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Ρ»ι«ιαι τοΰ κσαιμου, . είναι της
Αυστραλίας. Ύπολογίζομεν δτ<
εις τη ν ώραίαν <καί πλοιχτίαν
χώραν,
είναι έγκατ?frn(U£vat ύττέρ τάς τρεις' χιλ.6! Γ ς . κ !τ θτ 1Ρ«ϊκων
οικογενειών
«ι οιτοιαι προέρχονται άπό δλα
Z? Χ£>ρκχ της νήσου μας. Έ χ
των Κυβη,ρίων της Αυστραλίας
οι περισσότεροι εύρίσκονται είς
Τ?ς πολιτείας Νέας Νοτίου Ούκαι Κουηνσλάνδης, δπου
και δυο Κύθηραρ>„
Αδελφότητες μέ πολυάρ»,με\η K ai σκοπούς καθαρώς
^ Ρ ^ ' κ ο ύ ς . Εις τήν Κύθηρα«ην Αδελφόπ-ητα
Κουηνσλάνμετά τάς τελευταίας άρ
Χαιρεσιας, πρόεδρος έξελέγη ό
εκ του χωρίου Καραδα καταγόμενος έκλεκτός και ένθουσι·
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νουΐ^λ Ευαγγέλου Βενάρδος, έ·
Γ ? Χ ε ί ί Ρ μ α τ ί α ζ κινηματοθεάτρων
Π^μττο της
Κουηνσλάνδης.
y . K · Βενάρδος συνεχίζων τό
πρόγραμμα του
προκατόχου
τ ου, εκλεκτού έπίσης
σόμπατριωττου κ. Γεωργίου Έ μ μ . B f
νερη,. δ-στις ύπηρξε και έκ τών
^ Η η ω ν της Άδελφότητος, απηυθυνεν πρός τους ΚυΘηρίους
της πολιτείας του τήν κατωτέρω έγκάκλιον διακήρυξίν, άνατ^υΌσων τους σκοπούς της Ά οεΛψότητος και διαγραφών τά
κυρία σημεία του προγράμματος αύτη ς.
Δηίμοσ εύοντες τήν
έγκύκλιον του κ. Βενάρδου, έπικαλούμεθα την προσοχήν τών άναγνω
°των ,μας και ιδιαιτέρως τών
ε-υρισκρμένων
εις Κουηνσλάνοην προς τούς οποίους και &πευβύνεται.
ιΕΙναι τόσον -πολλοί άριθμητικος και τόσον έκλεκτοί εις
αισθήματα οί ουμπατριώτα, της
Κουη^σλάνδης, δσον καί 'ολοκλήρου τη ς Αυστραλίας, ώστε
ήνωμένοι υπό τήν σκέπην" της
Α&ελφό,τητός
των
θά δυνηθούν νά έπιτύχουν
θαύματα
Κ«1 δεν άμφι-δάλλομεν δτι θά
τα έίπιτύχουν άρκεΐ νά άκολουθήσουν τήν έμπνευσμένην πρό>
Υ]ματι έγκάκλιον του προέδρου
της Άδελφότητός των κ. Bsνάρδου.
Ή διοοκήρυξς του κ. Βενάρδου έχει ώς έξης:
'Αγαπητοί σαμπατριώται
ΐής Κουησλάνδης,
"Ολοι γνωρίζετε τάς περί
στάσεις πού μας Ανάγκασαν
νά ψθάσωμεν είς τήν ώροάαν
αύτήν χωράν, γ ι ά νά άναζητήσωμε
μια καλυτέρα τύχη
Και ολοι έκλάψαμε στην "Α
Υ ία Πελαγία ή στό Καψαλι,
δταν γέροντες νονείς ft άνηλικα άδέλφια μέ λυγιμούς καΐ μέ
βουρκωμένα μάτια, μάς ebivcrv τήν εύχή τοΰ μισεμοΰ. θ υ μάμαι έδώ καί τριάντα χρό
νια πώς ράγισε ή καρδιά μου,
ötav το βαπόρι πού μέ πήρε
<*πί> rijv 'Αγία Πελαγία, χανότανε πίσω άπό τον κάβο
Μ<χλιά, και μαζί του χ σωνότανε άπό τ ά μάτια μου ι ό όραμα
του νησιού μας. 'Εκείνο τό κάτι πού έννοιωσα τότε, νά συγ•κλονίζη τήν ψυχή μου, κυβέρνα έκτοτε τό δρόμο μου· Και
©ά τόν κυβερνά και θά ρυθμίVI τάς σκέψεις και τάς πράξεις .μου, μέχρι τήν ά γ ι α έκείνη ώρα, πού θ ά μέ άξιώση
ο θ ε ό ς νά ξαναπροβάλω στό
ιοιο μέρος, νά χαϊδέψω μέ αχόρταγο
τό βλέμμα εκείνο
jjoo μόνον της ψυχής μου τό
¡ J « W a χαϊδεύει καθημερινώς
Χρονιά
τ ώ ρ α ! . . . Μόνον δταν
τό βαπόρι, "πού θ ά μέ ξαναψερνη στήν πατρίδα παρακάμΨη τόν Κά&ο Μαλια.
Μά δ,τι αίσθάνθηκα
έγώ
την ωρα του μισεμου, τό δοστόν
'ίδιο (βαθμό και
κ Ϊ α ά γ ω ν ι σ τ ί ΐ ς της ξενητειάς.
ρλ π α τ Ρ ι ω τ η ς πού έφθασε
ε « ε έδώ, ιεϊτε σέ κάθε γωνιά
του κόσ.μου, γιά τό δικό του
καλό και ν ι ά τό καλό τοΟ σπιτιού του. Γι' αύτό καί μέσα σέ
μας, ύπάρχουν οί ϊδιοι
ο 1 ϊ δ ι ° ι καύμοί, τ ά ϊδια
^ Ι ^ μ α τ α , τ ά ϊδια ιδανικά.
•ιι* ϋ 1 έ λ ° μ ε νά καλυτερέψων « Γ 1 ν τ ύ Χ η μας καί νά εύερΝά
¿ ! ? ί ? ω μ ε τόν τόπο μαςψανουμε χρήσιμοι στήν κοινωζοΰμε έδώ στήν έλεύ»ερη καί δμορφη Αύστραλία,
ωψέλι,μοι στόν Ιερό
Χόμεθα
° τ ° ν δποΐον προερ-

τόσο καθαρό, όσον καί Ιερό.
Γό σκοπό
νά καλυτερέψωμε
τήν θέσιν μας μέσα στό περιβάλλον πού ζούμε, καί νά είμεθα έτοιμοι καί άξιοι γ ι ά μεγ ά λ α ε ρ γ α τόσο έδώ στήν Αυστραλία πού κάμαμε δευτέρα
πατρίδα μας καί πατρίδα τών
παιδιών μας,
δσο καί κάτω
σιο νησί πού είναι ή άγαπημένη. h άξέχαστη, ή άναντικατάστατη κοινή δλων μας Μητέρα.
"Εζησα πολλά χρόνια
σέ
μακρυνό χωριό της Αυστραλίας, σέ χωριό πού άπεϊχε έκοπτοντάδες μίλια άπό τάς πόλεις μέ τόν πυκνό "Ελληνισμό.
Γι' αυτό καταλαβαίνω καλύτερα τον πόθο καί τόν πόινον
τών συμπατριωτών,πού μένουν
μακρυά άπό τ ά κέντρα, όταν
μάλιστα συμβή νά έχουν καί
οικογενείας καί παιδιά- Πόαο
πολλαπλασιάζονται τότε
τά
π ρ ο β λ ή μ α τ α ! . , . Μόρφωσις, αποκατάστασης παιδιών,
συνκράτησις οικογενείας καί τόσα άλλα...
Έ,ψ' όσον ή έκάμησις και ή
ψηιίος τών συμπατριωτών μέ
¿φερε στη όιοίκηοι της Άδ,Λ.φοτητός μας, έχω τήν άπόφασι
να εργασθώ μέ τάς άσθενεΐς
μου Ου^άμεις γ ι ά τό μεγάλο
σκοπό. Γιατί πράγματι ό σκοπός μας είναι μεγάλος και Ιερός. Τί ώραιότερον καί τί Ιερωιερον άπο τό νά διατηρησωμεν τήν άδελφωσύνην μας
εοω στήν ξενητειά και νά ,μεταΛαμπαδευσωμε είς τ ά παιδιά μας τά «Ιώνια ¿óocviKá
της μεγάλης μας ' Ε λ λ ά δ ο ς !
11 ευγενέστερον καί τί ίερώτερον άπό τί t νά εύεργετώμ£ν
το αξέχαστο νησί μας, οπου εγνωρισαμε ια πρώτα σκιρτήματα της ζωής, όπου διαφι.'·
λάσσονται
οι παιδικές άναμνησεις μας καί Οπου αναπαύονται τα κόκκαλα τών προγόνων μ α ς ! Καί ποιος άπό ΟΛΟΙ. ς έμας θά άρνηση νά γ«\η
σιρατιωτης μιάς τέτοιας -ροσπαθείας; Είμαι ύπεοήφανος,
γιατί μέ ¿καλέσατε αγάπη του υ μπατρ ιώτα ι της Κουηνα^άνν ά γ«·νω υπηρέτης ενος τετυιυυ σκοπού, ine την
αν, τας υποδείξεις καί πάντοτε με την έγκρισιν του ¿-¡[',ρουΑ,ιου τής'Λόελφότητός μας,
υεΛω νά επιτύχοιμεν μεγαΛ.α
πράγματα μέ μικρές ωΐυσίες.
tvai αύτό μπορεί νά γινη. /*ιε
μικρές
θυσίες, γιατί ειμεοα
ποΛΑοι. Καί δταν λ ί γ ο βοηϋησουν οι πυΑλοι, το ί ρ γ ο ν «α
είναι μεγάλο, t i v a i άναγκη vu.
περΐΛ.ΐ)(+Όουν εις τ α μέλη της
Αόελφοτητος μας, ΟΛΟΙ OÍ παtpiiott^ ιΐ)ς ινουηνσλανοης,για
nx επιτυχωμεν
ατο
μι^γαΛα
οτκοπο. "ΟΛΟΙ oi πατριώιες και
α ι συζυγοι αΰτων και τ ά παιοια των, άγόρια και κορίτσια,
οταν άγουν νομιμον ήλικίαν.
"Ολοι πρέπει νά έγγραφούμε γ ι α να οωσου,με νεα ουναμι και νέον αίμα στην Ά ό ε λ
ψοτητά μας και νά ίτην άναόεί
ξωμεν εις τό ίσχυροτερο Κυ
υιΐραικο ¿ ω μ α τ ε ι ο
του
κοσμου· Εχομε οικογένειες καί
παιοιά και πρέπει νά σκεφθούμε γ ι ά το καλό τους. Πρέπει
να τ ά κρατησωμεν κοντά μας
ΟΛ'τι οίοοσδήποτε
Ιδικής μας
υύσιας. ΙΊρεπει νά τούς μεταυωσουμε την Ιερή έκεΐνη φλό>α που πήραμε έμεϊς uno τους
γονείς ιμας, ώστε να μάς αία^ανθουν καί εκείνα, οπως έμεις αίσθανθήκαμε τούς
δικούς μας γονείς. Ποιός
άπό
εμάς οεν κτυποκαρδει όταν άκουη ή πέρνη γ ρ ά μ μ α άπό τη
μάννα του, και ποιος δεν άντλεί καινούργιες δυνάμεις δταν άκούη τήν εύχή της; Πρέπει νά κρατήσωμε τά παιόιά
,μας ά λ λ ά δχι όπως ξέραμε
στά παληά χρόνια, νά τ ά κρατησωμεν διά της βίας. Ιά παληά χρόνια πέρασαν. Καί σήμερον ζούμε στήν Αύστραλία.
Πρέπει νά έπικοινωνοϋμε συχνότερα, πρέπει νά ουνεχίσωμε τάς έορταστικάς συγκεντρώσεις
πού
βρήκαμε άπό
τούς προκατόχους μας καί νά
προυθέσωμεν καί ά λ λ α ς ακόμη, ώστε a l συχνότεραι συ-
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ναντήσεις μας είς χαρούμενον
περιβάλλον νά μάς θερμαίνουν
τάς άναμνήσεις της πατρίδος
καί νά χαλυ,βδώνουν τούς άδελφικούς μας δεσμούς. Πρέπει νά κάμωμεν τό πάν γιά νά
μορ>ρώνω>μεν τ ά παιδιά μας
σάν άξια Ε λ λ η ν ό π ο υ λ α στήν
καλη πατρίδα πού μάς φιλοξενεί, ώστε νά έξυψώνωμε άκόμη περισσότερο
τό όνομα
της 'Ελλάδος μας. Πρέπει άκόμη κάθε πατριώτης πού φθάνει στό Μπρίσμπαν εϊτε άπό
τήν πατρίδα, κυνηγός της τύχης, όπως ήλθαμε καί έμεΐς,
είτε άπό τά χωριά τη ς Αυστραλίας
άναζη,τητής λίγης Ε λ ληνικής ζωής, νά ξέρη δτι θ ά
ευρη κοντά μας τήν προστασία
ό πρώτος, τή<ν χαρά της ' Ε λ ληνικής ζωής ό δεύτερος. Πρέπει νά κτίσωμεν στό Μπρίσμπαν
τό «Τσιριγώτικο Σπίτι»
καί νά τό έφοδιάσωμε μέ δ,τι
άπαιτείται, ώστε νά γίνη μιά
πραγματική Τσιριγώτικη γω*
νιά. Νά τό κτίσωμε καί νά τό
στηρ ίξωιμε όχι μέ τά τ ρ α π ο ^
λόχαρτα καί μέ τ ά ζάρια, άλλ α μέ frjv άγάπη καί μέ τόν
έν^ουσιασμό μας.
Δέν είναι
άρκετό νά θάπτηι ή Άδελφότητά μας τά άπορα μέλη της
Πρέπει πρωτίστως νά τά φροντίζη οσο ζουν. Καί όμαδική μετάβασι σέ συγκινητικό προσκύνημα στό νησί μας μπορούμε νά έπιχειρήσωμεν, δταν έχωμε σύνθημά μας έδώ στήν
ξενη,τειά, τήν "Ενωσι και τήν
όμόνοιαν. "Ενοκτι έν όνόματι
της Άδελφότητός μας. Κανείς
Κυθήριος
της Κσυηνσλάνδης
νά μή παραλείψη νά έγγρα!?ή
είς αύτήν. Ό^όνοια έν όνόματι της πατρίδος μας. Κανείς
Κυθήριος νά μή ξεχνά, δτι έδώ
στήν Αύστραλία είμεθα όλοι
άδέλφια. "Οταν αύτό τό σύνθημα
ριζωθή μέσα είς τήν
καρδιά μας, (6ά κάμω,με θαύματα· Είμεθα πολλοί καί μέ
τήν μικράν συνδρομήν της έγγροίρης ιμας καί ,μέ τά έσοδα
άπό χορούς τής Άδελφότητος.
μέ αύτοπροαιρέτσυις
δωρεάς
επιλέκτων
καί
ευπορούντων
πατριωτων θ ά λύσωμεν όλα
μας τ ά προβλήματα, θά έπιτυχωμεν την καΛην οργανωσιν
του «'Τσιριγώτικου
ί.πιτιού»
καί θά συνεχίσω μεν τό πρό
γ ρ α μ μ α ένισχύσεως των κοι
νωφελών έργων της Ιδιαιτέρας
μας πατρίδος μέ ΐί,ησφαλισμενην τήν έπιτυχίαν.
Χιλιάδας λιρών εχομεν πληρώσει δια τήν ένοικιασιν αιθουσών διά
τήν διεξαγωγής
των πατριωτικών μας συγκεντρώσεων, χιλιάδας λιρών πληρωνομεν καθηιμερινώς εις αιΜύσας διά τας έοριάς μας,
τούς γάμους μας, τάς βαπτίσεις τών τέκνων μας καί τάς
όνομαστικάς άκόμη έορτάς.
Αίατί δλα αύτά νά μη τα υινωμεν στό Τσιριγώτικο σπίτι,πού
θά όργοο<ώσωμεν μέ ώραίσ
συγχρονισμένη! αίθουσα
για
κάθε τέιτοια περίστασι. Έ φ α ν τασθήκατε τί μπορεί νάγίνηι αέ
αύτό;
Νομίζω δτι μπορούμε
να άνοράσωμε σημαντικό ακίνητο, είς καλήν θέσιν τής
πόλεως καί νά οργανώσω-μεν
έκεϊ αίθουσαν
συγκεντρώσεων, τ ά Υρο^ίεϊα τής Άδελφότητος, βιβλιοθήκην μέ χρήσιμα
βιβλία Ε λ λ η ν ι κ ά καί ςένα,νά
όργανώσωμεν λέσχην καί έντευκτήριον όπου θά συναντώμεθα όλοι οί Κυθήριοι καί πολλ ά ά λ λ α π ρ ά γ μ α τ α μπορούμε
νά έπιτύχωμεν, τά όποια νά
μάς τιμούν ώς ΚυΘηρίους και
νά μάς έξυψώνουν είς τά όμματα της κοινωνίας.
"Οταν Ινας συμπατριοιτης
μας εύρεθή άνεργος, δέν θά
είναι άραγε τιμή νά τόν συνδράμωμεν καί νά τόν βοηθήσωμεν νά έ ρ γ α σ θ ή ; "Οταν ένας συμπατριώτης μας άρρωστη ση δέν πρέπει καί δέν εχομεν ύποχρέωσιν νά τόν βοηθήσωμεν, άν συμβή νά έχη
τήν άνάγκην μας, Καί ποία
είναι πλέον θεάρεστος πράξις
άπό αύτήν;
• Διά νά έπιτύχωμεν δλους
τούς ωραίους αύτούς σκοπούς
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ΚΥΘΗΡΑ Ι-ΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
σκοπούς προοοευτικους καί άνθρωπιστικούς (Σι/νέχεια έκ τοί> ιτροηγουιμένου) Βοίλέριου Τΰίύ ίΜεγαλοοικονόμου,
β«^ „ " ^ Ρ ^ ι χ ο ύ ς , συνεκροτή— Τό έλεγες, τό ξέρουμε, μα τί θάψανε; "Ενοος κούκος δέν φέρ^ καί ή Άδελφότητά μας έ- δέν ειδοποιούσες έκείνους πού ε- νει την άνοιξι. "Ολη του ή ά£ια
στηριζότανε άιτάν« στούς νόμους
άπό ¿ ° ϊ ε ι κ ° σ ι π έ ν τ ε χρόνια, ττρνπε να είδοττοιησης, τή^ν άρχή, καί στά διατάγματα πού εογατον
Προδλεψτή
τίου
κάθετοι
τώ^ ^ ε κ τ ο ύ ς πατριώτες,πρός
ζε κά^ μέρα, γιατί ήθελε νά μ»
τ ? ^ οποίους ό φ ι λ έ τ α ι κάθε ρα ό κακόρικος καί κλαίει τό μοκ η ^ Ι ^ 1 κ ά θ ε έπαινος. Συνε- νάκριΐ&ό του κορίτσι, είπε κάποιος. μηι&ί) τούς Βυζαντινούς φαφλατά—ΈδοτΓοίηοα. Τους είδο-ποίησα δες.·. καί γιατί ήθελε —λέει—
> γ ι ά ν ά κρατήση
άιμ^στη την πατρ 1 ω τική φλόγα δλους, μά κανένας δέν μ' άκουσε, νά γεύεται πρόοτος τά παρθενικά
κανένας δέν μέ λογάριασε; και κάλλη τών νυψάδων.
Μαύρ' αλήθεια, τί νάγιν^ ούϋ>έηνΖ.
5 δεσμούς, πού μας πρώτη ή Βιολέττα πού μέ χτύ^ ρ ν ο υ ν τόν έναν κοντά στόν πησε ¡μέ τό μαστίγιο της- Είναι τος; δέν μάθαμε, έπράσθεσε κάποιος ναυτικός.
κ ο ν τ « καλύτερα τώρα "πού θά χαρίζη τα
στό Ι α ? 1 δ λ θ ϋ ?
—Τί νάγινε, ρωτάς. Αύτός θο.
πού η ' κ ο ν τ ά οέ έκείνους κάλλη της στους
άφρικάνους,
μας!
^ έ ν ο υ ν τό γυρισμό τούς μαύρους, τους χειλάδες.... φυγε πρώτος καί θά κρύφτηκε.
"Αχ! πώς τό λυπάμαι τό κακό- Σέ κάποια σπηλιά θάχη άκουμπήδ ρ ύ « ® ύ τ < ? ύ ς τούς σκοπούς I- μοιρο, κρίμα στά νειάτα πού -πή- σει τό άτιμο κουφάρι του, κανέ\ Κυθηραική Ά δ ε λ - γανε ετσι χαμένα καί πνίγηκε μέ- ναν δέν λογάριοοζε, παρά ,μόνο
μ Γ 2 ? 1 Τ 3 ς Κουΐνσλάνδης
καί σα στους θρήνους της καί στά τόν έαυτούλη του- " Ε ! άς 6<χσιυ
Καν κ ϊ ? ^ τ θ ύ ς Τ ί ά 3 α ^ κινήθη- χτυπηματά της.
λέψει τώρα στά χαλάσματα τού
Ρα
έδρασαν δσο καλύτε"Αη Δημητρη. 'Απάνω άπό έκατό
—Καλά
πού
δέν
ήρθανε
κι'
ά^ 0 μ 2 > Ρ ° κ υ σ ? ν τ ά Συ,μβούλιά
πό 6ώ, μά καί τί 0ά κάναμε χω- έκικλησιές πού ήταν« έκεϊ' θά γδιι»«Ρο? Α ό ^ Χ ? μέχί?1
ή' ρίς καμμιά φοΛτσέιτα άπάνω μας. δηκανε άπό τ' άσημια καί τά μασεις. Ό λ ο ,
έττρό&θισε ενας άλλος άπό τούς λάματα! . . .
Δεν πρόφτασε νά τελειώ?η τήν
νεώτεοί: .1 έ ^ ε ι ς , παλαιοί καί δημότες.
ο υ ν ε ν ί ϊ : , ε Χ°μεν καθήκον νά
κου&έντα του και άξαφνα άκού—ιΜά
και
ό
Κασιμάτης,
που
σέ κ α λ , ^ μ ε ν Κ α 1 ν ά φερωμεν ήτανε ίδιοχτήτης τού "Αη Δημητ στηκε μακρυά μ.ιά άτέλειωτη συρ ο στάδιο
νον
τό
έρ- τρη, πού στηριζότανε στήν αύθά- νεχιζόμενη χλαλοή, πού έρχονταν
Μηροστά
Μας έχομε σκοπό δειά του καί στήν παλληκαριά τοΟ άπό τά δορεινά μέρη του νησιού.
τ ^τοιους
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της Άδελ||ότητός μας, πρέπει
να οργανωθούμε
καλύτερον.
Ή 'Αδελφότης πρέπει νά έχη
ίδικήν της στέγην, τήν όποίοεν
νά αισθάνεται κάθε Τσιριγώτης σάν δική του,καί νά προσφεύγη είς αύτήν χωρίς δυσκολίαν
καί χωρίς δισταγμούς.
Πρώτον βήιμα καί πρώτον μέλημα διά τήν άνάδειξιν
τής
Άδελφότητός μας, πρέπει νά
είναι ή ένταπική έγγραφή μελών, ώστε
νά άποκτήσωμεν
τήν δύναμιν έκείνην, πού θά
μάς έπιτρέψη νά
κινηθούιμε
πρός δλας τάς κατευθύνσεις
τού προγράμμίχτος μέ άνεσιν.
Διά τούτο άπευθύνω έκκλησιν
πρός τ ά πατριωτικά αίσθήμα
τα δλων τών Κυθηρίων τής
Κουηνσλάνδης, νέων καί πα
λαιών μεταναστών,
άνδρών
καί γυναικών, πλουσίων
καί
πτωχών, πρός τά εύγενή
αισθήματα παντός Κυθηρίου διαβιούντος είς τήν ώρα*^ν πολιτείσν μας, καί* ιούς καλώ νά
πυκνώσουν διά τής έγγραφης
των τάς τάξεις
*ών
μελών
τής Άδελφότητός ιμας. "Ολοι
ήνωμένοι μπορούμε
έπιτύχωμεν θ α ύ μ α τ α και νά θεμελιώσωμεν νέαν έπο^\ν εύτυχίας διά τ ά παιδιά ιας, δι'
ή μάς τούς ιδίους καί 4ιά τήν
μακρυνήν, ά λ λ ά πάντοτε άγαπημένην πατρίδα μας.

Ν. Ζ Α Ν Τ Ι Ω Τ Η Σ :
Γ* Σβπτβμδρίου 16
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Η ΕΚΛΕΚΤΗ ΚΥΘΗΡΑ-ΓΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΘΕΟΔΏΡΟΥ Μ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ _ Ο ΨΥΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΙ ΠΑΠΥ
ΤΟΣ ΤΟΥ κ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ "Η ΓΛΟΥ. - ΜΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ Δ Ι Α ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΤΟΥ Π ΑΓΚΥΛΗ
ΡΑΙ-ΚΟΥ ΤΡΙΦΥΛΛΕ ΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Η ΚΥΘΗΡΑ ΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΣΚΟΠΕΥΕ I ΝΑ ΕΦΟΔΙΑΣΗ ΤΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕ ΙΟΝ ΜΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ- — Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛI ΑΣ
Του περιοδεύοντος τήν Αύστραλίαν Διευθυντού μας

ΒΙΙΝΌΑΒΕΕΟ - 'Ιανουάριος
1957. Επισκεπτόμενοι τάς πόλεις καί τά χωρία τής Αυστραλίας πρός έπιδίωξιν τών σκοπών
τής περιοδείας ιμας, έφθάσαμεν
είς τήν ώραίαν πάλιν Μπάντε,μ«
περγκ τήν 24ην Ιανουαρίου. Ενταύθα εΤναι έγκατεστημένος, δια·
τηρών άνθούσαν έπιχείρησιν, κα.
θαριστήιριον καί μεγάλην άκίνητον περιουσίοον, ό έκ τοΟ χωρίου
Φράτσια έκλεκτός Κυθήριος, κύριος Θεόδωρος Μάρκου Πειτρόχειλος, μετά τού όποιου ιμάς συνδέει ¿δελφική φιλία, χρονολογουμένη άπό της παιδικής μας έπο.
χης. Φυσικά ό κ. ιΠετρόχειλος εΐνοήι έγκοττεσ(τη(μέ)νος οίκογίΐνειακώς. "Η κυρία του, όνόματι Τριαν
ταφίιλλιά, εΤναι τό γένος Λεονταράκη, έπίσης έκ Φρατσίων. 'Απόκτησαν (μέχρις ώρας)^ πέντε
χαριτωμένα παιδιά, γεμάτα λεβεντιά και καλοσύνη,
γεμάτα
ΕΜΜΑΝ. Ε. ΒΕΝΑΡΔΟΣ
ευγένεια καί προθυμία, άξια 1 Ελληνόπουλα καί άξια τών αισθηΠρόεδρος
τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος μάτων πού θερμαίνουν τάς εύγενεΐς πράγματι καρδίας τού παΚουηνσλάνδης.
τρός καί τής μητρός των. Έ ξ αύΜπρίσμπαν, 25 Φ)ρίου 1957-

τών ό Μάρκος, δστις εΐναι τ ό .
μεγαλύτερο άγόρι τής οίκογε-1
νειίας, άφυπηιρέτησεν
άπό τόν
Αυστραλιανός στροττόν και έργάζεται είς τάς πατρικάς έπιχειρήΐσεις. Εΐναι πραγματικός λεβέντης, άντάξιος τοΰ παιτρός και
τού πάππου του.
Ή Στέλλα είναι τό μεγαλύτερο κορίτσι καί τό καμάρι όχι μόνον τής οικογενείας της, άλλά καί
δλων τών έδώ έλληνικών οικογενειών. Πιροικισιμένη ιμέ όμο|;φιά,
μέ απλότητα, ,μέ ευγένεια και
ούσα κάτοχος άρτιωτάτης μορφώσεως, άποτελεΐ στόλισμα καί τιμήν τού έν Αύστραλία ''Ελληνισμού. 'Ακολουθούν τά άδελφάκια
τ«ν Γεωργία καί "Ειστα, μέ
νιαμί,ν τόν μικρόν Δημήτριον, πού
εΤναι άκόμη ενα χαριτωμένο βρέφος.
''Οπως δλοι γνωρίζουν, είναι άρ«ετά δύσκολον πράγμα νά
εύρη κανείς πολλάς άρετάς καί
πολλά χαρίσματα εις εν και τό
αύτό πρόσωπον. Καί εΤναι ά:<όμη δυσκολώτερον νά είίρη κανείς
πολλά προσόντα καί χαρίσμοττα

είς δλα τά μέλη μιάς καί της
οώτής οικογενείας.
Αύτήν τήν
πλέον δύσκολον, τήν πλέον άπίθανον περίπτωσιν, τήν εύρίσικομεν
άνειττυγμένην είς βαθμόν τελειότητος είς τήν οίκογένειαν τού κ.
Θεοδώρου Πετραχείλου. Φιλόξενος καί «σπόρτης» ό ίδιος, άλλά
καί δλα τά μέλη τής οικογενείας
του· Ευγενής καί καλός ό ίδιος,
άλλά και δλα τά μέλη τής οικογενείας του. Δραστήριος καί εύθυς ό
ίδιος, άλλά καί δλα τά μέλη τής
οικογενείας
του.
Πνευματώδης
καί εύφυέστατος ό ίδιος, άλλά
καί δλα τά μέλη τής οικογενείας
του. Κάτοχος πολλών γνώσεων
ό ίδιος, άλλά καί ή οίκογένειά
του, κατ' ουδέν υστερεί. Τέλειος
πατριώτης, άλλά και τέλειος άνθρωπος, άφίνει πάντοτε τό πρόσωπον του νά καταλάμπαται άπό
τά αισθήματα τής καρδίας του.
Καί δι' αύτό φαίνεται πάντοτε
χαρούμενος, διότι ή καλωσύνη φέρει χαΐράν. Χαράν πραγματικήν,
ή όποία και μόνη θεμελιώνει τήι/
εύτυχίαν είς τόν πρόσκαιρον αώ·
τόν κόσμον. Καί τόσον περισσότερον χαίρει ό κ. Πετρόχειλος δσον περισσότερα προσφέρει είς
τήν κοινωνίαν. Προσωπικότητες ώς
6 κ. Πετρόχειλος, συνιστούν τι.
μήν διά τούς ΚυΘηρίους καί ύψώνουν είς τά ομιματα τής ξένης
κοινωνίας τό 'Ελληνικόν δνοιμα.
Tcû κ. Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Π. K A S I M A T H , Δημοδιδαακάλου Είμεθα πολύ υπερήφανοι διά τήν
φιλίαν του.
Κοκικινόη. 'Απ' έκεϊ άρχίσαμεν ά κους 2 μ. Εις τό χωράφι τοΰ
ναδαίνοντες πρός τό Πιαλαιόκα- Φιλίππου Έ,μ· Σκλάβου είδομεν
Λ
στρσν, είσελθόντες πρώτον είς κολώναν άπό σκληρό πωρί, χωΣυνοδευόμενος άπό τόν κ- Οεότό χωράφι τοΰ Σταύρο — Γιώργη σμένην έν μέιρει είς τό χώμα, πάάπό τά Πιτσινιάνικα, είς τό όποι χους 0,35 μ. Είς έρώτησίν μας δωρον Πετρόχείλον, άπό τόν θείον
ον οί άγρότα» μας ζευγαιρίζον- διατί ονομάζεται ή θέσις αύτή του καί φίλτατάν μας έπίσης κ,
τες άντιΑαιμ&άνονται άτι ποιλλας ουτω, έλάβαμεν τήν άπάντησιν δ Κωνσταντϊνον Δ. Κεντρωτήν καί
φοράς προσκρούει τό ύνί τού α- τι όνομάζεται ετσι άπο1 τις κο- άπό τόν κουμπάρον τού κ. Περότρου των είς άρχαίους τάφους λώνες αύτές. Ήΐμεΐς δμως εχομεν τροχείλου καί παλαιόν μας φίλον
Μίαν μικράν
πλάκα μαρμαρι- ά<ούσει μίαν σιχετικήν παράδοσιν κ. Σπΰρον Μ. Κορωναϊον, έπεσκένην 0,4υ Χ 0,40 ,μ. εύρεθεΐσαν έ- τήν όποίαν γράψαμεν; Είς τό Πα φθημεν άμα τή άφίξει μας είς
κεϊ εΐδαμεν είς τό άγρστικό σπι- λαιάκαατρον τόν πάλαΐ'όν καιρόν Μπάντεμπεργκ, τόν ένταύθα λαμέκλεκτόν
τάκι τού Μηνά Κασιμάτη ή Τρό- είχε« μιά βασιλοπούλα ενα παλά πρώς έγκατεστημένον
κ.
Χαράλαμπον
τι, κτισμένο είς πέντε κολώνες καί συμποπτριώτην
χαλου.
Μαυρογένην ή Γλοΰν. Ό κ. Χα"Έπειτα άνήλθομεν είς μάλλον κάτω αύτοΰ μία λίμνη μέ ψάρια ράλαμπος ΓλσΟς κατάγεται άπό
και
δτι
άπ'
αύτό
ώνοιμάσθη
ή
θέ
άμαλήν εκτασιν, ήτις βαθμηόόν άτό χωρίον Άρωνιάδικα, άπό τό
νηφθιρίζ|ει -π-ρός τό βουνό, έχουσαν σι ς Κολώνες.
όποιον μετηνάστευσε πιρός άναΠαραπάνω είς τό χωράφι τοΰ
μφος 250|μ. και πλάτος
μέχρι
ζήτησιν τύχης, πρό πεντήκοντα
'Αντώνη
Πρινέα
ή
Δημηίτρέλου
υτης ρίζης τοΰ βουνού 3 5 0 μ. πεκαι πλέον έτών "Οπως οί περισρίπου". Η όλη έικτασις άποτελει- πάρχει ενα σπιτάκι καί άμέσως σότεροι άπό τούς συμπατριώτας
ται άπό άγρούς καλλιεργσυμένους παραπάνω ευρίσκεται είς τό χώ- μας, έφθοίσεν έδώ είς τήν Αύστραμε σιτηρά καί δσιφια, διαχωριζο ιμα μ ισοχωσ]μ ένη λεκάνη λελαξρυ- λίαν μέ μοναδικά έφόδια τήν εύμένους μέ υψηλούς μάλλον τοί- μένη έκ σκ^.ηρού ύπομέλανος λίχήν τών γονέων του καί την άδάχους καί συνάμπελα, Οικαιολογου· θου, διατηρούμενη καλώς, διαμέμαστον έλληνικήν του ψυχην. Παιμένου ίσως τοΰ ύψους αύτών ¿κ τρου 0,70 μ. καί βάθους 0,27ιμ.
δί ά:<άμη έρρίφθη είς τήν έργατής άνάγικης τού μαζ&ύματος τών περίπου. Βορείως ταύτης καί είς
σίαν ύπό λίαν σκληρά ς συνθηκας,
λίθων & τής κατ(Βδαφισεως άρ- άπόστασιν 30 ¡μ. πίερίπου προχαίων οικιών. Ή όλη έκτασις εΐ- σείλκυσε τήν προσοχήν μας τοί- δπως έπεκράτουν παντού τήν έποναι έσπαρμένη. άπό πώρινα τεμά- χος άπό όγκόλιθους, άργόλιθους χήν έκείνην, δτε ή έ&δομαίδιαία
χια καί βήσσαλα (μικρούς όπτούς (ξεροτρόχ<χλους, χωρίς λάσπηιν) άνάπαυσις ήτο άγνωστος καί ή
πλίνθους), τά όποϊα οί άρχαΐοΐ μήκους 7 μ. καί ύψους 2 μ. περί- διάρκεια τής έ&δαμαδιαίας Εργα¿χρησιμοποιούν είς τήν σύνόεσιν που. Παρετηρήσαμεν δτι οί άργό- σίας ύπερέδαινε τάς έκατό ώρας,
τών οικοδομών των. Εις πολλά ση λιθόι ούτοι συνεχίζονται μέ τι- ένώ σήμερον εΐναι τεισσοράκοντα
'Επίσης ή άμοιίβή
μεία αύτής ευρίσκονται άγροτικά νας διαικοπάς πρός άνατολάς έ- μόνον ώραι.
ήτο τότε όλίγα σελίνια κατά έσπιτάκια, έκτισίμένα άπό πέτρας πί 150 μ. πίερίπσυ,
μέχρι το&
καί πωρία μικρά ή μεγάλα, τά ώ- σπιτακιού τής "Ελένης Πρινέα ή €δομάδα, άπό 1 5 - 3 0 , ένώ σήμε/νώφλια τών όποιων είναι ώς έπί Σκάρπαλη. "Ισως ούτοι νά εΐναι ρον ό έβδομαδιαϊος μισθός είναι
πέριξ τών 15 λιρών. Καί ύπό αύτό πολύ πώρινα, προερχόμενα δ- λείψανα άρ<χαίου τείχους.
τάς αμως τάς συνθήκας ό κ. Χαλα έκ κατεδαφ ισθέντων άρχαίων
Άναΐβαίνοντες άκόμη δεξιά συ
Γλοΰς, προικισμένος
κτιρίων. Τέσσαρα ή πέντε πηγά- ναντώμεν είς τό άνατοίλικόν μέ- ράλαμπος
δια, τά πλείστα βρυσικά, είς δ- ρος τής άκροπόλεως τμήμα πιθα- μέ έπιμονήν, μέ άγάίπην -πΐρός τήν
λην την εκτ«σι ν λύουν τό ζήτημα νώς τοΰ άρχαίου πελασγικού τεί έργασίαν καί ιμέ άπεριάριστον αύτής ύδρεύσ|εως τών άγροτών μας χους, εΰκόλως διακρινοιμένου, μέ τοπεποίθησιν, δέν έβράδυνε νά
έκεΐ. Τό πλέον άξιοσημείωτον πη άργολίθους μεγάλους μήκους 8 μ. έττικρατήίση, νά κυριάρχηση τής
γάδι είναι «τοΰ Μπάλή».
Εΐναι καί ύψους 3 — 4 ,μ. περίπου. 'Απ' τύχης του, νά ίδρύση ίδικάς του
άρχαϊον βρυσικόν πηγάδι, «έλλη- έκεϊ έπροχωρήσαιμεν Β.Δ. καί ά- έπιχειρήσεις καί νά άναδειχθή
είς σημαντικον παράγοντα.
νικό» μέ στόμιον περίπου μονονέ&ημ^ν είς την λεγομένην άκροΣήμερον ή περιουσία του άνέρ
κόμμαιτον, κυλινδρικόν,
βάθους ς
πολιν. Αύτη εχει
μήκος 500 μ.
χεται είς έκατοντάδας χιλιάδων
ένός μέτρου περίπου, στηριζάμεπλάτος 200 μ. καί ύψος 250 μ.
νον έπί τεσσάρων πώρινων όγκολιρών καί τό δνομά του προφέπερίπου Τίποτε τό συγκεκριμέλίθων, τετραγωνικώς διατεταγμέρεται μέ ποίλύν σεβασμόν, δχι μόνο
ν
δέν
παρουσιάζει,
ώστε
νά
ινων. Είς την εκτασιν οούτην ή
νον διά τόν ύλικάν του πλούτον,
θέσις είς την όποίαν πρωτοανήϊλ- πεισθή κοονείς δτι πρόκειται περί άλλά κυρίως διά τόν πλούτον τής
θομεν λέγεται Βασιλουπή, δέν πα ^κρσηόΐλεος. Κορυφαί όγκαλίθων ψυχής καί τής καρδίας του. Διόρουσιάζει
τίποτε τό ίδιαίτερον άναφαίνονται είς τήν εκτασιν αύ τι είς τόν κόσμον οώτόν δέν έκτικαί άγνωστον διατί ώνομάσθη ου τήν, ή όποία σήιμερον παρουσιά- ιμάται τόσον ό πλούτος ό ύλικός,
ζεται κυρτή καί άνώμαλος. Σωτω.
δσον ό πλούτος της ψυχής. Άπό
ροί λίθων και πυκνοί τοίχοι έκ
τήν έπαφήν πού εΐχομεν μαζί του
ξερολίθων
ίσως
μαρτυρούν
δτι
ύ
Άναβάίνοντες βορ^ιότεραν έκαί άπό τάς πνιροφορίας που
πήιρφχν
έκεϊ
οίκοδομαί.
Ύπαλείμ.
φθάσαμεν είς τήι θέσιν Κολώνες.
συνεκεντρώσαμί|ν γύρω άπό τήν
Είς τ ι να άγροτ ίκόν τοΐχον ύπά,Ρ ματα δμως βησσάλων καί πωρί ων, δράσιν τοΰ κ. Χαραλάμπους Γλοΰ,
(Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.)
χει κτισμένη πκίρινη κολώνα μήκατεληξαμεν είς τήν βεβαιότητα

Μ ΕΠΙ2ΚΕΦΙΣ Ell ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΟΡΟΥΣ T i ΚΥθΗΡΟΝ
Κατά τήν 14η,ν
Σεπτεμί&ρίου
1956 ώργανώθη ^κδρομή πρός έπίσκεψι,ν! τών άρχαιολογικών χώρων τού Πολαιοκάστρου, τής Παλαιοπόλεως καί τής
Σκανδείας
(Καστριού)·
'ίΗ έκδρομ ικιή ρμάς άπετελέσθη
έκ τών κ.κ. Γεωργίου Μασσέλου
καί Έμμαν. Σ. Στάθη Καθηγητών, Ευαγγέλου Σβμιτέκολου 6ημοδιίδασκάλου, Ζαχαρία Βρετ. Παναρέτου, 'Εμμανουήλ Σοφίου φωτογιρά<|>ου κιαί τού γράφοντος. Ση
ιμειωτέον δτι ό γράφων είχε έπισκίεφθή τούς χώρους τούτους μετά τοΰ μακαρίτου Γυμνασιάρχου
Σπύρου Στό^η καί άλλων κατά
τόν Αύγουστον τού 1932 «αϊ είχε δημοσιεύσει σύντομο ν περιγρα
φην τούτον εις τό περιοβικόν
«Κυθηραϊκός Κήρυξ» τού Σ ταμ.
Καψάνη τόν
φεβρουάριον
τού
1933.
Σκοπός τής έπισκέψεώς
μας ήτο ή καλλίτερα κατατόπισίς μας έπί τών άρχαιολογικών
μνημείων τών χώρων τούτων καί
ή λήψις φωτογραφιών αύτώνΤΟ ΠΑΛΑΙ ΟΚΑΣΤΡΟΝ
Δι' αυτοκινήτου έκ Φρατσίων
καί διά της οδού Πάλαιοπόλεως
έφθάσαμεν είς τό Παλαιάκαστρον.
Τό Πχχλαιόκοοστρον ευρίσκεται είς
τό άνοπτολικόν μέρος τών Κυθήρων. ΕΤναι βουνόν μέ κοτηεύθυνσιν
έΚ Β. Δ. πρός Ν. Α. έχει μήκος
1500 μ., πλάτος 200 μ. περίπου
καί τό ύψηλότερον ,μέρος αύτού
έχει υψος 250 μ. περίπου. Αποτελείται έκ τοΰ ύψηλοτέρου τού
του μέρους, ενθα εκείτο ή άρχαία
άκρόπολις,
έκ τοΰ έν οτυνεχεία
πρός Ν.Α. χαμηλοτέρου κατά 100
μ. περίπου μέρους τού βουνού,
είς τό ύψηλότερον σημεΐον τού όποιου εκείτο ό ναός της 'Αφροδίτης, καί τής πρσς νόΗτον βαθμιαίως ετι πι&ρισσάτερον χαμηλωμένης καί περκτσότερον ομαλής έκτάσεως αυτού. Είς δλην τήν έκτα
σίν έκτος της άκροπόλεως ήπλοΰ
το ή άρχαία πάλι ς Κύθηρα. Είς
τήν άρχήν τής νοτίου αύτής ¿κτά
σεως πλησίον τής όποιας εΐναι
ό ναός τού Ά γ . Βασιλείου, άνέμ)£νεν ή|μάς ό καλός μας φίλος
μπάρμπα Θεόδωρος ό Πανάρετος
άπό τά Βιαράδικα προσφερθείς
ευγενώς νά μάς χρησιμεύση ώς ό
δηγάς. Ή θέσις αύτή λέγεται
Σέ λίγο φάνηκαν άπάνω άπό τούς
λοφίσκους και μέσα άπο τά οκινάρια -νίά ξεπροβάλλουν παιδιά
τών .χωρικών καί άλλοι καί νά κατρακυλούνε τόν κοττήφορο πρός τό
Ποΰρκο.
—"Εριχονται ου!'...·
έρχονται
οΰουουου . .
'Η Τζανετοπούλα στηρίχτηκ):
στό ρά&δί της
καί προχώρησε
λίγο, άκολουθομένη άπό τούς άλλους . . . Τρέξανε πρός τά πάνω . .
τά παιδιά κοττββήκανε
μπροστά τους φοβισμένα καί τρεμουλιασμένα.
—ΐΠοιοί έρχονται παιδιά μου;
ποιοι άρχονται;, . .
—Οί κουρσάροι; φωνάξανε οί
άλλοι φοβισμένοι·
—"Οχι, οί "Αη Δημητριάτες, μέ
τόν ίδιαχτήτη Κασιιμάτη.
—Μέ τον Κασιμάτη; Καί κοοταδεχτηκε νάρ^εται μέ τά πόδια
τό γοΐμάρι καί χασκογέλασε, μά
ήτανε γέίλοιο πικρό, φαρμακωμένο, πονεμένο πού έβγαινε μέσα
άπό τά χαροκαμένα του στηθαία.
Τόν μιμηθήκανε πολλοί!
—Τόν άτιμο · έπρόσθεσαν
μερικοί, δαγκώνοντες τά χέρια
τους.
—Τώρα θά τά πληρώση μαζεμένα τό γουρούνι.
—Συχωράτε,, λέει ό θεός, έπράσθεσε ή Τζανετοπούλα, πνιγμένη
στό κλάμμα καί στό στεναγμό·

Άπό τά ψηλά μέρη τώρα φανήκανε πού κοαεβαίνοτνε τσούρμο
γέροι καί γρηές και μερικοί νέοι
οί κάτοικοι τών άπάνω χωριών,
καί νέες που γλυτώσανε άπό τά
χέρια τών άγσρηΜών, κρυμμένοι
μέσα στά σκινάρια καί τις σπηλιές πού ρίχνανε οί χωρικοί τά
κόκκαλα
τών
πβθαιμένων. Οί
γρηές καί οί γέροι χτυπουσανε
τά στήθβία τους άπό άπελπισια
καί άπό τό ν πόνο πού χάσανε τά
παιδιά τους καί οί νέοι μοιρολογούσανε τους «ουρσεμένους μέ
τά τραγιούδ ι α τού πόνου καί τής
άπελπισίας καί με τις μαντίινά6ες τις θλιβερές καί τις βαρυόμοιρες πού άρχιζε ένας καί άπΟτελιείωναν οί άλλοι.
Τρέλανε δλοι κοντά τους·
—Οεινάμε! φωνάζανε τά παιδιά. Πεινάμε! δ άστε μας λίγο
Ψωμάκι.
'—Όά φάτε! θά φάτε! και τρέξα\£ στά κονηχινά σπίτια νά φέρουν κάτι γιά τούς κοααστρεμέν ους- 'Επί κεφαλής ή Τζανετοπούλα.
—Κι' ό Κασίιμάτης; τί άπόγινε 6 Κασιμάτης;
~~'Τόν πήρανε κι' αντόν; έπρό(Γθεσαν άλλο» άπό μεγάλη περιέργεια.
—"Οχι, νάτο τό τομάρι! καί
ϊίίειξον ενα κοφίνι ,μεγόϊλο πού τό
\ είχανε άπιθώσϊ(ι μες τ© δράμο

παρά πέρα, πλεγμένο άπό βέργες
ώλυΐ/αρίο^ς και σχοινό'βεργες.
Πλησιάσανε μ|ερικοί να δούνε
μέσα στό κοφίνι.
—Νάτονε! . . . Νάτονε. . . κοιματ α ι!
—Όύ! να μοΰ χαιθή,ς πρόστυχο
ντεγενέικι, εΐπε κάποιος καί Εφτυσε μέσα στό κοφίνι, δπως φτύσανε. καί οί άλλοι·
Στό* κοφίνι πράγματι ήτανε
ζαρωμένος, κουλουριασμένος καί
τρεμουλιασμέν9ς, ό τρομερός διοικητής καί ιδιόκτητης τού "Αη Δημήτρη καί τοΰ Μαύρου Βράχου
ρίχνοντας φοίβισμένες ματιές σ'
αύτούς πού ζύγωναν κοντά στό
κοφίνι.
—ίΚαί γιατί τόν £χετε ιίεΙϊ μέσα
τόν άνθρωπο; έτόλμησε κάποιος
μισοάρχοντας ή μάλλον κάποιος
πού συμπαθούσε τούς άρχόντους.
"-Τόν άνθρωπο; εΐπιε ό Μπάρμπα—Μηνάς -πού μόλις κατέβηχε,
στηριζόμενος στά γερά ιμπράτσα
τού Στρατή καί της Κυρά—ιΚαίλής, ποιός τό εΐπε αύτό; Ποιος
τόν εΐπε άνθρωπο; Καί μεϊς νοΙμίζαμεν δτι εΤναι άνθρωπος, δηλαδή φοβόμαστε νά μήν πούμε δ•^ι. δέν είναι άνθρωπος..·
~Έμεϊς μιά φορά σάς τόν φέραμε, σας τόν παραδίνουμε καί
κάντετον δ,τ ι θέλετε! έπρόσβεσε
ό Στρατής.
—Βράστε τον καί πιέστβ το

ζοΜμί του, εΐπε ή Κυρά—Καλή γελώντας πικρά, άλλα κορίτσια δέν
εχει ό "Αη Δημήτρης γιά νά τους
δοκ/ΐμάση πρώτος τήν παρθενιά
τους.
\
"Ενας άπό τούς άρχοντες, προχώρησε, μπήκε στη μέση σάν προσβεβλημένος γι' αύτά πού είπανε οί δυο προεστοί και ή Κυρά—
Καλή—'Μά γιατί μιλάτε ετσι γιά
έναν άρχοντα, γιά έναν Κασι,μάτη;
—Τούς Κασιμάτηδες τους ξέρουμε, είναι άφέντες ζηλεμένοι, μά
τούτος είναι σκάρτος, είναι άπό
κείνους πού ξέρασε ή Μάνη, πού
κλέψανε τό δνομα γιά νά κάνουνε
τόν άφέντη και δέν σάςτιμάει νά
μένη μέσα στήν άρχοντιά σας,
¿φώναξε νευριασμένος ό Καπετάν
•-'Μηνάς... Δέν είναι Κασιμάτης
αύτός, δχι!... δέν είναι άπό τήν
Κρήτη, είναι άπό τοΰ διαόλου τή
μάννα. "Αμα τόν θέλετε, σάς τόν
χαρίζουμε, σάς τόν φέραμε πεσκέσι, άντί γιά καλούδια.
Καί ό Καπετάν—Μηνάς προχώρησε πρός τό κοφίνι.
—Βρέ άρχοντα, σήκω άπάνω νά
διαμαρτυρηθής, νά δικαιολογηθής
καί νά πής δ,τ ι λέμε ψέματα. Πες
τους γιά τις τελευταίες διαταγές
που εδινες στόν Μεγαλαοικονόμον
γιά νά μάς παίδεψη καί νά μάς
δείρη μέ τό βούνευρό του!

κ. ΙΩ. Σ· ΚΑΣΙΜΑΤΗ

δτι ό άνεκτίμητος αύτός πατριώτης είναι πλουσιώτερος είς την
ψυχην, πλουσιώτερος είς τά α.σθηματα, πλουσιώτερος είς τήν
καρδίαν, παρά είς τον υλικό ν
πλούτον, τόν όποιον εχει καί τόν
όποιον άπέκτησε διά τής έντίιμΟυ
καί μακροχρονίου έργασίας του.
Ό πλούτος ό ύλικός έπιδιώκεπαι
¡άπό τους άνθρώπους και είναι
λίαν άγαπητός, διότι διευκολύνει
και παρέχει τάς άπολαύσείς τής
ζωής, πλην είναι φθαρτός καί οπωσδήποτε δέν συνοδεύει τάν άνθρωπο,ν παρά μέχρι τού τάφου.
«Έπελθών γάρ ό θάνατος, πάντα
ταύτα έξηφάνισται. . .». Ένώ ό
ι.λούτος ό ψυχικός, ό πλούτος
τού αίσθηιματος καί τής καρδίας,
ένώ παρέχει τόσην χαράν, ένώ
παρέχει τόσην εύχαρίστησιν είς
τήν ζωή ν, συνοδεύει τόν άνθρωπαν καί πέραν τού τάφου.
Πολλάκις ήκουσα καί θά ήκουσαν δλοι οί άναγνώσται μου νά
μακαρίζηται άνθρωπος διά τάς
«αιλάς του πράξεις, δεϊγμα ψυχικού πλούτου, τον όποιον θο είχε
ό μακαρίτης, *αί νά λέγουν :
«Θεός ατχωρέστον, ήτο καλός άνθρωπος»· Ούδέποτε δμως ήκουσν·
νά μαχαρίζηται άνθρωπος διότι
ήτο πλούσιος καί νά λέγουν:
«θεός σχωρέστον, ήταν πλούσιος
άνθρωπος». 'Οσάκις δμως συμβή
νά συνυττάρχη ό πλούτος ό υλικός
μέ τόν πλούτον τόν ψυχικόν, τότε
ό άνθρωπος είναι πράγματι ευτυχής καί διά τόν εαυτόν του καί
διά τήν κοινωνίαν. Διότι ή πλούσια είς αίσθηιμοττα ψυχή του κ<?"·
τευθύνει τόν άνθρωπο ν είς ερίοι
άγαθά,' εις είργα θεάρεστα, είς
πριάιξείς φιλανθρωπίας, τάς όποιας έπειδή άιφίβώς εΐναι κα»
πλούσιος,
δύναται νά έκτελέση,
ώστε τά εργα αυτά νά εύεργετοΰν τήν κοινωνίαν είς τό διηνεκές. Διότι έάν συμβή νά είμαι
φιλάνθρωπος, άλλά άδέκαρος, τί
δύναμαι νά πράξω διά τό καλόν
τού πλησίον μου; Ουδέν ή εστω
έλάχιστα. Τί νά τοΰ κάνη ό κρύος
τού παγωμένου, λέγει μιά παρ» ι μ ία. 'Εάν ευρεθώμεν είς μίαν
πα):αλίαν χωρίς νά γνωρίζωμεν
νά κολυμίβώμιεν καί μπροστά στά»
μάτια μας παρασυρθή κάποιος άπό τά κύματα καί κινδυνεύει νά
πνιγή, ποίαν βΟηθειαν μπορούμε
νά τοΰ προσφέρωμ^ν;
Τό πολύ
νά βάλωμε τις φωνές καί νά καλεσωμεν άλλους πού γνωρίζουν νά
κολυμδούν, είς βοήθειαν τοΰ κινδυνεύοντας. "Ισως σωθή τότε, ίσως ομως δέν εύρεθή έγκαίρως ή
σωτηρία καί ά άνθρωπος χαθη.
Ένώ άν οί ίδιοι έγνωρίζαιμεν καλό κολύμβι, ό άνθρωπος θά έσώζετο. Άλλά οί άνθρωποι δέν κι ν
δυνεύουν μόνον δταν τους παρασύρουν τά κύματα τής θαλάσσης.
Πιερισσότερον
κινδυνεύουν δταν
τσύς παρασύρουν τά κύματα τής
ζωής. Τά κύματαΛτής άνάγκης,
τής φτώχειας, τής άρρώστειας,
τών τόσων άλλων κακών περιστάσεων.
Τά κύματα τής άρρώστειας...
Καί ό νούς μου έρχεται μόνος τοίι
στό περίλαμπρον ίδρυμα πού ύψωσ^ν είς Ποτοςμόν ή Κυθηραϊκή
φιλοπατρία. Είς τό Παγκυθηραϊκόν νο^οκομεϊον. Σήμερον εχοιμεν
έχεϊ μίαν ώραίαν πραγματικότητα έπειδή συνέβη, ώστε εκείνοι
οί οποίοι συνέλαβον τήν ίδέαν καί
έκεϊνοι οί όποιοι τήν άπΐδέχθη^
σαν καί τήν ένεστερνίσθησαν, έπειδή συνέβη δλοι αύται νά έχουν ψυχικόίν, άλλά καί οίκονομικόν πλούτον. Τά φιλάνθρωπα ai
σθηματά των, ή χριστιανική των
συνείδησις τους ώδήγησε νά προσφέ|.:ου,ν είτε άπό τά περισσεύμα( Συνέχεια είς τήν 3ην Σελ.)
—Έάν δέν ήτανε αύτός, Χωραίτες, Καστρίτες καί Πουρκιώτες, δέν 8ά ήτανε σκλάβο σήμερα
τό μισό Τσιρίγο ουτε καί ή κόρη τοΰ Προβλεφτή, ή παινεμένη.
—Άπαλογήσου βρέ, πές πώς
αύτά πού λέμε είναι ψέματα.
—Γρουσούζη... παληοκορία, μίλα μωρέ, φώναξε ή Κυρά—Καλή,
άπάνω άπό τό κοφίνι, τραβώντας
τα μαλλιά της καί φτύνοντας μέσα στό κοφίνι, μίλα ντέ άν σού
βαστάη.
Ό καταδικασμένος άπό την
κοινή γνώμη, δέν 'έβγαζε μιλιά
σ' δλα αύτά πού φωνάζανε.
•—ιΒλεπετε; δέν μιλάει, μάς
πρόδωσε δλους, δλους. Καί σάς
άκάμα, έπρόσθε^ε ό Καηχτάν —
Μηνάς, δλους!.. 'ιΕμεϊς μιά φορά
σάς τόν φέραμε κοφινάτο καί σεις
δικάστε τον καθώς τού χρειάζετε και τού πρέπει.
— Ό Προβλείφτής, έφώναξε ό
Στρατής, άς τόν έξετάση καί άς
τον παίδεψη δπως τοΰ πρέπει καί
θά δη δτι έχουμε δίκηο καί δτι οί
άμαρτίες του παιδεύουνε καί μάς
τους άλλους καί δτι έξ αίτιος
του θά ρέβη στήν άραπιά σέ λίγο καί τό μονάκριβο του κορίτσι...
Έμ©ις τά ξέραμε δτι θά γίνουνε
δλα έτοΟτα!
—Τό ξέρατε; έπράσθεσε κάποιος. Άφοΰ τό ξέρατε, γιοττί δέν
ψβύγατε;
(Συνεχίζεσαι)
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Α1Λ ΤΗΝ Μ Ι Α Ν ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΝ Μ Ν Ε κ λ ε κ τ ο ί γ ά μ ο ι ε ί ς Α ύ σ τ ρ α λ ί α ν Η ΧΘΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΑ'ΓΚΟΙΜ IÛMATEIÛIN
Έτπσταλαί πολλών συμπατριωτών έφθασαν εις τά Γραφεία
^ιας με διαμαρτυρίας κατά του
Αίσίτυνομ. Σταθμάρχου
Κυθήρων. Ή όξύττης με τή,ν όποίαν
είναι διατυπωμέναι αί διαμαρτυρίας μάς δίδει την έντύπωσιν δτι όλόκληρος
ή περιοχή
του τέως μέσα -Δήμου δ.ατελει
έν άνοτδρασμω, τούτο δέ μας έπε&εβαίωσαν και προφορικώς
πολλοί, έλθόντες τελευταίως έκ
της νήσου.
'Αφορμήν δια την αγανάκτησιν τών κατοίκων της νήσου, έδωκε ν τό άκόλουθον περιστατι-

κών;]

Λ

Την
9ην Φεβρουαρίου,
ώς
μας γράφουν, δ Αστυνομικός
'Σταθμάρχης έκο.νοποίησεν την
κάτωθι άνακοίνωσιν:
«Φέρσμεν εις γνώσιν τών κατοίκων της ημετέρας
περιφερείας, δτι άπό 15ης Φεβρουαρίου 1957 θέλομεν προδη ε'ις
την θανάτωσιν τών άδεσπότως
περιφερόμενων κυνών, κατ' έφαρμογήν τών σχετικών άρθρων
του 1 Ύ γ ε ονομυκοΟ Κανονισμού,
καταμηνύοντες
αμα και τους
Ιδιοκτήτας αυτών.
Κύθηρα τη
8η Φεβρουαρίου 1957, ό Σταθμάρχης
'Αγγελόπουλος 'Ανδρέας Ένωίμοτάρχης».
Τήν 15ην Φεβρουαρίου, ό κ.
Αγγελόπουλος έπιδαίνων μοτοποδηλάτου, περιήλθε ν την περιφέρειαν της άρμοδιάτητάς του
καΐ διά της μεθόδου της «φόλας», έ θανάτωσε 11 κυνηγετικά
σκυλιά.
^ Συγκεκριμμένως μας καταγγέλλεται_δτΐ έθανατώθησαν τό
σκυλί του κ. Βαλέριου Κασιμάτη, ένώ εύρίσκετο εις τήν θυραν τής οικίας του. Τό σκυλί
τοΟ κ. Δημ. Σ. Κασιμάτη τόν
όποιον συνήντησεν δ Σταθμάρχης καθ' όδόν
μεταβαίνοντα
είς τόν άγρόν του και ακολουθούμενο ν άπό τό δύστυχον ζώον. Τό σκυλί του κ. Θεοδώρου
Κοντολέοντος έβανατώθη
ύπό
τθυ Αστυνομικού όργάνου, ένώ
εύρίσκετο είς τήν περυμανδρωμένην αυλ£},ν τής κατοικίας του.
"Ο Άστυνομ κός
Σταθμάρχης προέβη βεβαίως εις τάς ένΓργειας αύτάς, βασιζόμενος —·
ώ ς είς τήν προειδοποιητική ν άνακοίνωσιν του άνέφερεν ~ είς
«άρθρα 'Υγειονομικού
Κανονισμού» και ουδείς δύναται νά
του άμφ σβητήση τό δικαίωμα
νά καταμηνύη εκάστοτε τους
παραβάτας τών νόμων και τών
αστυνομικών διατάξεων.
Είς περιπτώσεις δμως ώς ή
ανωτέρω, τίθενται, δύο ¿ρωτήματα.
Ιον) ΕΤναι άδέσποτον τό σκυ
λί — κυνηγετικόν άλλωστε και
είς άγροτικήν περιφέρειαν — τό
όποιον κυκλοφορεί ¿κολουθοον
τόν ίδιοκτήτην του ή εύρίσκεται
εξωθι της οικίας του;
2ον) Είς περίπτωσιν καθ' ήν
?Τναι άδέσποτο τό σκυλί, άλλά
τυγχάνει γνωστός είς τό άστυνομυκόν όργανον ό ίδ.οκτήτης

του, (¡καί εις τάς τρεις ώς ανωτέρω περιπτώσεις,
φανερόν
είναι δτι ό Σταθμάρχης έγνώριζεν τους κατόχους τών θυμά
των του)
παραβάτης είναι τό
άτυχες ζώον ή ό ιδιοκτήτης;
θ ά επρεπε, λοιπόν — νομίζομεν — νά μηνυθούν οί παραβαται συμπατριώται, έφ' δσον δέν
συνεμορφώθησαν πρός τήν διατοτγήν του Σταθμάρχου καί τό
δικαστήίριον θά εικρινε έάν ήσαν
ή δχι άξιοι τιμωρίας.
"Εχει δμως τό δικαίωμα δ σστυνοΐμ,ίικός Σταθμάρχης νά θα
νατώνη τά μή .«άδεσπότως περιφερόμενα» σκυλιά τά όποια ση
μειωτέον ήσαν άπαντα κυνηγετικά καί ώς ανωτέρω άναφέρομεν ήσαν σκυλ ά άγροτικήο ιτί
ριφερείας;
'Εάν οχ , τότε ή ένέργεια του
Αστυνομικού Σταθμάρχου άποτελεΐ κακούργημα, διά τό
όποιον θά εΤχον κάθε δικαίωμα
οί παθόντες συμπατριώται
νά
καταφύγουν είς τήν δ.καιοαύνην.
,
>
Διερμηνεύοντες τά αισθήματα τών συμπατριωτών έπικαλού
μεθα καί τήν έπέιμβασιν τής^ 'Εταιρίας Προστασίας τών Ζώων.
ή όιτοία έχει έπιδείξει εύνενίστάτην δράσιν καί έλπίζομεν δτι δέν θά μείνη άσυγ κινητός.

Μετά πάσης έπισημότητος έτελέσθησαν είς Μπάντεμπεργκ τής Αύστρκχλίας οί γάμοι του έκλεκτοϋ νέου κ.
Χρίστου ΚαρυστίνοΟ,
φαρμακοποιού,
μετά της χαριτωμένης δεσποινίδος Καλομοίρας Κοσμά Λόντη (Λεονταράκη)
έκ Φραττσίων.
Τό μυστήριον έτελέο)9η είς τόν ^Αγγλικανικών ναόν της
πόλεως ύπό τοΰ Ιερατικώς προϊσταμέ
νου τής Κουηνσλάνδης πανοσιολογιωτάτου άρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Βο
γιατζόγλου, ένώπνον
πρωτοφανούς
πλήθους προσκεκλημένων.
Τούς δακτυλίους καί νυμφικούς
στεφάνους
άντήλλαξεν ό νεαρός
συμπατριώτης
κ. Νίκος Χρ. Πατρίκιος.

κάρτ ιμέ τιμάς αγορανομίας·
Εισιτήρια
ττωλοΰνται:
ΕΝ

'Αρραβώνες

ΣΚΥΛΟΙ ΚΑΙ ΡΑΛΥ
Έλάβοΐμεν τήν κάτωβι έτπστολήν, τήν σττοίαν καί δημοσιεύομεν:
Κύριε Αιευθυντά,
Ο
ά άτι/νομικό ς
σταΦμάρχης
Κϋ8ή)ρω·ν έκοινοττοίηισΒ διατταγήν
δκχλαμβάνουσαν δτι οί άδεσποτως ττερκκερομβνοι κύνες θα θανατώνονται, οί δέ κάτοχοι τούτων θά καταμηνύωνται. "Εσττενσε
δέ ιμετά σπουδής, 5 ήμερος μετά τήν δηιμοσιευσιν της ώς άνω
διαταγής, καί έττοχουμενος ,μοτο•ΓΓοδη'λάτου, έθανάτωσεν άρχετοιίς
κυνιγγετ,ικους σκύλους.
Δέν γνωρίζομε ν -ποίον ήνώχλουν
οί σκύλοι αύτη ν τήν έττοχήν, κατά τήν οποίαν τ' άμττέλια εΐναι
ακόμη άκλάδειττα, ή δέ λύσσα είναι άγνωστος είς τήν νήσον μας.
Φαίνέται δτι άληϊθε'ύει ή ιτληραφορία μας, καβ' ήν οί ατυχείς σκύλοι, άτυχα θύματα τού Αστυνομικού μένους του κ. Σταθμάρχου,
ήνιώχλουν μίαν τάξιν άργοσχσλαν,
οϊτινες -περιφέρονται άδεσπότως
καί άσκόττως κατά μήικος τής κεντρικής οδού τής νήσου διά ¡μοτοποδηλάτων, μέ ταχύτητα ένθυμίζουσαν διεθνή ΡΑΛΥ καί κατέστησαν άλη|θής πληγή διά τους
πτωχούς γεωργούς τής νήσου, οϊτιν^ς άντιμετ<ωπίβζου|ν το πέραν
σμα τών ζώων των άπδ τή;ν δημοσίαν όδόν, ώς πρόβλημα δυσεπίλυτον·
Τού προβλήματος τούτου τήν
έπίλυσιν θά ήτο εύχής 'έργον νά
έπιδιώξη ό κ. ΣταθΙμάρχης.
Μετά τΐιμής
Δ/ΗίΜ. Σ. ΚΑΣΙλΛΑΤΗΣ

ΟΙ ευτυχείς νεόνυμφοι Χρήστος Καρυστίνός καί Καλομοίρα Κορμα Λόντη,
κοιτά φίωτογραφίαν ληφθεΐσαν όλίγον μετά τήν στέψίν έν μέσω τών στενών
συγγενών των. Είναι έκ δεξιών πρός τά άρισ-τερά οί έξης: Όπισβία σειρά
δρβίοι. Θ. Μ. Πετρόχ&ιλΌς, Π. Καρύδης, δεοποινίς Γεωργία Θ. Καρύδη, Βασίλειος Μαυρομμάτης, Χαράλαμπος Κοσμ. Λόντης (Λεονταράκης), Νίκος Π.
Άρώνης, ιατρός, Χρύσα Ν. Άρώνη, κυρία καί κ. Καρυστίνός άδελφρς τοΰ
γαμ&ροϋ. Β ' σειρά: Κυρία Παναγιωτίτσα Θ. Καρύίδη, κ. Τριανταφυλλιά Θ.
Πετροχείλου, Κ<χλλιόπη Μ. Λεδούαη, δίς Θεοδοσία Κοσμ. Λόντη, "Εστα Κοσμ.
Λόντη, οί νεόνυμφοι, ΝίκΟς Χρ. Πατρίκιος καί Γεώργιος Κοσμ. Λόντης. Γ'
σειρά: Κυρία Καλομοίρα Γ. Μαυρομμάτη, Κοσμάς Λόντης (Λεονταράκης) κυρία Μαρία Κοσμ. Λόντη, κυρία καί κυρ1 ος Καρυστινός καί Κούλα Μαλάνου.
Πρό τών ευττυχών νεόνυμφων φαίνονται αϊ μιίκραί παράνυμιφοι "Εστα Θ. Πετροχείλου ,καί ΕΙρήνη Ν. 'Αιρώνη.
Μετά τήν στέψιν παρετέθη πλουσιώτατον γεύμα είς τό όποιον παρεκάθησαν όπερ τά 600 πρόσωπα έν οΐς
πλείστοι Αυστραλοί. Μεταξύ τών παραατάντων ήτο ό πρωθυπουργός τής
Κουηνσλάνδης, πολλοί
υπουργοί, ό
Δήμαρχος του Μπάντεμπεργκ καί πολ
λοί άλλοι άξιωματοΰχοι. 'Επίσης παέλβόντες
ρέστησαν πολλοί Κυθήριοι
έπί τούτω έκ διοβφόρων πόλεων τ ής
Αιύστραλίας. Μετά τό πλουσιώτατον
γεύμα έδόθη χορός, ύπό τούς ήχους
πλήρους όρχήοιτρας, ό όποιος διήρκεσε μέχρι τών πρωινών ώρών. Κατά τά έπιδόρπια του γεύματος ώμίλησαν καταλλήλως ό πρωθυπουργός
τής Κουηνσλάνδης, καί πλείστοι ίϊλλοι, έξάραντες τήν κοινωνικήν Θέσιν
τών νεόνυμφων καί τών οίκογενειών
των καί εύχηθέντες πρός αότούς &ίον άνέφελον. Πρδς τούς εύττυχεΐς νε-

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ ΠΕΝΘΗ
ΠΟΛΥΞΕΝΗ Δ. ΜΑΣΣΕΛΛΟΥ

ΑΟΥ, άποθανούσης είς Φράτσια, θερμώς εΰχαριστοΟμιεν.
Ό σύζυγος Δ. Μασσέλος, τά τέκνα
Χαράλαμπος και Βρεττός Μασσέλος
έκ Τάουνσβιλ Αυστραλίας καί ΡηγούΧσ Δ. Μασσέλλου.

"Ολως ά^:(7δοκή-τως καί είς ήλιΚίαν πού πολλά
ήδύνατο άκάμη να
προσφέρη είς τήν κοινωνίαν, άπεδίωσεν εις Φράτοια, ή Πολυξένη
Δ.
Μβσσ€λλθυ έτών 59. Ή μετοχττάσα
!\το πρότύπον άφωσιωμένης συζύγου
Πάντας τούς όπωσδήποτε
μετακαι ύπο&εν/μοΜίκής μητρός καί τήν σχόντας τοΟ πένθους μας έπί τη άΒιέκρινον Πείροι άρεται καλωσύνης πωλε,ία τής άλησμονήτίου μας
μηκα'ι άγα!&6τητος. Τούς είς Τάουνσδιλ τρός, Αδελφής καί μάμμης
ΑύΦίραλΟας κοελώς έγκατεστημένους
Π Α Μ Ν Ο Υ Λ Α Σ Π. Α Ρ Ω Ν Η
ψιλτάτους μας υΙούς της Χαράλσμει>χαρΐ(ΤΓθΰμεν
θερμώς.
πον και Βρεττόν Δ. Μασσέλλον, τόν
σύζυγόν της κ. Δ. Μασσέλλον, τήν Τά τέκνα: Θεόδωρος καί Βούλα Άρώνη. Μαβιάς Άρώνης.
Εύγενία
&υγΌίτέρα της Ρηγοόλαν, καθώς καί
Δημητρακοπούλου.
'Ασπασία και
»ους λοιπούς συγγενείς της, θερμότα'Αντώνιος
Χαρχαλάκης.
Μαρίκα
τα συλΧυπούμεβα. Ό θεός νά τήν άΠ. Άρώνη. Οί άδελφοί. Οί £γγον««κ*ύση.
νοι.
ΜΑΡΙ Α

I.

ΤΖΑΝΝΕ

Πλήρης ήμερων άπε&ημησεν είς Κ0ρ<ον και έκηδεύβη
άπό του Ί ε ρ : 0
Ναοΰ τοΟ Σωτ^ρος Χρίστου ή σεδαοτη δέσποινα Μαρία Τζάννε, έτών
100, έκ Λι$αδίου Κυθήρων. Ή μετα
στδσα, (Χγαμος οδσα, διεκρίνετο διά
τ^ν καλωσύνην καί τάς σποτνίας χρ;στ{«νικάς άρβτάς της.
δλον τόν
μακρότατον $ίον της ουδέν,α ουδέποτε
ήνώχλΠ05- άπελάιμβανε
δε γενικής
έκτιμήσεως πάντων δσοι τήν έγνώριζον. Πρός τούς άγαπητούς μας άν-εψιούς της καί άνεψιάς της Ίωάννην
κσί Ηλέσαν, Ηικδλαον και Έμμανου
^λ, διαμένοντας έν 'Αμερική καί Κων
ύτχντϊνύν, Κατίνοβν, Ίωάννην και Καιύαν, Γεώργιον καί Εύβαλίαν διαμένοντας είς Κύθηρα, Γρηγόριον, Βα,αιλικήν καί Χρυσάνθην διαμένοντας είς
'Αθήνας έκψράζομεν όλόβερμα συλλυϊτητήρια.
Δ. Κ.

θάνατοι

— Τήν 23 'Ιανουαρίου, έτελέσθηΤό Σάβ)βατον 16 Μαρτίου είς ΠΕΙΡΑΙΕΙ: Είς τά γραφεία τής
σαν εις Σύ&νεϋ ε,ίς τόν καθεδρικών
ναόν τής 'Αγίας Τριάδος οί γάμοι τοΟ πάς 9 μ.;μ· θα δο&η μεγάλη χο- 'ΑΐδεΧφότητος, Τσαμαδού καί Νοέκλεκτοϋ συμπατριώτου κ. Γεωργίου ροτ^αττερίς τώΐν Κ^υβηραϊκών Σω- ταρά. Είς τό φωτογραφείο ν Α Βλοοντή, Τσαμαδού 44,
Γρηγορίου Κασιμόττη( έκ Τασμανίας, ματείων 'Αθηνών — Πειραιώς εις δελφών
μετά τής χαριτωμένης
δεσποινίδος τήν αίθουσαν Βαρών ου Κί;μωνος τηιλ. 41-025. Είς τό κατάστηιμα
ΜαριάνΘης Λινού. Τό μυστήριον ηύλό Ράλλη τοΟ ΠείραιϊκοΟ Συνδέσμου. Βασ. Μαυρομμάτη, Λυκούργου 4,
θ α ύττάρχη ορχήστρα ττλήρης, τηλ· 471-314. Παρά τφ κ. Γεωργ.
νησεν ό Σεδασμιώτοττος Μητροπολί
της Αύστραολίας κ. κ.
Θεοφύλακτος θά χορευθοΟν οί Κυθηραϊκοί χο- Σουρή, Σκουζέ 6, τηλ. 41-215.
Είς τό κατάβοηθούμενος παρά τοΰ έφημερίου τοΰ ροί ¿οτό σττσλετοφόρες Τσιριγω- ΕΝ. ΑΘΗΝΑΙΣ:
τοττοΰλες καί ή Χορωδία τοΰ Φυ- στημα Έμιμ. Μιειγαλοοικο'νόμου,
ναού αίδεσιμωτάτου ' Ιωάννου Εύ«γ
γελινίδου. Τούς δακτυλίους καί νυμ- σιολατρικού Τιμήματος θα τρα- Εύρι-ττίδου 8, τηλ· 27-470. Είς
φικούς στεφάνους άντήλλαξεν ό κ. γοι/δήση Τσιριγώτίκα τραγούδια. τς> κατάστημα Παύίλου Στρατηγού,
Σταύρος Καστρίσος. Μετά τήν στέψιν Τό λαχεΐον θα είναι τλουσιον είς Στοά Μελά 4, τηλ. 29-922. Είς
έδόθ'η πλουσιωτάτη
δεξίωσίς μετά δώρα, ή δέ τΐιμή εισιτηρίου θά τό κατάστημα Γεωργίου Μουλοΰ,
πλουσιοπαρόχου γεύμο:τος εις τήν γνω είναι δρο^χμαι 30. Μενού ά - λά - Λυκούργου 3, τηλ. 57-344· Παρά

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Τήν 10ην Φεβρουαρίου έτελέσθη είς
Χώραν μνημόσΰνον ϋπέρ ώναπαύρεως
τής ψυχής του άλησμονήτου συμπατριώτου Νικολάου Κ. Μαζαράκη. Τά
τέκνα
του μεταστάντος εύχαριστοϋν
θερμώς πάντας τούς παραστάντας είς
τό μνημόσΰνον καί τίμήσαντας τήν
μνήμην του άειμνήστου πατρός των.

£ΥΜΠΑΤΡΙΩΊ>Η,
Μέ τπν προκαταδολήν τβΰ
1)4. της άξίας τοΰ οικοπέδου
και μέ 39 μίκράς μηνιαίας
δόσεις γίνεσαι καί σύ κάτοχος ένος οίκοπέδου είς την
εξαιρετικών τοποδεαίαν "Αλιμος, κοινότητος Καλαμακίου, έάν έγγραφης είς τόν
Κυθηραΐκόν
Οικοδομικόν
Συνεταιρισμό ν.

"Υπεύθυνοι συμφώνως τφ Νόμφ
—Άπιεβίωσεν είς Νέαν Ύόρκην ό Διευθυντής: ΙίΙΑΝΝΗΣ ΚΑΣ1ΜΑΤΗΣ
Δεξαμενής 17 Παλαιόν Φάληρον.
Γεώργιος Κοσμά Μαρέντης έκ Φρα
'Υπεύθυνος τυπογραφείου: 'Αμφίτσίων.
ων Τα&ουλάρης, Μακεδονίας 9,
—ΆπεΛύωσεν είς Ποταμός ό ΙωάνΠερισσός.
νης Άραπατζης,
έτών 84.
θερμά
συλλυπητήρια.

στήν αίθουσαν WENTWORTH HOTEL,
δπου παρεκάθη,αοτν ύπέρ τούς διακόσιους προσκεκλημένους. Κατά τά έπιδόρπια του γεύματος ώμίλησεν καταλλήλως ό Σεδασμιώτατος Μητροπολίτης, καθώς καί άλλοι όμιληταί.

Ν. BEIN ΙΕΡΗΣ
-Δημήτριος
Τέλος ιατρός — Αικατερίνη Ρουμελιώτου
όδοντίατρος,
έκ μητρός Κυθηρίας, τό γένος Κοέδόθη είς τάς μεγαλοπρεπείς αίθου- σμά Κοτσούλη, έκ Ποταμού, έτέλεσαν
σας τΐοδ ξενοδοχείου
«Αύστραλία». τούς γάμους των είς Πιειραιά.
Μετά τό γεύμα ήκολούθησεν
χορός
- ΣΙπΰρος Χ. Βερονίκης — Χαρίκαί φαιδρά διασκίδασις, μεθ' δ οί
κλεια Θ. Άινδρεαδάκη ή Καστέλη έευτυχείς νεόνυμφοι άνεχώρησαν
εις
τέλεσαν τούς γάμους των εις τόν ΙεΤασμανίαν διά τόν μήνα του μέλιρών Ναόν 'Αγίας Τριάδος 'Αμπελοκήτος. Πρός τούς εύτυχεΐς νεονύμφους
πων. Τό μυστήριον ηύλόγησεν ό σεδαέικφράζρμεν όλόΐ&ερμα συγχαρητήρια.
σμιώτατος μητροπολίτης
'Ολυμπίας
Κιθ Κρέφις — Πασχαλιά Γ. Μασ- και Τριφυλλίας κ. Δαμασκηνός.
σέλλου, έτέλεσαν τούς γάμους
των
είς Γκύμπυ Αύστραλίας. Ή χαριτωμένη δεσποινίς Πασχοολία Μασσέλλου Γεννήσεις
είναι προσφιλής θυγάτηρ
τοΟ έκλετ
—'[-{ κυρία 'Ασπασία Κωνσταντίνου,
κτού συμπατριώτου μας κ. Γεωργίου τό γέ\θς Κοντολέοντος
έκ ΒιαραδίΜασσέλλου έκ Φρατσίων, δστις τυγ- κων, ξτεκεν είς Τάλυ της Αυστραλίας
χάνει μεγαλοεπιχειρηματίας εις τήν Θήλυ.
πόλ,ν Γκύμπυ.
Πρός τούς εύτυχεΐς
—Ή κυρία Ζαφειρούλα Κ. Κυνηγανεονύμφους
έκφράζομεν
όλόθερμα λάκη ϊτεκιειν είς Αύστραλίαν άρρεν.
συγχαρητήρια.
Νά τούς ζήση·
Ι.Σ.Κ.
—Ή κυρία Κατίνα Κομηνοΰ ετεκεν
— ΕΙς τούς τελέσαντας έν ΣύδνεΟ
εις "Ωλ^μπουρυ Αύστραλίας άρρεν.
ιχούς γάμους των Γεώργιον Γρ. Κασι- Νά τ-ούς ζήση·
1-Σ.Κ.
μάτην — Μαριάνθην ΛινοΟ, εύχόμεθα
—Ή κυρία Μωρήν 1. Σεμιτέκολου,
σύζυγος τού άριστα έγκατεστημένου
κάθε χαφάν καί εύτυχίαν.
εις Γουώχοπ Αύστραλίας
έκλεκτοϋ
ΟΙκογένεια NIK. Γ. ΚΑΣΤΡΙΣΙΟΥ συμπατριώτου 'Ιωάννου Βαλ. ΣΙεμιτέκολου, έκ Λιδαδίου,
έτεκεν άρρεν.
Νά τούς ζήση.
Κ.Β.Σ.

Τό εύτυχές ζεύγος τών νεόνυμφων Γεώργιος Γρ. Κασιμάτης καί Μαριάνθη Λινού οί όποίοι έτέλεσαν ¡μέ κάθε μεγαλοπρέπειάν τούς γάμους των τήν 23ην
'Ιανουαρίου είς Σύ&νεϋ Αύστραλίας.
ονύμφους ή «Κυθηραΐκή Δραισις» έκφράζ&ι όλόθερμα συγχαρητήρια.
— Μετά πολλής λαμπρότητος καί
έν μέσω πλήθους προσκεκλημένων έξ
όλων τών σημείων τής Αύστραλίας,
έτελέσθησαν
εις τήν πόλιν Ροκάμπτον, οί γάμοι τού έκλεκτοϋ νέου κ.
'Ιωάννου Μ>:υλοΟ μετά 'τής χαριτωμένης δεσποινίδος Κούλας Πολ. Καστρισίου. Τούς δακτυλίους καί νυμφικούς
στεφάνους άντήλλαξεν ό κ. Γεώργιος
Μπούσγας, παράνυμφοι ήσαν αί Κούλα Σ. Καστρισίίου,
Ματίνα Φατσέα
καί Τασία Μουλοΰ, άνβοκόμοι δέ αϊ
Κούλα Θ. Καστρισύου καί Έλέινη Δ.
Νοταρά Μετά τήν
στέψιν παρετέθη
πλουσιώτατον γεφμα είς 'τήν εύρύχωρον αίθουσοςν «Μπόφαλο» είς τό όποιον παρ&κάβησαν ύπέρ τά 200 πρόσωπα, καί ήκολούθησεν χορός όλονύκτιος. Χρέη συμποσιάρχου έξετέλε^εν
μέ τήν γνωστήν Ικανότητά του, δ έκλεκτός συμπατριώτης κ. Σπύρος Καστρίσιος, θΐεΐος της εύτυχούς νύμφης.
Πρός »τιμήν τών νεανύμφων καί πρδ
τής στέψεως αύτών, έδόθησαν είς Ρο
κάμπτον πολλαί
έσπερίδες, μέ τή,ν
συμμετοχήν δλων τών όμογενών τής
πόλεως έξ ών σημειώνομεν τάς δοθεί
ρας παρά τώ(ν οίκογενειών Δ. Νοτατόί, 'Αδελφών Καστρισίου, Έμμ. Φαρ
δούλη, Άντ.
Νοταρά
καί Ίωάν.
ΖερδοΟ. Πρός τούς ευτυχείς νεονύμφους εύχόμε!5α κάθε εύτυχίαν.

ΤΕΙ ΡΙΓΩΤΗ,
©έλεις Τσιριγώτικο περιβάλλον; Έγγράψου είς τον
Οίκοδομικον Συνεταιρισμόν
Κυθηρίων «Παναγία Μυρτιδιώτισσα»

Φ. θ. Κ.

Οικογένεια Ε. ΚΑΒΚΕΡΗ

Συλλυπητήριον
Εις rrpv έν 'Αμερική οικογένειαν
τοΟ Λκοβιώσαντος εις Νέαν Ύόρκην
¿ξαδέλφου μας Γεωργίου Κοαμά Msρέντη καί εις τούς έν 'Ελλάδι άδελφούς του
θεόδωρον Μαρέντην, ίατρόν, καί Καλλιόπης Γ. Λεσνταράκη,
άπευΟύνομετν ά«ϊό βάθους
ψυχής τά
τλέ-ν βερμά μας συλλυπητήρια διά
τόν Θάνατον του άλησ^μονήτου Γιώργου.

ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ

Ευχαριστήρια
Πάντας τούς όπωσδήποτε μετασχόν
τας είς τό «αρύ πένθος μας έπί τφ
θανάτω τής πρ^σφνλοβς συζύγου καί
μητρός μας ΠΟΛΥ2ΕΝΗΣ Δ. ΜΑΣ-ΒΕ-

Γάμοι

—Έτελέσθησαν είς ΠορταλαμιάνιΠ ρός τού ς
ευτυχείς νεονύμψους κα οί γάμοι -ιού έκλεκιτοΰ νέου κ.
Μηνά Έ μ μ . Ιερέως Καλλιγέρου μετά
έκφράζομεν όλόϊερμα συγχαρητήρια
τής διά πολλών χαρισμάτων
κε.κοI. Σ. Κ.
σμημένης δεσποινίδος Πόπης Γ. Κασι—Δημήτριος Γ. Μασέλλος, έπιχει- μάτη. Πρός τούς εύτυχεΐς νεονύμφους
ρηματίας, εις Γκύμπ», Μαρίνα Ν. Σα έκφράζομεν θερμά συγχαρητήρια.
μίου, έτέλεααν τούς γάμους των είς
Δ. Κ.
Σώδνεϋ. Τούς δακτυλίους καί νυμφι—Δημοσθένης Τζανίδης έξ Ά&'ηνών
κούς στεφάνους άντήλλαξεν ή δεσποιΆργυρώ Κοντολέοντος έτέλεραν
νίς Τίνα Άνδρ. Μελιτά. ΟΙ γάμοι έτούς γάμους των εις Κοντολιάνικα.
τελέσθησο5ν μετά πάσης μεγαλΌπρ&-« Ιωάννης Πάτερος έξ Άντΐκυ(5ήπείας. "Υπέρ τούς διακοσίους πεντήρων
—' Βαρβάρα Πατακάκη έτέλεσαν
κοντα προσκεκλημένους
παρέστησαν
κατά τήν στέψιν, καί εις τήν πλου- τούς »γάμους των είς Π ε ραιά.
-Παναγιώτης Δ. Κασιμάτης έκ Κασιωτάτην γαμήλιον δεξίωσιν ή όποια
ψαλίου — Χάρου λα Σταθάκη έτέλεσαν τούς γάμους των είς Πειραιά.
-Τήν 21 ην Φεβρουαρίου έτελέσθησαν εις τόν ιερόν Ναόν τοΰ "Αγίου
ΣΙώστη οί γάμοι τοΰ κ. 'Ανδρέου Βενιέρη υΙοΙ τοΰ προέδρου τής 'Ενώσεως τών "Απανταχού Άντίκυθηρίων
ί'Ο "ΑγιΟς- Μύρων» μετά τής δεσποι·
νίίδΐ^ς Φιλί'τσας Τζοάνου. Τούς δακτυλίους καί νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν
ή Αικατερίνη Βενιέρη άδελφή τοΰ γαμβροΰ. Τούς εύχόμεθα
νά ζήσουν.
—Νικόλαος
Μ. Νικολακάκης
έξ
Αντικυθήρων — Νίκη
Σπυρίδωνος
Χαρχαλάκη
έτέλεσαν
τούς γάμους
των εις τόν Ιε,ρδν Ναόν 'Αγίας Αίατερίνης Πειραιώς. Τούς δακτυλίους
καί νυμφικούς στεφάνους
άντήλλαξαν ό κ. Ταξιάρχης Λότζας κ*ί ή
δεσποινίς 'Ιωάννα Μπακάλη. Εύχομαι
βίον άνθόοπαρτον.

— 'Απε^ίωρεν είς Ροκάμπτον Α'ύστραλίας ό Παναγιώτης Δηιμ. Γαλάνης, άπδ τά Άρωνιάδικα, έτών 90·

Ομογένεια EMM. BEZOY

—Παναγιώτης Γ. Βενέρης, έκ Δρυ·
μώνος — 'Ελένη Βαζανέλλη, έκ Ρόδου, έδωκοεν άμοιδαίαν ύπόαχεσιν γάμου είς Μπρίσμπαν Αύστραλίας. Καλά στέφανα.
Ι.Σ.Κ.
βιομήχα— Νικόλαος Κτίστάκης,
νος — 'Ελένη Εύαγγέλου Λουράντου
ήρραδωνίοθησαν εις Πειραιά. Θερμά
συγχαρητήρια.
Δ. Κ.
—1 Τήν Κυριακήν 16η ν Δεκεμβρίου
1956 έτελέρβησαν είς Κίνγκσφορδ THC
Αύστραλίας ot άρραδώνες
ΌΟ άριστου νέου κ· Γεωργίου Τσαούση uloC
τοΰ κ. Νίικου Τσαούση έκ Γολονγκόγκ
μετά τ ης χαριτωμένης
δεσποινίδοί
"ΑίνΘούίλας Ταταράκη, έκ Κρήτης. Τό
γεγονός έωρτάσ&η έν μέσω πολλών
συγγενών καί
φίλων
μέ πλούσιον
γεύμα δοθέν είς τή,ν εύρύχωρον αιθου
σαν «Μιττέλς Μπόλ»
— Τήν Ιην 'Ιανουαρίου έτελέσθησαν
είς Κυόγκλ της Αύστραλίας οί άρρα&ώνες τοΰ
διακεκριμένου νέου
κ.
Παύλου Κρεμανά μετά 'τής χαρηοδρύ
τΐ:υ δεσποινίδος Σύλδιας Γλυτσοΰ, Θυ
νατρός τοΰ κ. Εύστρατίου ΓλυτσοΟ.
Καλά στέψανα.
I. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
- Θεόδωρος Άναστ. Κορωνχΐος, καλώς έγκατεστημένος
ε.ίς Γκλάδστον
Αύοτραλίας — 'Ελένη Βρεττοΰ Σοφίου, έκ Λογ·€ΐϊετι.ανίκων, έδωσαν άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γάμου.
—,Ποτναγιώτης Μακρής, εμπο,ρος —
Πόπη Π. Βαμβακάρη, έκ Ποταμοΰ,
ήρραδωνίοθησαν είς Πειραιά.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΑΩΡΙΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΟΣ ΑΙΑ? ΤΑ ΚΪΘΗΡΑ: ΑΑ. ΜΙΧΑΑΑΚΑΚΗΪ

Βαπτίσεις
—Ό κ. Βρεττός Γ. Κασιμάτης έδάπτισεν τό κοριτσάκι τοΰ κ. Κοσμά
Ζαγλανίκη, όνομάσας αύτό Έλένην.Ή
6άπτ:σις έγένετο εις Μακάϋ.
— Ό κ. Χαράλαμπος Νοταράς έξ
'Αμερικής, παρεπιδημών εις Ροκάμπτον Αύστραλίας, έδάπτίσεν τό άγοράκι τοΰ άδελφοΰ του Δημητρίου Νοταρά, όνομάσας αύτό
Χαράλαμπον.
Μετά τήν βάιττίσιν παρετέθη
πλουσιώτατον γεΰμα,
δπου παρεκάθησαν
οί συμπατριώται τοΰ Ροκάμπτον μετά
τών οίκογενειών των. ΤΙρός τούς εύτυχεΐς γονείς καί τδν άνάδοχον εύχόμεθα νά τούς ζήση ό ,νεοφώτιστος.
Φ.Θ.Κ.
—Ή κυρία Πάττη Π. Μαυρομμάτη,
έδάπτίσεν είς Σύ&νεϋ, τό άγοράκι τοΰ
κ. Βίκτορος Τσαούση, δνομάσσσα αύτό
Νικολάκη.
Ό κ. Γρηγόριος Δ. Μαρσέλλος,
έδάτττίσεν είς Σίύδνεϋ τό άγίοράκι τοΰ
κ. 'Αντωνίου Καλοκαιρινού, όνομάσας
αύτό Γεώργιον.
Πρός τούς εύτυχεΐς γονείς καί τούς
άναδόχους εύχόμεθα νά τούς ζήσουν
τά νεοφώτιστα.
I. Κ.
— Ή κυρία Αικατερίνη Λεονησίνη
έδάπτίσεν εις Τσικαλαρία
τδ κοριτσάκι τοΰ κ. Σωτήρη Δευτερέβου, όνομάσασα αύτό Μαρίαν. Πρδς τους
«ύτυχεΐς γονείς καί τήν
άνάδοχον
εύχάμίΙ&α ν* τούς ζήση.

ANDRE GRASSET SAINT - SAUVEUR

ΦϊίΐΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΙΙΣ ΝΗΣΟΥ ΓΣΙΡΪΓΟΥ ΚΑΤΓΟΪΣΚΟΠΕΑΟΥ ΤΣΪΡΙΓΟΤΟΪ
Μετάφρκκσις ύπό κ. MIX. Κ.

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

(Συνέχεια έκ τοΰ GU3TUS, έπί τής αντίστροφο"
είναι άετός μέ τάς πτέρυπροηγουμένου)
Τό 3ον έπί τής μιας όψεως γ α ς άπλωμένας όστις κρατεί
παριστά κεφαλήν νέου στεφα- κεραυνόν μεταξύ τών όνύχω"
νωμένην μέ δά)ίνας,
έπί δέ του άνευ επιγραφής.
τής άλλης γυναίκα βαδίζουΤό 18ον κεφαλήν στέφανο)·
σα ν καί ύψοΰσαν δια τής δε- μένην μέ δάφνας. Ή έπιγραφ'»!
ξιάς ¡χειρός δάφνινον στέφα- είναι έσίβησμένη. 'Υποθέτει τιί
νον, διά δέ τής άριστερας ότι ήτο τού Γορδιςκνού τού Ακλάδον φοίνικος. φρικανού, έπι τής άντιστρόφου
τω κ. Πάνορ Τρίφυλλη, Βερανζέ κρατούσαν
Δέν φέρει έπιγραφήν και δέν ή θ ε ά τής σοβαρότητος καθη*
ρου, τηλ. 51-132.
βλέπει τις παρά δύο γ ρ ά μ μ α μένη μέ ράβόον άνά χεΐραί
τα S. C.
καί τά ψηφία S. C.
Η ΕΟΡΤΗ ΤίΙΝ ΤΡΙΩΝ
Τό 19ον κεφαλήν στεφανωΘά τό ένόιμιζέ τις κοπέν
ΙΕΡΑΡΧΩΝ Ε Ι Σ ΛΙΒΑΔΙ
έπιπρός τιμήν του Νέρωνος, άλ μένη ν μέ δάφνας. Τήν
IMP. COES. Ν ER
λ ά Θά ήτο ουτω μακράν τής γραφήν
ΛΙΒΑΔΙ, Φεβρουάριος ( τοΰ άν πιθανότητος
ότι τό νόμισμα 1 RAJ. OPTIMO AUG GER.
ταποκριτοΟ μας). — Μέ τήν άρ ήτο είς άνάμνησιν νίκης τι- DAC P. M. TR. P. COS VI P.Pΐμόζουσαν σεμνότητα έωρτάσβη ύ- νός, καθόσον ή διά τής μιας Έ π ί τής άντιστροφου γυναίττα του Δημοτικού Σχολείου Λι- χειρός
κρατούσα
δάφνινον κα όρθιαν κρατούσαν διά τήζ
ιβάδίου ή έορτή τών Τριών Ίεραρ στέ$ανον γΐινή καί διά τής μιάς χειρός κέρας τι ά|φθο·
χών. Τό σχολείον έτέλεσε λ&ιτουρ άλλης φοίνικα δέν θά ήτο δυ ^ίας, διά τής άλλης κηρύκειο>'
γίαν είς τόν Ιερόν Ναόν του Σ ω νατόν νά συμβολίση τάς προ- μετα τών λέξεων SENATüá
τήρος Χριστού έν συνεχεία δέ 'έ- όδους τών νησιωτών είς τάς POPULUSQUE ROMANUS κ«'
γινα σχολιική έορτή μέ ποιήματα τέχνας; Ή 'Αθηνά είχε
τάς τά δύο γ ρ ά μ μ α τ α S. C.
καί τραγούδια θρησκευτικού, πα δάφνας της ώς θεά τών u a
Χάλκινον. Τό 20όν π ρ ο τ ο μ ή *
τριωτικοΰ καί ήθικοττλαστι,κου ττί χών.
ιτολεμιστοϋ στεφανωμένην
ρι^εχοΐμενου. Είς τό τέλος τής έορ
Τό 4ον άνευ παραστάσεως, δάφνας, γύρωθεν ΑΥΤΟΚΡΑτής ώμίλησε ό διδάσΐ<ολος κ . Ίω. έπί τής όψεως φέρει τάς λέ- ΤΩΡ ΤΡΑ-Ι.ΑΝΟΣ, έπί τής άνΜασσέλος ιτερί τής ζωής Κα ί τοΰ ξεις
CAESAR
AUGUSTUS τιστρόφου
άνδρα κα3ήμενον
έργου τών Τριών Μεγάλων 'Ιε- PONT.
MAX TRIBUNICIA έπί τής Υής μέ τήν κεφαλ.ήν
ραρχών.
POTEST ATE, έπι τής
άλλης στηριζομένην έπί τής δεξιόί
PUBLIUS LIVIUS AGRIPPAI χειρός, όπισθεν ϊσταται όρθιος
I I I VIR A.A.
είς άλλος- γυ,μνός άνθρωπος»
κρατών διά τής δεξιάς τρί>
Χάλκινον A.F.F.S.C.
Τό 5ov έπι τής όψεως φέρει τήν πτερωτήν νίκην, κάτωθι δέ
κεχαρα γμένας
τάς
λέγεις τήν λέξιν ΑΡΜΕΝΙΑ.
ΣγΔΝΕΎ-, Ιανουάριος (τοΰ άντα- IMP
T.
COESAR.
VESP.
Τό 21 ον κεφαλήν στεφανωποκρίτοΰ μας).— Έπανηλθεν κατ' αύ- AUG. P. Μ. ΡΡΡ COS V I I I , έ- μένην μέ δάφνας καί έμπρο'
τάς άτό περιοδείαν άνά τόν κόσμον, πί δέ τής άλλης τήν νίκην μέ σθέν της μίαν άλλη ν μικράν
ό διακεκριμένος νεαρός
συμπατριώ- άπλωμένας τάς πτέρυγας κρα κεφαλήν, γύρωθεν ΑΥΤΟΚΡΑτης κ. Σταύρος Δ. Μασσέλος, τοΰ ό- τοΰσαν δάφνινον στέΐανον καί ΤΩΡ ΑΔΡΙΑΝΟΣ, έπί τής άνποιου οί γονείς κατάγονται άπό τό φοίνικα, κάτωθι δέ S. C.
τιστρόφου γυναίκα κροττούσαν
γραφ:κόν χωρίον Φράτσια. Ό έκλεΤό 6ον έπί τής όψεως φέ- διά της άριστεράς χειρός λόγκτός νέος άνεχώρησεν έκ Σύδνεϋ διά ρει την Έλληνικήν λέξιν Σ Ε - χην άνευ έπι γ ραφής.
ψυχαγωγικούς και μορφωτικούς σκο- ΒΑΣΤΌΣ, έπί δ έ τής άλλης
Τό 22ον κεφαλήν στεφανωπούς εύθύς ώς άπεφοΰτησεν τού Πα- κεφαλήν
γυναικός κεκαλυμ- μένην μέ δάφνας. Τήν έπιγρανεπ.στημί!;υ, λαβών τό δίπλωμα τ οΰ μένη ν ύπό διαδή,ματος, ήν πι- φήν IMP. COES. M. AURONT.
φαρμακοποιού. Κατά τήν περιοδείαν στεύει τις ώς τήν τής Άντω- AUG.,
έπί τής άντιστρόφο^
του ό νεαρός έπιστήμων
έπεσκ.έφθη νίας,
θωρακο\φόρον πολεμιστήν
μέ
τήν "Ελλάδα, τήν Εύρώπην, τόν ΚαΧάλκινον. Τό 7ον έπί τής ό- τήν περικεφαλαίαν έπί τής κεναδάν και τήν Άμερικήν, συμπληρώ- ψεως φέρει κεφαλήν
γυναι- φαλής, στηριζόμενον διά τής
σας τόν γύρον τοΰ κόσμου, είς διά- κός μέ τάς έπιβραχυ,μένας λέ- δεξιάς (χειρός
έπί άκοντίο^
στημα ένός έτους. Παντοΰ κατά τήν ξεις DOM. AUG. IMP. COES. καί διά τής άριστεράς έπί άπεριοδείαν έπεσκέφθη πολλούς Κυθη- DOM. AUG, έπί τής άντιστρό- σπίδος. Τά ψηφία S. C.
ρί):υς οί όποιοι καί τοΰ έπεφύλαξαν φου τήν θεάν Δήμητραν είκοΤό 23ον έπί τής όψεως ά"
θερμοτάτην φιλοξενίαν,
ιδίως δέ οί νιζομένην όρθίαν, νά στηρίζε- ναγιγνώσκει τις IMP. Μ JUL.
συγγενείς του καί οί στενοί οίκογεΓ- ται διά τής άριστεράς χειρός PH IL1PPUS AUGUSTUS,'
έ-iti
νειακοί του φίλοι, χάριν τών όποιων έπί μιάς λ ό γ χ η ς καί νά κρά- τής άντιστρόφου γυναίκα όρκαι μάς άπέστειλεν πρός δημοσίευσιν τη διά τής δεξιάς μερικούς θίαν στηριζομένην διά τής δεστάγεις
σίτου καί
κάτωθι ξιάς χειρός έπί λόγχης άπο;
τήν κατωτέρω εύχαριστίαν.
S. C.
ληγούσης είς κηρύκειον
καά
ΕγΧΑΡ IΣΤΗΡI ON
ΆργυροΟν. Τό 8ον έπί τής κρατούσαν διά τής άριστερας
• Μόλις έπιστρέψας είς τήν οικογενειακή ν μου έστίαν εις ΣύδνεΟ τής όψεως αναγιγνώσκει τις τάς κέρας άφθονίας, γύρωθεν FEΑύστραλίας,
έπειτα άπό περιοδείαν συντετμημένας ταύτας λέξεις LICITAS TEMPORUM,καί κάάνά τόν κόσμον, διαρκείας ένός έ- IMP. Μ. ΟΤΗ. COES. AUG. τωθι S. C.
Χάλκινον. Τό 24ον έπί τής
τους, κατά τήν όποίαν άπεκόμι,σα τάς T. R. P., έπί τής άντιστρόφου
τής όψεως φέρει δύο κεφαλάς, γύπλέον εύχαρίστους καί άλησμονήτους δέ βλέπει τις τήν θεάν
έντυπώσεις, &εωρώ ύποχρέωσίν μου, Ειρήνης μέ κλάδον έλαίας εις ρωθεν IMP. Μ. JUL. PHILIPνά έκφράσω τάς θερμοτάτάς εύχαρ> τίιν χείρα. Γύρωθεν VICTO- PUS AUGUSTUS, έπί τής άντιστρόφου γυναίκα κα&ημένην.
στίας μου πρός τους άγαπητούς συμ- RIA OTHONIS.
Τό 9ον έπί τής όψεως φέρει στηρίζουσαν τήν κεφαλήν έπί
πατρίτώας Κυβηρίους,
τούς οικογενειακούς μας φίλους καί τούς καλούς τάς λέξεις SALON ΙΝΑ AUG., τής άριστεράς χειρός καί διά
σκήσυγγενείς μας, οί όποιοι μοΰ έξεδή- έπί τής άντιστρόφου γυναίκα της δεξιάς κρατούσαν
κρατούσαν κύπελλον πτρον. Διαβάζει τις S Ε CUR 1λωσαν τόσην συμιπάθειαν καί άγάπην όρθίαν
και TAS ORBIS καί κάτωθι S^C
καί μέ περιέβαλον μέ τάς περιποιή- διά ιης δεξιάς χειρός
σεις των καί τήν στοργήν των κατά λόγχη ν διά τής άριστεράς.
Τό 25ον κεφαλήν στεφανωΧάλκινον. Τό ΙΟον έπί τής μένην μέ δάφνας. Τήν έπιγρατάς ήμέρας πού είχα τήν εύτυχίαν νά
παραμείνω κοντά των. "Ολως ιδιαιτέ- όψεως φέρει κεφαλήν στεφα- φήν IMP. C. M. Q. DEC I US
τής
άντιστρόφου
ρως ευχαριστώ τήν άλησμόνητον για- νωμένην μέ δάφνας καί τήν AUG., έπί
HADRI ANUS AU- γυναίκα ένδεδυμένην διά μαγιά μου Αικατερίνη ν Δ. Καλοκαιρ- έπιγραφήν
νοΰ, τήν Θείαν μου Καλλιόπην θ . Πε- GUSTUS P. P., έπί της άντι- κράς έσθήτος, κρατούσαν διά
όρθίαν ν μέ τής δεξιάς χεψός λόγχην, είς
τροχείλου, τούς καλούς μοΰ θείους στρόφου νεάνιδα
Μιχαήλ καί θεόδωρον Δ. ΚαλοΚαιρι- τήν κεφαλήν άνθοστεφάνωτον, τό άκρ:>ν τι~ς οποίας είναι κενόν τήν θ'είαν μου Έλένην Δ. Σιάθη λαμβάνουσαν διά τής δεξιάς φαλή ϊππου. Διαβάζει τις DAόόπαντας είς Φράτσια Κυθήρων, τόν χειρός φοίνικα, τόν όποιον τής CIA S. C
διά
κ. Παναγιώτην Κασιμάτην εις Συρα- παραδίδει παι.δίον, ένώ
Τό 2Sov κεφαλήν στεφανωγύρωθεν
κούσσας 'Αμερικής, -τόν κ. Δημήτριον τής άριστεράς χειρός " κρατεί μένην μ·. δάφνας,
κέρας
άφθονίας.
ΠαραπλεύIMP. ALEXANDER PIUS AUG»
Μηνά Πετρόχειλον, εις Λόντον 'Οντάριο τοΰ Καναδά, τήν άνεκτίμητον οι- ρως αύτής είναι τοποθετημέ- έπί τής άντιστρόφου τόν θεόν
κογένειαν · Βασιλείου Ψάλτη ή Κάπο- νον ετερον παιδίον κρατούν "Αρην μέ τόν άριστερόν βοατήν άκραν τοΟ φορέματος τηο χίονα ώπλισμένον δι* άσπί&οζ
να ή ¿ποία τιμά πράγματι έν ι ή ξένη
Διαβάζει τις Η ILARITAS Ρ. καί κρατούντα διά της δεξιάς
τό Κυθηραϊκάν δvqμα.
I?. COS I I I S. C.
χειρός λόγχην κριτοΰ. 'ΑναγιΠρος πάντας έκφΐράζω τάς βερμοΤό l l o v κεφαλήν στεφανω- γνώσκει τις MARS ULTOR.
τέρας μου ευχαριστίας καί θά είμαι
Τό 27ον κεφαλήν στεφανωεύτυχής άν δυνηθώ καί πάλιν νά τούς μένην μέ δάφνας καί τήν έπιμέ
δάφνας, γύρωθεν
έπισκεφθώ καί είς τό μέλλον, ευτυ- γραφήν IMP. COES. TRAJA- μένην
NUS
HADRI
ANUS
AUGUIMP. MAXIMINUS PIUS AUG.
χέστερος δέ άν δλοι ή έστω καί μεSTUS,
έπί τής άντιστρόφου Έ π ί τής άντιστρόφου τήν νί'
ρικοί άπό αύτούς μέ έπισκιεφθοΰν είς
νέον πολεμιστή ν
κρατούντα κην μέ τάς πτέρυγας άπλωτό ΣύδνεΟ ώστε νά τους άνταποδώσω
διά τής άριστεράς χειρός ά- μένας κρατούσαν διά τής δετάς ίδικάς μου περιποιήσεις.
κόντιον, ένώ διά τής δεςιάς ξιάς χειρός στεφάνην. ΚάτωΣΤΑΥΡΟΣ Δ. ΜΑΣΣΕΛΛΟΣ
αρπάζει τά ήνία ϊππου, έτοι- θι τά δύο γ ρ ά μ μ α τ α S. C.
Φαρμακοποιός
μος διά νά ίππεύση ΔιαβάΧάλκινον. Τό 28ον κεφαλήν
ΣύδνεΟ Αύστραλίας
ζει τις MAURE TAN ΙΑ S. C.
στεφανωιμένην, γύρωθεν IMP.
Χάλκινον. Τό 12ον άν καί ό- C.C.V. DIOCLETIANUS P. Τ.
λίγον έσβησμένον, άναγιγνώ- AUG., έπί
της άντιστρόφοΟ
ΔΏΡΕΑΙ
σκει τις IMP. COES. DIVI γυμνήν γυναίκα στη,ριζομένην
"—'Οι κ. Άν&ρέας Στρατηγός TRAJAN I AUG. F I L I O TRA- έπί λόγχης, παρουσιάζουσαν
OPTIMO είς τόν Διοκλητιανόν σφαΐραν
('Ανδρειωμένος)
άττέστειλει
10 JANO HADRI ANO
έπί φέρσυσαν τήν νίκην. 'Αναγιδολλάρια είς τόν Σύλλογον Κοι- AUGUSTO GERMANICO,
νωφελών "Εργων Μυλοατοτάμου, τής άντιστρόφου είναι μία γα- γνώσκει τις CONCORDIA MIείς μνήμην Μαριγώς Έ μ μ , Πο- λέρα μέ τάς λέξεις F E L I C I - LI TUM.
TAT I AUG.. κάτωθι COS Π Ι
τήρη·
Τό 29ον κεφαλήν στεφανω—Ό κ» Δημήτριος Στάης ττρο- Ρ. Ρ
μένην μέ δάφνας καί τήν έΤό 13ον έπί τής όψεως Φέρει πιγραφήν
σέφ|ερεν είς τό Νοσοκοιμειον ΚυCONSTANT I US
θήρων «Ή Μυρτιδιώτισσα» δραχ. κεφαλήν άνευ διακοσμήσεως NOB, έπί τής άντιστρόφου πα100 ειίς ¡μνήμην Γιοιννούλαις Π. τινός, ή έπι γραφή είναι έσβη- ρουσιάζει μορφήν γυναικείαν
σμένη. Τήν ύποθέτει τις παρά κρατούσαν στέφανον καί φέΆρώνη.
τάς λέξεις GENIO
— Ό κ. Θεόδωρος Βαγγής έκ ταύτα ώς του TREBONIANUS ρουσαν
GALLUS, έπί τής άντιστρό- POPULI ROMANI
Κοροΐβά, έδώρησ&ν είς τό Μουφου είναι είδος ναού,
όπου
Τό 30όν κεφαλήν στεφανωσεΐον Κυθ%ων δύο ττήλινα ά / - βλέπει τις τήν θεάν'Ήραν κραμένην μέ δάφνας, γύρωθεν
γεΐα γεωμετρικής περιόδου.
τούσαν διά τής μιάς χειρός CONSTANT I NUS MAX. AUG.,
λόγχην, διά τής άλλης κύπελ- έπί τής άντιστρόφου βλέπει τις
λον καί εχουσαν είς τούς πό- δύο (οπλισμένους δι' άσπίδων
ΔΙΟ'ΡΘΩΣΙΣ
δας της ένα παγώνι. Διαβάζει καί άκοντίων πολε,μιστάς, μετις JUNONI MARTI ALI S.C. ταξύ τών όποιων είναι δύο σηΈκ -παραδρομής άνεγράφη είς
Τό 14ον κεφαλήν στεφανω- μαΐαι καί
κάτωθι
GLORIA
τό ττροηγούμενον φύλλο ν ότι είς μένη*/ μέ δάφνας μετά έπιγρα EXERCITUS.
τό Δημοτικόν Σχολείο,ν Ποταμού Ί ή ς IMP. COES. L. AUREL
Τό 31 ον κεφαλήν στεφανωέδωρησιε Θερμοσίφωνα 6 κ. Βαμ- VERUS AUG., έπι τής άντιβακάρης. Τόν θερμοσίφωνα έδώ- στρόφου εφιππον πολεμιστήν μένην μέ δάφνας. Διαβάζει τις
μόλις μετά δυσκολίας τάς λέρησεν ό κ. Σταύρος Κομηνός, ό μέ τήν λόγχην άνά χείρας καί
ξεις
VITE'
UcRMANIδέ κ· Βοΐμβακάρης ττροσεφέρθη νά τάς λέξεις PROFECTIO AUG CUS IMP. AUG. P. M. TR P.
/
ι
κατοίβάλη τά έξοδα τής έγκατα- TR. P.S.C.
Έ π ί της άντιστρόφου παρίστοί
στάσεως. Ό διευθυντής τού ΣχοTo 15ον έπί τής όψεως φέ- ται ό "Αρης γυμνός μέ
τό
λείου, ή Σχολική Έφορε; ία καί ρει κεφαλήν γυναικός καί γύ- κράνος έπί τής κεφαλής καί
οί μαθηταΐ έκ φ ρόζο υ ν θερμάς ευ- ρωθεν URBS ROMA, έπί τής φέρων έπί τού ώ(μου τρόπαιόν
χαριστίας ττρός τον κ. Σταύρον άντιστρόφου τήν λύκαιναν θη- τι. Κάτωθι S. C.
Καμηνόν διά τήν δωρεάν του ταύ- λάζουσαν τούς Ρέςιον και ΡωΧάλκινον. Τό 32ον κεφαλήν
μύλον.
την.
στεφανωμένην μέ δφφνας.'Άν
Χάλκινον. Τό 16ον έπί τής καί ή επιγραφή είναι όλίγον
όψεως φέρει κεφαλήν στεφα- έσβησμένη, διακρίνονται
έννωμένη? μέ δάφνας.
Ή έπι- τούτοις αί λέξεις IMP. NER'Αφίξεις
γραφή είναι έξ όλοκλήρου έ- VA, GOES. AUG. P. M TR.
'Αφίκοντο άεροπορικώς έξ Αύστρα- σβησμένη, έπί τής άντιστρό- P. COS I I I P. P. Έ π ί της άνλίας οί έκλεκτοί συμπατριώται Γεώρ- φου κεφαλήν έπίσης στεφανω- τιστρόφου
γυμνήν
yuvaÏKOC
γιος Α. Κσσιίμάτης έκ -ιΐοΟ χωρίου ιιένην μέ δάφνας καί τήν Έ λ - κρατούσαν διά αής άριστεράς
Φριλιγκιάνικα
καί 'Εμμανουήλ Χ. ληνικήν λέξιν Ζεύς.
χειρός κ φ α ς άφθονίας. Ή δεΤραδοοσάρος, έκ τοΰ χωρίου ΤραδαΤό 17ον κεφαλήν στεφανωμέ- ξιά είναι καθ' όλοκληρίαν έσαριάνικα. Άμφάτερο; είναι έγκατε- νην μέ δάφνας. Διακρίνει τις σβησμένη. Γύρωθεν ά ναγιγνώστημένοι εις Τιμόρα τής Νέας Νο- μόλις τάς λέξεις PI VUS AU- σκει τις FORTUNA AUG., κάτίου Ούαλλίας,
διατηροΰιντες λαμτωθι
δέ τ ά δύο γράμμοττσ:
πράς έπιχειρήσεις. ΕΙς τήν πατρίδα
S. C.
ήλθον διά νά έπισκεφΟοΰν τούς γο- \ Ο Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Ο Σ ΚΟΥΜΤό 33ον κεφαλήν γυναικός
νείς καί τούς συγγενείς των, καί •'ά S ÏIAPA2Î κάδε Κυθηρίβυ εϊμετά τής επιγραφής MARC ΙΑ
τ®υ εί$
έπανίδουν τά μέρη δπου έχουν τάς ! ναι ή συμμετοχή
OTACIL AUG. Έ π ι τής άντιϊυνεταιπαιδικάς των άναμνήσεις. Τούς εύχό- i τον Οικοδομικόν
στρόφου έτέραν κεφαλήν γυρισμόν.
μεθα εύχάριστον τήν έν 'Ελλάδι δια- ^
ναικός καί γύρωθεν Ρ Ι Ε Τ Α 5
μονήν.
AUGUSTAE.
(Συνεχίζβται)
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Η ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΓΓΥΗΣΙΙ
Είς την άνταπόκρισιν έκ
^παντοζμπεργκ του περιοδεύοντος ε 1ς Αύστραλίαν
διευουντου τ ής «Κυθηραϊκής Δράσεως», δημοσιεύονται λεπτό μέΡειαι δι« τήν μεγάλην δωρεάν
τό Π αγκυ 3η ραϊκόν Τριφυλλειον Νοσοκομείον τοΟ έΚΑ,εκτοΟ Κυθηρίου
Χαραλάμπους Μαυρογένη ή ΓλοΟ, ό όποιος άνέλαβε νά προίκιση τό
ιορυμα , μ έ πλήρεις
και άρία κ τινολογικάς
έγκαταστάσεις. Ή αξία πάσης έν*ρσεως χειρονομία τοΟ κ·
Λου
ε Ρχεται
νά προσ^έρη

μίαν ακόμη εμπρακτον άπόδειξιν εις αύτό που έτονίσθη
επανειλημμένως άπό των στηλών της εφημερίδος μας: "Οτι
ό πατριωτισμός των άπανταχοΟ Κύθηρίων είναι ή καλύτερα έγγύησις δτι όχι μόνον ή
λειτουργία
τοΟ Νοσοκομείου
θά έξασφαλισθη και θά όλο
κληρωθη, όχι μόνον ό δρόμος
Χώρας — Ποταμού θά άποπερατωθη, ά λ λ ά και πολλά άλλ α σπουδαία και μ ε γ ά λ α εκπολιτιστικά έ ρ γ α
θά
κατασκευασθούν εις την νήσον.

AYO Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

γυάται ό πατριωτισμός των Ελu ^ f e ^ f ^ στήλην δημοσιεύο- λήνων τής Μπιλοέλα, οί όιτοΐοι
eíc ( Κ άξιο λογού ς έκδηλώσεις έσπευσαν αθρόοι νά συνεισφέρουν
S n V ^ ^ v :
Τή ν ϊδρυσιν τόν όβολόν των διά τό σχολεΐον
¿ολΧογου Γονέων και Κηδεμόu¿ ΤΑ ° π οιος θά συνεργάζεται Ο
ΛΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΣ
& V * * * » διά τό καλόν
π Ρ°°δον τής μαθητιώΤό δένδρον εΐνα^ πλούτος,
onr \
ο1όν ^ α ί α ς : Κ α 1 τόν καϊαρτι είναι ύγιεία, είναι ώμορφιά εις
£να τόπον. Τόν πλουτον τό>/ χα
κοο Σ ν ί λ α ρ ' ε ι α ς J o G K c m i x n T i - ρίζ'Ξΐ μέ τά προϊόντα του, καρ.
t
O
U
δ
ι
ά
ν
ά
δυνΤ
το&το ' l
'
ΐ5ή
λόυ τ VCC έ κ π λ τ 1 Ρ ώ σ η τον όψη- πούς, ρετσίνι, ξυλείαν κλπ. και
νά σχηματιν του προορ σμόν. Οί οχόν- διότ,'. δέν άφήνει
δ?ί>
^β ω τ °βουλίαν, διά τάς σθούν χείιμαρροι οί όποϊοΊ πα·
^ ^ τ α ς έκδηλ^σε,ς π ο λ ι τ ι - ρασύρουν τό χώμα και απογυμνώνουν έκτάσείς όλο:κλήρους.
v ^ V 1 ^ 1 , ^ 1 0 1 ^ ό ς έπαίδιόίτι
καθαρ'ζε
Ζ ' -Και είνα, δέδαιον δτι οί Τήν ύγείαν,
άέρα. Τήν
«^ταχου
Μυλοποταμίται θά τόν άτμοσφαιρικόν
εξωραΐζει τό
νά έν,σχύσουν τόσον ώμορφιά, διότ,:
καταπρασίνην
τΑν ; ΐ υ λ λ ο ν ° ν Γονέων όσον και τοπίον μέ τήν
τ
την ^ψορείαν του
Κατηχητι- σιλουέτταν του. Ητθ' λοιπόν έ
πιβεβληίμένη
ή ίδρυσς
τού
0 ) 0 7 8 ν ά ^νηθουν νά π ρ ο
^Παγ κυθη.ραϊκοΟ
Δενδροκομιύ £ Τ ° π ° 1 η σ ο υ ν τ ά ζ ωραίας και
κού Συλλόγου» ό όποιος έτα^Ψηλας έπιόιώξείς των.
ξεν ώς σκοπούς του τήν προ
Η ©ΕΡΜΟΥΡΓΟΣ
στασίαν τών δενδροφυτειών αί
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
όιποΐαι ύπάρχουν τώρα είς τήν
Ηρκεσεν ή θερμουργός πρωτο- νήισον τήν έξημέρωσιν τών ύπορ
βουλία ένός όμττνευσμένου κληρι- χόντων άγριων δένδρων και τήν
φύτευσ ν νέων, άπό έκεΐνα πού
*° υ ' "ζ ° νεοτο7Γθθ«ττ|9εις εις
όύναντα^ νά ευδοκιμήσουν είς
Αυσπραλίαν
Πανοσιολογιώτατος
τό έδαφος τών Κυθήρων. Τόν
βρ-χΐιμανδρίτη,ς κ . 'Ιερόθεος Koupνέον σύλλογον πρέπει
νά τόν
7 ε σ ης, ώστε νό^ λά6η σάρκα
σι
συντρέξουν όλοι οί Κυθήριοι
0 σ Τ α κ «ι νά είσέλθη εις τη,, όδόν
Δέν ζητεΐ πολλά: Μίαν μικράν
^πραγματοποιήσεως
μία πα- έτησίαν συνδρομή ν άπό καθένα
β
°" . ^»«ίωξις τής ελληνικής ττσ- πού έ γ γράφεται ώς μέλος του
Ρ°»κ·ας Μπιλοέλα: ή ϊδρυσίς έλ- Αί μικραί συνδραμαΐ, άθροιζόKTJVIKOU σχολείου. Άςίζει κάθε έμεναι, θά σΧη , μ ο : τ ίζ ο υ υ
ΧΡ'0
^ ν ο ς εις τον έκλεκτον κληρικό ν,
νον εν πάγιον και ίκανοποιητο οποίος μέ τον ζηλαν πού τόν
κόν εισόδημα. "Ας έγγραφώ·
6>«κ«τεχει έψρόντιαε, άπό τήν
μεν λοιπόν, όσον περισσότεροι
ήμέραν τής άφίξεώς του, ήμπορούμεν, διά νά δώσωιμεν
να θεση τάς βάσεις τής συστά- είς τόν «Δενδροκοίμ.ικόν» τά μέτοΰ σχολείου. "Οσον διά τήν σα διά νά πραγματοποίηση
συνΤηρησίν
του, περί αύτής έγ- του|ς σκοπούς του
ΑΝΟΜΒΡΙΑ
Ε Ι Σ ΤΗΝ ΝΗΣΟΝ
ΥίϊΗΡΧΕΝ
Ό διευθυντής

το0

ΟΡΡΟΣ

Χ Ώ Ρ Α , Φεβρουάριος,
(Του
ανταποκριτού .μας).— Ά π ό τ ων
.μέσων 'Ιανουαρίου
μέχρι τέλους Φεβρουαρίου έπεκράτησαν
εν Κυθήροις ώς έπΐ τό πλείστον
δυτικοί άνεμοι και παρετηρή-θη
μεγίστη άνομβρία.
Τό φαινόμενον τούτο οί παλαιότεβοι^ δέν
τό ένθυιμοΟνται άπό πολλών έτών. Ή έπΐ'κρατήισασα ανομβρία
έιπιδρά δυσιμενέστταα
έπί τής
πορείοκ; τών καλλ.εργειών.

Τριφυλλε,Ιου Νο-

Ι Τ ^ Κ υ β ή ρ ω ν Κ· θ · Μαρέντης,
μ«ς Απέστειλε τήν άκόλουθον έπιστολήν:
Κ ύ Ρΐε Διευθυντά,
1° Φύλλον τής 31 Ίανουί ϊ Τί^ς ^ ε τ έ Ρ α ς έφημεμιοος άνεγνωοα τό δημοσίευμα
ου έκ Κυθήρων ανταποκριτού
« 5 σχετικώς μέ τήν προσδλη^ισαν έκ τετάνου
Καλ/αόπην
^^μιου, περί όρρών κλπ.
Επειδή ή διατύπωσις τοΰ δημοσιεύματος δίδει εις τόν ά^αΥνωστην τήν έντΰπωσιν δτι ούάρρός ύπήρχεν τήν έποχήν
ε,<είνην εις τά Κύθηρα, πρός άπ ^κατάστασιν τής άληθείας καΐ
πληρεστέραν ένημέρωσιν
των άναγνω·στών σας, οάς πληTA^rf^ Ó T l
στιγμήν έκείνην
ί® Παγκυθηραϊκόν Τρ.ς>ΰλλ£ΐον

ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ

Χ Ω Ρ Α , Φεβρουάριος,
(Τού
άντοοποκριτου ιμας).— Τήν 16ην
Φεβρουαρίου
έδόθη
ύπό του
Τοπικού Προσκοπικού
Συνδέσμου είς τήν εύρύχωρον αίθουσα ν του Κυθηρο'ϊκοΰ
Συνδέσμου ό έτήσιος χορός ύπέρ τών
προσκόπων. Πολλαί κυρίας έκ
τής πόλεως προσέφεραν έκλεκτούς μεζέδες και γλυκά ύπέρ
τού σκοπού. Έ ξ άλλου ό^τοπικός έφορος κ. Πιπερίδης είχε άναλάβει και κοετεσκεύασε πλούσιον έσ&ηερίίκόν διάκοσμον ό όποιος
προσέδ δε
έξαιρετικήν
φαιντασμαγορικήν οψιν. Ό χορός ήρχισε τήν 9ην μ.μ. και διήρκεσε μέχρι τής 4ηις^πρωϊνής
κατά τήν διάρκε αν τού όποιου
επεκράτησε
άδιάπτωτα
κέφι
και πηγαίος έν3ουσιασμός. Αί
εισπράξεις άνελθούσαι είς
6.
300, θά διατεθούν διά τάς άνάγ.κας τών προσκόπων.

Γ Λ ? ° Κ 0 μ ε Ϊ 0 ν δ ι έ θ ε τ ε 1 9 όρρούς
λ?®κ<χ έννέα) τούς όποιους προουμως έχορήγησα όλους, ευθύς
μοι έζητηθησαν.
^ μέ έπληροφόρησεν ό
^ναδελς,ος κ . Λευθέ^ης, ή θεΠΠ T n t ( X J T & ) v
ετέρων των
υυναοέλ({νων π ρ ό τής έμφανάσε^ του αεροπλάνου.
Μετά τκμής
θ . ΜΑ ΡΕΝΤΗ Σ
Διευθυ
Τ ^ Μ t o ü Παγκυθηραϊκοΰ
'Ρίφυλλείου
Νοσοκομείου

ϊ Υ Μ Π Α Τ Ρ Ι Ω Τ Α Ι
θέλετε ένα κ«λορρ«ιμμένο κοοτοΰμι;
Προτιμήσατε το έμπορορραφείον

10.

ΜΟΥΛΟΥ

1

m

.

Τ Ϊ Ο Μ Α Κ Ι Δ Η

^ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ ^ - Κολοκοτρώνη 55 — Τηλέφ. 475.322
Ä ®ΡΠτε πλουσίαν συλλογην υφασμάτων^ τελείαν έφκρμβγήν και έξαιρετικάς τιμάζ.
ΕΥΚΟΛΙΑΙ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

•HVftlll ΟΙΚΟΠΕΔΑ Ell AUW! H E I M
Πληρβφβρίχι:
Άνάργυρον Μένεγαν,
E I S
Π Ε Ι Ρ Α Ι , Α :
° δ Ρετσίνα 37 τηλ. 40.407. Ε Ι Σ Α Γ Ι Α Ν Π Ε Λ Α Γ Ι Α Ν
Κυθήρων:
Σπΰρον Μ. Μεγαλοοικονόμον.

Ο Ι Κ Ο Σ
Κ Α Π Ν Ι Σ Τ Ο Υ . .
ΕΛΛΗΝΙΚΗ Λ Α Ϊ ΚΗ Τ Ε Χ Ν Η « Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Α »
c

Ό Α Ν . Π . ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
Γ έ

κατάατημ*

πού τιμά τό Κυ8ηραΐκ$ν δνομα.
Β Λ Ε Υ Ο Ε Ρ Ι Ο Υ Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ 3Α - 5
Τ Η Λ Ε Φ . 2 1 - 5 0 3 — ΑΟΗΝΑΙ

Υ
γ

ε ω ρ γ ι ο υ

Α

Λ
b p .

ΚΑΛΑΜΙΔΑ

1

I

K
b

A
e

(Πάρβδος

n

α

ρ

'Afinváj

Α Θ Η Ν Α Ι
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ :
32.427
ΠΩΛΗΖΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΛΙΑΝΙΚΗ

δ
37)

ο

υ

(Συνέχεια έκ τής 1 σελίδος)
όπως είς τά «λλα σηιμεΐα δέν παρουσιάζονται έδώ. Ό χρόνος 6ε
βαίως παρέσυρε τό ό(μ·<χλ·όίν τσΰ
έδάψους και τό ίπτάρχον έκεΐ ττοτέ χώμα. Είς τό ύψηλότερον σημΐεϊοιν τής άκροπά εως εύρίσκετο
νσας τοΟ Άγ· Γεωργίου, έργον
νεωτέιρων χρόνων, ¡μέ Θόλον όρθοδοιμικώς έκτισμένον. Τό μόνο άξ'
οσημείωτον είναι δτι είς τό ιερόν υπάρχει μοορμαρίνη κολώνα,
ϋψους 0,50 ,μ. είς
την όιτοίαν
στηρίζεται ή πλάκα τής 'Αγίας
Τραπέζης. Εις τό Β.Δ. as<pov τής
ακροπόλεως δύναται κανείς νά διοβχρίίνη μεγάλους άργολίβους, σχη
ιματίζοντας τοΓχον ιμήκους 10 μ.
περίπου, πιθοονώς λείψανα τού
αρχαίου Πελασγικοί) τείχους. Χα
μηλάτερα: τής θέσεως αΰτής ιτρός
τήν αυτήν κατεύθυνσιν και είς ά
πόστασιν 200 μ. ττερίπου δισκρί
νίΐται καλώς άρχαΐον τείχος μήκους 50 μ. και ΐΓλόττους 2 μ. περίπου. Πιθανώς τούτο εΐναι τμήμα
τού εξωτερικού τείχους, τό όποϊ
ον περιέβαλλε τήν άκρόττολιν και
τήν πάλιν Κύθηρα.
Κατήλθομιεν
τής ακροπόλεως
πρός Ν Α. και έπεσκέφθημεν τόν
ναιόν τών άγίων 'Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Ό νοζος ούτος προβάλει τό μεγαλ'ύτερον ενδιαφέρον, διότι είναι έκτισμένος
κατά τήν γνώμην τού αρχαιολόγου
Σλήμαν έπί τής αυτής θέσεως, οπού εκείτο ό ναός τής 'Αφροδίτης «κατά χώρας», και διότι είναι συναρμολογημένος, πράγμα
τό όποιον ευκόλως δύναται νά διακρίνη ό επισκέπτης, άπό πωρόλιθους διαφόρων διαστάσεων, παρ
μένους προφανώς άπό τά έρείπια
άλλου λαμπρού κτιρίου και πιθανώς έκ τού ναού τής 'Αφροδίτης
Ό ναός άναγράφεται διά τούτο
και είς ξένα έγκυτχλστταιδικά λεξικά. Ό νοοός του άγίου Κοσμά,
έχει μήκος συνολικώς 1 1 μ. περίπου και άποτελεΐται : Πρώτον
άπό τόν κυρίως ναόν μήιχους 6 μ
πλάτους 4.50 και, ϋψους 4,50 μ
περίπου, δστις είναι έργον παλαιάς εποχής, ρυ8|μού οΰχί καθαρώς τρικλίτου βίοσιλικής,
έχει
τέσσαρας πώρινους κολώνας μέ
κιονόκρανα δωρικού ρυθμού ϋψους
2,50 μ. διοίμέτρου 0,45 μ· περίπου
και έπ' αυτών στηρίζεται ό θόλος τού ναού, είς δέ τά πλάγια
ύπάρχουν τοιχογραφίαι άγίων έφθαρμέναι. Δεύτερον άπό τό "Αγ ι αν Βήμα, τό όποιον χωρί ζεται
μέ πώρινον έφθαιριμένον εικονοστάσι ον έπί τών άνατολικών κολωνών
εχει δύο κόγχας μεγάλας εις τάς
οποίας αί "Αγιαι Τράπεζαι στηρίζονται έπί κολωνών ϋψους 1,50
μ. και διαμέτρου 0,45 ,μ.. πιερίπου
και δύο μικρότερα ς κόγχας χρησιμεύουσας, ώς προθέσεις, έχει
τοιχογραφίας τού Ιησού Χριστού
έλχομέΐνίου, καλώς διακριναμένην
και υπεράνω αύτής τής Ποίναγίας
Πλατυτέρας μη διακριναμένην καλώς. Και τρίτον άπό τόν νάρθηκα, μεταγενεστέρων χρόνων, φέροντα έκατέρωδίεν άνά av τυφλόν
τόξον. 'Εδώ έλήφθησαν φωτογραφίαι μία έσωτερικώς και άλλη έξωτερικώς τού ναού. " Οταν έβγή
κο^μεν εξω άπό τόν ν°όν και έστα
θηκαμεν εις τόν πόρο ν ό όδηγός
μας μπάρμπα - Θόδωρος μάς λέει τά έξής: «Τά γύρω χωράφια
είναι τού Άγίου καί τά κατόχεπ
2 ι τά Μητάτα,
ki ι
ψαν οί! Πρινιάδες
άπό
6ά σάς ττώ καί «ά|τι άλλο. 'Από
¿δώ καί λίγα χρόνια ό Θοδωιρής
ό Μαλακός άπό τά Βιαράδικα εΐ
δε στόν ύπνο του τρεΐς βολές δτι μπροστά οτήν πόρτα τού 'Αγ.
Κοσμά εύρίσκεται ό ναός τής 'Α
φροδίτης καί νά πάρη μαζί του
τόν Παπά - Φρατζέσκο άπό τά
βιοράδικα νά πάνε νά σκάψουνε
έκεΐ καί θά βρούνε τό άγαλμα τής
'Αφροδίτης.
'Αλλά ό παππά Φρατζέσκο ς γέρος δέν έπήγε. ''Επήγε τότε ό δάσκαλος ό Παναγιώ
της ό Κασιμάτης καί μέ άλλους
Μητατιώτες καί έσκαψαν έδώ πού
βλέπετε σκαμίμένο τό μέρος καί
ηυρενε ενα άρχαΐο,ν νόμισμα καί
αύτές έδώ τές δύο πώρινες κολώνεις, άλλά δέν ηύρεν τίποτα άλλο»· Αί δύο αύται κολώναι εΐναι
πωρόλιθοι ¡μήκους 1 μ. καί διαμέτρου 0,50 τού μέτρου περίπου,
Είς τό Ν. Α. άκρον τού βουνού Παλαιοκάστρου
διακρίνεται
•ημήιμα άρχαίου τείχους.
Χαμηλότερα τού ναού τούτου
πρός τά Ν.Δ. έπεσκέφθημεν τήν
θέισιν Κοοσσέλϊς. Τήν θέσιν αύτήν
έπεσίκέψ&ημεν καί πρό 24 έτών
καί ^ει'δομεν τές καοσέλες
ήτοι
13 μεγάλους
πώρινους ογκόλιθους σχήματος παραλληλεπιπέδου
.μήκους 1 — 1,50 μ. περίπου καί
ύψους 0,50 μ. περίπου τοποθετημένους εις την σειράν, κολλητά, κ«ί μή
μετακ ι νηθέντας έκ
της αρχικής
αυτών θέσεως, ώς
φαίνεται έκ τού δτι ή κάτωθι αύ
τών βάσις εις τήν όποίαν στηρίζονται εΐναι πετρώδης κατειργασιμένη βάσις. Ο'ί όγκολιθοι ούτοι
προεκτίείνονται μετά τινών διάκο
πών έπί 18 μ. περίπου. Έκ τούτου συμπεραίνει κάνεις οτι αποτελούν τά θεμέλια λαμπρού κτιρίου. 'Ενθυμούμεθα τήν έντύπωσίν
και το ένδιοοφέρον τά όποια μάς
προεκάλεοοίν τότε. Σήμερον ε'ίδοιμεν τάς κασσέλας αύτάς όλιγωτέ
ρας καί έπ' αυτών έκτισμένον τοί
χον πρός συγκράτησιν τών χωμάτων τού άνω αύτών χωραφιού, ώστε νά χάση τό μνημεΐον τούτο
τήν πρώην του έντύπωσίν. Αόγω
δμως τοΰ προκεχωρηκάτος τής ώρας δέν έκάμαμεν πλήρη έρευναν.
Οί έσπαρμένοι άνά τήν έκτασίν
τού Παλαιοκάστρου πώριινοι λίθοι καί τά τρίμματα αύτών, καθώς
καί τά έσπαρμένα έξ ίσου βήσσα
λα, λαμβανομένης ύπ' δψιν τής
μέχρι τών ημερών ,μας συνεχιζομέ
νης λεηλασίας τών δύο τούτων ει
δών μαρτυρούν πόσον μετγάλην
χρήσιν έκαμνον οί άρχάίοι τών
δύο τούτων ειδών τής
οικοδομής καί πάσην άνάγκην εΐχον τού πωρίνου λίθου, ω~
στε νά μεταφέρουν τούτον έξ ά·
ποστάσεως μι«ς καί ήμισείας ώρας δπου κείνται τά άρχαΐα λατομρΐα πωρίνου στρώματος, καί
τά σή)μΈΡ°ν σωζόμενα, παιρά τόν
Αύλέμονα.

νήτου, έπεράσαμΕν τά χωριά Βιαράδικα και Μητάτα και διά τής
όοού Φριλιγκιάνίκων — Παλαιοπό
λεως κατηυθύνθημεν πρός τήν Παλαιόπολιν.
Τό έδαφος άπό τά Μητάτα
μέχρι τής θαλάσσης της Παλαιπόλεως εΐναι έξ όλοκλήρου πωρώδ;:ς· Κατά τήν διαίδρομήν αυτήν δι
«κρίνονται έπί τού πωρίνου έδάφους διη/οιγμένα είς διάφορα ση
μεία 'ι'χνη άρχαίου ύδραγωγείου
άλεΐιμιμένα κατά μέρη μέ κοραττσάνι
έκ τ·ή.ς θέσεως Γωνίας τών Μητάτων, κατευθυνομένου πρός τό
Καστρί, τήν άρχαίοτν Σκάνδειαν.
Η ΠΑΛΑΙΟΠΟΑΙΣ
Ή Παλαιόπολις είναι σήμεαν
κοιλάς μήκους ηριών χιλιοιμέτρων
και πλάτους δύο περίπου, εΐναι
καλλιεργημένη ιμέ έλαίας, άμπέλους, ττεριδόλια και είναι ή εύφαρωτέρα τών Κυθήρων. Διοοσχί'
ζεται υπό χειμάρρου καλουμένου
Πλατύ λαγκάδι ή Ααγκόεδι της Πα
λιόπαλης· Σημαντικό ν τμήμα τής
κοιλάδος σΰτής
άπετέλει
τόν
άρχαΐον λιμένα τής πόλεως τών
Κυθήρων. Ό Στράβων ό γεωγράφος (67 π.Χ. — 23 μ·Χ.) γράφει
είς τό βιβλίον του δτι τά Κύθη
ρα εΐχον καιλάν λιμένα
«νηίσος
ενλίιμιενος» κείμενον εις μικράν άπάστασίν έκ τής πόλεως. Μία παράδοσις λέγει δτι ό λι;μήν ού
τος έφθανε ίμέχρι τής
θέσεως
Κουρκούλα ή Περιστεριώνα και δ
τι φαινόταν άκάμη οί κρίκοι είς
τούς
όποιους
έδεναν τότε τά
πλοία. Π αρετηρήσαμεν καλώς κατά τήν πρώτην έπίσκεψίν μας,
άλλά δέν ει'δομεν τοιούτους κρί
κους ή θελιές. Τό άκατέργαστον
δέ τών πέριξ βράχων δέν πείθει
δτι ύπήρχε έκεΐ προκυμαία.
Ώς
πρός τήν εκτασιν τήν οποίαν είχε ό λιμήν κατά τούς ιστορικούς
χρόνους, δύναται τις έκ τής παρα
τηρήσεως τού έδάφους έκ τών πω
ρίινων ογκολίθων,
τούς όποιους
σήΐμερον έχουν έκχώσ)£ι οί άγρό
ται, ή συναντήσει είς τό άνοιγμα
τών φρεάτων των, λείψανα προφανώς της άρχαίας προκυμαίας,
δτι τό μήκος τού λιμένος άποτελούντος αύλακα έξετείνετο είς μήκος 500 μ. και πλάτος 200 μ.
Αόγω δέ τής έρημώσιεως τών δύο
τούτων πόλεων και τής είς αυτόν
χυνομένης ιλύος τού χειμάρρου,
τού οποίου ο· παραχείιμαρροι κα
ταλαμβάνουν εκτασιν μεταξύ τών
βουνών Μερμη,γκάρι και
'Αγίας
Μόνης, και τού (ευθραύστου έδάφους μεταξύ τών χωρίων 'Αγίου
'Ηλία και Φριλιγκιάνίκων, κατε
χώσθη ούτος μέ τούς αιώνας. Σήμερον μόνον μικρόν λείψανον τού
λΐιμένος παρουσιάζεται παρά τήν
θάλασσαν όνομαζόμιενον «Λίμνη»

εγκαταλειφθούν είς τήν τύχην των
(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελ.) καί άλλοι. Καί κατά τήν συνάνκαί είς τήν διάθεσιν παντός θέ- τα τού ύλικού πλούτου, είτε καί τησιν αυτήν, ή όποία κυρίως έ·
λσντος έλαφρά τή συνειδήσει, νά έκ τού ύστερηματος τής ζωής των πραγματοποιήθη πρός τΐιμήν τοΟ
λεηλατήση αύτούς ή νά χειρισθή άκάμη, διά νά γίνη τό Νοσοκο- κ. Γλού, έ,γένετο εύρυτάτη συζύκατά βούλησιν;
μείον, τό όποιον ευεργετεί πλέον τησις σχετικώς μέ τό Νοσοκο-,
Διότι νά μή ληψθή μέριμνα νά τόν Κυθηραϊκόν λαόν και-πρό παν- μείον, ,μέ τάς άνάγκας του καί
διαττηρηθούν δσα μνηιμεΐα σώζον- τός εύεργετεΐ τούς πτωχούς πού μέ τόν ύψηλόν πΐροορισμόν Του.
ται, νά περιφραχθούν ώρισμένοι δεν έχουν τά οικονομικά έφόδια *0 υπογεγραμμένος, άπαντών είς
χώροι, ν« κλεισθούν αί θύρα ι μνη- διά νά μεταβούν είς τάς 'Αθή- έρωτήσειίς τοΰ προέδρου κ. Βεμείων και νά προκληθούν άρχαιο- νας και άκόίμη έκείνους που δέν νάρδου καί τών λοιπών άξιοτίμων
λογικαί άνοοσκαψαί, έκ τών όποι- προλαμβάνουν νά έλθουν είς τάς συμπατριωτών, οΐτινες παρίστανέδωκε παλλάς πληροφορίας
ων πολλά 'έργα άρχαίας τέχνης 'Αθήνας, διότι ή περίπτωσίς τής το,
δύνανται νά έλθουν είς φώς; Φέ- άσθενείας των δεν επιδέχεται χρο σχετικώς μέ τήν δλην προσπάιρομεν δύο παραδείγματα.
Περί νοτριβήν. 'Εάν δλοι αυτοί, πρω θειαν τών 'Έργων 'Αναδημιουρτό έτος 1900 ενας γεωργός άπό τεργάται και ένισχυταί τού έρ- γίας, ένδιατρίψας κυρίως είς τήν
τά Μητάτα όνόμοαι Πρινέας
γου, ήσαν πρόθυμοι μεν, άπέντα- διεξαγωγήν τών έράνων, τήν διαΧαρανής ζευγαρίζων είς τό Πα- ροι δέ, ουδέν ήτο δυνατόν νά γί- χείρισιν τών εισφορών, τήν έκλαιόκασιρον έξέχωσε μέ τό άρο νη, οί πάσχοντες πτωχοί συιμπα- τέλεκτίν τώ,ν έργων καί τάς έναποτρόν του μίαν χαλκίνηιν κεφαλήν τριώται μας θά άπέμεναν άβοή- μιενούσας έλλείψείς πρός όλοκλήάγάλματος, ή όποία έπωλήθη είς θητοι διά νά άποθάνουν κατορώ- ρωσιν τού Νοσοκομείου.
ά ρχ α ι οκαπήλου ς καί σήμ ερον ύ- μενοι τήν τύχην των καί ή ιδέα
Έκ τών παρισταμένων, οί κ.κ
πάρχει είς ιμουσεΐον τού Βερο τοΰ Νοσοκομείου θά άπέμεν&ν έ- Θΐεό&ωρσς Μά}ρκ(ου Πετρόιχίείιλος,
λίνου. Πιρό τίνων έτών μία Άγ- νας θερμός, άλλά άπραγματο- Κωνσταντίνος ΚενΙτρωτής, Νικόγλίς άρ(χαιολάγος πε^>ιερχρμέ]νη ποίητος πόθος.
λαος Καρύδης καί ό πρόεδρος τής
τήν Παλιόπολίν είδεν είς τό έ'Οφείλομεν λοιπόν ευγνωμοσύ- 'Αδελφότητος κ. 'Εμμανουήλ Βελαιστριβεΐον τού Πίικούλη ένα άρ νη ν πρός τοίν Πανάγαθον Θεό ν, νάρδος, έξέφρασαν τήν γνώμην δχαΐον πέτρινον λύχνσν, διακοσμη δστις έβοήθησε τούς αισθημα- τι έπείγουσα άνάγκη τού Νοσομιένον, μυκηναϊκης έποχής, είς τόν τίας συμπαίτριώτας μας, κοντά κομείου εΤναι, έκτος τών άλλων,
όποιον έβαζε ό Π ί κουλή ς φαγη είς τόν ψυχικόν των πλούτον να καί ό έφοδιασμός αυτού δι' ένός
τόν τού σκύλου του και κατόπιν άποκτήσουν καί τόν ύλι κόν. ΕΙ ς άσθενοφόρου αιώτοΐκινή|του. Μάλιένεργειών τού μαΐκαρίτου γυμνα- αύτούς τούς ¿λίγους τούς ψυχι- στα ό κ. Κώστας Κενφωτής, καθ'
σιάρχου Σ πυρ. Στάθη τώρα ευρί- κώς καί ύλικώς πλουσίους Κυθη- δ μέλος καί τού παλαιού συμβουσκεται είς τό μουσεΐον τών Κυ- ρίους άνηκει και ό κ. Χαράλαμ- λίου τής Κυθηραΰκής 'Αδελφόίτη
θήρων.
πος Μαυίρογένης
Γλούς. Είς αύ- το ς, άνεκοίνωσεν δτι πρότασίς άΕυθύνεται βεβαίως καί τό Κρά- τήν την πολυσέβαστον καί προο- γαράς άσθενοφόρου αύτοκινήτοΐυ
τος άλλά εϋθυνάμεθ« καί ήμείς δευτική ν χορείαν
κατατάσσουν διά τό Νοσοκαμεΐον Κυθήρων υοί Κυθήριοι καί ίδίςι οί άρμόδιοί αυτόν αί πράξεις του καί οί πό- πάρχει ήδη καταχωρημένη είς τό
βιβλίον πρακτικών τού Δ. Συμκαί οί διανοούμενοι,
οί όποιοι θοι του.
ουδέποτε έκινήθημεν
πρός τήν
"ιΕπειτα άπό την πρώτην μας βουλίου αΰτής. Ό υπογεγραμμέκατεύθυνσιν αύτήν.
γνωριμία,ν μαζί του, κατά τήν ό- νος, ώς ^έλος τής Διοικήσεως
Τήν άνάγκην τα'ύτην διεπιστώ- ποίαν δλως αυτοβούλως καί χω- τού Νοσοκομείου καί τής Κεντρ ισαμεν μέ τήν παραττηρηθεϊσαν ά- ρίς ουδέν νά ζητήσωμεν, μάς έδή- κής Έ ριν ική ς Ε π ι τρ οπής , εξέσχημίαν, δταν ή συντροφιά μας έ- λωσεν δτι εΐναι διατεθειμένος νά φρασε τάς ευχαριστίας τής 'Επιφθασε πρόί τού ναού τών άγίων συντρέξη μέ κάθε θυσίαν τό χρι- τροπής καί τοΰ ιδρύματος πρός
Κοσμά καί Δαμιανού, τού όποιου στιανικό ν καί φιλάινθρωπον έργο,ν πάντας τούς παριστάμενους διά
έτόνισε
ό πόρος είναι πάντοτε άνοικ,τός, τού Νοσοκομείου, έφοδιάζων αύτό τήν ώραίεχν ίδέαν των,
δτε έξώρμησε,ν ¿κ τού ναού
μέ άριστης ποιότητος καί τελειό δτι πράγματι έκ,τός τών άλλων
κοπάδι προβάτων καί δταν έμπή- τητος άκτινολογικάς καί άκτινο- έλλβίψεων εΐναι καί ή έλλειψις
κοομεν εις τόν ναόν έπιάστη
γραφίκάς έγκοττοοοτάσεις, συμπλη- νοσοκομεΐίχκοΰ αυτοκινήτου κατεάναπναή μας άπό τήν δυσοσιμίαν ρώνων έξ ιδίων τήν έκ τριών χι- πείγουσα, έπρότεινε δμως δτι κακαί βρώμαν της κόπρου τών προ- λιάδων λιρών κληροδοσίαν τού λύτερον είναι νά σταλούν είς τήν
βάτων.
άειμνήστου άδελφού του.
Έπη- Έροινικήν Έπιτροπήν τά άπαι'Ακόμη αί πλάκες τών 'Αγίων κολούθησε καί δευτέρα έπίσκεψίς τούμενα χρήματα διά νά άγοραΤραπεζών
ήσαν άνεστραμμέναι. μας είς το κατάοτημά του, κατά σθή είς τάς 'Αθήνας, παρά νά
',Επίισης ζώα
σταυλίζονται καί τήν όποίαν, έκτος τών άνωτέρω άγορα,σθή έδώ είς τήν Αύστραείς τόν ναόν τού 'Αγίου Γεωρ- προσώπων, ήσαν έπίσης ό πρόε- λίαν. Οί λόγοι τής τοιαύτης ·πΐρογίου είς τό Παλαιόκοοστρον ιμέ τήν δρος τής Κυθηραϊκής 'Αδελφότη- τάσεώς μας εΐναι έν όλίγοις οί
διαψοράν δτι ό νοοός έκεΐνος εχει τας Κουηνσλάνδης κ. 'Εμμανουήλ έξής: 1) δτι τά αυτοκίνητα είθύριαν και κλείνει.
Ευαγγέλου Βενάρδος, οί σύμβου- ναι εύθηνότερα είς τήιν 'Ελλάδα,
'Επίσης ό συνοδός μας* Έμ λοι τής αύτής 'Αδελφότητος κ.κ. παρά είς τήν ΑύστροΛίαν. 2) ΔιόΣοφίος φωτογράφος, μάς έβεβαί- Κωνσταντίνος Κεντρωτής καί Νι- τι ή Έρανική 'Επιτροπή θά έωσεν δτι δταν πρό τίνος έπήγε κόλαος Καρύδης, ό έγκίριτος συμ- φοδιάση τό Νοσοκομείον μέ τό
είς τόν ναόν τού 'Αγ. Γεωργίου πατριώτης κ. 'Ιωάννης Κομηνος, αύτοκίνητον πού χρειάζεται άκριείς τό Βουνό! διά νά φωτογραφήτ ιμιΐγ αλοεπιχε ιρη)μ>αττ ί ας είς Γκλάδ- βώς καί δχι μέ αύτοκίνητον, τό
ση τό έκεΐ ψηφιδωτό ν ηύρε είς τό στων, ό συνεργάτης * μας κ. Νι- όποιον πιθανόν μεν νά εΐναι άιερόν του ναού τρεΐς τράγους στε κόλαος Γλυτσός, ό έπ' άδελφή ριστης ποιότητος, άλλά άκατάλκαμένους άγερωχα.
γομβρός τού κ. Χαραλάμπους Γλού ληλον διά τό νησί μας, ώς δύναΤαύτα μαρτυρούν άσεβε ι αν, κα
'Ιωάννης Σταυριανού Κομηνός ται νά συμ'βη ^ώ. Τήν ιδίαν
τάπτωσιν τού θρησκευτικού αίσθή
ματος καί ελλειψιν οπυναισθ/ίματος πολιτισμένης κοινωνίας.
ΝΑ ΣΕΒΩΜΕΘΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ

ΤΑΦΟΙ

1
Έβράδυαζε πλέον δταν έπεσκέψθημεν είς τήν έκεΐ πλησίον
θέοΐν Βόθωνος τούς άρχαίους τάφους, μΜκΙηίνα'φοης πιθανώς έποχής.
Έπεσκέφθηΐμεν
τέσσαρας
τοιούτους πλησίο,ν άλλήλων, λελαξευμένους
έπί
πετρώματος
ψαμμίτου (πασπάρου). 'Έκ τούτων οί δύο άποτελοΰνται έξ ένός θαλάμου. Οϋ άλλοι δύο έχουν
καί έτέρους θαλαμίσκους, ό μεν
εΐς τρεις, ό δέ έτερος τέσσαιρας.
Τελειότερος εΐναι ό τελευταίος^
Άποτελεΐται άπό
τήν έπικλινή
ε'ίσοδον ή δρόμον, τόν κυρίως θολωτόν θάλαμο.ν, διαμέτρου 5 μ.
καί ϋψους 3 μ. περίπου κοοί έκ
τεσσάρων τετραπλεύρων θαλαμίσκων σχήματος τετραπλεύρου μήκους 3 μ. πλάτους 2 μ. καί ύψους 2μ. περίπου. Εις τήν νέαν
•μας αύτήν έπίσκεψίν παρετηράσαμεν δτι τό ΰψος αύτών είχει έλαττωθή έκ τής ιλύος Ηής είσερχομένης έκ τών βιροχών διά τής εισόδου.
Τοιούτοι τάφοι ύπάρχουν καί
άλλοι άκάμη καί πρός βορράν
καί πρός νότον της θέσεως τοώτης τούς όποιους δέν έπεσκέφθημ£ν.
ΤΕΑΙΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑ'ΑΕΙ ΨIΣ

Έ&ράδυασε πλέον καί έτοΐμαζόμεθα νά φύγωμεν, άλλά γιά μ«ά
στιγμήν άπορροφημένοι πνευματικώς έκ τών έντυπώσεων της έπ ι σκέψεως μας αύτής ή σκέψις
ιμας έπέταξε πολλούς αιώνες πίσω είς τούς ιστορικούς και πρότειρον χρόνους, δτε αί πόλεις Κύθηρα καί Σκάνδεια εύρίσκοντο
είς τήν άΜμήν των, καί έζήτει νά
συλλά&η μ «αν
εικόνα
της τότε
ζωής αύτών. Τότε πού ή δλη ναυτιλιακή,
έμπορική, βιοτεχνική
καί θρησκευτική ζωή καί κίνησις
συνεκεντρούτο είς τό άνατολίκόν
ιμέρος τών Κυθηίρων δηλαδή είς
τήν περιοχών αύ^τήν.
Έφύγαμεν δμως καί μέ μιαν
Διατί οί άρχαιολογικοί
Έπανήλθομεν εις τήν θέσιν Κοκ θλΐψιν.
νά άγνοηθούν, νά
κινόη, ¿τπϊ&ιβάσθημεν τού αύτοκι- ούτοι χώροι

ΕΙΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΝ

έξοδα τής ιδρύσεως τοΰ Συλλόγου.
ΕΙΣ ΤΟ' ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΟ Ν
(Κατά τήν συγκέντρωσιν αύτήν,
κατόπιν προτάσεως τού Διδασκά
λου καί τοΰ Εφημερίου κ. Ζερβού, κατηρτίσθη 'Εφορεία τού Κα
τηχητι^οΟ Σχολείου ή όποία σκοπόν θά έχη τήν διαχείρισιν καί
έξεύρεσιν χρημάτων διά τάς άνάγκας τού Κατηχητικού Σχο^
λείου, ώστε νά δυνηθή τούτο νά
έκπληρώση τον ύψηλόν προορ ι σμόν
I. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
του, δστις δέν συνίσταται μόνον
είς την άπό καθέδρας διδασκαλίαν, άλλά κυρίως είς την πραΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
γμάτωσιν τών χριστιανικών έντολών, δι' έργων εύποιΐας καί άρεΑΙΑ t o n
m
m
m
τής. Ή Εφορεία τοΰ Κατηχητικού Σχολείου άπετελέσθη έκ τών
κ .κ. Νικ· Ζερβού, ώς προέδρου,
"ΑνδρέΟυ Χανιώτου, ώς τοήμίου,
Κοσμά Καρύδη, ώς συμβούλου
Ο γεννηθείς είίς θράκην έκ
καί Εμμανουήλ Ζερβού, ώς γραμ πατρός
Κυθηρίου,
θεόδώοος
ματεως.
Μαρίνου
Ά ρ ώ ν η ς , άπέστει'λ'ε
μακράν έπιστολήν πρός τόν πρό
ε&ρον τοΰ Οικοιδαμ.ΰκου Συνετοί
ρισμου
Κυθηρίων
«Παναγία
Μυρτιδιώτισοα^
κ, Έ μ μ .
Σ.
ΑΛεγάλην έπιτυχίαν έσημείωσεν τηρ τής διάσημου λυρικής καλ- Μεγαλοοικονόμον, είς τήν όποίαν ουγχαίρει τούς οχόντας τήν
ή έκδρομή είς Δρσσιάν τής 24ης λιτέχνιδας Ρένας Κοενάκη, ή δις
πρωτοβουλίαν διά τήν ϊόρυσιν
Φίίδρουαιρίου, ή όποία ώργονώθη Ν ία Παυλάκη, ή δις Φιλιώ Κο- του συνεταιρ ισμου.
ύπό τοΰ Φυσιολατρικού Τιμήματος ρωναίου μετά της μητρός της,
ΐΕίς τήν έπιοτολήν του γράτής
Κυθηράύκης
'Αδελφότητος· ή κ. Βανάρδου, ό κ. Ζαγλανίκης, φει, μεταξύ των άλλων, κοοί τά
'Αρχηγός τής έκδραμής ήτο ή δις ό κ· Ίω. Καβιέρης, ό κ. Διον. έξή)ς: ^
ΚοιυλεντιανοΙςι ,μΐτά της μητριός
Τούλα Μπουλούμπαση, μετέσχον
«Κείνο πού ξεπ&ρνα τις προστου,
ή δις Μαίρη Μεγαλοοικονό"Αναχωρήσεις
δέ αυτής περί τους 40 συμπαιμου ,μέ τόν έξάδελφόν της κ. δοκίες μου, κεΐνο πού μέ κάνει
Μεταξύ άλλων ελα|βον Στρατηγον, ή δις Νίτσ<χ Μπου- νάμα ι περήφανος, κεΐνο πού μέ
"Ο κ. Βύρων Μ. Μεγαλοοικονάμος, τριώται.
Ιατρός - άναισθησιολόγος, έκ Ποτα- μέρος αί οίκογένειαι Γεωργ. Σου- λούμπαση κλπ· Οί έκδρομεΐς μετέ- ένθουσιάζει
είναι τούτοι: Αύμού Κυθήρων, άνεχώρησεν τή ν 11 ην ρή, Ίω. Κίχνέλλη, Ί « . Κορωναίου,
βησαν είς τό γρΜφιικόν κέΙνρον ριο, σε λίγα , χρόνια, μέσα στήν
καρδιά τής Λττυκής / ναι τής
Φεβρουαρίου είς Κ!>π&γχάγην Δανίας, Βασ. Μαυρομμάτη, ό κ. Μηνάς
«ιΠασιχάλιές» τού σνμπατριώτου κ. 'Αττικής, 12 χιλιόμετρα
μονάείς τό Δϋεθνές Κέντρον 'Υγείας διά νά Μυλονώπουλος, ή κ. Κανάκη, άΑεοντσίνη, δπου παρέμειν(χν δια- χοι άπό τό κέντρο της 'Αθήνας,
ϊΐδικευθή είς τήν άναισθησίαν διά κα- δελφή τού κ. Κορωναίου καί μήρ
σκιΕδάξοντείς δλην τήν ήμέραν·
θ* άπλωθή, θά ριζοδολήση, θ'
ταψόζεως.
άναπτυχθή, θά λάμπη σά διαμάντι, ένας καινούργιος οικισμός. Μιά σφιχτοδεμένη άνθρώπίνη άδερφότητα, ένας ά ξ ι ό λ ο
γος παράγοντας προκοπής καί
πολιτισμού,
πού θά πάρη τά
σκήπτρα και τό προβάδισμα,
στήν κληρονομιά τής φυλής μας.
Αύριο, άπ' τους
«Τράχωνες»
το|υ Γερουλάνου, ίσαμε κάτω
στί ς πλαγιέςτου
Καλαμακιού,
μιά πολύδοη. κυψέλη — ίδιο ,μελίσσι — ή Τσιριγώτιικη προκοπή, θά στήση τις μελιστάλαχτες κηρήθρες της, γιοματ©ζι
άπ' τόν £ήλο, τήν έργατυκότητα, τήν δήμιου ο Υ ία, τήν πρόοδο, καί τό καμάοι τής Κυθηραΐκής πρωτοβουλίας. Ή τοποθεσία πού διαλέχτηκε, τ ό ^ έ ρ ο ς
πού άνοράστηκε, γιά νά δεγτή:
τήν Τσιριγώτικη
έγ^κατάσταση
τήιΓ προκοπής καί τή|ς άμέτρη5 *
S T A D I U M
S T .
5 *
της άνθρώπινης
καλωσόνης:
'Ηταν αύτό που £πρειτρε.
^Ηι
ταν, αύτό πού θέλαμε. Είναι τό
καταλληλότερο. Ή πιό. ιδεώδης
'Qpxa/uáβάζα-ΤΙίατα
τοίχου
ή πιό μαγευτική τοποθεσία, συν
δυάζει τήι θέα τήο θάλασσας,
γαρνιρισμένης, μέ τά μενεξεδέ>Κθ6μηματα:
Peder
ι κα
5Γιαννιώτικα
νια άκρογιάλια του "Αη-Κοσμά,
τήν Φαληριώτικη ταντέλα γαρ>¿¡6K0l·
Ψωμιέρα-ΧάλκινοΓδπαρχυροί
νιρισμένη, μέ τΙς πολύγ.ρωμες
κλωστές του "Αλυμου. Καί. πί> Μπιζουτιέρω
-ΙιχαροΟϊΊΗ&Κηροηηχια
σω της, £νας Απέραντος πευκώνας τήν άγκάλιά£ε.ι στοργικά».

Θά κάμωιμεν ιμίαν
εκκλησιν
πρός τούς άγρότας ιμας τούς έρΕίς αύτό ήτο έκτισμ^νη ή άρ- γαζαμένους ή' συχνάζοντας
είς
χαία πόλις Σκάνδεια, «τό 1τόλι τάς περιοχάς δπου υπάρχουν <5ορσιμα» κατά Θουκυδίδη ν ή ή κάτω χαιότητες ή μεσαιωνικά μνημεία
πόλις. Τό Καστρί ευρίσκεται είς τήν έξής:
τό τέρμα τής κοιλάδος τής ΠαΝά άγαπούν καί νά σεβωνται
λαιοπόΙλεως πιρός τήν θάλοκτσαν, αυτά. Είναι
μία δόξα τής παείναι χερσονησοειδής
άπόψυσίς, τρίδος, είναι κτήμα τη,ς πατρίδος
ύψους 100 μ. περίπου καί έκτά- καί κανείς δέν εχ«ι τό δικαίωμα
οως 30 στρεμμάτων περίπου. Ή νά τά έκμεταλλευεται ή νά τά
Σκάνδεια εκείτο είς τό δεξιόν χρησιμοποιη κατά βούλησιν. Εΐτής εισόδου τού λιμέινος αύτής. , ναι έθνικόν αμάρτημα. Αύτά καn
.< ι τείχους,
: . . . ούτι-.• ταλλήλως περιποιούμενα Kini<vu<r>v>
Περιεβάλλετο
ύπό
δύνανται
νος θεμέλια σώζονται άκάμη ε'ίς: νά προσελκύσουν ξένους έπιοκέτινα σημεία καί δή κατά τό νοτι- πτας και νά γίνουν μιά πηγή οίώτερον άκρον.
κοναμικής ένισχύσεως τού τόπου.
Εις τι μέρος φαίνεται τείχος'
, ' ^ ί σ η ς νά θεωρήσουν οί άμηκους 3 μ καί ϋψους 2 μ. πε- γρόται μας τον εοτυτον τους, τρόρίπου. Έ π ί τής εισόδου τού λι- πον τινά ώς αυτοκλήτους θεμαμένος σώζονται έρείπια άρχαίου τοφύλακας τής περιοχής δπου συκτιρίου, είς τά όποια κάποιοι ά- χνάζουν, ώστε νά μή γίνεται ζημία είς τά μνημεία καί κοαά τάς
γρόται κατεσκεύασαν μέ τσιιμένέργασίας των νά προσέχουν έάν
τον σκάφην λουτρού. Εντός τού
εϋρουν άρχαΐον άγγεΐον ή άντιφρουρίου φαίνοται έρείπια άρχαίκείμενον ¿¿σύνηθες ή έχον κάτι τό
ων οικοδομών. Πάντα τά κτίρια
έξαιρετικόν, νά τό ξεχώσουν μεήσαν έκτισμέναι έκ λίθων μετά τά προσοχής, νά τό προφυλάσβηισσάλΜν και συ)/δετικήν^ υλην σουν καί έίάν εΐναι ιμετακινητόν
τό άμμοκονίασμα· Περίεργοι μας νά σπεύδουν νά τό πααδίδουν είς
έφάνησαν αί
λελαξευμέναι έπί τό ιμουσεΐον τών
Κυθήρων τής
πωρώδους βράχου εις τό άνατσ- Χώρας, δτε τό δναμά τους θά γρα
λικόν άκρον τινός φρουρίου κυ- φή ώς δωρητών και χρηματικην
λινδρικοί όπαί βάθους 0,50 μ. άμοιβήν θά λάβουν έάν έχη άξίαν.
καί πλάτους 0,30 μ. ή μεγαλύΙΩΑΝ· Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
τερα ι ή καί μικρότεροι.
Δημοδ ιδάοκαλο ς
1
ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΙ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ m m

θέσιν άνεπτύξαιμεν και διά τήν
περίπτωσιν τών άκτινολογικών
έγκαταστάσεων, τάς όποιας, ώς
γράφομεν καί άνωτέρω, θά προσφέρη ό κ. Χαράλαμπος Γλούς.
Τέλος, ειϊπομειν δτι κατά τήν γνώμην μας τό νοσοκομειακον αύτοκίνητον φρονούμ«ν δτι θά κοστίση έν 'Ελλάδι όλιγώτερον άπό
δύο χιλιάδας λίρας Αυστραλίας.
Διά τάς άκτινογραφικάς έγκαταστάσεις ε'ιποιμεν δτι θά στοιχίσουν 4 - 4 Λ/ζ χιλιάδας λΐ^χχς Αυστραλίας, ποσόν τό όποιον ό κ.
Γλούς έθεΐώρησε,ν άστεΐον.
Καί δσον μέν άφορά τάς ό<τινολογικάς εγκαταστάσεις τοΰ Νοσοκομείου, παρέχομεν άί<όμη τήν
διευκρίνησιν δτι έντός ολίγων μη
νών, δτε θά έχουν συμπληρωθή
ώρισμέναι νοιμικαι διατιπτώσίεις,
θά τεθή έκ μέρους τού κ. Χαραλάμπους Γλοΰ, τό άπαιτου,μενο,ν ποσόν ε;ίς τήν διάθεοιν τής
Κεντρικής Έρανικής 'Επιτροπής,
ώοτε τό ζήτημα τούτο νά εΐναι
εντελώς λελυμένον.
Διά δέ τήν
άγοράν τού νοσοκομειακού αυτοκινήτου ό πρόεδρος τής 'Αδελφότητος κ· Βενάρδος θά ζητήση
άπό τό συμβούλιόν του εγκρισι,ν,
διά τήν άποστολήν τού άπαιτηθησομένου ποσού, τό όποιον θά συλ
λε^ή διά τής επεκτάσεως τοΰ εράνου τού Νοσοκομείου.
'Ήδη κατά τήν συζήτησιν τών
ζητημάτων αύτών, ό κ. Θεόδωρος
Πετρόχειλος έδήλωσε προσφοράν
50 λιρών διά τήν άγοράν αυτοκινήτου, ό κ. Χαράλαμπος Γλού ς
100 λιρών καί άλλοι συμποοτριώτσ.ι, ών τάς προσφοράς δέν ¿κράτησα άτυχώς έπακριβώς, διάφορα άλλα ποσά, ώστε νά ε'ίαειθα
βέβαιοι δτι τό δλον ποσόν πού
άπαιτεΐται διά πρώτης τάξεως
αύτοκίνητον, θά κολυφ&ή ταχύτατα. Μετά τήν 17ην Φείβ^ί&ουαρίαυ
δτε θά δοθή είς Μπρίσμπαν τό
έτήσιον συιμπόσιο,ν τής Κυθηραϊκής 'Αδελφότητος, θά έπακολουθήσουν σχετικαί άποφάσεις. Τότε
θά έπανέλθωμεν διά νά δηιμοσιεύσωμεν τόν έρανικόν κστάλογον
τών δωρητών καί πάσαν σχετική ν
πληροφορίαν.
Λ
"Εχουν παρέλθει 45 ήιμέραι άπό τής άφίξειώς μας είς Αύστραλίαν καί κάθε μία δπου παρέρχεται, μάς κάνει νά είμεθα περισσότερον υπερήφανοι διά λσγαριασμόν τών ένταύθα συιμποττριωτων μας. Είς οπειιράν έπιφυλλίδων
θά εύρωμεν τόν καιρόν, άμα μέ
τήν δύναμιν τού ©εού έπανέλθωμεν είς τήν πατρίδα, νά γράψωμεν τάς έντυπώσεις μας άπό κάθε πάλιν καί κάθε χωρίον τής φι
λοξένου τούτης χώρας, τά όποια
έπισκεπτάμεθα ώς καί νά έκψράσωμεν τάς εύχαριστίας καί τήν
ευγνωμοσύνη ν μας πρός τούς έδώ έκλεκτούς μας φίλους, οί όποιοι κάνουν πάν τό' δυνατόν διά
νά μείνωμειν εύχαρι στημένο ι. 'Εκείνο πού αίσθανόμεθα τήν ύποχρεωσιν νά τονίσωμεν άπό τούδε, εΐναι δτι οί πατριώται τής
Αύστραλίας κατέχουν παντού τά
σκήπτρα, πΐροοδεύουν, ευημερούν,
άλλά σκέπτονται πάντοτε καί τήν
πατρίδα, τήν όποίαν καί θά έπισκεφθούν δσον συντομώτερα δύ·
νοονται. Αύτό καί εύχάμοθα πρός
πάντας.

ΜΥΑΟΠΟ|ΤΑΜΟΝ,
Φεβρουάριος (τού άντοϋποκριτού ιμας).—
Την 27ην 'Ιανουαρίου είς τήν α'ίθουσαν τού Δημοτικού Σχολείου
τοΰ χωρίου ,μας, έπραιγιματοποιήθη ή τακτική συγκέντρωσις τών
γονέων καί κη|δεμάνων τών μαιθητών τοΰ Σχολείου. Προς αυτούς
ώμίλησεν ό Διευθυντής τού Σχολείου χ. Δρίτσας, άναττττύξας τό
θέμα «Ή οικογένεια ώς παράγων
άγωγή,ς» Διά της άμιλίας ταύτης έζήτησεν άπό τού ς γονείς δπ^ς συνασπισθώσιν c/ίς σ'ύλλογον, διά την ένεργόν καί άποτελεσΐματΐΨ<ην συνιειργασίαίν τούτων
μετά τού σχολείου, διά τό καλόν
καί τήιν πρόΙοδον τών μαθητών—
τέκνων των· Οί γονείς πράγματι
κατανοήσαντες άπολύτως τό πράγιμα, άνέθεΙ^αν είς τόν διδάσκαλον την φροντίδα της ιδρύσεως
τού Συλλόγου καί ό κ. Νικόλαος
Ζερβός, προσέφερε πεντακόσιας
(500) δραχιμό^ς διά τά πρώτα
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Η ΒΡΑΔΥΑ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΙΩΝ

Τό Σάδδατον 9 Μαρτίου, καί
ώραν 9 . 3 0 ' μ.μ., όργ<χνουται ύπό τής Ε ν ώ σ ε ω ς τών 'Απανταχού 'Αντικυθηρίων « Ό "Αγιος
Μύρων» εις τήν αϊθουσαν του
ζαχαροπλαστείου
«Παλλά>
(Ποοσσαλιμάνι Πειραιώς) ή « Ά ν
τίκυθηραΐκή βραδυά».

= 4

«ΚΥΟΗΡΑΤΚΗ

Ι Α Ρ Υ Ο Η " Π Α Γ Κ Υ Θ Η Ρ Α Ϊ Κ Ο Σ

ΑΕΜ&ΡΟΚΟΜΙΚΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ,,

ΔΙΑ
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ΠΡΟΣΤ ASIAN
ΚΑΙ
ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ
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ΔΡΑΧΪΧ.

ΤΗΝ 3 1 « ΜΑΡΤΙΟΥ ΛΗΓΟΥΝ ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ!
Ell TÖN ΚΥΘΗΡΑ I

ΧΑΡΙΣ Ε Ι Σ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΝ ΕΝΟΣ ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΥ ΚΛΗΡΙΚΟ'

ΤΗΝ 17ην ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΚΥΘΗΡΑ, Φεβρουάριος ( του
άνταποκριτοΰ μας). Μέ έπί κεφα
λής τόν Σεβασμ ιώτατον Μητροπολίτην Κυθήρων
κ. Μελέτιον,
τόν Πρόεδρον της κοινότητος Χώρας κ. Α, Στάην, τον γεωπονον
της νήσου κ. Γ. Καλλίγερον συνήλθον προ ήμερών πολλοί προοδευτικοί παράγοντες
της νήσου
και άπίεφάσισαν
την σύστασιν
«ΠαγκιΛηραΐκού
Δενδροκομικού
Συλλόγου» μέ σκοπόν την πραστασίαν και έπέκτασιν της δενδροκαλλιεργείας είς την νήσον. Ή
προσωρινή διοίκησης
τοΟ νέου
συλλόγου κατηρτίσθη έκ τών: Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθήρων κ, Μελετίου, ώς επιτίμου
προβδρου, Δ. Στάη ώς προέδρου,
Γ. Καλλιγέρου ώς γενικού γραμματέως, Π. Σαμίου ώς
ταμ ίου
κα! Ν. Κορώνα:ίου, Γ. Διακοπούλου, Δ. Στρατηγού και Κ. Λουράντου ώς συμβούλων.
Τό προσωρινόν διοικητικόν συμ
βοόλιον άπέστειλεν ήδη προς τάς

οργανώσεις και πολλούς έγκριτους Κυθηρίους, του έσωτερικοΰ
«αϊ τοΰ εξωτερικού, έγκύκλιον εί'ς
την όποίοον έκτίθενται οί σκοποί
τού νεοσύστατοι; συλλόγου και καλούνται όλοι να τους συντρέξουν
δια της έγγραφης των ώς μελών.
Τό κείμενον τής εγκυκλίου έχει
ώς έξης:
«Ώς είναι γνωστόν εις όλους
τους Κυθηρίους, τα Κύθηρα είναι
καθαρώς γεωργικός
τόπος και
πρό πάντων δενδροκομικός. Δυστυχώς τα τελευταία έτη και ή δενδροκομία και ή έν γένει γεωργία
'έχουν παραμεληθή και ό τόπος, ό
τόσον ωραίος, ήρχισε να φθίνη
καϊ να έρηιμοΰται.
Προς τον σκοπόν λοιπόν όπως
δώσωμεν νέον ζωήν και εύημερίαν είς τόν τόπον μας, συνήλθομεν
σήμερον μέ έπΐ κεφαλής τόν Σεβασμ ιώτατον Μητροπσλ ί την μας
και συσκεφθέντες
άπεφασίσαμ^ν
την ΐδρυσιιν
«ΓΤΑΓΚΥΟΗΡ Α.ΓΚΟΥ ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΟΥ ΣΥΛ-

ΛΟΓΟΥ » τού όποίου σκοπός θτ<
Α'ί έγγραφαϊ είς τόν ΟίκΟδοεΐναι ή προστασία και ή περιποίμικόν Συνεταιρισμόν Κυθηρίων
ησις τών υπαρχόντων δένδρων, ή
«Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα» λήφύτευσις νέων και ή έξημέρωσις
γουν την 3Την Μαρτίου· Σχετιτών αγρίων τοιούτων ώς και ή κώς, έξεδόθη ύπό του Συνεταιρι
έν γένει προστασία και βελτίωσις σμου ή άκόλουθος
γνωστοποίητής γεωργίας, κτηνοτροφίας και σις:
·
¡μελισσοκομίας, όπως
δώσωμεν
«Φέρεται είς γνώσιν τών ενδιανέσν ζωήν και εύημεριαν είς την
φερομένων συμπατριωτών, οϊτινες
ώραίαν μας Νήσον.
θέλουν νά έγγραφώσιν είς τόν
Άπευθυνόμεθα λοιπον προς τό Οικοδομικών Συνεταιρισμόν ΚυθηΚυθηρα'ϋκά Σωματεία καϊ τους α- ρίων «Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα»
πανταχού Κυθηρίο^ς καϊ τους πα δτι αί έγγραφαϊ νέων μελών θέ¡ρακαλούμεν θερμώς νά μάς συν- λουν λήξει όριστικώς την 31 ην
δράμουν έγγραφόμενοι μέλη τού Μαρτίου. Κοττόπιν τούτου, οί έΣυλλόγου μας ,άς είναι δέ βέβαι- ττιθυμούντες νά συμμετάσχουν, οοι ότι ουτω προσφέρουν σαμιμε- φείλουν νά υποβάλω σι μέχρι τής
γίστην εύεργεσίαν προς την πα- ώς άνω Ημερομηνίας τάς αιτήσεις έγγραφης των, διά νά συμτρίδα των.
περιληφθούν
είς τόν κατάλογον
Ή έτησία
συνδρομή ώρίσθη τών δικαιούχων.
δια τους έν Ελλάδι εις δραχμάς
Διά πληροφορίας καϊ σχετι20, δια τους έν Αμερική $ 1 καϊ
κά έντυπα άποταθητε εις τάς κάδια τους έν Αύστραλίςι £ 1.
τωθι διευθύνσεις. ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ:
Τό προσωρίινόν Διοικητικόν ΣυμΓραφεία τού Συνείταιρισμού, οβουλιον».
δός Εθνικής 'Αντιστάσεως 8α,
τηλέφ. 41-614. Γεώργιον Σουρήν,
Γ· Σκουζέ 6, τηλ. 41-215. Βαίσ.
Μσυρομμάτην, Λυκούργου 4, τηλ.
471-314.
Σπΰρον
Στροττηγόν,
Λεωφόρος Κωνσταντίνου και ΤσαΓ. Σταμπολήν, πράεδρσν, Π. Map μαδού. Τάσην Κουκούλην, Λεωφόκάκην, γεν. γραμματέα και Πά- ρος Κωνσταντίνου και Τσαμαδού.
νον Φύλλην μέλος τοΰ Συνδέσμου ΕΝ ΑΘΗΝΑΙ Σ : Έμιμ. ΜεγαλοοιΕλλήνων Λογοτεχνών. Π. Βιαρό- κονάμου, Εύριιπίδου 8, τηλέφων.
πουλον. Τάς Τουριστικός όργανώ 27-470· 'Εμιμ. Αλφιέρην, Σοφοσεις
Τους προέδρους Κοίινοτήτ κλέους 1 8».
των. Τόν σύνδεσιμον Λογοτεχνών
Έν τώ μεταξύ διά τήν ΚυριαΤόν Νομάρχην 'Αττικής κ. Παπαρρηγόπουλαν. Τόν κ. Γ. I Ράλλην
ύπουργόν τών Συγκοινωνιών. Τόν
υπουργό ν κ. Γρ. Κασιμάτην. Τόν
βουλευτήν κ. Εύ. Σα&βόπουλον·
Τόν γεν. γραμματέα τοΰ Ελληνικού 'Οργανισμού
Τουρισμού κ.
Ν. Φωκάν. Τόν υπουργοί Προεδρίας τής Κυβερνήσεως κ. Κ. ΤσάΌ· Κυθήριος την καταγωγήν
τσον.
'Ακολούθως ή έγκώχλιος γνω- βουλευτής Πειραιώς καϊ Νήσων
κατέθεσεν
στοποιεί ότι, ¡μετά τήν άνακήρυ- κ. Έμμ. Σκορδίλης,
ξιν τής περιφερείας ώς τουριστι- είς τήν Βουλήν τήν 22αν Φεβρουακού τόπου θά συσταθή είς Κύθηρα ρίου, τήν κάτωθι έρώτησιν':
«'Ερωτώ τόν κ· Ύπουργόν τών
Τοπική Τουριστική Επιτροπή, ή
όποία θά ύττάγεται είς τόν Ε.Ο.Τ. Συγκοινωνιών και Δημοσίων "Ερκαϊ ήτις θά προτείνη κατ' 'έτος γων καϊ παρακαλώ νά πληροφοποία τουριστικά έργα πρέπει νά ρήση τήν Έθνΐ'κήν Άντιπροσωγίνουν, θά ζητη τήν έγγραφήν πείαν, έάν προτίθεται νά έγκρίνη
σχετ ικής
πιστώσεως
είς τόν πίστωσιν έκ τών - ειίς τήν διάθε·
προϋτταλογισμόν τού Ε . 0 . Τ και σιν τού 'Υπουργείου του κονδυθά έπιβλέπη τήν έκτέλεσιν τών λίων, διά τήν άποπεράτωσιν τοΟ
έργων πού θά άποφασισθή νά γί Λιμενοβιρίχχίονος 'Αγίας Π ε λ α γ ί α ς
Κυθήρων. Σημειώ ότι ή κατανουν.

ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΙΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ ΕΧΑΡΛΚΤΗΡΙΙΘΗΣΛΝ 01 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΤΟΠΟΙ
Ύπό τών συνεργαζομένων τουριστικών οργανώσεων Κυθήρων έ
κοινοποιήθη πρός όλας τάς κοινότητας της νήσου τό διάταγμα
«περί- ανακηρύξεως της περιφερείας τών νήσων Κυθήρων καϊ 'Αν
τικυθήρων ώς τουριστικών τόπων», δημοσιευθέν την 17ην Αυγούστου 1956 είς τό ύπ' άριθ.
178 φύλλον τής 'Εφημερίδος τής
Κυβερνήσεως.
Τό κείμενον τού διατάγματος
εχρί ώς έξης:
«ΠΑΥΛΟΣ Βασιλεύς τών 'Ελλήνων.
^Εχοντες υπ' όψει τάς διατάξεις 1) τοΰ άρθρου 1 τού Ν. Δι
ατάγματος ύπ' αριθμ. 180) 1946
«περί κυρώσεως, τροποποιήσεως
καϊ συμπληρώσεως τού Ν. Διατάγματος 6 ) 5 ) 1 9 4 6 «περί τουριστικών τόπων, οργανώσεως καϊ
διοικήσεως αυτών»
2) Τού Ν.
1624)1951 «περϊ συστάσεως Ελληνικού 'Οργανισμού Τουρισμού»
ώς έτροποποιήθη
προτάσει τού
Ημετέρου έπϊ τής Γϊροεδρείας
τής Κυβερνήσεως Υπουργού, μετά σύμφωναν γνώμην τού Διοιχη
τικού Συμβουλίου τού Έλληνικοΰ

'Οργανισμού Τονισμού, έξενεχθεΐσαν
κατά τήν συνεδρίασιν
αύτού τής 2 7 ) 4 ) 1 9 5 6 , άποφασίζσμϋν ,καϊ δκχτάσσομεν:
"Αρθρον

μόνον

Άνακηρύσεται ώς τουριστικός
τόπος ή περιοχή τών Νήσων Κυθήρων και 'Αντικυθήρων. Είς τόν
Ήμέτερο,ν έπϊ της Προεδρείας
τής Κυβερνήσεως 'Υπουργόν άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν και έκτέλεσιν τοΰ παρόντος.
Έ ν Κερκύρςι τή 15 - 7 - 1956
ΠΑΥΛΟΣ Β.
Ό παρά τή ΠρΟΣ&ρείςι τής Κυβερνήσεως Υπουργός
Κ. ΤΣΑΤΣΟΣ»
Έ ν συνεχεία ή έγκύκλιος, την
οποίαν
υπογράφουν ό πρόεδρος
και ό γραμματεύς τοΰ 'Ιδρύματος
Τουρισμού Κυθήρων κ·,κ. I. Π. Κασιμάτης καϊ Γ · Σ . Μασέλος καϊ
ό Πρόεδρος
καϊ ό Γραμματεύς
τού Τουριστικού Συλλόγου Ποταμού κ.κ. ¡Παντ. Χαλιορής καϊ Χ .
Πανάρετος, απευθύνει ευχαριστίας είς όσους συνέβαλαν είς τήιν
άνακήρυξιν τών Κυθήρων ώς τουριστικού τόπου και ώς τοιούτους
άναφέρει κατά σειράν τους έξης:

κήν 17ην Μαρτίου καϊ ώραν 11
π.μ., προσεκλι|8ησο!ν τά μέλη τοΟ
Συνεταιρισμού είς γενικήυ συνέλευσιν, ήτις θά συνέλθη είς τδ έν
'Αθήναις
κέντρο ν
«Φλόριντα»,
Λεωφόρος 'Αλεξάνδρας 10, έναντι αγάλματος Βασιλέως Κωνσταντ ί νου.
Ή ημερησία διάταξίς τής συνελεύσεως περιλαμβάνει τά έξής
θέματα:
1} 'ΑΙνάγνωσιις πεπρογμέ,νων
Διοικητικού Συμβουλίου και 'Εποπτικού Συμβουλίου και ε γκρι
σις ίσολογιίσ|μοΟ χρήσεως 1956
καϊ προϋπολογισμού 1957·
2) Τροπαποίηοίις καταστατικού.
3)
Διάφοροι
ανακοινώσεις
σχετικώς μέ τήν πορείαν τών έργασιών τού ΣυνιΙταιισμοΰ.
4 ) Προτάσεις καϊ ερωτήσει ς.
Λόγω τής σοβαροίτητος τών ύπό συζήτησιν θεμάτων, ή παρου
σία όλων τών μελών κρίνεται άπαραίτητος.
Υπενθυμίζεται ότι
συμφώνως τώ άρθρω 25 τού κα
τοιστατικού, γυναΰ<ες μέλη τοΟ
Συνίταιρισμου δύνανται ν' άντιπροσωπευθώσι, κατόπιν έγγράφου
εξουσιοδοτήσεως, δι' ένδς άρρε
νος" μέλους, μη δυνοιμένου όμως,
τοΰ άρρενος μέλους, νά άντιπρο
σωπεύση περισσοτέρας τής μιάς
Ψήφου δικαιούνται οί ταμειακώς
έν τάξει, ήτοι οι έχοντες καταβάλει τήν Ιην δόσιν προκαταβολής (μηνός Δεκεμβρίου
1956).

0 ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ι
Μ
ΑΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΓΙΑΣ ΠΕΑΑΓΙΑΙ
σκευή τοΰ έργου, διά τήν έπιτυχίαν τοΰ όποιου ουνεΐστήθη κι' Έρα
νιιοή Επιτροπή, θά έξυπηρετήση
μίΐγάλως τους κατοίκους τής νήσου και θά ένισχύση τον Τουρισ,μόν.
ΕΜΜ. ΣΤ· ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ
Βουλευτής Πειραιώς καϊ Νήσων».
Έ ξ άλλου, ό κ. Σκορδίλης επέστησε τήν προσοχήν τού υπουργού Παιδείας έπι τής ανάγκης
επισκευής τοΰ σχολείου Άντικυ
θήρων, εγκρινομένης πιστώσεως
έκ 15.000 δραχμών.

ΕΥΚΑΡΙΙΤΙΑΙ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑ1 TON MAOHTIKi ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ ΑΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΠΑΝΑΓΙΑ! ΕΑΕΟΥΙΗΙ ΦΡΑΤΣΙΟΝ
Ό Διδασκαλικός
Σύλλογος
Κυθήρων έπ' ευκαιρία τής επεκτάσεως τής λειτουργίας τών μαθητικών συσσιτίων καϊ είς τους
μαθητάς τής Νήσου μας, κατόπιν τού έκ μέρους τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Κυθήρων
κ. Μελετίου κα» τού Υφυπουργού
τών Οικονομικών κ. 'Αλιπράντη
¿«δηλωθέντος
ένδιαφέροντος απηύθυνε ν προς τόν 'Υπουργό ν
τής Παιδείας κ. Αεβαντήν εγγραφον, δια νά τόν
εύχοριστηση
διά τό ενδιαφέρον και τήν μέριμνάν του υπέρ τών μαθητών της
Νήσου, χάρις είς τά όποία οί μαθηταϊ τών Κυθήρων λαμβάνσυσιν
καθ' έκάστην πλουσιώτατον πρόγευμα, άποτελούμείνον έκ γάλακτος μετά τυρού καϊ βουτύρου.
Τό κείμενον τοΰ εγγράφου εχει ώς
εξής:
« Ό Διδασκαλικός κόσμος τής
Νήρου μετ' {διαιτέρας χαράς και
ύπερηφανείας έπληροφορήθη ύπό
τού Σεβο»ΐμιωτάτου Μίητρο-πτολίτου Κυθ%>ων κ. κ. Μελετίου, τό
θερμό ν ένδιαφέρον τής Υμετέρας
Έξοχότητος, διά την έπέκτασιν
τής λειτουργίας τών μαθητικών
συσσιτίων και είς τους μοοθητάς
τών Δημοτικών Σχολείων τής Νή-

σου μας, δείγμα τής στοργικής
Σας μερίμνης ΰττέρ τών απόρων
μαθητών τής Πατρίδος μας καϊ
τής λαϊκής έν γένει Παιδείας.
'Απότοκος τοΟ ένδιαφέροντος
τούτου εΐναι ή παρούσα έπιστολή
τού ημετέρου
Συλλόγου, όστις
έίκπροσωπών τό σύνολον τών διδασκάλων τής Νήσου, αισθάνεται
τήν υποχρέωσιν, όπως ευχαρίστηση τήν Ύμειτέΐραν Έξοχότητα, δι'
δλα όσα υπέρ τής Παιδείας καϊ
τής μαθητιώσης νεολαίας πράττει.
Μετά βαθείας τιμής και σεβασμού
Ό Πρόεδρος
ΔΡΙΤΣΑΣ
ιΟ
Γραμματεύς
IQAN. ΜΑΣ ΣΕΛ Ο'Σ
Ό Ταμίας
EMM.
ΚΑΛΛ1ΓΕΡ Ο Σ
Επίσης άπέστειλεν ό Διδάσκα
λικός Σύλλογος
Κυθήρων καϊ
πρός τόν φιλοκυθηριον Ύφυπουργόν τών
Οικονομικών κ. 'Αλιπράντην, εύχαριστήριον έγγραφο ν,
τό κείμενον τού όποιου εχει ώς
έξης:
«Ο'ί διδάσκαλοι της Νήσου
μας, πληροφορηθέντες
ύπό Τοΰ

YH0NNHMA TOY I I I ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ KY0HPQN Κ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΝ &U TAI λΝλΓΚΛΣ ΤΗΣ ΚΗΣΟΥ
Ό Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης Κυθήρων ΰπέβαλε πρός τόν
Πρωθυπουργό ν κ. Κ. Καραμανλή ν
μακρόν υπόμνημα έπϊ τών αναγκών τών Κυθήρων καϊ κυρίως επί τής Εκκλησιαστικής καταστάσεως της νήσου.
Είς τό τέλος τοΰ υπομνήματος
άναφέρονται συμφώνως πρός τάς
αποφάσεις τής Συνελεύσεως τής
20ής Ιανουαρίου, τά εξής α<τήματα:
α) Κατοχύρωσίς καϊ ένίσχυσις
τού Γυμνασίου Κυθήρων καϊ έπάν&ρωσις αυτού, διά προσωπικού άξίου τού προορισμού του.
β) Κατοχύρω^ις ΕΙρηνοδικείου
και έπάνδρ>ωσις αύτού διά προσωπικού.
γ ) Συνασπισμός ή Σύνδεσμος
Κοινοτήτων προς ένιαίαν προσ•πάθειαν της νήσου διά τήν άξιοποίησιν αυτής.
δ) Γεωργική άξιοποίησις τής
νήσου. Λειτουργία τής Πατρικίου Γεωργικής Σχολής Καραβά.
ε) Εφαρμογή
προγράμματος
έκτελεστέων Εργων γεωργικής σημασίας έν τή Νήσφ.
στ) Προαγωγή τού γραφείου
ΑΤΕ είς μόνιμο ν αυτοτελές πρακΤορεΐον τήν έπιδότησι ν αύτού έχοντος έκ Πείίραιώς, είς όν άνι^ει

καϊ υπάγεται κ<χτά τά αλλα ή
νήσος.
ζ) Εφαρμογή έν τή Νησφ τοΰ
θεσμού τών κοινωνικών άγροτοασφαλίσεων, έίστε οί γεωργοί νά
δύνονται νά εχωσιν είς τό γήρας
των μίαν σύνταξίν και όργάνωσις
της φαρμακευτικής καϊ ιατρικής
αύτών περιθάλψεως.
η) 'Εκμετάλλευσις τών πρώτων
πλουσίων υλών παρασκευής Τσι
μέντου.
θ> "Ιδρυσις καϊ λειτουργία ύ
πηιρεσ ιας άγρονομίας έν τή Νήσφ. Αί πυρκαΐαι έξερημώνουσι
τήν νήσον καϊ οί έμπρησται κινούνται άκαταδίωκτοι.
ι) Άξιοποίησίς τής Εκκλησίας καϊ τής Νήσου έκκλησιαστικώς, ώστε οί Ναοί νά παύσωσΐ
φυτοζωούντες,
μη δυνάμενοι νά
έπαρκέσωσιν ούτε εις εν έλάχιστον ποσοστόν πρός μισθοδοσίαν
τού I. Κλήρου άμειίβομένου είς
βάρος τού Κράτους, άνευ ουδεμι
άς τών Ναών σ υ μ β ο λ ή ς Ή έΦαρμογή τής άργίας τής Κυριακής είναι επιτακτική πρός άξιοποιήσι.ν της 'Εκκλησίας ώς παράγοντος ήθικού καϊ πνευματικού
ώς συντελεστού καϊ παράγοντος
πρός πάσαν πρόοδαν, παράγοντος, έκπολιτιστικού.

Ί'ΚΗΣ ΑΑΕΑΦΟΤΗΤΟΣ ΚΟΥΗΝΣΑΑΝ&ΗΣ
ΜΠΡΙ Σλ»Μ1ΑΝ, Φεβρουάριος (Τοΰ
ανταποκριτού μας).—
Κατά τάς τελευταίας άρχαιρεσίας τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος Κουηνσλάνιδης, έξελέγησαν οί
κάτωθι συμπατριώται είς την Διοίκησι,ν αυτής: 'Εμμανουήλ Ευαγγέλου Βενάρδος πρόεδρος, Γεώργιος Εμμανουήλ Βενέρης αντιπρόεδρος, Βασίλειος Μαυροψμότης ταμίας, Π<»ναγιώτης Σαντιώτης γενικός Γραμμοττεύς, 'Ιωάννης Λογοθέτης ειδικός Γραμματεύς, Κωνσταντίνος Δ. Κεντρωτής,
Γεώργιος Β. Κα^ι,μάτης,
'Εμμανουήλ Π. Ραΐσης, Νικόλαος Καρύδης, Νικόλαος Σκλάβος,

Σταύρος Άθ. Κομηνός καϊ 'Αλέξανδρος Χρ. Φριλίγκος μέλη.
Τό νέον διοικητικόν συμ6ούλιον τής Άδελφότητος, άνέλαβε
τά καθήκοντά του μέ ζωηρότατον ένδιαφέρον. 'Οργανώνει διά
τήν 17ην Φεβρουαρίου τό σμμ,πόσιον τών μελών τής Άδελφότητος, τό όποιον άποτελεΐ μίαν
ότπό τάς καθιερωμένος
έορτάς
αύτής καϊ τό όποίον θά δοθή είς
τήν αΥθουσαν τοΟ γνωστού ξενοδοχείου «ίΕΤΟΝ» είς Μπρίσμπαν.
©ά παρο«α!θήσο&ν τά μέλη της
'Α&λφότητος μετά τών οικογενειών καϊ μετά τό γεύμα θά δοθή
χορός όλονύκτιος.

Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου
Κυθήρων κ. κ. Μελετίου, τήν θερμήν συνηγορίαν καϊ τό στοργικόν ένδιαφέρον Σας, διά τήν έπέκτασι,ν τής λειτουργίας τών μαθητικών συσσιτίων και είς τους
μαθητάς τών σχολείων μας, αισθάνονται έπιτακτικήν τήν υποχρέωσιν, όπως διά τού Συλλόγου
των έκφιράσωσιν πρός Υμάς τάς
θί|ριμάς των ευχαριστίας διά τό
έπιδειχθέν ενδιαφέρον, τοΰ οποίου,
δείγματα ασφαλή κατέχομεν έκ
τοΰ παρελθόντος και τά όποια,
εϊ'μεθα βέβαιοι, ότι δέν θά άπουσιάσωσιν άπό τό μέλλον. Έπ* ευκαιρία τοΰ παρόντος ευχαριστηρίου εγγράφου μας, ας μάς έπιτραπη όμοΰ μέ τάς ευχαριστίας
μας, νά ύττοβάλωμεν τήν ιταράκλησιν^ δπως είς τό μέλλον έκ τής
έπισήμου ήν κατέχετε θέσεως, έξαντλήσητε όλην τήν
έπιρροήν
Σας καϊ τό κύρος Σας, διά τήν
ύποστήρ;ξιν τών δικαιοτάτων αιτημάτων τού
διδοοσκαλικού κόσμου τής Πατρίδος μιας, τά όποια έν ύπομνήματι υπεβλήθησαν ήδη είς τόν κ. Πρόείδρον τής Κυβερνήσεως, ύττό της Διδασκαλικής 'Ομοσπονδίας τής
Ελλάδος» .
Η ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΟΥ
ΤΡΙΦΥΛΛΕ ICY
KOSOKOMEIOY ΚΥΘΗΡΩΝ
Κατ« τ©ν μήνα Ίανουάριον
1957 ή λειτουργία
τοΰ Τριφυλλείου
Νοσοκομείου Κυθήρων, παρουοίασε τίΐν άκόλευ8ο ν κίνησιν:
Τοκετοί έγένοντο 9. Είς τά
εξωτερικά ιατρεία
προσήλθον
105 ασθενείς προς
έξέτασιν.
Έργαστηριακαι εξετάσεις και
αναλύσεις έγένοντο 101.
ΝΕΑ! ΔίϊΡιΕΑΙ
'Εν τώ μειταξύ,
συνεχίζονται
αί δωρεαι πρός τό Τριφύλλειον
Νοσσκομεΐον.
Ούτω ό κ. Χαράλαμπος Χ. Κασιμάτης έδώρησε
2 κουβέρτες
μάλλινες. Ή κ. Εύτοοξία Γεωργοπούλου, έξ Αυστραλίας έδώρησε
διά τού κ. Μιχαλακάκη 8 θερμοφόρες·
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΕΠΙΤΙΜΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τ Ω Ν ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
ΧΩΡΑ, Φεβρουάριος (Τού άνταποκριτού μας)·
Ό Τοπικός
Προακοπικδς Σύνδεσμος Κυθι^ων
καϊ ή 'Εφορεία του άνεκηρυξαν
τόν Σεβ. Μητροπολίτην Κυθήρων
κ. Μελέτιον έπίτιμον
πρόεδρον
τού Σώματος Προσκόπων Κυθήρων διά τό πατρικόν ένδιαφέρον
του και τήν πολύτΐιμον συμβολήν
του είς τήν όργάνωσιν τού προσκοπισμού είς Κύθηρα.
Ο ΧΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑ ΓΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΧΩΡΑ, Φεβρουάριος, (τού άνταποκριτού μας).— Τήν 24ην Φεβρουαρίου έδάθη ύττό τοΰ Κυθηραϊκού Συνδέσμου είς τήν ώραιοτάτην αΐθουσάν τ ου ό έτήσιος χορός του. ΚΟΓΓ' εθιμον τους μεζέδεις καϊ τά γλυκά προσέφεραν τά
μέλη τού Συνδέσμου τούτου. Ή
προσωπική συμβολή τού Διοικητικού Συμβουλίου και ίδίςι τού Ταμίου κ. Έμμ· Αυγερινού συνετέλεσεν είς τήν λαμπράν έπιτυχίαν
τοΰ χορού.

Πρωτοβουλία και φροντίδι του
έκλεκτου
μας συμποττριώτου κ.
Γεωργίου Κοσμά Καλλινίκου, προ
σίίφέρθησαν ύπέρ τού ιερού ναού
Παναγίας τής Έλεούσης τοΰ χωρίου Φράτσια διάφορα ποσά, ύπέρ τών άναγκών τού ναού καϊ
είδικώτερον διά τήν τοιμεντόστρω
σιν τού προαυλίου. Ταύτα προσέ
φερον συμπατριώται, άπαντες κα
ταγάμενοι έκ τοΰ χωρίου Φράτσια
ώς έξής: Γεώργιος Κοσμά Καλλίνικος λίρας 20, Γ^ώρ· Μ. Καλλίνικος 10. Κοσμάς Π. Μαρέντης
20. Θεόδωρος Π. Μασσέλος 10.
Δημήτριος Μαρσέλος μετά τής οί
κογενείας τοΰ άδί'λφοϋ του Γρηγορίου Μαρσέλου 10. Παναγιώτης Ι. Παυλάκης 5. Κοσμάς Γ.
Μαρέντης 10. Νίκος Γ< Μαρέντης
10. Γεώργιος Ν. Κασιμάτης 10.

Κωνσταντίνος Κυρ. Παυλάκης 10
'Ιωάννης Κεντρωτής 10. Γεώργιος και Δημήτριος Κεντρωτής 10
Γεώργιος .Μαρσέλος έκ Γκύμπυ
5, Μηνάς Λεθνταρόί<ης 10 Ειρήνη
Λεονταράκη 10, Παναγιώτης Γ
Καλοκαιρινός 5,
Νικόλαος Π.
Παυλάκης 10 καϊ Κωνσταντίνος
Τζάννες 5·
Τό
ανωτέρω ποσόν
έοτάλη
πρός τούς κ.κ. Παναγιώτην Κ.
Κολλίνικον και Άντώνιον Ο. Map
σέλον, όπως φροντίσουν διά τήν
έκτέλεσιν τής Τσίιμεντοστρώσεως
τοΰ προαυλίου τού ιερού ναοΰ.
Olí κά/τοικοι του χωρίου Φράτσια
έκφράζουν τάς θερμάς των ευχαριστίας πρός πάντας τους δωρητάς καϊ δλως ιδιαιτέρως πρός τόν
πρωτεργάτην κ. Γεώργιον Κ. Καΐλ
λίίνικον·

ΑΟΡΕΑΙ ΑΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΑΣ ΕΑΕΙΗΣ
'Επιτροπή
άποτελοι/μένη έκ
τών κυριιών Μαρίας Λαζαράκη,
Φιλιώς Μανέττα, Μαρίας Καβιέρη, 'Αγάπης Συμιγδολά καϊ τών
δεσποινίδων
Πανδώρας Λουράνδου, Δήμητρας Πρωτοψάλτη, και
-Είριήνης Παισπαλά, συνεκέντρωσε
2.100 δραχμάς καϊ διάφορα ε'ίδη
ιματισμού διά τό ίεΐρόν προστ<ύνημα 'Αγίας 'Ελέσης Κυθήρων.
Τά χρηματικά ποσά προσέφερον οί έξής: Τασία Μανωλέσου
δρωχ. 200, Πανδώρα Λουράνδου
200, Εύγενία Νικολοΐδου 100,
Αίκατ. Ποοναγοπούλου 40, Μαρία
Βλασοπούλου 200, Μερόπη Τζωρτζοπούλου 50, Μαρία Γ· Παστού
100, Νίτσα Μουλού 30, Αικατερίνη Κυπρίου 50, "Αρτεμιΐς 'Αλεβιζάκη 50, Βαρβάρα Ποοσπαλά 50,
Γεώργιος Σουρής
100, 'Αθηνά
Ψατσέα 50, Μαρία Στέφα 50, Τασία Μαρούση 50, Γεώργιος Πετρόχειλος 50, Άντωνία Αργυρου
50, Εύγενία Κεντρωτήρ 180, Βασίλειος Μπαβέας 200, Σταύρος
Ν. Κομηνός 300.
Έ ξ άλλου, τά εϊδη ίμοπισμού
προσέφερον οί έξής: Πανδώρα
Λουράνδου 1 σινδόνι διπλό, Πό-

ΤΟΥ

Η ΕΟΡΤΗ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

ΧΠΡΑ, Φεβρουάριος, (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τήν 13ην Φεβρουαρίου έτελέσθη είς τόν Μητ
τροπολιτικόν Ναόν Κυθήρων δοξολογία έπϊ τή ονομαστική έορτή
τού Σεβαισμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Μελετίου. Είς τήν δοξολογίαν
παρέστησαν αί άρχαϊ τής πόλεως, οιί μαθηταϊ
τού δημοτικού
σχολείου μετά τών διδασκάλων
των καϊ πλήθος κόσμου. Πρός τόν
Σεβ· Μητροπολίτην Κυθήρων, εύρισκόμενον είς Αθήνας, άπεστάλη πλήθος συγχαρητηρίων τηλεγραφημάτων.
Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

πη Βασιλά 1 πετσέταν προσώπου, "Αννα Ο. λΊουλού 1 σινδόνι
καϊ 1 ζεύγος μαξιλάρια, Αικατερίνη Κυπρίου 6 πετσέτες φαγητού, Νότα Κ. 'Αλεξοπούλου 1 σινδόνι διπλό, "Αρτεμις Άλείβιζάκη
1 πετσέταν προσώπου και 2 μαξιλάρια, "Αννα Άλείβιζάκη 1 πετσέταν προσώπου και 6 πήχεις
κάμποτ,
'Αρετή Πεντοπούλου 1
ζεύγος μαξιλάρια, Μαρία Καψάνη 1 ζεύγος ιμοοξιλάρια, Ειρήνη
Πασπαλά 3 ζεύγη ,μαξιλάρια, Χρη
στ ίνα
Κουρεμπανά 2 πετσέτες
προσώπου, Πόπη Κονδύλη 1 ζεύγος μαξιλάρια, Τασία Μαρούση 1
ζεΰγος
μαξιλάρια,
Αικατερίνη
Σταθοπούλου 2 πετσέτες φαγητού καϊ 1 πετσέταν προσώπου,
'Απ. 'Αλεξάνδρου 2 πετσέτες προ
σώπου και 1 ζείύγος μαξιλάρια,
Στάσα Άμπατζιλόγλου 1 ζεύγος
μαξιλάριαΔιά τού συγκεντρωθέντος χρηματικού ποσού ήγοράσθησαν διά
τό προσκύνημα 10 σιδηραϊ κλίναι τύττου Βιέννης καϊ έτελέσθη
έν τώ Ίερφ Νοοφ τής Παναγίας
Μυρτιδίωτίσσης
Νέου Φαλήρου
λειτουργία κατά τήν μνήμην τής
'Αγίας.
Δ Ι Α
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Ή 'Επιτροπή τής Ιεράς Μονής Αγίας Μόνης, προκειμένου
νά πρα&ή είς τήν άνακαίνισιν τής
άμαξιτής όδού τής άγούσης είς
τό προσκύνηιμα ποιείται έκκλησιν
πρός τά φιλόθρησκα αισθήματα
τών απανταχού συμπατριωτών δπως ένισχύσωσι τό έργον της·
Ή Επιτροπή άπεφάσισεν δπως
άσφαλτοστρώση πρός τό παρόν
τό τρήίμα τής όδού άπό τοΰ προσκυνήματος, μέχρι τής διασταυρώσεως προς Διακόφτι. Έάν οί
πόροι της τό έπιτρέψουν, ή άσφαλ
τόστρωσις θά συνεχισθή
μέχρι
τής κεντρικής άρτηρίας.
Π αρακολούντ α ι όθεν οί συμπατριώται οί έπικαλούμενοι τήν βοήθειαν τής Αγίας Μόνης νά έλθοΜν ένισχυταϊ τού ώρα ίου αύτού
έργου·
Διά τήν 'Επιτροπήν
Ν. ΚΑΑΑΙΓΒΡΟΣ
(Μπαγιώκος)

ΧΩΡΑ, Φεβρουάριος (τού «Ανταποκριτού μ α ς ) — Τό Γυμνάσιον
Κυθήρων έώρτασε,
τήν Παγκόσιμιον Έορτήν τής Μητέρας δι'
ειδικής τελετής, τήινι 14ήν Φ&τ
βρου'αρίου·
Κο^τ* αύτην·, μετά
ΔΩΡΕΑΙ
προσφώνησιν πρός τούς μο^ητάς
τού Γυμνασιάρχου Κυθήρων, άναΌ κ. Παναγιώτης Σωτηρόπουπτύξαντος τήν σημασίαν τής έορ- λος άπέστειλεν είς μνήμην Πανατής, ώμίλησεν ό καθη[γητής κ. Πι- γιώτη Πρωτοψάλτη δραχμάς 100
περίδης, έν συνεχεί«? δε άπηγγέλ- •εις τήν ίεράν Μονήν Αγίας Μόθησαν κατάλληλα ποιήματα.
νης)

ΜΠΙΛΟΕΛΑ, Φεβρουάριος. —
Περιερχάμενοι τάς πόλεις καϊ τά
χωρία τής Αυστραλίας πρός έκπλήρωσιν τών σκοπών τής περιοδείας μας, έφθάσοίμεν εις τό
χωρίον Μπιλοέλα τής
Κουηνσλάνδης τήν Κυριακήν 2 Φεβρουα
ρίου. Υπάρχει έδώ μικρά Κυθηραϊκή παροικία, αποτελούμενη άπό τάς άξιοτίμου'ς οίΙκογιΙνκίας
Αντωνίου Μανιάτη, Βρεττοΰ Νοτορά, Παναγιώτου Γ. Βενέρη,
Σταματίου Κίΐνηγαλάχη, Κωνσταν
τίνου Κυνηγαλάκη και τών αδελφών Κατσανέβα.
Υπάρχουν όμως καϊ αρκετοί
άλλοι ομογενείς, κατά τό πλείστον Δωδίίκανήσιοι, ώστε νά ά?γανωθή άξιάλογος Ελληνική κοινότης μέ ώραίους πατριωτικούς
σκοπούς καϊ προοδευτικό ν πρόγραμμα.
Έκκλησιαστι,κώς ή 'Ελληνική
κοινότης Μπιλοέλας υπάγεται είς
τήν ένορίαν Τάνσβιλ, δπου ίπτάγονται καϊ αί παροικίαι τών πόλεων Ροκάμπτον καϊ Μσκάϋ, οπου
έπίσης
υπάρχουν ώργανω>μέναι
'Ελληνικαΐ κοινότητες μέ πολυάριθμα μέλη. Εφημέριος τής έν
λόγφ ενορίας έτοποθετήθη, προσφάτως έλθών έξ 'Ελλάδος, ένας
φωτισμένος καϊ θερμός -ττατριώτης, ό πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης 'Ιερόθεος Κουρτέσης
έκ Κερκύρας, όστις μέχρις έσχατων ΰπηρέτησεν ιμέ ένθεον ζήλον
είς τήν Ίεράν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται περί νέου
τήν ήλικίαν κληρικού μέ εύρεϊαν
ττανεπιστη,μιακήν μόρφωσιν
καϊ
πολλάς άρετάς, μέ σπανίας ικανότητας ιερουργού και κήρυκος, ό
όποιος θά άποβή άσφαλώς στυλοβάτης τής 'Ορθοδοξίας είς τήν
περιφέρει αν τήν οποίαν τοΰ ένεπιστεύθη ή Ιερά Μητρόπολις Αύστρολίας.
Εϊ'χοιμςν τήν καλήν ε|έΐχαιΐρίαν
νά γνωρίσωμεν τόν Άρχιμανδρίτην πανοσ. κ. Κουρτέσην κατά
τήν άνάληψιν τών
καθηκόντων
του είς τήν κοινοτικά Μπιλοέλας
καϊ νά εκτ ιμήίσωμεν τ άς ίκανότητάς του ώς ιερουργού καϊ όργαινωτοΰ. ότε έντός μιας καϊ μόνης
έσπέρας, εφε<ρεν είς αϊσιον πέρας τήν όργάνωσιν έλληνικοΰ σχολείου διά τά έλληνόπουλα τής
περιφερείίας, πράγμα πού άπετέλει δώσκολον καϊ πολυπλοκον ζήτημα, έπιδιωκό\μ£(νον άπό τήν κοινότητα άπό άρκετών έτών. Διότι,
ώς γνωστόν, σπουδαίο ν πρόβλημα
διά τάς έλληνικάς οικογενείας τού
έξωτερικοΰ, φυσικά δέ και τής
ΑύαΓτραλίας, είναι ή 'Ελληνοπρεπής άγωγή τών τέκνων, ώστε ταύτα νά άποκτήσουν Έλληνίκήν
συνείδησίν πρός όφελος τών ιδίων
καϊ τών οικογενειών των Ε<αϊ πρός
διάσ'ωσιν τοΰ άποδήμοιυ ΈλληΓ
νισμού άπό τήν
άφομοιωτικήν
δύναμιν τού περιβάλλοντος.
Πρός έπιτυχίαν τοΰ μεγόλου
τούτου σκοπού, είναι άπαραίτητος' ή συν<|ργασία τών τριών κυρίων παραγόντων τής 'Ελληνικής
κοινωνίας: Τού σιχολείου, τής έκκλησίας καϊ τής οικογενείας. Ή
εκκλησία ή Ελληνική πράττει
πάν τό δυνατόν μέ τά πτωχά «αί
άνεπαρκή μέσα τά όποια διαθέτει. Εναπόκειται είς τάς Ελληνικός κοινότητας νά διατηρήσουν
σχολεία διά τήν έκ,μά&ησιν τών
στοιχειωδών γνώσεων τής έλληνικής γλώσσης, καθώς και είς τάς
έλληνικάς οικογενείας διά νά βαστάσουν τά μικρά οικονομικά βάρη συντηρήσεως
τών σχολείων

και διά νά στέλλουν τά παιδιά
των είς αύτά, ώς καϊ διά νά ομιλούν τήν έλληνίκήν γλώσσαν είς
τά σπίτια, ώστε τό παίδι άφ'
ής γεννηθή, τουλάχιστον μέσα είς
τό σπίτι του, νά άκούη έλληνικά·
Ή 'Ελληνική κοινότης τής Μπιλοέλας διοικείται άπό έπταμελές
συμβουλιον, έ'χον ώς έξής: Πρόεδρος Στέλιος Κοκάρης, Άντιπράε
δρος Βρεττός Νοταράς, ΓραμμαΤί/ύς Πανο:γιώτης Γ. Βενέρης, Ταμίας Κωνσταντίνος Μυλωνόπουλος, Μέλη:
Δημήτριος Κοντραφούρης,
'Ιωάννης
Κ άλλης και
'Ιωάννης Μαγκάκης. Είς τήν δύνα,μίν τής κ/σινοίτητος περιλαμβάνονται 40 - 50 οίκογένειαι, αί
όποιοι έχουν 56 παιδιά άγοντα,
κατά τό πλείστον, τήν σχολικήν
ήλικίαν. Ό πόθος όλων τών γονέων είναι νά μάθουν τήν έλληνίκήν γλώσσαν καϊ νά αναγραφούν μέ τά ήθη καιϊ έθι,μα τής
πατρίδος. Τό Διοικ. Συμβοβύλιον
τής Κοινότητος πράττει καϊ αύτό
ό,τι εΐναι δυνατόν διά τόν ίδιον
σκοπόν. Τώρα πού ή μήτηρ Εκκλησία έστειλε τό κατάλληλον
πρόσωπον νά ήγηθή της εύγενους
προσπαθείας, όλαι αί ένδείξεις
εΐναι εύνοϊκαί.
Τό βράδυ τής Κυριακής 2ας
Φεβρουαρίου, συνεκεντρώθησαν όλοι οί ομογενείς είς τήν αίθουσαν
της κοινότητος και έίκει έτελέσθη
ιμετά Θρησκευτικής
κατανύξ^ως
έσπερινός.
Μετά τόν έσπερΐν:(ν
ώμίλησεν ιμέ παλ,μόν χριστιανικόν
και έθνικόν ό πανοσιολσγιώτατος
'Αρχιμανδρίτης
Ιερόθεος Κουρτέσης, όστις άνέπτυξεν τά καθήκοντα όλων έναντι τής εκκλησίας
καϊ πατρίδος καϊ έτόνισεν τήν ανάγκην, όπως τό 'ίδιο β-:άδυ τεθή είς λειτουργίαν τό Έλληνικόν
σχολεΐον. Τό κήρυγμα τοΟ πανοσιολογιωτάτου, ήτο πΏΐστικόν και
συναρπαστίκόν,
τ^ δέ άποτέλεσμα είναι ότι τό δύσκολον πρόβλημα τής έξευρέσεως καϊ μισθοδοσίας
διδασκάλων έλνΦη άμέσως.
Έν πρώτοις συνεκροτήθη
Σχολική Επιτροπή άπό ενδιαφερομένους ομογενείς, μέ έπϊ κεφαλής τόν γνωστόν παράγοντα πάσης κοινωφελούς προσπαθείας χ.
Άντώνιον Μανιάτην τού όποιου ό
έθνιΙ<ός παλμός άποτελεΐ έγγΟ·ησιν τής έπιτυχίας. Τής σχολικής
έπιτροπής μετέχου,ν τά έξής έκλεκτά πρόσωπα. 'Αντώνιος Μανιάτης, 'Ιωάννης Κοκάρης, Σπυρίδων Καρπάθιος καϊ
Βασίλειος
Πελεκάνος.
Διδάσκαλοι διά τό
σχολεΐον όρίσθησαν οί εκλεκτοί
νέοι Κωνσταντίνος
Μπουράτζος
γεωπόνος καϊ 'Ιωάννης Ντίνης άπόφοιτος Γυμνασίου.
"Ολοι οί
γονείς άνέλαβον τήν ύποχρέωσιν
νά φέρνουν τά παιδιά των είς τό
σχολεΐον δύο ήμέρας τής εβδομάδος και συγκφριμένως
κάθε
ΣόίβΙβατον και κάθε
Κυριακήν.
Ό πατήρ 'Ιερόθεος άνέλαβεν νά
έπιβλέψη τό έργον, νά διδάσκη
δέ καϊ ό 'ίδιος όσάκις θά έρχεται
είς Μπιλοέλα διά τά κοοθήκοντά
του ώς έφημερίου. Διά τό οίκονομικόν ζήτημα, ό πατήρ Ιερόθεος άφού υπέδειξε ν είς όλους ότι
έχουν καθήκον νά συνεισφέρουν
διά τόν οχηματισμόν
σχολικό')
ταμείου, έδωκεν ό ϊδιος καϊ τό
παράδειγμα
καταθέσας πρώτος
τόν όβολόν του. Τό παράδειγμα
τοΰ εμπνευσμένου έθνικο—χριστι·
ανιΚοΟ λειτουργού
ήκολούθησαν
καϊ πάντες οί παριστάμενοι αρχηγοί οικογενειών,
ώστε εντός
10 λεπτών κστφέθησαν είς τό
σχολικόν ταμεΐον άρκετά χρήμα-

τα ώς κατωτέρω δημοσιευομε*·
'Εκτός τού πανοσιολογιωτόττ«
άρχιμανδρίτου ελαβον τόν λόΥ^
καϊ ώμίλησαν σχετικώς μέ ^
όργάνωσιν τοΰ σχολείου και f
νικώτερον διά τά καθήκοντα ftf
ομογενών έναντι τοΰ έθνους &
τής ίίχκλησίοίς, ό άντ ιπρόεδί;"
τής
'Εληνικής
κοινότητος !
Βρεττός Νοταράς, ό γραίμματε*
αύτής κ . Πίχναγιώτης Γ. Βενέρΐ;
ό κ. 'Αντώνιος Μανιόττης, ό κ.
ωάννης Κοκάρης, ό κ. Βασίλει{
Πελεκάνος, ό κ. πρ0€(δρος τής Kf
θηραϊκής
Άδελφότητος
Kouf
σλάνδης κ. Εμμανουήλ Ε. Βενόί
δος και άλλοι.
Γίρός ένίσχυσιν τού σχολι^
ταμείου προσεφέρθησοτν μετ' ^
θουσιασμου τά κατωτέρω ποσβ
' Αιρχ ipojvóp ί τη ς
'Ιερόθεος Kotí
τέσης λίρας 5, Αντώνιος MaviJ
της λίρας 10, Βρεττός Noro!ítf
10, Χαράλαμπος
Κατσανέβ«
10, Γεώργιος Βλάχος 5, Κνρ|!
Παύλου Μελίδη 5, Κυρία Ktf<
σταντίνου 5 Παναγιώτης Γ. Β·
νέρης 5, Αλέκος Ρουσσέτος j
Γεώργιος Χατζηνικολής 5, Σ^
ρος Κορπάθιος 5, Σταμάτης
νηγαλάκης 10, Αδελφοί Χ.
σανέβα 5 Ίωάν. Κό^αρης 5, ΜΙ
Μαγκάκης 5, Ίωάν· Κάλλης ^
Νικόλαος Κεφάλας 5, Βασίλε.^
Πελεκάνος 10, Κυρία Γεωΐργίί
Μερσιάδη 5, Καραβάς 1,
ρίδης 1, Αριστείδης Χρονέος |
Γεώργιος Μαγκάκης 4, Χρισ15
φορος Μαγκάκης 10, Εύάγγ^
Βλάχος 5, Εμμανουήλ Σκούλ^
5, Εμμανουήλ Ε. Βενάρδος |
"Ιωάννης Σκούφρης 4, Γοΐ&ρΐ?
Κουντουρής 5, Δημήτριος
Κ**
τραφούρης 5, Γεώργιος ΧατζηΥ'
ωργίου 5, καϊ 'Ηλίας Καραγιό'
νης 1.

Τό σημαντ ΐικώτβρον έργον ^
έπέτυχε έως τώρα ή ελληνική
νότης Μπιλοέλας εΐνομ ίδιόκ^
τος κοινοτική αίθουσα, ένθα λ<?ί
βάνουν χώραν καϊ διάφοροι tcf
!ν)ων|ικαϊ έκδηλώσ; |ι ς αύτής, Κ®
όπου θά στεγασθή καϊ τό σχόλ£ί
αν. Εύχόιμεθα δπως ταχέως ό*1
κτήση ή κοινότης καϊ όρθόδοξ"
ναόν τού οποίου έχει άνάγκην·
'Ακολούθως οί παριστάμενοι ·
Ιμογενεΐς παρηκολούθησαν μέ ζ6
η;ρόν ένδιαφέρον κινηματογρα^
κήν προβολήν, τήν όποίαν ένήρΐ^
σεν ό διοκεικρίιμένος συιμπατρ";
της κ. Θεόδωρος Μάρκου ΠετΡ*
χείλος, μέ ταινίας τάς όποί®
έλαβεν ό 'ίδιος κατά τό πρόσί'
τον ταξείδιόν του/είς τήν "Ελλ"
δα.
Προεβλήιθησαν άπόψείς
τάς Αθήνας, καϊ άπό τήν <rrpc
τιωτικήν παρέλασιν τής 28ης 'ί
κτωβρίου είς Θεσσαλονίκη»,
καϊ διάφοροι άπόψεις τής Θβσ^
λονικης καϊ τοΰ Πειραιώς.
'J
πιροΐβ^λή τών έν λόγφ
ταινί^
προεκάλεσεν πολύν ένθουσιασμο'
πάντες δέ ηύχαρίστησαν τόν
Πετρόχειλον διά τήν χειρονομώ
του.
Κατολήγοντες είς τό σημ«·!?1
νόν μας σημείωμα εκφράζαμε ν κ\
συγχαρητήριά μας πρός τους '
μογενεΐς τής περιφερείας αΰ^Α
δι' όσα μέχρι σήμερον έπετέλ1
σαν πρός όφελος τοΰ έδώ Έλλ'
νισιμοΰ, καϊ τούς διοιβ^ΐβσιού^
ότι ήσθάνθημεν πατριωτικήν
ρηφάνε ι αν
παρακολουθήσαν**
τάς προσποτθείας των). Ειδικά
πρός τούς συμποητριώτας μας Κ»
θηρίους έκφράζοιμεν συν τοις &
λοις καϊ τάς θερμάς εύχαιριστ
ας μας διά τήν φιλοξενίαν tC
καϊ τάς πολλάς
περίποιφε!
των.
I. Σ. Κ I

ΕΚΚΑΗΣ1Σ ΪΟΪ κ. 0. ΚΘΡΟΝΑΙΟΥ1 ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑ
ΣΥΔΝΕΎ", Φεβρουάριος (τοΰ
ανταποκριτού μας). 1 Ό κατασ1κευασττ·|ς τού λιΐμενοβραχίονος
Αγίας Πελαγίας, κύριος Παναγιώ
της I. Κορωναΐος ή Πουλάκης έλ
θών είς Αύστραλίαν πρός όιενέργειαν έράνου διά τήν άποπεράτωσιν τού έργου του, άπηύθυνεν
προς τούς ένταύθα έγκατεστημένους Κυθηρίους τάς έξής πατριωτικός καϊ πατριίχάς έκφράσεις,
όμιλήσας κατά τόν χορόν τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος Σύδνεϋ:
«'Αγαπητοί
συμπατριώται,
ϊϊλθα νά σας φέρω τόν θερμον
χαιρετισμον
dntö τη μάννα
Ε λ λ ά δ α και άπό το άγαπημένο μας νησί τό Τσιρίγο, τό
όποιο κρατάει πάντα την πρώτη θέσι μέσα
στην
καρδιά
μας. Σ α ς φέρνω τάς εάχάς των
γονέων σας,τούς χαιρετισμούς
τών αδελφών και φίλων σας
και ολων τών συμπατριωτών
μας. Δέν εΐμαι άνθρωπος τών
λόγων και δέν ήλθα έδώ νά
λέγω λόγια. Εΐμαι έργάτης.
Ά π ό δώδεκα Χρονών εως σήμερα δέν έπαυσα νά έργάζω;μαι. Ό σκοπός τής αποστολής μου στην ωραία Αύστραλία, στήν όποία εύρήκατε öλοι σας τόσον θερμή φιλοξενία και τόσο μεγάλο πεδίον
έργασίας, σας είναι γνωστός.
Ή λ θ α νά σας ζητήσω τήν συνδρομή σας δι' £να ίερον και
πατριωτικόν σκοπόν, τήν άποπεράτωσι του λιμενοβραχίονος Α γ ί α ς Πελαγίας. Δέν
ή λ θ α νά σας πάρω τούς κόπους σας και τον Ιδρώτα σας
μέ τήν υπόσχεσιν δτι κάτι θά
φτιάσωμε. θ ε ί α χάριτι έχομε
φτιάσει 120 μέτρα μάκρος λιμενοβραχίονα.
Χρειαζόμεθα
νά φτιάσωμε ά λ λ α τόσά μέτρα, και τότε χ α ρ ά στην πατρίδα μας, χ α ρ ά στο νησί μας.
Και οχ ι μόνον στήν Ά γ ία Πελαγία, ά λ λ ά και στό Καψάλι
νά φτιάσωμε λιμάνι. Και έκεΐ
υπάρχει άνάγκη γ ι ά 100 μέτρα λιμενοβραχίονα. Δέν βλέπωμε μέ τό ένα μάτι τό νησί
μας. Τό νησί όλόκληρο είναι
πατρίς μας καϊ ολοι είμεθα
πατριώται καϊ γ ι ά ολο τό νησί πρέπει νά φροντίζωμε. Μή
σας τρομάζη ή λέξις λιμάνι.
Ή πείρα μάς ¿δίδαξε δτι όταν ύπάρχη πίστις και θέλησις, γίνονται
θαύμοςτα. Γιά
νά φτιάσωμε και τά δυό λιμάνια νρειαζόμεθα χρήματα, πίστιν, υπομονή και έπιμονή.Γιά
νά γίνουν έ ρ γ α στό νησί μας
και γ ι ά νά αποδώσουν τ ά έργ α αύτά, χρειάζεται τιμία και
χρηστή διοίκησις και νά κυττάζωμε τό καλό δλου του νησιού. " Ο χ ι έγωϊσμοί, οχι τοπικισμοί. Νά σκεπτώμεθα δλοι

ται, ωρίμασε πλέον ό καιρό*
Τό θέλει ή θ ε ί α χάρις νά ο<>
θοΟμε άπό αυτήν τήν καταδ
κη. Τό θέλει ή Μυρτιδιώτισ^1
ή Μεγαλόίχαρη.Τό ζητοΰ'αε κί
τό έπιδιώκομε έμεϊς τόσα χ ρ'
νια. Είναι κρΐμα, είναι ντρί
ττή, νά βρίσκεται χίώνι χ ό
αύτήν τήν καταδίκη έ ^ α ; αi
τοιος εύγενής, θεοσεβής, φΐλ<
ξένος καϊ προοδευτικός λαό<
Γι'αύτό, άγαπητοι συμπατριό
τα ι, άφησα κι έ γ ώ δλα μο
τά άγαβά
τ ά όποια χάριΐ
θ ε ί α έδημιουργησα και ήλθ'
σ' αυτήν τήν ήλικία, νά σά
έπισκεφθώ δλους και νά ζηττ
σω νά δώσετε δ,τι σας φωτίό
6 θεός. "Ο,τι δώσετε, γ ι ά xfl
Πατριδά θ ά τό δώσετε Και γ'
το ίδιο έκαμα και έξακολουθ'
νά κάνω, νά προσφέρω χρήμ
καϊ έργασία.
Είναι <μεγάλ<
πολύ μ ε γ ά λ ο τό έργο. Μά κο
π πίστις α α ς είναι πιό μεγάλ
και θ(χ τό Φέρωμε είς πέρας;
Ευχοιμίίθα όλοψύχως, όπως
πατριωτική προσπάθειια τοΟ κ. Κ
ρωναίου, ήτις τόσους άγλαοί
καρπούς άιτέδωσε διά τό νη:
μας, στεφθή Οπό πλήρους έπιτι
»'Αγαπητοί μου συμπατριώ- χίας-

τό κοινόν δφελος, τό γενικό
καλό.
Μόνον τότε τά έ ρ γ α
προχωρούν και τελειώνουν.
»Συμπατριώται,
ήλθα
νά
σας ζητήσω τήν ένίσχυσί σας
γ ι ά έ ρ γ α πού θ ά ωφελήσουν
δλο τό νησί. Τό γνωρίζω δτι
σας έγίναμε ένοχλητικοί
μέ
τις συνεχείς έκκλήσεις σ τ ί / /
νενναιοδωρια σας.
Μά δσα
και νά δώσωμε γ ι ά τήν πατρίδα, δταν πηγαίνουν σέ έργ α κοινωφελή, άποδίδουν δεκαπλάσια. ' Ό λ α τά ώραϊα και
θαυμαστά έ ρ γ α
πού έγιναν
και γίνονται στό νησί μας,
έΐκκληοήες, νοσοκομεία, δρόμοι, ίατρεΐα, σχολεία καϊ δ,τι
αλλο, άπό σας τά ξενήτεμένα
παιδιά τών Κυθήρων έγιναν.
Και τό μισό λιμάνι άπό σας
ε Υΐνε.
' Ε λ ά τ ε δλοι, μέ ά γ ά πη, μέ πίστι, μέ πατριωτισμό,
να συνεχίσωμε τήν ωριαία αύτή ευγενή προσπά3εια γ ι ά τόν
πολιτισμό
καϊ τήν εόημερία
του νησιού μας. θ ά είναι τιμή
και καύχημα γ ι ά τούς Κυθτκριους νά φτιαχτή λιμάνι στό
νησι μας άπό τά ξενητευμένα
του παιδιά.

Η ΠΛΝΗΓΥΡΙΙ TOT ΑΓΙΟΥ ΛΝΤΟΝΙΟΥ ΕΙΣ ΚΑΤΟϊΝ

ΚΥΘΗΡΑ,
Φεβρουάριος (ΤοΟ , Κεραμουτσ
και
Φριλιγκιάνικ<
άνταττοκριτοΟ ιμας).— Τήν 17ηγ • Έίς τά Φριλιγκιάνικα ή πανήγι
'Ιανουαρίου έωρτάισθη μεγαλο- I ρις προσέλαβε· έξαιρετίχήν μεγ<
πρεπώς εις ΚατοΟνι ή πανήγυρις λοπρέπειαν, λόγφ τής παρουσίβ
του Αγίου Αντωνίου. Ώ ς είναι το·0 Σεβασμιωτάτου ΙΛητροποίλ
γνωστόν ό κατάλευκος νοοός του του Κυθήρων κ· Μελετίου, ό (
Αγίου Αντωνίου, ό όποιος εύ- ποίος έχοροστάτησεν είς τήν λε
ρίσκί^ται είς τ,α ύψηλότε,ρον σημεΐ- τουργίαν.
Δ. Κ.
ον τοΰ ΚοττουνιοΟ, είναι ιδιοκτησία τής οικογενείας του μεγάλου
Κ Α Ι Α Λ Λ 0 5
Κ Υ Θ Η Ρ Ι Ο Ϊ
ευεργέτου τής νήσου κ. Μιχαήλ
ΜΕΤΕΦΕΡΕ Τ Η Ν
Δ Α Δ Α
Άντ· Σεμιτέκολου, δαπάναις τοΟ E I S Τ 0 Υ 2 Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Ο Ύ :
όποιου τελείται κατ' έ'τος ή έορτή. Εφέτος ή πανηγύρι ς έτελέΚαθώς πληροφορούμεθα, έκτ«
σθη ύπό τού έν τή νήσου ευρισκο- τού νεαρού Παναγιώτου Ο. Κο,μ*
μένου κ. 'Ιωάννου Άντ. Σεμιτέ- νού, δστίς μετέφε(ρε τήν δάδα ί
κολου, άδελφού τού ¡μεγάλου ευ- τό όλυμπιακόν φώς είς Γκύμ^
εργέτου. Μίετά τήν θείαν λειτουρ- Αυστραλίας, και άλλος βλαστί
γίαν οί πανηγυρισταί μετέβησαν Κυθηροίίκής oko/γενείας, έξελεΥ
έν σώματι εις τήν οίκίαν τού κ. νά μεταφέρη τό κθμισθεν έξ 'ΕλI. Σεμιτέκολου, όπου έπηκολού- λάδος φώς είς τους τελίΐσθέντο
θησε δεξίωσις μέ άφθονους μεζέ- τό παρελθόν έτος Όλυμπια<οί
δες και έκλί^κτό κρασί.
Αγώνας είς Αύστραλίαν. Πρόκε
ται περί τού νεαρού Χαραλάιμπο^
άνεψιού ^
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑίΛΑΟΥΣ ΝΑΟΥΣ 'Παν· Πρωτοψάλτη,
ά&λφών Άναστ. Καστ,ρίσου, ό <
Μέ τήν ίόίοβν, όπως κάθε χρό- ποίος έξελέγη μεταξύ τών via·
νον,
λαμπρότητα
έτελέσθησαν τής πόλεως Μπενάλα, τής Πολ
και μετέσ^
πανηγύρεις καϊ είς τά άλλα χω- τείας Βικτωρίας,
ρία τής νήσου, είς τά όποία ύ- είς τήν όμάδα τών λαμποδηδρ<
πάρχουν ναοί τού Αγίου Αντω- μ«ον οί όποιοι μετέφεραν τό όλ<
νίου, όπως είς Καψάλι, Δρυμώνα, μπιακόν φώς.

