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ΛΕΚΑΠΕΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΟΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟ?
" Α γ 1 ο Ι , ! ' Ε ' · « Λ » - κολί, κοιμηθή «,' άκούω οά» ίάρίορο, τής Εύρώ,ης κο. οί Έλλη·
νες λαοκράτες. "Εκλεψαν, έλεηλάτη««I
ν, κ 4 ν ω 6«.
καπιεντισμό στήν "Αγία Μόνη. ΙΛά βγαίνω έξω. Τό κελλί μου βρίσκεται σαν, έκαψαν, άσχημονησαν, ¿βεβήλωσαν. Ήταν ή έποχή πού «έδίδοντο τά
αύτό είναι ίνας λόγος. Στή πράξι δ· στήν καλλίτερη πλευρά του συμπλέγ- άγια
τοις κυσίν». Έπί κεφαλής μιάς
μως tlvej^ δύσκολο, καί νά γιατί. Τό ματος καί μοιάζει, μαζί μέ τά άλλα,
ταξεΐδι αύτό, περίπου 2—3 ωρών μέ σάν καμπίνες βαποριού μέ τά μικρο- ήρωϊκής πραγματικά έκστρατείας της
αυτοκίνητο, δέν τό έπιχειροΰν οί σω- σκοπικά παραθυράκια πρός τό βορρηά "Επιτροπής γιά τήν άνόρθωσι τού μοναστηριού έτέθη ό έκ τών μελών Ίω.
φέρ μας εύκολα. Ό σύντροφός μου πού είναι σάν
φιλιστρίνια. Γιά μιά
συχνά μοΟ έλεγε: «καλλίτερα στήν στιγμή δέν μπορώ νά πιστέψω αύτό Τζάννες, ό άγαπητός στούς Τσιριγώτες Μπελεγρής. Τό αύτοκίνητό του τό
'Αθήνα παρά στήν 'Αγία Μόνη».
πού βλέπω.
έχει στήν ήμερησία διάταξι. "Ολα τά
Πρόθυμος λοιπόν, δπως πάντα, γιά
"Ενα γουδί περιφερόμενο δεξιά — ύλικά άσβεστη, άμμο, ξυλεία, προτήν ήρωίκή έξόρμησι δ Μπελεγρής. άριστερά
μέ τόν διαπεραστικό ήχο σωπικώς μεταφέρει άφιλοκερδώς άΓνωστός στό νησί όλόκληρο, γνωστή του, πού άντικαθιστά τήν καμπάνα,
και ή εύσέδειά του καί προσήλωσίς καλεί τούς πιστούς στόν άπόδειπνο. γογγύστως μέ πλήρη συναίσθησι δτι
ζημιώνεται.
του πρός τήν 'Αγία Μόνη.
Στήν έκκλησία μέσα, κάτω άπό τό
Διαπιστώνει κάθε ένας πού θά έλ'Επιβιβάζομαι μέ τους
γνωστούς άπλό καί Ιερό τού κανδηλιού φώς,
μου του αύτοκινήτου κατά τό μεσημέ- ψάλλεται άπό ένα καλλίφωνο καί λα- θη πάνω στό μοναστήρι πολλές έλλείρι καί έπειτα άπό ταξεΐδι 3 ωρών μπρό κληρικό, τό στήριγμα τοΟ μο- ψεις. Ή έλλειψις ένός άλεξικεραύνου
άκόμη, έκτός έκείνου πού ¿τοποθετήφθάνω στή Μονή.
ναστηριού, καί μιά άπό τόν Ποταμό δε
Δυστυχώς στούς πολλούς κατοίκους σποινίδα, τήν Έριφίλη Κορωναίου μέ θηκε φέτος, ένός τηλεφώνου άπαραι
τήτου γιά τήν έπικοινωνία μέ τόν άλτοΟ νησιού είναι σχεδόν άγνωστο τό
μοναστήρι αύτό. 'Ακούνε
βέβαια ή
hv /""sy
βλέπουν στδ χάρτη τό δνομα 'Αγία
Μόνη, μά λίγοι έχουνΊλθη καί λίγοι ä i l l l
uv θαυμάσει τό ύπέροχο μεγαλείο
φύσεως. Τούς φίλους
μου καί
γνωστούς άπασχολεϊ πρώτα - πρώτα
ή φροντίδα φαγιού καί ύπνου. Καλάθια,
τράϊστα,
ντέστες,
βαλίτζες,
οτρώμματα, σεντόνια καί μαξιλάρια
μέ άδελφικό
συνδυασμό
χορεύουν
μπρός στά μάτια μου. 'Αληθινός συναγερμός.
Ό Μπελεγρής μέ ένα πελώριο άστακδ στό χέρι άναδεύεται
μεταξύ
μας σάν τό χταπόδι πού μπαίνει μέσα
στό θαλάμι του.
Ό Δημητρόπουλος καταγίνεται μέ
ίνα θήραμα πολύτιμον, πού έχει έμ'φάνισι σπεσιαλιτέ.
Μά έγώ δέν προσέχω σ' αύτά. Τό
Τό Ιερόν καθίδρυμα τής 'Αγίας Μόνης
μάτι μου άπλώνεται μακρυά στόν ό·
ρίζοντα και ό νοΰς μου πλανιέται στό τή μελωδική φωνή της, ή άκολσυθία λο κόσμο, μιάς βιβλιοθήκης, μερικών
τοΰ άπόδειπνου πού " μοιάζει μέ άλτι κρεβδατιών καί άλλων δευτερευόντων
Απειρον.
πραγμάτων είναι καταφανής στόν κάΉ 'Αγία Μόνη εύρίσκεται σέ το- θινή μυσταγωγία.
θε προσκυνητή. Μά γιά τις έλλείψεις
Περνάει έτσι ή πρώτη μέρα.
ποθεσία, πού θάλεγε κανένας δτι, λόΠόσες έντυπώσεις, πόσες εικόνες, αύτές, κανένα παράπονο, κανένας γογ
γω τής άποστάσεως, άποτελεΐ ξεχωριστό μέρος άπό τό Τσιρίγο. Μά έχει πόσες φυσικές καλλονές δέν έκλεισα γυσμός τών προσκυνητών. Στά χείλη
καί ύψόμετρο 480, γι* αύτό δεσπόζει μέσα μου άπό τή μέρα αύτή! Μά δέν δλων τών κατοίκων τοΰ νησιοΰ πλαπροφθάνει κανείς νά βλέπη. Δέν προ- νιέται ή στερεότυπος φράσις «φτωχό,
δλου του νησιού.
'Ανατολικά μας άπλώνεται κάτω τό φθάνει κανείς νά θαυμάζη τό άπειρο βλέπεις, μοναστήρι».
"Ερχεται καί ή παραμονή τοΰ Σωγραφικό Διακόφτι μέ τό νησάκι του. μεγαλεΐον του θεοΰ. «"Ηδυνθείη αύτώ
Παραθερίζουν περί τ'ις 10 οικογένει- ή διαλογή μου έγώ δέ εύφρανθήσομαι τήρος. Είναι ή γιορτή τοΰ μοναστηρίου. Κηρύσσεται άπό τόν ρέκτη καί
ες. Μοτιώτερα υψώνεται τό βυζαντινό έπί τώ Κυρίω» λέω μέσα μου.
έκκλησάκι τοΟ 'Αγίου Γεωργίου «στό
Κυλούν οί μέρες χωρίς νά μπορώ νά συμπαθή έπίτροπο τοϋ Δήμου Ποταβουνό» που άπέχει περί τή μιά ώρα νοιωσω καί έγώ πώς περνούν. "Ενα μίων κ. Νΐκο Τριφύλλη, άληθινός συνάπό τή Μόνή. Κι" άπό τό άλλο μέρος αίσθημα μέ κατέχει μιά ένδόμυχη £• αγερμός. Καθαριότης, στολισμός, άσ
άκόμη νοτιώτερα, βλέπω τόν περίφη πιθυμία, ένας πόθος νά μήν τελειώση πρίσμα, τακτοποίησις τών πάντων, νά
ή άπασχόλησις τών δεκαπεντιστών
μο γιά τά ψάρια τοΟ Αύλαίμονα καί ό δεκαπεντισμός.
Μέ τό εύγενικό, νηφάλιο καί μειλίτήν Ιστορική Παλαιόπόλι πιό πέρα.
Προϊστάμενος τοΰ μοναστηριού εί•Αληθινό θαύμα τής φύσεως.
"Ενας ναι ό γνωστός παπά Προκόπης. Ίε χιο ύφος του ό Νίκος Τρίφυλλης σκλα
δώνει άρρενας καί ...θήλεις. "Ολοι
συμμετρικός συνδυασμός βουνού, θά λειο υπόδειγμα
κληρικού μέσα στό καί δλες τρέχουν νά ύπηρετήσουν τήν
λασσας,
πρασινάδας. Στό βάθος ό Ναό. Καλλίφωνος, μέ
άριστο τελε- ύπόθεσι του μοναστηρίου. Πραγματι·
πλώνεται ό «άπειρος πόντος» κατά τόν τουργικό ό κύριος μοχλός δλης της
κός όργασμός. Εύλογιέται καί άπό
"Ομηρον. Μακρυά στόν όρίζοντα ξε· κινήσεως τού μοναστηριού. Είναι
χωρίζουν κατά τό Νοτιά τά Άντικύθη άνθρωπος πού έπί 17 δλα χρόνια ά- τόν θεό ή' μεγάλη τών δεκαπεντιστών
ρα, σάν νά στεφανώνουν δλο αύτό τό νοιξε τό μοναστήρι καί έπαιξε καί προθυμία καί προσπάθεια.
θαυμάσιο
σύμπλεγμα. Στό νου μου παίζει τόν πρωτεύοντα ρόλο. Είναι τό
'Αρχίζουν νά καταφθάνουν τά πρώ
έρχονται οί στίχοι τοΟ Δαυίδ «ώς i δεξί χέρι τής 'Επιτροπής. Είναι πραγ- τα αύτοκίνητα. Πέρα στις Άμμοΰτσες
μεγαλύνθη τά έργα σου, Κύριε πάντα ματικός άθλος αύτή ή έκουσία του φαίνονται οί σειρές τών αύτοκινήτων.
έν σοφία έποίησας».
άπομόνωσις, μακρυά άπό τούς δικούς "Ενα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε...
Μιά νεκρική σιγή έρχεται νά συμ του, άπό τήν κίνησι τού νησιού, χωρίς Έπί κεφαλής δλων ό Μπελεγρής, κάπληρώση τήν δλη εΙκόνα πού βλέπει καμμιά έπικοινώνία, χωρίς τηλέφωνο νει μονάχος του πέντε διαδρομές. Οί
τΰ μάτι μου. "Εχει πιά γείρει ό ήλιος «μακράν τής τύρβης καί τής μερί- περισσότεροι άπό τούς προσκυνητάς
καί ό ούρανός παίρνει άπό τις άνταύ μνης τών έγκοσμίων» έπιδίδεται είς είναι Καραβϊτες. ΟΙ καλοί καί φιλόγειες τών τελευταίων άκτίνων του τό τήν λατρείαν τού θείου. Μά άν "Ηρά- θρησκοι Καραβΐτες τρέχουν νά προχρυσό χρώμα του γιά νά τό χάση σέ κλειο άθλο έπιτελεϊ ό καλός αύτός σκυνήσουν τήν "Αγία Μόνη. Σέ λίγα
λίγο, «ταν θά άπλώση τά φτερά της λευΐτης έξ ϊσου μεγάλον άθλον έπι- τά προαύλια τοΰ μοναστηρίου έχουν
ή μαύρη νύχτα
τελεϊ καί ή Έκκλ. 'Επιτροπεία τού γεμίσει κόσμο. Καταργείται αύτομάΙερού Προσκυνήματος. Παρέλαβε ένα τως τό άδιαχώρητον. Διάδρομοι, βε"Επειτα άπό τό κοπιαστικό ταξεΐδι
ράντες, όροφές, σκαλοπάτια, έκκλημου μά κι* άπό τΙς θαυμάσιες εικόνες
σία, τά πάντα έχουν καταληφθή άπό
«οο ^ υ σ Τ ί γ ε φ Γ Τ ά Τ ο ? μ ΐ θ ώ κα 1 ϊ Γ κ α ί ' τ ρ ^ λ ^ κατάσΐασί έ λ " 1 *
(Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)
Γ τ ^
τό ' β ^ δ υ Δέν είχα"άκόμη
Από αύτό πέρασαν οί πολιτισμένοι
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·
η Φωνή, τήν όποίΦωαΓν
Ρ ό ν τ ο ς τό δικαίωμα
νά άποκαλύι^όν τ^ηΑ^τ διεμηνυσεν
δτι διαθέτει πρό ς μ τόν σκοπόν αύΧΡ μα 1 κόν π ο σ ό ν
»
^ 1 .
· Και πιστεύομεν καΐ είς
Λ
σ ϊ ο « λ ^ Ρ . Χ % ω ν η ν ; Α 1 ΚυθηραϊκαΙ 'Αδελφότητες της Αύπ ό
«
S ύτ,εαχέθημεν
Ä
Ρ ^ΡκετοΟ χρόνου, ό τ ι ^ ν ση·
, ά ύ ι ψ και
¡¡τι S^i ö Vxp VÄo ^ at O ^Sä W l u
νάδιαθέσουιΓ δ^ά ^ Γ ο ^ ε ! ™ 1
^έ Υ « ^ Ρ Λ
ύ γ ε ν ή ς
Κυθ
μας, Νοσοκομεΐον, δ ύ ν α τ α ι «νάν . ί δΗρÄυ θη»Γ εέ*νν χ * νήοΛ α ν τ ΐ λ η
2
„
ή Ρ ΐ ο ς δ ι α μ έ ν ω ν είς Άμερικήν καΐ
Γδρυθή καΐ θ ά ίδρυθή.
" Ρ έ 'π ε ι νά γϊρ
"
εις τήν περιφέρειαν Π ε ν σ υ λ β α ν ί α ς μ ά ς διεμήνυσεϊ δ^ι διά
Συνεπείς δθεν πρός τήν δ ή λ ω σ ι ν ταύτην, θ' άνα™
α π
Χ.?^ Κ Α° μ ε ΐ 0 ν δ ι α θ έ τ 1 ι
Ιδίων 5.000 δολλάρια. 'Επίσης πομεν άμέσως τ ά ς ά ν τ ι λ ή ψ ε ι ς μ α ς έπί τού
λυαριθμοι συμπατριωται κατά τό πλείστον έκ τοΟ έξωτεριμ
γραψ ν
°ί5.|
" πλειστάκις νά μεριμνήσωμεν διά νά ιδρυ
Γ ^ Γ Ρ ί * ^ Ρη ^ ί Υ ν ω σ ιν τή ς εΟθ^νης
ση
εις
κυβηρα
Νοσοκομεΐον,
έτοιμοι νά συντρέξουν τοιαύτην
έπωμιζόμεθα έναντι τών Α ν α γ ν ω σ τ ώ ν μαο κ«ΐ μ έ δ θ ε ι ν
προσπαθειαν
Έ
κ
παραλλήλου
οΐ συμπατριώται της νή·""
συναίσθησιν τών μ ε γ ά λ ω ν δ υ σ κ ο λ ι ώ ν
α
«
«
διαδε(£αιουν δτι θέλουσιν έργασθή προσωπικώς διά
ύπερπηδηθούν δ π ώ ς ή νησος μ α ς ^ κ ^
α * Ρμ εε ι α ο ^λ ύΙ τ ε νοάν σου μας
ΚΟινω<ι>ελες έ
ν
πολ
ΡΥ° >
ύ δέ περισσότερον διά Νοσοκοκοινωφελές Μργσν της,
τ ώ ν ά ν α ν ο ^ ν - ν ^ « ζ, Τ η ν Χί δ"ι ω τ ι κ Ρί ν μείον
ηρωτοβουλίαν, τ ώ ν Ιδίων α ύ ΐ « Γ ? έ Υ Κ ν ω ν
1
Ταύτα έχοντες ύπ* δφει καΐ γνωρίζοντες πολύ καλά και
'Ανάγκη φυσικά ν ά δ ι ε υ κ ρ ι ν ί σ ω μ ε ν έκ
την φιλοπατρίαν καί τόν άλτρουϊσμόν καΐ τήν οίκονομικήν
η
0 έ ν
έν
νοουμεν ϊδρυμα μέ έ κ τ ε τ α μ έ ν α ο έ Ζ κ η Χ ^ Ι - "
'
"
του άπανταχου ΚυθηραϊκοΟ στοιχείου, πιστεύ¡ταστάσεις και ττληθο< δυναμικότητα
ομεν άκραδάντως ότι τό χρήμα πού θά άπαιτήση ή ίδρυσις
¡ ¿ β ™
«Εύ«7γελΓσμο^
.
Ä
όνειροπολοΰμεν τ ά ά - ΓΊοσηλευτικοΟ κέντρου, θά ύπερκαλυφθή.
* Ιδρυόμενον δέ τό Νοσοκομεΐον, δέν θά στερηθή τών
μέσων της λειτουργίας του. διότι οί παράγοντες της Ιδρύάν
ταιϊοκριθή <Λς τ ά ς σ π ο υ δ α Ζ έ ρ « t ^ L ' T * ™ ,
" σεως του δέν πρόκειται νά έκλείψουν, ένφ αϊ άνάγκαι του
«4V κ α ί ν ά ίχη τ ά μέσα S S ^ t S ß S S L c ^ S t o t & S ? * κατα μ έ γ α μέρος θά καλύπτωνται άπό . τά έσοδα τά όποια
θα καταδάλλουν οί εύποροι. Πέραν αύτου δίκαιον είναι νά
,οΟ ^ τ ^ ο γ ρ α φ , κ ο Ο μ η χ α ν ή μ α τ ο ς και « ρ μ ΐ κ ρ ο β « Λ ο γ . κ ο ϋ περιέλθουν είς αύτό διά νόμου, τά έσοδα της έγχωρίου περιουσίας, δέν άμφι&άλλομεν δέ δτι καί οί Ιδρυταί καί οί
Í ^ P y I í w ° κ α Ι Ί 0 Β ι α Λ έ ρ α ς ν μ ^ ί ε υ τ ι κ ή ^ ^ κ λ ^ κ ^Κς ^χει- ευεργέται της λειτουργίας τρυ, δέν θά λείψουν.
j ϋπΐ
'Η εύδόκιμος λειτουργία του 'Επαρχιακού 'Ιατρείου καί
Π ά γ ά π η μέ τήν όποίαν τό περιβάλλει τό σύνολον τοΟ Κυθηκομεϊον περί τοΰ όποίου γ ρ ά φ ο μ £ θ ά \ ε ρ ι θ ά λ π ω ν τ α ι δωοε" ραϊκοΟ λαού, άποτελεΐ μίαν έπι πλέον έγγύησιν περί της
άν οι π ρ α γ μ α τ ι κ ώ ς άποροι, έπ άμοιβίΐ δέ κ ΐ
L
? ^ έπιτυχίας πού θά σημείωση τό ίδρυθησόμενον Νοσοκομεΐον
χωρίς οί πρώτοι ν ά άποθνήακουν ά δ ο ή θ η τ ο ι καί χωρίς
^
^ καί ένα έπι πλέον λ ό γ ο ν διά τόν όποιον εύχόμεθα δπως οί
οι
δεύτεροι νά ξ ε π ω λ ο υ ν τ α ι κ υ ρ ι ο λ ε κ τ ι κ ώ ς δ ι ά νά έλθουν εις απανταχού Κυθήριοι συντρέξουν τήν πρωτοδουλίαν της «Κυθηραϊκής Άδελφότητος Ν. Υόρκης».
τά Γίοσοκομεια τ η ς π ρ ω τ ε υ ο ύ σ η ς .
'Αλλά και πέραν αύτου, τρέφομεν ίδιαιτέραν έμπιστοσύΚαί είναι μέν άληθές, δτι έπι του άν χρειάζεται ίΐ δνι
νην προς τόν ίατρικόν κόσμον της νήσου, δστις καί μέχρι
Νοσοκομεΐον είς τ α Κύθηρα, καΐ άν τούτο εΙναΤμΙα άπό
σήμερον ύπό δρους καί περιστάσεις κάθε άλλο παρά Ιδεώ^ ^ ν ^ ί ς ^ ^
^
ύπάρχεΓ ούδα δεις, ήγωνίσθη ύπερανθρώπως καί χωρίς τά έπιστημονικά
Είναι τ ό σ α π ο λ λ ά τ ά θ ύ μ α τ α της έλλείψεωο Νοσοκοιι^ί μέσα πού διαθέτει σήμερον ή έπιστήμη, άναδειχθείς άξιος
ου, είναι τοσοι πολλοί δσοι ά π έ θ α ν α ν διότι δ έ " έ τ υ ν ο ν νοσο τού ύψηλού του λειτουργήματος. Ό ϊδιος Ιατρικός κόσμος,
έν συνεργασία μετά του ίδρυθησομένου Νοσοκομείου καί έέξεπ ύλ σαν
έρχόμενοι
° ^
περκ>υσίαν των πανδρώνων τούτο διά τού απαραιτήτου έπιστημονικού πρόσω
ερχομενοι είς Αθήνας δ ι ά ν α τύχουν τοιαύτης, ώστε μόνον πικου, θά άποτελέση έγγύησιν διά τήν ευρυθμον λειτουργίϊ
α^ην°ςΛ
ί Ι φ α λ ή ν π Ρ έ π ε ι ^ ε ΐ ν α ι κανείς δ Τ ν ά ^ π ο - αν και τήν εύεργετικήν έπίδρασιν του ιδρύματος έπί της ύστηρίξη το άντίθετον. Έκεϊνο πού π ρ ά γ μ α τ ι πρέπει νά συ- γ ε ί α ς του Κυθηραϊκοΰ λαού.
ζητησωμεν σοβαρώτατα
είναι τούτο: Δύναται νά Τδρυθτί Νο
ε
Καί (δραδύτερον. δτε άσφαλώς θά έχωμεν άεροπορικήν
^ Ο Κ ι μ ή σ η ιδρυόμενον; ' Η θά φυτοξω^ και
έπικοινωνίαν μετά της πρωτευούσης, θά είναι ευκολον καί
τελικώς θά έρημωση δπως ή Γεωργική Σχολή Καραδά;
καθηγητάς τού Πανεπιστημίου νά καλουμεν άπαξ ή καί συ"ρώτου έρωτήματος έρχεται ή φωνή τ ο υ " ^ - χνότερον τού μηνός, διά νά δλέπουν τούς άσθενείς μας καί
0σμθυ
τί ν
λΛ
'
1 μεταδίδει ό πρόεδρος νά άποδή τό Νοσοκομεΐον μας Κολυμδήθρα τού Σιλωάμ, ότ
Α ς ^ ® η Ρ < Χ Ι Κ η ς , Αδελφότητος Μέας Υόρκης, ό μ έ γ α ς αύ?ός χι μόνον διά τούς άπορους μας, άλλά διά πάντα Κυθήριον,
άλτρουϊστής πού δεν είναι κάν μόνος. Τό καθώς καί διά κάθε ασθενή πού θά κατέφευγεν είς αύτό.
ε υ γ ε ν ε ς τ ο υ τ ον ά τέκνο
ν των Κυθήρων πλαισιωμένον μέ δ τ ι έκ- Ά λ λ ά τό θέμα είναι μακρόν, τό πρόδλημα μέγα και θά έ·
έ π ι δ ε ί
,
^ ή Κυθηραϊκή παροικία τής Ν Ύόρ- πανέλθωμεν.
κης, ¿κήρυξε τήν σταυροφορίαν διά νά άποκτήση ^
ή νήσος
I. Σ. ΚΑΣIΜ ΑΤΗΣ

'
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ
Του κ. I. Π. ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ, δικηγόρου

τρου άπ* αυτούς, πώς θά τούς
τσακ ίση, καί θά τούς έξοντώση, πώς θά λυτρωθη άπό τόνά·
βάσταχτο ζυγό τους.
Δυό ήταν οί βασικές σκέψεις
πού κάναμε έκείνη τήν έποχή.
Ή μιά ήταν πώς θά ξεφεύγαμε
άπό τά δίχτυα τοΰ θανάτου που
είχαν άπλωθή παντού. Ή άλλη πώς καί πόσο πιό γρήγορα
θά ξαναφέρναμε στή χώρα μας
τόν άνεμοι της έλευθερίας.
Αύτό είναι τό σκηνικό τής έποχής έ κείνης. "Ανοιξις του
1943.

πο ένός γέρου... Τά φορτηγά
Ιον
Ήταν
ό δεύτερος χρόνος αύτά αύτοκίνητα μέ τό μακάπού βρισκόμαστε, κάτω άπό τό βριο φορτίο τους έκαναν τό κ α
π έ λ μ α τών Γερμανών. Ή βα- θημερινό τους δρομολόγιο γ ι ά
ρειά άτμόσφαιρα τής σκλαβι- τούς όμαδυκούς τάφους τοΟ^ νεά ς είχε σκιάσει τήν 'Ελλάδα ά- κροταφείου. Τότε δέν σοΟ άνηιΐό τήν μιά άκρη της ώς τήν άλ κε ούτε ένα μέτρο χώμα νά
σκεπαστής. "Επρεπε νά τό μοιλη.
Ή πείνα βασίλευε παντού ραστής μέ άλλους.
Οί Γερμανοί ήταν άκατάβλη
καί θέριζε ά χ ό ρ τ α γ α άνθρώΒρισκόμουνα
στήν 'Αθήνα.
πους. Ή Αθήνα είχε μιά κίνη- τοι. Προχωρούσαν σ' δλα τά Προσπαθούσα μέ κάθε τρόπο
μέτωπα.
Σ
τ
ό
βλέμμα
τους,
σι καί μιά έμφάνισι τόσο διαφο
νά φύγω γ ι ά τήν Αίγυπτο. "Ερετική άπό τήν προπολεμική, ατό βάδισμά τους, στή φωνή πρεπε όπωσδήπστε νά φύγω.
τους
στούς
τρόπους
τους
έβλεπού νόμιζες δτι αύτά πού έβλεΉ «ΚΙ ΚΑ», ένα ψαράδικο
πες γ ά ρ ω σου δέν ήταν πρα- πες τό υφος του νικητου.
τρεχαντηράκι, ήταν άγκυροβοΚι*
έμεΐς;
Έ
μ
ε
ΐ
ς
οί
Έ
λ
λ
η
>.ματΐκό.της, ά λ λ ά έφιάλτες κι
λημε,νο στό Πασαλιμάνι. Είχε
.
δνειρα. Σ τ ο ύ ς ^ρόμοος δέν κι> νες; '
¡μάκρος έξη μόλις μέτρα μέ
Διασταυρωνόμαστε
μ α ζ ι μιά βενζινομηχανή πού βρισκόκλοφορούσοΓν άνθρώπινες μορφές, ά λ λ ά σκελετωμένα φαντά- τους στούς δρόμους. "Εβλεπαν ταν μάλλον σέ καλή ,κατάστασμοα:α γ ε μ ά τ α ά γ ω ν ί α καί ά- τ ^ χ λ ο μ ά πρόσωπά μας καίτό σι. Εΐχε ένα πανί, άλλά σέ έπόγνωσι. Πρωΐ-πρωΐ τά φορτη- σκελετωμένο κορμί ^ αας νά λεεινά χάλια καί δυό κουπιά.
γ ά αύτοκίνητα του Δήμου μά- περνά δίπλα τους και ήξεραν
Αύτό ήταν τό πλεούμενο
ζευαν άπό τούς δρόμους καί δτι τό έξουσιάφυν. "Ηξεραν δ- πού θά μας ¿χρησίμευε γ ι α νά
τά πεζοδρόμια ¿κείνους που τι μπορούσαν νά τό κτυπήσουν, ξεγλυστρήσωμε άπό τό < Γερμαδέν πρόλαβαν νά δουν τό φως νά τό φτύσουν, νά τό άφίσουν νοκροαού"ενο φρούριο τής Εύτης καινούργιας ή μέρας. Κα- χωρίς πνοή. 'Αλλά μέσα σ' αύ- ρώπης καί νά φθάσωμε^ στήν
θώς περνούσαν άπό απροστά τό τό σκελετωμένο κορμί τό συμμαχική παράταξι στήν 'Ασου τ ά φορτηγά αύτοκίνητα μέ πνεΰμα μας, πού δέν μπορού- φρική
νά τό
ρί υγ-*"·ι·
τά πτώματα, έβλεπες άπάνώ-ά- σαν να
ιυ πιάσουν
ιιι·υ«.υυ<-'ν καί νά τό
ιν ι-·
,
, , ό, π~,
ά ξεκινούσαμε άπ τ -J ¡¿Ι
πάνω νά άνιεμίζη
Lií£m ένα φουστάνι,
φουστάνι ξουν στις φυλακές
φυΛακες τους,
iwvs, τούς,
^s:
cθ u
α χέρΕ παιδιού) ¿χλεύαζε καί σκεπτόταν ^έλεύ- / σαλιμάνα του Πειρο^ιως καί θα
νά άαίϊρίζΠ Κτό
άψυχο πρόσω- 4 ρ α σέ άπόστασι μισού μέ- / τραβούσαμε κατ ευθείαν ιτρός
νά ξεχωρίζη

Μεταξύ τών "Ελλήνων πού
κατά τήν έποχήν τής Γερμανι
κής κατοχής κατώρθωσαν νά
διαφύγουν τόν έλεγχον του
κατακτητοΰ καί νά φθάσουν
είς τήν Αϊγυπτον, άποφασισμένοι νά συνεχίσουν άπό έ·
κει τόν άγώνα διά τήν άπελευ
θέρωσιν τής πατρίδος, περιλαμβάνονται καί οί συμπατρι
ώται κ. κ. Ίωάν. Π. Κορωναϊος ή Πουλάκης, Χαράλαμπος
Συμεών Μαύρος^ Κων. I. Κορωναΐος, Ίωάν. Κοντός καί
Γεώργιος Κανέλλης. Τάς δραματικάς περιπετείας τής διαφυγής των θά δημοσιεύσωμεν
χάριν τών άναγνωστών μας
είς σειράν άρθρων, τά όποΐα
ύπό τόν τίτλον «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
"ϋ ΘΑΝΑΤΟΣ» παρακληθείς
μάς έγραψε έπι τούτω ό πρωτεργάτης τής δλης προσπαθεί
ας, διακεκριμένος φίλος καί
συνεργάτης μας κ. Ί ω ά ν Π.
Κορωναΐος ή Πουλάκικ, δικηγόρος έν Αθήναις.

01 ΗΡΩΕΣ ΜΑΣ

Κατά την διάρκειαν του Δεκαπεντισμού ή έπιτροπή 'Αγίας Μόνης ήγόρασε καί μετέφειρεν είς τήν Μονήιν 30 στρώματα έ κ δάμδακος καί 24 καθίσματα άριστης -ποιότητος.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ!
.^.".Η Δκχχειριστική Έπιτροπή
τής Ι ε ρ ά ς Μονής Μυρτιδίών έψήφισε κονδύλιον δρχ. 500.000
(πεντακοσίων χιλιάδων)
διά
τήν
έξοχικήν
»κατασκήνωσιν
των προσκόπων τής νήσου κατά τό τρέχον έτος.
Νότον. Μ' αύτή τήν πορεία θά
φθάναμε σέ μιά όποιαδήποτε
άκτή τής 'Αφρικής. Αύτό μάς
έφτοίνε. Ό παραλιακός δρόμος
τής Βορείου 'Αφρικής δέν ήταν
μακρυά άπό τήν άκτή σέ όποιο
δήποτε, σημείο ικαί άν προσεγγίζαμε.
Είμαστε τρεις γιά τό ταξίδι
αύτό. Ό δεύτερος ήταν ο Φώτης. Τόν συνήντησα γ ι ά πρώτη
φορά στό καφενείο «Βυζάντιον» στήν 'Ομόνοια. Μού τόν
συνέστησε ένας γνωστός μου
δικηγόρος. « Ό κύριος είναι
πού θέλει νά πάη γ ι ά ήνν Αίγυ
πτο»,^μοΰ είπε. Τοΰ συστήθηκα, μου συστήθηκε. Φράνκ Αίβυνκτόν άρχηγός τής όργccvcóσεως «Ίντέλιζεντ σίκρετ σέρβις». Καί προσέθεσε: « θ ά μέ
φωνάζετε δμως Φώτη. Τό καφε
viaío «Βυζάντιον» ήταν τό πόστο του. Εΐχε μιά όμάδα άπό
ύποτακτικούς πού ήταν πάντα
στΛ δδιάθεσί του. Μερικοί άπ"
αύτούς είχοον κρυμένα περίστροφα είς τις τσέπες τους.
Έικεΐνο πού μοΰ έκαμε έντυπωσίι καί πού μέ έβαλε σέ κάποια άνησυχία γιά τό Φώτη, ήταν τό έξής: Πώς αύτός. "Αγγλος, έπί κεφαλής έποο/αστατικής όργανώσεως δέν εΐχε τά
μέσα νά φύγη γιά τήν Αίγυπτο,
τ ^ / μ »— ι .— ·
άλλά άπευθυνόταν σέ μένα;
(Ακολουθεί)

IQ. ΣΠ.ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Τ. Α.
ίεγριττίΔΟΥ

8

AIÁXEIPIZTNZ

φιλοξενίαν τής όποίας έτυχον,
τόσον άπό τόν κύριον καί τήν
κυρίαν Παχουντάκη, δσον καί
άπό τό έκλεκτόν ζεύγος Κομηνού. Μεταξύ τών παρευρεθέντων ήσαν καί οί έξής: Έκ
Ν. 'Υόρκης 'Ιωάννης Κασιμά-

Ν. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ
j¡Γ Σεπτεμβρίου 16
;»

ΜΕΤΑΞΥ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. (Του άνταποκριτου μας).— Τήν 4ην 'Ιουλίου άρκετοί συμπατριώται έπω
Φελούμενοι τής ά ρ γ ί α ς έπί τή
Εθνική έορτή τών 'Ηνωμένων
Πολιτειών, έξέδραμον εις τό
γραφικόν άγρόκτημα του έκ-

TqA.
««ι*.

55668
eseog

,»

MAX

ΣΠ. ΚΛΣΙΜΑΤΗΣ 0 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Πιστοί πρός τό καθήκον καί
πρόθυμοι εις τΛν φωνήν της μα
χομένης πατρίδος προσήλθαν
οί συμπατριώται μ α ς ,καί πλείστα άπό τά ίστορικώτερα σημεία τής μαρτυρικής βόρειας
Ελλάδος έποτίσθησαν καί ποτίζονται άκόμη άπό τό ,τ^ίίμιον
αίμα τών τέκνων της νήσου
μας. ,Καί είναι τΐ|μή δι·ά τά Κύθηρα δτι δλα τά τέικνα της π:ου
έστρατευθησαν, είτε ώς άξιωμοττικοί εϊτε ώς άπλοΐ στρατιώται, έτΊμησαν τά Ε λ λ η ν ι κ ά δπλα καί έστάθησαν άξιοι φορείς τών αιωνίων άρετών της
φυλής μας. "Ετσι μεταξύ τών
ήιρώων τοΰ ίερωτέρού τών άγώΜων του "Εθνους μας, του
σημερινοΟ, έχει καί ή πατρίς

μας νά έπιδείξη όχι άνευ υπερηφάνειας, πλεΐατα όνόματα
Κυθηρίων πού έθυσία?σαν τήν
ζωήν ή τήν σωματικήν των άκε
ραιότητα είς τόν .¿ωμόν τ^ς
Ελλάδος.
Μεταξύ αύτών περιλαμβάνεταιι καί ό ήρωϊκός ¡μόνιμος ύπο
λοχαγός Σπύρος Κασιμάτης
έκ τοΰ χωρίου Λιβάδι, δστις μα
χόμενος κατά τΐών προδοτών
καί τών βαρβάρων, έτραυματίσθη είς τήν περιοχή ν Γράμμου.
Ό ήρωΐκός νέος άγωνίζεται
συνεχώς άπό τό 1940 δτε απεφοίτησε της *>Σχολής Ευελπίδων. ΉγωνίσθΙη κατά τών Μ τα
λώΜ, ήγωνίσθη κατά τήν κατΟχήν πρεσελθών έθελοντής είς
τάς έθνικάς άπελευθερωτικάς
δυνάμεις τοΰ. Στρατηγού Ζέρβα,ήγωνίσθη τελευταίος ώς διοικητής λόχου κατά τών έαμοβουλγάρων, όπό^ε καί έτραυματίσθη νοσηλειυόμενος ήδη είς
τό 401 στρατ, νοσοκομεΐον.
Ή πατρίς τόν ευγνωμονεί.

Γ. I. ΠΑΧΟΥΝΤΑΚΗΣ'

TOÖIK. AHM. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ό γνωστός λόγιος καί συγγραφεύς κ. Νίκος Αιγινήτης,
πού είναι καί Γενικός Γραμματεύς τής «Ελληνικής Εταιρείας Τουριστικών Συγγραφέων»,
ήλθε πρό ή μερών στό γραφείο
μου καί μού είπε πώς είναι πάρα πολύ ένδιαφέρον τό βιβλίο
μου «ΑΛΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ Σ Ι Ρ Ι ΓΟ» καί άπό τουριστικής άπόψεως καί μέ πάρε κάλε σε νά
γράψω ένα άρθρο γιά τά Κύθη
ρα, στό όποιον ιν' άναπτυξω
τις άπόψεις μου ώς πρός τό άν
είναι δυνατόν τό νησί μας νά
γίνη τόπος τουριστικός. Τό άρθρο μου θά τό έδηιμοσίευε τό
«Έπίσημσν όργανον του Ξενοδοχειακού 'Επιμελητηρίου τής
Ελλάδος» πού βγαίνει κάθε
μήνα καί θά γινότανε μιά προσ
πάθεια καί έκ μέρους τοΰ 'Επιμελητηρίου αυτού, γ ι ά νά γίνη
•γνωστότερο τό νησί σ* έκείνους
πού άγαποΰν τήν όμορφιά του
τοπίου καί νά διοχετευθούν καί
πρός τά έκεϊ οί φίλου τοΰ ΤοΟρΐ'σμοΰ, δπως πηγαίνουνε στή
Μύκονο, σ^ή Σικιάθο, στις Σπέ
τσες, στή Δωδεκάνησο καί σ'
άλλα νησιά τής Ελλάδος.
Τό άρθρο αύτό θά τό γράψω, άλλά ήθελα μεταξύ μας,
μεταξύ δηλαδή τών Κυθηρίων
τοΰ τόπου και τών Κυθηρίων
πού ζουν σ' δλες τις άλλες περιοχές τής Ελλάδος, καθώς
καί του έξωτερικου νά γίνη
μιά έρευνα καί μιά συζήτησις
πάνω σ' αύτό τό θέμα, γ ι ά νά
δούμε άν θά είναι δυνατό νά
καταλήξουμε σέ κάποιο συμπέρασμα θετικό.
Δέν είναι άνάνκη βέβαια νά
έπαναλάβω κι* άπό τις στήλες
τής «Κυθηραϊκής Δράσεως» τί
καλά θά προκύψουν έάν τά Κύ
θηρα συμπεριληφθούν μεταξύ
των Τουριστικών τόπων τής
'Ελλάδος. Είναι έκτός πάσης
συζητήσεως πώς έινα τέτοιο
πράγμα θά συντελέση: στόν
έξωραϊσμό, καί μέ τεχνικά έργ α τοΰ νησιοΰ μας καί στήν οικονομική εύημερία τών κοαοίκων -ίου. 'Αλλά ¡εύθύς έξ άρχής θά πρέπει νά θέσουμε στόν
ίδιο τόν έαυτό μας τό έρώτημα:
«Μπορούν νά γίνουν τόπος
τουρισμού τά Κύθηρα;»
Ή άπάντησις είναι καταφατι
κή.
'Αλλά άρχεται κατόπιν ένα
άλλο πιό στυγνό έρώτημα:
«Πώς μπορούν νά γίνουν τά
ΚύθΙηιρα τόπος Τουρισμού; Τί
χρειάζεται! γ ι ά νά έπιτύχη αύτός ό σκοτΐόίς;»
Τά Κύθηρα, δπως τό έγραψα
τόσες φορές, έχουν ένα προσόν, που δέν τόχει σέ τόσο μεγάλο βαθμό άνεπτυγμένο κανένα άλλο μέρος τής 'Ελλάδος.
Τήν καλοσύνη καί τήν φιλοξενία τών κατοίικων, έκτός άπό
τζ> δροσερό κλίμα, τώρα τό κα
λοκαΐρι καί μαλακό τό χειμώνα, τά πιό θαυμάσια τοπία καί

"Ενας άκόμη φρουρός τοΰ
πολιτισμού έπεσεν έπί τοΰ πεδίου της τιμής» 'Ο Γεώργιος I.
(ίειρέως)
Πο^όύντάκης ήρωΐκός βλαστός της κοινότητος
Κοντολιανίκων, δστις ιμαχοίμενος έπί δεκοσέσσαρας συνεχώς
μήνας έναντίαν τών άρνητών
της πατρίδος καί της πίστεως,
είδρεν ένδοξον θάνατον κατά ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ

τις γραφικές άκρογιαλιές. Ά λ
λ ά αύτά τά προσόντα δέν είναι
άρκετά γ ι ά νά προσελκύσουν
τούς ξένους νά έπισκεφθΟύν
καί νά μείνουν, έστω καί γιά
λίγες μέρες, χάριν παραθερισμού ή αναψυχής στό (νησί.
Τό πρώτο πράγμα πού χρειάζονται είναι ή άνετη·, γρήγο
ρη καί εύκολη συγκοινωνία μέ
τόν Πειραιά. "Υστερα, ή κοςλΐ
τακτική καί φτηνή έσωτερικ
συγκοινωνία, καί τέλος ένα
ξενοδοχείο συγχρονισμένο, πού
νά μπορούν οί έπισκέπται τού
νησιού νά παραμείνουν, δσες
μέρες θέλουν μέ άνεσι.
Ζήτημα μεγάλο είναι πού
πρέπει νά γίνη τό ξενοδοχείο.
,Καί πρέπει άμέσως νά σημειωθή, πώς ξενοδοχείο μέ τις ψευτιές δηλαδή μέ προχεΐ|ρότητες,
δέν γίνεται. Γιατί ένα ξενοδοχείο, έστω καί μικρό, έκτός άπό τά σύγχρονα «κομφόρ» πού
πρέπει; άπαραιτήτως νά έχη,
πρέπει πρώτα - πρώτα, νάχη ήλεκτροφωτιισμό, νερό άφθονο
καί ψυγείο, ώστε οί ένοικοι τ*ου
νά μή στερηθούν τούλάχιστον
τ* άπαραίτητα, άπό δ,τι συντελούν σέ μιά άνετη καί εύχάριστη διαμονή.
Σήμερα, οί πολιτισμένοι άνθρωποι θέλουν καί στην εξοχή
τις άνέσεις τους. Δέν μπορούν
νά πίνουν νερό άπό τό «βικί»,
ούτε νά φωτίζεται τό δωμάτιό
τους μέ τδ λύχνο!..
'Αλλά καί τή φθινοπωρινή πε
ρίοδο δπως
καί τήν άνοιξι,
μπορεί νά τραβήξη κόσμο τό
νησί μας, χάρις στά άφθονα
«περάσματα» τών κυνηγιών. Οί
κυνηγοί δμως (καί έννοώ τούς
πλουσίους πού κυνηγούν χάριν
διασκεδάσεως τά Σαββατοκύριακα καί τις γιορτές), δέν
μπορούν νά μείνουν όπουδήποτε. Ούτε καί στά φιλόξενα πρά
γματι, σπίτια τών χωριών μας,
πού δέν παρέχουν δυστυχώς
καμμιάν άπολύτως άνεσι...
Χρειάζονται
λοιπόν πάρα
πολλά πράγματα νά γίνουν γιά
νά προωθηθή ό έπιδιωκόμενος
σκοπός, πού άποβλέπει στό νά
γίνη τό νησί μας τουριστικό μέ
ρος.
Ά λ λ ά γιά δλ' αύτά, χρειάζεται νά γραφτούν καί άλλα
άρθρα, σέ προσεχή φύλλα τής
«Κυθηραϊκής Δράσεως».
Έ ν τώ μεταξύ, έκεϊνο πού
μάς δίνει τό θάρρος νά συνεχίσουμε τόν άγώνα μας, είναι ή
καταβαλλομένη τώρα προσπάθεια, νά συνδεθούν τά Κύθηρα
μέ τό Κέντρο, άειροπορικώς.
Ά ν κατορθωθή αύτό, θά γίνη τό πρώτο μεγάλο βήμα, γιά
τήν πρσγματοποίησι αύτοΰ τού
όνείρου, πού θά
συντελέση
στήν εύημερία τοΟ τόπου καί
ίσως ^ ίσως καί στήν άναχαίτισι τής «ψυχολογίας τής φυγής» τών Κυθηρίων πρός τό έξωτερικό.
ΔΗΜ. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΘΗΡΙΟΙ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Β. ΦΑΤΣΕΑΣ

ΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ
Μετά άπό τήν κατασκευήν
καί την τοπαθέτησιν κουφωμάτων καί έπίπλων είς τό συγκρό
τημα τού ιερού προσκυνήματος 'Αγίου Γεωργίου, ή έπιτροπή "Αγίας Μόνης έπελήφθη γενικωτέρας έπισκευής καί έξωραϊσμοΰ του ναού διά γενικών
άμιμοκονιαμάτων καί υδροχρω-1
ματισμού, δίαπανήσασα μέχΡ
σήμερον δραχ. 1.990.800 άν καί
τά έσοδα του προσκυνή μοσος
μόλις έφθασαν τό ποσόν τών
953,400 δραχ. Διά τό έτος
,1948—49 ή έπιτροπή προβλέπει είς τόν προϋιώλογισμόν
της δαπάνη ν 1.500.000 δραχ.
μών.
Παρακαλούνται δθεν οί φιλό
θρήσκοι νά συνδράμουν κατά
τό δυνατόν διά του όδολου των
τάς προσπαθείας της έπιτροπης.

¡Ίδιοκτήτης-ΑΐβϋθϋντίΙς

τας μάχας τοΰ Γράμμου, τήν
9ην Ιουλίου 1948.
Ή θρυλική Ταξιαρχία Ρΰμινΐ, τό τιμημένο τ ά γ μ α καί ό λό
χος δπου ύπηρέτει, άπώλεσοον
ήρωϊκόν άνδρα, τήν ταφήν τού
όποίου έτίμησοα/ δεόντως. Ή
Μεγάλη μας πατρίς άπώλεσε
πιστφν τέκνον. Ή νήσος μας άπέκτησειν έναν άκόμη ήρωα,
του όποίου τήν μνήμην θά διατηρήση αίωνίαν.
Χ. Σ Π. ΦΑΤΣΕΑΣ

Ο ΑΓΝΟΟΎΜΕΝΟΣ
ΕΙς τό προηγούμενον φύλλόν έδημοσιεύσαμεν δτι έκτός
τών νεκρών καί τραυματιών
του κατά τών συμμοριτών άγώνος έσχεν ή νήσος καί έναν
άγνοούμενον. ΟΟτος ήτο ό 'Ιωάννης 'Αριστοτέλους Φατσέας, δστις άπωλέσθη κατά τήν
ώραν τής μάχης, προσπαθών,
κατά τάς πληροφορίας του λο
χαγου του, νά σώση τραυματισθέντα συνάδελφόν του. "Ηδη είμεθα εις τήν εύχάριστον
θέσιν νά άνακοινώσωμεν τά
έξής:
Ό Ίωάν. Φατσέας εΐχε συλ
ληφθή αΙχμάλωτος μετά του
τραυματίου συναδέλφου του,
παρέμεινε δέ ύπό φρουράν είς
τό λησταρχεΐον τοΟ Μάρκο
(δπως τό γράφει ό ϊδιος) έπι
άρκετάς ή μέρας, όπότε μέ
προφανή κίνδυνον νά έκτελεσθή, κατώρθωσε νά δραπετεύση καί νά παρουσιασθή είς
τήν μονάδα του, πρός άφατον
χαράν του λοχαγού του κ. θ ω
μά Φωτιάδη καί δλων τών συν
αδέλφων των πού τόν ύπερηγάπον.
"Ηδη ό 'Ιωάννης Φατσέας.
τιμηθείς μέ τό μετάλλιον άνδρείας, ύπηρετεΐ σώος καί άβλαβής είς τόν 4ον Αόχον του
582 Τάγματος τής 75ης Ταξιαρχίας, ΣΤ.Γ 918.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Ψ

Τό Διοικιτ. Συμβούλιον τού
Κυθηραϊκοΰ
συνδέσμου Αθηνών συνελθόν έκτάκ^ως έπί τώ
λυπηρώ άγγέλματι· τοΰ θανάτου του
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τ Ρ ΙΟΥΛΗ
ίδρυτικσΰ μέλους του, καί έπιλέκτου μέλους τής έν Αθήναις
Κυθηραϊκής παρόικίας είς ένδειξιν πένθους άπεφάσυσε:
Γ» Μά διαβιβασθούν τά συλληπητήρια τών μελών του Συλλόγους είς τούς οίκείους του.
2ΝΝά διατεθώσιν είς^ μνήμην
τοΰ μεταστάντες έκ τοΰ ταμείου τοΰ Συνδέσμου δρχ. πεντή^
κοντά χιλιάδες (50.000) ύπέρ
του «Παγκυθτ|ρα:{κοΟ Σωματείου Κοινωφελων έργων».
Εν 'Αθήναις 27 Αόνούσιου 1944
Ό Πρόεδρος: ΙΩ. •ΛΤΙΟΓ, .Ο Γεν.
Γραμματβίκ;: Μ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ.

Ή «Κυθηραϊκή Δρασις» παρακολουθεί, ώς γνωστόν μέ ιδιαιτέρου
ύπερηφάνειαν
τάς
προόδους καί τάς επιδόσεις
ι3ών άποδήμωνι συμποαριωτών
μας καί λογίζεται εύτυχής όσάκις εύρίσκει εύκαιρίας διά
νά έξάρη τήν άνωτερότητα τοΰ
Κυθηραϊκοΰ στοιχείου καί τό
προοδευτικάν δαΐ(μόνιον αύτού
έν τω πρσσώπω διαφόρων συμποςφιωτών.
Τοιουτοτρόπως οί άναγνώσται τής έφημερίδος μας γίνονται κοινωνοί τών σκέψεων καί
•γνώσται τών άγώνων τών άπαν
ταχού συμποοτριωτών μας καί όή
δσων έξ αύτών ή δρασις μάς
παρέχΘΐ διικαιώμοαα ύπερηφανείας καί έγκαυχήσεως. Διότι»
δέν ώφελεΐ βεβαίως ¡νά γνοορί^
σωμεν πΟϊοι ,Κυθήριοι παίζουν
τά χρήματά των είς τά άλογα,
ποιοι διάγουν τήν ζωήν _τοΰ άσώτου, ποιοι άδιαφορούν διά
τήν οίκογένειάν των καί τήν πα
τ,ρίδα των. Τούς τοιούτους τύπους προτιμώτεραν είναι νά
τούς περιφρονώμεν, άπαξιούντες νά τούς όνσμάζωμεν. Αποτελεί δμως σκοπόν της έφημερίδος μας νά δίδη τήν μεγαλυτέρου
δυνατήν
δημοσιότητα
•Λών όνομάταχν δσων κρατούν
συνεχώς
άναπεπταιμένην τήν
σημαίαν τής ποαρίδος, δσων τι1
μοΰν τάς οικογενείας των, δσων έργάζονται δι|ά τό κοΛόν
τής νήσου καί διά τήν εύημερίοεν τής Ε λ λ ά δ ο ς μας. Καί πισ^ή πρός τήν άρχήν της αύτήν
ή «Κυθηραϊκή Δράσις», έν τφ
μέτρφ τών δυνατοτήτων της
καί άπό άπόψεως χώρου καί άπό άπόψεως ιδικής της ένημερότητος, πολλάκις
διέθεσεν
τάς Οτήλας της διά νά άνοςγρά
ψη οημεΐα τινά άπό τήν δρασιν
έπιφοτνών Κυθηρίων καί τού έσωτερικοΰ καί τοΰ έξωτερικίοΰ.
ΣΛμερον θά άσχοληθώμ,εν
έν συντομία μέ τόν έκλεκτόν
Κυθήριον Άνάργυρον Βρεττοΰ
Φοίτσέοτν, έκ Ποταμοΰ, καί έξ
αιτίας τής όλως έξαιρετικής
σταδιοδποιιίας πού έχει νά έπιδείξη, ιδία είς τό κεφάλαιον
τής έξυπηρετήσεως τής Ε λ λ ά δος μας, δπως μάς τήν περιγράφουν πολυάριθμοι
συμπατριώται άπό τήν πόλιν Σίδνεϋ
δπου κυρίως έδρασε.
Ό κ. ΦαΤτσέας έγκατεοτάθη
είς Αύστραλίαν πρό πολλών έτών είναι δέ άπό τούς άρτιώτε^
ρον μορφωμένους όμργεινεΐς.
Διατελέσας έπί σειράν έτών ά ρ
χισυντάκτης
τής έφημερίδός
«Έθνι,κόν Βήμα» άνέπτυξεν δλην του τήν ικανότητα διά τήν
πρόοδον τοΰ Έλληνισμοΰ τής
.Αυστραλίας τονώνων τό ήθικόν
του κατά τάς τότε κρίσιμους
διά τό στοιχεΐον μας περιστάσεις καί έμπνέων διά τής φωτεινής άρθρογραφίας του τήν
αύτοπεποίθησιν εις τούς έκεΐ
όμογενεΐς. ¡Κατά τό ίδιον χρο>νικόν διάστημα ήγωνίσθη επιμόνως διά νά έξυψώση τό Έλληνι,κόν δνομα μεταξύ τού Α γ γλικού πληθυσμού καί νά κα-ίαστήση γνωστήν τήν άθάνατόν Ε λ λ ά δ α μας είς τά εύρύτε
ρα λαϊκά στρώματα της φίλοξένου χώρας δπου διέμενε.
Πρός τούτο έδρποσίευσεν σειράν άρθρων περί Ελλάδος είς
τάς σοβαρωτέρας Ά γ γ λ ι κ ά ς

Ύπό τήν έπίβλεψιν τοΟ όμίλου, πού
τούς Τσελεμεντέδες, συνεχίζεται τό
Τσελεμεντές δ 'Ιωάννης Κασιμάτης—
Τοόρκα ό Δημήτριος Κομηνός. "Ορθι
θ. 1. Φατσέας, άντιπρόσωπος της έφη
—Τροχάλου, κυρία Ποτήρη, κ. καί κ·
Γ. Κασιμάτη, ή άνεψιά καί ό γαμβρός

μέ ¡Ιδιαιτέραν προσοχήν παρακολουθεί
ροδοκοκκίνισμα του όβελία. Πρώτος
ΒοΟρος, δεύτερος μέ στάσιν άλλά
οι καί προφανώς άδημονοΟντες, οί
μερίδος μας, κυρία Ίωάν. Κασιμάτη
Λεονταράκη, Μήνας Κασιμάτης, ή κ.
τοΟ κ. Γ. Κασιμάτη καί άλλοι.

λεκτου μας συμπατριώτου κ.
Έ μ μ . Παχουντάκη εις LAYDEN τής Ν. Υ. δπου έτυχον
θερμής υποδοχής και πλουσίων περιποιήσεων.
ΟΙ έκδρομεΐς παρέμειναν
είς LAYDEN διασκεδάζοντες
έπί τριήμερον χωρίς νά παραλείψουν καί τόν Έλληνοπρεπέ
στατον όβελίαν, άπεκόμισαν
δέ πάντες άρίστας έντυπώσεις
άπό τήν ώραιότητα τοΰ άγροκτήματος καί τήν έγκαρδίαν

, της (Τρόχαλος), κ. καί κ. Γεωργίου Κασιμάτη, κ. Χριστίνα
Βασιλείου (τό γένος Ν. Κασιμάτη διδασκάλου) μετά του
συζύγου καί τών τέκνων τηο.
κυρία Παναγ. Ποτήρη, ό ύποφαινόμενος κ. ά. Έκ ϋΤΙΟΑ
ήσαν ό κ. καί ή κ. Παναγ. Λεονταράκη, κυρία Δημ. Καλοκαιρινού μετά τών τέκνων της
καί πλείστοι άλλοι.
θ . ΦΑΤΣΕΑΣ

ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ
ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΝ
"Εναντι τού 'Εθνικού ά γ ώ νος είς τόν όποιον μετέχοντα
προσφέρουν τό α ί μ α των τά
τέκνα τής ιδιαιτέρας μας πατρίδος, προκύπτει λίαν έπιτακτικόν ένα καθήκον διά πάντα
δυνάμενον καί πολύ περισσότερον διά τά Σωματεία και
τ ά ς κοινότητάς μας. Τό καθήκον νά έκδηλώσουν κατα τόν
πρακτικώτερον δυνατόν τροπον την συμπαράστασιν αύτών πρός τούς ήρωϊκούς μαχητάς
μας,
άποστέλλοντες
ποός αύτούς μικρά δέμα-άχ μρέ
διάφορα εϊδη γρήσιμα είς αυτούς. Λίγα τσιγάρα, λ ί γ α γ α ρ
τοφάκελλα. λ ί γ α γλυκά, δυότρία ζεύγη καλτσών, δεν στοι
Συνεπείς πρός
τ ά ς περιστάσεις
Μέ πρωτοφανή συρροήν κόσμου ά λ λ ά καί μέ σεμνότητα,
θρησκευτικήν κατάνυξιν καί
εύλάβειαν,
άνάλογον
πρός
τάς περιστάσεις έπανηγυρίσθησαν είς τ ά ιερά μας προσκυνήματα αί έορταί τού Σωτήρος και τής Κοιμήσεως τής
Θεοτόκου, δπως έπίσης διέρρευσεν τό διάστημα τοΰ δεκαπεντισμοΰ. Ε φ έ τ ο ς δμως ο!
δεκαπεντισταί περιωρίσθησαν
άποκλειστικώς είς τά θρησκευ
τικά καθήκοντα, άπέχοντες άπό χορούς και διασκεδάσεις,
δπως συνέβαινε άλλοτε. Είναι
καί τούτο μία έκδήλωσις συναισθήσεως τών κρισίμων στίτ
γ μών πού διέρχεται ή χώρα
μας καί μία άπόδειξις δτι οί
Κυθήριοι σέβονται τό αίμα
πού χύνεται εις τ ά μέτωπα
πρός διάσωσιν τής πατρίδος.
Ή πρότασις
τοϋ στρατηγού
Κατά τήν κοινήν συνεδρίασιν τών Διοικήσεων τών ένταυ
θα Κυθηραϊκών 'Οργανώσεων,
πού συνεκλήθη τήν 2αν 'Ιουνίου πρός μελέτην σπουδαίων
προβλημάτων
πού άφορουν
τήν ίδιαιτέραν μας πατρίδα,
ό
δαφνοστεφής
στρατηγός
μας κ. Βασίλειος Μαραβέας,
Σύμβουλος τού Κ.Σ.Α., έπρότεινε μεταξύ τών άλλων, δπως
κάθε Κυθήριος πού λόγω τής
θέσεως ή τών τίτλων του, άσκεΐ έπίδρασιν έπί τού λαού
μας, άναλαμβάνει άπό καιρού
είς καιρόν τόν κόπον νά έπικοινωνή μετά τών συμπατριωτών δι* αύτοπροσώπου μεταβάσεως είς τά χωρία καί τάς
κοινότητας δλης τής νήσου
καί διά καταλλήλων όμιλιών
καί διαλέξεων διαφωτίζει τού
τον καί τού έμπνέει τό θάρρος καί τόν ζήλον πού άπαιτοΰνται ϊνα έν δψει μεγάλων
προσπαθειών πρός καλυτέρευσιν τών όρων τής ζωής έν τη
νήσω, ό συναγερμός του Κυθη
ραϊκοΰ λαού είναι καθολικός
και ένθουσιώδης. Υίοθετουντες τήν πρότασιν του φ ι λ τ ά
του στρατηγοΰ μας, τήν συνι·
στώμεν πρός τούς έπιφανεστέ
ρους συμπατριώτας μας,

έφημερίδας καί περιοδικά, κινούμενος άπό τήν ένθερμοιν φιλοπατρίαν του καί βοηθούμενος άπό τήν βαθεΐαν γνώσιν,
πού έχει είς τήν Άγγλικήν
γλώσσ<χν. Τό «Σύντνεϋ Μόρνιγκ Χέραλντ», τό «Σάν», το
«Ν'ταίηλυ Τέλεγκραφ», τό «Γοΰ
μενς Γουήκλυ»,
τό «Τέλεγκραφ», τής Βρισβάνης, τό περιοδιικόν τής Κρατι.κής όργανώ
σεως Ραδιοφωνικού
Σταθμού
<c"Εϊ—Μπή— Σ ή Γουήκλυ» καί
πλεΐστα ι άλλαι μεγάλαι έφημερίδες καί περιοδικά έχουν δημοσιεύσει Konf έπανάληψιν διά
γραφίδος τοΰ έκλεκτου πατριώτου κ. Ά ν . Φατσέα κολακευτικώτατα άρθρα περί τής 'Ελλάδος μας.
Ιδιαιτέρως έθνικήν δράσίν
άνέπτυξεν ό κ. Φατσέας κοα'ά
τήν πολεμικήν περίοδον, άναπτύξας ¡κατ' έπανάληψίν διά
τού Εθνικού Ραδιοσταθμού 2
F. C. καί 2 Β. L. διά τών πεφωτισμένων διαλέξεών του τήν
συμβολήν τής πατρίδος μας είς
τόν συμμαχίικόν άγώνα καί πα
ρουσιάσας πρός τό Άγγλικόν
καί Έλληνικόν κοινόν δλα τά
δεινοπαθήματα τής σκλαβωμένης πατρίδος μας.
Άκόμη ό κ. ΦατΟέας μετέ- Σόλων Βέρας
φρασεν είς τήν Άγγλυκήν τόν
Έθνικόν μας "Υμνον τόσον έπι
Μάς είναι άδύνατον νά άπο
τυχώς, ώστε εισήχθη είς τά δώσω μεν δεόντως όλόκληρον
Α γ γ λ ι κ ά σχολεία πρός έκμά- τόν βαθμόν τής εύγνωμοσύθησιν καί έκτέλεσιν μετά τού νης τού Κυθηραϊκοΰ λαού
Άγγλικοΰ, ύπό τών μαθητών, πρός τόν διακεκριμένον καθη
τής μεταφράσεως ταύτης δημο- γητήν μας παιδίατρον κ. Σόσιευθείσης είς τήν μεγάλη ν έ- λωνα Βέραν, δπως μάς τόν
φημειρίδα «Σάν».
διερμηνεύουν όλοι οί έν ΚυθήΚαθ1 δλην τήν τελευταίος δε ροις άντιπρόσωποί μας καί
καπενταετίαν δέν έδημοσιεύθή πλείστοι έξέχοντες συμπατρι
εις , Αγγλικήν έφη μερίδα τί τό ται.
θίγον τήν πατρίδα μας ή μέρος
Ό άξιος ούτος
διάδοχος
αύτής, είς τό όποιον ή άπάντη- τού 'Ιπποκράτους,
έπωφελησις τού κ. Φσπσέα νά μή είναι θείς τής μεταβάσεως έν -rfj νή
άμεσος καί άποστοπωτική, άντι σω του βουλευτού μας κ. Map
καθιστώσα τό έν Αυστραλία άν σέλλου, συνώδευσε αύτόν δύπαρκτίον Έλληνικόν γραφεΐον πως γνωρίση καί έκ του πλη
Τύπου καί Δκχφωτίσεως.
σίον τήν ίδιαιτέραν πατρίδα
Έ ν ικαιρώ πολέμου εΐχε διο- του καί μέ τό μειδίαμα εις
ρισθή ύπό της Κυβερνήσεως δι- τά χείλη καί έκδηλον τήν ά
δάσκαλος "ίής Α γ γ λ ι κ ή ς είς φθαστον καλωσύνην του έδέ200 "Ελληνας στρατιώτας τούς χθη τά παιδιά τού λαου μας,
στρατοπεδιειυμέν ο υ ς
πλησίον δπως τά έδέχετο καί ό Χριτοΰ Σύντνεϋ.
στός. « Ά φ ε τ ε τ ά παιδία έλΆ λ λ ά διά νά καλύψω μεν μέ- θεΐν πρός με». ΚαΙ ώς άλλος
ρος μόνον τής δράσεως τοΰ έ- Κοσμάς ή Δαμιανός τά έπιφανοΰς Κυθηρίου θά έχρειά- ξήταζε μέ στοργήν ώς ίδια
ζοντο σελίδες πολλαί τής έφη- τέκνα του παρέχων τάς συμέριδος μας.
στάσεις καί συμβουλάς του
Σήμερον ό ικ. Φατσέας έκτός χωρίς νά δέχεται καμμίαν άτών άλλων είναι διευθυντής μοιβήν, τόσον είς τό ίατρεΐον
τοΰ Ελληνικού Σχολείου του τής έ π α ρ χ ί α ς μας, δσον καί
Σύντνεϋ δπερ έξιοοΰται μέ τά εις τά διάφορα χωρία πού
έν Ε λ λ ά δ ι ήαιγυμινάσια καί μετέβη.
τό όποιον προήγαγε εις βαθ"Εβλεπε παντού ό διακεκρι
μόν τελειότητος.
Είναι δ πρώτος Ιδρυτής τής μένος έπιστήμων δτι ό λαός
έκκλησιαστικής χορωδίας τοΰ τής νήσου είναι πτωχός.
Kai δέν κατεδέχθη ό άνθρω
Σύντνεϋ, τελευταίως δέ κ ατή ρ
τισε καί σχολικήν χορωδίαν είς πιστής, καίτοι πτωχός καί ό
ύπέροχον τετραφωνίαν, λαμ- ίδιος, οΰτε τοΰ ταξιδίου του
πρύνοόσαν κατ' έπανάληψιν θρη τ ά έξοδα νά καλύψη, ένώ θά
σκευτίικάς τελετάς τελεσθείσας ' δύνατο καί άρκετές λίρες νά
έν τω καθεδρική» ναώ τής Ά γ ι - ί:ποκομίσιι έάν ήτο έμπορος
τής έπιστημης του, διότι προας Σοφίας.
Έ κ τών όλίγων πού έξετέθη- κειμένου διά τήν ύγείαν τών
σαν άνωτέρω λαμβάνουν οί ά- παιδιών των, πωλούν οί Κυθήνοτχνώστίαι μικράν ίδέαν τής Έ ριοι γονείς καί τ ά ιδικά των
θνιικής, κοινωνικής καί έκπολι- έσώρρουχα...
Την συμπαθή μορφήν τοΰ
τιστικής δράσεως τοΰ έπιφανοΰς συμπατρι'ώτου διά τήν έπιφανοΰς καθηγητού θά διαπροσωπικότητα του όποίου δι- τηρούν διά παντός οί Κυθήρικαιούμεθα νά είμεθα ύπερή- οι, μέ συγκίνησιν εύγνωμοσύφοίνοι.
¡
;. ,αι ¡ ¡ νης.

γιζουν τίποτε περιουσίες. Ούτε φυσικά εϊναι ή ά ξ ί α τών εΐδών πού θά τονώση τούς στρα
τ ιώτας μας. "Ομως καί διά
τοΰ τρόπου αύτοΰ θά αίσθανθή ό στρατιώτης μας τής πρώ
της γραιιαης. δτι καί έκεΐνοι
που εύρίσκονται είς τά μετόπισθεν δέν παύουν νά τούς ένθυμοΰνται, νά παρακολουθοΟν
τόν ά γ ώ ν α των, νά τιμοΰν τήν
προσφοράν τού αϊματός των.
Καί είναι αύτό κάτι διά τόν
άγωνιστήν του Γράμμου πού
θα τοΰ φέρη τήν ένθύμησιν
και τήν γ α ρ ά ν της οίκογενεια
κης θαλπωρής διά τήν διατήρησιν τής όποίας θυσιάζεται.
Νά τιμωρηθούν
παραδειγματικός
"Οπως μάς γράφουν έξ Αύλαίμονος, μας έπΐίβεβαίοσβν δέ
καί ή οικεία έπιτροπή, εις τό
ιερόν προσκύνημα τοΰ *Αγίοο
Γεωργίου συμβαίνουν άσχημίαι
πού δέν ευρίσκομεν λόγους νά
τάς περιν ράψω μεν. Πολλοί κυνηγοί πού μεταβαίνουν έκεΐ
χάριν τοΰ κυνηγίου, θραύουν
τάς θύρας τών κελίων διά νά
εισέλθουν καί διανυκτερεύσουν
έντός αύτών καί μερικοί κτήνο
τρόφόι χρησιμοποιοΰν τά κελία
διά νά κλειούν μέσα έν καιρφ
χειμώνος τά ζώα των. Ή κοαάστασις αύτή μαρτυρεί διά τούς
ουτω φερομένουο δτι. ύπολείπονται καί αύτίών τών ζώων εις
πολιτισμόν ,καί συνείδησιν καί
έντρεπόμεθα νά έ'χωμεν τοιούτους συμπατριώτας. Παρακοολοΰμεν δέ τάς άστυνομικάς ά ρ
χάς νά έρευνησουν, νά άνακαλύι^ουν ¡καί νά τιμωρήσουν ΤΚΧραδειγμοαικώς τοιούτους βανδάλους.
Ή «Αστική»
Ποταμού
Οί κάτοικοι Ποταμοΰ δι* άθρόων έπιστολών των ζητούν
άπό τό ύπουργεΐον Παιδείας νά
μετατρέψη
είς ήμιγυμνάσιον
τήν, έκεΐ άχρηστον 'Αστικήν
Σχολήν. Τό αίτημα τούτο τών
κατοίκων ε!ναι παλαιόν, καί
σύγχρονον μέ τήν Σχολήν των,
τής όποίας τά πενιχρά άποτελέσματα έφάνησαν άπό τών
πρώτων ή μερών τής ιδρύσεως
αύτής. Δυστυχώς, άγνωστον,
διά ποίαν αίτίαν, τό αίτημα
παραμένει άνικανοπο ί η τ ο ν
πρός άνυπολόγιστον ζημίαν
τής κοινωνίας όλοκλήρου του
τέως δήμου Ποταμίων.
Παρακαλούμεν τό ύπουργεΐον Εθνικής Παιδείας νά έξιετάση εύμενώς τ5ό ζήτημα, τούς δέ
Κυθηρίους βουλευτάς ν« τό πα
ρακολουθήσουν.
Παράπονα
έργατών
Πολλά παράπονα μάς γράφουν άπό τάς κοινότητας Καρβουνάδων καί Φρατσίων διά
τάς έργασίας έπισκευής τών
δρόμων πού άγουν πρός τήν ίε
ράν Μσνήν Μυρτιδίων.
Οί έπιστολογράφοι μας, έργ ά τ α ι κατά τό πλείστον, αίτιώνται τήν έπιτροπήν τοΰ ιερού
μας καθιδρύματος καί τόν έργοδηγόν τών έργασιών, δτι
προσέλαβον μεροληπτικούς τούς
έργάτας, προτιμήσοοντες καθολοκληρίοτν της κοινότητος Μυρ
τιδίων, ένώ θά ήδύναντο νά κα
λέσουν κάί τών Καρβουνάδων
καί Φρατσίων καί άπό άλλας
κοινότητας.
Επίσης οί ΐδ*οι παραπονούνται δτι αί έργασίαι. έ&όθησαν
χωρίς διαγωνισμόν,
πράγμα
που θεωροΰν
άντικοτνονίκόν.
Τά ώς άνω παράπονα θέτομεν ύπ' δψιν τών ένδιαφερομένων μέ τήν παράκλησιν νά τά
προσέξουν καί νά άποοντήσουν.
Σήιμειωτέον δτίϋ κοίθ* δλας
τάς πληροφορίας ώς καί οί ώς
άνω παραπΌνούμενοι, δέν παρα
λείπουν νά μάς γνωρίσουν δτι
αί έργασίαι τών έπισκευων έγέ
νοντο άρτια!, ώστε άπό τής
πλευράς αύτής ουδέν παράπονον όφίσταται.

ΑΗΜΟΠΡΑΖΙΑΙ
Τήν 11 ην 'Ιουλίου έγένετο
είς Χώραν μειοδοτικός διαγωνι
σμός διά τήν προμήθεκχν 100 κ.
μ. πέτρας διά τόν μανδρότοιχον τοΰ Γυμνασίου καί 120 κ.
πέτρας διά. τήν πρώτην γέφυραν τοΰ ,Καψαλίου. Τήν ιδίαν ήμέραν έγένετο μειοδοτιικός
διαγωνισμός διά τήν ένοικίασιν
δύο οικημάτων προς στέγασιν
τοΰ Ταμείου καί τής Οίκονομ.
Εφορείας Κυθήρων. Τέλος έξε
τέθη ύπό τής κοινότητος Κυθήρων πρός πώλησιν διά πλειοδοτικου διοεγωνισμοΰ τό φορτηγόν αύτής αύτοκίνητον.
Θάνατοι
—Άπεβίωσεν είς Πιτσινιάνικ« ή
Βασιλική Καλλιγέρου frtñv 90.
— "Απεβίωσεν είς Ποταμών ή Π·λ*
τίμη Σταύρου Χλαμη<α frrftv 92.
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ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ ΤΗΣ - Κ Υ Θ Η Ρ Α Ί Κ Η Σ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ HEÁ
ΑΠΟ ΤΗΝ Α ΥΣΤΡΑ ΑΙΑΝ
f
Β Ρ J Ζ ΒΑΜΗ,
(Αυστραλίας), Αύγουστος 1348. (ΤοΟ άνfontOKpiToû μας).— Πρωτοβουλία και φροντίδΐι της Κυθηραΐκής Άδελφόιητος Κουησλάνδης, έδόθη ¡είς την ττέλιν μας
και είς τό άριστο κ ρατικόν ξκνοδοχεΐον «Λέννος», μεγάλη φι
λανθρωπική χοροεοπερίς σημει
ώσασα έξαιρετικήν έπιτυχίαν.
Τήο* χοροεσπερίδα, δοθεΐσαν
if]V 28ην Ιουλίου, έτίμησαν
δια της παρουσίας των ό διάκε
κριμένος συμπατριώτης κ. Χρίστος Φριλίγκος πρόξενος της
Ελλάδος είς Κουηνσλάνδην, ô
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Αυστραλίας κ. ικ. θεοφύλακτος, ό Ιερατικός προϊστάμενος της πόλεώς μας αίδεσιμώτατος κ. κ.Πατρ;,νάκος και πλεΐ
στοι άλλοι έξέχονΤες όμογενεΐς.
Ai εισπράξεις έκ της χοροεσπερίδίος άνελθουσαι είς 135
λίρας &ά διατεθούν υπέρ του
'Αγαθοεργού Ταμείου.

Π Ρ Ο Σ ΤΙΜΗΝ
ΤΟΥ ΑΙ Δ. κ. ΠΑΤΡΙΝΑΚΟΥ
Έπικειμένης της αναχωρώ >τ.
ως είς Όξφόρδην του Ιερατικού προϊσταμένου της πόλεώς
μας αίδεσυμωτάτου κ. Πατρινά
κου, όστις μεταβαίνει εκεί, δι'
εύρυτέρας σπουδάς, το Διοικ.
Συμόούλιον της ένταΟθα Κυθη
ραϊκης Άδελφότ^τος παρέ3εσεν προς αύτό ν εις τάς μεγάλο
πρεπεΐς αίθουσας της Ελληνικής Λέσχης τΊμητικου άποχαιρετιστήριον δειπνον, ώς δείγμα
άναγνωρίσεως τών μεγάλων υπηρεσιών τάς όποίας δ αίδεσι-

μώτοαος προσέφερεν προς τον
Κυθηράίκόν κόσμον της Κουηνσ
λάνδης.
Κατά την διάρκειαν τοΟ γεύματος καΐ τά επιδόρπια ήγειραν έμπνευσμένας προπόσεις
καταλλήλους δια την περίστασιν 6 πρόξενος της 'Ελλάδος
φίλτατος και έπιψανής συμπατριώτης κ. Χρ. Φριλίγκος, ό
πρόεδρος
της ''Αδελφότητας
μας φίλτατος <κ. Γ. ΒεΜέρης
καΐ πλείστοι ·άλλοι έγκωμιάσαντες κατ άξίαν τον τ^μώμενον άξιον λειτοαργόν της Εκκλησίας και άκοάραστον κοινωνικόν παράγοντα του ένταΟθα Ελληνισμού.
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

ι
Την 6ην Ιουνίου ε'ις τόν Ιερόν ναόν του 'Αγίου Γεωργίου
καΐ έν μέσω πλήθους εκλεκτών
προσκεκλημένων
έτελέσθησαν*
οι γάμοι του λαμπρού πατριώτου μας κ· Βενετσάνου Λιβαδίτη έκ Πσύαμού μετά της χαριτωμένης δίίδος Δέσποινας Σοφίου έκ του χωρίου Λογοθετιάνικα.
Παράνυμφος κοαά τό ιαυστήριον παρέστη ό έκλεκτός πατριώτης και αγαπητός μας φίλος κ. Παναγιώτης φλάσκας.
Μετά τό μυστήριον είς τούς
προσκεκλημέ μ ο υ ς
παρετέθη
πλούσιον γεύμα και ήκολούθησεν φα δρα δ ασκ δασις διαρκέσασα άφ' έσπέρας μέχ,οα των
πρωινών ωρών. Προς τούς εύτυ
χεις νεονύμφους άπευθύνομεν
θερμά συγχαρητήρια.
Γ. Β. ΚΑ Σ ΙΜΑΤΗ Σ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΓΗΠ£Δ0Η
ΤΟΥ "ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ,.
ΠΟΤΑΜΟ Σ ,
.Σ επτέμβριος
1948. (Τού άνταποκριτοΰ μας).
— Τό απόγευμα της 15ης παρελθόντος, έδόθη είς τό γήπεδον τού 'Αθλητικού 'Ομίλου
Ποταμού ποδοσφαιρική συνάντησις της όμάδος Ποταμού μετά της όμάδος Καραβιτών άποτελουμένης κατά τό πλείστον
άπό Καραδίτας τ'ών 'Αθηνών
και Πειραιώς' πού ήΧθον είς Κύ
θηρα πρός παραθερισμόν. Ό ά
γώνι διεξήχθη μέ πολύ πείσμα
έκατέρωθεν μέ άποτέλεσμα 4
—4, προεκάλεσε δέ μεγάλο ενδιαφέρον είς τούς ύπερχιλίους

φιλάθλους θεατάς πού παρηκολούθουν και οί όποιοι κατά τάς
διαφόρους φάσεις τού αγώνος
και κατά τήν λήξιν του έζητωκραύγαζον ιούς παίκτας.
Μετά τήν ουνάντησυν ή Διοίκησις τοΟ Α. Ο. Π. προσέφερεν
είς τά γραφεία της πρός τούς
παίκτας διάφορα αναψυκτικά.
Προσεχώς θά δοθή και νέον
μάτς πρός άνάδειξιν νΐ'κητρίας
όμάδος, αναμένεται δε άπό
τούς φιλάθλους μέ ίδιαίτερον
ένδιαφέραν».
Τ. Ε. ΚΑΒΙΕΡΗΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ
(Συνέχεια άπό την Ιην σελίδα)
κόσμο. Περίπου σέ δυο χιλιάδες υπολογίζονται ol προσκυνητές.
Τό βραδάκι μέ τό πέσιμο του ήλίου, ψάλλεται κατανυκτικώτατα ό έσπερινός. Ό καλλίφωνος Καδιέρης
βάζει τά δυνατά του κι* άντιλαλεΐ ή
έκκλησία άπό τή γλυκειά φωνή του.
Ό άγαπητός καί καλός παπά • Προκό
πιος προεξάρχει του έσπερινου.
Σέ λίγο άρχίζει ό άγώνας γιά κρεββάτι, γιά κουβέρτα, γιά στρώμα. Γιά
κελλιά, δέν γίνεται λόγος. Πανδαιμόνιον. "Ολα τά κύματα ξεσπούν στόν
άλύγιστο βράχο, τό Νϊκο Τρίφυλλη,
μά αύτός δέν τρομάζει. Γελά, άναδεύ
εται όλόκληρος μέσα στή μεγάλη
ντουλάπα του Ιματισμού, τρέχει, κινείται κι* έξοικονομεΐ τά πάντα. Δέχεται παράπονα, άκούει παράλογες άπαιτήσεις, βρίζεται, μά δέν λυγίζει.
Εύτυχώς δμως που κι' ό θεός φαίνεται νά βοηθά καί κάνει μιά όμορφη
βραδυά. Ό πολύς κόσμος προτιμά τό
ύπαιθρο άπό τή ζέστη κι' ετσι άναπνέει κι' ό Τρίφυλλης. Ξημερώνει ή
μέρα της γιορτής. ΟΙ προσκυνηταί
τρέχουν νά παραστούν στή θεία λειτουργία καί γιά μιά στιγμή δλη ή
έκκλησία γεμίζει άπ' αύτούς. Τό βρά
δυ. έπειτα άπό τή μεγάλη κίνησι'καί
κοσμοσυρροή, τό μοναστήρι παίρνει
πάλι τήν κανονική του καί γαλήνια
μορφή. Νεκρική καί πάλι άπλώνεται
σιγή καί ποϋ καί που άκούεται τό μο
νότονο' κουδούνισμα του ...Μαντζουρά
νη. ΕΤναι τό υποτακτικό τετράποδο
του παπά - Προκόπη, τό μόνο μεταφορικό μέσο πού τόν φέρνει, όταν ή ά
νάγκη io καλέση, κάτω στά χωριά
Ό μέγας προκάτοχος τοϋ Μαντζουράνη είχε τό πομπώδες καί έπιβλητικό
δνομα «Πρύτανις».
Ό κόσμος είναι φέτος, λιγώτερος,
καθώς μου είπαν, άπό άλλες χρονιές.
Μ' αύτούς τούς λίγους δεκαπεντιστάς,
περί τούς 108, γνωρίζομαι γρήγορα.
ΟΙ περισσότεροι εΤναι καί πάλι Καρα
βΐτες.
Κάθε βράδυ ό άγαθός Παπά - Προκόπης, πιστός στό καθήκον του, ψάλλει τήν άκολουθία του άπόδειπνου,
ποΟχει κάποια μεγαλύτερη ώραιότητα
άπό τις συνηθισμένες του δεκαπεντισμοΟ άκολουθίες, γιατί είναι θεία μυσταγωγία, είναι έκείνη πού φέρνει τόν
άνθρωπο πιο κοντά πρός τόν Δημιουργό.
Ξημέρωσε ή παραμονή της Παναγίας. Μετά τήν θεία λειτουργία θά γινόταν ή λιτανεία τής Εικόνος της 'Αγίας Μόνης, μά λόγω της κακοκαιρίας άνεβλήθη.
Κατά έθιμο παληό, ή εΐκών μεταφέρεται μέ πομπή στόν τόπο τής εύρέσεως. Περί τά 200 μέτρα νοτιώτε-

ρα άπό το Μοναστήρι, στήν πλαγιά
τοΰ λόφου, πρός τόν Α6λαίμονα βρίσκεται κτισμένο ένα μικρό εικονοστάσι, πάνω άπό μιά μεγάλη σπηλιά,
ψή: « Ένθεν ευρέθη πρό χρονών ή άΠάνω σ' αύτό διαβάζω τήν έπιγραγία εΐκών της ύπεραγίας Μόνης καί
Οπό έξόδων τοϋ Κοσμά ΠαστοΟ, τοϋ
Γεωργίου, Εγινε τό είκονοστάσιον διά
μνημόσυνον αίώνιον, άμήν. 1350 Μηνός Αύγουστου 1». Έκεϊ τοποθετούν
τήν εικόνα πάνω στό εικονοστάσιο καί
ψάλλουν μιά δέησι.
Σύμφωνα μέ τό Ιστορικόν Γης ευρέσεως, τήν 23ην Σεπτεμβρίου 1766
ευρέθη μικρόν είκονισματάκι ξύλινον
που είχε στή μιά του πλευρά τήν Θεοτόκο καί στήν άλλη τόν "Λγιον Γεώργιον. "Οταν τήν 20ην Ιουλίου
1767 έπεσκέφθη τό δουνό τής 'Αγίας
Μόνης ό τότε "Επίσκοπος Κυθήρων
Νικηφόρος Μόρμορης, βρήκε κτισμέ
νο πρό χρόνων πολλών £να έκκλησά
κι. δπου τό σημερινό μοναστήρι, άλ
λά μικρό, χωρίς κελλί, μέ μόνον «έκ
δοχεΐον νεροϋ». Δύναται άρα νά ύποθέση κανείς δτι τό είκονισματάκι τοΠτο πιθανόν έκ φόβου τών πειρατών νά
μετεφέρθη λίγο πιό κάτω άπό τό τότε έκκλησάκι, δπου και ευρέθη άπό
?να βοσκό Βιάρο ποϋβοσκε στά μέρη
έκεΤνα.
Κάνει πολύ λόγο τόν Ιστορικόν τής
ευρέσεως γιά τους κεραυνούς πού
πεφταν στό βουνό τής 'Αγίας Μόνης.
'Αντίθετα μέ τό Ιστορικόν εύρέσεως
τής Μυρτιδιωτίσσης, έδώ ύπήρχε ναός
μικρός παμπάλαιος καί μετέπειτα βρέ
βηκε τό θαυματουργόν είκονισ:ιατάκι
τής 'Αγίας Μόνης.
*Ηλθε έπΐ τέλους και ή Ι5η Αύγού
στου. 'Ολίγος κόσμος έρχεται ιήν ήμέρα αύτή, γιατί οί πολλοί πηγαίνουν
στό Μοναστήρι τών Μυρτιδίων, πού
λατρεύεται ή προστάτις τοΰ νκισιοϋ
Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα.
Μετά τήν λειτουργία, ξεκινήσαμε
δλοι σχεδόν οί δεκαπεντισταί και
πιστρέψαμε στά χωριά μας.
Μά κι' άν φύγαμε άπό τό Μοναστήρι αύτό, στόν νοϋ δλων μας θά
μείνουν άξέχαστες οί μέρες έκεΐνες
θά μείνη άξέχαστη ή θαυμασία είκόνα τής φύσεως, θά μείνη έντυπωμένη
στήν καρδιά μας γιά πάντα ή γωνιά
έκείνη τοΟ Τσιρίγου, πού όταν βρίσκεται καθένας νοιώθει τόν έαυτό του
κατά πολύ κοντά στόν Δημιουργό.
Μιά φωτογραφία μέ τόν εύγενικό
παπά-Προκόπη προσευχόμενο μπρο·
στήν Ιερή εΙκόνα της "Αγίας Μόνης,
βρίσκεται τώρα στά χέρια μου γιά νά
μέ ένώνη ψυχικά πάντα μέ τόν Ιερό
έκεΐνο τόπο.

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

Κ Ω Ν . Α . ΠΕΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ 43 ΚΑΙ 45 - ΠΑΤΗΣΙΑ
(ΣΤΑΣΙΣ ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ)
ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 80-651

"0ΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ..
Τό Κατάστημα τ ής Εμπιστοσύνης
Πλήρες Τμήμ α Καλυντικών

ΙΩΑΝ. Π. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
Ελευθερίου Be νιζέλου 3—5 Γηλ. 21^503 ΑΘΗΝΑΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΥΛΕΙΑΣ

ΚΩΝΣΤ. Ε. ΚΑΝΕΛΛΗ
ΕΝ Π ΕI ΡΑ IΕI: Ό δ ό ς Δη μ, Σκυλίτση 6 τηλ. 42-828
ΕΙσαγωναΙ άπ* εύθείας έκ Ρουμανίας, Σουηδίας, 'Αμερικής, Βραζιλίας κλπ.
ΚΟΝΤΡΑ - ΠΛΑΚΕ: ΕΙςδλα τά εϊδη.
ΑΓΡΙΟΞΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΧΩΡΙΑ παντός εϊδους

Φ Ο Ρ Ε Μ Α Τ Α
εις δλα τά τελευταία σχέδια 'Αθηνών

ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΑ

ΜΟΔΙΣΤΑ
Σχολής Καραγιάννη — 'Αθηνών
ΠΙΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΚΥΘΗΡΑ

ΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΠΟΤΑΜΟΥ 0 κ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ ΕΙΣ J A ΚΥΘΗΡΑ
ΖΗΤΟΥΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑΗΙΟΤΑΜΟΥ ΕΓΚΑΡΛΙΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ TON KAT0IKÛN
ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ZHTHMATDN

το κατά τό μακροχρόνιον διά- ον <|>όρους αίματος καί χρήμαστημα τίής είκοσσαετίας έκ των τος καίταβάλλει ή νήσος.
καΤαρρακτοδών δροχών, έπαθε
Εύπειθέστατοι οί αιτούντες
είς πλείστα σημεία αύτοΰ καθί- 'Αντώνιος Βλαντής, Παντ. θ·
ζησιν των ύποδασταζδν^ων τήν
Χαλκορής, Παν. Μ. Μουλός,
ά δ ω ν π α ρ ά του υπουργείου
δδών Κρηπιδωμάτων.
Γεώργ. Έ μ . Δευτερέδος, Γ.
π α ν τ ο ι ο τ ρ ό π ω ς τήν χ α ρ ά ν τ ω ν Ε μ π ο ρ ι κ ή ς Ν α υ τ ι λ ί α ς . ^
Χ. Ζαντιώτης, 1. Σάμιος, Δ.
Τούτου ένεκεν καί πρό τοΰ άΤήν 13ην παρελθόντος ό βου
61 Κατόπι,i ένεργειων του_ιμεταξύ
Μεγάλο κ ονόμσς, Σ . Μεγάλο λευτής μας κ. Μαρσέλλος με- άτι εβλεπον
πειλουαένου κινδύνου πτώσεως
πραγματικόν
πολιτικών Ζίου ή Διοίκησες Χωροφυλακής
κονόμος, Ν. Β. !Λα άνος, Π. τέβη είς Κύθηρα, χάριν τής τον
αύτοκινήτων μετ' έπι€ατών είς
Κασιμάτης, Ν. Καλλίγερος, έορτής τής προστάτιδος ή- π Ρ
Κ λ ή ρ ω ν , διε'τάχθη τηΛε>ραφιτό κάτωθι τοΰ τμήματος τής ότ Γ β ά ρ τ ά δ υ τ ΐ ή ς 18ης ό κ Μ α ρ
vf
ά&είας
KWr
Δ. Bε^άpδoς, I. Τζάννες, Γ. μών Παναγίας τής Μυρτιδωδου ταύτης Φάραθρον, καθώς
,
iκ. κ ώ Γ ν « X°P^ î
Μεγαλοκονόμος, Α. Λουράν- τίσσης, συνοδευόμενος δέ καί σέλλος καί ό κ α θ η γ η τ ή ς
καί της διακοπής πάσης έν τή
yí
τος Θ.Α. Κορωναΐος, Α. Ζαν- άπό τόν διακεκριμένον παιδία Β έ ρ α ς ά ν ε χ ώ ρ η σ α ν είς 1 ιειT ) ' Κατόπι/ν
αιτήσεως
νήσω
κινησβως, άπευθύνομεν
τιώτης, 1. Μεγαλοκονόμος, τρον ¡καθηγητήν κ. Βέραν, πε- ρ ε ί δ . κομίζοντες τ ά ς καλυτέ- Τ ώ υ α τ ο ς
πρός Υμάς έκκλησιν καί παραΠροσκ!ό?πων Κυθη1. Ψαλίδας, Π. Πρωτοψάλκαλοΰμεν δπως εύαρεστού,μενοι
^ Τ ύ π ο β λ η θ Κ α η ς θιά ^ου βου
δλα τά χωρία καί ρ α ς έντυπώσεις.
της, Μ. Νενές, Δ. Σοφίος, ριώδευσεν
άποστείλητε τό συντομώτερον
^ τ ο ΰ κ. Μαρσέλλου έ.φορτοτάς
κοινότητας
τής
νήσου
Α. Χλαμπέας, Α. Καστρίσιος, μας. διά νά έπικοινωνήση με- Ε Π Ι Λ Υ Σ Ι Σ
είδικόν πρός διαπίστωσιν τής ά
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
θπσαν ήδη έπί τοϋ πλοίου τχχ,
θ. Σουρής, Κ. Τριφύλλης,
ληθειίας των άναφερομένων καί
κ Κοσμά Μαζαράκη, φροντιδι
τά
τών
συμπολιτών
μας
καί
Κ. Τσαμπηράς, Ν. Λίδαδίλήψιν μέτρων έστω καί διά προ
-Τό
πολιτικόν
γρ«φεΓον
τού
του βουλευτου μας.
της,' Στ. Μεγαλοκονόμος, Β. νά διαπιστώση τάς άνάγκας βουλευτού μας κ. Δ. Γ. Μαρ- του
χείρίου έπισκευής τού τμήματος
σαι 5 σκηναί δια 12 πρόσωπα
Πανάρετος, Ε. Τ^^ύλλης, των.
τής όδοΟ "Αγίας Πελεχγίας —
Κατά τό τριήμερον διάστη- σέλλου άνακοινοΤ τ α έςης:
οκάστη.
Εύόγγ. Καδιέρης, Π. ΚασιΠοταμού, δοθέντος δτι τά ΚύΜ ο τ ρ σ έ λ λ ο ς έν1)
Κατόπιν
αιτήσεως
της^έμάτης, Α. Κομηνός, Δ. Πανά μα τής περιοδείας του, παν- ττιτιροπης τοΰ Ίοετρείου Κυθη
θηρα έγ κατελε ίφθησαν ποεντετο0
δπου
ένεφανίσθη
ό
κ.
Μαρ
Mocp
ρετος, Δ. Λουράντος,
Σ.
λώς τής στοργής καί τής μερίσέλλος έγένετο άντικείμενον ρων καί ένεργείαις τοΰ κ
Σουρής κλπ.
μνης του Κράτους, είς τό όποΐ
σέλλου,
τό
ύπουργεΐον
Υγιεικαί έκκλησ.αστικών επίτροπων
θερμότατων έκδηλώσεων τοϋ
νόσου υποβληθείσας πρός
πλήθους, παντοϋ τοΟ έγένετο νής άπέστειλεν 1500 έμβόΛ'α Χ
καί 200 όρρούς πρός π ρ ό λ η ψ ι ν α ^ ό ν , π ρ ο σ ε χ ώ ς δέ θέλε,
^
πάνδημος
ύποδοχή
και
παντοϋ
Η ΕΟΡΤΗ
Η£
έκψωνών λόγους πατριωτικοϋ ή καταπολέμησιν τής διφθερί- κοίνωσει τ ά άποτελέσαατα τών
περιεχομένου, διεκόπτετο άπό τιδος έκ τής όποίας πολλά ένεργειων του.
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΟΝΟΣ τά χειροκροτήματα και τάς κρούσματα έόημει.ώβησαν Λ|ν
ζητωκραυγάς τοΰ πλήθους.
^ Δ
¿νεργε.ων τοΰ χ
Ε Ι Σ ΑΓΤ$ΥΡ* Ν
ν
διαιτέρως
συνεκινησαν
τόν
Κυ
'
.
.
>
—
Μέ τήν συνήθη λαμπρότητα
λαόν αϊ έγκωμιακαι ΜαρσέλΛου τό ύπουργεΐον Τ TT
Τήν 8ην τρέχοντος ό ^
έώρτασεν είς Πειραιά ή "Ενω θηραϊκόν
12
τηλεγραφικούς σέλλος
φράσεις
τοϋ
βουλευτοϋ μας αί διέθεσεν
άνεχώρησεν εις Αγκυσις
τών
άπανταχοϋ
ΆντικυθηΜέ έξαιρετικήν κοσμοσυρρο- είς τό υπαθρον ή είς τά έν τή νά συσπείιρωθή όλόκλη,ρον τό
άναφερόμεναι είς τό λαοφιλές στύλους καί 600 μέτρα τηλ,ε- ρ^ν καί Κ ω ν ^ α ν α ι ν ο ύ π ο λ ι ν μ ε
ρίων
τήν
έορτήν
τοΟ
Ά
γ
ι
ο
υ
ήν φιλοθρήσκων έωρτάσθη είς πλατεία έγ κατέστη μένα τρία κα "Εθνος.
ζεύγος τών βασιλέων μας γραφικόν σύρμα, διά τήν έ γ κ α Κ της πρωταθλήτριας όμόώος
Άπό ένωρίς τήν πρωΐαν τής Μύρωνος, προστάτου τών Αν- Παύλου
τήν Ί&ράν Μονήν Μυρτιδίων ή φενεΓα. 'Ακολούθως συνεκεντρώ
και
Φρειδερίκης, τάστασιν τηλεφώνου είς Ά γ ί σ ν «'Απόλλωνίος» δπου ή, ω ς άνω
έορτή τής Κοιμήσεως τής Θεο- θησαν δλοι είς τήν πλατεΐαν, ή- Κυριακής, νέα πλήθη προσκυνη τικυθήρων.
πρός τούς όποίους ή άφοσίω- Μόνην.
ό.αάς θ ά συναντηθη ®ις αγώνα
τών προσήρχοντο είς τήν Μοτόκου τήν 15ην παρελθόντος.
τις ύπερεπληρώθη κόσμου.
3) Κατόπιν έν&ργειων του
Ή θεία λειτουργία μετ* Αρ- σις τοϋ Κυθηραϊκοϋ λαοϋ, ö, „ ••
, δίου βουλευτοϋ τό ύπουργεΐον ποδοσφαιοικόν, μετά της πρω1Λ
Εί τήν πανήγυριν προσήλθον
Μεΐ' όλί>ον ήρχισε χορός είς νήν, ώστε ό Ναός νά ύπερπΑη- τοκλασίας έτελέσθη είς τόν
.κ«1 ° λ ω ν τ ω ?
i Τ T / r διέταξε
ν τό είδ.'κόν πλοι ταθλήτριας Τουρκικής^ όμαδος,
άφιχθέντες έπίτηδες έξ 'Αθηνών δύο όμάδας, όργοα/ωθείς ύπό ρωθή. Τή,νί θείαν λειτουργίαν
ιερόν ναόν τής Μυρτιδιωτίσς
'Εκ ΚωΜσταίνηνουπόΛεως ό
διά του πλοίου του κ. Κοσμά τής Διοεχειριστικής 'Επιτροπής τέλεσεν ό αίδεσιμώτατος έφη- σης είς Ν. Φάληρον, προσήλ- νων Ελλήνων, εϊναι άπόλυ- · ά ρ ι ο ν έ π ι σ κ ε υ ή ς θαλασσίων τηκ. Μαρσέλλος θ α έπανέλθη έίς
Ν. Μαζαράκη,
ό συμπολίτης τής Μονής, κατόπιν άδειας "»ης μέρ.ος. τής Μονής κ. Γεώρ. Κα- θον δέ είς αύτήν έκτός τών
Κύθηρα περι τ ά μέσα Σεπτεμβουλευτής καί πρώην ύπουρ- Ύποδιοικήσεως
Χωροφυλακής σιμάτης, βοηθούμενος ύπό τοΰ Άντικυθηρίων και πλείστοι λ ο ! \ T o S p r 6 κ ·
- λίαν
ρ - βρίου διά τό κυνήγιον καί έπαγός κ. Δημ. Μαρσέλος, συνο- Κυθήρων, ίνα ουτω διά τής πα- νεοχέιροτονήτου ιερέως αίδεσ - άλλοι Κυθήριοι και Πειραιεΐς.
χήν
Κρήτης
νά
πλεύση
λος συνοδευόμενος άπό όμά vπροσεχώς
^KonVnr
νά πλεύάη καίλίαν
δευόμενος άπό τόν καθηγητήν ραμονής άριθμοΰ προσκυνητών μωτάτου Ευθυμίου Καλλιγέρου
νά νερχόμενος ε ί ς 'Αθήνας περι το
δα Κυθηρίων και Αντικυθη- έπισκευάση είςτό Κύθηρα
τέλος
τρέχοντος θ ά ' ήγη^ι
τού Πανεπιστημίου παιδίατρον είς τόν χορόν, καταστή δυνατή έκ Πιτσινιανίκων. Είς τήν λαμκαλώδ'ον
Κυθήρίων μέ έπί κεφαλής τόν άτών προετοιμασιών δ ι ά ' τ ά εγκ. Βέροον καί τόν ίατρόν κ. ή στέγασις τών ύπολοίπων £1·ς προτίέ,ραν δ·εξocγωγήv τοΰ fKρων—Λακωνικής
πρός
όριστΓΒΡΑΒΕΙΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ!
κούραστον πατριώτην κ. Ν. Βε
καίνια τών νέων έγκαταστάσεΜαρσέλον, ό πολιτευτής συμπο- τούς ξενώνας, κελλία, ήγουμε- κλησιασχικοΰ μέρ'ους τής πανηνιέρην, πρόεδρον τών άπαντα- κήν άποκατάστασιν της τηλε- ο ν του άθλητικρΟ
ΣυλΛογου
λίτης κ. θ . ΆρχοντούΑης, όμας νειον καί λοιπούς έστεγασμέ- γύρεως, συνετέλεσεν καί ή συμ
γραφικής
μας
έπικοινωνίας.
μετέβη
«Άπόλλον
Σ μύρνης»,
ατ^
Ή Διαχειριστική 'Επιτροπή χοϋ "Αντικυθηρίων,
Άντικυθηρίων έκδρομέων ύπό νους χώρους της Μονής. Αί κα- μετοχή είς τήν θείαν λειτουργίI
4)
Τό
ύπουργεΐον
Τ.Τ.Τ.
Πέτόν Πρόεδρον τώ\
άπανταχοϋ θαραί εισπράξεις τοΰ χορού, ocv τής ύπό τόν κ. Εύάγ. Καδι- τής Μονής Μυρτιδίων έψήφισε διά τοΰ πλοίου του κ. Κοσμά ταξε νά έγκοττασταθή τηλέφω- θά τελεσθούν παρουσία τ>>ν
Μαζαράκη
είς
'Αντικύθηρα,
κονδύλιαν δρχ. 200.000 δπως δι
Βασιλέων μας, τοϋ Πρω^νΆντικυθηρίων κ. Βενέρην καί τάς όποιας ποορηκολούθει ή Ε - έρην χορωδίας Ποταμοΰ.
καί παρέστη έκεΐ τήν 17ην Αύ νσν είς τό Σ χ ο λ ε ΐ ο ν «Μαλτεσά- πουργοϋ,
του
'Αντιπροέδρου
πλείστοι άλλοι ,Κυθήριοι καΐί ξέ πιτροπή βοηθουμένη άπό ΠροΤήν τάί,ιν έντός τ'οΰ Ναοΰ é- οαεθώσιν ώς βραβεΐον έπιμελεί γούστου έορτήν τοϋ 'Αγίου κια» πρός
έξυπηρέτησιν της
της Κυβερνήσεως, πλ&ίστων υνοι. Παρευρέθησοον έπίσης είς σκόπους, άνελθοΰσαι είς δρχ. τήρει ή πρώτη όμάς Προσκό- ας είς τόν πρώτον ¡μαθητήν τής
κοινόίτηΐτος
Μυρτιδίων.
τήν πανήγυριν ό είς Κύθηρα 231.200, κατετέθησαν είς τήν'Ε πων Κυθήρων, ήτις είχε τοποθε- Τελευταίας Γυμνασιακής τάξε Μύρωνος. Kai είς Αντικύθη5) Κατόπιν ένεργειών του κ. π ο υ ρ γ ώ ν καί. έπισήμων τήν 3ην
ρα τόν κ. Μαρσέλλον καί λοιπαρεπιδημών πολιτευτής ·καί θνικήν Τράπεζαν ύπέρ των άν- τήσει ικαί τιμητικήν
φρουράν ως τ<οΰ Γυμνασίου Κυθήρων κα πούς έκδρομεΐς άνέμενε θερμό Μορρσέλλου άνασυνιστόίται ή ά 'Οκτωβρίου.
πρώην βουλευτής κ. Ί . Κοντσ- ταρτοπλήκτων.
παρά τήν 'Αγίαν Εικόνα, καθ' τά τό τέλος τοΰ σχολικοΰ
Ό κ. Μαρσέλλος είναι, ως
τάτη ύποδοχή και πλουσία πε γονος γρ<χμμή Κυθήρων - - 'Ανλέων, καί άπασαι αί Πολιτικαί
δλην τήν διάρκειαν τής άκολου τους 1948—1949.
τικυθήρων καταβληθείσης τής ' γνωστόν, π ρ ό ε δ ρ ο ς καί ψυχή
ριποίησις,
oi
δέ
συμπατριώται
Κατά
τήν
διάρκεκτν
ένός
δικαί Στρατιωτικαί Άρχαί τής
θίας.
Άντικυθήρ ι ο ι
έξεδήλωσαν σχετικής διαφοράς έξ 100 χ ι λ ι - ' τ ο υ άνω Συλλόγου.
Νήσου, προσήλθον· δέ καί περι αλείμματος τοΰ χοροΰ ό δου'Ακολούθως οί πλείστοι των
ΨΕΚΑΖΜΟΧ
τούς 35 προσκυνηταί έκ Γυθεί- λευτής κ. Μαρσέλος, ώμίλησε· προσκυνητών, κοαά τό κρατούν
ΑΩΡΕΑΙ
ου, Ναυλώσαντες ειδικώς πρός δι' ¿Λίγων εύχαριστήσας καί παλαιόν £θιμον, διήλθον έκ τοΰ
τούτο τό πλοΐον τοΰ κ. Κοσμά συγχαρείς έν άρχή τήν Έπιτρο- 'Ηγούμενείου τής Μονής, όπου
Είς μνήμην Θεοδώρου I. Τριφύλλη
"Οπως κατά το παρελθόν έπήν διά τάς άόκνους προσπαθ'εί τοις προσεφέρθη καφές καί κα- τος, ουτω καί έ φέτος ή Έπιτρο ό άδελφός αύτοΰ κ. Νικόλαος ΤριφύλΜαζαράκη.
μας άπέστειλε δρχ. 500 χιλιάδας ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ Γ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μετά τό τέλος τοΰ εσπερινού ας της πρός άρτίαν έμψάνσιν τά τήν 11 ην π. ;μ. ήρχισεν ή άνα πή τής Μονής Μυρτιδίων, όλί λης
ύπέρ του 'Ιατρείου τής 'Επαρχίας Κυ
δστις έψάλη κοΛοηυκτικώταχα τής Μονής καί άκολαύθως έκαυ χώρησις τόσον τών προσκυνη- γον πρό τοΰ Δεκαπενταυ>ού- θήρων,
*0 ίδιος κ. Τριφύλλης καί διά
ύπό καλλιφώνων ψαλτών, οί τη,ρίασε τήν έγκληματικήν. άν- τών τής ή μέρας, δσον καί τών στου άπέστειλε είς Μυΐοτίδια τό τόν ϊδιον λόγον άπέστειλε μέσω του
Κατόπιν έκ κλήσεως τήν δποί τήν συμπάθε άν
των πρός τό
προσκυνηταί έδείπνησαν προ ταρσίαν, συστήσας έν τέλει πει- δεκαπεντιστών, οΐτινες, πάντες συνεργείο ν D.D.T. καί έψέκα- δικηγόρου κ. Π. Στάθη δραχμάς 300 (XV άπηύβυναν τήν 10ην Αύγου- Σωματεϊον τούτο του όποιου ό
σεν
δλον
τό
οίκοδαμικόν
συγχιλιάδας ύπέρ τοΰ ΠαγκυθηραϊκοΟ στου προς τά ,μέλη, των καί σκοπός έχει τελείως κατανοηχείρως, άλλοι είς κελία κατεχό θαρχίαν είς τήν Κυβέρνησιν, ό- άνεχώρησαν με τάς καλυτέρας
μενα ύπό συγγενών ή γνωστών Ι μόνοιαν καί πίστιν πρός τόν Βα τών έντυπώσεων, ιδία δέ οί ξέ- κρότημα καί τά πέριξ τής Mo- Σωματείου Κοινωφελών "Εργων και τούς άπανταχοϋ Κυ^ηρίους τ ά θή, Ή Ιδρυσις τοϋ Π. Σ . Κ. Ε.
δραχ. 300 χιλιάδας ύπέρ τών προσκότων δεκαπεντιστών, καί άλλοι ' σιλέα, πέριξ τοΰ όποιου πρέπει I νοι έπισκέπται.
'νης.
πων Κυθήρων. 'Ομοίως είς μνήμην θ . έν 'Αθήναις ,καί Πείρα εΐ Σο> έκρίθη άναγκαία διά νά δύνανI. Τριφύλλη άπέστειλεν κατ' εύθεϊαν ματεια καί είς τήν οποίαν συνι- ται οί μακράν της Νήσου διοικπρός τό «Παγκυθηραϊκόν Σωματεϊον στών δπως πάντες έ'νΐισχύοουν ούντες Κυθήριοι νά συνεννοούνΚοινωφελών "Εργων» δραχ. 50 χιλιά- τό άρτισύστατον «Παγκυθηραϊ- ται' μέ τούς κ<χτοίκούς της Νήδας ό Κυθηραϊκός Σύνδεσμος 'Αθηνών κόν Σωματεϊον Κοινωφελών έρ σου
καί λαμβάνωσι γνώσιν
και δραχ. 25 χιλιάδας ό δικηγόρος γων» τό δποΐον έδρεύει είς Κύτών άνατγκών αύτης.
κ. Παναγ. Στάθης.
θηρα μέ πρόεδρον τόν λευκότεΉ έκκλησ.ς αϋτη τονώνει ή— 'Ομοίως είς μνήμην θ . I. Τρι- ροι Κυθήριον κ. Δημήτριον I.
μάς ε,ίς έντονωτέραν δράσ ν
φύλλη άπέστειλε πρός τόν Κυθηράίκόν
καί μέ σκοπόν πρός καταπολέμησιν τών ΑναγΕΚΛΕΚΤΟΙ Γ Α Μ Ο Ι
Σύνδεσμον 'Αθηνών δραχ. 150 χιλι- Στάην ίατρόν
άδας ή κυρία Ματίνα καί ό κ. Θεό- νά συντονίζη τάς προσπαθείας κών τάς όποίας
ό Πόλεμος
τών άποτνταχου
Κυθηρίων καί καί ή άνταρσία έ δημιούργησαν
Τήν 26ην παρελθόντος και ¿ν μέσω όνόματα τών έκλεκτών προσκεκλημέ- γίνεια Νικ. Πάργα, ή κ. Λουλού Βου δωρος Άνδρ. Άρχοντούλης.
Κατά ειδήσεις μόλις ληφθείσας έκ
Είς
μνήμην
τοΰ
προέδρου
τοΰ
Φαρδούρη
μετά
τών
τέκνων
της,
κ.
καί
κ.
νά
κατευθύνη
ταύτας
μέ
σύστηνων
πού
έτίμησαν
τήν
εύφρόσυν^ν
συν
χαρμοσυνου
συγκεντρώσεως
συγγενών
Βαλτιμόρης, έτελέσθησαν έκεΐ μετά
είς τήν μικράν μέν ά λ λ ά ώ^αίπερισσής λαμπρότητος, οί γάμοι τοϋ κα! φίλων, έγένετο εις το παρεκκλή- άθροισιν. Μεταξύ αύτών ήσαν: Β. Βε- Στ. Δαμιανάκη, μηχανικού, ή κ. 'Ελέ- μακευτικού Συλλόγου Πειραιώς Μιχα- μα καί ¡μεθοδικότητα πρός κα- ocv καί άξιαγάητητον νήσον μας,
ήλ
Καλατζάκου,
ό
κ.
Έμμ.
I.
Κοντονη
Δαμιανάκη,
ό
κ.
Ίωάν.
Σμυρνορέτσος,
διευθυντής
ύπουργ.
'Εξωτερισιον
του
'Ορφανοτροφείου
Βούλας,
ή
έκλεκτοΟ μας φίλου κ. 'Ανδρέα Π.
λυτέραν έξυπη ρέτησιν τών ά- καλώς δε. διέγνωσεν δτι. μόνοι
Στάθη καταγομένου άπό τό χωρίον δάπτισις του χαριτωμένου θυγατρίου κών, σύζυγος της άναδόχου, μέ τάς γιάννης, δ)ντής της ΕΒΓΑ, Τάσος λέων φαρμακοποιός άπέστειλεν δραχ. νιαγκών της νήσου, τό ώς άνω
μας πρέπει
νά καταβάλωμεν
200
χιλιάδας
ύπέρ
τοΰ
'Αγαθοεργού
Σπυρόπουλος,
ή
δις
"Αριάδνη
Παρδίθυγατέρας
των
Κάκιαν
καί
Π
όταν
και
τοϋ
έκλεκτοΟ
συμπατριώτου
και
φίλου
Καρβουνάδες,
μετά της ώραιοτάτης
Πρός Σωματείου έξέδωκε τ'ό ,κατωτέ κάθε δυνατήν προστίάθείαν διά
I. Κασιμάτη τμηματάρχου τόν υΐόν των Πέτρον, οίκογ. Γ. Βε- νη, αϊ κ. κ. "Ιφιγένεια Στυλιανίδου, Ταμείου ή «Μυρτιδιώτισσα».
δίδος 'Ελένης θ . Καψάνη έκ Ποτα- κ. Δημ.
ρέτσου έμπόρου, οίκογ. Κ. Μικολοπού- Πόπη Άϊδαλή — Λεμπέση, Κική Μα- τό ϊδιον Ταμεΐον καί είς μνήμην Χα- ρω πρακτικόν της συνεδριάσε- νά έπουλώσωμεν
τάς πληγσς
μοΰ, διακρινομένης έκτός τών άλλων, του υπουργείου 'Εξωτερικών.
ρικλείας Γορδοβανά άπέστειλε δραχ. ως τοΟ προσωρινού Δ. Σ υμ6ου αύτάς καθ* δτι, ένεκα τώνί σηδιά τήν εύγένειαν του χαρακτήρος
10 χλιάδας ό έπιθεωρητής Δημοσίων λ ίου του :
της, τήν λεπτότητα τών τρόπων της,
μερινών περ-οπασμών καί των
Σχολείων κ. Γ. Στάθης.
τό πλήθος τών ψυχικών της χαρισμάΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α - μεγάλων δαπανών είς τάς δποί
των και τήν εύρεΐαν έγκυκλοπαιδικήν
ΣΕΩΣ
ας ύπο βάλλεται , τό_ Κ ράτος δέν
της μόρφωσιν.
Τού Δ'.ο^κητικού
Συμβουλίου είναι είς θέσιν νά μας βοη£&ίση.
ΠΕ Ν θ Η
Παράνυμφος κατά τήν τέλεσιν τοϋ
του «Παγκυθηραϊκοϋ Σ ω μ α Αντίγραφαν) του παρόΐντος Λά
μυστηρίου παρέστη ό διακεκριμένος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ I. ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ
τείου Κοινωφελών "Εργων». σταλη
ομογενής κ. Νέστωρ Τζανίκας άπολαμ
τά ,ΚυθηρΟϊκά ΣωΠοταμώ 22
Αύγουστου ματεια είς
δόνων μεταξύ του 'Ελληνισμού της
Πλήρης ήμερων, άγων τό 85ον ί· 'Εν
Άθηνώιν,
Πειραιώς καί
1948
Βαλτιμόρης καί δή μεταξύ τών έκεΐ
τος τής ήλικίας του, άπεδήμησεν είς
είς τάς Κυθηρ. Εφημερίδας.
Κυθηρίων, μεγάλης έκτιμήσεως και
Κύριον καί έκηδεύθη
μεγαλοπρεπώς Συνελθόν σήμερον έν Π ο τ α μ έ
Τό προσωρινό ν
Διοικητικόν
άγάπης. Τους γάμους έτίμησαν διά
καί πανδήμως άπό τόν ιερόν ναόν τοϋ ι ύ ^ Δ . Σ . Π . Σ , Κ . Ε · κ α ί λ α δ ώ ν
τής παρουσίας των πολυάριθμοι προσ'Αγίου Βασιλείου είς 'Αθήνας, ό ¿κ- Υ'νιώσιν της έκκλήοεως τήν όποί- Συμβουλιον
κεκλημένοι τυχόντες μετά τό μυστήριλεκτός συμπατριώτης Θεόδωρος I. αν τάΔιοικητ. Συμβούλια τών
Δ.
Σ TAH Σ
(πρόεδρος),
ον πλουσίας περιποιήσεως.
Τριφύλλης.
ΕΥ Σ. ΖΑΓΛΑΝΙΚΗΣ (άντιΐϊρό
έν
'Αθήναις
καί
Πειραιεΐ
ΚυθηΗ εύτυχής νεόνυμφος είναι προσ"Ο μεταστάς, καταγόμενος άπό τό
εδρος), I. ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ (γεν.
φιλής άδελφή τοΟ είς Βαλτιμόρην δια
χωρίον Τριφυλλιάνικα, ήλθεν είς 'Α- ραϊκών Σωματείων έξίετύπωσαν
κεκριμένου συμπατριώτου καί έκλεθήνας είς παιδικήν ήλικίαν καί έδώ καί διένειμαν είς τούς ό>.ταντα- γραμματεύς), Ν. ΝΙΚΗΦΟΡΑκτοΟ φίλου τής «Κυθηραϊκής Δράσεείργάσθη καί έδρασεν έπί σειράν έ- χου Κυθηρίους, άπαφασίζει δ- ΚΗΣ (ταμίας), Σ . ΜΕΓΑΛ0ως» κ. Παναγιώτου Καψάνη καθώς
τών, κατορθώσας νά άναδειχθή, νά ά- πως εύχαριστήση
τ ά Διοικητ, ,Κ Ο ΝΟΜΟ Σ, Α. ΔΙ ΑΚΟΠΟΥΑΡΙΣΤΕΡΑ:
Στιγμιότυπον
άπό
τήν
τελετήν
τής
βαπτίσεως
τής
Φωτεινής
Δ.
Κασιμάτη,
Ή
άνάδοχος
κ.
Λίτσα
Β.
και τών έδώ έκλεκτών συμπατριωτών
νέλθη εις άνώτερα κοινωνικά έπίπεδα ταϋτα Συμβούλ α καί δι* αύτών ΑΟ Σ,
θ . ΜΑ Ρ,Ε ΝΤΗ Σ · (ιαΒερέτσου
κρατεί
είς
τάς
άγκάλας
της
τήν
άναδεκτήν
της.
ΔΕΞΙΑ:
Ό
εύτυχής
πατήρ
κ.
Δ.
I.
Κασιμάτης,
φέκαί φίλων Αριστείδη, Κοσμά και Γεκαί νά άποδή ωφέλιμος είς έαυτόν, πάντας
τούς
Κυθηρίους
καί
τρός),
Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ, (διρων
τό
χαριτωμένο
του
κοριτσάκι.
Παραπλεύρως
φαίνεται
ή
μήτηρ
τής
νεοφωτίστου
κ.
Καλλιόπη
Δ.
Κασιμάωργίου Καψάνη.
χρηστός πολίτης καί άξιόλογος κοινω
διά τόν ά-' κηγόρος), Γ. ΧΑ ΡΟΣ (β'.ομήτη (τό γένος Π. Σκαντζουράκη).
νικός παράγων. Διεκρίνετο διά τά πα- συγχαρή αυτούς
Πρός τό ευτυχές ζεύγος τών νεότριωτικά του αίσθήματα, διά τήν ά- κραιφνη πατριωτιαμόν των και χανίος), Π. Σ Α Μ Ι Ο Σ (κτημ.).
νυμφων ή «Κυθ. Δρασις» άπευθύνει
Τήν νεοφώτιστον άνεδέξατο έκ της | λου, τμηματάρχου ύπουργ. Έξωτερι- | νουσάκη — ΜαρουλιανοΟ, τής χορω- γάπην πρός όλους πού ετυχε νά τόν
θερμά συγχαρητήρια.
Ιεράς κολυμβήθρας ή έρίτιμος κυρία ' κών, Κ. Βενετσάνος, τμηματάρχης
ύδίας
'Αθηνών,
ό
κ.
Δημ.
Κροντήρης,
'ΡΧΐ
γνωρίσουν καί πού έν συντριβή ψυΕ'ις τόν προαναφερθέντα τούτον λιμένα γίνονται δις τής έ<3δομάδος προσεγγίσεις των έκ
Πειραιώς προερχομένων άτμοπλοίων, δις τής έβδομάδος κατά τήν άνοδον αύτών καί καθημερινώς προσεγγίσεις δενζι1νοπλοίων. Οΰτω, τόσον ή έμπορική, δσον καί ή έπιδοίτική κί•νησις τής νήσου Κυθήρων διεξάγεται έκ* του λυμένος τής 'Αγίας Πελαγίας Κυθήρων όίιά
τής Έθνκκής όδου 'Αγίας Πελαγίας Κυθήρων.
"Ο,μως ή Εθνική ταύτη όδός
'Αγίας Πελαγίας Κυθήρων καί
δή τό έξ έπτά
χιλιομέτρων
τμήμα αύτής άπό 'Αγίας Πελαγίας είς Ποταμόν, τό όποιον άπό είκοσσαετίας περίποι εχε ι νά
έπισκευασθή καί νά σονητηιρηθη,
κατέστη άδιά&ατον, τόσον άπό
πεζούς δσον καί άιτό τροχοφόρα, λόγω των μεγάλων διαδρω
,σεων άς ύπέστση τό τίμημα τού-

Οί αύτοκινητισται τής νήσου καί οί κάτοικοι Ποταμού,
ύπέδαλον πρός τούς άρμοδίους
τήν κατωτέρω άναφοράν, παρακαλοΟντες δπως ληφθοΠν μέτρα διά τήν έπισκεοήν τής 'Εθνικής όδου 'Αγίας ΠελαγίαςΠοταμού, ή καταστροφή της όποίας θά συνεπήγετο τήν διακοπή ν τής συγκοινωνίας μέ τόν
κυριώτερον λιμένα.
Ή άναφορά ή όποια άτιηυθύνετο πρός τήν Κυβέρνησιν, τάς
άρμοδίας άρχάς καί τούς Κυθη
ρίους βουλευτάς, εχει ώς έξης:
Λαμδάνομεν τήν τιμήν ν' άναφέρωμεν Ύμΐν δτι ό λιμήν Ά
γίας Πελαγίας άποτελεΓ τόν
κόμδον των συγκοινωνιών ολοκλήρου τής νήσου Κυθήρων, Έ
παρχίας του Νομού 'Αττικής,
ώς συνδεόμεινος δι' Εθνικής, Έ
παρχιακών καί Κοινοτικών όδών ,μεθ' ολοκλήρου της νήσου.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ Ι5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ MYPTIÁIQN

ΤΟ Π. Σ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ

Ζ Ω Η Κ Α Ι

ΒΑΠΤΙΣΙΣ

—Ό έκλεκτός νέος κ. Πέτρος Λαδένης, έμπορος, και ή χαριτωμένη δε
σποινίς
Τασούλα
Μεγαλοκονόμου,
προσφιλής θυγάτηρ τοΟ έν θεσσαλονίκη διακεκριμένου συμπατριώτου μας
κ. Κοσμά Μεγαλοκονόμου, έτέλεσαν
τούς γάμους των είς θεσσαλονίκην.
Παράνυμφος παρέστη ή κ. Φανή
Εύαγγέλου
Μεγαλοκονόμου.
Πρός
τό έκλεκτόν ζεύγος τών νεόνυμφων
εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν.
Ε.Ε.Μ. Δ. ΛΕΟΝΤΣΙ.ΝΗΣ και Ι.Σ.Κ.

Γεννήσεις
— Ή κ. "Ελένη Κατσουγριδάκη Iτεκεν είς 'Αθήνας άρρεν.

Λίτσα Β. Βερέτσου διευθυντού του ύ·
πουργείου 'Εξωτερικών, δώσασα είς
αύτήν τό δνομα Φωτεινή.
Κατά τήν τέλεσιν τοΟ μυστηρίου,
έκτός τών συγγενών, κ. καί κ. Παναγιώτου Σκαντζουράκη γονέων τής κ.
Καλλιόπης Δ. Κασιμάτη, κ.-.ί Β. Π
Σκαντζουράκη, άδελφοΟ αύτης καθηγητού τοΰ Ωδείου Αθηνών, τών κ.κ.
Μιχαήλ Κασιμάτη, Κούλας Γ. Κασιμά
τη καί 'Αργυρίου Γ. Κασιμάτη συγγενών τοΰ πατρός τής νεοφωτίστου κ.
Δ. I. Κασιμάτη σημειοΰμεν καί όλίγα

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η ΡΙΟ'Ν

ΚΙΝΗΖΙΖ

ΤΣΙΡΙΓΩΤΟΠΟΥΛΑΣ

πουργ. 'Εξωτερικών, δις Φανή Λεωτσάκου γυμνασιάρχις Γυμν. Ψυχικοΰ
μετά τής άνεψιάς της καί τοΟ μνηστήρος της κ. Γ. Νικολοπούλου, δικηγόρου, κ. καί κ. Ίω. Τσάτσου, Β.
Τριανταφυλλόπουλος, Ιατρός, ό διοικητής σταθμού Χωροφυλακής Βούλας
κ. 'Ελ. Σκανδαλάκης, ό διευθυντής
'Ορφανοτροφείου Βουλιαγμένης κ. Νε
αμονιτάκης μετά τής οίκογενείας του,
ή δις Ρουμπίνα Τριανταφυλλοπούλου,
ή κ. Στέλλα Ζορμπά, ή οίκογένεια Φ.
Παπουτσάκη, δ)ντόΰ Τ.Τ.Τ., ή οίκο·

έμπορος, ή δις Νίκη Συνεσίου, ή κ.
Βασιλική Κροντήρη — Σπυροπούλου,
ή κ. Κ. Κάνταρη, μοιράρχου, μετά
τής θυγατρός της, ή κ. Φρόσω Λέκ·
κα, ή δις Μαρία Λέκκα, αί δίδες Βάσω, Εύτυχία καί Μαρίνα Βάδαρη, αί
δίδες Μερόπη καί Νίκη Άθανάσογλου
έμπόρου καί πλείστοι άλλοι
Πρός τούς εύτυχεΐς γονείς καί τήν
άνάδοχον εύχόμεθα νά τούς ζήση ή
νεοφώτιστος.
I. Σ. Κ

Ε Υ Τ Υ Χ Ε Ϊ Σ

Γ Α Μ Ο Ι

Ή Καπνοβιομηχανία ΦΟΥΚΑ φέρει εις
γνώσιν τών κ. κ. καπνιστών Κυθήρων, δτι έκυκλοφόρησεν σιγαρέττα ΓΛΥΚΟΠΙΟΤΑ κατασκευασμένα μέ ΝΕΟΝ ΧΑΡΜΑΝΙ άπό έκλεκτά καπνά ΑΓΡΙΝΙΟΥ καί ΞΗ Ρ OME Ρ ΟΥ.
ΑΠΛΗ ΔΟΚΙΜΗ ΘΑ Σ Α Σ Π Ε Ι Σ Η
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΟΥΚΑ

Ε Π Ι Π Λ Ο Π Ο Ι Ϊ Α

ΚΟΣΜΑ

ΤΑΜΒΑΚΗ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ : ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 3.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ΧΡΕΜΩΝΙΔΟΥ 16.
'Αριθ. Τηλεφ. 70-388
ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΑΘΗΝΑΙ
Επιπλώσεις "Ετοιμαι καί έπί Παραγγελία
Σομιέδες — Ντιβάνια
' "Ετοιμα καί έπί Παραγγελί^.

ΠΑΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡ1ΝΟΣ
"Απεδίωσεν είς Άλεξανδράδες και
έκηδεύθη έκεϊ μέσφ ¿αθεΐας όδύνης
συζύγου, τέκνων, συγγενών καί γνωστών ό καλόκαρδος καί έντιμότατος
συμπατριώτης Παναγιώτης
Καλο
καιρινός, έτών 81, προσφιλής πατήρ

Ή Εκκλησιαστική έπιτροπή
τοΰ ΙεροΟ -προσκυνήματος 'ΑγίΒαπτίσεις
ας Μόνης ευχαριστεί θερμώς
— Ό μόλις άφιχθείς έξ "Αμερικής τους φιλοιτροόδους
καί φιλόέκλεκτός μας φίλος κ. Κυριάκος Κακ. κ.
ραβουσάνος, έδάπτισε είς Λιβάδι τό θρήσκους συμπατριώτας
άγοράκι τοϋ κ. Έμμ. Καλλιγέρου έμ- Μιχαήλ Άντ. Σ ιμιτϊκολον, Έ μ
πορορράπτου όνομάσας αύτό Ίωάν- μαν. Κ<χνέλλην, Γρηγορίαν Πενην. Μετά τό μυστήριον παρετέθη τροχείλου, Θεοφάνης Μοταραν,
πρός τούς πολυαρίθμους προσκεκλη- Ζοςχαρίαν Κ ομη-ν όν, Στα>ρ. Π ρω
μένους πλούσιον γεύμα καί έπηκολού- τοφάλτην,
Γεώργ. Φρ λίγκον,
θησεν χορός καί φαιδρά διασκέδάσις και Τοτσίσν Κόκορη,
διά τάς ί
διαρκέσασα μέχρι τών πρωινών ώρών.
Π ρός τούς εύτυχεΐς γονείς καί - τόν δωρεάς αύτών ττρός τά Ιερά
Α γ ί α ς 'Μόνης καί
άνάδοχον εύχόμεθα νά τούς ζήση ό Ιδρύματα
Αγίου Γεωογίου, διά τών όιτοί
νεοφώτιστος.
ων έκαλύφθησαν εΐδίικαΐ άνάγΣ. Π. Γ.
— "Η κ. Σταματία θ . Σαμίου έ&ά- και συμφώνως ιτρός .τάς έκφρα
πτισε είς Μελιτιάνικα τό κοριτσάκι σβείσας έιτιθυμίας τών ώς άνω
τοΰ κ. 'Αθανασίου Σ. Μουλοΰ όνομά- ευγενών συμιτοττριωτών.
σασα αύτό Μαρίαν.
Έττιτροττή
Ή παιδίσκη 'Ελένη Δαμιανού Πά· Η Εκκλησιαστική
θβμ. Πετρόγειλος,
σπαρη» έδάπτισεν είς Πειραιά τό κο- Δ. ΣΤάης,
1. θ . Τζάννες, Π. Σάιμιος
ριτσάκι του κ. Γεωργίου Στείπα, όνομάσασα αύτό Είρήνην.
καί Ν. Τρίφυλλης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

χής συνώδευσαν τήν έκφοράν αύτοΰ
μέχρι τής ύστάτης του κατοικίας..
Πρός τήν άπορφανισθεΐσαν οίκσγένειάν του, τσύς άδελφούς του καί συγ
γενείς του καί δή τόν πολυσέβαστον
καί άγαπητόν μας φίλον κ. Νικόλαον I. Τριφύλλην, πού άπαρηγόρητος
θρηνεί τόν άδελφόν καί τόν συνεργάτην είς πολυετείς καί σκληρούς άγώνας, άπευθύνομεν τά έγκάρδια συλλυπητήριά μας. "Ας είναι έλαφρά ή
πλάκα τοΰ τάφου του.
I. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ! Α Η Λ Ο Ι Ι Σ

Ο ύπο γ ε γ ρα μ μένος στρατιώτης Πο
τήρης Βασίλειος του Θεοδώρου
καί
τής Θεανώς (άδελφοί "Οθων, Μανώλης, άδελφές Καλομοίρα, Ειρήνη Μα
ριγώ),
γεννηθείς
1922,
κλάσεως
1943 έκ Μυλοποτάμου Κυθήρων, κάτοικος Μυλοποτάμου,
άπόφοιτος Γ'
Γυμνασίου, σερβιτόρος. Δηλώ ύπευθύνως, έν γνώσει τών περί ψευδοΟς δηλώσεως συνεπειών τοΟ Νόμου
καί
όλως αύθορμήτως δτι: Πρό τοΟ 'Οκτωβρίου του 1940 ούδεμίαν εΐχον
σχέσιν μέ τό άντεθνικόν καί ξενόδουλον Κ.Κ. Ε. Κατά τήν κατοχή ν, φλεγό
μένος άπό τό αίσθημα της Έλευθερίας καί άκούων καθημερινώς τά πατριωτικά κηρύγματα τών όργανώσεων
ΕΑΜ — ΕΠΟΝ, ώργανώθην είς τό
ΕΑΜ ύπό τοΟ συγχωριανού μου Νικολάου Ποτήρη του Εμμανουήλ
περί
τόν Σεπτέμδριον 1943. 'Επί ίνα τοίμηνον έπίστευα τυφλά είς τά συνθήματά τους, άργότερον δμως, δταν εϊλ Γ . ^ ^ 0 ! ^ ^ - 1 Φόνους, τ θ υ ς
άκολουθουσα καί μ έ Χ ρ ι χη ς ουμφωνί«ς της Βαρκιζας στήν ούσία
δμως
δέν τους πίστευα. "Εκτοτε ούδεμίαν
υ
áváutFiv εϊγηυ Τλ,ι Λ_ »...
" *μιαν

τες δπλα
καί παντοειδές πολεμικών
ύλικόν άπό τάς όμόρους έπικραιείας
Βουλγαρίαν, Γιουγκοσλαυΐαν, ΆλδσνΙ
αν καί ένισχυόμενοι ήθικώς καί ύΧι
κώς παρ' αύτών, προβαίνουν είς άν
ήκουστα έγκλήματα ; καί θηριωδίας
είς βάρος τοϋ δοκιμαζομένου λαοΟ,
καίοντες καί έρη μουντές, σφάζοντις
και ξεκληρίζοντες όλοκλήρους οίκογ*
νείας, έξυπηρετοΟντες ούτω δουλικός
τήν ύποδούλωσιν τής Μακεδονίας μσς
καί Θράκης όπό τών Βουλγάρων καί
τόν άφανισμόν του ' Ελληνικού ΛαοΟ
Διά τ α 0 τ α
Αγανακτών πρό τής συντελουμένης
προδοσίας καί μετανοών διότι έγενόμην δργανον τών άτίμων καί άντεθνικων σκοπών των, καταδικάζω καί Αποκηρύσσω μετά βδελυγμίας διά δευτέραν φοράν πάσας τάς σλαυοδούλους
προδοτικάς όργανώσεις καί κόμματα
Κ.Κ., F.AM, ΕΠΟΝ. ΕΑ, ETA, ΕΠ,
ΝΟΦ. ΣΝΟΦ.
'Ομοίως άποδοκιμάζω
τήν γενομένην
δήλωσιν τοΟ Κ.Κ.Ε·
Ε
>ζ ΣτρασβοΟργον.
Δηλώ δέ δτι θά άγωνισθώ ένόπλως
μέχρι πλήρους συντριβής των καί θά
εργασθώ διά τό μεγαλεϊον τής πατρί
ς
μέ δλας μου τάς δυνάμεις.
Σ

· Τ. Γ ' . 902 β 1 3 ) 2 ) 4 β

δω ϊ έ δ Ε ΐ ξ α
ννωρίζων, δτΓ προδίδω τήν ποττριδα μου είς τούς « ί ω ν ους έχθρούς της Βουλγάρου^
'

Ό ύπευθύνως δηλών
ΠΟΤΗΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΙ

Διότι διά του ληστρικού αύτοΟ άγωνος, ό όποιος δ ι ε ξ ή γ ε τ ο κ α Γ ΐ ι ε ε ά
Διευθύνσεις συμφώνως *ώ άρθρω «
γεται, οί μ ό ν ο ι οίτινες θά ώφελοΟνί
1 τοΟ Α. Ν. 1 0 9 2 ) 1 9 3 6
Δι«·
ήσαν οί ΣλαΟοι, πράγμα τ ό ό π ο ϊ 0 ν ε 1 ° θυντής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ όδώζ
ναι πασιφανές σήμερον
καθόσον
η Εκάτης 50.
η
συνεργασία
συμμοριτών Προϊστάμενος Τυπογραφείου: ΔΗείναι τόσον φανερά''δσον καί δ τ Γ
1

V0Í 6 . α Μ χ . , ; : τ ί ν Ä

Πρό τίνος, ώς άνέγρσψε ή «Κυθη·
ραϊκή Δρασις» είς «ροηγούμενον φύλλον, έτελέσβησαν μέ έξαιρετικήν μεγαλοπρέιτεισν είς Νέσν Ύόρκην οί γά
μοι τοΟ έκλεκτοΟ νέου έκ Λιβαδίου κ.
Σταματίου Π. Κασιμάτη — Πέρρου,
μετά τής ώραιοτάτης δίδος Καλλιόπης
Σαμπαρδή, έκ Χίου. Παράνυμφος παρέστη ή έρίτιμος κυρία 'Ελένη Σπυρ.
Φατσέα ήτις καί μ«ς άπέστειλε τήν
άνωτέρω φωτογραφίαν είς τήν δποίαν φαίνονται κατά σειράν: Μαρία Μιλάνη, Τρίσσα Φατσέα, Γεωργία Μαΐστρου, ή εύτυχής νεόνυμφος κ. Πόπη
Κασιμάτη, ή παράνυμφος έρίτιμος κυρία 'Ελένη Σ. Φατσέα, Κούλα Άνδριώτου καί Αίκατερίνη Σ. Φατσέα.^ "Οπισθεν δρθιοι φαίνονται οί κ. κ. Άντ.
Καλλίγερος, Μιχαήλ Σωτήρχος, ό εύτυχής γαμπρός κ. Σταμάτης Κασιμάτης καί οί κ. κ. Γεώργ. Κασιμάτης
καί 'Ιωάννης Συνοδινός. Παρά τήν
νύμφην φαίνονται τά μικρά: Γεωργία
Σαμπαρδή καί Παναγιώτης Καραβουσδνος. Ή κουμπάρα κ. 'Ελένη Σ. Φατσέα μβς άπέστειλε καί τούς κατωτέρω εύχετηρίους στίχους πρός τούς νεονύμφους:
Σταμάτη, σάν σέ βάπτιζαν,
τόν θεό παρακαλούσα
V άξιωθώ στόν γάμο σου,
νά έρχόμουν νά γλεντούσα.

Kai μ* άκουσε ή Παναγιά,
ή Μορτιδιώτισσά μας,

πού καί στά ξένα όδηγεϊ,
Αύτή τά βήματά μας.
Καί νά δευτέρα κουμπαριά!
δεχτήτε τήν χαρά μου,
καί τήν πιό όλόθερμη εύχή.
μέσα άπ' τήν καρδιά μου.
Σας εύχομαι Σταμάτη μου
καί Πόπη άπό τή Χίο
δλα τοΟ κόσμου τά καλά
κι' εύτυχισμένο €ίο.
Νά είσθε καλορροίζικοι,
νάναι χρυσή ή Ζωή σας,
νά χαίρεται ή κουμπάρα σας,
νά χαίρωνται οί γονείς σας.
Νά έχετε γλυκειά ζωή
καί πλούσιους τούς χρόνους
καί νά σας στείλη ό θεός
άξιους κληρονόμους.
ΕΛΕΝΗ ΣΠ. ΦΑΤΣΕΑ

ΠΟΙΟΙ ΗΡΙΣΤΕΥΣΑΗ

V A J

'Γ",'"

ΗΟΡΛΑΚΗΓ^^

α ν ε ς ι ς . τ α χ υ τ η χ - ο . κ ο ν ο μ , α
τώνέκλεκτών συμπατριωτών καί φίλων
κ. Μωάν. Καλοκαιρινού, έμπόρου έν
'Αθήναις, καί Θεοδοσίου Καλοκαιρινού, έμπόρου έπίσης έν 'Αθήναις.
Ό μεταστάς διήλθε τόν βίον του
ώς πρότυπαν άρετής, υπήρξε ν άριστος
οικογενειάρχης, έντιμος πολίτης καί
εύσεβής Χριστιανός, άπελάμβανε δέ
καθ' δλον του τόν βίον τής άνεπιφυλάκτου έκτιμήσεως καί άγάπης πάντων δσοι έτυχε νά τόν γνωρίσουν.
Τήν βαρυπενθούσαν οίκογένειάν του
θερμώς συλλυπούμεθα. "Ας είναι ή
μνήμη του αΙωνία.
Πάντας τούς καθ* οιονδήποτε τρόπον συμετασχόντας τοΟ βαρυτάτου
πένθους μας, έπί τώ θανάτφ τοΰ προσ
φίλους μας συζύγου, πατρός, πάπου
καί θείου εύχαριστούμεν θερμώς.
Ή οίκογένεια : ΠΑΝΑΓΙΛΤΟΥ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ.

Κατα τάς έξετόοσεις των μαθητών του Γυμνασίου '(ας ήρίστευσαν οί έξης:
Παναγ. Ά ρ . Διακόπουλος 8ης
Ελένη Εύαγγ. Λουνώρθου τάξεως. ( Σ . Σ . Οί δυο τελευ3ης τάξεως, Παναγιώτης Λιά- ταίοι έκλεκτοί και έλιτιδοφόροι
νέοι εΐναι άντίΛτρόσωιτοι καί άν
τοοτοκριταί της έφη,μερίδος μας
αωτης είς τΰες κοινότητας ΜυλοικηάΣ τρατηγός 7ης τάξεως καί μου καί Κοεραβα).
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