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ΑΙΑΠΙΣΤΏΣΕΙΣ,ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ
. Επισκεφθέντίες τ ο Κύθηρα
/Ίν 8ην τρέχοντος και διαμεί^ ντ ες έκεΐ δι' ειδική ν έργασίΜέχρι της 12ης ¡μεταψέροεις την στήλην αύτην έν^ώσεις τίνος άπο την φευγο
ν
°; έπίσκεψίν μας. "Εν τών
Ερώτων πού έπεσκέφθημεν εις
^σί ήτο τό Γενικόν Τρι^λλειον
Νοσοκομείο ν. Αύτό
^κεντρώνει καί την
Ιδικήν
άλλα και δλων τών Κυθη^»ν Τ ή ν -ττερισσοτέραν προσοδιότι άποτελεΐ την κορω'δα τών κοινωφελών έργων με
όποια έπροίκισεν το Κυ%ο< ή φιλοπατρία τών τέκνων
Τΐον ^Ητο ή πρώτη μας έπί^εψις
6του —χάρις εις
ΤΊδειαν του Κράτους— έτέθη
ϋ
5 πλήρη λειτουργίσν. Έγνω
Ρ'σχχμεν
ιατρούς, πολλούς
λοιπού προσωπικού και πε
Ρι
ήλθομεν δλους τους
θαλάτών άσθενών. Έδοκιμά"βμεν άπερίγραπτον συγκίνη"Ο,τι γίνεται έκεΐ μέσα
Ανθρωπιστικής άπόψεως,
υτ
° ε ώς όνειρσν τό εΤχον φαντ
«σ6ή οί συμπατριώται. Κατά
άνοικοδόμησιν του νοσοκο
ε
| 'ακοΟ καταστήματος, τό σχέ
ένεκρίθη και έφηρμόσθη
νοσοκομεΐσν
18 κλινών,
^ανεμομένων είς
Θαλάμους
^ έξης: Δύο Θάλαμοι μέ τέσ"δρας κλίνας Εκαστος. Τέσσα
^ βάλαμοι μέ δύο κλίνας έ*®στος. Και δύο Θάλαμοι μέ
κλίνην έκαστος.
. Ευτυχώς οί Θάλαμοι ούτοι
•ϊένοντο άρκετά ευρύχωροι, ώάντι 18 κλινών να τακτοποιούνται χωρίς δυσκολίαν πε
Ρι
, τάς 26 κλΐναι. "Ομως και
*άλ.ν δεν έπαρκούν δια την
'Ίμειουμένην κίνησιν άσθενών.
°ίι ή διεύθυνσις του νοσοκομείου ευρίσκεται
είς τήν άϊα
Υκην νά τοίττοθετή άσθενεΐς
*αι
χώρους άλλου προοριΚατά τήν ήμέραν πού έ^κέφθημεν τό
'ίδρυμα, 10
ί^ΐου, ένοσηλεύοντο είς αύτο
. ? άσθενεΐς προερχόμενοι άπό
διαφόρους κοινότητας της
> ο υ και εΐς έκ Νεαπόλεως
!°««ν, ήσαν δέ και δύο λεχωΐμέ τά χαριτωμένα νεογνά
Τ ν
®*· Σύνολον
κατειλημμένων
*Λΐνών 31. Έκ τών άσθενών οί
^Ρισσότεροι εΤχον ύττοβληθη
εί
5 έπιτυχή έγχείρησιν
άπό
^ διακεκριιμένον χειρουργόν
' Κάτσαν, δστις είναι και ό
γενικός διευθυντής του Νοσοκο
^είου. "Ολοι
οί άσθενεΐς μέ
όποιους
σννωμιλήσαμεν
ένθουσιασμένοι
μέ τον
ίεδθυντήν, τους ιατρούς και
το προσωπικόν του ίδρύμαΌ κ. Κάτσας, μέ τό έπι^ μ ο ν ι κ ό ν του κύρος, μέ την
^'βολήν της προσωπικότητός
Τ υ
? » μέ τήν άπλότητα ή όποία
χαρακτηρίζει,
προσδίδει
^Υλην είς τό 'ίδρυμα και έΗττν£ει έμπιστοσύνην είς κάθε
Ιρ^ενή, τόσον
άτιταραίτητον
τήν καρποφόρον λειτουργίτοΰ νοσοκομείου. Ό διευθυν
της παθολογικής κλινικής
'Ολύμπιος έχει κυριολεκτιΚςί
ζ κατακτήσει τάς καρδίας
κοινού ώς διαπρεπής έπι^ήμων και ώς τέλειος άνθρω"Ομοίως διά τήν διευ-
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θύντριαν του Μικροβιολογικού
έργαστηρίου δεσποινίδα Νικολαΐδου, ομιλούν δλοι μέ τάς
καλύτερος έκφράσεις,
τόσον
διά τήν έπιστημονικήν ίκονότητά της. όσον και διά τήν προ
θυμίαν και τήν εύγένειαν ούτής προς τους άσθενεΐς. Ύποχρεωτικώτατος έπίσης και ευγενέστατος είναι ό νέος άκτινολόγος τοΰ οποίου τό έργαοτήριον θά τεθή κατ' αύτάς είς
λειτουργίαν. Ή φήμη του έξ
Αθηνών είναι άριστη. Ή προ
σωπικότης του έμπνέει έμπιστοσύνην. 'Ομοίως μέ πολλήν
εύχαρίστησιν μάς έξεφράζοντο
οί άσθενεΐς διά τήν προϊσταμένην άδελφήν κυρίαν Κάτσα,
διά τάς άδελφάς νοσοκόμους
κοί διά τό 6οηθητικόν προσωπικόν του νοσοκομείου.
ΝΟΣΗΑΕΙΑ — ΦΑΡΜΑΚΑ.— Τά νοσήλεια είς τό νοσοκομεΐον μας καθορίζονται άπό τους κοη»ονισμους τών Κρατικών Νοσοκομείων. Συγκεκριμένως είς τό Γενικόν Τριφύλλεισν Νοσοκομεΐσν οί άποροι
καταβάλλουν 10 δροοχμάς ώς
είσιτήριον και έφ' όσον κριθή
στι έχουν άνάγκην παραμονής
προς νοσηλείαν
καταβάλλουν
έφ' &παξ 100 δραχμάς άνεξαρτήτως τοΰ άριθμοΰ τών ήμερών
της παραμονής των. Δηλαδή
κ<γγ' ούσίαν
ή νοσοκομειακή
περίθαλψις είς τους άπορους
παρέχεται δωρεάν. Διά τους
εύπορους τό είσιτήριον εΐναι
δραχμαί 25, κοί έκάστη ήμέρα
παραμονής προς νοσηλείαν κοστίζει 65 δραχμάς. Τοιουτοτρό
πως τά έξοδο νοσηλείας εΐναι
προσιτά είς δλους* 'Εκεΐ δπου
γενικώς υπάρχει δυσχέρεια είναι τό θεμα τών φαρμάκων.
Και τοΰτο διότι τά Κρατικά
Νοσοκομεία δέν χορηγοΰν δωρεάν ειμή μόνον τά πλέον στοι
χειώδη και εύθηνης τιμής φάρμακα. "Ετσι, διά τά φάρμακα
έπιβαρύνεται ιδιαιτέρως κάθε
άσθενής, είτε άπορος
εΐναι,
ε'ίτε εύπορος. Και ή δοπτάνη
τών φαρμάκων είναι πολλάκις
σημαντική. "Οσοι δέ άγνοουν
αύτήν τήν λεπτομέρειον,
δτι
δηλαδή τά Κρατικά νοσοκομεία
δέν έχουν πίστωσιν διά φάρμα
κα, παραπονούνται και πολλάκις δημιουργούν σκηνάς, δικαιολογημένος βεβαίως άπό ιδικής των πλευράς, άλλα άδικους διά τό 'ίδρυμα. Και έπειδή ό λόγος περί φαρμάκων, υπό τύπον παρενθέσεως δ ι ερωτώ μ εθσ: Τά φάρμακα τοΰ Νοσοκομείου μας τά προμηθεύει
το φαρμακέΐον Κυθήρων; "Αν
δχι, είναι λάθος. Αύτό πρέπει
νά τά προμηθεύη ύπό τους ορούς τους όποιους προβλέπουν
οί κανονισμοί προμηθείας φαρμάκων είς τά Κρατικά Νοσοκομεία. Τό φαρμακέΐον Κυθήρων έπιβάλλεται νά ένισχυθή
διά νά ΰπά(5χη, προς τό συμφέ
ρον της νήσου. "Αλλωστε εΐναι
τόσον πλήρες και τόσον καλώς
ώργανωμένον, ώστε νά δύναται άριστα νά έξυπηρετή τάς
άνάγκας του Νοσοκομείου.

λεί δυσάρεστον ^κπληξιν, δτι
ουδείς Κυθήριος ιατρός υπηρετεί είς αΰτό. "Ας εύχηθώμεν νά
εύρεθη τρόπος, ώστε ή έκπληξις αύτή νά μή προκαλήται είς
τους Κυθηρίους οί όποιοι διέθεσαν πολλά διά νά γίνη τό
νοσοκομείο ν και μετά προθυμίας θά συνεισέφερον περισσότερα διά τήν περαιτέρω άνάπτυξιν της
άγαθοποιοΰ λειτουργίας του.
"Αλλη άτυχία τοΰ ιδρύματος
εΐναι ή έξής: "Οταν ή Έρανική 'Επιτροπή Υδρυσεν κοί εθεσεν είς λειτουργίαν τό νοσοκομεΐσν έκρινε δίκαιον και
σκόπιιμον νά άναρτήση είς τό
γραφεΐον του. Διευθυντού τάς
εικόνας τοΰ άειμνηστου Νικολάου Τοιφύλλη, τοΰ άειμνήστου
'Ιωάννου Κοντολέσντος και του
κ. Μιχαήλ Σιμιτέκολου. Ήθέλησεν διά της πράξεως αύτη ς
ή Έρανική Επιτροπή νά άποδώση ίδιάζουσαν τιμήν είς τον
Νικόλαο ν Τριφυλλην, δστις διέθεσεν όλόκληρον τήν περιουσίαν του, 'ίνα δι' αύτής εύεργετήται είς τό διηνεκές ό Κυθηραϊκός λαός. Είς τό πρόσωπον έξ άλλου τοΰ 'Ιωάννου Κοντσλέοντος, ή Έρανική 'Επιτροπή έτίμησεν τον άνδρα 8στις όλόκληρον την ζωήν του
εΐχεν άφιερωσει είς τήν έξυπηρέτησιν του Κυθηραϊκού λαού
είς δλας τάς άνάγκας του κοί
ό όποιος υπήρξεν έκ τών κυριωτέρων πρωτεργατών τού άνεγερθέντος νοσοκομειακού καταστήματος. Είς τό πρόσωπον
τέλος τοΰ κ. Μιχοτήλ Σιμιτέκολου ή Έρανική Επιτροπή ήθέλησεν νά τίμηση
όχι. μόνον
τάς προσωπικός του θυσίας
τους κόπους του, τάς οικονομικός εισφοράς του ύπέρ τού ιδρύματος, άλλά
και
δλους
τους έρανοδότας
έξωτερικου
και έσωτερικού τών όποιων είναι ό Μιχαήλ Σιμιτέκολος ό
γνήσιος ένσαρκωτής.
Έτίμησεν είς τό πρόσωπον του Μιχαήλ- Σιμιτέκολου ή Έρανική
Επιτροπή τήν Κυθηραϊκήν φιλοπατρίαν. Αοιπόν τάς εικόνας
αΰτάς.. τοΰ Νικολάου Τρίφυλλη, τοΰ 'Ιωάννου Κοντολέοντος
και του κ. Μιχαήλ Σιμιτέκολου, τάς άπεμάκρυνεν άπό τήν
θέσιν των ή νέα διοίκησις τοΰ
Νοσοκομείου. Και έκείνην μεν
τοΰ Νικολάου Τριφύλλη
τήν
άνήρτησεν εις τον προθάλαμον
τού Νοσοκομείου, ένώ του 'Ιωάννου Κοντολέοντος και Μιχαήλ Σιμιτέκολου τάς άφήρεσαν έντελώς. Οί άττοφασίσαντες αύτήν τήν ένέργειαν πό?·
ρεπλανήθησαν φαίνεται
άπό
τήν σκέψιν δτι τό λειτουργούν
νοσοκομεΐσν είναι
Κρατικόν.
Πράγμοττι εΐναι Κρατικόν τό
λειτουργούν νοσοκομεΐον, άλλα
τό οικοδόμημα εΐναι και θά
μείνη πάντοτε Κυθηραϊκή ιδιοκτησία. Σχετικώς μέ τήν άπομάκρυνσιν τών εικόνων
μάς
έξέφρασαν
πικρά παράπονο
πολλοί και κατά τό πλείστον
παλαιοί μετανάστοι, οί όποιοι
ήρμήνευσαν τήν μετοβολήν ώς
έ'νδειξιν άσεβείας προς
τους
άφιέρωσαν
ΑΑΛΑΙ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. νεκρούς οί όποιοι
τήν ζωήν των ίτπέρ τοΰ ΚυθηΔιά τους Κυθηρίους
έπισκέ- ραϊκού λαού και ώς ενδειξιν
πτας τοΰ νοσοκομείου, Αποτε-
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ρ, 01 κάτοικοι τής περιφερείας
^ τ α μ ο ύ , διερμηνεύοντες τα αιτ ή μ α τ α ώπάντων τών έν τη νή^ Κυθηρίων, και Ιδιαιτέρως έ^εινον οί όποιοι κατά τό διετές
«'Οο-τημα της παραμονής του
^ τό Παγκυθηραΐκόν Τριφύλλει
Νοσοκομεΐσν, έγνώρισαν τον
Ι^ίλεκτον συμπολίτην μας κ.
Γ^όδωρον Μαρένττνν ώς ίατρόν,
διευθυντήν
τού ιδρύματος
ώς κοινωνικόν παράγοντα,
όητεοττειλαν προς δημοσί^σιν τό άκόλουθον γράμμα.
Ποταμός - Κυθήρων 10.5.60
Προς την έφη μερίδα «Κυθηί^'κή Δράσις», 'Αθήνας.
Διευθυντά,
01 κάτωθι κάτοικοι περιφε^•ας Ποταμού θερμώς σας πα^ α λ ο ύ μ ε ν δπως καταχωρηση^ είς τήν έγκριτον εφημερίδα
^«ζ τό άκόλουθον εύχαριστήΓι°ν: Θεωρούμε χρέος μας νά
^Φράσωμε
δημοσία τάς εύχα?' σ τίας μας και την βαθεΐαν
^ ί μ η σ ί ν μας προς τον έγκριΙ°ν ίατρόν τέως διευθυντήν του
'Ρίφυλλείου Νοσοκομείου Ποταμού άξιότιμον κύριον Θεόδωρον
Γν^μά Μαρεντην. Ό έξαίρετος
^ τ ο ς ίατ,ρός κατά τό διάστη^ τής έν Ποταμώ παραμονής
άπό τού Αύγουστου 1956
ί^ΧΡί σήμερον προσέφερε μετά
^Λοθυμίας και ζήλου τάς υπη
Γ ^ ί α ς του είς τον τομέα τής έ^ΐοττημονικής του δραστηριότηΈκτος τών έπιστημονικών
προσόντων, διεκρίθη είς την
ς'κράν κοινωνίοϋν μας ώς πρό•ν^τον άριστου οίκογενειάρχου
τ^υνειδήτου και έντιμοτάτου
"^δρώπου.

Νικόλαος 'Ανδρέα Κορωναΐος,
χ^Πματίας, Σταύρος Μ. Μεγαρϊοικονόμος, βιομήχανος, ΔηίΰΠίΡίος 'Αλφιέρης, έμπορος,
Λ^μανουήλ Μπαβέας, κρεοπώΣπυρίδων Μ. Μεγαλοοικοϊρμος, βιομήχανος,
Θεόδωρος
'.'Ρωτοψάλτης, έμπορος, Βίκτωρ
¿· Πανάρετος, έμπορος, ΊωάνΜελιτάς διευθυντή^ Δημ.
έΧολείου Ποταμού,
Σταυρής
¿"τέλιος, κτηματίας,
'Ιωάννης
«•αμιος» έμπορος, Βρεττός ΠαΙί^Ρετος, κτηματίας. Σπυρίδων
I ^υλάκης, σιδηρουργός, Μιχα^ Ε. ΛΑεγαλοκονόμος, βιομήχσ^ζ» Πανοίγιώτης Μ. Μουλός,
ΪΡτοκινητιστής, Θεόδωρος Εύστ.
^°υρής, γραμματεύς συνεταιρικ ο ύ , Εμμανουήλ Θεοδ. Σοφίος
"^ταξιούχος έξ 'Αμερικής, Έ μ ^ ν ο υ ή λ Κ. Παυλάκης, οιδηρουρ
Δημήτριος Πανάρετος, κα-
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φεπώλης, Κωνσταντίνος Σοφίος σοκομείου. Και έδόθησαν ώς άπρόεδρος κοινστ. Λογοθετιανί- πέδειξεν ό χρόνος είς χείρας Ικων, 'Αντώνιος Κ. Βενάρδος, κανός, λευκάς,
πιροωρισμένας
κτηματίας. Σπυρίδων Πανάρε- μόνον διά τό καλόν. Τά οικονοτος, κτηματίας, Δημήτριος Π. μικά μέσα ήσαν περιωρισμένα
Κοκκινεας κτηματίας, 'Αλέξαν- και αί έλλείψεις άκόμη πολλαί
δρος Δούκας, καφεπώλης, Στρα και αί άτταιτήσεις τής κοινωνίτής ^ Θεοδωρακάκης, έμπορος, ας άκόμη περισσότεροι. Έ ξ άλΜοςρίίνος Τρίφυλλης διευθυντής λου ήσαν τά πρώτα βήμοαα τού
ταχυδρομείου Ποταμού, Θεόδω- Νοσοκομείου και αύτά εΐναι
ρος Π. Μούλος, άγροφύλαξ, Έ μ - πάντοτε τά δυσκολώτερα. Μέ
μανοΐΛΐλ Ίωάν. Τριφύλλης κτη- τον γέροντα ίατρόν κ. Κ ωνστανματίας, Παναγιώτης Κουλεντια- τΐνον Κριθάρην διευθυντήν τοΰ
νος,^κουρεύς.
μικροβιολογικού
έργαστηρίου,
( Έ π ο ν τ α ι ύπερεκατόυ ύπο- άνδρα λαμπρού παρελθόντος και
άπολύτως κάτοχον τής έπιστήγραφαί).
μης του κα'ί μέ δύο άφωσιωμέ"Εχοντες και ήμεΐς πληρε- νας και ίκανωτάτας
νοσοκόστάτην γνώσιν τού ποίος εΐναι μους έρρίφθη είς τόν στίβον τού
και τί προσέφερεν είς τά Κύθη- άγώνος διά νά δώση σάρκα και
ρα ό ίατρός κ. Θεόδωρος Μα- όοττά είς τό προαιώνιον κυθηραρεντης, όχι μόνον δημοσιεύο- ϊκόν ονειρον τής άποκτήσεως
μεν ευχαρίστως τάς ανωτέρω νοσοκομείου τού όποιου ή άνάγγραμμάς, άλλά έπιδοκιμάζον- κη, ίδίως διά τάς πτωχοτέρας
τες άπολύτως τό περιεχόμενόν οικογενείας ήτο κοττεπείγουσα,
των κρίνομεν δίκαιον νά προσθέ Είς τό Ποεγκυθηροίίκόν Τριφύλσωμεν τά έξής: "Οταν τό έν 'Α- λειον Νοσοκομεΐον ό ιατρός κ.
θήναις Άδελφάτον, μέ τά περιω Θεόδωρος Μαρέντης δέν είργά·
ρισμένα οικονομικά μέσα τά ό- σθη ώς εύσυνείδητος
υπάλληποια διέθετεν, έθεσεν είς λει- λος. Προσέφερε κάτι πολύ πετουργίαν τό Τριφύλλειον Νοοο- ρισσότερον. "Έκλεισε τό Νοσοκομεΐον, εύρε είς τό πρόσωπον κομεΐον μέσα είς τήν ψυχήν του.
του ιατρού κ. Θεοδώρου Μαρέν- Τό ήΥάπησε δσον ό άείμνηστος
τη τον άνθρωπον, ό όποιος συν- Νικόλαος Τριφύλλης, δσον ό Μιεκέντρωνε πολλά προσόντα διά χαήλ Σιμιτέκολος. "Εδωσε είς
νά έμπιστευθή είς αυτόν τήν γε- αύτό τόν έαυτόν του, δλην του
νικήν εύθύνην τής λειτουργίας. τήν στοργήν, δλην του τήν δραΝα είναι άριστος
παθολόγος στηριότητα. Νύκτα και ήμέραν
διά τήν γενικήν ίατρικην, τήν ό-* ήτο έκεΐ έτοιμος νά υποδεχθή
ποίαν έπί σειράν έτών ησκησεν μέ καλωσύνην και νά περιθάλψη
εις τά Κύθηρα με λαμπράν άπό- μέ στοργήν κάθε Κυθήριον.
δοσιν, και άκόμη νά είναι ειδικευμένος μαιευτηρ υπηρετήσας
Μία ζηλευτή άρμονία έβίχσίέπί σειράν έτών είς την μαιευτι- λευε καθ' δλον αυτό τό διάστηκήν κλινικήν τού Δημοτικού Νο- μα μεταξύ τού Διευθυντού και
σοκομείου 'Αθηνών, δπου και τού προσωπικού τού Νοσοκοάφήκε τήν άνάμνησιν έπιλέκτου μείου, ή δέ Διοίκησις αύτού ουέπισηημονος. Έ π ί σ η ς ήτο γνω- δέποτε ήσχολήθη μέ έσωτερικά
στός ό κ. Μαρεντης ώς άκέραιος ζητήματα. "Ολα τά άνακύπτονκαι ευθύς χαροεκτήρ, ώς πρόσωζητήμα έπελύοντο μέ καταπον μέ μετριοφροσύνη χωρίς τα
κομπορρημοσύνας, χωρίς κακί- νόησιν και καλήν θέλησιν και
ας, χωρίς νά δώση ποτέ λαβήν πανταχόθεν μόνον γράμματα
μηνύματα ευγνωμοσύνης
διά σχόλια είς βάρος του. 'Ο- και
σάκις, άττό εικοσαετίας δπου ύ- ττρός τούς άπανταχού έρανοδόπηρετεΐ τήν Κυθηραϊκήν κοινω- τας - ίδρυτάς τού νοσοκομείου
νίοεν, έγένετο λόγος περί τού ι- έφθανον είς τό γραφεΐον τού 'ΑΤοιουτοτρόπως μέ
ατρού Μαρέντη, ήτο πάντοτε δελφάτου.
διά νά άκουσθουν έπαινοι. Είς τήν έπιστημονικήν του άξίαν,
την
Διοικητικήν
του ίκοενόττγτα,
τον κ. Θεόδωρον Μαρεντην λοιπόν τό έν 'Αθήναις Άδελφάτον τήν άγάπην του προς τό ίδρυένεπιστεύθη κα] άνέθεσε τήν έπι- μα και τήν στοργήν του προς
στημονικήν και Διοικητικήν δι- τούς πάσχοντας, την άκεραιόεύθυνσιν τού Νοσοκομείου. Ό τητά του και τήν εύθύτητα είς
ίδιος έπεφορτίσθη μέ τά καθή- δλας τάς σχέσεις άνεδείχθ^ι πράό ίοετρός κ. Θεόδωρος
κοντα γραμματέως μέχρι και ά- γματι
ποθηκαρίου. Τού έδόθη δλη ή Μαρεντης είς θρυλικόν πρώτον
διευθυντήν
του Νοσοκομείου Κυέμπιστοσυνη τών μελών τού 'Αδελφάτου και τό κλειδί τού Νο- θήρων και ώς τοιούτος θά μείνη
είς τήν ίστορίαν τού ιδρύματος.

άγνωμοσυνης προς τους άπανταχοΰ έρανοδότας.
Έχομεν
τήν γνώμην δτι έπιβάλλεται ή
άμεσος άποκοττάστασις τών
πραγμάτων προς τό συμφέρον
τοΰ ιδρύματος και τών συμφερόντων τής νήσου γενικώτερον.
Τέλος έχομεν τήν γνώμην δτι
έπιβάλλεται και ή άνάρτησις
τών εικόνων τών Βασιλέων μας
Παύλου και Φρειδερίκης
είς
Ενδειξιν τιμής και ευγνωμοσύνης προς τό Κράτος τό όποιον
ένσαρκώνουν οί Βασιλείς μας,
και χωρίς τήν βοήθειοτν τοΰ
όποιου ή λειτουργία τοΰ Νοσοκομείου θά ^το άκοττόρθωτος
διά πολλά άκόμη ετη.
•
Κατ' αύτάς έπερατώθη ή διάνοιξις τής όδοΰ
φροπτσίων
Αύλέμονος. Τά αυτοκίνητα δυναντάι τώρα νά διασχίζουν όλόκληρον τήν εκτασιν Παλαιοπόλεως έρχόμενα έκ Φρατσίων. Τοιουτοτρόπως ή σπουδαι
οτάτη αύτή παραγωγική περιοχή, μέ τους έκτεταμένους έλαιώνας, τάς άμπέλους
κοί
διαφόρους άλλας καλλιεργεί ας
κατέστη προσιτή είς τά αυτοκίνητα και τά μηχοονοκίνητα άροτρα, πράγμα τό όποιον θά
άποβή έπωφελέστοοτον είς τήν
γεωργικήν άνάπτυξιν τής νήσου. Ό δρόμος αύτός έίχει και
τουριστικήν σημασίαν μεγάλην
διότι διέρχεται άπό τό Παλοιόκαστρσν και άπό τά μέρη δπου —κατά τους ιστορικούς—
εκείτο ή άρχαία πρωτεύουσα
τής νήσου Σκάνδεια και έπί
πλέον όδηγεΐ είς τάς γροφικωτάτας παραλίας
Αίμνη και
Άμιμούτσι. Βεβαίως ό δρόμος
Φρατσιων — Αύλέμονος, του
όποιου ή διάνοιξις έπερατώθη
φροντίδι τής κοινότητος Φρατσιων, εχει άνάγκην άπό παλλάς άκόμη έργασίας διά νά
περατωθή κοί νά
δκχτηρηθη.
Χρειάζεται νά γίνουν πολλά τε
χ νικά έργα. Νά γίνουν χαντάκια έκατέρωθεν ώστε νά μή κα
ταστρέφεται τόν χειμώνα άπό
τά νερά τής βροχής. Νά κατασκευασθούν όχετοι είς διάφορα σημεία, νά γίνη μία μεγάλου μήκους γέφυρα είς Πλατύ
Ααγκάδι κοί άλλη μικροτέρα
είς Βόθονα, νά έπιστρωθή μέ
σκύρα και τελικώς νά γίνη μόνιμον όδόστρωμα δι' άσφαλτοτάπητος. "Ετσι μόνον θά διατηρηθή. Και εΐναι αύτο άπαραίτητον, διότι μετά τόν κεντρικόν δρόμον
Καψαλίου —
Αγίας
Πελαγίας ό δρόμος
φρατσίων — Αύλέμονος είναι
ό χρησίιμώτερος και ό περισσότερσν έξυπηρετικός έν τη νήσω.
Ό δρόμος αύτό ς έ'χει Ιοττορί-

αν, ώς προς τήν κατασκευήν
του. Τόν ήρχισεν ό άείμνηστος
Γεώργιος Καλλίγερος ή Μπαγιώκος, έκ τοΰ χωρίου ΠιτσΙνιάνικα, διά τής προσωπικής
έργασίας τών κατοίκων τών κΟι
νοτήτων
Καρβουνάδων, Φρατσίων και άλλων. Τόν ένίσχυσε βραδύτερον ό έπί τής Κυβερνήσεως του άειιμνήστου 'Ιωάννου Μεταξά νομάρχης 'Αττικής μακαρίτης Νικόλ. Κισσόπουλος. Έγκατελείφθη κατά
τήν πενταέτίαν
1940—1945
λόγω τής έχθρικής κ<*τοχής δτε κατεστράφη μέγα μέρος τού
μέχρι τότε έκτελεσθέντος έργου. Ένισχύθη και έποα/ήρχισεν κατά τό 1945—46 διά πιστώσεως παραχωρηθείσης παρά
του „τότε υπουργού τών Δημοσίων "Εργων έπιψοονούς συμπά
τριώτου μας κ. Γρηγορίου Π.
Κασιμάτη, ήδη βουλευτού 'Αθηνών. "Ετυχε, 'έκτοτε και κυρίως κατά τήν τελευταίαν πενταετίαιν, μικρών χρηματικών
ένισχύσεων παρά τού Επαρχιακού Ταμείου 'Αττικής. Τέλος
μέ τήν χρησιμοποίησα τοΰ
μηχανοκινήτου
προωθητήρος,
τόν όποιον έ'φερεν είς Κύθηρα
τό Ταμεΐον Όδοποιΐας Νομού
'Αττικής, και τήν οίκσνομικήν
ένίσχυσιν τού Ιδίου ταμείου,
χάρις είς τό ζωηρόν και πόντο
τε εντονσν ένδιαφέρον τού Νομάρχου μας κ. Αεωνίδα Παπαρρηγοπούλου, έπερατώθη ή
διάνοιξις τής όδού μέχρι τού
χωρίου Αύλέμων. Ά π ό άπόψεως χρησιμότητος,
γεωργικής
και τουριστικής, ώς- και άνωτέρω έτονίσαμεν, ό δρόμος αυτός δέν έχει τόν δμοιόν του είς
τά Κύθηρα. Διά τούτο έπιβάλλεται ή τελειοποίησίς του 'ίνα
διατηρηθή. Τό κέρδος θά εΐναι μεγάλο διά τόν τόπον.
•
ΤΥΡΟΚΟΜΕΙ ΟΝ. Πολύς λό
γος γίνεται τελευταίως είς τό
Νησί διά τήν ΐδρυσιν ένός τυροκομείου, είς τό όποιον νά
κομίζεται τό παραγάμενον γάλα άπό τήν οίκόσιτον και ποιμενικήν κτηνοτροφίαν, και τυροκομούμενον άπό ειδικούς τυροκόμους,
ώστε νά άιτοδίδη
προϊόντα καλής ποιότητος, νά
διοχετεύεται είς τήν
άγοράν
προς ένίσχυσιν τής άγροτικής
μας οικονομίας. Τό ζήτημα έμελετάτο άπό έτών, τώρα δμως
κατέστη περισσότερον ένδιαφέ
ρον διά τό κοινόν, άφ' ής διά
ποιμαντορικής έγκυκλίου τής
Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων,
,έγνωστοποιήθη έκθεσις
περί
τής κτηνοτροφικής και γαλακτοκομικής καταστάσεως τής
νήσου και τών
δυνατοτήτων

ΕΠίΣΤΟΑΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΚΥΟΗΡΑΙ'ΚΗΝ

Η ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ ΤΩΝ
'Αξιότιμε κ. Κασιμάτη,
Είς φύλλον τής έν Σύδνεύ έκδιδομένης έγκριτου έφη
μερίδος, «Πονελλήνιον Κήρυκα»,
άνέγνωσα είς τήν στήλην «Εύθυμα και Σοβαρά», τάς υπό τοΰ
κ. Δημό Ψαθά κρίσεις, δσον άφορα τήν ξενομανίαν τών 'Ελλήνων, και ύπό τόν τίτλον «_ενομανίοο. Έ κ τούτων όρμώμενος γράφω τάς όλίγάς αΰτάς
γραμμάς, ίνα πρωτίστως συγχα
ρώ τόν κ. Ψαθάν, διά τόν ύποδειγματιικόν ποττριωτισμσν του,
διότι σοττιρίζει τήν έλεεινην αύτήν συνήθειαν, ητις στιγματίζει
τήν φυλήν μας, και συγχρόνως
έκθέτω
τάς έπί τού θέματος
τούτου άντιλήψεις μου, μέ την
παράκλησιν δπως εύαρεστούμενοι δημοσιεύοητε ταύτας.
Ή άξιοθρηνητος αύτη κοπάστασις, πρέπει νά άττοδοθή είς
σύμπαντα τόν έλληνικόν λαόν,
πολύ δέ περισσότερον είς την
μορφωμενην τάξιν τής έλληνικής κοινωνίας, και τόν έλληνικόν
Τύπον, διά τό κατάντημα τούτο
της έλλην'κής γλώσσης. Διότι,
καίτοι παρηλθον έκατόν τριάκοντα έτη (130) άπό τής άπελευθερωσεως τής έλληνικής πατρίδος, όχι μόνον δέν κατωρθώθη, κατά τό μακροετές
αύτό
διάστημα νά έξαλειφθούν αί χιλιάδες ξέναι λέξεις άς μάς έκλη
ροδότησαν οί ξένοι κατακτηταί
άλλά άνοήτως συνεχίζεται ή
προσθήκη νέων τοιούτων, και
τείνομεν ούτω προς τελείαν έξαφάνισιν τής έλληνικής γλώσσης.
Διά κάθε άνθρωπον,
άλλά
πολύ περισσότερον διά τόν Έ λ ληνα, ή γλώσσα του εΐναι, και
πρέπει νά είναι, δτι ίερον και δσιον έχει, καθ' δτι άνευ αυτής*
πίστις, πατρίς, θά είναι λέξεις
κεναί, και τό π ά ν θά καταρρεύση.
Οί άρχαΐοι προγονοί μας έλεγαν «Πάς μή Έλλην, βάρβαρος» άλλ' αύτό ήτο και ή άλήθειά. Ήμεΐς οί Νεοέλληνες σήμερον, είς ξένας έναντίον μας
έπικρίσεις, δτι ούδόλως συγγενεύομεν προς τούς ήμιθέους έκείνους, άντί νά συνέλθω μεν έκ
τού ληθάργου, ύπό τοΰ όποιου
τήν έπήρειαν κατεχόμεθα, διαρκώς κομποριρημονούμεν, μέ τάς
δάφνας και άθλους τών έ ν δ ο ξ η
προγόνων μας και έξωφρενικώς
έρεδιζόμενοι, άποκαλούμεν άχαρίστους, δλους, δσους έχουν τήν
τόλμην νά ειπούν τήν γνώμην
των, και δέν αίσχυνόμεθα νά διατυμπανίζωμεν, δτι ήμεΐς τούς
όώσαμε τά φώτα τού πολιτισμού
και δτι άνευ τής Ελληνικής
γλώσσης δέν θά ήδύναντο νά όμιλήσουν. Ό π ο ί α άνοησία! Και
όποία γελοίοποίησις! και πόσον έπιπόλαιος και άστήρικτος
ό έγωϊσμός τους αύτός!, καθ'
δτι ήμεΐς δέν έδώσαμε ^ τίποτε,
και έπομένως τίποτε δέν όφείλουν είς ήμας. Είναι άναμφισβητητον, δτι συμπάς ό πεττολιτισμένος κόσμος, έστηρίχθη,
στηρίζεται, και θά στηρίζεται
είς αίώνα τόν άπαντα, είς τά
φώτα και τήν σοφίαν τών προγονών μας, άλλ' ήμεΐς οί Νεοέλληνες, δυστυχώς τά άττεμπολήσαμεν και τά περιφρονούμεν.
Πρό όλίγων έτών, ήρχισε διεθνής διαγωνισμός καλλιστείων,
προς άνάδειξιν Βασιλίσσης τής

ΑΡΑΣΙΝ»
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καλλονής.
Έ ά ν ποτέ άποφασισθή ποωόμοιος διαγωνισμός,
πρός άνάδειξιν τής Βασιλίσσης
τών γλωσσών, άσφαλώς δτι ή
έλληνική γλώσσα, θά ΰποστή
τήν τύχην τής Καρακάξας τού
μύθου, δππαν παρουσιάσθη είς τό
συνέδριον τών πτηνών, στολισμένη μέ ξένα πτερά, μόλις τ'
άλλα πουλιά^ άνεγνωρισαν τά
πτερά των, τής τ' άφήρεσαν,καί
έμεινεν οία ήτο πρότερον. Ούτω
όταν
οί "Αραβες,
Τούρκοι,
'Αρβανίτες, ' I ταλοί, Γάλλοι,
"Αγγλοι και δέν γνωρίζω ποΐοι
άλλοι, άφαιρέσουν τάς χιλιάδας
λέξεις των, πού άνοήτως χρησιμοποιούμεν, ή νεοελληνική γλώσ>σα θά άπογυμνωθή τελείως. "Ας
άναλογισθώμεν πόσας ξένας λέξεις χρησιμοποιούμεν καθημερινώς, είς τα σπίτια μας, είς τήν
άγοράν, τό έμπόριον, τήν μαγειρικών,
είς τάς συζητήσεις
και συνομιλίας μας, εις όνομασίας ένδυμάτων, σκευών, μηχανημάτων, όπωρικών κλπ. ώς τάς
κάτωθι:
Μπαμπά, μαμά, παντελόνι,
•ζακέτα, ρόμπα, κορσέ, καπέλο,
πόρτα,
καζάνι,
κατσαρόλα,
φούρνος, χασάπης, μπακάλης,
χαμάλης, μπαρμπέρης, μπογιατζής, χαμπάρια, φρούτα, σαλάτα, τομάτα, πατάτα, καρπούζι,
μελιτζάνα, μπάμια, γκιουβέτσι,
πιλάφι, παστίτσο, ίμάμ μπαί'λντί, κλπ. και τάς όποιας έλληνοποιήσαμε, λησμονήσαντες τάς
έλληνικάς των όνομασίας. Έ ά ν
άληθώς εΐχαμεν έθνικήν ύπερηφάνειαν, προ πολλού θά εΐχον
έκλείψει, άττό τά έλληνικά στόματα, αί ξέναι ταύται λέξεις.
'Αλλά τί μωρολογώ; ή άφιλοπατρία μας δέν σταματά έως
έκεΐ, καθ' δτι τώρα έπροσθέσαμε και τό μπονζούρ, γκαροόν,
μερσί, άσανσέρ, φεστιβάλ, φούτ
- μπώλ, ρέφερυ, και έπεται συνέχεια, ούτω θά άναδειχθώμεν οί
άξιοι νεκροθάττται τής γλώσσης
τών φώτων.
'Αναμφιβόλως, ή γλωσσομάθεια εΐναι μέγιστον προσόν, και
μεγάλη τιμή δι' έκείνους, οί όποιοι κατέχουν τό πλεονέκτημα
τούτο,
άλλα ούτοι γνωρίζουν
πότε και πού θά κάνουν χρησιν
τής ξένης γλώσσης. "Οσοι δμως
έμάθαν πέντε δέκα ξένας λέξεις,
και αύτάς μισεράς, είς πρώτην
εύκαιρίοον τάς φωνάζουν μεγάλοφώνως, Τνα έπιδείξουν την γλωσσομάθειάν των.
Ό έθνικός τύπος
έκάστου
κράτους, πρέπει νά εΐναι ό ύποδειγματιικός παιδαγωγός "Και
διδάσκαλος τοΰ λαού, καθοδηγών, φωτίζων και έμπνέων αύτόν, είς τά ιδανικά τής Φυλής,
ύποδεικνύων
συγχρόνως
τήν
σκολιάν όδόν, ητις φέρει, πρός
τήν ταπείνωσιν και άφοτνισμόν.
Ούδείς δύναται νά άμφισβητήση τόν ποττριωτισμόν τών ιθυνόντων τάς τύχας τοΰ έλλην ικού τύπου, και τάς ύπηρεσίας
άς τηροσέφεραν και προσφέρουν
πρός τό έθνος. "Ας άναλάβουν
και τόν άγώνα τούτον, πρός καΘοδήγησιν τού έλληνικου λαού,
νά έπανεύρη τήν γλώσσίχν του,
τόν δρόμον της τιμής και σωτηρίας του, και άς εΐνα βέβαιοι
δτι συμπάς ό έλληνισμός θά
τούς εύγνωμονή αίωνίως.
Μετά τΐιμης και φιλίας
Π. Ν. ΑΡΩΝΗΣ

Ν. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ
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περί άναπτύξεως αυτού,
τοΰ
ειδικού γεωπόνου τής 'Αγροτικής Τραπέζης τής Ελλάδος κ.
Περδικάρη, ειδικώς προς τόν
σκοπόν τούτον, ένεργείαις τοΰ
Σεβασμιωτάτου,
έπισκεφθέντος τά Κύθηρα. Κατά τήν
έκθεσιν τοΰ κ. Περδικάρη, είς
τό νησί μας υπάρχουν σήμερα
97 γαλακτοφόροι
άγελάδες,
5.000 οικόσιτα πρόβατα, 3000
οικόσιτα αίγες,
1000 ποιμενικά πρόβοττα, και 2000 ποιμενικοί αΐγες. Τό έτησίως πα
ραγόμενον γάλο ύπολογίζεται
είς 1360 τόννους. Έξ αύτοϋ
καταναλίσκονται 140 τόνοι νω
ποΰ γάλακτος
και
τυροκομούνται κατά τρόπον πρωτόγονον 1220 τόννοι. Περαιτέρω
η έκθεσις τού κ. Περδικάρη περιλαμβάνει τά έξής:
« Ό όγκος τής γαλακτοπαρα
/ωγής τής νήσου
στηρίζεται
είς τήν οίκόσιτον κτηνοτροφίαν
Συνθηκαι δκχτροφής έπιτρέπουσαι περατέρω βελτίωσιν της
κτηνοτροφίας: καλαί.
Άξιοποίησις
παραγομένου
γάλακτος: Δυνοττότητες προς ά
ξιοποίησιν.
Ή τυροκόμησις ένεργεΐται υφ
έ,κάστου παραγωγού. Προ-χείρως. Ποιότης τυρού: κακή. Τιμαί πωλήσεως Χαμηλαί. Τυρός
•
ΕΙΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΤΗΝ 4ην ΣΕΛΙΔΑ

Π Α Σ Χ Α ΣΤΟ ΤΣΙΡΙΓΟ
ΤΗΣ
^ Ό Βουλευτής Πείιραιώς και
νήσων κ. 'Ιωάννης
Όρφοα>ός,
πραΥΜοτσιτοιών παλαιοτέοον έπι&^μίαν του δπως έπισκεφθη
το νησί. μετέβη είς Κύθηοα κατά τάς ήιιερας του Πάσνα και
παοέμεινεν έκεΐ έττι πέντε ημέρας. Τόν κ. Όρφανόν συνώδευεν
είς ^ Κύθηρα και ή εύγενεστατη
κυρία του Αίκατ. 'Ορφανού ή όποία, ώς γνωστόν, εΐναι Κυθηραϊκής καταγωγής, έκ της οικογενείας Σοφίου της κοινότητος,, Αογοθετιονίκων. Έκ Πειραιώς άνεχώρησαν την Μεγάλην
Παρασκευή ν.
ένεκα δμως το0
τρικυμιώδους καιρού μόλις τήν
πρωϊαν τού Πάσχα άττεβιβάσθησαν είς / Α γ ί α ν Πείλαγίαν.
Είς Κύθηρα τό έκλεκτσν ζεύγος έτυχε λαμπράς και έγκαρδίου υποδοχής. Και τούτο δχι
μόνον διότι ό λαός μας εΐναι έκ
παραδόσεως φιλόξενος.
Άλλά
κυρίως διότι οί συμπατριώται
όνεξαρτήτως' κομματικής τοποθετήσεων των,
μόνον χάοιτας
εΐχον νά ένθυμηθοΰν άπό τους
έπισκεπτας τού τόπου μας. Είς
τό πρόσωπον τοΰ κ. 'Ιωάννου
'Ορφανού έβλεπον οί Κυθήριοι
τον τίμιον ττολιτικόν, άλλά και
τον άγνόν άνθρώπιστήν. Ύπεδέχοντο τόν άγνόν άγωνιστήν
τών έθνικών και άγροτικών δικαίων, άλλά και τόν φωτισμέ
νον ίατρόν ό όποιος δχι ιαόνον
γνωρίζει άλλά και τηρεί όοσν
έλάχιστοι τόν δρκον τοΰ Ίτγγτοκιράτους. "Εβλεπον άκόμη είς
τήν κυρίαν 'Ορφανού προσωποποιημένην τήν εύγένειαν καϊ τήν
άοετήν, καϊ ήσθάνοντο υπερήφανε ι αν διά τήν Κυθηραϊκήν της
καταγωγήν ύπερηΦάνειαν πράγματι πλήρως δικαιολογημένη ν.
Και διά τους λόγους αύτούς,
παντού, δπου τό βραχύ διάστημα τής διαμονής του έπέτοεψεν
είς τό έκλεκτόν ζεύγος νά έττισκεφθή. οί Κυθήοιοι έδοκίμασάν
χαράν και παντοιοτρόπως ποοσεπάθησαν νά έκδηλωσουν τήν
προς αύτό άττέοαντον έκτίμησίν των. Κατόπιν τής έν λόγω
έπ ι σκέψεως, ή εύγενεστάτη κυρία ,'.ζ.
'Ορφανού, εΐχε τήν
καλωσύνην νά περιγράαιη τάς έντυπώσεις τού έκλεκτού ζεύγους,
χάριν τών άναγνωστών μας άς
καί δημοσιεύομεν εύχαρίστως αίσθανόμενοι τήν ύποχρέωσιν νά
εύχαριστήσωμεν αύτήν διά τήν
πρός τά Κύθηρα άγαττηιν της.

"Επρεπε μετά τις έκλογές τού
1958, πού τόσο έτιμήθηκε στο
Τσιρίγο ό σύζυγος μου νά κάνωμε τό ταξίδι τών εύχαριστιών,
τό όποιον ρμως δέν κατωρθώσαμε έο>ς τώρα γιά λόγους άνωτέρας βίας. Τά πράγματα ήλθοη/ ευνοϊκά και τό κάθήκον μας
τούτο τό έπροτγμοτΓοποιήσαμεν
έφέτος τό Πάσχά.
Άνοίχωρήσαμε Μεγάλη Παρασκευή. Ό καιρός άττό τό πρωί
δέν έδειχνε καλά ξέτελα.
Στις 7 τό βράδυ έσημανε ή
άναχώρησις καί τό μεταφορικό
μας ξεκίνησε μέ καθυστέρησι
8 ώρων.
«Κρίμα πού δέν σας εΐδα πριν
Φύγωμε γιατί άν σάς έβλεπα,
δέν θά σάς άφηνα νά φύγετε!»
ήτο ό χαιρετισμός τοΰ στενού
μας συγγενούς Γεράσιμου μηχανικού τού' πλοίου. «Γιατί Γεράσιμε; Τί συμβαίνει;» «'Αμφιβάλλω άν θά φθάσωμε έξ αιτίας τού καιρού, άλλά καί έάν
Φθάσωμε θά υποφέρετε πολύ.
Ό Καβομαλιάς δέν χωρατεύει».
Μέ τό κέφι κλονισμένο άπό τά
άνωτέρω... ένθσρρυντικά φθάσαμε τέλος άρκετά κοΛά στη Μονεμβασία,^ δπου έξέσπασε άγρια
βροχή και άέρας, πού έκαναν
τά μαντάτα τραγικά.
Ή άναχώρησις ά π ' έκεΐ ήτο άδύνοητος, άν δέν έβελτιώνετο ό
καιρός.
Τό πλήρωμα ήτο άνήσυχο,
γιοςτί έβλεπε πώς θά έκανε Πάσχα μακρυά άπό τό σπίτι του.
Μέσα σ ' αύτή τη θεομηνία τό
Λιμεναρχείο Μονεμβασίας μάς
συνεβούλευσε ινά πάμε διά ξηράς στη Νεάττολι καί έκεΐθεν δια
βενζινσπλοίου στά Κύθηρα διότι άλλως ύπήρχε φόβος νά μείνωμε μιά βδομάδα έκεΐ καί πάλιν άν δέν φυσούσε... πουνεντες
όποτε... γράψε άλλοίμονον θά
ήτο αναγκασμένο τό πλοΐο νά
βγή στά άνοικτά έρμαιο τού
Ποσειδώνος.
ΆντιληΦθέντες τήν π α γ ί δ α άπεφασίσαμεν
ομοφώνως έμεΐς
καί· άλλα δύο ζεύγη ττού είμεθα
δλοι - δλοι οί έπιβάτες τής Α'
θέσεως νά μείνωμεν έκεΐ άφησαν
τες έαυτούς είς τό έλεος τού Κυρίου. Τότε οί... άντίθετα φρονούντες ναυτικοί άπεφάσισαν νά
θέσουν είς ένέργειαν τά ήρωϊκά
μέσα. "Εκαναν καί αύτοί συμβούλιον καί
άπεφάσισαν νά
μάς...
παροεγουλιάσουν: ^ Τό
πλοΐο έξεκίνησε στή χειρότερη
στιγμή τής θαλα^σοτ/χρ<χχή ς
καί τού άνεμου, για τήν δήθεν
κατάκτησι τοΰ Μαλέα, ό ότίοΐος
δμως μόλις μάς άντίκρυσε μάς
έδειξε τούς χαυλιόδοντάς του
καί ή ύποφαινομένη άρχισε νά
έπικαλείται δλα... τά πάθη τού

Κυρίου πρός σωτηρίαν! Τό πλεούμενό μας παρά τούς πρώτους
ήρωϊσμούς άνέκρουσε πρύμνοον
καί τού έδειξε τήν πλάτη — άξέχαστη Θεέ μου αύτη ή στιγμή —— καί
όλοταχώς
έγύρισε στά Τδια, γιά νά άρχίση ή
πολιορκία τού πληρώματος" νά
μάς πείση νά... γυρίσωμε στον
Πειραιά!
"Ακαμπτοι έμεΐς τά τρία ζεύγη έπι μέναμε νά πάμε στό Τσιρίγο όποτεδήποτε
έφτιανε ό
καιρός!
Καί έτσι άκουσαμε
την Άνάστασι άττό τό ραδιόφωνο. Πρωΐ, πρωΐ άνημερα
τό
Πάσχα άκούμε θόρυβο καί φωνές τού πληρώματος σαφής ένδειξις δτι φεύγομε γιά τό Τσιρίγο, γιατί ή θάλασσα ήτο...
λάδι. Πράγματι σέ 3 ώρες έφθάναμε στήν 'Αγία Πελαγία μέ
ήμερα χαρούμενη καί στολισμένη στά γιορτινά της λαμπρόχαρη δπως της άξιζε.
Σέ λίγο άρχίσαμε τήν άνοδο
πρός τό έσωτερικό τού νησιού
τής 'Αφροδίτης. Φαίνεται πώς
οί άρχαΐοι θεοί — δές τε καί
τόν κατεργάρη τόν Δία πού έγεννήθη στο ώραιότερο νησί.

mmx

Ή κ. Αικατερίνη 'Ορφανού.

τού κόσμου, την Κρήτη —- ήσαν έκλεκτικοί στις προτιμήσεις
των γιά τούς τόπους πού θά έγεννιούντο.
"Ετσι καί ή 'Αφροδίτη μας
έδιάλεξε τά γολοενά νερά τών
Κυθήρων καί έπολιτογραφήθη
και έκείνη Τσιριγώτισσα καϊ
σάν θεά τής όμορφιάς, όμολογώ,
δέν μπορούσε νά βρη πιο δμορφο καί πιο ειδυλλιακό νησί άπό
τό Τσιρίγο νά γεννηθή.
Τό αύτοκίνητό μας άγκομαχώντας περνούσε άπό δρόμους
στενούς καί πολυστρόφους. 'Αριστερά στό βάθος έχαινε γκρεμός, πού μόνον βλέποντάς τον
σ' έπιανε άνατριχίλα.
Και δμως ή θέα ήταν μαγευτική. Τό μάτι, όργανο μιάς διψασμένης ψυχής, δέν έχόρταινε
τήν όμορφιά της γης.
Στολισμένη, σάν Βυζαντιινη
αύτοκρατόρισσα, φάνταζε σέ δλη τής
την
μεγαλοπρέπεια,
πλημμυρισμένη στ' άρώματα.
Καί τό χώμα της άνέπεμπε
τό γνωστό άρωμά της μετά τη
βροχή, έκεΐνο τό άρωμα
πού
κάνει πολλούς νά συνηθίζουν νά
τό τρώνε! Καί ,μούρθε στη μνή
μη μου ένας λεβεντόγερος Κρητικός — έλαφρο τό χώμα του
— π ο ύ πολλές φορές μουλεγε
πώς μικρός σάν ήτο εΐχε μάθει
νά τρώη τό χώμα καί δτι καί
«έδά στά γεράματά μου δντες
νοιώθω αύτή τη μυρωδιά μουρχεται νά πέσω χάμω καί νά φάω,
τόσο μέ μεθά!»
Ό πρώτος μας σταθμός ήτο ό Ποταμός δπου έσταματήσαμε και είδαμε άρκετούς φίλους
πού ήρθαν νά μάς καλωσορίσουν.
Πόση συγκίνησι νοιώθει κανείς βλέποντας τόσο θερμές τις
φιλικές έκδηλώσεις, έκδηλώσεις
άδολες, πού έξωτερικεύουν τόν
άπέραντο πλούτο τής νησιώτι
κης ψυχής. Κι' εΐναι αύτές αί έκδηλώσεις ένα άτττό τά κύρια γνω
ρίσματα τών Τσιριγωτών, πού
σέ κάνουν νά άφήνης στό νησί
τους, φεύγοντας ά π ' έκεΐ ένα
κομμάτι άττό τη δική σου ψυχή;.
Έκεΐ συναντάς τήν ψυχή που
δέν έφθειρεν ό σημερινός δήθεν
πολιτισμός.
Αύτή ή Ψυχή εΐναι άναμφισβή
τητα τό άρωμα καί τό κάλλος
τής Ελλάδος, εΐναι ίδια ή Ψυχή
τής Ελλάδος δπως την σφυρηλάτησαν οί αιώνες άνάμεσα
στις χιλιετηρίδες.
Πόσο θάχε κερδίσει ή πατρίδα μας άν τής έρριχνε τις
Φροντίδες της καί τή σκέψι της

δσο τής άξίζβι.

κ.

Α1ΚΑΤ,

"Ας εΐναι, αύτή ή παρένθεσις, ίσως νά μήν εΐχε τή θέσι
της έδώ, μά πώς νά τό κάνω
πού έρχεται μόνη της καθώς άντιικρύζω τους άνθρώπους αύτούς
πού έχουν τελείως έγκαταλειφθη
άττό τό κράτος καί στούς όττοίους έμεΐς δλοι οί άλλοι έχομε
άπλώσει τις ρίζες μας καί ρουφάμε τή ζωή μας. Μήπως τάχα
είναι ψέματα πώς οί φτωχοί μας
χωρικοί εΐναι οί «έργάτες» καϊ
έμεΐς δλοι οί άλλοι οί «κηφηνες» της κυψέλης που λέγεται
έλληνική κοινωνία;
"Ομορφο χωριό ό Ποταμός.
Σωστή πόλις
στην έμφάνισι.
"Εξοχα σπίτια, ώραιοτάτη πλατεία στό κέντρο τής όποιας είναι τό άγαλμα τού στρατηγού
Κορωναίου, πού μου έφερε στη
μνήμη τά άποκάλυπτήριά του
πού έκαμεν ό άείμνηστος Έθνάρ
χης Έλευθ. Βενιζέλος. 'Εκκλησία, Εθνική Τράπεζα καί τά
πέριξ τής πλατείας μαγαζιά σέ
κάνουν γιά μιά στιγμή νά νομίστις πώς βρίσκεσαι σέ πόλι
μεγάλη.
Στην πλατεία αύτή γίνεται
τό «παζάρι» κάθε Κυριακή. Έ κεΐ βρίσκει κανείς δ,τι παράγει
τό νησί.
Ά π ό πολλούς αιώνες έχει καθιερωθή αύτό τό παζάρι. Στήν
ίδια πλατεία γίνεται καί ό χορός τήν ήμέρα τής Ποηκχγίας
τόν 1 ¿Αύγουστο είς τόν όΐτοΐον μαζεύεται όλο τό νησί.
'Αλλά ή ώρα περνά καί στό
Αειβάδι μάς περιμένουν οί κουμπάροι καί πολλοί φίλοι.
Συναγερμός στό Αειβάδι!
Καλοί μας φίλοι πόσο μάς έχετε σκλαβώσει καϊ πόσο μάς κάνετε νά λυπούμεθα γιατί δέν
μπορούμε νά σάς φθάσωμε στήν
καλωσύνη!
Στις ένθουσιώδεις
έκδηλώσεις στις άποδείξεις τής άγά~
πης, τής άδολης, ειλικρινούς,
δέν γνωρίζεις πώς νά άνταποκρι
θής και στενοχωρείσαι γιατί δέν
έχεις τήν δύναμι νά τούς
σφίξης δλους στό στήθος σου
μέ μιάς και μέ τό φιλί τής 'Αναστάσεως νά πάρης τό άρωμα τό άγνό τής ψυχής των καί
νά γέμισης τό δικό σου στήθος!
"Ας εΐναι πρέπει, όταν πάς
στό Τσιρίγο νάχης άτσαλένια
νεΰρα, γιά νά μή φανέρωσης
τήν πλημμύρα τής συγκινήσεως
μπρος σέ τέτοιες άδολες εκδηλώσεις.
"Επρεπε έν τούτοις νά έπιταχύνωμε τήν προγραμματισμένη έκστροττείαν μας γιατί δέν
μάς έπαιρνε ό καιρός. Τήν Πέμπ τ η θά άκολουθούσε όπωσδήποτε ή άναχώρησις.
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Άπεφασίσαμε λοιπόν νά πάμε τό βραδάκι στον Κάλαμο δπου ό οίκογενεκχκός μας φίλος
Γιάννης Καλίγερος μέ τόν κουνιάδο του τό Γιώργο (ένα πολύ
εύγένικό παλληκάρι) έκαναν άγώνα μεταξύ τους ποιός θά
μάς πρωτοπάρη στό σπίτι του.
Τή λύσι τή βρήκαμε εύκολα. Έ πρωτοπήγαμε στό γεροντώτερο
άφού πρώτα μιλήσαμε μέ πολλούς καλούς φίλους, έπιφυλαχθέντες νά έπισκεφθούμε τό νεώτερο τήν παραμονήν τής άναχωρήσεώς μας. Έκεΐ χορταίνεις
δχι άττό φαΐ μά άττό τή χαρά,
τήν προθυμία καί τήν άπεριόριστη ίκοτνοποίησι πού βλέπεις
πώς νοιώθουν οί φίλοι άπό την
παρουσία μας στ' άρχοντικό
τους. Ή ώρα έπέρασε χαρούμενη καϊ άργά τήν νύκτα έπιστρέψαμε στό Αειβάδι.
Εΐχε τελειώσει ή ήμέρα τής
Ααμπρής πού τήν ηπιε ή ψυχή
μας ώς τήν ώραιότερη Λάμπρη
τής ζωής μας.
Τήν έπομένη Δευτέρα πρωΐ
κοαά τό πρόγραμμα βρεθήκαμε
στήν Χώρα μέ τή συντροφιά
δπου μετά συγκινήσεως παρακο
λουθήσαμε ένα άπό τά ωραιότερα έθιμα τής εύσεβείας καί
τής θρησκευτικότητας τού νησιού.
Κςχτά τό έθιμον εΐχοεν φέρει
άπό τό Μοναστήρι τήν εϊκόνο
τής Παναγίας είς τόν καθεδρικόν
ναόν και μετά τήν άρχιερατικήν
λειτουργίαν θά ήρχιζε ή λιτάνευσις τής εικόνος είς δλο τό
νησί.
Τό ώραιότατον θρησκευτικόν
έθιμον τό συντηρεί ή εύσέβεια
βεβαίως τών κατοίκων του, άλλά καί ό φωτισμένος 'Ιεράρχης
ό όποιος εύρίσκει τήν δύναμιν
παρά τήν ήλικίαν του νά άνταποκρίνεται είς δλην τήν τελετήν
τής λιτανεύσεως.
Είναι συγκινητική ή διέλευ
σι ς τής εικόνος ά π ό κάθε χωριό τού νησιού μέ έπί κεφαλής
τόν Μεράρχην. "Ετσι δίδεται ή
ευκαιρία νά ξεδιπλώνεται ή άνθρώπινη ψυχή στην ώραιότερή
της έκδήλωσι πρός τό θεΐον τήν
πιο χαρμόσυνη ήμέρα.
Άποτίθενται τά μίση, σιγούν
τά πάθη καί σμικρύνεται ή προσωπικότητα, γιά νά όλοκληρωθή
στό δλον σάν μιά ψυχή, γονατισμένη στό δραμα τής Θεομήτορος έξαγνισμένη στήν προσευχή καϊ στήν κατάνυξι.
Τέτοιες στιγμές έξάρσεως άγιάζουν την ύπαρξι, καί κρατούν
τήν ψυχή σέ μιά νέα άφετηρία
στό δρομο τής ευσέβειας τής
καλωσύνης, τής άγάπης, τού άλτρουϊσμού.
( Έ π ε τ α ι συνέχεια)
ΑΙΚΑΤ. 1. ΟΡΦΑΝΟΥ

Κ. ΠΡΙΝΕΑ

ευγενείς και

ποπολαροι

ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΟΝ

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ

(Συνέχ. έκ τού προηγουμένου) καϊ διαμάντια πού φορούσε σ'
— Έ γ ώ πού λέτε, τότε, πού δλα τ ά δάχτυλα τού χεριού του.
μέ κουρσέψανε καί μέ φέρανε έ- Στάθηκε μπροστά μου μέ κύτδώ γιά νά μέ πουλήσουνε μαζύ ταξε καλά καλά, καί μού λέει:
μέ τούς άλλους σκλάβους, ή— Τί κάνεις έδώ μοναχόσου
μουνα ένα όρφανό, δυσάρφανο παιδάκι μου... Ε σ έ ν α δέν κακαι ξεχασμένο παιδί... μάλιστα ταδέχτηκε κανένας νά α ' άγοράοί πατριώτες μας μέ περιφρο- ση; Νόστιμο, γλυκό καί γερονούσανε στό Τσιρίγο διότι πρώ- δεμένο παιδάκι είσαι.
τα ήμουνα μούλικο, έπειτα δέν
— Κανένας άφέντη μου...
ήμουνα άπό τό ίδιο χωριό. "Ε- κανένας δσο φτηνά κι* άν μέ
πειτα γιά τούς κουρσάρους δέν βάλανε.
εΐχα καμμιά έμπορική άξία, έπει
— Κακά κάνανε, δέν ξέρουνε
δή ήμουνα δλο έλοπτώματα — νά έχτιμήσουνε τό καλό πράμμα.
κουτσό, άπό τό ένα πόδι καί
— Κανένας, άφέντη μου...καί
στά μάτια εΐχα μιά γκαβομά- μέ πήρανε τά κλάμοπτα... γιατί
ρα πού δπως βλέπετε τήν έχω λένε πώς είμαι σακάτικο καί
άκόμα—και ήτανε δύσκολο να γκαβό και δέν κάνω γ ι ά κόσμο.
μ' άγοράση κανένας. Σέ δυο
— Μπά; Γιαντό; Ού νά χατρεις μέρες πουληθήκανε δλοι θούνε τά γομάρια. Ε π ε ι δ ή είοί άλλοι έκτος άπό μένα και σαι σακάτικο πλάσμα δηλαδή
άς μού ρίξανε τήν τιμή. Σχεδόν δέν πρέπει νά εΐσαι καί άνθρώμέ πουλάγανε γιά λίγα μπακι- πινο πλάσμα; Θά σέ πάρω έγώ.
ρένια λεφτουδάκια.
"Ετρεξε άμέσως καί φώναξε
Περάσανε κάμποσες ήμερες τόν "Εμπορα πού μέ εΐχε στήν
καϊ γώ δπως ήμουνα τό^σκάρτο ιδιοκτησία του, μ' έσυμφώνησε,
π ρ ά γ μ α καϊ ρημάλι, μέ πετά- μ' έπλήρωσε καί μ' έπηρε άφού
ξανε σέ μιά άκρούλα νηστικό πήρε υπογεγραμμένο τό χαρτί
και γυμνό καϊ μέ ρίχνανε νά τού άγοράσματος. Ά π ό τή στικοιμάμαι σ' ένα λέστεκο πού βά* γμή έκείνη άρχισα κι' έγώ νά
ζανε τό χειμώνα τήν γκαμήλα νοιώθω τή χαρά καϊ τήν ευτυχία τί λογιάς πράμμα είναι. Μ"
τους νά γεννήση.
"Ενα πρωινό, έκεΐ πού κα- έπήρε άμέσως άπ* τό χέρι, μ*
θόμουνα παραπονεμένο και δεν άνέβασε άπάνω στό δμορφό του
περίμενα τίποτ' άλλο παρά τό άλογο μέ π ή γ ε στό παλάτι του
πέταμά μου στή θάλασσα, μέ καί άπό τήν ήμέρα έκείνη ήμουζύγωσε ένας κοντός καμπουρά- να ή χαρά καί τό παιχνίδι τής
κος καϊ ζαρωμένος μέ μιά λέξι ζωής του. Οί γυναίκες τού χατέλειος σακάτης, χ άλλά ^πολυ ρεμιοΰ του πού ήτανε καμμιά
πλούσιος καί αύτό μπορούσε ό τριαντίχριά, μέ ταΐζ(χνε, μέ πλέκαθ' ένας νά τό κοτταλάβη^ μέ νανε, μέ στολίζανε καί τή νύτήν πρώτη ματιά πού θά τοΰ έρ- χτα μέ παίρνανε στον όντά τους
ριχνε, διότι ήτοενε ντυμένος μέ καί μέ κοιμίζανε στην άγκαλιά
μεταξωτά βαρύτιμα σαλβάρια τους μέσα στά μεταξωτά σκεκαί στολισμένος μέ μαλαματέ- πάσματα, στά ροδοστάγματα
νιες καδένες καί δαχτυλίδια δε——
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
μένα μέ σμαράγδια, ρουμπίνια
ΕΙΣ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛΙΑΛ

ΚΥΘΗΡΑΊΚΗ

ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ

ΔΡΑΣΙΣ»

ΕΚΛΕΤΟΙ ΓΑΜΟΙ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

T i

ΐιενον κυνηγόσκυλου,
¿πλούτισαν τ ά ς γνώσεις των. "Εμαθαν
δτι υ π ά ρ χ ο ν ; και ευγενείς χοίροι. "Ετσι πάει και τ ό έλληνικό
έθιμοτνττιικό
λεξιλόγια
κατά
'Ισραήλ. "Αλλοτε στον ή άνάγε<η τ ό καλούσε
έφώναζες
τόν άντίδίκό σου
«γουρούνι»
και σο& π έ ρ ν α γ ε ό θυμός. Τώρα έχασε ή φράσις τήν σημασίαν της. Διότι αν εΐναι εύγενοΰς ράτσας δέν τον υβρίζεις,
του δίνεις τίτλο. Α σ φ α λ ώ ς αύτη
την λεπτομέρειαν δέν την έγνώριζεν ό εις Μ π ρ ί σ μ π α ν της Αύ~
σ τ ρ α λ ί α ς άλησμόνητος φίλος
μας κ. Πέτρος Μαρέντης, δταν
εγραψε τό θαυμάσιο
έκεΐνο
γ ρ ά μ μ α του, π ο ύ δημοσιευθέν
άρμοδίως
ά π ό τον άττοδέκτην
τον οποίαν Ίτροσηγόρευε «Γουρούνι» έμεινε Ιστορικό.

"Επειτα ά π ό τους φουρναρεους, θά έπαιρνε ή μ π ά λ λ α τόν
Θοδωρή τόν Σ τ α χ τ έ α στις Καλοκαιριές και όλους τους τρακτεριτζήδες τού νησιού. Γιατί
μέ τ ά τέλεια μηχανήματά των,
άλωνισμού και όργώσεως, κινδυνεύουν νά ξεβουιδίσουν δλα τ ά
χωριά μας. Ά λ λ ο τ ε σέ κάθε χωριό ύπήρχου και 2 0 ή 3 0 κεφάλια βοδινά γ ι ά τό όργωμα. Τώρα τ ά άροτριώντα είναι σπάνιον
εΐδος και ίσως θά έ π ρ ε π ε νά
σ υ σ τ ή σ η κανείς εις τόν "Εφορον Αρχαιοτήτων Κυθήρων, νά
φωτογράφηση μερικά. " Ι σ ω ς τού
χρειασθούν π ο λ ύ γ ρ ή γ ο ρ α ο'ί φω
τογραφίες των, διά τόν έμπλουτισμόν τού Μουσείου. Μία φωτ ο γ ρ α φ ί α μέ δύο «μωρούς» και
μέ την πινακίδα «8όες Κυθηραϊκοϊ προσταχτεϊκής εποχής» θά
τραβούσε κόσμο και κοσμάκη.
Μά ή τιμωρία είς τόν φίλτατον
Θό&ωρο Κ αλλ ί γερο ή Σ τ α χ τ έ α
και τους συναδέλφους του, μή
νομίσετε δτι θά έπιβληθή διά
νά πραλάβωμε τόν έξαφανισμόν
τού είδους. 'Αφού τ ο ό ρ γ ω μ α
και ό άλωνισμός μέ τις μηχανές
γίνεται και γ ρ η γ ο ρ ώ τ ε ρ α
και
φθηνότερα και καλύτερα, χαλάλι του αύτη ή ζημιά. "Αλλο μας
τρομάζει.
Ή βοσκή θά π έ σ η
πολλή είς τ ά γαϊδουράκια, θά
τό ρίξουν στην... άσωτεία και
δέν θά άφήσουν αφεντικό χωρίς
σπασμένο κεφάλι. Κινδυνεύουν
νά γίνουν σι συμπατριώται γ α ϊδούρι σταί ( κ α τ ά τό αύτοκινητ ι σ τ α ί ) μιμηταί τού μακαρίτη
τού γέρου Σπύρου τού Γιαβουκλή, π ο ύ ήρχετο ά π ό τό Μελιδόνι π ε ζ ό ς , έσερνε ξέστρωτο
τό
ΜλΗΑΟΓΜΦΙΑ
Κον ΓΡΗΓΟΡΙΟΝ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΝ είς Νέαν Ύόρκην Αμερικής. Επιστολή και συνδρομή σας
έλήΦθησαν.
Σ ά ς εύχαριστούμεν
θερμάτοίτα. Συμμερίζομαι πλήρως
το παοάπονό σας. Πράγματι ¿γεράσαμε, Γρηγόρη. Άλλα ας μάς
παοηγορή Λ σκέψις δτι προτιμότερου νά είναι κανείς γέρων, ποορά νά είναι μακαρίτης. Δέν είναι
έτσι;
Καν ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΝ είς Ντητρόϊτ Αμερικής.
Θερμότατα σάς ευχαριστούμε διά
τήυ ληφ6;ισαν συνδοουήυ σας.
Κον ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΝ ΓΑΛΑΚΑΤΟΝ είς Ντητοόϊτ Αμερικής. Συν
δροααί σοα: ελήφθησαν μέσω του
έπιστπθίου φίλου μας κ. 'Εμμανουήλ Γεωργοπούλου. Σάς ευχαριστούμε 8ε»μότατα.
Κον Ν1ΚΟΛΑΟΝ Δ. ΓΑΒΡΙΛΗΝ, είς Ντητρόϊτ
'Αμερικής.
Συνδοομαί σας έλήοθησαν μέσω
τού ά&λφού σας και, επιστήθιου
φίλου μας κ. ίΤανοτγιώτου Δ. Γαβρίλη. Σ ά ς ευχαριστούμε θερμότατα και σάς άνεεμένομεν έ/τός
τού θέρους.
Κον ΠΑΝΑΠΩΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΝ, είς Σικάγο Αμερική*:. Συνδρομή σας ελήφθη μέσω
τού ¿ξαδέλφου σας και αγαπητού
μας φίλου κ. Μαυώλη Σκαυδάλη.
Ευχαριστούμε θερμώς.
Καν ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΥΔΗΝ, είς
Μυλοπόταμον. Συνδρομή σας έλήφθη άπό τόν έν Σικάγω τής · Α μερικής θείον σας και άγαπητόν
μας φίλου κ. Παναγιώτηυ Μεγώλοκονόμον τόν όποιου και θερμότατα
εύχασιστούμευ.
Κου ΣΩΚΡΑΤΗΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΝ. είς Βοίυκούβερ Καυαδά.
'Επιστολή και συνδρομή σας ελήφθησαν. Σάς ευχαριστούμε θεομότατα.

Τελικώς θά ήρχετο ή σειρά
τού Τριφυλλείου Γενικού Νοσοκομείου. Βούρδουλας και βρεμμέυη σανίδα θά έ π ι π τ ε π ρ ο ς π ά σαν κατεύθυνσιν. Α π ό τόν πρώτ ο μέχρι τόν τελευταίο μηδέ τής
Διοικήσεως έξαιρουμένης. Έ ά ν
είναι δηλαδή κ α τ ά σ τ α σ ι ς . "Εγινε καρκίνωμα γ ι ά τό νησί ά π ό τ ά π ρ ώ τ α του βήματα. Και
ποίον δέν ζημιώνει μέ τήν λειτουργίαν του. 'Εν πρώτοις ζημιώνει τους άρρωστους.
Δέυ
προλαβαίνουν νά μπουν μέσα,
νά εγκατασταθούν είς τ ά ωραία
και μαλακά κρεββάτια, μέ τό
πρόθυμον προσωπικού, τήυ άρίστην έπίβλεψιυ, την φωτισμένην
νοσηλείαν, την
οίκογενειακήν
στοργήν και π ρ ι ν τ ά άπαλαύσουν δλα αύτά, σου τους κάνει
καλά και π ά λ ι έξω.
Πάλι είς
τους αγρούς... Ή άρρώστεια δέν
τους δίνει τώρα την... εύκαιρία
νά ξεχουραισθούν. "Αν δέν υπήρχε τό νοσοκομείου ή θά π ή γ α ι ναν στην 'Αθήνα ά π α λ α σ σ ό μ ε νοι και ά π ό
τό π α λ η ά μ π ε λ ο
που θά τό πουλούσαν γ ι ά τ ά έ
ξοδα» ή θά π ή γ α ι ν α ν σ τ ά Κυπαρισσάκια. ' Ο π ω σ δ ή π ο τ ε θα
έξεκουράζοντο
πράγμα
πού
τους έστέρησε τό Νοσοκομείου
μέ τήν άριστη λειτουργία του,
Λοιπόν βούρδουλας είς τους ένοχους.

—Ανδρέας Γ. Φατσέας —- Λου
λού Π. Εύσταθίου, έτέλεσαυ τους
γάμους των εις Άθήυας. Τους
γάμους ηύλόγησευ ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας κ.κ.
Γαβριήλ
Καλοκαιρινός. Θερμά
συγχαρητήρια και άπειρους εύχάς.
ΙΩΑΝ. και ΤΟΥΛΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
;—Βασίλειος Μόρμορης, έμπορος. Ματίυα Κοπανάκη έτέλεσαυ
τούς γάμους τωυ είς Άθήυας.
Θερμότατα συγχαρητήρια.
Ν.Γ.
—Δημήτριος Φ. Σάμιος. άρτι
άΦιχθείς έκ Κανμπέρα Αύστραλίας. Παναγιωτίτσα Γ. Βλαχογένη
έτέλεσαυ τους γάμους των είς Μυλοπόταμον. Τούς δακτυλίους και
νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν
ή δεσποιυίς Μαρία Δ.
Στάθη.
Θερμότατα συγχαρητήρια. Α. Π.
—Ίωάυνης Άσπιώτης,
Ζωή
Θεοδωοοπαύλου (έκ μητρός Κυθηρίας τό γέυος Καούδη) έτέλεσαυ
τους γάμους των είς Άθήυας.
Θερμά συγχαρητήρια.
Ν.Γ.
—Βρεττός Λουράυτος, έμποροοοάπτης. Νίκη Καλλιγέρου. έτέ
λεσαν τους γάμους των είς Κάλαμον. Τους δακτυλίους και νυμφικούς στεΦάυους άυτήλλαξευ ό κ.
Στέφανος
Καλλίγερος.
Θερμά
συγχαρητήρια.
Ε.Π.Φ.
Γεώργιος Χατζηπλής — 'Ελένη
Πολ. Ραΐση. έτέλεσαυ τους γάμους τωυ είς Συδυευ Αυστραλίας. Θερμότατα συγχαρητήρια.
ΑΡΙΣΤ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
Ιωάννης Ποπταδάκης. έπιχειρηματίας — Κοντύλια Κ. Μυλωυάκου, έκ μητρός Κυθηρίας τό γέΔικηγόρος
νος Ποτήοη. έτέλεσαν τούς γάμους
των είς Αθήνας. Θερμά συγχαρηΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΠΗΤΤΥ 2 0
τήρια.
ΤΗΛ. 4 0 - 2 7 4 — ΠΕΙΡΑΙΕΥΧ
Δ. Γ. ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. Β0ΥΡΤΣΗΣ
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Τον άγαπημέυον άνεψιόν μου
Παυαγιώτην Γ., Φατσέαυ, διά
τους εύτυγ^ις γάμους του μέ την
χαριτωμέυην δεσποινίδα Δωροθέαν
Κασιμάτη. οί όποιοι έγένοντο μεγαλοπρεπώς είς Γιοχάννεσμπουρκ
της Νοτίου 'Αφρικής, συγχαίρω
έγκαρδίως ευχόμενος προς τό τόσου ταιριαστό ζευγάρι κάθε χαράυ
και κάθε εύτυχίαν.
ΑΡΣΕΝΙΟΣ Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
—Μεγάλην γοβράν μάς έφερε η
εΐδησις τών άρραδώυων της άγατ
πημένης άνηφιάς μου Ελένης
Ε. Μαλάυου, μετά του έκλεκτού
νέου 'Ιακώβου Σπυρ. Κασιμάτη
έκ Λειβαδίου. οί οποίοι έγένοντο
είς Σύόνευ τής Αύστραλίας. Ά π ό
ι«χρδίας τους εύχομαι ταχεΐαν τήν
στεψιν και κάίίε εύτυχίαν.
ΑΡΣΕΝΙΟΣ Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
—^Ηκυρία
'Αρετή
ΣάκεΦε»
(θυγάττ*> Άργυρώς Χούντουμάδη
τό γένος 'Κοντολέοντος)
έτεκεν
άρρεν εις Ντακότα Αμερικής.Νά
τους ζήση.
Ν. Γ.
— Ή κυρία 'Ελένη Πάνου Κασιμάτη, Ιτεκεν θήλυ είς τό Τριφύλλειον Γενικού Νοσοκομείου.
Εύχόμεθα νά τους ζήση
Ι.Κ.
— Ή κυρία Εύαγγελία Γ. Κασιμάτη. έμπόρ<»> είς Πειραιά, ετεκεν είς Άβήνας θήλυ. Νά τους
ζήση.
Ι.Κ.
— Ή κυρία Ρεγγίνα Χαρ; ΜεΥαλοκονόμου, έτεκεν εις Λειβάδι. θήλυ. Νά τους ζήση.
Ν.Γ.
—-Ή κυρία 'Ελένη Μάρκου Καλοκαιρινού Ιτεκεν έίς Αυστραλίαυ
άρρεν. Νά τούς ζήση.
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ
— Ή κυρία Σταματίνα Ν. Πετοαχείλου έξ Αύλέμανός έτεκεν άρρεν είς τό Γευικόν Τριφύλλειον
Νοσοκομείου. Νά τους ζήση.
Α. Θ. Κ.
/ Η κυρία Λούλά I. Φατσέα, έμπορου, έτεκιεν εις Χώραυ άρρεν.
Νά τούς ζήση.
Ν. Γ.

Μετά πολλής λαμπρότητος κα! έυ μέσω πλήθους προσκεκλημένων
ένευοντο ο'ς Πειραιά οΐ γάμοι του έκλεκτού νέου κ. ©ωμά Γ. Κατσούδα. άρχισμηυίου τής Βασιλικής 'Αεροπορίας, μετά τής χαριτωμένης δεσποινίδος Έλένηις Κοσ μά ' Παυλάκη ή Λεβέντη,, έκ τού
χωρίου Φράτσια. Τό Ιερόν μυστήριον τής στέψεως έτελέσθη είς
του υαόν^τού Άγιου Σπυρίδωνος τήυ 18ην 'Απριλίου. Τους δακτυλίους ; και νυμφικούς στεφάνους,άντήλλαΕεν ή χαριτωμένη δεσποινίς Αικατερίνη ^Κατσούδα. Προς τους αγαπητούς μας υεονύμφους,
οί όποιοι διακρίνονται εις τήν άνωτέρω φωτογραφίαν, έκφράζομεν
θερμότατα συγχαρητήρια και εύχόμιεθα προς αύτούς κάθε εύτυχίαν

ΤΥΠΟΙ Κ

β

ι

ι:!

Τά χοοριτωμένα άδελφάκια Άυτων ία και Μαίίρη. τοΰ είς Μπρίσμπαν τής Αύστραλίας έκλεκτού ζεύγους
τών συμπατριωτών μας
Βασιλείου κο6ί Ευφροσύνης Πέοου, έκ τού χωρίου
Βιαράδικα .

γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν

χ ρ ή σ ι ν

τ ω ν

Πάντως α σ χ ε τ α ά π ο τους ορούς τής άφομοιωσίμου προσφοράς^ έκάστου στοιχείου ή ά ναγκαία
συμμετοχή και τών
τριών είς τήν σύνθεσιν της φυτικής ύλης δέν δύναται νά άμφισβητηθή. Ή παράλειψις ή έπι
έλαττον
χορήγησις τού ένός
τούτων θά έμποδίση τήν όλοκλήτ
ρωσιν τού φαινομένου. Θά ήτο
άσκοπον νά παραθέσωμευ τ ά ά πστελέσματα χιλιάδων πειραμάτων π ο ύ έγιναν έπι δεκάδας
έτών είς δλαν τόν κόσμον μέ
μονομερείς, διμερείς και πλήρεις διά τών τριών στοιχείων
λιπάνσεις, διά νά έμφανίσωμεν
τήν άλήθειαν αύτήν. Παρά ταύτ α δέν πρέπει νά παραλείψω μεν
τ ά ς άποδείξεις τών μικρότερων
άττοδόσεων μέ τ ά ς μονομερείς
λιπάνσεις και τών ηύξημένων
έκ τ ή ς συνδυασμένης δράσεως
τού άζώτου και φωσφόρου (ήτοι την άλληλεπίδόασιν τών λιπ α σ μ ά τ ω ν είς τήν αύξησιν τών
άττοδόσεων) τ ά ς ό π ο ι α ς μας
προσφέρουν τ ά ά π ό τού 1930
διεξαχθέντα 5 0 0 π ε ι ρ ά μ α τ α λιπάνσεως σίτου τού 'Ελληνικού
Εδαφολογικού
Εργαστηρίου.
Άθροίζοντες τ ά ς άποδόσεις τών
κατά κατηγορίας λιπάνσεων είς
δλην τήν χώραν και διαιρούυτες αύτάς διά τού αριθμού τών
πειραμάτων,
εύρίσκομεν δτι ή
αύξησις τής π α ρ α γ ω γ ή ς έκ τής
μονομερούς άζωτούχου λιπάνσεως ήτο 32,6% κάι έκ τής μονομερούς φωσφορούχου 21%, ό
δέ μέσος δρος τών δύο 46,5%
έναντι 54,4% τής άζωτοφωσφορουχου. "Ητοι άπωλέσθη διά
τών μονομερών λιπάνσεων π ο σοσττόν αυξήσεως 11,25% κοττ'
άκριβή μαθημοττικόν ύπολογισμόν. Χαρακτηριστικά έπίσης
διά τήν Ε λ λ ά δ α ¿Τναι τ α ά π ο τελέσματα τών πενταετών πει-

ο ι

κ α λ λ ι ε ρ γ η τ α ΐ

χ η μ ι κ ώ ν

λ ι π α σ μ ά τ ω ν
χώρα*» και μέ διακεκομμένη ^
χημιχην δράσιν τών έόαφών ""γ
κατά τους ττερισσοτέρουζ
νας του έτους,
όττως εΤν^ι Π
•Ελλάς. Δ ι α τούτο και Φ Ρ ^ *
μεν ότι ή πλάνη περί μή
y-κης της καλιούχου λιπάνσε1·3;
•»τις ένεφανίσθη (χωρίς
ra έπτΐρεάση) και είς tccC
λας νότιο - ευρωπαϊκός χώΡ^νότιον Γαλλίαν, Ί τ α λ ί α ν , ΠοΡ*
τοΥαλίαν κλπ. δέν είναι ö ^ 5 '
του νά διαρκέση έπί πολύ
κρμη είς τήν Ε λ λ ά δ α , ώπί Ο"3
6η της γ ε ω ρ γ ί α ς της.

(Έκ τ οj Δελτίου της Α. Τ. 2

ΚΥΘΗΡΑΤΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΕΛΕΝΗ I. ΧΛΑΜΠΕΑ

ΕΥ ΧΑΡΙΣΤΗ Ρ I ON
Γίότ/τας τους μετασχόντας τού
πένθους μας. έπί τώ θανάτω τού
άγαππττού μας άδελφού
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΦΥΡΟΥ
εύχσιριστούμε θερμώς..
Ό άδελφός Ίωάυυης Φυρος. Οί
λοιποί συγγενείς.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
-—Ό κ. Δημήτριος Έμμοονωλιδης, έβοαττισευ "εις Πρίνον Θάσου, τό άγοράκι του κ. Ζαχαρία
Π. / Σουρή, όνομάσας αύτό ΠαναΥίωτην. Προς τούς εύτυχείς γονείς. τον άνάδοχον και τόν φίλτατον μας πάππον τού νεοφώτιστου,
ευχόμεθα νά τους ζήση.
I. Κ,
— Ή κυ»ία Μιμίκα Πίττα. έ6άπτισεν είς Αθήνας τό κοριτσάκι
του κ. Δημητρίου Σ. Στάθη άξιωwottikou του Π. Ν., όυομάσασα
αύτο Κυριακήυ. Προς τους ευτυχείς γονείς και τήν άνάδοχον, εύχομεθα νά τούς ζήση.
Ν.Γ.
. — Ή κυρία Korr ίνα Κόρακα, έβάπτισεν εις Μυρτίδια τό άγοράκι του κ. Νικολάου Κτιστάκη,
όυομάσασα αυτό Περίκλήν. Μετά
τήν βάπτισιν παρετέθη είς τό ήγουμενείον τού προσκυνήματος είς
τους πολυπληθείς προσκεκλημένους
πλουσιον γεύμα και έπηκολούθησε φαιδρά διασκέδασις.
Ποός
τους ευτυχείς^ γονείς, τήν άνάδοχον και τον φίλτατόν μας πάππου
τού νεοφώτιστου
κ. Εύάγγελσν
Λουράνταν. εύχόμεθα νά τους ζήση.
I. Κ.
— Ή δεσποινίς
Ελένη Δημ.
Στάθη, έβάπτισεν είς Αθήνας τό
άγοοάκι τού κ. Παυαγιώτου ΠετροχιΞ,ίολυ. έμπορου,
όυομάσασα
αότό Λααρέντ ιου. Προς τους εύτυχείς γονείς και την άνάδοχον
εύχόμεθα νά τούς ζήση.
I. Κ.
— Ή κυρία Αλεξάνδρα
Κυρ.
Λεοντσίνη. έμπορου, έβάπτισευ είς
Καστρισιάνικα τό άγοράκι τού κ.
Θεοδώρου I. Κασιμάτη ή Βούρου, όυομάσασα αύτό ' t ωάννην.
Μετά τήν βάπτισιν οί εύτυχείς
γονείς παρέθεσαν είς, τούς προσΔικηγόρος
κεκλημένους των πλούσιου δείπνου
και έν συνεχεία έδωκαν είς τήν ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46
λέσχπυ Καστρισιανίκωυ χοοευτιΤηλ. 6 1 6 - 3 3 2
κήν δεξίοχτιν δπου προσήλθον δλοί ot κάτοικοι τής περιοχής. Ή
διασκέδασις παρετάθη μέχρι τών
πρω'ίνών ώρων. Πρός τούς εύτυχείς
γονείς και τήν άνάδοχον εύχόμεΑ. Θ. Κ.
θα νά τούς ζήση.
— Ή Kwlia Μαίρη Κοσμά Μαζα
ράκη έβάπησεν εις Μυρτίδια τό
άγοράκι τού κ. Κοσμά Π. Νοταρά. έκ τού χωρίου Φριλιγκιάνικα,
όνομάσασα αότό Παυαγιώτην. Μετά τήν βάπτισιν οί πολυπληθείς
προσκεκλημένοι, μεταξύ τών όποιων ό 'Ολλανδός μηχανικός Κόξμαν
μετά τής κυρίας του, παρεκάθησαν είς πλούσιον γεύμα τό όποιον οί ευτυχείς γονείς τού νεοφώτιστου παρέθεσαν είς τό ήγουμενεΐον τού Προσκυνήματος. Πρός
τούς εύτυχείς γονείς και την άνάδοχον εύχόμεθα νά τους ζήση.
Α.Θ.Κ.
Ό κ. Τάσος Πικούλης. ίχθυέμπορος, έβάπτισεν είς Αθήνας τό
άγοράκι τού άγαπητου μους συμπατριώτου κ. 'Ιωάννου Λευθέοη,
ιχθυεμπόρου. άνομάσας αύτό Arv
μήτριον. Πρός τούς εύτυχείς γονείς και τόν άνάδοχον εύχόμεθα
νά τους ζήση.
Ν. Γ.

ΑΛΕΚΟΣ Κ0ΝΤΑΞΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΚαραΤσκου 121
Τηλέφ. 4 7 0 - 7 7 6 — Π Ε Ι Ρ ΑΙ ΕΥΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Π ε ι ρ α ι ά ς : Μπτόνμ-τΓαυΧίνας 18
Τηλ. 4 1 - 2 0 7
'Αθήναι:
Χαριλάου
Τρικούπη 17, Τηλ. 6 1 1 - 9 9 2

Φ Λ Ω Ρ Ι Α

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙ Π ΡΟΣΠΠΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

,Ξ. Μ I Χ Α Λ Α Κ Α Κ Η Σ

ΠΡ ΑΚΤΟΡΕI ON ΤΑΞΙ Δ ΙΩΝ

(ΠΟΤΑΜΟΣ)
Δ" TP. Ε. ΔΗΜΗΤΡΗ

ΎπβύθΜνοι συμφώνως τω Νόμω:
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Δεξοιμιενής 17. Π. Φάιλτιρον. ΎπεύΛ»* ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ
ιυος τυπογρ.: Άμοοοτ. ΧατζηδαοΊλείου, Ταταούλωυ 27 Ν. Σμύρνη. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 8 Τηλ. 75-

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Γ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ

C A S S I M ' S
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65 -

Α Λ Ε . ΜΑΡΙΕΛΛΟΙ
Ωτορινολαρυγγολόγος
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
621.001
τ
Ωραι έπισκεψεων: 6 — 8 μ·μ·.

ΤΗΛ. 28.791. 35.042

Τό Πρακτορείου ΠΑΝ civ«i τό μουαδιχόυ γνήσιου Κυθηραϊκόυ Πρακτορείου, πού πρέπει νά υποστηρίζετε σέ
κάθε σας ταξίδι, συστήνοντας το και στους φίλους σας
και γυωστούς σας. Τό ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΠΑΝ άνοιχτό δλην την ήμέροον σ ά ς έξυπηρετεΐ σέ κάθε σας περίπτωσι.
Ι Δ Ρ Υ Σ Ε την Κυθηραϊκή Λέσχη πού είναι τό λιμάνι
στην άπέραντη 'Αθήνα κάθε συμποττριώτη.. Έκεΐ θα δώσετε τά ραντεβού σας και θά πάρετε κάθε άπαραίτητη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ.
ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΠΑΝ θά σας δώσιι τό είσιτήρισν σας και θά φρουτίση γ ι ά τή θέσι σέ κάθε ΠΛΟΙΟ ή
ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, γ ι ά τό ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ.
Θά φροιντίση γ ι ά τά χαρτιά σ α ς ΤΕΛΕΙ ΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.
ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ έκδραμές στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ και κάθε
ΚΥΡΙΑΚΗ στο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ στις π ι ο μαγευτικές τοποθεσίες.
Τόν ΑΥΓΟΥΣΤΟ στην ΙΤΑΛΙΑ.
Τό Προοκτορεΐσν ΠΑΝ εΐναι πάντα δικό σας.
Μή ξεχνάτε οί συμπατριώται τής Αυστραλίας πριν
ταξιδεύσετε νά τηλέφωνήτε έκ μέρους μας στον αντιπρόσωπο μας:

J

P.

Y A N N O W L A T O S

SHIPPINQ Ρ LIMITED
ELIZABEIH ST. J83A lEL Μ Α 1778 SYDNEY

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Χ. Μ Ι Λ Α Ν Ο Σ

A Q E N C T

LICENCED BUSINESS, REAL
ESTATE A N D INSURANCES AC/ENTS
FINANCE ARRANQED
To συμφέρον σ α ς εΐναι, πριν άγοράσετε ή irpiv πωλΠ"
σετε κατάστημα, νά έπισκεφθήτε τά γραφεία μας.
χομεν πάντοτε τάς καλύτερα ς προτάσεις και τούς "πλε*
ον ευνοϊκούς όρους.

4ΤΗ FLOOR «CITT HOUSE»
164 PITT STREET

SYDNEY

PHONES: BL 4364 A N D M A 3689

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

M A N Ο Υ Σ Ο Υ Κ. Π Ε Τ Ρ Ο Χ Ε Ι Α Ο Υ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

19 - ΑΘΗΝΑΙ,

ΤΗΛ.

532.087

Καταστήματα είς τάς κεντρικωτέρας όδους τών ΆθΊ*
νών (πλησίον 'Ομονοίας). — Διαμερίσματα υπερπολυτελή μέ δλας τάς συγχρόνους άνέσεις. Ισόγεια «¡αϊ είς όΡ6"
φους τών 5 - — 4 — 3 — 2 και 1 δωματίων.
Γραφεία, Επαγγελματικό» κατοικίαι κλπ.
"Απαντα μέ τάς καλυτέρας τιμάς.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 189, ΤΗΛ. 876-2S1
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 2 9 4 , ΤΗΛ. 8 8 0 - 7 0 3
Α Θ Η Ν Α Ι

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΚΟΥΕΑΑΗΣ

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α ! - Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α ε ί ς άπαντα τό γραφεία ταξιδιών.
Γ2Κ, Π Ρ Α Κ Ϊ Ο Ρ Έ Ϊ · . Γ. Μ Ο Ρ Φ Υ & Υ Ι Ο Σ
ΠΕΙΡΑΙΕΤΖ: ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ Ι - ΤΗΛ. 4 7 0 . 4 3 2 & 4 0 . 1 4 5

τ ή ν

ν ά

(Συνέχεια έκ τού προηγουμένου)
Τήν έκ της άνεπαρκούς καλιούχου θρέψεως ταχεΐαν π α ρ α κ μήν ,τών άμπελιώυ και δένδρων
μαρτυρεί και ή περιεκτικότης
είς κάλι της τέφρας του ξύλου
των, ή ό π ο ί α εις τ ά εύρωστα
και μεγάλων άττοδόσεων άνέρχεται είς 2 5 — 5 0 % , ένώ είς τ ά
γηρασμένα «αϊ μέ κούφιους κορμούς κατέρχεται είς 15% και
κάτω, μέ άναπληρωσιν της διαφοράς δι' άσδεστίου και μαγνησίου. Ή κάλιούχος συνεπώς λίπανσις είναι βασικής σημασίας
διά τ ά πολυετή φυτά, έφόσου
θέλωμεν νά διατηρήσωμευ αύτά
έπί πολύν χρόνου εν άκμή και
καρποφορίςι. Τήν διά της συμμετοχής τού καλίου είς την θρέφιυ του φυτού, περιστολών της
άττωλείας τού ύδατος έκ της
διοατνοής του, και έπομένως τήν
μεγαλυτέραν χρησιμοποίησιν αύτού είς τήν σύνθεσιν τής φυτικής ουσίας, μαρτυρεί και ό διπ λ α σ ι α σ μ ό ς τής άποδόσεως τής
ξηράς ούσίας κατά 1.000 λίτρα^ ύδατος, διά τ ή ς πλήρους
λιπάνσεως (άζώτου, φωσφορικού όξέος και καλίου) ώς άιτέ?
δειξαν τ ά π ε ι ρ ά μ α τ α . Σύμφωνα
μέ αύτά ή ένίτασις τής καλιούχου θρέψεως ήτο ύψηλοτέρα είς
περιπτώσεις σχετικής ξηρασίας,
ένώ διά τήν φωσφορικήν αϊ αυξήσεις παρατηρούνται μετά ά π ό
βροχήν ή άρδευσιν.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
—Σπυρίδωυ Λάσκαρης, λογιστής ε. Ν. Μαρία Σπύρου Καραδήμα, ηρραβωνίσθησαν είς Βαρυ·
μπόμπην 'Αττικής.
Θερμότατα
συγχαρητήρια. , , „ 4 _ ,.. .
ΤΟΥΛΛ I. ΚΛΣΙΜΑΤΗ
—Βίκτωρ Πανάρετος, έμπορος,
Μαρία 'Αρβανίτου. ήοραβωυισθησαν είς Αθήνας. Θερμότατα ουγνα»ητήρια.
Ν. Γ.
—Βασίλειος Κατεβας, αυτοκινητιστής. Νίτσα Σταμάτη Φώκια
νου. ήρραβωυίσθησαν
εις, 'Αθήνας. Θερμότατα συγχαρητήρια.
Ν. Γ.
—Δημήτριος Ε. Μανωλέσος. έπινείΡηματίας
είς "Οριυτς Αύστραλίαί. Γεωργία Π. Μουλου έδωκαν άμοιδαίαν υπόσνεσιν γάμου. Όλοφύχως τοϋς εύχομαι καλά στέφανα.
ΜΗΝΑΣ ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ
—'Ιάκωβος Σπυρ. Κασιμάτης,
έπιγειρηματίας — '£λευη Έμμ.
Μαλάυου.
ήρραδωνίσθησαν
είς
Σύδνεϋ τής Αυστραλίας. Θερμά
συγχαρητήρια.
Γ.Μ.
—Γεώργιος Καλλ'ίγερος. Βέτα
Παπιδάκη ήοραβωυ ίσθησ<χν είς
Χώραν. Θερμά συγχαρητήρια.
I.«Κ.
—Ιωάννης Π. Λεοντσίνης. έκ
τού χωρίου Αλεξανδράδες. Βασιλική, Κ. Ά τ σ ι μπουλιανάκη, ήρραβωνίσθησαν εις 'Αροιν¡άδικα. Θερμά συγχαρητήρια.
Α. Θ. Κ.
—Έμμαυουήλ Ιουλίου Φαττσεας έκ Φριλιγκιανίκων, Ρίτσα Στέλιου Φατσέα έκ τού χωρίου Φα6τσάδικα. ήαραβωνίσθήσαυ είς Ά ρωνιάδικα Θερμά συγχαρητήρια.
Α. Θ. Κ.
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Σ Υ Γ Κ Ρ Α Τ Η Θ Η
^οσοκομεΐα, σχολεία, ναοί,
ί ^ ι . άναδασώσεις, ύδραγω„κτηνιατρεία, τυροκομεία,
έργα πολιτισμού έγένοντο
¡ο^ται
ή προγραμματίζονται
-5 να γίνουν είς τό νησί. "Οσπουδαιότατα, δλα εί^ Χρήσιμα καί δλα πρέπει νά
ΐ^^ωνται άπό τήν άνεξάντλη
^ϋθηραϊκήν
φιλοπατρίαν.
5 τ « τη<
έργα τά όποια άφίνει
> κάθε παρερχομένη
ίίΐΛ*'
μετρηθη ό πολιτιτης καί θά εκτιμηθούν τά
^%ΐ(χτα, ή ίκ<χνάτης καί αϊ
ρ α ι τών μελών τής κοινωνί¡1
Τά έργα μας θά εύρουν
. ^«τεροι, δχι μόνον διά νά
^ραμβάνουν τά άγαθά των
ν'
μας μακαρίζουν, άλλά
^,Ο'α νά παραδειγματίζωνται
^ α ύ τ ά . Κάθε έργον πολιτιΛ έκτος τού ειδικού προορι
του είναι καί ένα μνημεΐκαί ένας διδάσκαλος,
διστί όφείλομεν νά συντρέ
^
κό^ε καλόν έργον δπου
καί έάν γίνεται όποιοσκαί αν πρωτοστάτη δι'
^,^Τ / Ο μ ω ς αι είδικαί ουνθήρς έττοχής χαί τοΰ τόπου
Λ είναι τοιαύται, ώστε πέραν
§ τά έργα πρέπει διαρκώς
.καταβάλλεται
άττό δλους
, ^ ά θ ε ι α συγκρατήσεως του
ρ έ ο ν τ ο ς πληθυσμού διότι
¿ Γ ^ ς ύπάρχει, δταν θά ένΓ "^ερατωθή τά σήμερον ιιρο
^ ^ α τ ι ζ ό μ ε ν α έργα, νά μή ύ,^ΡΧοιν ε ί ς τ ό νησί Κυθηραϊ^ Χείρες διά νά χρειοκροτή,¿7 τους πρωτεργάτας τών έρ
Γ τούτων.
Φαντασθήτε τό
|^Κομεΐον χωρίς άρρωστους
^ΥΧολεΐα χωρίς μαθητάς- τους
^ Χωρίς έκικλησίασμα, τους
^»ους χορταρκχσμένους, δλα

δ

Χρειάζεται μεγάλη Φαν'? διά νά μορφώσητε είκοθλιβερότητος πού θά πα
μία τοιαύτη πραγμαδιότι δυστυχώο τήν έ-

0

Π Λ Η Θ Υ Σ Μ Ο Ι

χαμεν αύτήν τήν πρσγμχπκότη
τα και σήμερον είς μερικά άπτό
τά γωρ:ά μας και είς μερικάς
έκδηλώσεις της κο;νο·/ικής μας
ίωής σανεττεία της άραιώσεως
του πληθυσμού ένεχα τής μετα
να<ττεύσεως. Έψ' οσον ή άραίωσΐΓ αύτη συνεχίζεται πού 6αόιζομεν; ΕΤναι λοι.ττόν άνάγκη έ
ττιτακτιχή όπως όλοι ο! ένδιαψε
ρόμενοι καί άνησυχούντες δ:ά
την τύγην των χαι την τύχην τών
τέκνων των χαι την τυχην της νη
σου, νά στραφούν μετ* επίμονης είς την Κυβέρνησιν καί νά
άξιώσοίΛ* την λήψ;ν ριζικών μέ
τρων τά όποια ϊσως συγκρατή
ο'ουν τόν πληθ^σμόν. Τά έργα
είναι ένας^ καλός παράγων διά
τόν σκοπόν σύτσ/, άλλά δεν
είναι τό πάν. ΕΤναι καλός π α ράγων τά έργα έφ' δσον άκολουθάσουν καί άλλα Κυβερνητικά μέτρα αληθούς προστασίας
της 'Επαρχίας πού καταρρέει/
καί έρημούται άπό τόν έφιάλτην της αυριον. Πρώτον μεταξύ
τών μέτρων τά όποϊα χρειάζον
ται εΤναι ή κοινωνική άσφάλισι«:
τοΰ άγροτιχού κόσμου.Αύτό πρέ
πει νά άτταιτή ώς διχαίωμα, ό
άγροτικός κοσμος άπο τους κοι
νοδουλευτ ικούς
έκπροσώπους
του. Διότι ή κοινωνιχή άσφάλισις θά δώση είς τον έπαρχιακόν λαόν τό συναίσθημα της
Κρατικής συμπαραστάσεως, άπό τό οποίον συναίσθημα θά
ά/τληση νέας δυνάμεις διά τήν
παραγωγιχήν έργασίαν του άπό τήν όποίαν έξαρτάται ή τύχη όλοκλήρου τού "Εθνους. Ή
σημερινή έποχή δεν άνϊχεται
κοινωνίας μέ πληβείους καί πατρικίους. Καί έφ* δσον είς την
ποττρίδα μας θά εξακολουθούν
οί άγρσται νά άπολαυβάνουν
τής μοίρας τών πληβείων και
νά μένουν άττροστάτευτοι κατά
τήν άσθένειαν καί τό γήοας των
3ά μεταναστεύουν καί θά έκπατρίζωνται, π ρ ά γ μ α κάκιστον δι'
δΑους.

5 ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ
^ΤΟΛΙΑΝίΚΩΝ

' ραλάμπους, έσπευσαν διά τής
εισφοράς των νά συνδράμουν
τήν έπιτροπήν είς τό έργον ά5^άρις είς τήν δραστηριότη- νακατασκευής τού γραφιικού κω
δπερ
Μ^ς Έπιτροπής Επισκευής δωνοστασίου τού ναού,
^ τ ά ς εισφοράς εύγενών τέ- κρίνεται έτοιιμόρροπον. Έ π α ι νούμεν
τους
δωρητάς
χαί
συγτής οικείας σχολικής πεί3*ειας, ή άνακαίνισις τού δι7 χαίρομεν αύτούς διά τά φιλσπά
^"Ιρ'ιου
Κοντολιανίκων, εΰρί τριδα αίσθήματά των. Τό κω^!Ται είς καλόν στάδιον. Ά π ό δωνοστάσιον 'Αγίου Χαραλάμ¿^ολλας έργασίας πού έχρει πους εΤναι άληθινόν κόσμημα
¿το νά γίνουν, αί σπουδαιό- τού Μυλοποτάμου και πρέπει
έπεροττώθησαν- έσωτερι- νά δϊατηρηθή άντί πάσης θυσί^ν,δε δέν άπομένει νά γίνη ας. Ή άναλαδούσα τήν πρωμόνον τό δάπεδον έκ ξύ- τοδουλίαν Έπιτροπή, προεδρευ
Π μωσαϊκού. Τά νέα κου- ομένη υπό τού άξίου τής άποΛΓ^α ήνο.χθησαν, έσουβατί- στολής του έφη^ί^ου- -τού~χω$ εσωτερικώς καί είναι σχε- ρίου αίδεσιμώτατου Εμμανουήλ
«Όιμον διά νά δοθα είς τήν 21ερ6ού, κοττοςδάλλει κάθε προΓ^ιν τών μαθητών σχεδόν καΐ- σπαθεί αν^ διά την καλήν έκτέλε
λ εΕς . Άνηκει θερμός επαι- σιν τού έργου έχουσα δέ συμΖ 'ς τήν έττιτροπήν, διά τό παραστάτας δλους τούς κάλους
λ®' , τούδε έργον, καθώς και Μυλοποταμίτας εΤναι έκτος άμ
¿"Οσ^α άναγνώρισις πρός τούς φιβολίας δτι θά άποπερατώση
^ ε ι ς δωρητάς τού σχολείου, τούτο είς βραχύ διάστημα. Εύ¡τΦαΐος τών όποιων άνεδείχθη χόμεθα δπως τούς μέχρι τούδε
^
Καλιφόρνιας
έπίλεκτος δωρητάς μιμηθούν δλοι οί Μυ^οτριώτης κ. Θεόδωρος Ν. λσποταμίται ώστε ή τιμή διιά
^ρλέων.
Χρειάζεται δμως τό έργον νά εΤναι τιμή δχι τών
ί Υινουν πολλαί έργασίαι καί όλίγων έκλεκτών άλλά τιμή τού
μερικώς, σουβάδες, μπογιές, Μυλοποτάμου.
(ϊ'^ολος,
άποχωρητήρια κλπ.
^ δ"ά τά έργα αυτά είναι ά- Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
^ η . νά δώσουν τό έρανικό
Αί έργασ ίαι. άσφαλτοστρω? «οών» δσοι έκ τής σχολικής
¡^'Φερείας δεν ώχλήθησαν ά- σεως τού κεντρικού δρόμου έχουν
άποτελματωθή. Ό άνάδο1^:'}· Τό έργον άνήκει είς δ¿Γ^1 καί δικαιολογημένες άνα- χος τού έργου εργολάβος φαίν^. δλων τήν βοήθειαν. "Ας νεται ύτι δέν εΤναι είς θέσΐν{ νά
^ευσουν λοιπόν είς έν.σχυσιν άνταποκριθή είς τάς υποχρεώΣχολείου οί προοδευτικοί σεις του. Είτε διότι δεν είναι
^'κοι της περιφερείας, άλλά καλώς ώργανωμένος, είτε διότι
^ ^ σύντομα, ώστε τό έργον κοττά τόν διαγωνισμόν έμειοδό^ ¿^¿Ρατωθδ εντός τού θέρους, τησεν πέραν τού δέοντος, ώστε
ϊ-^Χόμενον σχολικόν έτος πρέ- ή έργασία νά άποβαίνη δι' αύ^ 0, μικροί μαθηταΐ νά έχουν τόν παθητική' ούδεμίαν προωθη
σιν δίδει είς τάς διαφόρους εροακτήριόν ,των.
γασίας τής άσφαλτοστρώσεως
και κίνδυνος είναι νά χαθή ή
κατάλληλος θερινή έποχή, χωΝ
ΤΟΥ Μ Υ ρίς νά γίνη τίποτε τό άξιόλο^
^ΠΟΤΑΜΟΥ
γον. Παρακαλουμεν τάς άρμσδί
άλλην στήλην δημοσιεύ- ας άρχάς νά έπιληφθούν μετ
τά όνόματα φιλοπροόδων ένδιαφέροντος τού θέματος δι^.^ατριωτών,
καταγομέ/ων ότι είναι διά τό νησί μας ζωτιίζ. τό δροσόλουστον Μυλοπό- κής σημασίας. Μαζί μέ την θεγ^ ,' οί όποιοι, άνταπακριθέν ρινήν έποχήν θά χαθή καί ή π . εις εκικλησιν τής Έκικλησια- στωσις τού έργου καί τό κακόν
Έπιτροπής Ά γ ι ο υ Χα- θά είναι διπλούν.
Ν

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

Ό κ. Γεώργιος Τραβασάρος, ιχετά της κυρίας του Κούλας Φωτογοαφούμιινοι εις "Ιεροσόλυμα μετά του πανσιολογιστάτου 'Αρχιμανδρίτου Σεοαφειμ Τραβασάρου και του ' I ειρομονάγου Άβραμίου.
Επωφελούμενοι Πασχαλινής
έκδρομής μετέβησαν είς 'Ιεροσόλυμα, οί άγαττητοί μας συμττατριώται Γεώργιος και Κούλα
Γ. Τραβασάρου, δια νά προσκυνήσουν τους "Αγίους
Τόπους
και νά παραστούν ε!ς τάς ακολουθίας της Μεγάλης Εβδομάδος και την θείαν λειτουργίαν
της Αναστάσεως. 'Από τάς Ά -

Ό

άογιμανδρ?της Σεραφείμ
Τραβασορος.

θήνας άνεχώρησεν
τό ζεύγος
Τραβασάρου την 2αν Απριλίου,
καθ' δσον τό πρόγραμμα της
εκδρομής έκτος τού προσκυνήματος περιελάμβανε και πολυημερον περιήγησιν των Αγίων
Τόπων και επισκέψεις διαφόρων
πόλεων της διαδρομής. Είς 'Αθήνας επανήλθαν οί έκδρομεΐς
πλήρεις Ικανοποιήσεως την 26ην
'Απριλίου. Έκτος των άλλων
συγκινητικών εντυπώσεων άπό
την μεγαλοπρέπειας και την θρη
σκευτικήν κιατάνυξιν τών ιεροτελεστιών τάς όποιας παρηκολούθησαν είς ' I εροσόλυμα, ό κύριος κάί ή κυρία Τραβασάρου
βαθύτατα συνεκινήθησαν και άπ ό την συνάντησίν των μετά
τού έκεΐ μονάζοντος πανοσιολογιωτάτου άρχιμανδρίτου Σεραφείμ Τραβασάρου,
ηγουμένου
της Ιεράς μονής τού
Αγίου
Σάββα. Διότι ό άρχιμανδρίτης
Σεραφείμ είναι πρωτεξάδελφος
τού κ. Γεωργίου Τραβασάρου
και μαζί έπέρκχσαν τά πρώτα άμέριμνα παιδικά
των χρόνια
είς τό χωρίον Τραβασαριάνικα

δπου έγεννήθησαν και έμεγάλωσαν. Τό κοσμικόν του όνομα
είναι Σταμάτης. Νεώτατος άπεδήμησεν είς Αύστραλίαν όπου
εΐργάσθη έπί τίνα έτη. Άκολοΰ
θως, κοττά θείαν, προφανώς, κλήσιν, άνεχώρησεν είς Ιερουσαλήμ και έκάρη μοναχός είς τήν
ιερόν μονήν τού 'Αγίου Σάββα,
ή οποία κείται εις Ίορδανίαν
και περί τά 25 χιλιόμετρα πέραν τών * Ιεροσολύμων. 'Εκεί ώς
μοναχός ό Σταμάτης Τραβασάρος εύρε τον άληθή προορισμόν
του. Άφωσιώθη είς τό ίεροττεΐον, διήλθε τάς βαθμίδας της ίερωσύνης καί
σήμερον είναι
'Αρχιμανδρίτης και έτοποθετήθη ήγούμενος της ώς άνω ιεράς
Μονής, άπολαμβάνων βαθεος
σεβασμού άπό όλους και ιδιαιτέρως άγαπώμενος άπό τον Πα
ναγιώτατον Πατριάρχην ' Ιεροσολύμον Βενέδικτσν.
Τό ζεύγος Γεωργίου και Κούλας Τραβασάρου, ευθύς ώς έφθα
σ ρ είς Ιεροσόλυμα έτέθη υπό
τήν προστασίοη/ τού άρχιδραγουμάνου τού Πατριαρχείου ίερομονάχου Άβραμίου, διά τήν
προθυμίαν και τάς υπηρεσίας
τού όποιου έκφράζεται μέ βαθεϊαν συγκίνησιν. Ό πατήρ Άβράμιος μέ μεγάλην πρρθυμίαν και
καλωσύνην ώδήγησε τόν κύριον
και τήν κυρίαν Τραβασάρου είς
τά ιερά μέρη της πόλεως, παρουσίασεν αύτούς και έλαβον
τήν εύλογίαν τού Πατριάρχου
και τούς ώδήγησεν είς την μονήν τού Α γ ί ο υ
Σάββα προς
συνάντησίν τού έξοεδέλφου των
άρχιμανδρίτου Σεραφείμ, έξυπηρετήσας αύτούς μέ πατρικήν
στοργήν μέχρι τής άναχωρήσεώς των.
Ή δ η ό κύριος και ή κυρία
Τραβασάρου πλήρεις ικανοποιήσεως και ένθουσιασμού δι' δλα, έκφράζουν άπό της στήλης
αύτής τάς πλέον
έγκαρδίους
εύχαριστίας των προς τήν Α. Π.
τόν Παττριάρχην Ιεροσολύμων
κ.κ. Βένέδικτον, πρός τόν άρχιδραγουμάνον τού Πατριαρχείου
ίερομόναχον Άβράμιον και πρός
τόν ήγούμενον τής μονής Α γ ί ο υ
Σάββα πανοσιολογιώταταν Σεραφείμ, διά τ ό ς εύλογίας, τάς
πατριωτικός περιποιήσεις και
τήν μεγάλην φιλοξενίαν τής όποιας έτυχον κατά
τήν παραμονήν των είς τήν Ά γ ί α ν πάλιν, τήν όποίαν θά ένθυμούνται
πάντοτε μέ αίσθημα ίεράς συγκι
νήσεως.

ευγενείς κ α ι π ο π ο λ α ρ ο ι
φ
l^Ntz-Xti/A
tK ΤΗΣ Ιικ ΣΕΑΙΔΟΣ
και στά γιασεμιά. Περνούσα έδώ πού τά λέμε μιά ζωή όνειρεμένη. Τό σπουδαιότερο ήτανε δτι, ένώ με λογάριζε π ι ά σάν
παιδί του, ποτέ δεν έσκέφτηκε
νά μού άλλάξη τή θρησκεία:
Κάθε άλλο. Κάθε Κυριακή ή μεγάλη γιορτή, μ' έστελνε στήν
έκκλησία
μέ τους άνθρώπους
του κάί μέ τό πιό πλούσιο άμάξι του πού τό σουρνανε δυο
όμορφα άλόγατα, άφού πρώτα
μέ στολίζανε οί χανούμισες μέ
τά όμορφώτερα ρούχα και στολίδια, πού μέ ζουλεύανε τ' άλλα
παιδιά τών πλουσίων μπέηδων
και
λέγανε
παραπονιάρικα
στούς γονιούς τους τό καθένα:
—Κύτταξε πατέρα αύτό τό
σκλαβούνι πώς τό περιποιείται
ό Μαχ.μούτης μπέης; Και τότε
πηγαίνανε οί πατεράδες τους
και οί συγγενείς τους, κάνανε
τόν τεμενά τους— γιατί ήτανε
άνώτερός τους— και παροπτονιόντουσαν γ ι α τήν παράξενη περιποίησι πού μού κάνει και ζηλεύουνε τά παιδιά τους *αί πικραίνονται. 'Εκείνος όμως δεν
τους έδινε καμμιά σημασία και
τούς άπαντούσε σοβαρά.
— ' Ε γ ώ άφεντάδες κάνω αυτά πού μού λέει ό 'Αλλάχ και ό
προφήτης μας. Είναι κι' αύτό ένα άνθρώπινο πλάσμα και έχω
ύποχρέωσι και καθήκον νά κάνω
δ/τι μπορύ γ ι ά νά τό κάνω εύτυχισμένο μιά και τό άδίκησε ή
φύσι, τό τυχερό του και οί όχτροί τού 'Αλλάχ. ' Ε γ ώ δέν θέλω σκλάβους, δχι ί δέν εΐναι δί-

καιο πράμμα ή σκλαβωσυνη...
Σέ σί σάς πειράζω έσάς; Και
γιά τ ό χατήρι μου και γ ι ά πείσμα αύτών πού κάνανε αύτά τά
παράπονα, έπήγε και βρήκε όλους, τούς άλλους
Τσιριγώτες
πού εϊχανε πουληθή στο Τούνεζι
και στήν Μπαρμπαριά μέ τήν
όδηγία τών άλλων Τσιριγώτηδων, τούς άγόρασε ξοδεύοντας
ένα σωρό χρυσά .φλουριά, τούς
μάζεψε καί τούς έστειλε ναυλώνοντας ένα γερό καράβι πίσω οπό Τσιρίγο. Κρίμα στα
λεφτά δμως, διότι σέ λίγο καιρό
ξαναγυρίσανε πίσω διότι οί συγ
χωριανοί τους δέν τούς δεχτήκανε μ' εύχαρίστησι. 'Εχτός άπ ό μερικούς πού δέν θέλανε ν'
αφήσουν τό νησί τους και άποφασίσανε νά ψτιάξουνε ένα ώραΐο χωριό μέ όμορφη έκκλησία κοντά στά Μητάτα που τό
βαφτίσανε Σκλαβιάνϊκα, όπως
βρίσκεται και σήμερα άτόφιο
και πού σιγά σιγά ένώθηκε μέ
δλο τό άλλο χωριό και ζούσανε
και ζούνε εύχαριστηιμένρι
και
δοξάζουνε τά Θεό και δλους
τούς άγιους.
Σέ λίγο καιρό δμως γ ι ά τήν
άτυχία μου ό Μαχμούτ μπέης
πέθανε άπό τήν τρομερή χολέρα πού είχε πέσει σ' δλα τά
μέρη έκεΐνα της άραπιάς κι ' έτσι βρήκανε τήν ευκαιρία οί άλλοι μπέηδες και συγγενείς τού
Μαχμούτη νά μέ κάνουνε πέρα
νά μ' άποκληρώσουνε γοαί ό μα
καρίτης δέν πρόφτασε νά μέ
κάνη έπίσημο παιδί του σύμφωνα μέ τό νόμο.
(Συνεχίζεται)

Είς τό παγκοσμίου κυκλοφορίας Άμερικανίκόν τκεριοδικόν FOOD ENGINNEK1NG τού Σικάγου,
τό όποιον ετυνε νά φθάαη μέχρι
τών γραφείων μας είίρομε μερικάς
τπλαροΦοοίας Ιδιαζόντως κυθηραϊκού ένδιαφέροντος διότι άναφέρονται είς την λαμπράν δρασιν έπιλέκτου συμπαλίτου μας. Τάς
περιπτώσεις αύτάς τας σημειώνομιε πάντοτε μέ πολλην προσοχή ν
διότι μαρτυρούν διά τήν ζωτικότητα και τάς μεγάλας Ικανότητας
του κυθηραϊκοΰ στοιχείου, και άτηατελοΟν λαμπρά παραδείγματα
προς μίμησιν διά τούς νεωτέρους.
Είς τό προηγούμενον φύλλον μας
έγράψαμβν όλίγα τινά διά τήν
λαμπράν σταδιοδρομίας τού,έπιστηρθίου φίλου μας κ. 'Ιωάννου
Δαμιανού Άνδρονίκου, ό όποιος
τιμά τήν κυθηραΐκήν δραστηριότητα είς την μακρυνην άλλά Φΐλόξενον Αύστραλίαν. Σήμερον μέ
τήν βοήθειαν τού ώς άνω περιοδικού, θά σημειώσωμεν όλίγα τινά
άπό τάς ώραίας κατακτήσεις είς
Αμερική ν τοΰ έκ Καραβά καταγόμενου έπιλέκτου συμπολίτοο
μας κ. Μ ¡νου 'Ασπρογέρακα, του
όποιου ή μήτηρ ευγενεστάτη κυρία
"Αρτεμις Ασπρογέρακα είναι γό-
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^ Δεξίωσις πρός τόν κ. Ν ι- χειρίσθη ^ τά άποσταλέντα είς
κόλαον Κασιμάτην πρόεδρον αύτην χρήματα μετά μεγίστης
και έν τώ προσώπω αυτού πρός Φειδούς, περισσότερου ποόρά νά
δλα τά μέλη τής 'Ερανικής ήσαν άτομικά ίδικά της. Ά λ λ ά
Ε π ι τ ρ ο π ή ς και έρανοδότας και μετά τίνος σπατάλης, λελογισμένης δμως και έκ τών
της Αύστράλίας.
πραγμάτων άπολύτως δικαιολοΤήν 25ην Μαρτίου έγένετο γημένης. Εΐχε νά παλαιση έναν
είς τό νεόδμητον
διδακτήριον τ ίο ν έδάφους άργιλώδους έντεΑειβαδίου δεξίωσις παρά τής λώς ακαταλλήλου διά τήν θεμεΕ π ι τ ρ ο π ή ς άνεγέρσεως τού δι- λίωσιν τοιούτου κτιρίου.
δακτηρίου, τής σχολικής ΕφοΣύμφωνα πάντοτε μέ τάς ύρείας και τών κατοίκων τής ποδείξεις
τών άρμοδίων μηχαΚοινότητος πρός τιμήν τού π α - νικών τό ¿θεμελίωσε
βαθειά
λιννοστήσαντος κ, Νικολάου Κα- και πλοττειά θεμέλια, σέ
έπάνω σέ
σιμάτη, τών μελών τής Έροτνικής γκς-μπετόν μέ ίσχυρόταταν
ό'Επιτροπής και δλων τών έρανο πλισμόν, πάχους 35 έκατ. Τό
δοτών της Αύστραλίας, τούς ό- όλον κτίριον έκτίσθη μέ λάσπην
ποιους τήν ώραν έκείνην άντε- μόνον άπό τσιμέντο. Γύρωθεν
προσώπευε.
δέ και καθ' δλον τό ύψος τών
'Εν άρχή, ενα μέλος τής 'Ε- τοίχων άνά 30 έκ. έπιπτε σεΜ
πιτροπής, άπηύθανε θερμόν χαι- νάζ μέ όπλισμόν πάχους 5 έκ.
ρετισμόν έκ μέρους δλων των Ούτω τό διδακτήριον έγινε τεπαρευρισκομένων πρός τόν κ. λείως άντισεισμικόν, πραγματιΝ ι κ. Κασιμάτην και έν τώ προ- κόν φρούριον κατά τήν φράσιν
σώπω αύτού προς δλα τά άπό- μηχανικού. Ή Ε π ι τ ρ ο π ή ήτο
δημα τέκνα της Κοινότητος τά υποχρεωμένη νά συμμορφωθή
διαβιούντα είς Αύστραλίαν. Α - πρός τάς συστάσεις
πολλών
κολούθως άνεφέρθη είς τήν σκλη έρανοδοτών, οί όποιοι είς τάς
ράν βιοπάλην τών μεταναστών πρός τήν έπιτροπήν έπιστολάς
κατά τά πρώτα έτη της άποδη- των έτόνιζον. Τό διδακτήριον νά
μίας των. " Έ ν συνεχεία άναφέ- γίνη δσον τό δυνατόν στερεώτερεται είς τό ιστορικόν τής άνε- ρον».
γέρσεως τού διδακτηρίου ειπών:
Περαιτέρω ώμίλησε περί της
« Ά π ό έτών είχατε πληροφο- πλάκας - στέγης, δτι έγινε μέ
ρηθή σεις οί μετανάσται, δτι τό τελευταϊον σύστημα, χάριν
τό διδακτηριόν μας είχε κριθή καλαισθησίας. Περί τής σκοπιπαρά τής άρμοδίας ύπηρεσίας μότητος τών δύο αιθουσών και
έτοιμόρροπον. Κατόπιν τούτου περί μετατροπής τού ένός έκ
τό σχολεϊον μας έστεγάζετο σέ τών δύο γραφείων σέ σκηνήν.
ιδιόκτητα οικήματα υγρά, άνή- Και τέλος περί τών έλλείψεων
λια, τελείως άνθυγιεινά. Ή κα- τού σχολείου, είπεν:
τάστασις αύτη πάρετε ίνετο έπί
«Μερικοί άπό τούς έρανοδόέτη πολλά, βυσσοδομούσα σο- τας τού έσωτερικού, έλάχιστοι
βαρούς κινδύνους διά τήν ύγεί- βέβαια, διαβλέπουν πολυτέλειαν τών μαθητών. Προβάλλεται α^ είς τό άνεγερθέν διδακτήριτότε επιτακτική ή άνάγκη τής ον. Και λέγουν πρός τί τό μωάνεγέρσεως ένός συγχρόνου δι- σαϊκόν (αύτό έγινε
δαπάναις
δακτηρίου σύμφωνα μέ τους κα- τού Δημοσίου) πρός τί ή ήλενόνας υγιεινής και παιδαγωγι- ί κτρική έγκατάστασις; πρός τι
κής. Δι' ίδιων μέσων ήτο ά δ ύ - ' τ ά λουτρά; (αύτά έθεμελιώθηνατον τό χωριό νά άνεγείρη έ- σαν μόνον). Ή Έπιτροπή έρωνα τοιούτον διδακτήριον. Διά τά αύτούς: Πού είναι ό έσωτετούτο έξέλεξε πενταμελή Έ π ι - ρικός έλαιοχρωματισμός;
πού
τροπήν μέ έντολήν τήν διενέργει εΐναι ή πλούσια σέ βιβλία βιαν έράνου είς τό έσωτερικόν καϊ βλιοθήκη; πού είναι ή τράπεέξωτερικόν. Και ή Ε π ι τ ρ ο π ή ά- ζα τού γραφείου; πού εΐναι οί
πηύθυνε έκκλησιν θερμήν πρός χάρται, αί εικόνες; πού τά σώτά πατριωτικά αισθήματα τών ματα στερεομετρίας, τά όργανος της μεγάλης Κυθηραϊκης οι- είς την βιομηχανίαν της άρτοποι- άποδήμων τέκνων, δπως ένι- να Φυσικής καί χημείας; πού ό
κογενείας Κυπριάδη, γνωστής είς ΐας. Σήμερον ό κ. Μίνως Άσπρο σχύσουν αύτήν οικονομικώς είς σχολικός
κινηματογράφος, τό
τήν 'Αθηναϊκήν κοινωνίαν έκ τού γέρακας είναι διαιθυντής τής με- τήν μεγάλην προσπαθεί αν, πού σπουδαιότερον έξ δλων τών έόμωνύμου συνοικισμού τόν όποι- γάλης έταιρείας Νασιονάλ του άνέλαβε. Και πράγματι μόλις ποπτικών μέσων, διότι ποςρουον ί'δρυσεν ή ανωτέρω οικογένεια Σικάγου, τής όποίάς τό έργο- ήχησε τό προσκλητήριον σάλ- σιάζει είς τά μάτια τών μαθηπαρα τό τέρμα τής όδού Πατησί- στάσιον
άρτοποιΐας έθεσεν είς π ι σ μ α είς τά ώτα σας τών όλοζώντανα
τά διάφορα
ων καθώς και άπό τήν έμποοικήν χρήσιν τάς
έφευρέσεις 'Ασπρο- έσπεύσατε νά δώσετε «παρών». μαθήματα; "Ολα αύτά είναι τόκοινωνικήν και έπιστη,μονικήν δρα- γέρακα. Τούτο
εΐνάι
τεοάστιον
σιν των μελών της τόσον είς Αϊ- την έκτασιν καταλάμβάνον ΰπέρ Έξελέξατε έπιτροπήν άπό έπί- σον απαραίτητα διά να άπογυτττον δσον και έν 'Ελλάδι. Ό κ.
λεκτα και εύύπόληπτα πρόσω- βαίνη ή διδασκαλία καρποφόΜίνως 'Ασπρογέρακας μετέβη είς τάς έκατό χιλιάδας Τετραγωνικών π α , τήν προεδρίαν τής όποιας ρος, δσον καί τά έργαλεϊα είς
Άμερικην^ πρό δεκαετίας,, περίπου ποδών, και τό όποιον παράγει ή- ανέθεσαν είς ύμάς. Βαρύ και έ- ένα τεχνίτη ν.
έφωδιασμένος μέ εύρεΐαν μόρφωσιν μ3ρησίως ύπέρ τά δύο έκατομμυκαι προικισμένος μέ ιδιαιτέρας ρια άρτίδια διαφορών τύπων, είς πίπονον τό έργον τής έρανικής
Καί έρωτα τούς όλίγους αύΙκανότητας και κλίσιν πρός τήν δέ τήν πελατείαν του περιλαμβά- έπιτροπής. ΕΓχε νά άντιμετωπίΠού είναι τά άποχωρητήμηχανική ν και τήν έρευνα ν τών δια- νονται νοσοκομεία, ί έστιατόρια, ση πλείστας δυσχερείας. Προ- τούς.
φόρων μηχανικών συστημάτων. "Ε- ξενοδοχεία, έταιρεΐαΙ μεταφορών, κειμένου δμως νά φέρη είς πέ- ρια; πού τά λουτρά; ό σχολικός κήπος; τό υπόστεγο ν, τό
χων μεγάλην πεποίθησιν είς τάς σύλλογοι και ποικίλα άλλα καταένα μέγαν και ιερόν σκοπόν γυμναστηριον, τό γηιτεδον άθληδυνάμεις του, έγκατεστάθη> είς τήν στήματα, φημίζεται! δέ διά τήν ρας
άπέραντον βιομηχανικήν πόλιν του ποιότητα τών προϊόντων και τάς δέν έφείσθη ούτε κόπων, ούτε τισμού, ό περίβολος, δια νά όμι
Σικάγου και ήρχισε τήν έργασίαν άρίστας μεθόδους έξυπηρετήσεως θυσιών. Εΐργάσθη μέ άξιοθαύ- λούν περί πολυτελείας; "Ας επιτου, άσχοληθείς ιδιαιτέρως μέ την τών πελατών του. Είς την άνω- μαστον ζήλον, μέ πίστιν, μέ ά- σκεφθούν μ€ρικά σχολεία της
τελειοποίησιν τών μηχανών άοτο- τέοω φωτογραφίαν διακρίνεται ποφασιστικότητα.
Είσθε πάνποιΐας. ,Καί πράγματι έντός 6ρα- τμήμα τών μηχανικών έγκαταστά- τες άξιοι μεγάλης τιμής και βατ νήσου, δπως τού Ποταμού, των
Κοέστρισιανίκων, τού Μυλοποτάχυτάτου χρόνου έμεγαλούργησε σεων τού ώς άνω αρτοποιείου καϊ θυτάτης εύγνωμοσύνης.
μου διά νά ΐδουν καί θαυμάσουν
και κατέστη παγκοσμίως γνωστός ό κ. Άσπρογέρακας
έπ ι θεωρών
είς τους· Ασχολούμενους μέ τάς τάς μηχανάς αΐτινες; είναι
τήν
πράγματι πολυτέλειαν τών
ιδικής
Μέ τά χρήματα αύτά τρύ έέργασίας αύτάς. χάρις είς τάς του έμπνεύσεως. Πρός τόν έπίλεσχολείων
έκείνων. Αί έλλείψεις
ράνου, πού ¿στείλατε είς τήν
τελειοποιήσεις και τάς πρωτοτοΰ σχολείου, καθώς ήκούσατε
τύπους έφευρέσβις του, αΤτινες κτον τούτον συμπατριώτην έκφρά έδώ έπιτροπήν, μαζύ μέ τά άλ- είναι
πολλαί καϊ ποικίλαι. "Ας
και έτέθησαν είς έφαρμογήν ση- ζομεν άπό τής στήλης αύτής τά λα Αμερικής και έσωτερικού άσυγχαρητήρια τού Κυθηραϊκού νηγέρθη τό περιλαμπρον και έ- έλπίζωμεν, δτι αύται συν τώ
μειώσασαι
άλμοπτώδη έξέλιξινλαού.
πιβλητικόν τούτο διδακτήριον, χρόνω θά συμπληρωθούν».
τό σεμνωμα και καύχημα της
Και περαίνων τόν λόγον εΐπε:
Κόινότητος, δμοιον τού όποιου
ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
« Έ κ μέρους τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς
είς στερεότητα δεν ύπάρχει έ- άνεγέρσεως καί Σχολ. 'ΕφορείΚατόπιν έπιτυχών έξετάσεων τερον είς τήν νησον. Εΐναι καρ- ας έκφράζω πρός ύμάς τάς πλέΏ ς γράφει τις είς τήν Κυ- είς την Ιατρική ν Σχολήν τού Παθηραΐκήν Εφημερίδα λύπην ή νεπιστημίου 'Αθηνών, έλαβε τό δί πός σκληρού μόχθου και τιμίου ον θερμάς εύχαριστίας καί τήν
σθάνθη ό προσκυνητής,
διότι πλωμα τού ιατρού μέ τόν έπίζηλον ίδρώτος τών μετ<*ναστών μας. βαθεΐοεν εύγνωμοσύνην δι' δσα
Ί σ ω ς τινές άπό τούς έροτνο- ύπέρ τού σχολείου τούτου έπράκατερχόμενος είς τό Καθίδρυμα βαθμσν «άριστα» ό βοερός συμπά
Μυρτιδίων, δέν εύρήκεν ίερεα τριώτης κ Παναγιώτης Κοσμά δότας νά θεωρούν τήν διατεθεΐ- ξατε».
του χώριου.Λογοθε- σ α ν δοατάνην διά τήν άνοικοδόΆκολούθως έγένετο υπό των
διά νά τελέση
παράκλησιν Γαβριλη,ς,,έκ
τιάνικα. Ό «κχρός έπιστήμων τόν
τού
πρός τήν
Παρθέ | όποιον
την κεχαριτωμένην Παρ0έ
διακρίνε, σπάν.ον ήθος άν"·1
διδακτηρίου άρκετά μαθητών ή τελετή τής έθνικής
νον. Αλλοι δε παραπτονούΐαενοΓ θί^ιστου, ^ έ ν έ ι ά " αϊυχής, κάί ^ α Λ η ν .
UAoi ούτοι πρέπει μας
ΛΕΙ ΒΑΔΙΤΗΣ
νά Iμάθουν,
.. «, - -.Λ-. ff—
CL. τυγχάνουν άληθής άΦοσίωσις είς την 2έπιστή— ' • Vf*
tnrffrvt ni δτι
ΛΤΓήΛέπιτροπή
eiritAnir« διεμεμψιμοιρούν
δτι δέν
μην
του.
αναχωρεί
κατ'
αύτάς
είς
τής δεούσης περιπριήσεως υπό Η
τών άρμοδ ων τών παραμενόνγωι*ένας Πολ τειας της Αμ&L T T m L Z ; ΐ ι Α οικης προς διευρυνσιν τών σπουτων έν τίρ Καθιδραματι. Αί ά - -δ ώ ν τ ο υ . Κ ατ' άρχάς ό ίοττρός κ.
ποψεις αύται του γράφοντος τα Παναγιώτης
'
-Γαβρίλής
- θά μεταβη
παράπονα, δέν εύρίσκρυν έμάς είς τήν πόλιν "Αγιός Λουδοβίκος
συμφώνους, δεδομένου δτι ό ί- δπου μέ στοργήν κάί δικαιολογηερεύς Μυρτιδίων
,μόνον κατά μένην ύπεοηφάνειαν άναμένει αύτόν
άπό μακρού χρόνοι» έκεί έγκατετάς διδαμένας εύκαιρίας του ά- όστημένος
του κ. Κοσμάς
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 178 (ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ) —· ΤΗΛ. 876-414
πουσιάζει έκ τού καθιδρύματος Γαβοίλης πατήρ
καί άκολούθως θά έγΣΚΟΥΦΑ 7 — ΚΟΛΩΝΑΚΙ — ΤΗΛ. 613-423
Μυρτιδίων ούχί διά ψυχαγωγίαν γραφη είς σχαλιήν άνάλσγον μέ
ώς, φαντάζονται μερικοί, άλλά τάς γνώσεις του είς έν τών έπιΟΙΚΙΑ: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 55 — ΑΘΗΝΑΙ
διά νά έφόδιαο^θη και αύτός μέ στημονικων κέντρων τής Αμερικής.
τά άπόλυτα διά τήν συντήρησ·ν
αύτού. Ό Εφημέριος ΜυρτιδίΣυγχαίροντες έγκαρδίως τόν
ων, ούτε τά καθήκοντα αύτού επιλεκτον νέον καί έπιστήθιον φί·
παραμελεί, ούτε και άπουσιάζει λον μας διά τάς μέχρι τούδε λαμπροόδους του είς τήν
ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΟΝ
δταν υπάρχουν έψημεριακά κα- ποοτάτους
έπιστήμην καί την υπέοοχον δοαθήκοντα. ΕΤναι άνάγκη νά γνω σιν
του ώς άνθοωπιστού καί ώς
ρίζουν οί μεμψίμοιροι δτι ό 'Ε- Κυ&ηοιου. του εύχόμεθα καλό ταφημέριος Μυρτιδίων, εύρισκομε ξίδι καί πασαν έπιτυχίάν είς τους
νος είς άκραν γωνίαν τών Κυ- ευγενείς όροματισμούς του.
ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 75 — ΤΗΛΕΦ. 27-877
ΑΘΗΚΑΙ
θήρων. και μη δυνάμενρς νά έI. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ξυπηρετηθη μέ τό βάρος της άΠ. Δ. ΓΑΒΡΙΛΗΣ
μοιβης τών αύτοκινήτοον μέ 150
δρχ. ά π ό Μυρτίδια είς Χώραν
και 130 ά π ό Μυρτίδια είς Λιβάδι, μετ' έπιστροψής, ύποχρεούται νά έπιδιώκη τοιαύτας εύκαιρίας ώστε νά μεταβαίνχι είς
τά έμποριικά κέντρα πρός έξυπηρέτησιν τών άπολύτων αύτού
άναγκών.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΑΣ ΜΥΡΤΙΔ1ΩΝ
'Απαντών είς σχάλιον της έΦημερίδος μας, σχετικώς μέ/τόν
έφημέριον Μυρτίδίων, ό ήγούμενος τής μανής πανοσιολογιώτατος άρχι μανδρίτης κ.κ. Μελέτιος μας γράφει τά άκόλουθα:
Ή ίερωσύνη είναι ή άνωτάτη
πνευμοπτική ήγεσία, ήτις συνεστήθη ποτέ έν τή γή.
"
Τήν άλήθειαν ταύτην τονίζει
ό "Αγιος I Ιοπτήρ 'Ιωάννης ό Χρυ
σόστομος,δταν είς τούς περί ίερωσύνη ς λόγους του, μεταξύ
άλλων λέγει και τά έξής :
Οί γάρ τήν γήν οίκούντες,
και έν ταύτη ποιούμενοι τήν διατριβήν, τά έν Ούρανοΐς διοικεΐν έπετράπησαν και έξουσίαν
έλαβον, ην ούτε Άγγελοι ς ούτε Άρχαγγέλοις έδωκεν ό Θεός.
, . Ή όμολογία αύτη τού 'Αγίου Ποπρός, όχι ,μόνον^ δεικνύει
τήν ιερότητα και τό άφθαστον
μεγαλεΐον της ίερωσύνης. άλλά
και τό πλήθος τών προσόντων
άτινα δέον νά κέκτηται ό κληρικός, ίνα άνταποκρίνεται έπιτυχώς είς τά πολλαπλά ιερατικά
και πνευματικά του καθήκοντα.
Βεβαίως δύσκαλον εΤναι τό
έργον τού σημερινού Κληρικού,
ό όποιος ζών καί^ ούτος στήν
σημερινήν πολυειδή κρίσιν ή όποια τόσον μαστίζει και έπαπειλεΐ τόν κόσμον, και φυγαδεύει άπό τήν συνείδησιν τών άνθρώπων τό ύψιστον καθήκον της
ακριβούς έικτιιμήσεως κατ' άξίαν
τού πνεύματος, αύτός ό σημερινός κληρικός, παρά^ τόν περιορισμόν της ζωής πού ύφίσταται
τταρά τόν Σταυρόν πού σηκώνει
έτι' ώμων διά νά άνταποκριθή
έοτω και κατ^ έλάχιστον προς
τόν σκοπόν τής άποστολής είς
ήν έτάχθη ούτος, έν τούτοις, αύ
τός ό άνώτερος τών Ουρανίων
Αγγέλων ό κληρικός, νά βομβαρδίζεται πολλάκις ούχί παρ
όλιγων άνθρώπων μέ φράσεις
άναρμόστους, και άβασανίστους
σκέψεις και κρίσεις.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ
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ΑΝΘΗ - ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙ!
Δ. Ζ Ε Ρ Δ Ε Σ & Υ Ι Ο Ι

ΙΑΚΩΒΟΥ

ΤΑΞΙΔΕΥΣΕΤΕ

Έ π ί πλέον δμως, και ώς έΦημέριος τού 'Ιερού Ναού Ά γιου Σπυρίδωνος
τού Χωρίου
Καλοκαιρινές δις τού μηνός λει
τουργών είς αύτόν πολλάκις δέ
ιτερισσοτέρας, ό ιερεύς Μυρτιδί
ων ώς ποι μήν, δέον νά εΤναι πλη
σίον τού ποιμνίου αύτού, ·>ουθε
τών και καθοδηγοον αύτό είς τόν
δρόμον τών Εύαγγελικών άληθειων. Αί σκληραί συνθήκαι της
ζωής μου, ,μέ ύποχρεώνουν νά
άπευθυνθώ πρός τήν Χριστιανικήν άγάπην τών μεμψίμοιρων,
μέ την θερμήν παράκλησιν δπως παύσουν νά μεμψιμοιρούν
και νά δημιουργούν δυσάρεστον
κατάστασιν^ διά τό Καθίδρυμα
και έγκοελλώπισμα πάντων τών
Κυθηρίων. Ωσαύτως άπευθυνόμενος πρός τούς βουλομένους νά
κατέλθουν
είς τό Καθίδρυμα
πρός τέλεσιν οίασδήποτε ίεροτελεστίας, παρακαλώ νά μας εί
δοποιούν διά τηλεφώνου πρός
άποφυγήν περαιτέρω σχολιάσεων και παρεξηγήσεων. Έ λ π ί ζων δτι. πάντα ταύτα θά τύχουν
εύμενούς χριστιανικής κατανοήσεως και έφαρμογής.
<Ό Άρχι μ. έφημέριος Μυρτιδίων
+ ΜΕΛΕΤΙΟΣ
«ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
,,
\
Πάντας τους μετασχόντας τού
βαρυτάτου πένθους μας έπί τώ
θανάτω τής άγοπημένης μας μητρός. μάμμης, προμάμμης. άδελφής και θείας
ΕΛΕΝΗΣ I. ΧΛΑΜΠΕΑ
ευχαριστούμε θερμώς.
Τά τέκνα Γεώργιος καί Βάσω
I. Χλαμπέα, Άδαμαντία καί Πολύχρονης Καλοπαίδης. Κούλα καί
Ίωάν. Ζαγλανίκης. Βικτωρία καί
Γεώργιος Τζέτζος, Ρήγισσα καί
Ζαχαρίας Μεγαλοκονόμος. ΟΙ λοιποί συγγενείς.
Πάντας 'τούς μετασχόντας που
βαρυτάτου πένθους μας, έπί τώ
θανάτω τού άγοητημένου μας συζύγου καί πατρός
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΥΜΙΓΔΑΛΑ,
ευχαριστούμε θερμώς.
Ή σύζυγος Αγάπη Ν. Συμιγδαλά, τά τέκνα Αντώνιος καί
Άννα Συμιγδαλά, οί λοιποί συγγενείς.
Πάντας τούς καθ' οΙονδήποτε
τρόπον συμμετασχόντας τού πένθους μας έπί τώ θανάτω -rrk
προσφιλούς μας μητρός ΜΑΡΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΤΗΡΗ ευχαριστούν
θερμώς.
Τά τέκνα: Νικόλαος Π. Ποτήpnc, Γεώργιος Π, Πατήρης Π.
Γλυτσού.

ΚΑΛΑIΓΕΡΗ
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ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
"Οταν θά φδάση ή καλή ώρα νά πδτε κοντά ατούς ουγγενεΤς σας ή ατούς φίλους
σας στήν ΑόστραλΙα — πηγαίνετε ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΏΣ! Τήν μιά μέρα 8ά φύγε*€ άπό τάς
'Αθήνας καί τήν μεθεπομένη θά φθάσετε στήν Αόστραλία! Θά πετάξετε μέ τά
τεράστια COMET 4 - BOEING 707 - SUPER G CONSTELLATION τής QANTAS, πού τά
κυβερνούν τά σίγουρα χέρια τών πεπειραμένων Αύστραλών, καί θά άπολαύσετε —
πρίν άκόμη πατήσετε τό πόδι σας στήν νέα πατρίδα — τήν θερμή φιλοξενία, τήν
πρόθυμη βοήθεια καί τήν συμβουλή τ£5ν ΑύστραλΟν I

, Ε ΐ ν α ι πολύ πιό α π λ ό άπό σ ο ο τ ό ν ο μ ί ζ ε τ ε !

>

Τό μαγευτικό, όμαλά καί ήσυχο αύτό άεροπορικό ταξίδι κοστίζει κάτι έλάχιστα πιό
πολύ άπό τό μακρυνό θαλασσινό ταξίδι. ΕΤναι' δμως τόσο γρήγορο, δστε σέ μιά
μόνο μέρα πτήσεως φθάνετε στήν ΑύστραλΙα. "Επίσης £χει τό μεγάλο πλεονέκτημα
δτι μπορεΤ νά τακτοποιηθή ή πληρωμή του, έξ όλοκλήρου ή έν μέρει, άπό τούς
φίλους σας στήν ΑύστραλΙα.
Διαβάστε προσεκτικά — σήμερα κιόλας — τίς λεπτομερεΤς πληροφορίες. Θά τΙς
βρήτε σέ δλα τά πρακτορεΤα άεροπορικών συγκοινωνιών ή στούς Γενικούς "Αντιπροσώπους τής QANTAS έν Ελλάδι — τάς Βρεταννικάς Εύρωπαϊκάς Άβροσυγκοινωνίας Β Ε Α —'Αμαλίας 2 καί "Οθωνος, τηλ. 22 - 521.
\. ,
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Αΰοτραλία σας προσκαλεί,

πηγαίνετε μέ τήν

έ ν OüvcpYOOiq μέ τ ή ν B.O.A.C, τ ή ν
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Κατόπιν ενεργειών του Σεβα
σμιωτάτου Μητροπολίτου Κυθή
ρωυ κ.κ. Μελετίου άφίκετο και
έγκατεστάθη εις Κύθηρα ττρός
διαμονή ν πενταετούς διαρκείας,

Ό ιιηγανικος κ. Κόξμα.

ό 'Ολλανδός μηχανικός κ, Κόξ
μα μετά της άξιστίμου κυρίας
του. Ό κ. Κόξμα εργάζεται διά
λογαριασμόν τοΟ Ποογκοσμ.ου
Συμβουλίου Εκκλησιών, το όποιον εδρεύει εις Γενεύη της
"Ελβετίας. Είς Κύθηρα ή árrro-

στολή του κ. Κόξμα ^ έγκειται
είς την μελέτην τών ειδικώ/ συν
θηκών τη ο νήσου και την έν συνεχεία ύττοβολην εκθέσεως περί
τοΰ τί δύναται νά γίνη δια την
άναδημιουργίαν ^ αύτήο
και
την άνακοπήν του σήμερον εμφανιζομένου
μαρασμού
συνεπεία κυρίως της εγκαταλείψεως της και του εκπατρισμού
τών κατοίκων της. Είδικώτερον
ό κ. Κόξμα δστις προσφέρει
έντελώο αφιλοκερδώς τάς έτπστπμονιικάς του υπηρεσίας και
την πολύτιμον πεΐραν του άπό
παοομοίας περιπτώσεις, 9ά έξετάση κατά πόσον
δύναται
και ενδείκνυται ή άναδάσωσις
τ.ης νήσου, ή κατασκευή φραγμάτων δ:ά την συγκέντρωσιν
τών όμβριων υδάτων δπου είναι δυνατόν ώς και ό τροπος
εκτελέσεως τών σχετικών έργασιών.
Κατά τάς όλίγας ή μέρας πού
το Ικλεκτόν ζεύγος Κόξμα εύοί
σχεται είς Κύθηρα μέ την άπλό
τητα που διακρίνει τους έκλεκτούς- μέ την εύγένειαν και την
καλωσυνην
των, κατέκτησαν
τάς καρδίας τών συμποπ-ριωτών
μας. Μέ τό ίδιάκτητον αύτοκίνητόν του έπεσκέφθη όλόκληρο
τό νησί, τό έγνώρισεν και τό ήγάπησε. "Ηδη μελετά την κα-

ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΤΟΥ

τάστασιν μεθ' δ θά ύποβάλη
άρμοδίως την έκθεσίν του. Είμεθα βέβαιοι στ ι έξ αυτής κά-

Ή κυρία Κόξιχα.

τι τό άγαθόν θά πρόκυψη διά
τον τόπον.
Συμμεριζόμενοι τά αισθήματα τών συμπατριωτών μας τον
εύχαριστούμεν δι' δσα πράττει
και τού εύχόμεθα έπιτυχίαν είς
τους θεαρέστου^ σκοπούς είς
τους άποίους άφιερωνει
τάς
πνευματικός και σωματικός του
δυνάμεις.

Ύ π ό τοΟ Νομάρχου 'Αττικής έξεδόθησαν α'ι άκαλουθοι
άπτοφάσεις, τών άποίων ή πισττ,
^τήρησις θά φέρη άγαθά άποτελέσματα διά την
γεωργικήν άνάπτυξιν τής νή
σου.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έ ν 'Αθήναις τη Π . 4 . 1 9 6 0
Ό Νομάρχης 'Αττικής
"Εχοντες ύπ' όψιν τάς διατάξεις τών άρθρων 65 παρ. ι
και 70 παρ, 1ε, 26, γ . δ και θ
και 4 τοΟ ύπ' άριθ. 3 0 3 0 ) 5 4
Ν.Δ. «Περί Αγροφυλακής» και
τάς άνάγκας της ύπηρεσίας Α
γροφυλακής έν τή νήσω Κυθήρων άπεφασίσαμεν και διατάσσομεν.
"Αρθρον Ιον.— "Απαντες Ο'
έξουσιασταϊ
αίγοπροβατοπο;μνίων υποχρεούνται όπως έφοδι
άσωσιν αύτά διά κωδώνων ζωηηρώς ηχούντων και μέ άναλογ.
αν 10%.
"Αρθρον 2ον.— Άπαγορεύομεν νά ρίπτωνται είς τους δρό
μους λίθοι, ξύλα, ή άλλα άντικείμενα ή νά άφίνωννται προεξέχοντα προς όδόν ή κοινόχρη
ο τον άτροπτόν, κλάδοι δένδρων

ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΣΧΕΔΙΑ
έξέλιξιν
•
ΣΥΝΕΧΕΙΑ άνέγερσιν τοΰ τυροκομείου και δτι τό χωρίον τούτο είναι κεν- λέση είς άλμοττώδη
είς έπαναΕΚ ΤΗΣ ¡nc ΣΕΛΙΛΟΣ τον έφοδιασμόν αύτού μέ τά τρί κώτατον καί περιβάλλεται τής περιοχής καί
2 0 δρ. κατά κιλόν. Άνθότυρος
δρ. 18 κατά κιλόν.
Άπόδοσις οικιακής τυροκομήσεως: 'Από 8 χιλ)μα γάλακτος προβάτου παράγονται 1
κιλόν τυρού και 300 γρμ. άνθό
τυρός. Ά π ό 10 χιλ)μα γάλακτος αίγός πάράγονται 1 κλόν
-τυρού και 250 γρμ. άνθότυρος.
Άποτίμησις γάλακτος: 'Επί
τή βάσει της εις τυροκομικά
προϊόντα
αποδόσεως
αυτού
εΐναι : γ ά λ α προβάτου προς 3,
10 κατά χιλ)μον και γ ά λ α αίγός προς 2,45 δρ. κατά χιλιόγραμμου.
"Ιδρυσις τυροκομείου: Γενική εΐναι σήμερον έν τη νήσω ñ
συντηρητικότης
τών παραγωγών προς άρθμητικήν αύξησιν
και βελτίωσιν τής κτηνοτροφίας
των λόγω κακής άξιοποιήσεως
τών κτηνοτροφικών προϊόντων,
καίτοι αί προϋποθέσεις έκτροφής είναι λίαν ευνοϊκαί. Ή π α ραγόμενη έν τη νήσω ποσότης
γάλακτος
εΐναι έπαρκής διά
την λειταυργίαν ένός τυροκομεί
ου αναλόγου
δυναμικότητος.
Αύτη, φρονούμεν, δτι άφ' ένός
6ά άξιοποιηση την παραγόμενη ν ποσότητα γάλακτος και άφ'
έτέρου θά συμβάλη άποφασιστικώς εις την προαγωγήν τής
κτηνοτροφίας τής νήσου, ή έλλειψϊς τοΰ όποιου άποτελεΐ σήμερον τον μοναδικόν περιοριστι
κόν παράγοντα
κτηνοτροφικής
βελτιώσεως.
θέσις τυροκομείου: Τό χωρί
ον Καρβουνάδες κείμενον ε'ις τό
κέντρου σχεδόν τής νήσου και
εις, τον κόμβον τού όδικού δικτύου ταύτης,
πλησιέστεροι
προς τόν κύριον σγκον της οίκοσίτου κτηνοτροφίας και της
δυναμένης V άναπτυχθη έκ τών
τοπικών συνθηκών οίκοσίτου α!
γσπ ροβατστροφίας και άγελαδο
τροφίας, κρίνεται ώς ή πλέον
κατάλληλος θέσις διά την κατασκευήν τού τυροκομείου.
Μεταφορά γάλακτος: Ή κατ ά παραγωγόν μικρά πραγωγή
γάλακτος, 5 — 8 χιλ)μα δημιουργέ? δλας τάς συναφείς δύσ κ ο λ ο ς συγκεντρώσεως, έλεγχου και μεταφοράς τούτου. Κατ ά τό παρελθόν ύπήρχεν Ικανοποιητική προσκόμισις γάλακτος είς ίδιωτικόν τυροκομεΐον
(έν Αειβαδίω) λόγω της πληρώ
μης τού γάλακτος είς κολήν τι
μην. Το έν λόγω τυροκομεΐον ά
πέτυχε λόγω έλλείψεως είδικευ
μένου προσωπικού, τεχνικού έξοπλ,σμού και άπταιτουμένων κε
φαλαίων λειτουργίας.
Συνεταιριστική κίνησις και
διαθέσεις παραγωγών: Έ κ τών
υφισταμένων Συν)σμών έν τη νή
σω, οί δύο. Ποταμού και Λειβαδίου, λειτουργούν, ό δέ τρίτος Καρβουνάδων ευρίσκεται έν
άδρανεία. Ή έμπιστοσύνη προς
τους Συνεταιρισμούς εΐναι μικρά και τό πνεύμα τής συνεταιριστικής άντιμετωπίσεως λίαν καθυστερημένοι.
„ "Αν και γενική είναι ή γνώμη
ιών παραγωγών δτι ή ϊδρυσις
τυροκομείου θά συνέβαλεν είς
την προαγωγήν της οικονομίας
τής νήσου, έν τούτοις έκδηλος
είναι ό φόβος των δι' άνάληψιν
δανειακών υποχρεώσεων μέσω
ένός γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού. Κατά την συμμετοχήν
μας είς δυο συσκέψεις παραγωγών και Προέδρων Κοινοτήτων ύπό
την προεδρίαν του
Σεβ. Μητροπολίτου
Κυθήρων,
άφού άνεπτύχθησαν τά οφέλη
της τοιαύτης βιομηχανίας» ελήφθη άπόφασίς άναδιοργανώσεως και τροποποιήσεως τού Κα
ταστατικού τοΰ Συν)σμού Κάρ
βουνάδων, ώστε νά άποτελέση
ούτος τον φορέα της γαλακτοκομικής ταύτης
βιομηχανίας.
Φαίνεται δτι επιδιώκεται έκ μέρους τών ενδιαφερομένων ή έξευ
ρεσις κεφαλαίου έξ άλλων πόρων (Ύπουργεΐον Γεωργίας, Βα
σιλική Πρόνοια) και ούχί έκ δα
νείων ΑΤΕ. Πάντως έάν τελικώς ήθελε ζητηθή δάνειον έκ
της ΑΤΕ διά την συμπλήρωσν
τοΰ άπαιτηθησομένου ποσού, έΦ
όσον αί τεχνικαί συνθήκαι καλής λειτουργίας (προσκάμισις)
Ίσαν έξησφαλισμέναι ή χορήγη
σις ι ούτου κατά την γνώμην
μας κρίνεται σκότπμας».
Έάν σοβαρώς μελετηθή τό
ζήτημα και τό τυροκομεΐον ίδρυθή έπϊ στερεών βάσεων, άφάνταστος 8ά είναι ή ώφέλεια
διά τί^ν οίκονομίαν τής νήσου.
Και άκριβώς έπειδή πιατεύομεν είς τή·ν μεγάλην χρησιμότητα τού ΐργου, αφού άναφέρωμεν δι' ολίγων τάς συζητουμένας άπόψεις έν σχέσει
μέ
την Τδρυσιν του τυροκομείου,
θά έκφράσωμεν και την ίδικην
μας γνώμην έπι τού θέματος,
δηλούντες προκαταβολικώς δτι
θά ύποατηριξωμεν την προσπαθεί crv ώς τελικώς ηθελεν άποφασισθη άπό τους έν τή νήσω παράγοντας, μέ δλας μας
τάς δυνάμεις. Μέχρι τώρα λο»
πόν, έξ οσων ήκούσαμεν
είς
Κύθηρα άπό πολλούς ένδιαφερομένους, τό τυροκομεΐον μελετάται ως έμπορική έπιχείρησις
ή ώς έργον συνεταιρισμού κατά το πρότυπον τών έλαιουρειων Λειβαδίου και Ποταμού,
ατά την πρώτην άποψιν, είς
| περισσότεροι έπιχειρηματίαι
vé διαθέσουν τό άπαιτούμενον Ι
χρηματικον κεφάλαιον διά την |

ί

κατάλληλα μηχανήματα, νά άγοράσουν δύο η τρία
μικρά
αυτοκίνητα διά την συγκέντρω
σιν τού Ύάλακτος άττό τά διάφορα άπομεμακρυσμένα σημεία τής νήσου, νά μετακαλέσουν είδικόν τυροκόμον, νά^ τό
έπανδρώσουν μέ τό άπαραίτητον προσωπικόν και νά άρχισουν αί εργασία ι ώς έμποροβιομηχανικής έπιχειρήσεως.
Κατά την δευτέραν άποψιν,
τό τυροκομεΐον νά τό ίδρυση
ειδικός Συνεταιρισμός, ό όποΐ
ος νά έξεύρη τά προς τούτο
άπαιτοόμενα κεφάλαια διά δανεισμού άπό την
Άγροπκην
Τράπεζαν ή άλλαχού μέ μικρόν
έπιτόκιον. Έν συνεχεία νά έπανδρώση τούτο μέ είδικόν τυ
ροκόμον και λοιπόν προσωπικόν και νά τό θέση είς λειτουρ
γίαν. Κατά την ταπει·νήν μας
γνώμην όποιαδήποτε άπό αύτάς τάς δύο άπόψεις, εϊτε ή
έμπορική εϊτε ή συνεταιριστική, έφαρμοσθη δεν θά άποδώση
τους προσδοκώμενους καρπούς.
Δυνατόν νά ίδρυθη τό τυροκομεΐον, άλλά δεν θά δυνηθη νά
στσθεροποιηθή και νά σταδιοδρομήση. Και νομίζομεν
δτι
ούτως έχει τό πράγμα,
διά
τόν λόγον οτι τό προς τυροκόμησιν και έμπορίαν προσφερόμενον γάλα καί αν άκόμη δεχθώμεν ώς άκριβές τό ποσόν
τών 1.220 τόννων πού άναφέρει ό κ. Περδικάρης α ς την έκθεσίν του, δεν θά φθάνη είς τό
τυροκομεΐον είς άναλογ ί αν οίίτε
τού ένός τετάρτου αύτη ς. Δηλαδή &ν πράγματι είς τό νησί
τυροκομοΰνται έτησίως 1.220
τόννοι γάλακτος, έκ τού γάλακτος αύτοΰ δεν θά φθάνουν είς
τό τυροκομεΐον οίίτε οί 300
τόννοι. Και αύτό διότι είναι
άδύνατος καί
άσύμφορος ή
συγκέντρωσις, λόγω τού διασκορπισμού τών κτηνοτρόφων
(καί κυρίως διά τά οικόσιτα)
ώς καί διά τόν λόγον δτι πολλοί θά προτιμούν τό ίδικόν των
κακής ποιότητος τυρί, άντί νά
δίδουν δλο τό γάλα της παραγωγής των είς τό τυροκομεΐον.
Κατά συνέπειαν, έάν οί
φόβοι μας έπαληθεύσουν,
τό
τυρί τό όποιον θά παραχθη είς
τό τυροκομεΐον καί ολίγον θά
είναι είς ποσότητα καί μεγάλο
κόστος θά έχη. Πόθεν λοιπόν
θά προέλθουν τά χρήματα, διά
την άποπληρωμήν τοΰ γάλακτος, τών έξόδων λειτουργίας
τοΰ τυροκομείου καί διά νά έξυπηριετηθούν τοκοχρεωλυτικώς
τά δάνεια;
Τό πράγμα μας
φαίνεται δύσκολον, καί ή έπιχείρησις μας φαίνεται έπισφα
λής.

άπό χωρία τών όποίων οί κάτοικοι έχουν οίκόσιτσν κτηνοτροφίαν σχετικώς άνεπτυγμένην. Όρθοτάτη ή έκλογή και
εύχόμεθα νά την άποδεχθούν δλοι, ώστε τό θέμα αύτό νά μη
γίνη αιτία συζητήσεων. Έν συνεχεία νομίζομεν δτι θά έπρεπε
νά συγκροτηθή άπό όλιγάριθμα
δραστήρια πρόσωπα τής νήσου, έν σολλογικόν
όργανον,
τό όποιον νά περιβληθη μέ νομικήν ύπόστασιν και έχον ώς
άποστολήν τώρα μεν, την μελέτην τοΰ έργου, την δι* έράνων
συγκέντρωσιν τοΰ άπαιτηθησομένου ποσοΰ, τελικώς δέ νά άποτελέση τό πρώτον Διοικητικόν ουμβούλιον τοΰ ίδρυθησομένου τυροκομείου και φυσικά
νά συντάξη τόν καταστατικον
χάρτην τής λειτουργίας του.
Έκ τών πρώτων έργων τοΰ έν
λόγω "Οργανισμού θά πρέπει
νά είναι ή μελέτη τοΰ τυροκομείου καί ό κατά τό δυνατόν
έπακριβής ύπολογισμός τής
δαπάνης πού θά άπαιτηθη διά
την ΐδρυσίν του. Μετά ταύτα
νά γίνη ή δέουσα διαφώτισις
τοΰ Κυθηραϊκοΰ λαού περί τών
αγαθών, τά όπιοΐα θά προέλθουν δι' όλόκληρον τό
νησί.
Και τελικώς νά γίνη ή έρανική
έξόρμησις διά νά
συλλεγοΰν
τά άπαιτούμενα χρήματα.

Έδώ χρειάζεται
ιδιαιτέρα
προσοχή διότι οί έν τφ έξωτερικώ Κυθήριοι Κινδυνεύει
νά
κουρασθούν προσφέροντες. Και
μέ τό δίκαιον των. Τό νησί
μας μέ τάς ποικίλας και άτελειώτους άνάγκας του κινδυνεύει νά άποβή διά τούς βιοπαλαιστάς του έξωτερικοΰ πίθος τών Δαναΐδων. Ή έξόρμησις πρέπει νά γίνη είς τό έσωτερικόν. Και μόνον είς περίπτωσιν άναποδράστου
άνάγκης και άφοΰ αί έκ τοΰ έσωτερικοΰ είσφοραί δεν έπαρκέσουν,
τότε μόνον νά ζητηθή καί ή
συνδρομή τοΰ έξωτερικοΰ.
Ό
πρώτος δωρητής πρέπει κατά
την γνώμην μας νά είναι τό
έν 'Αθήναις "Ιδρυμα τοΰ Τριφυλλείου Νοσοκομείου, τό όποιον κατά τό καταστατικον
του έχει τό δικαίωμα νά είσφέρη διά κοινωφελείς Κυθηρα'ίκους
σκοπούς. "Επειτα
νά
προσφέρουν δλα τά Σωματεία,
δλαι αί κοινότητες, όλοι
οί
Σύλλογοι, τά ιερά προσκυνήματα, καί πάς ό δυνάμενος.
Δεν νομίζομεν δτι τό ποσόν
πού .απαιτείται θά είναι τεράστιον. Μέ ποσόν πολύ κάτω
τοΰ ένός έκοττομ. δραχ. τόέργον θά γίνη τέλειον καί ή ευεργεσία προς τόν τόπον θά είναι μεγάλη καί διαρκής. 'ΑξίΤΙ ΠΡ OTEI NOMEN. Ήμεΐς ζει τόν κόπον.
θά έπροτείναμεν ώς τρίτην λύ*
σιν, την άκόλουθον προσπάθειΥπάρχει ή φήμη —διότι ουαν. Τό τυροκομεΐον νά έπιδιωχθη ώς έργον κοινωφελές. "Ο- δέν ύπευθύνως άνεκοινώθη —
χι ώς έπιχείρησις, δχι ώς συ- δτι ό Όλλοτνδός μηχοινικός κ.
έγκατεστάνεταιρισμός.
Ώ ς κοινωφελές Κόξμα ό όποιος
έργον< άνήκον είς τόν Κυθηραϊ- θη είς Κύθηρα ώς έκπρόσωπος
Συμβουλίου
κόν λαόν. Τό χρηματικόν κεφά τοΰ Παγκοσμίου
λα ιον πού θά άπήτει ή ΐδρυσις Εκκλησιών, κατόπιν ένεργειών
Κυθήρων
και ή έν γένει όργάνωσις τού τοΰ Μητροπολίτου
τυροκομείου, νά προέλθη άπο- Σεβασμιωτάτου κ.κ. Μελετίου,
κλειστικώς έκ δωρεών,
&στε θά έπιδιώξη μεταξύ τών άλλων
νά μη ύπαρξη ύποχρέωσις έπι- καί την κατασκευήν φράγμοττος
στροφης τών χρημάτων πού θά παρά την θέσιν Περιστεριώνας
Παλαιοπόλεως.
δαπανηθούν., οίίτε έντόκως τής περιοχής
διά νά
οίίτε άτόκως. Καί ¡μέ τά χρή- Τό φράγμα θά γίνη
τής
ματα πού θά προέρχωνται άττό συγκεντροΰνται τά νερά
την πώλησιν
τών προϊόντων βροχής, καθώς και έκεΐνα τά ότοΰ τυροκομείου, άφού έξοφλη ποια έρχονται άπό τάς πηγάς
θούν τά έξοδα, πρώτον ή άξια Μητάτων και Βιαραδίκων. Toi
του γάλακτος, έπειτα τά έργα ουτοτρόπως ύπολογ'ζει ό μηκ. Κόξμα, δτι θά
τικά και τά άναγκαΐα διά την χανικός
συντήρησιν
ή βελτίωσιν τών σχηματισθή λίμνη μεγάλης χωέγκαταστάσεων, έάν και όσά- ρητικότητος μέ τό ύδωρ τής
κις μένη περίσσευμα, τό πε- όποίας θά είναι δυνατή ή άρρίσσευμα τούτο νά διοττίθεται δευσις ολοκλήρου τής έκτάσεΔεν
άπό τό Διοικητικόν Συμθούλ ι- ως τής Παλαιοπόλεως.
ον του έργου, διά την άνάπτυ- γνωρίζομεν ποίος θά καταβάλη
έργον.
ξιν και βελτίωσκν της κτηνο- την δαπάνην διά τό
τροφίας έν τή νήσω. Έρρίφθη Πάντως τό σχέδιον είναι θαυή ιδέα δτι τό τυροκομεΐον πρέ- μάσισν καί τό φοάγμα κατορπει νά ίδρυθη είς τό χωρίον θωτό ν ^ είς βραχύ διάστημα μέ
τεχνικά μέσα.
Καρβουνάδες, διά τόν λόγον τά σύγχρονα
Καί όμολογουμένως θά συντε-

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ
Εύγενεΐ φροντίδι τού κ. Κων
στςτντίνου Έμμ. ιερέως Καλλι
γέρου ή Κουρμουλη,
έγκατεστημένου είς Σύδνεϋ τής Αυστραλίας, συνελέγησαν 50-5-0
λίραι Αυστραλίας, διά την έτι ι σκευή ν τοΟ διδακτηρίου Κοντολιανίκων. Ταύτας
προσέφεραν οί κάτωθι ^ιλοπάτριδες
συμποα-ριώται: Κώστας Γ. φα
τσέας λίρας Αυστραλίας 10.
Παναγιώτης Γ. Φατσέας
10.
Χαράλαμπος Χαρατζάς 5. 'Αδελφοί Ίωαν. Φατσέα 5. Νικόλαος Κολοκαιρινός 5. Νικόλαος Κασιμάτης 5. Βασίλειος
Τραβασάρος 2. 'Ιωάννης
Γ.
Βάρδας 1. καί Κωνσταντίνος
Έμμ. Ιερέως Κ αλλ ί γέρος 75-0. Δέον νά διευκρινισθη δτι
ό κ. Κωνσταντίνος Έμμ. Ιερέως Καλλίγερος προσεφερεν έξ

στατικήν άνάπτυξιν τής οικονομίας τής νήσου. Μά θά έχη
καί άλλα μεγάλα άγαθά ή
σχημοΓΤισθησομένη λίμνη. ©ά
γεμίζη τον χειμώνα μέ πάπιες
νά. . . εύφραίνωνται οί κυνηγοί, 'ίσως δέ ρίψουν καί λιμνόψαρα διά τούς μερακλήδες
μας, πού_ φημίζονται ώς ψαράδες τού γλυκού νεροΰ.
* *
Ή περιβόητη Μπολντόζα, ή
έπί
τό
Έλληνοπρεπέστερον
μηχανοκίνητος προωθητήρ, έγινε είς τό νησί μας τό μήλον
τής έριδος. "Οταν τό πρώτον,
έκομίσθη είς τό νησί, οί κοινοτικοί καί άλλοι παράγοντες
άφοΰ έπληραφορήθησαν δτι διά
νά έργασθή μίαν ή. μέραν έπρεπε νά κοτταβληθοΰν ύπέρ τάς
1.500 δραχμάς, έστάθησαν άρκετά σκεπτικοί έάν θά
την
χρησιμοποιήσουν είς τά διάφορα έργα. "Ετσι πρώτον έχρησιμσποίησεν
είς Κύθηρα την
Μπολντόζα τό Ταμεΐον 'Οδοποιίας 'Αττικής διά τόν δρόμον τής Α γ ί α ς Πελαγίας. Ε κεί έφάνη καί ή άπόδοσις αύτής είς έργον, δταν έντός έλαχίστων ήμερων άνέσκαψε κυριολεκτικώς τόν δρόμον καί διεπλάτυνε αύτόν σύμφωνα μέ τό
σχέδιον. 'Από τότε χρονολογείται καί ό καυγάς μεταξύ
τών χθεσινών διστακτικών. Καί
έρίζουν έκτοτε οί κοινοτάρχαι
και άλλοι προοδευτικοί παράγοντες ποίος πρώτος θά πάρη
την μπολντόζα είς τό έργον
του. ι Ο άντιπρόσωπος_ τοΰ Τα
με ίου, ευρεθείς πρό τών άλληλοσυγκρουοιμένων
άπαιτήσεων
τοΰ ποίος πρώτος θά την χρησιιμοποιήση καθιέρωσε μίοον
σειράν
προτεραιότητος κατά
γεωγραφικήν σειράν μέ άφετηρίαν αύτής τόν Καροοβά,
Μετέβη
έκεΐ ή μπολντόζα,
διάνοιξε ν δλους τους κοινοτικούς δρόμους, ώδηγήθη έπειτα
είς τάς κοινότητας,
Γερακαρίου, Ποταμού,
Λογοθετιανίκων καί κατ' αύτάς έργαζομένη διά λογαριοοσμόν τής κοινότητος Φρατσίων
έπεράτωσεν
την διάνοιξιν τοΰ δρόμου Φρατσίων Αύλεμονος καί την διαρρύθμισιν τής κοίτης είς Πλατύ
Λαγκάδι, ώστε κατά τόν ^(ειμώ
να νά μή καταπλημμυριζεται
καί κοπταστρέφεται εύρεΐα παρόχθιος έκτασις. Τώρα,^ προκειμένου ή μπολντόζα νά μετακινηθη προς τό
δυτικώτερον
μέρος τής νήσου έρίζουν ποίος πρώτος θά την χρησιμοποίηση αί κοινότητες Μυλοποτάμου καί Κοντολιανίκων.
Είς
τό Μυλοπόταμον θα χρήσιμο^
ποιηθή διά την διάνοιξιν τοΰ
δρόμου προς τό ιερόν προσκύνημα 'Ορφανής τόν όποιον μέ
συγκινούντα ένθουσιασμόν κατασκευάζει μέ την συνδρομήν
τών άπανταχού
φιλοθρήσκων
καί μέ την προσωπικήν έργασίαν του, ό έκλεκτός συμπατριώτης κ. 'Ιωάννης Καρύδης.
Είς την κοινότητα Κοντολιανίκων
θά
χρησιμοποιηθή ή
μπολντόζα είς πολλάς έργασίας καί κυρίως είς τούς 'Αγροτικούς δρόμους προς Κατωχώρι καί Κομπονάδαν. 'Ορθόν είναι πρώτον νά μεταβή εις Μυλοπόταμον, δπου δεν θά άπασχοληθή πλέον τής μιας εβδομάδος καί άκολούθως νά έλθη
είς την κοινότητα Κοντολιανίκων. Αυτό άλλως τε έπι βάλλεται καί άπό την γεωγραφικήν
σειράν, ή όποία δταν τηρείται
δλοι θά είναι ευχαριστημένοι.
•
Είμεθα έντός τής πραγματι
κότητος, έάν άποκολέσωμεν άμαρτωλόν, τόν
δρόμον
τής
Βρουλέας, Διότι
τον δρόμον
αύτόν, έκτος άπό τούς γαιοκτήμονας καί
καλλιεργητάς
τών έκατέρωθεν αύτοΰ έκτάσεων, θά τόν χρησιμοποιούν είς
μεγάλην κλίμακα καί οί κυνηγοί οί όποιοι, ώς
γνωστόν,
βαρύνονται μέ τήν διάπραξιν
¿κατοντάδων φόώων άνυπερασπίστών ύπάρξεων. "Ισως λοιπόν, έπειδή ό δρόμος Βρουλέας
είναι άμαρτωλόο δι' αύτό τατ
λαιπωροΰνται οί πρωτεργάται
του νά τον ί'δουν περατωμένον.
,Αφου οί ταλαίπωροι έπάλαιψαν σώμα προς σώμα διά νά
έπιτύχουν την ύίοθεσίαν
του
άπό τήν κοινότητα Κυθήρων,
άφοΰ έπώλησαν την έκλογικήν
των ψυχήν διά νά έπιτύχουν
μικρόν κονδύλιον ύπέρ του έργου, κατώρθωσαν νά ζεύ?ουν
διά γεφύρας τό λαγκάδι
είς
τήν θέσιν Γραμματικό και τώρα άγωνιοΰν πότε θά ευδοκήσουν οί άρμόδιοι νά χορηγήσουν μικράν άκόμη οίκονομικήν
συνδρομήν διά τά άπαραίτητα
τεχνικά έργα πού υπολείπονται
διά νά άτοπερατωθή
ό δρό-

ιδίων τάς 7-5-0 λίρας διά νά
συμπληρω&ή τό άποσταλέν ποσόν των 50-5-0 λιρών, πέραν
τής έκ 10 λιρών 'Αγγλίας πρώ
της^ εισφοράς του την όποίαν
άπεαττειλεν προ μηνών ώς άνεκοινώθη τότε δια της «Κυθηραϊκής Δράσεως».^
'Ομοίως διά τό διδακτήριον
Κοντολιανίκων άπέστειλ<χν μέσω τοΰ κ. Λοεζάρου Βατικιωτη
25 δρλλάρια, ό κ.
'Ιωάννης
Θεοδώ ρου ίερέως
Κ ασ ι μάτη ό
έκ Βάντιγκριφτ 'Αμερικής και
25 δολλάρια ή κυρία Ελένη
Πασχάλη Βάρνα, τό γένος 'Αντωνίου Κασιμάτη, έκ Σινσιννάτι Όχάϊο της 'Αμερικής. Ή
έπιτροπη τοΰ σχολείου καί ή
κοινωνία της σχολικής περιφερείας
ευχαριστούν θερμώς
πάντα^ τούς άνωτέρω εύγενεΐς
δωρητας.
μος.

ΝΟΜΑΡΧΟΥ

ή άλλα άντικείμενα έμποδίζονΈν·"Αθήναις τΰ 25.4.60
τα τήν διάβασιν.
Ό Νομάρχης 'Αττικής
"Αρθρον 3ον.— Υποχρεούν"Εχοντες ύπ' δψιν τάς διαται είς την έπισκευήν της φθο- τάξεις τών άρθρων 65 καί 70
ράς τών όδγροτικών όδών οί Χρη
σιμοποιούντες αύτάς κτηματί- παρ. 4 τοΰ ύπ' άριθ. 3 0 3 0 ) 5 4
Ν.Δ. «Περί 'Αγροφυλακής», άαι,
. ."Αρθρον 4ον.-— "Απαντες οί πεφασίσαμεν καί διατάσσομεν
έξουσιασταϊ, καλλιεργηταί ή μι
"Αρθρον Ιον,— Διά την πρά
σθωταί κτημάτων υποχρεούνται ληψιν^ ζηιμιών είς πεφυτευμένας
νά διανοίγωσι καί νά καθαρ.ζω ή καί
άλλας καλλιεργημένος
σι τούς χάνδακας^ (γράνες) τών γαίας τοΰ Νομού 'Αττικής, ά π α
ιτερί τά ικτήιματά
των Οδών γορεύεται β διά αμέσου τούτων
προς άποχέτευσιν τών όμβρίων διάβασις άνευ δικαιώματος άνΰδάτων.
θοώπων, περιλαμβανομένων τώ,ι
"Αρθρον 5ον.— Άπαγορεύο- κυνηγών» μετά ή καί άνευ ζώμεν τό άναμμα της πυράς είς
ξένα ή ίδια άγρατικά κτήματα
άνευ έγγράφου άδειας τού Διοικητού τού 'Αστυνομικού Τμήματος Κυθήρων. Πάντως έντός
τών ώς άνω κτημάτων ή άλλων
Κοττόπιν ένεργειών τοΰ Υαγρίων έκτάσεων ένθα ήθελε ση
μειωθή πυρκαΐα ά π α γ ο- πουργού 'Εμπορικής Ναυτιλίρ έ ύ ο μ ε ν την βόσκησιν τών ας κ. Γεωργίου 'Ανδριανόπουαεν προβάτων έπί δύο έτη τών λου, περιελήφθη καί ή νήσος
μας είς τό πρόγραμμα ιδρύσεδέ αιγών έπί πέντε έτη.
έξυπηρετήσεως
"Αρθρον 6ον.— 01 έξουσια- ως σταθμών
σταϊ φρεάτων, ορυγμάτων, κλπ. θαλαμηγών. Οί έν λόγω σταθυποχρεούνται νά καλύψωσι πά\> μοί θά είναι μικραί βάσεις άτων
Ιδιωτικών
χα ταύτα προς πρόληψιν άτυχη νεφοδ^ασμοΟ
σκαφών άναψυχής και θά παρέυατων.
Άρθρον 7ον.—Ή έφαρμογή χουν κυρίως την εύχέρειοον: 1)
τής παρούσης, ής ή ισχύς άρχε Μιας άνέτου και εύθηνής ύδροται μετά 10 ήμέρας άπό της δοτήσεως. 2) Μιάς άνευ πολδηλοποιήσεώς της, άνατίθεται λών διατυπώσεων παραλαβής
είς τά όργανα τής 'Αγροφυλα- καυσίμων. 3) Τής άγοράς αάνευ τελωνειακής καί Χωροφυλακής ώς καί νταλλακτικών
παντα πολίτην.
Πάσα τυχόν προγενεστέρα δι
άταξις άντιικειμένη τή παρούση
καταργείται. ΟΙ παραβάται διώ
Ύπέρ τής άνακαινίσεως τού
κονται καί τιμωρούνται κατά τό κωδωνοστασίου
τοΰ ιερού ναού
α ρ θ ρ 1 0 9 ν.δ. 3030)54.
Διά τής παρούσης καταογεΐ- 'Αγίου Χαραλάμπους Μυλοπο-^
ται ώσοώτως κάΐ ή ύπ' άριθ. 1) τάμου, άπέστειλαν τάς άκολού1955 άγρονσμική διάταξις του θους νέας δωρεάς.
Α) Είς λίρας 'Αγγλίας ό κ.
'Αγρονομικού Συμβουλίου Κυθήρων.
Παναγιώτης Ν. Μεγοίλοκονόμος
λίρας 'Αγγλίας 25.
Μαριέτα
Ο ΝΟΜΆΡΧΗΣ
'Αν. Μπελέση 6. Βασιλεία Βλαν
Α. Π Α Π Α Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ

ων κάθ' δλην την διάρκειαν τού
έτους.
,
Άρθρον 2ον.— Οί παραβάται της παρούσης
διώκονται
καί τιμωρούνται κατά τάς δια
τάξεις τού άρθρου 109 του ύπ'
άριθ. 3 0 3 0 ) 5 4 Ν.Δ. «¡Περί 'Αγροφυλακής».
Άρθρον 3ον.— Ή έφαρμογή τής παρούσης, ής ή ισχύς
άρχεται μετά 10 ήμέρας άπό
της δηλοποιήσεώς της, άνατίθεται είς τά όργανα 'Αγροφυλακής καί Χωροφυλακής.
Ο ΝΟΜΆΡΧΗΣ
Λ. Π Α Π Α Ρ Η Γ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ

κών διατυπώσεων. 4) Τής άγοράς τροφίμων. 5) Τής διενεργείας μικροεπισκευών. 6) Τοΰ
λιμενισμου έν ώρα
άνάγκης.
Τοιοΰτοι σταθμοί, έντός τής
τριετίας 1960, 1961 και 1962
θά Ιδρυθούν εις διάφορα μέρη
τής Ελλάδος 82 τόν άριθμόν.
'Ο σταθμός Κυθήρων θα ίδρυθή έντός τοΰ τρέχοντος έτους
1960, έίς τόν δρμον τοΰ Καψα
λίου. Πρόκειται περί έργου με
γάλης σημασίας τό όποιον ποι
κιλοτρόπως θά άποβή ώφέλιμον είς τά Κύθηρα.

ΔΙΑ ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
τή 6. Ελένη
Ίωάνν. Μπελέση 3.
Β) Είς λίρας Αύστρολίας ό
κ. Ηρακλής Νικ. Μεγαλοκονόμος λίρας Αύστραλίας 25. Δημήτριος Σάμιος 15. 'Ιωάννης
Γεωργίου Ζερβός 5. Γεώργιος
Τζωρτζόπουλος
5. Γεώργιος
Σουρής I. Μαρία Γεωργίου Κόμηνοΰ 5. Παναγιώτης Γεωργ.
Μαλάνος 5. 'Αθανάσιος Θ. Στρα
τηγός 5. 'Ομοίως μέσω τοΰ έκλεκτού συμπατριώτου κ. Παναγιώτου Θ. Στρατηγού, όστις
πολλαπλώς εύηργέτησε τό χωρίον του προσέφερον τάς άκολούθους εισφοράς διά τόν αύτόν
σκοπόν.
'Ιωάννης Βάρδας 5.
Ζωή Κοντολέοντος 5. Νικόλαος
Π. Ποτήρης 5. Λαμπρινός καί
Σταματία Τσαούση 5. Σοφία
Παναγ. Γλυτσοΰ 5. Σταματούλα Δημητρίου Καρύδη 5. Κυριάκος Εμμανουήλ Ποτηρης 5.
Εμμανουήλ Αεοντσίνης 1. Κωνσταντίνος Γλυτσός 1. Κυράνη
Φυρού 1. 'Ομοίως τό έκλεκτόν
ζεΰγος Γεωργίου καί Λέτας
Βλαχογένη
(τό
γένος Δημ.
Στρατηγού) έκ Μπρίσμπαν άπέ
στειλαν 64 λίρας Αύστραλίας
αΐτινες προοεφέρθησοεν ώς άκολούθως.
Ιωάννης
Δαμιανού

φιλοθρήσκου
συμπατριώτιδος
κυρίας Μαρίας Π.^ Παυλάκη, ή
όποία παρεπιδημοΰσα έξ 'Αμερικής είς Κύθηρα άπό ένός 'έτους, είναι έγκατεστημένη είς
το 'Ιερόν Προσκύνημα Μυρτιδίων,^ ένεργήθη εροίνος ^μεταξύ
άποδήμων συμπατριωτών
τό
προϊόν τοΰ οποίου ή εύσεβεστάτη κυρία διέθεσεν πρός έκτέλεσιν διαφόρων έξωραϊστικών έργων τοΰ ίεροΰ Προσκυνήματος. Ό £ρανος
διά τόν
σκοπόν αύτόν συνεχίζεται είς
την Άμερικην και τήν Αύστραλίαν, δπως επίσης συνεχίζεται
εί$ τό προσκύνημα ή έκτέλεσις
τών έργων περί τών όποίων
λεπτομερή εκθεσιν θα δημοσιεύσωμεν προσεχώς. Μέχρι σήμε
ρον άπέστειλαν είς τήν κυρίαν Μαρίαν Π. Παυλάκη σημαντικά ποσά, ώς
άκολούθως:
Χαρίκλεια και
'Ιωάννης Αάμπερτ (θυγάτηρ καί γαμβρός
τής κυρίας Παυλάκη) δολλάρια 50. Πανοτγιώτης καί Μαρία Παυλάκη
50. Γρηγόριος
καί 'Ελένη
Πετροχειλου 50,
Γεώργιος καί Νικόλαος Παυλά
κη«£ ή Κράλης 50^, Τασία καί
Γεώργιος Σταματελος 30, Έμ
μανουήλ Κασιμάτης ή Θωμάς
25. Δημήτριος και Ειρήνη Μ
Παυλάκη 20. Γεώργιος καί Ε λένη φριλίγκου 20. Γεώργιος
και Ειρήνη Παυλάκη 20. Δημήτριος καί Πανοχγιώτης Παυλάκης 20. Σταύρος καί 'Αγγελική Παυλάκη 20. Παν(χγιώτης
και Μαρία Κασιμάτη 20. Κυριάκος καί "Αννα Ράίση 20.
'Ιωάννης Κυρ. Ρα'ί'σης 20. Δημήτριος
Αάμπερτ 20. Κλόη
Ίωαν. Αάμπερ 20. Χαρίκλεια

ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΑΓΙΑΣ ΠΕΛΑΓΙΑΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣ ΞΕΡΟΥΛΑΚΙ
Πρωτοβουλία τοΰ γεωπόνου
Κυθήρων κ. 'Ιωάννου Οεοχαροπούλου καί ειδικώς διά τήν κα
τασκευήν τσιμεντίνης ταράτσας εξωθι τού
^γουμενείου
του ίεοοΰ προσκυνημοττος 'Αγίου Κοσμά, είς
Ξερουλάκι,
προσέφερον τά άκόλουθα ποσά:
Αίδεσιμώτοττος ^ ιερεύς
Σταύρος Χάρος δραχ^άς 100.
Θεόδωρος Μεγολοκονομος 500
'Ιωάννης Οεοχσρόπουλος γεωπόνος 100. Κωνσταντίνος Ά -

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
ΕΚΔΡΟΜΗ
Είς την μηνιαίοον έκπαιδευτικήν έκδροιμήν την όργανωθεΐσαν ύπό τής 'Ομοσπονδίας 'Οδοποιίας της Ελλάδος προς
έπίσκεψιν διάφορων τεχνικώς
έργων της Ευρώπης, ένεκρίθη
και ή συμμετοχή του μηχανικού
τοΰ Νομαρχιακού Ταμείου Ά τ
τικής κ. φανη Ζερβογιάννη καθώς καί τοΰ έν Κυθήροις έικπροσώπου τοΰ
άνωτερω Ταμείου έκλεκτού
συμπολίτου
μας κ. Νικολάου Βαρυπάτη.

Η ΕΟΡΤΗ
ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Τήν 12ην Μαΐου.
έορτην
τοΰ 'Αγίου Θεοδώρου, πολιουχου τής νήσου μας,, έώρτασεν
σεμνοπρεπώς ό φερωνυμος Ιερός ναός παρά τό χωρίον Αογο
θετιάνικά. Ή θεία λειτουργία
μετ' άρτοκλασίας έγένετο ένώπιον πυκνοΰ έκκλησ ι άσθματος,
ένώ πολυάριθμοι ευσεβείς συνωθοΰντο εξω τοΰ ναοΰ άδυνατοΰντες νά εισέλθουν λόγω τής
κοσμοσυρροής. Μετά τήν θείαν λειτουογιαν έγένετο μέ κατΐανυξιν ή καθιερωμένη λιτανεία της άγίας Κάρας.

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΚΥ0ΗΡ50Ν
ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ν
Κατά τάς έξετάσεις δι' ύποτροφίαν προς άνωτέρας σπουδάς είς Εύρώπην, έπέτυχεν μεταξύ τών πρώτων ό διακεκριμένος καθηγητής τής Φιλολογίας
κ. Εμμανουήλ Σπύρου Στάθης.
Ό κ. Στάθης θά μεταβή είς
την Παλλίοεν πρό ς διετή έπιμόρφωσιν είς τήν φιλολογίαν^
Τού έκφράζομεν θερμότατα
συγχαρτγτηρια.

ΝΕΟΣ ΙΕΡΕΥΙ
Ύπό τού Μητροπολίτου Κυθήρων Σεβασμιωτάτου κ.κ. Μελετίου, έχειροτονηθη είς ιερέα
ό γνωστός συμπατριώτης, κ. Νικόλαος Παπαδόπουλος. Ό νέος
ιερεύς έτοποθετήθη έφημέριος
της κοινότητος 'Αρωνιαδίκων,
'Εκ της πάι&ικής ήλικίας του
διεκρίνετο ώς εύσεβης. σεμνός,
εύγενής καί έν γένει ένάρετος
χριστιανός, άξιος τού ίερατικοΟ
σχήματος.

Ο ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΤΩιΝ Ο Δ Ω Ν
Ή κοινότης Κυθήρων έτοπο
θέτησεν κατά '.μήκος της έπαρ
χιακής όδού Χώρας^ Καψαλίου
¿λεκτρικούς λαμπτήρας
διά
τών όποιων φωτίζεται ή όδός
καθ* δλην την διάρκειαν της
νικκτός.

καί

Σταύρος

'Αναστασο^

κη 10. 'Αγγελική καί Ί « ^
Κασιμάτης 10. Μαρία κοι, *
φία Βάρδα 10.
Παναγι^
καί Κοττίνα Αεονταράκιΐ
Ελένη καί Θεόδωρος ΚσμΦ™
10. Μηνάς καί Καλλιόπη
σι μάτη 5. Παναγ ιωτίτσο *
Κώστας Σάμιος 5. Δέσιτο^
Ήλ. Κυριακιδη 5.
'Αν0|^
καί 'Ιωάννης Τσέρος 5.
Παναγιώτου
Σαμίου 2·
σμάς Φατσέας 2; 'Ελένη
Σπύρος Φατσέας, 2. ΧΡ^® 5.
ναστασίου Μαρεντη <· ''¿,«
γιώτης καί ΓΙόπη ΜαυροΡ^,
οραχμάς 200 Νικόλαος
Ευανθία Ν. Καβαλίνη δρ«Χ^
200. Βασίλειος
καί Κ<χτιΓ
Μαυρομμάτη
δραχμας
I εωργιος καί Δήμητρα Ν®^.
νικου λίρας 'Αγγλίας 10.
νας και 'Εμμανουήλ Γ.
νικος λίρας 'Αγγλίας 5.J^.
μητριός και Βασιλική
Λου λίρες Αύστραλίας 1°·
οδωρούλα
Χαραλάμπους j
ονταράκη λίρας Αύστραλιοί '
Παναγιώτης Θ. Καρύδης λ'Ρ"
Αύστραλίας 5. Καί ΓεώΡ^
I. Καλλίγερος λίραν
λίας 1. 'Ομοίως π ρ ο σ ε ^
είς μνήμην, ό κ. Πολύβοι/Α®^
Παυλάκης
δολλάρια
μνήμην τοΰ πάππου τοι»
¿
βούλου Παυλάκη. Ό κ. A^g
τριος Μ. Παυλάκης δολλΟΗ^
5 είς μνήμην τοΰ άοελφο" ^
Κοσμά Παυλάκη. Ή κυρ/« ^
ρία Π. Κ<χσιμάτη δολλσρ' „
είς μνήμην τής θείας της
ρως Ταμβ<χκη.
Καί ή *"Li¡
Θεοδωρούλα Χαρ. ΑεοντοΡ^.
λίρας Αύστραλίας 5, 0 1
μην τοΰ συζύγου της Χ ^
μπους Αεονταράκη.
.

ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΣ ΑΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ

ΑΕIΒΑΔI, Μάϊος, (τοΰ άντοστοκριτοΰ μας).— Τήν Ιην
Μαΐου έδόθη είς την μεγάλην
αΐίθουσαν τοΰ διδακτηρίου μας
ευεργετική χοροεσπερίς,
τό
έκ τής όποίας έ'σοδον έκ 5.600
Τό μέγαρον προβλέπεται
νά
δραχμών θά διατεθή διά τάς
γίνη δι όροφο ν, ώστε νά έπαρκή
διαφόρους έλλείψεις τοΰ σχοδιά την έγκοαάστασιν
αύλείου. Ή χοροεσπερίς έστέφθη
τό, όλων τών ύπηρεσιώ^, αί ούπό πλήρους
έπιτυχίας. Έπο.αι σήμερον είναι έγκατέστη
κτος τών κατοίκων Λειβαδίου
μένοι είς διάφορα οίκοδομήμαπροσήλθαν πολλοί καί έκ Ποτα έγκατεσπαρμόνα άνά τήν
ταμού καί έξ άλλων χωρίων.
πόλιν. 'Επί τής κατ* έναντι,
Έκτρς άπό τά μεγάλα αυτοτοΰ άνεγειρομένου
μεγάρου
κίνητα, πού ήσαν είς κίνησιν
πλευράς τής πλατείας, εύρισκε
διά την ¡μεταφοράν τοΰ κοινού,
ται καί τό ύποκατάστημα τής
είς τόν πρό τοΰ σχολείου χώ'Εθνικής Τραπέζης έγκοπασταρσν εύρίσκοντο περί τά 15 αυθών είς τό κτίριον που έχρησίτοκίνητα πολυτελείας και πολμευεν άλλοτε ώς παρθεναγωλά δίκυκλα τών όποιων οί ίδιγεΐον.. δπερ άνεκαινίσθη πλήοκτήται ήσαν μεταξύ τών χορως παρά τής Τραπέζης.
ρευτών καί θεατών.
Είς τήν συρροήν πού παρετηρήθη συνέβαλεν πολύ καί ί|
άνακοινωσις πού έγένετο έγκαι
ρως, δτι τό βράδυ αύτό
θά
νης Ψάλτης είς .μνήμην Ευγεεδιδεν παράστασιν^ θεοττρικήν
νίας Πρινέα 1. 'Ομοίως ή οι- • "V
γάμους
τοΰ
''
' ν
•! μέ θέ»α τούς
κογένεια Κούλας 'Αλφιέρη 1γλεντζές
'Λ.
.
•
• Σαρλώ, ό γνωστός
5-0 καί Δημήτριος καί 'Αλίκη
τής περιφερείας κάΐ παλαίμαΚορώνα ίου 1. Σύνολον λίραι
χος άγωνιστής της 'Αμερικής
.
Μ
Αύστραλίας 11-5-0. Τό ποσόν
κ. 'Εμμανουήλ Καραβουσάνος.
τούτο έστάλη προς τόν κ. ΠαΉ δλη όργάνωσις τής έσπεριναγιώτην Κορωναΐον μέσω της
δος ήτο άριστη. Ή ήλεκτρική
έν Σύδνεϋ έδρευούσης μονίμου
τοΰ κ. Γεωργίου Μεγαλοκονόέπιτροπης τοΰ Αιμενοβραχίομου έτέθη άπό ένωρίς είς κίνηνο^, ή όποια άποτελεΐται άπό
σιν διά τόν άπλετον φωτισμόν
τους έξης έπιλέκτους Κυθηρίτής αιθούσης, καί δπως πάντοους: Νικόλαον Π. Αουράντον,
τε, ευγενώς δωρεάν. Οί καταΊωάννην Ν. Κασιμάτην, Βίστημοττάρχαι καί λοιποί κάτοι
κτωρα Τσαούσην^
Σταμάτην
κοι Λειβαδίου προσέφερον δωΈμμ. Μαρσέλλον, Άθανάσιον
ρεάν τά ε'ίδη μπουφέ
καθώς
Γερακίτην, Εμμανουήλ Άλφικαί άλλα διά τό λαχεΐον. Πλούέρην καί Δημητριον Π. Κορωσια ε'ίδη διά τό λαχεΐον προναΐον.
σεφερεν καί ή κυρία 'Ελένη Γ.
Μαρσέλλου ή όποία
άφίκετο
πρό τριμήνου έκ Νέας Υόρκης. Μεταίξυ τών
όργανωτων
τής έσπερίδος ιδιαιτέρως είργάσθη
δια
τήν
έπιτυχίαν
της,
ποσκίτης, τραπεζιτικός
120.
καλλιτεννικόν κωδωνοστάσι- ό έξ Αύστραλίας έκλεκτός συμ
Μύρων 'Ανδρόνικος 100. Γεώρ Τό
ον 'Αγίου Χαραλάμπους, δπεο
γιος Ποτήρης 100. Ν ί να Πε- άνακαινίζεται νάρις είς την Φι- πατριώτης κ. Παναγιώτης Μ,ετροχείλου 100. 'Αρσένιος Π. λοττατοίαν τών Μυλοποταμιτών. γαλοκονόαος. Ό χορός ηρχισεν μέ τόν Κυθηραϊκόν περί
Κασιμάτης^ 100 και Γεώργιος
Ντόντος 'Ανδρόνικος 10. Κατίνα Λόκου τήν 8ην βραδυνήν ώροτν καί
Με^αλοκονόμος
ίι
τό γένος 'Αναργύρου 'ΑνδρόνιΚορώνης 5.
Ή έπιτροπη του προσκυνή- κου 10. Σπύρος
μοττος ευχαριστεί πάντας τους 'Ιωάννης Σάμιος 5. Γεώργιος
Έμμ.
Βλαχογένης
5.
Παναγιώδωρητάς καί έπικαλεΐται έπ'
Συνεχίζεται είς Κεραμούτό
αυτούς καί τάς
οικογενείας της Άθαν. Βλαχογένης 2. Πατων την βσήθεκχν καί σκέπην ναγιώτης Σουρής 2 'Ηλίας Κό- ή άνέγερσις τοΰ ναοΰ τοΰ Σωρακας
(Καρπάθιος)
2.
Δαμιατηρος. Τό μεγαλύτερον μέρος
τών 'Αγίων 'Αναργύρων.
νός 'Αναργ. 'Ανδρόνικος 2. Θε- της τοιχοποιίας
έπερο(τώθη
όδωρος Έμμ. Ποτήρης 5. Ε μ - καί λίαν συντόμως θά γίνη η
μανουήλ Θεοδώρου I. Βασίλειος έκ μπετόν άραέ στέγη ^ τοΰ
Ο κ.. ΚΑΣΤΡΙ ΣΟΣ
Ποθητάκης I. Κωνσταντίνος ι ε- ναοΰ, |ΐεθ' δ θα γίνουν τά, ά ρ
λ Την 12ην Μαΐου έπεσκέφθη ωργ. 'Ανδρόνικος 1. Μηνάς Κρί- μοκονιάματα καί έν συνεχεία
τά Κύθηρα δπου καί παρέμει- θαρης καί Χαράλαμπος Σουρής ό έσωτερικός
διάκοσμος, τά
νεν έπί .μίαν έβδομάδα ό εγκρι 1, Νικόλαος Φατσέας 1. Βασί- κουφώματα κλπ. Τό έργον συτος συμπατριώτης ,μας κ. Νι- λειος Μάυρομμάτης 1. Κοσμάς νεχίζει ¡μέ τόν ζήλον και την
κόλαος Γ. ίΚουστρίσος
διευ- Μαυρομμάτης 1. Νικόλαος Σκλά άκεραιότητα πού τόν διακρίθυντής τής
Ύδροδοτικής Ε - βος 1. 'Αλέξανδρος Σάμιος 1. νουν
ό έργολάβος κ. Έρμανου^·
Χαράλαμπος Δ. Ποτήρης 1. Γεταιρείας Πειραιώς,
ώργιος Μπρούσκος 1. Παναγιώ- ήλ Ταμβάκης, τού όποιου το
όνομα
άποτελεΐ έγνύησιν διά
της Βλαντης 1. Γεώργιος ΣτάΑΦΊΞΕΙΣ
θης 1. Δημήτριος Φριλίγκος 1. τήν τεχνικώς άρτίαν έκτελεσιν
τοΰ έργου. Έξ άλλου, αί είσΠροερχόμενη έκ Σύδνεϋ· της Κωνσταντίνος Καστρίσος 1. Καί φοραι άπο τους φιλοθρήσκους
Αυστραλίας άφίκετο προς έπί- Νικόλοως Στρατηγός 1.
Κεραμουτιανούς
συνεχίζονται
Γ) Είς δολλάρια, άπέστειλεν ώστε ή έπιτροπη άνεγέρσεως
σκεψιν τής πατρίδος ή έκλεκτή
κυρία 'Αγγελική Έμμ. 'Αλφιέ- έκ Κλ^βελαντ 'Αμερικής ί 00 ό νά είναι λίοτν αισιόδοξος δια
ρη συνοδευομένη καί άπό τήν γνωστός φιλόπατρις καί προο- τήν ταχεΐαν άποπεράτωσιν τοΰ
χαριτωμένην θυγατέρα της Θά- δευτικός συμπατριώτης κ. Θε- ναοΰ. Τελευταίως
έοτάλησαν
λειαν. Ή άφιχθεΐαα κυρία είναι όδωρος Ποτήρης η Τροχαλιώτης. πρός την έπιτροπήν νέαι είσφο
προσφιλής σύζυγος τού έκ Πο
Δ), ΐΕίς δραχμάς. Ό κ. Γε- ραί ώς άκολούθως: Δημήτριος
ταμού καταγομένου
έκλεκτού ώργιος Παστός μετά τής άξιοτίμου
κυρίας του Μαρίας προσέσυμπατριώτου ιμας κ. ΕμμαΗ ΕΟΡΤΗ
νουήλ 'Αλφιέρη, μεγαλοεπι.χει- φερον δραχμάς 300 είς μνήμην
ρημ<ϊτίου είς Σύδνεϋ. Πρό τής τού άλήσ,μονήτου υιού των Βα- ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
άφιξεώς της είς την 'Ελλάδα, σιλείου Παστού μηχανικοΰ. 'ΟΤήν 11 ην Μαΐου,
έορτην
η κυρία Αλφιέρη μετά της θυ- μοίως ό έκλεκτός συμπατριώγατρός της μετέβησαν είς Ά - της κ. Χαράλαμπος Γ. Στρατη- τής Μεσοπεντηκοατης έγένετο
μερικήν καί Καναδά έπισκεφθεΐ γός ή Μούχος όστις κατ' έπα- ή^ καθιερωμένη πανηγυρις είς
'Αγίας
σαι διαφόρους πόλεις. "Ηδη, με νάληψιν καί γενναιοφρόνως εύ- τό ιερόν προσκύνημα
το όλιγόμηνον παραμονήν είς ηργέτησε τά Κύθηρα, προσέφερε Έλέσης. Χάρις είς τόν θαυμάδραχμάς
500
είς
μνήμην
Άνσιον
καιρόν
πού
έπεκράτει
κατρν πατρίδα, θά άναχωρήσουν
είς Εύρώπην δπου καί θά περιη τζολέτας Δημητρίου Στρατηγού. τά τήν ημέραν αύτην, είς την
πανήγυριν μετέβησαν
πολυάγηιθούν τάς πλεΐστας τών πρωέκ τών
τευουσών μεθ' δ θά άναχωρή- ΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ριθμοι συμποττριωται
πλησίον ευρισκομένων
χωρίσουν είς Αύστραλίαν.
'Ομοίως άφίκετο έκ ΜπρίσΌ 'Επιμελητής
άρχαιοτή- ων. Μετά τήν θείοον λειτουργίμπαν τής Αύστραλίας ή έκλε- των Κυθήρων καθηγητής κ. αν πολλοί τών πανηγυριστών
Πετρο^ειλος, έ- διημέρευσαν είς τό προσκύνηκτή κυρία Μαρία
Κυριάκου Θεμιστοκλής
Φριλίγικου, τό γένος Σ πυρ. Πα- πεσκέφθη είς .Μυλοποταμον τό μα. Τήν μεσημβρίαν έγευμάτιΒυζοτντινόν
μνημείο ν 'Αγίου σ<χν έκεΐ, μέ τά εφόδια τά όναρέτου έκ Ποταμού.
τό^ Μεσαιωνικόν ποια εφερον μαζί των, τάς ά„ Ή Κυρία Φριλίγικου άφίκετο Πέτρου και
μετά πογευμοττινάς ώρας διεσκέδαρ ε ι τ α άπό άποδημίαν 22 έτών, φρούριον. Έμελέτησεν
τάς διαφόρους ά- σαν μέ σεμνοπρέπεκχν, κατά
^α έπιισκεφθή την πατρίδα καί προσοχής
διαμεινη έπ' άρκετόν διάστημα νοΕγκας των κοα καθώς πληρο- τό πάτριον έθιμο ν, είς την εύπλησίον είο τους άγαπημένους φορούμεθα ύπέβαλεν σχετικήν ρυχωρον πλατεΐαν τού προσκικ
τό άρμόδιον νημοττος καί τάς δρορδυνάς ώγονείς της, τάς άδελφάς της άναφοράν πρός
Ύπουργεΐον. 'Εκτός τοΰ ναοΰ ρας έπανήλθον είς τά«; έστίας
και λοιπούς συγγενείς της.
Πρός τάς άφιχθεΤσας έκλε- τοΟ 'Αγίου Πέτρου δπου χρει- των λίαν εύχαριστημενοι άπό
ικτας κυρίας εύχόμεθα εύχάρι- άζεται^ νά γίνουν άρκεταί επι- τήν δλην ποτνήγυριν.
στον την έν Ελλάδι διαμονήν. σκευαί, ένδείκνυται νά κατασκευαστή μόνιμον όδόστρωμα
ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΠΛΙΤΩΝ
πρός αύτόν άπό τοΰ χωρίου
Άφίκετο έπί είδική αποστο- Άρεοι,
πρός
έξυπηρετησιν
Τήν
12ην Μαΐου μετέβη είς
λή, ό λοχαγός τού 'Αμερικάνι- τών έπισκετττών.
Κύθηρα τό Συμβούλιον έπιλοκου Στρατού κ. Πολύχρονης Π.
γής οπλιτών, διά τήν στρατόΚορωναΐος ή 'Αράπης, συνοδευλογικήν
τακτοποίησιν
τών
Ο κ. ΓΛΥΤΣΟΣ
ομενος καί άπό την χαριτωμέσηρατευσίιμων /κλάσεις 1961
νην κυρίαν του Χαρίκλειαν. Ό
Έντός τών ήμερων ό συνερ- καί 1962. Τούτο συνεδρίοοσεν
άφιχθείς^ έκλεκτός νέος είναι
την αϊθουσαν του Δημοτιπροσφιλής άνεψιός τοΰ έκ Γερα- γάτης μας κ. Νικόλαος Γλυ- είς
κού Σχολείου Κυθήρων, δπου
καρίου καταγομένου άγαπητοΰ τσός άναχωρεΐ είς Θεσσαλανί- και
προσηλθον
άπαντες
οί
μας συμπατριώτου κ. 'Ιωάννου κην πρός έπίσκεψιν τής έκεΐ Κυ- στροττολογικώς
ύπόχρεοι νέοι
Κορωναιου, μηχανικού,
δστις θηραϊκής παροικίας. Μεταξύ έξ όλης τής νήσου.
οί
διαμένει είς Πειραιά. Ό λοχα- τών άλλων ό κ. Γλυτσός θά ά- έγγεγραμρνοι είς τάΚαίτοι
μητρώα
γός κ. Πολ. Κορωναΐος, άν καί σχοληθή μέ την συγκέντρωσιν άρρενων
υπερβαίνουν
είς
άριθέγεννηθη είς 'Αμερικήν, όμιλεΐ στοιχείων τού ύπό έπανέκδοσιν μόν τούς 150, μόλις 33 παρου
αριστα τήν γλώσσαν μας καί Κυθηρα/ΪΚού 'Οδηγού, διά τόν ό- σιάσδησαν
πρός
έπιλογήν.
υπεραγαπά την Ελλάδα ώς ά- ποιον έργάζεται άπό τίνος χρό- Τοΰτο διότι οί
λοιποί άνεχώέλπίζων νά θέση είς κύκλο
γνό 'Ελληνόπουλο. - Ερχόμενος νου,
τό νέον βιβλίον του άρ- ρησαν είς 'Αθήνας ή άπεδήμήτώρα διά πρώτην φοράν, άν καί φορίαν
τιον άπό πάσης άπόψεως καί έν- σαν είς Αύοτραλίοον.
ό χρόνος της διαμονής του ήτο ,τός
τού τρέχοντος έτους.
Μέ τό ίδιον πλοΐον τής 12ης
έντελώς περιωρισμένος, έπεσκέΜαΐου κατήλ&εν είς τήν νήσο ν
φθη πολλά μέρη της περιοχής
καί ό γνωστός δραστήριος παΔ1ΩΡΙΣΟΗ ΔΑΣΙΚΟΣ
'Αθηνών άναχωρών δέ έξεφράράγων τοΰ Πειραιώς κ. Παναζετο μέ ττολλήν ύπερηφάνειαν
Ύπό τού Υπουργείου Γετ γιώτης Παντελιδης, διευθυντής
διά την γνωριμίαν του μέ την
τού ιδιαιτέρου γραφείου τοΰ
ωργίας
διωρίσθη
είς
Κύθηρα
ποττρίδα καί μέ^ πολλήν ίκανοσυμπατριώτου
υπάλληλος, διακεκριμένου
ιτοίησιν διά τάς έξ αύτής έντυ- μονιιμος δασικός
ίνα έπιδιώξη την άναδάσωσιν πολιτευτοΰ, κ. Δημητρίου Ρε·
ττωσεις του.

Η ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΕΙΣ ΧΩΡΑΝ

Προς τόν άγνόν πατριώτην
κ. Παναγιώτη ν
Κορωναΐον ή
Πουλάκην έμπνευστήν καί κατασκευαστην τοΰ λιμενοβραχίσνος "Αγίας
Πελοτγίας άπέτ
οττειλαν έξ Αύστροςλίας τάς άκολούθους εισφοράς ύπέρ τοΰ
έργου του.
Εί^ μνήμην Χρυσάνθης Μαυ
ρορμοα-η, ή οικογένεια Δημητρίου Μαρσέλλου 2 λίρας Αυστραλίας, ή κυρία
'Αγγέλα
Λεοντσίνη 2 καί ό κ. 'Ιωάννης
Ν. Κασιιιάτης
1. Ή οικογένεια Ιωάννου
Ν. Κορωναιου
είς μνήμην Ρεγγίνας Κασιμάτη 1, εις ,μνημίην Γεωργίου
Μπαβέα 1, καί εις ^μνήμην Σωτήρη Μπαβέα 1. ' Ο κ. Ί ωάν-

Πρωτοβουλία καί ένεργείαις

Α Τ Τ Ι Κ Η Σ τής γνωστής φιλανθρώπου καί 15. Στεφανία Σταύρου Π ο ^ ί

ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ ΣΤΑΘΜΟΣ
ΕΞΥΙ1ΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΜΗΓΩΝ

Μέ ταχύ ν ρυθμόν
συνεχίζονται εις Χώραν αί έργασιαι
ανεγέρσεως τοΰ κοινοτικοΰ μεγάρου, ένθα θα στεγασθούν άπασαι αί δημόσιαι ύπηρεσίαι.
Τούτο ώς γνωστόν άνεγείρεται
παρά την κεντρικην πλατεΐοτν.
Τήν έκτελεσιν κοττοπιν μειοδοτικού διοίγωνισμου άνέλαβεν ό
συμπατριώτης
έργολάβος κ.
Εμμανουήλ Ταμβάκης. "Ηδη ή
άνοικοΐδόμησι$ ^χ.ει προχωρήσει. Έπερστωθη ή τοιχοποιία
του ισογείου καί κατ* αύτάς
θά ριΦθή ή πλάκα τής στέγρς,
διά να συνεχισθή ή έργασία.

ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΜΥΡΤΙΔΙΟΝ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ κ. ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΥΛΑΚΗ

·. 1(0'
συνεχίσθη μέ έλληνικους 1 ¡¡¡,
εύρωπαϊκούς χορούς μεχΡ ^
πρωινών ώρών. Περί τό Η
νύκτιον, ύπό τά άκράτητβ '¡,
λια τών παρευρισκομένη^
νεφανίσθη ό νυμφίος "
λώ — ένσκήψας είς τ ή ν ° \ ι
σαν έπί ποδηλάτου, καί
τρύς 68 (όμολογημένους
^
ους του) έπαιξε θαυμάσι® ψ
ρόλον του
άποσπάσας
θαυμασ.ρόν δλων, διά τό
γός και τήν εύκινησιον ^ί
Ή παράστασις διήρκεατεν
^
μίαν περίπου ώρα/, κ α ι , ν ¿οΓ
ίδιαιτέραν χάριν είς τη
τήν.
υ I όργανωται της ^ ε« ^
δος και δλοι οί ΟΓυντελ^®* ^
είς τήν έπιτυχίαν της τ / ^ ΐ ί ;
ξιοι συγχαρητηρίων,
μί
ρως δέ ό κ. Καραβοικταν« ν>
τήν ώραίαν του παράστο*'

ΝΕΑ! ΔΠΡΕΑΙ
Κατά τόν μήνα Μάίον •
έγένοντο πρός τό σχολείο;
βαδίου αί κοττωθι δωρεο^^
Ελένη Γέωογίου
Μαρσ^ζ
έκ Νέας 'Υόρκης
Άμβ,
παρεπιδημοΰσα
είς
προσεφερεν ενα γραφεΐον Λ
ζυάς μετά τοΰ
κρυ<Π;«*
του άξίας 2.500 δ ρ α χ μ ^ ^ ,
Θεόδωρος Βασ.
Καο"
σιδηρουργός, κάτοικος J'g^y
δ ίου, προσεφερεν ιμίοο»
θυροτν τοΰ υπογείου
δπερ χρησιμεύει ώς β1* ^
τοΰ σχολείου,
άξιας
δραχμών.
. πί
3) Γεώργιος Γ. ΚΤαΓσ ·0 ^ Ϊκάτοικος Λειβαδίου,
Ρ ^
ρεν τά υλικά καί τήν έπισ^- ^
ε'δικοΰ έρμαρίου έντό^ ^ ^ ν
ποίου τοποθετούνται τα
λα τών ¡μαθητών, άξ«α^
δραχμών.
^.
4) 'Ιωάννης Νικολάου * Λος, κάτοικος 'Αθηνών
φερεν 10 διάφορα είδη»
τό γραφεΐον τοΰ σχολειο^ν^)
(Έκ τοΰ σχολείου Λει&αο

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΣΠΤΗΡΟΣ ΕΙΣ ΚΕΡΑΜΟΥΤ"

τής νήσου.

διάδη.

Έ μ μ , Στάθης έ | A ú c r J ^ I
20 λίρας Α γ γ λ ί α ς . ΘεοΟ^Ι
Ν. Κοντολέων έξ Ά μ ε ρ » ^ y<r
δολλάρια είς μνήμην των
νεων και τών ¿»ίλφων τ ο , ^ ^
μανουηλ Χαρατζάς έξ A*>'rC¡'
λίας 5 λίρας ΑύστραλιΟν^ίΓ'
κογενεια Ιωάννου T^Kc^y^
τη η Κολούλα, έκ Νέας «¿^
κης 75 δολλάρια π ρ ο σ φ ε ^ ^
είς μνήμην αύτου ώς "^gpirf·
δημοσιευομεν. 'Ανώνυμος
^
μάς 500. Καί Ίωάννηί
μάτης ή Μπριγκώνης W ^ t f
500. Πάντας τούς
δωρητάς ή Έπιτροπη α*
σεως εύχαριστεΐ θερμ^ζ·
ΔΩ ΡΕΛΙ
Είς μνήμην του είς Νέα* ^
ής ά π ο δ ι « ^
άλησμανήτου συμπατρ;
ωάννου Γ. Κασιμάτη ^ ,
λα προσέφερον μέσω
γενειας του τά άκόλουθα ^ ¡ ^
είς τόν ιερόν ναόν του .
Κεραμούτό
Σωτήρ ^Ρί .
δολλάρια 75. Είς τόν ίεΡ^ Ά'
όν τοΰ χωρίου Καρβουνάδες
γιος Γεώργιος, δολλαρ·»
Εις τόν ιερόν ναόν του ^[φο·
Φατσάδικα "Αγιοι
ΆναΡ^;
δολλάρια 50. Ταύτα καττε» ^
σαν ώς έξης: Ή σ ύ ζ υσιγ ο ^
μεταοτάντος κυρία Κυρ' \ (ν
I. Κασιμάτη καί οί υΐοίτ^ ι£ίώργιος, Νικόλαος καί Π «
της I. Κασιμάτης δολλΟΡ·®^
Σταματίνα καί Παναγ ι
οΟτήρης 20. 'Αδελφοί Σ κ ι 0 ·
Μαντίνα Άντ. Κ οντολέον^ο^Σοφοκλής καί 'Αθηνά
οντος 5. Παναγ ι ωτ. Π. Κ ^ ιΟ·
ρου 10. Χρίστος Φατσεα^^
Ιωάννης καί 'Αγγελική. ^τίΠ
μάτη 5. Οικογένεια Α.
10. 'Ιατρός καί κυρία
λου 10. Θεόδωρος και ^ Λ''
Θ. Φατσεα 10. Μορρίς
'ί'
τσα Νάαρ 10. 'Ιωάννης
λένη I. Φατσέα 15. ' Β μ ^ Ά
και Ελένη Κοντολέοντος \ ' 5·
τρος καί Κοττίνα ΚαΡ'Η^ο 4'
— Ό κ. 'Ιούλιος Σ τ σ β ^ Λ
πέστειλεν έκ Νέας ΎοΡ*% 80
τόν κ. Εμμανουήλ ΑύγεΡ'^τΡ^
δολλάρια, διά τήν τσιμε^τΓ ¿λ/
σιν της μεγάλης κεντρι^'Ο^
μακος της πόλεως, της
λ ^
ύπό τό όνομα ΣκαλατεΡ?' 1^
τα εστειλεν ό κν Στάθη? Ι'^αί ^
μην τών γονέων του. ^ίαοΟ^
τέον δτι τήν έν λόγω ^¿αΡ·'
εΐχεν έξ όλοκλήρου κ α τ Ο ^ ^
σει πρό έτών ό ποπτιρ του
τοΰ άείμνηστος Γ ε ώ ρ ν | 0 ^ 6 ^
θης έπί ιδιοκτήτου οί^®
#
του, δωρήσας ταύτην
πόλιν.
» δνΥ^*
— Ό έμπορος κ.
Πετρόχειλος, έδώρησεν ^ ¿ ^
ιερόν ναόν τού ΈσταυΡ^· μ£έξ καινοι^γή καθίσματα
γάλον κρυστάλλινον κα»Ρ^
πρός έκποίησιν είς
ο·'
ναοΰ. Ταύτα είς μνημη^Ι^.
δελφής του Βασιλικής ^ ^ θ ^
— Ό ταχυδρομικός Ρ ' ^ Ρ 1 '
τής Καρβουνάδων κ.
Μ0*,
ος Στάθης έδώρησεν είς Τ^α«^
σεΐον Κυθήρων πήλινον α
^
άγγεΐον ύστεροελλαδικηί
χης.

