
Γ. Παπανδρέου καί τnν «· Αθnναϊκnνη-

ά πό τήν πλάγια πόρτα της έκκλnσίας ! -

· Α Ιωνία ή. μνήμn σου άθάνατε Λαμπράκη.
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πεδέ.χθn το πλij6ος καi τον διε.υ 
€vvτi, τiic cΆθηναϊκης:. κ. Μπα [ κλο:τζή καi έξrοττασε σέ ζη,τω
κραuγi:ς γιά την έλε.υθφία το() 
Τίιποu καi τον φυλακισμένο 1-
δρvτή της «• Α&ηvαϊκης• κ. 1. 
r. [lα1rαγεωργίοv, 

Ο ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚIΔΗΣ 

·Η σ>οpος εΤvαι στη Μητpόπο
λι ά!<'όμη ΕΤ•vαι νωρiς. Έ 
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νας αιιθρωπος στέκει θλι μμέ
νος. οι παλιοi τον γνωρίζουν. 
Οι νέοι τ&ν ξέρουνε σάv θρυ
λο. Κάποτε συγκλόνιζε το Στά 
δ ι ο, τr'ιν 'Ελλάδα, τά Βαλκ.ά -
νια. ΕΤναι ό Στέλιος Κ�•ριακί. 
δηc. Σ uναθλητη ς καi Φίλος τοu 
Λαμπ,ράκη στη χpuση έποχη 
τοίί 1935 - 40. 'Α.μ ίλητος, 
σκu3ρωπος σuλλογί•ζεται δόξες 
παλιές, ποv ε/jηισε μαζi με τον 
VΕι<ρο πιά σ>uνοολη,-ή του. Δεν 
χ,ρειάζεται μεγάλη πίοεσι γιά 
νά μι�λήση, 

- Εϊμασταν ψί·λοr, λέει με 
ύτrφl)φάνεια, Πάρα πο.λίι ψί - , 
λοι. Τόσα ταξίδια κάνα� μα. 
ζ' Τέλειος ανθρωπος, τέλειος 
φίλος, μεγάλος έπιστ,'Ιμονας. 
Θvσιαζδτ.αν γιά τοίιc άθλη-τές, 
ΕΤ)Ιjε μέσ11 του τήν όλuμπ ιακή 
!δέα. Άκόμσ κα] στο έξωτφι
κο κατώρθων-ε νά μας στέλνη 
δταv κάποιος άτrο μάς άρρ& 
σταινε. Κι' ολο το μέρος του 
άθλητη ί:παιρνε, έvάντ ια στη 
διοί-κησ ι , 

Χαμογελά πι,κρά ό Κυριακί
δης καθώς θvμαται τά ,ταλ ι ά. 
Συνεχίζει. 

-�Ηταv άτrί3ανος. Όπου 
κι' &v τον ε6αζ,ες έρχόταν πρώ 
τος. Τρέξιμο, &λματα, Πανε -
πιστήμιο. Έiμεiς τον 'Π'ειράζα
με δτι &ά τσν ετρωγε ό στί6οc. 
Μάς ε6γαζε ψείη,ς. Πάντα μέσ' 
στους πρώτους φοιτητές 6ρι • 
σκόταν. Κι' ϋστερα ί:γ ι vε πολύ 
καλός γιατρός. Ξεγέννησε το 
πρωτο μου παιδί, τiιν Έλενί -
τσ>α. 

Κvττάζε ι θλιμμένα προς τη 
μεριά της έκκλησίαc. 

- Μ,γάλο κενό αφησ�, σuμ • 
'Π'λη.ρώνει .. _ 

Α TJMHTO δω.Dο στον νεκρό. 
Οι σuμπατοιωτες τοίί Λαμ

πράκη, πού τόν τί•μησαν ζων
τανό, δέν τόν ξέχ.,;σαν, Πάνω 
στο Φέ.ικτρο τοπο9έτησαν ενα 
σακκοuλάκ ι καi λίγα λουλοίι -
δια. Ένα σακκοuλάκι uε y,-�μα 
άπο την Κερασίτσα, την !δ ιαι
τέpα τοv πατρίδα. Παλιότερα 
ό Δροσίνης 'ζη'rοίίσ>ε «μόνο λίγο 
χωμα, χωμα έλληνικό» Στοίί 
Λαμπράκη τον τάφο, μαζi με 
το άθηναίκό, ίιπάοχ,ι τώ,..--σ καi 
χώu.α άπο τiιν Κερααίτσα. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΙ ΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

Η έπιτpοπή των Δι.καιω,μάτων 
τοίί • Ανθcώποv καi τοίί Πο 

λ ί,τοu ι:\,κολοίι3r�σε σwσc�μος τήν 
κηδεία. Έλειπε μόνο δ κ. Τσι 
ρ1μC>κος, ττΟU 5μως ηταν άρ -
ρωστος, δπως άνεκοίνωσε 11Ε 
τ111,,γι,.άφ",μσ του -ποόc την οi
ιc:ογέvεια τcU νεκρΟU. 

Ο κ. ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 

Q κ. Καρδαμάκης ιΤχε πεϊ : 
«"Οσο δεξιώτφα τ6σο κα

λίιτερα». Ό κ. Ροδcπα.ιλος το 
έψι\ρμοσε στήν κηδεία το() Λαιμ 
πpό:Ο<η. Πήγt: κι' [πιaσε τή θέ
σι του ... δεξ·οίί ψόλτη! Ίσως 
θέλησε νά ψάλη κι' σύτος μιά 
ΦΟι?ά, νά 6γσ.λn το αχτ ι τcv. 
Μέχ.οι τώρα τοίί ταψsλναν γ ιά 
τά καιλά οι αλλο, 

Γlάντως rι θέσις εΤχε κι' ε
να αλλο προσόν. Έμοιαζ>c μέ 

ΒΛΕnΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑΝ 
ΕΙΣ ΤΗΝ 7rr, ΣΕλΙΔΑ 
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