L

'j

Α Θ Η Ν Α Ι

31 'icsvouopEou 1958
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ' .
Ετ©ς

22®v

-

2©7

'Αριθ.

ΚΥθΜΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣ

Ό Πάνσίφος καί Πανάγαθος ©εός έν τ ώ άπείρω Αυτού
έλέει ηύδόκησε, ϊνα καί την
ταπεινότητα μου συγκαταριθμήση μεταξύ τ ώ ν
Ποιμένων
της Άγία<: Αύτού Εκκλησίας.
Αύτώ ή δόξα είς τούς αιώνας,
Ού καί δέομαι όπως όρθοτομη
την όδόν μου, στηρί^η με έν
τ ώ φόδω Αύτού καί ασφαλίτη
τ ά διαβήματά μου έν τη εκτελέσει τού άνατεθέντος μοι θείου καί ύψηλοΰ έργου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Ι Μ Α

Πρός τούτοις όμως ή άγαδότης τού Κυρίου παρέσχε μοι
Γήν εύκαιρίαν όπως δοκιμάσω
χαράν μεγίστην καί εύτυχίαν
άρρητον έκ τ ώ ν συγκινητικωτάτων έκδηλώσεων στοργής
θερμότατης και άγάπης έγκαρ
δίου τ ώ ν άπανταχού τής Γής
λίχιν μοι ά γ α π η τ ώ ν Συμπολιτών, οϊτινες βαθύτατα μέ αυνεκίνησαν καί μεγάλως, έναντι πάντων, μέ ύπεχρέωσαν,
Προς τούτοις δέ καί συνετέλεσαν "αδται, ώστε βαθύτερο ν καί
έντονώτερον νά αίσθάνωμαι
τάς πρός αύτούς καί την ίδιαι'Αγαπητοί φίλοι,
τέραν Πατρίδα ήμών ύποχρεΈ κ μέρους γοΟ Διοικητικού
ώσεις μου.
Συμβουλίου
τής ΚυΘηραϊκης
Άδελφότητος
σας
χαιρετά,
Τούς πάντας διά ταύτα καί και σας εΰχομαι
ευτυχισμένο
αύθις εύγνωμόνως ευχαριστώ, και χαρούμενο τόν καινούργιο
δηλών άμα ότι δέν θέλω παύ- χρόνο 1958. Πάντοτε κατά τήν
σει ποτέ μερίμνων, άλλ'
έτι έορτήν τής Πρωτοχρονιάς συμάλλον θέλω έντείνει τάς προ νηθίζω νά κάνω 2ναν σύντομο
σπαθείας καί τό
ένδιαφέρον άπολογισμόν, των σπουδαιότεμου ύπέρ τής Γενετείρας ήμών ρων 2ργων, τά όποΐα συνέτρεκαί ύπέρ τής έν εύλογία Κυ- ξεν ή 'Αδελφότης, ή συνέτρερίου ευτυχίας κχί ευδαιμονίας ξαν και έδοήθησαν ώρισμένα
τ ώ ν έν τή Νήσω καί τή Ύ φ η - μέλη, της Άδελφότητος. Τό ίλίω άπάση διαδιούντων Κυθη- διο θά πράξω καί έφ'έτος. άλρίων εύχόμεχΌς 6ά διατελώ.
λά θά> προσπαθήσω νά εΐμαι
"Η Χάρις τού Κυρίου Ή μ ώ ν συντομώτατος,
γιατί ή βρα"Ιησού Χριστού και ή άγάπη δυά εΐναι γιά διασκέδαση. Τά
τού θ ε ο ύ και Πατρός καί ή μεγάλα έ'ργα στο
νησί μας,
κοινωίία. τού 'Αγίου Πνεύμα- πού έκαναν άθάνατο τό δνομα
τος εϊη μετά πάντων. Α μ ή ν . τής Άδελφότητος, προχωρούν
Τό Νοσοκομείο λει| Ό ©ήρας Γ Α Β Ρ Ι Ή Λ λαμπρά.

στου σχολάρχου Ίωάν. Κασιμάτη.
άπετέλεσα καί έγώ μέλος ¿»μίλου
κυρίων,

τοή) όποιου

προΐστατο

ο

Αείμνηστος Αιον. Καλούτσης, οι
όποιοι χωρίς νά Αποτελούν Συμδούλιον έπισιή,μου Συλλόγου τινός
ουνεζήτουν καί ήσχολοΟντο πολύ
Τρός προώ&ησιν καί έ^πίλυσιν διαφόρων κοινωνικών ζητημάτων,
φορωντων την προοΓγωΎ>ή>ν τούτων
διά παντός δννατου μέσου. Προσπάβειαι έπίσης έγένοντο πρός έξεύρεσιν μέσων Αναψυχής καί ψυΧ«Υωγίας τών κατοίκων, διά β>
«τρικών παραστάσεων, λαϊκών
χορευτικών εσπερίδων, Λαχεΐο<|>όΡ ω ν άγορών κ.λ.π. τά όποια πράγματι συνετέλουν έν μέρει πρός
έκπλήρωσιν τών σκοπών του όμί^Ου. ή ελλειψις μουσικής έπ'.δόσεως, ή όποια έγίνετο περισσότ Ρον αισθητή είς τάς χορευτικάς
ιδίως
έοπερίδας,
απησχόλησε
πολλάκις τήν όμάδα τών «υρίων
την όποίαν ανωτέρω άνέφερα. Μό
νον τά Κύθηρα πράγματι έκ τών
λοιπών Ιονίων νήσων άπετέλουν
έξαίρησιν. Δέν κρίνω άσκοπο ν νά
σημειώσω είς τό σημεΐον τούτο,
οτι «ατά τάς αρχάς τοΰ αιώνος
^όμη, τό κύριον μουσικόν όργανον ήτο ή Λύρα καί τό Λαγούτα
μέχρις δτου ένεφανίσβη τό βιολί
"Όύ Γέρω Λινάρδου μέ τό λαγούτο
γυιού του Γιάννη λινού, τους
οττοίους διεδέχβη κατόπιν ό άγασυμπολίτης Φραγκ. Φατσέας,
Ο κοντούλης ράπτης Φράγκ., ό ό^οιος ,με τόν γλεντζέν άμίμητον
λαγουτιερην στιχουργό ν καί τρανου5ιστήν
Γιάγκον
Νικολάκη
πΗοτιον ¿κράτησαν έπί μακρόν τά
^ητττρα τής μουσικής εις ΚύθηΡα. Διά τούτο όταν κάποτε κατά
""^σχολικάς διακοπάς
μετέβην
ε\5 Αθήνας άνέλαδον κατ* έντολΓν
ομάδος τών κυρίων, νά έξετάσ£ ^, ΡηίΤΓως θά ήτο δυνατόν νά εΰΡ^Ί διδάσκαλος τις
δυνάμενος
Ι α διδάξη τά κυριώτερα μουσικά
όργανα, βιολί, πιάνο, κιθάρα, κ.
Α-π. ^6- όποιος θά έδέχετο νά ελθη
ζ Κύθηρα πρός τόν σκοπόν τοΰΑνέλαβα ευχαρίστως την ένστηριζόμενος είς παλαιάν,
τά φοιτητικά μου χρόνια, γ ν«
Ρ<μιαν μετά τίνος Μαλσπέστα, δι«•"ΙΡΟυντος Σχολήν διδασκαλίας
•μουσικών όργάνων. "Εσπευσα &μσ
"-Φ'Ιει μου πρός
συνάντησίν
_° υ ^
¿γνώρισα εις αύτόν τόν
Ε Τ . . ^ έπιοκέψεώς μου. Κα» 7 , ^ α τ α ι νά ψαντασθή την
^ λ η ξ ί ν μοα ¿λλά καί τήν χαράν
Γ ν οτοον είς τήν έρώτησίν μου
Ρ°ς αύτόν, έάν γνωρίζη διδάσκα
,"Ιι,να τοΰ εϊδους του, ό όποιος
¡5* «οεχετο νά έλθη εΛς Κύθηρα,
τ ή„ έξής άπάντη-

και Ιδιόρρυθμος. Που νά εζη ό δυσ
τύχης είς τήν σημερινή ν πόλιν
τών 'Αθηνών, τήν πόλιν τα·} πραγματικού θορύβου καί της τύρβης.
Άνέτοΐιμος είς τήν τόσον άνέλπιστον προσφοράν του, τού Απήντησα, ότι 6έν είμαι έξουσιοδοτημένος νά κλείσω ουμ^ωνίαν, άπλώς
να ¿ξετάτω, έχω ¿ντολήν, καί ώς
έκ τούτου θά έπεθύμουν νά γνωρίσ ω τάς άξιώσεις αύτού άπό της
Απόψεως τής ΑμοιΙβής του. Αύτός
όμως ¡μού Απήντησεν: «Δεν έχω
άξιώσεις μεγόλας, άπλώς θέλω
τά Απολύτως αναγκαία πρός συντηρησίν ιμου έξοδα. Θά μου δίδετε 180 δρχ. μηνιαίως». Πρέπει νά
κάμω γνωστόν, ότι τότε ό ταμίας
τοΰ δημοσίου καί ό ειρηνοδίκης
είχον μισθό ν ¡180 δρχ. οι δημοδιδάοκαλοι 10Ο-Ί5Ο ό Σχολάρχης
200—240, ό καθηγητής 250-300
κ.λ.π. Τού άπιήντησα τότε ότι έγώ
τουλάχιστον ευρίσκω τάς Αξιώσεις
του πολυ λογικάς, θά μετέβαινα δέ
*1ς Κύθηρα συντόμως καί θά τού
¿γνώριζα έκεϊΟεν τήν όριστιιοήν άπάντησιν. Έπιστρέψας εις Κύθηρα, Ανακοίνωσα τό Αποτέλεσμα τής
ένεργείας ιμου είς τήν όμά5α τών
Κυρίων καί πάντες ήρχίσοζμεν νά
Ασχολούμεθα μέ τήν σύνταξιν καταλόγων τών μαθητών καί μαθητριών, οί όποιοι θά ήδυναντο να
ψοιτώσι, όρίσαντες μην ι οία δίδακτρα, δρορχμάς 10 δι' εκαστον μαθητή ν, δραχμάς δέ 15 έάν ήταν
δύο μαθηταί έκ της αύτής οίκογεν<ιίας, υπολογίζοντες νά έγγραφώσι μαθηταί έίκ τών όποιων θά είσεπράττετο ποσόν δρχ. 240 διά τήν
πληρωμήν τού διδασκάλου r:ai λοι
πών έξόδων. "Οσας καί fiv κατεβά
\&μεν προσπάθειας δεν κατωρθώ·
ταμεν νά συλλέξωμεν ποσόν άσψα
λές πέραν τών 160 δρχ. είς τάς
Οποίας περιελαμβάνοντο «αϊ 6ωρεαί τινών μή έχόντων μαθητάς νά
>οιτήσωσι. Ήναγκάσθημεν
φνσι<ά νά Απαντήσωμεν εις τον .Μαλά
τέσταν, δτι διά τό έτος έκεΐνο τού
λάχιστον ματαιούται ή πρόσκλησίς του.
Ή Αποτυχία της ωραίας αυτής
'ξορμιήσεως, ήγαγε τόν θείμνηστον
Καλούτσην καί ήίμάς ιιίς τήν σκέψιν δτι ούδέν κοΛόν θά ήτο δυνατόν νά έτπιτευχθη χωρίς κόποι αν
ενωσιν, ένα Συλλογον, μίαν δυναμιν τέλος πάντων ή όποία θά
.ίινελάμβανεν έκάστοτε τήν πρωτοβουλίαν πρός προώθησιν τών διαφόρων ζητημάτων. Καί έσκέφθη
τήν ϊδρυσιν ένός Συνδέσμου. Πρός
τούτο έκάλεσεν είς έκτακτον συγκέντρωσιν τους κοττοίκους τής πόλεως είς τό Κατάστημα τοΰ τότ£
Δημαρχείου και Ανεκοίνωσεν είς
αύτούς τόν σκοπον της προσκλήσεως. Μετά τινας Αντιρρησιείς άπεφασίσθη ή έϊκλογή προσωρινής
έπιτρσπης είς τήν όποίαν Ανετέθη
ή Σύνταξις τοΰ Καταστατικού έχ
TOJ ίδιου, τού Ίω. Κασιμάτη Σχο
λάρχου καί ¿μου, τό όποιον συντάξαντες ύπεβάλαμεν είς τήν άρμοδίαν Αρχήν καί μετά τήν άνακοίνω
σιν τής Εγκρίσεως του προέβημεν
είς Αρχαιρεσίας, έκλ^γέντος τού
πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου
έκι τών κάτωθι, μακαριτών πάντων,
πλήν τού γράφοντος.
1) Δίον. Κάλουτσης, Πρόεδρος.
2ον) Ίωάν. Κασιμάτης, Σχολάρχης

Αντιπρόεδρος.

3ον)

Σ πυρ.

Ανταράκης
έμπορος, ¡Ταμίας.
4ο.ς) Δημ. Άρώνης, Γραμματεύς.
5ος) Νικ. Στάης, ζωγράφος. 6ος)
έμπορος καί
QÙTOV ,ΡΤ ,ΧΓΓ®' ννωρίζω ενα τοι- Ίωάν. βαρυπάτης,
Σύμμαΐ ν ά ΐ Γ ' ί Ύ ώ ¿ όποιος δέχο- 7ος) Στέφ. Βαρβαρήγος,
6ην Χ ·
?«Ρεθηκα τήν τύρ- βουλοι.
θ έ λ " νά ζήσω ai
¿?<x v Z
Εύθύς
μετά τήν
έκλογήν τού
"HT* χ1
καί ήρεμον 6ίον». Συμβουλίου, άρχισε συζήτησις έ .
τύπος μελαγχολικός tri διαφόρων θεμάτων άφορωντων

ΓΟΥΣ ΔΛΡΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Ιανουάριος. τουργεί και ευεργετεί τους συμ του Κράτους, άφου έμεΐς έ6ά(Τού
ανταποκριτού μ α ς ) . — πατριώτας μας. Ό δρόμος συ- λαμεν τά θεμέλια. Υπάρχουν
τήν συνδρόμήν άκόμα άνάγκες γιά τά έ ρ γ α
Τ η ν Κυριακήν, 5 'Ιανουαρίου, νεχίζεται μέ
διεξήχθη είς τ η ν πόλιν μας,
φροντίδι τής Κυθηραϊκής Ά δελφότητος, ή καθιερωμένη έορτή τής Βασιλόπιττας. Ή έ πιτυχία τής έορτής ήτο πλήρης. Προσήλθον
πολυάριδμοι
συμπατριώται, διά νά συνεορτάσωμεν, ως μία οικογένεια,
τήν είσοδο ν τού νέου έτους.
Είσηγητής τής βραδυάς εϊχεν
όρισθή ό δραστήριος συμπατριώτης κ. Βασίλειος Β ρ. Κασιμάτης, όστις και έξετέλεσεν
τά καθήκοντά του μέ μεγάλην
ικανότητα.
Τ ό γεύμα
ήτο
πλουσιώτατον. Καθ' όλην την
διάρκειαν τής έορτής έπεκράτει ατμόσφαιρα
πατριωτικής
άνατάσεως. Κατά τά έπιδόρπια τού γεύματος ό πρόεδρος
τής. Άδελφότητος κ. Μιχαήλ
Ά ν τ . Σιμιτέχολός
έξεφώνησεν ωραιότατων λόγιν τό περιεχόμενοι τού όποιου έχει
-'Κ άκολούθως.

Διαπνεόμενος άπό εύγενη αΙσΟήματα φιλοπατρίας 6 έκ Λειβαδίου έκλεκτός
συμπατριώπτης κ. Βασίλειος Βρεττοΰ Κοχτιμάτης, προσέφερεν ύπέρ του σχολείου τής γενετεί^ας του, τό σεβαστόν ποσδν τών χιλίων δολλαρίων. Μετά
τήν δωρεάν 6 πρόεδρος της Κυβηραϊκής Άδελφότητος Ν. 'Υόρκης, κ. ΙΑ.
Σιμιτέκολος, έπεσκέψ3η τήν λαμπράν ο!κογένειαν Κασιμάτη είς τό ό,οχοντικόν της μέγαρον, διά νά έκφράση τά συγΐχαρητήριά του, δτε και έλήψβη ή
ά ν ω τ ^ ο φωτοΥραψ'.α. 'Βχ δεξιών πρός τά άριστερά διακρίνονται ό κ. Μ.
Σιμιτέκολος, ό κ. Βασίλειος Βρ. Κασιμάτης, ή κυρία Μαρία Βασιλείου Κασιμάτη καί ό μικρός υΙός των 'Ιωάννης Βο/πλείου Κασιμάτης. "Οπως ¿6ημοσιεϋσαμεν καί είς τό προηγο6μενον φύλλο ν, ό κ. Βασίλειος Κασιμάτης
κατέχει έπίζηλον δέσιν είς τήν Κυθηιοαϊκήν παροικίαν τής Νέας 'Υόρκης
τιμώμενος παρά π ά ν ω ν διά τήν ευθύτητα τοΟ χαοακτη,ρος τ:·υ κοί τόν άγνόν
πατριωτισμόν του. Μαίτρ - ντ' . "Οτέλ είς τό περίφημον Μανχάταν Κλάμπ
υποστηρίζει πολλούς Κυβηρίους, οΐ όποιοι έπύθυμοΟν νά έργασθοΟν έκεΐ,
καδώς κα: άλλους
όμσγενεΐς, οΐ 6Γ,ΟΪΟΙ τόν περιόάλλουν μέ δλην των τήν
έκτίμη,σιν, άναδείξαντες αύτόν καί πρόεδρο ν τής Άχεπικής στοάς τοΟ Μανχάταν. Καταχωροΰντες, τιμής Ενεκεν τήν φωτογραφίαν τής λαμπράς οικογενείας, έκφάζομεν καί πάλιν πρός ούτήν όλόθερμα συγχαρητήρια.

Τού μόνου έπι^ώχ'τβς Ιδρυτικού μέλους καί πρώτου γραμματέως αύτού κ. AHM

στημιακων μ ο υ σπουδών, ώ ς έ λ λ η ;
νοδι®άστ<αλος δ ι ά τα Μαθηματικό
είς τί> ¿κει έλληνιχον ΧχολεΤον, υιτο την Διειύθυνσιν τοΟ αείμνη-

'Ακαύημίαζ

Ν.

}
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Κ ΕΟΡΤΗ Μ ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΗΡΑΤΚΗΣ -ΑΑΕΑΦΟΤΗΤΒΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ 0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ Κ. θ. APXONiOYAH
RATA THH EOPTHH ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΗΪΤΑΣ

10IH0PIISH Till ΙΑΡΥΣΕΒΣ I M ΚΥΘΗΡΑΤΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΘΗΡΟΝ
ΈπΙ τη συμπληρώσει 30ετίας
άπό τής'ιδρύσεως του Κυθηραΐ
κου Συνδέσμου Κυθήρων, ^ο
μόνος έπιζών έκ τών Ιδρυτικών
μελών καί
πρώτος
γενικός
νραιμματεύΓ του Συνδέσμου κ.
•Δημ. θ . Ά ρ ώ ν η ς , π ρ ώ η ν διευθυντής τής Εθνικής Τραπέζης,
μας άπέστειλε τό κατωτέρω άρθρον είς τό όποιον έκθέτει την
ά^ορμήν καί τό ιστορικόν της
Ιδρύσεως καί τά υπό του ¿· ο ν "
δεσμού Ιπιτευχθέντα.
Διορισθείς είς Κύθηρα τό ^Ρ"'
τον ¡μετά τ ό -πέρας τών Πανεττί-

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ.ΚΛΣΙΐνίΑΤΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ - ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ Κ Υ ΘΗΡΑ ΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΟΗΡΑΙ
ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ Κ.Κ. ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
Μ Π δυνάμενος
νά εύχαριατηοω κεχωρισμένως ένα εκ«
στον τους απανταχού της Γης
διαδιοΰντας
προσφιλείς
μοι
ουμπατριώτας διά τάς θερμάς
και συγκινητικωτάτας έκδηλώ
σεις των, έπί τή
προαγωγή
μου εις το ϋψιστον τής Ί ε ρ ω σύγης αξίωμα, παρακαλώ δπως
μοι έπιτραπη και πράξω τούτο διά τοΰ Τύπου.
Και πρώτον έγκάρδιον
άδελφικον άσπασμον
διαδι^άϊων προς τον Σεπτον Ποιμενάρχην της Νήσου, Σεδασμιώτατον Μητροπολίτην Κυθήρων
Κύριον Μελέτιον, άδελφον έν
Κυρίω άγαπητόν, άπό καρδίας
ευχαριστώ δια την προς με
στοργήν καΐ άγάπην Τ ο υ και
>5Γ οσα ύπέρ της πνευματικής και ύλικής ευημερίας της
'Εαυτού Επαρχίας και ημετέρας ςριλτάτης γενετείρας μοχβεί.
"Επειτα, άπό τα μύχια της
Ψυκή^ μου και τά βά&η της
καρδίας μου εύχαριστώ πάντας
τους ποδήσαντας
καΐ έπι$ητήσαντας την προαγωγήν μου,
τους παραστάντας έν τ ω Μητροπολιτική Ν α ώ και τούς μακρόθεν
παρακολουδήσαντας,
κατά τη ν χειροτονία ν μου, και
συμπρίιοευχηθέντας, τούς σπεύ
σαντας προσωπικώς ίνα συγ·
χαρώσι και ποικιλοτρόπως έκδηλώσωσι την προς τό πρόσωπον μου άγάπην των και την
χαράν των, τούς προφορικώς ή
έγγράφως διαδιδάσαντάς
μ«ι
"^ΥΧαρητήρια
και τούς, ©σοι
αύτοι καθ' εαυτούς έχάρησαν,
διά ποικίλους δέ λογούς μή έκδηλωδέντας, τούς έν τ?ί ήμείαπή και τή άλλοδαπή ευρισκομένους και έν γένει τούς
εγγύς και τούς μακράν, τούς
πάντας
ένδέρμως και
άπό
καρδίας εύγνωμονούσης εύχαριστώ .
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itf|v νήσον, καί ιδία τήν πρωτίύουσαν. Τό ζήτημα τής έγκαταστάσεως φυλακών είς τά Ααζαρέτα Καψαλίου, εϊχεν
παλαιότερον συζητηθή καί άποκλεισθή, τό ζήτημα της κατασκευής λιιμενοβραχίοινος, ήτο ύπέρτερον τών δυνάμεων
τού Συνδέσμου, καί Απέμενεν ή
πρότασις τού Μικ. Στάη, ύπέρ τής
προσπαθεί ας διά τήν Τδρυσιν σχο
λής τινός έπαγγελματικής ή χειροτεχνικής διά τά θήλεα τέκνα.
Ή προσοχή τού Συμβουλίου τότέ
έστράφη έπί τών Σχολών Χειροτεχνημάτων, αϊ όποΐαι έλειτούργουν
έκτοτε είς 'Αθήνας, ίδρυθεΐσαι 6πό τής Ααίδης "Ετζερτον, συζύγου τού τότε πρέσβεως της 'Αγγλίας, ύπό τήν έπίτιμον
Προεδρείαν τής μακαρίτιδος Πριγκηπίσσης ''Ελένης τού Νικολάου, ύπό συμίβουλίου δέ έκ κυριών τής
Ανωτάτης ^Κοινωνικής Τάξεως τών
Άθηνων, ψυχή το& όποιου ήτο ή
Μαρία Δραγούμη, άδελφή τού Π ρω
θυπουργού Στεφ. Δραγούμη, καί
αϊ κυρίαι Μπαλτατζή, Νεγρεπόντη κ.λ.π. ύπό τήν έπωνυμίαν «'Ελλην. Βασιλικαί Σχολαί Χειροτεχινημάτων» λειτονργούσαι
μέχρι
σήμερον άκόμη έν τή Αρχή τής όδοΰ Μιχοίήλ Βόδα, εις έπίτηδες
πρός τόν σκοπό ν τούτον Ανεγερ€εν ικτίριόν των, καί ό μακαρίτης
Καλούτσης ένστερνισθείς τήν πρό
τασίν, ¿ζήτησε νά έγκριθή ή
άποστολή άμέσως έπιστολή,c πρός
τήν Διεύθυνσιν τών Σχολών, διά
τής όποιας νά ζητήται ή Υδρυσις
παραρτήματος τών Σχολών τούτων και εις Κύθηρα. Άπερίγραπος ήτο ή χαρά του όταν μετ' όλίγας ήμέρας ¿λάμβανα τήν άπάντησιν διά τής όποιας ένεκρίνετο ή αί'τησις τοΰ Συνδέσμου.
01 όροι τής ιδρύσεως της Σχο
λής ®ιά τόν Αρτιγέννητον Σύν5εσμον ήσοίν βαρείς. Τώρα όμως υπήρχε μία δύναμις, μία ένωσις ένας Σύνδεσιμος ό όποιος έπέτρεψ.,
νά Ανολη>δή ή έχπλήρΜσι ς τούτων
καί ή πραγματιοποίησις τής ίδρύ
σεως τής Σχολής.
Οιί όροι οΟτοι ήσαν οί έξής: 1
Παραχώρησις δωρεάν οικήματος
διά τήν Σχάλήν raí τήν Δίευθύντριαν. 2) Κατασκευή τών Απαραιτήτων καθισμάτων και
τραπεζών
διά τάς μαθήτριας καί 3) Πληρωμή inri έξάμηνον του μισθού της
Διευθύντριας έκ δρχ. 120 μηνιαίΌ πρώτος όρος ευκόλως παρεκάμφθη διά τής δωρ.άν παραχωρήσεως έκ μέρους τού μακαρίτου
Έμιμαν. I. Καλλιγέρου, Κοντού,
τής ¿ν τφ φρουρίω οικίας του, πα
ραπτλεύρως τής οικίας Στάη. 01
λοιποί δα DI άνελήφθησαν παρά τού
Χυν5έσ,μου διά πράξεως ήτις ήδύνατο νά εχη καί κυρώσει άκόμη
ποινικάς, έχδοθέντος δανείου έκ
δώδεκα έκατοντοόδράχμων όμολογιών, τό όποιον ¿κάλυψαν οί πλου
σιώτεροι έκ τών κατοίκων, έπί
TÓKcp 5%, έξοφλητέου
δέ έκ τών
εισπράξεων τού Συλλόγου. 'Ελάχιστοι, πρός τιμήν των, έδέχθησαν έν τέλει τήν άποητληρωμήν μέ
¡ρους ή και όλου του ποσού, τό όποιον έδάνειταν.
'Εντός έλο?χίστου χρόνου ή Διευθύντρια καί μία βοηθός, Αφίχθησαν εις Κύθηρα, και τά έγκαίνια
τής Σιχολής έτελέσθησαν μεγαλοπρεπώς, έγγραφεισών 39 μαθητριών.
Διά τήν αί/ξησιν τών πόρων τοΟ
Συνδέσμου, κυρίως 6έ τώρα διά
τήν έξοικονόμηριν του άναγκαιοΟν
τος ποσού διά τήν έντός της πόλεως άνέγερσιν Ιδίου κτιρίου, έκπληρούντος τους όρους τής έργασίας, à Σύνδ«σμος ιτλήν τών 6λ-
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λων, έ,σκέφθη νά όργανώση Ααχειοφόρον Άγοράν, έντός τού οικήματος τής Σχολής, συνίδυάσας ταύ
«τιρ καί μετά χοροεσπερίδος. Π'ρός
τόν σκοπον τούτον, έπιτροπή έκ
τών κυριών, Καμήλίτσας Κοντολέοντος, Άγλάί'ας Καλούτση, Βασιλικής ιΚοβσΐίμάτη, 'Ελένης Π. Μασ
σέλου κ.λ.π. περιήλθεν ολας τάς
οικίας τής πόλεως διά νά συνάξη
Αντικείμενα τά όποια θά έχρησιμοποιούντο ώς Ααχνιοί. ΤΗτο τόση !η προθυμία τών καττοίκων καί
τόσα τά πρσσφερθέντα Αντικείμενα, σάπωνας άρωμο(τικοί, Αρώματα διάφορα, ,μεταξωται κορδέλλαι,
κεντήμοΕτα κ.λ.π. ώστε ούδέν είσιτήριον τό όποιον ήτο και Λαχνός,
νά μείνη άνευ κέρδους. Ή όλη έορτή Απέφερε τέλος καθαρόν κέρδος είς τόν Σύνδεσμον ποσόν μή
άναμενόμενον έκ δρχ. 1.300 περίπου, έκ τών όποιων διεθέσαμεν άμέσως τότε δρχ. 100 διά τήν άγοράν παρά τής οικογενείας Κοζάκη τού οικοπέδου, έπί τοΰ όποιου
¿κτίσθη κατόπιν τό κτίριον τής
Σχολής.
Δέν είχε παρέλθει έτος άπό της
ένάρξεως τών έργασιών τής Σχολής, καί ή Διευθύντρια αυτής, διέκρινε ¡μεταξύ τών μαθητριών, όμάΒα ήτις, ούσα καί προηγουμένως
ήσκιημένη, θά ήδύνατο νά έκτελέση
καί σοβαρωτέραν έργοτσίαν. "Εγραψε λοιπόν είς τήν Διευθυνσιν
εις 'Αθήνας καί έστάλη πρός ¿ΙΚΓ
τέλεσιν παραγγελία έκ τού έξωτερικού, κεντήματος τραπεζομανδηλου, μ^ιτά τού σχεδίου του καί τών
Αναγκαίων ύλικών. Έπί 5 μήνας
ή όμάς αύτη τών καλών μαθητριών, ιμεταξύ τών όποιων ήσαν, ή
"Ολγα Σκορδίλη, ή Μελπομένη
Άρώνη, ή Ρεγγίνα I. Στάθη καί
ή Τασία Παυλάκη (Μαύγκου) είργάοδησαν
πρός
Λπ-οπεράτωσίν
του.
Άναχωρήσας κατά τό θέρος δι'
όλίγας (ήμέρας είς Ά(8(ήνας, έπεφορτίσθην πρός περισσοτέραν άσφάλειαιν ' παρα τής Διευθύντριας
όπως παραλάβω καί παραδώσω
τούτο ε1ς τά γραφεϊα τών Βασιλ.
Σχολών, τά όποια εύρίσκι:ντο όπου καί σήμερον άκόμη, είς τάς
άρχάς τής όδού Φιλελλήνων.
Ποτέ δέν θά λησμονήσω τήν κατάπληξιν της κ. Μπαλτατζή, ή όποία πρώτη ήνοιξί τό δέμα. Καλέ
σασα καί τάς λοιπά ς κιυιρίας, έπέδειξε τούτο καί όλα ι όμί:ύ άπεθαύμασαν τήν έργασίαν, στραφεΐτα δέ πρός έμέ ώς έχπρόσωπον
τού Συνδέσμου μαΟ υίπε τά έξής:
«Διαβιβάσατε, σάς παρακαλώ τά
συγχαρητήριά μας είς τήν Διευθύν
τριαν καί τάς μαθήτριας αϊ όποΐαι τό έξ«τέλεσαν. Προσεγγίζει .τό
τέλειον, έάν μάλιστα λάβη τις ύπ'
όψιν ότι είναι έργον μαθητριών
Σχολής νεαράς».
Μ .τά τίνα χρόνον Απεστάλη είς
τήν ΔιευθύντριΟΐν καί ό λ)σμός τής
έργασίας, ένθυμούμαι δέ καλώς
δτι τό ήμερομίσθιον έκάστης μα·
θητρίας Ανήλθε πρός δρχ. 1,80.
Δέον νά σημειωθή ένταύθα, δτι τήν
έποχήν έκείνην τό ήμερομίσθιον
τ ο ύ ¿μγάπου

ήτο δρχ.

2.

Τό ήμερομίσθιον
τών λοιπών
μαθητριών, τών έργαζομένων είς
εύκολωτέρας έργασίας, δαντέλλας
κ.λ.π. ίφθανεν ε^ς τό τέλος του
έτους τά λεπτά 80 μέχρι μιας δρα
χμης.
Ούτω ή Σχολή ήνδροΟτο άπό
ήμέρας είς ήμέράν καί 6 Κυθηραϊκός Σύνδεσμος ¿δικαιοΟτο νά έλπίζη καί είς τήν ταχεΐαν άνέγερσιν Ιδίου κτιρίου δι' αύτήίν.
Ή τύχη ηύνόησε καί εις τήν
περίπτωσιν αύτήν. Κατά τό 1910
(Σι/νέχεια «ίς τήν 3ην

αύτά, άλλά ύπάρχουν άκόιμη
καί έρανικά χρήματα,
τά όποια θά σταλούν μέ τό κλείσιμον του έράνου. ΟΙ πατριώτες
TPC 'Αμερικής κατέθεσαν κατά
90 τοΐς 100 τα δηλωθέντα εις
τόν gpavov ποσά, καί μέ με·/ά
λην
ύπερηφάνειαν
έκφράζω
πρός αύτούς τάς ευχαριστίας
τής Άδελφότητος καί τήν εύγνωμοσυνην τής πατρίδος. 'Υπολείπεται £να 10% πού καθυ
στερούν νά καταθέσουν τάς 6η
λώσεις των διά νά τελειώνωμεν μέ τόν έρανον καί' νά δώσωμεν τήν
λογοδοσίαν.
θά
τούς παρακαλέσω
καί πάλιν
νά συντομεύσουν δσο μποροΟν
Δέν θέλομεν κατά τή,ν λογοδοσίαν μας, νά άψ[σωμεν κανένα Κυθηραϊκόν όνομα, έκτεθειμένόν εις σχόλια.

ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ

ριοΟ μας ; έδειξε όλο τό μεγαλείο τής Λι6αδίτικης ψυχής
του, όπως τό έπραξα κι' έ γ ώ
κι' ό φίλος Μιλιγκάκης καί ό
άγαπημένος μου Κυριάκος Τί
ποτε δέν ζητώ άπό τήν 'Αδελφότητα, π α ρ ά μονάχα νά δώσετε Μνα καλό
χειροκρότημα;
στόν κ.
Βασίλη
Κασιμάτη.
Αύτός είναι ό τέταρτος δωρητής τών 1.000 δολλαρίων.
Ά λ λ ά πριν κατέλθω άπό τό
6ήμα γιά νά άρχίση ό χορός,
αισθάνομαι τήν
ύποχρέωσιν,
μαζί μέ τόν άγαπητόν μου Βασίλειον Κασιμάτη ν, νά συγχαρ ώ δ λ ω ς ιδιαιτέρως τήν άξιότιμον κυρίαν του Μαρίαν. 'Η εύγένειά της, ή καλωσύνη της, τά
φιλοπρόοδα αισθήματα της μου
έκαμαν κατάπληξιν. Δέν εΐναι
Κυθηραΐκής καταγωγής ή κυρία Κασιμάτη. Κατάγεται άπό
ΐήν νήσον Σύμην. "Εχει καί τό
δικό της νησί πτωχούς. "Εχει
καί τό δικό της νησί σχολεία
καί άνάγκας. Καί δμως , δταν
πρόκειται δι' άυάγκην του Τσιρίνου, πρώτη αύτή άγωνια, πρώ
τη αυτή σπεύδει νά βοηθήση.
Καί τ ώ ρ α διά τό σχολεΐον Λει
δαδιού, πρώτη ή κυρία Μαρία
Κασιμάτη
¿χειροκρότησε τήν
γενναίο φροούνην του συζύγου
τηο. Εδγε της!.
'Αγαπητοί φίλοι. Δέν είναι ή
πρώτη φορά πού θά μιλήσω τώ
ρα καί γιά τόν πέμπτο μεγάλο δωρητή τοΰ σχολείου μας,
γιατί άνθρωποι σάν κι' αύτόν,
συχνά γίνονται άφορμή γιά λόγους, γιά έπαίνους καί έγκώμια. Δέν πισαεύω νά ύπάρχη άγαπητότερος μ'έσα στήν παροικ'ΐα μας, οϋτε άλλος πού νά
μπορή νά συγκριθή μαζί του
στόν χαρακτήρα καί στήν ευγένεια. Γέννημα
καί θρέμμα
τοΰ Λει6αδι<2ΰ στά χρόνια τά δι
κά μου, αγωνιστής κι' αύτός
τής ξενητειας έπί 40 έτη, νοσταλγός τής πατρίδος μας, δπως δλοι μας, δέν ήτο δυνατόν
νά μείνη Ασυγκίνητος άπό τήν
άνάγκην τοΰ χωριοΰ μας. Καί
στήν έπίκλησί μου γιά τό σχολείο, γ€νναΐος δπως είναι είς
δλα του προσέώερεν χίλια δολλάοια μέ μεγάλον
ένθουσιασμόν. "Οπως πρό όλίγου καί
νιά τόν άγαπητό Βασίλη Κασιμάτη τίποτε άλλο δέν ζητώ άπό τήιν "Αδελφότητα παρά νά
δώσετε £να έγκάρδιο χειροκρό
τιηιι,α στόν Μ κ ο τό Φατσέα. Αύτός εΐναι ό πέμπτος δωρητές
τών χιλίων δολλαοίων. Τιμή καί
καύχημα τής'Αδελφότητός μας,
τιμήι καί καύχημα
δικό μου
πού τόν έχω φίλο άδελφικό άπό τ ά ααθητικά μας χρόνια,
τιια* καί καύχημα τοΰ Λει$αδιου καί τοΰ Τσιρίγου μας.
'Κατά τήν έπ'Ισηαον
αύτήν
στιγμήν, δπου ό άπολογισμός
τοΰ έτους πού έφυγε, γίνετιαιι
οδηγός διά τήν δρασιν τήν όποί'αν όφείλομεν νά άναπτύξωιαεν κατά τό άρξάμενον νέον έτος, έκΦοάζω τήν ύπερηφάνειάν υου διά τούς φίλους
μου
Νΐκον Μιλιγκάκην,
Κυριακον
Καοαβουσανον. Βασίλειον Κασιαάτην καί Νικόλαον Φατσέαν ^ Μαοοόλην. ο! όποιοι είς
τ.\ν φωνήν τοΟ καθήκοντος, συνόνοχϊαν μαζί μου τάς μεγάλας δυνά,αεις των διά νά εύεργιτήσωμεν άποτελεσματικώτερα τό γωριό μας. Έπί πλέον
καλώ δλους τούς
Λειβαδίτες
της 'Αμερικής νά πράξουν τά ίδιο, καί δλους τούς άλλους φ'λους μας νά μας βοηθήσουν δσον δύνανται, ώστε δλοι μα,ζί
νά δώσωμεν ένα σχολείο
στό
Λειδάδι καί
ένα στολίδι στό
Νησί μας.

Κηρύσσων τήν έναρξιν τής ας ήρειπωμένης θίγλας. 'Εκεί άN-RRIR· τής
T-ÎNN Βασιλόιπιττας
BRR/RA A«TRI«-R/V/· τών I — —
ERV έορτής
πήλαυσα τής γοητείας
δλης
τής
έν 'Αθήναις καί Πειραιεΐ Κυ- άφράστου μελωδίας της σιγής. Έ
Θηραϊκών Σωματείων
(περι- κεΐθεν πανόραμα θαυμάσιον έξεγραφήν τής όποιας δημοσιεύ- λίσσεται πρό τών οφθαλμών. Προς
ομεν είς άλλας στήλας) ό Πρό Νότον καί δυσμικώς έλ<.υθέρα
εδρος τής Κυθηραΐκής Ά δ ε λ - Αναπεπτα,ιένη ή θάλασσα της 'Α(^ότητος Πειραιώς — 'Αθηνών φρικής. Ά π ό τών άξενων άκτών
έγκριτος δικηγόρος κ. θ . Ά ρ - της άγριος ó Νότος διώκει κατά
χοντούλης είπε τά έξής:
πόδα τ' αφρισμένα κύματα. 'Α'ιΑγοπτηττοί Συμπατριόοται,
πό τριακοσίων μιλλίων τά κυλίει
Σας προσεκαλέσαμεν, αϊ Διοι- έπί τών νώτων τής Μεσογείου μέκήσεις τών δύο άδελφιικώς συνερ- χρι τών άπορρώγων βράχων τών
γαζομένων Κυθηιραϊκών Σωματεί- Κυθήρων, έφ' ών θραύονται ¡μετά
ων, τής «Κυθηραϊκής Άδελ<^ότη- βοής
άνεκφράστου άγριότητος.
τος Πειραιώς — Αθηνών» καί τού Δύνασθε έπί ώρας νά βυθίζετε τό
«Κυθηραϊικού Σϋνδέσμου 'Αθηνών» βλέμμα είίς τήν σκηνήν τής μανίό Αξιότιμος Πρόεδρος τού ό- ας τών στοιχείων, έπί ώρας νά
ποιον κ. 'Ιωάννης Φώτιος δέν ήδυ άτενίζετε τους πελώριους,
τούς
νήθη„ πρός ,μειγάλην λύπην του1 νά ούρανοϋψεΐς πίδακας τών αφρών,
παραστή σήμερον έκ λόγων άνε. οί όποιοι υπερκαλύπτουν νησίδας,
ξαρτήτων τής θελήσεως του — διά σκοπέλους και ακρωτήρια, χωρίς
νά σωνεορτάσωμεν, ικατά τό ώραϊ- ούδένα τής ψυχής κάματον, χωρίς
ον Χριστιανικόν εθιμον, μέ τήν •ποτέ νά αίσθανθήτε τά ανιαρά δήκιοστήν τής «Βασιλόπηττας», τα γματα τού κόρον.
χρυσούν νόμισμα τής όποιας προ. . . Ούδέττοτε συνήντησα γρα
σέφερεν ό εντιιμος συμπατριώτης φικώτερα και πρό πάντων ποικι
κ. Κοσμάς Χαρίτ. Μανωλέσος, ώς
λώτερα τοτπία άπό τά τών Κυθήμία Κυ&ηραϊκή Οικογένεια, ιμέσα
ρων. Τά πάντα αποτελούν αντιθέε»ς ΐΚι^&η,ραϊκόν περιβάλλον, άγνόν
σεις άποτόμους, όσον καί άρμο-
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"Ενα χαρακτηριστικών στιγμιότυπον άπό τήν έορτήν της Βασιλόπιττας.

καί ιύχάριστον. Τό πρόγραμμα της νικάς. ιΟύ&αμού ή μονοτονία, άλλ'
σημερινής έορτής
μέ Ιδιαιτέραν ύπαμοιΙ&ή ατελεύτητος εικόνων,
έπιμέλειαν έξεπόνησε καί θέλει έ- χρωμάτων, σχημάτων. Δέν
μοί
κτελέσει ~ ύπό τήν αίγίδα πάν- ήρκει όλόικλη,ρον τό Αεξικόν τής
τοτε καί τήν καθοδήγησιν τών Δι- ΧρωματτΌλογίας διά τήν σπαττάλη-ν
οικήσεων τών Κυθηραϊκών Σωμα- τών ¡χρωμάτων καί τών αποχρώσετείων—τό Φυσιολατρικόν Τμήμα ων, τ ά όποια έσκόρπισεν έδώ ή
τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος, εις φύσις. Πού λευκάζουν οί βράχοι,
τό όποιον προσήκει νά έκφρασθή πού φαιοί, πού έρυθροί, κιαί κιερα
καί δημοσία έπαινος. Διότι πρα- μόχροες καί έρυθροιμέλανες. Καί
γματικά ιμοχθεΐ καί έργάζεται διά τό πράσινον σιιαιάλως έγκατετήν ψυχαγωγίαν τών
Κυθηρίων. σπαρμένον μεταξύ αύτών, είς παν©ά ό^ούσειζ Κυθηραϊκά Κάλλαν- τός είδους καί πάσης άποχρώσεως
δα, Τραγούδια, Μαντινάδες, Εμ- θάμνους καί δένδρα. Έ δ ώ μικρά
μετρα,
σατυρικά,
άπαγγελίας, κοιλάς, παρέκει,
κάτωθεν γέφυκλπ. Τά κορίτσια μας ένδεδυμένα ρας, Ιλιγγιώδεις χαρόδραι.
Καί
μέ σπαλέτα θά χορεύσουν καί θα πανταχού έγκατεσητα,ρμέναι οίκίτραγουδήσουν, έπίσης δέ έρασι- αι φαιδραί, λευκάζουσαι, οίχίαι
'Καί τ ώ ρ α κυρίες καί κύριοι
τέχναι συμπατριώται θά συνοδεύ- μέ φυσιογνωιμίαν άταράκτου γαλή
παρακαλώ, ν,ά μου 'έπιτρέψετε,
σουν μέ όργανα τους χορούς και νης καί αύτάρτ<ους ευτυχίας. Τό
νά έκψράσω τήν μεγάλην μου
τά τραγούδια των. Οί δύο λογο- φαιδρσν έ,πίνειον, τό Καψόίλι, τό
χαράν, διότι μεταξύ τών κατέχναι ιμας,
ό γνωστός Πάνος τόσον προσομοιοί^'ν
τά χωρίο
ΦύλΙλης καί ό πολλά υποσχόμενος τού κόλπου τής Νεσπόλεως καί
λών ευεργετών τής
πατρίδος
νέος 'μας Διονύσιος Κουλεντ ιανός τής νήσου Κάίπρι, ή πόλις ή αμας, 'έχω νά σας άνακοινώσω,
θά ιμας εί'πουν τά ιδικά των, μέ πλουμένη έπί τών φαιοπρασίνων
δτι προσετέθη καί νέος άκόπνεύμα και ιμέ σάτυρ<χν. Τό δλον ύψωμάτων, ό όρίζων ατέρμων, αΐ
μη πατριώτης,
του όποιου ή
πρόγραμμα θά μάς ψμχαγωγήση άτελεύτηιτοι άγροτικαί κατοικία*.
σταδιοδρομία· τιμα τό Κύθηρα
και θά μάς ξεκουράση, μέ την έ- Τά Κύθηρα είϊναι τό χάρμα τών
ΐκόν δνομα έδώ είς τήν Νέαν
νεργόν συμμε,τοχήν τοΰ ένθουσιώ- όφθαλιμών καί ή πανηγύρι ς έ νός ύΎόρκην.
δους συμπατριώτου Ευαγγέλου δαττιογράφου...» Έάν προσθέσωμεν
*Αφορμήν διά νά έκδηλωθή
Καδ'ιέρη. Αί Διοικήσεις τών Κυθ. είς δλα αύτά και τήν Χάριν καί
ποίος είναι ό πατριώτης αύτός
Σωματείων άποδίδουν ττολλήν ση Εύλογίαν τής ποοστάτιδός μας
£δωκε τό σχολ^ΐον Αιδαδίου.
μασίαν είς την έκτέλεσιν έορταί- «Παναγίας Μ υ ρ τ ι δ ι ω τ ί σ σ η ς » πρέΕΙς δλας τάς Κυθηραϊκάς άνύ?γ
ατικών καί ψυχαγωγικών έκδηλώ- πει νά εί'μεθα υπερήφανοι διά τήν
κας ^δωκε τό παρόν. Kai είς
σεων, διά νά μας δίδεται ή εύχά- Πατρίδα ¡μας κιαί νά ττροσερχώμετόν gpavov "περιθάλψεως. Kai
ριστος εύκαιρία τής άλληλογνωρι- θα ευλαβείς προσκυνηταί καί έπιείς τόν ίΐρανον του
Νοσοκομίας δλ«ν τών Κυθηρίων καί τής σκέπται, άλλά καί Μά προπαγανμείου κατά τρόιτον γενναιόφροπροαγωγής τών κοινωνικών σχέ- δίζωμεν ε'ι'ς τους φίλους μας νά
να. Καί είς πασαν περίπτωσιν
σεων καί δ ,σμών μεταξύ των. ''Εκ έπι σκεφθούν τον ΤόπΟν μας, όόπου έπρόκειτο διά τό καλόν
τών συγκεντρώσεων τούτων πολλά στις ^χει ήδη άναγνωρισθη παρά
της Πατρίδος. Λείπει 42 χρότά άξιιςίλογα όφέλη δύνανται νά τού Κιράτους ώς Τουριστικός.
Τ
νια άπό τό νησί. Ηλθε παιδάπροκύψουν, έπ' άγαθφ τής έν γέκι, Καί σήμερον £χει παιδί λίνει Κυθηραΐκής Κοινότητος. ΆνέΏς πρός τό θέμα τούτο, ας
Μ ε τ ά τ&ν λόγον τοΰ κ. Σι- t'-αθεν ε'»'ς τήν νήσον ¡μας έπιδιώγο μικρότερο άπό δ,τι ήταν ό
γίνουν πρωτοπόροι οί Νέοι μας.
μιτ,έκολου,
ήρχισεν
ό
χορύζ
ύίδιος όταν έμίσεψε. Τελειώσακονται καί μετά πολλής χαράς έτ Και τά Σωματεία μας, ένισχυόμε τό ίδιο σχολείο
καί μαζί π& χοίίς Αχούς πλήρους Ορχή- κτελουνται τοιαύται έορταστιί<αϊ μβνα άπό δλους τούς Κυθηραϊκούς
στρας
ή
ώΐΛ3κέι3ααις
παξενητευθήκαμε. ΟΙ πόθοι μας
συ/κεντρώσεις, χοιροί, πανηγύρια παράγοντας, ίδιαίτατα δέ άπό τό
καί οί καϋμοί μας εΐναι οί ί- ςΓ.τάθη μέ άδιάπΐωτον εύθυμί- καί γλέντια, τά όποΐα όλλως τε μέγα τέκνον τών Κυθήρων, τόν ΎΑποτελούν τήν ¡μονάδιικήν σχεί^όν πουργόν μας αξιότιμο ν
διοι. Καί σήμερον πού ήλθε η αν πέραν τοΰ μεσονυκτίου.
Κύριον
ψυχαγωγίαν τών κατοίκων. 'Α- Γρηγόίριον Κασιιμάτην, θέλουν ένάνά-γκη γιά τό σχολείο τοΟ χω
β . I. Φ .
σφαλώς δέ ή ψυχαγωγία άποτελεΐ τείνει τάς προσπαθ ίας των ώστε
σπουδαίο ν συντελεστών τής εύημε νά άξιολογηθή ΐή ¡Νήσος μας άπό
ρίας, παράλληλα ¡μέ τήν έργατικό πάσης πλευράς καί ιδία της Τουτητα ίχαί δραστηριότητα τών κα- ριστικής, μέ τήν ένεργόν συμπατοίκων. 'Επί τή ευκαιρία ταύτη ράστασιν τών τοπικών τουριστιπροσκαλούμεν τούς
άγαπητούς κών 'Οργανώσεων. Διά νά άναχαι
συμπατριώτας, δπως,
άψ* , ένός τισθή καί τό μέγα ρεύμα τής Μεπυκνώσουν τάς φάλαγγας τών Κ ν οίναστβυσ/ϊΛ»· τ « ' · λ ο ^ Χ — — > ·*
θηράύαών Σ ωματείων, έγγραφο μενοι ώς μίλη αύτών, άφ' έτέρου
Trie Ν ή σ ο υ
&ν
συμιμετέχουν είς
τάς έκδρομάς,
τάς διαλέξεις, τους χορούς καί συνεχισθή μέ τόν αυτόν ρυθμόν.
είς δλας τάς ¿«δηλώσεις τών Σω- Παρακοίλούμεν νά δεχθήτε τάς θερ
Ιματείων μας. Έπίσης αί έπισκέ- μάς εύχαριστίας τών Διοικήσεων
ψεις μας είς τήν Νήσον μας εί- τών Κυθηραϊκών Σωματείων, ώς
καί τους
ναι τοκτικώτε,ραι καί αϊ έπαφαί Επίσης εύχαριστούμεν
μας π ,ρισσότεραι. 'Αξίζει τόν κό- «αλούς φίλους τών Κυθηρίων οί
πον νά πηγαίνωμεν τακτικά είς όποιοι εύγενώς προσήλθον ώς συ.
τά Κύθηρα καί νά θεωροΰιμεν ώς τι νεορτασταί μας.
ιμιήν μας δτι είμεθα Κυθήριοι. Ι δού τί γράφει ό πολύς Γάλλος περιηγητής του προπαρελθάντος αΙώνος C A S T E L L A N διά τά Κύθηρα έν Ετει 1797: «Τά Κύθηρα
έχουν ύπνίρόχου γροΐφικότητος καί
καλλονής τοπεΐα, δμοια τών όποί
ων σπανίως κατά τάς άνά τόν κόΚοτά τό παρελθόν θέρος, <5}ρΙκετο πρός έηίσκεψιν τής πατρίδος καί τών έν- σμον περιηγήσεις μου συνήντησα»
τ ο κ α συγγενών της, ή έίκλεκτή κυρία Καλλιόπη Θεοδώρου ΨαροΟ, συνο- Ό δέ σχεδόν σύγχρονος του "Αγδευομένη καί <ϋττ'ό τήν ώραίαν βυγατέρα της Σοψίαν, προερχομένη άπό Τήν γλος περιηγητής καί
άρχαιολάγραφική ν πόλιν ΙΝνΕΚΕΙ. τής Αύστραλίας, βπου ό σύζυγός της κ. Θεόδωρος γος WHELER γράφει σχετικώς
Ψαρός μετά του άδελφοΟ του διατηίΟοΟν λαμπράς έργασίας. Ή έκλβκτή κυ- τά έξής περί Κυθήρων: «Αί φυ·
ρία ΨαροΟ περιηγήβη πολλά μέρη, τήςνήσου καθώς καί τής λοιπής Ελλάδος σικαί καλλοναί έν τφ έσωτερικιώ
χάριν άναψυιχής, άλλά καί διά νά δώση τήν εύκαιρίαν είς τήν χ^ριτωμένην τής Νήσου ταύτης ευρίσκονται είς
θυγατέρα της νά γνωρίση κάπως τήν πατρίδα τών γονέων της. Ώ ς γνω- πλήρη Αντίθεσιν
πρός τό τραχύ
στόν ό
κ. Θεόδωρος Ψαρός κατάγεται άπό τήν κοινότητα Μυλοποτάμου και άπότομον τοΰ έξωτερικού αύ.
καί Βιά τόν λόγον αύτόν ή κυρία καί ή θυγάτηρ του παρέμειναν περισσό- της». Τέλος ό 'Εμμανουήλ Αυκούτερον είς τό δροσόλουστον αύτό χωρίον. ΕΐΙς Μυλοπόταμον οί συγγενείς καί δηςί, διαπρεπής νοιμαμαθής καί λοοί οικογενειακοί φίλοι τής λαμπρδς οικογενείας έδέχβηοαν τήν κ. ΨαροΟ γοτέχνης — πατήρ τοΰ Ναυάρχου Ό υφυπουργός τών Οίκονομικών κ.
μετά μεγάλης χαράς, καί κατά τήν άναχώρηρΊν της διά τήν Αύστραλίαν καί 'Ακαδημαϊκού Στυλ. Α^αύδη Δημήτριος 'Αλιπράντης, τοΰ όποίου τό
προέπεμψαν αύτήν όμάδοκώς μέ έ*®ηίλώσεις συγκινήσεως. Τότε έλήφϊη καί — είς τάς σελίδας τού Ήιμερολο- ένδιο^ί'έρον διά τήν νήσον μας τόν άή άνωτέρω φωτογραφία. ΕΙς τό κέντρον διακρίνεται 6 έφημέριος Μυλοπο- γίου του κατά τήν άνέλκυσιν τών ναίδεικνύει άξιον τής εύγνωμοσύνης
τάμου αΐδεσυμώτατος "Εμμανουήλ Ζερδός. Δεξιά ιοΰ Ιερέως διακρίνεται ή άρχαιολογικών θησαυρών τών 'Αν- τών Κυθηρίων. 'Εκτός τών άλλων τά
κυρία ΨαροΟ, άριστερά αύτοΟ ή χαριτωμένη δεσποινίς Σοφία θ . ΨαροΟ καί τικυθήρων, έν έ'τει 1901, γράφει όποια ή νήσος όφείλει είς τόν κ. Ά Οπισθεν ό γνωστός λαγοεξολοβρευτΤις κ. Βασίλειος Ψοιοδς ή Σκουλάντρης. τά έξής διά τά Κύθηρα: «Πλανώ- λιπράντην, μερίιμνη τοΰ κ. υπουργού
Έπίρης διακρίνονται ό κ. Νίκος 'Ανδρόνικος, ό κ. Βασίλειος Βλαχογένης, μενος έπί τών έπάλξεων του Φρου- Ιδρύθη έσχάτως καί ή σχολή Ταπη6 κ. Θεόδωρος Στρατηγός, ή κυρία Χρυσάνθη Μεγαλοκον&μου, ό κ. "Αν- ρίου (Χώρας) άνερριχήθην έπί μι. τουργίας, ώ ς γράφο μεν είς
άλλην
δρέας

Ποτήρης καί άλλοι,

στήλην.
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ΚΥΘΗΡΑΙΚΛ ΠΕΝΘΗ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΕΑΣ — ΛΟΛΗΣ

ΕΥΓΕΠΕΙΣ KRI ΠΟΠΟΛΒΡΟΙ

Μ Ι Α ΕΠΙΣΤΟΛΉ ΕΙΔΙΚΟΥ

ΚΥΘΗΡΑ ΓΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

Τήν 17ην Ιανουαρίου,
έορτήν τοΟ
Α γ ί ο υ Αντωνίου ήγε τό όνομαστήρ ι ά της ή ώραιοτάτη δεσποινίς Ά ν ·
τωνία Ν, Στάθη ή 'Αράπη έξ "Ιψουϊτς της ΑύστροΛίας. Ή χαριτωμένη
κοπέλλα μέ τήν σπανίαν όμορφιάν καί
τ δ λαμπρών ήθος της, άιιοτελεΐ καμάρι δχι μόνον της οικογενείας της
άλλά δλων τών Κυβηρα'£ΐβών οικογενειών της ώραίας πόλεως του "Ιψουϊτς. Στέλλοντες τάς καλυτέρας εύχάς
μας διά τήν όνομαστικήν της έορτήν,
5ημοτιεύομεν και τήν φωτογραφίαν
της, τιμής ένεκεν, καί τήν διαδεβαιοΟμεν δτι τόσον ή οίκογένειά της δσον καί ή ί&ία βά μας μείνουν άξέχαστοι γιά πάντα.
ΤΟΥΛΑ I. ΚΑΣ1ΜΑΤΗ

ΕΙΣ

ΔΕΜΑΤΑ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Ή πολιτευτής Πειραιώς καί νήσων, αξιότιμος κυρία Θάλεια Πο
ταμιάνου,
έπί τή εύκαιρί<? τών
έορτών, απέστειλεν είς Αντικύθηρα μεγάλον άριθμόν άπ-ό δέματα
περιέχοντα χρησιμώτατον ίματίσμόν, πρός δωοεάν διανομίήν είς
τους κατοίκους. Είς άλας τάς οικογενείας τών Αντικυθήρων, εδόθη άνά εν τοιούτον δέμα, τό όποιον οί πτωχοί Άντικυθήριοι έδέ
χθησαν μέ μεγάλην χαράν.

ΟΙ κάτοικοι της νήσου 'Αντικύθηρα,
έκφράζουν θερμάς εύχαριστίας
«ρό·ς τήν άξιότιμον κυρίαν θάλειαν
Ποταμιάνου, ·5ιά τήν -πίρός αύτούς άποστολήν δεμάτων τά όποια περιεΐχον χ^ηαιμώτ^τα είδη Ιματισμού, τών
όποιων τόσην εΐχον άνάγκην. Ή εύγενική χερονόμία της άξιοτίμου κυρίας Ποταμιάνου μάς συνεκίνησεν όλους βαθύτατα και θά τήν ένθυμούμε&α πάντοτε μέ εάγνωμοσύνην.
Διά τούς κατοίκους "Αντικυι^ήρων
%0
Πρόεδρος τής Κοινότητος
ΣΠΥΡΟΣ ΧΑΡΧΑΑΑΚΗΣ

ΤΟΥ κ

ΕΥΧΑΙ

Π. K O P ß N A I O Y

Εις τους άγαττητούς μας ττατριώτες Αυστραλίας 'Αμερικής καί
όλου τοΰ έξωτερικοΰ, εύχομαι μέσα άττό την καρδιά μου εύτυχισμέ
νο καί χαρούμενο τό νέον ε τος
1958. Έσεϊς άγαττητοί ττατριώτες, σττως τό διεττίστωσα καί κατά τήν τελευταίαν ττεριοδείαν μου,
ιτοτέ δέν λησμονείτε την ττατρίδα.
'Αλλά νά ξέρετε ότι καί ή πατρίδα ττοτέ δεν σάς ξεχνά. Οί γονείς
σας, τά αδέλφια σας, οί συγγενείς σας καί ο» φίλοι σας σάς
εύχονται κάθε χαρά καί καλή ν έττιστροφήν κοντά μας. Οί γονε'ς
σας ζουν μέ αύτήν τήν έλττίδα, ότι γρήγορα θά γυρίσετε νά έορτά
σετ ε όλοι χαρούμενα τάς
αγίας
ήμέρας τών Χριστουγέννων. Αότο
καί σάς εύχομαι άττό καρδίας.
Π.!. Κ ΟΡΩΝΑΙΟΣ-ΠΟΥΛΑΚ Η Σ

ρανε οί εύγενικές: Μφίες τοΰ άρχοντολογίου τού Τσιρίγου; γιατί
δέν ήτανε μόνο δ χαμός ό δικός
μου που γι* αυτόν ήτανε τρομερός, αλλά καί ή μεγάλη του καί
άγιόετρειυτη άρρώστεια του — όπως είπαμε — έπασχε λέγανε οί
γιατροί άπό κάποιον στηθικόν κα
τάρρουν, πού πολλές φορές τοΰ
κοβότανε τελείως καί ή αναίπνοή
του τόσο, πού νόμιζες δτι δέν ζή
π-ειά. Καί θά εΐχε πεθάνει
άπό
π-ολύ ττρίιν, αν !δέν ήμουνα νά παραστέκω άττό ττάνω του και νά
φροντίζω γιά τήν ύίγεία του, πού
ήτανε πολύτιμη γιά μένα καί νά
ψάχνω νά τοΰ βρίσκω διάφορα για
τρικά βότανα που μοΰ συνιστούσαν οί παθοί, οί πρακτικοί γιοετροί καί οί έττοΕγγελματίες σ-π .τσέ
ρηδες. Άλλά έκεΐνο ττού τόν γλύτωνε περισσότερο από τις βρίσεις
της άρρωστειας του οώτή,ς ήτανε ενα βοτάνι, που δταν πήγαμε
στο Τσιρίγο, μας ¿σύστησε μιά
γρηούλα που τήν έλεγαν Σταμα.
τίνα άττό τήν ¿¡ριχοντική οίκογένεια τών Βενετσιάνων Τζέτζηδων.
"Ητανε γρα,ιμένη στα «ρχεια ώς
Σταματίνα ή ΕΙΡΗΝΗ ΤΖΞΤΖΟΥ
ΓΙΑΤΡΙΣΣΑ. Τό βότανο αύτό τό
εΤχε κληρονομήσει — δπως έλεγε
— σπως καί πολλά άλλα γιά διάφορες όίρρώστειες άπό τους προγόνους της που ζούσανε άττ' αυτά
ΰστερ' άττό τήν "Αλωση τής Κωνσταντινουττόλεως φτωχοί καί ρημαγμένοι, γυρίζοντας σ ' δλες TIC
πχϊλιτείες σάν γιατροί, όπου στό
τέλος καταφύγανε στό Τσιρίγο.
"Εγΐιναν νοικοκύρηδες καί πηίρ«νε
καί τή θέση; που τους άξιζε, σαν
άρχοντες πού ήτανε, διότι τους
αναγνωρίσανε τά μεγάλα τους καί
£ν!5οξα όφφίκιία οί Βενετσιάνοι.
Διυσταίχώς
όμως, ή σπουδαία
αυτή οΙκογένεια δπως έμαθα «ογότίερα ξηκλι^ίστηκε άπό τούς
κουρσάρους, καί αφήσανε
μόνο
τή μικρή αυτή Σταματίνα, άφοΰ
τής σακατέψανε τό ένα πόβι καί
τής ©γάλανε καί τό, ένα μάτι —
γιατί δέν μπορούσανε τόσο μικρή
νά τήν πάρουνε μαζί τους. — "Ενα άτιμο μέσον πού τό κάνανε σ'
δλα τά παιδιά γιά νά ,μίήν άφήσου
νε σέ άλλους κουρσάρους τήν έκμετάλλουση. — Τό βότανο τέλος
πάντων έκεΐνο πού έσωσε τόν π<χτέρα μου, ¿φύτρωνε στά βορεινά
μέρη τοΰ νησιού καί πήγαινα συχνά καί τό μάζευκχ μοναχή μου.
Αύτό ήτανεί ή αίτια ν' απομακρυνθώ άττό τή Χώρα καί νά πάθω έκείνη τή συμφορά ιτού θά σάς διηγηθώ παρακάτω.
(Συνεχίζεται)
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Τό νέον κυθηραϊκόν βιβλίον «"Από
τήν παλαιά καί σύγχρονη Κυβ^ραϊκη
ζωή, θρύλοι, παραδόσεις καί χρονικά
του Κυθηραϊκου ΛαοΟ» του κ. ΊωάνΠ. Κατιμάτη δημΟ&ιδασκάλου κύκλο
φορεί εύρέως «αϊ £γινε δεκτδν μετβ
ζωηροΟ ένδιαφφοντος παρά τών <Άναγνωστών αύτοΰ Κυβηρίων καί μη
έν τε τώ "Εσωτερική καί τώ Έ ξ ω .
τερικφ . 'Αποτελείται άπό 350 σελίδας καί κοσμείται μέ 47 Κυθηραϊκάς
εΙκόνας. Κατά κοινήν δέ όμολογίαν
πρέπει νά γίνη. πνευματικός .σύντροφος κάθε
Κυβηραΐκής
οικογενείας
καί
πνευματική
κιλτρονομία
τών
Κυθηοίων
γονέων
πρός
τά
τέ.
κνα των.
Πωλείται έν 'Αθήναις είς
τά
βιδλιοπωλε'α
'Ελευθερουδάκη
(Πλατεία Συντάγματος),
Κολλάρου
(όδός ΣτσίδΙου)
καί Προβελεγγίου
( Γ ' Σεπτεμφίου). ΕΙς Πειραιά είς
τά γροβφεΐα
τής «ΚυΘηραϊκής Ά .
δελφότητος Πειραιώς — 'Αθηνών».

Κύριε Διευθυντά,
Δεν ξέρω γιοοτί θέλω νά φυτρώνω έκεΐ που δέν μέ σπέρνουν κοττά
τήν κοινήν εκφροοσιν και νά ανακατώνομαι ίΐίς τά οικογενειακά (τά
κυνηγετ ικά έννοεΐται) αγαπητών
καί στενών φίλων μου, μόνον καί
μόνον διότι, ιμπρικοί αττ' αυτούς,
εγιναν στενός κορσές, κατά τό δή
λεγόμενσν, διαφόρων
μοχθηρών
καί ζηιλιάρηδων Ανθρώπων.
'Εννοώ, κύριε Διευθυντά, τό κυνηγετικό ν πάθημα τού φίλου Ά,ντζόλου Κασιμάτη εις τήν Χώραν.
'Εσκότωσε ό κ αϋμένος κ Γ αύτός
ενα λαγό είς δλην του τήν ζωην
και λύσσαξαν γιά νά του τόν Φ«νε. Καί αυτό μεν δέν τό πέτυχαν,
διότι είχε -πολύ γερά δόντια, δσο
γι' αύτό, άλλο αικόμη καί σήμερα,
καί ούτό εΤναι που π·ειράζει έμενα
περισσότερον, δέν έπαυσαν νά τοΰ
ψάλλουν τόν ανοΐβίαλλόίμεινον, μέ το
μακρύ του ό ένας καί μέ τό κοντό του ό άλος. Καί άρχισε ό ενα ς
δτι το«1 τόν σκότωσε ό <Νΐκος ό
Μαραγκός, ό άλλο^ οτι ό λαγός
ήτο ν στραβός, δτι ήτο γέρος καί
δέν μπορούσε νά τρέχη γρήγορα,
άλλος δτι τόν ¿/δολοφόνησε μέσα
είς τήν κβιμητέα της τρύπας της
'ΑΙβολάδας, καί Κύριος οΐδε πόσα
άλλα. Τώρα ή αλήθεια είναι δτι
φταίει κι' αύτός ό ευλογημένος λίγο. Δέν εΰρήκε οΐίτε μία λέξι νά
διαμαρτυρηθη είς όσα τοΰ ψάλλουν, παρά ή σιωπή μου είς άπάντησίν των, καί τό στερεότυπΟν ιταλικό^ ρητόν Λάσα ντε κάν
τα (άς τους νά λέν^ι) τοΰ μακαρίτη τοΰ Δημητράκη του Γαλάνη,
καί ή Τσιριγώτικη τταροιμία «ας
Λλέθη ό μύλος καί ας μουγκρίζει
ή γραία...»
Ναι άλλά έτσι έμεινε αναπάντητος καί άλλη του ττολαιά κυνηγετική ιστορία., κοπτά τήν πρώτην
ταυ κυνηγετική/ έξόρμησιν κ·αί άπό κει πήραν Αέρα καί προσποίβούν καί σήμερον νά τόν θίξουν οί
μοχθηροί συνάδελφοι. Τότε, δπως
έλεγαν, (άλλά χρειάζεται πατριδο
γραφία, γιά νά ιταρακολουθήση
κανείς τήν πόρείαν), άνεχώρησε
άπό τό σπίτι του, μέ τις φλασκέτες του γεμάτες μπαρουτόσκαγα, ή
μέραν πειράματος, έπηγε είς τις
Ράχες, πέρασε τις Σπηλιές, τό Λαγ
κάδι τής 'Αγ Σοφίας (τής Κυριάκου
λοΟς) ανέδη είς τό Διανισκάρι
καί τό Χαλκό, έγύρισε είς τόν
Κάλαμο, ξαναπέρασε είς τά Ξερονιάμοοτα, έκαδάλησε τό βουνό τών
'Αγ. Άϊκινδύνων, έραβόλησ.-:,. από
τό Φυρόϊ είς τό Λαγκάδι, '¿·
σχίσε τό Μανιτοχώρι,
άνέβη
τό άπόγευμα ττλέον είς τοΰ
Λιονη καί διά τής Ψαρής έπηγε
τό δράδυ είς τό σπίτι του μέ έ/α
ορτύκι καί άδειες τελείως τις
φλασκέτες. Καί τόϊτε -πάλιν μιλιά
είς όλα «ύτά τά τερατώδη ψέμματα. 'Αλλά μήτπως καί τήν άλιευτικίήν του έμπειρίαν, της ¿ποίας μάλιστα εχω καί έγώ πεϊραν,
όχι όμως πικράν, άλλά άντιθέτως
γευθείς, κάποτε τοΰ καρποΰ της,
δέν προσεπ·άθησαν αί 'ίδιοι πάντα
μοχθηροί νά Αμαυρώσουν; Θυμούμαι τελευταΐον μόνον δίστιχον κάΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ

ΑΓΟΡΑ

Ή διά τήν Sηιv 'Ιανουαρίου έξαγγελθεισα φιλανδρωπ-ική άγορά,
ύπέρ τής άνεγέρσεως τοΰ ιερού
ναού κΜυρτιδιωτίσσης» Νέου Φαλήρου, άνεβλήθη διά λόγους τεχνι
κους, και θά διεξαχθή τήν 2θήν
"Απριλίου 1958 ίΚυριακήν τοΰ Θωμά, είς τάς αίθούσας της Ραλλείου ¡Παιδαγωγικής 'Ακαδημίας
Πειραιώς. Τιμή είσιτηρίο,υ ώρίσθη
είς δρχ. 5. Συνιοτώμεν πρός τους
συμπΌττριώτας μας τήν ένίσχυσιν
έορτης καί τήν συμμεποχήν είς
Πλήρης ένδιαφέροντος έκυκλο. αυτήν, χάριν τοΰ έπιδιωκομένου ίφόρησεν κατ' αύτάς είς ώραιοτά- εροΰ σκοπού.
την έκδοσιν ό ττέμπτος τόμος, των
έντιπτώσεων τοΰ πρώην υπουργοί Α Λ Λ Η Λ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α
κ. Δημητρίου Γ. Μαρσέλλου άπό
Κυρίαν ΠΗΝΕΛΟΠΗΝ Ν. ΓΙAAOVτάς άνά τόν κόσμον π-εριηγήσεις ΣΗ, Ν. Άλικαρνασόν, Κρήτης: Συντου. Τό |6ι6λίον κοσμείται μέ πολ δρομή, σας έλήφβη.
Εύχαριστορμεν
λάς ώραιοτάτας φωτογραφίας άπό δερμώς.
τ(ήν Αΰστρολίαν, Ίαπιωνίαν, Μέσην
Κύριον ΣΠΥΡΟΝ Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ,
Άνατολήν καί Εύρώπην καί προ- είς SOUTH BEND INDIANA 'Αμεριλογίζεται δεόντως άπό τόν γνω- κής: 'Επιστολή σας έλήφθη, καθώς
στόν όμιλον των Παταριανών Ζα- καί ή πολύτιμος συνδρομή πού είχαχαράτου.
τε τήν καλωσύνην νά στείλετε είς έΕις τόν άειθαλή άγαττητόν μας νίσχυσιν της Εφημερίδος μας. Δέν εύφίλον συγγραφέα κ. Δημ. Μαρ- ρίσκομεν λόγους νά σας ευχαριστήσέλλον, εύχάμεθα νά μάς δώση συν σαμε ν, τόσον διά τήν ύποστήρι£ίν σας,
ταμα είίς κομψόν τόιμον καί τάς δσον καί διά τάς καλάς σας έκφράέκ της Σελήνης ιέντνπώσεις του. σεις σχετικώς μέ τήν πατριωτικήν μας
Διότι
άφοΰ έξήντλησε πλήρως προσπώθειαν. Τά αίσθήματά σας μάς
τάς έπί της υδρογείου περιηγή- συγκινούν καί, σάς εύχόμε&α σύντο·
σεις ¿επισκεφθείς πάσαν χώραν μον έχιττλήρωσιν τοΟ πόβου τής επικαί πόλιν της ίΓής, βά ένεργήση στροφής σας είς τήν dr/απημένην παάσφαλως τώρα ικαι ταξίδι είς τό τρίδα, ή όποία πάντοτε §χει άνάγκην
διάστημα. Τόν φθονοΟμεν!
τής παρουσίας τών έπιλέκτων τέκνων
'Υπεύθυνοι συμφώνως τώ Νόμψ
Διευθυντής: ΙΏΑΝΜΗΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Δεξαμενής 17, Παλαιόν Φάληρον
Τυπογραφείου :
Σπ. Τελώνης, Ροστοβίου 12
|

—Τήν 31 ην Δεκεμβρίου άφίκετο άερσποριχώς έκ Μπάντεμπεργκ τής Αύστραλίας, ή χαριτωμένη
δεσποινίς
Σταματική
Θεοδώρου
Πετροχείλου,
συνοδευομένη καΐ dntó τήν μικράν ά,'δελφήν της Πασχαλιά. ΒΙς τό άερο.
διρόμιον 'Αθηνών τήν Οπεδέχ&ησαν ó
άδελψός της κ. Μάρκος θ . Πετρόχειλος, ol ¿ξάδελφοί της Δημήτριος Α.
Πετρόχειλος
και Δημήτριος Μ. Πετρόχειλος, ό κύριος xial ή κυρία Ί ωάν. Κασιμάτη καΐ άλλοι. Ή δεσποινίς Σταματική Πετροχείλου θά παρα.
μείνη είς τήν πατρίδα έπΐ έ' Τάμηνον,
ήλι3ε &έ πρός άναψυχήν καί διά νά
εύχαριστήση καί τόν
πάππον της,
γνωστόν
ποράγοντα
Φρατσίων κ.
Μάρκον θ . Πετρόχειλον καί τούς λοι
πού ς συγγενείς της.

TOO ι ας ρίμας, έκτος έάν ή τταμιταλαιότης μου ήμόλυνε την μνήμην
μου, και δεν έττρόκειτο ττερϊ αυτού, ιτού τ©0 έλεγαν.
«Και ofXot μου το είπανε, έκτος
(και κάνω λάθη,
'ένα. γυλάκι μ ο ν α χ ά ττώς
( σ τ ό καλάθι».

εΐχε

Γι' αυτό άκριόώς κ. Διευθυντά,
προτείνω, καί ιτρέττει ¡και σεις νά
βοηθήσετε σ' οούτό, το κατά δύναμιν, διά τον λάγον ιτού θά πώ
τταραχάιτω, νά γίνη μιά έπιτροττη
έλεγχου, ενα Συμβούλιον επί Ανωτάτου έττιττέδαυ δ)μως, ό-ττως εΤνε ή καθιερωμένη σήμερον διεθνώς
εκίφρασις, τό όποιον νά εχη δικαιώματα
Πιναχρίσεως,
έξετάσεως
μαρτύρων, νά κάνη αυτοψίας, και
νεκροψίας Ακόμη έν άνάγκη είς τά
θηράματα, και νά έκδίδη άιτοφάσεις, αί όποια ι νά έττέχουν βέσιν
π ι στσττο ι ητ i'coO, άκρι!&ώς δπως
συμβαίνει μέ τάς λεγσμένας «Τρα
ττέζας Άσιφάλείας» ίίς τάς χώρας
ιτού κατασκευάζουν δττλα, αί όττοιαι Τράττεζαι υποχρεούνται μέ ύδραΛικόν ττίεστήριον νά έλέγχουν
τήν άντοιχήν τών οπλών, έκδίδουσαι κατόπιν πιστοποιητικαν δι4 έκαστον.

—Τήν 10ην 'Ιανουαρίου άφίκετο ά.
εραποριιχώς έκ Τασμανίας της Αύστραλίας ό γνωστός μεγαλοεπιχειρηματίας κ. Αντώνιος Γ. Κασιμάτης,
•συνοδευόμενος καί άπό τόν έκλεχιτόν
υίόν του κ. Γεώργιον Α. Κασιμάτην,
σττουδαατήν. Ό κ. Κ^σιμάτης θά παραμείνω εις τήν πατρίδα άρκετάς έεΟομάδας, χάριν άναψυχής καί δια
νά έπισκεψθή τους συγγενείς καί φίλους του.
Π,:ό ς πάντας τούς άφιχθέντας εύχόμεθα εύχάριστον τήν ένταΰθα παραμονήν.

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

Κ Α Λ Ο Μ Ο Ι Ρ Α Ε. Κ Α Ν Ε Λ Α

'Ιερεύς

—
Άπεβίωσεν είς Πειραιά καί
δεύθη μέ έκδηλώσείς βαθύτατης ^
πης, ή έκ Καραδά καταγόμενη ö#!
ηατριώτις Καλομοίρα Εύαγγέλου K«
νέλλη, έ'τών 73. Ή έκλιποϋσα δ ι ε #
νετο διά τήν καλωσύνην, την εϋϊ*
νειαν καί τά Ανθρωπιστικά της alcrW
ματα καί ήτο
ϋπάϊειγμα στοργι*?
μητρός. Καί άκριδώς ενεκα των Λ^·
λών αρετών της έξετιμάτο μεγάλ^
άπό τήν κοινωνίαν καί ό θάνατός
προεκάλεσε μεγάλην λόπην είς δθ<&
τήν ¿γνώρισαν. Πρός τά τέκνα
καί Ιδιαιτέρως πρός τόν φίλίτ<#
μας υίόν της κ. Κωνσταντίνο ν Kotv^'
λην, ώς καί πρός τούς λοιπούς 0<?ϊ'
γενείς της έκφράζομεν θερμά συλ^"
πητήρια.

Πλήρης ήμερων
έξεδήμησεν
εις
Κύριον καί έκηΰεύ&η άπό τόν Ιερόν
ναόν τοΰ «Σωτηιρος Χρίστου» Λειδαδίου, 5 γνω-ττός Ιερεύς Σπυρίδων Καλ
λίγερος έ'τών 83. Ή κηδεία του έ.
γένετο πάνδημος. ΉκολούΟησαν αύτήν δχι μόνον οί κάτοικοι Λειδαδίου
τών ¿ποίων έπί σειράν έτών ύτιηρξεν
6 πνευματικός πατήρ άλλά καί πολυόιρ-ιθιμοι συμπατριόοιται έκ
Χώρας
καί πολλών χωρίων, διότι παντοΟ είχε στενούς φίλους ό μεταστάς καί γενική ήτο ή έίκτίμησις πρός τάς άρετάς πού τόν έΐκόσμουν κοΛ" δλον τόν
βίον του. Ε'ς τήν νεκρωσιμον άκολου.
θίαν προίστη ό Σε&ασμιώτατος Μη-

MAF'H Β Α Μ Β Α Κ Α Ρ Η
Άπεδίωσεν καί ¿κηδεΟθη είς Π£Ρ
ραιά ή άξιοσέδαστος
οίκοδέσποί^
της παλαιάς έποχής Μα^>ή Βαμδοκό'
ρη, καταγομένη έκ Ποταμού, τό γέν<*
Άλιφιέρη, έτών 72.
Ή μεταστδ®5
διήνυσεν τόν βίον αύτής ¡διακρινομ^
διά τήν καλωσύνην της καί τήν ΧΡ*"
στιανιχήν της φιλανθρωπίαν, δ ε ί Υ ^
το τής όποιας ε&ωσεν πολλάκις, ΙδίΙ
κατά τήν περίοδο ν της κατοχής, ^
πότε είς τό σπίτι της πολλοί εδρ**
άσυλον. Παρ' δλην τήν προσπάθεια
τών ιατρών καί τάς περιποιήσεις ^
τέκνων της ύπέκυψεν υστέρα άπό Ρ®"
κροχρόνιον άσθένειαν. Πλήβος
γενών καί φίλων συνώδευσεν τ α ύ ^
μέ,χρι της τελευταίας .της κατοικώ
καί άττέδωσεν τόν Οστατον φόρον ^

'Βλττίΐζω λοπτόν δτι και σεις κ.
Διευθυντά, ώς Αμέσως ένδιαφερόμενος νά συνΤίίλέσητε εϊς τήν 'ίδρνσίν της ώς άνω Έττιτροττής, ¡
διότι μόνον ετσι θ' ατταλλαγώμεν
τό ταχύτεραν, άττό αύτούς τους
δολιοφθορεΐς της κυνηγετικής άλη
θείας..
Πα,οηκολουθησα
και γιά σας
τόν θόρυ&αν και την ταροοχήν αυτών τών μοχβη,ρων, δταν επεσεν
ώς 6όμδα έτπΐόίνω των ó αριθμός
τών 15 τρουλίδων σας εφέτος είς
τή,ν Βρουλέαν. Αμέσως άρχισαν
νά καταψάνουν ai ειδήσεις, μέ κσ
τεδασμένόυς τους αριθμούς, σάν
τήν θερμοκρασία, τήν έπομένη 13
τήιν άλλην 1 1 και μέ διάθεσιν νά
π-άνε καί ύπό τό μηδέν. Ή όργή
μου όμως έκορυψώβη, όταν Ενας
έδώ τολμηρός πτολύ, προσεπάθει
νά μέ π-είση δτι ήσαν μόνον 6
Δεν μπόρεσα: νά συγκρατηθώ
άφου τόν ϋ&ρισα όσο μπορούσα
ιτ.τρισσότερον, ήρχισε νά προσπαθή νά
τρόπον συμδιίβίασμοΟ.
Καί τόν ηΟρε. 'Εδέχθη, δτι ιτράγμοοτι %ταν 15 ή τροωλίδες, άλλά εξ μόνον ήσαν αί σκοτωθεΐσαι
μέ τό πρώτον ντουμπλέ. Ταϊς άλλαις δτι της έσκότωσε είς τό βουνό μία μία. Τόν συνεχώρησα φυσικά, άλλά έπ-ιμένω όμως άκόμη,
ίδίω,ς γιά τόν κίοοϋμένο τόν "Αντζολο, είς την σύσταση/ της έπιτροπης οίνωτάτου έπιττέδου, προ
σφέρομαι δε νά τταραστώ καί ώς
μάρτυς υπερασπίσεως, ¿»ν παραστή Ανάγκη, διά νά καταθέσω, ώς
έππμύθισν το£ παρόντος σημειώματος μου, δτι ίϊΤναι τόσον ψευδή
τά λεχθέντα διά τόν πρώτον, δσον άληθής είναι ό άριθμός τών
τρουλίδων τθΰ δευτέρου, έπωφελού
μαι δέ σήμερον της ευκαιρίας νά
διαδηλώσω τήν φιλαλήθΙειαν και
τήν άκραν έκτίμησίν μου προς τή,ν
κννηγετικήν έμττειρίαν καί Ικανότητα ,άμφοτέρων.
Ο

ΝΕΟΣ

ΠΑΜΠΑΛΑΙΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Κατόπιν έπιτυχών έξ,ετ-:7εων ένώπιον του 'Αρείου Πάγου, έλαβεν τήν
ά!ειαν τοϋ δικηγορεΐν είς Πειραιά
καί '/Οήνας, ό νεαρός έπιστήμων κ.
'Ιωάννης Μ. Βούρτσης, άνεψιός τοι>
ηροίδρου τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος καί γνωστού δικηγόρου κ. Θεοδώρου Άρχοντούλη..
Πρός τόν νέον μας δικηγόρο ν του
όποίου* γνωστή είναι ή εύρεϊα κατάρτϋαις, καί τό άριστον ήθος, εύχόμεθα λαμπράν σταιΠ'ιοδρομίαν.

ΝΕΟΣ

ΕΠΙΣΤΊϊΜΩΝ

Ό νεαρός συμπατριώτης χ.. Ζαχαρίας Ί ω ά ν . Τριφύλλης, κατόπιν έπιτυχών έξετάσεων είς τήν άνωτάτην
σχολή ν του 'Εθνικού Μετσοδείου Πολυτεχνείου, ίλα&ε τό πτυχίον τοΟ πολιτικού Μηχανικού. Πρός τόν έκλε.
κτόν νέον μέ τό άριστον ήθος καί τήν
εύρε'αν μόρφωσιν, εύχόμεθα λαμπράν
σταδιοδρομίαν.

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ ΗΡΙΟΝ
Τήν άγαπητήν μας ¿^νεψιάν καί έ·
ξαδέλφην Σταυρούλαν I. ΜουλοΟ, λαSoGaav τό πτυχίον τής
'Ιατρικής
Σχολής, θερμώς συγχαί^ομεν, εύχόμενοι καλήν στάδ'ιοδρομίαν.
ΟΙκογένεια ΑΘΑΝ. ΜΟΥΛΟΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
Ν Ι Κ Η Τ Α 17 - Τηλ. 471-092
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ .

της, ώς εΙά3ε καί ύμεϊς.

Κον Π,ΑΝΑΓΙΛΤΗΝ ΣΟΥΡΗΝ,
ε'.ς
θάσον: Συνδρομή σας έλήφβη, εύχαριστοΰμεν θερμώς.
Κον ΑΝΤΩΝΙΟΝ Α. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ είς Ν. Ύ6ρκην: Συνδρομή σας
έλή^Φη μέσφ τοΟ άντιπροσώπου μας
ΠΑΝΤΟΠβΛΕΙΟΝ
!| κ. θ . 1. Φατσέα. Εύχαρνττοϋμεν θερμώς.
Κον
IÄAiNNHN Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΝ,
OTE Μυτιλήνης: Συνδρομαί σας έΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 34 - ΑΘΗΝΑΙ ¡| λήφϊησαν. ΕύχαριστοΟμεν θερμώς.

ΚΟΣΜΑ ΚΑΣΤΡΙΙΟΥ ||
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I
Τπλ. 55-144
I
1
'Εκλεκτά
Κυ&πραϊκά
j!
?
Προϊόντα.
¡[
2 "Ελα ι ©ν — Μέλι — Τυρί —
>
Φασκόμηλο ν.
'!
*
"Ολα νέας έοοδείας
¡|

ΑΛΕΚΟΣ fl. ΚΟΗΤΑΞΗΣ
Δικηγόρΰς

ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ

• Πανεΐΐΐστημδου 46
Τηλ. 616-332

ΖΠΥΡΙΛΩΝ Α. ΛΟΥΡΑΝΔΟΧ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΕΠΑΝΟΡΟΩΣΙΣ
Είς τό ΰττ' άριδμ. 204 τής 30ής
"Οκτωβρίου 1957 φύλλον τής «Κυ
βηραϊκής Δράσεις», έδημοσιευθησαν τά ονόματα τών ευγενών δωρητών 'Αμερικής ύττέρ τοΰ Λιμεν<5&ραχίονος 'Αγίας Πελαχίας. Έττειδή ό μ ω ς εις τό δημοσίευμα έκείνο έγένοντο μερικά σφάλματα,
έττοναλσμβάναμεν

τήν δ η μ ο σ ί ε υ σ ι ν

μέ τά (5χρι 6ή ττοσά τών ονομάτων,
είς τά όττοΤα έ,σημειώθησαν τά
Χάβη είς τήν τρώτην Βημοσίευσιν.
Μηνάς Θ. Πανάρετος ττροσέφερεν
δΰλλάρια 100. Μαρία I. Μέντη 15
'Ανδρέας Π. Στάθης 50. Αρετή
Χρ. Σονρή ε!ς μνήμην Μηνά Τζωρ
τζοττούλου 10. Παϊναγιώτης Έμμ.
Ανδρόνικος 10. Ιωάννης καί Στα
ματ ίνα Ψωμά, έξ "Ανδρου δραχμάς 1.660,
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Σέ λιγώτερο άπό
μιά ώρα
χάρις
στά τέλεια
ΜΕΟΥ ΤΥΠΟΥ μηχανήιματά μας:
«I Καθάρισμα ΣΤΕΓΝΟ αύτάματο, μέ άψογο σιθέρωμα καί χωρίς πιά φθορές.
• 'Απόλυτο ξελέκιασμα φρούτου- αίματος, κρασιού, έλαιοχίρώματος κ.λ.π. μέ είδικά έπιστημονικά ίδ ιοσκευάσμιοίτα.
Φ Βαφές γνήσιες Γερμανικές Ανεξίτηλες.
• Παραλαβή κο»\ ηαράδοσις
κατ' οίκον τηλεφωνικώς.
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ΠΛΟΥΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΥΚΟΛΙΑΙ
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ΟΙΚΟΣ

Τ Η Λ . 873-751

ΟΛΩΝ

ΤΩΝ

ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ..
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«ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ.
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ΚΥΘΗΡΑ, ÎTABM0Î ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ

ΑΙ Α Π Ο Ψ Ε Ι Σ Μ Α Σ

Τού κ. ΑΝιΔίΡΕΑ I. ΓΑΒΡ ΙΛΗ
'Απέναντι στόν
Βατικιώτίκο
κόλπο άνοίγεται ή θάλασσα πλατειά και σε μερικά μίλια άπόστα
ση πρός τά νότια καί λίγο δυτικά
άρχίζεα τό Τσιρίγο. Τό σχήμα
του μακρόστενο και τοποθετημένο
σχεδόν σέ κατηύθυνση άκριβή σε
σχεσι μέ τά σημεία τού όρίζοντα
δηλώνει χωρίς δυσκολία, πώς και
τό νησί αύτό κάποτε, στά πανάρχαια χρόνια, όταν ολόκληρος ό
χώρος τού Αιγαίου δέν εΐχε τήν
σημερινή του μορφή, άλλά τή θέσιη του ύγροΟ στοιχείου τήν κάτεχε κάποια ξηρά, θά ήταν ένωμένο
μέ την γνωστή σέ (μάς ηπειρωτική
Ελλάδα καί θά άποτελούσε μια
συνέχεια στέρεη,ς γής, που τό τελευταίο άκρο της θάπρ,πε νά ψτά
νη μέχρι τήν ΚρηΤτη περίπου. "Ετσι καθώς βρίσκουμε σήμερα τοποθετημένο τό νησι καταλαβαίνου
με εύκολα τήν πιο πάνω διαπίστωσι «αί άξίζει νά σημειώσουμε,
-πώς, αν φανταστούμε ενα δρόμο
νά ξεκινάη άπό τό κέντρο της ηπειρωτικής 'Ελλάδος, άπό τήν 'Αθήνα, δς πούμε, καί διασχίζοντας
τό άνατολικό πλευρό τής Πελοπον
νήσου, νά φτάνη κάτω μέχρι τήν
Κρήτη και άπό έκεΐ πρός τόν Νο
τιά μέχρι τά αιγυπτιακά παράλια,
πώς ό δρόμος αύτος πρέπει νά
περνάη πάνω άπό τά ¡Κύθηρα. "Ετσι γίνεται φανερό μέ τήν πρώτη
κιόλας ματιά, πώς τό νησί βρίσκε
ται στο μέσο περίπου του δρόμου
ηπειρωτικής Ελλάδος
καί Κρήτης.

ΕΥΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΙΑ
Εΐνα, γνωστοί
coi ύττηρεσίαι
Οποιας το Γυμνάσιον ΚυβήΓ
f ? V ^Ρ^έφερεν εις τήν νήσον άcf
'«ρυσεώς του. Έκατοντάδες άττοφοίτων έτράπησαν -προς
Επαγγέλματα, κατέθ έ σ ε ' ζ και δι έ™νΓ
ρεψαν παντοιοτρόπως τόσον είς
° * σωτ εριχον Της Ελλάδος δσον
Κα έ ν
έξωτερικώ.
.
δμως,
μετρούνται

των έποτττικών μέσων δια τή,ν διδασκαλίαν των Φυσικών, των Μαθηματικών, της Γεωγραφίας και
της Ιστορίας. Τό Σχολικόν Ταμεΐον δεν έτταρΚίί» δια νά κάλυψη
δλας τάς άνάγκας, διότι οί -πόροι
του είναι ιτεριωρισμένοι, κυρίως
διότι -πάντοτε μεγάλος αριθμός
μαθητών οί όττοΐοι εΐναι άποροι
απαλλάσσονται της πρός αυτό εισφοράς. 'Νομίζρμεν δτι βλοι οί
Κυθήριοι,
και περισσότερον οί
¿ Τ - λ α ""Κ
«εινοι έκ των άττοφοίτων του Γυ- φοιτήσοντ^ς εις τό Γυμνάσιον και
ανόσιου μας, 0 ί ¿^Τοι, μνήμονες εις τά διάφορα σχολεία της -περι""Ι ζ ΊΓΟογ
_Λ
'_ _
- φερείας τον, όφείλουν νά ένθυμούν
S j t yιατος,
ï ^ - ηθέλησαν
^εΡΥεσίας
τοΟ
νά έκ&ηλώται και νά συνδράμουν τά πνευμαν
J T , ™1> εύγνωμοσύνην των, νά ά- τικά κέντρα τά όττοϊα τους ώσουν
™>δωσουν
•"οδώσουν εν τι ν ι μέτρφ τά όψει- ττλισαν διά τον δύσκολον αγώνα
λομενα^ τροφεία, έρχρμενοι άρω- της ζωής. Έάν θέλωμεν κιοινωνίαν
roi toy Γυμνασίου είς τάς διαφό- καλυτέραν -πρέττει νά στρέψωμεν
^υς αναγκας του. Και Εχει -πλεϊ- την -προσΟχήν μας ε* ς τά σχολεία.
αναγκας τό Γυμνάσιον ΚυΚα, πρώτον μεταξύ αύτών εις τό
^Pwv. Στερεί™. - α Γ λ
ι
ϊται των άπαραιτήτ I Γυμνάσιόν μας.

τα: ¡ή θέσι τού νησιού τών Κυθήρων μέσα στό Αίγαΐο, ή Ομηρική
παράδασι καί ή λατρεία τής 'Αφροδίτης. 'Από αύτά θά έξετάσου
με τό καθένα +- ξεχωριστά.
* *

Καί πρώτα πρώτα ή θέσι τοΰ
Τσιρίγου: εΤναι σ ' δΐλους γνωστό,
οτι στήν Κρήτη κατά τήν διάρκεια
της τρίτης και της δεύτερης χιλιετηρίδας πρίν άπό τόν Χριστό ήκμασε ένας πολύ μεγάλος πολιτισμός, πού ¡μέ τόν καιρό ή δύναμί
του στάθηκε τόσο πλατειά, ώστε
κατάφερε ν' άπλωθή καί νά κωριαρ
χήίση σ' όλα τό Αίγαΐο καί πέρα
άπό αύτό στήν περιοχή τής 'Ανατολικής καί της κεντρικής Μεσογείου. Ό -πολιτισμός αύτός, που
μά·] εΤναι γνωστός μέ τό δνομα των παρελθόντα Νοέμδ,ριον άνεχώρησαν Αεροπορικώς είς Αύστραλίαν ά ρ Ιμινωϊκός, ήταν κατά 6άσι πολιτι- κετοί συ-μ.πατριΟται, συνοδευόμενοι άπό τάς εύχάς σ υ γ γ ε ν ώ ν καί φίλων. Ή
σμός θαλασσινός. Με τά καράβια Ανωτέρω φ-ωτογίραφία έλήφθη είς τό ά ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο ν τών Αθηνών ολίγον πρό
τους οί Μινωιτες έφταναν καί στά της άπογειώσεως τοΰ άεροπλάνου. Έ κ δεξιών π^ός τά άριστερά διακρίνονπιό απόμακρα γιά τήν έποιχή έ- ται, ή οικογένεια τοΟ κ. Θεοδώρου Έιμ. Μεγαλοκονόμου, έκ του χωρίου
κι ιίνη μέρη καί ώργωναν όλόικληρο Κάλαμος, ή όποια μετέδη είς Καρίντα τη ς Ν. Ν. Ούαλίας, ό κ. Παναγιώτης
τό ΑίγαΤο φέροντας τά προϊόντα Καρύβης μετά της κυρίας του Εχοντες είς τό μέσον τόν άδελφόν της κυρίας
τού πολιτισμού τους σέ κάθε χώρα Καρΰδη χ. Βασίλειον Μαλανον, άπαντες έκ Μυλοποτάμου, καί ό κ. Νικόγύρω άπό αύτό. Κατά τήν διάρ- λαος ΚασιμάίΤης, έκ τοΟ χωρίου Κεραμουτό. Τό ζεύγος Καρΰδη μετέδη είς
κεια δμως τής δεύτερης χιλιετηρί Μπ,ρίσμπαν, πλησίον τών τέκνων του, ένώ ό κ. Μαλάνος συνώδευσεν αύτό
Κατά τάς άρχάς του παρελθόντος θέρους, άφίκετο χάιαιν άναψυχής ό έικλε
δας, κάπου γύρω άπό τά 1500 π. μέχρι του άεροδρομίου. Τέλος ό κ. Νικόλαος Κασιμάτης μετέδη είς τήν
κτός συμπατριώτης κ. Δημήτριος Π. Κασιμάτης συνοδευόμενος και άπό τήν
Χ. καί ύστερα άπό αύτό, ενας oÜX- πόλιν Σουάν ΧΙλλ της Βικτωρίας δπου είναι οικογενειακός και έπαγγελμαΣ ® . Ε?^ΙΑΦΕΡΟΝ
είναι δίκαιον νά έξάρωμεν τήν
έρίτιμον ια^Ιαν του Πολυξένην, προερχόμενος ά ι ό τήν πόλιν Κλήβελαντ της
λος λαός ήπειρωτικός, έγκατεστη τικώς άριστα έγκατεστημένσς. ΙΕΙς άπαντας τούς άν«χωρήσαντας άγαπητούς
1 ° Υ κ. Α Λ Ι Π Ρ Α Ν Τ Η
σπουδαίαν συμδολήν είς τό ίρ'Αμερικής. "Ο κ. Κασιμάτης είναι γνωστός μεγαλοκτηματίας είς τήν ώς άνω
Ιμένας στήν 'Ελλάδα, ιμέ διάφορα
μας φίλους εύχόμεθα καλήν έπιστρρ^,ήν είς τήν πατρίδα.
γον,
του
διευθυντοΰ
της
Τραπέέδόθη
κέντρα στίην ιΠίελοπόννησο καί άλνΛΠ^άκις ^
«ίτόα ζης διακεκριμένου συμπατριώ- πόλιν, τιμώμενοςΕ&ιαιτέρως άπό τήν πολυάνθρωπον πο^ροικίαν των έκεΐ όμοξ
Ρ
μ
ε
ν
λού
κατίίβαίνει
πρός
τά
νότια
καί
γενών διά τήν ¿ντιμότητα καΐ τό ήθος του. 'Ομοίως ή κυρία Πολυξένη Κατ?. 5 ^
στηλών
του κ. Θεοδώρου Ά ρ ώ ν η , ό όπερνώντας στήν Κρήτη παραλαμσιμάτη άπολαμδάνει μεγάλης έκτιμήσεως διάι τήν εόγένειαν καΐ τήν κα^¡ς «Κυθηραϊκης Δ ρ ά σ ε ω ς » τό
ποιος είργάσθη μέ πολύν ένβάνει τόν πολιτισμό της, γιά νά
λωσύνην της. Ό κ. Δημήτριος Π. Κασιμάτης κατάγεται από τό χωρίον
στοργικον
ένδ1αφέρον δια τά
θουσιασμόν δχι μόνον ώς άριτόν άναμίξη μέ άλλα στοιχεία βόΤσικαλαρία καΐ είναι Λδελφός του έν 'Αθήναις γνωστού έμπόρου κ. Κοσμά
^υθηρα του άξιοτίμου ύπουρρειας προείλεύσεως ικαί νά δημιουρ
νου κ. Δημητρίου Άλιπράντη. στος υπάλληλος της Τραπέζης, Κασι,μάτη, είς τό άριχοντικόν τοΰ όποίου έώρτασαν έφέτος μαζί τάς άγίας
γηση τόν γνωστό μας Μυκηναϊκό
Και τούτο διότι δ κ. Άλιπράν- άλλά και ώς άληθινός πρωτο- έορτάς των Χριστουγέννων. Τά σπίτι τοϋ κ. Κοσμά Κασιμάτη είναι μία ώ·
Τούτο εχει πλέον ,μεγάλη σημα- πολιτισμό, πού σήμερα εχει άποτης
^ης επανειλημμένως εδωκεν δεί πόρος διά τήν πρόοδον
ραιοτάτη βιλλίτσα είς τήν άριστοκρατικήν περιοχήν Μ'υχικοΟ. Ή άνωτέρω
σία καί άξίζει νά τό θυμόμαστε δειχτή περίτρανα πιά ή στενή του
Υματα του ένδιαφέροντός του νήσου. Παράγοντες μέ τόν παλ ^άΐτογραφία έλήψ3η κατά τάς ή μέρας των Χριστουγέννων, δτε είχον τήν
13 'Ιανουαρίου 1958. Μιά κα- τού ψιθυρίζει. Ό ψίθυρος της μεπάντοτε, δταν θέλουμε νά μιλή- σιχέσι μέ τούς κατοπινούς "Ελλη
»
^ ο τ ε ήλθε ν ά ρ ω γ ό ς είς μόν κα! τάς Ικανότητας του κ. έπίσκεψιν καΐ της λσμπράς οικογενείας του έζοίδέλφου των κ. Γεωργίου Δ. Κασουμε γιά τό Τσιρίγο και την θέ νες, έτσι πού νά εΤναι όρθό τό νά λοτεχνα τι/πωμένη είδοττοίησις μάς τεδόθη άττ' τό μικρόφωνο: «Τήν
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ρ
ώ
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η
τιμούν
έαυτους
και
ιν επίλυσιν και ίκανοποίησιν
σιμάτη. Καθήμενοι έξ άριστερων πρός τά δεξιά διακρίνονται κατά σειράν
σι του γενικίά μέσα στην ιστορία βλέπουμε αύτόν τόν Μυκηναϊκό πο εχει καλέσει σέ μιάν έορταστικήν λίρα τούτη τήν -προσφέρω ύιτέρ
τ^αΐ^.Κυθτ1Ραϊκών
αίτημά- τόν τόπον μας και εΤναι άξιοι ή κυρία Πολυξένη Δ. Κασιμάτη, ό κ. Δημήτριος Π. Κασιμάτης, ό κ. Γεώρέκιδήλωσιν τών Σωματείων μας
τού έλιληνικού πολιτισμού. Γιατί
της
εύγνωμοσυνης
των
συμπαπρωτοβαθμίδα στό γνωστό Κυθηραϊκόν κέντρον τών σκοπών τοΟ Φυσιολατρικού
άρις *
γιος Δ. Κασιμάτης καΐ ό κ. Κοσμάς Π. Κασιμάτης. "Ορθιοι κατά τήν αύ- άπό μια άποψη τουλάχιστον έξη- λιτιοΐμό σάν ¡μιά
ίτοβουλιαν
ο β ο Μ ν δ η χ του
^ρω- τριωτών.
Τμήματος». ¡Κι' έτσι ή μικρούλα
κ. Άλιπράντη
τού
δλου
άρχαίου
'Ελληνισμού.
τήν σειράν είναι ό Δημήτριος Γ. Κασιμάτης Φρόσω Γ. Κασιμάτη, καΐ ή γεΐ πίολλά πράγματα καί μάς κά«Φλόριντα».
άντι της λίρας εισέπραξε ένα άή νήσος απέκτησε ν
Σχολήν
κυρία Κοσμά Π. Κασιμάτη. Είς τούς άγαπητούς μας φίλους άδελφοεξα&έλ- νει νά καταλάβουμε; διάφορα έξαι- "Υστερα άπό δλα αύτά, τώρα γενΆττό μέρες τώρα τά σωματεία τέλειωτο κι' ενθουσιαστικό χειρο'«πητουργίας,
της όποίας ή ΕΝΕΚΑ Τ Ω Ν Β Ρ Ο Χ Ω Ν
νιέται ενα πρόβλημα: Οί ΜυκηΦ,ους Κσίσιμάτηδες, οί όποιοι τόσον είς τάς 'Αθήνας δσον καΐ είς τήν Ά μ ε - ρετικά ένδιαφέροντα
σημεία της ναίοι δέν ήταν ναυτικός λαός· κα μας διοργανώνουν τή γιιορτή γιά κρότημα.
λειτουργία δύναται νά ώφελή"Επειτα άπό τάς βροχας του ρικήν τιμούν τό Κυθηραϊκόν όνομα, εύχόμ^θα νά συνεορτάσουν πολλά Χριστούέλληνικής παραδόσεως της σχετι- ράδια δέν είχαν, οί ποντοπορείες τόν καινούργιο χρόνο. Εΐναι ή δεύ
ποικιλοτρόπως τούς συμπα- χειμώνος, οί τοίχοι είς πολλά
Δεν ττ£ρνά πολλή ώρα κι' ένας
γεννα
κής ¡μέ τά Κύθηρα. Καί πέρα άπό τούς ήταν άγνωστες· πώς πέρα- τερη χρονιά που θά κοίτη ή βασι- χείμαρρος άττό χειροκροτήματα
τριωτας και τήν έν γένει οίκο- σημεία κατά μήκος του κεντριαύτό
πάλι
Εχει
ιδιαίτερη
σπουλόττιττια.
Ά
π
ό
«αιρο
είχαν
άρχιπλημμυρίζει την αίθουσα. Ή άνάνομιαν της νήσου. Έκφράζον- κού δοόμου ύπεχώρησαν
χώσαν άπό τήν ξηρά τους στήν Κρήδαιότητα τό γεγονός, γιοττί συνδέ τη; Στήν πορεία τους πρός τόν σε ι στά γραφεία της Κυδιηραϊκής σα σταματά ζεστή άπό σνγκίνησι
°ερμοτάτας
εύχαριστίας ματα δέ και πέτοες άπέψραξαν
ει τό νησί μέ την υπόλοιπη Ελ- Νοτιά θά πρέπει χωρίς άλλο νά προ 'Αδελφό τη το ς οί συστηματικές πρό στό άκουσμα τού Μεσαρίτικου:
* Ρ ό ς τ ό ν κ. ύπουργόν, διά τό τά χαντάΚμχ "Έτσι τά νερα
λάδα, έντάσσοντας ιμέσα στα πλαί τίμησαν δσο μπορούσαν πιό πολυ 6ες. "ΑΙλΙλοι νέοι «αϊ
νεάνιδες
«Ξενητεμένο μου πουλί
^ γ ε ν ε ι ένδυαφέρον του συνι- της βροχής πλημμυρίζουν τούς
σια τού δλου έλληνικού πολιτισμού τό στεριανό δρόμο, μέχρι τήν ώρα πλαισιώνουν φέτο τήν χορωδία
κιΐ' άλέγρο μου γ^ρ<4ικι
στωμεν πρός τούς συμπατριώ- δρόωους και καταστρέφουν τό
καί
τούτο.
Με
ποιο
τρόπο
και
για
καί
τό
χορευτικό
τ,μήμα
τοΟ
Φυσι(ΣΥΝΕΧΕΙΑ έ* τιης 1ης σελ.)
και ουτω τό έσπέρας τής παραή ξενητειά σέ χαίρεται
που θά διδάχτηκαν άπό τούς Κρήίτες νά περιβάλουν τήν σχολήν κατάστρωιια του άσφαλτικού
κι' έγώ πίνω φαρμάκι».
ολην των τήν ύποστήριξιν. τάπητος. E!\m άνάνκη αϊ κοι- ίΐς ένα ταξείδι εις 'Αθήνας κατά στάσεως μετά τό κλείσιμον του τι γίνεται αύτό θά τό έξετάσου- τες την ναυτική τέχνη:, καί θά κατα ολοττρικού Τμήματος. "Ενας ττρα^
ϊ.» Ι 0 υ τ ο π ρ ό ς τό ίδιον αυτών νοτικοί άρχαί και Λ άστυνομ·'α τάς θερινάς διακιοττάς, μετά τοΰ Ταμείου, άπςμεινεν καθαρον κέρδος με πιο κάτω, άφίοΰ προηγουμένως σκεύασαν στόλους γιά ν' άναλά- γματικοο όργασμός άπό προετοιΓιά νά δροσιστή, σέ λίγο στά
νά υποχρεώσουν τούς ίδιοκτή- μακαρίτου Σχολάρχου Κασιμάτη, υπέρ του Συνδέσμου ποσόν δρχ. 1. άναλύσουμρ μερικά άλλα πράγμα- βουν τις ιμεγάλες Εκστρατείες τους μασίες εχει "π-ροηγηθη της σημερι όλόδροσα νεοά τού Καραβά:
συμφέρον.
τας των κτημάτων δπου έσημει- μάς έττροτάδη ιταρά τοΟ μακαρί- 200 περίπου. "Οταν δέ τήν έπο- τα. Πάντως άπό τώρα μάς είναι κατά τών πλούσιων κέντρων τής, νής έορτης. *ιΗ έξεύρεσις καταλ«"Αχι καϋμένε Καραδδ
Α|ΙΟΙ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΩΝ
μέ τΙ Αμυγδαλιές σου
ώθησαν αύται αί ζημδαι νά δι- του Γ. Μανδρά, τταραμείναντος έ- μένηιν κατήλθον είς Πειραιά, του δυνατό νά πούμε, δτι Εχοντας σάν Μικράς 'Ασίας. Γεννιέται λοιπόν λήλου κέντρου, ή φροντίδα διά τήν
6άσι
τήν
διαπίστωσι,
πού
κάναμε
παραγγελίαν
και
παραίσκευήν
τής
καί μέ τά κρύα σου νερά
πρίν ΤΓ! πολλά ετη είς Κύθτ^ρα και άγα- μακαρίτου Κασιμάτη., έπειγομένου
τό έρώτημα, ποιος ¡μπορεί νά ήταν
¿ * «ερωτούνται κατ' αύτάς αί οοθώαουν τούς τοίχους,
οττά
πιο
πάνω
βρίσκουμε
τόν
τρόδασιλόπιττας
και
ή
έν
γένει
προκαί μέ τΙς κοπελλιές σου».
!£ϊ?? ι < * 1 έπισκευών καΐ Ανα- oot φθοοαΐ του δοόμου γίνουν ττήσαντος αυτά ώς δαπίραν πα- ν' άναχωρηίση είς Κύθηρα, πρός πο νίά πιστέψουμε, έστω κα] θεω- αύτός ό στεριανός δρόμος πού θά σφορά καλλιτέρου άπό άλλοτε ΚυΜιά άνάλαφρη πνοή
άνέμου
στηλώσεως του Ιδιοκτήτου οΐ- Ανεπανόρθωτοι. ΈπΡσης π.σ:οα- τρίδα ταυ, νυμφει/θέντος μάλιστα συνάντησιν, κατόπιν προσκλήσε- ρητικά/ μέχρι πού νά ερθη ή άρ- Εφερνε τούς Μυκηναίους άπό τά θηιραΐκού ικαλλιτεχνικού προγράμείς τό όποιον θά με- καλοαμεν τό Ταμεΐον 'Οδοποΰ- μετά Κυθηρίας νέας, έκλεγέντος ως του, τού μεγάίλου ττατριώτου χαιολογική Ερευνα καί νά το άπο- κέντρα τους στήν ¡Κρήτη; Μιά μα ματος ύττηρξαν τά κύρια μελήμα- μάς συνίπταίρνει στό άκουσμα του
Εύσταθ.
Δηλαδέρη,
ήσθάνθην
χα·
λάδη άκιόμη και δημοτικοί) Συμβούλου,
τιά στό χάρτη είναι άρκετή, γιά
Μττουρδάρη:
ταφερθσυν τά γραφεία του έν ας Νομού Αττικής νά
δείξη καί πραγματικά ¡μέ τά ευτα τού Φυσιολατρικού Τμήματος
«Τδδαλες πάλι, τδβαλες
ιχυοηροις ύποκαταστήματος της έπεινόντως μέτρα έπανορθώσε- αναμεμιγμένου δε είς 'Αθήνας είς paj &μ<χ και συγκίνησιν ¿»φατον,ρήματα της, δτι ή Ιστορία τοΰ νη Μά ,μάς πληροφορήση σχετικά: ό και της όργανωτιικής έπιτροπής.
πιό πιθανός δρόμος πρέπει νά ήτό κόκικινο σπαλέτο
^θνικης Τραπέζης
Ε λ λ ά δ ο ς roc των ζημιών της κεντρικής ό- Θεβττρικάς έ-ττιχειρήσεις, ή διενέρ- όταν εΤδον νά μου προσφέρη πλην σιού εΤναι παμπάλαια.
ταν αύτός, γιά τον όποϊο κάναμε
Ά π ό ένωρΐς άρχισε ή αθρόα
γεια Θεατρικής παραστάσεως, είς της άξίας των εισιτηρίων του και
μέ τρέλλανες κι' έπέρυσι
££1 Αθηνών. Διά τάς έργασίας δου.
Αύτό τώρα πρέπει νά τό έξηγή- λόγο στήν άρχή. Πήγαινε παράλ- προσέλευσις συμπατριωτών. Ή ώμέ τρέλλανες καί φέτο.
το παρά τήν'Οιμόνοιαν Θέατρον της έτέρας δρχ. 500, μέ τάς εύχάς
«υτας: έδαπανήθησαν παρά της
'Εσύ 'σαι βιόλα κόκκινη,
Κοτοπούλη, υπό τοΟ θιάσου της, Του πρός εύόδωσιν του έ'ργου τοΰ σουμε. Βέβαια ή Ιστορική παρά- ληλα μέ τήν άνατολική άκτή της ρα είναι £κτη δραδυνή άκόμη και
'Ραπέζης ττερί τάς 160 χιλιάΣυνδέσμου.
δοσι τών άρχαίων 'Ελλήνων, ό Πελοποννήσου περίπου καί φτά- τό κέντρον εχει σχεδόν γεμίσει.
καί φύλλο - φύλλο βγαίνεις
ίπτέρ των σκοπών του Κυθη,ρ. Συν
δες δραχμών. *Η έργασία έγέκι' δσα σου φύλλ' άνοίξουνε
"Ηδη εΧχεν έξασφαλισθη τό με- Θουκυδίδης ικαί ό Ξενοφών, μέσα νοντας 'ίσαμε τό πιό νότιο σημείο Δέν θά περάση πολλή ώρα διά νά
δέαμου. Ή παράστασις έστέψθη ύ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
^
^ πολλήν ευσυνειδησίαν
τότες καρδ'ιές μαραίνεις».
ΙΓΟ πλήρους έπιτι^ίας. Ουδείς Κυ Υαλύτερον μέρος τής δαπάνης ή στήν διήγησι τών γεγονότων, πού τής χερσονήσου κατάληγε κάπου μήν ύπάρχη οίίτε Ενα κάθισμα διαϊ® 1 5 Εθνική Τράπεζα άπέκτη
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θήριος ελειψεν. ' 0 Μανδράς άνέ- ¿ποία άπητεΐτο διά τήν άνέγερσιν συντάραξαν τον 'Ελληνισμό δταν στον Βατικιώτίκο κόλπο· άπό έκεΐ θέσιμο. 'Η όρχήστρα τού κέντρου
Λυγερόκορμες σπαλετοφόρες λι
°εν ένα άπό τά ώραιότερα ύΠΕΙ ΡΑ ΙΕ ΥΣ
λαβίεν δλην τήν διεξαγωγήν, πεί- τού ¡κτιρίου Και τό κτίριον ίπτέρ- συγκρούστηκαν οί δυο μεγάλες δυ περνούσε στά ¡Κύθηρα, πράγμα κάμνει τήν έναρξη τήίς έορταστι- κνίζονται
^οκαταστήματά της, τό όποιον
σέ γραφικώτατους κι'
πού
φαίνεται
εύκολο,
καί
δέν
χρει
κής Ιβίραδυάς μέ ίνα ττό-πουρί άπό άνάλαφρους χορούς. Λεν πώς στό
Τηλ. 470-776
^ ο τ ε λ ε ΐ κόσμημα καΐ διά τήν
σας έχμα τόν θίοκηον νά παίξη μέ λαμπρον, βοηθούντων και τών κα- νάμεις τής 'Αθήνας καί της Σπάρ
νησον μας.
εύκαιρ1<?
τήν έλο^χίστην δυνατήν άμοιδήν, τοίκων διά της προσωπικής των της καί σιτά κατοπινά χρόνια, μΐ; άζεται μεγάλη ναυτική έμπειρία ευρωπαϊκά τραγούδια. Περί ώραν Τσιρίγο τακτικά βγαίνουν νεράιέρΥασίας, ¿ντός όλίγου χρόνου ή- λάε.ι καί γιά τά Κύθηρα, δίνοντάς γιά νά το κατορθώση κανείς. Πά- 7.30' εισέρχεται είς; τό κέντρον δες.
το ϊτοιμον δπως δεχθη τάς μαθή- μας κάποιες άμυδρές πληροφορί- νω στό έδαφος τού νησιού συνε- ό συμπατριώτης μας Υπουργός
«Μά δσοι λέν πώς εϊδάνβ
τριας της Σχολής είς τόν οίκον ες γιά τήν κατάοτασί τους καί χιζόταν ό στεριανός δρόμος, δσο κ. ιΓρηγ. Κασιμάτης. 'Ολίγον άρνεράιδες νά χορεύουν
αύτό
ήταν
δυνοοτό
καί
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έκεΐ
άρ
τά
γεγονότα
πού
έλαβαν
χώρα
στήν
γότερα
προσήλθον
ό
κύριος
και
ή
των. 'Ατυχώς οί πόλεμοι και ό έκ
Λς δοΟν τΙς Τσιριγώτισσες
τούτων σάλος, ύπεχρέωσε τήν Κεν- περιοχή τού νησιού. Πρίν άπό αύ- χιζε ό μεγάλος θαλασσινός δρό- κυρία Ρεδιά5η και ό κ. Τζατίάκι' ΰστερα νά παινεύουν»
τρικήν Διεύθυνσιν, νά διοκόψη τάς τους ό Ηρόδοτος κάτι άναφέρει ριας πού ώ'δηγούσε στήν Κρήτη νης.
Ή1 άτμοσφαΐ'ρα εχει πιά ήλε.
έργασίας της Σχολής, έλλείψει πα »αί αυτός γιά τα ιΚύθηρα καί ά- καί πέραν άπό αυτήν πρός τήν
"Ενα πλούσια στολισμένο Χρι- κτρισθη. Τά άτέλειωτα χειροκροραγγελιών, ίδίςι έκ τοΰ έξωτερι- σφαλώς &ν ύπήρχαν καί άλλες πη- Αίγυπτο. Άπό λιμάνια τοποθετη- στουγεννιάτικο δέντρο. Ή Βασι- τήματα μαρτυρούν τόν άκάθεκτο
κού. Και έγώ άναχωρήσας έκ Κυ- γές σάν τόν ''Ηρόδοτο πιό άρχαι- μένα πρός τά νότια παράλια του λόπιττα μέ τό χρυσό νόμισμα μι- ένθουσιασμό.
θήρων, XóJycp της προσίλτ^εώς μου ες άπό αύτόν κάτι θά είχαν καί Τσιρίγου θά πρέπει νά ξεκινούσαν ας λίρας, που εύγενώς προσέφερε
Δυο μεγεθυσμένες φωτογραφίες
Κ
A
I
tí ς τήν ύπηρεσίαν τής 'Εθν. Τρα- αύτές νά μας πούν γιά τά Κύθη- οί διάφορες άιταστολές τών Μυκη- ό συμπατριώτης μας κ. Κοσμάς (δωρεά τοΟ συμπατριώτου κσλλιπέζης δέν ηύτύχηισα νά παρακο- ρα. "Ομως ή Ιστορία τού νησιού, ναίων γιά νά φτάσουν στά λιμά- Μανωλέσος. Τά μελομακάρονα, -ττού τέχνου-φωτογράφου κ. Έμμ.Σοφίλουθήσω την άνέγερσιν του κτιρί- Εστω καί στά πιό κεντρικά της νια της Μινωικής αυτοκρατορίας. εύγενώς έπίσης προσέφερε ό συμ- ου) σέ κάδρα, ή οοτοψις τού Ποταμεταγενέ- πατριώτης μας: κ. Μηνάς Κασιμά- ρού ικαί ή άττοψις τής Α γ . Πελαου και νά παραστώ είς τά έγκαί- γεγονότα, μέ αύτά δλα δέν δια- Καί πραγματικά στά
νια αύτού. Τό κτίριον όμως πε- φωτίζεται παρά έλάχιστα καί μά- στερα χρόνια της άκιμής, στήν της. ,Τά πολύχρωμα ευχετήρια μπα γíαc, ήρκεσαν ώστε στη θέα τους
ρατωθέν, παραμένει, και συντη- λιστα δχι στά σημεΐα έκεΐνα, πού κλασσιική έλληνική έποχή €ρ(σκο- λόνια, που στολίζουν δλα τά τρα νά διενεργηθη ενας τελείwc πρωρούμενο ν καλώς, χρησιμοποιείται θά θέλαμε νά φωτισδή περισσότε- ιμε άναπτυγμένα τά γνωστά «ά- πέζια τού κέντρου. Τά -πάντα γύ- τότυπος καί αυθόρμητος
έρανος
μέχρι σήμερον διά διαλέξεις, χο- ρο. Καί &ν άκάμα κάνουμε διάφο- στίινιά» κέντρα τών Κυθήρων, τήν ρω δίδουν τόν πρωτοχρονιάτικο υπέρ τού λιμενοβραΥίονος
της
ροεσπερίδας, δεξιώσεις,
θεατρι- ρες υποθέσεις καί πούμε, δτι ά- ΐδια την πάλι τών Κυθήρων και τόνο στη γιορτή αυτή.
'Αγ. Πελαγίας (ώς άναγράφεται
κιάς παραστάσεις κ.λ.π. κατασ,κευ- φού στις υπόλοιπες έλληνικές χώ- τήν Σκάνδεια, γιά τά όποια 'ίσως
Ή μεγάλη δμως στιγμή πλησι- είς άλλην ο-ττίλην). Αί προσΦοοαί
ασθείσης μάλιστα πρός τούτο και ρ:ΐς ύπήρχαν κάτοικο ι < καί άφού μάς δοθή κάποτε ή εύκαιρία νά
άζει. Ή στιγμή που θά μεταφερ- συνολικά άπέδωσαν πεοί τά διαιμικράς οικηνής μετά καθισμάτων, αύτοί δλοι δρούσαν άπό τά 1000 κάνουμε Ιδιαίτερο λόγο, προς τά
θούμε δλοι μας νοερά στ' ώραΐο κόσια τριάκοντα σακκιά τσιμένόψειλομένων είς τάς προσπαθείας κιόλας π.Χ. Εχοντας τήν συνείδησι νότια τοΰ νησιού καί στό μυχό έκι' άγαπηιμένο μας νησί. Ανάμε- του καί πτοί τάς χιλίας δοαχμάς.
νός
κόλπου,
πού
τό
άνοιγμά
του
τού κατόπιν (Προέδρου Λειμνήστου τού "¡Ελίληνος, πρέπει και στά Κύ
σα^
στό Ταίναρο και στόν Κάβίομα Διό τό κάδρο ¡μέ άποψη Ποταμού
Σπύρου Στάθη, Γυμνασιάρχου, τι- θηρα τό 'ίδιο νά γινόταν, πάλι δέν βλέπει κατ' εύθείοον στήν Κρήτη.
λιά.
Ανάμεσα στ' άγαπημένα μας ¿πλειοδότησε ό κ. Παν. Γνωρνάς,
μηθέν ι αί διά τής έν αύτίρ δεξι- μπορούμε νά φτάσουμε σέ κανένα Στό ίδιο ιμέρος ή παράδοσι καί ή
δικηγόρος μέ 350 δρχ. Τό κάδοο
ώσεως τών λαοφιλών
Βασιλέων θετικό άποτέλεσμα καί εϊμαστέ ά- σύγχρονη έρευνα τοποθετούν την πρόσωπα, πού βρίσκονται στό νη •προσέφερε έκ νέου ό κ. Γεωογάς
μας, κατά τήν πρό τίνων έτών έ- ναγκασμένοι νά περιοριστούμε Φοινικούντα. Πρόκειται άραγε πρα σι ή πουφυγαν μακρυά στήν ξενη- διά νά έκτεθή είς πλειοδοτικόν διπίσκεψιν των εις τήν Νήσον μας. στά δσα ό Θουκυδίδης μάς παρα- γματικά γιά ένα σταθμό Ανατο- τιά. Σέ χρόνια πιό παληά θά πε- αγωνισμό ν ύπέρ τοΟ λιμενοβοσχίΕίς την αΤ&ουσάν του εΐναι άνηρ- δίνει καί νά τοποθετήσουμε στήν λιτών έμπορων, δπως πιστεύει ιή τάξωμε, που κυριαρχούσε τό σπα- ονος, Πλειοδοτήσας ό κ. Ίωάν.
τημένη ή είκών τής Μακαρίτιδος έποχή, αύτ.ή, δηλαδή στά τελευταία άρχαία παράδοση ή μήπως αύτή λέτο και ή δράκα. Που κοβόταν ή Σΐμος, συμβολαιογράφος, μέ 300
βασιλόπιττα.
Πριγκηπίσχης 'Ελένης, δωρηθεΐσα ε'ίκοσι χρόνια τοΟ Έ' π.Χ. αιώνα σύγχυσε κάποιες πανάρχαιες άναπ άγνή Τσιριγώτικη
«καλούδια»
προσφέρονταν δρχ. προσέφερε έκ νέου τό κάδρο
έ^κοινωνίας 'Γιά
ύπ' αυτής εις τόν Σύνδεσμον μέ καί μετά, τήν άρχή τής έξακρι- 1μνήσεις έμπορικής
ύπέρ τών σκοπών τού Φυσιολατρι
τήν ίδιάχειρον ύπογραψήν της, ώς βωμένης Ιστορίας τού νησιού. "Ε- μέ τήν Μινωική ΐΚρήτη μέ γεγονό- «μακαρούνες» και δυνατό ρακί. Σέ κοΟ Τμήματος. Διά τό άλλο κάχρόνια
πού
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άλλά
κάπως
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τσιγιά
τά
Κύθηρα
δέν
κερδίζαμε
και αί ε.'χωνες τών Προέδρων Διον.
δρο, άττοψιν τής Ά γ . Π πλαγίας,
Καλούτση και Σπ. Στάθη παρά παρά μιά διάρκεια τριών ή τεσσά ναφή, κοίθώς είναι ιή παρουσία τών «μέ σύκα καί άμύγδαλα μέ δίπλες ¿πλειοδότησε ό άντι πρόεδρος τηο
και
λυχνάρια»
σάν
ελεγαν
τά
κάτήν εΙκόνα τού Σπ. Στάη, πολι- ρων τό πολύ αιώνων Ιστορικής ζω Φοινίκων στόν χώρο της ΜεσογείΚυθηραϊικής Άδελφότητος κ. 'Ιωής, γιά τό πρίν άπό τήν γέννησι ου στά χρόνια νου πρώτου έλληνι- λανδα. Πού κάθε πόνος και χαρά άννης Κορωναΐος μέ 650 δρχ.
τευτού τής Νήσου.
έκφράζονταν
σέ
¡μαντινάδες,
©α
κού
μεσαιώνος.
"Οπως
καί
&ν
έτού
Χριστού
διάστημα.
Αύτό
όμως
"Εστω τό σημείωμά μου τούτο
Ή έορταστική έκδήλωσις τής
<Η®ρμή όπως έκφράσωμεν πάντες θά ήταν άπογοητευτικό, και χω- χη τό πράγμα ένα είναι φανερό ζωντανέψουν γιά λίγο μπροστά 13 'Ιανουαρίου ή-rocv κάτι που μάς
εύχίήν ύπέρ τής αιωνίου μνήμης ρίς άλλο δεν θά μπορούσε καΟό «καί ί&έδαιο: Τά Κύθηρα ιμέσα στήν μιας παληές «χαλές» έποχές. 'Ε- θύμισε τ ά χρόνια «τά παληά». Ή «αί τής Αναπαύσεως τών ψυχών λου νά σταθή σάν κάτι τό άληθι- προκλασσικιή άρχαιότητα χρησί- ποχές που ό βασιληάς τους τό βιο ταν γιορτή πού σέ κέφι κι* έν»
που 1 μεψαν, ευνοούμενα άπό τήν θέσι λι είχε γιά κορώνα και στέμμα τό
νό. Γιοττίτόν
ή πέμπτο
Ιστορία αιώνα,
τού νηοιοΟ
τών προαπελθόντων
συναδέλφων π<ιρνάει
περνάει τους, σάν σταθμός πάνω στό δρό λαγούτο. Πού κάθε χωριό εΐχε τόν θουσιασμό ξεπέρασε κάθε ττροηγού
έν τφ πρώτω Διοικ. Συμβουλίφ άναφέρουμε πιό πάνω,
" ''
δικό του χορό, τό δικό του τράγου ίμενη. Στήν όργανωτίκή έπιτροπή
τού Χυθηρ. Συνδέσμου ώς και πάν καί πολλούς άλλους αιώνες, φεύκαί Ιδιαίτερα στό Φυσιολατρικό
των δσοι συνετέλεσαν είς τήν έκμο τοΟ ΑΙγαίου ττού έφερνε «5πτο δι. ' Ά ς τά δούμε δμως Εστω καί Τμήμα άνήικει κάθε έπαινος.
π(λήρωσιν τών ώραίων έπιτευγμά- γει άπό τά δρια τής Ιστορικής έ- τήν *Έλλά)δα στην Κρήτη·* μπορού- φανταστικά.
Σημαντικό ρόλο στήν πλήρη καί
των αυτού.
ΔΗΜ. Θ. ΑΡΩΝΗΣ ποχής ικαί κατέχει ένα τμήμα τής σαν νά εΐναι ή -πνλη ¿πτό &που θα
Ό έκφωνητής Γιώργος Κανέλης
άπό πάσης άπόψεως έπιτυχίαν
άναγγέλει
άπ'
τό
μικρόφωνο
την
προϊστορικής περιόδου τής 'Ελλά- Κμτταινε κάνεις στη Λακωνική κα\
ΚυθηραϊκοΟ τής γιορτής έπαιξαν οί Κυθήριο»
δος. "Ετσι πραγματικά ή Ιστορική άττο έκ^ί στα διάφορα Μυκηναϊκά έ'ναρξι τού καθαρώς
195$
προγράμματος.
Σβύνουν
τά φώτα Καλλιτέχνες τού βιολιού καί τοΟ
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STRATHMORE
και ιμαζύ μ' αύτά σβύνει «ό πα- λαγούτου κ.κ. Ευάγγελος Κοίδιέρος
της
θαλάσίσης.
Τό
γεγονός
δέ
ζη
άπό
ποίνάρχαια
χρόνια,
σέ
μιά
19S8
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8
ΜΑΡΤΙΟΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
)
Υ>κ
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ORONSAY
έττοχή, πού 'ίσως άκόμα δέν είχαν αύτό μας δίνει άμεση δυνατότητα ληόζ ό χρόνος». Ή χορωδία τοΰ Κομπής. Ό έκφωνητής Γιώργος
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"Ελληνες
στήν
'ΕλλάΥ > κ
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(30-000
IBERIA
Κανέλης κατώρθωσε νά διατηρήση
δα καί άλλοι λαοί, «Βαρβαρικοί», και άργότερα Υσως — δν γίνη δυ- καλλιτεχνική διεύθυνση τοΰ κ. Ευ- την γιορτή σέ διαρκή ένθουσιαστι
ΑΘΗΝΑΙ
1958
1
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Υ ) Κ
)
ORSOVA
(29.000
δς πούμε, κάτεχαν τά έδάφη τους. νατή μιά άρχαιοίλογική Ερευνα έ- αγγέλου Κάβιέρη άρχίζει μέ τά κό καί καθαρά Κυθηραΐκό τόνο καί
Β Α Σ . Κ Λ Ν ) Τ Ι Ν Ο Υ 28
1958
νά δροΰμε και νά ιτε- Κυθηραϊκά κάλανδα: «Αρχιμηνιά
Τό δικαίωμα νά ύποστηρίξουμε τό ιτΐ τόττου
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Υ ) Κ
)
ARCADIA
(30.000
χρώμα. Ή χορωδία καί οί σ-παλεΤηλ. 475-913
πράγμα τούτο, πού ή σημασία του ριγρόκμουμΒ την ίστοιρία τών Κυ- κι' άρχιχρονιά». Στό άναμμα τών τοφόρες άπέδωσαν δ,τι ήτο δυνα1958
ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Υ ) Κ
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ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ORCADES
άνατέλλει ό καινούργιος
(28 000
φαίνεται καθαρά πόσο καίρια εί- θήρων, ιτού <{κχίνεται ν* άρχίζη ά- φώτων
τόν καλλίτερο σέ χορούς καί τρα1958
ναι, <μάς τό δίνουν τρία γεγονό- -ττό έκεΐνα τά -τταμττάλαια χρόνια χρόνος. Ό ΐΠίρόεδρος της Κύθηρα· γούδια. "Ολοι ιμας ζήσαμε γιά
Υ ) Κ
ΜΑΙ.ΟΥ
)
ORONSAY
(28-000
ϊκής
Άδελφότητιος
κ.
Θ.
Άρχοντης -π-ροϊστορικής 'Ελλάδος. "Έτσι
λίγο σέ μιά ωραία «ττοΐληο» έποΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ · ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ
Α ! ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ ΔΙΑ ΤΟΥΣ
δέ καταλαβαίνουμε τώρα ιμέ ποιό τούλης πλαισιωμένος άπό σποβλεχή. Στή «Φλόριντα» φάνηκε δλη ή
τοφόρες
κόβει
τήν
δασιλόπιττα
και
τρόττο
μπορεί
ή
θέσι
τού
νησιού
όμορφιά τής Τσιριγώτικης ψυχής.
ιΕΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΗΜΕΡΏΝ
ιμέσα στόν χώρο τοΰ ΑΙγαίου νά έκφράζει τάς εύχάς τών ΣωματείΞεχείλισε δλων μας ή άγάπη γιά
ων
πρός
τους
παρευρισκομένους.
ιμάς
βοηθήση
στήν
άνίχνευίση
της
Ζ 1 * Α Ι ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΣ Ε 3 Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Σ
Δ Ι Κ Λ Ι Ν Ο Υ » ΚΑΜΠΙΝΑΣ - Π Ρ « τό νησί.
Τ.Κ.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ} ΑΦΗΝΩΝ
Ιστορίας του.
ΓΑικολουθεΐ) 'Επακολουθεί ή διανομή τής βασι.
λόπιττας. Ή τύχη τής χρυσής λίZ H J: ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝ Κ Λ Α Σ Σ άπ* Λίρ« $
A y y ^
1 Κ » «
ΑΡΚΒΤιΕΙΔΟΥ 8 - leg ΟΡΟΦΟΣ - ΑΡ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μ
ΑΝΔΡΕΑΣ I. ΓΑΒΡΙΑΗΣ
ρας χαμογελάει σέ μιά (μικρούλα
ΤΗΛΕΦ. 28-552
» « Ο - 1 S S O O Δ Ι Α T O Y S ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Σ
άιτο τις πιό ενθερμες ΤσιριγωτοΔΛΡΕΑΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
πουλες. Στήν Μαίρη Γεωργ. Σου(ΦΡΗΜΑΝΤΛ, Α Δ Ε Λ Α Τ Δ , ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΣΥΔΝΕ.Υ ) .
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΠΗΤΤΥ 20
ν— ΕΙ ς τό Μουσεΐον
Κυθήρων, ρή. Συγκινημένη ή μικρούλα αυΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Διά περισα©τέρας «ληρβφβρί«$
Εκδοαχν είσιτπρίων άπβτα&ήτε είς τού 5
πίστα.
-ττροσέφ'ερεν ό κ. Μηνάς Πετρόιχει- θόρμητα άνέρχεται στήν
Τηλ. 40-274
λος. ή Διγενής, 'ένα ?ώχνον άρίστης Πλησιάζει τον έκφωνητή και κάτι
ΓΕΝΙΚΟΥΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ Σ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α
τέχνης.
— 'Ο κ. 'Αντώνιος Τρα&ασάρος
Φέρεται εις γνώσιν τών Κυβηρίων, δτι δ συμπολίμετά τής κυρίας του 'Αγγελικής,
της μας φγολ*»βος κ. ΜανοΟσος Πετρόχειλος, Ανεγείάττέστειλαν έκ Μιτουμπάϊ τής Α6στραλίας 7 λίρας πρός διανομήν
ρει ιείς τήν ώραίιαν περιοχή ν τών Αθηνών, τήν ΚυφέΣΟΤΗΡΟΣ 2, ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ - Τ Η Λ . 41-235 - 471-020
είς τούς μαθητάίς τού Δημοτικού
λην, πολληελή πολυκατοικίαν. ΟΙ ένδιαφερόμενοι νά
Σχολείου ΛειΙβίαδίου.
ΚΑΙ ΕΙΣ Τ Α ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Τ Α £ Ε Ι Δ Ι Ω Ν
άποκτήσσυν Ινα ¡καλό διαμέρισμα μέ δλας τάς άνέΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Ή ικ. 'Αδαμαντία Θ. Τζέτζου
σεις καί τά σύγχρονα κομφόρ, άς άποταθοΟν είς τό
«α ι ή οίκογένεια Πέτρου Γάλιγώλη
ΚΑΤΑ Σ Κ ΕΥ ΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Π Α Σ Η Σ ΦΥΣΕΩΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΝ ΠΟΥΛΜΑΝ ΩΡΓΑΝΏ1ΜΒΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑάπέστειλαν δραχμάς 200 ύπέρ τής
Φ ΕΪΟΓ ΜΑΣ, ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΗ ΑΝΕΤΩΣ
γραφεΐον του, όδός Χαλκοκονδύλη, άριθ. 19« τηλέφ.:
ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΑΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ
ΜΕΛΕΤΑI - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙ Σ
έπισίκϋίϋής τού Καθολικού είς τόν
58-087 (παραπλεύρως καφενείου Ν. Κορώνα Ιου) καί
ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΣ ΝΑΥΑΡΙΚΟ«.
Ιερόν ναόν Ίλαριωτίσσης Ποτά·
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 ~ ΤΗΛ. 30.475
βά έξυπηρετηβοΟν μέ τάς κοΛλιτέρας τιμάς.
μου, εϊς μνήμιην Μπάτη Κ. ΧλαμΑΘΗΝΑΙ
ττέα,

Η ΒβΠΛΟΠΗΤΤΑ TÎ1W RYBHPÄTRQH
IÛHATEI0Ï1 ΑΘΗΝΩΝ ΚΑ! ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Το'ιίΐίρΤιόπίΐ ώιρίϊΐίοϊ » Γ η Ι Γ

ΑΗΤΟΗΙΟΣ Β. ΚΟΤΕΑΛΗΣ

PENINSULAR & ORIENTAL

ORIENT

LINE

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ - Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Σ
ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ A N H E l i ΕΚ ΓΟΥ ΑΙΜΕΗ8Σ UW\M ΙΠΥΛΟΥ
Ι

ΓΑΣΗΣ 6. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ

Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Σ Β. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Ι

ΑΔΕΛΦΟΎΣ

Α Δ Α Μ

ΓΜΩΣΤΟΠΟΙΜΣΙΣ

eWopfliriplm

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΗ

Σ Π Υ Ρ Ο Υ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ) ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΘΗΡΑΪΚΗΣ ΑΔΕΑΦΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΑΝΕΫ

Ι Δ Ρ Υ Θ Η ΣΧΟΛΗ ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ! ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ

"Ο μεγάλος εύεργέτη,ς της νήσου μας κ. Μιχαήλ Άντ. Σιμιτέκολος, ένφ συγχαίρει τόν έπιστήθιον- φίλον του κ. Νικόλαο ν 'Αντωνίου Φατσέαν διά τήν
'¿•κ χιλίων δολλαρίων προοφοιράν του ύπέρ του σχολϊίου Λειδαδίου.
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φιλοπρόοδα" και άνθρωπιστικ^
αύτών αισθήματα.
2) 'Εκφράζει τάς ευχαριστίας αυτής ιτρός τήν ώς <5τνω Έ πιτροπήν και τους έρο^νοδότας
της ΑΡστραλίας διά τό έπιδειχθέν μέγιστον ένδιαφέρον προς
έπιτυχίαν του έράνου, έτι δέ
καί διά τήν γενναιόφρονα συμμετοχήν πάντων είς τόν διενεργηθέντα έριο^νον.
3) "Αναθέτει είς τόν Πρόεδρον αύτη ς δπως έπιδώση (Χντίγραψον του παρόντος είς τόν
έκ των μελών της Επιτροπής
κ. Σταμάτιο ν
Μασσέλον καί
προδή εις τήν δη'μοσίευσιν αύ1τοΰ διά τών Κυθηραϊκών Έφηαερίδων.
Έ φ ' ώ συνετάγη τό παρόν
καί υπογράφεται.
Ό Πρόεδρος
ΠΑΝ. Κ Α Σ ΙΜΛΤΗ Σ
Τά Μέλη: Ί ω ά ν . Σιμιτέκόλος,
Παν. Κασιμάτης, "Εμμ. ΚοΡλλίγερος.
Μτιτά ταύτα, βαθύτατα συγκεκινη,μένος, ελαβε τόν λόγον ό κ.
Σταμάτιος Μαρσέλος ό όποιος άφοΟ ηύχαρίστησεν τους όργανωτάς της έορτής ώς και πάντας
τους τιμήσαντας αυτήν διά της
ποιρουσίας των, έχαιρέτισεν τους
παριστάμενους έκ μέρους τών Αει
βαδιτών Αυστραλίας, άνεπτυξε τά
φιλοπάτριδα αύτών αισθήματα,
και τήν ιέττιβυιμίαιν των νά ερχωνται πάντοτε ευεργετικοί είς τάς
διοοφόρους άνάγκας της πατρίδος
κιαι κατέληξε«1/ ¡μέ τήν ύπόσχίσιν
ότι οί Αειίβοίδίται Αυστραλίας θά
παράσχουν κάθε δυνατήν βοήθειαν
είς τό θεάρεστον έργον Ανεγέρσεως τού σχολείου της γενετείρας
των.

ΤΟ ΑΡΧΕIΟΦΥΑAKEICN

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΓΙΑΣ
ΕΛΕΣΗΣ

Κατόττίν εκλογής διά τήν άνάδειξιν διαχειριστικής
έπιτροπής
του ιερού προσκυνήματος 'Αγίας
Έλέσης επανεξελέγη παμψηφεί ή
πείλαιά επιτροπή αποτελούμενη
από τους κωρίους Κων)νον Γ. Κομψίν,

Καν. Ε .

Στάθην,

Έμμ.

Δ.

Βενέρην καί Παναγιώτην I. Βενέρην ώς άνοοτληρωματικόν.
ΠΑΡΑ ΣΗ Μ ΟΦΟΡIAI

Ή A.M. ό Βασιλεύς^ εύηρεστήθη νά Λ-ΓΓονείμη είς τόν έγκριτο ν
συμπατριώτη ν μας πρώην ϋπουργόν w. Δημητριον ¡Γ. Μαρσέλλον
τέν
Σταυρόν
τού
Φοίνικος
καί ιίς τόν Σεβασμιώτατον Μη
τραττολίτην Κυθήρων κ.κ. Μελέτιο ν
τό παρά^ημον «Σταυρός τών Ταξιαρχών τού Τάγματος τού Φοίνικος».

Ό προϊστάμενος τού 'Αρχείο,
φυλακείου Κυθήρων, καθηγητής κ.
Θεμιστοκλής Πετρόχειλος, προέβη
είς έργασίας αναστηλώσεως τού
οικήματος τού Άρχειοφυλαχείου
οπερ είναι καί τό μόνον οίκημα
τό όποιον διασώζεται είσέτι έν
τώ φρουρίφ.
Τήν άπαιτουμένην
διά τάς έν λόγφ έργασίας δαπάνην έχαρήγησεν προς τόν σκοπόν
αύτόν τό
Νσμαρχιακόν Ταμεΐον
'Αττικής.
ΛΙΤΑΝΕΙΑΙ
Πρωτοβουλίςί τών οικείων διαχειριστικών έπι τ ροπών ό Σεβασμι
ώτατος Μητροπολίτης ¡Κυθηίρων κ.
κ. Μελέτιος, ένέκρινε τή,ν λιτάνευσιν της Ιεράς εικόνος της 'Αγίας
'¡Ελέσης και της άγίας κάρας του
Αγίου Θεοδώρου, άνίά τά χωρία
τής νήσβν.

Τόν λόγον τού κ. Σταματίου
Μαρσέλου έκάίλυψαν παρατεταμένα χειροκροτήμοττα. Τέλος αί μαθη
τριαι το,Ο Δηιμοτικού Σχολείου
Αειβά-ίου, μέ τήν
όμο·ό:μορφον
ένδυμασίαν των, έχόρευσαν τόν
Κιβηραϊκόν καί άλλους έλληνικούς
χορούς.

ΛΕΙΒΑΔΊΤΗΣ
Η ΕΟΡΤΗ
Τ Ο Υ ΑΓΙΟΥ Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Υ

Κατά τήν διάρκειαν της έορτής
της Βασιλόπηττας, την οποίαν
ώργάνωσαν τά Κυθηραϊκά Σωματεία 'Αθηνών και Πειραιώς, και υπό τό κράτος τού ένθονσιασμού
ό όποιος έπεκράτει, διενηργήθη
πρόχειρος έρανος υπέρ του λιμενοβραχίονας Αγίας Πελαγίας α'ι
προσφοραι εις τον όποιον έχουν ώς
έξης: Σπύρος I. Κάσιμάτης, μηχανικός 30 σάκικους Τσιμέντου,
Μηνάς Κασιμάτης 20, Αίλη Δημ.
Ρεδιάδη 20. 'Εμμανουήλ Σ. Μεγαλοοικονόμος 20. Μαρίνος 'Αλεβι-

ζάι*ης20. Κοσμάς Κατράκης ^
Κοσμάς Βρεττός 15. Παναγιώ^
Μ λιτάς 10. Νικόλαος Μελι^
10. "Αννα Κοτζιά 10. Σούλα
Βενάρδου 10. Ευστάθιος ΦάΡ^
10. Μαρία Κυπρίου 10. Άθανά^
ος Βούκας 10. Κούλα 'Αργυρά
10. "Αννα Ζαιντιώτη εις μνή^!
τού Κοσιμά Ζαντιώτη η Γερ<*νίί
ΤΟ. "Ητοι συνολικώς 225 σο**"
τσιμέντου. 'Ομοίως προσέφεΡ0"
'Αντώνιος Γ. Κασίιμάτης, έκ τ«·
σμανίας Αυστραλίας
δρχ. 50"
'Ανώνυμος δρχ. 500.

Την 29ην Δεκεμβρίου έγένοντο
είς την α'ίθουσαν του ΚυθηραϊκοΟ
Συνδέσμου Κυθήρων, άρχαιρεσιαι
προς άνάδειξιν νέου διοικητικού
συμβουλίου αύτού. Κατά τάς αρχαιρεσίας έπί III ψηφισάντων ελαβον, Εμμανουήλ Αυγερινός ψήφους 108. Σοφοκλής Καλούτσης
89, Γεώργιος 'Αλβανάκης 61, Γεώργιος Μαύρος 57, Θεόδωρος Ά ρώνης 48, Θεμιστοκλής Πετρό,χτίλος 42, Γεώργιος Μασσέλος 37,
Δημήτριος Κοντολέων 29, Πανα-

γιώτης Καλοπαίδης 27 καί N»Kf
λαος Πετρόχειλος (23. 'Εκ τών f
νωτέρω σί 7 πρώτοι
άποτελ0,
τακτικά
μέλη τού
Διοικητή
Συμβουλίου οί δέ λοιποί 3 τό ^
νοττληρωματικά μέλη αυτού.
Την 2αν/'Ιανουαρίου συνήλ^1
τό νέον Συμβούλιο·ν «αϊ έξέλεξ*
πρόεδρον αΰτοΟ τον κ. ΓεώρΥ'^
Άλβανάκην, αντιπρόεδρον τόν f
Σ οψοκλήν Κάλούτσην, ταμ ίαν Tfl'
κ. 'Εμμανουήλ Αύγερινόν και
ypCÍ

(ματέα τόν t<. Γεώργιον Μασσέλ^

ΧΩΡΑ, Ιανουάριος 1958 (Τού
Είς τά Αντικύθηρα μή δυνηΜ
άνταττοκριτου μας).—- Με έξαιρε- ό Σβ6. Μητροπολίτης νά μετ<* ·
τικήν μεγαλοπρέπειαν έωρτάσοη- άπέστειλει μίαν Βασιλόπητταν ^
σαν και έφέτος αί μεγάλαι έορ- τά <*ύτά, ώς άνω ε'ίδη, προς
ταί είς τά Κύθηρα και τούτο χάρις
είς τήν πρωτοίδόυλίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας.
ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙ
Διά πρώτην φοράν ¿φέτος ή άκολουθία τών Χριστουγέννων έτελέσθη την 4ην πρωϊνήν, δπως άλλωστε και είς πολλά μέρη τοϋ κόσμου. Είς την λειτουργίαν ελαβε
μέρας ό Σεβ. Μητροπολίτης, παρηκολούθησαν δέ ταύτη,ν άπαντες
οί κάτοικοι της πόλεως, ο'ι όποιοι
και ευχαρίστησαν είς τό τέλος τόν
Σέβ. Μητροπολίτην μας διά τήν
καινοτομ ίαν ταύτην.
Τήν πρώτην τού Νέου "Ετους έγένετο είς την νήσον μας ή
τελετή της κοπής της Βασιλσπηττας ύπό τού Σεβ. Μητροπολίτου.
ΊΗ τελετή είς τήν Χώραν έγένετο
είς τήν ώραιοτάτην α'ίθουσαν τού
ιΚυθηραικού
Συνδέσμου ευγενώς
παροαωρηθεΐσαν ύπό τού Συμβουλίου και με συμμετοχή ν της Χορωδίας τού Γυμνασίου και όμάδος

τού

Δημοτικού.

Έν

άρχή

έ-

ψάλησαν έκ«λησ ι αστικά
άσματα
και άπηγγέλθησανπσιήματα, κο«ό
πι ν ώμίλησεν ό ΣίΙβ. Μητροπολίτης με θέμα «Τό παιδί». Έπη«ολούθησε ή κοπή της τεήττίχς και ή
διανομή προς τους ύπερδιακοσίους κατοίκους. Κατόπιν ό Σεβ.
Μητροπολίτης διένειμε άνά ήμίσ^ιαν όκαν όρύζης εις άπαντα τά
παιδιά της πόλεως, μίαν εικόνα
τοΟ Χριστόύ και Εν ώραΐον ήμερελόγιον κατά οίκογένοιοον. 'Η
ωραία τελετή εληξε μέ τό πολυχρόνιο ν τού Βασιλέως, τήν φήμην
τού Μητροπολίτου «αί τον Έθνικόν "Υμναν. 'Επί τή εύκαιρίςι του
νέου έτους ό Σεβ. Μητροπολίτης
μετέβη είς άπαντα τά χωρία της
νήσου Υνα μεταδώση τάς εύχάς
της 'Εκκλησίας και διανείμη τά
αύτά, ώς και είς τήν Χώραν, πράγματα εις τά παιδιά τών χωρίων.

