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ριακήν 6ην Ιουνίου έτέλεσεν
εις Χώροαν έν» μέσφ άσφυκτιώντος έκκλησιάσματος
άρχιερατικήν λειτουργίαν κατά τήν
διάρκειαν της ύποίας άπένεΐ»·
μεν εις τον έφημέριον Χώρας
αίδεσ. Σταυρόν Χάρον τό Αξίωμα του πνευματικού.
Τήν Τρίτη ν 8η ν τρέχοντος ό
Σ ε&ασ,μ^ώτοίΓος
έτέλεσε
τήν
θείαν λειτουργίαν είς Πιτσινιάνικα δπου καΐ έχειροτόνησεν
εις ιερέα τόν διάκονον Εύθύμιον Καλλίγερον, τήν Τετάρτην
9η ν τρέχοντος, έλειτούργησεν
είς Καρβουνάδες και τήν Πέμπτη ν, έορτήν της 'Αναλήψεως,
είς τόν Ι ε ρ ό ν ναόν «'Αναλήψεως Χρίστου» είς Λιβάδι.
Τό έσπέρας της 10ης τρέχοντος έν μέσω θερμών έκδηλώσεων των Κυθηρίων, είς τούς όποιους ή σύντομος
διέλευσις
του Σεβασμιωτάτου έδημιούρΓ/ησε τάς άρίστας έντυπώσεις,
άνεχώρησεν είς τήν μόνιμο ν
ίδραν Του είς Γύθειον.

Α Τ Ο ΜΕΓΑΑΑΙ ΕΟΝΙΚΑΙ ΠΛΗΓΑΙ

ΑΣΤΥΦΙΛΙΑ

ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Φωνή άπογνώσεως

0 κ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ
Τήν 28ην παρελθόντος άνεχώρησεν είς Κύπρον πρός έπίσκεψιν του 4κεΐ διαμένοντος άδελφοΟ του ό βουλευτής μας κ.
Δ. Μαρσέλλος. Έ κ Κύπρου ό
κ. Μαρσέλλος έπανέρχεται τήν
19ην τρέχοντος.

'Από τό Σανατόριον «Σωτηρία» £φθασεν μέχρις ήμών φωάπογνώσεως. Ή φωνή δεκαδος πατριωτών, πού επί της
μαρτυρικής κλίνης των, αναμένουν στρεπτομυκίνην διά νά
θεραπευθούν ταχέως και άποδοθοΟν είς τάς οίκογενείας
των και τήν κοινωνίαν. "Ολοι
των διέρχονται στιγμάς μαρτυρίου, μακράν άπό τάς οικογενείας των, χωρίς τά μέσα
άνθρωπίνης διαβιώσεως. Τροφή άνεπαρκής. Φάρμακα όλίγα. ^Γούς θερίζει ή έπίγνωσις
της θέσεώς των, άπό τήν όποίαν μπορούν νά άπαλλαγοΟν και νά θεραπευθούν, έάν
οι έν 'Αμερική φιλάνθρωποι

Ό γνωστός μεγαλοεπιχείιρημοαίας και μεγάλος ευεργέτης
της νήσου μας κ. Μιχ<χήλ Άντ.
Σεμιτέκολος,
πρόεδρος
της
Κυθηραϊκής Άδελφότητος Νέας Υόρκης, άιτέστειλε 500 δοΛλάρια διά νά έπισκευασθή τό
σχολεΐον της γενετείρας του,
Λιβάδι.
— Ό φιλόπατρις και φιλόθ'ρησκος συμπατριώτης έκ ΙΑυλοποτάμου κ. Νικόλαος 'Αντωνίου Ζερβός άπέστειλεν έξ 'Αμερικής προς τήν Ί ε ρ ά ν Μονήν Αγίας Μόνης §ν δέμα περιέχον διάφορα χρήσιμα είδη.

Τό τρίτον δεκαήμερον τρέχοντος, ο^χχωρεϊ είς Κύθηρο^
πρός παραθερισμόν ό διακεκριμένος συμπατριώτης κ. Ι. Α.
Κοντολέων
δικηγόρος,
τέως
βουλευτής.

ΑΙΑΦΟΡΑ
Καθ* ά μάς άνεκοίνωσεν τό
πολιτικόν γραψεΐον τοί} βουλεϋ
τοΰ μας κ. Κρίτωνος Δηλαβέ·
μη, ή Μητροπολιτική μας έδρα
κατόπιν ενεργειών του, θά πλη*
ρωθη τόν προσεχή Όκτώβρίον.
Άρκετάς πιθανότητας, έκλογής
κατά τήν ιδίαν
άνακοίνωσιν,
συγκεντρώνει ό συμπατριώτης
αρχιμανδρίτης, κ. Δωρόθεος Βε
νάρδος.
Προήχθη ε'ις δεκανέα έπ' άνδραγαθία ό είς τό θρυλικόν
τάγμα
Φωστερίδου υπηρετών
συμπατριώτης
έκ
Φρατσίων,
στρατιώτης Καλοκαιρινός Δηιιήτριος τοΰ ,Κωνστοοντίνου.
Καθώς μάς άνεκοίνωσεν ό
Τοπικός Προσκοπικός
Σύνδεσμος 'Κυθήρων, ή έφετεινή θερι
νή κατασΚήνωσις τών Προσκόπων μας θά γίνη ιείς τόν γραψικόν και δροσόλουστον Καραβάν.

— Περί τό τέλος
'Ιουνίου
θά έπαναληφθη . ε ί ς τό ύπουργεΐον Εμπορικής Ναυτιλίας ό
διαγωνισμός διά τήν έκτέλεσιν
της άγόνου
γραμμής Καψα-
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ΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ

μέσω τών συνοικισμών
Τήν 21ην Μαΐου έορτήν Κ ω ν - , λ α β ώ ς
Κοινότητος έναποτεθεΐσα
1
' ι.
! <1-iéunr εέπανη- I της
σταντίνου και 'Ελένης
( Σ υ ν έ π ε ι α έ κ τ η ς 1 η ς σ ε λ ί δ ο ς ) λ ά δ α Τό άπαραίτητον
άεροπλανοφάποί- Ι^ίς τόν περι'καλλή ναόν του 'Αμεταξύ άβουλίας καί σκανδάλων, μέ
κονομικης Πολιτικής καΐ είς τά ποικί- ρον δια τήν όλοκλήρωσιν του ύπάρχσν τήν όλοτελή παραμέλησιν κάθε κοινω
κονομικης
γίου Χαραλάμπους. Τήν πρωΐλα, τά άτελεύτητα,
σκάνδαλα, πού τος σχεδίου άμύνης, συν τφ χρόνιο, νικού προγράμματος, μέ τήν τραγικήν
(XV μέ τήν έπαναφοράν τής ιεάλλα είναι γνωστά και άλλα άφανη μέ τήν σταθεροποίησιν τής καταστά- άνικανότητα τής
διπλωματικής μας
ράς εικόνος εις τήν έδραν της,
δηλητηριάζουν τήν άτμόσφαιράν μας σεως είς τήν Ίταλίαν, μδ τήν περί- έκπροσωπήσεως, μέ τόν κομματισμόν
. ύ σ ε ί ώ ν καί φ ι λ ο θ ρ ή σ κ ω ν με- έτελέσΟη
ή θεία λειτουργία
καί μας έμφανίζουν άδίκως είς χό έ- εργο» έξέλιξιν τών τουρκικών πραγ- ό όποιος διαχέεται είς δλας τάς έκτά ταυτην δέ έσημειωθη άξιό μ ε τ ' Αρτοκλασίας έν μέσφ Αληξωτερικόν ώς £να άπό τά πλέον διε- μάτων καί ιδίως μέ τάς άτελειώτους δηλώσεις τήζΝκρατικής μας δράσεως
καί μέ αποτέ- λο>ος έμπορική κίνησις και έ- θούς
ΚΥΘΗΡΑ Ιούνιος 1948 (του
φθαρμένα Κράτη του Κόσμου, άμιλλώ άνωμαλίας τής Παλαιστίνης, πού πι- καί τού όποίου ό άντίκτυπος μεταφέΜετά τά άγωνίσματα, αϊ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ πολύ πείσμα
κοσμοσυρροής.
'Εκτός
μενον τήν ΚΙναν είς διαφθορά ν της δι θανολογοϋν ϊσως καί τήν έγκατάλει- ρεται έκατονταπλάσιος εις τό έξωτε- άνταποκριτοΟ
λεσμα 0 — 0 και κατά τά δύο π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η σ α ν π ο λ λ α ι α τών κατοίκων τής κοινότητος
μας). ~ Μετά μαθήτριαι έχόρευσαν μέ πεΤήν 6ην Ιουνίου καί^ παριοικήσεώς μας, έτσι άπό τήν άλλην ψιν τής παροχετεύσεως τών πετρελαί- ρικόν. δλη αύτή ή πικρία είναι δυνα- πάσης λαμπρότητος «και ένώπι ρισσήν χάριν καί ύπό
νοραπωλησίαι όνων.
πατα- σταμένου τοΟ Σεβασμιωτάτου ήμιχρόνια.
Καραβά, πού είχον συρρεύσει
πλευράν αϊ έσωτερικαι αύται έκδη- ων πρός τήν Μεσόγειον καί τήν έντα- τόν νά μάς όδηγήση εις δυσαρέστους ον πλήθους κόσμου, διεξήχθηΔιαιτητής ήτο ό κ. Παντε- 7 Τήν ιδίαν ήμέραν επανηγυρι άπαντ-ες
γώδη
χειροκροτήματα
καί
προσήλθον πολλοί
Μητροπολίτου κ. κ. Δημητρίλώσεις του έλληνικοϋ δράματος έχουν τικωτέραν χρησιμοποίησιν του Περσι- έκπλήξεις. "Οταν μάλιστα είς τήν δυθεατών ου, τών Αρχών καί πλήθους λής Χαλιορής μεταξύ δέ των σεν ό Γερός ναός 'Αγίου .Κων- καί έ κ μεμακρυσμένων χωρίων
καΐ σήμερον καί μπορούν νά έχουν με κού Κόλπου, έν συνδυασμώ πρός τήν σφορίαν αύτήν τής ξένης Κοινής Γνώ- σαν τήν 30ήν Μαΐου, είς τό τάς έπευφημίας τών
χορούς
δώδεκα κόσμου, έτελέσθησαν αί έτή- παικτών πού έπαιξαν όλοι μέ σταντίνου παρα την θεσιν Κάμ- μεταξύ τών όποιων καί πολλοί
γαλυτέρας είς τό μέλλον άπηχήσεις όριστικήν πλέον τοποθέτησιν τής άγ- μης, τήν όποίαν άντιλαμβάνεται ό οι- γήπεδον του Εθνικού Γυμνα- έλληνικούς
έπιδεί- διαφόρων μερών τής
Ε λ λ ά - σιοι Γυμναστικαί
είς τήν έξωτε^κήν όψιν του προβλή- γλικής αύτοκρορτορικής γραμμής νο- οδήποτε "Ελλην ό έρχόμενος είς έπα- στηρίου, αί Σχολικαι
έπιδείξεις έξαιρετικήν έπιτυχίαν διεκρι- πος τής οικογενείας Κασιματη καθηγηταί του Γυμνασίου μας.
ματός μας καΐ—άς μή πλανώ μέθα—- τίως τής Μεσογείου, περιορίζουν τήν φήν είς οιανδήποτε χώραν του έξωτε ξεις τών μαθητών του Γυμνα- δος τούς όποίους έδίδαξαν οί
Μετά τήν λειτουργίαν έξεφώ
τών
μαθητών
τού
Δημ.
Σχολεί θη Ιδιαιτέρως δ Ακούραστος ή Πορταλαμίου.
μπορούν ν' άνατρέψουν άκόμη και τήν σημασίαν τής γεωγραφικής μας θέσε- οικοΰ μέ τούς άνθρώπους τής 'Επιστή- σίου μας.
γυμνασταί μας. 'Ακολούθως ό ου Χώρας, σημειώσαι έξαιρε- κυνηγός Δημ. Πανάρετος κανησε
δαρυσή μαντον
λόγον
διεθνή τοποθέτησιν του έλληνικοΟ θέ- ως άπό τούς σκοπούς αυτούς «χι συ- μης. τής Τέχνης καί τής ΟΙκσνομίας
Ε
Ι
Σ
Κ
Α
Ρ
Α
Β
Α
Ν
ταχειροκροτηθείς
Από
τό
φίλα
Κατ' άρχάς οί μαθηταί μέ γυμνασιάρχης
Κυθήρων κ. τικήν έπιτυχίαν χάρις είς τήν
πρός τ ό πλήθος
ό καθη>ητής
μαοτς. Και τό ση μείον αυτό είναι ί- νεπώς άφαιροΰν ένα άπό τούς κυριω- καί ή όποια έκδηλώνεται καί εις τάς
των στολάς Νικόλ. Γεωργούλης έξεφώνη- ΑκΑματον έργατικότητα καί θλον κοινόν καί Από τ ά τέσσως τό λεπτότερον^Λτοιχεΐον τής κρι- τέρους παράγοντας τής άμερικανικής περισσότερον σγμπαθ ούσας τήν Έ λ λ ά τάς άθλητικάς
του Γυμνασίου
κ. Α. Φατσέας
ΚΑΡΑΒΑΣ,
Ι ο ύ ν ι ο ς 1948καί αί μαθήτριαι φέρουσαι δ- σεν πρός τούς μαθητάς καί τό τόν ζήλον ποί) καθ* όλο" τό σαρα παριστάμενα τέκνα του.
σίμου ώρας που διερχάμεθα.
άλληλεγγύης.
δα καί τόν άγώνα της καί είς τάς
ν καυτηριάσας τόν συμμοριτισμόν
(Τοη
άνταποκριτοΟ
μ
α
ς
)
.
—
'
Μ
Τέλος
ώμίλησεν
πρός
τούς
μοιομόρφους
ένδυμασίας
μέ
κοινόν
βαρυσήμαντο
ν
καί
πά"Υπάρχουν οΐ πιστεύοντες, Ισως, είς
έ Γος είχε ί Αναπτύξει,
ό δικαί ύπογραμμίσας τό καθήκον
Ταυτοχρόνως ή πικρία, πού διαχέ- περισότερον άντικομμουνΊστικάς έφητήν χώραν μας δτι πλέον οΐ 'Αμερι- εται είς τήν άμερικανικήν Κοινήν Γνώ μερίδας— δποιος έχει τήν περιέργειαν τά έθνικά χρώματα, παρήλα- τριωτικώτατον λόνον Αναφερ- ευθυντής τι ι. σχολείου κ. Έ μ . μαθητάς καί τό κοινόν ό δι-23ην Μαΐου, Κυριακήν του Πα- παντός Έ λ λ η ν ο ς
νά συμβάλη
ραλύτου,
έωρτάσθη
μεγαλοπρε
κανοί έχουν μπλέξει μέ τό έλληνικόν μην άπό τάς άταξίας πού προκαλοΟ- άς διαβάση τί έγγραψε τό γκωλλιστι σαν πρό τών
έπισήμων καί θείς είς τούς έθνικούς καί έκ- ΧΑρος κι' ή διδασκΑλισσα κ. ευθυντής τής 'Αστικής Σχο&ι' δλων τοο τίον δυνάμεων διά
πρόβλημα καί δτι συνεπώς τά συμφέ- μεν κά^ε τόσο μέ τά κρούσματα τής κόν «Καρρεφούρ» διά τάς έκτελέσεις του πλήθους.
Ώμίλησεν εΐτα πολιτιστικούς άγώνας τής έλ- "Αννα ΆλβανΑκη.
Τόσον οί λής κ. Βρετός Τριάρχης μέ πώς ή καθιερωμένη έτησια έορ τόν ταχύτερον
νικηφόρόν τερροντά τους δέν θά τους άφήσουν νά έσωτϋρικήΓ μ α ς διαλύσεως, μέ τήν—δταν λοιπόν είς τήν δυσφορίαν αύ- πρός τούς μαθητάς ό γυμνα- ληνικής φυλής, τήν συ μ βολή ν
θέμα «τά έκ τής τάξεως καί τ ή είς τήν Ί ε ρ ά ν Μονήν Πανα- ματισμόν τού σημερινού σκληΑνωτέρω
λαμπροί
έκπαιδευτιέγκαταλείψουν τήν 'Ελλάδα.
#κμ«τάλ>*ευσιν τών. άστοχη μάτων μας τήν προστεθή καί ή κόπωσις, πού αι- στής κ. Γορδοβανάς
γίας
Δεσποίνης,
ε
ί
ς
Καραβα
—
έκ
τΤ[ς
πειθαρχίας
Αγαθά»
τονίσας αύτής είς τήν άνθρωπίνην πρό κοί δσον καί ό γυμναστής κ.
ρού Αγώνος.
λ
Σάς εξέθεσα ήδη δτι ή Ιδική άπό τούς έχβρούς μας, άστοχημάτων, σθάνονται οί επίσημοι ξένοι άπό τάς
ύπογραμμίσας τήν Γορδοδονας, ύπό τήν διεύθυν- καί Ακολούθως έψάλη ό 'Εθ- Βουνό. Ά φ' έσπέρας ή θαυμαΠ Δ . ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
μου πίστις δτι δέν θά έγκαταλειφθαγ »ών, δυστυχώς, ούκ έστιν άριθμός — προσπαθείας έσωτερικής έκμεταλλεύ- πρός αύτούς τήν σπουδαιότη- οδον καί
τουργός
είκών
έλιτανεύθη
ευνικός
μας
"Υμνος.
Μικηταί
τα
τής
γυμναστικής
καί
άκοιερότητα
τών
έννοιών
Πατρίσιν
του
όποίου
έγένοντο
αί
έσεως
τής
ένισχύσεώς
των
πού
καταμεν είς τήν μοΐράν μας στηρίζεται παράδειγμα έν έκ τών πολλών, τό
πότε άπό τούς λούθως - μαθηταί
καί μαθή- δος, θρησκείας καί οικογενεί- πιδεί4εις, είναι άξιοι θερμών κατά τούς άγώνας Ανεδείχθηείς άλλους παράγοντας, είς τή^ δΰ- προσφατότερον καί τό φοβερώτερο* βάλλονται εκάστοτε
σαν οί κΑτωθι μαθηταί λαβόν
ναμιν τής ήθικής άντιστάσεως; τής ά- έξ άπόψεως διεθνούς μας θέσεως άπό κυβερνώντας καί πότε άπό τούς όρε- τριαι ύπό τό πρόσταγμα τών ας έπί τών όποιων βασίζεται συγχαρητηρίων.
μερικανικής Κοινής Γνώμες; Απέναντι δλα, αϊ ύπο τήν πίεσιν τού πανικού δι γομένους τήν Κυ&έρνησιν καί άπό τήν δύο γυμναστών μας κ. κ. θ . ό έλληνικός πολιτισμός.
τες στεφΑνους έκ δάφνης: Είς
Ε. Σ. ΧΑΡΟΣ
του ρωσικού έπεκτατισμοΰ;. Διότι, «ν αταχθεϊσαι έκτελέσεις, αϊ όποια ι ένε- διάθεσίν μας νά καταστήσωμεν τούς Γορδοβανά καί
τό άλμα είς υψος, Δ. ΜιχαλαI. Γερακίτη,
Έπ*
εύκαιρία
ό
κ.
Γυμνασιείναι άληθές δτι καθ' ήν στιγμήν έ- φανίσθησαν παγκοσμίως ώς μορφή άν ξένους φίλους |ας άληθινούς ρυθμιρόγιαννης, Π. Κομνηνός καί
έξετέλεσαν διαφόρους γυμναξερράγη τό Δόγμα Τρούμαν ή προστα τνποίνων„καί τάς όποιας δβεδέχθη, στάς του πολιτεύματός μας, άντιλαμΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ Ά θ . Κρίθαρης. Ε ί ς τό άλμα
άρχης
έκαυτηρίασε
δεόντως
σία τών πετρελαίων της Μέσης 'Ανα- ύπό τήν πίεσιν άντιστρόφοο πανικού, βάνεται κάνεις εύκολα πόσον αϊ έκ- στικός άσκήσεις μέ πλήρη έ- τήν προδοτικήν άνταρσίαν πού
ΠΟΤΑΜΟΥ
είς μήκος, Ά θ . Κρίθαρης καί
τολής καΛ; τής παροχετεύσεως αύτών ή άναστολή πάσης έκτελέσεως—μέ τήν πλήξεις αύται μπορούν νά είναι όδυ- πιτυχίαν. 'Ακολούθως καί ύπό
διότι άπροσδόκηπρός τήν Μεσόγειον καθίστα τήν Έ λ - άνικανότητά μας, διότι παραπαίομεν νηραί.
τό άδιάπτωτον
ένδιαψέρον προσπαθεί νά παραδώση τήν
Νέα Υόρκη, Μάιος Τ 948. — ιφορηθώμεν,
ΠΟΤΑΜΟΣ
Ιούνιος 1948, Π. Κομνηνός. Είς τό άκόντιένδοξοτέραν
πατρίδα,
τήν
Έ
λ
τος
αιτία
μάς
ήμπόδισε νά προον,
*ΑΘ.
Κρίθαρης
καί
Π.
Κοτών θεατών διεξήχθησαν διά(Του
ανταποκριτού
μ
α
ς
)
.
Του Ανταποκριτού μας ).—
μνητός. Είς τήν σψαιροβολίαν συαπατριώται τ ή ς πόλεως καί σέλθωμεν ώ ς ήτο τ ό καθήκον
φορα άγωνίσματα, κατά τά λάδα μας, δούλην είς τούς
Ιαρουσία
τών
κατοίκων
Ποόποία νικηταί άνεδείχθησαν οί πλέον βαρβάρους κατακτητάς ταμού καί πολλών έκ τών πέ- νός. Είς τόν δρόμον τών 100 τής περιφερείας Νέας Υ ό ρ κ η ς καί ή έπιΦυμία μας, όπότε θά
και Ν. έσνον πρό ή με,ρών μίαν έξαιρε- σας έγράφομεν περισσότερα.
κατωτέρω είς τούς όποίους καί έτόνισεν τό καθήκον παν- ριξ χωρίων, έγένετο
είς τόμέτρων, θ . Χαλιορής
ώς έπαθλον έδόθη στέφανος τός "Ελληνος νά άγωνισθή μέ γήπεδον τοΟ 'Αθλητικού 'Ομί- Νοταράς. Είς τήν' Δισκοβολί- τικήν εύκαιρίαν νά διαδηλώσουν ^Ησαν λοιπόν μεταξύ τών παΚατόπιν προσκλήσεσως τού έκ δάφνης:
χρι τής τελευταίας
ρανίδος
λου Ποταμού αί γυμναστικαί αν, Δ. Μιχαλαρόγιαννης καί τά αισθήματα αγάπης καί εκτι- ρευρεθέντων ό πρόεδρος τής Ά
Ή έφορε ία του Έθνι*oQ Γυ- τροπή δέν τοποθειτήση άπό ε να 'Αθλτ|τικού 'Ομίλου
Ποταμού,
τού αΐματός του διά τήν έλευ- έπιδείξεις του 'Αστικού σχο- Π. Κομνηνός.
•πάντες
μας έπιψανής παμήσεως πού
τρέφουν
ΤΤ^Λ,Τ*, 5ΗΛς>ότητός
Είς
τόν
δρόμον
τών
100
μ.
μναστηρίου
Κυθήρων άργίζει φανάρι είς τούς λιμένας 'Αγί- οί μαθηται τοο Γυμνασίου μας
θερίαν, τήν άνεξαρτησίαν καί λείου ύπό τήν διεύθυνοιν "τού
σ υ μ π ο - |IULUJ
Σιμιτέκο10ιώχτις
κ . Μιχίχήλ
1 ,
πρός
τόν
διάκεκρίιμένον
ι I I V,
ιν. ·
· ι
„
κατ' αύτάς τάς έργάσίάς ισο- ους Πελαγίας
καί Καψαλίου. μετέβησαν τήν ΙΟην Μαΐου είς Ζαγλανίκης Δημήτριος. Είς τήν έδαφικήν Ακεραιότητα τής γυμναστού κ. Ζαχαρία Πετρο- ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
λίτην
μας
Καλοκαιρι- πατρίδος.
λος μετά τής κυρίας
και του
πεδώσεως καί έπε στάσεως του βεβαίως άν ύπήρχε ,Κυβέρνη- Ποταμό ν καί έπαιξαν έκεΐ τό τήν δισκοβολίαν
ΠΟΤΑΜΟΥ
χείλου.
άνώτερον
δ
,
^ ^ ^ — l \ c o
του, ό έπίσης παλαίμαχος
γηπέδου της «'Λγιάτικο», ώ- σις θά ¿γλυτώναμε μερικά λό- δράμα «Τρικυμίες ψυχής» καί νός Χρίστος. Είς τό άκόντιον,
Τό τέλος τοΟ λόγου του γυΜέ έξαιρετικήν 'έπιτυχίαν
τ Η τ ο ή εορτή τού Α γ ί ο υ Γε- L·^ λαμπρός άγωνιστής τής Ά
Κατά τάς έπιδηίξεις οί μαστε νά έπαρκίϊ τούτο διά τ ά ς για. Μά έφ' όσον όέν ύπάρχει τήν κωμωδίας «Ζητείται ύπηρέ- Διακόπουλος Παναγιώτης. Είς
μας έκάλυψαν βηταί έξετέλεσαν μέ θαυμα- διεξήχθησαν είς Ποταμόν αί οργίου καί ήγε τ ά ονομαστήρι 1 δ Η λφότητος κ. Παν. Χ . Σάμιος
άνάγκας τής αθλούμενες νεο- Κυβέρνησις, κάνομεν αβτό που της». Τήν αύτήν ήμέραν έδω- τό άλμα είς υψος Ζαγλανίκης μνασιάρχου
υιος T
του
κσί του
υιου
OMμετα1. της
—Π — κυρίας -J'i-ri
ΤΠΐΎ ιιίηΓι
δρόμον ούρανομήκεις ζητωκραυγαί ύ- στήν Απόδοσιν διαφόρους Α- μαθητικαί έπιδείξεις τοΟ Δη- ά του, Iiό Ελπιδοφόρος l\fA
λαίας ¡μας. Βροδύτεραν, φρον- δυνάμεθα. Δηλαδή φωναοκού- σαν καί δευτέραν πάράστασιν Δημήτριος. Είς τόν
800 μ. Καλλίνικος
Ιωάννης. πέο τής πατρίδος, του στρα- σκήσεις καί Αγωνίσματα καί μοτικού σχολείου. Κατ' αύτάς κ. Σ τά6η, Γεώργιος. Καί ή έ- του, ό .κ. Παν. Καλλίγερος μετών ιδίων έργων είς τήν Λέτίδι της ιδίας έφορείσ.ς θά γί- μεν.
Βασιλέως μας έχόρευσαν μέ έξαιρετικήν χά- οί μικροί μαθηταί ^Απήγγει- ορτή υπήρξε τό σύνθημα πού τά της κυρίας του ΠαναγιωτίΆμφό- Είς τόν δρόμον 400 μ. Χάρος τού καί του
νουν και μερικαί Απαραίτητοι
* Τήν 22αν Μαΐου έδόθη είς,σχην Κ<χστρισιανίκων.
Παύλου του Α ' , Ακολούθως ριν 'Ελληνικούς χορούς, ύπό λαν διάφορα ποιήματα έπαι- συνεκέντρωσε ε ί ς ι ή ν άρχοντι- τσας, ή κυρία Μαρία Γ. Βάρδα
έγκαταοτ-άσεις..
τήν μεγάλην αΐθουσαν τών τε- τεραι~άί παραστάσεις ¿σημείω- Σπυρίδων. Είς τόνδρόμον 80 δέ μαθηταί,
μαθήτριαι καί τούς ήχους τής μανδολινΑτας ξαν παιχνίδια καί έξετέλεσαν κήν σίκίαν, του κ. Στάθη, δ,τι μετά τών θυγατέρων της, ί} Κα
ι * λ^ρις είς ττρ> γενναίαν δω- λετών τού Γυμνασίου μας θεα- σαν άπόλυτον έπιτυχΐοτν καί είς μ. νεανίδων: Δαπόντε Αίκατε- κοινόν έψαλαν τόν
Έθνικόν Ποταμού.
διάφορα άσματα ένώπιον πλή έκλεκτόν εχει νά έπιδείξη ή π α,Μικολέττα Ν. Μαγείρου, ό,.κ.
ρίνη
καί
θεοδωρακάκη
"Ανέκτέλεσιν
καί
είς
συρροήν
θεαρέ,άν του μεγάλου ευεργέτου τρική παράστασις έκ μέρους
μας "Υμνον.
καί πλεί- Φίλιππος Μελιτάς μετά τής κυρί
θους κόσμου πού πρός τούτο ροικία μας καθώς
Τό
πρόγραμμα
τών
έπιδείνα.
Είς
τόν
δρόμον
80
μ.
παίτών.
Αί
εισπράξεις
διετέθησο(ν
της νήσου (μας κ. Μιχαήλ 'Αν- τού έρασιτεχνικού θιάσου Φριστους
άλλους
εξέχοντας
" Ε λ - α ς του Δεσποίνης, ό ,Κος καί ή
εΤχε
συγκεντρωθή.
Ό
Διευθυί
ξεων
έπλούτισε
διά
τής
συμΤέλος
ό
Γυμνασιάρχης
ΚυΠαντελής,
τωνίου
Σεμιτέκ,ολου,
συνεχί- λιγκιανίκων,, σημειώσασα πλή- εύγενώς άπό τούς διοργανω- δων: Καλλίγερος
ληνας κ « ί Άιμερικανούς ποι|
ζονται με ίκανοποιητικόν ρυθ- ρη έπιτυχίοτν μέ τ ά εργα «Γέ- τάς υπέρ τού σχολικού Ταμεί- είς τόν δρόμον 60 μ. κορασί- θήρων ό σύλλογος τών καθη- μετοχής του καί ό Ποδοσφαι- τής τού σχολείου κ. Μελιτάς ί'^χοντΌ δλοι διά νά εύχηθοΰν Κα Γεωργίου Τραβασάρου, ό
Κος καί ή Κ α Κ. Σαμίου, ό
δων Μιλινκάκη
Εύαγγελία. γητών καί δή οί έπί κεφαλής ρικός "Ομιλος Ποταμού δώ- καί οί συνεργάται του δις
μόν αί έργασέαι της ανασυγ- νος καί Καρδιά» καί «Φιάκας». ου τού Γυμνασίου μας.
πρός τήν "Χαμπράν οίκογένε:αν ΙΚος καί ή Κα Ί Κασιμάτη μεσας
κατά
τό
τέλος
αύτών,
ΑΠλεύρη
καί
κ.
Λουράνδου
είτών
έπιδείξεων
γυμνασταί
κ.
Είς
τήν
σκυταλοδρομίαν
6X50
κροτήσεως της .μεγάλης αιθού* Τήν Κυριακήν 23ην 'Μαΐου
π* χρόνια πολλά καί νά διασκε
πρώτη όμάς έκ τών Έρωφί- κ. Ίωάν. Γερακίτης καί θ . ξιόλογον Ποδοσφαιρικήν συν- ναι άξιοι συγχαρητηρίων διά δάσουν πρός τιμήν του έορτά- τά τής έγγονης των Καλλιόπης
σης του ΚυΘηραϊκοΟ
Συνδέ- ώμίλησ&ν ε'ές τό χωρίον ,Καρό Κος καί ή Κ α Ί Κασιμάτη
Αντησιν
μεταξύ
τής
Α'
καί
Β
'
τήν
έργασίαν
πού
παρουσίαΟ ΨΕΚΑΣΜΟΙ
λης Κορωναίου,
Εύφροσυνης Γορδοβανάς έδέχθησαν αύθόρ
σμου Κυθήρων καί έντός βρα- βουνάδες ένώπιον πλήθους κόζοντος.
μετά του υίοΰ, της θυγατράς των
Σαμίου, 'Ιωάννας Βενέρη καί μητα καί ειλικρινή τά συγχα- αύτου όμΑδος. Ό άγων κατά σαν.
χέος διαστήματος θά παρα&οθή σμου, ό Καθηγητής τού: ΓυμναΈπηκολοόθησε
διασκέδαοις καί του ,μνηστήρος της κ. Παπα
Ε . Κ.
τήν συνάντησιν διεξήχθη μέ
ρητήρια του πλήθους.
Τό συν&ργεΐον ψεκασμού διά "Αννας θεοδωρακάκη.
αίίτη; έτοιμη εις τόν -προορι- σίου μας κ. Θεμιστοκλής Πεζωηρά καί πατριωτική, συνεχί- δάκη, ό Κος καί ή Κα Δ. ,Καλσμών της. Ή έν λόγω αΐβουσα τιρΙόχειλος μέ^ θέμα «Ή Ε λ λ ά ς "D.D.T. συνεχίζει τάς έργασίας
σθέΐοα
έν μέσω τών θερμών καί λιγ'έρου μ ε τ ά του υίου των, η
δύναται νά περιλάβη άνέτως ύ- καί ή θέσις της εις τήν Μεσό- του περιερχόμενον τάς κοινότη
πλουσίων περιποιήσεων του κ. ΙΚα Κατίνα Σ ιμιτέκολου μετά
τας τής νήσου. Σχετικώς μέ
πέρ τά 500 πρόσωπα και χρησι γειαν>.
Στάθη καί διαρκέσασα ά'φ' (ί- της Ουγατρός της 'Ελένης, ή Κα
μεύει
είς πασαν σπουδαίαν
*· Φροντίδα τών έπιτρσπων τάς έργασίας τού συνεργείου
σπέρας ιμέχρι τών πρωινών ώ- 'Αθηνά Κασιιαάτη, ό Κος Κων.
καί
τά
άποτελέσματα
τού
ψεπνευματικήν έκδήλωσιν έν τή της' ' Ι ε ρ ά ς
Μονής Παναγίας
ρών δτε άπεχώρησαν πάντες μέ Γετρόχειλος, ' ό Κος Κοσμάς
νήσω.
Δεσποίνης 'έστρώθη διά τσιμέν- κασμού, μάς γράφονται πο^λά
τάς
ώραιοτέρας έντυπώσεις.
Φατσέας, ό Κος ΠΟΛ\ Σιμιτέ* "Κατ* αύτάς άρχίζει ό θ*- του ή γύρω τού ναοΟ πλοπτεία. παράπονα καί συγκεκριμένως:
Μεταξύ τθ{5 πλήθους τών έκ- ¡κολος, ό Κος Χρίστος Φατσέας
0Γ.)
δτι
ή
τιμή
ψεκασμού
κατά
* Φροντίδι τής Ιδίας έπιτρσρισμός τών σιτηρών καθ* ολην
λεκτών πατριωτών, πού έτίμη- ,καί πλείστοι άλλοι!.
ΕΥΧΑΡΙΖΤΙΑΙ
την νήσον. Ή έφετεινή έσοδεία πής καί δαπάναις τού έκλε- δωμάτιον δέν είναι: είς % ολας
σαν τόν κ. Στάθην διά τίϊς συιμ
τάς
κοινότητας
ή
αύτή
καί
Είς τάς εύχάς δλων προσθέπροβλέπεται λίαν ικανοποιητι- κτοΟ συμπατριίώτου κ. Ποη/. I'.
ΟΙ κάτοικοι της Κοινότητος Λιβα- μετοχής των είς τήν οίκογενεια
κή χάρις είς τάς άφθονους δρο Διακοπούλου, προσφάτως ελθόν β ' . ) δτι τό διάλυμα του φαρ"Αγιε
μου
Γιώργη
βόηθα
με
γιατί
έδώ
στοΟ
Στάθη
δίου άπευθύνουν θερμάς εύχαριστίας κήν του χαράν, σημειούμεν δσα τσμεν καί ήμεΐς τ ά ς ίδικάς μας.
Έ
π
'
εύκαιρία
τής
έορτης
τοΟ
κ.
Στάθη
λοιπών
τος έ ξ Αύσραλίας
έπεσκευά- μάκου πού χρησιμοποιείται διά πατριωτών πού φέρουν τό όνομα Γεώργ·.ος μάς έτηστέλλεΐ1 άπ' τό φαΐ κι" άπ' τό πιοτό κι' άν είχα νου, έχάθη.
χάς της άνοίξεως.
πρός τό έπιφανές τέκνο ν της κοινότη- δνόματα ήδυνήθημεν νά πληροθ . 1. Φ Α Τ Σ Ε Α Σ
τός των τόν κ. Μιχαήλ Άντ. Σιμιτέ·
* Οί κάτοικοι τών Κυθήρων οθη ό δρόμος ό άγων πρός τή,ν τόν ψεκασμόν δέν φέρει κανέν έκ Ν. 'Υόρκης ό άγαπητός μας άντιπρόσωπος και φίλος Κ' έχω πολλούς νά εύχηθώ Γιώργους λεβενταράδες
κ.
Παν.
Καλλίγερος
μακροσκελή
ίμμετρον
χαιρετισμόν
αποτέλεσμα.
,
1
κολον διά τήν έκ 500 δολλαρίων δωπαραπονούνται δτι ή} τϊμή τού Μονήν. 'Ο κ. Π. I. Διακόπουάπό τόν όποιον έλλείψει χώρου καταχωροΰμεν τους κα- φίλους πιστούς, περήφανους καί μέ πολλούς παράδες.
ρεάν του πρός τό σχολεΐον.
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η
P I O N
ήλεκτρικοΰ ρεύματος εΐναι αδι- Χος έ δαπάνη σε διά τόν ώς άνω*
τωτέρω όλίγους άλλά έπιτΰχεϊς στίχους :
Γιώργο τόν Μορ·7Ρλλο
Καί
πρώτο
πρώτυ
χαιρετώ
τόν
'Ομοίως oi κάτοικοι Λιβαδίου εύκαιολογήτως μεγάλη, υπερβαί- σκοπόν δραχ. 200.000.
ΝΕΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
τοΰ βγάζει τό Καπέλλο.
πού
δποιος
μπή
στήν
πόρτα
του,
χαριστούν
θερμώς
τό
έκλεκτόν
τέκνον
Συλλογισμένος ήμουνα και στέκω καί πενσάρω
Ο ΚΥΘΗΡΑ ΓΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
νουσα τό δεκαπλάσιον
τιμής
* Αί έξετάσεις τού Γυμνασίτής Ιδίας κοινότητος τόν κ. Κυριάκον
κι* έπειτα τρέχω άναφορά και δίνω στόν Κουμπάρο.
Πού μέ τά τραγουδάκια του καί μέ τήν σερενάδχ
Ό
παλαιός αυτοκινητιστής
του ρεύματος έν 'Αθήναις. Πα- ου καί τής Άστυκής
Ποταμού
Εύχαρ»ττεΐ
θερμώς άπαν-1 των Κυθηρίων.
Παύλου Καραδουσάνον διά τήν έξ
ξυρίζει άρχιδιάκονας μέ δίχως σαπουνάδα.
ρακαλούμεν τήν άρμοδίαν ύπη- Άρχισαν τήν ΙΟην
τρέχοντος κ. 'Αντώνιος Βλαντής, παρέλα- Είκοσι τρεις του 'Απριλίου τ' άγιου ΓιωργιοΟχ ήμέρα
ΤΰΟ.ΟΟΟ δραχμών δωρεάν του δι' ης τας τούς ένισχύσαντας μέ χρη
Προσεφέρθησαν έν συνόλω
ΤΙ
κάνουμε
δώ
πέρα;
0
1
ρεσίαν νά έξακριβίίκση έάν έ- καί θά τελειώσουν τήν 30ήν, βεν έκ τού Κρατικού Όζτ/ ^ ' γιορτάζουν τόσοι φίλοι μας.
έκισκευάσβη ό είς τών κωδώνων τού ματικάς εισφοράς τό Σωματεΐ 1.952.000 δ ρ α χ μ α ί διανεμηθεΐΈξύρισε καί βουλευτή, πράγμα πούκαμε βρόντο
Ιερού ναού «Άνάληψις
Σωτηρος».
καί τόν γλυκομπαρμπέρισε μέ πρίμο καί σιγόντο.
αύτοκίνητον "Ολοι σ+ό Κάρο μπά'ίνετε, κυράδες καί λεβέντες
χουν δίκαιον καί νά αναζητή/οη Αί
κατατακτήριοι,
είσαγωγι- σμού κανουργές
άνάγκην
ον πρός τόν σκοπόν τής διαθέ- σαι είς 3 6 έχοντας
Κατ'
έντολήν τών κατοίκων, ό
εύθύνας.
καί καί τών κατ' οίκον διδα- πέντε τόννων, τό μετέφερεν είς δλοι στο Κάρο γρήγορα, δίχως πολλές κουβέντες.
σεως δοηΌημάτων έπ' εύκαι- ένισχύσεως.
Καί. προχωρώ καί χαιρετώ τό Γιώργο τό Μαρέντη
I.
Κασιμάτης.
Δ)τής
τού
Σχολείου
Π.
* Δέν θά παύσωμεν νά ψω- χθέντων θά γίνουν τήν 1'—10 Ί Ποταμόν καί ήρχισε τάς έργα- Κουμπόρα αου, Ν"υναϊκα μου ρ εντούκας κι' έξη <*ίΚΚοι
τόν ΤραΟασάρο, τόν Αουτζή τό. οιαλεχτό λεβέντη.
ρία τών έορτών του
Πάσχα
Μετά δαθείας έκτιμήσεως
σίας του.
νασκώμεν άν ή Λιμενική Ε π ι - ουλίου.
ή Νικολέτα κι' άλλοι δυό στό Κάρο τοΟ Μιχάλη.
ΤΟ Δ Ι Ο Ι Κ . ΣΥΜΒΟΥΑΪΟΝ
Βαθύτατα συγκενινημένος άπό τό ύπέρ τών έν 'Αθήναις Πααχόν
Χρόνια πολλά στους Γιώργηδες ολους άπό μερέα

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ
ΕΠ' ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡ IΩ Ν

Α

ΚΥΒΗΡΑΙΚΑ m n u ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ

ΚΥΘΗΡΑΐΚΗ

Ζ Ω Η Κ Α Ι ΚΙΝΗΖΙΖ

ΕΜΜΕΤΡΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

ΞΕΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Η ΑΕΡΟΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ — ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Πρόεδρος τής Κοινότητος έπί
Α £την Πρόεδρος τής 'Επιτροπής Διανομών.
'Αντιπρόεδρος
ττ^ς 'Επιτροπής
'Απόρων καί
νυν Επίτροπος είς τόν άνεκτίμητον θησαυρόν τών Κυθήρων
τήν
ίεράν
Μονήν
Μυρτιδίων καί δι' αβτό ευχαριστώ
τούς κ. κ. Προέδρους διά> την
μεγάληιν τιμήν δπου μου έδωκαν διά τής έκλογής των. Ε ί ς
δ,τι έκανα τό ένα καί τό άλλ,ο
δέν είσαι είς θέσιν έσύ \ίά μέ έ?νέγξης. "Εχομεν άνωτέρους νά
1 μάς ελέγξουν. Φίλος καί μέτο'χος είς τήν Έταιρείαν του κ.
Πολ. Χόφμαν
Διοικητού τής
Ευρώπης έπί τής άνορθώσεως
τόν όποιον παρακαλώ νά 6οη•θήση τήν Ε λ λ ά δ α καί βγαίνεις
έσύ νά συκοφάντη ση ς έμένα έπειδή δέν., σέ έδγαλα άπορο.
Μεθ' ύπολήψεως
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Σ . ΚΥΠ Ρ ΙΟ Σ

Πρός τόν γενικόν
άντιπρόσςύπ««
τής πατριωτικής μας άεροπορικής έ·
ταψείας
EUROPEAN
AIR TRANSPORT κ. Δημήτριον Καρΰδην» έστά·
λησαν itapà διαφόρων έπιδα·»ών πλείστοι κολακευτικαι διά τή,* έταιρε(αν
έπιστολαί, μεταξύ τών ¿ποίων και t)
κατωτέρω, άπό τόν δήμαρχο ν Νικαίας κ. Άλμπάνην:
Αξιότιμε κ. Καρύδη,
Άφορμήν λαβών άπό επιστολή ν τής
εξαδέλφης μου Μεταξίας
Άλ|ΐπάνη,
ήτις ταξιδεύσασα δι' άεροπλάνου τής
ύφ' ύμας 'Εταιρείας, Μφθααεν είς τόν
πρός δν δρον, ήτοι τήν Αύστραλία».
καί ήτις μετά Ιδιαιτέρας εύχαρισχήσεως και
ένθουσιααμου
περιγράφει
τήν εύγενή και πρόθυμον συμπερίφοράν καί τάς περιποιήσεις τουτε πιλότου καί τοϋ υπολοίπου
πληρώματος
του άεροακάφους,
πρός αύτήν καί
πρός άπαντας έν γένει τους έπιβάτας;
αύτούς καί κατά τήν διάρκειαν -rijg
πτήσεως καί κατά τάς ώρας άναπαύσεως είς ένδιασμένους σταθμούς, έκφράζω τάς άπειρους ευχαριστίας, και.
τά θερμά συγχαρητήριά μου
ùρας, πρός τόν συνταξιδεύσατκτα έκπρόσωπον τής 'Εταιρείας
κ. Γ.
ΛΊαρσέλλον, ώς και τά λοι-|ά-άξιότιμα μέλη καί προσωπικόν οίύτης, ήτις,,
δντως τιμά τήν Πατρίδα μας ένταΟθα;
καί έν τή άλλοδαπή «cri δικαίως άίποσπ^ τήν έκτίμησιν δλων όσοι τυχό«·
έχουν τό εύτύχημα
νά ταξιδεύσουν
διά τών άρτίως δργανωμένων μέσων
συγκοινωνίας της 'Εταιρείας σας.
Μετά πλείστης τιμής
ό Δήμαρχος Νικαίας
ΠΟΤΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
.λ ί '
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ Ε Ι Σ I. ΒΑΓΓΉΝ
5Εν

ΚαραΜ 25 'Απριλίου 1943
Κύριε Βαγγή, έλεγα νόκ μή
κατέλθω είς τόσον χαμηλφ έπίπεδον νά σού άπαντήσω
τά δπου μου γράφεις. Είναι. δ>λα ψέμματα καί συκ,ρφοατίες..
Έ γ ώ εΐιμαι ό Ευάγγελος Σ Κύπριος ή Χιλιόχρονος. Ι δ ρ υ τής καί άρχηγός τής 'Εθνικής;
Αντιστάσεως
του ΚαραΦά-

/

ΠΡΟΣ

ΤΟΥΣ

ΕΠΙΚΡΙΤΑΣ

Φίλε κ. Κασιμάτη
Είς τό φύλλον τής 15-5-48 τής $γκρΓτου έφημερίδος
σας, έδημοσιεύθησαν δύο λίβελλοι ένάντίον μου έκ
μέρους δύο Ιατρών, τών κ. κ. Ν. Φατσέα και Π. Κατσούλη.
Διά τών γραφομένων των, φαίνεται δτι έπικράνθησαν διότι διεδήλωσα τήν 6δελυγμίαν μου διά τήν κατά
τής Πατρίδος μου άνταρσίαν.
Είναι γεγονός, δτι είχον άποφασίσει νά μή δίδω σημασίαν είς τούς λιδελλόγράφους, οϊτινες γνωστοί άμφότεροι πολέμιοι τοΟ δασιλισμοΟ, άνάνδρως έλισσόμενοι, ήλπισαν είς μίαν
Νέαν Πολιτικήν κατεύθυνσιν κατά τήν
κατοχήν. καί έπροθυμοποιήθησαν, ώς
δήθεν άρχοντες, ν' άριστεύσωσιν ώς
Έαμΐται καί είς τοΰτό είναι άληθές
πάντες παρεπλανήθημεν. Εΐχο+ιεν δμως τόν άνδρισμόν νά μήν κρυπτώμε3α ένώ ούτοι άρνοϋνται δτι καί τή
έμπνεύσει των έδέχθην τήν θέσιν του
Γραμματέως του
ΕΑΜ (Φθινόπωρον
1943) πράγμα τό όποϊον έβεώρουν
τιμήν των τόσοι "Ελληνες καί τό ένίσχυσαν καί οί ξένοι μέ τάς έξ Άγ-

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΥΛΕΙΑΖ

ΚΩΝΣΤ. Ε. ΚΑΝΕΛΛΗ
ΕΝ Π ΕI ΡΑ 1 Ε I :

'Οδός Δημ. Σκυλίτση 6 τηλ. 42-828

ΕΙσαγωγαί άπ' εύθείας έκ Ρουμανίας, Σουηδίας, 'Αμερικής, Βραζιλίας κλπ.
ΚΟΝΤΡΑ - ΠΛΑΚΕ: Είςόλα τά είδη.
ΑΓΡΙΟΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ παντός εϊδους

Β. ΠΟΔΙΑΔΗΙ & Γ. ΣΟΥΡΗΣ ί
ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΑΙ & ΝΑΥΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ |
Τό γραφεΐον είς τό όποϊον κάθε έργασία του εϊδους ;
του τακτοποιείται μέ καταπληκτική ν ταχύτητα καί εύ- ;
συνειδησίαν.
;
,
ΕΙς τούς συμπατριώτας ναυτιλομένους τό συνιστώ- 1
¡[ μεν πρός Ιδίαν των έξυπηρέτησιν.
<

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
«Η Α Γ Ι Α
ΑΝΝΑ»
(ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1930)

ΚΩΝ. Α. ΠΕΝΤΟΤΤΟΥΛΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ 43 ΚΑΙ! 45 - ΠΑΤΗΣΙΑ
(ΣΤΑΣΙΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ)
ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΦΑΝΟΝ 80-651

;ί φεύγομε καί τρέχομε καλούτσικη πορεία
Kai
καίί ξεμπαρκαριζόμαστε σ' άρχοντική οΙκία.

μικρούς, μ«γάλους, μέτριους ώς καί στό Βασιλέα.
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"Εχετε κι" άπ* τόν πρόεδρο καί φίλο μας, Μιχάλη
χίλιες έύχές οί Γιώργηδες κι' οί πατριώτες οί άλλοι. ,
"Αγιε μου Γεώργη βόηθα με γιά νά μή κάνω λάθη
γλιας έκπομιτάς τών Ρρνδισφωνικών νά χαιρετήσω νά εύχηθώ στό φίλο μας τό Στάθη.
Νά ζήσετε σάν τά βουνά καί σάν τό Μαθουσάλα
Σταθμών των, του Κατσούλη
οντος
νά ζήσω καί τοΰ λόγου μου γιά νά σάς γράψω κι* άλλα.
Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ή ΚΑΓΑΡΕΛΛΑΣ.
συνρυθμιστοΟ τών τότε ζητημάτων του Νά ϊδη τό Γεωργάκη του τρανό*καί τιμημένο
στή δόξα, στήν ύπόληψι, στά πλούτη βουτηγμένο.
Ποταμού, τοΰ δέ Φατσέα (μέλους της
τριμελούς έπιτροπης ΕΑΜ μέσα ΔήΒάπτισις είς Καναδάν
μου)ιιού υπερβάλλων είς ζηλον, έπεζή Γάμοι
τει άρχηγίον έπί της νήσου μας όλοΈ ν μέσω άτμοσφαίρας πατριωτικής
'Εν μέσω πολυπληθούς συγκεντρώ- έγκαρδιότητος καί ένώπιον πλήθους
κλήρου. Τι ύιτέκρυπτε δεδαίως τό Ε
σεως
συγγενών
καί
φίλων,
έτελέσθηΑΜ ουδείς εΐχεν προΐδει καί "μόνον άέκλεκτών προσκεκλημένων, ή δεσποιμα τή έμπράκτω δηλώσει τών σκοπών σαν είς Νέαν "Υόρκην οί γάμοι του νίς Κλεοπάτρα Τσελέκη έβάπτισε, είς
του, διά τής εμφανίσεως τών άνταρ- έκλεκτοϋ νέου Σταματίου Π. Κασιμά- τήν πόλιν Λονδϊνον τοΰ Καναδά, τό
τών, ό μέν Φατσέας και δι" άλλους τη ή Πέρου κοτταγομένου άπό τό χω- χαριτωμένον κοριστάκι τοΰ έκλεκτοϋ
λόγους δίαφωνήσας,
δεξιοτέχνως ξ- ρίον Λιβάδι μετά τής ώραιοτάτης καί μας συμπατριώτου κ. Ιωάννου Καμστρεψεν, εύτυχώς δι" αυτόν, κατευθεΐ διά πολλών χαρίτων κεκοσμημένης δί- πή δώσασα είς αύτό τό (όνομα "Αρτεαν δεζιά, μέχρι και τής άναφανδόν δος Καλλιόπης Σαμπαρδή, καταγομέ- μις—Κλεοπάτρα.
κατά τά τελευταίας έκλαγάς, υποστη- νης άπό τήν ώραίαν καί μυροβόλον
Μετά τήν τέλεσιν τοΰ μυστηρίου,
ρίξεως του Λαϊκού κόμματος ό δέ Χίον. Παράνυμφος κατά τό μυστήριον οί εύτυχεΐς γονείς, παρέθεσαν είς τό
παρέστη
ή
έρίτιμος
κυρία
"Ελένη
Σπ.
Κατσούλης
άμφίταλαντεοόμενος σφόάριστοκρατικόν κέντρον Σέβεν Ντουδρα, μή καταδιωχθείς άπό τό ΕΑΜ Φατσέα.
άρφς πλουσιώτατον γεΰμα δπου παρε
Μετά
τήν
στέψιν
παρετέθη
πρός
καί ίδία λόγω τών, άκρως δημοκρατικάθησαν περισσότερα Τών τριακοσίων
κών του άρχών, ύπεχώρει κατά δήμα τούς προσκεκλη μένους πλούσιον γεΟμα πρόσωπα, έλθόντα διά νά συγχαρούν
είς
τό
μεγαλοπρεπές
ξενοδόχεΐον
σημειωτόν, διά τοΰτο καί μηνυθείς ύτούς εύτυχεΐς γονέΐς καί τήν άνάδοSQUARE, είς τό όποιον χον, άπό διαφόρους πόλεις του Καναπό πολλών συμπατριωτών συγκατηγο- SHERMAN
παρεκάθισαν
ύπέρ
τετρακόσια
πρό
ρήθη μετ' έμοΰ διά ΕΑΜΙΣΜΟΝ.
δά και τών "Ηνωμένων Πολιτειών.Έν
σωπα καί μετά τό γεύμα έπηκολού- συνεχεία οί έκλεκτοΊ προσκεκλημένοι
"Οσον άφορα έμέ, άνανήψας άπεθησεν φαιδρά διασκέδασις μέχρι τών καί ύπό τό κράτος της άκρας περιποι
χώρησα έκ Κυθήρων κατά τόν Μάϊον
πρωινών ωρών, όπότε τό εύτυχές ζεύ- ήσεως της όποίας έτυχον, έπεδόθησαν
-Ίούνιον 1944, δταν δέ έπείσθην άγος τών νεονύμφων άνεχώρησεν ύπό είς Έλληνοπρεπέστατον γλέντι, άποπολύτως δτι οί έχθροί τής "Ελλάδος
τάς εύχάς δλων είς τάς Χονδούρας χωρήσαντες μέ τάς καλυτέρας έντυύπεκίνουν έντέχνως τά πάντα, άπεκήνήσους διά τόν μήνα τού μέλιτος.
πώσεις.
ρυξα διά παντός τάς Σοσιαλιστικάς
Εύχόμενοι πρός τό έκλεκτόν ζεύγος
άρχάς καί άφοαιώθη,ν είς τήν έργαΠρός τούς εύτυχεϊς γονείς καί τήν
σίαν μου, τό έμπόριον, άπό τοΟ Σε- τόν βίον εύτυχή καί άνθόσπαρτον, ά- άνάδοχον εύχόμεθα νά τούς ζήση.
πτεμβρίου 1944 μή ένδιαφερόμΊ'ος πευθΰνομεν πρός τούς γονείς των καί
Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
;
*Η έν 'Αμερική έκλεκτή σίμπατριώτις
δή ππός τούς άγαπητούς μας Παναπλέον διά τήν πολιτικήν.
κ. Κυπαρισούλα
Γεωργίου Νοταρά,
γιώτην καί Γιαννούλαν τά έγκάρδια
Διά τάς χαλκευθείσ<ας έναΐ\ίον μου
μετά του υ Ιού της 'Ιωάννου, όστις ύ·
συγχαρητήριά μας.
Βαπτίσεις
κατηγορίας ύπό τών έχθρών μου, ώπηρετεΐ είς τό Πολεμικόν Ναυτικόν
ΜΙΧΑΗΛ Α. ΣΕΜΙΤΕΚΟΛΟΣ
μίλησεν ή Δικαιοσύνη τής Πατρίδος
Ό φίλος κ. Ίωάν. Λευθέρης μετά
τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.
'Αθανάσιος
Λογοθέτης — Ποθητή
μου, προς τήν
όποίαν προσηρχόμην
της έριτίμου κυρίας Χριστίνας I. Καπάντοτε αύθορμήτως ούδέποτε διατα- Χλέτζου, έτέλεσαν τούς γάμους των λοκαιρινού έβάπτισαν είς Πειραιά τό
χθείσης τής προ φυλακίσεως μου. Δέν είς Λογοθετιάνικα;
— Μετά τ*>λλήζ λαμπρότητος έτε- κοριτσάκι τοΰ φιλτάτου μας κ. Γ. Κα·
μέ άπήλλαξε δέ ούτε ή Βάρκιζα, ούόνομάσαντες αύτό Μαείς Αύστραλίαν ot γάμοι ραβουσάνου
τε ή άποσυμφόρησις, άλλ' ήθωώθην λέσθησαν
ρίαν.
πρό πάσης άποσυμφορήσεως δυνάμει τού έκλεκτοϋ πατριώτου καί φίλου κ.
Τό Κέντρον Διανο,μών Κυθή
Ή κυρία Κατίνα Ά λ . Παπαναούμ,
του ύπ' άριθμόν 3 7 6 ) 1 9 - 1 2 - 4 5 βου- •Εμμ. θ . Τραβασάρου μετά τής χαρων, κατέθεοεν ύιτέρ του έρά«άπτισεν
είς
τήν
Ιεράν
Μονήν
Μυρριτωμένης
καί
έλληνοπρεπώς
άνατε·
λεύματος τοΟ έν Πειραιεΐ Συμβουλίου·
νου Προνοίας Βορείων Έιταρχι
Πλημμελειοδικών, καθ' ήν στιγμήν ή θραμμένης δίδος Μαίρης Π. Σφάγ- τιδίων τό κοριτσάκι τοΟ φιλτάτου μας
ών
καί τών μαχομένων Δυνάμε
καθηγητού
κ.
Άνδρ.
Φατσέα,
όνομάγου
Τούς
άπευθύνω
έγκαρδίους
εύχάς.
έκ τών έγκλημάτων τής άνταρσίας
σασα"~αύτό Κατίναν.
ων δραχ. 484.000 προερχομέΣΠΥΡΟΣ Π. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ
φρίκη, έπηρέαζε έπί τό αύστηρότερον
Πρός τούς εύτυχεΐς γονείς καί τήν νας ίάπό ιούς παντοπώλας της
τήν κρίσιν τών δικαζόντων. Ά λ λ ά διΤόν είς Νέαν "Υόρκην έκλεκτόν νέον άνάδοχον καί μάμμην της νεοφώτιστου νήσοο και έ κ της άμοιδής των
δάσκει ό Δημοσθένη*; δτι άθώος δέν
Ι.Σ.Κ. διά
Κασιμάτην
τελέσαντα εύχόμεθα νά τούς ζήση.
είναι ό μηδέποτε κατηγορηθείς άλλά κ. Σταμάτην
τήν διοενομην ζακχάρεώς
Ό κ. Άντ. Βάρδας έβάπτισε είς
τούς γάμους του μετά τής δίδος Καλδ κριθείς καί κηρυχθείς άθώος.
του
μηνός
Αύγουστου 1947.
Στρατιώτης
τών μεγάλων 'Ιδανι- λιόπης Σαμπαρδή, συγχαίρω έγκαρ- Λιβάδι τό κοριτσάκι τοΟ κ. 'Π. Κασιμάτη όνομάσας αύτό Βασιλικήν.
κών του "Εθνους μας. ύπηρέτησα εις δίως.
— Ή κ. Πάτρα Χλέτζου έβάπτισε
ΣΠ. Π. ΓΙΑΝΝΙΏΤΗΣ
τήν πρώτην γραμμήν είς τό 'Αλβανιείς Μυρτίδια τό κοριτσάκι; τοΰ κ.
κών μέτωπο ν, καί άσθενήσας βαρέως,
Έ
μ
μ . Χιόνη όνομάσασα αύτό 'Ελισάδιεκομίσθην είς τό 15ον Στρατιωτι- Γεννήσεις
Τήν 15ηV Μαίου, όργανα ίου
βετ.
κόν Νοσοηομεϊν, ένθα μέ έπεσκέφθη
Ποτα"Ο κ. Μιχαήλ Βογιατζής έβάπησεν Σταθμού Χωροφυλακής
— Άργυρούλα Ν. Κορωναίου έτεκαί ό ϊδι.ος κατηγορών με σήμερον κ.
συνΐλαδον τόν λιποτάείς Κύθηρα τό άγοράκι τοΰ Διοικητού μού,
Φατσέας καί έξ οΟ Στρατιωτικού Νο- κεν είς 'Αθήνας θήλυ.
ύπομοιράρχου κ. _ Ν. κτην
στρατιώτην
Καοτρίσιον
— Μαρίκα I. Τραβασάρου έτεκεν Χωροφυλακής
σοκομείου έξήλθον τήν 13-4-41 δυνάΣακκά, όνομάσας αύτό Κωνσταντινον. ΠΊΧΝ^γιώτην του Μηνα, της κοι
μει τής ύπ' άριθ. 1004)3-4-41 άποφά είς Τραβασαριάνικα θήλυ.
,mmmm--mmmmmmmmmmmmmmmmi
σεως τής Γνω^ρδοτικης 'Ιατρικής 'Ενότηιος
φριλιγκιανίκων καί
πιτροπής άναρωτικών άδειών.
τόν ά-ττέστ&ιλεν είς τήν μονάδα

πατρικόν
ένδιαφέρον, πού έπέδειξαν
αϊ άστυνομικαΐ τής νήσου μας άρχαΐ
κατά τήν περίπτωσιν της'Ασθενείοις τού
άδελφοΰ μου Νικολάου Δ. Σοφίου
στρατιώτου άνήκοντος είς τό σώμα
ΜΑΡΙΑ Ε . ΤΖΑΝΝΕ
σκαπανέων, σπεύδω νά έκφράσω πρός
αύτάς τήν βαθεΐαν μου εύγνωμοσύνην.
Συνεπεία καρδιακού νοσήματος ά'Ιδιαιτέρως εύχαριστώ τόν διοικητή ν
κ. Ν. Σακάν ύπομοίραρχον όστις έ- πεβίωσεν είς 'Αθήνας τήν 8ην τρέτρεξε καί ένδιαφέρθη ώς έάν έπρό- χοντος και έκηδεύθη τήν έπομένην έν
κειτο περί τέκνου του. Έπίσης έκφρά- μέσω έκ δηλώσεων βαθυτάτης θλίψεως
σεβαστή δέσποινα Μαρία Σ . Τζάννε
ζω άπειρους εύχαριστίας πρός τόν
πλοίαρχον κ. Κοσμάν
Μαζαράκην καταγόμενη άπδ τό χωρίον Λιβάδι. Ή
νττις μετά προθυμίας
συγκινητικής, μεταστάσα ύπηρξε καθ' δλον τόν βίον
£.φερεν τό ίδιάκτητον και ώραϊο σκά<j>ch; του είς "Ayiocv Πελαγίαν διά νά
πα/>αλάδη και μεταφέρη είς Πειραιά
πρός είσαγωγήν είς τό Στρατιωτικόν
νοσοκομεΐον τόν άσθενοΰντα άδελφόν
του.
ΓΙρός άπαντας έκφράζω δαθείαν
τήν εύγνωμοσύνην μου.
ΕΜΜ. Δ. ΣΟΦΙΟΣ (Φωτογράφος)

ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΑ

ΠΕΝΘΗ

βή πλησίον
τοΟ έν W E E - WAA της
Αυστραλίας έγ κατεστημένου άγαπη·
μένου του και μόνου υίοΰ 'Ανδρέου
Δημ. Μεγαλοκονόμου, καθ' δσον ή ά·
δυσώπητος καί φθονερή μοίρα του, με
ταξύ τών άλλεπαλλήλων
πληγμάτων
μέ τά όποια τόν έπληξεν κατά τήν 6ιο
πάλην του, του έπήνεγκεν καί τό τελευταΐον πλήγμα, ώστε νά άποσπάση
τήν ζωήν του καθ* ήν στιγμήν κατά
τήν δύσιν τοΟ βίου του έπρόκειτο κατά τήν 24ην Μαΐου τήν έποτύριον δηλαδή του Θανάτου του νά άναχωρήοτ)
άεροπορικώς
διά τήν Αύστραλίαν
πρός έπίτευξιν της δικαίας έπιθυμίσς
του, δπως ΐδη τόν υ Ιόν του καί τήν
δημιουργηθήσαν οίκογένειάν του, (σύ
ζυγον καί έγγονάκια του).

_ Ό έκλιπώς ύπηρξε ή ένσάλκωσις
της έργατικότητος, τιμιότητος, άπεράντου καλωσύνης,
ευγενείας,· ειλικρίνειας καί φιλανθρωπίας χάριν τών
*Η Κυθηραϊκή 'Αδελφότης DETROIT
όποίων προτερημάτων είχε κατορθώx a i à έλληνισμός τής περιφερείας ΜΙ
σει νά δημιουργήση
άπό τοΰ έτους
•CHIGAN έκήδςυσαν μέ έκδηλώσεις
1 9 0 3 — 1 9 1 8 δτε ήτο έγκατεστημέν«;
4αθυτάτης όδύνης τήν προώρως άποείς τήν Αύστραλίαν τήν έπιχείρησιν,
βιώσασαν έκλεκτήν 'Ελληνίδα Μαρίαν
τήν
όποίαν
σήμερον
συνεχίζει ό
Κουκούλη σύζυγον τού γνωστού μεγαυΙός του μετά τοΟ άνεψιοΟ Τόϋ 'Ανδρέα Μ. ΚομηνοΟ, καί νά έκτιμδται
παρα τών έκεΐ Αύστραλών καί: τών έκεΐ έγκατεστη μένων συμπολιτών. Ακόμη ένέπνευσεν είς πάντας τήν άγάπην
καί τήν έκτίμησιν χάρις είς τήν άπέραντον άρετήν, πραότητα, χριστισνικότη,τα καί φιλανθρωπίαν του, δι' ών
έκοσμεΐτο. Τής αύτής έκτιμήσεως καί
της ύπόδειγμα
άρετής,
πραότητος άγάπης άπελάμβανεν
καί παρά τών
καλαχτΰνης καί φιλανθρωπίας
δι' δ συμπατριωτών του είς τήν γενέτειρα»
και άπελάμβανε γενικής
έκτιμήσεως πατρίδα μας, δι' 6 κα! τόν έτίμησαν
σεβασμού καί άγάπης παρ" όσων ηΟ- διά τοΟ Αξιώματος τοΟ Προέδρου της
τύχησαν νά τήν γνωρίσουν.
Κοινότητος Μυλοποτάμου προσενεγκόν
Τήν τεθλιμμένην θυγατέρα της κυ- τος κατά τήν έπάρατον κατοχήν noρίαν 'Ερμιόνην Φ. Άρώνη, τόν φίλ- λυτίμους ύπηρεσίας ύπέρ τών συμποτατον μου γαμβρών της
Φώτιον Ά - λιτών του..
ρώνην διαμένοντα ¿ν Αίκτιραλία, τούς
Ό Δημήτριος Ά ν δ ρ . Μεγαλοκονόέγγονούς καί λοιπούς συγγενείς γης, μου άπέθανεν, μά ό θάνατος του δι'
θερμώς σν,λλυπούμεθα.
"Ας είναι
ημάς δέν ύφίσταται. θ ά ζή πάντα μέ
λαφρόν τό χώμα πού τήν σκεπάζει.
σα σν*ν καρδιά τών συγγενών, φίλων
καί τών συμπολιτών του πού τόν ήγά
πησαν καϊ ή εύγενής μορφή του, ώς
ΜΙΧΑΗΛ Γ , ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ό καλύτερος προστάτης
άγγελος θά
πτερυγίζη πλησίον είς τήν οίκογένειΠλήρης ή μερών άπεδήμησεν
είς άν του βαρυπενθοϋντος υ Ιού του, γιό
Κΰριον καί έκηδεύθη πανδήμ^ς είς νά καμαρώνη; αύτόν συνεχίζοντα τάς
Πιτσινάδες δ λαμπρός πατριώτης
ωραίας άρχάς του.
φίλος Μιχαήλ Γ . Μαυρομμάτης. Ό
Κοιμήσου ήσυχος σεβαστέ θεϊε καμεταστάς διήλθε τώς ή μέρας τοΰ βίου
λέ φίλε καί συμπολίτη
καί έσο βέβαιος ότι τ ά δάκρυα πού έχύσσμεν
διά τόν αίφνίδιον χσμόν σου, είναι ή
σφραγίς τής έπιβρα&εύσε^ς τών έν
Χοεπιχειρηματίου κ. Μητ?α Κουκούλη
ζωή λαμπρών έργων σου.
καταγομένου άπό τό χωρίον ΛογοθεΆναπαύσου. Ο θλιμένος υΙός σου
τιάνικα.
νύμφη σου καί λατρευτά έγγονάκια
Νέά, μορφωμένη άρτίως, προικισμέ
σου, οί συγγενείς σου φίλοι και συμ·
του διά τά -περαιτέρω.
νη μέ κάθε χάριν καί προτέρημα πού
πολιται ούδέποτε θ ά σέ λησμονήσουν,
καθυστοΰν δυσβάστακτον τόν θάνατόν
άλλά ή μνήμη, σου θ ά εϊναι αΙ»νία.
της, έφυγε άπό τόν κόσμον αύτόν, πα
ΙΛΑΝ. Γ . ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ
ρά τήν ύπεράνθρωπον φροντίδα καί
ΑΓΓΕΛΛ σύζ. I. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ
"Επειτα άπό μακράν παρα- τάς άπεγ νωσ μ ένας προσπαθείας πού
μονών είς Αθήνας, ένθα μετέβη κατέβαλεν διά νά τήν σώση, διαθέτων
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
πρός θε,ροτπείαν, έπανηλθεν είς δλα τά έταστημονικά μέσα ό άφοσιω
τήν νησον καί άνέλοαδε τ ά κα μένος είς αύτήν σύζυγός της. Ή κη
Πάντας
τούς καθ' οιονδήποτε τρόδεία της έγένετο έπιβλητική κοΑ πάνπον' συμμετασχόντας του
βαρυτάτου
θή κοντά του, ό πρόεδρος του δημος.
'Εκατοντάδες στεφάνων καί άπένθους μας έπί τώ θανάτφ της προΚυθηραϊκοπ Συνδέσμου
Κυθή πειρία άνθέων κατετέθησαν έπί τής
σφιλούς μας μητέρας, μάμμης καί ά*
ρων ,κ. Γεώργιος Μαχαιραώτης σορού της μεταξύ« τών όποίων καί 6α
οελφής
ρύτιμος
στέφανος
τής
Κυθηραϊκής
Ά
1Γ
ΜΑΡΙΑΣ Ε . ΤΖΑΝΝΕ
δελφότητος, είς Ενδειξιν
έκτιμήσεως
ΑΡΧΑΙΡΕΙΙΑΙ
*
ΕύχαριστοΟμεν θερμώς
πρός τάς άρετάς τής έκλιπούσης καί
Οίκογέ,νεια Φωτίου Άρώνη
Κατ' αύτάς θά διενεργη- πρός τιμήν του 4αρυ«ενθοΰντος διάκε
θούν άρχαιρεσίαι πρός άνάδει- κριμένου συμπατριώτου μας συζύγου
— Πάντας τούς
καθ' οΙονβήποτ£
ξιν νέας διοικήσεως είς τήν Κυ της.
του κατά Χριστόν, άπολαμβάνων
τρόπον συμμετασχόντας
του δαρυτά·
"Ας είναι ή μνή^η της αιωνία.
νεκα των άρετων τ ο υ ν ε ν ι κ ή ς
θήροίΐκήν Αδελφότητα Πειραιτου
πένθους
'μας
έπί
τφ
άδοκήτφ θαΕΜΜ. ΓΕΩΡΓΟ Π ΟΥΛΟΣ
σεως
καί
άγάπη
.
ς
ώς 'Αθηνών.
ΤΟυ
ήμών συζύγου^ ν ε ί δ η τ ο ς κ α ΐ ά λ τ ρ ^ . πατρός και συγγενούς.
θάνατοι
Προαγωγή
Ιστής, στοιχειον π ρ ο όδου καί παράΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ ΟΥ Ρ ΕΜ Π ΑΝ Λ
γων φιλανθρωπία. T à Τ ε θ λ ι μ μ έ ^ °
— Απεβίωσε ν είς Κάλαμον και
Προήχθη είς τόν βαθμόν τοΰ ένωτηλεγραφητο0ι
εύχαριστούμεν
μοτάρχου ό έχ Ποταμού συμπατριώ- κ^δεύθη είς Καρβουνάδες ή Μαρία
"νειΓκώςΣΕίΓ
oll
της κ. Νικόλαος 'Αργύρης. Τοΰ εύχό- ίΐΊαρσέλλου.
Ή σύζυγος Χριστίνα Β . Κουρεμέμεθα καί είς άνώτερα.
— 'Ομοίως άπεβίωσεν είς Δρυμώνα γενειακως, Είρη ν η ν · Α ρ ώ ν η ο 1 κ
να, τ ά ^ έ κ ν α - οί λοιποί συγγενή
Τ Χ ' Ξ α ν
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΙ
ό Παναγ, I. Κασιμάτης έτών. 88.
αν, την κυρίαν Χ ρ υ σ ο ύ λ α κ . Μ αλά-

ΜΑΡΙΑ ΜΗΝΑ ΚΟΥΚΟΥΑΗ

ΑΙΑ ΤΗΗ ΠΡΟΝΟΙΑΝ

ΣΥΑΛΗΦΙΣ ΑΙΠΟΤΑΚΤΟΥ

Αύτοΐ οί κ. κ. αύτουργοί του έν Κυ
θήροις ΕΑΜΙΤ1ΣΜΟΥ, τά θύματα τών
άνταρτών ήθέλησαν νά τά ρίψουν είς
τήν πλάτην τοΰ Χλαμπέα. «'Αλλ' εστί δίκης όφθαλμός» διότι ή έπιθυμία
των ήτο νά σιωπώ, διά νά ρίπτωσιν
είς βάρος μου τά άτυχήματα ών άλλοι ύπηρξαν 'Ηθικοί Αύτουργοί καί έπαναλαμ&άνω έπιχράνθησαν, διότι διεδήλωσα τήν βδελυγμίαν μου διά τήν
κατά της Πατρίδος μου άνταρσίαν.
—Καί δσον διά τό έξεστι Κλαζομενίοις άσχημονειν, άν έγνώριζεν Ιστορίαν ό κ. Κατσούλης δέν θά τό έγραφε,
διότι δέν άφορά τά άτομα καί ό χώρος δέν μοΟ τό έπιτρέπει νά τόν μάθω έγώ ό μή έπιστήμων τήν σημασίαν
τοΟ ρητοΰ.
ι;
"Αν εΐχον σύνεσιν άμφότεροι ώς έ·
πιστήμονες θά έμερίμνων δι' άλλα,
καί θά έκακοποίουν διά της έγωϊστικής καί έμπαθοϋς δράσεώς των τό νη
σί μας είς ού τόν τράχηλον έπιζητοΟν
νά έπικάθήσωσιν ώς άρχοντες, άλλά
οί άρχοντες έχουν άνατροφήν.
Μέ συγχωρείς κ. Κασιμάτη, άλλά
πρέπει καί οί είς τό νησί μας καί οί
άπανταχοΟ Κυθήριοι νά γνωρίζωσιν έ
κάστοτε μερικά ζητήματα άτινα πέπλος μυστηρίου έκάλυπτε
μέχρι σήμερον.
Μετά πολλής έκτιμήσεως
Γ. ΧΛΑΜΠΕΑΣ
"Αθήνάι τπ Ιο 'Ιουνίου 1948
Διευθύνσεις συμφώνως τώ άρθρω 6
παρ. 1 τοΟ Α. Ν. 1 0 9 2 ) 1 9 3 8 :
Διευθυντής — έκδότης":
I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
"Οδός 'Εκάτης 30, 'Αθήναι
Υπεύθυνος τυπογραφείου: ΔΗΜ. ΚΟΡΔ ΑΚΗΣ. Κατοικία Γρηγορίου Ε ' , 2 0
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«ΒΛΧΙΛ. Α. ΤΖΙΓΓΟΥΗΗΙ»
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 34
Ά ρ ι θ . τηλεφώνου 41.557
Διευθυντής Δρ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ
Β. ΤΖ1ΓΓΟΥΝΗΣ.
θέσεις Α ' . Β ' . Γ ' . T Ûp a i έξωτερικου ΙαιρεΙου
8—9 π. μ. καί 4—6 μ. μ.
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ΟΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ
Τ6 Κατάστημα τ ή ς Εμπιστοσύνης
Πλήρες Τμήμ α Καλυντικών
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ΙΩΑΝ. Π. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
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ΓΕΩΡΓΙΟΥ BP. ΒΕΝΑΡΔΟΥ
ΟΔΟΣ ΚΑΑΑΜΙΔΑ 1 (ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 3 7 )
ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον: 32.427.
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Δ IΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ
ΜΟΔΙ ΣΤΑ
ΣΧΟΑΗ^
ΚΑΡΑΓΙΑΓΗΝΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Α Ν Α Λ Α Μ Β Α Ν Ε Ι
Πανάς είδους φορέματα
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