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Τ Η  Δ Υ Ο  Μ Π Ρ Η Ο Υ Μ Ι Γ Κ

—Σ τ’ αρχοντικό ίου Σπόρου 
τοΟ Χατζή στή Λίμνη της Εύ
βοιας, έδώ καί τριάντα, περίπου, 
χρόνια...

Κάθε άπόγευμα, κατά τό δε ί
λι, άριβάριζεν άπ’ τή Χαλκίδα 
τό μικρό βαποράκι, ό «'Ά γιος 
Σπυρίδωνας». 'Ο Χατζής μέ τή 
Σατζήνα, καμάρωναν ψηλά άπ’ 
τον έξώστη του σπιτιού τους, τό 
ιδιόκτητό τους μικρό βαποράκι... 
Έφοπλισταί !...

Βρέθηκα μαζό μ’ έναν νομάρ
χη φιλοξενούμενος στή Λίμνη 
στό σπίτι του Χατζή.

Ά ν  θέλετε νάχετε τή φωτο
γραφία τοΰ Χατζή, άνοΐξτε τό 
πρώτο άναγνωστικό βιβλίο—δ- 
σοι έχετε παιδιά ή έγγόνια ή ά- 
νήψια του σχολείου—καί ίδές τε 
τήν εικόνα τοϋ ‘Ηρακλή.

"Ομοιος κι’ άπαράλακτος άν
τρακλας ήταν ό Χατζής. Καί 
δίπλα του, μεγαλόπρεπη σάν 
τήν ΤΗρα ή Χατζήνα.

Παρά τή βαρειά τους έμφάνι- 
σι, καρδιές περιβόλια ήταν καί 
οι δύο. Άφέντο ζεύγαρο, τακί
μ ι ,-ταιριασμένο καί οί δυό τους.

Περιποίησι «κομπλέ» ΤοΟ που
λιού τό γάλα. Κι’ δλοι οί Λι- 
μνιώτες ίδιοι είνα ι... ’Αξέχαστα 
είναι τά εύγενικά άφεντόσπιτα 
του Ριτσώνη, (μέ τό βαποράκι 
του τή «Βασιλική») τοϋ άλησμό- 
νητου καλού άνθρώπου Παντα- 
ζή Χασάπη καί άλλα.

Μετά γενναίο φαγοπότι καί 
κρασί, (κρασί τής Εύβοιας!...) τό 
όποιον ήπια μόνος μου γιατί ό 
νομάρχης ήταν-. .  έλαττωματι*

κός, δηλαδή δεν έπινε, μάς ώδή- 
γησαν εις τό ύπνοδωμάτιο τού 
αρχοντικού.

Δυό κρεββατάκια καλοστρω
μένα, καλοκουβερτομένα· μ’ ένα 
κομμοδίνο δίπλ,α στό καθένα. 
’Από ένα ποτήρι νερό, καί μιά 
καράφα κλπ. ’Ηλεκτρικό λαμ
πιόνι μας θαμποφώτιζε γιά ύπνο

Καληνυχτίσαμε καί πέσαμε 
στά κρεββάτια. "Οπως συμβαί
νει σέ δλους πού ταξειδεύοντας 
άλλάζουν κρεββάτι, ό ύπνος, 
παρ’ δλο τό κρασί, δέν εύκο- 
λοερχότανε. ’Αποφάσισα νά κα
πνίσω ένα τσιγάρο. (’Ά χ χ .. . έ- 
κάπνιζα τότε...). Καί έπειδή δέν 
είχα πρόχειρα σπίρτα άπλωσα 
τό χέρι μου καί ανοιξα τό συρ
τάρι τού δίπλα μου κομμοδίνου 
μήπως βρω σπίρτα. Καί πράγ
ματι βρήκα. Ε ίχε προβλέψη γιά 
δλα ό Χατζής... ’Αλλά πιάνον- 
τας τά σπίρτα άκούμπησα έπά- 
νω σ’ ένα σκληρό καί κρύο 
πράγμα, σάν τσιμπούκι, σάν 
ταμπακέρα . . . Τδπιασα καί τό 
τράβηξα άπ’ τό συρτάρι, πε
ρίεργος νά ίδώ τί είναι άφ’ ένός 
καί άφ’ έτέρου, έτσι γιά νά κάνω 
κάτιώς πούνά μέ πάρη ό ύπνος. 
Τό κυττάζω τό «σιδερικό» πού 
έπιασα, καί τί νά ίδώ: "Ενα πι
στόλι «μπράουνιγκ!»

— ’Ανοίγω τό ήλεκτρικό καί 
λέω τού νομάρχη: Κύττα τι έχω 
έγώ έδώ I...

’Αλλά ό νομάρχης χωρίς νά 
χάση καιρό, άνοίγει κ ι’ αύτός τό 
συρτάρι τού δικού του κομμοδί
νου καί βγάζει ένα πανομοιότυ
πο «μπράουνιγκ!»—"Εχω κι’ έγώ

T c S x .  Α . Α Ν Α Π Λ ϋ Π Η

μοΰ είπε ! . . . Τό ε ίχε ίδή αύτός 
τό δικό του τό μπράουνιγκ» 
προτήτερα άπό μένα, άλλά δε 
μίλησε...

Βεβαιώ ύπευθύνως καί άσφα- 
λώς θά τό βεβαιώση καί ό ζών 
ε?σέη άλλοτε νομάρχης, δτι στό 
συρτάρι κάθε κομμοδίνου πού 
ήχαν δίπλα στά δυό κρεββάτια 
τού ξενώνος του πού κοιμηθή
καμε, ήταν καί άτ>ό ένα όλοκσί-· 
νουργο, άμεταχείριοτό «μπρά- 
ουνικ» μέ τή θήκη του μάλιστα 
τό καθένα...

’Επί πολύ ώρα τά περίεργα-· 
σθήκαμε μέ τό νομάρχη. (Παρέ- 
λειψα νά είπώ δτι καί τό δύο 
ήσαν αδειανά). Καί άφού t i  πε- 
ριεργασθήκαμε, τά δυό όλοκαί- 
νουργα, (τοΰ κουτιού), ντεφαρί- 
κια «μπράουνιγκ» τά... βάλαμε, 
διακριτικά, νά κοιμηθούνε στά 
συρτάρια των δύο κομμο- 
δίνων, άθώα καί άκίνδυνα — δί
χως σφαίρες — δπως ήσαν, καί 
κοιμηθήκαμε καί μεΐς, μετά άπό 
άλησμόνητη περιποίησι τού κα
λού άρχόντικου ζευγαριού τής 
Ώραίης Λίμνης, περιποίησι «κο
μπλέ» μέ «άτραξιόν» τά δύο 
μπράουνιγκ...».

Α . ’Αναπλιώτη?
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Αι«φχτάρικ«

MIR ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΤΩ ’.... Τήν καϋμενοΰλα!... Μή 
φανταστήτε πώς ύποκρίνεται!... 
Γιά τδνομά τοΟ θεοΟ !... Είναι, 
μόνο, τόσο έ*6ηλωτική, πού σας 
«ά νει νά -πάρετε δρκο οτι υπο
κρίνεται. Τ ί φταίει αυτή; Τή 
βρήκε τό χειρότερο κακό πού 
ύπάρχει: Α ΓΑ ΠΑ!... Αλλά,
ξέρετε πώς ! ’Αγάπη μέ... τσα
ρούχια, πού λέει ό λαός. Όχι 
άστεϊα !... Κοιτάξτε την : Μπαί
νει ό ταχυδρόμος στό γραφείο. 
Τόν βλέπει κι’ είν ' έτοιμη νά λ ι
γοθυμήσει. Τρέμει. Χλωμιάζει... 
”Ω, τόν ίεροξεταστή !... θά ν  τή 
παιδέψει γιά νάν τής δώσει τό 
γράμμα πού προσμένει άπ’ τόν 
καλό της. θ ά  συλλογιστήτε : 
ένα χρόνο θαχει νά πάρει γράμ
μα του, κι’ έχει δίκηο νά γιομί- 
ζουν τά μάτια της δάκρυα 
μπρός στό βασανιστή. Πάλι ά- 
πατάσθε !... Χτές είχε δυο μα
ζί... Μά, τότε ; . . . 'Απλούστατα, 
κύριε Α ΓΑ ΠΑ !·.. "Ωστε πάλι 
ετοιμαστήκατε νά πάρετε δρκο 
πώς ύποκρίνεται; Κι’ δμως, νά 
τηνε, πού άγωνιά μπρός στό 
δήμιό της πού ευφραίνεται άπ’ 
τό βάσανό της, καί του κάνει 
μιά βαθιά βαθιά μετάνοια, ή 
του φιλεϊ τά χέργια όλοπρόθυ- 
μα, όπως άπαιτεϊ ό άθλιος γιά 
νάν τής δώσει τό γράμμα της, 
τό γράμμα άπό ΚΕΙΝΟΝ πού 
λείπει «κάπου» έξω άπ’ τήν ’Α
θήνα !...

Ποιός, κύριε... θω μά (παρν- 
τόν, δέν ξέρω τδνομά σας, ώ- 
στόσο, έτσι συνηθίζουμε νά λέ
με τούς άπιστους) ύποβάλλεται 
σέ τόσους έξευτελισμούς, άπλώς 
γιά νά «έπιδειχτεΐ» ; ’Έπειτα, 
δπως βλέπετε δέν γίνεται ή σκη
νή tete a tete μέ τόν γλυκό της 
δήμιο... "Εξη εφτά συνάδελφές 
της παρούσες, ό αυστηρός προϊ
στάμενός της, γιά τόν όποιο 
κείνη τή στιγμή άδιαφορεΐ, σεις, 
κ. θωμά. τό άόρατο μάτι καί 
τό άθέατο άφτί του διαβολεμέ
νου κουτσομπόλη χρονογράφου 
κ.ά. Λέτε, λοιπόν, κύριε, δτι 
ε ΐν ’ εύχάριστοι τόσοι έξευτελι- 
σμοί, τόσες γελοιοποιήσεις άν 
δέν είχαν ώς ύπόβαθρο τήν ’Α
γάπη ! Νά, κοιτάξτε την, τώρα,

καθισμένη πίσω άπ’ τή γραφο
μηχανή της, πώς καταβίροχθίζει 
τήν τροφή της, ή ψυχούλα της!... 
Καί, τρέχουν ποτάμι τά δάκρυα 
στό χαρτί, τήν πνίγουν οΐ λυγ
μοί, τρέμουν τά δάχτυλα, φρίσ- 
σει τό κορμί. φτερουγά ή καρ
διά της !...

Δέ σάς πείθουν δλ’ αύτά ; 
’Ακούστε ένα φιλικό διάλογο :

— Ρένα !;... είχες δλο τό κου
ράγιο νά καλλωπιστείς ;

— Είδες, Βοϋλα μου!...άπαν
τά μέ άθωότητα κι’ έκπληξη, 
μ ’ άπόγνωση κι’ έξουθένωση, 
σά νά άνακάλυπτε γιά πρώτη 
κι’ αύτή τό «έκλημά» της !..· Ά - 
κοΰς, έκεϊ !... Πώς τής γίνηκε, 
καλέ, νά προσέξει τόν έαυτό 
της, ένώ έκεΐνος βρίσκεται μα
κριά της ; Γιά ποιόν καλλωπί
στηκε ; Μετανοιωμένη, άφωνη, 
συντριμένη, παρατηρεί τή φίλη 
της πού τήν έπιπλήττει. Βρίσκει 
έξιλέωση στό καταφύγιο τών ά- 
δυνάτων. Τής έρχονται δάκρυα !

— Πώς τόπαθα καταλήγει, 
περισσότερο πτώμα παρά άν
θρωπος ζωντανός.

Προχτές, άκόμα άρνήθηκε νά 
πάει στό σινεμά μέ τόν άδερ- 
φό της. Αύτή νά διασκεδάζει 
δίχως ’Εκείνον ; ’Αδύνατο !... 
’Αποκρούει κάθε διασκέδαση... 
Καί, τό άόρατο μάτι τού χρονο
γράφου, τή συλλαμβάνει άκό
μα, στό σπήτι, τήν ώρα πού 
σβύνει τό φώς νά κοιμηθεί : Σκε
πάζεται άπ’ τό κεφάλι, κι’ ώρες 
όλάκερες παραδίνεται σ τ ή ν  όνει- 
ροπόληση. Τότες ε ΐν ’ ευτυχι
σμένη... Ε ΐν ’ οί πιό γλυκές στιγ
μές πού ζεΐ ! Εύχεται νά νυχτώ
νει γρήγορα νά ιταραδίνεται 
στό συλλογισμό της !. .

Τολμήστε, κύριοι θωμάδες, 
νάν τή κατηγορήσετε γιά ύπο- 
κρισία !... ’Ό χι, κύριοι !... Μά, 
ή άφέλειά της κι’ ή έκδηλωτική 
της διάθεση, ή κι’ ή άδιαφορία 
της—γιατί όχι ; — γιά τούς πολ
λούς μή «έπαΐοντας», τήν κάνει 
νά φαίνεται ύποκρίτρια. Είναι 
μιά πραγματικιά ιέρεια μιας λα
τρείας σ’ ένα θεό , πού άδιαφο- 
ρεΐ γιά τά μειδιάματα, τούς προ- 
πηλακισμούς καί τά πειράγματα 
του δχλου !| . . .  Ε λά τε, μόνο, άν 
θέτε, νά συγκρίνουμε τις Πί
στες σας ! . . .

Φ »  - Σ

Ά  φ  ι έ  ρ μ  a η

ΣΤΗ ΠΕ0ΑΜΕΝΗ ΦΙΛΗ

[2 ’ Α π ρ ιλ ίο υ  1<Η4]
— Νεκρή ή όμορφη έσύ μέ περ«σμέ-

[νους χρόνους, 
μέ τό γλυκό χα μόγελο  ποδχες ράντα 

|στό στόμα,
μέ τές ματιές ποΰ άθελα χαρίζανε 

[τούς πόνους, 
μέ χάρες πού στολίζανε τό σώμά σου 

(6λα άκόμα,

—Χρόνια καί χρόνια πέρασαν άφ ’ τή 
[στιγμή πού σ' ε ίδ α , 

πού ή θεϊκ ιά  σου ή μορφή φώ τισε τή
[ψυχή μου,

ποΰκρυψα μές τά στήθια μου κάποια 
[γλυκεία ελπ ίδα  

πώς στοΰ καιρού τό πέρασμα θέ νά- 
[σου δική μου.

— Καί σύ μ ’ άγάπησες κρυφά χωρίς
[νά τό γνω ρίσω , 

κι' έδωκα σ' άλλην τήν καρδιά κι'αύτή 
[τήν ύπαρξή μου, 

έφυγα ξενιτεύτηκα, πήγα άλλου νά
[ζήσω,

μά νά γυρίσω κάποτε στό λατρευτό
νησί μου.

—Κ ι’ ήλθα στό άγιο χώμά του ν’άφή- 
[σω τό κορμί μου. 

Σ ’ ε ίδ α  καί μ' ε ίδ ες  κ ι’ είπα νε πολλά 
[πολλά ή ματιές μας, 

ξανάψανε κάποια φωτιά μέσα εις τή
[ψυχή μου,

ήταν σεισμός πού κλόνισε τά βάθη τής 
[ψυχής μας.

— Μά ήσουν ώχρή κ ι’ άγνώριστη τότε
[όπού σέ εΐδα , 

έπ ειτ ’ άπό τές συμφορές πού γνώ ρισε 
[ή ψυχή σου, 

πουχασες δλους τούς δικούς, ποΟχα- 
[σες καθ' έλπί&α 

καί εις τόν κόσμον έμεινες έρημη, μο- 
[ναχή σου !

—Καί τώρα έκοιμήθηκες τόν ϋπνο τόν 
[στερνό σου, 

έφυγες γ ιά  τό άγνωστο, ψυχή άγνή
(καί θεία ,

έφυγες τό ανείπωτο φέρνοντας μυστι-
[κό σου,

πού τόσα χρόνια φύλαγες κρυιαμένο 
[στήν καρδιά.

—Καί είσ α ι τώρα πλειά  νςκρή, κάτου 
|στό μαΰρο χώμα, 

δέν έμ ελλε  ουτε καί νεκρή νάρθώ νά 
[σέ φιλήσω,

σάν φόρο άγάπης μυστικής είς τό 
[νεκρό σου σώμα. 

ένα θερμό μου δάκρυο επάνω του νά
[χύσω .

— Ποιός ξέρει σάν κι" έμέ ή ψυχή ιό  
[σώμά μου άψήση, 

σάν πλανηθή στό άπειρο, σ’ άγνωστες 
[σφαίρες κάπου, 

μή τήν άθώ α σου ψυχή έκεΐ ιήν  άντι-
[κρύση

καί ποΟνε δσα δέν είπανε o tov  κό
σ μ ο ν  έδώ κάτου. 

ΐ'Οακ.—
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ΜΙΑ ΠΑΛΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΤοΟ κ. ρ. |. ΦΟΥΣΑΡΑ

(Συνέχεια  άπ' τό προηγούμενο)

43.—(ΆπάΛ/τησις:) Ύπερτάτη 
Βουλή. Άπό τής άρχής τού ύπέρ 
τής έθνικής άνεξαρτησίας άγώ- 
νος, δέν έλλειψα, καθώς εΐνα ι 
γνωστόν τοΐς πάσιν, κατά τό 
άνήκον έμοί νά συναγωνίζωμαι, 
περιφερόμενος ένθεν κακεΐθεν 
καί ζητών βοήθειαν στρατιωτι
κήν διά τήν άπελευθέρωσιν τών 
τής έπισκοπής μου Καρύστου 
τυραννουμένων όμογενών. Μετά 
τήν τελευταίαν δέ άποτυχίαν 
του έπιχειρήματός μου στοχα- 
οθείς άνάξιον τών προτέρων επι
χειρήσεων καί άγώνων μου τόν 
ήσυχον βίον, παρακινούμενος 
μάλιστα ΰπό τής άφορήτου τών 
έκεΐ τυραννίας, παραβλέψας 
κάθε ένδεχόμενον κίνδυνον καί 
ταλαιπωρίαν, περιηρχόμην ζη- 
ζών βοήθειαν. Διό μάλιστα, έλ- 
θών ένταΰθα, άνεφερόμην διά 
τού Μινήστρου τού Πολέμου 
προς τήν Ύπερτάτην Διοίκησιν 
ήμών τήν είς τήν Κάρυστον ά- 
ναγκαίαν διά πολλά έκστρα- 
τείαν. ’Α λλ’ ένώ περιέμενον τήν 
σεβαστήν άπόφασίν τής Ύπερ- 
τάτης Διοικήσεως, παρ’ έλπίδα 
λαβώ ν84 γράμματα... δτι άπο- 
λειπών τήν προτέραν ’Επισκο
π ή ν  μου Κάρυστον έζήτουν τήν 
τών Σαλώνων... Τούτο, δσον ά
νάξιον είς τόν ύπέρ πατρίδος 
ύπέρμαχον ζήλον μου καί είς 
τήν πατριωτικήν μου εύπάθειαν, 
τόσον μέ περιελύπησεν... ’Επι
καλούμενος λοιπόν τήν δυνα
τήν βοήθειαν καί τά άναγκαΐα 
πολεμικά έφόδια, καί έτι νά 
διωρισθη καί άξιός τις χιλίαρ; 
χος, ή ό Γ. Σάλλας, τόν όποιον 
καί είς τήν τού Μινήστρου άνα- 
φοράν έπρόβαλα, ώς [όντα] 
γνωστόν διά τόν πατριωτικόν 
ζήλον του. Εύχέτης διάπυρος, 
1*0] Καρύστου [Νεόφυτος].

45.—’Αναφορά δέ τών έν τη 
έλευθέρα Έ λλά δι παροικούν- 
των Εύβοέων, στιγματίζουσα 
τάς πράξεις καί τήν διαγωγήν 
τού τότε ’Επισκόπου Εύρίπου 35

πρός τήν αύτήν Διοίκησιν : «Συ- 
νεννοηθέντες (λέγει) μετ’ άλλή- 
λων ένεκρίναμεν όμοφώνως ώς 
άληθώς τοιοΰτον τόν Πανιερώ- 
τατον "Αγιον Καρύστου κ. Νεό
φυτον, ’Αρχιερέα άξιοπρεπή καί 
δντως άξιοσέβαστον, του όποιου 
τάς άρετάς καί τήν ευαγγελικήν 
πολιτείαν όχι μόνον ήμεϊς ά λλ’ 
δλοι οί έλληνες καλώς γνωρί
ζουν... Έν Αϊγίνη τη 2 Φεβρου
άριου 1822, οί εις τήν Έλευθέ- 
ραν 'Ελλάδα παροικοΰντες Εύ- 
βοεΐς.

46.— Άποτυχών δέ καί τής 
τρίτης καί τελευταίας ταύτης 
έκστρατείας, στερούμενος τά 
πρός τό ζήν, παραμερισθέντων 
δέ τών άγώνωνκαί άρετών του, 
καταφεύγει είς τόν έπιστήθιον 
φίλον του, τόν άξιον άνδρα, 
τόν δυνάμενον νά άγαπααύτόν 
ώς τοι[οϋτον], τόν Δ. Ύψηλάν- 
την, δστις μαθών τήν δυστυχίαν 
του τού άπαντά :

47.— ’Έτος τού [1)823,28,1. 
Τήν ήμετέραν πανιερότητα προ- 
σκηνώ ώς υίυκώς. Παρά τού 
γραμματέως μου Ίωάννου έβε- 
βαιώθην τήν μεγάλην στενοχώ
ριαν ην δοκιμάζει, τήν λύπην 
της περί τής άποτυχίας τής έγ- 
γιζούσης άλώσεως τής Καρύ
στου καί τήν ζήτησίν της τού 
νά διωρισθη είς καμμίαν χηρεύ- 
ουσαν έπαρχίαν διά προσωρι
ν ή ν  οικονομίαν της. Τήν ψυχήν 
μου γνωρίζει κάλλιστα ή πανιε- 
ρότης της καί [ό]ττοίαν άνέκαθεν 
τρέφω άγάπην πρός αύτήν . . . 
Τού λοιπού μένει νά γνωρισθη 
ή άρετή τού ειλικρινούς πατριώ
του 'Αγίου Καρύστου καί γνω- 
ρισθείσης αύτής νά παραγορη- 
θη ή παρούσα φρικώδης στενα
χώρια του μέ ένα άνάλογον μέ
σον πορισμοΰ. ’Εφάνη άδικος, 
άρπαξ καί λυμεών άπό τής άρ
χής ; ’Εάν άφήση ίσως καί ά- 
ξιοΰται τής παρακλήσεώς του, 
ή είνα ι δυνατόν νά μεταβάλη 
διάθεσιν είς τό έξης (πράγμα ά- 
πίθανον) καί νά βωμολοχη [ώς 
πράττουσιν τά] κνώδαλα, έλεγ-

χόμενος ύπό τής καθαράς συ- 
νειδήσεώς του ; » Περαίνων τήν 
έκτεταμένην τούτην έπιστολήν : 
«Ύπομείνατε (προσθέτει), Δ ε
σπότη μου, καί ή ύπομονή σας 
πέποιθα δτι θέλει άνταμοιφθί) μέ 
πολλαπλασίαν άμοιβήν έν και- 
ρώ(...) ’Ασπαζόμενος εύλαβώς 
τήν Μεράν δεξιάν της μένώ : Ό  
πατριώτης Δ. 'Υψηλάντης. Έν 
Τριπόλει τήν 13 Ιουλίου 1823.

48.— Περ. Β., ’Αριθ. πρωτ. 
3C37. Τό Εκτελεστικόν Σώμα 
διορίζει αύτόν ’Έξαρχον τών 
Κυκλάδων καί Σποράδων Νή
σων. Έ ν Σαλαμίνι τήν 2 Νοεμ
βρίου 1823. Ό  Πρόεδρος Πε- 
τρόμπεης Μαυρομιχάλης [τά 
μέλη:] Σωτήριος Χαραλάμπης. 
Α. Μεταξάς.

49.—’Αλλά καίτοι μακράν εύ- 
ρισκόμενος καί ύπό διαφόρων 
περισπασμών ένοχλούμενος, ου
δέποτε νοερώς έγκατέλειψε τόν 
τόπον έκεΐνον, τόν όποιον ου
δόλως ήδυνήθη νά συνδράμη διά 
τής προσωπικής συνδρομής του!

50.—θεοφιλέστατε Έ ξαρχε, 
Ή άπό χθές θεοφιλής έπι.στολή 
σας έλήφθη καί τά έν αύτη κα
λώς άνεγνώσθησαν. Ή μεΐς άπό 
προχθές έσπέραν εΐδοποιήθημεν 
περί τών είς Όρωπόν καί Κά
λαμον έχθρικών πλοίων καί περί 
τής άδυναμίας αύτών καί δέν έ- 
λείψαμεν άπό τοϋ νά διορίσω- 
μεν τέσσαρα πλοία πολεμικά 
καί έν πυρπολικόν είς καταδίω- 
ξίν των, τά όποια ταύτην τήν 
έσπέραν κινούν. Καί ειθε αί θεο
σεβείς εύχαί σας νά εύοδώσουν 
τό σχέδιόν μας καί νά κυριευθώ- 
σιν άπό τούς ίδικούς μας τά 
έχθρικά. Ό θεν  μείνατε περί τού
του άμέριμνος. Τήν, τών είς Ψαρ- 
ρά έχθρικών πλοίων κατά τήν 3 
τού αύτού, καταστροφήν έπλη- 
ροφορήθητε έως τώρα βέβαια 
άπό "Υδραν (...) Μή λείπετε καί 
ή θεοφιλία σας νά εύχεσθε ύπέρ 
εύοδώσεως καί ένισχύσεως τοΟ 
έλληνικοΰ στόλου καί κατατρο- 
πώσεως τών άντιπάλων (...) Έν 
Καβοκολώνω τή 14 ’Ιουλίου 1824
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’Αρχαίο ειδύλλιο
Εικόνες ανοιξιάτικες καί τού καλοκαιριού 
Μέ τις άγέρινες μορφές - σάν πεταλούδες- 
στή χώρα οί δρόμοι νείοουνται σέ αύρες

[αύγινές
κ ι' αόρατος χαιρετισμός στή φύση είν ’ ή

[γυναίκα.

Ή  μυστικοπαθή φωνή τοΰ Φθινωπόρου
[έσβύσθη

5<αί χάθηκε στό διάφανο κρουστάλινο κα-
[θρέφτη

στά δάση καί στά πελαγα τ’ αρχαίο εί- 
(δύλλιο τιάρα

προσμένει μας νοσταλγικά γιά νά ξδ-
(πνήσχι.

Τάρχαΐο ειδύλλιο άλοίμονο στην πολι
τε ία  νεκρό 

κ ι' ούτε αμμουδιές κ ι' cure ακρογιάλια ’ 
ό πόθος - πάθος γύροι μας κορώνει καί

(μηνα
yvQK(3{iato. φΟινόπορων μπροστά μας.

Διον. Π. Κουκορΐκος

*
Στροφή

Τ ' άσήμωμα σχοϋς κροτάφους μέ τάξη 
απλώθηκε θαρρείς. Μια ‘ νατριχίλα, 
δονεί τής καρδιάς σου τ’ άγια φύλλα; 
:<αί πάει τής νοιότης τής χρυσής σου

(τό μετάξι...

Τά γαλανά τά μάτια σου θολώσαν καί τά
[μήλα

ξεθώριασαν στά μάγουλα' ν* άράξχ) 
πάει τό καΐκι τής ψυχής σου πού έμόλα, 
μέ τ'άστρα κ ι’ είχε πόθο νά πετάξτ)...

Καί τρέμει αΰτό τό χέρι... Πόσα χάδια- 
στις μποϋκλες ιώ ν μαλλιών στις άναμνή-

(σεις
κι’ ΐ) άνθιση τής νειότης σου αίοιρα.

Νά κλάψης νά γελάσης νά δάκρυσες :
Λέν ξέρεις τήν Ολιμένη τούιην ώρα, 
πού τόσο κρΰα είν ’ δλα, τόσο άδεια...

Καμέλια

Ό  Ναύαρχος Άνδρέας Μιαού- 
λης.

(Συνεχίζεται)
34. Θ έλει νά π ε ι :  ελαβον.
35. Θ έλε ι σ ίγουρα νά π ει τήν πε

ρ ιοδεία  τοϋ Εύρίπου Γρηγορίου γιά 
νά συμβουλέψει τούς Ελληνες τής Κα- 
βυστίας νά υποταχτούν, πράξη πού 
ώστόσο απόλυτα τή δ ικα ιολογεί ό 
ΜαΘαναήλ (δ. π. σελ. 69—70). Ε ίνα ι 
άλλω στε κι άπ’ ά λλες πηγές γνωστό, 
πώς ό δεσπότης Εύρίπου Γρηγόριος 
ό Αργυροκασχρίτης, πού ξεχώ ριζε 
Λά τή μόρφωσή σου καί γ ιά  Τόν 
τλοΰτό  του, στάθηκε μέλος σημαν-
'■ κό τής Φ ιλικής 'Ε τα ιρεία ς καί π ο λ

λά δείγμα τα  τής φιλοπατρίας του 
μάς πρόσφερε δσο κράτησε ή Ε π α 
νάσταση στήν ΕΟβοια.

‘Υ π ε ρ β ο λ έ ς

Ό  Ζωγράφος

'Από μικρό παιδί ξεφώνιζα χαρού
μενος, δταν Εβλεπα ζωηρά χρώματα.

θ α ύ μ α ζα  τό κόκκινο κι* δμως Ε
κλεινα  τά μάτια  μου μπροστά του, 
άπό φόβο μή κι' ε ίνα ι φωτιά ή α ίμ α .

Τό πράσινο τό άγκάλιαζα , άφοϋ 
κι’ ή χλόη, πού πάνω της, σάν σέ 
στρώμα, ξάπλωνα δστερα άπό τά 
πα ιχνίδ ια , ε ίχ ε  τό ϊδ ιο  χρώμα.

Τό άσπρο τό δέχονταν ή δράσή 
μου, σάν χάδι των ματιώ ν καί τοΰ 
κορμιού μου, σάν λευκά λουλούδια 
τής τρ ιαντα φ υλλιά ς, πού άνθιζε τήν 
άνοιξη στόν κήπο τοΰ πατρικού μου, 
σάν τά χρόνια, πού τόν χειμώ να 
στρώνονταν πέρα ώς πέρα, στά βου
νά, στις πεδιάδες καί στούς δρό
μους τοΰ χωριοΟ μου.

“Οταν  μεγάλω σα ζήτησα σάν ά- 
νάγκη τών πόθων τής ψυχής μου, νά 
συνθέσω τά άπλα χρώματα.

Κ ι' έγ ινα  ζωγράφος.
Βούτηξα τόν χρωστήρα μέσα σέ 

ρευστή υλη καί π ίστεψα, πώς θά 
μπορούσα σέ εικόνα μικρή, δσο καί 
ό έαυτός μου, νά δώσω τά άϋλα.

Ξέσχισα  τούς πρώτους πίνακες, 
πού πάνω τους ε ίχα  ρ ίξει άμφίβο- 
λες σκιές καί απίθανα φώτα, πού 
πάνω τους ε ίχ α  σχεδιάσει, σέ μ ι
κρογραφία τό άσύλληπτο άπειρο.

Μέ πίστη στό μεγά λο δνειρο, πού 
ε ϊχα  ίδ ε ΐ, εξακολούθησα.

Τί μάταιος κόπος !
Τά μάτια  μου ζητούσαν νά πάρουν 

τά χρώματα,πούταν άπλω τά στή φύ
ση, στόν ουρανό, τή γή καί τ’άστρα, 
μά τά χέρια  μου δέν μπόρεσαν ποτέ 
νά τά πλάσουν, νά τά φέρουν κοντά 
μου, νά μείνουν μόνιμα καί σταθερά 
στίς ζωγραφιές τών Εργων μου-

Σ έ  κάθε έπιφάνεια τοίχω ν εκκλη
σίας, βωμών θ εο ϋ  ή ειδώ λου, σχέ
δ ια ζα  καί χρω μάτιζα φυσιογνωμίες, 
πού ποτέ δέν εΤχα μήτε φανταστεί.

Ζωγράφιζα καί τοπία χάμοπαν, ά- 
πρόσιτες βουνοκορφές, θύελλες ώ- 
κεανών, άνεμοστρόβιλους ερήμων 
καί άκύμαντα λιμά νια , δλα αΰτά, 
σάν νά μ ίκραινε ό φακός τών μα
τιώ ν μου σέ στενό πεδίο πάνινο, χάρ
τινο, δερμάτινο, γυάλινο, ξύλινο ή 
πέτσινο.

Κ ι’ δμως τίποτα δέν E6tva.
’Α πελπίστηκα.
Κ ι’ Επεσα στήν παράφορη ήδονή 

ν’ άνακατώνω τά χρώματα, νά προσ
φέρνω Ετσι στά μάτια  τών άλλω ν 
θεάματα άνύπαρκτα, είκόνες α νεξι
χνίαστες σάν παράκρουσι ψρενών, 
σάν σύγχιση αισθήματος μικρού ά ν
θρώπου, πού τά αδύναμα μάτια του 
είχα ν πιά κλειστεί, θαμπω μένα άπό 
τό μεγάλο φώς.

Γιάννης Τρίκκης

Χαιρετισμός

Τό άγιο  χώμα πού πατάς, 
τά δάση πού δ ια βα ίνεις , 
τά μαΰρα μάτια  πού κυττάς,, 
τ ’ αγέρ ι π' άνασαίνεις, 
τούς ποταμούς τά κρύα νερά, 
τά πλά για  τ ’ άνθισμένα, 
καί τά βουνά μας τά ίσκερά, 
χα ιρέτα  κ ι’ άπό μένα.

Κώστας Κρυστάλης

*
"Α μ α ..

"Αμα δέν εχεις τί νά είπής·
Καί τί νά μολογήστις- 
Στήν παιδική σου προσευχή, 
Βοήθεια νά ζητήσι^ς...
"Αμα δέν ξέρεις πού νά πας'
Καί ταχείς σάν χαμένα- 
Τράβα τόν δρόμο τοΰ Θεού,.
Καί μή ρωτ'ϊς κανένα. .

Α . Άναπλιώτής
★

CASTEL- ROSSO
Π ανώργιο κάστρο φράγκικο 
πώ χεις πορφύρα στέμμα 
καί ίσ τορεΐς  τό μ ίσεμα 
μιας σκλάβας, έποχής, 
έγώ  σέ νοιώθω ζωντανό 
στά βάθη τής ψυχής 
καί σ' άγαπώ σάν σύμβολο 
μές τής ζωής τό ψέμμα

Κ. Δ. Χατζηκωσταντής

*
Ρημάδια τής ζωής

Είσαν ό Βίσκος, ό Σουρλής, ό Γκίννης 
[κι ό £αλίκτ)ς 

χέβσερες «πρώην άνθρωποι» κ» ό Τρίλης
[ό ταμίας

«άπόταχτος» κ ι έλόγου του. Κάπιος ηα- 
[ληός λοχίας

Παρέα έκλεχτή. Στό καπηλιό τής κυρά-
{ Ευρυδίκης

κάθε βραδάκι, κριτική κάναν τής "Ιστο
ρ ίας.

Ό  διάκος κάτι θάλεγε πάντα περί Θρη- 
•   ̂ [σκείας,
στούς Νόμους εΐταν ό Σουρλής, ο «πρώ- 

|ην» Είρηνοβίκης... 
Μιλούσαν όλοι τους μαζί - πηγαινορχόν- 

[ταν ή μισή!
Γινόταν κάπιο καυγαδάκι - ρχόταν κατο-

(σταριίκι
ξανασυμ<}ώναγαν μετά «φέρε μας μιάν

(δκιϊ!...»
Κι* όντας στό τέλος πιά στουπί, γίνονταν 

(όλοι άπ’ τό πιοτί, 
κόρωνε τότες τό μεράκι - ρουφώντας τό

(φαρμάκι
καί δέ βυζήταγαν παρά., γιά Φιλοσοφικά!

Φΰτος Σκβτάδης
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Π Ρ Ο Σ Β Π Π  κ  π ι Π Ρ λ Π Ί λ Τ  Β
Μ ΕΣΑ στήν παγκόσμιο Θολή 

ατμόσφαιρα καί τόν ξεχωριστά 
σύνέφιασμένο έλληνικόνούρανό, 
ή Ελληνική Πατρίδα ύπεφήφα- 
να καί χαρούμενα γιόρτασε καί 
τήν έπίσημη ένσωμάτωση τής 
μαρτυρικής (μά πλέον έλεύθε- 
ρης) Δωδεκανήσου. Κάθε γνή
σια έλληνική ψυχή δέν είνα ι δυ
νατόν παρά νά σκίρτησε άπό 
)>αρά κι’ άγαλίαση μέ τήν ευ
καιρία τούτου τοϋ κοσμοϊστο- 
ρικού γεγονότος.

Ή Εύβοια συμμετέχουσα τής 
πανελληνίου αύτΑς χαράς, ολό
ψυχα κ ι’ εγκάρδια, στέλνει τόν 
πιό θερμόν άδελφικόν άσπα- 
σμό στίς δώδεκα έλληνοποΰλες 
κόρες, πού άπό προχθές άνή- 
κουν, καί τυπικά πλέον, στήν 

. μαρτυρική μά καί τόσον υπε
ρήφανη, μία καί άδιαίρετη, έλ
ληνική πατρίδα.

Περί μετακαλουμένων
Τά «Μακεδονικά Γράμματα» 

(φύλλο περασμένου Φλεβάρη) 
δημοσιεύουν τό πάρα κάτω ση
μείωμα :

<Ό  σύλλογος άποφοίτων Βα- 
λαγιάννη όργάνωσε φέτος μιά 
σειρά διαλέξεων μετακαλώντας 
είδικούς κομφερασιέ άπ’ τήν 
’Αθήνα. Ό  πρώτος τής σειράς 
«χύτης ήταν ό κ. Ά ντρέας Κα- 
ραντώνης συνοδευόμενος άπό 
τό,ν κ. Γ . Κατσίμπολη.

Για τήν προσπάθεια αυτή τών 
φιλότιμων άλλά άφελών κορι- 
τσιών<-^ε\'μαστε ύποχρεωμένοι 
νά εχουμε σοβαρές έπιφυλάξεις 
καί νά κάνουμε μερικές παρα
τηρήσεις.

Πρώτα πρώτα επρεπε νά ξέ
ρουν πώς στίς σημερινές κρίσι
μες έθνικές στιγμές, όφειλαν 
πρό πολλοΰ οί κύριοι μετακα- 
λούμενοι νάχουν βρεθεϊ έδώ 
ΐϊώνω, άπρόσκλητοι γιά νά κά
νουν τό χρέος τους. Τότε μό
νον ό έρχομός τους θά επερνε 
βαθύτερο νόημα καί τότε αυτή 
καθ' έαυτή ή πράξη τους θά 
φώτιζε καί θά συνέβαλε πνευ
ματικά, ηθικά καί έθνικά περισ
σότερο άπό κάθε λόγο. Ή πρό

σκληση επομένως αύχή συνο- 
δευμένη μάλιστα καί άπό τό
σες έπιδαψιλεύσεις, δέν είνα ι 
πνευματικό γεγονός άλλ’ άπλώς 
άκαιρη κοσμική κίνηση.

Δεύτερο, μιά πού άπεφάσι- 
σαν, καλά ή κακά νά όργανώ- 
σου ν μιά τέτοια σειρά δ ια λέ
ξεων, καί τό θεωρόϋν αΰτό σάν 
κάτι πού ιδιαίτερα τούς τιμα 
γιά τήν πρωτότυπη πρωτοβου
λία, δφειλαν ν* άναλάβουν καί 
δλο τό υλικό βάρος τών μετα
κλήσεων αύτών κι’ όχι νά έπι- 
βαρύνουν (άπροειδοποίητα μά
λιστα) τό κοινό, πού πήγε νά 
ημήση μέ τήν παρουσία του 
τούς φιλοξενούμενους του.

Τρίτο, έδειξαν άσύγνωστη 
περιφρόνηση πρός τούς λίγους 
μά άξιους πάσης τιμής λογο
τέχνες καί διανοουμένους τής 
πόλης μας (σημ. « Ε .Γ .» : γιά 
τήν Μακεδονική πρωτεύουσα 
πρόκειται), τούς όποιους ήγνόη- 
σαν τελείως.

Δέν νομίζουμε δτι ύστερα άπ’ 
δλα αύτά θά έξακολουθοΰν νά 
έπιμένουν πώς συμβάλλουν μέ 
τόν τρόπο των αύτόν θετικά 
στήν πνευματική μας κίνηση, οί 
άπόφοιτες Βαλαγιάννη καί οί 
περί αύτάς».

Τοΰτο τό σχόλιο δέν έπιδέχε- 
ται... σχόλιο. Τό προσυπογρά
φουμε άπλώς καί μέ τά δυό 
μας χέρια.

Μία άπορία
Ό  διαλεχτός έφτανήσιος λο

γοτέχνης κ. Γεράσιμος Σπατα- 
λάς σέ μία του μελέτη, πού δη
μοσίευσαν τ’ άξιόλογα «Κυπρι
ακά Γράμματα» γιά τήν Λογο
τεχνία στήν Έφτάνησο, κάνει 
μιά ουσιώδη, παράλειψη. Στό 
τελευταίο μέρος τούτης τής με
λέτης, πού δημοσιεύτηκε στό 
τεϋχος Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου, 
τοΰ πάρα πάνω περιοδικού, ση
μειώνει π ώ ς σήμερα έξακο- 
λουθοΰν τά Εφτάνησα ν’ άντι- 
προσωπεύωνται στά νεοελληνι
κά γράμματα μ’ άξιόλογους 
ποιητές καί πεζογράφους. πού 
οί περισσότεροι γιά διαφόρους

λόγους έχουνε συγκεντρωθεί 
στήν ’Αθήνα.

Κι’ άπ’ τούς τελευταίους ά- 
ναφέρει γιά τήν Ζάκυνθο τόν 
Μίμη Κοκκίνη, μόνο καί γιά τό 
Τσιρίγο τόν Κ. Δελακοβία.

Ό  κ. Σπαταλάς είναι, άναμ- 
φίβολα, γνώστης, οσον, ϊσως, 
κανένας άλλος έφτανήσιος, τών 
έφτανησιακών προσώπων στήν 
περιοχή τών γραμμάτων και 
γ ι’ αύτό μάς γεννιέται ή άπο
ρία, πώς γράφοντας γιά τούς 
άνθρώπους τούτους, γιά τά δύο 
νοτιότερα νησιά (γιά νά μήν ά- 
ναφέρουμε καί τ ’ άλλα) τοΰ 
Ίονίου, άναφέρει έναν μόνο 
άπό τό καθένα. Καί λησμονάει 
γιά μέν τήν Ζάκκνθο στρατιά 
ολόκληρη: Μαρίνο Σιγοΰρο,
’Αντώνιο Μάτεσι, Δημ. Μάργα- 
ρη, Κώστα Καροφύλα, Διον. Π. 
Κσλογερόπουλο. ’Αγγελική Χα- 
τζημιχάλη (τό γένος Κολυβά) 
Μαριέττα Γιαννοπούλου (έπτα- 
νησία) κ.ά. Γιά δέ τ’ όμορφο 
Τοιρϊγο τόν ποιητή Πάνο Φύλη 
τοΰ όποιου τά «Τσιριγώτικα» 
δέν νομίζουμε πώς ύστεροΰν 
καθόλου τής πνευματικής δου
λειάς τοΟ κ. Κ. Δελακοβία, τόν 
όποιο ό κ. Σπαταλάς τόν φέρ
νει ώς μοναδικό Τσιριγώτη λο
γοτέχνη στήν ’Αθήνα.

Παράξενο πράγμα
Μάς καταγγέλεται πώς τό 

Ρωσσο-Γαλλικό μπαλέττο τών 
«Ήλυσίων Πεδίων*, πού έδωσε 
σειρά παραστάσεων στό θ έ α 
τρο «Ρέξ» μέ πανάκριβα είσι- 
τήρια άπαλλάχτηκε,κατόπιν δια
ταγής τοΰ κ. ‘Υπουργού τών Οι
κονομικών παντός φόρου τοΰ 
Δημοσίου. Έρωτώμεν, λοιπόν, 
είναι άλήθεια αύτό ;

Γιατί,μά τήν άλήθεια, (άν ε ί 
ναι άλήθεια) είνα ι πολύ παρά
ξενο πράγμα, τήν στιγμή πού 
τά Ελληνικά  ΏδεΤα κλείνουν 
άπό έλλειψη πόρων οίκονομικών, 
πού δλοι οί έλληνες καλλιτέχνες 
στά ρεσιτάλ τους φορολογούν
ται άγρια, πού οί ελληνες λο
γοτέχνες στερούνται μιάς άτέ- 
λειας Δημοσίων θεαμάτων, καί
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ποΰ, τέλος πάντων, τόσες άλλες 
έπιτακτικές άνάγκες έχει ό έρη
μος αύτός τόπος, γιά τις πά- 
σχουσες οικογένειες τών στρα- 
τευμένων, τό Ύπουργεϊον Οι
κονομικών νά χαρίζει τούς φό
ρους σέ ξένους θιάσους, όποια- 
δήποτε καί άν είναι αύτοί οί 
ξένοι

*

"Ενα  παράδειγμα
Ή διάλεξη ποΰ δόθηκε τήν 

Κυριακή 8 Φεβρουάριου στήν 
αίθουσα του Β' Δημοτικού Σχο
λείου τής Χαλκίδος, άπό τόν 
Διευθυντή τούτου τοΰ σχολείου 
γιά τή μόρφωση τοΰ παιδιού 
άπό ύγιεινής, παιδαγωγικής καί 
θρησκευτικής άπόψεως, ήτανε 
μία φωτεινή δασι κι’ ένα παρά
δειγμα πρός μίμησι γιά τήν 
ύπαιθρο.

Ή συμπαράσταση, άλλως τε, 
στή διάλεξη τούτη, τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τής «Ένώσεως τών 
Γονέων τής Μαθητιώσης Νεο
λαίας» τού κ. ΈπιθεωρητοΟ τών 
Δημοτικών Σχολείων καί ολο
κλήρου τοΟ διδασκαλικού κό
σμου τής Εύβοϊκής Πρωτεύου
σας, δείχνει πώς τά παιδιά τών 
Χαλκιδέων εΐνα ι έμπιστευμένα 
σέ πολύ καλά χέρια.

*  ' 

Σημειώνουμε
Σημειώνουμε έπίσης μέ ιδια ί

τερη ικανοποίηση τήν δράση τών 
δύο χριστιανικών ένώσεων τοΰ 
Β' καί τού Α' Γυμνασίου Χαλ- 
κΐδος, πού ϊδρυσε γνωστός προ
οδευτικός καθηγητής, πού καί 
προτοστατεΐ, στό πράγματι χρι
στιανικό έργο πού συντελεΐται, 
άπό τις.δύο αύτές 'Ενώσεις.

*
Μιχάλης Ρόδάς

Σέ ώριμη ήλικία, άλλά τέλεια 
ξαφνικά, χάσαμε μιά μέρα τοΰ 
περασμένου Φλεβάρη (άπό άπι- 
στ(α τήν καρδιάς του) τόν άξέ- 
χαστο Μιχάλη Ροδά.

Ό  Ρόδάς, έπαινετό καί ύπερή- 
φανό αύτοδημιούργημα, είχε 
γεννηθεί στήν Άράχωβα του 
Αίγίου. ”Αν καί ό άρρηκτος δε
σμός του μέ τή Σμύρνη ήταν ή

αιτία πού πολλοί τόν ένόμιζαν 
Σμυρνιό. Πάντως ήτανε Πανελ
ληνίου ένδιαφέροντος καί γ ι’αύ- 
τό τόν κλάψαμε δλοι.

Μέ τό θάνατό του τά έλληνι- 
κά γράμματα χάνουν έναν άπό 
τούς πιό καλούς έργάτες των.

'Η δράση τού Ροδά ύπήρξε 
πολύπλευρη καί άξιοθαύμαστη. 
Δούλεψε στή δημοσιογραφία 
δούλεψε στή λογοτεχνία, δού
λεψε στό θέατρο, δούλεψε στήν 
κριτική, στή μελέτη καί παντού. 
Γ ι’ αύτό καί ό θάνατός του ή
τανε πραγματικά μιά άπώλεια 
Ελληνική.

*
"Ενας άκόμη

Τόν ϊδιο περασμένο μήνα μάς 
ήλθε, άπό τή Ζάκυνθο τώρα, 
τό θλιβερό μήνυμα τοΰ θανάτου 
τοΰ δημοσιογράφου Ά νδρέα 
Άβούρη.

Ό  Άβούρης ήτανε άναμφι- 
σβήτητα ένα λογοτεχνικό ταλέν
το. Δυστυχώς οί άκαρποι τοπι
κοί δημοσιογραφικοί του άγώ- 
νες δέν τόν άφησαν νά πετάξει 
πιό ψηλά καί νά δώσει ολοκλη
ρωμένο έργο.

"Οπως δήποτε τά λίγα ήθο- 
γραψικά διηγήματα πού μάς έ- 
δωσεν θά έπιζήσουν.

*
Παράδειγμα γιά μάς

Μιά δ ιαλεχτή’Αμερικανίδα, ή 
γυναίκα τού Διευθυντοΰ τής 
« ’Αμερικανικής ’Αρχαιολογικής 
Σχολής ’Αθηνών» κ. Όσκάρ 
Μπρονήρ, πέθανε έδώ καί λίγο 
καιρό κάτω στήν ’Αρχαία Κό
ρινθο καί ζήτησε γιά χάρι (πριν 
λίγο άκόμα φύγει άπ’ τόν κό
σμο τούτον γιά πάντα) νά τήν 
θάψουν στό τοπικό νεκροταφείο. 
Έ κεΐ. κοντά στούς ταπεινούς 
καί καταφρονεμένους χωριάτες 
μας, μέ τούς όποιους ε ίχ ε ζή- 
σει τά καλλίτερα χρόνια της κι’ 
είχε άληθινά καί στοργικά ά- 
γαπήσει.

Τούτη ή πράξη τής ξεχωρι
στής αυτής ύπάρξεως τοΰ Νέου 
Κόσμου, δείχνει, γιά μιά άκόμη 
φορά, τήν άμετρη άγάπη της 
γιά τήν Ε λλά δα  καί τόν λαόν 
μας καί ιδιαίτερα γιά τούς τί
μιους δουλευτάδες τής Έλληνι-

κής γής, πού καί πεθαμένη άκό
μα ήβέλε νά τούς συντροφεύει 
καί νά τούς καμαρώνει.

Ή 'Ελληνική ψυχή βαθειά 
συγκινημένη, γιά τοΰτο, άποτίει 
τόν ίερώτερο φόρο τιμής στή 
μνήμη τής άξέχαστης Μπρονήρ, 
τής όποίας ή στοργή καί ή αγά
πη της, γιά τόν Ελληνικό λαό. 
άς γίνει παράδειγμα γιά  μας 
τούς... 'Έλληνες.

Πεζοί ρυθμοί

ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ ΣΤΟ ΛΡΟΜΟ, ΤΗΣ ΖΕΜ

Κουράστηκα στό δρόμο τής 
ζωής.

Τό πέλμα μου πληγώνεται 
στό διάβα.

Καί ή καρδιά μου συντρίβεται 
σάν νά κόβεται τό νήμα τής 
ζωής.

Ναρκωμένη, δπως είμα ι, ά- 
κούω άπόμακρες φωνές νά μέ 
προσκαλοΰνε σέ τόπους μακρυ- 
νους, ονειρεμένους, πού οί πί
κρες τών άνθρώπων δέν κρα
τούνε.

Τις βλέπω ολόλευκες, χαρού
μενες νεράιδες, νάρχονται νά 
μέ πέρνουν στά φτερά τους καί 
μέ χαμόγελο μοΰ λένε κοντά θέ 
νά μοΰ δώσουν τή χαρά τους.

Καί σ ’ ένα σύννεφο μέ πέρ
νουν καί ζώ γιομάτη εύτυχία σέ 
ξωτικά κι’ ολόχρυσα πάλάτιά, 
πού γιόύλια καί γιρλάντες τά 
στολίζουν.

Καί άηδόνια γλυκόλαλα μοΰ 
ψέλνουν τραγούδια, πού γιομί- 
ζουν τήν ψυχή μου παλμούς, ά- 
γάπες, ηδονή καί λήθη.

Λησμόνησα τά πάντα έκεΐ 
κοντά τους, Ξεχάστηκα στήν 
τόση εύτυχία.

Μ’ άλλοίμονο !
Τό ξύπνημα μάς σβύνει τήν 

εύτυχία, πού στά όνειρα μάς 
δίνει.

Ε*ρ. Κβσμαδάχη—Λανβπβώλού

Χαιρετίσματα
θλιμμένα χαιρετίσματα οοΰ στέλνω
μέ τών ονείρων τά φτερά
μιά μέρα λιολουσμένη στή χαρά.

Χωρίς έλπίδα, χωρίς σχοπό.
Ε ΐνα ι βιολί μουγκό 
μέ τις χορδές σπασμένες.

Λημ. Ά ν ί ρ .
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Η Κ ΡΙΤ ΙΚ Η  ΤΟΥ Β ΙΒ Λ ΙΟ Υ
Ν ιχ «ή λ  Γ .  Πετρίδη : 35Π Ο Ν 4 Η.

Στά λοτρ»μέν« Δκόεκάνηβα,
ιτβιάμχτα, Α θ ή να  ΙΉ 8.

'Ένας παληός τοΰ στίχου σμι
λευτής καί τής πέννας έπιδέ- 
ξιος χαριστής, ό Γυμνασιάρχης 
τοΰ θ ', θηλέω ν ’Αθηνών, Πα- 
τριδολάτρης κ. Μιχαήλ Γ. Πε- 
τρίδης, του όποιου ή ένθουσιώ- 
δης μεγάλη Ελληνική καρδιά 
σκιρτάει, σ’ δτι τό ώραΐο καί 
τό Ελληνικό, μάς δίνει τήν 
ΐά ρ α  πάνω καινούργια συλλο
γή του, σέ δύο μεγάλα τυπο
γραφικά φύλλα, σέ κομψότατο 
τόμο καί καλλιτεχνικώτατο τύ
πωμα.

Ό  τόμος τοΰτος π ερ ιέχει: 
έφτά (άς τά ποΰμε) κεφάλαια : 
«Λυτρωμένα Δωδεκάνησα», «έ- 
ορτή έορτών», Στό «Καστελλό- 
ριζο», «Τά Δωδεκάνησα είμα 
στε», «"Υμνος τών Δωδεκανη- 
σίων», «Στό Δωδεκανήσιο "Η 
ρώα τοΰ Μεοολογγιοΰ Δημήτρη 
θέμεληκ καί τό γέρο Ναυτικό».

Ό  κ. Πετρίδης ταχτικός συ
νεργάτης τοΰ μικρόΰ τούτου πε
ριοδικού, δέν έχει βέβαια άνάγ- 
κη τοΰ ίδι,κοΰ μας παρουσιάσμα- 
τος. Εννιά  άλλα ποιητικά καί 
γογοτεχνικά βιβλία του, δύο 
Διδακτικά, καί πλήθος συνερ
γασιών του, σέ σοβαρά περιο
δικά καί έφημερίδες, τόν έχουν 
επιβάλει στόν πνευματικό κό
σμο μας.

Παρά ταΰτα, δμως, δέν θά 
ήτανε άπλή μόνο παράλειψη, 
άν δέν γράφαμα τοΰτες τις 
γραμμές, γιά τήν νέα του συλ
λογή, άλλά καί περιφρόνηση 
γιά έναν πνευματικό σκαπανέα 
τής πατρίδος μας.

Ό  μαστορικός στίχος τοΰ 
γνήσιου τούτου Δωδεκανήσιου 
δέν είνα ι τίποτ’ άλλο άπό τόν 
δυνατό παλμό τής πατριωτικής 
καρδιάς καί τό ^ξεχείλισμα τής 
χαράς τής Δωδεκανησιακής ψυ
χής.

Ά λ λ ’ άς άκούσωμε καλλίτε
ρα* τόν ϊδιο.

ίΐρώτα σέ λίγες γραμμές τοΰ 
π«ζοΰ προλόγου του, καί υστέ
ρα σέ ‘δυό-τρεΐς στροφές άπό 
τά λυτρωμένα Δωδεκάνησά του:

«Ή ταν άνοιξη, σάν ήρθε καί

σέ μάς, τά σκλαβωμένα παιδιά 
τών Δωδεκανήσων, τό π λ ή 
ρ ω μ α  τοΰ Χ ρ ό ν ο υ .  Καί 
κοντά στό Πάσχα, λαμπριάτικα 
καί μεσαπριλιάτικα, σήμαναν 
καί γιά μάς χαρμόσυνα τοΰ 
λυτρωμοΰ τά σήμαντρα». 
! · · · · ·   ....................................
«Σκύβουν οί αιώνες μπρός στήςΛευτεριάς 
τό δαφνοστολισμένο εικονοστάσι.
Τό χιλιονειρεμένο τους προσκύνημα 
στήν ώρα τήν επίσημη εχει φτάσει.
Σέ μεσονύχτι 'Ανάστασης ας ξεχυθούν 
επίγειοι αστερισμοί μέ τά λευκά αγιοκέρια 
καί χείλη άς δοκιμάσουν γλυκασμούς

{ φ ιλ ιώ ν
κ’έγκάρδιο σφίξιμο άς μοιράσουν χέρια».
«Χαρήτε. Ο ί αξημέρωτες νυχτιές ξημέ-

[ ριοσαν
κ’ οί πόθοι ο ί άπιαστοι πιαστήκαν, 
καθώς μέ τής ’Ανάστασης εφέτος τ ’ Ά- 

[ γιοφώς
τά μ«ϋρα μάγια τής Σκλαβιάς λυθήκαν !»

Άντρέα ς ίώντος

Γεροοίμου Στ. Χαλίκια  Σ Ο Υ  ΔΙ-
Α «  Τ Η Ν  Υ Π Ο Σ Χ Ε Σ Ι .  AOfivat,
1W 7.
Πρόκειται περί ένός κομψοΰ 

τόμου άπό 60 καλογραμμένες 
σελίδες, πού τις χαρακτηρίζει ό 
νεανικός ένθουσιασμός καί τό 
πατριωτικό ξεχείλισμα.

Είναι ένα μεγάλο διήγημα, μέ 
πολλά λαογραφικά στοιχεία 
πού ταιριάζει πολύ στήν αυτο
βιογραφία.

Ή γλώσσα του χωρίς νά εΐναι 
αύστηρά λογοτεχνική είναι πο
λύ στρωτή καί διαβάζεται μέ 
εύχαρίστηση.

Ό  τίτλος του χρωστιέται στήν 
ύπόσχεση, πού δίνει ό αύτοβιο- 
γραφούμενος ήρως στήν μάνα 
του, πώς «άν τόν βοηθήσει νά 
φύγει άπό τό νησί του δέν θά 
χαθεί, άλλά θά γίνει άνθρωπος».

Ή ύπόθεση τοΰ έργου τούτου 
άρχίζει άπό τή Ζάκυνθο καί συ
νεχίζεται στήν ’Αθήνα καί στό 
μέσωπο τοΰ πρώτου Παγκο
σμίου Πολέμου, πού ή δόξα στε- 
ραιώνει τά Ελληνόπουλα.

Μέσα σ ’ δλο τό κείμενό του 
κυριαρχεί ό θαυμασμός γιά 
τούς αύτοδημιούργητους καί ό 
ενθουσιασμός καί ή άγάπη πρός 
τήν Πατρίδα καί τόν Ελευθέριο 
Βεν^ζέλο, τοΰ όποιου ό αύτοβιο-

γραφούμενος ήτανε καί εΐναι 
φανατικός θαυμαστής. Ζ.

Ό  Νέβς Πολιτικογε«φυαικί>£ Χ Α Ρ 
Τ Η Σ  Ε Υ Β Ο ΙΑ Σ  καί Ά να το X .
Σ Τ Ε Ρ Ε Α Σ .  ·

Πωλείται είς τά Γραφεία τοΰ 
κ Β. Πλατή έν Χαλκίδι Πλατεία 
'Αγ. Νικολάου Τηλέφ. 3-82 και 
έν Άθήναις όδός , ’Ίωνος 4 τηλ. 
52-672 χονδρικώς τοΐς μετρη- 
τοϊς. Λιανικώς δέ είς δλους τούς 
έκδοτικούς Οίκους καί τά καλά 
βιβλιοπωλεία.

Δέν πρέπει νά λείψη ό ΧΑΡ
ΤΗΣ αύτός άπό κανέτα σπίτι 
ή γραφεϊον Εύβοϊκόν.

Πωλείται έπίσης καί ντυμένος 
μέ ειδικόν ύφασμα, κορνιζαρι- 
σμένος καί λουστραρισμένος 
καλλιτεχνικώτατα.

ΒΙΒΛΙΑ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Έλάβαμε τά περιοδικά « Ε 

λεύθερα Γράμματα», «Μακεδο
νικά Γράμματα», «Κυπριακά 
Γράμματτα», «Διάπλασις τών 
Παίδων», «Οικονομικός Ε ρ ευ 
νητής», «Καπνική Έπιθεώρη- 
σις», «Βιομηχανική Έπιθεώρη- 
σις», «Βωμός» (Πύργου) «Σκΰ- 
ρος», «Φωνή τών Συνεταιρι
σμών», «Συνεταιριστικόν Δελ- 
τίον», «Ποιητική Τέχνη» «Δελ- 
τίονΈλληνικής Μερίμνης»,«Συν
εταιριστήν», «Ήχώ τοΰ Ίονίου» 
κ. ά., καί τάς έφημερίδας « Ε 
θνική Φωνή τώνΆγροτών» Μεσ- 
σηνιακή Ήχώ», «Φωνή τής Γορ- 
τυνίας», «Φωνή τοΰ ’Αγρότου», 
«Μεσσηνία», «Αύγή» Πύργου, 
«Φωνή τοΰ ’Αγρότου» καί «Ά - 
γέννησις» Ζακύνθου, «Ά σπίς», 
Σύρου, «Πανευβοϊκόν Βήμα», 
«Εύβοϊκά Νέα», «Εύβοΐκός Κή- 
ρυξ», «Έφημερίς τών ’Ιθακή
σιων» κ. α.

KxSfc A eutepa

Κυπλοφορεί ή Μεγάλη Εβδομαδιαία 
εφημέριε Ε Ο Χ 1ΚΗ  *1>SfcNH Ί Λ Ν  
Α Γ Ρ Ο Τ Ω Ν  όργανον τής ϊΐανελληνιου
Συνομοσπονδίας Ένώσεων Γεωργικών 
Συνεταιρισμών.



ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ j
“ΕΥΒΟΪΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.. I
Ύ π/νος Δ /τής : Ά ν τ ρ έ χ ς  Ζ ΰ ν τ ο ς  j 
Κατοικία  : Φ αβιέρου 7 - ’Αθήναι j 

Ύπ/νος τυπ/ου■-.· Κ . Π α να γ ιω τίδης :
Κ ατοικία ^ ’Ορφέως 10 -Ν. Σμύρνη :

Σ Υ Μ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ  j

Τόν χρόνο δρ. 10.000 τήν έξαμη- j 
νία δραχ. 5.000.

Γ ιά  τις τράπεζες, οργανισμούς ■ 
κλπ. ή συνδρομή είνα ι διπλή. ■ 

Ο ι διαφημίσεις κατά συμφωνία. :

ΓΕΝΙΚΟ Ι ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ j 
Εύβοιας : Κ α λλισ β. Μ ουατάκας ■ 
Βόλου : Λ ευτ. Π ορτοχά λο γλο υ  ■
Πύργου Η λ ε ία ς  : Τάχπς Δόξας |

"Ενωσις 
Ελλήνω ν Λογοτεχνώ ν

Είς τήν σειράν τών διαλέξεων κάβε 
Τετάρτην τής Ένώσεως Ελλήνων Λογο
τεχνών έγινεν ομιλία τοΰ Προέδρου κ. 
Δημ. Καλογεροπούλου μέ θέμα «Λογο
τεχνικά Προβλήματα» εις τήν αίθουσαν 
τής.«Στέγης Γραμμάτων καί Τεχνών». 
Ό  ομιλητής ήσχολήθη μέ τά κυριώτε- 
ρα δύσκολα ή καί άλυτα ζητήματα τής 
ιδιοφυίας, τοΰ ποιητικού περιβάλλοντος, 
τής αρμονικής συνεργασίας λογικής καί 
αίσθήμοτος, τής γλωσσικής μορφής, τής 
άσαφείας, τών διαφόρων σχολών καί τής 
κυκλοφορίας τοΰ Έ λλ. βιβλίου. Επίσης 
ώμίλησαν ό κ. Δημ. Οικονόμος περί 
τοΰ Πολυβίου Δημητρακοπούλου . καί ό 
κ. Διον. Καλογερόπουλος περί τής Παι
δείας έν Έπτανήσφ καί είδικώτερον 
περί τών Λευκαδίων Σταματέλων.

Καΐά τήν συγκέντρωσιν τών «Έλευ- 
σινίων» τής ιδίας Ένώσεως ώμίλησαν 
ο ί κ. κ· Τ . Μιχαλακέος καί Α. Χατζηϊ- 
ωάννου περί τοΰ ποιητοΰ Γρυπάρη, α
πήγγειλαν δέ ποιήματά τού αί κ. κ. 
Γλυκοφρύδη καί Μ. Δαβαρούκα.

Τά «Εύβοϊκά Γράμματα»

Φ ύλλα τών «Εύβοΐχών Γρα μμά 
των» πω λοΰνται στά κεντρικά β ι
βλ ιο π ω λεία  Α θηνώ ν : Καλλάρου
Σταδίου 38 - -  Βιβλι^χαρτεμποριχή  
Σ τα δίου 51 — Σ τή  Χ αλκίδα στό πρα- 
κτορεΐον Εφ ημ ερ ίδω ν Σιαμέλα, όδός 
Ά βά ντω ν καί στό Βόλο στό Β ιβ λ ι
οπω λείο ’Ayno. Καλοκαιρινού Έ ρ 
μου 152.

Τό ’ Ιόνιον Σ υ μ π ό σ ιο ν

Τό Σ Τ ’ «Ίόνιον Συμπόσ ιον» συνήλ- 
θεν τήν17ην. παρελθόντος/ Φεβρουα- 
ρίου ημέραν Τρίτην κοτΐ ώραν 7.3Q' 
μ. β .  είς  τό έντάΰθά' καί επί τής ό- 
δόΰ Κοραή έστιατόριον «Κω στή». .

Κατ' άρχήν' ό ττροεδρεύών ’Α ντι
πρόεδρος,· Καθηγητής τοΟ, .Π ανεπ ι
στημίου ’ Αθηνών κ. Σ,πΟρος Μ αρι
νάτος έχαιρέτησε μέ ό λ ίγα  έγκάρδια 
λόγια  τά νέα μέλη του Σω ματείου 
καί έδωσεν ϋστερα τόν λόγον είς 
τόν Γενικόν Γραμματέα , δικηγόρον κ. 
Δ ιον. Βούρβαχην, δστίς προέβη είς 
δύο ένδιαψερούσας άνακοινώσεις. 
Πρώτον έτόνισεν τήν επ ιθυμίαν του 
Σω ματείου νά ψανη άρωγόν είς τάς 
τόσας έπ ιτακτικάς άνώγκας τών νη
σιών ,τοΰ Ίονίου.. ’ Ε π ειδή ’ . όμως, 
προσέθεσεν, ό κ. Βούρβαχης, τοΰτο 
σ τερείτα ι οικονομικών πόρων άπε- 
φασίσθη, κατ’ άρχήν, νά δοθοΰν ώ- 
ρισμένες μουσικο-φιλολογικές βρα- 
δυές («Κ εφ αλλονίτικη Βράδυά», «2α- 
κυνθινή Βραδυά» κ.τ.λ.) καί αΐ ε ισ 
πράξεις τών νά διατεθούν διά τόν 
πάρα πάνω σκοπόν. Οί συνδαιτυμό
νες έπεκρότησαν όμοφώνως τήν ώ- 
ραίον αύτήν ιδέαν.

Κατόπιν ό κ. Βούρβαχης λ έγ ε ι δτι 
έξ ενός δημοσιεύματος φαίνεται πώς 
άμελήθη ό έορτασμός τών 150 χρό
νων άπό τής γεννήσεως (1798^-1948) 
τοΰ έθνικοΰ μας Βάρδου Διονυσίου 
ΣολωμοΟ καί προτείνει τόν Πανεπτα- 
νησιακόν τοΰτον έορτασμόν συγκα
λουμένω ν πρός τόν σκοπόν άύτόν, 
δλων τών έπτατησιακών σωματείων!

Ε ις τό σημείον τοΰτο εγε ίρ ετα ι ό 
κ. Ά ν τ . Μ άτεσσις, όστις λ έγ ε ι πώς 
καθόλου δέν ήγνοήθη ή 150 ετηρίς 
τής γεννήσεως τοΰ έθνικοΰ μας ποι- 
ητοΰ δ ιότι ήδη <ό «Σύνδεσμος Ύ πέρ 
Ζακύνθου» συν?ζήτησε τό ζήτημα 
καί άπεφάσισεν έν συμβουλίω  νά γί- 
νη ό έορτασμός τήν 8ην ’Α πριλίου 
κ ι' δτι συνετάχθησαν μάλιστα καί 
τά σχετικά γράμματα πρός τά άλλα  
έπτανησιακά ο ω μ α τεϊα  καί τάς φι- 
λολογικάς ρργανώσεις τής Πρω- 
τευούσης. Καί παρακαλεί ό έορτα
σμός οδτος νά λάβη Π ανελλήνιον 
χαρακτήρα. Ά λ λ *  δμως νά πρωτο
στατήσουν οί έπτανήσιοι δ ιά  τών έν 
Ά θή να ις  Σω ματείω ν των.

Τούς λόγους τούτους τοΰ κ. Ά ν τ . 
Μ άτεσι έκάλυψαν ζωηρά χειροκρο
τήματα.

Κατόπιν λα μβάνει τόν λόγον ό 
προεδρεύων άντιπρόεδρος κ. Μ α ρι
νάτος, δστις λ έγ ε ι δτι λόγω  άσθε- 
νείας τόΰ κ. Λ ίβαθεινοπόύλου κάί 
κω λύματος τοΰ κ. Δ . Ρώμα όμ ιλιτα ί 
τής βραδυάς θά εΤναι ό ϊδ ιο ς  (ό κ. 
Μ αρινδτρς) καί ό Λογοτέχνης κ. Γ  
Κ αββαδίας,

Έ ν  συνεχεία  ό κ. Μ αρινάτος ε ι
σερχόμενος είς τό θέμα τής ομιλίας 
του « Ό  Ιατρός Λούρα$ άπό τό Λ η 
ξούρι e ij τόν Φορτονάτου τού Φ&>- 
οχόλου», διεξήλθεν τοΰτο μετά  θαυ
μαστής δεξιοτεχνίας άποοπάσας τά 
συγχαρητήρια καί τά χειροκροτήμα
τα τών συμποσιαστών. . t ■

Μ ετά όλιγόλεπτον θιακοπήν έλαβε

Ε γκα ίν ια

Τό βράδυ τής 3 3-48 ελατόν χώραν τά 
‘ Εγκαίνια χοΰ νέου επί τών οδών Πατητ 
σίων 34 καί' Σολωμόΰ όδόντ ιατρείου’ ϊης· 
τόσον εϋφήμό}ς γνωστής χειρουργόν ο
δοντιάτρου κ. Τερέζάς ' Παπαδόγια'ννη- 
Ρούβαλη, ,

Ε ίς ταΰτα παρέστη εκλεκτή μερίς τής 
’Αθηναϊκής Κοινωνίας, πολλοί συν'άδέλ-' 
φοι τής  ̂διακεκριμένης έπώτήμονος, διά
φοροι ό'λλοι επιστήμονες ...καί αντιπρό
σωποι τοΰ τύπου.

Μετα ιόν αγιασμόν έρευσεν άφθονη 
σαμπίίνια κ ι’ ΰσιερά τό γλένίι μετέφ£ί>- 
θη είς τό «Κΰλύβι» τοΰ Λαράη, ρτήν- 
Κυψέλη, γιά νά συνεχισΟ^ μέχρι. τών. 
πρώτων προπνών ώρών. . , .

* ·.>·:·
Α λ λ η λ ο γ ρ α φ ία

— Κον Κ. X  α τ ζ η κ ώ V σ τ ά ν τ;η V,'' 
Έντάίι'Ια. Σάς εύχσρισΕοΰμεν θερμά γιά 
τα υπέρ τών «Εύοίκών Γραμμάτων^ /Γα- 
λά σας λόγια. Αύιό άκριβώς επιθυμού
με : νά τά συστένειε στους φίλους σας. 

Τό ποιηματάκι σας καλό.
>— Κον Κ. Κ υ ρ ι α κ ή ν ,  Ένταΰθκ. 

Τό φύλλο σάς έστέλλετο τακτικά οτό γρα; . 
φεϊο σας. “Οπως δήποτε σάς ταχυδρο
μήσαμε μία σειρά καί έκρατήσαμε καί 
σημείωσι τής διευθύνσεως πού μάς γρά-’ 
φετε στό γράμμα σας.

‘ Κον Α. Π ο ρ.,· Βόλον; Έλάβαμεν 
Εύχαριστοΰμεν.

— Κον Φ. Σ κ ο τ . ,  Πειραιά. Έλήφθη- 
σαν καί θερμά σάς εύχαριστοΰμεν^

Κον Δ. Κα ι . ,  Ένταΰθα. ©ά τά 
ποΰμε προφορικώς.

τόν λόγον ό κ. Γ. Καββαδίας, ώ μ ίλή ' 
σας διά τά «Κεφαλονίτικα πάρατσού- 
κλια» ένδιατρίψας είς διάφο,ρα <πρόη 
σωπα τής Κεφαλληνίας, πού έτ ιμ ή ' 
Θησαν μέ παλύ. έξυπνα τιαρατρού' 
κλια . κατενθουσιάσας τούς συνέαι- 
τυμένας.

Τό Σ Τ ’. «Ίόνιον Συμπόσιον» · έτί- 
μησαν διά τής παρουσίας των περ^ 
τά  50 διακεκριμένα μέλη του καί ό 
Στρα τηγός, πρώην ύπουργός κ. Νό- 
της Μπότσαρης μετά του Καθηγήτοΰ 
τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών κ. Γ.· 
Ζώρα. ,

Χεολληνιχά Σομπόοια
Ε λ λ ε ίψ ε ι χώρου σήμερα, στό προ

σεχές, πλήρης περιγρρτφή τών Νεολ- 
ληνικών Συμποσίω ν (Σαββατόβραδα 
τοΰ Τρίκκή).

' ' \
ΔΗΜ.ΚΟΦΦΑΣ I

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ f
ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ :
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