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Την Κυριακήν 13 'Ιανουαρίου,
εις τό γνωστόν Κέντιρρν «Τροκαντερό» τοΟ Παλαιού Φαλήρου έτελέσθη ή έορτή της Βασιλόπηττας
των Κυθηραϊκών Σωματίων 'Αθηνών — Πειραιώς. "
'Βς την έορτην ¿κόπη βασιλό
ττηττα περιέχουσα χρυοούν νόμισμα εύγονώς προσφερθέν ύπό τού
συμπατριώτου κ·. Μηνά Μυλωνοπούλ^υ και προάεψέρθησαν μελομακάρουνα (μακαροΰνες) ευγενώς
προσφερθέν: α ύπό τοΓι συμπατριώτου κ. Μηνά Κασιμάτη.

Καθ' δλην τήν διάρκειαν της
εορτής επεκράτησε θερμή οικογενειακή άτμόσφαιρα και άνέζησαν
τά κυθηραϊκά έθιμα μέ τά τσιριγώτικα κάλαντα πού έψαλλεν ή
χορωδία τού Φυσιολατρικού Τμήματος, μέ τά τσιριγώτικα όργανα, μέ ιούς χορούς άπό σποΛετοψόρΐς χαι μέ τά τροβγούδια τού
Εύαγγ. Καβιιέρη. Έ π ί ττλέον 'έγιναν άπαγγι'λίαι
άπό τούς κ.κ.
Πάνον Φύλλην και Διον. Κουλεντιανόν και διενεμή|βησαν εις τούς
παραστάντας κάρτ - ττοστάλ μέ
τσιριγώτικα τοπία καθώς καί
(μπαλόνια.
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δου, όφείλονται κατά μ έ γ α μέρος εις τούς δύο Μεγάλους Πρω
τεργάτας καί ΕΊκίργέτας· τόν
να έκλιπόντα, Αείμνηστο ν Γΐικόλαον Ί ω . Τριφύλλην ή Καδάκον, τον δ' ετ&ρον εύριακόμενον
καί θαυμοοτουργουντα εις Νέον
Ύόίρκηιν Αμερικής, κ. Μιχαήλ
Σ^μιτέκολον, Πρόεδραν της αύτόΦι «Κυθηραϊκής
Άδ&λφό,τητος», άλλα καί ιΐίς τό μέγα π\η
θος των άπανταχου της γής Κυθηρίων, καί τήν παντοειδή συνδρομήν των.
"Ολοι αυτοί, οί
μεγάλοι <καί οί μικροί, εις περιουσίαν ¡καί είσφοιράς,
καταδεικνύουν τό μεγαλοπρεπώς ύψηίλόν ψρόνηιμα της άγνής Κυθηραίκής ψυχής των, συνιίχισταί
τών παραδόσεων της πλειάδος
δκείνης τών έκλιπόντων Κυ.&ηρίων, τά όνήματα τών όπο'ων κοσμούν τάς δέιλτους της Κυθηραϊκής 1 Ιστορίας. "Επειτα
από

© .
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νοΟ Πρωτοσυγγέλου τής'Αρχι'επι
σκοπής 'Αθηνών καί τών τόσων
άλλον άξιστίμων Μελών αυτής.
Ε π ί σ η ς είμαι υποχρεωμένος νά
έζάρω, άττό Πειραϊκής πλευράς,
τό ξργον χου προσφάτως άττοχω
ρήσαντος Προέδρου τής «Κυθηραϊκής Άδελφότητος» κ. Θεοδώρου 'Γω. Κατράκη, ό όποιος
έν παντί πτροσέ'φΙΞρεν έξαιρέτους
υπηρεσίας .:ίς τά Κυβηραϊκά θέματα κατά τρόπον άθόρυδον
καί άξιαπρεπή, έπίσης του κ.
Νικολάου Γ. Καστρίσου, τον όποιον ή Κυθηραϊκή 'Αδελφότης
άνεκήρυξεν Μέγαν
Εύεργέτην
διά τάς πολλαπλάς υπηρεσίας
του διά τά Κύθηρα καί τούς
Κυθηρίους ·καί του κ. Κρίτωνος
Εύστ. Δηλά&έρη, ό όποιος δεν
παρέλειψε ν εύκαιρίαν νά έκδη Γ
λώση τό ένδιαφέρον καί
τη,ν
στοργήν του διά τάς Κυθηραίκάς υποθέσεις, άντάξιον τέΙκνον

Ο ΛΟΓΟΣ
ΤΟΥ κ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ
Κα ά τή ν διάρκιειαν της έορτής ώιμίλησεν
ό πρόεδρος της
Κϋ&Λροϊκής Αδελφότητας Πειραιώς ~ 'Αθηνών) έγκριτος δικηγόρος κ. Θεόδωρος Άρχοντούλης, όστις ιΤπε τά έξης:
-«ΐΑί Διοικήσεις τών δύο συνεργαζομένων Κυθηραϊκών· Σ ω ματείων, τής «Κυθηραΐκής Ά δελφόττητος Πειραιώς — Αθηνών» καί
του
«Κυθηραϊίκου
Συνδέσμου 'Αθηνών», σας εύχαριστοΟν θερμώς διότι είχατε την
εύγΐνή καλωσυνην
ν' άνταποκριθητε εις τήν πρόσκλησίν των
καί παραστήτε κατά τήν άποψιν^ΐ,ν έορταστικήν συγκέντρωσιν.
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Πρόίδρος της Κυθηραΐκής ΆΦιελφάτητος Πειραιώς —' 'Αθηνών κ. θζόδ.
'Αίρχόντούλης κάπτων τήν Βασιιλόττη-τταν.

ΕΙΣΗΓΗΐΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΐΜΙΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΠΙ ΑΙΑΦΟΡΟΝ ΚΥΟΗΡΑΊ'ΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΟΝ
Τήν 20ήν 'Ιανουαρίου, είς τήν
Ίεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτισσης, έτελέσθη ή θεία Λειτουργία ύπό τού Σείβασμ ιωτάτου
Μητροπολίτου Κυθήρων Κου Κου
Μελετίου συλλειτουργαΟντος τού
Ίςρού Κλήρου τής Ίτράς Μητροπόλεως Κυθήρων. Κατ' αυτήν τταρέστησον: Ό Σιίβάσμιώτατος, οί
ίερεϊς τής νήσου, άπασαι αί άρχαί, οί πρόεδροι τών Κοινοτήτων, οί κοθηγηταί
τοΰ γυμνασίου, οί διδάσκαλοι, τά έ|κκλησιαστικά συμβούλια, ώς καί έκπρόσωποι τών όργανώσεων, συλλόγων, ιδρυμάτων κλπ.
Μετά τήν Θείαν Λειτουργίαν
οί άνωτέρω παρέστησαν είς τήν
εύδύς άρξαιμένημ^ Συνέλευσιν ής
Γκήρνξε τήν έναρξιν ό Σεβασμιότατος, δστις λαβών τόίν λόγο ν
έχαιρε:ησ« τους Συνέδρους καί
έθεσε τά θέματα τής συνελεύσεως.
Είναι ιστορική, είπεν ό Σεβασμιώτατος, ή σημερινή ήμερα καί
δέτει την άφετηρίαν δι' εν ξεKÍti'j-jua της Νιήίσου π|;ιός δημιουργίσ,ν νέας ζωής καί νέων συνθηκών προαγωγής αυτής ι i ς δλους
ούς τομιείς. Ή χαρά μου íitvai
μεγάλη, προσέθεσε, διότι οί φέροντες τά πρώτα, ώς έκ τών ίδιοτήίτων αί όποια ι το ύς OUVOIS EÚουσιν έν τή παρούση Συνελεύσει, κατενόησαν τί ζητώ καί π,οοσήλθον
¡μετά προθυμίας φέροντες μεθ' έαυτών καί εκφράζοντας
τήν κοινή ν γνώμην, ήν έγνώρισα
έκ τών έπαφών ,μου μίτά τού εύσεβοί'ς λαού μας και διερίμηνεύω
ώς ο'ώμφων(ον κατά τό ούνολον
αυτής. 'Απουσιάζει
άντίπροσώπεισις άπό τήν Κοινότητα Ποταμού. Ό Ποταμός ισχύει έν τή
άγσπει καί έν τώ ένδιαφέροντί
μου έξ ίσου ώς ή Κοινάτης Κάρο βά, ή Κοινάτης Χώρας, ή Κο»νότης Μυλοποτάμου,
Λειβαδίου
καί αί άλλαι Κοινότητες πού έοπευσαν νά άποκριθώσιν ιίς τήν
πρόσκλησίν μου, διάτι είναι καί
αυτός ώς καί δλαι αί κοινότητες
καί πιεριοχαί έν κοιμιμάίτι σηιμαίνον τής Νήσοι1. Ενδιαφέρει ,με ή
Νήσος τώ,ν Κυθήρων, διότι είμαι
•καί έγώ Κυθήριος σήμερον, καί ή
ευημερία τής Νήσου καί ευτυχία
είναι ευημερία καί έμή ιύτυχία.
'Επιθυμώ νά άξιοποιήοω τήν Νήσον μας είς δλους καί καθ' δλοιίς
τούς τοιμείς τής ζωής αύτής και
προαγάγω τήν έθνικήν μας οίκονομίαν. "Εχιει ζωήν ή Νή,σος, άρκίεϊ νά άναζητήσωμεν τάς πηγάς
αύτής καί άξιοποιήσωιμίΐν αύτάς,
άρκεϊ νά στραφώμεν μέ ένίδιαφέρον πρός αύτάς. Ευχαριστώ δλους και τόν Λαόν Κυθήρων δν
έίχπροσωπεΐτε άξίως,
άγαπητοί
κύριοι Σύνεδροι.

τόν έξοχο ν Νικήταν Τζάννεν καί του άοιδίμαυ πατρός του.
»Μέσα εις τά
πλαίσια καί τ/^ν άνταξίαν σύζυγόν του Έ λ έ Τέλος καί iv-ας άλλος υπέροσκοπούς τών πατριωτικών νην, οί όποιοι έχάρισαν ΐΞΐς τόν χος Πατριώτης, ό Παναγιώτης
Όργανώσεών ¡μας είναι καί^ή Πειραια τά περικαλλή Ίδρύιμα- Κορωναΐος ή Πουλάκης, ευριάνάπτυίξις καί προαγωγή τών τα του Τζαννείου Νοσοκομείου σκόμενος τώρα είς τήν ΑύστραΚοινωνικών σχέσεων τών μελών καί τού Τζαννείου 'Ορφανοτρο- λίαν< έργάζεται διά νά άποπεμας, ή σύσφιξις τών ιποαριωτι- φείου, έπειτα άπό τόν διαπρεπή ρατώση τό ιμέγα έργον που άνέ*κών δεσμών, ή
ψυχαγωγία Εύστάθιον Δ η λαδερή ν, τόν καί λαδεν, άφιερώσας δλην τήν δύΚαί, ¿ν παντί,
ή καλλιέργεια Ιδρυτήν τής Κυθηραϊκής' Αδελ- ναιμίν τής άγνής
Κυθηραϊκής
της άγάπης καί στοργής
φότητας Πειραιώς — 'Αθηνών, ψυιχής του, τήν κατασκευήν τοϋ
&ιά τά Κύθηρα, κατά τόν καλύ- ύ όποιος κατεσκίΞύασεν μεγά- Λι,μι:νοδραχίονος 'Αγίας Πελατερον συντελεστικόν τρόπον. Αί λην πτέρυγα έν τώ Τζαννείω Νο γίας.
έκδραμαί, 0 ί χοροί, αί διαλέ- σοικομείω, έπειτα άπό τόν Δη μη
'Αλλ' υπάρχουν καί · άλλοι
ξεις, κοοί έν γένει cd έορταστί- τριον Πατρίκιον, 5 όποιος άφήτ συμιπατριώται μας καί ά ς μου
καί συγκεντρώσεις είναι αί ώ- κε τεραστίαν περιουσίαν καί ί - ' συγχωρηθή διότι δέν τούς άναΡαιότεοαι έκδηλώσεις. Ή σημε- δρύθη: ή περίφημος όμωνυμος ' φέρω, ούτε καί εΐναι
δυνατόν
ρινή «Κοπή τής Βασιλόπιττας». Γεωργική Σχολή
έν Κοραβα νά τούς άναφέρω, λ ό γ ω του
κατά τό ώοαΐον χριστιανικόν
τών Κυθήρων — άσχετως άν χά- ? πλήθους των, οί όποιο ι συνέ/δαθιμον, μας δίδει τήν ευχάριστο^ ρις είς τήν Κρατικήν άδελτηρί- λον καί συΐμδάλλουν
διά τήν
εύκαιρίαν νά συγικεντρωθώμεν αν κινδυνεύει νά άχρηστευθή— έξυ/πηιρέτησιν τών
κοινωφελών
υποθέσεων.
Είς
καί συνεορτάσωμεν, ωσάν μίσ έπειτα άπό τούς Τ όσους άλλους Κυβηραϊκών
μεγάλη οίικο"νέν?ια. μέσα
εις μεγάλους Πατριώτας καί Εύερ- πάντας τούτους ¿ξίζει δόξα καί
περιβάλλον Κυθηραϊκόν. Αίσθα- γέτας Κυθηρίους, τούς Γεώργι- τιμή·
νά'αεβα 5λοι τόν εύγενή Κυθή- ον Σ'κέκον, Γεώρ>ΐον 'Εμμ.
Α{ Διοικήσεις άμφοτέρων τών
Ραΐκόν παλμόν. Τό άρτι άνα- Κομηνόν, Λάμπρο ν Φροατζϊσκά- Κυθηροΐκών
Σωματείων, σάς
συσταθέν παοά τής «Κυθηραϊ- κην, Μιχαήλ Γερακίτην, Πιώρ- προσκαλούν δπως έξακολουθήΧής Άδελφότητος» Φυσιολατρι- γιον Σκλάδον, Εύάγγελον Μί- σετε νά δοηθήτε τό δυΐσχερές ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣίΙΟΥ
κόν Τμήμα «ύτής άνέλαβε τήν λιτάν, καί τελευταίως τόν Βιρετ- πατριωτί'κόν έργον δπερ άνέ!\α·.· i
πρωτύδουλίαν καί άνέπτυξε δ- τόν Μανωλέσον, του οποίου τό δον. Ζητούν τήν δοήθειαν δλων
Τά θέματα μας ιΐναι τά έξης.
λην τήν δραστηριότητα τών με- πρός τήν «Κυθηραϊκήν 'Αδελ- τών Κυθηρ'ων, νά συντελέσουν Πρώτον, τό Γυμνάσιον Κυθήρων.
λών αύτοϋ. διά νά σας παρου- φότητα» μέγα κληροδότημα θά ώστε νά άγαπηθή τό Νησί μας Φηίμη διατρέχει φ&άσασα μέχρις
σιάση
έξσίρετον Πρόγραμμα, άποτελέίση οημαντίκώτατον στα- άκόμη περισσότίΞρον. ' Ιδιαιτέ- έιμιού, ήν δέν άπέίκλεισεν ό Γυμναμέ χρώμα Κυθηραϊκόν. Κυθη- βμόν "Εργων Κυθηραϊκής Εύ- ρως ή Κυθηραϊκή Νεολαία πα- σιάρχης δτι υπάρχει κίνδυνος τό
Ρ^ίκά κάλανδα, μουσική Κυθη- ποιΐας είς τόν άγαπητόν μας ( ραικοολεΐται νά προσέλθη; καί νά Γυμνάσιον νά ύποβιβασθή έλατπρωτοπορείαν. τουμένων τών τάξεων αύτού. Ή
ραΐκή, χοροί Κυθηραϊ'κσί, μαν- Πειραια έν τώ πρασεχεΐ μέλλον- άποτελέση τήν
τινάδες, τραγούδια καί άπαγγε- τι. θ ά άπετέλει δέ παράλειψιν Νά έγγραφήτε είς τά Κυθηρα- Νήσος τών Κυθήρων διά τόν πληλίαι Κυθηραϊκαί. ωέ έκτ-τλεστάς έάν δέν άνέφερα καί τό όνομα ϊκά Σωματεία καί νά πύκνωσε ©υσιμόν της, έάν ήτο έν τμήμα είς
Κυθηρίους καί Κυθηρίας. θ έ λ ω τοΟ προσς>άτως έκλιπόν.ος ά:ι- τε τάς φάλαγγάς των.
ένα άλλον Νορόν ίσως έδικαιοΉ «,Κνθηραϊκίή. Αδελφότης^» λόγίει έν ήμιγυμνάσιον ή άλλην
να άπευθύνω τά συγχαρηιτήοιά μνήιστου ' I ωάννου Άντ. Κ : ν: ο\έ
μου είς δλους τούς έργασθέν- οντος, ό όποιος άφιέρωσε τήν εύχαρίστως άναγγέιλλει, δι' δ- τίνα ίσότιιμον αιηφ Σχολήν. Ή
σους ίσως δέν τό γνωρίζουν, δ- Νήσος έχπι κάτι δμως ττού δέν έΤ α ς διά τήν έπιτυχίαν τής σηζωή ν του είς τήν έξυπηρέτησιν
μερινής έορτής, ιδιαιτέρως δέ τών Κυθήρων καί 5 άποΐος δι.ΐ- τι προσφάτως απέκτησε Γρα- χουσιν αί αλλαι περιοχαί. Κατέείς τήν Κυθηραϊκήν νεολαίαν, τέλ:σεν 'Αντιπρόεδρος τής Έ - φεία καί Έντευκτήριον, έπί τών χει μίαν μΐεγάλην παράδοσιν καί
καί Νοταρα ίστορίον καί δι' αύτήν τήν σεή όποια, μέ τήν συμπαράστα- ρανικής 'Επιτροπής τών "Εργων όδών Τσαμαδού
σιν ¡καί τήν πεΐραν τών παλαι- 'Ανοδηιμιουργίας τής Νήσου, υ- άριθ. 34, έν Πειραιεί καί ootc λίδα της έτιμήίθη διά τής Μητροοτέρων, δύναται πολλά τά άξι- πό Τήν έπίτιμον Προεαρίαν τοΰ παρακολεΐ δπως τά έπισκέπτε- |.έ<λεωςι κΐαί τιμάται παρά τήν
μ'κρότητα αύτής. Ώς Μητρόποόλογα νά έπιτελέση, άπό Κυ- εύρισκομένου σήμερον είς τάς σέε διότι είναι Ιδικά σας.
Καί πάλιν σας ευχαριστούμε ν λις τίθ3ται καί ευρίσκεται είς
θηραϊκή ς πλευράς. "Ολοι
δέ Ήνωμένας Πολιτείας .μεγάλου
μοίραν
ισοτιμίας
όμου νά άσχολη&ώμεν, ¡μέ δλην Κυθηρίου, Γρηγορίου Κασιμά- διότι προσήλθατε ώς έπίσης καί παράλληλον
δλας τάς περιοχάς τοΰ
τήν δΰναμιν τής ψυχί^ς μας καί τη. Υπουργού καί τήν πεψωτι- τούς λοιπούς παρισταμένους εύ πρός
τήν δραστηριότηίτά ;μας, ε ι ς τό σμένη,ν Προεδρία ν του διακεκρι- γενείς φίλους τών Κυθηρίων, οί Κρόττους, αί όποίαι έχουσι· Μηνά άγοοπ^αομεν άκόμη περισ- μένου Κληρικού μας Άρχι- όποιοι μας έκαμαν τήν τιμήν νά τροπόλεις. Τι δύναται μία ΜηΣ α ς εύχαριστου- τρόπολις είς μίαν περιοχήν άπο°^τερον τό ώραΐον Νησί μας, μανδρίτου Γαδριήλ Καλοκαίρι προσέλθουν.
μεν δλους θερμότατα».
με τάς τόσας
καλλονάς του
καί τά θαυμαστά
τοπεια του
κ °ιί νά τά άξιολογήσωμεν άπό
δταν φεύγανε πού ήνταυσαν ζωηπάσης πλευράς. Νά προπαγαν- ΓΙΑΝΝΗΣ Π Ρ Ι Ν Ε Α Σ - ΛΟΛΗΣ
ροί και ύπερήίφανοι. Ή δψι τους
δίσωίμεν, ώστε νά γίνη. καί πάτώρα ήτανε
πολύ διαφορετική,
λιν τό ξακουσμένο Νησί. Ε κ ε ί
θλιμμένη,
πονεμένη μέ σκνμένο
ί ^ τ ω συντΞλουνται §ργα προόκαι ταπεινωμένο τό κεφάλι και
καί πολιτισμού, χάρις άτΐ°π;:ριίσσότ;|;ο τού προβλεφτή, μέ
ΚΥΘΗΡΑ-I KON ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
κλειστι,κώς ¡είς τήν
ίδιωτικην
μάι ι α βουρκωμένα καί μέ κάπ οιο
πρωποβουλίαν, τήν
καθαρώς
6αθύ άναστεναγμό πού ξέφευγα άΚυθηραϊχήν, χωρίς τήν βοήθει- (Συνέχεια έκ τού προηγουμένου) ποιο χωριό που είχε νόσ£ς πό τό στήθος του βαρύς σαν
ίου έπισήμου κράτους. Δέν
Ή Β ιολέττα άναμφισβητη/τα συμπάθειες άπό μεγάλους και μι- βογγητό. Μπορούσε κανένας νά
είναι έγωϊσμός. οϋτε καί ύπεο- ¡TICICC εϊ!χΙ> ¿{/απηίαεΜ το νι.ΐζρό κρούς γιά νά παρηγορηθή. Αύτό "ήν χαρακτηρίση σάν νεκρική πονά τονισθή δτι τά μικρά για ρο Ααζαρέτο και γι' αΰτο ό ήξερε ό προίδλεφτής γιατί δέν μπή. "Ενας λεπραίς πού καθόνταείς πληθυσμών Κύθηρα,
έχουν πρωτοχτύπησε τόσο άξαφνα ή α- είχε σνμβή πρώτη φορά καί τόν νε στή ρίζα μιας έληάς, δταν
νά έπιδείξουν -μέγαν
άριθμό^ γνή καρδιά της. Ό πατέρας της παρηγορούσε.
σ ι>μπατρ,ωτών μας
Ό λαουτζίκος αμως έκανε διά- τους ιΤδε νά περνούνε, βουτηγμέεύεργετών δμως έξ άλλου, έλεγε τά άντ ί θέφορες
υποθέσεις και άπό τά διά- νοι έτσι μέσα στο πένθος, σάν
καί άλτοουϊστών, έν σχέσει μέ α. Τής έλεγε δτι νομίφι δτι Tovj
νά ικανοποιήθηκε!, χασκαρογέλααλλα μέρη τής 'Ελλάδος. Διό- άγαπά και έπι τέλους δέν ήθελε' φορα ψί ψί ψί καί τσού τσοΰ σε ειρωνικά και φώναξε: «Δέν τιτι δονεί μέσα είς τήν
ψυχή ν νά παροδεχβή οτι γεννήβηκυ ένα τσου έδ,γαινε τό συμπέρασμα δτι μωρεί ό Θεός μονάχα έμάς τούς
των ό άγνόο Κυθηραϊ,κός παλ- τέτοιο αϊσθηιμα για ένα νέο πού κλέφτηκε άπό ιόν Λαζαρέττο καί άμαρ ωλούς, τιμωρεί και κείνους
μός κοά * λατρεία των διά τά δέν παραδεχότανε τήν εύγεν κή δτι στήσανε τό τσαρδί τους σέ πού βασανίζουν τούς κλέφτες πού
Κύθη,ρα. Παντού, δπου εύρ'σκον του καταγωγή, διό -1 δπως ήτανε κάποια σπηλιά ή καί σέ ε<άποιο ε- κλέβουν γιά νά φάνε οί άρχο ντο ι
(
ται, άνά τά πέρατα τή,ς Οικου- γνωστό
στούς
.Βενετσιάνους, ρειπωμένο και άκατοίκητο χωριό | ...οί άρχοντοι, οί εΰγενήδΐς». Καί
δπως
ήτανε
τόίσα
ρημαγμένα
άπό
μένης, είς τή ν
Αΐγυπτον, τήν λ α ζ α ρ έ τ τ ο
θά πη λι^ιτροκοκαι άκαΐοίκητα, πάλι ξαναγέλασε καγχάζοντας ·..
^μερικήν καί τήν Αύστραλίαν, μεϊα, λοΐιμιοκαθαρτή;ιο, απί ι του τούς πειρατές
Δέν τόν άκουσαν οιμως ή δεν το Γ»
πάντοτε σκέπτονται τήν Πα-ρίδα φτοοχολάζαρου, ή κατοικία έκεί- καί χασκαρογελούσανε, μα "πάντα δώσανε σημασία. Είχανε τόν πόμας, πονούν καί λαίτρούουν τά νων που πάσχουν ¿erro άθεράπευτα κρυφά για νά μή τούς άκουση νο τους.
Κύθηρα. Νςιπρώς καί ψυχικώς μεταδοτικά νοσήίματα. Αύτό ιό αυτί καί μάτι, μή τούς δη... δχι
Κατεδήκανε στή Χώρα καί άλευρίσκονται κοντά των. Καί κα- , υποστήριζε μέ φονατισμό καί δέν γιατί φοβόντουσαν, άλλα γιατί
θημερινώς μας παρέχουν άπτά ήθελε μέ κανένα τρόπο νά παρα- ¿χτιμουσανε κάπως τόν προβλιφιή λοι άνεβήκοτνε πρός τό Κάστρο
δείγματα πατριωτισμού καί φι- 1 δειχθη δτι ή'ανε πραγματική ή καί συμπαθούσανε τή Βιολέττα, Ακολουθώντας τόν προβλεφτή. Δέν
λαλληλίας, ουνογωνιζέμενοι είς ευγενική του κοτα>ωγή ή τ^χάρ- γιά τά ευγενικά καί φιλάνθρωπο πέρασε πολλή ώρα καί χτυπήσανε
οι καμπάνες τών έκκλησιών του
αίσθήΐματά της.
^ προσφέρουν δ,τι δύνανται παστη και τυχοδιωκτική.
ε ι ζ ^ ρ γ α εύποιίας. άπό του πτωΈνφ συνέβαιναν δλ' αυτά κι' Πουρκου, λυπητερά. Μαθευτήκανε
Άπδ τή λογθ·μοχία αΰτή, πού
μέχρι τ ο0 πλουσίσυ. Τά τε- έπανελαμίάνετο κάθ^ τόσο καί ά- ¿vcp κυκλοφορούσανε ένα σωρό ά- δλα. Ή Τζετζοπούλα, ή Κασσάνλευταίως έκτελούμενα " Ε ρ γ α πό τή σκληρή συμπεριφορά τοΰ νεύ&υνζς καί μπερδεμένες διαδό- δρα τού νησιού τά διέδωσε άμέΑναδημιουργίας της Νήσου, ή- πατέρα πρός τήν κόρη, έκαναν σεις, έξαφνα βλέπουνε τούς κα- σως, βγή'ΐε άληθινή ή προφητεία
ή '-ύρυσις καί λειτουργία τόν κύκλο τους και τόν ίδιο τόν ιβαλλαρέους δλους πού είχανε φύ-. της. Ό ντελάλης μέ τήν μεγάλη
ΤοΟ «Τρ-φυλλείου Νοσοκομείου προδλεφτή νά πιστέψουν δτι ή γει πρίν, νά ξαναγυρίζουνε πίσω φωνή βγήκε στο φόρο γιά ν' άναγΚυθήρων», καί ή άσφαλτόστρω- 1 Β ιολέττα στην άπ^λπίσία της θά στή Χώρα άργά άργά. 'Αλλά τώ- γείλη δ,τ ι έπρεπε νά ¡μάθουν οί
σι<^ τής κεντρκκής Ε θ ν ι κ ή ς
ό- τράβηξε μέ τό αλογό της για κά- ρα δμως δέν ήτανε οί ίδιοι, δπως δημόιες. Χτύπησε δυο τρίϊς φορές
τ θύς
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διεικνύ®! ή κίνησίς καί ζωή πού σιως Οικοτροφείου διά τούς μαάνεπτύχθη έν τή Νήσ^ άπό τής ' θητάς, πού μένουσιν έξω τής έσυμπληρώοΗεως
τού θρόνου έν δρας τού Γυμνασίου.
αυτή.
Παρετήρησιε! δέ περαιτέρω δτι
Είς τό σημείον τούτο ή Συνέ- ό υποβιβασμός τού Γυμίνασίου εί¡λευσις έμνήοθη εύγνωμόνως τοί) ναι ή λύσις τής άρτηρίας πιρός
Μιφα^ιωτάτου
Άρ(χιεπιο)κό}τΓου αίΐμορραγίαν τής ζωής τής Νή'Αθηνών και πάσης 'Ελλάδος διά σου. 'Ενώ άγωνιζάμεθα νά συγτήν πλήρωσιν τής Μητροπόλεως κρατήσωμ|εν τήν ζωήν έν τή Νήσω
Κυθήρων.
καί μεταγγίσωμεν νέον αίμα είς
αύτήν τού Γυμνασίου ύποβιβαζομένου οί γονείς πού έπιθυμούσι νά
Ο κ. ΣΤΑΗΣ
ΔΙΑ
ΤΟΝ
ΜΗΤΡΟΤΤΟίΛΙΤΗΝ μορφώσωσι τά τέκνα των κατ' άι νάγκην θά άναγκάιζωνται νά ζηΤήΌ ιατρός κ. Δ η μ .
Σ τάη ς, σωσι κατοικίοον εις πόλιν ή τόπον
ΠΐρόΙεδρο,ς της Κοινότητος Χώ- πού θά ΰπάρχη 8δρα Γυμνασίου.
ρας, λοί&ών τόν λόγον και ζητή- Ή πράξις υποβιβασμού τού Γυθά είναι θανατηφόρον
σας άδει αν νά διακόψη; τήν εϊσή- μνασ'ου
γησιν τοΰ Σεΐβασμιωτάτου, είπεν: πλήγμα, καίριον, κατά της ζωής
«Έζήσαμείν τόν τ)ελευταΐθν κα'ρο ν της, καταδίκη αύτού ίνα αίμσρέπί τής 'Αρχιερατείας τού Σε- ραούν άσυγίκιρατήτως άποθάνει,
βασιμί'Λτάτου μεγάλα και όφθαίλ- χωρίς νά δυνηθή καμμία δύναμις
μοφανή θαύματα έν τή Νήσοι ή- νά άναστείλη τόν μαρασμόν και
μών. Τό μείζον τών θαυμάτων τόν κατήφορον πρός τόν θάνατον.
πού όφείλεται είς τήν Παναγίαν
τήν Μυρτιδιώτισσαν είναι ή πλήΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙιΚΕΙΟΝ
ρωσις τής έδρας τής Μητροπόλεως Κυθήρων διά της έπιφανούς
Δεύτερον θέμα, είναι τό Ειρηπροσωπικότητος τού εύλογούντος νοδικείο ν. Ή πλήρωσις τής έδρας
ημάς κατά τήν παρούσαν Συνέλευ- τοΰ Ειρηνοδικείου διά τοποθετήσιν Σίεβασμίίοτά ου
Κου Μ.ΐλε-· σεως ειρηνοδίκου, είπεν ό Σεβατ ίου, δ στις άνί«μωσε τήν Μητρό- σμ ιώτατος συνεχίζων τήν ΰσήγηπολιν εις τήν πρώτην γραμμήν σίν του, έπε ί γει, διότι ό ίδιος
τιρής καί ύπολήψ-ως, έπαξίοος ώς άμέσως ήσθάνθη ύπηρεΛτιαικώς τήν
ή Νήσος άνύψωσεν είς τόν πρώτον ελλειψι,ν έν Κυθήίροις τού ΕίιρηΘρό'νον τής ΈλλόΙδος τόν άπό Κυ- νοδίκου καί ή ζωή καί αί πολλαθήρων νύν προκαθήΐμενον τής Ελληνικής 'Ορθοδόξου 'Εκκλησίας
καί Πρόεδρο ν τής Ίιράς Συνόδου.
Εΰχσριστούμεν τήν Παναγίαν τήν
Μυρτιδιώτισσαν δτι τόσον πλουσίως εύηργέτησε τήν ΝήΙσον μας
έν τή πληρώσει τού Μητροπολιτικού Θρόνου Κυθήρων διά το·0
Ύ π ό χϊχς Α. Μ. τοΰ ΒασιλέΣεβασμ ιωτάτου
Μητροπολίτου ως Παύλου άπενεμήθη εις τήν
μας Κου Μελετίου, δστις έττι τρέ- κ. 'Αθηνά Κρίτωνος Δηλαδέπει έντεύθεν νά εΐπωμεν τό: τοι- ρη ό Χρυσούς Σταύρος τοΰ Βαούτος επρεπεν ήμίν Άρχιερεύς». σιλικού Τάγματος Εύποιΐας. Ή
Ό Σεβασμιώτατος ηύχαρίστη- απονομή έγινε ν ιδιοχείρως ύσε τόν κ. Δ. Στάην καί τήν Συν- πο της Α. Μ. τοΰ Βασιλέως, έέλευοίν καί έμνησϊθη δτι έδέξάτο πί τη εύκαιρία τής εορτής τής
τόν πρώτον βαθμό ν τής Ίερωσύ- 1ης τοΰ νέου έτους.
νης τή 24 Σιεπτφβρίου τοΰ 1916
έπετείφ
ήμέρςτ Πανογ ίας τής
Ή άπονο μή ύπό τής A.M. τοΰ
Μυρτιδιωτίσσης καί δτι πρός μη- Βασιλέως Παύλου
τοΰ ΧρυσοΟ
τρός και πατρός τοΰ Ποιτρός του Σταυρού τού Τάγματος Εύποι'ί'ας
άοιδίμαυ Εύαγγέλου Γαλανοπού- ε^ς τήν κ. 'Αθηνά Κρίτωνος Δηλου Κληρικού ή Παναγία ή Μυρ- λαβέρη, ή όποία έγινεν είς έπίτιδιώτισσα είναι ή προστάτις της σημον τελι(τήιν είς τά 'Ανάκτορα
οικογενείας του.
Ευχαριστεί δέ Τατοΐου, τήν παραμονήν της Πρω
τήν Παναγίαν τήν Μυρτιδιώτισ- τοχρονιάς, ήλθε νά έπιδραβεύση
σαν, δτι ήξίωσεν αύτόν δπως άρ- μίαν γόνιμον κοινωφ'ιΐλή καί φιχιερατίύση καί άρχίΐρατεύη εις λανθρωπική ν δρδοσιν.
τήν Ίεράν της Νήσο ν τών ΚυθήΔέν ύπάρχίει τομευς εύποι'ί'ας
ρων. Τοιοώτη ούσα κατ' άξίαν
καί κοινωνικής άλλήλεγγύης είς
ή Νήσος καί ε'δραν έχουσα Μη«νόν orroiCy νά μ ή έχη προσφέρει
τροπολίτου δικαιούται νά έχη Γυτάς ύπηιρεσίας της ή κ. 'Αθηνά
μνάσιον καί μάλιστα τελείως έΚ ρ.
Δηλαβέρη. Ή πολυσχιδής
ττηνίδρίοιμιένον δι' άρί στων ΚνχΟί}καί τόσον
καρποφόρος δραστηγηττών μετά πλήρους τού προσωριότης της έχει έπισύρει τήν γεπικού.
νικήν άναγνώρισίν καί τήν εύγνω
μοσύνην τών ύπ' αώ ής εώεργεΝΑ ΟιΡίΠΑΝΩΘΗ
τουμέινων.
ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΝ
"Η κ. 'Αθηνά Κ ρ. Δηλαβέρη είΉ Σινέλευσις
έν μιφ φωνή ναι πρόεδρος τού 'Ομίλου Κυριών
συνετάχθη είς τό,πλευρόν τού Σ - Φίλων τής 'Αστυνομίας Πειραιώς,
βασιμιωτάΐου καί παρεκάλεσεν αύ- ό άποΐος έχει προσφέρει άξιόλοτόν δπως άναλάβη και προβή είς γον άρωγήν είς τούς άστυνομιτά άναγκαία διαβήματα σχετικώς κούς τοΰ πρώτου 'Ελληνικού λιπαρά τή Κυβερνήσει, ζητήση δέ μένας καί τάς οικογενείας των.
τήν ουμπλήρωσίν τών κενών κα- Οΐυτω ό "Ομιλος έχει δημιουργή
σει άναρρωτήριον δυνάμεως
25
θηγητικών έδρών.
Τού θέματος τού Γυμνασίου σι> κλινών, σχολήν κοπτικής καί ραζη-ουμένου ό Σεβασμ ιώτατος ώ- πτικής διά τάς συζύγους καί τάς
μίλη-σε περί τής άνάγκης όργανώ- θυγετέρας τών άϊΤύνΟίμικών, καί
παιδικάς
κατασκηνώσεις εις τό
προσσφερθέν διά μίαν 1 (krriav,
ΕΠΕΪΤΡΕΨΕΝ
ύπό τού Κρίτωνος Δηλαβέρη κτίΟ κ. ΓΡ.
KASIMATHS
'piOv είς Αίγιναν.

πλαΐ άνάγκαι της ζωής τής Νήσου όμοίως. Ή κατάργηιΐς τού
Ειρηνοδικείου
καί ή έπίσκεψις
τοΰ Ειρηνοδίκου είς τήν Νήσον
πιεριοδικώς δυσχεραίνει τήν ζωήν
τών κατοίκων τής Νήσου. Ή νήσος τών Κυθήρων ώς έδρα Μητροπόλεως δείται τής παρουσίας
¿ν αυτή Ειρηνοδίκου, δστις μετέχει Νόμφ καί είς διάφορα συμβούλια καί υπηρεσίας άμόΐσου άνά^κης τών κατοίκΐω^ καί τής
δλης ζωής καί κινήσεως της Νήσου καθ' έκάστην οφείλει νά διεκπεραιώνη. Ή διατήρησις έν Κυθήροις έδρας Ειρηνοδικείου εΐναι
ζήτημα ,πού συνδέεται μέ τήν ζωήν καί πρόοδον τής νήσου καί
τήν νύν άναλαΐμίβίοίνομένην κίνησίν
προς όργάνωσιν τών πλουτοπαραγωγικών πηγών αύτής καί προωθήσεως τής Νήσου είς τή;ν πάλα ι άν αύτής άκιμήν καί ζωτικότητα.
Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
Ή ένότης τής νήίσου είναι θέμα ζωτικόν δι' αύτήν. Ή διάσπασις τών δυνάμεων αύτής καί ή
διαίρεσις, έσΐιν δτε δέ και ό άν
ταγωνισμός είναι κρωγμοί έπιθανάτιοι καί άπόφωνον κυκνείου άσματος. Τά Κύθηρα, είπεν ό Σεβασμ ιώτατος, ίΐναι μία νήσος μέ
ζωήν χάρις είς τάς ζωτίκάς πλου-

τοπαραγωγούς πηγάς αύτής. Υ πάρχει ή πρώτη ύλη διά τήν παραγωγήν καί κατεργασίαν Τσιμέντου. Υπάρχουν αί ώραΐαι ίαματικαί πηγαί,
αί όποίαι είναι
πλούτος, ρέων χρυσός καί υγεία
και σφριγηλότης ζωής. Ώ ς ά~
γρατική, κτηνοτροφική, μελισσοκομική,
γεωργική,
έλαιοκαμική
καί δενδροκομική έ'κτασίς είναι
λίαν παραγωγική, Ό κάμπος τής
Κοινότητος Ποταμού, ή Παλαιόπολις καί ό Λαχνός ώς

εκτάσεις

γεωργικοί καί ελαιοκομικοί, άμπελουργικής και κηπουρικής δύνανται νά συντηρήσωσιν δχι απλώς τήν νήσον τών Κυθήρων, άλλα ν ά βαστάσωσι σοβαρόν μέρος
προμηθείας καί οαττής τής άγοράς

τοΰ Πειραιώς. Αί περιοχαί Λειβαδίου, Μυλοποτάμου,
Καραβά,
Μητάτων είναι πλουτοφόροι έκτάσεις, όλόκληρος δέ ή νήσος είς
υπέροχος μελισσών καί κτηνοτροφικός παράγων. Ή δενδροκομία
ευδοκιμεί καί τά φρούτα τής νήσου είναι τά γιευστικώ'ερα φρούτα τής 'Ελλάδος. Ή νήσος τών
Κυθήρων είναι πλουτοπαραγωγική πηγή διά τήν έθνικήν μας οίκονομίαν μεγίστης σημασίας καί
σπουδαιότητας. "Εχει άνόίγκην έκείνων πού θά προωθήσωσι τήν
ζωήν αύτής καί θά άξιοποιήσωσι τάς τΛουτοπαραγωγούς πηΣΥΝΕΧΕΙΛ

ΕΙΣ

ΣΕΛ. 3

ΟΧΡΥΣΟΥΣΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΠΟΗΑΣ ΑΠΕΝΕΜΗΘΗ
Ι \ Ι Τ Η Ν κ. Α Θ Η Ν Α ΚΡΊΤΩΝΟΣ Δ Η Α Α Β Ε Ρ Η
όποια φροντίζει διά τήν μόρφω-1 κάματον συζυγόν της
Κρίτων«
σι ν, και ψυχικην καί πνευματι- Δηλαδέρην,
του
όποίομ
τό
κην καλλιεργεί αν 580 έργαζαμέ-« έθνοφελές καί κοινωφελές έργον

Ή κυρί,α; 'Αθηνά Κρίτωνος Δηλαβέρη κρατούσα τούς τίτλους τοΟ Δημοσίου
τό ώποΐον έδώρησεν είς τήν Έταιρείαν Προστασίας 'Ανηλίκων οίκοπεδικήν
εχτο^τιν 4κ 15.000 τ. πήχεων. "Οπως είναι γνωστόν, ή διακρινομένη δ)ΐά
τήν θερμουργόν φυλανβρωΜίκΙή) δρόόσιν της έκλβκτή δέσποινα, είναι πρόεδρος της 'Εταιρείας Προστασίας Άνηλύκων. Είς τήν φωτογραφίαν φαίνεται πάρα τήν κυρίαν Άθηνάν Δηλα&έρη, ό φιλοκυθήριος ύφυποι^γός τών
ΟΙκονομιικώιν κ. Δημ. Άλιπράντης, καθώς καί ό κ. Κρίτων Δηλαβέρη ς,
σύζυγος τής εύγενοΰς δεσποίνης καί Εμπνευστής καί καθοδηγητής της εις
τήν πολύπλευρο ν κοινωνιικήν δραστηριόπτητά της.

Τήν 24ην
'Ιανουαρίου 4πέστρεψεν έξ Αμερικής ό υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου κ. Γρη
γόριος Κασιμάτης, δστις ήγήθη τής έλληνικής άντιπροσωπείας είς τήν γενικήν συνέλευσιν
του 'Οργανισμού Ηνωμένων Έ·
θνών.

νων κοριτσιών.
Είναι πράείδρος
τών 'Ιατρείων τοΰ
Π.Ι.Κ.Π.Α.
πρόεδρος
τής
'Εφορείας τών
Κυριών τοΰ Χατζηκυριακιείου 'Ορφανοτροφείου καί μέλος της διοικήσεως είς πλείστα κοινωφελή
ή φιλανθρωπικά ιδρύματα. Εις κάθε συμφοράν ή θεσμηνίαν, ή κ.
'Αθή|νά Κρίτωνίος Δηλο|6£ρ<η θά
σπϋυση πρώτη, ώς απλούς στρατιώτης, νά προσφέρη τάς ύττηΕίναι πρδϋδρος τής Εταιρίας
ιρεσίας της διά τήν άνσκούφισιν
'Ανηλίκων ή όποία έχει ιδρύσει
τών πληγέντων.
ίματιοθήκην, κινηματογράφον κλπ.
έπαναπατρίζει 20 περίπου παιδιά
Είς συνομιλίαν της μέ συντά>τόν μήνα καί φροντίζει διά τή ν κττην τής «Κυθηραϊκής Δράσιως»
έξεύρεσιν έργασίας είς τά παι- ή κ . Δηλαβέρη έτόνίσεν δτι είς
διά.
δλην της τήν δράσιν είχε παρά
Είναι πρόεδρος
τής Λέσχης τό πλευρόν της, έμπνευστήν, πατοΰ 'Εργαζομένου
Κοριτσιού, ή ρακινητήν καί σύμβουλον, τόν ά~

τή μεγάλη κουίδούνα. "Ολος ό κόσμος έτρεξε άμέσως πρός τά έκεί
καί τεντωσ]ε τ' αύτιά του νά τ'άκούση καί πειό έπίσηιμα.
—Τσιριγώτες... Πολίτες, δημότες, γεροί καί σακάτη&ες, άκοΰστε τά καινούργια βάσανα τού
ινησιού ιμας και κλάψτε μέ ήν ψυχή σας. Τό Τούνεζι καί ή Μπαρμπαριά ξανάστειλε τούς κουρσάρους της νά μας λιγοστέψη καί
νά μάς κλέψη δτι εϊχαμ,ε κι' δτι
δέν είχαμε,
νά ΐμή μάς άφήση
μπακίρι γιά μπακίρι καί 'ένα κομματάκι άσημι και ατό τέλος δλα
μας τά νειάϊα.
Κλάψτε Τσιριγώιες, καί σύ άμορφη 'Αφροδίτη
που χάνεις τά παιδιά σου, γιατί χρόνια είχατε νά κλάψετε καί
νά χτυπήσετε τά κεφάλια σας άπό
τή χλίψη. Καί δέν κουρσέψανε μόνο έμ«ς τούς έρημους ιούς φτωχούς δημότες, άλλα καί πολλούς
εύγςνήδιες και άρχο ντους' καί κοντά σ' αύτούς τήν ώμορφη Βιολέττα, τήν άξέχαστη κόρη τού άφέντη μας τού προ&λεφτή πού τώρα
ό έρημος πατέρας κλαίει καί οδύρεται καί μαζή του δλο τό Κάσ:ρο τό χαμό της. 'Ακούτε Τσιριγώτες: .Τήν Βιολέττα τό καμάρι
τοΰ νησιού μας, τήν μόνη πού θά
(μπορούν νά άντικαταστήση τήν
Άψροδίτη μας, τήν κυρά μας καί
πραστάτισά μας καί τό πρωτοπαλληικαρό μας τόν ξακουσμένο Βαλέριο Μεγαλοοικονόμο. , · Κλάψτ^
καί θρηνήσετε δσο ποτέ Τσιριγώτες».

ιΚαί κατέβηκε ό ντελάλης άπό
τό άνάδιασμα τού "φόρου πού
είχε άν^ή και ένώ προχωρούσε
πρός τό Κάστρο πίσω του τρέχανε δλο ς ό κόΐσμος νά τόν διπλορωτοΟνε τό πώς έγινε αύτό τό
ιμίεγάλο κακό!
04 ποπολάροι, οί δημότες δηλαδή, οί άπλοί πολίτες τό πήρανε διαφορετικά
τό πράγμα,
μάλλον έκμετάλλεύσιμο πριν μιλήση ό ντελάλης και πριν άκούσουνε δτι άνάμεσα στούς κουρσεμένους ήτανε καί ή. Βιολέττα ή
«όρη τού Μαλωτάρη. Τά είχανε
μάθει κάπως διαφοιρετικά και άπό
άνεύθυνες διαδόσεις πού είχανε
κυκλοφορήσει άπό τό Λιβάδι είς
τό Καψάλι καί είχανε πάρει τήν
άπόφασι νά άνεδούνε στο Κάστρο
άπάνω νά τό ρημάξουνε, νά χτυπηθούμε μέ τούς άρχοντας καί
νά σαραβαλιάσουν τά πουρκα καί
όλόικληρη τή χώρα. Κάποιος μάλιστα Καστρίσιος Μιχάλης που
ή'ανε πάντοτε άνακαττεμένος σέ
κάτι μικροεπαναστάσεις — άπό
φιλοδοξία βέβαια — έλεγε καί
διέδιδε μυστικά δτι οί άρχονται
άνταλλάξανε τή ζωή τους παραδίνοντας στους πειροττάς
τούς
χωριάτες καί τα έχει τους καί
δτι τους δώσανε
φλουριά
σφαντζίκιις πολλές, γιά νά μην
ιταυς, π/ειράξουνίε αυτούς. "Ολα
ήτοΐνε ψέίμματα, άλλά θά βιρ ίοίκϊανε μίερικοί τήν ευκαιρία νά
έκμεταλλευθοΰνε τήν περίστασι
καί νά μιμηθούνε τούς Ζακυνθι-

E S AMEPIKHS

νούς

γιά

νά πάρουνε

κι'

αύτοί

έχει τύχει τής γενικής άναγνωρί-

σεως.

'Ή κ. Δηλαβέρη,, είς τήν συνομιλίαν της, έτόνίσεν δτι κάθιε τι
τό όποιον πράττει, τό αισθάνεται
ώς στοιχειώδες καθήκον πιρός τήν
όλάτητα καί καθοδηγείται πάντοτε άπό τό παράδειγμα τής A.M.
τής Βασιλίσσης Φρειδερίκης, ή
όποία είναι οδηγός καί πρωτοπόρος είς κάθε έργον κοινωνικής αλληλεγγύης.
«Τήν τιμήν πού μοΰ έγινε διά
τής άπονοιμής» προσέθεσε ή κ.
"Αθηνά Κ ρ. Δηλαβέρη, «έδέχθην
ώς ήθικήν άναγνώρισίν γενομένην
είς δλας τάς συνεργάτριας μου,
αί όποϊαι συνεργάζονται στενώς
μαζί μου, καί ή τιμή είναι δλη Ιδική των».

κλησι τών κουρσάρκον καί προ' ιμήσανε τό θάνατο. Τότε ό άρχη<^ττό τ ή Βενετσιάνικη Δημοκραγός τους ^βαλε κ αί άναψαν θιειάτία, άπό έΐκείνο τό τρομερό και φι, ατό στόμιο καί σκάσανε δλο ι,
άδικαιολόγητο ρείμπιελιό πού κά- πού ακόμα καί σήμερα βρίσκοννανε λίγο πριν συμββ αύτη ή τε- ται τά κόκκαλά τους έκεί μέσα
λευταία έπιδρομή τών κουρσάρων
λίγα μέτρα άπό τό στόμιο τής
στο Τσίιρίγο.
σπηλιάς καί άλειτούργητα.
Τό βέβαιο είναι δτι είχε γίνει
Μέσα στο Κάστρο δλες οί άρμεγάλο κακό στά βορεινά μερη χονιίκές οικογένειες, θρηνούσαν
τοΰ νησιού, στον "Αη Δημήτρη άδ ι άκοπα τήν ώμορφη Β ιολέττα
καί τό χωριό τής Κυράς. Κουρ- μά καί τ' άλλα άγόρια '*αί κοσέψανε δλους δσους βρήκανε, έκ- ρίτσια τών άρχάντων τού "Αη
τος άπό τούς γέρους, τις γΡηές, Δημήτρη καί τούς δημότες τών
τούς σακάτηδες
καί τά μωρά, γύρω χωριών καί δέν
βρίσκανε
πού ήτανε άχρηστα γιά τό έμπό- παρηγοριά.
ριό τους, οί βρώμικοι αυτοί άντίΉ Τζετζοπούλα πηγαινοερχόχριστοι κι' αίμοχαρείς κουρσάροι
τανε καί θύμιαζε μέ τό μοσχολίκαί έκτος άπό μερικούς πού είβανο τά καντούνια καί τίς άρχανε κρυφτή μέσα στις σπηλιές, χοντικές γωνιές
τών
ο.,νιιών
τις άδειας στέρνες καί κάτω άπό τους, ευλογώντας τό Θεό καί τους
τις κοπριές τών λέστϋκων. Καί άγιους γιά τό γλύτωμα πού είθά γλυτώνανε πολλοί άν άνάμεσα χανε οί ΜεσαρΤτες
άπό τούς
Βιαράδικα
καί Μητάτα αέ μιά κουρσάρους.
σπηλιά πού είχανε μουλώξει, δέν
—'Τό Ελεγα ή κακόρικια,
μά
προδινόντουοαν άπό τό κλάμμα
ένόΐς μωρού. "ΟΤΟΝ τό μωρό 'έκλαι- ποιος νά μ' άκούση και ποιος νά
γε ίνας άπό τούς σκλάβους τούς μέ λαγαριάση- έδώ είναι ή μεφώναξε
συνθηματικά.
«Πνίξε γάλη άμαρτία· . . Δέν είμαι ψεύσκύλα τό 'λαγό σου νά μή χάσης τικη μάγισσα, δπως μέ λένε, είτό λαό σου», τό καταλάβαινε οί μαι σταλμένη καί παιδεμένη άπό
κουρσάροι καί τους φώναξαν να κάποια θεία δύναμι νά λέω τήν
βγοΟνε 'έξω άπό τή σπηλιά. 'Αλλά ή σπηλιά ήτανε μεγάλη. Λένε αλήθεια καί νά προλαβαίνω τά
Δέν
δτι άρχιζε άπό τίς σπηλιές τού κακά.,. Μά δέν μ' άκοδνε.
Τσάκωνα καί έβγαινε στο Μυ- τσύς φταίω έγώ" θέλουνε τό καίκό
λοπάταμο, προχώρησαν μέσα χω- τους!
ρίς νά υπακούσουν είς τήν προσ('Ακολουθεί)
τά όφφίκια πού κέρδισαν έκείνοι
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ΔΡΑΣIΣ»
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

Εκ μέρους του 'Ιδρύματος
ΤουρισμοΟ Κυθήρων ιμας εστάλη ή άκόλουδος έτι ι στολή, εις
άττάντησιν τού δημοσιευθέντος
εις
την ά&ηναϊκήν εφημερίδ«
« Ε λ ε υ θ ε ρ ί α » αρ&ρου τοΟ "Αλκπ
Θρύλου:
« Έ ν Κι/Βήρσις τή 2 6 ) 1 ) 5 7 .
Κ ύρ ι ε Δ ιευφυντά,
Θά ήτο ίσως τπρί'Ττόν, τ ό ημέτερο ν "Ιδρυμια, κατότπ ν των -πολλών και διαφόρων
άτταντήσέων
αΐ'τινες έ&όθησαν ΐπτο Κι/θηρίων
και ξένων εις τ ο δημοσίευμα "ΐής
ποιήτριας "Αλκή Θρύλου έττι της
γενομένης ττρό τίνος έκδρομής είς
Κύ&ηρα, νά λάβ-η
τήν
άποφασι.ν νά όπταντήση, έαν δεν είχρινε
δτι τούτο Υσως ήτο τ δ μόνον άρμόδιον, ώς " I δρυμα Τουρισμού,
•να ττροβή είς τούτο.
Λυττούμιεθα
είλικρινώς διότι ό ιτίρΐ τ ό δνομα τού "Αλκη Θρύλου
άνά τό
Πανελλήνιον διαδοθείς θρύλος, » ς
μεγάλου λογοτεχνου και κριτικού,
τουλάχιστον ώς ττρός την άσκηβείσαν κριτικών του έιτί τής ίχδροιμής, δέον νά θεωρηθή ώς μη
τελείως δεδ ικα ι ολογημ έ νο ς.

Έ ν μέσω πολυτιληβ:Ος συγκεντρώο»σεώς συγγενών καί φίλων έτελέοβησαν είς
Χύδνεϋ οί νό;μοι τοΰ έκλεΜτοΟ νέου κ. Κοσμά I. 'Άνδρονίκου μετά της
χαριτωμένης δεσποινίδος Μωρήν Βάϊλ. Τούς δακτυλίους και νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν δ κ- Δημήτριος Χριστ. Πατρίκιος. Τό μυστήριον έτελέαθη μετά πάσης ¿πιρτγμάτητος είς τόν Ιερόν ναόν 'τής 'Αγίας Τριάδος. Μετά
τήν στέψ.ν έδόθη είς τάς πολυμελείς αίθουσας τοΟ ξενοδοχείου Ρ ΕΞ μιεγάλη
γαμήλιος δε^ίωσις μετά πλουσιοπάροχου γεύματος, κοιτά τά έπιδόρπια του
¿ποίου ό γνιοοτός παράγων της παροικίας κ. 'Ιωάννης θ . Ταμ&άκης έπλεξε
θερμδν έγκώ(μιον τών νεονύμφων καί τών γονέων των. Μετά τδ γεύμα, είς
»ο άποΐον παρεκάΟησαν ύπέρ τους τριακοσίους προσκεκλημένοι, ήρχίσεν χοοός ύπό τους ήχους πλήρους όρχήσχρας· και παρετά)3η μέ ώδιάπτωτΛν εύβυμίαν πέραν τών μεταμεσονυκτίων ωρών. Πρός τούς εύτυχεΐς νεονύμφους ή
«Κυθηραϊκή Δράσις» έκφράζει όλάθίερμα συγχαρη-τήρ.α. 'Ανωτέρω δημοσιεύομεν δύο στιγμιάτυπα άπό τους εύτυχεΐς γάμους τοΟ φΐλτάτ,:υ μας κ. Κο-

Έθεωρησε φαίνεται,
δτι εΤχε
άνά χείρας ενα δοκίμιον έπϊ ιού
ότιοίου επιρεττε νά άσκηση κριτικήν ά λ λ ά και ούτω ττως έάν παραδεχβώμεν τ ό π ρ ά γ μ α τ α , ή έργασ ί α αυτη δεν έτυχε έττ! μεληιμένης
προσοχής. Ε ί μ ε θ α ιίς θέσιν κάλλιον παντός άλλου νά γνωρίζωμεν,
δτι ή συμπαθής κατά τ ά άλλα, ποιήτρια δέν «ϊδε είς Κύθηρα, οσα
επρεπτε, άλλ' ούδέ έδωσε και προσοχή ν ίδιαιτέραν, εις έκεΐνα, τά
όποια άστραπταίως παριτηρησε.

ΑΡΡΑΒΩΧΕ2
—Βασίλειος Κου&ούσης έπιχε;ρημα- 1
τίας είς Μπίγκρα - Μπέτη Νάλτη,
ήρραδωνίσθησαν είς ΑύστραλΙαν.
— Παναγιώτης
Γ. Λεοντσίνης —
Σταυρούλα Γ. Κασιμάτη ήρραδωνίσθη
σαν είς Κεραμουτό. θερμά συγχαρητήρια.
ΜΑΡΙΑ ΝΕ,ΟΧΔΡΙΤΟΥ
— Ό διακεκριμένος νέος κ. Πίτας
Τάουνλη υΙός του ώρχηγού τής Αντιπολιτεύσεως εΐη ΤασμάνΜν
άνεψ-ός τ-υ ύπουργοΟ τής Μεταναστεύσεως καί ή χαριτωμένη δεσποινίς Μαίρη Γ. Μαρσέλλου 'του γνωστού μεγολοεπιχειρηματίου είς Σύδνεΰ ήρραβωνίσβτρΖχν. θερμά συγχαρητήρια.
Ν. ΓΛΥΤΣιΟΣ
— Νικόλαος Ε. Φριλίγκος , έπιχειρηματτίας — Ματΐνα Μ. Φυρου, ήρραδωνισθησαν είς Σύδνεϊ).
— · I ωάννης Πολ. Καλοπαίδης, όδαντΙατρός — Κούλα Βογιατζή, ήρ,ραβωνίσθησαν είς Σύδνεϋ Αυστραλία
— Ρόζα Π. Καντιώτου έκ Χώρας—
Γεώργιος Γκαβόπουλος έκ Βόλου ήρρα&ωνίσθησαν
είς Χώραν. ΕΟιχομαι
καλά στέφανα.
Ε. 11. ΜΟΥΛΟΣ
— Θεόδωρος Βρ. Πανάρετος, έπιχε,ρηματίας, — "Ελένη Γ. Άρώνη, ήρ
ραβωνίσθ'ησαν είς Σύδνεϋ. Όλό&ερμα
συγχαρητήμια
Κ. Γ. ΦΑΤΣΕΑΣ
~ Πάρης
Λαζανάς — Μαρία Γ.
Μαρσέλλου ήρραδωνίσβησαν
ε(ς ΣύδνεΟ
— Κωνσταντίνος Σ. Πανάρετος
Ζωή Πολίτου,
ήρραδωνίαθησαν
εις
'Αθήνας, θερμά συγχαρητήριο·
Κ.Ε.Φ
Κύπριος — Νέλλη
— Στυλιανός
Όμπράΐεν ήρραβωνίσβησαν είς Τ-υγούλιπα Αύστραλίας". θερμά συγχα, ρητήρια' καί καλά ρτέψανα
Οικογένεια ι Κυπρίου καί Λουράνδου
—ΕΙς τήν άγαπημένην μου άνηψιά
"Ανναν θεοδ. Χριστιάνου
τελέσασαν
τούς άρραδώνας της μετά του έξαιρέτου νέου κ. Εύθυμίου Ηλ. Καραδήμου ταγμοη:άρχ:υ, τούς εύχομαι ίνκαρδίως κχχεΐαν τήν στέψιν.
ΠΑΝΑΓίηΓΗΣ Δ. ΓΑΒΡΙΛΗΣ

'Έάν 'βϋβαίως ή έκδρομή ήτο
βεβιασμένη και οί έκδρ&μεΐς διέτρεξαν ιτολλά χιλιάμε ρα και είς
ολίγας ώρας, γεγονός, τ ό όποιον
έττηρέασε τούτους δυσ,μ;νώς, οίίτε
ό τόττος και οντε ο! άνθρωπτοί του
υπέχουν εΰ&ύνην, "ην όποίαν θά
ήδύνατό τ ι ς νά άναζητήση άλλαχοΰ. Έπβιμιένως κρίσϋίς, αί όποίαι έκφέρονται έπΐ μεμονωμένων περιπτώσεων καί παρατηρήσεων, άφορώσαι είς τ ό σύνολον,
ούτε λογικά! ού'ε όρθαΐ
είναι.
Δεν έπιθιμούμειν ,νά ττεριαυτολογήσωμεν, ούτε κατέστημεν συνήγοροι
τών πλίονεκτημάτων, τά όποια 'έχει ή νήσος. Νομίζομεν αμως, δτι
,είς έλάχιστα νησιά της ' Ε λ λ ά δ ο ς
βά ήδύνατό τ ι ς ,νά συνάντηση ΝοσοκΌ'μεϊα,
άσφαλτοστρωμένους
δρόμους, Σχολεία, Ναούς, τελειοτάτην όδικήν συγκοινωνίαν, φυσικός καλλονάς, δπως τ ό 'Ενφικό
Κάστρο, τ ό Καψάλι, τ© σπηλαιον
τοΟ Μυλοποτάμου, ό Καραβάς, τ ά
Μιητά α, τ ό Αειβάδι, τ ό Διακόφτι
και άλλας, τ ά όποια π ρ ά γ μ α τ α ή
κατοκρίνουσα ποιήτρια δεν άντίκρ^

ΔΙΑΛΕ3ΙΣ
Τη πρωτοβουλία
τών ΚυΙ3ηραϊκών
Σωματείων Αθηνών — Πειραιώς καί
έν συνεργασία μετά
Συνδέσμου
"Ελλήνων Λογοτεχνών &ά δο&ή διάλεξίς τήν 17ην
Φεδρουαρίου
έ.£.
ήμέραν Κυριαχήν και ώραν 6ην μ.μ.
είς την αίθουσαν τού Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» (πλατεία Καρύ•ηρη) ¡μέ &έμα «Ταξεϊδι στά Κύθηρα^
καί όμιλητήν τόν ποιητήν κ. Πάνον
φύλλην.
θ ά προλογίσω ό κ. Σταμπολής πρό
εδρος τού Συνδέσμου Έ'λλή\ων Λογοτεχνών χαΐ θά είσηγηί9ή ό ποιητής
κ. Νικηφόρος Βρεττάκος. Είσοδος έλίυθέρα.

Γόν έχλιεκτόν μας φίλον, μεγαλοεπιχειρη ματ tocv είς ΑύστραλΙαν κ. Παναγιώτην Φρ. Λουράνδον, έκ Αε.&αδίου,
διά τούς εύτυχείς άρρα6ώνας
του μετά τής χαριτωμένης δεσποινίδος Εύθαλίας Χ. Φατσέα, όμοίως έκ
Λ'ειβαιδίου, τελεσθέντας είς SYDNEY
Αύστραλίας. συγχαίρομεν όλοψύχως.
I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Γόν Διευί9υντήν του Δημοτικού Σχυ
λεου Πο-Λχμού φίλτ«τόν μας κ. Ίωάν
νην Μελίτδν, προαχθέντα είς τόν βαθμόν τού Διευθυντού Β ' , βα&μόν &στις έσχάτως έδόθη καί είς τούς λειτουργούς τής στοιχειώδους έκπαιδεύστως, καί τόν όποιον είς τήν έκπαιδευτικήν περιφέρειαν Πειραιώς κατί
χουσιν διδάσκαλοι μετρούμενοι είς τά
δάκτυλα τής μιας χειρός, συγχαίρομεν έγκαρδίως.
Χ

"Υπεύθυνοι συμφώνως τφ Νόμω
Διευθυντής: ΙΛΑΝΛΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Δεξαμενής 17 Παλαιόν Φάληρον.
ΧΕΟΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ
"Υπεύβυνος τυπογραφείου: 'ΑμφίΒίς τόν έν Νέφ Φαλήρψ
Ιερόν
ων Ταβουλάρης, Μακεδονίας 9,
ναόν τής Παναγίας
Μυρτιδιωτίσσης
Περισσός.
έγένετο λειτουργία, καί έν συνεχεί*?
άγιασμός νέου ώοτ'.κοΟ λεωφορείου άγορασί9έντος ύπό τών φιλοπροόδων Κυθη,ρίων κ. >κ. Νικολάου Καλοκαιρινού,
Παν. Ραΐση καί Έ μ μ . Λεοντσίνη, τό
όποιον έδρομολογήθη είς τάς γραμ·
μάς τοΟ 5ου Κ.Τ.Ε.Λ Πειραιώς. Μετά τόν άγιασμόν προσεφέρθησαν γλυκά καί ποτά πρός τούς παρευρεβέντας πάντες δέ ηύχήθησαν τά καλορροίζικα πρός τ*:ύς φίλοπροόδους νέους, πρός τούς όποιους εύχομαι καί
έγώ νά τά φθάσουν ντουζίνα.
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ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ :
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Τοι,π ισμου
Ό

ΧΟΝΔΡΙΚΗ

Ά8ην£ς

32.427

ΚΑΙ

ΛΙΑΝΙΚΗ

37)

Κυθήρων

ΑΟΥΡΑΝΤΟΣ
Γραμματεύς

ΓΕΩΡΓ.

ΜΑΣΣΕΑΟ'Σ

τού πλουσιωτάτου γεύματος πολλβί
έκ των παραστάντων ήγειρον έμπνευσμένας προπόσεις έξάραντες κατ* ά ξίαν τά χαρίσματα
τών νεονύμφων
καί τό λαμτιρόν 5νομα τών ομογενειών Κ':μηνοΟ καί Μασσέλου. Πρός τούς
ευτυχείς νεονύμφους έκφράζομεν θεομα συγχαρητήρια.
— Ή έξαίρετος δίς Καλομοίρα θ .
Ποτηρη έικ Μυλοποτάμου έτέλεσεν έν
Αύστραλία τούς γάμους της μετά >το0
έκλειχ,τού καί άριστα άποκατεστημένου
συμπαίτριώτου κ. Χαραλάμπους Καστρισίου. Τ:ύς εύχόμεβα βίον εύτυχή
καί άνβόσπαρτον.
ΧΡΗΤΟΣ - ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΡ1ΤΣΑ
— Τήν Κυριακών 13 'Ιανουαρίου έτελέο(9ησαν είς τόν Ιερόν ναόν τής
'Αγίας Τριάδος είς Χόμπαρτ τής Τασμανίας οί γάμοι του έπιλέκτου Κυ
θηρίου κ. Ηλία θ . Κ.αστρ.σίου,
έκ
Καστρισιαν'ικων άριστα έγκατεσιτημένου είς ΤασμανΙαν ,μετά τής χαριτοδρύτου δίδος ΛΙτσας Λαχανά.
Μετά
τούς γάμους έπηκολοϋθησε δεξίωσις
είς τήν όποίαν παρευρέ&'ησαν
πάμπολλοι προσκεκλημένοι. Βίς τό εύάρμοστον ζεύγος εύχόμεθα κάβε εύτυχίαν.
Οικογένεια Π. ΜΠΟΣίΚΟΒΙΤΣ
—Τήν 20ήν 'Ιανουαρίου έ.ε. εΐ- τό
χωρίον Καλησπερίάνικα
έτελέσθη ό
γάμος τού κ. Γεωρ. Χ. Χριοτοφό>:υ
μετά τής δεσποινίδος
Άρχοντούλας
Έ:μ. Αουράντου. Τό μυστήριον έτελέσβη ύπό' τοΟ
Σε$ασμιωτάτ:υ κ. κ,
Μελετίοί). Μετά τήν τέλεσιν τοΟ μυστηρίου έτιηκολούθησεν πλουαιοπάροχον δείπνον και Ιπειτα
διασκέδσσις
δισρκέσασα μέχρι τών πρωινών ωρών.
Τούς δακτυλίους καί στεφάνους άντήλ
λαξ<χν οί κ.κ. Εύφρ:σύνη I. Καρύδη,
ΜηνάΓ. Κασιμάτης καί Ελένη Κασιμάτη. Πρός τό εύάρμοστον ζεύγος εύχάμεθια κά&ε εύτυχΓαν
«ΟΑΝΝΗΣ ΠΕΡ. ΚΑΡΥΔΗΣ

μα ήκολούθησεν χορός καί
φαιδρά
διασκέδασις. Πρός τούς εύτυχεΐς νε:νύμψους έκφράζομεν θερμότατα συγχαρητήρια.
— Μετά πολλής λαμπράτητος έ·τελέσ^ησαν είς Σύδνεϋ Αύστραλίας οί
γάμοι τού έκλεκτου νέου κ. 'Εμμανουήλ Ιωάννου Κομηνού
μετά τής
Τήν Κνριακήν 3 Την Μαρτίου άρχαριτωμένης δεσπ:ινίδος Ματίνας Γρ.
χφϊχι είς τήν Σιχολιήν Κοπτικής —
Μασσέλου. Τούς δακτυλίους καί νυμΡαπτικής τής κ. Μένης Μουρτζο- Α Λ Λ Α Γ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ
φικούς στεφάνουάντήλλαίςεν ό κ.
πΐοίΰλου, βίς Ποταμόν, Μαβητική
Ο συμπατριώτης καλλιτέχνης κομ- Μήνας I. Ψάλτης. Μειτά τήν στέψιν
εκβεσις ί ο υ Β '
Τμήματος των
πλουσιωτάτη
δεξίωσις μετά
μωτής κ. Βασίλειος Λουράνδος, έρ- έ'εόθή
μοοθητριωιν έττι τ ή λή^.ι ιής έξαείς τό όγαζόιμενος μέχρι τούδε είς τό έπί τ ής πλουσιοπαρόχόυ γεύμα>τος
μήνου φοιτήσεως των. Ή εκ€|£σις
όδού Βερανζέρου άρ. 20 Κομ(μωτή- ποιον παρεκάθησαν ύπέρ τά 350 πρό
β ά διο]ρκέση μέχρι τ η ς 14ης 'Αριον, είδοποιεΐ τοϋς Κυθηρί υς πελά- σωπα. Κατά τήν γαμήλιον δεξίωσιν
πριλίου. Ή είσοδος θά εΐναι έτας του δτι άπό τής 11ης Φεβρουάρι- χρέη συιμποσιάΡΧΡΐ> έξετέλεσε μέ πολ- Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ . Β . Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ
λευβερα είς πάντας, έκτος τών
Δικηγόρος
ου θά έργάζεται είς τό έ!πί τής όδοΟ λήν έπι&εξιότητα ό έν Σύδνεϋ γνωπαιδιών ήλικίας κάτω τών 12 έΣ τ α δ ί ο υ 29 — Τ η λ . 33.534
Γ' Σεπτεμ&ρίου άρ. 24
(έντός τής στός μεγαλοεπιχειρη ματ ίας κ. Πανατών. 'Έν τ φ μεταξύ, ήρχίσαν αί
γιώτης Αρώνης. Κατά ' τά έπιδόρπια
Άθηναι
,
στοάς) νέον πολυτελές κομμωτήριον.
έγγραφαι διά τ ό 3ον τ μ ή μ α τής
'Επί τή εύκαιρία
ό κ. Λ^υράνδος
Σχολής.
μας παρεκάλεσεν δπως διά τής «ΚυΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ
ΤΑΞΙΔΙΩΝ
θηοαϊκής Δράσεω*»
διερμηνεύσωμεν
' ^ Α Λ ' Μ Α Ρ Σ Ε Α ^
τάς θερμάς του
εύχαρ.στίας
πρός
'Ιατρός
τούς συμπατριώτας διά τήν ύποστήρι
Ώ τ ο ρ ι ν β λ α ρ υ ν γ ο λ ό γ ος
ξιν τήν όποίαν μέχρι σήμερον τού πα' Α κ α δ π μ ί α ξ 71 β
ρέσχον.
Τ π λ έ φ ω ν β ν 25.166
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Κα*ιέρης

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΡ. ΒΕΝΑΡΔΟΥ

Πρόίδρας τού 'Ιδρύματος
ΚΩΝΣΤ.

— Βρετός Β Αχραντος,
' Αρχοντοκ'Λα Πεωργίοΐ) Φατσέα (Ιερέως) έτέλεσαν τούς γάμους των -είς Φατσάδικα. Όλόβερμσ συγχαρητήρια.

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ

γραπτώς
δλας

τκς

καί

προφορικώς

διατυπώσεις

δι«

μετανάστευσιν.

Υ ΑΛI Κ Α

ΚΑΛΑΜΙΔΑ

Μεΐθ' ύπολήψεως
Ό

Μέ τήν εύκαιρίαν τής άναχωρήσεώς του ό κ. Πέτρος Π. Κορωναϊος ά·
πευθύνει 6'ερμάς ευχαριστίας πρός δλόυς τους Καραδίτας διά τάς τ όσας
περιποιήσεις πού τού έπεδαψίλευσαν
κατά τό διάστημα τής παραμονήν, του
είς τήν νήσον, Ιδιαιτέρως δέ τόν δι·
δάσκαλον κ. Γ. Α. Διακόπ:υλον

P i W A ' l ' K A ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΟΔΟΣ

'Αδικεί ό "Αλκής Θρύλος καταφώρως καί θά έλέγομι ν άνευ
λογικής,
δταν ισχυρίζεται δτι
ούτε τ ά Μακρυ^ύθηρα προσφέρουν
τίποτε, άλλ' ούτε και ή άπέναντι
αύτών νήσος τών Κυθήιρων θά ήδύνατό νά προσφέρη τ ί π ο τ ε προς
σ υ μ π λ ή ρ ω σ η τού κείνου.
'Αλλά
δια νά μη έκφέρη κάνεις έσφαλΙμέΐνην κρ^ίΌΐιΙν θ ά είναι άνάγκη
προηγουμένως νά προβη είς μελέτη ν της ιστορίας, πιράγμα τ ό όποιον, έκ τής γενομένης κριτικής
δέν φαίνεται ότι εγινε. Διότι ή
νήσος εχει νά έπιδείξη ίστορίον
καί παρελθόν άξιον μεγάλης προσοχής και μελέτης.
Ή ιστορία
τής 'Αρχαιότατης έποχής γέμουσα άπό τήν λαιτρείαν τής Κυθερίας 'Αφροδίτης,
άπό θρύλους
καί παραδόσεις, προκαλεί είς τον
μελ,ι ητήν &σβυ τ ό α'ίσθημα της
έκΤψήίσεως.
Άσφαλώίς; καί είς
τήν νήσον μας, όπως και ρις άλλας περιοχάς, υπάρχουν άτέλΐίαι.
Τών ατελειών τούτων
γνώσται
εϊμιεδα ήμεΐς οί Κυθήριοι, οί όποιοι οπουδήποτε γής ευρισκόμεθα, φραν ίζαμεν διά τήν διόρθωσιν τούτων. Θά επρεπιε δμως ό
οιουσδήποτε κριτής τών τοιούτων
πραγμάτων νά λαμίβάνη ύπ' δψΐν
του πάντοτε όρθώς καί άντικειμενικώς τήν θέσιν, πού ευρίσκεται
ή νήσος, τ ά ς γενικός άντιξοότητ α ς , τ ό άγονον τού έδάφαυς και
άλλους ποιράγοντας καί κατόπιν
νά προβαίνη είς πάσοα» κριτικών.
"Αλλως τό έπιχειρούμενον έργον
τής κριτικής άποτυγχάνει, ή δέ
άπατυχία του δέν ¡είναι βεβαίως
, πραις ζημίαν τού κρίναμένου, άλI λ ά προς ζημίαν τ<>ύ κρίνοντος.

— 'Ιωάννης Κομπής. "Ελένη Μιλιγκάκη έτέλεσαν τούς γάιιους των είς
Λειβάδι.
'— Σταύρος Ζαντίώτης, έπιχειρηματίας - 'Αλεξάνδιοα Γ. Κομπή έτέλεσαν
τους γάμους είς
Σύδνεύ τής Αύσιτραλίας. Τους δακτυλίους καί νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν ή δεσποινίς Μαίρη Π. Γλυτσοϋ.
θερμά
συγχαρητήρια.
Ν. Γλυτσός
—''Εν μέιτω πολυπληθούς συγκεντρώσεως συγγενών καί φίλων, έτελέσθησαν είς Σύδνεϋ οί γάμοι του έκλεκτού συμπαίτριώτου κ. Χαραλάμπους
Καστρ·.σίου, γνωστού μεγαλοεπιχειρημοττΙ:υ είς Μπενάλα,, μετά τής χαριτωμένης δεσποινίδος Καλομοίρας θ .
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
Ποτήρη έκ Μυλοποτάμου.
Τούς δα"Επειτα άπό έπτάμηνον παραμονήν κτυλίους καί νυμφικούς στεφάνους άν« ς τήν 'Ελλάδα
άνεχώρησε, μέσω τήλλαξεν 6 έκλεκτός
συμπατριώτης
Λονδίνου, έπιστρέφων εις Σύδνεϋ, έν- κ. ΊΕιμμ. Κοκκινέας.
θα διατηρεί άνθούσας έπιχειρήσε ς δ
Μετά τήν στέψιν έδόθη πλουσιωτά·
εκλεκτός συμπατριώτης
κ. Πέτρος τη δεξίωσις μετά
πλουσιοπαρόχου
Παν. Κορωναΐος,
έκ Καραβά μετά γεύματος είς τό όποιον παρεκάΰησαι
τής οικογενείας του.
ύπέρ τά 2 5ύ πρόσωπα. Με.τά τό γεΟ

Συγγαρητήριον

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

σε, και τ ό σττουδαιότερον τήν σ ά θμην τοΟ πολιτισμού καθ' άπασαν
τή ν νήσο ν είς ΰψιοτον βαδμόν ά ν^πτυγμιένην. Ώ ς προς τρ είδικόν
θέμα, τών Μακρυκυβήρων, ε ν|ε α
τών οποίων ή έκ£ρο>μή έγένετο / ή
κριτική πάλιν δέν εύσταθεί. Δέν
νομίζοιμεν, στ, ό Σύλλογος 'Ελλήνων Λογοτίίχνών θά άνέμ'Ενε νά
εύρ.η παραδεισιακόν τοπίο ν μέ ετ ο μ α τ ά διαμερίσματα και τάς
έπαύλ'ΐις διαμονής. 'Επρόκειτο νά
δηιμιουιργήση ό Σύλλογος τών Λογοτεχνών, όμού μέ τήν συμπαράσ ασιν τών Κυθηρίων. Και τότε
δεβαίως εχει άξίαν εν έργον, δταν
έκ τής συγκρίσεως δύναται νά
φανή ή διαφορά πρό τής έικτελέσεως ένας έργου καί μετά τήν
έχτέλεσιν τούτου.
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(Συνέχεια έχ τής 1ης σελ.)
χρειασθήτιε καί τί βοήθειαν θά ε- οου, όστις άποτιελ'εί και τήν όλό- πρώτον κεφάλαιον πρός άξιοποίγάς της. Ο&τοι είναι ai Κοινό- χητε άνάγκην διά τήν όχτέλεσίν τητα
υπέΤ ητ/γ τού
ΤΑΐ ι ττληθυσμου
ΤΓΙ\«ΑΙ ΪΠΙΙΙΛΓΙ αύτής
/VMT« —
ΙΜ
' ^Ρ ησιν
M.MÍ.Iτών
«Λ..άξιοποιητέων
JLC. Μ ^.ivi, ένΙ..τή f!νή-*
τητες έν τη ένώσει καί τω συν- τών άνωτέρω. "Εχοντες ώς βάσιν βαλε τήν εύχήν περί έπεκτάσεως σω πηγών,
πλουτοπαραγωγικών
αχτπιοιμω των ηθικών, πνευματι- τήν εκθεσίν σας θά μάς είναι δυ- είς τήν νήσον τών Κυθήρων καί καΐ έθνΐΙ<ής και οικιακής οικονομίκών, ύλιίκών καί τών άλλων αΰτών ίνατόν νά τήν έπεξεργασθώμεν καί «οθιερωθή ό θεσμός τών άγροτο- ας. 'Απομένει δέ Εν άκόμη κεφάδυνάμεων κινουμένων ττερί ε1να νά λάβω μεν άποφάσεις. Εΰθύς ώς αιοφολίσεων. Ύπεστηρυχθη ότι ή λαιον ούσιώδους σημασίας, σημαμοχλό ν δυνάμεως καί άντοιχής. λάβωμιν έκ μέρους υμών τάς ζη- άσφάλισις τών γεωργών άσφαλί- σίας κεφαλαιώδους, καί τούτο εί«λλ«5 στήλας δημοσιεύβ- σε ν η ωραία και ευγενής πρωμεγάλων τέΌ σύνδεσμος τών Κοινοτήτων εΤ' τουμένας πληροφορίας, ό κ. "Ορ- ζουσα δ,τ ι υπόσχεται κ' έγγυάται ναι τό πνευματικόν καΐ έτόνισεν όμεν συγκεντρωτικόν άπολογι- τοέουλία τ ώ ν
ναι ανάγκη. Προσκαλώ τάς Κοι- βιλλ Σέρμαν θά σάς γράψη οτχε- αϋτη είς τους μετόχους της συνδέ- τι ή Κυριακή πρέπει νά αφιερώ2μβ ν της κινήσεως του Παγκυ- κνων των Κυθήρων, τού αειει αυτούς μέ τήν νήσον. Θά συγ- νεται είς τόν Θεό ν.
Τριφύλλη καί
νότητας 'ίν<χ κατανοήσωσι τήν ά- τικώς.
οηραϊκοϋ Τρίφυλλε ίου Νοσο- μνήστου Παν.
κράτηση δέ τόν πληθυσμον κατά
Μιετά βαθυτάτου σείβασμοΰ
νάγκην, διίδωοι καί διαγνώσω'ι
κομείου κατ«
τους πρώτους τού κ. Μιχ. Ά ν τ . Σιμιτέκολου,
εν οοβαιρόν ·ποσοστόν είς τήν ΝήΌ Διευθυντής»
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
τήν ωφελιμότητα καί σκοττίμότημήνας -τής λειτουργίας καί η πατριωτική αλληλεγγύη
Πρόκειται περί εύγεναΰς προσ- σον, τήν όποίαν αΰτήν Τήν στιγμήν
όλων των Κυθηρίων, τής νήτ« καί συζητήσωσι ιό μέγα τοΰτ
Π Τ Ο Ι άηέ 16ης Αύγουστου
ΰπό
τάς
παρούσας
συνθήκας
θεωκαί της
Έν συνεχείςι έγένετο δεκτόν
το κε<}>άλαιον, άνΐ^ψωθώσιν inri ρά- φοράς διάνους σημαινουσης \Ορ
ρεχρι _3ΐρς Δεκεμβρίου
1956. σου, τού εσωτερικού
ρεί ώς τόπον προσωρινής διαμο- ψήφισμα, ε! ς τό όποιον, μεταξύ
αποδεικνύουν πόνω φιλοδοξιών και τοπικιστικών γανώσεως, εις ήν πολλήν εύγνω£κ του απολογισμού αύτοΰ κα- διασποράς,
νής, ώς τήν νήσον τών διαβιβάσεέττιδώξεων
καί δηιμ ιουργήσωσι μοσύνην οφείλει ή 'Ελλάς διά τήν ων. 'Αλλά τούτο άφαίρεί τήν όρε- τών άλλων, άναφέρονται καί τά έταφαίνεται δτι, καίτοι ή λει- σο νάναγκαία ήτο ή ϊδρυσίςτου.
συμπαράστασίν αυτής καί βοή·
βέδαιον
μέλλον διά τήν νήσον.
ξής:
τουργά τοϋ Νοσοκομείου είναι Πρέπει νά ©εωρήται
θειαν άνιδιοτελώς δέ πρός άνοδον ξίν καί τό έν'διαφέρον πρός έργα«Συγκροτούντες τήν σημερινή ν
ν « τ Γ υ π * Ρ ® ν τ β 5 περιωρισμέ- ότι συντόμως χάρις είς τα αισίαν
και
καλλιέργείαν
καί
άπόίκτητοΟ έπιπέΙδου τής ζωής και δυνασδήματα φιλοπατρίας και φιίστορικήν
όντως Παγκυθηραϊχην
Ρ ε ι 5 το μαιευτικόν τμήμα,
ΠΡ
OTE
I
NE
I
ΣΥΝΑΣΠιΙ
ΣΜΟΝ
σιν
ιδιοκτησίας.
τήν
άξιοποίησιν
άξιοποιηιτέων
λαλληλίας, „πού
κυριαρχούν Ή χαριτωμένη, οικογένεια του έκλεκιτοΟ συμπατριώτου κ. Σπύρου Μ. ΚοΣυνέλευσιν άκουσα ντε ς μετά προτ® μικροβιολογικών: κ α ί
έξω
ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων τής
είς την καρδία ν παντός Κυδη- ρωναίσυ, έκ Πατ-αμοΟ, η-τίς είναι λα;μιιρώς έγκοττεστη.μένη είς Σύδνευ τής
Επίσης κεφάλαιον μέγα θεωρεί-! σοχής καΐ συγκινήσεως όλα τά ά
^Ρ»κα ιατρεία, έ ν τούτοις αί ρίου, τό Παγκυδηραϊκόν Τριπτωχής μας Πατρίδος. Είμαι εύ- ται ή λειτουργία έν τή Νήσφ ά- j νωτέρω καί άναγνωρίσαντες ούχΐ
ευεργεαιαι τάς οποίας προσφέ- φύλλειον Νοσοκομεΐον 0ά όλο- Αύστραλίας. Ειίς τήν φωτογραφίαν φαίνεται έξ άριστερών πρός τά δεξιά
Ό Συνασπισμός τών ζωτικών γνώμων εις τήν λαμπράν αύτήν γρονομίας. Ό κ. Διευθυντής τής! άπλώς τήν ορθότητα καί σοβαρει εις τόν πληθυσμον της νή- κληρώση την εύεργετικήν του ό κ. Σ τι Ορος Μ. Κορωναΐος, ή χαρμτωμένη μικρή ' Ελένη Σ. Κορωναί:υ καί ή δυνάμεων τής Νήσου είναι άπαί- τών 'Ηνωμένων 'Εκκλησιών
Όρ- Υποδιοΐκησίώς Χωροφυλακής θί- i ρότητα, άλλά καΐ τό μέγα ένδίασου είναι αξιόλογοι. Τ α πρώ- δράσιν είς όλους τούς τομείς κυρία 'Ηρώ Σ. Κορωναίου κρατούσα ΐτό Αγοράκι της Μηναν Σ. Κορωναΐον. τησίς και κα&ήκον. Καλώ τάς γάνωσιν, ή όποία έν τή ένώσει ξας τό ζήτημα τούτο έτόνΐσ|εν, δ-1 φέρον διά τήν προάγωγήν καΐ εύτ « δηματα τοΰ
Ό
κ.
ΣπΟρος
Μ.
Κορωναΐος
διατηρεί
άνθούσας
έπιχεφήσε.ΐς
είς
Σύδνευ
Κοινότητας προς δημιουργίαν καί κατορθώνει μεγάλα καί θαυμαστά τι ή λειτουργία άγρονομικής ύπη- j ημερίαν τής νήσου καί τού λαού
νεοπαγούς ι- της παροχής ιατρικής περιθάλκαι διακρίνεται διά τά εύγενή καί ψιλοτκχτρι&α αίσ&ήματά του
ενωσιν αΰτών είς ενα συνασπι- Εργα κοινωφελή καί άγαθοεργά, ρεσίας είναι κεφαλαιώδους σημαδρύματος, το όποιον έθεμελίω- ψεως.
σμόν, πρός μίαν και διά μίαν ει- νυν δέ έπείγεται νά πείριλάβη ε{ς σίας θιγομένης καΐ τιθεμένης έπί ούτής τού Σεβαιμιωτάτου Μητροπολίτου τής Ιεράς Μητροπόλεως
λικρινή συνεργασίαν. Ποιούμαι ^ν τό πιρόγραμμά της καί τά Κύθη» τάπητος
τής άξιοποιήΐσεως τής Κυθήρων Κου Μελετίου έξουσιοδοΕ Ι Χ
Τ Ο
Υ Ψ 0 2
T H U
τήν άξίοίΓοίησιν του Μυλοποτάτούτω εκκλησιν είς τά πατριωτι- ρα.
Νήσου άγροτικώς. Ό Σεβασμιώ- τοΰ|ν τήν Α. Σίΐβασμιότητα, όττως
μου. Άττευθύνοιμεν είς τόν κ.
αποστολής
Τ Ω Ν
κά καί ευγενή αισθήματα τών
τατος εύχαριοττήσας τόν κ. Διο·.- έκπροσωπήση τήν Νήσον καΐ τόν
"Ενωσιν
ζητώ,
συνασπκημον
γυΠράεδρον τής Κοινότητος ¡καί
Προέδρων τών
Κοινοτήτων κ «·
Ο τ α ν Θελησου,ν ν ά S p c o o u v α ί
«ητήν υπόδιοικιήσεως Χωροφυλα- Λαον αύτής καί έπιδιώξη τήν ί
Κοινοτικών Συμβούλων καί άνα- ρεύω, ένότητα, όμόνοιαν καί ά- κής Κυθήρων άνεφέρθη
είς τάς κανοποίησιν όλων τών έρευνηθέν« Ρ ο τ η κ α Ι ύ π η ρ ε σ ί α ι , τ τ ο λ λ ά δ ύ ν α ν - είς δ λ ους τους παράγοντας του
γάπην. Καταθέσωμεν τάς μικρογ
ρ
α
ι
κ
ο
ύ
Μυλοποτόιμου,
καμένω ρογδαίαν καί συν^ονισμέέτη·ηελέσουν. Κ α ί δ ι ά ν ά
διαφοράς καί άναθέσωμεν αάτάς μεγάλας καταστροφάς έκ πυρκαϊ- των θεμάτων λύσιν και διευθέτηθώς
καί
είς
τους
έντολοδόχους
νην ένέργειαν. Ποιούμαι εκκλησιν
κινηβουν π ρ ο ς ά μ ε σ ο ν δ ρ ά σ ι ν , δέν
είς τάς χείρας τής άγάπη ς καί ων, αί όποίαι είναι ούχί τυχαία ι, σιν έντός τών ύγιών άπόψεων, δς
τοϋ έργου, θερμή ν οϋοταοιν, δ(ΐίς τους κ. Διδασκάλους, τά μίΧ Ρ ^ ι α ζ ε τ α ι τταρά ν ά ύττόίριχονν εττϊ
άς έμπιστευθώμεν τάς δ,ιευθετή άλλά μεμελετημένοι έμπρησμοί. μετά τόοτης πειστικότητος καί
ττως έπιληφθουν μετά σπουδής
γάλ κ αυτά άναμορφωτικά καί
**Φ<*λης coüTov ανβρωττοι
owaiσεις
αΰτών εις τάς θείκάς της Δέν παρέλειψεν ό Σεβασμιώτατος σαφηνίείας άνέπτυξε καΐ έξέθεσεν.
καί ένδ αφέ,ροντος τής ένάρξεπαραγωγικά πνευματικά
κεφά- χείρας Ή ^νωσις, ή ένότης ή ά· νά εϊπη ότι είς μίαν Β<τ<χ<τιν με- Διαβειβαιούσιι τήν Α. Σ^βασμίό<^ανομ,νοι είς δλην του την £*ταα>ς
τών
οχετικόον
έργαοιών
διά
C , V
Τ ο
λαια της Νήσου παρ' έκάστη Κοι- διάσποστος, καί όμόνοια καί τ ταξύ Ποταμού—Καραβά άνευρέθη τητα, ότι ό Λαός τής Νήσου καί
κ α θ ή κ ο ν τ ίο ν ττρδς έκιττλήτήν ταχείίαν
ττρ αγματοπο ίησ ιν
νότητι, δπως 6οηθ«ϊσωσι καί άνα- μία καί ομόφωνος γνώμη θά άνα- πλήρη,ς βενζίνης φιάλη. Τούτο ά- αύτοΐ οί άπόδημοι προσατΐενί<ξουΡ ω σ ι ν τ ώ ν ο κοιτών έφ' ο υ ς έ τ ά του ωραίου έργου, το δποΐον
λάβωσίν πρωτοδουλίαν καί γίνω- δημιουργήίσωσι τά Κύθηρα
στυνομικώς μαρτυρουμενον βέβαι- σι μετά βαθύτατου σεβασμού είς
Χ%κχν,
-προς έ ξ ^ τ η ρ ε τ η σ ι ν
της
τοολύ θά ουντελέση. glc τήν πρό
σΐιν οί πρωτοπόροι «ίς τό μέγα
οι ότι ή έκεϊ λοεβούσα χώραν πυρ- τό πρόσωπον Αΰτού, ώς τόν μόκοινωνίας κ α ί τ « ν μΐλών της.
Αοδον του χωρίου των.
αϋτό ξεκίνημα τής Νήσου προς άκαϊά ήτο έμπησμός, ήθέλησε δέ νον πού ήδύνοττό ποτε ό Λαός αύττοϊνειξ,ς π ε ρ ί τ ρ α ν ο ς ή δ ι ά σ ω σ ι ς
κ.
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0
τ
ναμόρφωσιν τών δυνάμεων αΰτής.
νά μή άποκρύψη τήν πολλαχόθεν τής νά περκβάλη μέ απόλυτον έμη ς ζωής τ ή ς Κ υ θ η ρ ί α ς ν ί α ς μέ
ΝΑ ΤΟΠΟ<3ΪΤΓΗ©Η
Ίην ε
ύποστηριζομένην γνώμην, ότι αί πιστοσύνην καΐ άναθέση καΐ έ?μΠοιούμαι εκκλησιν πρός τούς αΐ> " ο · ρ ο ν άττοατολην ά ν τ ι τ ε τ α Άχολούθως ό γεωπόνος χ. ΚαλI X P O K H P Y S
πλείσται συμβαίνουσα ι πυρικαϊαί ττιστευθή τήν ζωήν καί άνάπτυξι ν
δεσιμωτά-ους 'Ιερείς, 'Εφημέριους
νικου ορρού δι' άεροττλάνου
είς
λίγερος άνέγνωσ|ε καί άνέπτυξΐ
είναι έμπρησμοί. Έσημείωσιεν δέ καΐ προάγωγήν καί πρόοδο ν αύτής Νήσου, δπως άναλάβωσιν τήν
Τ
^ ο ν . " Ε π ε ι τ α άττο τ ο τ η λ ε ,
Μάς γράψει ό σημ-ττολίτης κ. Ε.
τό ΰπό έκτέλεσιν πρόγροομιμα Ερκαί είπεν ότι είναι κακή ή άντίλη- τής έφ' όλων τών τομέων αύτής.
σημαίαν
τοΰ
πολιτισμού
και
έμΥΡΟφνμμ ^ί) · Σ|ε&αα,μ,ιωτάτοι; Κο]6ιέρης δτι εις τήν λειτουργίαν
γων γεωργικής ύφής καί έδέχ?η
καθ' ήν οί Βεβαιούσι τήν Α. Σεβασμιότητα,
φονίσωσι καί έμφανίζωσιν αυτήν παρατηρήσεις και συμπληρώσεις ψις καΐ έιπίιζημ ία,
Μ η τ ρ ο τ π ο Χ ί τ ο υ Κ υ θ ή ρ ω ν κ. Μ ε λ ε - τήν όττοίαν ¿τέλεσαν, έπτϊ τη εορέπί τών έπάλξεων όλων τών το. άκο'υων τάς γνώμας καί ύποδεί γνωρίζοντες τούς έμπρηστάς άπο- ότι είς τόν πλευρόν του ευρίσκετ ί ο υ ττιρ,φς τ η ν ί π τ ο υ ρ γ ά ν τ η ς Π ρ ο - τή .τού 'Αγίου Εύ&υμίου, οί έν
Στιγμιότυπον άπό τούς εύτυχκίς γάμους τού κ. Μύρωνος Ν. Άνδρονίικου
ν ο , α
είς τον μετά τής Μαρίας Μ. Γαλανάκη, οί ύποΐοι έτελέσ&ησαν τήν 18ην Νοεμβρίου μέων τής ζωής τ ής Νήσου πλη- ξεις, συστάσεις καί συμπληρώσεις κρύπτοσίν αΰτούς, 'ίνα μή δήθεν ται τό όλον τού Λαού της Νήσου».
^ κυρίαν Α ί ν α ν Π ,
Τ σ α λ δ α - ΠειραιεΪ Γαλαξειδιώται
καταστραφώσΐν ούτοι παραδιδόσίον τών κοινοτικών
άρχόντων τών κ. κ. Συνέδρων.
ίερον
ναον
τη
ς
Παναγίας
ΜυρτιW / ή κρατική μηχανή
έκινήθη
1956 είς τόν Ιερόν ναόν τής Μυρτίδιωτίσσης Νέου Φαλήρ>ου μέ πα;ράνυμφον
Τό άνωτέρω ψήφεσμα υπέγραιμενοι είς την άστυνομίαν. ΟΟτοι
τοΟ Σχολείου καί της Οικογενείείς Νέον Φάληρο· ν, τόν κ. Ν. Γαλχνάκην, β,είον τής νύμφης.
^αστηρίως.
Α ι υττηρςισίαι τ ο ύ διωτίσσης,
Είς τούς γάμους παρέστησαν
ψα
ν όλοι όσοι παρέστησαν εις
Ό
κ.
Κάλλίγερος
παρεκλήθη,
λησμονούσιν
ότι
οί
έμπρησταΐ
κα6
Μακαριώτ^ατος άπαντες οί Άντ-κυβήριοι Αθηνών —- Πειραιώς,μέ έπικεφαλής τόν άκούρα- ας.
Τ-ττουργείου, νου Γ ε ν ι κ ο ύ 'ETTITL- τ.αρευρέβη
Συνέλευσιν
Παραλλήλως όψείλομεν νά όρ- όπως καταΐστρώση τό τελικόν πρό- ταστρέφουσι μεγάλας περιουσίας τήν Παγκυθηραΐκήν
Σ τ ρ ο τ τ ο ύ , τ ο ΰ Γ ε ν ι κ ο ύ Έ τ τ ι - Άρχιεττίσκοττος 'Αθηνών και πά- στον πρόεδρον τής 'Ενώσεως τών 'Απανταχού Άντίκυθηρίων « Ό "Αγιος
γραμμα, βάσει τού όποιου ό Σε και ριπ ουσιν ¡είς τήν δυστυχίαν τής 20ής 'Ιανουαρίου.
γανωθώμεν
γεωργικώς,
άγροτικώς,
σης
'Ελλάδος
κ.
Δωρό6|εος,
δσιις
τελειου ' Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς και ;ο0
ΑεΜύρων» κ. Νικόλαον Βενιέρην,
Πρός πραγματοποίησιν τών έμίλ ι σσοκομ ικώς,
κτηνοτροφίκώς, βασμιώτατσς άνεδέχθη, Τνα κάμη καί συμφοράν οικογενείας, πού άΡ ο δ ρ ο μ ί ο υ ' Ε λ ε υ σ ί ν α ς έ κ ι ν η τ ο τ τ ο ι η - καί έκήρι/ξε τον θάον λόγον μέ
τήν εκθεσιν αύτοΰ είς τόν άνα- πέζων άπό τά έλαι άδενδρα πού ξαγγίελθέιντων
είς τό Συνέδριον
δενδροκομικώς είς συνεταιρισμούς
ϋ η α α ν ¿ π τ ο τ ε λ ι ε σ μ α τ ι κ ώ ς κ α ί ή ζ ω ή έιμιτνει/σμένην οίμιλίσν, τήν όποίμένοντα αύτήν, ώς άνω μνησθέν- τούς άπετεφρώθήοταν, άπό τάς έγ- πρόκειται, κατά τάς πληροφορίας
καί συνασπισμούς συνεταιρισμών
της άτυχούς νέας έσώθη.
Ά ξ ι ζ ε ι αν μέ κατάνιξιιν παρηκολούθησε τό
τα Διεθνή 'Οργοονισμόν συνερ- καταστάσεις των τάς άγροτικάς, μας, νά άφιχθή είς 'Αθήνας, καεκκλησίασμα, τό οπρός άνάληψιν είς χείρας αΰτών
Γ ® * 6 κ α ι ν ό ς , ί ς τ ο ν Μ η τ ρ ο τ τ ο λ ί - πυκνότατο ν
γασίας καί άλλήλοβοηθείας τών τάς όποίας ή κακότης τοΰ έμπρη- τά τάς άρχάς Φεβρουαρίου ό Σεποίον
έπειδή
δεν
εχΐΐ
ό
ναός
ιετής
ζωής
τής
νήσου
άπό
τών
άμ « ? / TTOU έ π ε κ α λ έ σ θ η τ ή ν ά ' Εκκλησιών.
Μητροπολίτης
κ.
στού άπετέφρωσεν! Ή λειτουργία βασμιώτατος
πόψεων καί τών μεγάλων αΰτών
(μ«θΛ>ν « p o i ^ m f r έ τ τ έ μ ΐ β α σ ι ν ,
τ ή ς ροκήρυκα, σπανίως παρακολουθεί
Μ:Λίε/τιος όστις καί θά προβή
τοΟ
κ.
ΠΑΝ.
ΦΥΛΛΗ
τής
άγρονομίας
είναι
τό
έτερον
τομέων τής προαγωγής καί άνα^ Ρ Υ ο ύ
Π ρ ο ν ο ί α ς κ . Α ί ν α ς I I . θείον κήρυγμα. Και αί μέν άρεΗ ΠΑΤΙΡίΙ ΚΕΙΙΟ Σ ΣΧΟΛΗ
σκέλος της προσπα€|είας πρός ά- είς σχετικά διαβήματα πρός τόν
ταί του Προκαθημένου της Ελληΐοοολδόφη κ α ί
«Ας α λ ο υ ς
τούς
Β'
άλλο ίστορικώτατο μέρος τοΟ 'Ελ- τττύξεως καί άξιοποιήσεως τώνκ άI ξιοποίησιν τής Νήσου άγροτικώς, Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως καΐ
νικής
'Εκκλησίας
καί
ιδία
ή
ιύ·
ναπτυκτέων
και
άξιοποιητέων
αί
ώΡμοδίους.
" Ο λ ο ι έ σ τ ά θ η σ α ν είς
Σέ προηγούμενο σημείωμα μου, ληνικού χώρου, νά πάη έκεϊ νά
Ή άγρονομία τους άρμόδίους υπουργούς.
Ό Σεβασμιώτατος
κατέδειξε γεωργικώς κλπ.
φράδειά του, 6 ωραίος τρόπος μέ
το
τής άιτοστολής των.
μέ τόν ίδιο τίτλο, εΐχα ύποσχεθή, δημιουργήση τό Διεθνές Πνευμα- έικμεταλλευτέω,ν έν αΰτή.
τήν σπουδαιότητα πού Εχει ή έν λειτουργεί, ώς λειτουργεί ή Χωτόν όποιον έρμη,νιιύει
τά β)εΐα
νά πληροφορήσω τους συμπατριώ- τικά Κέντρο. . . Οί ευθύνες μας
Καραβά
Πατρίκειος
Γεωργική ροφυλακή και είναι δημοσία ύπηΡέματα, κατορθωνων
όχι μόνον
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟιΙΗΣΙΣ
ΝΕΟΣ ΙΕΡΕΥΣ
τες μου, σχΐΐτίικά μέ τήν προοπτι- λοιπόν είναι πολύ
μεγαλύτερες
Σχολή διά τήν προάγωγήν τής νή- ρβσία άμειβομένή άπό τό Κράνά
συγκίνηση
τό
άκροατήριον
άλ« Ε Ν Ώ Ν
Μ Υ Λ Ο , Π Ο Τ Α Μ Ο Υ
κή τοΟ Συνδέσμου 'Ελλήνων Λο- άττ' ο ι νομίζομε. "Ας δούμε τά
τος.
οου γεωργικώς και μάλισ α έν
λά καί νά τού ένσταλάξη ιίς τή ν
Ό Σεδασμιώτατος προβαίνων
γοτεχνών, γιά ιμιιά γρήγορη άξιο- Μακρυκ'ύδηρα σάν μέρος
βέβαια
Πληροφορούμ|εθα ότι ύπό του
συνοφείςι πρός την μεγάλην αύ·"ήν
εϊΧα^εν
εΪΓ
αναγγείλει ικαρδίαν τάς έντολάς του Χριστού, ποίησι τών Μαι<ρυκυ&ήι;ων.
Τό ενδιαφέρον
* Ο Σ ειβασμ ιώτατο ς ηΰχαρ ί σ τη- Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυτων ύπέρ της ποττρίδας μας κοι- περαϋέρω' .είπε:
προσπάθειαν.
είναι είς όλους γνωοταί, ιδιαιτέ1ΐ
μου
διά
τήν
νήσον
είναι
μέγα.
σε
τούς
συνέδρους
διά
τήν
συμι·
α , Ρ°Π>ο6μενθν
φυλλον ρως δε είς τους Κυβηρίους οί οΚατά πληροφορίες μου ό ΣΕΛ, νωφελών έργων, άλλά σάν ούτι αΉ Συνέλ|ευαΐς παρεκάλεσε τόν
θήρων κ. Μελετίου έχειροτονήθη
ί · 3 ι σ τ α έ ν Αμερική έγκα
στικό κι' όχι δευτερεύον, άφου δι Δέν ήλθον είς τήν νήσον 'ίνα άνα- Σεβ ισμιώτατον, δπως άσκηση τήν παράστασίν αΰτών καΐ πλήρη καποίοι είχαν επί ετη τήν εύτυχίαν έντός τών ή μερών θέλ-ΐ προβή είς
τανόησιν είς τό θέμα τής άξιο- εις ί«ρέα καΐ έτοποθετήθή έφημέκ. Παναγιώτ. Σαρα
αυτού έξασφαλ ίζομε τήν αιωνία παυθώ. Ήλθον διά νά έργασθώ. πάσαν αΰτού έπιρροήν, όπως
δυο,
πάρα
πολύ
ούσιαστικές
ένά έχουν ώς 'Αρχιερέα TCV Μθτ
νέργειες σχετικές μέ τό νησί του. δ;αφήμησί μας έ'ωρεάν κι' άφοί Νά γίνω συμπαραστάτης είς τήν Σχολή αϋτη έπανάλάβη τήν λει- ποιήσεως τής νήσου καΐ προβαί- ριος είς Καλοκαιρινές καΐ ΜυρτίΚΓ;
οελλαρια, ώς Π Ρ Ώ Τ Η Σ καριώτατον κ. Δωρόθεον. Εκείνο Ή πρώτη είναι τό άνοιγμα περιέχει καί ύλικά όφέλη.
ζωην σας έφ' δλων τών τομέων
νων πίεραιτέρω είπεν, ότι αί μέ- δια ό αίδεσίμώτατος κ. Μελέτιτήν κρατικήν
που πρέπει, επί τή εάχαιρίφ αύαύτής. Ή άξιοποίησι ς τής νήσου τουργίαν της με
ΑΡΣΙΝ διά τήν άνέγερσιυ ξενώνος
ριμναί του αύτοζΐ συνοψίζουσι τό ος Κλεουδης.
Εζδίικιε.'
ΰ
Λογαρισο(μοΰ
άξιεποιήτη, νά ύπαμνησθή, είναι ή ελλειΙΖ το Μυλοατόταμσν, τό όιποΐον
ΠΑΝ. ΦΥΛΛΗΣ
άπετέλεσε τό πρώτον μου μέλη μέριμναν καί στοργήν τής ΚυΙβίερ
οεως τών Μακιρυκυθηρων εις τήν
Συγικιεν,τρωνει
μα. Άπό του 'Ιουνίου λήγοντος νήσεως πρός τήιν Νήσον μας.
ΤΌ μεγαλ'ύτιερον ψις ίεροκήρυκος είς τόν ναόν. Δέν Τράπεζα καί ή άλλη εΐναι ή δηάμφιβάλλομιν δτι ή 'Αρχιεπισκοκατέστρωσα
τό σχέδιόν μου. Δέν
" O U P I O T I K Ö V ένδιαφέρον τής Μήμιουργία
Ειδικής
Έπιροπης
γιά
ΤΟ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟΙ
πή 'Αθηνών θά σπεύση νά κάλυψη
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ώμίλησα, διότι συνηθίζω νά έρ^ « Ί Τ Ο Ι Δ,μως παρήλθεν
τήν
άξιοποίησι.
Ώς
μέλη
τής
ΕΙΣ
Λ
Ο
ΓΟ0ΕΤI
AN
I
k
Α
τό υπάρχον κενόν, ¿Sema νά μην
γάζωιμαι
πολύ
καί
νά
όμιλώ
όλίΤΚ
Ι_
Χ
^ Ό^
ΤΉΝ ήμέραν
'Επιτροπής φέρονται, έπίτιμα μεν
Θέμα συναφές
έθεωρήθη υπό
γον. 'Όργωσα και όργώνω τήν
^ΠΣ «ιτοσταλής ,Τό έργον δέν άποτελή ε)<τσκτον γεγονός, τό
Μακάριώιατος 'Αρχιεπίσκοπος
ΝΤΑΜΠΟ Αυστραλίας,
'Ιαίθεΐον
κήρυγμα
είς
τήν
ΜυρτιδιώΠραγματι, ό -κ. Κασιμάτης,
νυχθημερόν. τής Συνελεύσεως ή λειτουργία έν
ΠΡχισεν όϋκόιμη, Π Α Ρ Ά τήν μεγάΛΟΓΟΟΕΤΙ ANIKA,
'Ιανουά- νήσον πνευματικώς
'Αθηνών
καί
πάσης
'Ελλάδος
κ.
τή Νήσφ ένός αύτοτελούς πρα- νουάριος. (Έίκτάκτου συνεργό,
L σπουδαιότητα ΠΟΎ έχει
διά τ ισσαν Νέου Φαλήρου.
Δωρό€ΐϊος Κοταρας, ώς Πρόεδρος, ριος, { ιού άντοποκριτοΟ μας).— ©έλω τώρα νά όργώσω τήν νήσον κτορείου τής 'Αγροτικής Τραπέ- του ιμας). — Ό εύρισκάμενος ίμόίλις διέκρινε είς τήν δχθην 3
—4 δώόβκάιδες ύ^ροδίων έ'νευέπίτιμος άντιπρό,ίδρος ό Μητρο- "Ηρχισε καί εφέτος νά λειτουργή λαμβάνων είς χείρας μου κονττά
τάς ήιμέρας αύτάς είς τήν πόλιν σεν είς τούς άδελφούς Φατσέα
ζης πρός προάγωγήν τής γεωρ/ι
πολίτης Κυθήρων Μελέτιος, τα- τό Κατηχητικόν - Σχολείον Λογο- σας καί τό άρο'ρον, τήν άξίνην,
«Κυθηραί- να κυκιλώσουν
κής πολιτικής έν τή Νήσφ. 'Επη- μας διευθυντής της
τήν περιοχή ν,
κτικά δέ ώς Πρόεδρος ό 'Υπουρ- θετιανίκων, τό όποιον διευθύνεται τήν σβάρναν. Είμαι δέ ιΐς την εύνέθη ή κοοθόλου δράσις καί ένέρ- κής Δράσεως» κ. Ι ω ά ν ν η ς Σ . καί άιμέσως
έπραγματοττοίησε
γός κ. Γρηγόριος Κασιμάτης και άπό τόν άκουραστο,ν ιερέα κ. Ή- χάριστον θέσιν νά σάς άνακοινώσω τό προϊόν τώ|ν ένεργειών μου γεια τού λειτουργούντος ήδη Γρα- Κασίίμάπη,ς, έξηλθιεν είς ¡κυνη- τόν κλαισικόν του «ντοομπλέ».
αντιπρόεδροι οί κ.κ. Δ. Άλιπιράν- λίαν Χανιώτην.
καί προσκαλέσω όλους 'ίνα μέ 8ο- φείου καί ή έξυττηριετικότης τού νετικήν έκδραμήν είς τή,ν πέριξ
"Οσα έκ τών ύδρο&ύων διεΕ. Π. Μ
ΠΛΗ. BP. ΠΡύΤΟΨΑΛΤΗΣ
τας άνάγκην τής δοηθείας του και της, υφυπουργός Οικονομικών, καί
Διευθυντού καί άλλου προσωπικού τοΟ Πτάιμπο περιοχήν συναδιευ- σώθησαν άπό τις φονικώτατες
,ηθήσητε.
Ο',ά τουτι ήτο είς πάντας άγαπητός. Π. Βιαρόπουλος. Ώς τακτιίχά μέλη
αύ ου καΐ έξεφράισθη ή εύαρέσίκεΐα όιμενος drrrö τούς άδελφούς Φα- ντουφεκιές του δημοσιογράφου
φέρονται οί κορυφαίοι "Ελληνες
Θά σάς άναγνώσω 'έν έγγραΑπε&ίωσε τήν 11 ην
'Ιανουαρίου, Δ-ότι δέν ήσαν μόνον οί εύγενεΐς τρό- έργάται του Πνεύματος καί Κυ- Ευχαριστήρια
τής Γενικής αΰτής Π<χγκυθηραϊ- χσέα, Κωνσταντΐνον καί Πανα- ένέπεσαν ε ί ς τά «πυρά φραφο ν. "Αν θέλησε, προσέξατε το:
^κί,αν 89 έτών, ό Παναγιώτης ποι τκυ πού ύττοχρεώνουν άλλα καί ©ήριοι. Σ|χετική άνοικοίνωσι θά
κής Συνελ)εύσεως. Έξεφράσθη δε γιώτην.
γμού» των Φατσέη&ων καί έτσι
«Γενεύη τή 3η Δεκεμβρίου 1956
Τόν διακεκριμένον
ουμπατρ.ώτην
^"τοΟ Πρωτοψάλτης. Ό μεταστάς, αί συμ&ουλαί του καί τά άποφθέγμα- κάμη ό ϊδιος ό Σ.Ε.Λ. έπ' αύτών.
Οί ¿ντόπιοι
κυνηγοί
είχον τό κοπάΙδι τών δύστυχων πουή εύχή όπως τό έν Κυθήροις ΠραΣΐΐβοοσμιώτατσν
Μητροπολίτην
Κυτά
'του
καί
τό
χιούμορ
τ:υ
άκόμη
καί
ιατρόν κ. 'Αλέξανδρο ν
Μαρσέλλον
^ ^Υεννήθη είς Μητατα καί έγκα.κτορείον τής 'Αγροτικής Τραπέ- πληροφορήσει τόν κ. Κασιμάτην λιών 'κυριολεκτικώς
έδεκατίΕξ άλλου, εϊναι γνωστή ή άρ- χειρ:υργόν Ώ.Ρ.Λ.
εύχαριστώ θερ- θήρων Κύριον Μελέτιον, Κύθηρα. ζης Ελλάδος έξαρτάτάι καΐ συν- δτι είς τήν θέσιν «πηλορρήίχιτεοτά8η είς Ποταμόν άπό έ&δομηκον αύτά τά αύτοσχέδια ποιήματά του
σθη,
έδίδασκεν χίική πρέ©ίΐσΐς του Σ.Ε.Λ. γιά τήν μώς διότι χάρις είς τας φροντίδας Σέ&ασμιώτατε,
ια ς, ύπηρξεν έκ τών μεγαλυτέ- είς τά όποια έν πολλοίς
αλλάσσεται άπ' εύθείας έκ Πει- α» άφθονου ν οί πάπιες καί τόΕίς τήν ιδίαν δμως περιοχήν
Ή κ. Πέτρου Κρούγκί,ρ μέ έτου άφ' ένός καί τήν έξαίρετον έπιΡ«ν ¿μπόρων τής νήσου, δραστήριος, καί έσατύριζε τά κοινωνικά ψεύδη. δωρεάν ¿«χώρησιν έπί της
ραιώς, έκ τού οποίου έξαρτάτάι σον έκεΐνος, δσον καί οί άιδελ- συνέπεσεν νά εύρίοκεται όμάς
Έ γ ώ ό όποιος παρηχολούβησα έπί I- χώρου, είς εκαστον της γης Κρά- στημονικήν του Ικανότητα
πληροφόρησεν
.
ότι
ένδιαφέρεσ&ε
άφ*
έτέ••^ος^ έξέχων παράγων του τόπ:υ,
ή Νήσος &:ε ύπαγομένη διοικητι- ψο! Φατοέα ίσχυρίζοντο δτι ή- έ ντόπιων κυνηγών καί ένώ ό ¡κ.
τος μέ τήν ΰποχρέωσιν άνοικο- μου, ή έγχε1ρησΐς τήν όποΐ,αν Οπίστην δι' ώρισμένας άγροτικάς έργσσίέίΓΓΟπ0'ί>0ς ε1ς διάφορα κοινωφελή τή τήν πολιτικών, τήν έΐμπορικήν καί
κον είς τόΐν Νομό ν 'Αττικής. 'Α- , σαν «ξεφτέρια» στό κυνήγι της Κασίιμάτης μ έ τήν -παρέα του
δομήσεως
όκει
έντός
τακνής
προκοινωνική ν δράσ;Ν ΊΟΟ Πρωτοψάλτη,
είς τήν έν Περαιεί
κΛίνικήν του ας, τάς όποιας έπιθυμείτε νά έκύδρο- μετέ&αιναν καμαρωτοί νά συίλή Ε χ ρ ^ ά τ ι σ ε δημοτικός σύμ&ου
νέθεσε
δέ ε'ις τόν Σεβασίμιώτατον κατηγορίας αύτής
αύτης τών
δύνομαι νά μαρτυρήσω μετά ποίου θνίσμίας τοΰ διά τούς Πνευματι- «"Αγιος Σπυρίδων» έξειλίχθη όμαλώ- τελέσητε είς τήν περιφέρειάν σας.
δίων.
ζ ΠοταμοΟ έπΐ σειράν ¿τών και έόπως
έν(εργήση
καΐ
άσκφη
την
λέξουν τά θηράματα, άναμένον
κούς του άνθρώπους άναλόγσυ τατα καί ταχύτατα.
'Επειδή μέχρι τουίδε δέν κα'έχομεν
οημάρχευσεν έττΐ πολλά έτη. Έβεμεδλην αΰτού έπιρροήν παρά τοις
Έιτέδησαν λοιπόν τής ποιλυσε- τες έπιδοκκμασίας καί τά διάκτιρίου.
ουδέν
έπίσιημον
στοιχιΐον
έκ
μέΕύχαριστώ Ομοίως καί ·τδ προ,σωΝαών τής Ίλαρ,ωτίρσης
όςρμοδίοις.
τών Αυστραλών
λους λιιμουζίνας του συμπατριώ- φορα δ κέϋ
ρους υμών, θά ήθέλωμεν νά σάς
Κα όπιν τών ώς άνω καί εφ' πικόν τής κλινι,χηι..
τίιν ^ τ ε σ Κ ΐ ύ α σ ε
ίδίαις δαπάναις
πόλεως συναδέλφων των, ήκουσαν άντιΌ ΣεβοοσμιώτατΟς άνεκοίνωσε του ικ. Μην« έκ τής
οσον
είναι
γνωστόν
δτι.
ή
ί
δ
έ
α
παρακαλέσωμεν,
δπως
μάς
άποΠ
Ποταμού — Τριψυλλιανίκων.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΦΑΤΣΕΑΣ
γέλωτας
είς τόν θέτως ήχηροτάτους
τών Μαχρυκυθήρων εΐναι άκατάλυστείλητε τό ταχύτερον ενα καλώς τό ζωηρόν ένδισφέρον πού έπιδει- Orange καί έφθασαν
^ροοδευτίκός και ευγενής πρός πάνΕύχαριστώ θερμότατα τόν κ. Γ,ρησυνοδευοιμένους άπό πικάντικα
ι;<νύει διά τό ζήτημα τούτο ή Α. υποδειχθέντα κυνηγότοπον.
τη, μιά καί, στηρίχτηκε α ήν 'Οέπεξειργοοσμένον
πρόγραμμα,
ΐνα
ς, ευΗργέτησε πολλούς καί γενι,χώς
Ό κ. Καοι,μάτης, προπορευ- κυνηγετιικά πειράγματα.
μορφιά, στην Άγάπη καί στϋ γοριον Πεαρόχειλον είς Αστόρια 'Α- τό μελετήσωμεν. 'Ελπίζομεν δτι Έξοχότης ό Υφυπουργός τών Οι^»ήΡξ® εύθύς τύπος καί άγνός π«ττριμερικής. τόν κ. Μηναν Πετρόχειλον,
Έ χ ρ ε ι ά σ θ η άρκετή ώρα, διά
όιμενος
«πουιλαριστά» κατά τήν
Πνεύμα (στοιχεία ώς γνωστό «αί
ίσως δυνηθώμεν νά σάς έπισκι- κονομικών κ. Δημ. Άλιμπράντης,
της. Τόση ήτο ή άγάπη του διά τδν
ε [ς Καναδών, τήιν κ. Μαρίαν Παυλάνά διαπίστωση ή παρέα τών
κυνηγετυκήν
ψρααεολογίαν,
έόστις
ποορακολουθεί
καΐ
ένεργεϊ
ά
τρία
άκατάλυτα),
θαρρώ
πώς
φθώμίεν,
ίνα
καί
έκ
τοΟ
σύνεγγυς
Κα1 Χατήγειτο έκ Μητάτ!Γ Λ μ 0 ν '
ίΐμεΐς οί Κυθηρίοι θά είμαστε ά- κη, είς Άστόρια 'Αμερικής, τόν κ άντιληφθώμεν τάς διαφόρους ά- ήδη διά τήν σύστασίν Πρακτοιρεί- σταμάτηρε όπισθεν μιας «άκο- ξεφτεριών είς τό κυνήγι τών ύν™.-' ώσΤ£ έ ν
άκόμη εύρισχόμεπαρά τήν δχ|θην τής δροδίων δτι διέν εΐχαν φανή ισυγχώιρητοι έναντι της 'Ιστορίας Δημήτριον Παυλάκην καί τήν κ. Είρή- νάγκας σας. Κατόπιν τούτων, πα- ου ΑΤΕ έν Κυθήροις αύτοτελούς. νιζέας»
ος συνέταξ,εν ποίημα διά τόν Π ταπρώτης λίμνης καί έμπλεως κυ- κανοί νά ξεχωρίσουν τις πάπυες
καί τών άπογόνων μας, αν έξα- νην Παυλάκη διά τήν άποστολήν σεΐ ρακαλουμεν θερμώς, δπως μάς ¿«Γ
• ι
τί|ν
έντ:
κ
λήν νά 4'ναγνωαθη
κατώπττεαε άπό τούς «δορθακοπνίχτες».
κολου&ήσωμε νά είμαστε μουδια- par Λνεσεων. θ ά τούς είμαι πάντοτε θέσητε λεπτομερώς, έλληνίστί ή ΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ νηγετιικου μένους,
ΚΙΪ&είαν τθυ · Η· ποίημα Ιχει
ώ
Ό συΐμπατριώτης
κ. ' I ωάντήν περιοχήν, ένώ οί άδ^ιλφοί
σμένοι καί νά φαΐνώμασ ε σάν εύννώμων
ΚΑΙ Η ΑΓΡΟΝΟίΜΙΑ
γερμανιστί,
τό
είδος
τής
έργααί"ΐής: «Ποταμέ μου άγαπημένε, σ
fiYATT. ΜΟΥΛΟΣ
Φατσέα,
άνέμενον τό σύνθημα νης Έ,μμ. Καλλίγερος, γνωστόν
αδιάφοροι μπροστά στη μ'.εγαλ: ιας
πού
Εχετε
ύπ'
όψιν
σας
νά
έκ
<*Υαι»0σα έγώ πολύ μά ή ζωη τίλε.ι
καί αύτός ξεφτέρι του ντουφεώδη ούτή δημιουργία τής οποίας
Ό αγροτικός κόσμος τής Νήτ του «άρχηγου».
τίλέσητε, τά ύλιΧά τά όποια θά
νει Κσ1 'τώ
σ&ήνει καΙ λειώκιου ό όποιος δέν είχε μεταδή
τά ηθικά καί οικονομικά οφέλη
^
ή ψυχΐή άναχωρεΐ, σέ μιά «μετά του κ. Κασιμάτη είς τό
διοεγράφονται, ύττέρ τών Κυθήρων, θάνατοι
; ωσττ1 ^
έκεϊ) πού ώ θεός διατάσκυνήγιον,
όπότε άσφοολώς θά
καβαρω'ατα. "Ας άφίσωμε τις
— Άπεβίωσεν είς Κεραμουτό ή 'Ε61 ^ ουναχβοϋ,με δλοι>.
συνεπλήρωνε
τόν
άφανιομόν
μεμψιμοιρίες καί τόν άπαίσιο το· λένη Αεοντσίνη έτών 89.
Η «ΊδεΙα τοΟ μεταστάντος έτετών πελεκάνων, έσπευσε χαψεπικϊσμό μας. "Ας δούμε τά Κύθη
λ.
— Άπεόίωσεν είς Λειβάδι ή Μακάκως νά δια&ώση τό γεγονός
ρα σάν σύνολο κ»' όχι μερικώς ρία Τζάνε ή Παστέλα έτών
πάνδημος, -ολη ή νήοος έ&ρή
100
είς όλόικληρον τήν Κυθηραϊκήν
ΑΓ* τί>ν «^ώλειαν τ;0 έπ'.λέκτου Κυ πά&ους ήσκει τά> τρία αύτά λειτουργή ιοαί κάτω άκό τό πρίσμα τών το- Γαίαν εχοι έλαφράν.
παροιικίαν τής Αύστραλίας.
^Ρίου. Κατά τήν κηδεϋαν. ό τέως ματα, ύπηρέτει πεισμόνως τάς Ιδέας πικών συμφέρον:ών κι' άς άφίσω·
I. Γ. Τρα&ασάρος
«οω^υττής κ . Π Τσίτσίλιας άπεχιιρε- του καί έχαιρε διά τά καλά Ιργα !μί3 τις άναβολές. 'Η ευκαιρία είΣυνιστώιμίν εις τούς σαμπα— Άπε&ίωσεν είς Πιειραιά ό Χαο
τόν ιεκρόν μέ τδν έξης λόγον: "Ενας τοιοΟτος παράγων ήσκησε ση ναι μοναδική. Ή Τυχη μάς χτυ- ράλοαμπος Δηλαδέρης έκ KapaSâ έτριώτας κυνηγούς τής Αύστρα«Σπανίως «ι μ ι κ ρ α 1 κοινωνίαι συ- μαντική ν έπίδρασιν έπΐ της έποχής πησε τήν πόρτα στά Μωκρυκυθη
λίας νά διοργανώνουν μέν έκτών 70, συνταξιούχος.
^υουν είς
έξαιρετίκούς, του »αί βνήσκων ήξ:ώ»η νά ίδή τό ρα. "Ας τήν άνοίξωιμε χωρίς διδρομάς κυνηγετικάς καί νά
'Απεδίωσεν είς 'Αθήνας ό Ί ω
. ^ « ο ύ ς κ α ι έθνικούς παράγοντας έργον του συνεχιζόμενον άπό άξια σταγμούς. Προχθές άκόμη ό Σ ΕΛ
προσκαλούν τόν κ. Κασιμάτην,
άννης Κασί|μά?της ή Καφετζής έτών
.
«ηκχνίως άναδείκνύονται ά- αύτοΰ τέκνα. Ή κοινωνία Ποταμού είχε τήν ε&δοιμη πρόσκλησι άπό
άς
φροντίζουν διμως προηγοο62 άπό τό χωρίον Δρυμώνα.
„ τ ώ ν τίτλων αυτών δπως ό θανών θρηνούσα τήν άπτόλειάν τθυ δκκαίως
νως νά κρεμούν στό λαιμό τών
σ"ΙΜτολΙτης Παναγ. Βρ. Πρωτοψάλ
θηραμάτων πινακίδες μέ
τήν
τόν προπέμπει μετά τιμής καί σεβαΟΟτος «ζησεν είς έποχήν καθ· σμού είς τήν τελευταίαν του κατόι·
λέξιν «ικατάλληλον» ή «άκατάλ^ Ιί £&ν°ς
τήν πίστίν τοΟ κίαν. Αιωνία σου ή μνήμη Παναγιώ
ληλον».
Κρητός ουνηγέρθη όλόχληρον τη Πρωτοψάλτη».
KAI
^ άικκχαταπταβη είς τά φυλετιΦ. Α.
Έξ
άλλου, 6μμετρον άιποχαιρετι·
α του δρ,α. ΚαΙ ό Παν. Πρωτοψάλσμόν
πρός
τόν
μεταστάντα
άπηύθυνε.
ένεστερ [σΑη
τόν άγώνα αύτόν, κατά τήν κηδΙείαν ό Βρβττός Πρώτον
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
τοΟ ^ ^ έ ν έ Λ ν ε ε *
μορφή ψάλτης.
τδ
συμπληρώσει διετίας άπό
^«θίερίου Βενιζέλου, έγένε.το
&
Πρός τόύς υΙούς, τοΟ άποδιώ,^αντοΟ θανάτου του άλησμονήτου συμηαμ ο ς ^"αδός του καί κήρυξ. "Εκτο^
τ
τος, Κωνσταντΐνον, Γεώργιο ν καί θετριώττου Παναγιώτου ΦυροΟ ή σύζυΉ ρ \ α Μ ά / 3 ά ζ α · Τ Τ ι ά τ α τ ο ί χ ο υ
ΠΡΟΣΕΧΗΣ ΑΝΑΧΩ,ΡΗΣΙΣ
δνεΦ®ν τοΟ Π. ΠρωτοΙιλ^
όδωρον Π. Πρωτοψάλτη, Κωνσταντ*.
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Κατορθώματα Κυθηρίων Kuvnyöv cïç Αύστραλίαν
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V

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ ΠΕΝΘΗ

PENINSULAR & O R I E N T A L S. Ν. Co

ORIENT

^ Τ / 1 , ή κ«ινωνΙα, νά πλουτίοη
Ράτος καί νά ζήσουν εύτυχέστεζ 1 ^ «^Ρω^οι είς τήν Ελλάδα μας.
-ψάλτης Ιζησεν νά Τδη τό
δνι ,
του »ατά τό πλείστον έκπληΚα1
^
^
^ νευβη δσ^
^ Γ π
χρ. τ ί
ύη4ρ
Ξ
Ζ

νον καί Ποθητήν Μιχαλί'τση καί τ:ύς
λοιπούς συγγενείς του, ή «Κυθηρα.'κή

Δρδσις» άπευθύνει έγκάρδια συλλυπητήρια.
ΚΑΛΟΜΟΙΊΡΑ

Α.

ΚΟΜΗΜΟΥ

ΐ ! 1 έξωτερικάς της περίΤήν 28ην 'Ιανουαρίου 1957 άπ>
" ^ ^
έξηκολούβει μέ- βίωσε ν ¿ν 'Αθήναις καί έκηδεάθη σε,
ζωΠί του τόν άγώνά μναπρεπώς ή σεβαστή Καλομοίρα χήΙ Τ ^ ΤΟϋ
« - - ΐ τ ο ρα 'Αποστόλου ΚομηνοΟ, ήλικίας 80

έτών, προσφιλής μήτηρ τής κυρίας
Μοττούλας συζύγου Θεοδώρου Άρχοντής μετο^^ΓΤ τ ό ν 6λέβΛ«>ν άνεμον τούλη, Προέδρου τής Κυθηραΐκής *Αξένας
^ κατοίκων είς δελφάτητος Πειραιώς — 'Αθηνών.
β*»*ος
Ή κηδεία τής μεταστάσης εγινεν
"? Π ^ ^ λ τ η ς , άνέκ τοΟ Ιερού ναοΟ τοΟ Α' Νεκροταζ 'Τ°ύς
τ Ρ 6πο »ς "τ«»
πρόο
φείου τής δέ νεκρωσίμου
Ακολουίθηευ€| ε πάν^νΤας
^^Ρεωτίκώτατος
ό πανοσ.
ΑρχιμανΡβ'ήση Β ι Π Γ "
νά έξυπη- θίας προέστη
παντός τρόπου τους Ιχον- δρίτης κ. Γαβριήλ Καλοκαιρινός.
τοο η

Ζ

^

^

μαρασμόν

5 * STADIUM ST. 5

mTPMiu
Υ)Κ S T R A T H Ε D E N
ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΛΑΔΟΣ

τ6

LINE

Κ ο β μ η μ α τ α

(23.000 τόννων)

¿ i e n c h

ΕΚ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΠΡΛΤΗ ΕΒΔΟΜΑΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΝΑΧΛΡΗΣΙΣ Ε Ξ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
Ιην ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΣ ΕΝΤΟΣ 2Vi ΗΜΕΡΩΝ
ΦΘΗΝΑ I ΤΙΜΑΙ ΠΡΩΤΗΣ Θ Ε Σ Ε Ω Σ Ε Ι Σ
ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕIΑ
Διά περισσοτέρας

πληροφορίας καΐ έκδοσιν

: Ρ ο Λ η κ α

Μπιζουτιερν>

Ψωμιέρε$-Χαλκινοιΐηάρ$υρα

ϊ ν ά ν μ α β ι α ι ζ ζ ζ ι

'¿ρ$οχαρα*Μπ)ούζ€ά>

'CôàpïïôtMavâfàta

άποταθήτε είς τούς Γ Ε Ν ΙίΚΟΥ Σ ANT IΠ Ρ Ο Σ ΩΠΟΥ Σ

'

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ϋ

Λ

Ε

Λ

Φ

Ο

Υ

Χ

Α Α Α Μ

Σωτηρος 2 Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ . Τηλέφ. 41.235 καί 471.020
και εις τ ά Ανεγνωρισμένα
γραφεία
ταξιδίων.

Μ

Η

Ν

Α

ί

Σ
Σ Τ Α Δ / Ο Υ

γος αύτοΰ έρίτιμος κυρία Κυριακούλα Π. ΦυροΟ, έτέλεσεν μνημόσυνο-^
ύπέρ άναιταύσεως -τής ψυχής τόΰ. Τό
μνημάσυνον έτελέσθη είς Σύδνεί) Αύστραλίας.

' L g a p o d f i m - k t i p o n n ^ a

! £ \ λ η ν ι κ α ϊ

εισιτηρίων

- T i a m w m a

5

-

Λ

τ η λ :

2f-60S

MaMtTTo
Α Θ Η Ν Α Ι % Q.Tgoupnpftç
τη»: 968<|Ο4

Ή διεύθυνσις
του Ε σ τ ι α τ ο ρ ί ο υ
« Ï 1 C M T P I B A W I »
Σας εύχαριστεί θερμότατα;
διά τήν προτίμησίν σας καΐ
τήν ύποστήριξιν -rtjv όποίαν
τής παρέχετε έστιαζόμενοι ¡
είς τό Έστιατόριον
« Χ Κ · Μ Τ Ρ Ι Β Α Μ Ι »
Θεμιστοκλέους 5
Τηλ. 2 7 - 7 3 6

«ΚΥΦΗΡΑΤΚΗ ΔΡΑΣ IS*

Ο ΧΟΓΟΣ ΤΗΣ ΚΥΘΗΡΛΊ'ΚΗΣ ΑΛΕΑΦΟΤΗΤΟΣ ΣΥΑΝΕ'Υ" m m Η ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ tin TUN ΤΒΠΟΓΡΑΦΗΪΙΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΤΟΜΗΣΗ Η ΚΙΝΗΣ1Σ ΤΟΥ ΠΑΓΚΥΘΠΡΑ'ΓΚΟΪ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
7ΗΣ ΟΙΚΟΠΕΑΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΟΣΙ9Υ ΚΥ8ΗΡΑΊΚ0Υ Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ΛΠΟ ΤΟΝ ΕΓΚΛΙΙΜΙΟΝ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Σ Υ ΔΝ·Ε' Υ* Αυστ ραλίας, Δεκέμδριος
(του
ανταποκριτού
μας),— Ή ένταυθα Κυθηιραϊκή
ΛΑ&λφότης, ώρψάνωσε την Κυριακή^ 30 Δεκεμβρίου μεγάλη ν
χορευτική ν έσπερίδα δοβεΐσαν
είς την εύρύχωρσν
αΐθουσαν
ί1<χντί>·κτ·ο·ν προς
ψυχαγωγίας
των μ|ί·\&> της και τών λοιπών
Κυθηρίων το6 Σ ύδνεϋ.· Ή χοροεσπερίς έστέψθη
ύπό πλήρους έττ τυχίας τάσου άπό οστοψ"εν συγκεντρώσεως
δσον και
άπο οίκονομική.ς πλευράς. Παρέστησαν υττέρ τους πεντακοσί
ους συμπατριώτας και επεκράτησε καθ* δλην την
εσπερίδα
πνε$μα πατριωτικής εγκαρδιότητας, Κατά την Ιναρξιν της
έσπερίδος, 6 γνωστός παράγων
της
παροικίας
κ. Σταμάτης
Μαρσέλλος επλεξε τό έγκώιμ ιόν του δ ά πρώτην φ^ράν έκλε•γέντος προέδρου της 'Λδελφότητος κ. Ν. Κασιμάτη, τον όποιον και παοουσίασεν είς τό
κοινόν έν'ώ ή αίθουσα έσείετο
άπο τά χειροκροτήματα. Ό κ.
. Κασιμάτης: 'φ4πτθξέ· : δι1 όλίγων
ιούς σκοπούς της Άδελφότητος
και ¿τόνισε ιδιαιτέρως την άνόγκην όπως ή Κυθηραϊκή.; παροικία Αυστραλίας
άπσκτήση
είς Σ άδνευ ιδίαν
στέγη ν δια
τάς κοσμικάς
συγκεντρώσεις
και τάς λοιπάς
κοινωνικάς
έκδηλώσεις των μελών της.
Ακολούθως ο κ. Νικόλαος ΚασιμάτΓης ηύχαρίστη,σεν δλους
τούς ουντρέξαντας δια την έπιτυχίαν της έσπερίδος καί τους
δωρητάς- των ώραίων άντικευμέ
νον δια τό λαχείον, τέλος δε
παρουσίασε πράς τό κοινόν τόν
εύριακαμενον ενταύθα ευεργέτη^ της νήσου « ^ ς κ. Παναγιώτης Κορωναϊον
ή Πουλάκην,
πρόεδρον της Έρανικής' Επι-

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ

k ï ï k l M

τροπής Λιμενοβραχίονος "Αγίας
Πελαγίας. Ό κ. Κορωναΐος άπηυ«&>·νε προς τούς συγκεντρω8έντας θερμόν χα ρετίσμόν τής
πατρίδος, .¿τόνισε την άνάγκην
άποπερατώσεως του Λιμενοβραχίονας καί έπεκαλέσθη την συνδίρομήν όλων διά την συνέχισιν
του έργου.
Άνεκοίνωσεν
έν
συνεχεία ό κ. Κορωναΐος την
συστασιν εις Σ ύδνεϋ Έρανικής
'Επιτροπής άπό τούς κ. κ. Νικάλαον ΓΤ. Λουράντσν, Σταμάτην Έ .
Μαρσέλλον,
Βρεττόν
Τσαουσην καί Εμμανουήλ 'Αλ
φιέρην, οϊτινες
και θα εργασθούν δ;ά τήν μεγαλυτέραν δυνατήν ύποστήιριξίν του
έργου
του λομενοδραχίονος.
Μετά τόν ¡κ. Κορωναιον ήρχιαεν ό χορός όστις καί πάρετάθη πέραν του μεσονυκτίου, ύ
πό τούς ήχους πλήρους όρχήστρας, Είς εν διάλειμμα του χορού, ό πρόεδρος κ. Κασιμάτης
άνεκοίνωσεν δήλωσιν τού διευθυντού τής έψημερίδος μας κ.
[. Κασιμάτης, σχετικην μέ τά
£ργα της νήσου καί τούς έράνους Αυστραλίας. Κατά την έν
λόγω δήλωσιν, 5 κ.· Ί ω ά ν . Κασ μ ά τ η ς , ώς μέλος τής Έρανικης Ε π ι τ ρ ο π έ ς καί του 'Αδελφάτου του Νοσοκομείου παρέχει προθώμως προς τούς ένδισφερομένους έρανοδότας πασαν
πληροφορίαν σχετικώς μέ τάς
πραγματοποιηθείσας εισπράξεις
τήν διάθεσιν τών έρανικών χρηΓ
αάτων καί τήν λειτουργίαν του
Ηασοκομείου. καί εις αυτόν νά
άπευιθύνωνται διά πασαν άπορίαν των οί ενδιαφερόμενοι. Τέλος ό κ. Ί ω ά ν . Κασιμάτης έδήίλω<σεν δτΐ διά τόν πλήρη: έξοπλισμόν τού Νοσοκομείου άπαιτεΐται χρηίματ ¡κόν ποσόν 6—
7 χιλιάδων λιρών Αυστραλίας,

HI!

«HI!

ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Παραλλήλως, άνσίκοινούται δτι
οίί έγγραφαί είς τον συνεταιρισμό ν συνεχίζονται, δεδομένου δτι
ή έξ ασφαλ ι σβεΐσα οίκοπεδική εκτασίς έπιτρέπείι τήν συμμετοχή ν
καί άλλων συνεταίρων. Ο'ί βέλοντες νά έγγραφούν πρέπει νά γνωρίζουν δτι οφείλουν νά κατοβάλουν

4750 δραχιμάς, οσας έχουν καταβάλει
τα ηδη έγγ^γραμμένα
μέλη, ήτοι : δραχμάς 100 ώς δικαίωμα εγγραφής, 2000 δραχ. ώς
συνεταιρικήν μερίδα και 2650
δρχ. ώς προκαταβολήν διά τήν
συμμετοχήν είς τήν πΐροαγοροοσδεΤσαν έκτοσιν. Τό ποσόν τών 2650

Ούτω, ό έγκριτος συμπατριώτης δικηγόρος κ Διονύσιος Μ.
Πείρόχιειλος, πρώην Πρό;δ!;ος τοΟ
Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς,
διατελέσας έπί σειράν έτών Πρόεδρος τη ς Κυθη ραϊκή ς Αδελφότητας Πειραιώς 1— Άβηινών, είς έπιστολήν του πρός τόν Πρό<δρθν
τού Οικοδομικοί} Συ·νεταιρισμοΰ
κ. Έμμ. Μεγοίλοοί'κονόμου, γράΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
φει τά έξης:
«'Αγαπητέ κ. Πρόίίδρ:,
Καδιστώμεν ννωστβν εις
Μέ ίδιαίτερον πατριωτικόν έντούς συμιτιατριώτας τούς έδιαφερον παρακολουθώ τήν δράίΐιδυ-μοϋν^τας
νά έγγραφοίσιν Σας είς όλους τους κοινωνιοιν εις τον
Οικε<5ομικον
κούς τοιμεΐς ιμέ τήν εμφυτον και
Συνεταιρισμών
Κυ&ηρί ω ν
γνώριμο ν
είς
τούς Κυθηρίους
«¡Παναγία Μυρτιδιώτισσα»,
δραοτηρ ιόίητα.
δτι πρέπει νά σπεύσουν νά
Σηιμαντικήν
έκ'δήλωσιν αύτής
ύποδάλωσι
τάς
αιτήσεις
άποτιελεΐ ή ύφ' ύμών αναληφθείσα
έγγραφης των, καδόσον ή
πρωτοβουλία της ίδρύσ:ως οίχοδοπροθεσμία έγγραφης
νέων
ίμι-κού συνεταιίρισμού τών Κυθημελών 8έλει
λήξει συντόρίων ώς έκ τής μεγάλης σ-ττουδαιμως.
ότητος τής άναιληφθείσης προστταΘείας.
δραχιμών αντιπροσωπεύει τάς καΤό έργον βέβαια είναι δύσκοταβληβειίσας ήδη ύπο τών άλλων λο ν, ή αισιοδοξία όμως και ό ενσυνεταίρων 3 ¡μηνιαίας δόσεις θουσιασμός μετά τών οποίων έπρός 883,50 δροιχ. Διά περισ- πελήφθητε τούτου έγγυών'αι τήν
σοτέρας πληροφορίας δύνανται οί έπιτυχίαν του άλλά και διότι τό
ένδ:σφ·,ρό!μΐ'νοι νά άποταθοΟν είς μεγάλο άγοβόν της αποκτήσεως
τους
τηλεφωνικούς
άριβμούς ιδιοκτήτου στέγης καί μάλιστα
41.614 — 27.470 — 41.215 — άνετου καί ύγιείινής,
συναφούς
471.314 καί 42.396.
και πρός τήν ίδιοσυγκρασίαν τού
"Ελληνος καί ιδιαιτέρως τού Κυθηρίου, προάγει καί τήν οίκογέΚΑΙ ΑΛΑΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
νίειαν και τάς ύγΐίίς καί συντηρηΕν τώ μετοξύ, εις τά γραφεία τικάς άρχάς έπί τών όποιων στητού Κυθηραϊκού Οικοδομικού Συν- ρίζεται τό κοινωνικόν μας καθεεταφισμού έξακολουβοϋν νά κατα- στώς.
"Εάν δ' είς ταύτα πραοθέαητε
φβάνουν αθρόα ι συγχαρητήριοι έπισ;θλαι διά τήν τεθεΐσαν ήδη είς καί τούς ιδιαιτέρους πατριωτικούς
τήν όδόν της πραγματοποιήσεως δισίμούς τών ΚυΘηρίων τούς όποίπροσπάθειαν προς σύμπηξιν κυβη- I ους θά εξυπηρέτηση, ή έπιτυχία
ραϊκού οικισμού είς τάς Αθήνας. 'τής άναληφ&είσης πρωτοβουλίας

mil!. "ΗΠΙΙΙΠΙϋΙ,

Ύπο τού . Νοσοκομείου «Ή ,
ΕΞΟΔΑ: Άποζηιμίωσις δ»|ευθύνΜυρτιδιώτισσα» έξ:δόθη ο ά:<ό- [ Τού χ:τρουργού 21.580. Άποζηλουδος διάχΐίίριστί'κιος άίττολογ; , I μίωσις άκττνοίλόγου 1.370. 'Αυμύς
διά τό οικονομικό/ ' ε ος μοιβή ύπαλλήλου 600.
Καθαρί1955--56 ήτοί άπό 1ης Ιουλίου στριας
50.
Ηλεκτροφωτισμός
Î955
μέχρι 3 Της Δεκεμβρίου κ'/Ιτ, 872,10'. Προιμήδεια εργα1956:
λείων—φαρμάκων 937,60.
ΕνοίΕΣΟΔΑ :
'Έκ δωρεών ί„ρών κια οικίας 2.042.
Γραφική ύλη
Ναών 853,50.
Έκ
νοσηλειών «λπ. 50. Διάφορα 2.152,30. Δη15.105. Έ ξ εξωτερικών ασθενών μοσιεύσεις 250. 'Ένοίκιον νοσο2,285. Έ ξ άκτίνοσκοπήσεων 2025. κομείου 1.908. 'Επισκευή νοσοΈκ δωρεών ιδιωτών 7.683. Τά*<σι κομείου—έργοσιηρίου 542. ΣύνοΤομιευτηρίου 966. Άποβεμοτικόν λον 32.354. Ύπόλοιπον παρά Ταπαρελθόνος
έτους
18.528.95. μι-ει,τηρίω πρός έξίσωσίν 15.092,
Σύνολον 47.446,45.
i 45. Γινικόν σύνολον 47.446.45.

ΚΥΘΗΡΑ, Ίανουάιριος (του
άντα,ττοκριτοΟ μ α ς ) . — Χάρις
είς τήν μεσολάδησιν του Σεβασμι»τάτου
Μητροπολίτου Κυβήρων κ. Μελετίου καί τήν έγκαιρου έττέμβσο.ν του υπουργείου Π.ρονοίας, του Γ Ε Σ καί του
ΓΕΑ, έσώθη ά.<πό βέβαιον θάνατον ¡μία Κυθη,ρία νεάνις, ή όιτοία
προσεβλήθη άπό τέτανον, διά
της άπε στολής
άντιτετανίκου
όρ/ρου δι' -άεροπλάνου εις Κύθηρα.
Ή κινδυνεΟοαοα ν&α ονομάζεται Καλλιόπη Α. Σαμίου καί
είναι κάτοικος του χωρίου Στρα
πόδι. 'Αρχικώς, ή έν λόγω νέα,
κατά τήν συίλλογήν έλαιοκάρπου, κατέπεσεν άπο εν έλαιόδενδίΡον καί επαθε κάταγμα είς
τόν πόδα. 'Αμέσως έκλήθη. ό
έκλεκτός χειρουργός κ. Χασάπης, ό όποιος ένήίργησεν άνάταξ ν του κατάγματος
καί ή
Κυθηρία νεάνις έβαινε
πρός
πλή,ρηί θερο&πείαν. Παρά ταύτα,
οί γονείς τής νέας τήν μετέφεραν είς 'Αθήνας,
οπού, κατά
τήν γενοΐμένην ίατρικήν έίέτασιν καί άκτινοσκόπησιν
διεπιστώθη δτι ή έπέμβασις τοΰ κ.
Χασάπη ήτο ή έπ ι βαλλόμενη
έκ τής παθήσεως καί δτι ή έπουλωσις του τραύματος έβαινε
κανονικώς. Κατόπιν τούτου ή
τραυματισθείσα νέα μετεφέρθη
καί πάλιν εις Κύβηρα ιτρός άποθεραπείον.

καί λόγω του δτι είς Κύθηρα
δέν 6πή.ρχ&ν άντιτεταν:;κός ορρός, ήτο βέβαιον δτι ή άτυχης
νέα θά άπέθνησκεν άπό φρικτόν
θάνατον.
Το γεγονός
περ.ήλθεν
είς
γνώσιν του Σεβασμιωΐτάτου Μητροποίλίτου Κυθήρων κ. Μελετίου, ό όποιος άπηυθύνθη τηλεγραψί'κώς πρός τήν
ύπουργόν της Προνοίας
κ.
Λίναν
Τσαλδάρη καί τόν
Πρόεδρον
του Ελληνικού ΈρυθροΟ Σταυρου άπό τούς όποιους έζή,τει
νά άποστείλουν άεροπορικώς
ποσότητα: άντιτετανίκου όρροΟ.
*Η τηλεγραφική έκκληο.ς του
Σεβααμιωτάτου άπηυθύνθη τήν
Πην νυικτίερινήν του Σαββάτου
29 Δεκεμβρίου.
Τό τηλεγράφημα έπεδόιθη εις
τόν κ. Καπλάνην. Έκεΐνος μόλις έλαβε γνώσιν τοΟ τηλεγραφήματος έπεκο ινώνησεν άμέσως
μέ τούς άρμοδίους
διευθυντάς
κ. κ. Άγουρόιπουλον καί Πκρινιάτο'ον. ' Έ λ α β ε γνώσιν άμεσοι ς
ή υπουργός Κα Λίνα Τσαλδάρη. Τό τηλεγράφημα είχε ν έπιδοθή είς τό Υπουργείο ν Προνοίας τήν 11.30 π.μ. Τήν 12.30
μ.μ. είχε γίνει
όλόκληρος ή
σχετικήί διαδικασία καί ό όρρός εύρίσκετο είς τό Ύπουργεΐον. Ό κ. Κοπλάνης έπεκοινώνησε τότε μέ τό Γ Ε Σ καί τό
ΡΕΑ. "Επρ&πεν ό ορρός νά άποσταλή ταχύτατα είς τά ΚύΆ λ λ ά ;μετά τήν έπάνοδόν της θηρα. Τήν άπαστολήν του άνέείς τήν νησον, παρουσιάσθη, είς λαβεν ή άεροτοορία,, μέ τήν
τήν Καλλιόπην Σαμίου τέτανος προθυμίαν πού διακρίνει δλους

ΤΕΑΕΤΑΪ ΕΙ! ϊ ί ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΥΘΗΡΒΝ ΚΑΤΑ TA! Ε6ΡΤΑΪ TDK ΧΡΙΐΤΟΥΓΕΝΚαΚ

ΧΠΡΑ,
Ιανουάριος
(τοΰ
άντσποιχριτοΰ
μος}. —
Τη.ν
1 τ~ν
Ίανουαρ^υ έγενετο
μία
6ρί4ιοτάττ|
ΐ£·λετή
εις
τήν
σι'θουσαν τοΰ Κυβηραϊκοΰ Σύνδεσμοι/, πρ«τοβοι?λίςκ τοΰ Σεβ. Μητροπολίτου μας. Ε» ς τήν ώρα ί αν
αύτήν τελίΤην ελαβε μέρος &λος
σχεδόν 6 πλτίδιχτμος τής πόλεως,
αί άρίχαί 8<αί το Δημοτίκόν Σχολεΐον Κυθήρων.
Έν άβχη ή χορωδία τοΰ Δημοτικού Σχολείου ύπό τούς διδασκάλους κ. κ. Σττνρον Χάρον και Μαρίαν Κασι^μάτη εψαλε διαφόρους
έκκλη,σιοστιχσύς υμνους, τά κάλλαντα, ομάδες ¿ε τού Σχολείου, έπαιξαν διάφορα σκέτς έθνικοΰ περι χομένοι? άποσπάσοσαι ένβονσ»ώδεις ζητακ'ζσνγάς καί χπροι·<ροτήίματα των παρ στομένων.

Σας θά ύπερ&ή πασαν αΐσιόδο- ü
ξον πρόβλεψιν. Δεν εΐναι άλλως
τε ανάγκη νά ύπαμνήσω δτι κατά
ιόν ίδιον τρόπον όλόκληροι έπαγγελματικαί τάίξε|ΐς καί οργανώσεις έστεγάσθησαν άνέτως, τα- l i i ^ e e ^ i i P i i i i e i
χέως και μέ δαπάνην μικράν ώς
καί οτι όμάς δικηγόρων, τής οποίας μετείχε καί ό ύποφαινό'μ νος, έδημιουργήσαιμεν κοττά τό έτος 1922—1924 τόν συνοικισμός
τής Θέμιδος (Δικηγορικά) είς μικράν άπόσταοιν άπό τού Αλίμου
είς τόν όποιον μέ μικράν σχετικώς δοπάνην ώκοδομήίσαμεν άνετους κατοικίας
αί όποΐαι μάς
πορέχουσίν εύχάίριστον διαμονή ν,
έγενόμεθα
δέ καί οί πρόδρομοι
τής αναπτύξεως τής θαυμασίας
παραλιακής ι αύτη ς περιοχής, άπροσίτου έως τότε είς τό κοινόν,
επιτυχόντες νά κατασκευασθώ και
ή παραλιακή λεωφόρος ή όποία
έδωσε διέξοδον είς τήν άσφυκ'ΐώ- Κυδήριοτι λεχ]ωΐ&ες μέ τά βρέφη των, τά όποια έγεννήβησαν είς τό Μάιευσαν πρωτεύουσαν καί άπιτέλεαε τικόν Τ;μη)μα του Παγκυθηρ<ϊϊ·κο0 Τριφυλλείου Νοσοκο.μείου, είς Κύθηρα.
τό πλέον άξιάλογον προάστειοιν "Οπισθεν &.«*ρίνεται ό διευθυντής τ : 0 Νοσοκομείου μσιευτήρ κ. θ . Ματής Άττική,ς
Ή ύφ' ύμών ό&ν αναληφθείσα
πρω-οβουλία
είναι άξια πά^ης
ενισχύσεως καί παντός έπαίνου
¿φ' δλων τών συμποαριωτών μας,
Μέ άγάπην
ΔΙΟΝ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΑΟΣ».
Έ ξ άλλου ό κ. Δ. Μ. Μεγαλοοικονέίμος,
βιομήχανος, γράφει
,μιταξύ τών άλλων τά έξης:
«Ή χαρά τών συνεταίρων είναι
ιμεγίοτη ιτού ελαβε πλέον σάρκα
καί οστά ό σκοπός μας, διά τής
υπογραφής τού προσυμφώνου».
Αναλόγόυς;
συγχαρητηρίους
έπιστολάς άπέστ)ειλαν οί κ.κ. 'Αναστάσιος
Κασιρίσιος,
βιοτέχνης, Κοσμιάς Στάθης, βιοτέχνης,
έκ Χώρας και άλλοι.

ρέντης και ή ά&ελφή νοσοκόμος του Ιδρύματος, τό όποιον τόσας όπηρερί«ς προσφέρει είς τήν Κυθηραϊκήν Κ0ΐ\ιωνί0Λ',

Ή
κίνησίζ τοΰ ίδρυδέντος
χάρις είς x n v φιλαλληλίαν τών
απανταχού Κνδηρίων Παγκυθιι
ραϊκοΰ Τριφυλλείου Νοσοκομείου, απο τή$ ενάρξεως τών
εργασιών του (16ης Αύγουστου
1956) μέχρι 31ης Δεκεμδρίου
τοΰ αύτοΰ έτους, ητοι είς διάστημα 4 1 ) 2 μηνών, ήτο ή έξης: 1. Τοκετοί
17 (ήμέραι
νοσηλείας 150). 2. Έξωτερικον
ίατρειονΓ α ) Διά πρώτην φοράν 416 ασθενείς β ) Διά δευ-

τέραν η περισσοτέρας 196. Σύνολον 612. 3.
Έργαστηριακαί
εξετάσεις καί
άναλύσεις 283.
Ενέσεις είς έξωτερικούς ασθενείς 264.
ΕΙόικώτερον, ή κίνησις κατά
τόν μηνα Δεκέμ^ριον 1956 ήτο
ή ακόλουθος: Τοκετοί 7. 'Εξωτερικών ίατρεϊον
132. Έ ρ γ α στηριακαί έξετάσείς καί άναλύ
σεις 64. Ενέσεις είς έξωτερικούς ασθενείς 66.

ΕΞΕΛΕΓΗ ΝΕΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙΣ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΝ
T i YAATÛN ΕΙΙ ΚΥΘΗΡΑ ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΕΣ0ΑΑ8ΗΣΙΝ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥθΗΡΒΝ ι. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΘΗΡΑΊ ΚΗΣ ΑΛΕΑΦΟΤΗΤΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Κ II TUN ΕΓΚΑΙΡΟΗ ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ι ΜΙΑΣ Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ
Eiiui upgniriu: (i: m i r i μιτιιετμιινι m : ui n u i hid TiiririiBiim

' ί ανουόρίος
(του ραλίας τταρηκολούθε ι τή ν κατανυμας). — Μετά με- . κτικήν αίμα καί γραφική ν αύτήν
yé^tjç έττΐ)σ»ϊ|ίάτΐΐτό·ς κα» λοιμπρό- ί τ·. λετήν.
1
τητος ελαβ-ε χώρον έφέτος ή τε- ι
Τό έσττέρας της ιδίας ήμερα ς
λειή τ&>ν Φώττων είς Κώθη-ρα. Μετά
τήν"
λέίΤο.υίρ·γί®ν είς ' τον ΐ - έγενετο μετά ττάσης έττισημότη·ερον Naày Έστorvp ωμ ένου Χώρας τος έττίσης ή λιτάνευσις της ίεκαι τήν τελετή ν τών Φώτων, ε! ς ρας εικόνος 'Αγίας Μόνης έκ Χώτάς οποίας έχορ^εττάτησ-ν ô Σεβ. :σς εις Στραττόδιον, τήν όιτοίαν
ό Σεβ.
Μΐί'τροττολίτης Κυθήρων
Μελέ- έττ ίση ς τταρηκολουβησε
τιος, .ή -Γτομττή, ήγομμένων τών έ- Μητροπολίτης κ. Μελέτιος μετά
ξαπΗ'ί·,ρύγ&ϊν καϊ TCÛ ΙεροΟ κλήροι?, του· ιερού κλήρου τών πλησιέστειμετέβη si ς Καψάλιον. Εις τήν ά- ρων χωρίων,
ττώβό'θρον τούτου, διακεκοσμημέΤΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
.Ψψ δια σημαιών, έγενετο ή τελεΕΙΣ
ΠΟΤΑΜΟ Ν
τή τής κατο®ίσεος
τοΰ Τιμίου
Σταοροΰ, κο& ήν ό Σεβααμιώτατος Μητροττολίτης
σνμτταρσ-σταΠΌΤΑΜΟΣ, 'Ιανουάριος, (τ ο 0
"ούμενος ΰτο του ίεροΟ κλήρου έ- άντοττοκρποΰ .μας). '— Τήν 6ην
?τ£βη λέμο-cy, àrrô τής ότοίας 'έρ- ' i ανουιαρίου, έωρτάοβη μέ κό&ζ
ρ'.ψε τρις τάν Τίμιον Σταυρόν εις μ εγάλοπρέπ ε ι αν
ή έορτή
τών
τήν θάλασσαν, ένώ η χορωδία ύττ
Θεοφαν; ίω!ν εις Ποταμόν.
Τήν
"όν καλλίφωνον κ. Σ. Καλούτ^ην βείαν λειτουργίαν έτελεσεν ό τταέψαλλε το «έν ίορδάνη βαπτισ- νοσ ι ολογ ιώτα Ό ς
άρχ ι μανδρ ίτη ς
μένου Σου, Kûpir...» και crrrô της κ. Κυριάκος Χλαμττέας, δστις και
λέμ€ου εξοπτολύον'Το κατά σειράν ώμίλησε καταλλήλως ττ»ρός το ττυτρεις ττεριστείαί, οωρηβεΐσαι ύττ^ κνόν Ώ<κλησίασιμα. Το βράδυ έτού κ. Γ. Μαύρου. Τό -ττλ^δος ττα- τελέσδη μέγας χάρος είς το κένρα'ετο.γμένον εις τήν άττοδάθραν Tpcv "Αδελφών Αε;ιβαδίτη, οσπς
και είς μέρος τής γραφικής πα- τταρϊτάδη μίχρι πρωίας.
ΚΥβΗ^Α,

ÀVTCTTTO«ρϊτοΰ

Ύττό του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κυ©η):ί{^ν έ'ιξεδόθη
ίή άκόλου&ος γνωστοττοίησις :
«ιΓνωρίζομιεν
ευχαρίστως
είς
τούς
Συιμττατριώτας — Συνεταίρους δΠ ό Οικοδομικός ΣυνίΐΤαι ριοιμός( μας εύρίσ^ται είς
έτταφη,νί ¡μέ ττολιτικούς μηχανι-,
κούς καϊ τοτηογράφους, διά τήν
ύττό τούς καλλίτερους οΐρους διά
*όν Συνεταιριαμόν ¡μΌζ
τοττογράφησιν, ρυμοτόμησιν, διοοχωρίσμόν οίκοττέδων και μελέτην όδοττοιΐας τής τταρ' αύτοΐ1 αγορασθείσης εκτάσεως είς θέ^ιν «"Αλιμος» Κοινότητος Καλαμακίον.
»Πρός τούτοις άνέθέσεν εις τόν
συμτταττρτώτην συνεταίρο ν Πολι-^
τ ικόν Μηίχανικόν κ· Θεόδωρο ν Ά
ρώνην την σύνταξιν συγγραφής
ύττοχΙρεώσεων βόκτει τής ό-ττοίας
Θέλει έξασφσιλισδή ή άρτίωτέρα
¿κτι-όνησις ιών σχ^ικών διαγρσμ
ιμάτων.
» Ό συμιττατριώτης συνεταίρος
κ. Θεόδωρος Άρ. Άρώνης ευγενώς ττροοφερ®εις ττρός τούτο έττεράττωσεν τ|δη τήν σύνταξιν τής
άνιωτιέρω συγγραφής υποχρεώσεων έν τώ ττλαισί(}> τών παρά τής
Διευθύνσεως
Πολεοδομίας
τού
Υπουργείου Δημοσίων
"Εργων
αιτουμένων στοιχείων
και διαγραμμάτων».

Τήν 1 ην τού έτους ό Σε&ασμίώ- καί όλων τών μικρών διά τάς δω- Έν κατακλείδι έζή|τησε τήν ι'δρυτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. ρεάς των καί τήν άγάπην των σιν συλλόγων γονέων είς έκάστην
Μελέτιος, έμοίρασε βασιλόπητταν πρός τό χωρίον καί Tel σχολείον. Κοινότητα διά τήν έπιτυχή συνερ
είς όλα τά παιδιά τού Ποταμού. "Απαντες οί παραστάντες συνεχά- γασίαν τού Σχολείου μετά τής
Έ ξ άλλον μερίμνη πάλιν τού Μη- ρησαν τόν άξιον διδάσίχαλον διά οικογενείας και τήν άποτελεσματροπολίτου
μας,
διενεμήθησαν τήν ώραίαν αύτήν έορτήν.
τ ιικ,ο^τέ.ραν και χρ!ισΐ:'ιανικωτέριοον
είδη ρουχισμού είς απόρους καάγωγήν τών τέκνων τού "Εθνους.
τοίκους της νήσου.
ΕΙΣ ΜΥΑ Ο ΠΟΤΑΜΟ Ν
ιΜιετά τό πέρας τού λόγου τού
Σε&ασμιωτάτου ώμίλησεν ό ΔιευΕ. Π. Μ.
Έ π ' ευκαιρία τών έορτών τών θυντής τοΰ σχολείου κ. Δρίτσας,
Χριστουγένων και τού Νέου έ- εύχαρισήΙοας τόν ΣεβασμιώταΕΙΣ ΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
τους τό Δηιμοτικόν Σχολείον Μυ- τον, διότι διά τής παρουσίας του
λοποτάμου έν συνεργασίςι μέ τό ¿τίμησε τήν σχολική ν έορτήν και
ΛΙΒΑΔΙ Ιανουάριος (τοΟ άν- Κατηχητικόν
Σχολιίον, έδωσαν άναπτύξας
συν όμως τήν σημα1
^αποχριτού μας). —Διά πρώτην φο ώραίαν έορτήν ¡ε{ς τό Δημοτικό ν
σίαν τών τοιαύτης φύσεως έορράν είς τήν Κοινότητα Λειβαδίου Σχολείον.
τών διά τήν άγωγήν τού παιδιοΰ
έωρτάοδη ύπό τού Δ. σχολείου μέ
Είς τήν αιβουσαν εΐχεν στήθη καί τήν άξϊαν τήν οποίαν ε'χει ή
βαθείαν κατάνυξιν και μεγάλη,ν χα τό Χριστουγεννιάτικον
δένδρον ηθική καί υλική συΐμπαράστασις
ραν, ιδίως τώ>ν μικιρών, ή έορτή φωταίγωγη)μένον, στο(Χιο)μέ:νον μέ
της κοινωνίας διά την έπιτυχίαν
τών Χριστουγέννων καί τής Πρω- πλούσια στολίδια και παιγνίδια,
τού σχολικού έργου.
τ ο χ ρ ο ν ι ά ς , είς ην παρέστησαν ό τά όποία ήγοράοθησαν δοπτάναις
Μετά τήν άπαγγελίαν τών ποιη
Σεβ. Μητροπολίτης Κυθήρων, 'Ιε- τών έκλεκίτών όμογενών κ.κ. ΙωΜετά ταύτα ό Σεβ. Μητροπο- ρείς, αί Κοινοτικοί άρχαί, οί γο- άννου Ταμ βάκη ή Μεϊμάρη και μάτων, έγένειτο ή διανομή τώ'ν
λίτης περιβαλλόμενος υπό 7ο0 ι- νείς καί κηδεμόνες τών μαθητών Γεωργίου ΣτροτηγοΟ ή Πάρορα, πλουσίων δώρων εις τούς μαθητάς τού σχολείου καί ίΐίς ολα τά
ερού κλήρου «αί τών ά: χών ?κο- καί πλήθος άλλου κόσμου.
Εις οί όποιοι ανταποκρινόμενοι είς αίπαιδιά τού χωρίου, ένώ είς τόν
ψε τήν βασιλόπιτταν»
ή όποία τήν αΐθουσαν ιοί) παλαιού διδατησιν τών μαθηι'ών τοΰ σχολείου, Σεβατμιώτατον έδωρήθη ύπό του
κατόπιν διενεμηδη εις άπαν^ας κτηρίου έστ ήθη
μεγαλοπρεπές άπέστί ι λαν έξ Άμιερ ικής τό άπαισχολείου είς άνάμνησιν τής έορτ ®ύς
παρε'-.ρ ι σκομένονς.
Δ' ε- Χριστουγ ννιάτικον δένδρο, τό ότούμενον χρηματικόν ποσόν.
τής αύτής, μ ικ,ρόν έπιγονάτιον,
νΐμήθη
επίσης άνα εν μικρόν ποιον έοτολίοθη μέ ώραϊα στολίΤήν 5 ψυμ. άκριβώς ήρχισεν ή ίργο,ν τής ίερορραπτρίας δίδος
η>μί;ρολόγιον
όνομοοστικώς
εις δια καί ποιγνίδια, ά>; ι να άπέστει
ενα εχαστον
τών γονέων
αφι- λαν δωρεάν οί φίλοι τού σχολείου έορτή παρουσία τών γονέων και Σ ταυ ρ. Τρίφυλλη,
ερωμένο ν ας τήν μητέρα. Έπηκο- κ. κ. Ποίνάγιώΐτϊΐς καί ΚοΙτίνα άλλων κατοίκων, οί όποιοι είχαν
Ή έορτή έληξε περί τήν 7 μ .
λούθησεν ώροιοτάτη ομιλία τού Λ.-„θέρη καί Κών. Λαζαρέτης έξ κο) Οικλύσει άσφυκτ ικώς τήν α'ίθου- ύπό τάς άριστα^ έντυπώσεις τών
σαν. Τήν τελετήν έτίιμησεν διά τής
Μητροπολίτου προς τοΰς παρισ α'Αθηνών καί Πειραιώς. 'Επίσης παρουσίας του ό Σεβασμιώτατος παρευρε&ένιων, οί όποιοι συνεχάμένους, κατόπιν δέ έγινε ή έκκύπροσέφεραν παιγνίδια καί· οί κά- Μητροπολίτης κ,ίκ. ΜιελέΙ'ιος, τόν ρησαν τούς όργοονωτάς τής έορ6ΐΐ-σις λαχνού ύπέρ τών προσκότή«·
τοικοι Λείιιβ'οδίου κ. κ. Γ. Διακό- δποίον σχινώδευον
οί έφημέριοι
πων. Τά δώρα π;οσέφερ«ν ό Σεβ.
πουλος, Σπ. Σεμιτέκολος, Έμμ. Μνλοποτάμου, Καρβουνάδων, ΦοοΜητροπολίτης, &:< της διοθέοεως
Κ ΓΝΉίΜΑιΤΟιΓΡ ΑΦΟιΣ
ο», ΰ . λαχνών συνελέγη τ? ποσόν Βόρδας, Μι*. Άρτ. Καλλίγερος τσαδίκων, ό Διοικητής του ΣταΕΙΣ
Λ ΟΙΓ ΟΦΕΤI ΑΝ 11Κ Α
καί
Παν.
Βασ.
Κασιμάτης.
θμού
Χωροφυλακής
Κι/ύ'ηιτων
κί.
τών 1450 δραχμών.
Ατγγ,ελόπουλος,
ό
πρόωρος
ΛειΤο πρόγραμμα τής έορτής διηΛΟΓΟβΕΤΙΑΝΙΚΑ,
ΊανουάΠερί τό τέλος ό ρέκτης συμπο- ρέ'8η είς τρία μέρη: Τό βρησκευ- βαδίου κ. Κασιμάτης κ.ά.
ρ;ος, (τού άνταποκριτοΰ μας).—
λίτης κ. Έμμ. Χάρος άπηγγειλε τικόν, τό τής έορτής των Χρ·Ο'ί μαθηταί άπήγγειλον έπί- Τήν 11 ην καί 16ην ΔΊ}κεμβρίου,
άπό σκηνής ώραιότατον ποίη;,μά στοΐγέννων και τό τής Πρωτοχρο- καιρα ποιημοττα και ή χορωδία μετεφέρθη ή κινη)ματογραφική μητ^ν άφιερωμένον ;είς τόν Σεβ. Μη- νιάς. ' Επηκ ολούθησεν ή δισ, ομή τού Σχολείου έψαλε κατάλληλα χανή τού .Σχολύίου Φρατσίων εις
ν
τ^οπολίτην μας, πλήρες εγκωμί- διά λαχνού τών δώρων εις 90 άσματα
καί
έκκλησι αστικούς Λογοθετιάνικα καί έγιναν προβοων.
λαί μορφωτικών ταινιών διά τούς
παιδιά τή,ς Κοινότητος, μαθητάς ύμνους.
Τήν πρωτοβουλίαν τής ωραίος καί μή. Επίσης διεν,»μήθη.σαν είς
Είς τό μέσον τής έορτής ό Σί- μαθητάς τού δημοτιίχού σχολείου
ούτής τιλετης εΐχεν ό Σεβασμι«- όπαντας τους μαθητάς ανά 10 βα,σμ ιώτατος έξεφώνησε έμΙπνευ- τοΰ χωρίου μας. "Όλοι ©Γ μαθητατος Μητροπολίίης κ· Μελέτιος, δραχμοί εις εκαστον. Τά χρήμα οιμένον λόγον, διά τού όττοίου έ- ταί, καί οί γονείς και κηίδίβμόνες
ό όποιος κατ έβαλε ν έξ ϊδίω-ν «ο ι μοτα πρός τόν σκοπόν τού'ον ά- '¡Ιίήνι'σζ τήν ,μίεγάλην άποσ*το!λήν των, διατυπώνουν, έπί τη ευκαιρία,
τάς σχετικάς δαπάνας.
ττέστειλαν έξ Αυστραλίας οί κ.κ. καί τά βαρύτατα καθήκοντα των θερμοτάτας εύχαριστίας πρός τόν
'Αντώνιος καϊ Αγγελικούλα Τρα- γονέων καί ιδίως τών μητέρων, δημοδιδάσκαλον Φρατσίων κ. Εύβαοάρου.
οί όποίοι διά τού παροδείγμα- άγγελον Σομιτέκολον καί τόν κ.
ΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΝ
Γεώργιον Παυλάκην διά τήν μεΕις τό τέλος τής έορτής ό δι- τό·ς των φρονηματίζουν τά - 'έγάλην χαράν πού τους έδωσαν.
κνα
των
κα«
έπιδρούν
έττωφτϊλώς
δάσκαλος
κ.
Ίω.
Μασσέλος
ηύχαΑ ΟΓ Ο ΟΕΤ \ ΑΝ ! Κ Α,
ΙανουάΕ. Π. ΜΟΥΛΟΣ
ριος. (Του ανταποκριτού μας).— ρίστησε τους άνωττ£ρ« ¿κ μέρους ή καί καταστρεπτικούς έπ' αύτών.

τους "Ελληνας άξιωματ,κούς
Μία
ντακότα
διετάχθη:
νά
έτοιιμααθή άμέσως. Κυβερνήτης
τη.ς ώρίσθη 6 άνθυιποομηναγός
κ. Πλειώνης. Τήν 3.20 μ,ίμ. τό
άεροσκάφος άτΕεγειώθη άπό τό
άεροδρόιμιον τής Έλευισΐνος καί
τήν 4.30 εύρίσκετο υπεράνω τών
Κυθήιρων, *0 άνθυποομη,ναγιός
κ. Πλειώνης κατήλθε εις πολπ
χαμηλόν υψος διά νά έπιαηιμάνη. τό έδαφος και νά ίδή που
θά ήδύνατο νά προιογε ωθή. Δέν
υπήρχε ν διμως κατάλληλον έδαφος διά τήν όιμαλήν προσ>εί6ϊσιν του άεροοκάφους.
Προηγουμένως, άπεστάλη είς
τόν Μητροπολίτήν κ. Μελέτιο ν
τηλεγράφηίμα
της
ύποαργ-οϋ
Προνοίας ;κ. Αίνας ΊΓσώλδάρη, τό
όποιον άνήγγειλε τήν άπο στολήν του όρροΰ δι' άεροπλάνοο.
"Αμα τη λήψει του τηλεγραφήματος, είς τά Κύθηρα έσημειώθη γεν κός συναγερμός των
κατοίκων, οί όποιοι έξεχύθησαν
είς τούς δρόμους καί ήρχ σαν
μέ άγωνίαν νά παρατηοουν είς
τόν ούροτνόν, διά νά ί&ουν τό
άεροπλάνον πού
έκόμιζε τόν
οωτήιριον όρρόν.
ΠράΓΥΐματι κατά τό άπόγευμα έφάνη: ύπεράνω τής νήσοι>
τό άεοο,πλάνον, τό όποιον ήρχισε νά περιΐπταται άπό Ποταμού ττρός νότσν, είς άναζήτησιν καταλλήλου σημείου προσ-

ΣΥΔΝΕΎ', Δεκίμβρ ος - "Εττειτα οατό διοιφόρους ουνενν^ήσάς μ:| αξύ τών μτλών τής ΚνβηΓ
ραϊκής τταροι κίας το{> Σ ύδνεϋ καί
ττρος τόν σκοιτόν τής άττοκαταστάσεως τής όμονοίος KOCÍ τής
ττοί ριωτίιχής
Αλληλεγγύης μεταξύ τών ένταυθα ΚυΕτ^ρίω,ν, έΐγέγειώσεως. Έ ν τώ μεταξύ έ κ - νοντο άρχαιρεσίαι ττρός άνόί&ειξιν
νητοτΓΟίηθησαν ο ί ' άοχυναμικοί νέου διοικητικού συμβουλίου τής
σταβμοί καί
έκαμαν σήματα Κυ&ηροΐκής
'Αδελφότητας
Αΰπρος· τό άεροπλάνον, τό όποιον στραλίας. Μετά τάς έ<λογάς το
τελικώς, μή δυνάμενον νά προα- διοικητικόν συμίβίουλιον τής 'Α·
•νειωθή, έρρ.ψε τό κι&ώτιον μέ δελφότη,τος κοίτηιρτίοθη. ώς όίκοτά· φάρμακα δι' άλεξ πτώτου ύπεράνω τοΟ σχολείου Μυλοποτάιμου. Ό πρόεδρος τής κοινό
τη,τος Μυλ'οποτάμου καί οί μαθητοί του σχολείου έτρεξαν είς
τό σηίμεϊον, πού έπεσε τό άλεΝΤΑΙΜ1ΠΟ, Α6στραλίας, Ί α ξίπτωτον και παρέλαβον τό φάρ νουώριος
(του
άνταποίκριτοΟ
μακον, τό οποίον έστειλαν δί' μας).— Τήν Ιην Ιανουαρίου άαύτο>κινή|τΌυ είς τήν άοθενή.
ψίίχθη ξίς Ντά,μπο ό κ. Ί ω ά ν .
Τήιν 5 μ.ιμ. ό ίατρός έκαμε Σ . Κασυμάτης. Διευθυντής της
είς τήν άτυχη νέαν ένεσιν μέ έφημερίδος
«Κυθη,ρα'ίκή Δραάντιτετανικόν όρρόν, διά του ό- σις»,- δ-οαμεΓνας έν τη πόλει μας
ποίου έσώθη ή ζωή; της. Τό ε- ferri τέοσαρας ήμέρας.
σπέρας τήν έτΓΕσκέφθτι
ό ΣεΚατά
δ.άστηιμα αυτά ίπ,ροβα.σμ, ώτατος Μητροπολίτης Κυ- ε&λή)θη δ!ς ταινία τών Κυθήίρον
θήρων ό όποιος
έδωσε
είς τήν όποίαν ές>ερε μεθ' έαυτου ό
τήν αοθενη τήν εύλογίαν καί κ. Κασιμάτης και ή όποια κυτάς εύχάς της έκκληρίας.
ριολεκτικώς κατεγοήτευσε τούς
'Πρέπει νά ση-με'.ιχιθη δτι
ή Κυιθηρίους. "Η ιτρώτη προ&ολή
ύίπουργός Ποονοίας
κ.
Λίνα έγινε ν είς τά
ευρύχωρο ν καί
Τσαλδάρη δέν ήρκέσθη είς ΐήν μοντέρνο κέντρο τών άδελφών
άνωτέοω ένέργιειαν, άλλά πγ- Σκλάβου (Αύγάδες) είς τήν όραλλή)λως διέταξε τήν Νομ α- ιτοίαν τφοοήλβον άνω τών 75
τρικήν Ύπηρεσίον Λακο^νίας νά Κυθίηιρίων τής τηάλίΞως μας,
ή
όιττοστείλη ούθηΐμερόν είς Κύθη- bit δευττέρα εγινεν είς τήν αΐθουρα, μέσω
Νεαπόλεως, Ικανήν σαν τής. οικίας του συ|μ/πατριώποσότητα άντ τετανικου όρρου. του κ. Παν. Σαμίου
(ΠαρδάΠράγματι ό όροός έστάλη άμέ- ληι) διά τούς Κυθηρίους
τών
σως καί μετεφέρθη είς Κύθηρα πέριξ χωρίων, οί όποιοι ήσαν
διά του άτμοπλοίου
«"Ελενα» περίπου πενήντα ( 5 0 ) . Καί αί
τήν νύκτα του Σα&βάτου πράς δύιο προδολαί έστέψθησαν ύπό
τήν Κυριακήν.
πλήρους έπιτυχίας. Τό πρό-

0K.IQAH. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΙΣ ΗΤΑΜΠΟ

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ ΕΙΖ Σ Υ Α Ν Ι Ϋ
ΣΥΔΝίΕΎ', Δεκέμβριος.— Τήν
Κυριακή ν 2αν Δεκεμβρίου έώρτασε μεγαλοπρεπώς τήν όνομαστικήν ίου έορτήν, ό Εκλεκτός αυμττατριώτης τής έντοΰθα τταροικίας
κ. 'Ανδρέας Μελιτάς, κοτ<χγόμενος
έκ τού χωρίου Μελιτιάνιίχα. Πολυάριθμοι Κυΐθήριοι "ης πόλεως
προσήλθον είς τό ό[:ιχΰντικόν του
,μέγαρο ν διά νά τοΟ νύχηθούν τά
χρόνια πολλά. Έικεΐ τούς ανέμενε
πλουσιωτάτη ιράπ.ζα καί θερμαί
περιποιήσεις τταρά τού ιδίου, της
έριτίμου κυρίας του, ήτις είναι
έκλεκτή Κυθηρία, τό γένος Μ,οΰέοί
έκ Καραβά, καί τών δύο χαριτωμένων δυγατέρων των. Ή διασκέδασις ήτβ φαιδ)ροτάτη και καθαρώς ελληνική. Χορός έλληνικός,
τραγούδια έλληνικά καί άφθονία
έλληνικής κατασκευής μεζέδων.
—"Αλλη έλληνικωτάτη διασκέδασις
έδό&η τήν Κυρι οικήν % ν
Δεκεμβρίου ειίς τό άρχοντιίκόν τού
προέδρου τής Κυ&ηραϊκής Άδελφό'ητος Σ ύδνεϋ κ. Νικολάου Γ.
Κασι,μάτη, έπ' εύκαιρίςι τών όνο,μαστηρίων του. Ώς γνωστόν ό κ.
Ν. Κασιμάτης

κατάγεται

άπό

'ό

χωρίον ΤσικαΙλαρία κατ έλ^ων π,ρό
Ε Φ Η Μ Έ Ρ Ι Ο Σ
Ε Ι Σ

ΑΓΙ'0»Ν

ΜΗΝ Α Ν

ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΚΑ,
'Ιανουάριος, (τού άνταποκριτου μας).—
Είς τόν ναόν τού 'Αγίου Μηνά
τοΰ χωρίου μας δίωρίοθη ύπό τού
Σ εβαο'μ ι ωτάτου
Μητροπολ ίτου
ΚυθήΙρων κ. Μί.:λ;(τίου ώς έφηΐμέριος ό αίδεσιμώτατος κ. 'Ηλίας
Χανιώτης.
Ε. Π. Μ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ
Διά τού άπό 27.12.1956 Boca.
Διατάγιματος, προήχθη, μετ' όμόφωνον άπόφασιν τοΟ 'Ανω'άτου
Υπηρεσιακού
Συμβουλίου Προσωπί'κοΰ, κατ' άπολυτογ έκλογήν,
είς τόν βοοθμόν τού Τοχυδρομικού
Διευθυντού A' è μέχρι τούδε 'Επόπτης Α' κ. Μιχαήλ Έμμ. Στάθης, όστις καί έτοποθετήθη είς
τό Κεντρικόν Ταίχιίδροιμείον 'Αθηνών.

λούθως:
ΠρόεΙ&ρος Νικόλαος Γ.
Κασιμάιτης, Άν;ιττρόεδρος Κοσΐμάς I. Καραβοιισάνος, Ταμίας
Σηττυρος Βλαντής, Γιεν. Γραμματ:|ί>ς Παναγ. Ε. Άρώνης καί μέλη Παναγ. Μαυρρμμάτης, Ά&ανάσιος Γιΐρακίτης και Γεώργιος Καίολλίνης.
'Ήδη ή νέα Διοίκηισίς τής Ά δελφότηι.'Ος ανέλαβε τά καθήκοντα της καί καταρτίζει τό ιτρόγρσμμα τής δράσεως αύ ής ττρός
άνάδειξιν του ΚυθηραϊκοΟ στοιχείου Νέας Νοτίου Ούαλλίας.

όκτα.Ιτίας 'μόλις είς Αύστραλίαν,
ή'νο'ξε μεγάλο γραφείο ν κτη,μοτικών έργασιών μέ θαυμασ-ήν έπιτυχίαν. "Οτι εκλεκτό ν έχει ή Κυ6ηραϊκή παροικία Αύστραλίας,
παρήλασ^ν άπό τό σπίτι τού κ.
Κασιμάτη διά νά έκψράση τός εύχάς του, πάντες δέ ετιίχον θερμών
και πλουσίων πτριποιήσεων μερί·
μινη τού ίδιου, τής έξαιρετικής κυρίας του Μπέσης, τό γένος Δ. Μελιττά, έξ 'Αθηνών, καί τών άνηψιών
του Γεωργίου καί ί Τοσούλας Β.
Μιεγοίλοκονό'μου ή Μεταξά.
ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΧΕΠΑ

γραμμα ήτο διαρκείας 3 ωρών
καί τάς έπεξηγήφεις τών προβαλλομένων ταινιών έκαμνε ό κ.
I. Σ.-,Κασίιμάτης.
Τό γεγονός αύτό, πρωτοφανές διά τούς Κυθηρίους τής
περιοχής μας ένεθουσίασε καί
κατηρχαρίστησε πάντας, οί όποιοι παντοιοτρόπως προσεπάθουν νά δείξουν τήιν ^ύχαρίστησίν των πρός τόν κ. Κασιμάτηιν,
διά τήιν ώραίοτν του Εμπνευισιν,
νά ιμάς δώση. τήν εύκαιρίοο/'. νά
άπoθaqμáσωjμ€v τάς καλλονάς
τοΟ Τσιρίγου καί τά ^ργά του,
Νοσοκρμείον, δρόμους·, 'Εκκλησίας, Σχολεία ¡κλπ. προσέτι δέ
νά ίδω|μεν τούς γονείς μας, άδέίλφια μας, συγγενείς, φίλους,
γνωστούς, συγχωρίους καί άλ-,
λ ους.
Ή ευγνωμοσύνη τών Κυθη(ρίώς πρός τόν Κ· Κασιμάτην, διά
τή(ν άνιδιοτελή αυτήν προσπάθειαν θά ε'Τναι παντοτεινή.
ΓΩΑίΝ. ΕΜΜ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΙ W ΑΙΑ ΪΟ ΣΧΟΑ. ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ
"Οπως έγραψα μεν είς προη,γούίμενον φύιλίλον κατηρτίσθη
είς Σύδνεϋ τής Αύστραλίας έρανική ' Επιτροπή ώποτελουιμέντ>. άπό Λ'Ξΐ&α&ίτας, πράς ουλλο
γήν έράνων διά τήν άνέγ&ρσιν
διδακτηρίου είς Λειδάδι, όπου
τό υπάρχον σχολικόν κτίριον εκρίθη έτοιμόρροπον καί έγκατελείφθη. Πρός
έπιτυχίαν του
σικοποϋ της, ή έρανική: έίπιτροπή:, άφοΟ ύπέδαλεν αίτησιν πρός
τάς άρμοδίας αρχάς ίνα έγκρι·3ιή καί έπιτραπη είς αύτήν ή ίξαγΐω·γή τοΟ συλλεχθηΐσοιμένου
ποσού, κοαέθεσεν
ή ιδία τάς
πρώτας είσ<{κ>ράς της, ίνα δώση
τό παράδειγμα διά τούς λοιπούς Λει&αδίτας καί άλλους
φιλοπροόδου ς
συμπατριώτος.

Την έπιτροπήν απαρτίζουν οί
κάτωθοι έκλεκτοί συμπατριώται: Νυκ. Κασιμάτη,ς, Κοσμάς
Καραδσυσάνος, Σταμάτης Ε.
Μαρσέλλος, ΊΕμμανουήλ Π. Κασιμάτης καί Ι ω ά ν ν η ς Σ . Τζάννες. Αί πρώται είσψαραί του άνωτέρω έράνου £χουν ως έξης;
Νακάλαος Κασιμάτη,ς λίρας Αύ
στραλίας 100. Κοσμάς Καραδουισάνος λίρας 100
'Αδελφοί
Εμμανουήλ καί Νικολ. Π. Κασιμάτη λίρας 100.
Σταμάτης
Ε.'Μαρσέλλος λίρας 50. Ι ω ά ν νης ΤζάνΜΞς λίρας 50 καί Παναγιώτης Φρ. Λουράντος λίρας
100. Αί είσφοραί έκ μέρους τών
φιλοπροόδων Λειβαδιτών συνεχίζονται, είς νέαν δέ δκδοσιν θά
δημοσιευθούν τά ονόμασα δλων
τών δωρητών.

Τήν ιδίαν Κυριακήν 9 Δεκεμβρίου έγενετο εις την ψιλό ξένον
και άρχοντικήν κατοικίον τού διαΚΓκριμί.νου διχηγόρου χ. Κωνστοοντίνου Μάττη λαχειοφόρος άγορά
υπέρ τών προοδευτικών σκοπών
τού γνωο.ού Σωματείου ΑΧιΕΠΑ.
ΔΙΛΛΕαΙΣ ΤΟΥ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ
Μ'ταξύ τών μιλών τού έν λόγω Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ
ΚΑΙ Η ΕΚΚΑΗΣ ΙΑ
Σωματείου συγκαταλέγονται καί
Λ Ο Τ Ο Θ Ε Τ Ι Α Ν Ι Κ Ω Ν
οί εκλεκτό εροι Κυθήριοι της παΤην 15ην Δεκεμβρίου έδό&η, εις
ροικίας, ο'ίτινες καί έλαβον ιμέι;ος τήν αί'βουσαν τού Κυ&ηραϊκοΟ
είς τήν άνωτέρω έορτήν μετά τών Συνδέσμου, διόΐλεξίς τοΟ Γυ)μναΑΟΓΟΟιΕΤΙΑΝίΙΚΑ,
'Ιανουάοίκιογεν£.τών των.
οτοΟ κ. Γερασίμου Γίητίερίδη μέ ριος, (τοΟ άνταιτοκριτούι μας).—
Σχολείον
Αογο&.τιανίκων
βέ,μα: «¡Μοικεδονικοί άγώνες». To ! Τό
ίδρυμα Τουρισμού
διά γενικών ! χρειάζεται έτπσκευήν, δττως και
ττροσικλήσεων έκάλεσε τούς συμ- ή έκκλησία "Αγιος Μηνάς. Έλτη'πολίτας, δπως τιμήσουν διά τής ιζομεν ότι oí &τταίνταχοί> Κυθή— Ό κ. Γεώργιος Βασ. Ποοσ ός παρουσίας των ιήν διάλιξιν ταύ- ρίοι, οί κοΓταγόμενΟι άττό τά Λο-"
άπέστειλε δραχμάς 200 είς τόν την.
'
γοδετιάνιικα, δέν θά άφησουν νά
Σύλλογον Κοινωφελών έργων ΜυΜετά σύντομΟν προσφώνησιν έρεπτωθοΟν ή ¿ίιχλιη/σία και
λοποτάμου είς μνήμην Μοί;<ιγώς του κ. Γυμνασιάρχου Κυθήρων 6 σχολείον της γίνετείρας των και
Έμμ. Ποτή,ρη.
'ρη^ωρ μέ ειυλάβειαν άνέτττυξε το οτι βά σπεώ^ουν νά στείλουν τά
—Ή κυρία Ποθηιτή Ίωάν. Κα- Θέμα του. 'Εττηικολού&ησεν Απαγ- άτίαιτούιμίΣίνα χρήματα. Αί άπορύ5η ή Ντούρε να άπέστειλιίν έκ γελία δύο ποιημάτων καί έξετ)ϊλ&- στελλόΐμεναι είσφοραί δέον νά άΝέας Υόρκης ιίς τόν 'Ιερόν Ναόν σβησαν ψιακείδονικοί χοροί, ύττό ό- ιτευθύνωνται, διά μεν τό α·χοίλεΐον
'Αγίου Χαραλάμπους Μυλοπο:ά- μάδος μαθητριών του Γυμνασίου.
είς ιην διδασκάλισσαν Μαρίαΐν Γ.
μου δραχμάς 150 ας μ,νήΐμην τών
Κοι,ικουλη, διά δέ τήν έκίχληισίον,.
ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ
ΧΩΡΑΣ
Μαριγώς Έμμ. Ποτήρη, καί Άνεείς την έττιτιροττην τοΟ ΐ|εροΟ ναοΟ
ζήνας Δ. Στρατηγού.
Ύπό του Κοινοτικοί) Συμβου- 'Αγίου Μηνά είς Λογοθφιάνιχα.
— Ό έξ Αύστραλίας άρτι άφι- λίου Κυθήρων άνεκηρύχθτ> ευεργέχθείς κ. Βαμβακάρης έδώρησε είς της της Κοινότητος ό ουμ-ττολίτης
Ε. Π. ΜΟΥΛΟΣ
τό Δημοτικό ν Σχολείον Ποαμοΰ κ. Μιχαήλ Μαζαράκης, τοΟ όττοίεναν θερμοσίφωνα. Είς τήν άνω- ου ή είκών, συιμφωνως ττρός τήν
Ο κ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
τέρω δωρεάν προέίβη ό ευγενής δω- ιδίαν άπόφασιιν, άνηρτήβη είς τό
ρητής, ένώ ύπό τού δραστήριου κοινοτικό.ν γραφ^ϊον.
ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
διευθυντού τού ώς άνω σχολείου
έδίδετο εορτή της
όποιας τό ΔΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣιΕΙΟιΝ ΚΥΘΗΡΛΝ
Πληρο<|>οροώμεθα δτι προσεχώς
προϊόν θά δΐ'_Ητίθετο διά τήν άγοΕίς τοί ΜουσεΤον Κυθήρων ττρο- ττρόκίΐται νά κατέλβη είς Κύβηρα
ράν τού θΓρμοσίφωνος.
σέφϊίρεν ό κ. Ιωάννης Αύγερινός ό βουλευτής κ. Ευάγγελος Σα6—'Ανώνυμος προσέφερε δραχψάς 3 Ένετιίχά νομίοματτα, έητίοης οί
6όιτουλος, διά νά σχηματίση προ200 είς τόν ιερόν ναόν 'Αγίου Παναγιώτης1 Α,ιακάπουλος και ΠαΣπυρίδωνος Καψαλίου, είς μνήμην ναγιώτης Σεμιτέκοίλος ιτροσέφ«ρον σωπικην άντίληψιν έπί τών ζητών γονέων του,
άνά Εν (Τ) Ένίτικόν νόμισμα. τημάτων και άναγκών τής νήοον.

