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τόσnς; γλίσχρου σuνδρομnς ετnσfας μεν τεσ-

σάρων σελ!vιών. nμε:ρnσfας δε τεσσόρων δn- Η ΚΑΡΔΙΑ 
ναρfων. 

Η βιβλιοιθnκn nμών ε!ναι nτωχn, ινα μn 

είπω κενn. Οι επιστήμονες και εκπαιδευτικοί 

ολlγοι, ή μάλλον οuδεfς. αλλά ευελπισrούμεν, 

ότι n γεtrων nρωτεύοuοο Λεuκωσrα, n nεpf
nou ώραν απέχουσα ευμοιρεf πολλών onou
δofωv εnισmμόνων ανδρών ων τα γενναfα αι

σθήματα και ο προς τα καλά έρως εlναι 

nασlδnλος. θέλει eιι αuταπαρνήσει σπε(Jσει 

προς αρωγι'Ιν και θεραnεrα mς ελλ.Εiψεως 

nμών. ,Θαρρεlτε τοfννν φίλοι κύριοι, θαρρείτε 

"ταχ' αύριον έσετ άμεινον". Και ~ πιστεύσω

μεν αυτατάκτως το αξιοσύcπατον λάι{ιον του 

γλuκυτότοu Ιπαα'J. του eιnόvroc; όnou eισf 

δόο ή τρεις σuνnγμένοι εν τω εμώ πνεύματι 

καγώ ειμf εν μέσω αυτών". Προς ταύτα nόντα 

τα θela και ανθρώπινα ας μn λnσμονΦμεν 

και το τnς nεlρας σοφ(:Ν λόγιον "Συν Αθnνά 

και χεlρα ιdνει• και το δnμώδες "Άn Γιώργn 

βοήθα μου, κoova και au τον πόδα". 

Το nροσωrnκό του αναγνωατnρfοu τ9(ι

τοu εnrrpoπnς σ(ιγκεrrαι εξ ενl/έα μελών Ι'Ίτοι 

rou προέδρου I. nσuλlδou. του ανηnροέ

δροu Γ. Μιχαnλfδοu, του Ταμίοu, Χ. Αντωνιό

δοο, rou γραμματέως Μ. Χ"ΒQσιλΕfοu, του 
εnιμελnτοο Χ.Χ"Μιτσι1 και τω~ συμβούλων 
θ.Ι. ΦραγκΟΟς. Ν. Χ"Γεωργl'οu. ΜΑ Απαλl

δοο και I. ΑντωvιόδαJ". 

Πε:ρισσότερσ νια τις δραατnριότnτeς 

και το ρόλο noo διεδραμότισε: το αvαγνω
ση'ιριο αυτό σm ζωή τnς Κuθραfας μας ε:rναι . 
προς το παρόν όγνωσrα. Ελnfζομε n ιατορι

κn έρευνα να μας δώσει και άλλα ατοΙΧelα 

οπότε και θα εnανέλθομεν 

Έχω τρυφερή καρδιά 

μεσ' τα σrήθn μοο βαθιά 

Ρυθμικά πάντα κτunό 

τπ ζωή μου λες μετρά. 

Δ!Ίιει δόναμn, αντοχή, 

σrο μικρό μοο το κορμ!. 

'Ετοι κάνω ης δουλειές 

κι έχω μέσα μοο χαρές. 

Δυναμώνει το μuαλό, 

πράγματα γιο με σωρό. · 

να μαθοfνω σrο σχολειό· 

και ταν κόσμο ν' αγαπώ. 

Η aγόnn μου auτn 

αγκαλιόζ' όλn τn γn 

και ψnλό ατσν ουρανό 

TCN Πονόγαθο θεό. 

nou μου δfνει aτnv καρδιά 
τnν αγγ~ικn χορό, 

όταν κάνω το καλό 

μέσ' τnν nλόσn Του nou ζω. 

Γεώργιος Κοκι'Ις 
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