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Koù ανατρέχουν εις τβν Μ *
««ανίας
¿ραματικότητβ^ 8α ραδώνα ©i ρήτορες της ήμέ- τέραν άπειλήν της ίστορίας στής είς τά βουνά εϊτε ως προ
της. 'Αντί πανηγυρισμών δια παγανδιστής είς τάς πόλεις,
έβρτάαη μβτ* ¿λίγας ημέρας, ρας, εις τάς Πλαταιάς, είς την
τό ιστορικόν γεγονός, τού ό- είτε ώς σταυρωτής ίερέων εϊώ Ελληνικός λαός, την 25 η ν ϋαλαμίνα... Βλέπουν τούς α- ποιου την έκατοστήν
είκοΜαρτίου. Τ η ν ήμερα ν αύτήν, γώνας των αρχαίων
Ε λ λ ή - στήν έδδόμην έπέτειον άγο- τε ως διαστρεδλωτής δίδασκα
<έδώ καί 127 χρόνια ένας πα- νων πάντοτε αμυντικούς καί •μ,εν, άλλα καθήκοντα περισ·» λος. Νά κτυπηθή αλύπητα καί
πάς χαΐ μία χούφτα Ε λ λ ή ν ω ν πάντοτε ύπέρ τής Ελευθερί- σοτερον έπιτακτικά καί τό- μ ε ©λα τά μέσα καί είς ολας
τάς θέσεις. Αύτός είναι ό πρώ
¡έ|έπλησοαν την άνθρωπότη> ας. ¡Σταματούν είς τόν Παρθε σον, φεύ, όλίγον
εύφρόσυνα τος σκοπός. Ό δεύτερος, ν ά
τα, ¿ιά της αποφάσεως των, νώνα είς τά μνημεία άφθα- μας καλούν είς- συναγερμόν.
γίνη συστηματική διαφώτιση
νά άνακτήαουν την ελευθερί- στου
τέχνης,
ενθυμούνται Τ ά καθήκοντα
νά διασώσω- τής παγκοσμίου κοινής γνώων με τίμημα το αίμα των.
τούς φιλοσόφους, τούς ρήτο- μεν ό,τι οί πρόγονοι μας έ§ηΚαί ¿ςηγέρδηααν κατά του ρας, τούς ποιητας, τούς νομο- σφάλισαν δι' ημάς καί ό,τι μέ μης διά τά γεγονότα τής πατρίδος μας. Συμπατριώτάι, ότέτβ
πανίσχυρου τυράννου, θέτας, τούς θεμελιωτάς
καί τόσας θυσίας έκτοτε διετηρή- ταν γράφετε προς τβύς σ υ γ γ ε
καί έπολέμησαν καί ένίκησαν σκαπανείς τού πολιτισμού ό- σαμεν.
νείς σας τού έξωτερικοΰ, πού
καί έγιναν ελεύθεροι καί έγι- λων των αίώνων καί όλων
στερούνται τής τιμής νά ριψ®
Ή πατρίς κινδυνεύει.
ναν ίνδαλμα των άπανταχοΰ των έθνών.
Εχθροί προαιώνιοι επιβου- κινδυνεύσουν μα$ί σας τήν ύίέλευ&έρων ανθρώπων καί έύω
Μά πριν αρχίσουν αί έορ- λεύονται
την ·, Έλευθερίαν παρξιν τής $ωής των διά τήν
καν μέ τά απαράμιλλα κατορ- ταί,
πριν φωταγωγηθούν Όί μας. Τ ό σημερινόν δράμα εί- 'Ελλάδα, τιμής ύπερόχου καί|
θώματα των καί την αύτοθυ- ναοί καί τελεσθούν αί δοξολοναι είς όλους γνωστόν. Μέ έ- εύγε νους, μή λησμονείτε ν ά
οίαν των τάς λαμπροτέρας σε γ^αι, πριν οί ρήτορες καί άπο- να άπατηλόν σύνθημα καί μέ γράφετε δύο γραμμάς καί νά
λίδας εις την ίστορίαν της αν- λογηταί της συμβολής τού " Ε - τά περισσότερον
άπάνθρωπα υπενθυμίζετε προς αύτους τ ό
θρωπινής αρετής.
θνους μας είς την άνθρωπίνην καί βάρβαρα μέσα επιχειρούν καθήκον καί τό χρέος των νά
"Εκτοτε κάθε τέτοια ί\μέ- πρόοδον εύρεθούν είς τό δ>η νά εκριζώσουν τόν Έ λ λ η ν ι - καταγγέλλουν καί νά αποκαρα, έορτάξει
6 Ελληνισμός
χαρμόσυνοι άντηχούσαν σμόν.
λύπτουν 'είς τούς λαούς τού
καί μα$ί του κάθε πραγματι- άλλοτε οί ε'ίκοσι καί είς κανο
Τ ό πνεύμα αύτοθυσίας πού εξωτερικού ποιά είναι ή ένκός λάτρης της αληθινής Ε - νιοδολισμοί, πού άνήγγελον
οίστρηλάτησε πρό 127 χρόνων νοια καί ή σημασία τού άγώλευθερίας, τηιν έπέτειον
της παντού, την άνατολήν της με τούς προγόνους μας καί ώδή- νος μας.
Εθνικής μας παλιγγενεσίας. γάλης διά την ανθρωπότητα γησεν αύτούς
είς πολεμικά
Διευκολύνατέ τους, κατ' αύ
Οί ρήτορες της ήμέρας, "Ελ- ήμέρας.
τρόπαια παγκοσμίου άκτινοβο τον τόν τρόπον, νά φανούν
ληνες ίι ξένοι, εμπνέονται ά->
"Αλλοτε... 'Αλλά σήμερον; λίας άς καταλάμψη καί τώρα περισσότερον
χρήσιμοι είς
πο τά κατορθώματα της φυ Έ δ ώ έγκειται
ή δραματικό- τάς ψυχάς καί τάς σκέψεις τού *τήν μαχόμενη ν πατρίδα καί
λης, εμπνέοντα» από τά ύψη της των περιστάσεων,
περί συγχρόνου 'Ελληνισμού. Ή ν ω νά δημιουργήσουν όπως ό Έ λ
λ α ί«5εώ«5η, τ<* αίώνια καί α- της όποιας ή άρχή τού άρθρου μένοι ένώπιον της τρομεράς
κατάλυτα,
πού εκίνησα ν είς μας. Αί έφετειναί δολαί ούτε απειλής, μέ τό βλέμμα άπτό ληνισμός τού 1821, τάς λεγεώ
νας των φιλελλήνων πού τότην θυσίαν καί <5Γ αύτης είς είκοσι καί μία θά είναι, ούτε ητα έστραμμένον
προς
τόν σον ¿βάρυναν τότε, είς τήν
την νίκη ν τούς
προγόνου^ χαιρετιστήριοι. 'Ολόκληρος ή κίνδυνον,
άς ύπερβάλωμεν
μας. 'Οραματίζονται ό,τι έκεΐ επικράτεια θά σείεται άπ' ά- τάς δυνάμεις πού μάς άφήκεν πλάστιγγα τού άγώνος.
Ή 'Ελλάς κινδυνεύει. Εύρε
νοι εϊχον όραματισθη καί ψάλ κρου είς άκρον καί τά πυρά άκόμη οκταετής άνισος πάλη
θήτε είς .τάς θέσεις σας«. Ή
(λουν ύμνους καί πλέκουν έγ- <5έν θά είναι όπως άλλοτε ά- καί
άποδλέψωμεν είς δύο 25η Μαρτίου άς γίνη σύνθημα
ικώμια προς ό τι ύψηλόν καί σφαιρα.
«αντικειμενικούς σκοπούς. Νά όλων μας, καί άς μάς έμπνεύώραϊον έχει ό κόσμος ως ποΠρώτη ή Ε λ λ ά ς είς τό μέ- άποκρούσωμεν τόν έχθρόν ο ση είς τόν νέον άγώνα είς τόν
λύτιμο ν κληρονομίαν του Έ λ τωπον^ της 'Ελευθερίας, αντι- που καί ύπό οίανδήποτε μορόποιον άπεδύθηή φυλή μας.
ληνισμοΰ»
μετωπίζει, ακόμη τ η ν φοδερω- φήν έμφανί^εται. Είτε ως ληI. Σ. Κ Α Ε Ι Μ Α Τ Η Σ

ΦΑΡΜΑΚΟΝ Σ2ΤΗΡΙΑΣ
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Οταν είς τ^αλαιότερον φύλτίir
«ΚυθηοαϊκτίΓ Δράσε
AnrrnFλον
της «Κυθηρα^κής
ως» εγραφον διά τόν κίνδυνον
τής έρημώσεως τής νήσου μας,
δεν έτάστευα είς τά γραφόμενά
μου. "Ηθελα μόνον νά κρούσω
τόν κώδωνα του κινδύνου καί
νά σταμοί.ήση τό κακόν τής μεταναστεύσεως,
διά τό όποιον
γρήγορα ή ά ρ γ ά θά ληψθή καί
κυβερνητική ,μέριμνα. Φαίνεται
δέ οτι τά γραφόμενά μου συνεκίνησαν πολλούς, δ ότι πολλοί
είναι
πού μέ έρωίνοΟν ή μου
γράφουν έάν ύπάρχη"φάρμακον
σωτηρίας. Τούς λ έ γ ω , ναί, ύπάρχει.
'Ü τόπος

μας

δεν είναι

άγο-

σ υ ν ε ρ γ ά τ ο υ

υΐόν του εις χο οχολεΐον
διά
μάθη τά αληθινά γράμματα,
να άποκηήση τήν έλληνικήν συνείδησιν καί τόν πατριωτισμόν.
Πολλοί είναι οί Κυϋήριοι υής
.Αμερικής καί τής Αυστραλίας
καίδπού άλλοΟ ζούν, οί όποιοι
είναι είς θέσιν νά κάμουν δ,τι
έκαμεν ό κ. I. Χάρος καί άς
είναι βέβαιοι δτι παρέχουν τήν
μεγαλυτ'έραν
έκδούλευσιν είς
τά τέκνα των, διότι μόνον είς
τόν τόπον των είναι δυνατόν νά
ώφεληθουν
καί ήθικώς
καί
πνευματικώς.
'Αλλά καί οί έν 'Αθήναις καί
Πειραιεΐ διαμένοντες Κυθήριοι
πρέπει νά κάμουν τό ίδιον, έάν
πpocγματικά άγαπουν. τά παιδιά των καί θέλουν νά τά ίδουν
μίοα/ ήμέραν καλούς καί τίμιους άνθρώπους.
Πολλά έχουν
ά κερδίσουν όσοι θά άποφασίσουν νά στείλουν τά παιδιά των
είς <τά έδώ σχολεία μας. Είς
τάς "Αθήνας
καί τόν Πειραιά
κανείς γονεύς δέν ξεύρει.πώς
περνά τήν ή μέρα τό παιδί του

νά

μ α ς

κ . À . I. Ζ Γ Α Η ,

Ιατρού

καί μέ ποίους συναναστρέφεται.
'Αλλά έκτος τής ήθικής καί
πνευματικής μορφώσεως, ή όποια είναι τελειοτέρα, έχει νά
ώφεληθη καί άπό τό θαυμάσιον
κλΐμα " καί τό θαυμασιώτερον
κτίριον του Γυμνασίου,
παρόμοιον τού όποιου έλάχιστα μέρη έχουν. Καί οικονομικώς δμως θά ώφεληθουν, δ'όίτι ό βίος
έδώ είναι άπλούστερος καί εύθηνότερος.
Εμπρός λοιπόν,
άς μιλήση
μέσα μας ό πατριωτισμός καί
τό συμφέρον των παιδιών μας
Ό πατριωτισμός είναι τό πλέον
εύγενές καί έκπολι^ιστικόν συναίσθημα, τό όποιον άνυψώνει
καί άναδεικνύει τόν άνθρωπον
καί είναι ή καλυτέρα κληρονομιά, τήν όποίαν άφίνει είς τό
παιδί του ό γονεύς. Τό παιδί
δέν άνήκει άποκλειστικώς είς
τούς γονείς του, ιτό μεγαλύτερο μέρος άνήκει είς τήν Πατρίδα.
Δ. I. Σ Τ Α Η Σ

νος, έχει φυσικας καλΑονας καί
ώραϊον κΑιμα.
£ΐναι δυνατόν
νά ζήσουν διπλάσιοι άπό τους
οημερινούς κατοίκους καί να
ζήοουν πολύ ευχάριστα, άρκεΐ
νά μάθουν νά έργάζωνται, διότι δεν άρκεΐ νά έργάζεται κανείς, άλλά πρεπει καί νά ξεύρη
νά έργάζειχαι, ώστε ή έργασία
του νά του άποδίδη.
Είδα είς τά Μητάτα άπιδιά, ή
οποία είχε άνω των 150 όκάδων απίδια πρώτης ποιότητος,
αλλά ή·ΐθ μία. Είδα εις Μυρτίδια φυστικιά μέ 20 όκάδας φυστίκια, άλλά ήτο μία καί χω"Ενα θέμα πού τυραννεΐ κυ- ται οί Κυθήριοι — καί έκεΐρίς άρσενικιάν, ,καί τά δύο αύ- ριολεκτικώς
τόν Κυθηραϊκόν νοι άφού λά(οουν προκαταβολιτά δένδρα, καθώς καί ή άμυ- λαόν καί είδικώΚερον τούς έν- κώς τήν άξίαν αών εισιτηρίων
γδοο\.ιά καί ή πορτοκαλλιά καί διαφερομένους
διά νά ταξει- κλείουνθέσιν (Οι^Γ»η(1εείΙ), άή λεμονιά
εύδοκιμουν .εις τόν δεύσουν είς τό έξωτερικόν, εί- ποταμιεύουν /τεράστια ποσά, τά
τόπον μας, άλλά χρειάζεται σύ- ναι ή έξεύρεσις του μέσου με- όποια
καί
έκμεταλλεύονται
στημα, διότι ή γεωργία σήμε- ταβάσεως. Τό θέμα τούτο τυ- άδιαφορουντες
τελείως
έπειρον είναι έπιστημη
καί ήμεΐς ραννεΐ έξ ίσου καί τούς απο- τα διά τό πότε θά άναχωδεν έχομεν άκόμη ξεκολλήσει δήμους
συμπατριώίιας, πού ρήση ό *μετανάσΐ:ης, τοΟ όάπό τό σύστημα τό πρακτικό καλούν
πλησίον, τους
τούς ποιου τό είσιτήριον έχουσιν ήτων προγόνων μας.
πρώτους.
Αί δυσκολίαι ώς δη ένθυλακώσει, λησμονούν Γες
«Καί ΐϊοΐον είναι τό φάρμα- πρός τήν έξεύρεσιν μέσου καί τελείως τό Οι^ΓΒτκΙεο«!.
κον ;» ,μέ έρωτουν. Είς περίπτω ένεκα των όποιων οί συπατριΚαί ό 0^°ψήΦιος μετανάστης
σιν μεγάλης αιμορραγίας, ή ώται μας
ύποβάλλονται είς ύποβάλλεται είς μίοτν άτελείωπρώτη φροντίς του ιατρού εί- τεραστίας δαπάνας, σπατάλην τον άλληλογραφίαν μέ τήν έναι νά σταματήση τήν αίμορ- χρόνου καί ψυχική ν δοκιμασί ταιρίαν, τόν πράκτορα καί τόν
ραγίαν καί κατόπιν νά προ6ή αν πολλάκις, μάς έπέβαλυν νά άπό έκεί ένδιαφερόμενον. Δαείς τήν μετάγγισιν αίματος καί ¿κθέσωμεν
ταξειδεύει,
άναμέν-ι.
άπό τών στηλών πανάς,
τά τονωτικά.
*
σύτών μερικάς
παρατηρήσεις Περνούν έβδομάδες, μήνες καί
Δύο χιλιάδες έ'φυγαν τά τε- μας
καί νά δώσω μεν
πρός παραμένει πάντοτε ύποψήφιος
λευταία δύο Ιτη διά τά διάφο- τούς ένδιαφερομένους ώρ'.σμέ- μετανάστης
καί ποτέ μετανάρα ξένα μέρη άπό 8 έτών £ως νας οδηγίας, τάς όποιας ίίνοι στης.
76 έτών. Τί πηγαίνουν νά κά- τηρήσουν, έλπίζομεν
"Απειρα παράπονα διά τοιδτ.
θϊχ
μουν έκεΐ ;
έξυπηρετηθουν. Κοα* άρχή ν η αύτας περιπτώσεις μάς διετυπώ
Πρέπει νά μάθουν όσοι έιτοι- «Κυθηραΐκή Δράσις» είναι ή θησοίν. Καί λυπούμεθα δτι δέν
μάζονται νά φύγουν, ποία είναι ναντίον του μετανασΓ £ υτικου ύπάρχει χώρος διά νά παρατάή ζωή πού τούς περιμένει καί ρεύματος. *Εν τούτοις, τό ρεύ- ξωμεν έκατοντάδας όνομάτων,
οτι δέν πηγαίνουν είς Παράδει- μα αύτό ύπάρχει καί ένώπιον πού ισχυρίζονται δτι έγιναν θύσον. Πρέπει νά μάθουν οτι φεύ- αύτής τής πραγματικότητος οί ματα τών διαφόρων ξένων έταιγονκες άπό τόν τόπον των, άπό ένο αφερόμενοι άς πυοσεξουν ρ·ών.
τό σπητι των, άπό τήν περιου- τά έξής:
Είς τήν περίπτωσιν
ταύτην,
σίαν των, πού είναι κύριοι, πού
πρός καταβολή ν τής ά^,ίας του
Ό τρόπος πού παρέχει τάς εισιτηρίου, όφείλει ό καταθέείχαν συγγενείς
καί φίλους,
πού είχαν ύπόληψιν, έκεί πού όλιγωτέρας δυσκολίας διά τόν των τά χρήματα νά μήν αρκείείναι ται είς ίτήν προφορικήν μόνον
πηγαίνουν θά είναι ξένοι, χω- ύποψήφιον μετανάστην,
τό συνάλλαγμα ύπόσχεσιν, δτι τό ταξείδιον θά
ρίς μίαν καλημέραν, τό ψωμί νά έχη έδώ
πού θά τρώγουν θά τό κερδί- του εισιτηρίου του. Εις αυτήν πραγματοποιηθή τήν όριζομέ
ζουν μέ πολύν κόπον καί πολ- τήν περίπτωσιν εΐναι έλεύθερος νην ήμέραν,
άλλά νά άπαιτή
λάκις μέ περίφρόνησιν καί ^σι- νά έκλέξη ό ίδιος τό μέσον με- καί νά λαμβάνη ΑΠΑΡΑ1ΤΗγ ά - σιγά χάνουν τήν <γλώσ- ταναστεύσεως (πλοΐον ή άερο- Τ Ω Σ έγγραφον έγγύησιν συνεσαν, τόν πατριωτισμόν των καί πλάνον), πάντοτε δέ τά ειδικά παγόμενη,ν κυρώσεις κα):ά τής
μεταναστευτικά Γραφεία του Εταιρίας είς περίπτωσιν πού ύίσως καί τήν θρησκείαν των.
Άφού σταματήση ή αιμορρα- παρέχουν δλας τάς εύκολίας, παιτιότητι αύτής τό ταξείδιον
τόν δέν πραγματοποιηθή σύμφωνα
γία, θά γίνη ή μετάγγισις. "Ο- διά νά καθορίση ό ίδιος
σοι άπέτυχαν καί γυρίζουν ά- χρόνον τής άναχωρήσεώς του, μέ τήν ύπόσχεσιν της.
Νοιμίζομεν δτι είς τήν περίσωτοι καί περιφρονημένοι, άς ώς καί πάσαν έξυπηρέτησιν διά
γυρίσουν είς τόν τόπον ιτους, ό νά . μήν τόν χάσουν άπό πελά- πτωσιν, κατά τήν όποίαν τό συόποιος θά τούς δεχθη μέ άνοι- την. Δυστυχώς δέν είναι εϋκυ νάλοτγμα δέν εύρίσκεται έν
κτάς άγκάλας ικαί θά τούς δώ- λον πάντοτε ό καλών συγγενή ή 'Ελλάδι, είναι προτιμότερον ό
ση δ,τι χρειάζονται διά νά ζή- φίλον του νά του έμβάση τό άν- καλών μετανάστης νά έμπιστεύ
τίστοιχον συνάλλαγμα,
έπειδή εται είς τόν ίδιον καί διά τήν
σουν.
"
Απαγορεύεται ή έξαγωγή του
Οί άλλοι, οί όποιοι ύπήρξαν άπό ιτούς νόμους τών χωρώ^ έκλογήν τοΟ μέσου μεταναστεύπλέον τυχεροί καί έπέτυχαν νά μεταναστεύσεως. Καί ^άκριβώς σεως (πλοίου ή άεροπλάνου)
καί τόν καθορισμόν του ταξεισχηματίσουν
μίαν περιουσίαν, άπό τοΟ σημείου αύτου
αρχίμέσω του
έάν νομίζουν οτι δέν τούς άρ- ζουν αί ταλαιπωρίαι, τά ¿>ά^α- δ ωτικου Γραφείου,
κεΐ διά νά περάσουν τό ύπόλοι- να καί ή άσύστολος πολλά ΚΙΓ όποιου θά πραγματοποιηθή τό
πον της ζωής των είς τόν τό- έκμετάλλευσις, τής όποιας θύ- ταξείδιον. Δηλαδή ό καλών νά
πον των, άς μιμηθούν τό παρά- ματα γίνονται οί συμπατρ,ώται στέλλη τήν πρόσκλησιν, ,τό δέ
δειγμα του άγνοΰ ποαριώτου κ. μας. Πλεΐσται έταιρίαι έχουσιν είσιτήριον νά τό πληρώνη δπου
Ιωάννου Χάρου άπό τήν Ά ρ - άνταποκριτάς είς τάς χώρας καί δταν τόν είδοποιήση ό καγεντινήν, ό όποιος ήλθε μετά μεταναστεύσεως καί είδικώτε- λούμενος.
Είς τήν περίπτωσιν ταύτην ό
του μεγαλυτέρου
τέκνου του ρον είς τήν Αύστραλίοα/ — διά
^^
ύποψήφιος μετανάστης,
έρχόκαί άφου παρέμεινεν άρκετούς
«...
Ι/μλϊ/ΛΓ ¿\ΛΐΓτΛ>έηονμήνας, άνεχώρησεν άφήσας τόν τήν
όποίαν κυρίως
ένδιαφέρον- μένος κατ άνάγκην εις Αθη-

ΔΙΑ NÁ ΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΙΚΡΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
Είς τό Καψάλι οί προοδευτικοί φίλοι κ. κ. Διονύσιος Πετρόχειλος, 'Αλέξανδρος Βέζος,
Γεώργ. Μουτσάτσος, Γεώργιος
Τριάρχης καί πολλοί άλλοι, έργάζονται πυρετωδώς διά νά κατασκευάσουν είς τόν πίσω γιαλόν άσφαλές μέρος, δπου νά λιμενίζωνται μικρά πλοιάρια έν
ώρςχ τρικυμίας. Πρός τούτο μελετούν νά κατασκευάσουν έκ
νέου παλαιάν προβλήτα, εύρισκομένην άριστερά ώς πρός τόν
είσερχόμενον διά θαλάσσης είς
τόν πίσω γιαλό, ήτις έχει σχεδόν έκ θεμελίων καταστροφή
ξνεκα τής άπό μακρού χρόνου
εγκαταλείψεως.
Πρός οίκονομικήν ένίσχυ'σιν
τής προσπαθείας διατίθενται ήδη τά 50 ^ τ ώ ν έκάστοτε εισπραττομένων λεμβουχικών, ύπο
λογίζεται δμως δτι ή προσπάθεια των άνωτέρω φιλοπροόδων
συμπατριωτών θά τύχη καί γενικωτέρας άναγνωρίσεως_ κα^
βοηθείας, όπότε καί θά φθάση
είς αΐσιον τέρμα.

AIÁ ΝΑ ΟΛΙΓΟΣΤΕΥΣΟΥΝ ΑΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ!
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νας πρός τακτοποίησιν τού διαβαιηρίου του, θά άποτείνεται
είς τά σχετικά μεταναστευτικά
γραφεία, θά όρίζη χρόνον άναχωρήσεως, άναλόγως μέ τας ιδιαιτέρας αύτοΰ συνθήκας, θά
κλείνη θέσιν είς Γραφεΐον τής
έμπιστοσύνης του, άπό τό όποιον θά έχη τάς πλέον ικανοποιητικός έγγυήσεις καί άναλόγως
θά είδοποιή τόν έν Αύστραλια
'καλούντα, όπότε ό τελευταίος
θά ύποβάλλεται μόνον καί μόνον είς τήν δαπάνην.
"Εχοντες πρό όφθαλμών μίαν
άφόρητον κατάστασιν, βλέπο/τες πόσον αίσχράς έκμεταλλεύσεως γίνονται θύματα οί συμπολΐται μας, παρακολουθήσαντες έκ του πλησίον πόσον δραματικός
ήμέρας
διέρχονται
πλείστοι έξ αύτών, έθεωρήσαμεν καθήκον μας νά προβώ μεν
εις τάς άνωτέρω συατάσεις."
Έ ά ν αί όδηγίαι μας τηρηθούν, έάν τάς προσέξουν όσοι
καλούν πλησίον των τούς άνθρώπόυς των, πιστεύομεν άποκατάλύτως δτι ή σημερινή
στασις, έάν δέν θεραπευθη τελείως, πάντως θά βελτιωθη κατά πολύ καί τά βάσανα τών
συμπατριωτών μας θά περιορισθούν 'είς τό έλάχιστόν.
'Ιδιαιτέρως πρέπει νά τονισθή πρός τόν άπόδημον Κυθηραϊκόν κόσμον δτι δέον ν* άπαλλαγή της πλάνης δτι οί κατεργαρέοι έχουσι μόνιυον έδραν
τήν πατρίδα μας. Υπάρχουν κα
τεργαρέοι καί άπατεώνες, περισσότεροι
καί μεγα^υτέρας
όλκής, είς τάς. ξένας λωρας.
Νά μήν αρκεσθούν οΰτε είς
τό ΟηαΓαηάεείΙ τού εισιτηρίου,
πού τούς δίδεται, ούτε είς τό
άπατηλόν «ώλ - ρά'ΓΓ» τών πρακτ^ρειακών άντιπροσώπων τής
πόλεως της διαμονής των. Μόνον άφου λάβουν
ένγράφους
καί ύπευθύνους έ>γυήσεις, δπως άνωτέρω νράφομεν, μόνον
•^ότε νά καταθέσουν τό τίαημα
του
ί
^
^
^
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ί
Μ
η^ίττΧη^
θά" ^
πσαγματο'ποιηθη.
ΤΟ

ΓΥΜΝΑ1ΤΗΡΙΟΝ

Ό γυμνασ τ ής κ. θ . Γορ5οβανάς παρέλαβεν έκ τού Υπουργείου Παιδείας διάφορα όργανα γυμναστικής καί μετέφερε
ταύτα είς τό Γυμνάσιον Κυθήρων.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΑΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΣΕΑΛΟΥ
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ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΙ

) έν BRISBANE
τής Αυστραλίας
οίμιτρώς άποκατεστη μένος συμπατριτης και φίλος κ. Γεώργιος Βασ. Κα
ιμάτης έκ roG χωρίου Δρυμόνας. Ό
ί. Κασιμάτης τυγχάνει άπό τούς πλέ·
φιλοπάτριδας
καί προοδευτικούς
ιετανάστας μας, είναι μέλος του Δ.
,. τής
ΚυΘηραϊκής
"Αδελφότητος
BRISBANE έργάζεται δέ μετά ζήλου
αϊ ένΘουσιασμοΟ διά πάν τ6 κοινωφε
,ές. Είναι έπίσης μόνιμος άντιπρόσω:ος τής «Κυθηραϊκής Δράσεως» συν·
ρέχων τδ δύσκολον έργον αυτής μέ
δλας του τάς δυνάμεις.

ΛΙ

ΟΙ νεαροί δλαστοί
Παναγιώτης καί
Σταύρος, υίοί του έν ROCKVlLLE Ν.
Υ. καλώς ·έγκαταστημένου φίλου μας
κ. Έ μ μ . Π. Στρατηγού, του 6ποίου
ή έθνική καί πατριωτική δράσις πολλάκις μας έχουν άπασχολήσει. ΟΙ νεαροί συμπατριώται σημειώνοντες άπδ
τοϋδε έπίζηλον είς τάς σπουδάς των
έπίδοσιν, καί άναπτυσσόμενοι έλληνοπρεπώς είς τούς κόλπους τής λαμπράς
των οίκογενείας, 0ά άποίουν πολύ ταχέως άξιοι συνεχισταΐ τής πατρικής
άρετής καί έντιμοι φορείς του 'Ελληνικού όνόματος.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Η ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ
Ό βουλευτής μας κ. Δημ. Μαρσέλλος μειτά του έπιλέκτου συμ·
Ό θεοφιλέστα(:ος 'Αρχιεπίττατριακοα μας κ. Μιχ<ιήλ Σεμιτέκολου, προέδρου τής Κυθηροίΐκής Άβελφότητος Νέας Υόρκης, γευματίζοντες είς τό σκοπος Αυστραλίας καί πάσης
«Σ ίιτ-ά-Χόϋ», τό πολυτελέστατον
άμερικανοκυθηρα'ίκόν κέν- Ωκεανίας κ. κ. θεοφύλακτος,
άν<χχωρεΐ έξ 'Αθηνών κατευθυτρον τής κο σμουπόλεως.
νόμενος πρός τήν έν Σύδνεϋ
έδραν του.
Τόν
Σ ε βασμ ιώτατ ο ν, κατά
τήν έν 'Αθήναις παραμονήν του,
έδεξιώθησαν πλεΐσται όρ>ανώσεις καί σωματεία σχέσιν έχοντα μέ τόν Έλληνισμόν τής Αύστραλίας, έν οίς καί τά Κύθηρα
ϊκά πατριωτικά Σωμάτεΐα 'ΑΤοΟ αΙδίσ. οικονόμου ΓΕΩΡΓ.!. ΚΑΤΕΡΗ θηνών —Πειραιώς.
Έ κ τών έπαφών άς έσχον
Έστέ
είλικρινής. μετ* Αύτού οί Κυθήριοι, έν οίς
Ή ειλικρίνεια είς δλας τάς χαρακτήρ.
σχέσεις τής ζωής μας είναι τό Άντίκρύζετε κατάμματα μέ εί- καί ό διευθυντής μας, άπεκόμιπραγματικόν μας
κεφάλαιον. λικρίνειαν τούς άλλους, έαν θέ- σαν τήν πεποίθησιν δτι ή φήμη
'Η ειλικρίνεια είναι έ'κείνη, πού λετε νά σας κυτίτάζουν καί αύ- του σεπτού ίεράρχου ώς τήν με
έπισύρει πόν σεβασμόν καί τήν τοί καί νά σας μετρούν μέ τό ταδίδουν οί "Ελληνες τής Αυέκτίμησιν τών άλλων είς ήμάς ίδιον μέτρον καί νά σας έμπι- στραλίας μεταξύ τών όποιων δι
καί τούς κάμνει νά πιστεύουν στεύωνται. Ή ειλικρίνεια καί ή ήλθε τά πρώτα τής ίερωσύνης
τιμιάτης, λέγει τις τών νεωτέ- του στάδια, ύπολείπεται κατά
είς τόν χαρακτήρα μας.
Είναι άνυπολογίστου άξίας ρων, διευκολύνουν είς πολλάς πολύ τής πραγμοαικότητος^ ήκεφάλαιον τό νά έχωμεν έξη- στενοχώρους περιπτώσεις ένα τις είναι έξόχως κολακευτική
σφαλισμενην τήν έκτίμησιν τών άνθρωπον, ό όποιος μέ δλα τά δι* Αυτόν καί τιμητική διά τήν
συνανθρώπων μας. Ά λ λ ά , βέ- τεχνάσματα, δέν θά κατώρθωνε Έκκλησίαν.
βαια, δέν ή μπορείς νά περι μέ- νά φθάση έκεΐ πού θέλει. Ή
'Απλούς .τούς τρόπους, προνη ς νά σέ έμπιστεύωνται οί άλ- ειλικρίνεια είναι προεγματικόν, σηνής πρός πάντας, μέ τήν καλοι, δταν σύ πρώτος δέν έμπι- μόνιμον καί άνεκτίμηιτον κεφά- λωσύνην καί τήν χριστιανικήν
στεύεσαι τόν έαυτόν σου, καί λαιον. Ελπίζω — έγραφεν ό άρετήν πού ζωγραφίζονται είς
δέν έμαθες νά άκολουθής ευ- Ούάσιγκτων — δτι έχω πάντο- τό πρόσωπόν Του, είναι ό ποιθείαν καί δχι στραβή ν γραμμήν τε τήν άπαιτουμένην σταθερό- μενάρχης πού έπαξίως καταείς .τάς έν τω κόσμω σχέσεις τητα καί άρετήν νά ύποστηρί- λαμβάνει θρόνον πού τόσον έσου καί συναλλοεγάς σου. «Ή ξω δτι θεωρώ τόν τίτλον τοΟ λάμπρυνεν ένας Τιμόθεος.
ειλικρίνεια είναι συνοπτική σο- τιμίου καί ειλικρινούς άνθρώΎποκλινόμενοι ένώπιόν Του
φία», γράφει ό Τσέσίτερφιλδ. που ώς τόν μάλλον έπίζηλον έν εύλαβώς, τού εύχόμεθα κατευό
τω
κόσμφ.
Μεγάλη άλήθεια.
διον μακαρίζοντες τούς έν ΑύΕίναι προτ/ματικώς ,άσοφος
στραλία συμποαριώτας διά τήν
Γ. I. ΚΑΤΕΡΗΣ
έκεΐνος πού νομίζει δτι θά έπι' I ερατικός προϊστάμενος έξαιρετικήν των τύχην νά άποπλεύση διά δολίων μέσων. Δέν
κτήσουν τοιούτον ποιμένα.
καί έφημέριος
είναι δυνατόν νά έξαπατα καΚαλό ταξίδι, Σ εβασμιώτατε.
ΑΟ^'ΝβΙίίΕ ΑΟστραλΙας
νείς έπ* άπειρον τούς άλλους
διά τής άνε^λικρινείας του. θ ά
τόν άντιληφθοΰν μίαν ήμέραν,
άργά ή γρήγορα.
"Αμα άναγνωρισθη δτι είναι άνειλικρινής
καί δόλιος άνθρωπος, θά ύποστή κατ* άνάγ'κην άπομόνωσιν.
θ ά χάση τά ήθικά του κεφάΌ Ελληνισμός τής 'Αλεξανδρείας πεζαι καί ΰλσι αί κοινωνικαί τάξεις
λαια, τά όποια είναι π:ά μόνιδιότι παντού 6 μεταστάς ήτο γνωστός
μα καί πραγματικά κεφάλαια. καί Ιδιαίτατα ό έκεΐ Κυθηραϊκδς κό- καί ή δράσις αύτου έξετιμάτο.
σμος έθρήνησαν κατ* αύτάς διακεκριΣωρεία στεφάνων κατετέθησαν έπί
Ή ειλικρίνεια, γράφει ό Καρ μένον μέλος των. Τόν Άλέξανδρον Δη
λάϋλ, ή βαθεΐα καί άδολος, εί- λα&έρην της γνωστής πατριαρχικής τής σοροΟ του έν οις καί τής «Κυθηραϊκής
Άδελφότητος» έκ μέρους τής
ναι τό πρώτον χαρακτηριστικόν οικογενείας τοΟ Καραβα καί άδελφόν όποιας άπεχαιρέτησε
τόν νεκρόν διά
τοΟ
προέδρου
τής
Άδελψότητος
τών
τών ήρωϊ,κών άνδρών. Δέν είτου κατωτέρω λόγου του, δ γνωστός
έν
Αίγυπτφ
Κυθηρίων,
θανόντα
βτπροναι δυνατόν νά έννοηθη ηρωιλογοτέχνης καί φίλος κ.
Γεώργιος
σμός άνευ ήθικής άνδρείας. Καί όιιτως τήν ΙΟην Φεβρουαρίου.
Έ μ μ . Λουράντος.
Ό μεταστάς, άνήρ σπανίας δράστη
ή άνδρεία αύτή δέν Λ απορεί νά
καί έξόχων προτερημάτων, έΟ ΕΠΙΚΉΔΕΙΟΣ
ύπάρ£η, έάν δέν βασίζεσαι έπί ριότητος
τράπη άπό νεαράς ήλικίας είς τό έτής ειλικρίνειας. Είναι προτιμό- μπόριον καί τήν βιομηχανίαν ΑναδειΌ λόγος του κ. Αουράντου £χει έπί
τερον νά κάμνητε σφάλμοττα μέ χθείς ταχέως καί καταλαβών έξέχου- λέξει ώς έξής:
είλικρίνειαν, παρά νά έπιδιώ- σαν θέσιν μεταξύ του έμποροβιομηχα«Είναι ό πρός τήν αιωνιότητα δρόκετε τό όρθόν διά τών μέσων ά- νικοΟ κόσμου τής Αίγυπτιακής μεγα- μος, άλησμόνητε, 'Αλέξανδρε Δηλαλουπόλεως. "Αλλά δ 'Αλέξανδρος Δη- βέρη, ή μοιραία έξέλιξις καί ή υψηπάτης.
λαβΐρης δέν
ήτο μόνον βιομήχανος λή άποστολή τής έφημέρου έν τω κόΉ έλλειψις ικανότητος καί καί έμπορος. ΤΗτο κατ* έξοχήν άλ- σμφ τούτω ζωής.
γνώσεως πολλάκις συγχωρεί- τρουϊστής, χριστιανός καί συνέτρεχε
»"Οσον καί άν έπιζητήση κανείς \ά
ται, ή άνειλικρίνεια δμως ποτέ. τούς πάσχοντας. Ήγάπα τά Κύθηρα δ φιλοσοφήση έπί τών έγκοσμίων δσον
*Η είλικοίνεια άξίζει περισσό- σον όλίγοι καί ήτο έκ τών Ιδρυτών καί άν προσπαθήση νά δικαιολογήση
τήν πρός τήν αίωνίαν ζωήν άποδημίτερον άπό τά γρήματα. Τό νρή- τής «Κυθηραϊκής Άδελφότητος».
Δι' δλα αύτά καί ό θάνατός του ή· αν, ώς ύψηλήν τοΟ Δημιουργοϋ έπιταιι/γ ε!ναι παίννίον ιτής τύγΥις.
Πολλοί άνθρωποι, σήιαερον πάμ κούσθη ύπό δλους μέ αίσθημα βαθεί- γήν, είναι άδύνατον νά εϋρη λέξεις
ίκανάς, νά έπουλώσουν τόν πόνον καί
πλούτοι, εύρεθησαν τήν "άλλτιν ας όδύνης καί ή κηδεία τοΟ έγένετο τήν
όδύνην, είναι άδύνατον νά μή συΠλήν τών Κυθηρίων και
ήυέοαν εις τήν ψάθαν. Τό γρή- πάνδημος.
τών Ελλήνων τής 'Αλεξανδρείας πού ναντήση τής άνθρωπίνης άδυναμίας
υα δέν είναι τό πραγματικόν ήκολούθησαν τήν έκφοράν αύτοΟ τι- τήν πλημμελή, πνευματική ν καί ψυχικεφάλαιον του άνθοώπου, άλ- μώντες τάς άρετάς του, εις τήν κη- κήν έξαρσιν, έστω καί τήν πλέον φιλο
λά- δ εύθύς καί τίμιος χαρα- δείαν του 'Αλεξάνδρου Δηλαδέρη έ- σοφικήν, διά τής όποίας άμδλύνεγαι ή
κττιρ του.
ξεπροσωπήθη ή Αιγυπτιακή Κυβέρνη· άνθρο)πίνη τοΟ πένθους άδυναμία καί
Χωρίς είλικρίνειαν,
δέν είναι
_
_ σις, τό Διοικητήριον, τά Σωματεία, οί οί κλαυθμοί, καί δικαιολογείται ή έκ
τής προσκαίρου
ζωής μετάστασις,
δυνατόν νά "έννοηθη' Γ'ηθικός Σύλλογοι, τά έπιμελητήρια, al τρά· πρός
τήν αίωνίαν άνατολήν, πρός τήν

Ή ειλικρίνεια
ανωτέρα του χρήματος

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΙ ΑΘΛΟΙ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΑΙΑΝ

ΑΦΊΞΕΙΣ

τσούκλι.
» Σ τ ό Μεσαίωνα ύπήρχε βαφτιστικό
δνσμα ΠεΓτροτράχηλος. Κάποιος άπό τήν άρχοντική οίκογένεια Βαρούχα στήν
Κρήτη λεγότανε Πετροτράχηλος καί φαίνεται πώς τό Πετροτράχηλος τού έμεινε παρατσούκλι κι' έγινε Πετρόχειλος
και ίέμεινε
τό Πετρόχειλος
καί μέ τόν καιρό έγινε έπίθετο στόν κλάδο αύτό τής οίκογενείας αύτής καί άναφέρεται
πώς στά 1250
ένας Μιχαήλ
Πετρόχειλος
(Βαρούχας) είχε φέουδο στό Άμάρι
('Ακολουθεί)

Τ Ο ΨΗΦΙΣΜΑ Τ Η Σ

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

Ή Κυθηραΐκή 'Αδελφότης έξέδωσε
τό κάτωθι ψήφισμα έπί τή άπωλείςί
τοΟ πολυκλαύστου συμπατριώτου:
Τό Δ. Σ. τής έν ΑΙγύπτω Κύθηραϊκής Άδελφότητος, συνελθόν είς έκτα·
κτον συνεδρίασιν έπί τφ άδοκήτφ θανάτω τοΟ άειμνήστου^ Αλεξάνδρου Δηλαδέρη Εγκρίτου μέλους τής Άδελφότητος καί έκ τών ιδρυτών αύτής, άπε·
φάσισε:
Ιον) "Οπως σύσσωμον τό Συμβούλιον παραστή είς τήν κηδείαν αύτοΰ
καί έκφωνηθή κατ* αύτήν έπικήδειος
λόγος ύπό έκπροσώπου τής Άδελφότητος.
2ον) "Οπως διατεθή έκ τοΟ ταμεί·
ου τής Άδελφότητος τόν ηοσάν τών

ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ
ναι δλως έξαιρετικοί. θ ά συντηρή τά κοινωφελή έργα τής
νήσου καί θά πρωτοστατή. είς
τήν δήμιουργίαν νέων τοιούτων
πρός έξυπηρέπησιν τών συμπατριωτών. "Ας προσέξουν λοιπόν
οί απανταχού Κυθήριοι τό νέον
Σωματεΐον καί άς τό συνδράμουν ώστε τό ώραϊον του πρόγραμμα νά γίνη πραγματικό*ης·

Τό

λογικόν

φανάρι

Παρά τάς συστάσεις καί
επικλήσεις μας πρός την λιμενικήν έπιτροπήν νά τοποθέτηση είς τόν λιμένα 'Αγίας
Πελαγίας ένα φανάρι διά νά
βλέπουν έν καιρφ νυκτός, οί
έκεΐθεν διερχόμενοι
έπιβάται, ή κατάστασις συνεχίζεται ή αύτή, παρ' δλον δτι πρό
κείται περί ύποθέσεως πού
δέν θά κοστίση πλέον τών
150.000 δραχμών. Καί διερωτάται κανείς: Τόσον ¿κατάλληλος είναι ό έκπρόσωπος
του λιμένος αύτου, παρά τη
επιτροπή, ώστε νά μή βλέπη
την άνάγκην ή νά τήν βλέπη
μεν άλλά νά άδιαφ"ορή; Διότι είς άλλην περίπτωσιν είχε
καθήκον ό έκπροσωπών τήν
Ά γ ί α ν Πελαγίαν παρά τη Λι
μενική Επιτροπή, νά παραιτηθη, ύποβάλλων άρμοδίως
την διαμαρτυρίαν του, χωρίς
νά άνέχεται τήν παρατηρούμενη ν κατάστασιν.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΑΑΒΕΡΗΣ

άτελεύτητον χαρμόσυνον, πρός τόν
Παντοκράτορα πομπήν,
τήν όδηγοΟσαν είς τους νοερούς άνθοστολίστ'ους
κήπους τών δικαίων «υχών €νθα άπέδρα όδύνη, λύπη καί στεναγμός.
ΝΑΪ*Ι?ΟΜΙΝΕ,
(Αυστραλί- μεν νά κυνηγουμεν κατ* Ιδίαν
»Τής μοιραίας αύτής άδυναμίας ώς
α ς ) , 'Ιανουάριος 1948.
(Του έκαστος, είς τά γύρω τής λί- κοινός καί έγώ θνητός καί μετ' έμοΰ
άνταποκριτοΟ μας).— Τελευ- μνης μέρη, δπου τό κυνήγιον συγγενείς καί φίλοι, γνωστοί καί
ταίως έπεσκέφθησαν τήν πό- άφθονεΐ, ώστε τό βράδυ είχο- συνεργάται καί άνθρωποι κάθε κοινωλιν μας χάριν
κυνηγετικής μεν 47 χήνες, πολλά άγριοπε νικής τάξεως, πού σέ έγνώρισαν, συνειργάσθησαν καί εύηργετήθησαν πολλαπλώς ένδακρεις πρό του άνθοστολίστου φερέτρου σου άδυνατοΟμεν άκό
μη νά πιστεύσωμεν, δτι τόσον γρήγο·
ρα, τόσον έξαφνα, τόσον σκληρά ά
νηρπάγης άπό τάς άγκάλας τής προσφιλούς σου οικογενείας, πού τόσης λα
τρείας έτύγχανες, άπό τήν όμήγυριν
τών άναριθμήτων φίλων σου, τήν όποίαν ή γαλήνιος καί μειδιώσα πάντοτε εύγενική σου μορφή, έπλούτιζε
καί έποίκιλλε χαράς διαρκώς, άπό τήν
μεγάλην άκόμη τής Διεθνούς έμπορι
κής οικογενείας τής 'Αλεξανδρείας,
είς τόν Ιντιμον έμπορικόν όργασμόν,
τής όποίας τόσον έδρασες, τόσα προσ
έφερες καί τόσον συνετέλεσες έπί δε
καετηρίδας όλοκλήρους, κληροδοτών
σήμερον διά του άδοκήτου θανάτου
σου τό παράδειγμα τής τιμιότητος,
έκδρομής
οί καλοί συμ- ρίστερα, δρτυκια, κουνέλια, τής δραστηριότητος καί τοΟ έμποριπατριώται καί φίλοι κ. κ. Έ μ λαγούς καί ¿γεμίσαμε δύο κοΟ δαιμονίου ώς έπισφράγισιν τής
μαν. Μαλάνος ή Λεουσάκης σακκιά μεγάλα. Εκείθεν έπι πολυκυμάντου ζωής σου.
»'Αδυνατεί, δμως έξ ϊσου καί πεάπό τό Συδνεϋ, δ έξάδελφός στρέψαμεν είς τό κατάστημα ρισσότερον
ϊσως δλων ή τών Κυθηρίτου Θεόδωρος 1. Κοντολέων του κ. Ν. Αουράντου δπου μάς ων 'Αδελφότης νά πιστεύση δτι τήν
άπό τό Γουέλιγκτον, Ρεώργ. άνέμενεν πλούσιο γεύμα μεθ' στιγμήν ταύτην, σύ ό 'Αλέξανδρος
Έ μ μ . Καλλίγερος ή Κουρμου δ άνεχώρησαν οί έπισκέπται Δηλαδέρης, τής Πατριαρχικής τών
λής καί Έ μ μ . Τραδασόρος μας έπιστρέψαντες είς τάς έρ Κυθήρων οίκογενείας τών Δηλαδέρηάμφότεροι
έκ τής πόλεως γάσίας των μέ τάς καλυτέ δων, τής όποίας ή πρός τά κοινά
συμδολή ύπήρξε Παγκυθηραϊκή, ΠαΟϋΒΒΟ γενόμενοι δεκτοί με- ρας έντυπώσεις.
νελλήνιος καί διεθνής καί τής όποίας
I. Γ. ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ
ύπήρξες γνήσιον τέκνον, κεϊσαι ένώάπό μέρους
πιον τοΟ έν Άλεξανδρείςί Κυθηραϊκοϋ
τ ? υ υποφαινομένου καί του έκόσμου νεκρός,
καί δτι παύεις άπ'
πισης έδω αριστα έγκατεστη
αύτής τής στιγμής νά συντρέχης καί
Λ ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ έκ Ρώμης, νά καθοδηγής, άκολουθών τήν μεγάμένου φίλου μας κ. Μικολ. Ε.
δπου είχε μεταβή ό βουελυτής λην τής οικογενείας σου παράδοσιν.
Αουράντου.
Μεγάλη ή σημερινή άπώλεια σου'ΑΉ έπιτυχία μας είς τό κυ- μας κ. Γρηγόριος Κασιμάτης.
Α ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ έκ Δωδε- λέξανδρε Δηλαδέρη,, διά τήν εύάριθνήγιον υπήρξε πλήρης.
Είς
μον Τών Κυθηρίων 'Αδελφότητα, καί
μίανμικράν λίμνην ¿τουφεκί- κανήσου δ βουλευτής μας κ. μέγιστον τό έκ του θανάτου σου κεΜαρσέλλος,
δστις
είχε
μεταβή
σαμε ταυτοχρόνως καί οί πέν
νόν, είς τήν Μεγαλούπολιν τής 'Αλετε (ένα πασαρί) καί ¿σκοτώ- έκεΐ διά τάς έορτάς τής ένσω- ξανδρείας καί είς τήν διεθνή οίκογέ·
νειαν γενικώς.
σαμε 25 χήνες. Καί έσυνεχίσα μοΰτώσεως.
»Ή πρός τήν αίωνίαν άνάπαυσιν
καί ζωήν εϊσοδός σου, θά μείνη είς
— "Ως την ώρα του φαγη- μέ τό παρατσούκλι
σώζεται ή μας τό φαεινότερον παράδειγμα του
^Γ,. , - στού
/μ·λΓ. Γιάννη
Γ", Χ,,, νά
,,Λ
Χττί Ckr--rr\ καί
ν έ
C- άλτρουϊσμοΟ, τής άγάπης πρός τόν
τούΓ.άς μπούμε
καί τό παλιόι Α έπίθίετο,
καί τής συμβολής είς έργα
μάθωμε καί τό άποψινό μενού τσι φαίνεται καί τό ποφατσου- πλησίον
εύποιΐας άνώτερα, άλησμόνητα, 'Αλέκλι. ΓιαιτΙ άν ό Μαμαλουκος ξανδρε Δηλαδέρη.
νά κάμωμε δρεξη.
— Δέ μοΰ λές, ό Γιάννης γραφότανε Μαμαλούκος, δέ
»'Εξ όνόματος τής Παγκυθηραϊκής
λέγεται Πετρόχειλος ; Μά ά- θά ξέραμε πές τό Μαμαλου- έν Αίγύπτφ οικογενείας καί δλων δΜοΰ σοι σέ έγνώριζον, σου άπευθύνω τό
κούω
πολλούς Πετρόχειλους. /κος είναι παρατσούκλι.
περνά μάλιστα ή Ιδέα πώς καί υστατον χαίρε, άλησμόνητε 'ΑλέξανΔέν έχει παρατσούκλι ;
είναι παρα- δρε Δηλαδέρη».
— "Εχει.
Λέγεται
Μουγ- τό Πετρόχειλος

ΜΑΣ

Είς άλλην στήλην εύρίσκουν
οί άναγνώσται μας έκκλησιν
τού Παγκυθηράίκού Σωματείου Κοινωφελών "Εργων. Έφιστώμεν ιδιαιτέρως τήν προσοχήν τών συμπατριωτών μας εις
κήν νεοσύστατον ταύτην όργάνωσίν, δχι μόνον διότι ταύτης
προΐσταται ό λευκότερος τών
Κυθηρίων, ό ιατρός κ. Δημ.
Στάης, άλλά καί διότι οί σκοποί ττού Σωματείου τούτου εί-

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ ΠΕΝΘΗ

κείνο είναι ό άγιος Γιάννης, καούν δλα καί τά πρεβάζια
λ_ 5
Il
..i. ..Λ. .
μή μείνη τίποτα άπό τό
στίς
άγριολίεςϊ
Άγριολίες Ω
θάΛ. καί! νά
πη άγριλιές.
Εορτάζει στις σπίτ^ ένός γιατρού, πού οί Κυ29 Αύγούστου καί έ'χω πάει θήριοι αισθάνονται βαθειά τή
δταν ήμουν 19 έτών. Μακάρι χρησιμότητα ηιού γιατρού καί
νά μπορούσαμε νά πάμε καί δέν τόν έχουν σάν ένα έπαγτώρα. Νά θυμηθώ... "Αν καί γελματία, παρά σάν ένα ούρανόσταλτο εύεργέτη τής κοιΤοΟ κ .
Ε Υ Α Γ Γ Ε Α Ο Υ
Π Α Υ Α Ι Ν Η δέν ώφελεΐ.
"Υστερα άπό λίγο ήρθε ή νωνίας. Μελετημένη καί προώρα νά φύγωμε. Στον "Αγιο σεκτική καταστροφή. Φαίνεται κρής. Είναι άπό ιτ,ήν οικογέ(Συνέχεια έκ του προη-'
Ισε πόση άπόστασις ήτανε καί Αία μάς κράτησε ό Φατσέας πώς οί έπιδρομεΐς δέν άνήκαν νεια· τού Μαμαλούκου, πού
γουμένου)
ι ό μάρτυς άπήντησε: « Σ α ν α- στό σπίτι του τό καμένο· καί οτήν Κυθηραΐκή κοινωνία. Μά γνώρισες
στό Καψάλι. Τό
- Κλεοπάτρα, Ιχε ύπ* όψιν πό τήν ξυλοκερατέα τοΟ Σπά- ρημαγμένο
άπό τήν έπιδρο- τότε πώς εύρέθη τόσο μΐσος Μουγκρης τό πήρε ό πατέρας
σου πώς αύριο πρέπει νά σηκω- νια ώ ς τόν άγιο Μάμα».
μή... ποιών ; τών άλλοφύλων; σέ ξένους άνθρώπους, πού δέν του, δέν ξαίρώ πώς. Σου εί— Καί τί έγινε ;
θής πρωΐ, γιά νά μή χάσης τήν
τίποτα προσωπικό μέ πα πώς δλοι έχουν παρατσού"Ισως! "Οπως καί νάναί, έπι- είχαν
—
Δέν
ξαίρω
τί
έγινε.
Ούτε
ευκαιρία νά ίδής ανατολή τού
δρομή άλλοφύλων θά πρέπει τό νοικοκύρη, πού ίσως καί κλια κι' άν δέν είχαν, δέ θά
ήλιου άπό τή θάλασσα πού δέν καί ένδιαφέρει. Ενδιαφέρει ή νά ύποπτεύση κανείς πώς έγι- δέν τόν γνώριζαν ; Κάποτε ί- Ιυ,πορούσαμε νά συνεννοηθούάφέλεια του άγαθού χωρικού, νε. "Αν καί στήν επιδρομή άλ- σως νά έξηγηθη
έ'χεις δή ποτέ.
είναι ό Μα[τό φοβερό με. Πετρόχειλοι
πώς ό δικαστής λοφύλων
Σηκωθήκαμε πρωΐ, άλλά ή πού πίστευε
πρέπει
κανείς νά καί άπίστευτο αύτό φαινόμε- μαλούκος, ό Μπούμπουρας, ό
μπορούσε
νά
ξαίρη
τήν
ξυλοΑνατολή
ήτανε βουρκωμένη
άλφανταστή πώς κάποιος
άπό νο. "Οπως καί νάναι, στενο- Μάνταλος καί πλησμονή
κερατέα τού Σπάνια,
χωρίς τούς έπιδρομεΐς άνάβει στον χωρημένοι μπήκαμε
καί δέν είδαμε τίποτα.
τό άπό- λοι. Πού θά βρίσκαμε νά δια— Δέν πειράζει. Αύτό ¿κει νά έχη ζήσει στά Κύθηρα, και έρεθισμό του gva σπίρτο στό γευμα στό αύτοκίνητο τού Φα- κρίναμε τόν ένα άπό τόν άλλο,
να ^Χΐΐ πετρέλαιο καί δ,τι γίνει καί τσέα καί φύγαμε γιά τή Χώ- άν δέν "εΐχαν παρατσούκλια ;
•πού φαίνεται ε!ναι ό "Αγιος χωρίς, π'ιθανώτατα,
Μάμας.
Κάπου,
δέν ξαίρω φάει χαρουπόπιττα.
φεύγει.
Μά στήν περίσταση ρα, δπου φτάσαμε λίγο νωρί Αύτό γίνεται παντού καί είναι
έκεΐ είναι ό άγιος Αέπου, είναι κάί μιά ξυλοκερα- ος, Αύτό
δπως έγινε έδώ στήν έ Μ α ύ τ ή ή φωτιά έμπήκε ύστερα τερα άπό τήν ώρα του φαγη-1 φυσικό καί άναγκαίο, μά έδώ
τέα.
Λοιιϊόν, στό μονομελές ληνική τό όνομα Λέων. Καί έ- ! άπό μελέτη καί σχέδιο, για νά τού.
'φαίνεται πιό ττολύ, γιατί μαζί
δικαστήριο ό δικαστής έρώτη•
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Γρ. Διατ. 1000 ύπέρ τών πτωχών μελών αύτής είς μνήμην του πολυκλαύστου μέλους της.
3ον) "Οπως τό παρόν ψήφισμα δημοσιευθή είς τάς έφημερίδας.
( Έ κ του Προεδρείου τής Κ. Άδελφότητος) ·
Πρός τήν οίκογένειαν τοϋ μεταστάντος ή «Κυθηραΐκή Δρασις» άπευθύνει θερμά καί έγκάρδια συλλυπητήρια.

ΠΙΠΙΝΑ ΓΑΑΑΝΑΚΗ

Τά ταχυδρομικά
γραφεία
Αιβαδίου, Καρβουνάδων, Ά ρωνιαδίκων καί Καραβά, τά
όποϊα έλειτούργουν πρό του
πολέμου,
διηυκόλυνον τούς
κατοίκους τών ώς άνω περιφερειών καί έσυντόμευον κατά 2—3 ήμέρας τήν λήψιν τής
άλληλογραφίας των. "Ηδη τά
ταχυδρομικά ταύτα γραφεία
δέν λειτουργούν καί οί κάτοι
κοι παρακαλούν τό ύπουργεΐ
ον τών ΤΤΤ νά τά έπανασυστήση. Καί έπειδή διά τήν ίκανοποίησιν του λογικού τού
του αιτήματος δέν χρειάζεται άξία λόγου πίστωσις, έλπίζομεν δτι τό άρμόδιον ύ·
πουργείον θά φροντίση σχετικώς τό ταχύτερον.
"Ας

Ε. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΓΚΡΙΟΑΡΗΣ

δψονται

Πολλά είδη πρώτης άνάγκης έξηφανίσθησαν
τελείως
άπό τήν άγοράν μή προσφερόμενα ούτε είς τήν λεγομένην μαύρην. Καί γράφομεν
«λεγομένην» διότι καθ' ήμάς,
δέν είναι μαύρ.| ή άγορά, άλ
λά μαύρη πίσσα είναι ή κααάστασις. Τό ρύζι, τά ζυιιαρικά καί αύτά άκόμη τά φο·σόΛία σπανίζουν. Ό καφές
πωλείται είς τιμάς άστρονομικάς καί μόνον τό λάδι παραμένει είς τας Ιδίας έξευτε
λιστικάς τιμάς διά νά δλοκλη
ρώνεται ή έξαθλίωσις τώνΚυ
θηρί ω ν
μικροπαραγωγών.
Έ ν τώ μεταξύ τά βιομηχανικά εϊδη, τά είδη ύποδήσεως
καί ό ρουχισμός δέν πλησιάζονται. Οί διάφοροι μεγαλοαρμόδιοι καί μερικοί μεγάλο
καρχαρίαι έν τούτοις εύημεροΰν. Ή άνικανότης καί τ ό
συμφέρον κυβερνούν δυστυχώς τόν δύσμοιρον αύτόν τόπον. "Ας δψωνται oí κακούργοι πού έφεραν τόν Έλληνικόν λαόν είς τήν άνάγκην νά
άνακαλέση άπό τούς τάφους
τούς Κυδερνήτας του.

Προώρως. άφήκε τόν φθαρτόν αύ·
τόν κόσμον καί έξεδήμησεν είς Κύριον ή Πιπίνα Π. Γαλανάκη. Άλλά αϊ
άρεταί της, ή καλωσύνη της, ή εύγένεια τής ψυχής της θά παραμείνουν
πάντοτε είς τήν σκέψιν δσων τήν έγνώρισαν καί ό πρόωρος θάνατός της
θά γεμίζη πάντοτε μέ πόνον ψυχής δλους τούς συγγενείς και τούς φίλους Ό
της. ΑΙωνία αύτής ή μνήμη.
ΣΤΑΥΡΟΣ

αίτημα

«Κήρυξ»

Έποα/εκδιδόμενος
κυκλοφορεί κατ' αύτάς ό «Κυθηραϊκός
Κή'ρυξ» τού φίλου καί συμπατριώτου κ. Σταμάτη Καψάνη,
δικηγόρου καί πολιτευτού. θ ά
περιέχη, κα»Γά τάς πληροφορίας μας υλην έξαιρετικού έν^διαφέροντος, μέ συνεργασίας πλείστον έπιλέκτων πατριωτών διαπρεπόντων είς τά γράμματα
τάς έπισΐήμας καί τά έπαγγέλματα. Διά τής νέας αύτής έξορμήσεώς του, ό κ. Καψάνης, δια
καιόμενος άπό τόν πόθον νά
συνεισφέρη παν τό δυνατόν είς
τήν πρόοδον τού Κυθηοαΐκού
λαού, έπιχειρεΐ νά πληρώση gνα κενόν πού ήτο λίαν αίσθητόν
διά τόν τόπον μας. Etc τήν
προσπάθειάν του, προαπάθειαν
πατριωτικήν καί εύγελη μας εύ
οίσκει θεριαούς ύποστηρικτάς,
δπως πιστεύοιιεν δ!τι θά εϋρη
καί τό σύνολον τών Κυθηρίων.
Τού εύχόμεθα καλήν έπιτυχίαν.

Είς τόν Καραδά άπεδίωσε τήν 21 —
2—48 είς ήλικίαν 89 έτών ό Χαράλαμπος Κρίθαρης, ένα άκριδώς έτος με·
τά τόν θάνατον τής συζύγου του. Ό
μεταστάς ήτο γνωστός είς δλα τά χωρία τής νήσου, έξυπηρετήσας τούς κα
τοίκους ώς σαγματοποιός, έκτελών τό
έπάγγελμά του μέ άκραν εύσυνειδησίαν, προσοχήν καί τέχνην. Ή τ ο άξι
αγάπητος είς τούς συγχωριανούς του
καί σέ δλους δσοι, τόν έγνώρισαν
διότι ήτο χαρακτήρ εύθύς καί άκέραι
ος, άφιλοκερδής, πρωτοστατών καί
λαμδάνων μέρος είς κάθε κοινωφε
λές έργον τοΟ χωρίου, καί είς κάθε
άγαθοεργόν κίνησιν.
Πολλοί χωριανοί του θά τόν θυμοΰν
ται τόν παληό καλό καιρό, τότε πού
στό νησί δέν ύπήρχαν ιατροί, νά έκτελή τά χρέη ίατροΟ. Πάντοτε μέ
τήν πρόθεσιν έξυπηρετήσεως του πά
σχοντος έξετέλει όδοντοϊατρικάς καί
χειρουργικάς έπεμδάσεις,
προσέφερε
δέ άφιλοκερδώς τά φάρμακά του είς
μνήμην τών γονέων του, τήν τσιπού- Τ ά σ φ ά γ ι α
ρα ώς άντισηπτικό καί άλοιφές Ιδικής
Τελευταίως μάς έρωτουν έκ
του κατασκευής.
τής νήσου ποίαν γνώμην έχο*Η σύζυγός του τόν συνέτρεχε είς μεν άναφορικώς μέ τήν άπαδλες τις ώραΐες αύτές άσχολίες του,
γόρευσιν ή μή τής έξαγωγής
γιατί ήταν προικισμένη κ' έκείνη μέ
τό αύτό πνεύμα άνωτερότητος καί άν- έκεΐθεν σφαγίων. Άπαντώμεν
χωρίς δισταγμόν: νά έπιτραθρωπισμου.
Ό μεγάλος καϋμός πού είχαν οί πή ή έξαγωγή άλλά ύπό τόν
μεταστάντες νά δουν τά παιδιά τους δρον δτι τήν διαφοράν τιμής
πού τά εΐχαν στερηθή κατά τόν καιρό θά τήν καρπωθούν οί παραγω
τής κατοχής έξεπληρώθη. Τούς έπρό- γοί καί δχι άποκλειστικώς οί
φθασαν είς τήν ζωή μετά τήν άπελευ κρεοπώλςκι. Πώς θά γίνη αύθέρωσι είναι δέ καί οί τέσσερις φιλοπρόοδοι καί άριστα έγκατεστη μένοι έν τό δέν είναι δύσκολον νά τό
Νά άνατιμηθή τό
Άλεξανδρεία υιοί των
Τριαντάφυλ· εϊπωμεκ
λος, Κωνσταντίνος, 'Ιωάννης καί Χρι- κρέας καί διά τήν έπιτόπιον
κατανάλωσιν καί νά φθάση
στόφορος.
"Ετσι έξεπληρώθη καί ή τελευταία είς τά ίδια έπίπεδα μέ τά λοιέπιθυμία τους καί έφυγαν άφίνοντες πά τρόφιμα καί είδη.
Διότι
στό πέρασμά τους άπ' τή ζωή, μίαν είναι άκατανόητον άληθώςνά
άνάμνησιν ένός ύπ^δϋίγμ.χτικοΰ καί χρειάζωνται
oí παραγωγοί
άξιαγάπητου ζεύγους, πού ήταν γεμάτο καλωσύνη, άς'οπρέπεια καί άγάπη μας μίαν στάνη ν άρνιά διά
νά άποκτήσουν ένα ζεύγος πα
γιά τόν πλησίον.
πούτσια.
Ό θεός νά ιούς άναπαύση.
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
"Αλλοι

θάνανοι

Άπεδίωσεν έν Πειραιεΐ ή Άδαμαντία χήρα Γεωργ. Πασπαλά, τό γένος
Χαραλάμπους Σοφίου, έκλεκτή συμπάτριώτις, πρότυπον άρετής καί καλώσύνης. Τήν κηδείαν της παρηκολούθησεν όλόκληρος ή Κυθηραΐκή παροικία Πειραιώς. Τούς οίκείους της συλλυπούμεθα έγκαρδίως.
θ . ΑΡΧ.
— Άπεδίωσεν είς
Φατσάδικα ή
Στασία Ν. Φατσέα έτών 86, προσφιλής μήτηρ τοΟ έκλεκτοΟ μας φίλου
κ. Σπύρου Φατσέα διαμένοντος είς
Ν. Ύόρκην. Τά τέκνα της συλλυπούμεθα.
— Άπεδίωσεν εις Φράτσια ό Ιερεύς
Μηνάς Μαρέντης.
— Άπεδίωσεν είς Αθήνας ό Κωνσταντίνος Καλλίγερος έτών 35 καί
είς τό χωρίον Στραπόδι ή άδελφή του
Σταματική Καλλιγέρου έτών 33. Τά
άτυχα άδέλφια εΐχον προσδληθή άπό
φυματίωσιν καί λόγω τής πενίας των
δέν ήδύναντο νά ύποδληθοϋν είς τήν
άναγκαίαν θεραπείαν. Τό δράμα τής
μητέρας των ή όποία ούτε άλλα παιδιά έχει ουτε σύζυγον είναι άπό τά
μή έπιδεχόμενα περιγραφήν. Ό θεός
άς τής δίδη ύπομονήν.
— Άπεδίωσεν είς Καστρισιάνικα ό
Κων)νος Άν. Καστρίσιος έτών 80.
— Άπεδίωσεν εις Χώραν ό Δημ. Α.
Φατσέας · συνταξιούχος
τελωνιακός,
έτών 76. Τήν σύζυγον καί τά τέκνα
του θερμώς συλλυπούμεθα
I. Κ.

Ό έκλεκτός μας φίλος κ. 'Ιωάννης
Ά θ . Τζάννες
μετά τής χαριτωμένης
καί εύγενεστάτης κυρίας του Ροζέτας καί τοΟ φιλτάτου μας άδςλφου
του κ. 'Εμμανουήλ Ά θ . Τζάννε, άπό
τό χωρίον Λιβάδι. Οί άνωτέρω διαμένουν είς Ούάσιγκτων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών καί διακρίνονται διά
τά πατριωτικά των αίσθήματα, τήν έπαγγελματικήν των έπίδοσιν καί τό άκέραιον τοΟ χαρακτήρος των, τιμώντες εν τή ξένη τό Κυθηραϊκόν δνομα*
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ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΙ
ΕΚΚΑΗΣΙΙ ΤΟΥ EN ΚΥ0ΗΡΟΙΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΟΝ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΟΕΟΥΛΙΑ
Τό Δωικητικόν Συμβού- αονιστικόν όργανον δλων
τών
λιον^τοΟ «Σωματίου Κοινω- Ι.'υθηρα'ίκών υλικών καί οικονοφελών "Εργων» μας απέ - μικών δυνάμεων δια τήν σκοπιστείλε
προς
δημοσίευσιν μωτέραν και πλέον έπωφελή αΟ
τήν άκόλουθον £κκλησιν:
τών χρησιμοποίησιν καΐ διάθεΠρός τους άπανταχοΟ Κυθη- σιν έν τή Νήσω, ίνα άνταποκριρίους.
θη πρός τόν έν τώ κατασταακώ
'Από πολλού κατέστη έκδη- αύτοΟ όριζόμενον σκοπόν, ήτοι
λος ή έλλειψις συλλογικ;0 τίνος τήν ήθικήν καί ύλικήν βοήθειαν
όργάνου τό όποιον, έδρεΟον έν και ένίσχυσιν τών έν τη Νήσω
τη Νήσω, νά χρησίφίεύη ώς σύν- κοινωφελών έργων καί ιδρυμάδεσμος μείτα των έκτος ταύτης των.
βιούντων Κυθηρίων.
Πόρ:ι του θά είναι αί μηνιαΐΤήν Ιλλειψιν ταύτην
σκοπεί αι ουνδρομαΐ τών μελών του ώς
νά συμπληρώση τό νεοϊδρυθέν καί πάθη ς φύσεως δωρεαί καί
Παγκυ6ηραϊκόν Σωματεΐον Κοι ε'ισφοραί.
νωφελών "Εργων τό όποιον άΚαλουμεν δθεν πάντας τους
ποτελούμενον έξ ένδεκα άντιδπως
προθύμως
προσώπων εκλεγομένων από δ- Κυθηρίους
λην τήν Νήσον 9α διαπκτ.ώνη οπεύσωσι καί ένισχύσωσι τοΰτο
τάς εκάστοτε κοινωφελείς καΐ ¡ήθικώς καί ύλικώς ίνα έπιτευπρωταρχικής γενικής σημασίας >9ή ή άνάπτυξις καί δελτίωσις,
άνάγκας της Μήσ:υ και θα άπο Ι κατά τό δυνατόν, τών κοινωφεφασίζη δια τήν θεραπείαν τού- λ ώ ν της Νήσου έργων.'
των άναλόγως των οικονομικών Έν Κυθήροις τη 1η Μαρτίου
μέσων τά όποΐα έκάστοτε θα 1948.
διαθέτη άποτελουν ουτω τό συν Τό Διοικητικόν Συμβούλιον.

ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΕΠΑΝΗΓΥΡΙΣΑΝ
ΤΗΝ ΕΝΣΟΜ ΑΤΟΣΙΝ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Οί φιλοπρόοδοι
αύτοκινητισταί μας κ. κ. Δ. Βενάρδος καί
Ίωάν. Σάμιος έπεσκ^ύασαν δι*
Ιδίων έξόδων καί διά της προΉ Ιστορική ή μέρα της 7ης
σωπικής έργασίας των δλα τά
κατεστραμμένα σημεία της δη- τρέχοντος καθ' ήν έπεσφραμοσίας δδοΟ άπό τήν γέφυραν γ(σθη ή άπελευθέρωσις τής
Στραποδίου μέχρι της Χώρας. Δωδεκανήσου καί ή ένσωμάτωσις αύτής είς τήν μητέρα
Ε λ λ ά δ α επειτα άπό δουλείΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ
αν τόσων έκατονταετηρίδων,
Πρωτοβουλία τών γνωστών, έπανηνυρίσθη έπαξίως καθ'
μελισσοκόμων κ. κ. Γερασίμου «Χτιασαν τήν νήσον.
λαχανά, Παναγ. Βαμβακάρη, Είς τούς Ιερούς ναούς δλων
Πέτρου ΚομηνοΟ, Γεωργίου Βι- τών κοινοτήτων έτελέσθησαν
δούρα καί Παν. Νοταρα καί τη πάνδημοι δοξολογίαι μέ συμπροθύμω συνδρομή πολλών άλ- μετοχήν τών άρχών, τών Σωλων μελισσοκόμων τοΟ τέως ματείων, τών σχολείων
καί
δήμου Ποταμίων, ήρχισαν αί έρ όλοκλήρου του πληθυσμού.
γασίαι κατασκευής, δρόμου, ό
Τά δημόσια καί ιδιωτικά
όποιος θά συνδέση τό Γερακάδιεκοσμήθηρι με τους σπουδαίους μελισσο- καταστήματα
μέ κλάδους
δάφνης,
τόπους ιού Όρθολίθου καί θά σαν
χρησιμ-εύοη διά τάς μεταφοράς σμυρτου και φοίνικος καί άτών. κυψελών έκεΐ, εις τάς κα- πό πρωίας όλόκληρος ή νήταλλήλους έποχάς.
Ό κατα- σος επλεε είς τήν θάλασσαν
σκευαζόμενος δρόμος θά έχη τής κυανολεύκου. Λόγοι παμήκος 3—4 χιλιομέτρων.
τριωτικού περιεχομένου έξεφωνήθησαν είς δλους
τούς
ναούς μετά τήν δοξολογίαν,
και ή ένσωμάτωσις τών δώδεκα νήσων μέ τήν μητέρα
πατρίδα έπανηγυρίσθη ώς άπαρχή άπελευθερώσεως όλοκλήρου του άλυτρώτου Έ λ λ η
βοτσάλων δραχ. 262.000. Δι' έπισκευ νισμαυ άπό τής 'Ανατολικής
ήν έργαλείων
κοπής πέτρας δραχ.
Ρωμυλίας και τής Βορείου Ή
119.180. Διά προμήθειαν 2 τόν. τσιμέντων δραχ. 434.000. Διά ναΰλον 2 πείρου μέχρι τής μεγαλονήή προστόννων τσιμέντων (έκ Πειραιώς είς σου Κύπρου. Τέλος

ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΕΡΑΝΙΚΗΣ
( Συνέχεια έκ του προηγουμένου)
ΕΣΟΔΑ:
Σεμιτέκολος Μ ι χ α ί,χ δραχ. 22.410.
000. 'Αδελφότης Ντητρόϊτ ("Ερανος)
δραχ. 9.500.000, 'Αδελφότης 'Αγίου
Λουδοβίκου δραχ. 3.400.000, 'Αδελφότης Βαλτιμόρης ("Ερανος)
δραχ.
3.466.800, Στάθης Ιούλιος (έραν.)2.
739.000. 'Αδελφοί Μαζαράκοι(έραν.)
' 1.632. 475. Κοσμάς και Ε. Μεγαλοκο
νόμου δραχ. 600.000, 'Αδελφότης 'Αθηνών δραχ. 250.000, Εϊσφοραί διάφοροι δραχ. 181.000, Κρίτων Δηλαδέρης δραχ. 500.000, Έ ξ έκποιηθέντων υλικών δραχ. 239.100,
'Εκ τό·Λ(?2 'OOS frZ 'X»dg noidlunsirt»! aton
ολον δραχ. 44. 942.875.

ΕΠ1ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ:
Μεσαίος τοίχος διαδρόμου
3,80Χ
6,50 μ, 2) Τοίχος έξωτερικός πρός
Β ' 3,80Χ5,20μ. 3) Πλάξ μπετόν -άρ
μέ διαδρόμου 10X4 μ, 4) Στηθαίον
10X0,30 μ, 5) Σοφίτα δευτέρου όρόφου 2X3 μ' 6) Τοίχος έκ τούδλων
διαδρόμου 3,80X3 μ< 7) Σοβάδες έσωτερικοΟ 642 τετρ. μ. 8) 20 δίεδρα θρανία, 9) 9 ζεύγη παραθυρόφυλλων, 10) 3παράθυρα μετά κουφωμάτων πρός Β ' , 11) 3φύλλα θύρας μεγάλης αίθούσης, 12) 4θύραι
έσωτερικαί μετά κουφωμάτων, μ, 2,
10X0,83 μ, έκάστη, 13) 1 τράπεζα
συνεδριάσεων 2,50X1,10 μ,
14) 1
άρχειοθήκη 1,57X0,90 μ.

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τ Ο Υ
ΔΑΠΑΝΑΙ
Είς Τ.Τ.Τ. Γραφεΐον Κυθήρων δρχ.
32.140. Κατεδάφισις παλαιάς ύδροδεξαμενής 200.000. Διά 78 έργατικά
ήμερομίσθια
(θεμέλια,
μεταφορικά
κ.λ.π.) δραχ. 694.000. Διά 43 τεχνικά ήμερομ. (10 κυβ. τοίχ. πλέον καθορισθέντος, κατασκευή στομίου, βαθμίδων, έπιστρώσεως πλακός, λασπώματος κ.λπ.) 644.500. Διά μεταφορικά (αύτοκίνητον 210 βυτίων ύδατος)
δραχ. 200.000. Διά μεταφορικά (αύτοκίνητον) άμμου, βοτσάλων 34 διαδρομαί δραχ. 679.000. Διά μεταφορικά (αύτοκίνητον) πέτρας 100 κυβ.
μέτρων δραχ. 223.000. Διά μεταφορικά
(άσβεστου όκ.
3447) δραχ.
140.000. Μεταφορικά
(αύτοκίνητον)
2 τον. τσιμέντου δραχ. 20.000. Δι'
άγοράν 3447 όκ. άσβέστου (Δημοπρασία) δραχ. 664.330. Διά φορτωτικά άσβέστου δραχ. 55.000. Διά κοπήν 100 κυβ. μέτρων πέτρας δραχ.
710.000. Διά φωρτωτικά πέτρας δρχ.
124.700. Δι' άγοράν 60
γωνιακών
λίθων δραχ. 54.000. Διά μεταφοράν
60 γωνιακών λίθων
(αύτοκίνητον)
"ψαχ. 67.000. Δι' άγοράν εκρηκτικών
ύλών δραχ. 109.500. Διά φορτωτικά,
έκφορτωτικά τϊμμου, βοτσάλων δραχ.
192.000. Διό φορτωτικά, έκφορτωτικά 2 τον. τσιμέντων δραχ.
57.850.
Διά λεμβουχικό
μεταφοράς άμμου,

Σύνολον δραχ.

16.729.983.

Β'
Κατά τήν περίοδον άπό Αύγουστου
1946 — Φεβρουαρίου 1947 έγένοντο
τά έξης έργα: 1) Κατεδάφισις παλαιάς ύδροδεξαμενής, καταστάσεις άχρήσου, λόγω τών έν αύτϊ)
ρηγμάτων, 2) Άνόρυξις νέων
θεμελίων.
3) Άνέγερσις νέας
ΰδροδεξαμενής,
χωρητικότητος 125 κυβ. μέτρων ύδατος, διαστάσεων 3X7X3.20.

Καψάλιον) δραχ. 80.000. Διά μεταφορικά,καί φορτωτικά
(Πειρ.) τσιμέντων δραχ. 55.000. Διά έκφορτωτι<
κά, μεταφ. (Καψάλι) τσιμέντων δρχ.
32.000. Διά κατασκευήν
120 κυβ.
μέτρων τοίχων συμφώνως προϋπολογισμώ μηχανικού κ. Π. Στάη δραχ.
1.440.000. Διά κατασκευήν
πλακός
ύδροδεξαμενής 8,10 τ.μ. έπΐ 90.000
συμφώνως προϋπολογισμώ κ. Π. Στάη
δραχ. 729.000.Διά κατασκευήν έσωτερικής έπαλείψεως
υδροδεξαμενης
συμφώνως προϋπολογισμώ κ. Π. Στάη
δραχ. 240.000. Δι' άγοράν καρφιών,
κ.λ.π. δραχ. 76.400. Διά μεταφοράν
(αύτοκίνητον)
σιδηροβεργών δραχ.
20.000. Δι' άγοράν 81 κιλών γαλβανισμένης λαμαρίνας δραχ.
354.000.
Διά μεταφορικά, ναΰλον γαλβανισμένης λαμαρίνας δραχ. 27.500.
Διά
κατασκευήν 49 μέτων
ύδροσωλήνων
(Δημοπρασία) δραχ. 337.700.
Διά
φόρους Τελωνείου
Πειραιώς
δραχ.
75.000. Διά φόρους Τελωνείου Κυθήρων δραχ. 48.100. Είς 'Εθνικήν Τρά
πεζαν (έξοφλήτικόν)
δραχ. 19.500.
Διά γραφικήν ϋλην δραχ. 3.200.
Σύνολον δραχ.

Εϊμεθα υποχρεωμένοι ϊνα και διά
του τύπου έκφράσωμεν
τάς θερμάς
μας εύχαριστίας πρός τόν ίατρόν κ.
θεόδωρον Μαρέντην, δστις κατά τάς
ή μέρας της άσθενείας της μητρός μας
δέν ήρκέσθη είς τό σύνηθες έπιστημονικόν ένδιαφέρον και τήν έπαγγελματ'ικήν έπίσκεψιν της άσθενοΰς, άλλά,
κυριολεκτικώς ήγωνίσθη κα'ι έμόχθησεν παρά τήν κλίνην της. Είς τάς
φροντίδας αύτοΰ και μόνον όφείλεται
ή διάσωσίς της άπό βέβαιον θάνατον.
ΤοιοΒτοι έπιστήμονες τιφϋν
τή*
Κοινωνίαν καί ιδιαίτερα τήν Έπιστή·
μην τους. Ευγνώμονες τόν ευχάριστου
μεν.
ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΑΥΛΑΚΗ
Ό Πρόεδρος
τοΰ Ποδοσφαιρικού
'Ομίλου Ποταμού κ. Ν. Α. Κορωναΐος, άπευθύνει
θερμάς
ευχαριστίας
πρός τους κατοίκους
Ποταμοΰ
διά
τήν ένίσχυσιν πού προσφέρουν είς τόν
"Ομιλον. 'Επίσης ό κ. Ν. Α. Κορωναϊος συγχαίρει τόν έκλεκτόν συμπατριώτη ν κ. Π. Κορωναΐον διά τήν έξ
75 δολλαρίων δωρεάν του πρός τούς
άπορους Ποταμού. Ή τ ο τό καλύτερον
μνημόσυνον διά τόν
πολύκλαυστον
πατέρα του.
' Ν. Α. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
ΟΙ μαθηταί, ή Σχολική Έφορεία
καί ό διευθυντής τοΰ σχολείου Πιτσινιανίκων κ. Ν. Π. Κασιμάτης εύχαριστοΰν θερμότατα τόν έκλεκτόν συμπά
τριώτην κ. Εύάγγελον Κων. Κασιμάτην διά τήν πλουσίαν γραφικήν ϋλην
πού άπέστειλεν άπό τόν "Αγ. Λουδο
βίκον τής 'Αμερικής καί ή όποία δι·
ενεμήθη είς τούς μαθητάς τοΰ σχολείου τής ιδιαιτέρας του.
Ή έπιτροπή τοΰ Ί ε ρ ο ΰ Ναού 'Αγίας Παρασκευής Λογοθετιανίκων, διερμηνεύουσα καί τά αισθήματα δλων
τών κατοίκων τής ένορίας,
εύχαρι
στεϊ θερμώς τούς φιλοπάτριδας, φιλο
προόδους καί φιλοθρήσκους συμπατρι·
ώτας βιομηχάνους 'Αδελφούς Κονέλ
λη διά τήν πρός τήν έκκλησίαν δωρε·
άν των μιας καμπάνας τής όποιας έ·
στερεΐτο ό ναός.
Ό πρόεδρος: Ίωάν. Λευθέρης Ιερεύς.
Τά μέλη: Ν. Ε. Μανωλέσος, Π. Μούλος, Ν. Κομπής.
Πρός τό διακεκριμένον καί έπίλεκτον τέκνον τών
Άρωνιαδίκων κ.
Εύσ^ράτιον Γαλάνην, τόν τιμώντα έν
τη ξένη τό Κυθηραϊκόν καί Ελληνικό ν όνομα, τήν σεβαστήν μητέρα του
κ. Μαρίαν 'Νικ. Γαλάνη, τούς φιλανθρώπους καί φιλέλληνας
κατοίκους
τής φιλοξένου καί εύγενοΰς χώρας
Νέας Ζηλανδίας σπεύδω νά διαδηλώσω^ καί νά έκφράσω καί δημοσία έξ
όνόματος
δλων τών εύεργετηθέντων
κατοίκων τά ,μάλλον εύγνώμονα αί-

σθήματα καί τάς Ίιλέον θερμάς εύχαριστίας, διά τ' άποσταλέντα καί δια
νεμηθέντα αύτοϊς άνευ ούδεμιάς έπι
βαρύνσεως, εϊδη ένδύσεως καί ύποδή
σεως (7 κιβώτια).
Ό Διευθυντής
Δημοτικού Σχολείου
Άρωνιαδίκων
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΑΣ1ΜΑΤΗΣ
Ή σχολική έφορεία Μητάτων. διερμηνεύουσα και τήν εύγνωμοσύνη άπάντων τών κατοίκων τής κοινότητος,
εύχαριστεΐ άπό βάθους ψυχής τά έν
Αύστραλία έκλεκτά τέκνα τοΰ χωρίου,
κ. κ. Ίωάν. Β. Πρωτοψάλτην, Άθανάσιον Β. Πρωτοψάλτην καί υίούς Π.
Σκλάβου ή Σαλιβαντέρη, διά τήν έκ
500.000 δραχ. δωρεάν των πρός τό
σχολεΐον διά τής οποίας, κατά τήν
έντολήν των, έπεσκευάσθησαν θρανία,
πίνακες και θύραι. •
'Αγαπητοί συμπατριώται οί χωρία
νοί σας σας εύγνωμο'νοΰν.
( Έ κ τής σχολικής έφορείας Μητάτων)
Ό πρόεδρος της
κοινότητος Κα·
ραβά άπευθύνει τάς θερμάς εύχαρι·
στίας του, καθώς καί τήν έ'κφρασιν
τής εύγνωμοσύνης όλοκλήρου τοΰ πληθυσμού τής κοινότητος πρός τό διακεκριμένον τέκνον "τοΰ χωρίου κ. Παναγιώτην Εύαγγέλου (Ιερέως) Κρίθα
ρην διά τήν έξ 100 λιρών γενναίαν
αύτοΰ είσφοράν πρός τήν γενέτειραν
διά τών όποιων έπεσκευάσθη δ δρόμος
άπό τό Μάρμαρο μέχρι καί πέραν τής
βρύσης Κεραμάρι.
Πατριώται, ώς ό κ. Π. Κρίθαρης
τιμοΰν τόν Καραβάν καί τά Κύθηρα.
Ό πρόεδρος Αριστείδης Διακόπουλος
Τό
Έκκλησιαστικόν
Συμβούλιον
τοΰ ίεροΰ προσκυνήματος «'Αγία Μόνη» θεωρεί καθήκον δπως δημοσία έκφράση τάς άπειρους αύτοΰ εύχαριστίας πρός τόν έν Καλιφορνία Τής 'Αμερικής ίγκριτον συμπατριώτην κ. Παναγιώτην Γ. Στάθην, διά τήν μεγάλην
οίκονομικήν ένίσχυσιν τήν όποίαν προσέφερεν πρός κάλυψιν τών άναγκών
τοΰ καθ' ή μας Ιεροΰ καθιδρύματος.
'Εν Κυθήροις 15 Φεβρουαρίου 1948
Ό Πρόεδρος Έμμ. I. Κοντολέων, Ό
Ταμίας θεμ. Γ. Πετρόχειλος. Τά Μέλη Ί ω ά ν . θ . Τζάννες, Παναγ. Σάμιος καί Νικ. Τριφύλλης.
Τό Έκκλησιαστικόν Συμβούλιον τοΰ
Ιεροΰ προσκυνήματος «'Αγία
Μόνη»
θεωρεί καθήκον, δπως δημοσία έκφρά
ση τάς άπειρους αύτοΰ εύχαρΐστίας,
πρός τήν Κυθηραϊκήν
'Αδελφότητα
«'Αγία Μόνη» έν DETROIT 'Αμερικής
διά τήν μεγίστην οίκονομικήν ένίσχυσιν ήν προσέφερεν πρός τό καθ' ήμας
Ιερόν καθίδρυμα.
Ό πρόεδρος Έ μ μ . I. Κοντολέων, ό
ταμίας θεμ. Πετρόχειλος,
τά μέλη
Ί ω ά ν . Τζάννες Παν. Σάμιρς καί Νικ.
Τριφύλλης.
Πρός τάς οικογενείας,
'Ολυμπίας
Τζωρτζοπούλου, τοΰ υΐοΰ της Θεοδώρου, τής θυγατρός της Κατίνας καί
τοΰ γαμβροΰ της 'Αντωνίου Μουτσάτσου, έκφράζομεν τάς άπειρους εύχαριστίας μας διά τάς περιποιήσεις τών
όποίων έτύχομεν παρ' αύτοΐς κατά
τήν εις Καραβά έκδρομήν μας.
Η ΝΕΟΛΑΆ ΚΕΡΑΜΟΥΤΟΥ
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Ή χαριτωμένη Τσιρινωτοιχούλα Τρή
θυγάτηρ τοΟ
εκλεκτού μας φίλου κ. Σπύρου Ν. Φατσέα και της έριτίμου κυρίας του 'Ελένης, έκ του χωρίου Φατσάδικα.
"Η δίς Φατσέα, έπιμελής καί εύφυεστάτη Απεφοίτησε του γυμνασίου, Ν.
'Υόρκης δπου είναι έγκατεστημένοι οί
γονείς της, βραβευθείσα κατά τάς έπί
διπλώ^ιατι έξετάσεις μέ δύο μετάλλια
και τό τιμητικόν προνόμιον της δωρεάν
φοιτήσεως είς οίανδήποτε τών Ανωτέρων σχολών ήθελε έκλέξει. "Ανάλογον
έπίδοσιν είς τά μαθήματα παρουσιάζει
και ή μικρότερα άδελφή της Κατίνα,
μαθήτρια του γυμνασίου.
Τοιουτοτρόπως διά της έπιμελείας
των και τοΰ έξόχου πνεύματος μέ τό
όποιον τάς έπροίκισεν ή φύσις , αί δεσποινίδες Σπύρου Φατσέα θά έχουν εΰρύ μέλλ'ον τιμητικόν δι' αύτάς και έπισύρον τιμήν διά τόν τόπον μας.
ΕΟγε το^ς.

'Αρραβώνες
Τήν έσπέραν τών Χριστουγέννων κοΛ
έν μέσω χαρμοσύνου συγκεντρώσεως
ήρραδωνίσθησαν έν Τράγκτ) τής Αύστραλίας ό έκλεκτός νέος Έ μ μ . θΤραδασάρος έκ του χωρίου Σκουλιάνικα μετά τής χαριτωμένης έκ Καραβά Τσιριγωτοπούλας Μαρίας Παναγιώτου Σπάγγου.
Παρετέθη πλούσιον
νεΟμα είς δ παρεκάθησαν πλείστοι
προσκεκλημένοι
μεταξύ τών όποίων
καί οί κ. κ. Ί ω ά ν . Καλλίγερος ή
Κουρμουλής οικογενειακώς
μετά του
άδελφου του Γεωργίου, 'Ιωάννης Κομηνός ή Σπάνιας οίκογενειακώς καί
μετά του άδελφου του Γεωργίου, 'Ιωάννης Σάμιος οικογενειακώς,
Δημήτριος Τσαούσης οίκογενειακώς
και
μετά του άδελφου του Βρεττου καί
τοΟ άνηψιοΰ του Γεωργίου Σαμίου,
Νικόλαος Λουράντος, "Ιωάννης Γιαννιώτης, Ί ω ά ν , Καλλίγερος, οί κ. κ.
Κορώνης, Καψάνης, Σοφίος μετά του
υΐοΰ του, Τζωρτζόπουλος καί πλείστοι
άλλοι.
Ό κύριος και ή κυρία Παναγιώτου
Σπάγγου, είς τήν οίκίαν τών όποίων
έγένετο ή χαρμόσυνος τελετή κατέδαλον κάθε φροντίδα διά νά εύχαριστήσουν τούς πολυαρίθμους προσκεκλημένους πού έτίμησαν τούς άρραδώνας της άγαπημένης των κόρης καί
πραγματικώς τόση ήτο ή περιποίησις
καί ή άφθονία δλων, ώστε πάντες Απεκόμισαν τάς ώραιοτέρας έντυπώσεις.
Πρός τό εύτυχές ζεΟγος τών μελλονύμφων εύχόμεθα πασαν
εύτυχίαν
καί ταχεΐαν τήν στέψιν.
I. Γ. ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ
— Ό έν ΙίΟΟΗΑΜΡΤΟΝ της Αύστραλίας λαμπρώς
Αποκατεστημένος
συμπατριώτης κ. Θεόδωρος Καστρίσιος καί ή δίς Φανή Α. Κασιμάτη ήρραδωνίσθησαν. θερμά συγχαριτήρια.
θ . Γ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
— ΠαΟλος
I. Βενέρης — 'Ελένη
Κασιμάτη ήρραδωνίσθησαν
εις Δρυμώνα.
,
— Έ μ μ . Μ. Κασιμάτης έκ Καρβουνάδων — Φωτεινή Α. Λουράντου ήρραδωνίσθησαν εις Λουραντιάνικα.
6

Γεννήσεις
"Ετεκεν αΙσίως θήλυ είς Λονδΐνον
ή έγγονή τοΟ έπιφανοΰς συμπατριώτου
μας καί έκλεκτού συνεργάτου
τής
«Κυθηραϊκής
Δράσεως»
κ.
Δημ.
Στάη, κυρία "Εδη Οικονόμου. Πρός
τούς εύτυχεΐς γονείς τούς πάππους καί
τόν δίς πάππον κ. Στάην εύχζμεθα
νά τούς ζήση.
— Πρός τόν άγαπητόν μου κουμπάρον Κώσταν Άλφιέρην έπί τη Αποκτήσει τού πρώτου τέκνου του, είς ΗΟΡΡΤΟ\νΝ τής Αύστραλίας Απευθύνομεν έγκαρδίους εύχάς.
Οικογένεια θ . ΠΟΤΗΡΗ
— Ή κ. Ειρήνη Ίωάν. Τρίφυλλη
ετεκεν είς Τριφυλλιάνικα θήλυ.
— Ε λ έ ν η Φ. Λιγοψυχάκη καί Μαρία θ· Κατσανεδάκη έτεκον εις 'Αντικύθηρα θήλεα.
—Μαρία Ε. Κατσιπατάκη Ιτεκεν
είς'Αντικύθηρα άρρεν.
— Ή κ. Ντίντα Εύαγ. Τσιγγούνη,
γεωπόνου έτεκεν είς Ρέθυμνον Κρήτης
άρρεν.
Νά τούς ζήση Ν. Φ.
— Ή κ. Άργυρώ θ . Κασιμάτη Iτεκεν είς εΚραμουτό άρρεν.
— Ή κ. ΕΙρήνη Α. Βέζου Ιτεκεν
είς Καψάλι θήλυ.
— Ή κ. Εύγενία Λ. Βέζου Ετεκεν
είς Χώραν άρρεν.
— "Ετεκεν είς Ποταμόν άρρεν ή κ.
Χρυσώ Π. Σοφίου.
— "Ετεκεν δίδυμα άρρεν καί θήλυ,
είς Άγίαν Πελαγίαν ή κ. Μαρία Γ.
Σουρή.
}
— "Ετεκεν εις *Αγ. Πελαγίαν άρρεν ή κ. Χαϊδούλα I. Πρινέα.
— "Ετεκεν είς Σύδνεϋ της Αύστραλίας άρρεν ή κ. Άννίτσα
Εύαγγ.
Σκλάβου έκ του χωρίου Μητάχα.
— "Ετεκεν είς Ντουριάνικα άρρεν
ή σύζυγος τοΟ κ. Γ. Πετροπούλου.
— Έ τ ε κ ο ν είς Μητάτα ή κ. Κατίνα
Π. ΦυροΟ, Ε λ έ ν η Π. Χανιώτη και
Μαρία Αλ. Φυροδ θήλεα, ή κ. Άργυρώ θ . Κασιμάτη άρρεν.

Πρόοδοι

X.A.TEPAKITHESYIOI

Τό Κεντρικόν Κατάστημα Σιδηρικών Χ. Α. ΓΕΡΑΚ1ΤΗΣ
καί ΥΙΟΙ
άνοικοδομηθέν,ήρξατο έκ νέου τών έργασιών του έν Πειραιεΐ.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΑΩΝ

Χ. Α. Γ Ε Ρ Α Κ Ι Τ Η Σ & ΥΙΟΙ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Ά κτή Ποσειδώνος 34
τηλ. 40187.
ΥΠ)ΜΑ

ΑΘΗΝΩΝ: 'Αθηνάς

14 Τηλέφ. 32534

"Ετος Ιδρύσεως 1897

"Η Σχολική Έφορεία Ποταμού, θεωρεί έπιδεδλημένον καθήκον δπως καί
δημοσία έκφράση τάς θερμάς της εύ·
χαριστίας πρός τόν λίαν
άγαπητόν
μας κ. Έ μ μ . Σπυρ.
Μεγαλοκονόμον
διά τάς ένεργείας του έπί της Ατελούς εισαγωγής τών ί,πό τοΟ γνωστού
συμπατριώτου μας κ. Φιλίππου Μέλιτα Αποσταλέντων έξ 'Αμερικής πρός
τό σχολεΐον μας Ραδιοφώνου καί σημαίας.
"Ας σημειωθή δτι ό κ. Μεγαλοκονόμος πλήν τών ένεργειών του διέθεσε Αφ' έαυτοΟ καί Ιξοδα, διά τήν άνω ύπόθεσιν δραχμάς
έόδομήκον^α
χιλιάδας ( 7 0 . 0 0 0 ) .
"Ας σημειωθή άκομη δτι δέν είναι
ή πρώτη φοοά πού ό κ. Μεγαλοκονόμος μάς φαίνεται πολλαπλώς χρήοιμος. Τόν εύγνωμονοΟμεν καί τοΰ εύχόμεθα ύγείαν έη' άγαθώ τ5^ς κοινωνίας μας.
Ή Σχολική Εφορεία Δημοτικοί) Σχολείου Ποταμού

Αναζητήσεις
Ό αίδεσιμώτατος έφημέριος Αντικυθήρων Φραγ. Χαρχαλάκης, Αγνοών
πού εύρίσκεται ό Αδελφός του ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ, παρακα
λεϊ πάντα γνωρίζοντα περί αύτοϋ, νά
γράφη εις τόν αίδεσιμώτατον ή είς
τήν έφημερίδα μας.
Ο
Αναζητούμενος Νικολ. Διον.
Χαρχαλάκης διέμενε πρό πολλών έ·
τών είς Ν. Ύόρκην.
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Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
H ΓΕΚ ΣΥΝΕΑΕΥΣΙΣΚΑΊ Α.
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣ
•Η Βιβλιοθήκη *ου
σίου Κυθήρων
πλουτισθεισα
μέ άρκετούς τόμους
ΧΡΊ^"
μων βιβλίων, τόσον άπό δωρεάς φιλο μουσών ίδιωτων, όσον και παρά του του υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας, ηρχισε τήν λειτουργίαν της. _
Ή Έρανική 'Επιτροπή του
Γυμνάσιου Κυθήρων, έπειγομένη νά έκδώση τόν άπολογισμόν του έργου της, και άδυνατούσα
λόγω
ελλείψεως
χρημάτων νά άναλάβη τήν άνέγερσιν του μόνου έναπομενοντος έργου, ήτοι τοΟ μανδροτοίχου
του
Γυμνάσιου,
προέβη εις την διάθεσιν του
είς χείρας της μικρού χρημ<*
τικοΟ ύπολοίπου δαπανησασα
τούτο διά
την προμήθειαν
και μεταφοράν 120 κυβικών
μέτρων πέτρας, τήν όποιαν
και παρέδωσε ήδη είς τήν
σχολικήν τοΰ Γυμνάσιου t φορείαν.
0
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Πληροφορούμεθα
ότι
τά
κοινοτικόν Συμβούλιον Κυθήρων άπεφάσισε νά ζητήση από τήν Νομαρχίαν 'Αττικής
Τό
Έ κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ό ν Συμ.τήν κατάργησιν του εισαγωδούλιον τοΟ l£po0 ναοΟ Σωγικού φόρου έκ τοΰ λιμένος
τήρ Χριστός, τοΟ χωρίου ΚεΚαψαλίου.
ραμουτό μας άνακοινοι
τα
άκόλουθα:
Πρωτοβουλία τοΟ φιλοθρησκου καί προοδευτικού συμπατριώτου
κ. 'Ανδρέου Πέτρου
Κασιμάτη
διενηργήθη
είς
Άμερικήν
έρανος ύπέρ
τοΰ άνωτέρω ίεροΰ ναοΟ όστις άπέδωκεν μέχρι σ τ ι γ μ ή ς
150 δ ο λ λ ά ρ ι α προσφερθέντα
προθύμως
ώς έ ξ η ς :
Ανδρ.
Πέτρ. Κασιμάτης δολ. 22, Γ.
Πετρ. Κασιμάτης
δ. 20, Ν,
Πέτρ. Κασιμάτης δ. 10, Ά ν τ .
Έ μ . Κασιμάτης δ. 10, θ . Π.
Λεοντσίνης δ. 10, Γ.
Χαρατζάς δ. 10, Ε μ μ . Γ. Κασιμάτης δ. 5, Έ μ μ . Ά ν τ . Κασιμάτης δ. 5, Χρίστος Έ μ μ . Σουρής δ. 5, Έ μ μ . Π. Λεοντσίνης
δ. 3, Ί ω ά ν . Π. Λεοντσίνης δ.
2, Έ μ μ . Π. Λεοντσίνης δ. 2,
Γ. Π. Πετρόχειλος δ. 2' Γρη-

Τό έκλεκτόν ζεύγος τών
νεονύμφων
Σπυρ. Άντ. Κοντολέων — Κατίνα Σωτηρίου τών όποίων τούς γάμους τελεσθέντας μετά πολλής λαμπρότητος
είς Ν. Ύόρκην
έδημοσιεύσαμεν είς
προηγούμενον φύλλον.

Σ-αγμιότυπον άπό τήν τελετήν
τής στέψεως τοΟ έκλεκτού
μας φίλου κ. Ι ω ά ν ν ο υ Ν. Φατσέα μετά τής χαριτωμένης
δίδος
Φανής
Καργαδούρου,
τών όποίων τούς γάμους τελεσθέντας είς Άλεξάνδρεκχν,
άνεκοινώσαμεν είς προηγούμενον φύλλον

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ. Βαπτίσεις
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ

Ή κ. Σοφία Γ. Πλουμίδη, έδάπτισε
τό κοριτσάκι του κ. Φ. Λιγοψυχάκη
όνομάσασα αύτό Μαρίναν.
— Ή κ. Σοφία Μεγαλοκονόμου έείς Τσακαλαρία τό άγοράκι
NARROMINE
Αύστραλίας, βάπτισε
ίοΰ κ. Γ.Ε. Δευτερέδου
όνομάσασα
Φεβρουάριος.
(ΤοΟ άνταιτο- αύτό 'Εμμανουήλ.
κριτοΟ μας).— Τελευταίως έ— Ή κυρία Τριανταφυλλιά θ . Πετελέσθησαν ε ίς Σύδνεϋ και τροχείλου έδάπτισεν είς Πειραιά, τό
είς τήν μεγαλοπρεπή οίκίαν κοριτσάκι τοΟ κ. Γ. Λ. Κασιμάτι, έτου έγκριτου
συμπατριώτου μπόρου, όνομάσασα αύτό Σταματίναν.
Ό κ. Νίκος Τσαούχης ¿βάπτισε
μας κ. Κοσμά Ίακώδου Κασι είς—Κοντολιάνικα
τό κοριτσάκι τοΟ κ.
μάτη (Αντιπροσώπου της «Κυ Π. Βάρδα όνομάσας αύτό Κυριακούθηραϊκής
Δ ρ άσ ε ω ς ) ,
ο ί λαν.
Σπ. Μασσέλος,
γάμοι τοΟ έκλεκτού φίλου κ. - — Ό κ. Ί ω ά ν .
¿βάπτισε είς ΒιαράΒασιλείου
Έμμ.
Τραδασά- δημοδιδάσκαλος,
δικα τό κοριτσάκι τού κ. Ματθαίου
ρου άριστα
έγκατεστημένου Κοντολέοντος όνομάσας αύτό Κυρία·
είς COMBAR μετά τής άρτι κούλα.
έλθούσης έξ Ε λ λ ά δ ο ς δίδος
— "Η κυρία Άτζολέτα θ . Κονόμου
Λαμπρινής Φωτεινοπούλουι, ή Ιδάπτισε είς Μυλοπόταμον τό άγοράκι
τοΰ κ. I. Γ. Καρύδη όνομάσασα
τις διακρίνεται διά τό κάλαύτό θεόδωρον.

λος καί τούς εύγενεΐς
τρόπους της. Παράνυμφος παρέστη ό φίλος κ. Ν. Έ μ μ . Τραδασάρος καί ή χαριτωμένη
δίς Κατίνα Κοσμά Κασιμάτη.
Μετά τήν,τέλεσιν τοΟ μυστηρίου προσεφέρθησαν
άφθονα άναψυκτικά' καί παρετέθη πλούσιον γεύμα μεθ* δ
¡ήκολούθησεν φαιδρά διασκέδασις.
Όμοίως έτελέσθησαν μετά
περισσής
λαμπρότητος
είς
SYDNEY οί γάμοι του φιλοπροόδου έκ Μητάτων συμπατριώτου
κ.
Γεωργίου
Π.
Σκλάδου
καλώς έγκατεστημένου είς Παραμάτα,
μετά
τής έκλεκτής Τσιριγωτοπούλας Ε λ έ ν η ς Άντ. Μαυρομμά
τη προ όκταμήνου έλθούσης
είς Αύστραλίαν.
Πρός τά εύτυχή ζεύγη τών
νεονύμφων άπευθύνομεν θερμά συγχαρητήρια.
I. Γ. ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ

Ο Ι φοιτηταί μας
Κατά τάς είσαγωγικάς έξετάσεις
τών άνωτάτων σχολών προσήλβον καί
έπέτυχον έλθόντες μεταξύ τών πρώτων
οί κάτωθι συμπατριώται, άποφοιτήσαντες τοΟ Γυμνασίου Κυθήρων:
Παναγιώτης Δημ. Στάθης είς τήν
τήν Μαθηματικήν Σχολήν τοϋ Πανεπιστημίου 'Αθηνών.
Θεόδωρος Παν. Μεγαλοκονόμος είς
τήν Άνωτάτην Γεωπονικήν Σχολήν.
Ιωάννης Γεωργίου Φατσέας είς τήν
Παιδαγωγική ν Άκαδημίαν.
Νικόλαος Τζωρτζάτος
είς τήν Ά νωτάτην 'Εμπορικήν Σχολήν.
Πρός .τούς άνωτέρω
νεαρούς φίλους, πού πλήν της άριστης καταρτίσεώς των σχετικώς μέ τάς σπουδάς,
διακρίνονται διά τό ήθος, τήν φιλοπατρίαν και τήν άγάπην των πρός τό
νησί μας, εύχόμεθα καλήν πρόοδον.

ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ

Λ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ τής νήσου
παρακαλούν τό άρμόδιον *Υπουργεΐον καί τήν Άγροτικήν
Τράπεζαν, νά χορηγήση έγκαίρως τήν άπαιτουμένην ποσότητα θείου διά τάς άνάγκας τών
Κ ο σ μ ά ν Μ α ρ σ έ λ λ ο ν (Ν. Ύόρκην) και Ν. Κ α σ ι μ ά τ η ν (Ρί- άυπελουργών μας.
'*** ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕ ΙΟΝ 'Εθνιτσμονδ
/Αμερικής): Συνδρομαί σας
έλήφθησαν διά τοΟ άντιπροσώπου μας κής Οικονομίας έχορήγησε
τό
κ. θ . I. Φατσέα. ΕύχαρίστοΟμεν θερ- ύπ' αριθ. 11039 δίπλωμα ευρεμώς.
σιτεχνίας είς τόν ρέκτην συμΧριστίναν Βασιλείου
(Ν.
πατριώτην μας
κΓ Δαμιανόν
Ύόρκην) : Συνδρομή σας έλήφθη διά
άνετοΟ άνταποκριτοΟ μας κ. Ν. Κασιμά- Βλαντήν. Ό κ. Βλαντής
κάλυψε τριβεΐον έλαιών
ιδίου
τη. Εύχαριστουμεν θερμώς.
θ ' ε ό δ ω ρ ό ν Π α ν ά ρ ε τ ο ν (Σύδ] ιιύπου, τό όποιον έχει τό προνεϋ Αύστραλίας) : Συνδρομή σας έ- •σόν νά κινήται μέ μικράν δύναλήφθη μέσω του διαχειριστού μας κ. | μιν καί νά συνθλίβη περισσότεΝ. Ζαντιώτη διά τά έτη 1946 καί ρον έλαιόκαρπον από τά συνή1947. Εύχαριστουμεν θερμώς.
θη είς έφαρμογήν τριδεΐα.
Νικόλ α ον Κασιμάτην
("ΑΛ ΥΠΟ Τ Η Σ Κοινότητος Κυγιον Πέτρον Καλλιφορνίας): Συνδρομή σας έλήφθη μέσω του άδελφου σας θήρων ήγοράσθη τό αύτοκίνηκ. 'Ανδρέα Κασιμάτη. Εύχαριστουμεν ι τον τής Ούνρα άντι
7.250.000
θερμώς.
δραχμών.

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
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Ό πρόεδρος του Δηλαδερείου κ.
θ . Ε. Κρίθαρης έπανελθών έκ
τής
νήσου δέχεται τάς δωρεάς είς Πειραιά. Τηλέφ. 4 4 - 3 3 5 .

ΜΙΚΡΑ ΝΕΑ
Τό
Έκκλησιαστικόν Συμβούλιον ' Α γ ί α ς Μόνης ήγόρα
σ ε ξυλείαν
και προέβη είς
τήν κατασκευήν αρκετών έπί·
πλων
άπαραιτήτων διά τά
κελλία
τοΟ Ιεροί) προσκυνήματος 'Αγίου Γεωργίου είς
Βουνό. Προσεχώς θά προδη
είς τό σοβάτισμα καί τόν ύ
δροχρωματισμόν
του ίεροΟ
τούτου ναου, όστις άνήκει είς
το καθίδρυμα 'Αγίας Μόνης
καί διοικείται ύπό τής ιδίας
επιτροπής.
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— ΟΙ κ. κ. Δημ. θ . Τζωρτζόπουλος
Δημ. Π. Φάρος κα'ι Γρηγ. Π. Φάρος
άπέστειλαν έξ 'Αμερικής πρός τό σχολεΐον Καρα&ά έν κιδώτιον περιέχον
σχολικά είδη διά τούς μαθητάς.
— Είς μνήμην
τής πολυκλαύατου
συζύγου του ΑΛΜΑΣ ό έκλεκτός συμπατριώτης κ. Παν. Γ.
Στάθης άπέστειλεν έκ LONG BEACH τής Καλιφορνίας δραχ. τέσσαρα έκατομμύρισ
ώς έ ξ ή ς : 1 . 0 0 0 . 0 0 0 είς τήν Ιεράν
Μονήν Μυρτιδίων, 1.000.000 είς τήν
Ιεράν Μονήν 'Αγίας Μόνης, Ι.ΟΟΟΟΟβ
είς τήν Οΐκοκυρικήν Σχολήν Καρδουνάδων καί 1 . 0 0 0 . 0 0 0 είς τό έν Κυϋήροις Σώμα 'Ελλήνων Προσκόπων.
— Ό κ. Γεώργιος Ν. Κασιματης
άπέστειλεν έκ Γιοχάνεσμπουργκ
τής
Ν. 'Αφρικής, πρός τό Δημ. Σχολιΐον
Μυρτιδίων έν δέμα περιέχον σχολικά
εΓδη. 'Επίσης ό κ. Κοσμάς I. Παυλάκης άπέστειλεν έξ 'Αμερικής είς τό
σχολεΐον Μυρτιδίων έν δέμα περιέχον
σχολικά εϊδη. Τά άνωτέρω
δέματα
παρέλαδεν ή σχολική έφορεία Μυρτιδίων καί διένειμεν είς τούς μαθητάς
τό περιεχόμενον αύτών.
- - Ό Πρόεδρος
τής Κυθηραϊκης
Λδελφότητος Ν. Υόρκης κ. Μιχαήλ
Α. Σεμιτέκολος. άπέστειλεν πρός τον
Ιερόν ναόν του 'Αγίου 'Αντωνίου είς
Κατουνι διάφορα Ιερά σκεύη σημα^
1
tiKftc άξίαΓ.
^

„ δ λ α τ ά άνωτέρω σάς έκανα καί
σας κανω έρωτήσεις διά τήν τάξιν
και ένημερωσιν
του κοινού. 'Εσείς
Ηέ θίγετε είς τήν άξιοπρέπειάν μου.
Ιον) Δια τήν λέξιν «ΕΑΝ HMJHN ΤIn l ^ ' ' 2 θ ν ) <<ΝΑ ΕΒΑΛΟΝ ΤΟ ΧΕ* α 1 3 ο ν > « Ε Β Ρ Ι Σ Α ΧΥΔΑΙΟΤΑΤΑ»; Και διά ΤΑ Τ Ρ Ι Α ( 3 )
αυτά ισως σας καλέσω ένώπιον τού κ.

Τακτικοί αναχωρήσεις

ΟΔΟΣ ΚΑΛΑΜΙΔΑ 1 (ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 37)
ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον: 32.427.
<

Bfe ν ι ζ έ λ ο υ

δελτίον τοΟ κ. Χ. Γ ε ω ρ γ ά , κα'ι δραχμάς 3 5 . 2 0 0 διά τά κενά δοχεία κρέατος.
3ον) Διατι δεν έκάνατε Ταμεΐον ένώπιον τής έπιτροπής άλλά
έκάνατε
είς τήν οίκίαν σ α ς ; "Ημην καί έ γ ώ
Πρόεδρος έπισσιτισμοΟ. 'Εκάναμε Ταμεΐον παρουσία όλων τών μελών,' τά
δέ περισσεύματα
€κανα κατάστασιν
πρός τήν Κεντρική ν 'Επιτροπή ν "Επισιτισμού Κυθήρων.
4ον) Λέγετε δτι τά χρήματα τών
Παπουτσιών έδαπανήθησαν είς δρόμον
Καραδά 'Αγίας Πελαγίας Μαρμάρου,
Σχολείου καί Γεφυράκι Καρύδη... Τό
πλεόνασμα έκ τοΟ Ιματισμού 130 δεμάτων έπι τρεις χιλιάδας ( 3 . 0 0 0 ) £·
καστον τί έγιναν.
5ον) "Οταν άπελύθητε' άπό Πρόεδρος Κοινότητος είχατε διάφορες άπο
ΐείξεις δαπανηθέντων χρημάτων Κοινότητος. Είχατε δύο
( 2 ) άποδείξεις
διά τόν ϊδιον σκοπόν σάς
έρώτησα
διατΙ Μχετε δραχ. 4 0 . 0 0 0 χιλιάδας,
καί άπαντήσατε
ένώπιον δλου
του
Κοινοτικού
Συμβουλίου νά σδυσθούν
οί τριάκοντα χιλιάδες ( 3 0 . 0 0 0 ) . Πώς
και διατι τούτο;
6ον) Διά τήν Βρύσην άπό τό έτος
1930 ί?ως σήμερον έπιδλέπω τό έργον
άφιλοκερδώς, ώς είναι γνωστόν είς
τήν έπιτροπή ν καί τούς γείτονας, καί
ώς σάς λέγει ό κ. Θεόδωρος Β α γ γ ή ς .
έπαναλαμδάνω έδαπανήσατε 117 χιλιάδες δραχμάς άσκόπως διότι έ γ ώ καί
πάλιν διώρθωσα μετά
τήν δαπάνην,
δωρεάν. "Εγραψα είς έφημερίδα διά
νά σταματήση τό άτοπον νά πλένουν
στή Βρύση ένώ ύπάρχει άφθονο νερό
τρεχούμενον 6 μέτρα άπό τή Βρύση,
χωρίς ώς λέγετε νά ύδρίσω ούδένα.
Ό κ. Γεώργιος Εύάγγ. Κορωναΐος
μοί εΐπεν ότι διά τ ά δέκα ( 1 0 ) Κιούγγια έπλήρωσε δραχμάς δέκα πέντε
χιλιάδας άριθ. ( 1 5 . 0 0 0 ) παραδοτέα
είς τό καΐκι. Μετεφέρθησαν άπό Πειραιά είς τήν Βρύση δωρεάν, ένώ είς
τήν άπόδειξιν έχει δραχμάς εϊκοσ'ι χιλιάδας άριθ.
( 2 0 . 0 0 0 ) πώς τούτο;

ΕΛΛΑΣ-ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ Ι

ΝΟΡΒΗΓΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ ΒΡ. ΒΕΝΑΡΔ0Υ

ν

Η ΔΙΕΝΕΞΙΣ ΚΑΡΑΒΑ

Μετά τιμής
I. ΒΑΓΓΗΣ

SOUTH - AMERICAN & FAR EAST AIRTRANSPORT

Τό Κατάστημα τ ή ς Εμπιστοσύνης
Πλήρες Τμήμ α Καλυντικών

γίας του, ^τοι άπό 1-5-47 μέχρι
31-12-47: "
«Είς τό Ίατρεΐον, πλήν τών
αλλαγών καί ένέσεων, προσήλθον καί έτυχον περιθάλψεως ιατρικής εξωτερικοί μεν 179, εσωτερικοί δέ 9, έκ τών όποίων
μία έπίιοκος, άλλαι δέ 5 έπίτοκοι
είναι έγγεγραμμέναι διά
ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
τούς μήνας ' 1 ανουάριαν καί Φεβρουάριον.
Τ ά π λ ε ΐ σ τ α τών νοσημάτων
Κύριε Διευθυντά,
ήσαν κυρίως χρόνια: άδενοπάΠαρακαλώ
δπως
εΟαρεστοϋμενοι 6 ε ια, άρθρ'τικά, σταψυλοκοκκία
διά τής έγκρίτου εφημερίδος σας δη- ί σις,
έλάχιστοι
τραυματισμοί
μοσιεύσητε τά κάτωθι:
Ιον) Κύριε Ε ύ ά γ γ ε λ ε . Κύπριε, έπα- ' κ.λ.π.
Κατά τό διάστημα τοΟτο έναλαμδάνω καί σας ¿ρωτώ τί έγιναν '
τά 17 τεμάχια Ιματισμού τής Οΰνρρα • νε6ολιάσθησαν καθ' δλην τήν
καί τό δικαίωμά μου τί £γινε; Έ π ι κ α λ^σον δι* άντιιυςκκοΟ όρροΰ πελεΐσθε. τήν μαρτυρίαν 'Επιτροπής και ^ρί τούς 1200,
δ'ά δαμαλίδος
Προέδρου έ γ ώ
άπευθυνομαι σέ σας
δέ 442 παιδιά καί ό εμβολιακαί μόνον... Ή έπιτροπή σάς παρέδωσε Ιματισμδν.
προερχόμενον έκ τής σμός θά συνεχισθή μόλις ληφθη
«Ουνρρα» οί δικαιοΟχοιγνωρίζουν τί δαμαλίς.
Ιματισμόν
ελαβονί.. 'Ανάπηροι, άποΕυχάριστα είναι τά άποτελέροι δέν Ιλαδον ώς λ έ γ ε τ ε . . .
( ομοαα δι' άντιιυφικου όρρου,
2ον) "Οταν έπιστρέψατε άπό Πει- διότι ένώ κατά τά τελευταία έραιά ώς λ έ γ ε τ ε διά βιαίας προσαγω- τη άνεφαίνονίο άρκετά
κρ:ύγής διά γνωστούς λόγους, καί έκάνατε άπόκρεω είς τό κρατητήριον Ει- σματα τυφοειδοΰς πυρετου, κασαγγελίας Πειραιώς, σάς παρέδωσα τά τό λήξαν ετος ούδέν κρούτήν άποθήκην μέ διάφορα εϊδη
ώς σμα παρουσιάσθη, συντελέσανκρατώ σημείωσιν καί δέν γνωρίζω τί Τ ος προς τοΰτο καί τ : υ ψεκατά έκάνατε κα'ι δραχμάς 4 4 , 3 0 0 . Τό σμού διά τοΰ Ντί-Ντί-Tb.
Ύ π ό της Διοικούσης 'Επιτροπής τού Ι α τ ρ ε ί ο υ Κυθήρων υπεβλήθη
τήν 3ην Ιανουαρίου
πρός τό ύπουργεΐον Υγιεινής
ό κάτωθι απολογισμός του έργου,
πού συνετελέσθη
κατά
τούς έννέα μήνας τής λειτουρ-

τέρ°ωΓ

70—462

ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ»

"Απαντας τούς εύγενεΐς δω
ρητάς και Ιδίως τόν πρωτερ·
γ ά τ η ν τοΟ έράνου κ. Άνδρ.
Πέτρου Κασιμάτην,,
τό Έκκλησιαστικόν Συμβούλιον εύχαριστεΐ θερμώς.
Ν. Ν. Λεοντσίνης, 1. Λεοντσίνης, Δ. Λεοντσίνης και Γ.
Κασιμάτης.

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Ι8Υ ΙΑΤΡΕΙΟΥ KV6HPDN

BRAATHENS

ΈλευθερΙίου

γόριος Πρινέας δ. 2, I. Βενέρης δ. 2, Μιχαήλ I. Παυλάκης δ. 1, Γ. I: Παυλάκης δ.
1, Κοσμάς Μ. Παυλάκης 6. 1,
I. Τσιμέρης δ. 1, Π. Δ. Λεοντσίνης δ. 1, Ν. Πέτρ. Κασιμά
της δ. 10, Χ. I. Στάθης δ. 5,
Κ. Ν. Κασιμάτης (Ιερέως) 6.
5, Στέλιος Καφεζός δ. 5, I.
Κορωναίος δ. 2, Π. Λουράντος δ. 2, Έ μ μ . I. Παυλάκης
δ. 1, Σταύρος Γ. Γουτσάς δ.
1, Ε υ ά γ γ ε λ ο ς Βενέρης δ. 1,
Κοσμάς Βενέρης δ. 1, Σταύρος Καλικάς δ. 1 και κ. Μαργ α ρ ί τ η ς δ. 1.

ΚΙΝΗΖΙΖ

ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ 16 — - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΟΙΚΟΣ

ϋΥ0ς
Παύλος
Την 29ην παρελθόντος
-ττΓτορλθόντος συνσυν-ΐηορος,
Την
συνέλευσιν έ μ π ο ρ ο ς ,
* τ ο ς θ . Παλθον
είς Γενική ν αυν^
ναγιώτης
ιατάρχης ·γ.
πουργείου,
"ΐρίκιος Δημ.
ίίμπορος,
^
Γεώργιος
κ<
έμπορος,
¡αϊος Ίωάννης δ ( κ η γ ό ρ ο | | χ ά θ η ς Δ η μ χαιρεσιών π ρ ό ς ά ν ά δ ε ι ξ ι ν ν έ τ ρ ιος δη μ ) λ& ^Πειρόχειλος
ας Διοικήσεως. Κατα την συ Μιχαήλ δικηγ^ρς( Μ ε γ α λ ο .
νέλευσιν ώμίλησεν
ο
ηρόε οικονόμος
Καψάδρος
κ. Κ ω ν σ τ . , Δ ε λ α κ ο β ί α ς νης Ά ρ ι σ τ . και "§ρίλης ·|ωάν
έκθέσας τήν δράσιν ™ ν Σον·
νης.
Ι§
δεσμού
έπι της " Ρ 0 ^ 1 "
ΟΙ τρεις τελ%* ι 0 ι έξελέτου. Ε ί τ α άνεγνωσ0η η εκ«ε- Υησαν άναπληρ<&τ ι κ ο [
σις τής έξελεγκτικής επιτρο
Κατά τόν ίαο>^μ6ν της
πής και α π η λ λ ά γ η το Δ. 2-υμ χρήσεως
άπό 1-11|945 μέχρι
βούλιον πάσης εύθυνης, ακο- 31-12-1947
τ ά έσο^ χοΰ Συνλούθως δέ διεξήχθη η εκλο- δέσμου
άνήλθον ^ς δραχ.
γή διά τήν νέαν Διοικησιν 6 4 6 2 . 1 8 8
καί
α ι . δαπάναι
τοΰ Συνδέσμου καθ, ήν έξελε- του, κ α τ ά τό πλεΐσίον ίς
ε
γησαν οί κάτωθι:
ηθήματα
^^¿Ε^Φού^ων
Μαραβέας Βασίλειος άντι- πατριωτών και γενικούς κοι-'
στράτηγος, Φώτιος 'Ιωάννης νωφελεΐς σκοπούς, είς δραχ.
τέως
Δ)ντής
Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ , 5.029.100 απομένει δέ ύπόλοι.
Στάη ς Ν. 'Ιωάννης
δικηγό- πον είς ταμεΐον 433.088.
ρος Μπαβέας Βασίλειος έ μ ^

ΕΡΑΝΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ HNQMEHAÎ ΠΰΑΚΕΙΑΙ
ΑΙΑΤΟΗΗΑΟΝ ΤΟΥ ΧΟΡΙΟΥ ΚΕΡΑΜΟΥΤΟ

Ε Ι Σ Α Γ Μ ί ^

ΚΟΣΜΑΣ Κ. ΤΑΜΒΑΚΗΣ
Τηλέφ.

ΤΟΥ ¡ Μ Η Ρ Λ Ι Ι Π ®

ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ

Χαράλαμπος Δ. Κρίθαρης — Ζαφειρία Άρισ. Κρίθαρη ένυμφεύθησαν είς
Καραδάν. Παράνυμφος παρέστη ό φίλος κ. Π. Τζωρτζόπουλος ή Κουρδούλης.
— Ίωάν. Μ. Καστρίσιος — Ασημίνα Καστρισίου έτέλεσαν τούς γάμους
των.
— Μετά πολλής λαμπρότητος έτελέσθησαν εις Γιουγκστάουν τής Αμερικής, οί γάμοι τού έκλεκτού νέου κ.
Περικλή Ναστοπούλου μετά τής ωραίας καί εύπαιδεύτου Τσιριγωτοπούλας
δίδος Μαρίας Γ. Κορώνη. Παράνυμφος. παρέστη ό φιλοπρόοδος συμπατριώτης κ. Θεόδωρος Ποτήρης. Μετά τό
μυστήριον ¿5ό9η ιΛούσιον δεΐπνον είς
τό όποιον παρεκάθησαν πλήθος Κυθηρίων καί λοιπών Ελλήνων, καί ήκολούθησε φαιδρά διασκέδασις.
Πρός
τούς ευτυχείς νεονύμφους
εύχόμεθα
κάθε εύτυχίαν.
Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
— Εμμανουήλ Λευθέρης — Μαρία
Χ. Φατσέα ένυμφεύθησαν είς Λιδάδι.
— Θεόδωρος Κασιμάτης — Πηνελόπη Δ. Κασιμάτη ένυμφεύθησαν είς Λιδάδι.
— Σπύρος Σεμιτέκολος — Κούλα
Κασιμάτη ένυμφεύθησαν είς Δρυμώνα.
— Εμμανουήλ Στάθης — Εύγενία
Κομηνου ένυμφεύθησαν είς Κομηνιάνικα.
— Θεόδωρος Γ. Κασιμάτης — Κατίνα Καλλιγέρου ένυμφεύθησαν
εις
Κουρμουλιάνικα.
— Εύθύμιος Ζαντιώτης — ΈρωφίΧη Μαρσέλλου έτέλεσαν τους γάμους
των είς Καρδουνάδές.
—Νικόλαος Σουλιώτης — Παναγιωτίτσα Δ. Σοφίου ένυμφεύθησαν είς
Φριλιγκιάνικα.
— Π. Αλεξανδρόπουλος ϋπενωμοτάρχης — Ρόζα Μυτιληναίου, έτέλεπαν τούς γάμους των είς 'Αντικύθηρα.
— Έ μ . Κασιμάτης — Διαμάντα Κα
λ,οκαφίνου ένυμφεύθησαν εις Άλεξανδράδες.
— 'Ιωάννης Μαρσέλλος έκ Καρβουνάδων — Ειρήνη Δ. Κεντρωτή έτέλεοαν τούς γάμους των είς Φράτσια.
'Εγκάρδιους εΰχάς.
I. Κ.

Ά Ο Ρ Ε Κ Τ Η Σ συμπατριώτης μας κ. Κώστας Σοφιός έγκατέστησε
είς τό κατάστημά
Τό έκκλησιαστικόν Συμδούλιον του
Ιερού ναού Σωτήρ Χριστός του Κερατου είς Λογοθετιάνικα τελειόμουτό εύχαριστεΐ
θερμώς τόν έκλε- 'Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΔΗΜ. ΚΟΡ- τατον ραδιόφωνον παγκοσμίου

κτόν συμπατριώτην κ. Γεώργιον Άντ.
Κασιμάτην διά τήν καινουργή
και
Αρίστης ποιότητος Έλληνικήν σημαίαν τήν όποίαν έδώρησε πρός τόν ναόν.
Ν. Λεοντσίνης,
1. Λεοντσίνης, Δ.
Λεοντσίνης, Γ. Κασιμάτης.

ΚΑΙ

Γάμοι

σα Φατσέα, προσφιλής

Διευθύνσεις συμφώνως τώ άρθρω
παρ. 1 του Α. Ν. 1 0 9 2 ) 1 9 3 8 :
Διευθυντής — έκδότης:
I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
'Οδός 'Εκάτης 50, 'Αθήναι

Ε Ο Ρ Τ Α Ι

Κύθηρα, Μάρτιος 1948, (του τητος καί άπό πολλά
χωρία.
νταποκριτοΰ μας).—Τήν 2ΐην Μετά τήν λειτουργίαν οί κάτοιεδρουαρίου έπέτειον της άπε- οι έδεξιώθησαν πλουσιοπαρόευθερώσεως ιτών Ιωαννίνων έ- ως τούς προσκυνητάς μέ τήν
ελέσθη είς τόν ένταΟθα Μητρ^- νωστήν φ.λοξενίαν πού χαράττολιτικόν ναόν τοΰ Εσταυρω- τηρίζει τούς Καραβίτας.
μένου, πάνδημος δοξολογία τη
Ε Ι Σ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΝ
συμμέτοχη ιτών άρχων, τών σχοείων καί τοΟ λαου τής πόλεως.
Μέ ,ΐσην λαμπρότητα είς συρΤόν πανηγυρικόν τής
ή,μέρας
έπανηγυρίέξεφώνησεν ό Γυμνασιάρχης του οήν φιλοθρήσκων
Γυμνασίου μας κ. Ν. Γεωργ:ύ- θη ή έορτή τού 'Αγίου Χαραάμπους είς τό
δροσόλουστον
ης·
Αυλοπόταμον, δπου ό περικαλλής ναός τιμαται έπ' όνόματι
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ
ου αγίου Χαραλάμπους.
ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Τήν θείαν λειτουργίαν
μετ"
ρτοκλασίας έτέλεσεν μέ εύλάΚΑΡΑΒΑΣ, Μάρτιος (τ-ου άν ειαν καί κατάνυξιν ό αίδεσιμώ
αποκρίτοΟ μας). Τήν 10ην πα- οοΐος Εμμανουήλ Ζερβός,' έκ
ρελθόντος, μνήιμην του Όσιομάρ ών νεωτέρων
καί καλιτέρων
υρος Χαραλάμπους έπανηγύρι^- ληρικών μας.
σε μεγαλοπρεπώς ό ναός του
Μετά τήν άπόλυσιν, ή φιλοξεωρίου μας.
ία του χωρίου έξεδηλώθη πλου
Ά φ ' '¿όπερας έψάλη 6 μέγας σιωτάτη \ ώς πάντοτε καί οί διέσπερινός καί τήν πρωΐαν έτε- φοροι έξ #λλων χωρίων πανηλέσθη ή θεία λειτουργία
μετ' γυρισταί έπανή^νοντο άργά τό
άρτοκλασίας ενώπιον πλήθους βράδυ είς τά χωρία των μέ τάς
φιλοθρήσκων έξ δλης τής κοινό- καλυτέρας άναμνήσεις.

Κ Υ Θ Η Ρ Α Ϊ Κ Η

9.519.600.
('Ακολουθεί)

ΥΧΑΡΙΖΤΗΡΙΑ

ΔΑΠΑΝΑΙ :
Διό γραφικήν ϋλην δρχ.
55648,
Δι' άγοράν καί έπισκευήν εργαλείων δρχ. 157,600, Δι' άγοράν διαφό
ρων σιδηρικών δραχ. 607,100. Διά
προμήθειαν 12,349 όκ. άσδέστου (δη
μοπρασία μειοδοτ.) δρχ. 2,389,105,
Διά προμήθειαν 29 όκ.
σιδηροδεργών δρχ. 105,000. Διά προμήθειαν
2.600 τούβλων δραχ. 130.000, Διά
μεταφοράν τούβλων 3.100 έξ 'Αγίας Πελαγίας δραχ. 208.500. 'Εργατικά ήμερομίσθια μεταφοράς άμμου δραχ. 292.000. Μεταφορικά ύ(28 διαδροδατος δι' αυτοκινήτου
μαι) δραχ. 348.000. Μεταφορικά άμμου δι' αύτοκινήτου,
καί βοτσάλων
(42 διαδρομαί) δραχ. 894.000. Διά
μεταφοράν 5 κυβ. πέτρας (2 διαδρομαί) δραχ. 12.000. Διά μεταφοράν
άμμου,
βοτσάλων έκ
Σπαραγαρίου
(Λεμβουχικόν 21) δρχ. 107.000. Διά
μεταφορικά δι' αύτοκιν. ξυλείας, τσιμέντων, Ύπουργ. ξυλοτΰπων κλπ. δρ.
308.000. Δι' £κφορτωτικά Καψάλιον
ξυλείας,
άμμου,
βοτσάλων
δραχ.
137.920. Διά φορτωτικόν έν Σπαραγαρίφ
άμμου,
βοτσάλων
δραχ.
301.250. Διά ναΰλον έκ Πειραιώς εις
Καψάλι, ξυλείας, τσιμέντων Ύπουργ.
δραχ. 108.000. Δι' άγοράν ξυλείας
2.599 κυβ. δραχ. 1.083.800. Ένοίκιον ξυλοτύπων (συμφώνως προϋπολογισμοί μηχανικού)
δραχ. 565.510.
Διά 210 έργατικά ήμερομίσθια δραχ.
1.865.250. Διά 112 τεχνικά ήμερομίσθια (κτίστου) δραχ. 1.821.500. Τελωνεΐον Κυθήρων (φόροι κ.λ.π.) δρχ.
21.250. 'Εθνική Τράπεζα (δικαιώματα έξοφλήσεως κ.λ.π.) δραχ. 28.390.
Τ.Τ.Τ. Γραφεΐον Κυθήρων (τέλη έπιστολών,
τηλεγραφημάτων)
δραχ.
47.980. Κυθηραϊκή Δράσις (δημοσιεύματα) δραχ. 25.000. Τελωνείον Πει
ραιώς δραχ. 37.000. 'Επιπλοποιός (έπισκευή θυρών, παραθύρων, θρανίων
εδρών κ.λ.π.) 72 δραχ. 927.750. Τρά
πεζα 'Αθηνών (δικαιώματα έξοφλήοεως) δραχ. 201.000. Διάφορα υλικά,
(κοφίνια κ.λ.π.) δραχ. 248.530. Κατασκευή 642 τετρ. μ. σοβάδες (δημοπρασία μειοδοτ.) δραχ.
1.091.400.
Κατασκευή θυρών, θρανίων, παραθύρων, τραπέζης,
(μειοδοτ. δημοπρ.)
δραχ. 1.804.500. Δαπάνη έκποιήσεως
σχεδίων, πλακός οροφής, σοφίτας ύδροδεξαμενής,
έσωτερικής κλίμακος,
εξωτερικής κλίμακος,
Αποχωρητηρίων, υποστηρίξεως^ έτοιμορρόπου πλακός δραχ. 800.000.

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

άρτησις τών Δωδεκοτνήσων 1 όν δύο μεγάλοι όραματισταΐ
έπανηγυρίσθη ώς δικαίωσις τής φυλής: Ό Βασιλεύς Γεένός άγώνος είς τόν όποιον ώργιος ό Β ' , καί ό στρατηώδήγησαν τόν Έλληνικόν λ α ! γός Ιωάννης Μεταξάς.

Δ Ρ Α Σ Ε Ο ^

ΘΕΣΕΩΝ

Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Ν

ΜΛ,,ΥΤ,ΚΗ « Β Α Ι Ι Λ .

Διά πληροφορίας καί είσιτήρια άπευθύνεσθαι είς τόν
Γεν. Πράκτορα ΑΛΛΑΛΟΥΦ καί Σία Πραξιτέλους 33
Τηλ.
27.784 'Αθήναι.

ντιπρόσωπος έν Κυθήροις

ΑΝΤΩΝΙΟ! I. ΣΤΑΘΗΣ Χώρα

Διευθυντής
θέσεις Α'. Β'

Ä

'
Α .

O

^

^ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Τ Ζ Ι Γ Γ Ο Υ Ν Η Ζ »

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 34
Αριθ. Τ η λεφώνου 41 557
ΔΡ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ
Β. ΤΖΙΓΓΟΥΝΗΖ
0

q
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" Ρ « ι Εξωτερικού ίατρείου
π. μ. κ α ί 4 ~ 6 μ . μ >

