
νε κι’ οί Λιβισιανές μοιρολογώντας 
τό γείτονα:

Κι ίβώ γιοοτ’ έρχουμουν ίδώ κι 
ποιά ’ταν ή δουλλειά μου;
*Ηρτα γιά ν’ άναθθυμηθού τούμ 
πόνουν τής καρτιάς μου.

Ή μορφή τών λέξεων άλλαξε- ή 
ψυχή τών ανθρώπων μένει ή ϊδια.

ΛΙΒΙΙΙΑΝΟΣ
Δ i Α ΛΟ Γ ΟΙ
Σηκού μαρή λουλοΰ Χρη

στικήν τοϋ Μουρταζή κί ’ού πρέ 
λουλού Θυλιπή πού κείττιστι έ
χει πέντι ώρες άπού κάτου αφ’ 
τήν κουσανιάν κι’ μαϊσκάτι τήν 
κόλλαν χάν τίς κατσίκις! ’Έν ΐπό- 
νησιν μαρή ή στόμας σας; ΊΙβρη 
τή την πλιόν χαζοΰριν τήν κόλλαν 
κι' κυττάτι νά τήν νιττάρι τιν, κι’ 
νά τήν άφήκητι έναν κουνίν γιά 
τούν χειμώναν. Σήκου μαρή ίσί 
φταναυθηματισμένσυ κσυνιάρα, 
κι' σύ πρέ Κουραγαλάνη νά πλι- 
άσητι τούς παλιτιίδους κι’ νά πά- 
ϊτε νά νιόσετι τίς κουσσανιές 
τώρα πούνι καλοκαΐριν νά τρέξει 
τ’ άρταμήθιν νά τοΰ μαζέψου 
μουν κι’ νά τού κάμουμουν κόλ
λαν. νά μαϊσκούμουν τούν χει
μώναν. Κι' ύστερα νά πά·’τι νά 
ιαζέψητι τά μηλικόκουδα γιατί 
πάουν κι’ τά τρώουν τά πουλιά 
τοϋ Θιοϋ.
ΒΑΣΤΑ. ΧΑΊ'ΓΙΙΣΩΤΗΡΙΟΊ
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Σμυρνέϊκο Διήγημα
άπό καιρό γνωστοί, νά σιγομιλούν 
εκστατικοί στον περίβολο τής Ά
γιας ’Άννας τόν γιομάτο όλόασπρα 
φρέσκα ρόδα πού μοσχοβολούσαν. 
Τόν ξανάδε σ’ έξοχες στον Μπουρ- 
νόβα μέ τά πανύψηλα κυπαρίσσια 
στίς πλαγιές του Σιπύλου, στον 
Μπουτζά μέ τούς ανθισμένους μπα
ξέδες καί τους βαθυπράσινους λό
φους.

Μά τό πρώτο φιλί τού τό έδωκε 
στό Έγγλεζονήσι.

Άπ’ ένα ύψωμα είδαν ένα αξέ
χαστο δειλινό μέσα σ’ όνειρώδη 
φαντασμαγορία τίς Μικρασιατικές 
ακτές νά σβύνουν καί τήν μαγευτι
κή πρωτεύουσα τής Ιωνίας νά χά
νεται, άπ’ τό διψασμένο κι’ άπλη
στο τους βλέμμα, καθώς ό όλοπόρ- 
ψυρος ήλιος ίέδυε πίσω άπό χρυσο
στόλιστες, μενεξεδένιες βουνοκορ
φές.

Τό παληό φρούριο «Δυό Αδέλ
φια» φευγαλέα οί λάμψεις τού ή
λιου τ’ αγκάλιασαν μ’ άσυγκριτους 
ιριδισμούς κΓ άξαφνα μέ τό βασί- 
λεμμά του, σά νά βυθίστηκε βα- 
θειά στά ήρεμα κύματα πού άλλα
ζαν χρώμα άπ’ τή μιά στιγμή στήν 
'άλλη...

‘Ο πατέρας της, δέν εΐχεν άντιλη- 
φτή τό δεσμό τους.
(Συνέχεια στήν 4ην σελίδα)

0 κ. ΗΙΚ. ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μετά μεγάλης χαράς και. υπε
ρηφάνειας έπληροφορήθημεν τήν 

άνακήρυξιν τοϋ εκλεκτού συμπα
τριώτου μας κ. Νικολάου Παπα- 
πολίτη ε’ις τακτικόν Καθηγητήν 
τής έδρας τοϋ Ναυτικοϋ Δικαίου 
τοΰ Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης.

Ό έξαίρετος επιστήμων, ποΰ 
τιμά τήν ιδιαιτέραν μας πατρίδα, 
εΐναι ώς γνωστόν, άδελφός τοΰ 
Βουλευτοΰ Πειραιώς κ. Σάθβα 
Παπαπολίτη.

Συγχαίρομεν έγκαρδίως τόν 
αγαπητόν πατριώτην μας και δι- 
ακεκρι.μένον έπιστήμονα ευχόμε
νοι νά εχωμεν συντόμως την υ
περηφάνειαν νά τόν συγχαρώμεν 
και πάλιν εις νέας υψηλός δια
κρίσεις.

ΑΝΈΚΔΟΤΑ
“Ενας ’Εγγλέζος καυχό-ςανε σ’ 

έναν ’Αμερικανό γιά τά πολύτιμα 
καί σπάνια αντικείμενα πού έχει 
τό Βρεττανικό Μουσείο. Άνάμεσα 
σ’ αύτά ήταν κι’ ένα βιβλίο πού ά- 
νήκε άλλοτε στον . . .Κικέρωνα.

-— Αύτό δέν είναι τίποτα, εΐπε 
δ Αμερικανός. Έμεΐς στό μου
σείο τής Βοστώνης έχουμε τό μο
λύβι μέ τό όποιον ό Νώε τσεκάρι
ζε τά ζώα πού έβαλε μέσα στήν 
Κιβωτό!

— Ποιος ήταν ό πρώτος άν
θρωπος; ρώτησε ένας δάσκαλος 
στό Σικάγο.

- Ό Ούάσιγκτον! απάντησε 
άμέσως ένας μαθητής

— ”θΧ1· εΤπε ό δάσκαλος. Ό 
πρώτος άνθρωπος ήταν ό Άδάμ.

— ”Α! δέν κατάλαβα, είπε ό 
μαθητής. Δέν ήξερα .δτι. είχατε 
ύπ’ δψει σας τούς ξένους, άλλά 
ρωτούσατε γιά Αμερικανούς.

hf Ε Κ Ρ Ο Α Ο ΓΊ' 
Ή Μέλισσα μου πέταξε (Πεζοτράγουδο}

Αφιέρωμα στή λατρευτή σύντρο
φο τής ζωής, μου· Πανδώρα 
σάν ένα πτωχό δεΐγ.μα αγάπης, αφο
σίωσης καί λατρείας τής ψυχής =μον.

ΠΑΝΔΟΡΑ ΠΑΣΧΑΑΙΔΟΥ
1 .— Σπάραζε κακή, καρδιά 

πίνε χολή καί ξύδι, 
πάει, καρδιά, ή καρδούλα σου 
στ’ αγύριστο ταξίδι».

2 .— «Ώ βαθύλαλες φωνές, 
ώ λόγια σοφά πλήθϊσ, 
εΐν’ ό χάρος ό Θεός 
κΓ ό τάφος εΐν’ ή ’Αλήθεια»!

Στροφές άπό τήν ποιητική Μούσα 
«Ό Τάφος» τού Κωστή Παλαμά.

Σάν ψέμα καί σάν αλήθεια, δεν τό 
πιστεύω, μά καί τό πιστεύω, γλυ
κεία μου ’Αγάπη, ακριβή μου 
γ υ ν α ι κ ο ύ λ α, λατρευτή μου 
Πανδώρα, ώ άλησιμόνηιτο τής 
ζωής μου Αστέρι ά ν έ
σπερο ! ’Έφυγες άπό κοντά 
μας, χάθηκες, άπ’ τήν αγκαλιά μας, 
έσβυσεν ή πνοή σου, τήν πένθιρη· μέ
ρα τής. 30)3)66 σάν τού πουλιού 
πού ξεψύχησε, σάν τού λουλουδιού 
πού «μαράθηκε, σάν τής μουσικής 
πού εσβυσε!

Είμαι άπαρηγόρητος, βουβά τόν 
πόνο ιμου κλαίω καί δέν ξεύρω πού 
νά τόν πώ, που νά τόν εκμυατηρευθώ 
τούς ^μεγάλους τής καρδιάς :μου καη
μούς. Μέ ποιά Λύρα νά ψάλω τόν 
πόνο μου ; Τά παιδιά σου, ή Σ ο υ- 
λ ί τ σ α καί Γ ι ο λ ά ν δ η 
μας, τά όρφανά έγγονάκια σου, ή 
Δεσπούλα καί Π α ν δ ω- 
ρ ί τ σ α κλάΐνε καί σέ αναζητού
νε νά γυρίσης άπό τό αγύριστο τα
ξίδι πού πήγες.

«"Ησυχα καί σιγαλά 
καί μέ δλα τά φιλιά μας 
γύρισες πρός τό άγνωστο 
μέσ’ άπ’ τήν αγκαλιά μας», 

καθώς λέγει κι’ ό μεγάλος μας ποιη

Κ ΟIΝΩΝΙΚΑ

Μετά μεγάλης λύπης άγγέλλο- 
μεν τόν θάνατον τής συμπολίτι·· 
δός μας Μαρίας Σ. Ήλιάθσυ, το 
γένος Βασιλείου Παυλίδη·. Εΐς 
τόν σύζυγόν της Σπϋρον Ήλιά- 
δην, τήν μητέρα της Χρυσάνθην 
Β. Παυλίδου, τ’ αδέλφια της 
Σάββαν,Κώσταν, Νίκον και Πό
νον Παυλίδην, Νίκον και Δέσποι 
ναν Παπαπολίτσυ, ώς καί. τοΰς 
λοιπούς συγγενείς έκφράζομεν 
θερμά συλλυπητήρια.

Μετά λύπης άγγέλλομεν επί
σης τόν θάνατον τής συμπσλίτι- 
δός μας Πιπίκας Ψάλλη, τό γέ
νος Χατζηβασιλείου. Τόν σύζυ
γόν της Νικόλαον ψάλλην, τά 
παιδιά της και τοΰς λοιπούς συγ
γενείς συλλνπούμεθν. θερμά.

Άπέθανε και έκηδεύθη τήν 
18ην ’Ιουνίου 1866 ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΗΣ ΙΊΑΤΣΟΓΛΟΤ σύζυ
γος τής συμπολίτιδός μας Ειρή
νης τό γένος Χριστοδούλου Π α- 
παδουλή (ΐατροΰί. Διαβιβάζο- 
μεν τά θερμά συλλυπητήριά μας 
εις τήν σύζυγόν του Ειρήνην καί 
εις τάς οικογένειας Χριστοδούλου 
Παπαδονλή καί Πατσόγλου.

Άπέθανε καί έκηδιάιθη ό πα
τριώτης μας ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
ΚΟΤΡΤΗΣ. Διεβιβάζουιιε τά 
θερμά συλλυπητήρια όλων μας εις 
τήν σύζυγον, τήν κόρη του. τόν( 
γαμβρόν του και εΐς τοΰς λοιπούς 
συγγενείς.

Άπέθανε καί έκηδεύθη εΐς 
Θεσσαλονίκην ή ΠΑΝΔΩΡΑ 
ΣΤΕΦ. ΠΑΣΧΑΑΙΔΗ τό γένος 
Παύλου Σιτέ και σύζυγος τοΰ 
συνεργάτου μας κ. Στεφάνου 
Πασχαλίδη δημοδιδασκάλου είς 
Θεσσαλονίκην.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΰ 
Συλλόγου καί ή έφημερίς ΑΙΒΤ- 
ΤΣΙ έκφράζουν τή θερμή συμπά
θεια τους εις τόν άγαπητόν συ
νεργάτην καί. τά ειλικρινή 
συλλυπητήριά των εις τά λοιπά 
μέλη, τής οικογένειας τής. αειμνή
στου πατριώτισσά; των.

τής Παλαμάς.
Καί τώρα τί νά κάναμεν αλησμό

νητη Π α ν δ ω ρ ί τ σ α μας, 
πώς νά παρηγορηθουμεν άπό τόν 
πρόωρο χαμό σου καί πώς νά ζήσω- 
μεν ήσυχα, δίχως τήν παρουσία σου, 
δίχως νά σέ βλέπουμε νά μάς μιλάς, 
νά μάς γελάς, νά λές τά αστεία σου, 
νά ρωτάς καί νά μαθαίνης τά. δσο. 
γίνονται, τα νέα τής ημέρας, νά λές 
τά δικά σου καθημερινά νέα σέ μάς 
όλους;
«’Άμοιρη! τό σπιτάκι μας

(έστοίχειωοεν 
άπο τήν ομορφιά σου τήν θλιμμένη.. 
Στούς τοίχους, στόν καθρέφτη, στά 

(εικονίσματα 
άπό τήν ομορφιά σου κάτι μένε

Λάμπρος Πορφύρας, άπό τή Συλ
λογή του «Σκιές».

Δέν βρίσκω: τά κατάλληλα λόγιο 
γιά νά υμνήσω τίς τόσες αρετές τή 
ψυχής σου τής ευαίσθητης, δέν ξεύ· 
ρω πώς: νά έξπστορήσω τά πάθη τή, 
ψυχής μου τής πονεμένης άπό π ή» 
ξαφνική σου άπουο’ία, γιατί μεγάλος 
είναι ό καημός, μου καί φτωχό τό λε
ξιλόγιο τής γλώσσας μας.

Άντιχρύζω .τήν δροο'ερή σου φω
τογραφία οπόν τοίχο καί θυμάμαι 
τά παλιά μας, τά πρώτα μας χρό
νια, καί σάν κοιμπολόγι κεχριμπαρέ
νιο, μετρώ τά χρόνια πού μαζί πε
ράσαμε σέ λύπες ή σέ χαρές. Εΐναι 
32 χρόνια, που μαζί στή ζωή άγω- 
νισθήκαμε, ξεκινήσαμε γιά τόν δρό
μο πού τελειώνει στής ευτυχίας τό 
παλάτι, κι’ έμεινα τώρα μόνος κι’ 
έρημος, δίχως τήν δική σου φωτει
νή συντροφιά.

«Είναι κάποιος χαλασμός 
σέ κάποιες χώριες ώρες 
Δίχως αστραπόβροντα 
κι’ άνεμικές καί μπάρες.

Χωστής Παλαμάς
Γίνηκαν μέσο.' στον ψυχικό μου 

κόσμο χαλασμοί πολύ μεγάλοι άπό 
τήν μπάρα αυτή, που μού χάρισεν ό 
ξαφνικός χαμός σου ώ ακριβή μου 
μέσα στίς ακριβές του κόσμου ψυ
χές, λατρεμένη μου συντροφιά Παν
δώρα. «Άλλαξεν έντός μου, ό ρυθ
μός του κόσμου» απότομα καί μιά 
σκιά πυκτή πόνου περιζώνει τήν ψυ
χή μου, μιά πολυκέφαλη πλημμύρα 
πνίγει τά σωθικά μου! . . .

•Νά δεχθής αύτά μου τά ψν 
λουλούδια στή μνήμη σου τήν αξέ
χαστη, κι’ άς εΐναι ελαφρό τό μαύρο 
χώρα τής Μοώακοπής πού σέ σκεπά
ζει καί σέ κρύβει στά σπλάγχνα 
του!. . .

Θεσ)νίκη, Απρίλιος 1966.
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΣΧΑΛ1ΔΗΣ 

Διδάσκαλος
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( Έτησία . ... $ 5 ή £ 2
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( ΕΓΙΙΪΤβΑΑΙ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
I ΡΕΝ1Η 8ΕΑΙΣΣ4ΡΙΟΥ
j Σατωβριάνδου 4, 7ο$ όροφο?
, Γ'ραφεϊον 14 — Τηλεφ. 535.066

ί’ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΤΑΓΑΙ
ί ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΠΠΜΗ
? Χα τωβρ.άνδον 4, 7ο? όροφο?
j Γραφείου 14

ί
 Διευθύνσεις συμφώνω? τω Νόμφ. 

Υπεύθυνο?:
I ?£8i 4 6HIHAPIIW
ί Ίεοάν. Δροσοπούλον 84-Αθήναι

? Υπεύθυνο? Τυπογραφείου '■
ί βΙΜΚ ΣΗΛΚΟΪΔΗΣ
; Πάτραν 44—Άθήναι

ΔΗΛΩΣΙΣ
Τά έυυπόγραφεχ άρθρα δέν 

έκφράζουν υποχρεωτικά καί τάς 
άπόψείξ τή$ εφημερίδας. Τήν 
ευθύνην τής άκριβεία$ καί τοϋ 
περιεχομένου των τήν φέρουν 
πάντοτε οί συγγραφείς των

Πέραν του Τάφου.
Τα ΜΑγνωστο καί τό Μυστήριο

Εις τήν παραβολήν τού πλουσίου 
καί τού πτωχού Λαζάρου, ό Εύαγγε- 
λιστής Λουκάς μέ τόν λογοτεχνικόν 
του κάλαμον, βουτηγμένον είς τήν 
μελάνην τής Θεολογικής έπιστήμης 
γράφει :

«Είπε δέ Αβραάμ· τέκνον, μνή- 
σθητι ότι άπέλαβες ου τά άγαθά 
σου έν τή ζωή σου και Λάζαρος ό- 
ποίως τά κακά· νυν δέ ώδε παρακα- 
λεΐται, συ δέ οδυνάσαυ καί διά πά- 
σι τούτοις μεταξύ ημών και υμών 
κόσμου μέγα έστήριικται, όπως οι 
θέλουτες διαβήναι εντεύθεν πρός 
ύμάς μή δύνανται, μηδέ έκεϊθεν 
πρός ήμάς διαπερώσιν».

Τό μεγάλο τ&κνον τής Ιταλίας, 
ό ποιητής Άλφιέρ-ι Δάντης, είς τό 
Θεολογικόυ ταυ έργον «Κόλασις» μέ 
έντονα χρώματα περιγράφει μέ τήν 
δύναμιν τής γονιμοποιού ποιητικής 
του φαντασίας, τά βάσανα, τά όποΐ
α υποφέρουν είς τήν Κόλασιν, οι 
διάφοροι τύποι τής ζωής, οί κλέπται, 
οί επίορκοι, οί άτιμοι, οί απατε
ώνες, αί δολοφόνοι και λοιποί αν
θρώπινοι χαρακτήρες, οί όποιοι ή
σαν αιχμάλωτοι τού σατανικού τους 
πάθους, δταν εύρίσκοντο έν ζωή διά 
νά έξυητηρετήσουν τά άτομικά τους 
μόνον συμφέροντα.

Εκκλησιαστικοί ρήτορες, Ιεροκή
ρυκες, κληρικοί πρώτου μεγέθους 
κατά διαφόρους καιρούς περιέγρα- 
ψαν μέ τά μελανότερα χρώματα τήν 
πέραν τού τάφου ζωήν τής Κολάσε- 
ως καί ,μέ τά θαλερώτερα.· σχήματα 
λόγου τήν μακαρίαν ζωήν τού Πα
ραδείσου τών δικαίων καί άγιων αν
θρώπων. Τί υπάρχει πέραν τού τά- 
nou, ή μετά τόν θάνατον αλήθεια;’ι
δού τό μέγα ερωτηματικόν τών αι
ώνων εΐς τά χείλη τής άνθωπότητος 
άπό πολλών αιώνων, άπό τούς. ‘Ομη
ρικούς ακόμη χρόνους διά τήν Ελ
λάδα, άπό τήν εποχήν τών βασιλέ
ων τής Αίγυπτου, τών δυναστειών 
τών ποικιλονύμων Φαραώ μέ τούς τά
φους, μέ τάς πυραμίδας καί τά Μαυ 
σωλεΐα, όπου κοντά είς τόν νεκρόν, 
τοποθετούν χρυσόν, τροφήν, δπλα 
χρήσιμα καί αγαπητά άντικείμενα 
καί δούλους άκόμη διά νά συνεχί- 
σουν τήν πέραν τού τάφου ζωήν τους 
άνέτως καί μακαρίως.

Είς όλα αύτό: ενυπάρχει ή ζωηρά 
πίστις διά τήν ζωήν καί πέραν τού 
τάφου, υποβόσκει τό άλυτον μυ
στήριον τής άθανασίας τής ψυχής 
τού Πλάτωνος καί χαλκουργεΐται τό 
Ιδανικόν τής ανθρωπότητας διά 
μέσου τών πολιτισμών κατά τήν 
ροήν του άτέρμονος χρόνου ή Ιδέα 
της ύπάρξεως τού Θεού, τού Δημη.- 
ουργού τού Κόσμου, τής αρχής και 
τού Κόσμου, τής αρχής καί του τέ
λους τών πάντων, τού Α καί Ω τής 
ζωής, τού πραγματικού ’Όντος, τού 
Λόγου τού Εύαγγελιστού μας Ίω- 
άννου «Έν άρχή ήν ό Λόγος καί ό 
Λόγος ήν πρός τον Θεόν».

Θεολογικαι άλή,θειαι, αποκαλύψεις 
τών άγνωστων μυστηρίων τής ζωής, 
άδάμαντες πολύτιμοι καί αστέρες 
τής ’Αλήθειας πρώτου μεγέθους διά 
τον φωτισμόν τής σκοτεινής μας διά
νοιας, τής αδυνάτου μας ττίστεως καί 
τής πτωχής ένοράσεως τών μεγάλων 
άνδρών, τών γιγάντων του Πνεύμα
τος.

’Ασφαλώς κάτι υπάρχει πέραν του 
τάφου και μετά τήν επίγειον ζωήν 
καί μάλιστα υπάρχει «Τό Μέγιστον 
είς τό έλάχιστόν», τό έκμαγεΐον τής 
Αλήθειας, τό έν «Δυνάμει» τού 
Σβαγειρ-^Γου αθανάτου φιλοσόφου- 

Άρ ι στοτέλο υς.
Τά θεολογικά προβλήματα εΐναι

^ATPIKHjrKYK
Ή ΤετρακυκλΙνη 
άντιβίΟΉκά

Στό προηγούμενο ψύλλο σημειώ
σαμε τά αντιβιοτικά Όξυτετροακυ- 

; κλίνη. (Τρρραμυκίνη) και Χλωροτε- 
τρακυκλίνη. (Χρυσομυκίνη).

Ή Τετρακυκλίνη, ενα νεότερο άν- 
τι βιοτικό παρασκευάσθηκε πρώτα 
συνθετικός διά καταλυτικής ύδρογο- 
νώσεως τής Χλωροτετρσκυκλίνης, έ
πειτα ή απλή Τετρακυκλίνη, έλήφθη 
αυτούσια άπό ώρισμένους μύκητες.

5Η Τετρακυκλίνη φέρεται στό έμ- 
πόριο ώς Άχρωμυκίνη του Φαρμ. 
Οίκου Λεντέρλ, Τετρακίνη (Υδρο
χλωρική Τετρακυκλίνη) Φάϊζερ, Κυ- 
κλοβιοτικ Άτράλ, Χρωκυκλίν Χρω- 
πει, Τετρακυκλίν Μπάγιερ, Τετράν 
Βιπαρέν, Νιακυκλίν Νιάδας, Ό,στσ- 
κυκλίν "Εστ, Έργακυκλιν Βιόμκος 
Τετρακυκλίνη Σπά κ. ά.

Άν και όμοιάζη στήν χημική σύν- 
θεσι μέ τήν Χλωροτετρακυκλίνη και 
τήν Όξυτετρακυκλίνη έν τούτοις τό 
άνϊίμικρ.αβιακόν της φάσμα -δέν εΐναι 
ίδιον. Ή Τετρακυκλίνη αντιβιοτικόν 
εύρέος φάσματος, άποτελεί ισχυρόν 
και απαραίτητον δπλον στήν κατα- 
πολέμησι ανθεκτικών μικροβίων ά- 
πέναντι σ’ άλλα αντιβιοτικά.

Ή άπορρόφησις καί ή διαλυτότης 
τής υδροχλωρικής Τετρακυκλίνης υ
περτερεί τών δυο προηγουμένων Τε- 
τρακυκλινών (Τερραμυκίνης, Χρυσο- 
μυχίνης). Διηθείται καλλίτερον άπό 
τούς ιστούς και εΐναι άπηλλαγμένη 
τοξικότητας.

Ή Τετρακυκλίνη εμφανίζει όλι- 
γώτερες παρενέργειες άπ’ τό γσ- 
στρεντερικό σύστημα, σέ σύγκριση

κατά γενικόν κανόνα ζητήματα Γΐί- 
στεως, Μορφώσεως, χαρακτήρας, δο
μής ψυχικής καί πνευματικής, ιδανι
κών καί πρό παντός Αγάπης, θαυ
μασμού καί ένατενίσεως του Κόσμου 
μέ τόν αθάνατον ψαλμόν τοΰ προ- 
φητάνακτος Δαβίδ!

«Ώς έμεγαλύνθη τά έργα Σου Κύ
ριε, πάντα έν Σοφία έποίησας». ΓΙι- 
στεύομεν άκραδάντως είς την πέραν 
τής ζωής Μέλλουσαν τού Ευαγγελίου 
ζωήν, διότι ή απιστία, τού Θωμά 
οδηγεί είς τήν άνυπαρξίαν, τόν Μη
δενισμόν, εις τό χάος, τόν ’Όλεθρον. 

I Ό Παράδεισος του Εύαγγελίου 
I υπάρχει πέραν τού τάφου καί έκεΐ- 
θεν τού ’θανάτου, είς. τά διάφορα: Κοι
μητήρια τών νεκρών μας προσφιλών 
ανθρώπων, εις τά Ανάκτορα τών 
νεκρών.

Πώς εΐναι δμως ή πέραν του τά
φου ζωή; Μέ τήν υλιστικήν θεολογι- 
γήν άντίληψιν τών αρχαίων Ελλή
νων, του Μωάμεθ, ή μέ τήν ’Ιδανι
κήν, θείαν άντίληψιν τού γλυκού μας 
■Ναζωραίου. Μάς, Ικανοποιεί ή Εύαγ- 
γελική μορφή τής πέραν του τάφου' 
ζωής ώς ή καλύτερα, ή ίδανίκωτέρα, 
ή θεία ’Αλήθεια, διότι αύτή ή άντι- 
ληψις εΐναι είς τά μέτρα τού πολιτι 
σμένου, τού μορφωμένου καί έτπστή- 
μονος άνθρώπου.

«Ή Πίστις είναι ή μόνη οδός διά 
τής οποίας θά γνωρίσω μεν δ,τι διά 
τών υλικών αί-σθήσεών μας άδυνατου- 
μ.εν νά συλλάβωμεν καί έξερευνήσω·· 
μεν. ’Άνω τής Πίστεως, ή γνώοτς 
καθίσταται δλως αδύνατος, ΑΙ έπι- 
οτήμαι τής Ιστορίας, τής βιογρα
φίας και αΰταί άκόμη αί θετικαί λε
γόμενοι έπιστήμαι στηρίζονται έπί 
της Πίστεως, λέγει ό Θεολόγος Παν. 
Τρεμπέλάς είς τάς Απολογητικός 
του Μελέτας Α'. «Πιστεύω είς ένα 
Θεόν. . .».

«'Όπως άλλοτε ό Κολόμβος έπί 
τής άκτής τού ώκεανού διέσχιζε μέ 
τό προβλεπτικόν του δμμα τόν ορί
ζοντα καί έφαίνετο, δτι ήθελε νά 
τιροσπελάση. διά τού βλέμματός 
,του τάς μακρυνάς χώρας, τών όποί- 
' ων τήν υπαρξιν τού άπεκάλυπτε ή δι
α ίσθησίς του, ουτω και τώρα τό λο
γικόν μας άπό τά όρια τού αισθη
τού κόσμου προαισθάνεται ένα· κό
σμον νέον, όπου βασιλεύει ή αιώνια 
Αλήθεια, πέραν τού στενού· αυτού 
κύκλου, δπου .σταματά τό: άπληστα 
βλέμματά του. Διά νά προσπέλαση 
τήν άγνωστον αυτήν χώραν, δανεί
ζεται ό άνθρωπος τάς πτέρυγας τής 
Πίστεως» γράφει ξένος Θεολόγος μέ 
σαφήνειαν.

’ Ετσι θά έχωμεν τό βαρόμετρου 
τής ’Αλήθειας καί τό μέτρον τής άν- 
τικείιμενικότητος ώς θεμέλιον τών 
γνώσεων μας.

Η ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΑ£

Χρειόμαστέ κάποιον νά σττάση τόν 
πάγο !

καί τά νεότερα

μέ τήν Χρυσομυκίνη και Τερραϊμυκί- 
νη\Ή Τετρακυκλίνη χρησιμοποιείται 
γιά τήν καταπολέμησι σοβαρών πα
θήσεων. Σέ πνευμονικές στρεπττο- 
κακκικές. λοιμώξεις, οστρακιά, μη
νιγγίτιδα, σηψαιμία, ωτίτιδα, οά- 
κτηρ,διακή δυσεντερία, φαρυγγίτιδα, 
μολυσματικόν κηρίον, αμυγδαλίτιδα 
όστεομυελίτιδα, δοθιήνωση βρογχί
τιδα, βρογχοπνευμονία, ίστολυτική 
ά,μοιβάδωσι, λοιμώξεις άπό βακτηρί
διο άνθρακας, λοιμώξεις ούρσφόρων 
όδών (Πραστατϊτις, Κυστΐτις, Ούρη- 
θρΐτις), λοιμώξεις οφθαλμικές (Τρά
χωμα, Πανοφθαλμία, Έπι.πεφυκίτις), 
λοιμώξεις γυναικολογικές (Έξαρτη- 
ματϊτ.-ς, Μητρΐτις, Περιτονΐτις), Ά
τυπους Πνευμονίες (Πνευμονίες πού 
όφείλονται σέ ρικέτσιες, διηθητούς 
ιούς. ‘Η Πνευμονία άπό ρικέτσιες, 
άπό μικροοργανισμούς δηλαδή πού 
προκαλούν διάφορα νοσήματα, ονο
μάσθηκε καί πυρετός Κ άπ’ τήν αρ
χική λέξι ονόματος μιας πόλις τής 
Αυστραλίας τής Κουηνσλάνδης, για
τί έκεΐ πρώτα παρουσιάσθηκε. Πή
ρε καί τήν ονομασία Βαλκανική 
γρίππη γιατί εμφανίσθηκε στήν Με
σόγειο καί τήν Ελλάδα. ’Οφείλεται 
στήν ^ικέτσια Μπαρνέτι. Φορεύς τής 
άρρώστειας, θεωρείται τό πρόβατο 
μέ τό γάλα του στην περίοδο της 
γαλουχίας. Συμπτώματα παρουσιά
ζει πυρετό, βήχα, μυαλγία, πλευρο- 
δυνία, μεγαλοσπληνία, αιμόφυρτα 
πτύελα, πνευμόνι κά φαινόμενα).

Πολλά άπ’ τά ιδιοσκευάσματα μέ 
1 ετρακυκλίνη υδροχλωρική, συσκευ- 
άζρνται σέ ποικίλες μορφές όπως ή 
Κικλοβιοτίκ τού Πορτογαλλικού 
Φαρμ. Εργαστηρίου Άτράλ σέ Κά
ψουλες, φιαλίδια >δΓ ενδομυϊκήν ή εν
δοφλέβιον χρήσιν, έναιώρημα, στα 
γόνες. Αί δύο τελευταίοι μορφαι χρη-
σιδιοποιούνται κυρίως σέ παιδιά.

Ή Τετρακυκλίνη τού Φαρμ. οίκου 
Μπάγιερ κυκλοφορεί σέ καψάκια και 
φιαλίδια δΓ ενδομυϊκήν ή ένδοψλέβι- 
σν χρήσιν.

Ή Χρωκυκλίν πής Χρωπεί, κυκλο
φορεί σέ κάψουλες, σταγόνες καί σι
ρόπι ον. Δόσεις: ανάλογα .μέ τήν βα
ρύτητα τής λοιμώξεως. 1 κάψουλα 
τών 250 χιλ. κάθε εξάωρο γιά τούς 
ένήλικες.

Δicc τά παιδιά, άνάλογα μέ τήν 
ήλικ ία.

Ή Τετρασίνη (υδροχλωρική Τε
τρακυκλίνη) τού Φαρμ. Οίκου Φάϊ
ζερ τής Νέας Ύόρκης, φέρεται σέ δι
σκία σακχαρόπηκτα, κάψουλες, φια
λίδια δΓ ενέσεις ενδομυϊκές καί εν
δοφλέβιες, σιρόπι ον εύληπτο γιά 
παιδιά καί ηλικιωμένους, παιδιατρι
κές σταγόνες γιά βρέφη, τοπικές- ό
λοι φές καί ’Οφθαλμικές άλοιφές.

Μετά άπό χορήγησιν Τετρακυκλί- 
νης, οίΐτως καί σέ κάδε άντιβιοτικό, 
επιβάλλεται χορήγησις βιταμινών 
του συμπλέγματος Β (ΒΊ, Β2, Βό, 
Bi 2, βιοτίνης, παντοθενικου οξέος 
κ.ά.).

Σέ εύπαθή άτομα άπ’ τό πεπτι
κό σύστημα συνιοπάται ή χορήγησκ 
ιού αντιβιοτικού μετά άπό έλαφρόν 
γεύμα ή έπειτα άπό λήψι γάλακτος 
ή χυμού φρούτων.

Ή Όστακυκλϊν (Σύμπλσκος Φω
σφορική Τετραικυκλίνη), τού Φαρμ. 
Οίκου "Εστ σέ κάψουλες καί ή Ό- 
στακυκλιν Ρ (Φωσφορική Τεπρακυ- 
κλίνη σέ σταθερό διάλυμα εΐναι νέ
ες βελτιωμένες μορφές Τετρακυκλί
νη ς καί χαρακτηρίζονται άπό μίαν ο
μοιόμορφον άπορρόφησιν τόσον τα- 
χεΐαν και εύκολην, ώστε ή δράσις 
της νά επέρχεται μέσα σέ λίγες ώ
ρες.

’Έχει ηύξημένη άνεκτικότητα άπό 
τό στομάχι καί τόν πεπτικό σωλή
να, νΓ αυτό χορηγείται καί σέ ευαί
σθητους ασθενείς. Τίς ίδιες ιδιότη
τες εμφανίζει καί ή Τετρέξ (Φωσφο
ρική I ετ.ρακυκλίνη κόμπλεξ) τού 
Φαρμ. Οίκου Μπτριστόλ πού κυκλο
φορεί σέ καψάκια, σιρόπια καί παι
διατρικές σταγόνες.

Τό νέον αντιβιοτικόν Πυρρολιδινο- 
μυθελ-—Τετρακυκλίνη ή Ρεβερίνη, 
παρασκευάσθηκε άπ’ τόν Φαρμ. Οί
κο "Εστ. Ή παρασκευή τής Τεττρα- 
κυκλίνης, έπετεύχθη μέ μεταβολή 
στό μόριο τής Τετρακυκλίνης. ’Έτσι 
αυξήθηκε ή δράσις τής Τετρακυκλι- 
νοθεραπείας καί βελτιώθηκε ή άνεκ- 
τικότης. Ή Ρεβερίνη. χροσιμοποιεΐ- 
τα< ενδοφλεβίως, και ένδομυϊκώς ό
ταν ή ενδοφλέβιος ενεσις. προσκρούη 
σε ουσχερειες. Μία ενδοφλέβιος ένε- 
σις Ρεβερίνης τών 250 χστγρ. επι
φέρει καλύτερα αποτελέσματα άπό 
μεγαλύτερη δόσι τετρακυκλίνης χο- 
ΡΠΎθθυενης άπό τού στόματος.

Αί ενέσεις επιβάλλεται νά γίνον
ται μέ βραδύ ρυθμόν δ:ά τήν αποφυ
γήν δυσάρεστων αντιδράσεων εκ τού 
όργανισμοΰ. Διά τής αίματικής. οδού 
τό αντιβιοτικό φθάνει ευχερώς στήν 
φλεγμονώδη εστίαν. Ή Ρεβερίνη ε
φαρμόζεται σέ περιτονίτιδα ένδοπε- 
ριτονοϊκώς, σέ γάγγραινα, έλκος 
κνήμης ένδααρτηριακώς, σέ κυστίτι
δα ένδακυστικώς μέ ενσταλάξεις εν
τός τής κύστεως, σέ εμπύημα υπεζω- 
κότος ενδοπλευρνκώς, σέ μολυσμένα 
χειρουργικά τραύματα ώς κόνις, σέ 
βσκτηριδιακή μηνιγγίτιδα ένδαρρα- 
χιαίως ή ύπινιακώς, σέ πνευμονικό α
πόστημα μέ ενσταλάξεις.

Διά τά νεότερα αντιβιοτικά Άλμ- 
παομουτσίν Τ, τού Φαρμ. Οίκου ’Άπ- 
τζων, Ίναίμπιοκήν Τ τού Φαρμ. Οί
κου Βιόμκα, Αινκοσύνη, Γκριζεοφουλ- 
βιν καί Φουσιντΐν θά συνεχίσωμεν 
είς το επόμενον ψύλλον.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΑΟΥ· ί -ΖΙΔΗΣ
’Ιατρός — Χυγγραφεύς.

Mui άπό τις πιό πετυχημένες εκδρομές που ώργάνιοσε 
ποτέ ό Σύλλογος ήτο καί ή εκδρομή στή Σπάρτη και Μυσ
τρί. τό Σαββατοκύριακο 14 - 15 Μαΐου. Ό ωραίος καιρός, 
ή διαλεχτή συντροφιά κι’ ή θαυμάσια διαδρομή και τά ώραϊσ. 
και. ενδιαφέροντα τοπία καί μνημεία πού έπισκαφτήκαμε δη
μιούργησαν μιά ευχάριστη διάθεση κι' άτμόσιραιρα πατριω
τική: Σ' αύτό συνετέλεσε πολύ καί ό αγαπητός μας Πρόε
δρος. Βουλευτής 'Αθηνών κ.. 'Αντώνιος Τζιζής πού ανεξάν
τλητος σ' ανέκδοτα καί Ιστορίες άπ’ τήν παληά πατρίδα, 
δέν σταμάτησε ούτε λεπτό νά μας διασκεδάζη, καί νά μας 
συγκινεϊ. Στήν εκδρομή αύτή πήραν μέρος ό γνωστός για
τρός και εκλεκτός πατριώτης μας κ. Αγησίλαος ΙΙαρασκευ- 
«ς πού ή παρουσία του μάς έδωσε ιδιαίτερη χαρά, ή οικογέ
νεια τοϋ κ. Τζιζή, οι αδελφές του κ.κ. Βράτσου καί Ντέτσι- 
κα, ό κ. καί ή κ. ΙΙλάτωνος Μουσαίου μέ τήν συντροφιά 
τους, ό κ. καί ή κ. Μιχ. Χατζηκωνσταντίνου. ό κ. καί ή κ. 
Μιχ. Δούλη, ή κ. καί ή δίν'ις Κομήτου, ή κ. Κωναταντινίδου- 
Γεωργολίδου, ή δ)ν'ις Εύθαλίσ, Ίωαννίδου, ή Γραμματεύς 
τοΰ Συλλόγου δ’ις Αντιγόνη Γεωργαλίδου αρχηγός τής εκ
δρομής μετά ,τοϋ Ταμία κ. Βασ. Πετρά, ή κ. Ζαμπάκη, δ 
κ. καί ή κ. Γ. ΙΙαναγή, ό κ. καί ή κ.Α.Παναγή,ό κ. καί ή κ. 
Τσακώνη, ή κ.. καί ή κ. Βελισσαρίου μέ τά Αδέλφια τους κ. 
καί. κ. Γ. Φαμελιάρη κ. Κικήν Σαραντινίδσυ, κ. καί κ. Ν. 
Άπαλοπούλου καί άλλοι.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Αγιο το ήμερολόγιον τοϋ κ. ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΣΙΚΟΥ

Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
2 /) 8) 2 2. Ξημ έρ ωσε τό μ ο ι ραΐον 

Σά-βατον ή ήμερα τής καταλήψεως 
τής Σμύρνης ύπό τών Τούρκων.

Ξυπνώ πρωί - πρωί καί πηγαίνω 
στήν γωνιά του δρόμου μας νά δώ 
τί γίνεται. Πηγαίνω στον φαρδύ 
δρόμον δπου χθες τό βράδυ χαλού- 
.σε ό κόσμος, άλλά ο ήμερα το πρωί 
βρίσκω τό άντ ίθετον άπό δτι έγίνετο 
χθες τό βράδυ. Δέν υπάρχει ούτε έ
νας. άνθρωπος σάν νάσκισε ή γη και 
τούς κατάπιε. Μιά τρομερή, ή- 
συχία βασιλεύει. Μιά ήσυχία 
πού σέ χτυπά στά νεύρα. Κανείς δέν 
βγαίνει σήμερα άπό τό σπίτι του 
γιά νά πόγη στην εργασίαν του. 
’Όλα τά μαγαζιά καί τά σπίτια εΐ
ναι κλειστά. Που καί που περνούν 
καθυστερημένοι στρατιώτες μας πού 
τραβούν γιά τόν Τσεσμέ διότι δέν 
υπάρχουν πιά βαπόρια νά τούς πα- 
ραλάοουν. Φεύγουν σάν κυνηγημένα 
πουλιά. Ό θεός νά τούς, φυλάξει. 
Θά προλάβουν νά πάνε έκεΐ ή θά 
συλληφθοΰν άπό τούς Τούρκους, ή 
θά δολοφονηθούν στον δρόμο άπό 
τους ενεδρεύοντας ντόπιους Τούρ
κους !

Τραβώ γιά τό Κονάκι καί πρέπει 
νά πάω άπό τήν προκυμαία πεζή, 
διότι δέν -υπάρχουν σήμερα Τράμ. 
Ή μεγάλη, σκάλα τού Αγγλικού σι
δηροδρόμου εΐναι άδεια άπό βαπό
ρια καθώς καί δλη ή προκυμαία. Κα
τά μήκος τής παραλίας χιλιάδες 
πρόο'φυγες πού ήλθαν άπό τό εσω
τερικόν και δέν βρήκαν στέγη, έχουν 
διανυκτερεύσει στό ύπαιθρον. Έξω 
άπό τήν «Άλάμπρα», παίρνω άπό έ
να έφηιμερ.ιδοπώλην 2 έφημερίδες 
τήν «Αμάλθειαν» καί τόν «Κόσμον». 
Ρίχνω μιά ματιά καί διά ττρώτην φο
ράν βλέπω τάς έφηρερίδας νά γρά
φουν εναντίον τής Ελληνικής Κυ- 
βερνήσεως καί νά τήν κατηγορούν ό
τι αύτή ύπηρ-ξεν ή αιτία όλου τού 
κακού. Επίσης διαβάζω διά τόν 
Πλαστήροίν ότι (αύτός μόνος έχει 
τόν στρατόν του συντεταγμένον καί 
δίδει μάχας όπισθοχωρών). Μετά 
τάς μάχας πού έδωσεν οπήν Φιλα
δέλφειαν καί στον Κασαμπα ήναγ- 
κάσθη νσ. υποχώρηση στά υψώματα 
του Νυμφαίου, ώστε οί Τούρκοι πλέ
ον εύρίσκονται στά περίχωρα τής 
Σμύρνης. Κοττά μήκος τής προκυ
μαίας βλέπω στά προξενεία νά φυ
λάγουν ξένοι ναυται. Επίσης στά 
σπίτια των οί ξένοι -έχουν βάλει τάς 
σημαίας των ό καθείς.

Άπό τό Κουμερκάκι καί πέρα οί 
"Αγγλοι έχουν κάνει άπόβασιν άπό 
τά πλοΐα των, μέχρι σχεδόν ο το Κο
νάκι. Μέ τίς βενζινακάτους των μα
ζεύουν τούς πρόσφυγας καί τούς 
κουβαλούν απέναντι στον λιμενοβρα
χίονα. Ό λιμενοβραχίονας έχει πή
ξει άπό πρόσφυγας πού τούς κου
βάλησαν οί "Αγγλοι ναυται. 'Όπως 
προχωρώ γιά τό Κονάκι ένα άγημα 
άπό 50 Άγγλοναύτας οπλισμένους 
προχωρούν μαζύ μου. Άλλά μόλις 
ψθάνομεν στήν Πλατείαν, τήν βλέπα- 
μεν γεμάτη οπλισμένους Τούρκους 
ντόπιους. "Οταν τούς είδαν οί "Αγ
γλοι «γύρισαν πίο'ω. Ή πλατεία καί 
οί Τουρκομσ.χαλάδες απέναντι εΐ
ναι γεμάτοι άπό Τούρκους οπλισμέ
νους. Οί στρατιώτες, τό Κονάκι καί 
δλα τά σπίτια καί μαγαζιά τών 
Τούρκων εΐναι σημαιοστόλιστα μέ 
Τουρκικές σημαίες. Έράγισεν ή καρ

ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΝ

Ή πολύτιμη
 ντομάτα

Μάς ήρθε άπό τήν Αμερική, χω
ρίς νά ξέρουμε άπό ποιά ακριβώς 
χώρα. Έν πόση περιπτώσει, στήν 
Ευρώπη είσήχθη άπο τούς ' ΐ σπα
νούς θαλασσοπόρους, κατά τόν 16ο 
αιώνα.

Ώστόσο, γιά πολλές δεκάδες χρό
νια, ήταν μάλλον περιφρονημένη, ί
σως γιατί άνήκε: στήν οικογένεια 
τών στρυχνοειδών, δπως ό καπνός, 
ή μπελλαντόνα, κλπ. 'Άρχισε νά ε
πιβάλλεται σιγά - σιγά, ώσπου ηρ- 
όε ή ί αλλική Έπανάστασις γιά νά 
τήν κάνη πασίγνωστη. Οι στρατιώ
τες τοΰ περίφημου τάγματος τής 
Μασσαλίας, τήν έπέβαλαν παντού, 
μαζί μέ τή «Μασσαλιώτιδα», ζητών·’ 
της την σ’ δλα τά φαγητά τους. Καί 
οι Ευρωπαίοι τήν καλλιέργησαν καί 
τήν υιοθέτησαν.

Παρ’ δλ' αύτά, δέν ελειψαν έκεΐ- 
νοι πού τήν θεωρούσαν εχθρό τής υ
γείας. Τής κατελόγιζαν κυρίως με
γάλη περιεκτικότητα σέ όξάλατα, 
τά όποΐα ώς γνωστόν, προκαλούν 
διάφορες οργανικές διαταραχές, σο
βαρές γαστρικές ανωμαλίες καί έ' 
ττώδινες κρίσεις στούς ρευματικούς 
καί τούς Αρθριτικούς.

Μεταγενέστερες αναλύσεις, άτε- 
κατέστησαν τή ντομάτα, άποδεικνύ- 
οντας οτι δέν περιέχει παρά ελάχι
στα όξάλατα. Τό σπανάκι καί άλλσ 
χορταρικά, πού δέν λείπουν άπό τήν 
κουζίνα μας, περιέχουν περισσότ?Λ 
pa:< f

"Ετσι, οί γιατροί καί ο'ί διαιτολό- 
i γοι τής εποχής μας κρίνουν, δτι οι 
αρθριτικοί μπορούν νά τρώγουν ά
φοβα ντομάτες, φυσικά, μέ κάποια 
μέτρο.

Άντιθέτως οί ύπερχλωρυδρικοί 
καί οί δυσκοίλιοι πρέπει νά τίς α
ποφεύγουν, δπως επίσης καί έκεΐνοι 
πού πάσχουν άπό κολίτιδα, γιατί οί 
τομάτες ερεθίζουν τά ευαίσθητα έν
τερα. Κυρίως,, πρέπει νά άποφεύγων- 
ται άπό όλους ο·ί πολύ άγουρες η 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελ.)

διά μου, δταν είδα νά κυματίζουν 
καί πάλιν οί Τουρκικές σημαίες: έ
κεϊ πού μέχρι χθες έκυμάτιζαν οί 
Ελληνικές.

Έν τφ μεταξύ κατά μικρά ή με
γάλα μπουλούκια καταφθάνουν "Ελ
ληνες στρατιώτες καί θέλουν νά πε
ράσουν άλλα βρίσκουν φραγμένο τόν 
δρόμον άπό τούς ντόπιους Τούρκους 
οπλισμένους καί περιμένουν νά έλ
θουν καί άλλοι. Καί τότε ανοίγουν..' 
τουφΐκίδι καί αρχίζει μάχη μέ τούς: 
Τούρκους. ’Έτσι άνοίγουν δίοδο καί : 
περνούν καί τραβούν γιά τόν Τσε- ; 
σμέ. Κάθε λίγο γίνεται καί μιά μι
κρή μάχη. Κάθε λίγο ακούονται πυ- · 
ροβολισμοι καί τό ένα έπεισόδιον ■ 
διαδέχεται τό άλλο. Καί δμως στά 
γραφεία τής έπιχειρήσεως πού φθά
νω βρίσκω άρκετούς άπό τό προσω
πικόν.

Εΐναι ό κ. Μιχαλάκης, ό Άντώ
νης, ό Δήμου, καί περί τούς 20 ερ
γάτες "Ελληνας καί αρκετοί Τούρ
κοι χαμάληδες. Οΐ Τούρκοι χαμάλη
δες αδειάζουν τά σακκιά καί οί "Ελ
ληνες εργάτες φτυαρίζουν τήν στα
φίδα διά πατσάλια. Σήμερα δέν θά 
γίνουν παραλαβές άφου ολα εΐναι , 
κλειστά. Οί Τούρκοι εΐναι όλο; χα
ρά έν άντιθέσει μέ τους δικούς μας, 
πού τούς τρώγει ή λύπη. Ό κύριος 
Μιχαλάκης μοιράζει στούς Τούρκους 
χαμάληδες πούρα. Ό Άντώνης, ό 
Δήμος καί 4 έργάτες έφεραν τίς οι
κογένειες τους νά μείνουν έκεΐ γιά 
νά φυλαχθούν ύπό τήν προστασίαν 
τής Αγγλικής καί Γαλλικής σημαί
ας. που έκυμάτιζαν στά μπαλκόνια 
τών Γραφείων τής Εταιρείας, Σκέ
πτομαι τότε καί έγώ νά ύπαγα*  στό 
σπίτι καί νά φέρω νά προφυλάξω τήν 
οίκογένειάν μου. Ό Άντώνης πού εΐ
χε μείνει τό βράδυ οτά γραφεία μου 
διηγήθη τά εξής: "Οταν έφυγαν καί 
οί τελευταίοι "Ελληνες στρατιώτες 
είσήλθεν τό τουρκικόν πλήθος στά 
δημόσια κτίρια καί στούς στρατώ
νες καί λεηλατούσε δτι ευρισκεν. Ε
πίσης ακούσε ότι πολλοί Τούρκοι 
άρχισαν ν’ άνοίγουν τά Ελληνικά 
καί Αρμένικά καταστήματα, καί νά 
τά κλέβουν. Άπό τούς έργάτας πού 
ήργάζοντο 3 άπό αϋτούς πού έμεναν ■ 
στον Βουρνόβα μάς έδιηγουντο δτι 
άπό τό απόγευμα τής προηγούμενης 
ημέρας μεγάλη μάχη έγίνετο έξω ά
πό τόν Βουρνόβα μεταξύ τού Τουρ
κικού στρατού και ντόπιων Τουρκο- 
κρητικών καί τόν Πανα.γ. Ξηρού μέ 
τά παλληκάρια του. Μέχρι τό πρωΐ 
πού έφυγαν γιά νά κατέδουν στήν 
Σμύρνη ή μάχη εξακολουθούσε.

Κατά τάς 2.30' καττέφθασεν μέ 
τό αύτοκίνητόν του άπό τον Βουρ
νόβα, ό προϊστάμενός μας καί έθαύ- 
■μασε πού μάς εΐδε έκεϊ. Μάς συνέ
στησε νάχ.συμε ψυχραιμία, δέν πρό
κειται νά γίνη τίποτα.

Ό Γιάγκος ό σωφέρ τού προϊ
σταμένου πού εϊμεθα φίλοι καί συμ- 
μαθηταί μου διηγείται ότι έκεΐ στον 
Βουρνόβα, ή μάχη τών Τούρκων μέ 
τόν Παν. Ξηρόν εξακολουθούσε μέχρι 
τήν ώραν πού έφυγαν άπό έκεΐ καί 
δτι οι κάτοικοι πανικόβλητοι φεύ
γουν άπό τόν Βουρνόβα διά τήν 
Σμύρνην. ’Επίσης μου λέγει δτι πολ
λές Αγγλικές οικογένειες κατέβηκαν 
στην Σμύρνην, και έχουν γεμίση. τά 

' γραφεία τής Εταιρείας «Όριεντάλ 
। Κάρπετ» δπου φυλάγουν τό κτίριον 
I Άγγλοι ναυται.

Ό προϊστάμενός μας μπαίνει 
στό αυτοκίνητου καί λέγει στον 
Γιάγκον νά τόν πάγη κάπου, άλλά 
μόλις ξεκινούν αρχίζει στήν πλα
τείαν νέα μάχη καί αναγκάζονται νά 
γυρίσουν πίσω ολοταχώς. Εΐναι ένα 
άπό τά πολλά επεισόδια πού έχουν 
αρχίσει άπό τό πρωΐ. Δηλαδή θέλη
σαν νά περάσουν...Ελληνες, στρατιώ
τες οί Τούρκοι θέλησαν νά τούς φρά
ξουν τόν δρόμο, ήριχισαν οί δικοί 
μας τό τουφεκίδι καί τέλος κατώρ- 
θωσαν νά ανοίξουν δρόμον καί νά 
περάσουν πάλιν.

Ό κύριος. Μιχαλάκης μάς εκνευ
ρίζει πού φέρεται δουλικότατα στούς 
Τούρκους χαμάληδες. Κάθε τόσον 
τους μοιράζει πούρα καί τέλος τούς 
δίδει καί μπαξίσι άπό 2 λίρες.

"Οταν σταμάτησαν οι πυροβολι
σμοί έφυγεν ό προϊστάμενός μας, μέ 
τόν σωφέρ τόν Γιάγκον καί σέ λίγο 
χτυπά ή πόρτα, καί μόλις ήνοιξα 
βλέπω καί μπαίνει μιά γυναίκα έως 
50 χρόνων σέ κακά χάλια. Μόλις 
μπήκε μέσα λιποθύμησε. Τής ρίξα- 
μεν λίγο νερό καί μόλις συνήλθε 
άρχισε τά κλάματα καί έλεγε που 
εΐναι ό γιός μου ό Γιάγκος. Κατά
λαβα δτι λέγει γιά τόν σωφέρ τόν 
Γ ιάγκο.

’ Ηταν ή μητέρα του καί τήν έβλε
πα γιά πρώτην φοράν. Προσπαθώ νά 
τής δώσω νά καταλάβη δτι ό γιός 
της πρό άλίγον ήτο έκεΐ καί δσο εΐ
ναι μέ τόν προϊστάμενό μας δέν έ
χει νά φοβηθή τίποτα. Άλλά ήταν 
τόσο τρομοκρατημένη πού δέν ησύ
χαζε. Φοβόταν μήπως πάοει τίποτα 
τό παιδί της. Τέλος μού λέγει νά 
διαβιβάσω στον Γιάγκο δτι έφυγεν ή 
μητέρα, του οΐκογενειοκώς άίπό τό 
Δαραγάτσι, δπου έμεναν διότι έφο- 
βού.ντο καί γιά πιο ασφάλεια πήγαν 
σ’ ένα συγγενικό· τους σπίτι, ατού 
Χατζηστέλιου. Τής ύποσχέθηκα νά 
τού τό πώ μόλις τόν δώ.

Σκέπτομαι τί πρέπει νά κάνω. 
Νά πάω στό σπίτι νά φέρω τήν οι
κογένεια μου, νά προφυλαχθούμε ύ
πό τήν ^σκεπήν τής Γαλλικής καί 
Αγγλικής σημαίας πού κυιμάτιζεν 
στά γραφεία τής. Εταιρείας; ’Ή νά 
μείνουμε σπίτι μας κΓ δτι γίνει άς 
γίνη;~

Που θά ήταν καλλίτερα; Που θά 
κ ινδυνεύαμε λιγώτερο;
______ (Σ υνεχ ί ζεται··)

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ & ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΟΣ ΜΑΣ

(Συνέχεια έκ του προηγουμένου 
«Ή χουφτή τής II αλτούραινας»

Παροιμία πού λεγόταν γιά νο- 
•θεία ή κακή κατασκευή πού γίνε
ται άπό άγνοια ή άπό πρόθεση.

Ή παροιμιακή αύτή έκφραση 
έμεινε άπό τό εξής περιστατικό : 
Η Παλτούραινα, προμάμμτ): τής 
οικογένειας Παλτούρη πού ζεΐ 
στή Νέα Μάκρη, βάλθηκε μιά 
μέρα νά φτιάξη μουσταλευριά 
(κουφτήν). Δέν έκανε δμως καλό 
υπολογισμό στις αναλογίες κα'ι τό 
μείγμα της έγινε αραιά. Γιά νά 
τό διορίΐώση, πρόσίτεσε αλεύρι 
γιά νά πήξη, μά έβαλε πολύ «αι 
(Συνέχεια είξ τήν 4ην σελίδα)
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■ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ' 0/

. Λυπούμεθα πού ή έκδοση τού φύλλου καθυστέρησε 
πολύ αυτή τή φορά. Αύτό όφείλεται σέ πολλούς λό
γους αλλά κυρίως στον φόρτο έργασίας τής υπευθύ
νου και στην απουσία της για Αρκετό διάστημα Από 
-την Αθήνα. ’ γ
"■Ή αργοπορία αύτή προκάλεσε Ανησυχία σέ μερι
κούς πιστούς Αναγνώστες της καί έτσι έγινε γνωστόν 
πόσοι πραγματικά τήν Αγαπούν καί τήν περιμένουν. 
Δυστυχώς δέν είναι δσοι θαπρεπε νάναι.’Αλλά και 
-γι’ αυτούς και μόνο τούς λίγους πρέπει νά συνεχισθή 
ή έκδοσή της. '

Είναι όμως καί μερικοί πού παραπονούνται για 
τήν μή τακτική έκδοση τοϋ φύλλου δχι γιατί στερούν
ται τήν υλη του Αλλά γιατί έτσι τούς έρχεται πιο... 
Ακριβά! Σαν νά πουλάμε έφημερίδα μέ τήν... όκΑ! 
Άλλοι —λίγοι, εύτυχώς — φθάνουν στο σημείο νά 
τήν έπιστρέφουν μέ . τήν λέξη « Απαράδεκτος ».

„· Αυτό τό τελευταίο τό Αφίνουμε χωρίς σχόλια γιατί 
•αν τά διατυπώσουμε θάναι πολύ πικρά. Περιοριζό- 
. μαστέ μόνο νά τονίσουμε · πόσο Αποκαρδιωτικό είναι 
δταν σκεφθή κανείς δτι ό άλλος κλέβει πολύτιμες καί 
Αποδοτικές ώρες Απ’ τόν εαυτό του για ν’ Ασχοληθή 

’ μέ τήν έκδοση τής έφημερίδας ξέροντας δτι ώρισμέ- 
νοι τήν περιφρονουν καί άλλοι δέν καταδέχονται νά 
τή διαβάσουν.

Δυστυχώς δσο καί νά θέλη ν’ Αποφύγη κανείς τήν 
έπανάληψη είναι μοιραίο νά έπαναλαμβάνη τα ίδια 

: δταν μια κατάσταση συνεχίζεται χρόνια. Έτσι αναγ- 
. καζόμαστε νά έπαναλαμβάνουμε συχνά παράπονα 
στο»» πατοιώτεε Από τούε όποιους πεοιίιέναιιε πεοισ-

«Τό μβσόταιχσν τον φράγματος 
λόσσς, καί &£Άν εύηγγελίσαπο 

i- ειρήνην»·.
(Έφεσ. 6' 14). *

Κανείς 6ε θυμάται πάτε ϋψώθηικε 
αυτό τό πελώριο τείχος καί έχώρισε, 
δτσι άΜαπτάντβχα, τόν' μικρό μας 
πλανήτη.

Ένα τείχος παράξενο, μέ άπόλυ- 
τβς διαστάσεις καί Αδιαίρετη awe-' 
χεια. Μιά έγκάρσια περιτομή στο 
φλοιό τής γής. Ή όραση, δέν κατόρ
θωνε νά τό ψηλαφήσει. Ήταν, σχε
δόν, Αδιόρατο. Κι’ όμως αδιαπέρα
στο. 01 άνθρωποι δέν μπορούσαν νά 
τό ίδοΰν μέ τά μάτια. Τό ψηλαφίζουν 
ωστόσο, μέ τήν απώθηση πού νοιώ
θανε σαν τό πλησίαζαν. Αύτή ή ά- 
πόλυτη βεβαιότητα τής παρουσίας 
του 8ίν τούς άφηνε νά τό ξεπερά- 
σουν.

Καί κείνο ύψωνσταν γιγάντιο καί 
σκίαζε τον ήλιο. Μέ. μιά σκιά απαί
σια, πού έφερνε τό θάνατο. Τό σκο
τάδι επνιγε τή, ζωή. Κι’ οί άνθρωποι 
καρτερούσαν τό τέλος μέσα στήν &- 
τελείωση νύχτα.

Ή ελπίδα, ν’ άνοίξει ό Ουρανός 
ένα μ.κρο παράθυρο, είχε χαθεί. Ή 
προσμονή, γιά μιά κάθετη άχτΐνα ά
πό φώς ίγτανε πια μάταιη. Κανένας 
δέν πίστευε, πώς θάφτανε ή ημέρα 
τού έλέους.

Ό Οανατσς έξουσίαζε τή ζωή. Τ4 
σκοτάδι, μαύρο πελώριο σύννεφο, 
είχε καλύψει τό μικρό μας πλανήτη.

Τό τείχος υψώθηκε άμετάθετα. 
Καί δσβυσε τό φώς.

Μέσα σέ τούτο τό άτελεύττϊ» 
σκοτάδι, πεθαίνανε σΐ έλπίδες καί 
τά όνειρα. Τελευτούσαν οί μέρες καί 
!οΐ άνθρωποι. ΟΙ γιοι τού Άδάμ εί
χανε χάσει τήν αίσθηση τής επιστρο
φής. Κανένας δέν rrfcrrWE στι μπο
ρούσε νά γυρίσει στήν άρχτή JESkeS 
πού ύπήρχε τό φώς. ‘Εκεί άπό δπι,υ

/ . Μ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

τού άγερα στα δέντρα ούτε τό μούγ- 
Ίρισ.μα τής θάλασσας. Μόνο ό άπαί- 
ψιος ήχος άπ’ τά σφυριά, που χάλ
κευαν τις άλυσσίδες.
{ Αυτός ό ήχος παράσυρε και τούς 
γιους τού θεοΰ. Με μιά Απαίσια &- 
•λαζονεία κρύψανε τις πλάκες τού 
Μωύσή κάτω άπό Ασήκωτα βάρη. 
Τιά νά μή τις κλέψουν, τάχα, σί άν
θρωποι. Κι’ ό Νόμος εγινε δυσβά- 
σταχτο φορτίο. Ένας τύραννος πού 
μαστίγωνε τούς Ανθρώπους, μέ άπε- 
ρίγραπτο σσδισμό. Και οΐ γιοι τον 
©εσύ χαίρονταν τις πληγές με μαζο- 
χιατικη γευστικότητα. ...... -

Τά χρονιά γίνονταν αιώνες κι' οί 
άνθρωποι ζούσανε μέσα στην Ατέλει
ωτη νύχτα.. πού γέννησε τό σκοτάδι 
τού τείχους Πού έφερνε τόν καθημε
ρινό θάνατο.

Ζούσανε βουβοί, τραγικά πρόσω
πα μιάς Ανεπανάληπτης τραγωδίας. 
"Ως τή στιγμή ποΰ Ακούστηκαν os 
σάλπιγγες κοΐ ξεχύθηκε τό Ουράνιο 
Φως στο μικρό μας πλανήτη.

Ήταν μιά φεγγαρόλουστη- νύχτα, 
όταν αντήχησε τό ουράνιο σάλπι
σμα’ «Δόξα ·έν ύψίστοις βεφ καί έπί 
γής ειρήνη, έν άνβρώποις ευδοκία».

Άκατάπαυστο φώς ξεχύθηκε παν
τού. Κι' οί άνθρωποι «έφοβήθησαν 
φόβον μέγαν». Ένας δυνατός σει
σμός τράνταξε σιθέίμελα τη γή. Καί 
τό τείχος γκρεμίστηκε ,μέ πάταγο.

Τώρα πιά οί άνθρωποι θά ξούραν 
λεύτεροι κάτω άπό τό φώς καί τόν 
ήλιο.

Ωστόσο, ο» γιοι τού Άδάμ δέν εί
χαν συνηθίσει τό πολύ φώς. Είχαν 
θεληματικά μειώσει την όρασή τους- 
Κι’ ώς περνούσαν τά χρόνια, δέν 
άντέξανε στό φώς καί στα φωτεινά 
μάτια. Νοσταλγήσανε τό τείχος, Ξά- 
ναθυμηθήκανε τούς Απαίσιους άκεί- 
νσυς ήχους Αλτ’ τά σφυριά τού χαλ
κείου.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΕ

“ΑΙΒΙΣΙ„
Εύχονται εις ολόυς^οΰς\;^:.. ί

• πατριώτας Kar άναχνώοτας'τπς ; 
ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΚΓ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ;/'

ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΧΡΟΝΟ ϊΞ/
■ , Λ ! 1 >4 7/ /.

Η ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τήν 22ανΊανουαρίου 1967 

δά γίνη τό κόψιμο τής Βα- 
σιλόπιττας τού Συλλόγου 
μετά χορευτικού τεΐουστήν 
πολυτελέστατη νέα αίθου
σα τοϋ ξενοδοχείου ΑΤΛΑ- 
ΝΤΙΚ (όδός Σολωμοΰ καί 
Πατησίων), άπό τάς 5 μ. μ. 
έως τάς 9 μ.μ.

Ή καθιερωμένη αύτή έκ- 
δήλωση θά γίνη πάλι άφορ- 
μή μιάς πατριωτικής συγη 
κεντρώσεως. Όπως κάθε 
χρόνο οί πατριώται θά έ
χουν τήν ευκαιρία νά συ-· 
ναντηδοϋν καί νά περάσουν 
λίγες ώρες πάλι μαζί μέσα.

σουν τήν συγκίνηση καί έύ- 
χαρίστηση πού · δίνουν τέ
τοιες συναντήσεις.''"· -'■■■ ··· ·

Μιά καλή όρχήστρα θά 
δώση τά κέφι, πού δέν λεί
πει άπά τήν ίδια έκδήλωση 
κάθε χρόνο, καί τήν ευκαι
ρία νά χορευτή ή Λίβισιανή 
μας σούστα.·; "■

Προσκλήσεις διατίθενται 
άπό τά μέλη τού Διοικητι
κού Συμβουλίου. Τιμή τεΐου 
•δρχ.50. . .. . ' . '
' Τά Διοικητικόν Συμβούλι- 
ον τού Συλλόγου ελπίζει 
•δτι δλοι · οί πατριώται · δά 
τού δώσουν τή χαρά νά τι
μήσουν αύτή τήν έκδήλωση



σοτερη σιμπαρασ^ση κα/ / ι^ερτί νποόο/ । ^ο» qv? 
Jow μεγαλύτερη εκτίμηση τΰν έξοχων και τον κοπου 
' ποί νροίίποβετει ή έκδοσή τον.

"Ας έ/πισουμε πως στον καινούργιο /ρονο Οσναι 
καλλίτερα ό) α για oaovc μαε και για το 4ΙΒΙΣΙ.

; ΡΕΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

3ΕΚΕΗΈ1Ε ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

I είχ« άρχίσει ττγ πορεία -του το υ» 
θρώπινο γένος. Στην πρώτη, τπχτ^™·

Λ- τ " · ό£ζ ρ-π "Τ)υ 
χοα σ j. c -fro

-*  η ί-Λη-π πι οιω ι Jn ' >ζ 
c. or- r. to*  to ’ τ aC

-«TOAir· v tJo ς lr> l tk ’ i-
ρα'ίσε -τ' ατ-ιρσ Gi vr ο τς 
v>"' πγ ->ουσαν to θεο η w elxw 
Sucre ίΠ'.-ζ fc σπάτε c π-ro e τ. 
μβ^ς to oWocto " μέτρα Η ^α^·

αποτεΑτ&σε τ μ α® n 6ε^σ ο- 
τητσ Κ ο — -»£.< to άταν '-r^pc 
cm to “

sfVKsva ‘ττνυ ο&ν ω

σφυριά. Πιο φρόνι,μοι και πιό προ 
κτικοϊ άπο πρώτα — έτσι τοώλάχ
στόν πιστεύουνε —■ υψώσανε λχΔΟ-

κχ φπ αξοπε rot τ-ΐες Χοραςα 
» spoycu να επικό jivov με α»»

Δ σ «Ww ε παοκα να ά

|?e μια οερμη πο«{μΐ.ωΓΐκηιτοο Συλλόγου 
οτμοοφα c~ 'Ο c r-'^

μέ την ‘"πα

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ!
ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ SEMOrJOYAOY

U.Y IIAP^MCMH Τ) Σ ΠΡΩ- 
α.Λχτ " ιχα -igw~t -τέξ

α.— α μ , 3J * π - οό ε 
' — αοιο ι χ ήταν >υ.υισ^υ τ TO 
5 ι απ- ε ■» μ ρος ειγ ιτα&κα 
πα t ο α, κ ατο -"-. άλλο κουψο- 
εχνημα’-. Ξ σ α? ρακ α. εφτσ 

χο ω Α-Χ-να- ^ατακσ και ξ<Χ 
< θε μ-toυκΛεμ φ» σταματάμε ο δι 
τ-λα αου μο τη μητέρα tou εσ κ«ζ- 
ριπ και κάμψη Ο μνον , εννοε 
ται, ήταν προσ t χωμένος σ~α πτ γ ι 
δα Κ <ι αζε —ρσπαιπων ενα υεχαλα 
κ«* λο εχτ παίδαρο ποι «Πχε σχε 
δτ · τα avacrmμ χ ο <αχ καθόταν 
σπαυματΓορι ιτ μ μ μορφή καρωώ - 
τσα ναι, μα. - | υ/ηθε,~ δε μ 
αν ίο τταιδ ήλ u πεΓι-τπ-στερσ τ ν 
kcukao η τη ar axJ ιτσα του, που
ta ίου ερχο ο» σ a - ο a ) u 

χλαςια φόρε, ι- ου, — μακρύ παι- 
->c/v~ ι a <απο σακακ , — κο
κ α/τα «α ν Ή,σ ου λαμπρά
'■'Ρ >νε _ψω καπ< μ - ro τ^ ματ 

k.c < σ να κασ™ρ<_ μεο— ' ν Kv "".1^ 
γο μ τχ τπ μναε a —' ι-ς ιτ ιΔ-,-ι

■στρες του, τα γεφύρια του, τό χαν
τάκι του, δλα σαν άληθινά, . .

u >τερ~ κο τοεε τα χρμψβτ 
> η-χ . Ή if ιατι 6α-ακ ~ μ 
15 οτροπ- 'τνη^στσ at λ atxsvo. 
χοω χ*α Ήιαν iui "ΟΤ αγ< ‘ιχ 
-αχια, υΛακερτ "~οαπα,'η, yrc ολλ- 
μ ι— ·χ> απ_ μαρμαρτ tr- /υψο ώ- 
ι μ μ ττ-μ τ π πρασ a 
r' τ- μ? πγτγ ι^τρο κα " 
γεχ*  κ~ -por^r—' a "a a a 
κεΐα, εφηβικό:, παιδικά, άλλα γυμνά, 
σχ α ζ-» εχ~ με χ ,ωνε., , αμ-κ-εκ 
r — τ μτεα
t πτν< -μ οβε - ■’πιμ. ΡΨ
r a r c/ο,θμ π J& σε 
U "ετ, σ K- τρΓΤτ9χΑ£ να fyyix- 

f afi ■”> t*X  μ £ 
c— r -m πσδ a, A arap® 
στάση τού άρχαίου «Έξακ^θιζομέ- 

, — f ~εχ Λ Κ <χ
<>ε , >3·τσ τ αγ ,χ» -η το &- 
'γολματάκι, τού είπε:

—Μπέμπη, δές. . . θέλεις· νά σού 
πάρω αύτδ το παιδάκι;

- ‘0 μικρός τοΰ δρρί'ξε μια ματιά 
πρώτα εξεταστική, επειτα wepn<@po~

ι * . C” <ρ ·*-|Κ

■'—-Όχι'! . . . ’Εγώ θέλω έναν κού
κλοι

—Μα κούκλος δεν είναι κΓ αύ-

- Ιτε η γτερα Και ι ω 
oaioc:

Ο, 1 ®τμε -ωηρα μι 
μ ρ ο—c τα μάτι "π τη 

Γ' ρατσζη ω αγατματων
Κ <χ προσθβσε με τη ι πιο μεγάλη 

ττερ
— a at πα κνι*  - ι με 

/<χ> «υς
— Κ^χ*'  χτ r μ 'Έρσ χαι 

γιτ ων-ΐΑ- ΈΧχ α σου πορω ,/α 
πα r Si <ισ uikuuuc

— δ ο " 9? ι είπε το αγορσ- 
κι. Η το κάστρο. . .

Κα μπήκαν^. κΓ σΐ δυο ct' μα- 
γας<

Δεν καθηισα να ιδώ τι απογίνε, 
ώα ~ ua. σ ·ητ\ς Ire ? /ο θθ 
syn α κρστωχ-ατ κ ’ ο &<ο a 
—αιτν&ια -jvc I μικρό πν κο<«- 
«· ή no άστρο ή μητέρα tw « Ε 
δ-ηανθιε'μ-ν

ίΑο ua -’’■’-λλ", _ica, γυρ-τντας
<- Χραμ ι— /-ς ο> α οτ προ 

τοχρονιάτικες διτρίνες, εΤχα στο νοώ 
μου το λόγο τού μικρού: «Αΰτα εί
ναι πσι/ν α νι-χ μ-γ-·’ους>

Π-Κ. ιΓ-Ί κεψα ι P'C
-< Μα 'ΐ*τ  κ ptr— Άε *'  

σ mt <- uIaPO Πα V δ - - τ3
γ δ a C-nx' " δρω·" , " μ.
r pc ‘-ελε μΡ ·, ε — κ-χ,
»/ r ο ’ CT. α ΤΤ- Tar-»' και

οοσχΓ '"π Ί- -πχ co α 
“Αμα μβ/αλώσει, ιθελει μια κούκλα η 
έναν κούκλο άιπδ μάρμαρο ή από γό- 
y χωρ ς α Α ε ρ /a <OVr
-a Το 5 ομα uc - Δ^α^ε ο χσυ- 
< ς η ' . κ τ ον , λ, ' 
τα α-αΛμΟΓ-π-ι, κομψ νημ~», 
I — urcu
' θα μοΰ πείτε ϊσως: ΜΛ αϋτή et- 
- η " ΤΟΡ~ - C ■'*- ’■

διού δέν βχει καμμιά σχέση μέ την 
ι , σ'- χ=. . ·ν χλ.
Ι για τό παιδί. Τοΰ μεγάλου όμως εΤ- 
| a Kw/'kiT0X’Tj>, α δε δαψ ιε> 
! - μα μο -Τ-- ' τ α-Όσ-τ καπα

Εδώ 5- υπήρξε τ> ~~τ Κνο αο- 
λ τ μισ Ο ομ-. της ζ' f 

κζ-λ. (~α " τ- ας
Νομοβετο σαν αοχον-"ε >« χχ 
καταδυνσκπτυοιζ'- ομ μα τους εδε- 
ε c Ο Βααλ κ""α5ρο\βιδ κ "δ 
— ρι ο στ'", σ του to ηη u y Κα 

τ. <~r σ. υθπ πε ησ του 
σ- < οσυ ε’^,ε ' "
6ο"' - zcp'O Τ- δα» κο ΐΐ| 
λειότητος. ’ 1

Κ η τΐίίαβα έπ ο » ' μι, ο ' 
ρι ρ-υμ' Γ τ ια X μ υρ τσ-ι 'ρ- 

τ~ 'φ'ΐ Να χτι~ । τα κώ 
μαρυαρα ' ικοΟυυημα-α θεμεΛιωμε- 
να <~ΐ ανθρο-r ος ταςκεΓ Και κει α 
•τυςανονταν — - c.O'S vcu'm 
τον αναμεταξύ -u' κτ γ ι οντπν - 
Ju. αδιαπέραστο ei<c<

Μετρ την αυι~") ι,κωίΛε»».
μ kf' t«cc —·α Γτη ι «.'ευ -pc Δε' 
ο , e την πσμ ja ~r τ >χο 
Αυ" ι οι απαισ ' ογκ Λιυ-1 τη- t 
κονίαν τον ηΛίο Άψ τ.ρυιοαν τον 
a~c~P'' c.y'-p'-' τι τη δράση ου 
< ω uc Η ,γ ηivr α αττΕί»το 
χαΩ. Ct r ν^ρω- ι χ-ντ-υα.» 
ι-στα "υστ_ α ισσ δες, 'άλνσσοδε 
co<-v τ αδέρφι του Δεν co-v γ ν- 
ταν κελο c ματσ π"υλ ψυι ς

χ-υ χες σ Τ<χ αγρα
Και στο· ς πιε αρχαίου καιροί 

ι μα α <— θρωπ επ *ι<ζα  < με 
γάλοι, έπαιζαν καί μικροί. Κι*  ά 
αοχα - ι χ.ιτεε, ^χ^σ^εχ^Α κο»ζ 
?<■£, - π ο· κλες για με
Ζα· < Απ οε-τεποε, <· απ<- τυ 
δυο είδη, σώζονται άκόμα, στα δη-

™ r Mvucr- -
τ ' TO ~ΟΛλ-», pope-
Αρχαιολόγοι να μήν ξάροι»· ποϋ να 
καταιΑ μ»» ργ-α κου Λα 
σπχ πα \ μ ” τ'"
παιγνίδια των μεγάλων; Το ίδιο θά 
συμβαίνει κί υστέρα άπό δυο - 
τρεις 'χιλιάδες χρόνια, &ν θά βρί
σκονται, θαμμένα κάπ» και διατη
ρημένα, παιγνίδια καί κομψοτεχνή
ματα σημερινά. Γ ιά παιδιά, θ’ άπο- 
ροΰν, ήταν τάχα αότό, ή Υ«ά μβχΑ 
λαυς; Και θα συζητούν οί,άρχαιΜ- 
ϊ TOC ,-υ/ ι ' Α*  " ~

ν ατοστο) σεχ>» πναπεε' SciAj- u 
και ~ο'υχθνμα ψώτ« ια να ε' α· 
■" c αρψα ' t αισνητ,κη πϊ 
τπ ωυ πρώτε u υ. ιοολο tc α· 
,ο μγ ο κοπ που χτ1σα·<ει Φτια 
£α ακόμα - 'τριδαν α και κρε 
μαστού- ι υ > Στο ελ- π > 
χαυα5·'’/£· Η οΑπ-η -αψρ > τ' 

τυ ες - ~ ,ρ-~- π' ~ υν
ίχθρ -π θττ ι

Vo ο — ο· α-χ » 1
καΐνουργ ο αυτού -'-μ·- κα,αΛ 
«απ-το ?αθο στα σχέδια Χαραςα ε 
τν, όρο -λ, Ά 'uc Κ αιπο εΐ 
χ>· u ο P-3J κ- με ονεκ-mua Ο α-- 
θρωπο μθως 6αδr " ocp> r 
’ται πάλι στο ίδιο σημείο. Ξαναγυρί- 

> » τη αρΛ , Ε— τ — a t, 
μ υκΛ η τ ρε α ;υκω άτ- 

τον έαυτό τους.
Κ συτε- -ι <υκλ «ε —>ε -εετ,

με α π·π·α $ωια κα τ ο,- «' 
tape αγέρα κυυοαδανε αψανταστα 
-ου κατοι ο c Η οι -xjxm διοχε- 
τευετα αόρατα τ-ο · «τωπερι ο του, 
κοσμυ Κι ο ανθρωπ-» πασχ uci*  
οδικά κι ξεφυνοα απ την kukahc , 
πσρεια Το άγχος μαστγωνει -ο εί- 
να "OUx Εξουσιάζει -ο λχ, ικο ► α 
την ψυχή -ους ”ωμα. Τν Φο6«Λ—υ> 
" - ποώ-πιες και τα ψω-α ΦοβΥ 
ται to τολοτ α π< < χτ«σσ - ο *δ  - 
οι. Τρέμουνε το αύριο κα'ι τή δύναμη
T0UC.

Δεν τ-ερ με ουνε τ' οαλπ ια 
γκρεμιστεί τείχος — γατί οεν 
■παοίυΐ Πειρ υεν-νχ*·  μ σ άδιορσ-η 

?υ"'υη " -"Κ bya-A οπ το»χ κ&- 
c κ ι Ντ -«λ. -ε "·<ψω-
υ απ-> ο 'Τ τα - •α’-'-ιπεχ ι <χ_ 

]. r —π αυσι

Στί| I Αυ,,η η t- >/η, -< Νε 
Ετος exoy νΔ. τη ’ πυώτ j Σ -νχμ 

boton fc υ,ο πιο» ,u> ή ε ν «.η- 
"οατγη τε’ετη ττΐ" αη/ΰτ ~rc 
I Μζτοι τ- γτ ι* στα 11α 

Τθ· xoyc α α,ι ηαε& λ ΐ'ομτ '«'It 
Jty</r,| Xt-tTF|.fyi > Η 1
τμοίσ <π νηίΠ,ς. τ ισ-ιη-, > υισιισΓ 
"Πγ Π Ον,τ ‘f\ "· cu wo την 
πρώτη Iawaayio< c/ε το-απά 
λαιετ -[(£ ρίζες τη. Τ Λτ· as οϊ 
Ρωμωώι ϋΐηηφζμι >τ τα' ηγτ ι 
Γom ~ψ ποωττ [ανοϋαοακ -

Iai«i juvO- j— -ο υυ μ >ο 
θεσ Τ<ιν<> r τ <*<  γχι-”ι Η(χ- 
imzi[ ιυνΐ^-,η πιν t ττηκε και 
στη βεΓα ηιχη τ >η 0 Πα—: 
Q c τής Εκ.ζ/ησ' u ε.ναι αλήθεια 
on απαγόρευαν α^τ&τί .οτ τα 

η a’Qumiw»- ί&χ όίαι(_α' σίδω 
^ο/ατριζέ^ ·Ίορτεε

Καθώς περνούσα/ δμοχτ *α  
/οονιζζ ο πανη ι·ρ au«c συνόυα 
ΓτηΛε αε τη αε /αι η youma. χη 
γακιτη rrc πρώτης ι>ΰ Γεναοη 
(Πεο ταμη του Χριστού, μνημη 
Άγιου Βασιλείου)

Η Περιτομή πού ε/ινε στιτ 
οκτμ ήαερ' , υστέρα ί~-> τη I ε*·  
1 η [ θε >ρει-αι μεγάλη ήμερα 
(ί ττμ Ε/λΛτκ ια ’ια~ι ηι , 

ι ερ^ ι πη /ιτρταω νται ια 
ιχατο-ηρια τγ~ Xt — Α τ ]

ζεύονται, :γυρω oatb το άναμμενο 
ua/fiA' > ιλΧ-kju, οι/ ν "ϊ 
s - r irro ιν» αυλ/υ ελιάς α<
HWb at V ,’ι/ CL , /j.1 

Γτυη.σ στο ία, Α’πο δευ 
-et u π αν-α- χ, α< στα Α ι,δε

ο η > 1 Χΐ'-ι > ι <’>ς ικ^α/χη-
-,τυ α । μπυ a rrryF"« ι ΕΙ 'α< 

ί>τ-» νυ /εμ υ-«( Αθτγνα μπο- 
'ααά Icrro >.το X' fwJ-i.A 
< ιιπο' ομί τοι σ ιμαινει χαλοχαρ 
οια.

Σα Kin >ιι< ->atj^ia πο>η 
τον Ευξεινσυ Πόντου, όπου κατα 

η τοοι ι u οννα<τηΛ£ & 
Ξενος< π (U Οι Μ< Ο " Π 0 

/ε αι ι< ν< που ο ιμαινον» 
προτα.η ^αμ/υ tu < υ c 
Κα/ανταρη — Γενάρη^' ζα/η

—joww Κόρ too tffti ’ρι^ 
(ζ^φνΛ^,γ-;

Κα/ανταρτ σι ζα)η <> ρα
—-Κου ζσι μ αοΑζ την /ώ
ραν,

Kata τ*οτς  κοι Α ΈτΓ<
—Kor ύα πι,ιρω ce ·φετος
'0 Μεγας Baruvioc, πχυ δω 

ρήσε α ην ” » Ί[θ> αχ ’ργα.σ'- 
ες λει σι ο/ι <τ δ<> υατι τ, Δ 
λ χαι όμιλιε σοφέ, motc£o 
α· τι -uj , ιθ-μ α<> . νρ 

via μ£ Ιδιαίτερη λαμπρότητα· "Ο- 
*<> _ιΐκνλ ν · - με τι Λ/χ-α τπΰ

τους γεννάει' ασταμάτητο άγχος. 
r κα τ _ νε καρτ· r $ dr- >λλο-

στσ u —ι ■ pc. ε α -μια, και
-» u ιε <" κεφάλι

Τ 6σ·α" ί-η χ«α„«·~ ^ληθεα
A vlcr χ -c 6\εμ„α Τ κ- βέ

A- —art κπθεπ-τ - φ£κ Ο*  
ίγ-ε. ι ς Ft. τ ~αραθυρα 
στον Οώρανά και περιιμένιχ».

Μ ζ ~ . ρρ, , ί ΓΗ7

ΕΙΑΟΠΟΙΗΣΙΣ
Γ __
|ΕΐόοτοΌυ--αι τα μέ> η του

| Σι / Λογου ότι το φαφειον 
j παραμένει ανοικτό” κα*α  
πας έ^ομενωις ήμερα, και 
ώρας

[ΑΕΠΕΡΑΚ ΤΕΤΑΡΤΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΪΗΗ 
ί ΠΡ 4 < <»α η μ

η η« · <> ν «ι > c τ~μ' τ · 
'ωΐ’α ’TiiBcrm. A/j. χατα την ί- 
Γ <■ oft. u λ > ο"α > ιι και r aWf- 
μ ί >< Μ. ( Βασ * ο , e 
»στ-< ρ α<>ΌαΛ εο^-πα της 
Κα π: orn- το” uaf >»οτ <ε νη 
ή’"" rot*-  οχοζ/ηοοιτ λ >'<-τ '·
Ίι ιγτη T Xoir < I>ztra.r 

στα μάτι® τοΰ λαοΰ ro»)jijiexot 
την εορτή .τής Περιτομής κα'ι τό 
σ ΐτζ-τήρ χ χπ ι (Γ«

- α Κι ι υρα cm. Π- -ό. , τ» 
-ρω >'· τΡρ_ ·»π> τη/ απόλυση 
τής εκκλησίας, τά παιδιά ΰα γύ
ριζαν τά σπίτια και ΊΓ άρχιζαν νά 
λένε τά κάλαντά τους.
. ■ ΚΓ άφοΰ τελείωναν, ΰά πρό- 
ι U'jlv γτ< > σ-π j । να u μο η 
π ·- τα-τ ·> α, ι λε (η τσε τΧΤυ / ν 
/ . > «·’ ν δε· μ μπη ■« 
,®το πορτοκάλι δνα νόμισμα. Το 
φιλοδώρημα αυτό είχε καί ωραίο 
όνομα. Λεγόταν ευαρχισμος — 
άπό τό εί καί αρχή. Λεγόταν καί 
1 > < r ) Γ >' / »?1 α. Ό

I Αγιου, ολόοιληρα και οχι κουτσου
I ρκμ να, οτ&κ (torto ,αι -η; ει . 

an Aw Τιοηυ'ριν.
/ tv · ι ι ιπκυ-ι aft»a rr * 
/Uy α. οχ u -VW J/f , Λ 
'-«ox cJJ aitFQbem a p- μ

*i ( 1°. MJ I' TO
X » - ><-c »-r U' ' · X M ,

■ ' (στην- άργυοή σου τσέπη
VI ζ γτ ι ί wxr

. . (φλουριά, μην, τά λυπάσαι.
Ρ πο-Vrb'ttc

I τη Ι1ρω« oye via σέ t( rr/ 
.'Ελλάδα. Τό μεγαλείο της γιορ
τής, άλλ.σΰ' ξυπνάει .·τή, μυστικο- 
πα-δεια πού κρύβεται στα άδυτα 
τής άν9·ρώπινης ψυχής, κι’ αλλού 
προκαλεϊ τελετές πράξεως πού 
(TOc orro i'.j <V ffr /

> n<- ί—γ «αιω,ι )Ά » ή - 
ζαντινών ελληνικών έάμων (μαν- 
r ' <=τιχαφ frt

Στι Kt- ι - π ·. · 
τον 'Άη-Βασίλη. *Αν  τό φύλ1 
ΖΧΐ>/·»%«" στή ’η e Δ-



σοτερη σιμπαρασ^ση κα/ / ι^ερτί νποόο/ । ^ο» qv? 
Jow μεγαλύτερη εκτίμηση τΰν έξοχων και τον κοπου 
' ποί νροίίποβετει ή έκδοσή τον.

"Ας έ/πισουμε πως στον καινούργιο /ρονο Οσναι 
καλλίτερα ό) α για oaovc μαε και για το 4ΙΒΙΣΙ.

; ΡΕΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

3ΕΚΕΗΈ1Ε ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

I είχ« άρχίσει ττγ πορεία -του το υ» 
θρώπινο γένος. Στην πρώτη, τπχτ^™·

Λ- τ " · ό£ζ ρ-π "Τ)υ 
χοα σ j. c -fro

-*  η ί-Λη-π πι οιω ι Jn ' >ζ 
c. or- r. to*  to ’ τ aC

-«TOAir· v tJo ς lr> l tk ’ i-
ρα'ίσε -τ' ατ-ιρσ Gi vr ο τς 
v>"' πγ ->ουσαν to θεο η w elxw 
Sucre ίΠ'.-ζ fc σπάτε c π-ro e τ. 
μβ^ς to oWocto " μέτρα Η ^α^·

αποτεΑτ&σε τ μ α® n 6ε^σ ο- 
τητσ Κ ο — -»£.< to άταν '-r^pc 
cm to “

sfVKsva ‘ττνυ ο&ν ω

σφυριά. Πιο φρόνι,μοι και πιό προ 
κτικοϊ άπο πρώτα — έτσι τοώλάχ
στόν πιστεύουνε —■ υψώσανε λχΔΟ-

κχ φπ αξοπε rot τ-ΐες Χοραςα 
» spoycu να επικό jivov με α»»

Δ σ «Ww ε παοκα να ά

|?e μια οερμη πο«{μΐ.ωΓΐκηιτοο Συλλόγου 
οτμοοφα c~ 'Ο c r-'^

μέ την ‘"πα

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΥ!
ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ SEMOrJOYAOY

U.Y IIAP^MCMH Τ) Σ ΠΡΩ- 
α.Λχτ " ιχα -igw~t -τέξ

α.— α μ , 3J * π - οό ε 
' — αοιο ι χ ήταν >υ.υισ^υ τ TO 
5 ι απ- ε ■» μ ρος ειγ ιτα&κα 
πα t ο α, κ ατο -"-. άλλο κουψο- 
εχνημα’-. Ξ σ α? ρακ α. εφτσ 

χο ω Α-Χ-να- ^ατακσ και ξ<Χ 
< θε μ-toυκΛεμ φ» σταματάμε ο δι 
τ-λα αου μο τη μητέρα tou εσ κ«ζ- 
ριπ και κάμψη Ο μνον , εννοε 
ται, ήταν προσ t χωμένος σ~α πτ γ ι 
δα Κ <ι αζε —ρσπαιπων ενα υεχαλα 
κ«* λο εχτ παίδαρο ποι «Πχε σχε 
δτ · τα avacrmμ χ ο <αχ καθόταν 
σπαυματΓορι ιτ μ μ μορφή καρωώ - 
τσα ναι, μα. - | υ/ηθε,~ δε μ 
αν ίο τταιδ ήλ u πεΓι-τπ-στερσ τ ν 
kcukao η τη ar axJ ιτσα του, που
ta ίου ερχο ο» σ a - ο a ) u 

χλαςια φόρε, ι- ου, — μακρύ παι- 
->c/v~ ι a <απο σακακ , — κο
κ α/τα «α ν Ή,σ ου λαμπρά
'■'Ρ >νε _ψω καπ< μ - ro τ^ ματ 

k.c < σ να κασ™ρ<_ μεο— ' ν Kv "".1^ 
γο μ τχ τπ μναε a —' ι-ς ιτ ιΔ-,-ι

■στρες του, τα γεφύρια του, τό χαν
τάκι του, δλα σαν άληθινά, . .

u >τερ~ κο τοεε τα χρμψβτ 
> η-χ . Ή if ιατι 6α-ακ ~ μ 
15 οτροπ- 'τνη^στσ at λ atxsvo. 
χοω χ*α Ήιαν iui "ΟΤ αγ< ‘ιχ 
-αχια, υΛακερτ "~οαπα,'η, yrc ολλ- 
μ ι— ·χ> απ_ μαρμαρτ tr- /υψο ώ- 
ι μ μ ττ-μ τ π πρασ a 
r' τ- μ? πγτγ ι^τρο κα " 
γεχ*  κ~ -por^r—' a "a a a 
κεΐα, εφηβικό:, παιδικά, άλλα γυμνά, 
σχ α ζ-» εχ~ με χ ,ωνε., , αμ-κ-εκ 
r — τ μτεα
t πτν< -μ οβε - ■’πιμ. ΡΨ
r a r c/ο,θμ π J& σε 
U "ετ, σ K- τρΓΤτ9χΑ£ να fyyix- 

f afi ■”> t*X  μ £ 
c— r -m πσδ a, A arap® 
στάση τού άρχαίου «Έξακ^θιζομέ- 

, — f ~εχ Λ Κ <χ
<>ε , >3·τσ τ αγ ,χ» -η το &- 
'γολματάκι, τού είπε:

—Μπέμπη, δές. . . θέλεις· νά σού 
πάρω αύτδ το παιδάκι;

- ‘0 μικρός τοΰ δρρί'ξε μια ματιά 
πρώτα εξεταστική, επειτα wepn<@po~

ι * . C” <ρ ·*-|Κ

■'—-Όχι'! . . . ’Εγώ θέλω έναν κού
κλοι

—Μα κούκλος δεν είναι κΓ αύ-

- Ιτε η γτερα Και ι ω 
oaioc:

Ο, 1 ®τμε -ωηρα μι 
μ ρ ο—c τα μάτι "π τη 

Γ' ρατσζη ω αγατματων
Κ <χ προσθβσε με τη ι πιο μεγάλη 

ττερ
— a at πα κνι*  - ι με 

/<χ> «υς
— Κ^χ*'  χτ r μ 'Έρσ χαι 

γιτ ων-ΐΑ- ΈΧχ α σου πορω ,/α 
πα r Si <ισ uikuuuc

— δ ο " 9? ι είπε το αγορσ- 
κι. Η το κάστρο. . .

Κα μπήκαν^. κΓ σΐ δυο ct' μα- 
γας<

Δεν καθηισα να ιδώ τι απογίνε, 
ώα ~ ua. σ ·ητ\ς Ire ? /ο θθ 
syn α κρστωχ-ατ κ ’ ο &<ο a 
—αιτν&ια -jvc I μικρό πν κο<«- 
«· ή no άστρο ή μητέρα tw « Ε 
δ-ηανθιε'μ-ν

ίΑο ua -’’■’-λλ", _ica, γυρ-τντας
<- Χραμ ι— /-ς ο> α οτ προ 

τοχρονιάτικες διτρίνες, εΤχα στο νοώ 
μου το λόγο τού μικρού: «Αΰτα εί
ναι πσι/ν α νι-χ μ-γ-·’ους>

Π-Κ. ιΓ-Ί κεψα ι P'C
-< Μα 'ΐ*τ  κ ptr— Άε *'  

σ mt <- uIaPO Πα V δ - - τ3
γ δ a C-nx' " δρω·" , " μ.
r pc ‘-ελε μΡ ·, ε — κ-χ,
»/ r ο ’ CT. α ΤΤ- Tar-»' και

οοσχΓ '"π Ί- -πχ co α 
“Αμα μβ/αλώσει, ιθελει μια κούκλα η 
έναν κούκλο άιπδ μάρμαρο ή από γό- 
y χωρ ς α Α ε ρ /a <OVr
-a Το 5 ομα uc - Δ^α^ε ο χσυ- 
< ς η ' . κ τ ον , λ, ' 
τα α-αΛμΟΓ-π-ι, κομψ νημ~», 
I — urcu
' θα μοΰ πείτε ϊσως: ΜΛ αϋτή et- 
- η " ΤΟΡ~ - C ■'*- ’■

διού δέν βχει καμμιά σχέση μέ την 
ι , σ'- χ=. . ·ν χλ.
Ι για τό παιδί. Τοΰ μεγάλου όμως εΤ- 
| a Kw/'kiT0X’Tj>, α δε δαψ ιε> 
! - μα μο -Τ-- ' τ α-Όσ-τ καπα

Εδώ 5- υπήρξε τ> ~~τ Κνο αο- 
λ τ μισ Ο ομ-. της ζ' f 

κζ-λ. (~α " τ- ας
Νομοβετο σαν αοχον-"ε >« χχ 
καταδυνσκπτυοιζ'- ομ μα τους εδε- 
ε c Ο Βααλ κ""α5ρο\βιδ κ "δ 
— ρι ο στ'", σ του to ηη u y Κα 

τ. <~r σ. υθπ πε ησ του 
σ- < οσυ ε’^,ε ' "
6ο"' - zcp'O Τ- δα» κο ΐΐ| 
λειότητος. ’ 1

Κ η τΐίίαβα έπ ο » ' μι, ο ' 
ρι ρ-υμ' Γ τ ια X μ υρ τσ-ι 'ρ- 

τ~ 'φ'ΐ Να χτι~ । τα κώ 
μαρυαρα ' ικοΟυυημα-α θεμεΛιωμε- 
να <~ΐ ανθρο-r ος ταςκεΓ Και κει α 
•τυςανονταν — - c.O'S vcu'm 
τον αναμεταξύ -u' κτ γ ι οντπν - 
Ju. αδιαπέραστο ei<c<

Μετρ την αυι~") ι,κωίΛε»».
μ kf' t«cc —·α Γτη ι «.'ευ -pc Δε' 
ο , e την πσμ ja ~r τ >χο 
Αυ" ι οι απαισ ' ογκ Λιυ-1 τη- t 
κονίαν τον ηΛίο Άψ τ.ρυιοαν τον 
a~c~P'' c.y'-p'-' τι τη δράση ου 
< ω uc Η ,γ ηivr α αττΕί»το 
χαΩ. Ct r ν^ρω- ι χ-ντ-υα.» 
ι-στα "υστ_ α ισσ δες, 'άλνσσοδε 
co<-v τ αδέρφι του Δεν co-v γ ν- 
ταν κελο c ματσ π"υλ ψυι ς

χ-υ χες σ Τ<χ αγρα
Και στο· ς πιε αρχαίου καιροί 

ι μα α <— θρωπ επ *ι<ζα  < με 
γάλοι, έπαιζαν καί μικροί. Κι*  ά 
αοχα - ι χ.ιτεε, ^χ^σ^εχ^Α κο»ζ 
?<■£, - π ο· κλες για με
Ζα· < Απ οε-τεποε, <· απ<- τυ 
δυο είδη, σώζονται άκόμα, στα δη-

™ r Mvucr- -
τ ' TO ~ΟΛλ-», pope-
Αρχαιολόγοι να μήν ξάροι»· ποϋ να 
καταιΑ μ»» ργ-α κου Λα 
σπχ πα \ μ ” τ'"
παιγνίδια των μεγάλων; Το ίδιο θά 
συμβαίνει κί υστέρα άπό δυο - 
τρεις 'χιλιάδες χρόνια, &ν θά βρί
σκονται, θαμμένα κάπ» και διατη
ρημένα, παιγνίδια καί κομψοτεχνή
ματα σημερινά. Γ ιά παιδιά, θ’ άπο- 
ροΰν, ήταν τάχα αότό, ή Υ«ά μβχΑ 
λαυς; Και θα συζητούν οί,άρχαιΜ- 
ϊ TOC ,-υ/ ι ' Α*  " ~

ν ατοστο) σεχ>» πναπεε' SciAj- u 
και ~ο'υχθνμα ψώτ« ια να ε' α· 
■" c αρψα ' t αισνητ,κη πϊ 
τπ ωυ πρώτε u υ. ιοολο tc α· 
,ο μγ ο κοπ που χτ1σα·<ει Φτια 
£α ακόμα - 'τριδαν α και κρε 
μαστού- ι υ > Στο ελ- π > 
χαυα5·'’/£· Η οΑπ-η -αψρ > τ' 

τυ ες - ~ ,ρ-~- π' ~ υν
ίχθρ -π θττ ι

Vo ο — ο· α-χ » 1
καΐνουργ ο αυτού -'-μ·- κα,αΛ 
«απ-το ?αθο στα σχέδια Χαραςα ε 
τν, όρο -λ, Ά 'uc Κ αιπο εΐ 
χ>· u ο P-3J κ- με ονεκ-mua Ο α-- 
θρωπο μθως 6αδr " ocp> r 
’ται πάλι στο ίδιο σημείο. Ξαναγυρί- 

> » τη αρΛ , Ε— τ — a t, 
μ υκΛ η τ ρε α ;υκω άτ- 

τον έαυτό τους.
Κ συτε- -ι <υκλ «ε —>ε -εετ,

με α π·π·α $ωια κα τ ο,- «' 
tape αγέρα κυυοαδανε αψανταστα 
-ου κατοι ο c Η οι -xjxm διοχε- 
τευετα αόρατα τ-ο · «τωπερι ο του, 
κοσμυ Κι ο ανθρωπ-» πασχ uci*  
οδικά κι ξεφυνοα απ την kukahc , 
πσρεια Το άγχος μαστγωνει -ο εί- 
να "OUx Εξουσιάζει -ο λχ, ικο ► α 
την ψυχή -ους ”ωμα. Τν Φο6«Λ—υ> 
" - ποώ-πιες και τα ψω-α ΦοβΥ 
ται to τολοτ α π< < χτ«σσ - ο *δ  - 
οι. Τρέμουνε το αύριο κα'ι τή δύναμη
T0UC.

Δεν τ-ερ με ουνε τ' οαλπ ια 
γκρεμιστεί τείχος — γατί οεν 
■παοίυΐ Πειρ υεν-νχ*·  μ σ άδιορσ-η 

?υ"'υη " -"Κ bya-A οπ το»χ κ&- 
c κ ι Ντ -«λ. -ε "·<ψω-
υ απ-> ο 'Τ τα - •α’-'-ιπεχ ι <χ_ 

]. r —π αυσι

Στί| I Αυ,,η η t- >/η, -< Νε 
Ετος exoy νΔ. τη ’ πυώτ j Σ -νχμ 

boton fc υ,ο πιο» ,u> ή ε ν «.η- 
"οατγη τε’ετη ττΐ" αη/ΰτ ~rc 
I Μζτοι τ- γτ ι* στα 11α 

Τθ· xoyc α α,ι ηαε& λ ΐ'ομτ '«'It 
Jty</r,| Xt-tTF|.fyi > Η 1
τμοίσ <π νηίΠ,ς. τ ισ-ιη-, > υισιισΓ 
"Πγ Π Ον,τ ‘f\ "· cu wo την 
πρώτη Iawaayio< c/ε το-απά 
λαιετ -[(£ ρίζες τη. Τ Λτ· as οϊ 
Ρωμωώι ϋΐηηφζμι >τ τα' ηγτ ι 
Γom ~ψ ποωττ [ανοϋαοακ -

Iai«i juvO- j— -ο υυ μ >ο 
θεσ Τ<ιν<> r τ <*<  γχι-”ι Η(χ- 
imzi[ ιυνΐ^-,η πιν t ττηκε και 
στη βεΓα ηιχη τ >η 0 Πα—: 
Q c τής Εκ.ζ/ησ' u ε.ναι αλήθεια 
on απαγόρευαν α^τ&τί .οτ τα 

η a’Qumiw»- ί&χ όίαι(_α' σίδω 
^ο/ατριζέ^ ·Ίορτεε

Καθώς περνούσα/ δμοχτ *α  
/οονιζζ ο πανη ι·ρ au«c συνόυα 
ΓτηΛε αε τη αε /αι η youma. χη 
γακιτη rrc πρώτης ι>ΰ Γεναοη 
(Πεο ταμη του Χριστού, μνημη 
Άγιου Βασιλείου)

Η Περιτομή πού ε/ινε στιτ 
οκτμ ήαερ' , υστέρα ί~-> τη I ε*·  
1 η [ θε >ρει-αι μεγάλη ήμερα 
(ί ττμ Ε/λΛτκ ια ’ια~ι ηι , 

ι ερ^ ι πη /ιτρταω νται ια 
ιχατο-ηρια τγ~ Xt — Α τ ]

ζεύονται, :γυρω oatb το άναμμενο 
ua/fiA' > ιλΧ-kju, οι/ ν "ϊ 
s - r irro ιν» αυλ/υ ελιάς α<
HWb at V ,’ι/ CL , /j.1 

Γτυη.σ στο ία, Α’πο δευ 
-et u π αν-α- χ, α< στα Α ι,δε

ο η > 1 Χΐ'-ι > ι <’>ς ικ^α/χη-
-,τυ α । μπυ a rrryF"« ι ΕΙ 'α< 

ί>τ-» νυ /εμ υ-«( Αθτγνα μπο- 
'ααά Icrro >.το X' fwJ-i.A 
< ιιπο' ομί τοι σ ιμαινει χαλοχαρ 
οια.

Σα Kin >ιι< ->atj^ia πο>η 
τον Ευξεινσυ Πόντου, όπου κατα 

η τοοι ι u οννα<τηΛ£ & 
Ξενος< π (U Οι Μ< Ο " Π 0 

/ε αι ι< ν< που ο ιμαινον» 
προτα.η ^αμ/υ tu < υ c 
Κα/ανταρη — Γενάρη^' ζα/η

—joww Κόρ too tffti ’ρι^ 
(ζ^φνΛ^,γ-;

Κα/ανταρτ σι ζα)η <> ρα
—-Κου ζσι μ αοΑζ την /ώ
ραν,

Kata τ*οτς  κοι Α ΈτΓ<
—Kor ύα πι,ιρω ce ·φετος
'0 Μεγας Baruvioc, πχυ δω 

ρήσε α ην ” » Ί[θ> αχ ’ργα.σ'- 
ες λει σι ο/ι <τ δ<> υατι τ, Δ 
λ χαι όμιλιε σοφέ, motc£o 
α· τι -uj , ιθ-μ α<> . νρ 

via μ£ Ιδιαίτερη λαμπρότητα· "Ο- 
*<> _ιΐκνλ ν · - με τι Λ/χ-α τπΰ

τους γεννάει' ασταμάτητο άγχος. 
r κα τ _ νε καρτ· r $ dr- >λλο-

στσ u —ι ■ pc. ε α -μια, και
-» u ιε <" κεφάλι

Τ 6σ·α" ί-η χ«α„«·~ ^ληθεα
A vlcr χ -c 6\εμ„α Τ κ- βέ

A- —art κπθεπ-τ - φ£κ Ο*  
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πας έ^ομενωις ήμερα, και 
ώρας
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πα-δεια πού κρύβεται στα άδυτα 
τής άν9·ρώπινης ψυχής, κι’ αλλού 
προκαλεϊ τελετές πράξεως πού 
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ζαντινών ελληνικών έάμων (μαν- 
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Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
' THI IMYPWHI

(Συνέχεια ίκ τή$ 3ης Σελίδος) 

ρωτοί έπάνω στα άλογά των.
01 Ιταλοί τούς χειροκροτούν 

καί τούς ζητωκραυγάζουν καί σείουν 
τάς σημαίας, άλλα οί Τούρκοι περ
νούν .μέ μίαν περιφρόνησιν καί τούς 

" βλέπουν σάν νά τούς λέγουν.
—Βρε γκιοσύρηδες.γιά κορόϊδα 

μάς περνάτε;
Έγώ άφησα τούς ’Ιταλούς νά ύ- 

ποοεχσντοα τούς Τούρκους καί έκα
να στροφή άπο τήν άδον Πετροκο- 
κιναυ γιά νά ΰττάγω γιά το σπίτι. 
Βλέπω οτι οί δρόμοι είναι έρημοι. 
Κάνεις δεν κυκλοφορεί σ' όλο to οια- 
στηιμα. Μόνον στον φθόάω ■ κοντά 
στον δρόμον το σπιτιού μου, βλέπω 
■περιπολίες Τουρκικού ιππικού να 
τρέχουν δβξιά καί άριστερά σάν νά 
κυνηγούν κάποιον, άλλα κανέναν δεν 
βλέπω στον δρόμον. Τότε τί διάβο
λο τρέχουν καί ποιόν ζητούν; Είμαι 
ό μόνος Έλληνπου βΰρίσκομαι στον 
όραμσν. Προχωρώ καί τέλος φθάνω 
στο σττίτι. Αυτήν την στιγμήν δεν 
βλέπω νά πέρνα περίπολο καί θέλω 
νά κάνω ένα άστεΐο.. Δηλαδή νά τρο
μάξω ολίγον αυτούς πού εύρίσκσν· 
ται στο σπίτι κρυμμένοι. !Εύρισκω έ
να χονδρό μαστίγιον, έξω άπό τό 
σπίτι πεταμένο, το παίρνω καί γυ
ρίζοντας το άπό την ανάποδη άρχί- 

■ ζω νά κτυπώ δυνατά την πόρτα τού 
σπιτιού μου, καί χονδράίναντας τήν 
φωνήν ιμου λέγω Τούρκικα. Ούλέν 
ατσ καπού. Δηλαδή άνοίχτε τήν 

,...πόρτα καί διάφορες άλλες φοβέρες
Τουρκικά. Καί όταν είδα άτι δεν ά
νοιγαν είπα άπό .μέσαμου, μήπως 
τούς τρόμαξα, καί δεν ανοίγουν; Πέ- 
,ταξα τό μαοτίγιον καί τότε ‘Ελλη
νικά τούς λέγω.
- —Μητέρα άνοιξε ,μου, έγώ είμαι. 
Ένα άστεΐο ’ήθελα νά σάς κάνω, ά- 
νοίξεπε.

'Επειδή δεν άνοιγαν πάλιν μετα- 
νοιωμβνος τούς λέγω.

’Ανοίξατε μου έγώ είμαι.
■ Τέλος ή μητέρα μου μού λέγει.

Μιχάλη εσύ είσαι; μόνος σου. , 
—Ναι τής λέγω.
Τότε ακούω νά βγαίνει ή άπό πί

σω άμπάρα καί άνοί-γη ή πόρτα καί 
'μπαίνω .μέσα καί Αμέσως κλείνει ή 
πόρτα καί μπαίνει πίσω σπά γρή
γορα ή άμπαρα. ’Αλλά όπως έμπήκα 
μέσα μένω έκπληκτος. .Περί τούς 1 5 
άντάρτες Έλληνες όπλισμένοι έχουν 
τά όπλα βστράμένα προς τήν πόρ
ταν ώσάν .νά περιμένουν έπίβεσιν άπ’ 
έξω. Είναι δρακαφορεμένοι χωρικοί 
άπό τά γύρω χωριά τού Βουρνάβα 
Βουτζά, Κουκλουτζά, Σβδδήκιοϊ, ό
λοι παλλιγαιράδες. Ό νοθείς κρατά 
άπό ένα πολεμικό όπλου καί φορεΐ 
a'Touptartx φυσ«Γ^κλί'κ.ί€Χί. Ρίχνω μια

ΗΑίΙίΤΗΙΚ 
a nu

(Συνέχεια έκ τή$ 2cej σελίδο$) 
άκουγε τά λόγια του καί, καΆζ έ- 
κεΐνος έξακολουθοΰσε νά μιλά, αότή 
άφαιρούσε, τεμπέλικα, τό ίμάτιό της. 
Κατόπι, τράβηξε τήν πόρτα τού χι
τώνια κι’ άφηνε τό στήθος της έκπε- 
θειμένο στις χαύνες ματιές τού άν- 
τρά.ι Ο,ΐ δίθυμρι· καρποί
φεγγοβόλησαν άμβσως, κάτω άττ' τό 
τρεμάμενο φως μιάς χρυσής λυχνί
ας. Σέ λίγο, άποκαλύπτονταν Kit αί 
καλλίγραμμοι μηροί της, παίρνοντας 
τή στάση και γλυπτική αρμονία 
άγάλιματος, καμωμένου άπό εμπεί
ρου τεχνίτη χέρι. · -

Χωρίς νά περάση πολλή, 'ώρα, ή 
μακράσυρτη σκιά τού Καλλίσπρα- 
του, που τήν έίκαμνε τό άμυδρό φώς 
νά τρέμη έλαφρά, . έπληρ ίαζε προς 
τό σάρκινο θαύμα..;

:& '■ . ' - -
Ό 'ΚοΛλίστρατος, βλέποντας πώς 

οι μέρες περνούσαν ιμέ περιηγήσεις 
στα διάφορα Αξιοθέατα - τής ’ I ουδαί- 
ας, στενοχωριόταν- πολύ. Παρά to 
γεγονός αώτό, ωστόσο δεν τολμού
σε <νά ξαναθυμήση σπαν Πιλάτο τήν 
αποστολή, του, άκριβώς, γιατί τά' ή
θη τής ρωμαϊκής φιλοξενίας, ϋπάγό- 
φευαν ότι, πρωτοβουλίες έπρεπε ν’ 
άναλαμβάνη ό οικοδεσπότης. "Οταν 
όμως, κόντευε ό καιρός τής ώναχώρη 
σής του, <ώαγκάστηκε νά ξανακάμη, 
στο Ρωμαίο διοικητή, γνωστό τό 
σκοπό, γιά τον όπο» είχε έρθει.·

—— Μά, σού είπα καί στην αρχή, 
αγαπητέ μου, πώς δεν είμαι περί
εργος κι’ άνυπάμανος, γιά νά μάθω.

—■ Είμαι, όμως, έγώ· γι’ αώτό, 
πάρτε χωρίς καμμιά άλλη άναβολή 
τον κύλινδρο ετούτο κι’ άφοΰ τόν·ξ&- 
σφραγίσετε, διαβάστε τήν επιθυμία 
τοΰ Τ ι βόριου. .

Ό Πιλάτος, μόλις ' τελείωσε τήν 
-Διόγκωση, τό πρόσωπό του έγινε 
πελιγδό, τά χέρια του έτρεμαν κάί 
τό κορμί του πήρε μια άθελη κλίση 
προς τά έμπρός. . ___

— Τί γράφει κιλ έγινες, ράά 
τησε ό Κολλίστραπος.

•— Μέ καλεΐ ό Αύτοκράτορας σ ’ 
άπτοιλογ κχ. .. . Γιά -τήν υπόθεση του

ΜΙΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ Α. ΑΑΖΑΡΙΔΗΣ
Ελάβομεν προς δημοσίευσιν τήν 

κάτωθι διαμαρτυρίαν:
Πρός Τόν Πρόεδρον τής Κοινάτηρος

Νέας'Μάκρης ’Αττικής. '
Διά τής παρούσιης παράκαλοΰμεν 

ύμάς όπως ευαρεστούμενοι μεριιμνή- 
σητε διά τήν άνάκλησιν τής όνομα- 
σίας «Παπαδοπούλου» τής ίδιωτΦής 
όδου τής κειμένης μεταξύ τοΰ ή|ιε- 
τέρου κτήματος καί τοΰ κινημαπο- 
γράφου «Ρ ιάλτο». ’Επίσης διά τής πα 
ρσύσης έκφράζαμβν τήν άγανάκτησιν 
καί τήν δυσφορίαν τόσον ήμών, όσον 
καί των ιδιοκτητών οΐτινες συνεισέ- 
φεραν άπό καινού διά τήν δημιουρ
γίαν τής όδοΰ τούτης. ' ξ

■ Διότι: ί!■ ' ί·
.. 1) ‘Η όδος αύτη είναι ιδιωτική καί 
ή όναμασία της θά έπρεπε νά γ’ρη 
κατόπιν κοινής άποφάσεως. > «

2) Διότι έλαβεν όνομασίαν ίίιώ- 
του ενώ ώς γνωστόν αί οδοί λαμβά
νουν όνομασίαν μεγάλου ■ ευεργέτου, 
δωριητοϋ, ήρωος κ.λ.π., πράγμα τό 
όποιον δέν συμβαίνει έπί τού · τρο 
κειμένοο, γνωρίζαμεν δέ ότι ή Πα- 
τρίς καί δή ή ιδιαιτέρα μας Παττρϊς 
Μάκρη 5έν στερείται τσιοότων 'άν- 
δρών. θά άπετέλει άπότισιν έλαχί- 
στου φόρου τιμής προς εκείνους οί 
όποιοι τόν εαυτόν των καί τήν πε
ριουσίαν των ήνάλωσαν διά τήν Πα
τρίδα. 1 ' ή ■' !

3) Είναι άστοχος ή ονομασία διό
τι δεν. πρόκειται περί τού μοναδικού 
ιδιοκτήτου καί τού μοναδικού χρη- 
ματοδοπήσαντος τήν έπίστρωσιν της 
όδοΰ τούτης καθ’ «τον άπαντες,.. οΐ 
έττί τής όδοΰ ΐδιοκτηται καί τμήμα 
τοΰ οικοπέδου των, προσέφεραν και 
'ΰπεβλήβησαν εις τάς δαπάνας δία- 
νοίξεως καί έπιστρόσεως τής όβού.

'Ενεκα τϋν άνωπέρω λόγων παρα- 
καλοΰμεν όπως πρσβήτε είς τήν άμ& 
σον μετσναμασίαν τής όδοΰ καί εις 
τήν ένηιμέρωσίν μας έπί τού ζητήμα
τος έγγράφως.

Άντίγραφον τής παρούσης cnro- 
στέλλομεν εις τήν τοπικήν έφημερίδα 
«Λιβίσι» καί είς τούς βουλευτάς κ. 
κ. Α. Τζιτζήν, ' I. Δισμακτόπουλον 
καί Σ. Παπαπολί-την. Συνημμένος 
δέ θέλαμεν ΰποβάλη. έγγραφον μέ τάς 
ΰπογραφάς διαμαρτυρίας των ένδιαι» 
φερομένων.

Πεπεισμένοι περί τής ταχείας 
καί δικαίας έπιλύσΕως έκ -μέρους &> 

Ελλάδα καί τήν ’Ορθοδοξίαν. Εις 
Ρόανοκ Βιργινίας, άγαπώμ®’0*»  
και τιμώμενος ύπό πάντων έξυψω^6 
τόν Ελληνισμόν τής περιφέρειας Τ0υ 
καί διά της βαθείας μαρφώσεώς του 
έπεβλήβη καί εις οώτούς άκόμη τούς 
έτερσδόξους πρστεστάντας καί κ<^" 
βολικούς, εις τά συνέδρια των όποι
ων πολλάκις έκλήθη καί ώμίλησεν ε
πί έπιστημονικών καί θρησκευτικών 
θεμάτων. Καί αυτή Ακόμη ή Άμε-· 
ρικανική τηλεόρασις πάλλάκις .μετε-; 
δωσεν ομιλίας καί διαλέξεις του.

Κατά τά τελευταία έτη τής ζωής 
του δνωρίσθηι εις Οΰΐλμιγικτωιν όπου 
κατόρθωσε έπίσης νά έπιβληβή καί 
νά απόσπαση έκ μέρους όλων άμέ- 
ριστόν τήν συμπάθειαν, τήν άγόπην 
καί σεβασμόν. Ό έπιστημονικός κό
σμος, αί κληρικαλαϊκαΐ συνελεύσεις: 
τοΰ έν ’Αμερική ‘Ελληνισμού έζή- 
τονν πάντοτε τά φώτα καί τήν χρι
στιανικήν καί φιλοσοφικήν σκέψιν 
του. Ήτο γνωστός ώς ό φιλόσοφος 
ίερεύς. Κατά τινα συνέλευσιν νεαρός 
κληρικός έν ’Αμερική συνέστησεν τού 
τον προς τόν πατέρα του λόγων τά 
εξής: «”Ελα πατέρα νά γνωρίσης έ
να πραγματικόν φιλόσοφον». Παράλ
ληλα άπακτήσας έκ τοΰ γάμου του 
δύο θυγατέρας άφοσιώθη μετ’ άπα- 
ραμίλλου στοργής είς τήν άναπρο- 
φήν καί έκπαίδευσιν τούτων.

Έπορεύθη. ήδη- προς τόν τάφον 
διά. νά εύρη είς τούς κόλπους τής 
αιωνιότητας τήν γαλήνην καί άναγ 
παύεται είς τήν φιλόξενον γήν των 
‘Ηνωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής. 
Άς είναι ελαφρό τό χώμα πού’τόν 
σκεπάζει.

Δ. Λ.

ΑΔΕΛΦΙΚΟΣ 
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΚΜΟΙ

του ένώπιον τοΰ Κριτοΰ διότι είχε, 
λειτουργός ών τήν πρωίαν τής Κυ
ριακής 13 Νοεμβρίου λάβει τήν θει
ον μετάληψιν, το ιδέ έσπέρας τής ι
δίας ήμέρας «άκθνησκεν..

Πολύκλαυστε άδελφέ Άνδρέα,
Έξεμέτρησες τό ζήν καί άπήλθες 

είς τήν αιωνιότητα νέος.
Ήθέλησες όμως τόν άγώνα πΰ 

δικαίου καί τής άρετής. ‘Απλότης 
καί σοφία, προσήνεια καί άμετρος 
άγαθόπης -ψυχής, συνεβάδιζσν όρμο
ν «κώς εις τον βίον αου.

Καθηγίασες τήν ζωήν σου διά τής 
έκτελέσεως τοΰ καθήκοντος. Συνεδό- 
αζες είς μίαν ισόρροπο»/ σύνθεσιν 
τήν αώστηρότηπα τοΰ ήθους μέ τήν 
καλωσύνην καί τον φιλοσοφικόν στο
χασμόν τοΰ επιεικούς καί σώφρο/ος 
ανθρώπου. ’Από τά χείλη, σου δέν έ- 
ξέφυγεν ποτέ λέξις κακότητος ή Αρ
γής καί ή ψυχικίή σου γαλήνη ήτο 
παροιιμιώδηις.

■ Έλάμπρυνες τήν ’ Εκκλησίαν καί
τήν Παιδείαν καί κατέλιπες τό- όνο
μά σον ώς υπόδειγμα λειτουργού

Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΙΟΡΤΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΌΓΟΥ

'Όπως κά&ε χρόνο έτσι %άί- 
φέτος τον Νοέμβριο γιορτάσθηκε 
ή εορτή των Ταξιαρχών mb τά. 
πιστά μέλη τοΰ Συλλόγου. Αυτή 
.τή χρονιά ή γιορτή έγινε , ατό 
γραφικό εκκλησάκι των Ταξιαρ
χών στη Ν. Μάκρη, που έκτισαν 
οί πατριώται μας, κ. και κ. Μαυ- 
ρίκου.

Ό καιρός ήταν θαυμάσιος κι’ 
ωσπσυ ■ ν’ αρχίση ή τελετή της 
αρτοκλασίας, δσοι πήραν μέρος 
στην έκιδηλωση αυτή, είχαν τήν 
ευκαιρία νά μιλήσουν καί νά δοϋν 
δ ένας τόν δθλον στο προαύλιο 
τής μικρής έγ,κλησίτσας.

Ή ομορφη θέα τής περιοχής 
πού απλωνόταν πιο κάτω κι’ ο 
καθαρός αέρας τοΰ βουνοϋ ήταν 
αληθινό βάλσαμο γιά τους κου
ρασμένους Ά-θηναίους. "Οσο γιά 
τούς Νεοιμακρηνσύς, &έν ήταν ή 
άπόστασις πού εμπόδισε τήν &■ 
θρόα προσέλευσή τους άλλα κά
ποια άλλη τελετή στη δίκιά τους 
εκκλησία. Πάντως παρέστησαν 
.αρκετοί όπως τό ζεύγος Μαυρν- 
κου ή κ. Βερουλα Δαμιανού μετά 
τής οί,κογενείας της, δ κ. Ν. Χα- 
τζηγεωργίου καί άλλοι.

Μετά τήν αρτοκλασία ό Πρό
εδρος του Συλλόγου και Βουλευ
τής ’Αθηνών κ. ’Αντώνιος Τζιζής 
θύμισε στους πατριώτες μέ λίγα 
εμπνευσμένα λόγια πώς γιορτα
ζόταν ή εορτή των Ταξιαρχών 
στο Αιβίσι καί έτόνισε τήν ανάγ
κη τής συσπειρώσεως τών πατρι
ωτών γύρω άπό τόν Σύλλογο τοΰ 
όποιου τό έργο καί ή αποστολή 
δέν μπορεί νά έκπληρωθή ολοκλη
ρωτικά χωρίς τή συμμετοχή και 
τή συμπαράσταση όλων.
■ ’Από τήν 'Αθήνα έκτος άπό 
τά -μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου τοΰ Συλλόγου πού παρευρέ- 
θηκαν δλα μέ τις οικογένειες τους 
τίμησαν μέ τή παρουσία τους τήν 
εκδήλωση αυτή αρκετοί πατριώ- 
ται. Διακρίναμε τόν ’Επίτιμο 
Πρόεδρο τοΰ Συλλόγου κ. Μιχα
ήλ Π ανηγύρη μέ τήν σύζυγόν 
xm/ Μ.οσχσύ-λα.ν ·χχχ<. τΆ -rw.-..

ρισμοϋ κ. Παντελήν Χατζηπανα- 
γιώτου μετά τής οικογένειας του, 
τήν κ. Καλλιόπην Μπουγωύκου 
Μουσαίου, τόν κ. καί τήν κ. Μιχ. 
Χατζηκωνσταντίνου, τήν δίδα 
Βυθαλίαν Ίωαννίδου, τον κ. καί 
τήν κ. Μιχαήλ Δούλη, τήν κ. Δέ
σποιναν Ζαμπάκη, τον κ. καί τήν 
κ. Γ. Βράτσου τόν Ιατρόν κ. Μι- 
χαήλ Δελησά&βαν καί πολλούς Λ- 
λους. ’..- ‘

Μετά τήν αρτοκλασίαν δλοι οί 
πατριώται «ατέβηκαν στην Ν. 
Μάκρην όπου έπέρασαν μια ευχά
ριστη μέρα μέ τούς πατριώτας 
μας εκεί.

ΑΙΒΙΣΙΑΝΕΣ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Άπό τό βιβλίο τήςκ. ΚΑΛ
ΛΙΟΠΗΣ ΜΠΟΥΠΟΥΚΟΥ -
ΜΟΥΣΑΙΟΥ. ' .

«Τόν -Μιιχαήληι τόν πλατύν,—...... ■■
ποΰταμ ιμέ τόν χαλίκι» , 
πού χούρεΜγβν « Χριστιανοί 
μέ τόσους μιαλλίκ-ιν».

Τό δίστιχο άναφέρεται στην αυλή 
τής Εκκλησίας τοΰ Άγιου Μιχαήλ, 
πού ήταν στραμμένη μέ άσπρο καί 
μαύρο χαλίκι. Κατά τήν ήμεροιμηνια, 
πού ήταν γραμμένη ,μέ κόκκινα -βό
τσαλα, τό στρώσιμο τής αυλής τέ- 
λειωσε τήν 1 η Μαρτίου τοΰ 1909. Τό 
χαλίκι ήταν άπό τις κοντινές άκτές.

Οί παληότεροι Λιβισιανο» ,μέ συγ
κίνηση άναπολοΰν το αύτοπροαίρετο 
γενικό ξεεηήκωμα δλων τών κατοί
κων, μικρών καί μεγάλων, γι’ αύτη 
τήν εργασία..
«Δέν σπραδάρις πού Θουροΰ 
κι’ γυρεύγουν κκι’ χουράν». - ■

Γιά τήν παροιιμιακή αώτή φράση 
διηγούνται καί ατό Λιβάσι τή γνω
στή παράδοση τοΰ γέρου .μέ τους 
«ιλικάντζαδρους: "Ενας γέρος έρ^ό- 
ταν νύχτα κάποτε άπό τό Βαΐν (α
κτή στά .Νότια Λιβισιοΰ). Στή Θέση 
ΆλώνιοΓ-τής· Άγιας. Tta^aa»cs®rfc κά
θισε λίγο. "Οταν σιηκώθηρςε καί πριν 
πάρει τόν κατήφορο γιά τό Λιβίσι, 
τού παρουσιάστηιια»/ ot 
ριές, ·καΐ τόν άναγκόοανε νά τράγου-


