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ΕΓΤΑΝΗΑΟΟΝ
ΕΞ ΕΥΡΩΠΗΣ

;

έγράψαμεν είς πρσηγούμεναν Φύλλον. οΐ όμσγενεΐς της ώττόλεως Ροκάμπτον της Αυστραλίας, ol όποιοι κατά μεγίk τλειοψηΦίαν εΐναι Κυθήριοι, άνήγειραν μεγαλοπρεπή αΐθουσαν
ζ οτενάζεται ή όργάνωσις "Αγέπα. Είς την αΐθουσαν αυτήν
) Ώαι δλαι al παοτριωτικαϊ κα ι πολλαι κοινωνικά» έκδηλώσεις
¡^ΛληνισμοΟ, και εΐναι ένα άληθινο στολίδι της περιφερείας,
¿"«ιόν περίλαμπρον της άκατάδλητης έλληνικής Φυγής των Ιδρυ> τ,ου. *Η άνωτέοω φωτογραφία της Αιθούσης Άγέπα, έλήφθη
έπερατώθησαν αϊ έργασίαι άνεγέρσεως αύτης.

Επιβαίνων του υπερωκεανίου «'Ολυμπία» άφίκετο εις τήν πατρίδα
προεργόμενος έζ 'Αμερικής, ό έγκριτος συμτπαιτριώτης κ." Στέφανος
i. Φατσέας, Ό κ Φατσέοις κατά τό τελευταΐον έτος της ύτηεοεξηκονταετούς σταδιοδρομίας του είς Άμεοικήν. είχε μεταδη είς
Καλιφόρνιαν διαμει'νας έκεΐ έττί τ ίνας μήνας, δτε εΤγε την εύκαιρίαν
να συνάντηση άρκετούς συγγενείς και -παιδικούς του φίλους διΟ?μένοντας etc Καλιφόρνιαν. Ele μίαν τοιαύτην συνάνττισιν έληΦθη
καί ή άνωτέρω φωτογραφία etc τήν όποιον διακρίνονται έκ δεξιών
πρός τά άιριστερα, ό κ. Στέφανος I. Φατσέιας, ό κ. 'Ανδρέας Map.
Μιτρατσάλης. Λ κυρία Σταματίνα Άνδρ. Μπρατσάλη, ή γοβριτωιιένη έγγονή της, η κυρία 'Ελένη Ν. Πλάτη τό γένος Θεοδώρου I. Φα»τσέα καί τά τρία χαριτωμένα παιδάκια της. έγγονάκια τοΟ είς
ΆμβριχΑν άντ ι προσώπου μας κ. Θεοδώρου Φοττσέα.
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ΕΥΤΥΧΕΙΙ ΓΑΜΟΙ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Κ. ΠΡΙΝΕΑ

Ε Υ Γ Ε Ν Ε Ί Σ ΚΑΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ
ΚΥΘΗΡΑΤΚΟΝ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
(Συνέχεια έκ του προηγουμέν.)
Αυτό ήτανε ή αιτία πού μ'
έκανε νά πάρω την άττόφασι και
νά ξαναγυρίσω στην πατρίδα,
στο άγαπημένο μας νησάκι, μια
και ό Μαχμούτ Μπέης, πέθανε
και δεν μου άφησε τίποτα νά
κληρονομήσω γ ι α νά ζήσω σάν
άνθρωπος. Δεν ήτανε άσχημη ή.
ιδέα μου αύτη. Θά ξαναγύριζα
στό χωριό μου. Έκεΐ που γεννήθηκα, θά ξανάπαιρνα π ί σ ω τά
χτήματα μου σύμφωνα με τό νόμο, θά τά καλλιεργούσα και έτσι μαζϊ με τους άλλους πού είχανε γυρίσει λίγο καιρό πριν
θά ξαναφΥιάναμε τό χωριό μας.
Θά κάναμε τά ώραΐα τριανταφυλλένια χειλάκια της αρχαίας
θεάς μας της 'Αφροδίτης νά ξαναγελάσουνε δπως άλλοτε, πού
θά ξα^αβλέπανε, νά ξανανθίζουν
οί ώραΐες ροδοδάφνες της κάτω
από τό Κάστρο της άρχαίας
Σκάνδειας, πού ώς τώρα την είχε: πικράνει ó καύμός της άπό
τις καταστροφές πού είχανε π ά θει άπό τούς δαρβαρους κουρσάρους τά κακόμοιρα τά παιδιά
της:
Και ξαναγύρισα... λεφτά είχα,
χρυσαφικό είχα μπόλικο και ήμουνα έτοιμος νά βοηθήσω και
γώ νά ξαναφτιάξουμε καινούργια τά Μητάτα.
Στό διάστημα αύτό πού λείπαμε μείς, δλο τό χωριό σύμφωνα μέ τις διαταγές των Βενετσιάνων. ειχε κατοικηθή άπό
διάφορες οικογένειες πού είχανε
ρθή άπό την Πελοπόννησο έλεύθερες και "δεν θέλαμε μέ κανένα τρόπο — μολονότι
αύτοί
χωριστά απ' αύτους είχανε χτίσει τά Σκλαδιάνικα — νά γειτονεύουν μέ σκλάβους. Δεν θέλανε μέ κανένα τρόπο νά ζήσουνε μέ άι/θρώπους πού ήρθανε άπ ό μέσα άπό την 'Αραπιά και
έπειτα είχανε και τό φόβο της
άρρώστιεας, πού νομίζανε πώς
τήν φέρανε μαζί τους. 'Την τρομερή εκείνη χολέρα που μπορούσε νά τούς ξεκάνη όλους και
γρήγορα. Και ενώ στήν άρχή
πού π«ρωτοπήγανε οί σκλάβοι
στό χωριό, υπήρχε κάποια συνεννόησι μεταξύ τους, τώρα άγρι έψανε άξαφνα τά πράγματα.
Μίσος και γκρίνια. Ό ένας δεν
χώνευε τον άλλονε, άγριοκυτταζόντουσαν και δέν θέλανε μέ κανέναν τρόπο νά συμφωνήσουνε
μεταξύ τους, Οί 'Ελεύθεροι μάλιστα μέ τήν συγκατάθεσιν βέβαια του τοποτηρητή της Χώρας και των ευγενών και αρχόντων, άποφασίσανε νά πάνε πίσω στό κατεστραμμένο χωριό
των Εύόαι μονογ ι άννηόων στον
~Αη Δημτγτρη νά τό ξαναχτίσουνε, νά πάρη ό καθένας τά
κτήματά του και τήν δική του
έκκλησία και νά μίαν έχουνε έτσι κορμιά γειτονία μέ τούς
σκλάβους των Μητάτων. 'Αλλά
«αϊ δώ άρχισε νά κυρίαρχη κάποια ασυμφωνία. Έθεώρησαν
σαν προσβολή νά υποχωρήσουν
αύτοί μπροστά στούς σκλάβους
και σκεφθήκανε νά τους διώξουνε καλύτερα και νά μείνουν έκεΐνοι στό ώραίο καί παραμυθένιο χωριό των Μητάτων.

διώξουνε εμάς... Νά φύγουνε αύτοί! φωνάζαίνε oi Ελεύθεροι,
κάνοντας διαδηλώσεις, μέ μαύρες σημαίες καί άνάβοντας φωτιές μεγάλες έξω άπό τις έκκλη
σίες.
—Δέν είναι Τσιριγώτες αυτοί, δέν τούς βλέπουνε οί άρχονται; "Η έχουνε βάλει στό
μυαλό τους, .νά φτιάξουνε πολλούς δούλους γιά τ' άρχοντικά
τους μέ δαύτους!
Αύτό πΓά άγρίεψε περισσότερο^τά πράγματα σέ τέτοιο σημείο πού άρχισαν νά δέρνωνται μεταξύ τους και νά τραυματίζωνται άσχημα.
"Ενα πρωί
μάλιστα, οί παπάδες βρήκαμε
και δυό σκοτωμένους, κατω άπό τά φρύδια τού χωριού, κάτω
άπό τόν "Αγιο Γιώργη ακριβώς.
Αύτην την έποχή λοιπον έφτασα και γώ πλάθοντας χίλια
ώραία όνειρα εύτυχισμένα γιά
το αθάνατο χωριό μου. I ΐροσπάθησα μέ κάθε τρόπο νά κατευνασω τά έζαγριωμενα πνεύματα, άλλά δεν τό κατάφερα καί
τότε σκέφθηκα να παω στη Χωρά, νά 6ρω τους άρχοντες τ ω
ούο ΓΙούρκων, να άνεοω στο Κάστρο νά βρω τούς άΛΛους διοικητές και εύγενηόες νά τούς τα πω
όλα χαρτί και καλαμάρι για νά
πάρουνε μιά άποφασι νοικοκυρίστικη καί σοβαρή. Κάνανε τότε εκείνοι ολημερίς ενα συμοουλιο στό Κάστρο και όγαΛανε
τήν αποφασι πού ήτανε ωραία
καί τίμια.
Είπανε: Μιά κι' έγινε αύτό τό
άνακάτωμα σε δλο το νησί καί
δεν μπορεί να βρεθή άλλη λύσι,
μιά καί Οεν πρόκειται νά συνεννοηθούνε σκλάβοι και έλεύθεροι
ποτέ, γιατί έδω πού τά λέμε
ποιόν νά πής 1 σιριγώτη πραγματικό; Μπερδεμενα πράγμα
τα. Μιά άληθινή πανσπερμία κυ
ριαρχούσε σέ όλο τό νησί. Νά
χωρίσουνε τά τσανακια τους!
ϋί 'Ελεύθεροι — άφού θελανε
νά λέγωνται έτσι — νά πανε
στό 'Ελευθεροχωρι, πού ήτανε
ή παληοχωρα των Ζ\αι μονογ ιάννηδων καί μετά τούς είπανε καί
τό μυστικό ότι έκει είναι κρυμμένοι οί θησαυροί των βυζαντινών και στα Μητάτα νά μείνουνε οι σκλάβοι, Σάν να τους άρεσε αυτό πού τους είπανε και
αρχίσανε άμέσως να τά μαζεύουνε γιά νά ξεκινησουνε γιά τήν
Ά γ ι α Βαρβαρα πού ήτανε και
θζχυμοττουργή.
«

Έ γ ι ν ε μια έπιτροπή γερή μέ
πρόεδρο τον Ι ςονατο ιναλουτση
γραμματέα τον Βιτζέντζο Ααζαρετο, συμβούλιο τούς 'Ανδρέα
Λεβούνη, και τόν Μανώλη Καλούτση. "Ενας /νεβούνης μάλιστα άπ' αυτούς προσεφέρθηκε
νά μείνη στά Μητάτα σαν δήμαρχος με όλη του τήν οικογένεια καί τά κανόνισε όλα μιά
χαρά. Βρήκανε μονάχα ότι ήτανε λίγοι αύτοί πού θά κατοΐκούσανε τά Μήτάτα καί άναγκασθήκανε νά πάρουνε κι' άλλους
συμπληρωματικούς άπό τή Χώρα πού είχανε ρθή τότε διωγμένοι γιά νά μή λεγωνται οί Μητατιώτες όλοι σκλάβοι. "Ανέλαβε
αύτή τη δουλειά ό Μιχάλης ό
—•Δέν θ' άφήσουμε ποτέ τούς Μαρτσέλος. Μάζεψε άπό τά Χαάπιστους και χολεριασμένους νά νιά τούς Χανιώτες πού έμειναν
μ' αύτό τό τκχράνομα, άπό το
Κάστρο, Κάστρίσιους, άπό τό
Γίρινές Ιίρινέηδες καί έτσι τά
Μητάτα έγιναν τό καλύτερο χωΧειρούργος όδοντίατρος
ριό τού Τσιρίγου,
ΚΥΠΡΟΥ / 9 — ΑΘΗΝΑΙ
Τηλέφωνον 8 7 2 - 0 7 8
(Ακολουθεί)
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Έκάστην ΔΕΥΤΕΡΑΝ 1 ,μ,,μ. διά ΣΥΡΟΝ, ΠΑΡΟΝ,
ΝΑΗΟΝ, ΙΟΝ, OIAN, ΟΗΡΑΝ.
"Εκάστην ΤΕΤΑΡΤΗΝ 10 π. μ. διά Κυπαρίσσι, Γέρακα, Μονεμβασίαν, Νεάπολιν, 'Ελαφόνησαν, Ά γ . Πελαγίαν, Καψαλι, Γερολιμένα, Πορτοκάγιο, Κυπρκχνόν, Σολοτερι, Κότρωνα, ί'ύ&ζισν.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ 2 μ.μ. δια ΣΥΡΟΝ, THNON, MYKONON, APMENi ΣΤΗΝ, ΕΥΔΗΛΟΝ, ΚΑΡΑΟΒΑΣΙ, ΒΑΘΥ, ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΑΠΟΝ ΚΗΡΥΚΟΝ.
Πληροφορίαι : Τηλ. 4 3 - 8 6 0 , 4 2 - 2 9 8 και εις άπαντα τά
Γραφεία Ταξιδιών. Τηλ. διευθ,: 4 7 2 - 6 2 8 .

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΠΑΝ ΕΠ ΙΣΤΗΜΙΟ Υ 65 -

ΤΗΛ. 28.791, 35.042

Διαθέτομεν εισιτήρια δι' ΑΜΕΡΙΚΗΝ, ΑΥΣΤΡΑΑΙΑΝ — ΚΑΝΑΔΑ — ΑφΡ IΚ ΗΝ κλπ. ΑΤΜΟΠΑΟΙΚΩΣ
και ΑΕΡΟΠΟΡίΚΩΣ. — Εσωτερικού μέ δλα τά πλοία
και δι' δλα τά ΜΕΡΗ. Δι' ΕΥΡΩΠΗ Ν — ΣίΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΣ — ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ — ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ,
μεμονωμένα και είς γκρουπ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΤΑΧΥΤΑΤΗ.
ΟΡΓΑΝΩΝ» ΟΜΕΝ
άπο 2 7 ) 8 εως 1 4 ) 9 ) 6 0 την ΜΕΓΑΑΥΤΕΡΑΝ ΕΛΑΗΝΙΚΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ Ε Ι Σ IΤΑΛΙ ΑΝ έπ' εύκαιρία
των
ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.
'Επίσκεψις ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ — ΚΑΠΡΙ — ΠΟΜΠΗ·}·ΑΣ — ΡΩΜΗΣ, μέ πλήρεις ξβναγήσεις.
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝ τά ώραιότερα δωμάτια στό κέντρον
της ΡΩΜΗΣ, σέ ξενοδοχεία Β ' κατηγορίας και μόνον τό
γράφείον μας διαθέτει εισιτήρια των άγώνων είς τά μέλη
των εκδρομών.
ΕΓΓΡΑΦΗΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ καί ζητήσατε προγράμματα. ΤΙΜΗ δραχ. 6-100.

ΚΥΘΗΡΙΟΙ
ΤΑ Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α Σ Α Σ : ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ — ΑΤΜΟΠΛΟ Ϊ ΚΑ — ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ — ΔΙ' ΟΛΑ
ΤΑ
ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ

«ΚΟΛΟΣΣΟΣ»
Δ)ΤΗΣ Ν. Μ. ΙΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΑΟΣ
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 17-19, Ττ»λ. 4 7 1 - 0 4 4 —

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΑΝΤΑΠΟΚΡίΣΙΙ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ

Εκλεκτοί γάμοι ΰς Δύστραλιαν
ΡΟΚΑΜΠΤΟΝ, Αυστραλίας, ήρχισεν ό χορός και ή διαοκέδαμέ άδιάπτωτον
Μάϊος (του άνταποκριτοΟ μας). σις παρετάθη
Κοαμικον γεγονός άπετέλεσαν εύθυμίαν μέχρι τών πρωινών ωδιά τόν έλληνισμον της πόλεως ρών, δτε οί νεόνυμφοι άνεχώρημας, οί μεγαλοπρεπείς γάμοι σαν ΰπό τάς εύχάς δλων διά τόν
τοΰ έξ Αθηνών έκλεκτοΟ νέου μήνα τού μέλιτος. Μεταξύ τών
κ. 'Αντωνίου Σταματέλου, μετά πολυαρίθμων προσκεκλημένων,
τής ώραίας δεσποινίδος 'Αθηνάς οΐ όποιοι διά της παρουσίας των
'Εμμανουήλ Νοταρά, οί όποιοι έτίμησαν τους γάμους, ήσαν και
έτελέσθηοαν τήν 21 ην
'Απρι- οί έξης: 'Εμμανουήλ Νοταράς
λίου. "Ολος ό έλληνισμός τής μετά τής κυρίας του, Δημήτριος
περιφερείας ήτο παρών. Τό μυ- Έ μ μ . Νοταράς, κυρία Ε μ μ α στήριον έτέλεσεν ό έφημέριος νουήλ Βενάρδου μετά τού υίοΟ
της κοινότητος μας, αιδεσιμώ- και τής θυγατρός της. Μηνάς
τατος Έλλάδιος Ζωγραφάκης. Βενάρδος μετά τής κυρίας του,
Παράνυμφοι παρέστησαν ή χα- κυρία Ζαφειρία Γ. Πετροχείλου,
ριτωμένη δεσποινίς Φλωρεντία κυρία Στέλλα Κασιμάτη, οίκογέ
Εμμανουήλ Βενάρδου καί ή α- νεια Θεοδώρου Καστρίσου. οίΚαστρίσου,
δελφή τής νύμφης κυρία 'Ελένη κογένε^αι Σπύρου
Παναγ. Κ,ομηνοϋ. Μετά τήν στέ- 'Αντωνίου Νοταρά,
Θεοδώρου
ψιν έγένετο μεγάλη γαμήλιος Νοταρά, Δημητρίου Νοταρά Δηοεξίωσις εις τήν θαυμασίαν καί μητρίου Γαλάνη, ' I ωάννου Γαλάεύρύχωρον αίθουσαν τής στοάς νη, Παναγιώτου Λαζαρέτου, 'ΙΆχέπα,
δπου καί παρετέθη ωάννου Ζερβού, Στ. Κόύτση,
πλουσιώτατον δεΐπνον μέ συμπο 'Ιωάννου Κούτση, Θεοδώρου Πεσιάρχπν τόν κ. Παναγιώτην I. τροχείλου, Ευαγγέλου Κομηνού,
Κομηνόν. Κατά τά έπιδόρπια Δημητρίου Γρίσπου, Ηλία Γ,ρίτού πλουσιωτάτου γεύματος ή- σπου, κυρίας Σαμίου,
κυρίας
γέρθησαν πολλαί
προπόσεις Φατσέα, Πήτας Φαρδουλης, κύέγκωμι οστικά ί τών νεόνυμφων ριος
και κυρία Πυρπυρή καί
και τών οικογενειών των, είς τάς πλείστοι άλλοι.
όποιας μέ πολλής συγκίνησιν αΠρος τους εύτυχεΐς νεονύμπήντησαν εύχαριστοΰντες ό γαμ
θερμότατα
βρός κ. 'Αντώνιος Σταματέλος Φους έκφράζομεν
και ό πατήρ της νύμφης κ. Ε μ - συγχαρητήρια καί ευχόμεθα είς
μανουήλ Νοταράς. Μετά ταΰτα αυτούς κάθε εύτυχίαν.
Θ. Φ.
ΑΡΡΛΒ»ΚΕΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

'Ιωάννης Δ. Στρατηγός, ιατρός. 'Ελένη Παρίση, ήρραβωνίσθησαν εις 'Αθήνας. Θειρμότατα
συγχαρητήρια.
/
Ι.Κ.
—Νικόλαος Γεωργουδάκης. Μα ι
ρη Ν. Φατσέα ήοραβωνίσθησαν είς
'Αθήνας. Θερμά συγχαρητήρια.
Π.Ν.Κ.
—Εμμανουήλ Π. Κατσούλης—Δέσποινα Χαρίτου Λογοθέτη, ήοοαβωνίσθησαν είς Παραμάττα Αυστραλίας.
Φερμοτατα συγχαρητήρια.
Δ. Π.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΙΣ: Είς τό προηγούμενον φύλλον έδημοσιεύσαμεν
είς τήν στήλην τών άρραδώνων:
«Βίκτωρ Πανάρετος, έμπορος. Μα
pía Άρβανιτίοου ήρραΟων'ισθησαν
είς 'Αθήνας». 'Επειδή προεκυψε
παρανόησις ένεκα πλήρους συνωνυμίας, διευκρινίζομεν Οτι ό ανωτέρω κ. Πανάρετος κατάγεται
άπό τάς Πάτρας ή δέ δεσποινίς
'Αρβανιτίδου είναι άνεψια του κ.
Εμμανουήλ Κασιμάτη ή Μπολάνη
έκ Καρβουνάδων, διαμένουσα είς
'Αθήνας. Τούτα διά νά ήσυχάση ό
ΦιΙλτατός μας κ. Βίκτωρ Ι. Πανάρετος Ιμποοος Ποταμού, oúoeμίοον συγγένειαν έχων μέ τούς άνοηέρω
ευτυχείς μελλονύμφους,
καθ' ότι πολλοί φίλοι του. ¡Oía
έκ τού εξωτερικού, μή γνωρίζοντες
ότι προ πολλού είναι οικογενειάρχης, ενόμισαν ότι περί αύτού πρόκειται καί ήρχισαν νά τόν και ato «Χουν μέ συγχαρητήρια.

— Κατόπιν έπιτυιχών έξετάσεων είς τήν Ίατρικήν Σχολήν
τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών, έλαβευ τό δίπλωμα ιατρού ή έκ
Πειραιώς έπίλεικτος συμπατριώτις δεσποινίς Μαρία 'Ιωάννου
Μουλοΰ. Ή νέα έπιστήμων, διελθοΰσα δλα τά
στάδια τών
σπουδών της μέ λαμπράς έπιδόσεις καί διακρινόμενη
διά
τό ήθος καί τά άνθρωπίστικά
της αισθήματα, εισέρχεται είς
τήν ίεράν άητοστολήν της έφωδιασμένη μέ δ λας τάς προϋποθέσεις διά λαμπράν σταΐδιοδρομίαν. Τής έκφράζομεν θερμότατα
συγχαρητήρια και τής εύχόμεθα
πάσαν έπιτυχίαν είς τήν έπαγΥελματιχήν της έξέλιξιν.
Α. Β. Μ.
— Την χαριτωμένην δεσποινίδα Ρούλαν I . ΛΛουλού όφθαλμίατρον, διά τους εύτυιχεΐς γάμους της, μετά τοΰ έπιλέκτου
νέου κ. Γεωργίου
Μπαζαίου,
τελεσθέντας είς Πειραιά μετά
πάσης έπισημότηττος, συγχαίρω έγκαρδίως, εύχομένη πρός
τους άγοπτητούς μου νεόνυμφους
κάθε Χαράν καί εύτυχίαν.
Α. Β. Μ.

ΓΑΜΟΙ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Κωνσταντίνος Δ. Γκιζελής. Λυκειάρχης, Ευγενία Μαλιάνου, έτελεσαν τούς γάμους των είς 'Αθήνας. Τους δακτυλίους και νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν ή
κυρία Τατίανη 'Αναργύρου, θερμότατα συγχαρητήρια.
ΙΩ. καί ΤϋΥΑΑ ΚΑΣΙλΑΑΤΗ
—'Ιωάννης
Θ. Μττρατσάλτκ,
Γεωργία I. Κορωνα'κου, έτελεσαν
τούς γάμους των είς 'Αθήνας.
Τούς δακτυλίους και νυμφικούς
στεφάνους άντήλλαξειν ό κ. Παναγιώτης Χαρ. Πανώρηος. θερμότατα συγχαρητήρια.
ΝΙΚΟΣ ΓΛΥΤΣΟΣ
—Στέφανος θεμέλιος, Μαρία
θ . 'Ανδρεοίδάκη, έτέλεσαν τούς
γάμους των είς Μέλμπουρν Αυστραλίας. Θερμότατο» συγχαρητήρια.
Ν. Γ.
—Γεώργιος Μπαζαΐος, Ρούλα
I. ΛΛουλού οφθαλμίατρος, έτέλεσαν τους γάμους των είς Πειραιά.
Θερμότατα συγχαρητήριο». Μ.Μ.
—Παναγιώτης Ν. Παχουντάκης,
έπιχειρηματίας εις Αύστραλίαν,
Στυλιανή Χαρατσάρη, έτέλεσαν
τους γάμους των είς Ψυχικό 'Αθηνών. Θερμότοττα συγχαρητήριοι.
Ι.Κ.

Ή κυρία "Αννα Β. Λαζανά, έτεκιειν άρρεν είς Σύδνεϋ Αύστρα>λίας. Νά τους ζήση.
Ν.Β.Γ,
Ή κυρία Σταματουλα Φωτοπούλου τό γένος Γ. Σουρή έτεκεν
είς Νέαν Σμύονην, θήλυ. Νά τούς
ζήση.
Ι.Κ.
—·Ή κυρία Χαρίκλεια Βερονίκη. τό γένος θ . Άνδρεαδάκη, ετεκεν είς Αθήνας θήλυ. Νά τους
ζ>'κ/η.
Ν.Γ,
— Ή κυρία Αικατερίνη Ν. Βλαντή έτεκεν είς Καλοκαιρυνές άρρεν. Νά τούς ζήση.
Γ.Μ.
— Ή κυρία Βαρβάρα ΑΛουλου, έτεκεν είς 'Αθήνας θήλυ. Νά τους
ζήση.
Γ.Μ.
— Ή κυρία Μαρία Κυρ. Πστήρη. έτεκεν είς Αύστρείλίον θήλυ.
Νά τους ζήση.
Α. ΠΟΤΗΡΗΣ
— Ή κυρία Πολύτιμη Κοσμά
Τζάννε. έτεκε θήλυ είς "Αρμινταλ
Αύστιραλίας. Νά τούς ζήση
Κ.Ι.Κ.
— Ή κυρία 'Ιωάννα Σ. Γεράνη,
τό γένος Νικολάου Φατσέα ή Μαζαράκη. έτεκεν είς Άθήνοκ: θήλυ.
Νά τους ζήση.
. Π.Ν.Κ.
— Ή κυρία 'Αρχονττουλα Χαο.
Καλλιγέρου, έτεκεν θήλυ είς Καλοκαιρινές. Νά τούς ίήση.
ΤΟΥΛΑ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤ. ΣΚΛΑΒΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ0Ν - ΝΥΚΤΕΡ1Ν0Ν ΓΥΜΝΑΙΙΟΝ

Κ. POLI1IS
7 BUR Ι Ο Ν SI

Μετά πάσης έπισητιμότητος και έν ιιέσω πλήθους προσκεκλημένων
έτελέσθησαν είς Πειρε«ιά οί γάμοι του έκλεκτοΟ νέου κ. Ζαχαρία
Γ. Σωποκχάκη. μετά της γοίοιτωμένης δεσττοινίδος Κούλας Κασιαάττι. προσφιλούς θυγατρος τοΰ έ ν Λειβαδίω γνωστού έμπορου κ.
Παναγιώτου Β, Κασιμάτη. Τό μιστήριον έτελέσθη είς τόν Ιερόν
ναόν τού Άγ?ου Γεωργίου. Κορυδ^λλου^ τήν 24ην Απριλίου. Μετα(ν τών πολυαρίθμων προσκεκλημένων ήσαν και άρκετοι Κυθήριοι,
έν οίς αί οικογένεια! 'Ιωάννου Π. Κασιμάτη δημοδιδασκάλου. θείου
της, ώραίας ^ νύμφης., Σπυρίδωνος I. ι Κασιμάτη. μηχανικού, Σταματίου Μπούση έμττόρου. Ευαγγέλου Βικέτου δημοδιδασκάλου. Βασιλείου Λουράντου, Κωνσταντίνου Δ. Κουέλλη. 'Αντωνίου Κουέλλη.
'Ανδρέου Κ. Λουράντου Νικολάου Π. Λουράντου. Παναγιώτου Λευθέρη. 'Αθανασίου Μουλού. Βασιλείου Μαυρομμάτη. 'Ανδρέου Motuρομμάτη. Ευαγγέλου Κουδέλου.
Σταύρου Στάθη και άλλαι. Προς
τό εύάρμοστον ζεύγος τών νεον ύμφων έκφοάζομεν θερμότατα ουγνιαρητήρια καί τοΰ εύχόμεθα κάθε χαράν κα] εύτυχίαν.
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ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ - ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 581.723

ΔΡΑΖΒ»

Ο ΜΑΝΔΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΚΥΘΗΡΑΤΚΑ ΠΕΝΘΗ
0
I "· ΝΕ;ΧΓ 1 Α
bK ΓΜΤ ' ιγϊ ΣΕΛΙΔΟΣ
τόν τρομερό θόρυβο.
έμπήκε
μέσα, εΐόε τήν ζημιά, τόν εΐδε
έξαγριωμένο, άιλλά δέν ήθέλησε
να πλησίαση, ένόσω μάλιστα
κρατούσε άκομη ό Μανδράς τό
σπαθί στά χέρια του. Ά π ό μακρυά τού έστελλε μέ νοήματα
τάς σίΛμβουλάς του καί τόν
παρεκάλει νά
ήρεμήση. Τόν
παρέσυρε τέλος, όταν είδε δτι
έπέταξε τό σπαθί, διαμαρτυρόμενον διαρκώς δτι τόν προσέβαλαν, καί γρήγορα, γρήγορα,
άνεχώρησαν
κατηφείς καί οΐ
δύο. ό μέν Μανδράς υπακρινόμενος τέλεια τόν ρόλον του ό
ειρηνοδίκης όμως κατηφής καί
έντρομος στ' άλήθεια συλλογιζάμενος τήν θέσιν του τήν έπομένην, δταν ό Κατσούλης θά υπέβαλε μήνυσιν κατά τού Μανδρά και θά ήταν υποχρεωμένος
άφού άλλωστε ήτο καί αυτόπτης μάρτυς νά δικάση καί νά
ικατταδικάση τόν Μανδράν. 'Αμίλητοι έφθασαν» έπάνω είς τήν
Χώραν, φοβοαμένου
άσφαίλώς
τού ειρηνοδίκη άκόμη, μήπως
έπαναληφθη ή κρίσις καθ' όδόν
καί^ ξεθυμάνη είς αύτόν ό Μανδράς. "Οταν τέλος έφθασαν είς
τό σπήτι τόν καληνύκτισε, τού
συνέστησε, δπως πάντα, νά ήρε
μήση, καί άπεχωρίσθησαν. Τήν
έπομένην, ένωρίς. χωρίς νά κλεί
ση μάτι δλη νύκτα ό δυστυχής ειρηνοδίκης, ανήσυχος δ.ά
τήν τροπήν τήν όποίαν θά έπαιρνε ή υπόθεσις, κατέβη άπό
της πέντε τό πρωϊ είς την άγοράν διά να συνάντηση τόν Μανδράν, πού κατέβαινε καί αύτός
εκεί ένωρίς διά τά ψώνια του,
ανήσυχων νά ΐδη πρώτον/ πώς
είναι είς τήν ύγείαν του, καί
κατόπιν νά μπόρεση νά ευρεθή
τρόπος τακτοποιήσεως τής ύποθέσεως,
'Πράγματι ό Μανδράς δέν &ρ
γησε νά φανή. Εύθυμος και χαρίεις σήμερον, καί δταν ό Ειρηνοδίκης τόν έπλησίοοσεν, τόν
¿χαιρέτισε φυσικά, δλος χαρά.
'Αλλά είς τάς έρωτήσεις τοΰ
Ειρηνοδίκη καί είς τήν ύπόμνησιν τών σκηνών της προηγουμένης βραδυάς, ό Μανδράς προσεποιεΐτο, φυσίικώτατα. τελείαν
άγνοιαν. «Βρε έσπασες, εύλογη
ιμένε, δλα τά ποτήρια του άνθρωπου, καί θά σέ μηνύση τώρα, καί έσυ δέν θυμάσαι τίποτε; Παράγγειλε είς τόν ΚατσοΟ
λη κρυφά, νά στείλη τό λογαριασμό τών σπασμένων του ποτηριών« γρήγορα έπάνω, νά τόν
πληρώσωμε, μισά έγώ καί μισά έούϊ-. « Έ γ ώ νά πληρώσω,
τοΰ άπαντα, δ Μανδράς, δέν
μ' άφίνης ήσυχον,
χριστιανέ
μου». Ά λ λ ά τήν λήξιν τής συζητήσεως των καί τής κωμωδίας δλης, τήν έδωσε ό ίδιος ό
Κατσούλης, ό όποΤος είχε φανή
ήδη άπό μακράν, έρχόμενος άπό τό Καψάλι. Φαντάζεται κανείς τήν χαράν τού Ειρηνοδίκου, δταν ό Κατσούλης έπλησίασε, καί είς τήν έρώτησιν του
περί τοΰ ποσού τής ζημίας»
ηκουσε άπό αυτόν, γενναιόφρονα τάχα, φεράμενον, νά δηλώση
πρός μεγάλην του χαράν, δτι
άττό τόν κύριον Μανδράν δέν έΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
_ Η κυρία Ίοιάννα Δήμου Άμηρα, έδάπτισεν εις 'Αθήνας τό κοριτσάκι τού οδοντιάτρου κ. Κωνσταντίνου Α. Στροττηγού καί τής
κυρίας του Φωτούλας, " όνομάσασα, αυτό "Ανναν - Δανάη ν. Πρός
τούς εύτυνεΐς γανεΐς, τόν πάππον
Φιλτατόν^ μας
κ. Άναστάσιον
Στρατηγό ν καί τήν άνάδοχον, εύΥομεθα νά τούς ζήση. .
Ι.Σ.Κ.
. — Ό γεωπόνος Κυθήρων κ. Γεωργ ι ος Κάλλίγεοος.
έβάπτ ισεν
είς Μυλοπόταμον τό άγοοάκι τού
κ._ 'Ιωάννου Μαγουλά, όνομάσας
αϊτό Σταμάτην. Πρός τούς εύτυνείς γανεΐς καί τόν άνάδονσν εύχόμ,εθα νά τούς ζήση.
Α.Π.
— Ή κυρία Χρυσάνθη Β. ΒλαΥογένη, έδάπτισεν εις Μυρτίδια
τό άγοοάκι τοΰ κ. Νικολάου Ε.
Ποτήοη. όνομάσασισ αύτό 'Εμμανουήλ. Πρός τούς εύτυχεΐς γονείς
καί τήν άνάδοχον, εύχόμεθα νά
τούς ζήση.
Ν.Γ.
— Ή κυρία Δήμητρει Μανούσου ¡Πετροχείλου. έργολάβου. έδάπτισεν είς 'Αθήνας τό κοριτσάκι
τού Δημητρίου Ν. Φατσέα - Ζερβού όνομάσασα αύτό Ειρήνη/ν.
Γίοός τούς εύτυχεΐς γονείς καί τήν
άνάδοχον εύχόμεθα νά τούς ζήση.
Α.Γ.Φ.
— Ή κυρία Ζαφειρία Γ. Πετροχείλου έκ τής πόλεως "Ιψουϊτς,
έδάπτισεν είς Ροκάμπτον τής Αύστραλίας. τό κοριτσάκι τού κ.
Θεοδώρου Πετροχείλου, όνομάσασα
αύτό Μαοίαν. Πρός τούς εύτυχεΐς
γονείς καί τήν άνάδοχον εύχόμεθα νά τούς ζήση.
Θ. Φ,
— Ή άρτι άφιχθεΐσα έκ Μπρίσμπαν Αύστραλίας χαριτωμένη δεσποινίς "Αννα Θ. Μ3γαλοκονόμου,
έκ Καφαλίου. έβάπτ ίσον είς Λει6σδι το κοριτσάκι τού κ. Πάνου
Βρ. Κασιμάτη.
τέως προέδρου
τής κοινότητος Λειβαδίου όνομάσασα αύτό "Ανναν - Μαρίοον. Μετά τήν βάπτισιν παρετέθη πλους ιώτατον γεύμα καί έπηκολούθησε χορός και φαιδρά διασκέδασις.
Πρός τούς εύτυχεΐς γόνεΐς καί τήν
άνάδοχον εύχόμεθα νά τούς ζήση.
ΤΟΥΛΑ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
— Ό κ. Θεόδωρος Ε. Κρίθαρης,
έδάπτισεν είς Καραβά τό άγοοάκι τού κ. Χαραλάμπους Κουντουοόνιαννη. όνομάσας αύτό Θεόδωρον. Πρός τούς εύτυχεΐς γονείς
καί τόν άνάδοχον
εύχόμεθα νά
τούς ίήση.
Ν.Γ.
— Ή κυρία 'Αγγελική I. Ζερβού έδάπτισεν είς Ροκάμπτον τής
Αυστραλίας τό άγαράκι τού κ.
Θεοδώρου Νοταρά, όνομάσασα αύτό Άναστάσιον. Τό μυστήοιον έτελέσθη εις τήν οίκίαν τών εύτυχών γονέων τού νεοφώτιστου έν
μέσω πλήθους
προσκεκλημένων.
Μετά τήν βάπτισιν
παοετέθη
πλούσιον γεύμα καί ήκολούθησεν
όλονύκτιος διασκέδασις. Ποός
τους εύτυχεΐς γονείς καί τήν άνάδοχον εύχόμεθα νά τούς ζήση.
Θ. Φ.
— Ή κυρία 'Αγγελική I. Ζερβού έβάπτ ισεν είς Ροκάμπτον της
Αύστραλίας, τό άγοράκι, του κ.
Χάοη Κομηνού άπό τήν πολιν Εμεραλ, όνομάσασα αύτό Παναγιώτην. Τό μυστήριον έτελέσθη είς
τήν οίκίαν τσϋ κ. Δημήτριου καί
Μαίιοης Νοταρά έν μέσω πολυάριθμων προσκεκλημένων.
Πλούσια
τοάπεζα καί όλονύκτιος χορός έπηκαλούθησαν προς έορτασμον του
χαρμοσύνου γεγονότος. Προς τους
εύτυχεΐς γονείς και τήν άνάδοχον
εύχόμεθα νά τούς ζήση.
Φ·©·

χει καμμίαν άξίωσ:ν καί δλο τό
ιμαγοεζί έάν κατέστρεφε. Καί τό
τε μόνον ή καρδιά του δυστυχούς ειρηνοδίκη, έπηγε στη θέσι της. .
Τό δεύτερον κωμικάν έπεισόδιον εΤναι τό έξης:
Είχε τοποθετηθή έπίσης είς
τό Τσιρίγο, καί ένας γραμματικός του Ειρηνοδικείου, φουστανελλάς, ΜωραΤτης,
έκ διαμέτρου άντίβετος πρός τόν Είρηνοδίκην,
ευφυέστατος» σωστή
κάλτσα του διαβόλου. Επειδή
δέν ύπήρχον τότε
ξενοδοχεία
Φαγητού, έξοικονσμεΐτο ό πτωχός τρώγων μαζι μέ τόν Μιχάλη τό Ζουδέρη, ό όποΤος ήτοίιμαζε λίγο φαγητό είς τό μάγαζί του, τό όποιον ήτο είς τόν
κεντριικόν δρόμον άπέναντι άττό
τό^ Μαρκάτο. Γιά μεζέ δμως
γιά κίχνένα κρασάκι,
έμαζεύοντο έκεΐ τό μεσημέρι συχνά,
καί διάφοροι άλλοι τύποι. "Ενα
μεστιιμέρι
έκόλλησε
καί
ό
Μανδράς, ένώ ό ειρηνοδίκης έκοβε βόλτες άπ' έξω άπτό τόν
Σταυρωμένο, μήπως μέ τό κρασάκι καί τό μεζέ συμδή καμμιά
παρεξηγησι
καί άκολουθήση
άλλη κρίσις άπό τάς συνήθεις
είς αύτόν. Έ ν συνεννοήσει μέ
τό Γραμματιχό, σέ μιά στιγμή
ό Μανδράς. πετιέται
εξω είς
την πλατείαν, άλλόφρων, υβρίζων καί άπειλών τό Σύμπαν,
λέγων άτι άν δεν μου δώση ίκ<χνοποίησιν
αυτός ό Κύριος
Θά μονομαχήσω μαζί του. Τρέχει ό ειρηνοδίκης τρέμων, τόν
συμβουλεύει, δπως πάντα νά ήρεμήση , προσπαθεί νά
τόν
συγκράτηση και φυσικά τόν ήρώτησε τί συμβαίνει. «Μέ προσέβάλλε, του λέει, ό Μανδράς,
έχορεύαμε καί ό πρόστνχος ό
γραμματικός σου, έσήικωσε τη
φουατανέλλα
του, καί έφάνη
δλη ή γυμνστης του έπίτηδες
γιά νά μέ προσβάλη. Έπιιμένω
νάρθη έδω μπροστά
σας νά
,μού δώση ίκανοποίησιν». Ματαίως ό δυστυχής είοηνοδίκτ
προσεπάθει νά τόν πείση δτι
ό Γραμματικός δέν θά τό έκαμε έπίτηδες. 'Αλλά τότε έμφανίζεται καί ό Γραμματικός είς
τήν πόρτα τοΰ μαγαζιού άγριεμένος καί αύτός» άπειλών τόν
Μανδράν καί έπιμένων δτι καμμί<χν ίκανοποίησιν δέν έννοεΐ νά
δώση παρά νά λύσουν, τήν διαΦοράν των διά τών δπλων. "Εξαλλος καί καταφοβισμένος ό
Ειρηνοδίκης άφ' έτερου έπέμενε νά μή δ(Λή συνέχεια είς τό
έπεισόδιον. Επειδή οί άντίπαλοι ^πέμεναν, ώρίσθησαν έκατέρωθεν οί μάρτυρες κιαί έπί δέ
κα όλοκλήρους ήμέρας συνεχίζετο ή κωμωδία αύτή της μονομαχίας, είς την όποίαν οί δυο
έκ τών μαρτύρων ήσαν ό ειρηνοδίκης φυσικά, καί ό γράφων
τό παρόν σημείωμα.
Έξευρεθείστις τέλος λύσεως του έπεισοδί'ου άνευ δπλων έννοεΐται, οί
άντίπαλοι συνεφιλιώθησαν. και
ή κωμωδία έληςεν.
Συνέβη καί άλλο κωμικόν έπεισόδιο άκάμη μεταξύ Μανδρά καί ειρηνοδίκου, το όποιον
δμως ήτο ή τελειωτική βολή δι'
αύτόν, διότι έγινε άφόρμή νά
άπολυθη έπί τέλους έκ; της θέσεως του.
Μετά τό δεΐπνον είς τό καφενεΐον τού Γαλάνη,
πρώτος
εψθανε πάντοτε ό Eípήvoδί|κnc.
κατελάμβανεν σέ μιά γωνιά ένα
τραπεζάκι» άναμένων πότε θά
έλθη ό Μανδράς γιά νά παρακολούθηση τήν κοττάστασίν του
άλλά καί νά τόν προστάτευα η
άπό τά πειράγματα δήθεν τών
διαφόρων,
τους όποιους έπέπληττε διαρκώς, συμβουλεύων
αυτούς νά μήν τόν έρεθίζουν

ΟΛΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ
Μεταξύ των έσχάτως άφιχθέντων έξ Αύστραλίας αγαπητών
μας φίλων, περιλαμβάνονται καί
τρεις Καλαμίτες των όποιων ή
άφιξις τρομάζει μέχρι Απελπισίας κάθε κυνηγόν τής Φωτιάς
ή... της τσέπης. Εΐναι αύτοί οί
τρεΐς Καλαμίτες: Γιάννης Καλλίγερος, Παναγιώτης Καλλίγερος» Γιώργος Μεγαλοκονσμος.
Καί οί 3 κυνιγ/οί άπό κούνια,
ήλθαν ¿οπλισμένοι σάν άστακοί.
Δίκαννα' καραμπίνες, πορτοφόλες, αυτοκίνητα, άκολούθους, μέ
δλα τά μέσα. "Αντε νά *ά βγάλης πέρα μαζί τους στηριζόμενος είς τά δύο χεράκια σου. Ματαισπονία. Αύτοί άλλωστε ξέρουν άπό τά παιδικά των χρόνια, κάτω άπό ποία άστιδή κρυ
βεται τό κάθε όρτύκι. Δέν έχουν
άνάγκη ούτε άπό σκύλο, δν ήθέλαμε νά βασισθούμε στά δικά
μας κυνηγόσκυλα. Μας τά άχρηστευσαν λοιπόν καί αύτά καί
κρίμα τό καρβέλι που τά ταΐζαμε.
Ή μόνη έλπίς που μας μένει
είναι, μήπως μαθημένοι άπό τις
πάπιες της Αύστράλίας πού εΐναι. μεγαλόσωμες, εύρίσκουν μικρά τά όρτύκια, τά... περιφρονή
σουν καί ριχθοΰν στά κοτόπουλα. Μέ αύτή την έλπίδα θά κουβαληθούμε καί έφέτος Θεού θέλοντας, ατή Βρουλέα μέ τά ταπεινά μας σύνεργα. Καί &ν ή
έλπίδα διαψευσθη, θά ύψώσωμε
μεσίστιον τήν σημαίαν τής τάξεως είς τήν Βίλλαν Πλάστη ώς
καί άλλοτε μάς ύπέδειξεν ό σοφός καί πολύπειρος
φίλος κ.
Παμπάλαιος καί θά κάμωμε ΰπομονήν. Διά τους καλούς μας
φίλους δλα πάνε χαλάλι. 'Ακόμη
καί τά πετούμενα. * Αρκεί νά έρχωνται στό νησί νά μή τους
χάνω με γιά πάντα.

χαί τον προκαλούν.
Κωμωδία
όλόκληρος. Ό Μανδράς έφθανε
προσποιούμενος,
φυσικώτατα
πάντοτε, τόν θυμωμένον καί άγριεμένον μή πλησιάζων ούτε
τό τραπέζι του Ειρηνοδίκη, δτε αυτός περίλυπος έσηκώνετο
καί σιγά, σιγά. μέ βόλτες τόν
έπλησίαζε γιά νά τόν παρηγόρηση καί νά τόν καθησύχαση,
πάντοτε χαρίεις καί γελασός.
"Ενα βράδυ λοιπόν, κατέφθασε πολύ χαρούμενος» / έπήγε
κατ' ευθείαν εις τό τραπέζι του
ειρηνοδίκη, δλο γέλια» ένώ αύτός του προσέφερε, πλήρης Χα;
ράς τόν καφφέ του καί τού συνί
στα δτι έτσι κάθε μέρα πρέπει
νά εΐναι έύθυμος. "Αξαφνα ό
Μανδράς υπό τά δμματα^ δλων
τών θαμώνων τού καφφενείου οί
όποιοι παρηκολούθουν καί διασκέδαζαν, γελώντες και ΟΟΓΟΙ
μέ τά συμβαίνοντα, σηκώνεται
ικαί πέρνει καρέκλες του καφενείου, καί σχηματίζει γύρω άπό
τό τραπέζι πού έκάθητο ό είοηνοδίκης. ένα ήμικυκλιο, κλείσας
έτσι τελείως αύτ«5ν. Συγχρόνως
υπό τά διαρκή γέλια δλων, άλλά καί αύτού τού Ειρηνοδίκου,
καί δευτέρα σειρά καθισμάτων,
έτέθη έπί της πρώτης. Έξαντλήσας τέλος δλα τά καθίσματα τού καφενείου»
σηκώνων
τούς πελάτας και άφού περιέκλεισεν τόν είρηνοδίκην έν είδει
φρουρίου, ό όποιος παρηκολούθει τήν σκηνήν δλος χαρά καί
εύχαρίστησι διά τήν καλήν διάθεσιν τοΰ Μανδρά, υπό τά άτελεύτητα
γέλια τού κοινού,
τού είπε, «Τώρα εΐσαι τό Πόρτ
—Άρθουρ». Ή τ ο ή έποχή τοΰ
πολέμου Ρωσίας καί^'Ιαπωνίας
¡καί ή πολιορκία τού φρουρίου
αύτού ήτο είς την ήμερησίαν
διάταξιν.
Ή γελοιοποίησις και ή διακωμώδησις δμως τού ειρηνοδίκη
ήτο πολύ μεγάλη ^καί έν τφ
προσώπω αύτού καί της Δικαιοσύνης. Καί οί άντίπαλοι της
ισχυούσης τότε πολιτικής υπέβαλλαν άναφοράν^ εις τόν εισαγγελέα, περιγράφοντας
τα
κωμικά έπεισάδια ό όποιος κατήλθεν είς Κύθηρα προς ένέργειαν άνακρίσεων. Ό είσοιγγελεύς ήτο γνωστός στον Μανδρα
διότι ώς δικηγόρος εΐχεν έργασθή είς τό γραφεΐον τού νομομαθούς Θηβαίου,
συγγενούς
τού Μανδρά. 'Ενώ δέ είχε καλέσει τελευταϊον τόν Μανδράν
πρός άνάκρισιν, γελών και αύτός του εΐπεν: «"Ωστε σύ εΐσαι
ό ήρως τοΰ Πόρτ Άρθούρ».
Ή έκθεσι φυσικά του Εισαγγελέως ήτο τοιαύτη, ώστε νά
έχη άποτέλεσμα τήν άπόλυσιν
τού Ειρηνοδίκη» ή όποία έπραγματοποιήθη ταχέως.
Ο .ΠΑΜΠΑΛΑΙΟΙ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
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Καταστήματα είς τάς κεντρικωτ¿<>ας όδούς τών 'Αθηνών (πλησίον 'Ομονοίας). —; Διαμερίσματα ΰπερπολυτελή μέ δλας τάς συγχρόνους άνέσεις. Ισόγεια και είς όρόφους τών 5 — 4 — 3 — 2 και 1 δωματίων.
ικα» κατοικίαι κλπ.
Γραφεία, Έ π
"Απαντα μ τάς καλντέρας τιμάς.

Χ α Ε ε ι ό ι α - Ζ Ι ε ε α ν α ο Γ ε ύ ό ε ι ς

I TOR A N
I Q N
V E L OFFJCE

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ
Π Α Ν . EM. Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Ρ Ο Ι
ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΩΝ
"Ολα τά ε'ιδη ύποδημάτων. Γυναικείων, Ανδρικό«» κ«ι
Παιδικών είς πλουσίαν συλλογήν. Έκτέλεσις παντός είδους παραγγελίας. "Ολα τά είδη "υποδηματοποιίας.
Τά ε'ίδη μας εΐναι ασυναγώνιστα είς ποιότητα.
Τιμάι εύθηναί.-—Έπισκεφθήτε μας προς τό συμφέρον σας

™
ϊ Îia^
σχε, πλήν ματαίως, παρά δέ τήν
νέαν μετάβασίν του είς Γερμανιαν καί τήν έπιβληθεΐσαν αύτώ είδ:«κήν θεραπείαν παρά κοίρυφαίων καθηγητών τού 'Αμβούργου καί τοΰ Φράιμπουργκ
δεν κατώρθωσε νά άνθέξη καί ύπέκυψεν είς τό μοιραΤον έπιστρέφας πλησίον
τής οικογενείας
του έν ΠειραιεΤ. Τό δράμα αύτό
υπήρξε καταπληκτικόν.
"Ενας
εύγενικός νέος, σεμνός καί χρηστός, μέ ήθος καί άξιοπρέπειαν,
εχων τήν δυνατότητα νά άναπνυ
χθη καί έπιβληθή είς τήν Κο:νωνίαν, διά νά καταστή έντιιμος
πολίτης καί ικανός έπιστήμων «αί διά νά τι μήση
τήν οίκογένειάν
του δεν
τό
κατώρθωσε. Τά όλόδροσα νειάτα του έσβυσαν γιά πάντα. Τό
άνθισμένο αύτό λουλούδι έμαράν
θη καί έπεσεν είς τό χώμα. Καί
τώρα δέν άπο μένει παρά μιά ζ ω
ηρά άνάμνησις τού ώραίου έκεί
νου νεανίου, μέ τήν λεβέντικην
κορμοστασιάν καί την άριστοκραπκήν έμφάνισιν, τού τόσον
άξισγαπήτου καί συμπαθητικού
παλληκάριού, του όποιου ή σύντομος ζωή του υπήρξεν ένα πέρασμα φωτεινού μετεώρου, λαμπερού. Γι5 αύτό κοπά τήν έπιβλητικήν κηδείιχν ή όποία τού
έγένετο είς τόν Ιερόν Ναόν τοΰ
'Αγίου Σπυρίδωνος, έν Πειραιεΐ,
δλοι έκλαυσαν καί έπόνεσαν
διότι τόσον πρόωρα έχάθηκε τό
άμοιρο αύτό παλληκάρι καί έτελείωσε τόσον σύντομα ή ζωή
του. "Εφυγε γιά πάντα άπό κοντά μας καί έπήγε νά ευρη τήν
άγαπημένην μαννούλα του διά
νά τήν συντροφεύση παντοτεινά.

Κον ΙΩΑΝΝΗΝ ΖΑΝΤΙΩΤΗΝ
είς Μιττάγονγκ Αύστραλιας. Συν;
δρομαί σεις έλήφθησοον. μέσω του
άγαπητού μας φίλου κ. Κοσμά
Καοαβουσάνο υ .
Εύχοριστουμεν
θερμότατα.
Κον ΣΠΥΡΟΝ Ν. ΦΑΤΣΕΑΝ
είς Νέαν Ύόρκην 'Αμερικής,: 'Επιστολή καί συνΟρομαί σας έληΦθησαν. Σας εύχειριστούμεν θερμότατα σάς εύχόμεθα οίκογενειακήν
•πρόοδον καί σάς άναμένομε το
ταχύτερον. •> "Ενας Σεπτέμβριος
στό ά^έχοοστο Μελιδόνι μέ τά
κρύα σύκα. τά άφθονα όρτύκια,
καί τά λαχταριστά φαγκροπουλα
πού... διά παντός τρόπου θα ψα·
ρεύωμεν έν άφθονία. ισοδυναμεί Ινας τέτοιος Σεπτέμβριος, με έναν χρόνο στον παράδεισο. "Ελα,
λοιπόν, άγαπητέ
έξάδελφε και
δλαστήμα με. Φερε μαζί σου και
μερικά ρέμιγκτον ή σουττερπες και
Ϊ5αναβλαστήμα μ«. "Αποί; και θα
ευρίσκεσαι μέσα εις,, τόν παράδεισο ν. δεν υπάρχει φόβος νά καλασθής. Λοιπόν άναμένομεν.
"Ας είναι αιωνία ή μνήμη σου
Κον ΘΕΟΔΩΡΟΝ καί κ. ΦΑΝ Η Ν καί έλαφρσν τό χώμα πού σέ
ΚΑΣΤΡΙ ΣΟΥ είς Ροκάμπτον (Αύ- σκεπάζει πολύκλαυστε άγαπηστοαλίιας: Θερμότατα σάς ενχα- τέ άνηψιέ Μηνά.
ριστοΰμ« δι' επιστολή ν και κολαΘΕΟΔ. I. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ
κευτικά ς έκφράσεις σας σχετικώς
μέ τό ταπεινόν μας έργον ώς και
διά τήν συμβολήν σας. εις τό έρ- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΑΒΑΣΑΡΟΣ
γον αυτό. Μέ τήν βοήθειαν των
Άπεβίωσεν είς Τραβασαριάγραμμών σαις αίσθανόμεθα άδιαταρακτον έπαφήν μέ τήν άκμαίαν νικα καί έκηδεύθη άπό τόν ιερόν
ναόν τής 'Αγίας Ειρήνης, ό
τά φρονήματα καί φιλτάτην μας
παροικίαν Ροκάμπτον, καί είναι Θεόδωρος Εμμανουήλ Τραβασά
αύτο πρόσθετος λόγος διά νά σας ρος, έτών 81. Ό μεταστάς έχαιείμεθα ευγνώμονες. Πολλοί έξεπλά ρε πολλής έκτιμήσεως διά τάς
γησαν μέ τήν διαπίστωσιν # δτι χριστιανικός καί άνθρωπιστικάς
υπάρχει καί φωνασκείς σύμφωνα μέ τήν φύσιν του. Μά διοττϊ ή άρετάς του. Ή τ ο πρότυπον ένεκπληξις; Τό κακό σκυλί φόφο δεν τιμου οίκογενειάρχου, διαθέσαν€χει, ώς £λεγον καί οΐ... άρχαιοι τος δλας τάς δυνάμεις του διά
ήμών πρόγονοι.
νά άναδειξη χρηστήν οίκογένει—Κον ΘΕΟΔΩΡΟΝ Γ. ΒΕΝΕ- άν, ήτο φίλεργος, πρόθυμος, τέΡΗΝ, είς Νέαν Ύόρκην 'Αμερι- λειον υπόδειγμα άνθρωπου άκής: Συνδρομή σας έλήΦθη μέσω γαθοΰ. Πρός τήν σύζυγόν του
τού φιλτάτου μας κ. Βασιλείου Μαρίαν, τόν υίόν του 'ΕμμανουΒρ.
Κασιμάτη. Ευχάριστου μεν ήλ, τάς θυγατέρας του Κατίναν
θερμώς.
Σωτηίρη Δευτερεύου, ^ ΒασιλιΚον ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΒΡ. ΚΑΣΙ- κούλαν Γ. Κασιμάτη καί Έριφύλ
ΜΑΤΗΝ, είς Νέαν Ύόρκην 'Αμε- λην 'Ανδρέου Τραβασάρου, καρικής: Θερμότατα σάς εύχαρι- θώς καί πρός τους λοιπούς συγστούμεν διά τήν έπιστολήν καί γενείς του έκφράζομεν
θερμά
τήν συνδρομήν σας, καί σάς εύχόrnfáa ύγείάν καί οίκογενειακήν πρό- συλλυπητήρια.
οδον. Ai διαδόσεις περί έπικειμένης άφίϋβώς σας όργιάζουν. Θά
είμεθα πολύ χαρούμενοι έάν τις
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΥΡΟΣ
έπιβεβοιιώσετε. Μέ τόν Κυριάκο
καί τόν Θόδωρο σάς άναμένω ένΆπεβίωσεν είς Μητάτα καί
τός τού καλοκαιριού. Δολλάρια έ- έκηδεύθη έκ τοΰ Ιερού ναού τής
χετε μπόλικα μέ τήν έντιμη έρ- 'Αγίας Τριάδος ό Θεόδωρος Φυγοοσίσί σας. Μή χάνετε καιοόν. ρός, έτών 75.
'Ελάτε καί λίγο εις τήν πατρίδα
*0 μεταστάς διεκρίνετο διά
τήν όποίαν τόσον τιμάτε καί πού
τόσον σάς λαχταρά. Δέν θά με- τήν καλωσυνην του, τήν εύγένειτανοήσατε.
αν τής ψυχής του, τά άγνά παΕίς
Κον ΝΙιΚΟΛΑΟΝ ΒΕΝΑΡΔΟΝ τριωτικά του αισθήματα.
είς Γιοχάννεσμπουργκ Νοτίου 'Α- παιδικήν ήλικίαν είχε μεταναφρικής:
Επιστολή σας έλήΦθη στεύσει είς Άμερικην, έργασθέϊς
καί σάς ευχάριστου μεν δια τά χα- κατά τό πλείστον είς τήν Καλιρούμενα νέα σας. Δέν σάς άφορα φόρνιαν, δπου καί έξετιμάτο άτό δημοσίευμα έκεΐνο. Ήμεΐς εί- πό δλους, διά τήν είλικρίνειαν
μεθα χρεώσται σας. Άπό δλα τά
σημεία τής υδρογείου έρχονται καί τόν πράον χαροοκτήρα του.
άοκετοί Φίλοι. Πότε θά έλθη καί Νοσταλγός τής πατρίδος έπαή Ιδική σας σειρά; "Οταν θά ά- νήλθε προ δεκαετίας και έγκανοομένουν τά θηρία;
τεστάθη είς τό άγαπημένο του
χωριό, τά Μητάτα; δπου καί άπέβη παράγων χρήσιμος.
Πρός τόν φίλτατόν μας άδελφόν του Ίωάννην Φυρόν, πρός
τάς άδελφάς καί λοιπούς συγγενείς του έκφράζομεν
θερμά
συλλυπητήρια. Ό θεάς νά τόν
άναπαύση.

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΗΝΑΣ MIX. ΒΟΥΡΤΙΗΣ
"Ενα παλληκάρι είς τό άνθος τής ήλικίας του, τών 2 6 έτών, άπεβίωσε τόν παρελθόντα
μήνα Μάϊον είς τόν Πειραιά. Ό
Μηνάς Μιχαήλ Βουρτσης, τέκινον
τών Μιχαήλ και Ματ ίνας, τό^ γένος 'Ιωάννου Μ. Άρχοντούλη,
της γνωστής Κυθηραϊκής Οικογενείας του Πειραιώς. Γεμάτος
χαρά καί ένθουσιασμόν μετέβη
είς τό Γκράτς τής Αύστρίας και
ένεγράφη είς τήν Σχολήν Μηχανολόγων - 'Ηλεκτρολόγων τού
αυτόθι Πολυτεχνείου, άφού έν
τώ μεταξύ έφοίτησεν είς τό έν
Μονάχω τής Γερμανίας 'Ινστιτούτων Γκαίτε. Βάσκανος; όμως,
μοιρά τού διέκοψε τήν πρός τάς
σπουδάς έφεσίν του καί τόν έξηνάγκασε νά έπανέλθη είς τήν
Ελλάδα διά νά άναζητήση τά
μέσα θεραπείας έκ τού άνιάτου
νοσήματος έκ τού όποιου έπα-

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Φ Α Ω PIA
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

ΑΛΕΞ. MIΧΑΛΑΚΑΚΗΣ (ΠΟΤΑΜΟΣ)

ΠΕΝΘΗ
'Απεβίωσαν είς Πειραιά ό Διονύσιος Κουτσουρόπουλος έτών 60
καί Α Κατ ί να Ποτπακώστα έτών
78. Ό πρώτος ήτο σύζυγος 'Αντί κυθηρίας τό γένος Γαλανάκη.
Ή δευτέρα ήτο Άντικυθηοία τό
γένος Χαρχαλάκη.
Πρός τούς οικείους τών μεταστάντων έκφράζομεν θερμά συλλυπητήρια.
Ν. Β.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Πρωτοβουλία καί Φροντίδι της
Εκκλησιαστικής 'Επιτροπής Καρ
βουνάδων, έτελέσθη τήν ί2 'Ιουνίου είς τόν Ιερόν ναόν "Αγίου
Γεωργίου μνημόσυνον, ύπέρ άνάπαύσεως τών ψυχών ' I ωάννου Γεωργίου Κασιμάτη ή Καλούλα καί
Μαρίας Ν ι κ. Λουράντου ή Καλησπέρη. οΐτινες
άπεβίωσαν είς
Νέαν Ύόρκην 'Αμερικής προήρχοντο δέ έκ του χωρίου Καρβουνάδες.
Κατά τήν έπι μνημόσυνον δέησιν παρέστη πλήθος κόσμου καί
οΙ_ συγγενείς τών μεταστάντων έκ
τών χωρίων Καρβουνάδες. Κεραμουτό καί Φατσάδικα.
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ
Πρός την άνατιτητήν μας οίκογένειάν
'Αντωνίου καί Χρυσής
Βάρδα έκ τού χωρίου Τραβασαοιάνικα, τήν δεινώς πληγεΐσαν διά τού
θανάτου τοΰ μονάκριβου άγαπημένου υίοΰ των Γεωργίου, έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια καί
εύχόμεθα δι' αύτήν τήν έξ "Υιί>ους
παοηΥΟΡίαν.
Οίκογέν«ια Δ,Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΓΕΩΡΓίΟΣ ΑΝΤ.

ΒΑΡΔ^

Ή κοινωνία τής κοινο^.
Λειβαδίου καί άλλοι
θμοι συμπατριώται έξ
ν,ισου, συνώδευσαν έν σ ^ ^
ψυχής εις τόν πρόωρον
του, τόν μαθητήν τής
,.
μνασιακής τάςεως ΓεώρΥ'°ν
τωνίου Βάρδαν, έτών 14,
ώσαντα έξ άνιάτου άσθενει» ,
τό Γενικόν Τριφύλλειο Ν^^·
μεΐον. Τό άτυχο παιδί, Π ^
νεια τοΰ όποιου έξεδηλωσΠ ^
μηνός μέ πόνον είς τήν ^ ^
κήν χώραν, εισήχθη ττρο; ^
λείαν είς τό Νοσοκομεΐον ^
ρων, μέ συμπτώματα ά π ^ ^ ,ν
από σκωληκοειδίτιδα. ' Ρ «ίπεβλήθη είς έγχείρησιν ο τ ε ,
πιστώθη ή τρομερά του
κατά τής οποίας έπάλαισ®' λ
συγκινούσαν στοργήν οί
τοΰ νοσοκομείου, όλον το
σωπικόν του καί αύτη η ^ιο
σις. Τού παρεσχέθη κάθε
πίνη βοήθεια. "I ηλεγραΦ1^,«'
ζητήθη καί άεροπορι κώς
$:
αιμα προς μετάγγισιν ε ^ , ^
χετοί ανθρωπισταί
προ^ϊ.;
αυθόρμητοι αιμοόόται τον· ^
στυχώς, παρά ταύτα, *σι V
ούδεν ημεληθη έξ όσων π™
ναγκη νά γίνουν, τό μοιρ®'^
πήλθ&/ τήν 1 Οην τρέχοντος φ ·
νά βυθίση είς ανέκφραστο^
ψιν τούς γονείς του, τήν
;
Φ ην του, τούς συγγενείς ^
ν
τούς συμμαθητας του, ρλη ,
κοινωνίαν τής περιφερείσζ- ^¡,1
ποία μέ άληθινην άγωνίσν ...;
ρηκολούθησε
έπί είκοσι
•
ρας τήν πάλην του μέ τόν
ι
τον. Έ κ τοΰ νοσοκομείου.
τ
0
εξέπνευσειν, διεκομίσθη . ¿ί
χες παιδίον είς το πατρ"^ ¿,!
σπίτι, εις ΤραβασαριάνίκΛ^;
που έξετυλίχθησαν στταρ^^. \
σκηναί πόνου άπό τούς
γορήτους γονείς του ' ^ ¿ Ζ ΰ'
και Χρυσούλαν Βάρδα,
δελφήν του Εύφροσυνην κσι ^
λοιπούς συγγενείς καί Χ ^ .
νούς πού δλοι τό ύπερΠΥ.® $
Ή κηδεία του έγένετο ε'ν^,
ιερόν ναόν τής 'Αγίας , ^ ' ^ ·
καί ήτο πρωτοφανές εις
τό πλήθος πού παρέστη
τήτΛ 'Επικήδειους λόγους
νησαν, ό Μητροπολίτης
κ. κ. Μελέτιος, ό λ ο γ ο τ έ χ ^
Σοφοκλής Κάλούτσης, ο '"^ό
κ. 'Ανδρέας Καλλίγερος
συμμαθητής
του
'Εμ^0^
Άντ. Τζάννες, έξάραντες ^ $
λόν χαρακτήρα, τά ε ύ Υ ε ^ ^
σθήματα, τα άπειρα
τά όποια διέκρινον τόν
^ ,
παιδίον, πού τόσον
¿·
καί τόσον σκληρά άνηΡ'Π'σ^.^
πό τάς άγκάλας τών προ<^\ $
του γονέων, ώστε είς
ψ
άνεζήτει κανείς δι' αύτουί'
γους παρηγορίας.
^ φ
Μετέχοντες όλοψύχως
$
κογενειακής συμφοράς
#
Φράζομεν πρός τούς Υ ονει ^ι£?
αδελφήν καί λοιπούς ο ^ ^ ι τ
του τά θερμότερα συΜ^ ¿ί
ριά μας καί έπικαλούμ®^
αύτούς ηγν έξ "Υψους ^
ρίαν.
Ι. Γ. ΤΡΑΒΛΣΑ^
Π.

ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟ*

Πλήρης ήμερων
fW
είς Χαλάνδρι 'Αθηνών, ο < ^
γιώτης 'Ανδρέου ΜεγσΑ^.^
μος, έτών 100. Ό μ ^ Γ ν<'
•κατήγετο άπό τό Λ ε ι ^ ^ ' £
ώτατος δμως έγκαΓτεστ^'.^δ'
Ποταμόν. άπου καί έσταο' ,μί
μησεν, άσκών
τό έτποΟ^,^·.
κ Ρ ε Ρ $
τού έμπορου καί
'Ητο έργατικώτατος^ " "
τόν χαρακτήρα, γεμάτο; J^)νειαν καί καλωσύνην.
μένος άπό άνταξίαν avUrt^w
δημιούργησε
πολυμελε·7! $
οίκογένειάν, έδωκεν είς Ä Φ
κνα του δλα τά έφόδισ
αντεπεξέλθουν cíc τόν 0 7 ^

τής ζωής καί νά κοττ^Λ^;
έπιζηλον θέσιν είς την
ραΐ'κήν koi\<covíxd(¡v, άνοκ>ε ^
είς άξιον και στοργικ®1' ¿t^
νενειάρχην. Ά π ό πολΜ>ν
εΐχεν άιτοσυρθή άπό
σίαν καί μαζί μέ τήν ? > ¡ $ : .
του έγκοττεστάθη είς r a ^ u f
νας πλησίον τών υιών
όποιοι περιέβαλαν αύτον|*Λ $
θε στοργήν καί περίιτο ι ^ ¡ g ^ f
άξιοι συνεχισταί τού Λ · iff
του παραδείγματος.
^ ν nK
δράσιν του, τήν άπέρσντο^ί
λωσύνην του, τά
XPJ^I'y^3
και
φιλάνθρωπα
του.
έξετιμάτο ό ά ε ι μ ^ / /
συμπατριώτης άπό την_
νίαν καί ή είδησις του<σα^)γ(ί·
του προεκάλεσεν πολλής
νησιν. Ή κηδεία του
πάνδημος καί ,μέ
έκδηΑ^- ^ ι
βαθύτατης λύπης,
στέφανοι καί εύοσμα
<fi'
τετέθησαν έπί τής οοΡ°
του.
¿¡ο
Πρός τήν σύζυγόν τ
Σταματίναν Π. Μεγαλοο' μ£ίί
μου, πρός τούς φιλτάτο^ ¡βυίούς του κ.κ. Ζαχαρία '¡ψ?
γαλοικονάμον έμπορον»
fytr
νίδαν Π. Μεγαλοοικονομρ^ο'
ιμήχανον, Άνδρέαν
οιικονόμον καί Τόσον f · · ^ '
λοοικονόμον πρός τάς, ^
^
ρας του κυρίας Κ α λ λ ι ο ^ μ ^ '
λαουνη, 'Ελένην Πέπττοί.
¿L·
άνθην Σταφυλίδου,
'Αθήνας -καί Πολυτίμην V ^ f
ουση, εις Γούλσγκονγκ
λίας, προς τόν έν ΠοτσW^fV
μένοντα άδελφόν του ,
μας κ. Στέλιον Α. Μεν^λ^
νόμου .καθώς καί προς
πους συγγενείς του ζΖΪ^Ρ1
ιμεν θερμότατα ,σύλλι^Ι,.
Ό Θεός νά τόν άναπ-σ^'^·

ΚΩΝΣΤ. ΣΤ. Π Α Ν Α Ρ ^
I
Άπεβίωσεν είς · --

Κωνσταντίνος Στ.
Π0^
έτών 4 7 .
Ό έκλιπών κατήγετο £ ί^
ταμοΰ καί διεκρίνετο
&
ικαιλωσύνην, την εύγενε'^Υ.
τάς σπανίας αλλας άρε^^ν \
Ό θάνατος του είς
λιικίαν, προελθών άιτο ^ Φ
κόν \όσημα, ττροεκαΜ^. ^
γάλην λυπην δχι μόνον
ρ.
οικείους καί συγγενείς
λά καί είς δλους τους
μους του. Ή -κηδεία τ ο ^ ^
το μέ έκδηλώσεις
^^¿Φ^
θλίψεως καί πολλοίς
^
κατετέθησαν έπί τής
,
του.
.
^
Προς τήν σύζυγόν, τ »
καί τούς συγγενείς του, ^ρ^
στάντος, ιδιαιτέρως „
1°:
τόν Φίλτατόν ,μας ά δ ε λ ^ > ^
ικ. Παναγιώτην Στ. Π ο " « « ^
έκφράζομεν θ ε ρ μ ό τ α τ α ^
πητήρια. Ό θεός να ^
,
παύση.
Η·^

«ΚΥΘΗΡΑΤΚΗ

Τ Τ Α Σ Χ Α ΕΙΣ Τ Ο Τ Σ Ι Ρ Ι Γ Ο

«ΚΥΘΗΡΑ ΓΚΗ Δ Ρ Α Σ I Σ »
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΤΚΟΥ ΛΑΟΥ

•
ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΕΚ ΤΗΣ 1ης ΣΕΛΙΔΟΣ
ως Ναό, εύλαβικό προσκύνημα
των χριστιανών.
_ Εΐναι στιγμές πού ό νοΟς πεΤΙΜΗ ΦΥΛΑΟΥ ΔΡΑΧ. 1.50
τά και ή ψυχή έξαγνίζεται και
παίρνει ςα»νείδησι τής σμικρότη
Ρρ0ΐ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜ. 'Αιπλαί wooi συστιημέν«ιι èrriτος τοΰ άνθρωπου έμπρος στο
Εσωτερικοί;
δρχ. 60 στηςίλαϊ &έον νά άττοΛυνωντοι :
θεΐο.
'Αμαρικης
$
8
ΙΩΑιΝ'ΝΒΝ Σ. ΚΑ ΣI ΜΑΤΗΝ
Ξεφεύγει άπό τά άνθρώπινα
και γαληνεμένη υστέρα γυρνά
^τραΛίας-Άφ.ρ:κης £ 2V¡
Διεξαιμιπνης 17, Π. φάληρον
στην πραγματικότητα γιά νά άναλάβη τό βάρος τών φροντίδων
τής ζωής ανανεωμένη στο βάπτισμα της πίστεως και τής λατρείας. Εγκαταλείψαμε τους
'Αγίους τόπους και έπεσκέφθημεν άπό κοντά τό πανέμορφο
Καψάλι. Τά σπίτια του χτισμένα γύρω - γύρω στό όμορφο λιμανάκι τοΰ όποιου ή παραλία
αλλού είναι στολισμένη μέ κάτασπρα σάν τό χιόνι βοτσαλάκια και άλλοΰ με βελούδινη ψιλή άμμο αυξάνουν τον τόνο
. Καθώς πληροφορούμεθα, μία άπό τάς διαπιστώσεις εις τάς τής φυσικής όμορφιάς του. Και
κατέληγε ν ό διακεκριμένος 'Ολλανδός μηχανικός κ. Κόξ- έόω άόικα προσπάθεΐς νά βρής
σχέσει μέ τά μειονεκτήματα της νήσου μας, είναι και ή μιά έξαίρεσι στους ευγενείς και
ρ'οτωσις, οτι ή νήσος στερείται έπαρκων υδάτων. Πράγματι, φιλόξενους κατοίκους του και
,^άρχουσαι πηγαί και όλίγαι είναι και πτωχαί εις άπόδο- σοΰρχεται στο νοΰ ή σκέψις: Μά
Ρ; τά δέ ύδατα.. και τά Αναβλύζοντα άκόμη άπό την γήν, ώς δεν υπάρχει λοιπόν ένας κακός
?*» τοΰ Μυλοποτάμου, των Μητάτων, του Καραβά και άλλα^ Ί σιριγώτης;
Μέ λύπη έγκατοελείψαμε τό
^αΰτά άκόμη είναι ύδατα έπιφανείας, δεν είναι πραγμοττικαι
Καψάλι μας, γιατί έπρεπε νά έ3 *(ι; Ε
ΖΓI . αύτήν»
SK.HI Γ
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την διαπίστωσιν
και
"Ελληνες
^όγοι και γεωλόγοι, οί όποιο» με.οΐιμνη του άειμνήστου οου- πισκεφθοΰμε φιλικές οικογένει. Ιωάννου Κοντολέοντος ιτεριηγήθησαν πρός τούτο τά Κύ- ες στά Φράτσια και έν συνεχεία
ετει 1954 και 1955* ώς εδημοσιεύσαμεν τότε, δι' δ και στον «Παράδεισο» όπως είπαμε
^«"ώθη ή διενέργεια γεωτρήσεων, τάς όποιας έζήτουν οί κά- τοΰ Τσιρίγου — τον Μυλοπό°ι> νά γίνουν. Προς βελτίωσιν της καταστάσεως αΰτης, ή ό- ταμο μέ τά τρεχούμενα νερά —:
^ εμποδίζει κάθε άξιόλογον ποραγωγικήν πρωτοβουλίας εις είναι ένα άπό τά λίγα μέρη τοΰ
της οικονομίας της νήσου ρας, ό ^μηχανικός κ. Κοξμα νησιού πού έχει τρεχούμενο νε^ιθεται, ώς πληροφορούμεθα, να έπιδιωξη την κατασκευήν ρό. Τά περίφημα πλατάνια γύί^Υμάτων, οττου ή μορφολογία τοΟ έδάφους προσφέρεται δια ρω άπό τις πηγές είναι βαθύ|Ρομο"ϊα έργα, τοιαύτα δέ σημεία υπάρχουν -πολλά εις τό νη- σκια. Ή δροσιά τους κάνει νά
' Λ0,ουτοτί>όπως τό νερό της βροχής δεν θά σχηματίζη πλέον ξεχνούν οί έργατικοϊ κάτοικοι
ί^αρρους νά χάνεται είς την θάλασσαν, άλλά θά σχηματίζη τους κόπους της σκληρής δουΚαι διτου μεν τό ύπέδαφοο είναι άργιλλώδες θά συγκρα- λειάς των.
Φαίνεται πώς ή_ συναυλία τοΰ
και θά προσφέρεται διά την αοδευσιν των πλησίον τοΟ
^Ματος περιοχών. "Οπου τό υπέδαφος είναι οταθρόν και άμ- τρεχούμενου νερού μέ τό γλυκό
θά διαρρέη έντός αύτού. 'Αλλά και είς την δειττέοαν αύ- θόρυβο πού κάνουν τά φύλλα
ΤΓερί-ΓΓτωσϊν κατά τον κ. Κόξμα, και όταν δηλαδή διαρρέη τών πλατανιών άπό τό δροσερό
τοΟ έδάφους.. χορϊς να συγκρατήται είς λίμνην, πάλιν θά άεράκι έχουν κάνει τις καρδιές
τών Μίυλοποταμιτών μεταξωτές
ϊ5ι εύεργετικόν διά τον τόπον. Διότι δεν θά χαθή είς τήν θάάλλά θά άπορροφηθή άπό τό έδαφος, θά εύνοηση την γιατί συγκινούνται και μέ τό
Γ*®τ»ΐσιν
νύοω περιοχής ή κάπου θά ξεσπάση ύπό μορφήν άπλό καλημέρα πού θά τούς πής
!γ,Πς. Δεν θά πάη έξ όλοκλήρου χαμένο. "Οπως δήποτε θά ώ- και άφήνουν νά ξεχυθη ό ωκεαΔεν έ'χοαεν κανένα λογον νά άμφιβάλλομεν είς την όο- νός τής καλωσύνης των και τής
τών άπόψεων τοΟ διακεκριμένου μηχανικού, όστις όμιλεΐ άνωτερότητός των. Μέ συγκίνησι
μακοας πείοας πεοι τά τοιαύτα ζητήματα. 'Αλλά διά πήρα στά χέρια μου τά άνθη
' «τιτυχη ό κ. Κόξμα τους ώραίους και θεαρέστους σκοπούς πού μας προσέφεραν καλοί φί;
είναι άνάνκη νά τύχη άμερίστου της συνδρομής τοΟ Κυθη- λοι και συγγενείς τών κουμπά
.«οΟ λαού. Είναι άλλως τε καθήκον δλων μας να συνεργασθώ- ρων μας. Τά πιστεύω δείγματα
^ ,*αί νά συνδράαωμΓν τό £ργον, άφοΟ δλα γίνονται διά τό τής άγνάτητος τοΰ ψυχικοΰ των
*αν μας καλόν. Δεν άμφιβάλλομεν δτι δλοι οί Κυθήριοι, ατο- κόσμου.
Παραμονή τής μεταβάσεώς
?·κ«ι οργανώσεις, θά πράξουν τό καθήκον των. "Ολοι πρέπει
μας στά Φριλιγκιάνικα γιά τό
^νεργασθουν μαζί του.
μεγάλο μας προορισμό και πρέ
πει νά άφίσώμε τόν Παράδεισο
ΔΙ
ΔΙΑΤΑΓΑΙ
μας γιά νά σηκωθούμε πρωί ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΜΟΔΗΝ
πρωί.
ΤΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
¿οηοδουλία
προοδευτικών
Πάλι τό άγαπημένο μας Αει^νόντων έκ τών χωρίων Φα
^ Έπικαλούμεθα τήν προσο- βάδι μας ύπεδέχθη στοργικά.
^ κ α , Κοντολιάνικα, Κέρα- χήν τών έν τή νήσω άναγνω- Παρά
τό πλούσιον δείπνον τού
μο, Καρόουνοώες και άλλων στών μας, έπί τών διαταγών κουμπάρου
μας τού Πάνου πε^«οάλλονται ένεργειαι
5ιά της Νομαρχίας
'Αττικής έν ράσαμε τη βραδυά μας λιτότατα
V κατασκευήν αμαξιτής όδου σχέσει <μέ τάς πυρκαϊάς αί όέπρόδιότι
—
όπως
είπαμε
££ την περιοχην ΜοΟης της ποίαι κατά τό παρελθόν προεκειτο την έπομένη νά μετ<αλά^'Φερειας I Ιαλαιοπαλεως. Αϋ κάλεσαν πολλές ζημίας
και
I ^ελεταται νά γίνη 6ιά δια- έξηφάνισαν την χλωρίδα είς βωμε. Λίαν πρωΐ τηιν Τετάρτη
^Τυνσεως και μιικρών παραλ μεγάλας έκτάσεις τής νήσου, νά μας στά Φριλιγκιάνικα, όπου
^ ^ τοΰ υπάρχοντος δατού άποτεφρωσασαι και πολυάρι- είχεν ήδη άρχίσει ή Θεία Λειόστις ώπο τοΰ ναοΰ της θμα καρποφόρα δένδρα. Τούτο τουργία. Δέν θυμάμαι σ' όλη
, Κυριακής 'Αλεςοτ/δρα- δεν θά γίνη πλέον άνεκτόν και μου τη ζωή νά μοΰ συνέβη δ /τι
ένοιωσα άντικρύζοντας τή ΣεΜέσω των περιοχών 'Ακο
τυχόν έκ προθέσεως ή έξ ά- πτή εικόνα της Μεγαλόχαρης
3 Τ ρα, Μπαγκουρια. Κάψκε- οί
μελείας
ύπεύθυνο»
θά
υποστούν
άφ' ένός και άφ' έτέρου ήκουα
¿', Κυλήθρα και Μάνδρες κάνά έκφωνή τό
μ ν ε ι εις "Αιγιον Μηνάν τη; βαρείας κυρώσεις, ώς προβλέ- τόν λειτουργόν
πουν οί νόμοι. Πέραν αύτών, ή
Μόδης.
Ή ^ινμασία βόσκησις κτηνών είς τους έν «Μετά φόβου Θεού Πίστεως και
•ι «Ρομου αύτοΰ είναι μεγάλη λόγω έκτάσεις θά είναι άπη- άγάπης προσέλθετε». Μέ βουΙ^1 θά όιευκολύνη τήν μεταβα γορευμένη διά μακρόν χρονι- βούς λυγμούς βγήκε άπό τά βάπεριοχάς μέ έκιεταμέ- κόν διάστημα, πράγμα τό όποΐ θη τής ψυχής μου ένα θερμό ευΑ ελαιώνας, και άλλαι. έπιδε- ον θά άττοοή και αύτό είς βά- χαριστώ προς 'Εκείνην πού μάς
μεγάλης γεωργικήΓ. κτη ρος τής οίκονομ Γας τής νήσου. ήξίωσε νά πραγματοποιήσωμε
ζ^^Φίκης και μελισσοκομικής 'Εφέτος, ^ιέ την δράσιν του Σώ τό τάξιμο πού σέ σκληρές ήμε^αλλεύσεως. Ή κατασκευή μοττος της Άγροφυλοοκής καΐ ρες δοκιμασίας όταν εύρισκόε
μουιν είς τό έξωτερικόν μέ τόν
κ ., ΡΥου δέν είναι πολύ δύέφ' όσον χρησιμοπο-.η- τήν συνδρομής τής Βασιλικής άσθενοΰντα σύζυγόν μου Γής έ^ μπολντοζα τοΰ Επαρχια- Χωροφυλακής θά είναι άρκετά ζήτησα.
Μετά την Θείαν λειτουργίαν
κ Ταμείου, καίτοι Τϋ μήκος δύσκολον νά μείνουν άφανεϊς
α ,°λης όδοΰ θά έγγιςη τά 5 οί δράσται τοιούτων άδικημά- όλο τό χωριό εύρέθη στον περίτων,
ώς
συνέβαινε
κατά
τό
α
Γ. ^ετρα άπό 'Αγίας Κυριαβολο της έκκλησίας και έτσι άφ'
Εάν οί πολυάριθμοι ίδιο- παρελθόν. Είναι λοιπόν συμφέ ού έναν - έναν τούς χαιρετίσαρον
δι'
δλους
ή
τήρησις
των
•με κακοκαρδίζοντας πολλούς
«ι ·λ·» Τ " ν ¿>"ττοιων α<ι »δ Οντη-

Ai άποψης μας
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ

θά άξιοποιηθοΰν μέ τήν
^^κευήν του έν λόγν) δρόεπιδείξουν τήν
δέουσαν
'^νόησιν και βοηθήσουν είτε
(^ομικώς- είτε διά της προ¡τ^ής έργασίαο των, μικρά
φ ^ σ ι ς τοΰ πάντοτε
βοη-

θός

Νομαρχιακού Ταμείου

^ ν α ι άρκετή διά νά ψέρα το
5?°υμενον άποτέλεσμα. Αυτέ
. ,εύχόμεθα νά συμδή διότι
^Οδος δι' δλην τήν νΓκτον θά
σηιμαντικόν

ΗΑΓΚΗ
κατανοηςεως
έξαιρέση κάνεις τό έ¡λ^όρ,ον τού κ. Τάσου Σκορ

V

ΧώΡ0™/ τ*0*1

ΊΓ ά-

όγάςει ασπροπρόσωπο
ή, ^σι μάς είς τα όμματα
{' ξένων πού τό έπισκεπτο3/ είναι γεγονός ότι μία
νοιντική έΛλειψις τού τόπου
¡{Λ ε^<χι ή άπουσια έστιατο\ ν είς τά κεντρίκώτερα χω^ "ϊου. "Ετσι καθε φορά πού
Ι ^τρέφουν ξένοι άπό τό νη' «φου εγκωμιάσουν τόν το^ ως φιλόξενον, ώραίον, με
ψεύτικα τοπία και λοιπά
'«φέροντα,^ θά καταλήξουν
^ Ροιως, και είς τήν διαπίότι παρ' ολα ταύτα
φαγητό τήν^ πέρασαν
,^Ορτιατικά». Και τούτο δι, είς τά περισσότερα χωρία
» όέν ύπάρχει έστιατόριον
άν ΰπαρχη, λειτουργεί
^ α τρόπον πρωτόγονον. Τουι
ήΧστσν διά τήν θερινήν έποπού ή κίνησις τών ξένων
ζωηρά, θα έπρεπε κάτι
ξι^αλόν νά όργανωθή προς
{¡/"ΐρετησιν αύτών και προς
^Ίρέτησιν τών συμφερό,^,τοΰ τόπου. Δέν έννοούμεν
^ ' « ς πολυτελή έστιατόρια.
απλό και προ παντός
,Γ;αΡο θά ήτο και εύκολον και
™ετόν διά νά κάνη τους ξέΛ μας ευχαριστημένους και
0 τής άποψεως αύτής.
0 ε

1ΡΑζΙΣ

ΚΑΚΗ
^Λ'πάρχουν πρόσωπα τά όδια τον ένα ή τόν άλλον
^Υον, δέν έπιθυμουν νά .μετάείς τους κοπους και τάς
διά τήν έκτέλεσιν κοι
¡βέλους τίνος έργου. Είναι
,^ιωμα ένός έκάστου νά
;Γ'νη τήν χρησιμότητα κάθε
^^ κ α ι να λαμβάνη στάσιν
^Ργασίας προς έκτέλεσιν
ή νά μένη άδιάφορος.
είναι όμως δικαίωμα κα(Λ0(ϊ νά διαβαλλη τό έργον
!οβ
διεγείρη έναντίον αύίν Κ«1 έκεινους οί όποιοι θά
τήν διάθεσιν νά τό συν|«μουν ^ νά τό έκτελέσουν.
1
. «ν κανείς^ έχη λόχους νά κρί
:|.®τι τ© ύπό μελέτι^ν έργον,
άσκοπον ή έπιζημίον, εί. ' δικαίωμά του, ίσως και
¡Γ^κον του, νά τό κατηγορή
(Κοσία άνοπττύσσων τάς γνώΟ του. "Οσάκις όμως ή άντίπρος μίαν προσπαθειαν,
^εκφράζεται δημοσία, άλλά
τούτο συνιστά
κακιΤ'ν κ<χί άξιοκατάκρι1>ΐν
άς τό έχουν ύπ* όοι συμπατριώται και δς ά[?*εύγουν νά ύποσκάπτουν τά
τών άλλων, διότι παρακ^Τουν διά τών τοιούτων έ^Υειών των καΐ τά ίδια αΰσυμφέροντα, καϊ τήν έν
ν*1 πρόοοσν τής νήσου.

ΔΡΑΣΙΣ»

γιατί δεν είχαμε καιρό νά τούς
έπισκεφθοΰμε σπίτια τους. "Επρεπε νά πάμε στά Λογοθετιάνικα στό όμορφο χωριό πού είδε τό φως ό πατέρας τής μητέρας μου. "Επρεπε νά προσκυνήσωμε τ*ό χώμα πού είχε πατήσει, πού είχε παίξει
και πού
τούχε χαρίσει τις πρώτες χαρές τής ζωής τού παπποΰ μου.
Πόση χαρά ένοιωσε ή γράφουσα όταν είδε τούς ένοατομείναντας έκ ,τής οικογενείας Σοφίων συγγενείς της! 'Ιδιαίτερη
συγκίνησι μέ συνεκλόνισε γιατί
πατούσα τό χώμα τοΰ χωριού
τής μητέρας μου κι' άφησα τήν
ψυχήν μου νά πετάξη σΤό παρελθόν έκείνο εις τό όποίον όΦείλω τήν ύπαρξί μου.
Άλλά καιρός γιά τήν έπιστροφή. Οί φίλοι μάς περίμεναν στην Πανέμορφη Καρβουνάδα πού σφύζει σάν κυψέλη άπό
τό έμπόριο και τήν έργατικότητα τών κατοίκων της. Οί άδελφοί Λεοντσίνη είναι ή ψυχή τοΰ
έμπαρίου τής
Καρβουνάδας.
Νέοι, ευγενείς και άκούραστοι
κατώρθωσ<χν νά κάνουν τό χωριό τους κέντρο έμπορικό μέ έξαγωγές όλων τών προϊόντων
τού νησιού. Μπράβο τους.
Σ τήν πλατεία μόλις έσταμάτησε τό αύτοκίνητο
οί φίλοι
μας μάς πήγαν στό πλησιέστερο καφενείο όχι κατώτερο τοΰ
Σαγκανά τοΰ Πειραιώς άν και
τά άλλα πού εύρίσκοντο τριγύρω δέν ύπελείποντο είς εύπρέπειαν και ύστερα άπό λίγο ή οικογένεια Λεοντσίνη μάς έφιλοξένησε στό άρχοντικό της όπου ή
ευλογία τού Θεού είχε πέσει χωρίς φειδώ.
Και δέν μπορούσε νά γίνη
διαφορετικά,λάφ' ού στό άρχοντικό αύτό ζούσε ή καλοσύνη και
ή ευγένεια προσωποιημένες στην
οικοδέσποινα και τά βλαστάρια
της τό καμάρι τής Καρβουνάδας.
Αύτη τη βραδυά μάς χάρισαν
στιγμές άξέχαστες. "Ο,τι και
άν πούμε δέν θά μπορέσουμε νά
τις χρωματίσουμε.
Μέσα στην έκλεκτή μας -συντροφιά εύρήκαμε και ένα κακό
Τσιριγώτη. Τόν λένε Γιάννη Χαρατζά. Και είναι κακός γιατί
μέ την έξυπνάδα του, μέ τά άστεία του, κινδυνεύεις νά πάθη ς
έγκεφαλική συμφόρησι άπό τό
γέλιο, πού τόσο πλούσια πρόκα
λεί.
Τόν καλόν μας φίλον, πόσο
τόν άναζητοΰμε τώρα!
Σ τήν κατάλληλη ώρα ξεκινήσαμε πλέον γιά τό Λειβάδι όπου έδίδετο χορός τό βράδυ και
έπρεπε νά βρεθούμε νά καμαρώσωμε τά νειάτα και νά ιδούμε
τόν όμορφο Τσιριγώτικο.
*Ητο και αυτή μιά βραδυά άπό τις πιο όμορφες πού περάσαμε στό Τσιρίγο.
Μαζεμένο στό στενό χώρο ένός καφενείου όλο τό χωριό και
άπό τά γύρω χωριά έκλεκτοί έπισκέπται μέ τά γιορτινά τους
και μέ όρχήστ,ρα πού θά τήν
ζήλευαν τ' «'Αστέρια» τής Γλυφάδας οί λυγερές νέες και οί
λεβεντόκορμοι νέοι μάς έκαναν

νά ζησωμε άξέχαστες στιγμές.
"Ετσι έκλεισε πολύ ευχάριστα
ή ήμερα μας.
Α λ λ ά καιρός πιά γιά την έπιστροφή. 'Αποχαιρετίσαμε νοερώς δλα τά χωριά τοΰ νησιού
μέ τους τόσον φιλόξενους κατοίκους των. Είσπνέομε βαθειά τόν
άρωματισμέινο άέιρα τους μέ τή
γαλάζια διαφάνεια του και άποχαιρετούμε τους καλούς κατοίκους τού Λειδαδιού τούς ευτυχείς στην άπλότητα της άγαθωσύνης των.
Στη διέλευσί μας άπό τόν
Ποταμό ¿θεωρήσαμε καθήκον
μας νά έπισκεφθοΰμε τό έκέϊ
Τριφύλλειον Νοσοκομεΐον.
Και έδώ είναι καταφανής ή
παρουσία τού Σεδασμιωτάτου
ώς προέδρου της Διοικούσης Ε πιτροπής.
Χάρις είς τάς φροντίδας της
Επιτροπής και τού άριστου έπιστημονικού προσωπικού τό ίδρυμα δύναται νά παρέχη είς τούς
κατοίκους της νήσου νοσηλείαν.
Θά ήτο εύχής έργον ό πλουτισμός τού ίδρύματρς μέ σύγχρονον έξοπλισμόν και ή έπέκτα
σις της νοσηλείας είς περισσοτέρας ειδικότητας. Είναι τόσο
μακράν τοΰ Κ έτι/τ ρου ή νήσος
και ή άπομόνωσίς των Ιδία κατά τόν χειμώνα έχει δυσμενείς
έπιπτώσεις είς τήν ύγείαν και
την ζωήν τών κατοίκων. Μετά
περισσής συγκινήσεως φέρομεν
είς τήν μνήμην μας τήν άπώλειαν του έκλεκτού και άειμνήστου
Λεοντσίνη παρά τάς άπό μέρους
μας προσπαθεί ας διά την μεταφοράν του δι' έλικοπτέρου είς
'Αθήνας.
Τό πρόβλημα τούτο είναι καθολικών διά τήν υπαιθρον χωράν. Διά τάς νήσους όμως •προσβάλλεται
έντονώτερον άπό τό
γεγονός της πλήρους άπομονώσεώς είς ώρισμένας περιόδους
τού έτους.
Τήν σφραγίδα της ένθουσιώδους φιλοξενίας μας τήν έθεσε
έκλεκτός φίλος
μέ διαμαρτυρίαν τών ύπολοίπων είς τους όποιους ύπεσχέθημεν ότι έγγράφομεν ύποθήκην διά τό προσεχές ταξίδι μας, ό λεβέντης ναυτικός κ. Θεόδωρος Μεγαλοοικονόμου, τού όποιου ή ευγενική οικογένεια έτέθη είς συναγερμόν
πρός χάριν μας.
Άλλα όλα έχουν τέλος.
Και ή ιδική μας έπίσκεψις
έληξε μέ τήν λήξιν της Πέμπτης.
Έπεβιβάσθημεν είς τάς ό μ. μ.
και τό ταξίδι τής έπιστροφής
ήρχισε.
Συνταξίδευαν μαζυ μας αι ωραιότερες «αί εύγενέστεραι άναμνήσεις. Συνταξίδευσεν ή ψυχή τού νησιού ή όποια μας συνώόευε σέ όλες τις μονότονες ώρες μας μέχρι τού Πειραιώς.
Και ή άφιξί μας ήταν άχριβώς όπως τό ξύπνημα άπό ένα
γλυκύτατο όνειρο.^ Ριχτήκαμε
πάλι στό ρεύμα τής ζωής πού
τόσο μάς άπορροφα και τρώει
λαίμαργα τις ώρες και τις χαρές μας. Μά όταν ή κούρασι
και ή φροντίδα σημάνουν τήν
άντοχή στέλνουμε τή σκέψι «στ'
όνειρο της Λαμπρής» / πού το
ζήσαμε τόσο έντονα, τόσο άγνά
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΙ!
και ¿προσποιητά, τόσο ειλικρινά στό νησί Τής «Κυθηρίας 'ΑΕύγενεί φροντίδι τού κ. 'Ανα- φροδίτης» τό Τσιρίγο.
στασίου Κ. Κουκούλη. έγκατεστηΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ
μένου είς Μβλβούρνην τής Αυστρα-

λίας. άπεστάλησον ύπέρ τοΰ έξωραϊσμού της πλατείας Κατσουλια
ιΓΙΡΟΑΓΩιΓΑΙ
νίκων «Προβάλι». 50 λίραι Αυστραλίας προσφερθεΐσαι άπο τους
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
κάτωθι ευγενείς συμπατριωτας:
Άναστάσιον Κουκούλην 15. Καλ·
λιόπτιν ΜέΕη ΙΟ,4 'Ασπασίαν Μέτάς τελευταίως γενσμέξη 5. Παναγιώτην Κατσουλην 5. ναςΕίςπροαγωγάς
άξιωματικών
ευάγγελαν Κατσούλην 5. Μεοόττηνπρός πλήρωσιν κενών
θέσεων
Νιοτάκη 2. Κώσταν Νιοτάκην-^Ι,
εις
τό
στράτευμα,
κατόπιν
κρί5. 'Εμμανουήλ Νιοτάκαν 1. Γεωογιον Αεβαντην 1,5. Χάρην Σίμαν σεως τού 'Ανωτάτου Στρατιω1. Πάτραν Αογοθέτη 2 και Κοσμάν
προήχθησαν
Βαίιένιον 1. Πρός άτκχιντας τους τικούοί Συμβουλίου,
κάτωθι
συμπατριώται
άνωτέοω δωρητάς έκφράζομεν τας ικαί
Οεομάς εύχαριστίας τών χωρια- μας.
διαταγών τής Νομαρχίας. τά$
νών μας.
Eie άντισύνταγματάρχην ό
όπο ίας έδημοσιεύσαμεν ¿ς το
ι συμφώνως τό Νόμω:
ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΚΟΥΛΗ Σ ταγματάρχης κ. 'Ανδρέας ί.
προηχούιιενον φύλλον, και αύτό Υπεύθυνο
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΣίιΜΑΤΉΣ, Δε
ΔημοδιδάσκαΛος
Βικέτος, έκ τού Χωρίου Λειβάνα το λάβουν ίπτό σοβαράν ε- ξαμενής
17. Π. φάΛηρον. Ύπευθυ
δ:. Και είς λοχαγούς οί υποποψιν οί οτυμποττριώται τής νή- •νοζ τυπογρ.:
Άναστ. Χιατζηβοκτιλοχαγοί κ.κ. Νικόλαος Γ. ΦαΕΥΧΑΡΙΧΤΗΡΙΟΝ
σου.
λείου, Τατιαούλων 27 Ν. Σμύρνη
τσέας, έκ τού χωρίου Φαττσάδικα
και Διονύσιος Κ λ. Πετράχει
Πάντας τους μετασγόντας του
βοιρυτάτόυ . πένθους μαις έπί τω λος έκ Χώρας.
9ανάτω του προσφιλούς μας συεύχάμεθα πρός
Όλοψύχως
ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ζύγον. πατρός, πάππου και α- πάντας
και είς άνώτερα.
δελφού
ΠΑΝ. Α. ΜΕΓΑΛΟρ ΙΐΚΟΝΟΜΟΥ
ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΛΑIΓΕΡΗ
εύγοω ιστού μεν θερμώς.
Ο κ. ΓΛΥΤΙΟΣ
Ή σύζυγος Σταματίνα ΜεγαλοΑΘΗΝΑΙ
ΟΔΟΣ ΑΙΟΛΟΥ 75 — ΤΗΛΕΦ. 27-877
οικονόμου.
Τά
τέκνα,
οί
έγγοΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ
νοί;. ό άδελφός, οί λοιποί συγγενείς.
Συνεχίζων τάς προσπαθείας
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ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
"Οταν 86 φδάση f\ καλή ώρα νά πάτε κοντά c-τούς συγγενείς οας ή ατούς φίλους
• σας στήν ΑύστραλΙα - πηγαίνετε ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ! Τήν μιά μέρα Ôà φύγετε όπά τάς
Άδήνας κα! τήν μεδεπομένπ Ôà φθάσετε στήν ΑύστραλΙα ! Θά πετάξετε μέ τά
τεράστια COMET 4 - Β Ο Ε Ι Ν © 707-SUPER <5 CONSTELLATION τής QANTAS, πού τά
κυβερνούν τά σίγουρα χέρια τών πεπειραμένων Αύστραλών, καϊ δά άπολαύσετε πρίν άκόμη πατήσετε τό πόδι σας στήν véa πατρίδα - τήν θερμή φιλοξενία, τήν
πρόθυμη βοήθεια καϊ τήν συμβουλή τών Αύστραλών !

Τό μαγευτικό, όμαλό καϊ ^συχο αύτό όεροπορικό ταζίδι κοστίζει κάτι έλάχιστα πιό
πολύ άπό τό μακρυνό θαλασσινό ταξίδι. ΕΤνα» δμως τόσο γρήγορο, ώστε σέ μιά
μόνο μέρα πτήσεως φθάνετε στήν ΑύστραλΙα. 'Επίσης 6χει τό μεγάλο πλεονέκτημα
δτι μπορεί νό τακτοποιηθή ή πληρωμή του, έξ όλοκλήρου ή έν μέρει, άπό τούς
φίλους σας στήν ΑύστραλΙα.
». .
Διαβάστε προσεκτικά - σήμερα κ ι ό λ α ς - τ ! ς λεπτομερείς πληροφορίες. Θά τις
βρήτε σέ δλα τό πρακτορεία όεροπορικύν συγκοινωνιών f\ στούς Γενικούς Α ν τ ι προσώπους τής Q A N T A S έν Ε λ λ ά δ ι - τ ό ς Βρβταννικός Εύρωπαϊκός ΆεροσυγκοινωνΙας Β Ε Α - ' Α μ α λ ί α ς 2 καϊ "Οθωνος, τηλ. 22 - 521.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ! ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ Ζ OH Ν ΤΩΝ ΞΕΝΗΤΈΜΕΝΩΝ ΜΑΣ

Ή χαριτωμένη οικογένεια τού^έκ Φρατσίων άγοπτητοΰ μα< φίλου κ.
Παναγιώτου Δ. Καλοκαιρινού, δστις διατηρεί άνθούοας έπιχειρήσεις είς Γκάττον της Αύστοαλίας. Την φωτογραφιών δλιαβε ό ίδιος
είς. τόν κήπον της κατοικίας τοα. Φαίνεται ή κυρία Α!κατεοί\>η Π.
(Καλοκαιρινού καϊ τά χαριτωμένα μικρά των Μιχαλάκης, Μαρίκα
και Δημητράκης.
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ

ΝΕΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τύχη άγαθή, λαμπροί πνευματικοί ότνθρωποι
τοποθετούνται παρά της Πολιτείας πάντοτε εις τά Κύθηρα.
'Απο τίνος μαλιστα καί δή
έφέτος, τήν νήσον Κυθήρων τι,μούν διά τής παρουσίας των
εςαιρετοι άνθρωποι τών γραμματων.
' ϋ Κυθηραϊκός
Σύνδεσμος
έργον τού οποίου είναι ή πνευματική (χνελιξις καί έξυψωσις
τοΰ πληθυσμού τής Νήσου, άπευθυνομενος προς πάντα έπιστημονα τοΰ πνεύματος άνευρίσκει καί συνεπικουρείται
είς
τήν άποστολήν του παρά παντός δυνάμενου εις προσφοράν
τοιαύτης υπηρεσίας.
Βεβαίως, δυνατόν νά υπάρχουν πολλοί δυνάμενοι είς άνάπτυξιν πνευματικών
θεμάτων.
'Αλλ' ή πρωτοκαθεδρία,
είς
έκπλήρωσιν της αποστολής τού
Κ.υθηραϊκού Συνδέσμου, άνήκει
αναμφιβόλως και κυρίως
είς
τούς εκπαιδευτικούς
λειτουργούς ώς τούς φυσικούς πνευματικούς τροφεΐς τής κοινωνίας.
Καί τοιούτοι, καθ' όλα άρ^ϊστεϊς. υπηρετούν είς τό Γυμνάσιον Κυθήρων, προεξάρχοντος
του κ. I «μνασιάρχου είς τό ύψηλόν των λειτούργημα.
Καί έλπίζομεν ότι πάντες θά
συμβάλουν καί εις την γενικωτέραν τής νήσου πνευματικήν
κίνησιν, άρχής ήδη γενομένης
προ πολλού.
Ό Κρής τήν καταγωγήν φιλόλογος καθηγητής κ. Καπετανάκης, ακαταπόνητος καί άκου
ραστος, ώς όλοι οί συνάδελφοι
του, είς τό έργον των, άνταποκρινόμενος είς παράκλησιν τού
Συνδέσμου, όργανώσαντος σειράν* διαλέξεων» προθύμως καί
λίοα/ έπιτυχώς άνέπτυξε διάφορα θέματα, έξαιρετικής σημασίας περιεχόμενων υπό έθνικήν
καί ήθικοκοινωνικήν έποψιν.
Ό Τύπος ήσχολήθη ,μέ τόν
έμπνευσμένον
τφ όντι λόγον
τού κ. Καπετανάκη, τόν έκφωνηθέντα κατά τήν έορτήν τών
Τριών Ιεραρχών είς τήν έκικλησίαν. Έσχολίασε δε καί
τήν
ύπό τού ιδίου δοθεΐσαν διάλεξιν ,μέ θέμα «Τό δράμα και ό
Οιδίπους Τύρανος» όλως ιδιαζόντως ήθικοκοινωνικού περιεχομένου ώς καί τό έργον τών
Τριών 'Ιεραρχών.
'Αλλά δέν εΤδον τό φώς της
διά τού Τύπου
δημοσιεύσεως
δύο άλλαι διαλέξεις . υψίστης
σημασίας καί σπουδαιότητος,
ύπό τού ίδίου καθηγητού έσχάτως δοθεΐσαι: 1) Μεγάλαι δυ-

'Αφού παρέμειναν είς τήν πα
τρίδα έπί άρκετούς μήνας άνεχώρησαν έπανερχόμενοι είς Αύστραλίαν οί έξης άγοατητοί μας
συμπατριώται:
Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος
;μετά τής οικογενείας του. Ούτος διέμενεν είς τό χωρίον Λει
βόδι και ήδη μεταβαίνει
είς
τήν πόλιν Σύδνεύ.
Βασίλειος Π. Καρύδης
έκ
Μυλοποτάμου όστις ήδη κατευ
θύνεται είς Κουηνσλάνδην.
Παναγιώτης
Ταμβάκης έξ
Άρέων Μυλοποτάμου κατευθυνόμενος είς Μπρ^ιμπαν Κουηνσλάνδης.
Στρατής
Γαβρίλης έκ τού
χωρίου Λογοθετιάνιικα κατευθυνόμενος εις Καναδά Ν. Ν. Ούαλλίας.
Γεώργιος Γ/κάβερης έκ Νεαπόλτως Βοιών, όρτις έτΓ.-^κέφθη τά Άρωνιάδκκα όπόθεν κα
τήγετο ή άξιότιιμος
σύζυγος
του. * Ηδη μεταβαίνει είς Σύδνεϋ.
'Ομοίως άνεχώρησαν είς Αύστρ(χλίαν όπου μεταβαίνουν διά
'Επιβλητικός είς όγκον τών
πρώτην φοράν:
ύπέρ εξακοσίων πυκνοτυπωμέΉ κυρία Ευγενία Θ. Κρίθανων σελίοων του, πολυτελώς βιρη μετά τών τριών τέκνων της
βιβλιοόετημένος μέ λαμπράν είμεταβαίνουσα είς Σύδνεϋ πληκονογράφησιν καί άψογον, κοαά
σίον τού προσφιλούς της συζύπάντα, τυποτεχνικην έμφάνισιν,
γου κ. Θεοδώρου Κρίθαρη, έκ
εξεδόθη καί κυκλοφορεί ό ΔεύΚαραβά.
τερος Τόμος τού παγκοσμίως
Ό κ. Παναγιώτης Θ. Στρα- Τό δεύτερον δεκαπενθήΐΑερον Μία·. .μοναδικού διά τήν πρωτοτυπίεις τό Πανετπστήυπον τού
τηγός έκ Μυλοποτάμου, κατευ Του.
Σύδνεϋ Αυστραλίας, είς σευνην οον καί τόν καθόλου έπιστημονιθυνάμενος είς Μακάϋ τής Βο- καί έπιόλητικήν τελετήν, έγένετο κόν και ιστορικόν
χαρακτήρα
ρείου
Κουηνσλάνδης πλησίον ή άπονομή τών διπλωμάτων _ εις τής συγγραφής του «Μεγάλου
toíjc τελειοφοίτους τών διαΦοοων Ελληνικού Λεξικού» τών έπιλέτού προσφιλούς άδείλφοΰ του.
σναλών. οί όττοίοι ποοοτνλθον φέΕ Ι Σ ΑΜΕΡΙιΚΗΝ
ροντες την ιδιάζουσα ν στολήν των. κτων δημοσιογράφων άδελφών
Άνεχώρησαν είς Άμερικήν οί Μεταξύ
αύτών ήτο έφέτος και ό Σπύρου καί Κωνσταντίνου Α.
κάτωθι αγοπτητοί μας συμπα- εύφυέστατος καί έπιμελέοτατος Βοβολίνη.
τρ,ώιαι:
νέος κ. Σπύρος Τζάννες. προσφι'Αποτελούν τήν συνθετικωτέΌ διακεκριμένος ιατρός και λής υΙός τών άΥοπητων συμπαέπιλίΐαος συμπατριώτης κ. Πα τριωτών μας Στρατή κοιΐ Φωφώς ραν καί άμα αύθεντικωτέραν έρη Πάτερου έκ Λει δαδί ou. μ»»νείαν της έν γένει έπιστημοναγιώτηί Κοσμά Γαβρίλης, έκ Τίάννε
Ό νεαρός έπιστήμων τού όποιου νικής καί τεχνολογικής άναπτύτού χωρίου Λογοθετιάνικα. Ό φωτογραφία
ν δημοσιευομεν, άνωνεαροί' έπιστήμων
μετοοβαίνει τέρω. τιμής Ενεκεν, άριστεύων ά- ξεως, τής κοινωνικής εξελίξεως
είς την πόλιν "Αγιος Λουδοβί- πό μαθητής, έτυχε διπλής υπο- καί τής οικονομικής προόδου τού
κος πλησίον τού έικεί έγκοττε- τροφίας τής Αύστραλιανής Κυβερ- νεώτερου "έθνους μας τό θαυμά
στημένου πατρός του κ. Κοσμά νήσεως διά τήν Νομικήν Σνολήν σιο»> τούτο έργον, είς τήν σειτού Πανεπιστημίου Σύδνεϋ. "Ηδη, ράν τών τόμων του, έμφανί^ει
Γσβριλη. Είς Άμεριικήν ό ια- άριστεύσας,
ελα&ε τό πρώτον δί- τούς Πρωταγωνιστάς, Δημιουρτρός κ. Γαβρίλης θά διευρύνη πλωμα· τής άνωτέρω
σχολής, θά
τάς σπουδάς του δι' δ και 6α έδακολουθήση δέ τάς σπουδάς του γούς καί Συντελεστάς της άνακαί της άκμής τοΰ
παραμείνη έπί ,μακρόν.
έπί διετίαν διά τό τελικόν δίπλω- μορφώσεως
μα τού δικηγόρου. Πρός τόν νεα- "Ελληνικού Κράτους, Οπό τής
Ή κυρία Ελένη Γ. Μαρσέλ- ρόν
απελευθερώσεως έως και σήμεσυμπατριώτην
δστις
τόσον
τιλου εκ Λειβαδίου. Ή κ. Μαρ- μά τόν Έλληνικόν όνομα κια,ί τήν ρον, όνομαστους καί ήγνοημέσέλλ.ου άφίκετο προ τετραμή- Ελληνική ν του καταγωγή ν έκφρά- νους, είς έκτενέίς, όριστικάς καί
νου χάριν άναψυχης και ήδη έ- Couev θερμότατα συγχαρητήρια τεκμηριωμένος βιογραφίας, μέιτιστρέφει πλησίον τών τέκνων καί τοΰ εύχόμεθα κάθε πρόοδον σω τών όποιων καί αναλύονται
καί κάθε έπιτυχίαν.
της είς Νέαν Ύόρκην.
Ό κ. Γεώργιος Γίοτήρης ή
Γρσχαλιώτης έικ Μυλοποτάμου.
ΔΙΑΛΕΞΙΣ
'U κ. Ι ίοτηρης άφίκετο προ ένός έτους εξ Αυστραλίας, είς
Τήν 25ην Μαΐου έγένετο είς
Οί γνωστοί φιλοπρόοδοι άδέ τήν Άμερικήν μετεβη προς την αΐθσύσαν τού Κϋθηραϊκού δελφοί
Τζάννε ή Μπαλά οϊτινες
συνάντησιν τών έκεϊ άγαπητων Συνδέσμου Κυθήρων, διάλεξις διατηρούν
άπό πολλών έτών τέ
συγγενών , του,
τής άξιοτί μου μέ όμιλητην τόν έπιμελεστατον λειον έλαιουργεΐον
άλευρόκυρίας Πάτρας Γ. Κορώνη είς μαθητήν τού Γυμνασίου Κυριά- μυλον είς τό χωρίονκαί
ΗΓιωγκστάουν και Θεοδώρου Πο- κον Ποσσούρον, υίόν τού Οικο- λίας τής κοινότητος "Αγιος
Καρβουνάτήρη ή ΤροχοΛιώτη εις Κλή- νομικού έφόρου Κυθήρων, και δων, ήγόρασαν κατ' αύτάς
πλή
βελαντ. Είς Άμερικήν θά πα- ¡μέ θέμα «'Ελαττώματα και άσυγκρότημα
άλωνιστικής
ραμείνη ό κ. Ποτηρης έπί τρί- ρεταί τής έλληνικής φυλής». ρες
και μεγάλον ά^ιτρον
ιμηον και θά έπιστρεψη ούρα- Τόν νεαοόν όμιλητην παρουσία- μηχανής
όποΐα καί θά θέσουν
είς
νοκατέβοττος, όπως μετέβη, πε- σεν προλογίσας καταλλήλως, τά
τήν
ύπηρεσίο:ν
νήσου. Ή
ρί τά τέλη Αύγουστου- ώστε νά ό διακεκριμένος καθηγητής κ. νέα άλωνιστική τήι,
μηχανή τών άrov υποόεχθώμεν μέ τούς πρώ- Ιωάννης
Καπετανάκης. Τήν
Τζάννε, μετεφέρθη είς
τους όρτυκοσύρτες, άφού κυρί- διάλεξιν παρηκολούθησεν μέ ά- δελφών
προ είκοσι ήμερών καί
ως διά τό κυνήγι
αναβάλλει διάπτοπον ένδιαψέρον πλήθος Κύθηρα
αύτάς θά άρχίση τάς έρτήν έπιστροφήν του είς Λύοτρα κόσμου καί οί μαθηταί τού Γυ- κατ'
γοεσίας
τού
άλωνισμού τών δηλίαν. Τόν άναμένομεν μέ χαράν ιμνασίου.
Ό όμιλητής παρά
ή έφετεινή έσοδεία
ικαί τού έτοιμάζοιμεν έ ^ καλό τό νεαρόν τής ήλικίας του μητριακών,
κυνήγι στον
Όλυμπο... Καί έχειρίσθη τό < θέμα μέ πολλήν τών όποιων προβλέπεται παρά
μίαν ευχήν, νά φέρη μαζί του ίΐΜχνότητα καί άπεσπασεν είλι- ποτέ μεγαλυτέρα.
καί τόν Μ π ά ρ μ π α Θόδωρο, θά ικρινέστοττα καί θερμά τά οτυγΤοιουτοτρόπως
κατά ^ την
τόν υποδεχθούμε μέ όίϊϊλή χα- χαρητήρια δλων τών άκροατών τρέχουσαν θερινήν έποχήν θά
ρά.
λειτουργήσουν δύο άλωνιστικά
συγκροτήματα. Τό πρώτον τού
Πρός πάντας τούς άναχωρήκ.
Θεοδώρου
Καλλιγέρου έκ
σαντας άγαπητούς μας συ;απαΚαλοκαιρινών καί τό νέον τών
τρ ώτας εύχόμεθα καλό ταξίδι
άδελφών Τζάννε. Κατόπιν αύικ-αί τΓασαν έπιτυχίαν ¿¡ς 'ούς
Δικηγόρος
τού πιστεύομεν ότι ή έξυπηρέευγενείς σκοπούς των.
τησις τών συμπατριωτών θά είΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΠΗΤΤΥ 20
ναι πλέον έγκαιρος προς γενιΔΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΛ. 40-274 — ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ κωτέραν ώφέλειαν τής νήσου.

νάμεις καί 'Ανεξαρτησία τη*
Ελλάδος καί 2 ) Γό πνευματικόν έργον τού Κϋθηραϊκού Συν
δεσμού.
'Ασχολούμεθα μέ τάς τελευ
ταίας ταύτας, όχι διά νά ύμνήσωμεν τόν ά/όρα, άλλά νά συμ
δάλωμεν είς το έργον καί τήι
άποστολήν τού Συνδέσμου.
Ό κ. Καπετανάκης, χαίρω»
γενικωτέρας καί παρά πάντωι
έκτιμήσεως, δέν άρέσκεται είς
έγκώμια περί τήν προσωπικότητά του. Διότι ώς βαθύς μελετητής τής φιλοσοφίας, εΤναι ταπεινός- σεμνός, ξένος καί όχι
φίλος Φήμης πάσης. Όμιλεΐ κατά καθήκον, ώς όφείλουν νά όμιλούν όλοι οί σκαπανείς καί
τροφεΐς τού πνεύματος, διά νά
συμβάλη είς τήν πνευματικήν
άνάπτυξιν τής νήσου.
Καί ήμεΐς κατά καθήκον έπίσης, άσχσλούμεθα περί τάς διαλέξει ί
του διά νά κρατήσωμεν τό έν·
διαφέρον της κοινωνίας μας εί(
παραικολούθησιν τοιούτων έπω·
φελεστάτων όμιλιών. Οι άκούσαντες ιδία τά δύο τελευταία
θίματα γνωρίζουν πόσον διδακτ:κόν καί ώφέλιμ-όν ήτο τό περ:εχόμενόν των. Ό
όμιλητής
άνέλυσε διά^μακρών τήν άντίθε
σιν τής Ιεράς Συμμοοχίας_κοπά
τής άνεξαρτησίας
τής Ε λ λ ά δος, τούς άγώνας της κατά τοΰ
τυράννου άφ' ένός καί άφ* έτέρου να κοττακάμψη τήν αντιδρώ
σαν εύρωπαϊκήν
διπλωματίαν
και τούς δολοπλόκους έκπροσώ
πους της^ καί συναγείρη ύπέρ
τής Ελλάδος τούς λαούς τής
Δύσεως. Κατ' έξσχήν έθνικής
σπουδαιότητος
καί σημοοσίας
θέμα, κατέπληξε τό άκροατήριον μέ _ τήν άδράν και έξοχον άνάλυσίν' του άπό τόν κ. Καπετανάκην.
Τό έτερον θέμα έπίσης: Τό
'έργον^ και ή δράσις τού Κϋθηραϊκού Συνδέσμου, ήθικοκοινων;ικόν καί έθνικόν, πνευμοτπκής
δραστηριότητος
καί προόδου
τής νήσου άπόδειξις, έξ ϊσου
κατεσαγήνευσε καί συνήρποοσε
πάντας.
( Είθε νά συνε-Χισθή ή κίνησις
αύτη παρ' άνταξίων τοιαύτης
αποστολής έξοχων πνευματικών
άνδρών- δ:ά ·νά έπιπλεύση ή άρετή, ή καλωσύνη, ή πρόοδος
καί εύημερία κατά τάς προσδοκίας τών άάκνως καί φιλοτίμως ομιλούντων δημοσία
καί
μοχθούντων διά τήν άνάπτυξιν
τής κοινωνίας μας.
Χ . ΖΑΧΑΡΙΑΣ
Προϊστάμενος Μετεωρολογικού
Σταθμού Κυθήρων.

ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

ΝΕΑ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΗ"

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΟΥΡΤΣΗΣ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Ό εις ΗΠΑ έκλεκτός όμογε
νής κ. Θεόδωρος Ποτήρης ^
Τροχαλιώτης άπέστειλεν πρός
τό Δημοτικόν Σχολεισν Μυλοπο
τάμού 100 δολλάρια διά τό
σχολικόν γυμναστή ρ ι ον. Τό
Σχολεισν και ή Σχολική 'Εφορεία ευχαριστούν τόν μεγόΑΛΕΞ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΙ λον
τούτον δωριγτήν, ευχόμενοι
'Ωτορινολαρυγγολόγος
εις αύτόν ύγείαν καί χαραν.
Ή γενναία αυτή εισφορά τοΰ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 716-Τηλ. 621.001
τΩραι έπισκέψεων: 6—8 μ.μ. έκλεκτού Μυλοποτ«μίτου,
έρχο^ένη έπειτα άπό τά$ πολλας
και ποικίλα^ εύεργεσιας του
τά διαφορα κοινωφελή
ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΑΞΗΓ προς
έργα όλοκλήρου ττ|ς νήσου, καΔικηγόρος
θιστά τόν κ. Θεόδωρον ΠοτήΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 40 ρην ή Τροχαλιώτην, άξιον της
αιωνίας ευγνωμοσύνης τού Κυ
Τηλ. 6 1 6 - 3 3 2
θηραϊκού Λαού,

έξηγούνται καί κρίνονται αϊ περιστάσεις
και τό περιβάλλον
τού έθνικού ήμών βίου, όπου αί
μορφαί αύται έζησαν καί έδρασαν.
Ούτως εις τούς κυκλοφορήσαντας ήδη Α ' κο;ί Β ' Τόμους
τού «Μεγάλου 'Ελληνικού Βιογραφικού Λεξικού» καί είς τόν
κύκλον 2 1 0 ιστορικών μονογραφιών, βιογραφούνται
Επιστήμονες, Πολιτικοί, Οικονομολόγοι,
Κοινωνιολόγοι,
Δημοσιολόγοι,
Τεχνολόγοι, Τραπεζίται, Βιομήχανοι, Έφοπλισταί, "Εμποροι,
Άσφαλισταί, Έπαγγελματίαι,
Βιοτέχναι, Κρατικοί Λειτουργοί,
Εθνικοί Εύεργέται καί, έν γένει,
Παράγοντες τής δράσεως, οίτινες διά τού έργου των έθεμελίο>
σαν τήν νεωτέραν 'Ελλάδα καί
συνέβαλαν είς τήν δημιουργίαν
τής συγχρόνου αύτής προόδου.
Έ ξ άλλου, 13 έπισττνμονικώς
διατεταγμένα καί άναλυτικώτα
τα ευρετήρια καί τών δύο μέχρ<
τούδε έκδοθέντων τόμων τού έο
γου, έκτεινόμενα είς 100 περίπου σελίδας τοΰ Β ' Τόμου, ΚΟΡ·
τατοπίζουν έν πάση πληρότητι
καί άποτελοΰν τήν «κλεΐοα» διά
πάντα ένδιαφερόμενον νά μελετήση καί συγγρόΐψη οίανδήποτί
πραγματείαν έπί τού ιστορικού
τής διαμορφώσεως καί έξελίξεως τών πάσης μορφής θεσμών,
έν τή νεωτέρα 'Ελλάδι, κρατικών
λειτουργών καί όργανισμών, έπιστημονικών καί πνευματικών
ιδρυμάτων, έπιχειρήσεων όλων
τών πλουτοπαραγωγικών κλάδων καί τομέων τής έθνικής δρα
στηριότητος, πρός δέ ιστορικών,
έθνικών, δημοσιονομικών, έπιστη
μονικών κλπ. έκδηλώσεων, δημοσίων έργων, νόμοον καί διαταγμάτων, έλληνικού Τύπου κ.ά.
Ούχϊ δέ μόνον διά τόν είδικόν
μελετητην καί έπι στήμονα, άλλά
καί διά κάθε άνθρωπον της πρακτικής δράσεως, διά κάθε δημόσιον λειτουργόν, διά κάθε πο^
ράγοντα της οικονομικής καί
κοινωνικής μας προόδου, τέλος
διά κάθε μορφωμένον "Ελληνα,
ένδιαφερόμενον νά γνωρίση πώς
έδημιουργήθη ή νεωτέρα 'Ελλάς
καί εις ποίους όφείλει τήν άνόρωσιν καί τήν σημερινήν άκμήν
της, τό Μέγα Έλληνικόν Βιο/ραφικόν Λεξικό ν άποτελεΐ άπαραίτητον σύμβουλον, ταμεΐον
.τάσης γνώσεως καί, αύτόχρηαα, μνημεΐον έθνικής διδαχής,
φρονημοττΐζον ιδίως τήν νέαν γενεάν τών Ελλήνων είς έργα ειρηνικής δημιουργίας, άξιώτερα
τών μεγάλων της προγόνων.

5 * STADIUM ST. 5

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ

Είναι πολύ πιο απλό άπό οσο το νομίζ€Τ€ !

?

έμπλουτισμόν τού νέου Κυθηραϊκού όδηγού του, άφού συνεπλή
ρωσε τάς... έξομολογήρεις εις
τήν περιφέρειαν
'Αθηνών και
Πειραιώς, έτοιμάζεται ό έκλεκτός συνεργάτης μας κ. Γλυτσός
δια την έτησίαν περιοδείαν του
είς Κύθηρα, όπου θά μεταβή
περί τά'τέλη 'Ιουλίου. Είς Κύθηρα θά άσχοληθή ό κ. Γλυτσός
μέ τήν ταμειακήν ένημέρωσιν τών
συνδρομητών της έφημερίδος
μας, μέ τήν ένημέρωσιν
μας
σχετικώς μέ τά νέα και τάς άνάγκας τού νησιού και μέ την
συλλογήν στοιχείων διά τό νέον
βιβλίον »του, τό όποιον φιλοδοξεί και έΡΥάζεται νά παρουσιάση καθ' δλα τέλειον.
Παρακαλούμεν τούς έν τή νήσω συνδρομητάς και φίλους μας
νά διευκολύνουν τόν κ. Νικόλαον Γλυτσόν είς τό έργον του,
συντρέχοντες τήν «Κυθηραϊκήν
Δράσιν» ή όποία διά νά ύπάρχη
έχει μεγίστην άνάγκην της υποστηρίξεως δλων.

Σ Λ ϊ ς 3»
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ
ΖΑΧ. Π. ΜΕΓΑΛΟΟIΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 14 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛΕΦ. 3 4 - 1 2 7
Είς τό τελείως άνακαινισθέν καϊ πλουτισθέν κατάστημά μας, οί συμπατριώται θά «Ορούν εις πλουσίαν συλλογήν, άρίστην ποιότητα καί τιμάς άσυναγωνίστους, όλα
τά είδη ήτοι:
ΠΟΡΣΕΛΑΝΑΣ — ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ — ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΥΣ
ΠΟΛΥΦΩΤΑ — ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ — ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
ΕΜΑΓΙΕ — ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΑ ΣΚΕΥΗ — ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ Κ.Λ.Π. Κ.AJI.
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ΔΡΑΒΖ·

Ι ΟΤΚ
Ι ΠΗ ΕΡΓΟΝ Eli ΤΙ ΚΥΘΗΡ
ΤΕΛΕΤΗ £ i ϊ ΤΟ ΑΗΜΟΤ. ÎXOAEtOH Μ Ο Υ ΤΟ ΠΟΡθΜΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ΕΚΤΕλΕΜ ΚΟΗ
ΚΑΙ Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΩΡΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΟΛΕΪΟΝ

ΑΕίΒΑΔΙ,
Μάϊος
1960,
(τού Ανταποκριτού μας). —
Τϊ|ν 15ην Μαΐου έγένετο ^ είς
την μεγάλην αϊθουσαν τοΰ διδακτηρίου μας ειδική τελετή
έπί τή Αναχωρήσει τών Αγαπητών συμπολιτών μας
κυρίας
'Ελένης Γ. Μαρσελλου δι' Ά μερικήν καί οικογενείας Παναγιώτου
Μεγαλοκονόμου
δι'
Αύστραλίαν, κατά τήν όποίαν
τελετήν έγένετο και ή έπίσημος παράδοση είς το σχολεΐον τών πλουσίων δώρων τών
μεγάλων ευεργετών τού σχολείου μας Κυριάκου
Παύλου
Καραβουσάνου έκ Νέας Υόρκης καί Αντωνίου καί 'Αγγελικούλας Τραβασάρου έκ Μπου
μάϊ Αυστραλίας. 'Η τελετή ήτο
Ικτάκτως σεμνή και συγκινητική, "Απαντες
οί κάτοικοι
τής σχολικής περιφερείας ήσαν παρόντες, Έ ν αρχή ελαβε
τό λόγον ό Ακούραστος καί φω
τισμένος διευθυντής τού σχολείου κ, 'Ιωάννης
Μασσέλος
ειπών τά έξης:

«Έπιβεβλημένον καδθήκον θεωρουμεν δπως έρχόμεθα είς άμεσον έτταφήν μέ τους Αγαπητούς έκ τής Κοινότητος μας κατοίκους, πού έρχονται η φεύγουν δίά τά μακρυνά μέρη
που έχουν τάς έργοκτίσς_ των.
Μέ τήν άνοεχώρησιν^ δύο έτηλέκτων σαμπ-ολιτών τής κ. Ε λένης Μαρσελλου καί τής οικογενείας κ. Παν. Μεγαλοκονόμου
μάς δίδεται ή εώκαιοία νά άπστείνωμεν είς αυτούς θερμοτάτους χαιρετισμούς καί τήν αίωνίαν εύγγωτμοσυν!ην μας δι* δσα
ύπέρ τού σχολείου νιας έπετέλεσαν καί θά έπ ¡τελέσουν καί
είς τό μέλλον.
Οί μικροί μαθηταί τού σχολείου τούτου θα ευγνωμονούν
πάντοτε σάς καί δλους έχει νους
οί όποιοι ήσαν οί π^ωτεργάται
τού θαυμασίου αύτού λ έργου
δηλ. της ΑνεΥερσεω- τού περικαλλοΰς τούτου μεγάρου.
Μάς συγκινούν ιδιαιτέρως αί
παντοία! έκδηλώσεις δλων τών
Κιιθηρίων τού εξωτερικού περί
συμμετοχής χαί συμβολής των
είς τό έργον τούτο, άλλά και
είς τόν συνεχή και άδιάκσπον
έμπλουτισμόν διά τών άπαραιοργάνων, επίπλων καί εποπτικών μέσων του σχολείο,
αυτού, ώστε νά επιτελείται έντός αύτού τελεία και απτο πάσης Απόψεως άρτία πνευματική χαί σωμοτπκ,ή άνάπτνξ.
τών μαθητών.

Παοαχαλούμεν θερμώς δπως
όταν φθάσετε είς τήν δευτεραν
πατρίδα σας άυοπττύξετε είς
δλους τούς άγοαπγτούς συμπολίτας καί έρανοδότας περί τού
έπιτελεσθέντος εργου^ μέχρι σήμερον καί γίνετε σεις οί διερμηνείς τών αισθημάτων
Απε.ρου ευγνωμοσύνης καί Αγάπης
τά όποια τρέφουν οί μαθηταί

καί οί γονεΐς τής / Κοινότητος
ταύτης πρός αυτούς.
Νά είσθε βέβαιοι δτι τά όνόματά σας όπως χαί δλων τών
ευεργετών θά παραμείνουν είς
τάς ψυχάς δλων μας ώς όδηγοί
και ώς φάροι διά νά φωτίζουν
τούς νεωτέρους είς τά ύψηλά
καί ιδεώδη έργα τής φιλαλληλίας, τής φιλανθρωπίας και γενικώς τού πολιτισμού.
Εύχάμεθα άπό βάθους καρδίας είς δλους σας καλήν έπάνοδον εις τήν θετήν πατρίδα σας*
καλήν διαμονήν, ύγείαν καί εύημερίαν και παρακαλούμεν δπως πάντοτε έχετε είς τήν φυχήν σας τήν άγαπημένην μας
πατρίδα, τήν ¿θάνατον 'Ελλάδα και την μικράν αύτήν γα>νιαν αύτής, είς τήν όποίαν εΐδα
τε τό πρώτον τήν ζωήν καί έδεχθηκατε τά πρώτα
νάματα
της μορφώσεως καί τού πολιτι
σμού».

Κ

Στιγίΐιοτυττον doro την παοάδοσιν πολυτίμων δώρων εις τό σχαλεΐον Αει&αδιου τά όποια ποοσέφεοον ό κ. Κυριάκος Π. Καραβαυσ όνος εκ Νέας Υόρκης, 'Αμερικής (7 μεγάλους χάρτας των ήττείοων
και τη,ς Ελλαοος) και τό έκλεκτόν ίεύγο ς'Αντωνίου καί 'Αγγελικής
Τσαβασαρου έκ Μττουμαϊα Αυστραλίας (53 βιβλιοδετημένα βιβλία)
Διακρίνονται ό διδάσκαλος Λίειβαδίου κ. I Μασσέλος. ό κ Ν Κασιματης, ή κυρία 'Ελένη Γ. Μαρσέλλαυ καί ό κ. Εμμανουήλ Π.
Καοαβουσάνος.
Μετά τοώτα ώμ ίλησαν καταλ ται, τιμής ένεκεν πρός τόν δωλήλως, έκ μέρους τής έπιτρο- ρητήν, φε{>θυσιν τήν έπιγραφήν
πης άνεγέρσεως τού διδακτη- «Δωρεά Κυριάκου Παύλου Καρίου, ό πρόεδρος αύτής κ. Πα- ραβουσάνου». "Ομοίως τά βιναγιώτης Κασιμάτης δημοδι- βλία φέρουσιν τήν έπιγραφήν
δάσκαλος, ό κ, Ίωάν. Βικέτος
«Δωρεά 'Αντωνίου καί 'Αγγεδημοδ ι δάσκαλος και ό κ. Π. λικής Τραβασάρου». Μετά τήν
Βρ. Κασιμάτης τέως πρόεδρος παράδοσιν ό διευθυντής
του
τής κοινότητος Λειβαδίου. Ή- σχολείου κ. 'Ιωάννης Μασσέκολούθησοτν άπαγγελίαι μαθη- λος, έξφρε βιά θερμών έκφράτών μέ στίχους τιμητικούς δια σεων τάς πατριωτικός χειροτούς άναχωρούντας καί γενικώ νομίας τών δωρητών τον ί σας
τερσν διά τούς
δωρητάς τού οτι ό κ. Κυριάκος
Καραβουσχολείου, μεθ' δ ή κυρία Ε λ έ - σάνος καί τό ζεύγος 'Αντωνίου
νη Μαρσέλλου καί ό κ. Πανα- και 'Αγγελικής
Τραβασάρου,
γιώτης Μεγαλοκονόμος, έξέφρα έκτος των άνωτέρω
μεγάλων
σαν τας εύχαριστίας των διά δωρεών των ΚΟΓΤ' έπαναληψιν
τάς πρός αύτούς έκδηλώσεις εύηργέτησεχν τό σχολεΐον Αειτιμής, συνεχάρησαν τόν διευ- βοοδιου καί παντοιοτρόπως Αθυντήν τού σχολείου και τήν πεκάλυψαν τά
άνθρωπιστικά,
τα χριστιανικά και τά φιλοπάτριδα αύτών α»σθήμοττα, δικαίως δέ ή κοινωνία καί τό
Γεώργιος Ιερωνύμου Τζάν- σχολεΐον ^ Λειβαδίου κατατάσνες, προερχόμενος άητό τήν πό- σει αύτούς μεταξύ τών έπιλέλιν Μπρίσμπαν και κοττευθυνό- κτων τέκνων τού τόπου μας.
μενος είς τό χωρίον "Αγιος Η Τέλος αί μαθήτριαι έχόρευλίας.
σοτν τον Κυθηραϊκόν χορόν μέ
Όμοίως άφίκετο ό κ. Νικό- τραγούδια τιμητικά καί έγκωλαος I. Σοφίος, προερχόμενος μ ι αστ ικά τών εύεργετών
τού
άπό τήν πόλιν Κουλακαρμπόν σχολείου. Καθ' δλην τήν διάρτής NjN. Ούαλλίας, δπου δια- κειαν τής ειδικής τελετής, ό κ.
τηρεί μεγάλας έπιχειρήσεις καί Παναγιώτης
Μεγαλοκονόμος
κατευθυνόμενος
είς Ποταμόν. προέβη είς τήν λήψιν έγχρώΌ κ. Σοφίος άφικετο μέ ύπε- μου κινηματογραφικής
ταινίρωκεάνειον τής γνωστής μεγά- ας, τήν όποίαν θά επίδειξη είς
λης 'Αγγλικής Εταιρείας 'Ορά τήν Αύστραλ ίοον, οπου άναχωϊσν Αάϊν.
ρεί τήν Ι6ην Ιουνίου. Τού εύΉ κυρία Θεοδώρα Ζαχ. Πα- χάμεθα καθώς και είς τήν κυναρέτου μετά τής χαριτωμένης ρίαν Μαρσελλου, καλό ταξίδι.
μικρούλας της Βρετούλας- προερχομένη άπό τήν πόλιν ΣύδΑΕΙΒΑΔΙΤΗΣ
νεϋ καί κατευθυνόμενη είς ΠοΔΩΡΕΑ I
ταμόν δπου διαμένουν οί γονεΐς τού συζύγου της. Ή κυΔιά τήν κατασκευήν αυτοκιρία Θεσδωρούλα Παναρέτου εΐναι προσφιλής σύζυγος τοΰ έν νητοδρόμου πρός τήν σιδηρούΣύδνεϋ έκλεκτού μας φίλου κ. χον πηγήν τών Όχέλων άπέστει
Ζαχαρία Βρεττού Παναρέτου. λεν έξ Αύστραλίας 50 λίρας ό
Όμοίως έπάνήλθον είς τήν έν Χάρντεν έγκατεστημένος έκπατρίδα άπό τήν Αύστραλίαν λεκτός συμπατριώτης κ. Νικόδπου εΐχον μεταβή πρός έπ.- λαος Φλάσκας. Διά τόν ίδιον
σκεψιν τών τέκνων των, ό κ. δρόμον προσέφερεν ή κυρία Ε Ιωάννης Βαγγής έκ Καραβά, λένη Άναστ. Γεωργοπούλου δρ.
και ή κυρία Μαρία Γ. Καλοκαι- 500,^ Μαρία Χαρ, Σουρή 50,
ρινού εκ Φροασίων. Ό κ. Βαγ- Σταύρος Μ. Μεγαλοκονόμος
γής εΐναι προσφιλής πατήρ τού 100 καί^ Μαρία Μ. Μελιτά 37.
—Διά τόν έξωραϊσμόν τής
είς Νύγγαν τής Ν. Ν. Ούαλλίας
γνωστού μ εγαλοεπ ¡ χει ρηματ ί ου πλατείας «Προβάλι» τού χοορίου
κ. Εύ<τγγέλου Βαγγή» προσκλή- Κατσουλιάνι κα, άπέστει λεν έκ
σει τού όποιου μετέβη. Ή ^κυ- Μελβούρνης τής Αύστραλίας ό
ρία Μαρία Καλοκαιρινού έχει έκλεκτός συμπατριώτης κ. 'Αναεις Αύστραλίαν δύο υιούς, λαμ στάσιος Κ. Κουκούλης 50 λίπρώς
έγχατεστη μένους
καί ρας, προσφερθείσας ώς έξής:
πρός χάριν τών όποιων μετέβη, 'Αναστάσιος Κ. Κουκούλης λίτους Κ.Κ. Μάρκον
Καλοκαιρι- ρας Αύστρολίας 15. Καλλιόπη
νού έγχατοττημένον είς Μπλα- Μέξη, τό γένος Κουκούλη 10.
κόλ Κουηνσλάνδης και Άντώνι- 'Ασπασία Μέξη 5. Παναγιώτης
ον Καλοκαιρινόν έγκατεστημέ- Κατσούλης 5. Ευάγγελος Κανον είς Πέρινθ N.M. Ούαλλίας. τσούλης 5. Μερόπη Νιοτάκη 2.
Κώστάς Νιοτάκης 1,5. 'ΕμμαΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
^'Ομοίως Α?>ί·κοντο έξ 'Αμερι- νουήλ Νιοτάκης I. Γεώργιος Αεκής πρός έπίσκεψίν τής πατρί- βοΰντής 1,5 Χάρης Σΐμος 1. Πάδος ή καί πρός μόνιιμον διαμο- τρα Λογοθέτη 2 καί Κοσμάς
νήν, οί κάτωθι Ayannyroi μας Βαζένιος 1.
συμπατριώται.
— Ε ί ς μνήμην
Σπυρίδωνος
Στέφανος
' I ωάν. Φατσέας Βικάτου, ή κυρία "Αρτεμις Ά πρώην πρόεδρος τής Κυθρραϊ- σπρογέρακα, μάς Απέστειλεν
κής Άδελφότητος Νέας
"Υόρ- δραχμάς 3 0 0 ύπέρ τοΰ ιερού
κης. Ό κ. Φαττσέας προέρχεται ναού 'Αγίου Χαραλάμπους τού
έκ Νέας Υόρκης καί προσωρι- χωρίου Καραβάς.
νώς μέν διαμένει είς τάς 'Αθή—Πρός τήν έκκλησιαστικήν
νας. βραδύτερον δέ θά μεταβώ έπιτροπήν 'Αγίου Χαραλάμπους
εις τό χωρίον Φατσάδικα, όπό- Καραβά, άπέστειλ<χν τά Ακόλου
θεν κατάγεται. Πρόθεσις τού ά- θα ποσά διά τόν έξωραϊσμόν
Φΐιχθέντος έκλεκτού Κυθηρίου εί- τού ναού: Σταματούλα Γ. Κοναι νά παραμείνη μονίμως είς ρωναίου^. 5 λίρας
Αύστραλίας
τήν 'Ελλάδα.
εις μνήμην τού πατρός της. 'ΑΠαναγιώτης Μεγαλσκονάμος νώνυμος έκ Καραβά δραχμάς
ή Μπουκής
μετά τής κυρίας 1000 εις μνήμη τού ποηρός του
του Χριστ.νας,
προερχόμενος
άδέλφού του καί τοΰ θείου
έκ Νέας Υόρκης καί κατευθυνό- τού
μενος είς τό χωρίον Κάλαμος. του. Φινλοο/δός έπισκέπτης τοΰ
χωρίου, έκ τού κλιμακίου τοΰ
Παναγιώτης Σωτήοχος μετά Παγκοσμίου Συμβουλίου Έκκλη
τής κυρίας του Κ ατ ίνα ς προερ- σιών δραχμάς 150. Χαράλαμπος
χόμενοι έκ Νέας Υόρκης καί κα Β. Κρίθαρης δραχμάς 140. Κθ£θυνόμενοι είς τό χωρίον Κάλα- τίνα Αναστασίου Λεβαντή 5 λίμος.
Γεώργιος 'Α'Αγαμέμνων Σοφίος μετά τής ρας Αύστραλίας.
Λεβαίντής 5 λίρ. Αύχαριτωμένης θυγατρός του, προ ναστασίου
στραλίας. Φρόσω Μ. Τζωρτζοερχόμενος άπό τήν πόλιν Μέν- πούλου
5 λίρας Αύστραλίας είς
τφορντ τής Μασαχουσέτης καί
κοττευθυνόμενος είς τό χωρίον μνήμην τού συζύγου της. Νικόλαος Βρ. Κομηνός μέσω ΓεωργίΛοΥοθετιάνικα.
Εύρυβ ιάδης
Γαβρίλης^ - μετά τσας Κρίθαρη δραχμάς 300.
της κυρίας του, προερχόμενος Άργυρώ Π. Τζωρτζοπούλου είς
έκ τής πόλεως Μέντφορντ τής μνήμήν τοΰ συζύγου της δραΜασαχουσέτης καί κοττευθυνό- χμάς 660. Θεόδωρος Ε. Κρίθαμενος είς τό χωρίον Λογοθετιά- ρης δραχμάς 100. Θεόδωρος Γ.
Τζωρτζόπουλος δραχμάς 100.
νικα.
—Πρός τόν δραστήριος καί
Ή εκλεχτή κυρία Map.α 'Αντωνίου- Καοιμάτη, τό γένος I. χούραστον διαχειριστήν τοΰ ΙεΣτάθη, προερχομενη άπο την ρού προσκυνημοττος Παναγίας
πόλιν "Αγιος Λουδοβίκος καί τής 'Ορφανής κ. I. Περ. Κακατευθυνόμενη
είς τό χωρίον ρύδην καί ειδικώς ύπέρ τής προς
τό προσκύνημα κατασκευαζόμεΚεραμουτό.
"Ιωάννης Στεφάνου Φατσέας νης όδού προσέφεραν δραχμάς
Ανώτερος υπάλληλος τής 'Αμε- 150 ή διδασκάλισσα δεσποινίς
ρικανικής 'Αποστολής. Ό χ. Παναγιωτίτσα Πλεύρη είς μνήΦατσεας συνοδεύεται καί άπό μην τών γονέων της Μιχαήλ χαί
τήν οίχογένειάν του, έγκατεστά Σταματίας Πλεύρη χαί ή κυρία
"Αννα Κουριώτη μίαν λίραν Αύθη δέ είς Ψυχικό 'Αθηνών
"Αννας
•Πέτρος Π. Καλοκαιρινός προ στραλίας είς μνήμην
ερχόμενος έκ Καλιφόρνιας καί Βενέρη.
-—Ό
είς
Γιούτικα
τής
Αμερικοπεύθυνόμενος είς τό χωρίον
'Αλεξανδράδες. Ό κ Π. Καλο- κής έκλεκτός συμπατριώτης κ.
Καλοκαιρινός εΐναι προσφιλής Αδελ- Δημήτριος Εμμανουήλ
φός τού έν 'Αθήναις γνωστού με καιρινός ή Βόλιας άπέστειλεν
χαλοεπιχειρηματίου ^ κ. Ίωάν- είς μνήμην τοΟ πατρός τής κυρίας του, Θεοδώρου Γ. Κασιμάτη
νου Π. Καλοκαιρινού.
Πρός πάντας τους άφιχθέν- δημοδιδασκάλου, δολλάρια 50
τας άγαπτητούς μας συμπατριώ- ύπέρ τής άνεγέρσεως τοΰ Ιερού
τας, εύχάμεθα εύχάριστον τήν ναού τοΰ χωρίου Κεραμουτό, καί
παραμονήν των είς τήν πατρί- δολλάρια 3 0 ύπέρ τοΰ διδακτηρίου Κοντολιανίκων.
δα.

ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΞ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Επιβαίνοντες τοΰ ( έλληνικού
ύπερωκεανείου «Πατρίς» άφίκον
το έξ Αύστραλίας την 7ην τρ.
οί κατωτέρω άνίϊφεράμενοι άγαπητοί μας συμπατριώται ταξιδεύοντες χάριν άναφυχής ώς
καί Τνα επισκεφθούν τούς έν Έ λ
λάδι διαμένοντας γονείς, συγγενείς και λοιπούς προσφιλείς
των:
'Ιωάννης Π. Καλλίγερος μετά της οικογενείας του, προερχόμενος άπό τήν πόλιν Κουναμπάραμπραν Ν.Ν. Ούαλλίας
και κοττευθυνάμενος είς τό χωρίον Κάλαμος. Ή κυρία Δέσποινα ί. Καλλιγέρου εΤναι προσφιλές θυγάτηρ τού γνωστού παράγοντος Δρυμώνος
φιλτάτου
•μας κ. Βασιλείου
Κασιμάτη
καί άδελφή τού προέδρου της
Κυθηραίκής Άδελφότητος Κουηνσλάνδης κ. Γεωργίου Β. Κασιμάτη, Αντιπροσώπου μας είς
Αύστραλίαν.
Γεώργιος Έ μ . Μεγαλοκονό<μος μετά της οικογενείας του,
προερχόμενος
Από ^ την πόλιν
"Οριντς Ν.Ν. Ούα'λίας καί κατευΕΝΛ'όμενος είς τό χωρίον Κά
λαμος. Ή κυρία Σταμτίνα Γ.
Μεγαλοκονόμου
κατάγεται έκ
Δραμώνος έκ της γνωστής έντιμοτάτης οικογενείας ΚασιμάτηίΠανοεγιώτης ί.
ΚοΛλίγερος
προερχόμενος
άπό την πόλιν
Σύδνεύ ένθα διατηρεί Ανθηροτάτας έπιχειοήσεις και κατευθυνόμενος είς τό χωρίον Κάλαμος, δπου διαμένουν οί γονείς
του.
Φραντζέσκος Έ μ μ . Νοταράς
μετά της οικογενείας του, προερχόμενος Από τήν πόλιν Καμπέρα καί κατευθυνόμενος ^ είς τό
χωρίον
Φριλιγκιάνικα. Ή κυρία Ματ ίνα Φρ. Νοταρά κατάγεται έκ Καραβά, έκ τής γνωστής
λαμπράς
οικογενείας
Τζωρτζοπουλου.
Μηνάς Δ. Αεονταράκης μετά
της θυγατρός καί τού γαμβρού
του/ προερχόμενος Από τήν πόλιν Μπρίσμπαν τής Κουηνσλάν
δης καί κατευθυνόμενος ε!ς τό
χωρίον Φράτσια.
λ Δέσποινα Κυρ. Άρώνη μετά
τής θυγατρός της, προερχομένη
έκ τής πόλεως Σύδνεϋ. Ή κυρία Δέσποινα^ Άρώνη είναι προσφιλής άδελφή τού έκ Μητάτων
έγκριτου Ιατρού χ. Θεοδώρου
Χανιώτη και τής γνωστής καθηγήτριας τής φιλολογίας είς
Πειραιά δεσποινίδος
Φρόσως
Χανιώτη.
ίΠαναγιώτης
Ν.
Κομηνός,
προερχόμενος Από την
πόλιν
Γωριάλντα τής Ν.Ν. Ούαλλίας
καί κατευθυνόμενος είς τό χωρίον Ντουοιάνικα. Ό άφ ιχθείς
νεαρός μας φίλος εΤναι προσφιλής υΙός τού πρό έτους έπίσκεφθέντος τήν πατρίδα κ. Νικολάου Π. Κομνηνού ή Γαλάνη. Έγεννήθη είς τήν Αύστραλίαν καί ήδη κάνει τήν πρώτην
γνωρι·μίαν του μέ τήν πατρίδα.
Ιωάννης
Κοντολέων μετά
της οικογενείας του, προερχόμενος άπό την Κουτγνσλάνδην
καί κατευθυνόμενος είς τό χωρίον Βιαράδικα.
Εμμανουήλ Π. Κομηνός μετά τής οικογενείας του, προερχόμενος Από τήν πόλιν Μπόνα
τής Κουηνσλάνδης καί κατευθυνόμενος είς τό χωρίον Περλεγχιάνιχα, ένθα διαμένει ό σεβαστός πατήρ του κ. Παναγιώτης
Κομνηνός ή Παναγίωτέλης.
λ Παναγιώτης Δ. Σουρής μετά
τής^ κυρίας του, προερχόμενος
Αττό τήν πόλιν Μπρίσμπαν καί
κατευθυνόμενος εις Καραβάν.
Παναγιώτης
Φλάσκας μετά
τής οικογενείας του. προερχόμενος έκ Τασμανίας καί κατευθυνόμενος είς τό χωρίον Αογοθετιάνικα.
•Γεώργιος Καστρίσος προερχόμενος άπό τήν πόλιν Τάνσβιλ
τής Βορείου Κουηνσλάνδης ένθα διατηρεΤ λαμπράς έργασίας
καί κατευθυνόμ ενο ς εί ς τό Χωρίον Καστρισιάνυκα.
Γεώργιος Μυλωνόπουλος προ
ερχόμενος Από τήν πόλιν Ναίμπο τής Κουηνσλάνδης καί κάτειΛυνόμενος είς τό χωρίον Ά αων:άδίκα.

Έπιτροπήν άνεγέρσεως διά τό
έκτελεοθέν έργον καί υπεσ^έθη
σοο» Αμέριστον τό ένδιαφέρον
αύτών δια την άποπεράτωσίν
τών λοιπών έργων
τού σχολείου καί τόν
έμπλουτισμόν
αύτού μέ πάν δ τ ι
έχει άνάγκην.
Έ ν συνεχεία έγένετο ή παράδοσις τών πλουσίων δώρων
εις τό σχολεΐον. Ή κυρία Έ Λένη Μαρσελλου παρέδωσε 6ιά
λογαριασμόν τού έκ Νέας Υ όρκης 'Αμερικής έκλεκτού συμπατριώτου κ. Κυριάκου Καραβουσάνου ¿πτά
μεγάλους
πανοδέτους χάρτας των Ήπει
ων και της 'Ελλάδος και ό κ.
ασηάς Αουράντος, διά λογαριασμόν τού έκ Μπούμάϊ τής
Αυστραλίας έκλεκτού ζεύγους
'Αντωνίου και 'Αγγελικής Τρα
βασάρου παρέδωκεν 53 βιβλιοδετημένα βιβλία διά τήν βιβλιοθήκη ν τού σχολείου. Οί χάρ-

(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος)

δέρνησις έχει τήν πρόθεαιν νά ένισχύση
την ιδιωτική ν πρωτοβουλία ν, άλλά, οχι
νά γίνη τό Κράτος έπιχειρηματίας πορθμείου. Δυνατόν ή κυβέρνησις νά κάμη
λιμενικά εργα, νά άποπερατώση δρόμους
προς έξυπηρέτησιν του πορθμείου καί της
έΐ; αυτοΰ κινήσεως, νά χορηγήοη δάνειον
εις σοβαράν έταιρείαν προς Ογοράν του
καταλλήλου σκάφους κλπ. "Οχι νά δημιουργήση κροαικήν έπιχείρησιν. Δεύτερον,
πρέπει νά πληροφορήσω μεν τούς άναγνώοτας μας στι είς τήν συνδεσιν της Κρήτης
μετά της Πελοποννήσου διά πορθμείου,
δυνατόν νά άντιδράσουν οί
έφοπλισται
των όποιων τά σκάφη έργάζονται είς τήν
γραμμήν Κρήτης. Τούτο είναι ευλογον νά
συμδή καί δέον νά αναμένεται, άφου ή
νέα σύνδεσις θά παραδλάπτη άναμφισδητήτως τά συμφέροντά των. Δέν άπσκλείεται όμως καί οι ίδιοι αύτοί έφοπλισταΙ νά
άναλάβουν καί τήν έπιχείρησιν του πορθμείου.Τοϋτο φρονουμεν οτι θά ήτο καί τό
καλότερον δι' ολους. Τέλος, πρέπει νά
προσθέσωμεν οτι ή τυχόν έγκατάστασις
πορθμείου μέ λιμένα της Πελοποννήσου
εϊτε τήν Νεάπολιν, εϊτε τό Γύθειον, (διότι ή Μονεμβασία δέν έ^ει πολλάς έλπίδας
διά νά προτιμηθή) δεν λύει αύτομάτως
καί τό συγκοινωνιακών πρόβλημα της νήσου μας. Διότι, παρά τήν άναμφισβήτητον υποστήριξιν τήν όποίαν θά ευρωμεν
άπό τούς φιλοκυθηρίους ύπουργούς κ. κ.
Γεώργιον Άνδριανόπουλον καί Δημήτριον
Άλιπράντην, ώς καί άπό τόν πολιτικό-ν
κόομον καί της Κρήτης καί της Πελοποννήσου, δέν είναι καθόλου βέβαιον, άν ό έπιχειρηματίας του πορθμείου θά θέληση
νά κάμη ένδιάμεσον προσέγγισιν καί είς
τά Κύθηρα. Χαρακτηριστικόν των άντιλήψεων αί όποϊαι έπικρατοΟν είς μερικά
πρόσωπα σχετικά μέ τήν άξίαν καί τήν έξυπηρέτησιν της νήσου μας άναφέρομεν
τό έξης περιστατικόν. "Οταν ή άνωτέρω.
ύπό τόν άρχιμανδρίτην πανοσιολογιώτατον κ.κ. Λοίλούσην, έπιτροπή, πλαισιωμένη
καί άπό Κυθηρίους, μετέβη είς τό ύπουργεΐον Προεδρείας της Κυβερνήσεως καί
έζήττρεν νά γίνη δεκτή, διά νά άναπτύξη
τό άιτημά είς τόν ύπουργόν κ. Τσάτσον,
κάποιος άρμόδιος του γραφείου τοΟ κ. υπουργού, ό όποιος έδέχθη τήν έπιτροπήν,
καθ' όσον ό κ. Τσάτσος άπουσναζεν έκ του
ύπουργείου κατά τήν ώραν έκείνην, διέκοψεν τόν πρόεδρον κ. Φουρναράκην δταν
ούτος έπεκαλέσθη ύπέρ της λύσεως Νεαπόλεως καί τό έπιχείρημα οτι ή τοιαύτη
λύσις θά έξυπηρέτει καί τά Κύθηρα, διά
νά του τονίση τό έξης άπίστευτον:
«Αύτό μή τό έπικαλεΐσθε διότι θ ά βλάψη τήν ύπόθεσίν σας. Μή όμιλεΐτε διόλου
διά τά Κύθηρα». Φαίνεται οτι ό κύριος
αύτός εΐχε λησμονήσει πρός στιγμήν τήν
άληθινήν άποστολήν του, είχε λησμονήσει
οτι δέν είχε ούδεμίαν άρμοοιότητα νά συζητή έπί της ούσιας του θέματος καί ένόμισε πρός στιγμήν δτι είναι ό έπιχειρηματιας τού πορθμείου. Καί έσκέφθη: 6.000
είναι ol κάτοικοι των Κυθήρων. Ποίαν κίνησιν μπορεί νά παρουσιάση τό νησί αύto; Δέν μέ συμφέρει καί δεν κάνω προσέγγισιν.
Έ ά ν ό κύριος αύτός είχε μεγαλυτέραν
σοβαρότητα θά ήτο πολύ εύκολον πριν
άποφανθή έπί τού άν συμφέρη ή όχι ή
πρσσέγγισις είς Κύθηρα, νά έξακριβωση

ΤΕΛΕΤΗ
ΕΙΣ ΤΟ ΓΥΑΛΝΆΣΙΟΝ
Τήιν 8ην Ιουνίου έπί τη λήξει τών μαθημάτων τού σχολείου
έγένετο είς τήν μεγάλην αΐθουσαν τού Γυμνασίου σεμνή τελετή. Παρέστησαν άπαντες οί μαθηταί καί πλήθος κόσμου. Έ ν
άρχή ώμίλησε δι' όλίγων ό καθηγητής τού Γυμνασίου κ. Θεμιστοκλής Πετρόχειλος. Έ ν συνεχεία ό καθηγητής κ. Ιωάννης
Καπετανάκης παρουσίασε διά
καταλλήλου συστάσεως τούς μαθητάς της τρίτης τάξεως Λάζαρον ΠατσοΟρον καί Παναγιώτην
Κομηνόν, οι τίνες έκαμαν έκαστος άνά μί<χν σύντομον διάλεξιν. Και τέλος ώμίλησε καταλλή»λως ό Σεδασμιώτατος Μητροπο
λίτης, συστήσας πρός τούς μαθητάς τήν έν παντί άσκησιν
της άρετής καί τήν πιστήν τήρησιν τών κανόνων τοΟ σχελείου καί τών νόμων τής πολιτείας.

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΙΧΟΛΕΙΟΥ
ΜΥΑΟΠΟΤΑΜΟΥ
Τήν 8ην Μαΐου έπραγματτοποιήΰη είς Άγίαν Πελαγίοον ή
έτησία έκδρομή του Δημοτικού
Σχολείου Μυλοττοτάμου,
εις
τήν όποίαν μετέσχον περί τά
120 άτομα. Ή έκδρομή έσημείωσεν άπόλυτον
έπιτυχίαν,
οί έκδρομεΐς δέ έ'τυχον πολλών
περιποιήσεων έκ μέρους
τών
κατοίκων της "Αγίας Πελαγίας
πρός τους όποιους έκφράζσι/ν
τάς ευχαριστίας των.

τά έξης: Έ χ ε ι μέν σήμερον τό νησί 6.000
κατο ίκους, άλλά είς την περιφέρειαν Πειραιώς είναι έγκατεστημέναι άλλαι 5.000,
είς τας 'Αθήνας ύπέρ τάς 7.000 είς τήν
Αϋστραλίαν ύπέρ τάς 10.000 καί είς τό
λοιπον έξωτερικόν ('Αμερική,
'Αφρική
Εύρώπη κλπ.) ύπέρ τάς 2.000 Κυθήριοι,
διατηροϋντες άκμαία τά τοπικά των φρονήματα καί ζωηρόν τό ένδιαφέρον των
δια τό νησί. θ ά έξακρίβωνε ακόμη δτι ή
έτησία έπιδατική κίνησις πρός τά Κύθηρα υπερβαίνει τάς 6.000 εισιτήρια μέ τά
υπάρχοντα μέσα καί φυσικά, μέ τήν τυχόν
έγκατάστασιν πορθμείου, θά αύξηθή είς
τό διπλάσιον ή καί τριπλάσιον, διότι όλοι
οί Κυθήριοι έπισκέπτονται συχνά τό νησί των. "Αν αύτά τά είχε ύπ' όψιν του ό
έν λόγω κύριος, άλλη, θά ήτο ή υποδοχή
πού θα εκανε είς τό έπιχείρημα τοΟ δικηγόρου κ. Φουρναράκη. Πάντως, εΐναι τό
περιστατικόν αύτό άρκετόν διά νά γνωρίζωμεν άπό τώρα δτι καί ή λύσις ΝεαπόΛ.εως δέν θά σημάνη τό τέλος τών πρσσπα
θειών μας διά τήν έπίλυσιν του συγκοινωνιακού προβλήματος τών Κυθήρων,
θά
χρειασθούν καί άλλο» άγώνες. Κατόπιν
τών άνωτέρω ίσως διερωτώνται οί άναγνώσται μας. 'Αφού ή προσέγγισις τού
πορθμείου είς Κύθηρα δέν είναι βεβα-'α,
κατά τί μας ένδιαφέρει άν προσεγγίζη
τούτο εις τήν Νεάπολιν ή είς τό Γύθειον;
Καί ομως μάς ένδιαφέρει πολύ, καί Ιδού
διατί. Πρώτον διότι έάν ή προσέγγισις
του πορθμείου γίνεται είς
Νεάπολιν ή
γραμμή πλεύσεως θά διέρχεται έγγύτατα
της νήσου καί φυσικόν είναι δτι εύκολώτερα θά έπιτύχωμεν ώρισμένας έβδομαδιαίως προσεγγ ίσεις καί είς τά Κύθηρα.
Δεύτερον, καί άν άκόμη αύτό καπαστη άνέφικτον. καί διά λόγους, εϊτε οικονομικούς, εϊτε τεχνικούς, τό πορθμείον Κρήτης
δέν προσεγγίζει εις τά Κύθηρα, τότε, έφ*
όσον μέν θά έχωμεν άσφαλές πλοΐον, όπως σήμερον τό «Μυρτιδιώτισσα»' τό συγκοινωνιακόν πρόβλημα είναι λελυμένον.
"Αν αργότερα καταδικασθώ μεν είς τίποτε μικρότερα, μή έμπνέοντα έμπιστοσύνην, όπως πολλάκις τό έπάθαμεν. τότε,
δεδομένου ότι ή Κυβέρνησις θα έχη άποπερατώσει τόν νέον δρόμον
Νεαπόλεως
'Αθηνών, όστις τώρα ευρίσκεται ύπό κατασκευήν, θά στραφώμεν χωρίς πολλάς
δυσκολ ίας, είς τήν δι' ιδίων μέσων έγκατάστασιν πορθμείου διά τήν σύνδεσιν της
νήσου μας μετά της Νεαπόλεως. Τό πραγμα δεν είναι πολύ δύσκολον, δεδομένου
ότι ή άιπόστασις τήν όπσίαν θά εχη τούτο
νά διαπλεύση θά εΐναι μικρά, ή δε θάλοοσσα θά είναι πάντοτε πλωτή άνεξαρτήτως
καιρού. Διότι μέ τούς βορείους καί βορειοανατολικούς άνέμους θα προσεγγίζη εις
Καψάλιον καί θά πλέη διά της γραμμής
Μυρτιδίων, μέ τούς λοιπούς δέ άνέμσυς
θά προσεγγίζη είς Άγίαν Πελαγίαν. Είς
τά Κύθηρκχ θά χρειασθούν διά τήν περίπτωσιν αύτήν μερικά, όχι σπουδαία, λιμενικά έργα. Τό μεγάλο πρόβλημα άπομένει ό δρόμος Νεαπόλεως — 'Αθηνών.
Ά π α ξ αύτό έπιλυθή καί θά έπιλυθή άσφαλώς έάν τό πορθμεΐον Κρήτης έρχεται
είς Νεάπολιν, καί τό πρόβλημα τών Κυθήρων θά έπιλυθή όπωσδήποτε. Έ π ί του παρόντος ή ευχή μας Κ αί αί ένέργεΐαί μας
πρέπει νά έλθουν συνεπίκουροι τών προσπαθειών τών φίλων Νεαπολιτών. Αύτό έπιβάλλει τό γενικώτερον Κυθηραϊκόν συμφέρον.

ΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ KY0HPÍÍN
Τή·ν 5ην ·Ίουνίρυ έγένοντο έλληνικούς χορούς ύπό τουο ήείς τό γήττεδοιν του Γυμνασίου χους τής όρχήστρας τού κ. ΝαΚυ8ήρων αί έτήσιαι Γυμνασ-τι- σου Τσολάκου, ή ¿ποία προκαί έττι&είξεις τών
μαθητών σέφερεν τάς υπηρεσίας της δω
αυτού. Ταύτας
τταρηκολουθη- ρεάν, χάριν τού
Γυμνασίου.
σαν ύπερσκτακόσιοί θεαται έξ Έ ν συνεχεία ή διευθύντρια τού
ολων τών χωρίων της
νήσου. Γυμνασίου φιλόλογος καθηγήΟί μα&ηται, υπό τήν διευ&υν- τρια κυρία Παναγιωτίτσα Πεσιν του καθηγητού της Γυμνά*· τροχείλου διά καταλλήλου όστικής κ. 'Αθανασίου 'Αλτάνη μιλιας ^ της,
Ανεπτυξεν τήν
έξετέλεσαν έττηυιχώς έλευθέρας σπουδαιότητα τής
Γυμναστιγυμναστικός ασκήσεις και τά κης, τονίσασα τήν
Ανάγκην
αγωνίσματα δρόμου,
δίσκου, τής συμμέτρου Αναπτύξεως σώσφαίρας, λίθου κοοι ¿χλματος ματος και υ»υχής. Έπήκολούθη
με λαμττρας έττιδόσεις χάρις σεν ή στέψις των νικήτών είς
είς την καλήν και εύσυνείδητον τ ά ( διάφορα άγωνίσμοττα και
έργοοσίαν του κ. 'Αλτάνη. Μεπά ή ώραία τελετή έτελείωσεν μέ
ταύτα αϊ μαθήτ.Ήαι του Γυ- τήν Ανάκρουσιν τού
'Εθνικού
μνασίου έχόρείΛταν διαψόρουςυμνου

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
Τήν 2αν 'Ιουνίου έγένετο ή
έτησία έκδρομή τών μαθητών τού
Γυμνασίου είς τό γραψικόν και
δροσόλουστον χωρίον Βιαράδικα. Εις τήν έκδρομήν έλαδον μέρος οί μοώηταϊ δλων τών τάξεων μετά τών καθηγητών των, μετέβησαν δε είς Βιαράδικα έττιδαίνοντες αυτοκίνητων. Τους έκδρομεΐς ύττεδέχθησαιν είς τήν εΐσοδον τοΰ χωρίου οί κάτοικοι της
κοινότητος μέ έττί κεφαλής τόν
ττρόεδρον κ. Μαλακόν. Καθ' δλην τήν διάρκειαν της ή μέρας
οί μαθηταί ττεριήρχοντο τά θαΐΛμάσια τοττία της περιφερείας,
τήν δέ μεσημδρίαν παρεκάθησαν
καθ' όμάδας καί έγευμάτισαν
γύρω άπό τήν φημισμένης πηνήν

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΥΘΗΡΙΩΝ
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΙΑ» ΣΥΝ. Π. Ε.
Έθνιικής

'Αντιστάσεως 8α ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ—Τηλ.
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ΠΡΟΣΚΑΗΣΙΣ
Α' ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
Α Ρ Χ Α I ΡΕ Σ I Α I
, _
Καλεΐσθε όπως προσέλθητε είς τήν Α' Τακτιικην Γενικήν Συνέλευσιν γενησομένην την Ι4ην 'Ιουλίου 1960 ήμέραν Πέμπτην και ώραν 8ην μ.μ. έν τη έν 'Αθήναις αίθοΟση τοΰ Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» Πλατεία Ά γ .
I εωργίου Καρυτση.
Ίζν περιπτώσει ελλείψεως άτταρτίας κατά τήν συγκλη
Θησομένην ώς άνω Γενικήν Συνέλευσιν ¿ά έπαναληφ&η αυτή τήν Ι7ην 'Ιουλίου 1 9 6 0 ήμέραν Κυρι·ακήν καί ώραν
1υ π.μ. έν τώ αΰτώ τόπω «αί μέ τά αύτά θέματα.
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
1. Άνάγνωσις 'Εκθέσεως πεπραγμένων υπό Διοικητικού Συμβουλίου.
Άνάγνωσις έκθέσεως Εποπτικού Συμβουλίου.
'Απαλλαγή Διοικητικού Συμ&ουλί
ου άπο παση ς £ι/·
βύνης.
2. Έ γ κ ρ ι σ ι ς άπολογισμοΟ χρήσεως 1959.
3. "Εγκρισις προϋπολογισμού χρήσεως 1960.
4. Έπικυρωσις τών άπό ττ|ς λήξεως θητείας, του Διοικητικού Συμβουλίου γενομένων, κατόπιν άπτοφάσεως
τούτου, νέων έγγραφών μελών ώς καί τών έν γένει Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τήν περίοδον
ταύτην και άπαλλαγή τού Διοικητικού Σμμβουλίου άπό
πάσης ευθύνης.
5. Άρχαιρεσίαι πρός άνάδειξίιν τακτικών καί άναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
6. 'Αρχαιρεσίας πρός άνάδειξιν τακτικών καί Αναπληρωματικών μελών 'Εποπτικού Συμβουλίου.
Ή παρουσία σας τυγχάνει Απαραίτητος.
Σ Η Μ . — Ύπομιμνησκιεται.. δτι
συμφώνως τώ
θρω 2 5 τού ήμετερου καταστατικού, γυναίκες μέλη τού
Συνεταιρισμού δύνανται ν' άντιπροσωπευθώσιν κατόπιν
έγγράφου έξουσιοδοτήσεως, δι' ένος άρρενος μέλους τού
Συνεταιρισμού, μή δυναμένου δμως του άρρενος μέλους
νά άντιπροσωπεύση περισσοτέρας της μιας. "Αρρενα μέλη δέν άντιπροσωπεύονται. Συμφώνως τώ Νόμω καί κατ'
άπόφασιν τού Διοικητικού Συμβουλίου μέλη συμμετέχοντα διά περισσοτέρων της μιάς συνεταιρικών
μερίδων
δικαιούνται Αναλόγου άριθμοΰ ψήφων.
Έ ν Πειραιεΐ τ§ 14 'Ιουνίου 1960
Ό Πρόεδρος
Ό Γεν. Γραμματεύς
Ε. Σ. ΜΕΓΑΛΟ ΟIΚ ΟΝ ΟΜΟ Σ
ΒΡΕΤ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Βιαραδίκων. Κατά τά έπιδόρπια
τού γεύματος ώμίλησεν έκ μέρους τών τελειοφοίτων τού Γυμνασίου ή Σουσάνα Σκορδίλη,
αποχαίιρετήσασα τούς συναδέλφους μαθητάς δλων τών τάξεων
καί εύχαριστήσασα τους καθηγη
τας τού Γυμνασίου διά τους κόπους καί τάς πατρικάς φροντίδας διά τήν πνευματικήν και ήθιικην ,κατάρτισιν τών μαθητών
των.
Τάς άπογευματινάς ώρας οί
μαθηταί
συνεκεντρώθησαν είς
την κεντρικήν πλατεΐαν τού χωρίου καί έχόρευσαν μέ πολλήν
σεμνότητα άλλά καί άδιάπτωτον
εύθυμίαν, διαφόρους έλληνικους
χορούς, τους όποιους παρηκολού
θησαν οί κάτοικοι καθώς καί
τό έκλεκτόν. ζεύγος Κόξμα τό όποιον ήλθε εις Βιαράδικα πρός
συνάντησιν τού Γυμνασίου. Όλί
γον πρό τής δύσεως τού ήλίου,
οί έκδρομεΐς έπανηλθον είς Χωράν μέ τάς καλύτερος έντνπώσεις.

Ο κ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΙΧΟΑΕΙΟΝ
ΜΥΑΟΠΟΤΑΜΟΥ
'Αφιχθείς είς Μυλοπόταμον
ό έκλεκτός όμογενής και άριστα έν Η.Π.Α. έγκατεστημένος
κ. Χαράλαμπος Στρατηγός ή
Μούχος, ώς πρωτιστον καθήκον
του έθεώρησεν νά έπισκεφθη τό
σχολεΐον καί νά γνωρίσή έκ
τού πλησίον τόν Διδάσκαλον
αύτού. τους μαθητάς και
τό
συντελούμενόν έν αύτώ έργον.
Κατά τήν έπίσκεψίν του προσεφερεν είς τούς μαθητάς γλυκύσματα, γραφικην ΰλην και εν
χρηματικό ν φιλοδώρημα, ύποσχεθη δε, δτι θά ένισχυση τό
σχαλικόν έργον και ίδια το ύπό κατασκευήν
σχολικόν γυμναστήριον. Τό σχολεΐον,
οί
γονείς καί ή Εφορία, εύχαριστουν θερμώς τόν έκλεκτόν φίλον των. ευχόμενοι εις αύτόν
όπως ή διαμονή του είς τήν
πατρίδα εΤναι εύχάριστος.

ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟΝ
ΜΥΑΟΠΟΤΑΜΟΥ
Κατόπιν
έπειγούσης Αναφοράς τού έπιμελητού 'Αρχαιοτήτων Κυθήρων, καθηγητού κ.
Θεμιστοκλή
Πετρσχειλου, τον ίζοντος την Ανάγκην έπισκευής· προς στερεοποίησιν
τού
Μεσαιωνικού Κάστρου Μυλοπο
τάμου, τό Ύττουργεΐον Παιδείας έχορήγησεν πίστωσιν 5 . 0 0 0
δραχμών έπ' ¿νόματι τού έπιμελητού κ. Πετροχείλου
διά
τόν ώς άνω σκοπόν. Αί σχετικά! έργασίαι θά Αρχίσουν λί
αν συντόμως.

Είς^ τήν κοινότητα Κυθήρων
συνεχίζονται αί έργασίαι ανεγέρσεως τού μεγάρου τών Δημοσίων Υπηρεσιών.
'Ομοίως
έγένετο ή τσ ι μεντόστρωσι ς τής
«Σκαλοττερας» διά της
γνωστής δωρεάς τού έξ 'Αμερικής
έκλεκτού συμπατριωτου κ. 'Ιουλίου Γ. Στάθη.
Εις τήν κοινότητα Κοντολιανίκων
ηρχισαν αί έργασίαι
προς άξιοποίησιν της πηγή^
παρα την θέσιν «Σουκίδι». Το
ε'ργον έχρηματοδοτήθη
παρά
τού Νομαρχιακού Ταμείου Ά τ τικρς διά ποσού 3 5 . 0 0 0 δραχφών. Διά τήν άποπεράτωσίν
του θά Απαιτηθούν
περίπου
7 0 . 0 0 0 δραχμαί^ Προβλέπεται
ύδρσμάστευσις της πηγής ώστε
νά μη χάνεται ποσότης τού άναβλυζοντος ^ύδατος,
κατασκευή δεξαμενής παρά την θέσιν «Σταματάκη», εις τήν όποί
αν θά έρχεται τό ύδωρ τή^ πηγή ζ,
δια
τ σ ιμεντοσωληνων,
προς άρδευσιν της γύρω περιοχής καί έκεΐθεν νέα μεταφορά
τού ύδατος, όμοίως διά τσιμεντοσωλήνων, είς μικράν δεξαμενήν, ή όποία θά κοττασκευ
ασθη παρά τήν μεγάλην γέφυραν της δημοσίας όδού, δια
νά πίνουν τά διερχόμενα κτήνη. Τό δλον έργον εΤναι χρη^
σΐιμώτατσν
καί ή κοινοτική
προσπάθεια Αξιέπαινος.

ΤΟΝ

Εις τήν ιδίαν κοινότητα συνεχίζονται αί έργασίαι κατασκευής αύτοκινητοδρόμου πρός
την περιφέρειαν Κομπονάδας.
Γίνεται χρησιμοποίησις
τής
μπολντόζας και τού άεροσυμπί
εστού (κομπρεσσέρ) διά τους
έκβραχισμούς.

Είς την Ιδίαν
κοινότητα,
αιτήσει της κοινοτικής άρχής
και τών ένδιαφερο,μένων κατοίκων, ένεκρίθη ή κατασκευή τοΰ
δρόμου πρός Κατωχώρι,
διά
νέας χαράξεως κατάΛ διακλάδωσιν τής όδού Κατούνι — Κάμποι.^ Ή όδός πρός Κοττωχώρι θά εχη άφετηρίαν είς τήν
περιοχην Β αγελάδα καί θά διέλθη μεσω της περιοχής Πήλακα. Τοιουτοτρόπως θά συντομεύεται ή δλη διαδρομή τουλά
χιστον κατά 3 χιλιόμετρα. Διά
τήν εναρξιν τών έργασιών ή
κοινοτικής Αρχή Αναμένει τούς
μηχανικούς τή^ς Νομαρχίας ίνα
προβούν είς την χάρα|ιν αύτης
και τήν έκπόνησιν της σχετικής μελέτης. Διά τό ^ έργον
τούτο ύπάρχει έγκεκριμένη πίστωσις 3 5 . 0 0 0 δραχμών παρά
τού^ έπαρχιακού Ταμείου 'Αττικής.
Είς
Ποταμόν ή κοινοτική
δραστηριότης έστράφη κυρίως
είς τήν_ άποπεράτωσίν της κατασκευής τού κοινοτικού ηλε-

ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ!
ΕΙΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣίΟΝ
Διά της ύπ' Αριθμόν 3 7 . 6 7 0
διατίχγής τού Ύπουργείου Πα»
δείας διετάχθη
Ανοίδρομικώς
Από 1ης 'Οκτωβρίου 1 9 5 9 η
κατά υήνα καταβολή είς τόν
πρωτεύοντα μαθητήν έκαστης,
Γυμνασιακής τάξεως έπιδόματος^ ύποτοοφίας έκ 3 0 0 δραχμών. Εί<| έκτέλεσιν τής διαταγής ταύτης, ό σύλλογος τών
καθηγητών τού Γυμνάσιου μας
δι' Αποφάσεως του ένέγροίψεν
Τνα λαμβάνουν
τό έπιδομα
τούτο, οί κάτωθι μαθηταί έκαστος τών όποιων έκρίθη
ώς
πρώτος είς τήν τάξιν του. Α '
τάξις 'Αγγελική Μοκτσέλου. Β '
τάξις 'Ιωάννης Χαρ. Πετρόχειλος ν Γ ' τάξις Αικατερίνη^ Κα·
σιμάτης Δ '
τάξι^
'Ιωάννας
Γ. Κρμηνός. Ε ' τάξις Άθοτνασιος Γ. Τουιμπακάρης. Σ Τ ' τάξις Σουσάνα Α. Σκορδίλη.
Διά τού Ανωτέοω
μέτρου
τών υποτροφιών τό Ύπουργεΐον Αποβλέπει είς τήν άνάπτυξιν τοΰ ζήλου μετοοξύ τών μαθητών προς καλυτέρου έπιδοκ
σιν αύτων είς τά
μαθήματά

Ϊεσιν

τού Νοσοκομειακού ^
ταστήματος μέ τήν ήλεκτρ'^ν.
έπιχείρησιν Ποταμού δια . "Ψ
έξ 2 5 . 0 0 0
δραχμών
δωρεάς τών έκ Νοτίου
κής Αγαπητών συμπατρι^.^
μας Αδελφών 'Αντωνίου,
^
τρίου καί
Κοσμά
Εντός τού μηνάς Ίουνίον ^
κληρον τό κοινοτικόν ^ ^ ¿ ,
θά εχη άποπερατωθή και ή ^
λις τού Ποταμού, χάρις
νέα μηχανήμοττα
τού
ρτιμοπίου κ. Θεοδώρου
θά άποκτήση τέλειον και σΙ?
νον ήλεκτρισ^όν.
/
Ε π ί σ η ς είς τήν κοινό^^
Ποταρού θά Αρχίσουν κατ
τάς έργασίαι διά τήν ,κ0ν,,
σκευήν τού δικτύου ύδρει^*?£
Πρός τούτο ή κοινότης
γενναίας συνδρομής τοι»
μαρχιακου Ταμείου
θά σύναψη δέ καί μα*Ρ°££|.
θεσμον τοκοχρεωλίχΤίκόν οο^1
ον. Εΐναι τό θέμα ύδρεύ 1 ^
λ—Λ τά σπουδαιότερα «τηο
Από
TP0' οΑΤ
ματα τά όποια άντιμετ«^!?^
ή κοινοτική άρχή, ή δέ
σι ς του θά εΐναι Αληθινό
γέτημα διά τούς κατοίκουζ
ωραίας πόλεως.

Η ΑΣΦΑΑΤΟΣΤΡΟΣΙΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΔΩΡΕΑΙ ΔΙΑ
ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ

Ό κ. Ζαχαρίας ^ Σ ίμος, άπέστειλεν έκ Κατούμπα
τής
Αυστραλίας 2 7 , 5 λίρας 'Αγγλίας ύπέρ τού λιμενοβραχίο·
νος Α γ ί α ς Πελαγίας. Τό ποσόν τούτο προήλθεν από χοροεσπερ ίδα όργανωθεΐσαν
Από
τούς συμπατριώτας τούς έγκα
τεστημένούς ^ είς
Κατούμπα.
Σχετικώς μέ τήν
προσφοράν
αύτήν, ό κ. Πανοογιώτη^ Κορωναΐος
Πουλάκης Απεστειλεν
πρός τον κ. Ζαχαρίοον ^ Σ ίμον
την Ακόλουθο ν έπιστολήν; ^
«'Αγαπητέ μου κύριε Σ ίμο,
Μέ συγκίνησιν έλαβον
το
ποσόν τών 2 7 , 5 , λιρών 'Αγγλί
ας ύπέρ τού λψενοδροήχίονο^,
έκ τών έσόδων ττ^ς χοροεσπεριδος ή όποία έδοθη από τους
αύτού συμπατριώτας
τών όποιων ή ψυχή και ή σκέψις είναι πάντοτε εστραμμέναι προς
τήν ποττρίδα. Σας εύχαριστώ
Από βάθους καρδίας, δπως καί
δλους τούς ένισχυτάς τού σπου
δαιοτάτου τούτου έργου ή άποπεράτωσις τού όποιου θα σημάνη νέαν έποχήν διά τό νησί μας.
Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς
Π. I. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
Η ΠΟΥΛΑΚΗΣ

κτρικού δικτύου, διά τής Ϋν .
στης δωρεάς τού έκλεκτοο'
πατριώτου κ. Μιχαήλ λ " ^ ¡ ,
ιώτου. 'Ομοίως εις τήν^

Τήν Ιην 'Ιουλίου δημοπρατείται είς 'Αθήνας ή άποπεράτωσις τής
άσφοΛτοστρώσεως
τού κεντρικού δρόμου τής νήσου, διά τής νέας πιστωσεως
έξ ένός
έκατομμυρίου δραίχμών, τήν όποίαν έχορήγησεν
διά τό τρέχον Ιτος, τό Ταμεΐον 'Οδοποιίας Νομού 'Αττικής.
Ό σχετικός διαγωνισμός προς
άνάδειξιν έργολάβου
θά διεξαχθη είς τά γραφεία τής τεχνικής υπηρεσίας τού άνωτέρω
Ταμείου. Ελπίζεται, δτι έντός

τού 'Ιουλίου θά γίνη ή
^
τάστασι ς τού Αναδόχου ** ^
εναρξις τών έργασιών.
yS
μεταξύ συνεχίζεται και Π
λαβία παρελθόντος £touS< ^
πάρχουν δέ πολλαί έλπίδες 0
έντός τού 1960 θά Α π ο ι « « ^
θή όλόκληρον τό τμήμα ^'¿ρ— Ποταμούς ώστε Ατγο
"α.
χαμένου έτους νά άρχίση JJ^
0
σφαλτόστρωσις τού τελει^ ^
τμήματος τής τέως έθνι*Π?
δού, δηλαδή τό τμήμα "
μού — 'Αγίας Πελαγ«0^·

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΜΒ. ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ
Τήν 19ην Μαΐου μετέβη είς
Κύθηρα οτυνοδευόμενον Από τόν
ΣεβασμιώτοΓτον Μητροπολίτην
Κυθήρων κ.κ. Μελέτιον κλιμάκιο ν τού Παγκοσμίου Συμβουλίου έκκλησιών Αποτελούμενον
άπό
18 'μέλη 'Αμερικανούς,
Σουηδούς και 'Ολλανδούς. 'Από τό Κο(ψάλι, δπου ΑπεβιβΑσθησαν μετέβησαν εί^ τό Ιερόν
προσκύνημα Μυρτιδίων, σπου
και παρεκάθησαν είς πρόγευμα
παρατεθέν υπό της
Επιτροπής Μυρτιδίων. 'Αφού περιηγηθησαν τό συγκρότηιμα Μυρτιδίων, άνεχώρησοεν είς Μυλοπόταμον καί έκεΐθεν έπανηλθον
είς Χώροτν δπου έγένετο δεξίω·
σις πρός τι,|ΐήν αύτών, είς τήν
Αι'θουσοίν τοΰ Κυθηραϊκοΰ Συνδέσμου. Κατά ταυτην
μετά
σύντομον
προσφώνησιν
τού
προέδρου τής
κοινότητος ιατρού κ. Δημητρίου Κονταλέοντος,
ώμίλησεν
ό Σουηδός
άντιπρόσωπος καί έν συνεχεία

0

κ.

ό Σεβασμιώτατος Μ η τ ρ ^ ^
τι^ς. Μετά ταύτα
μετεοΠ^
πάντες είς τό Γυμνάσιο^
'
έδόθη σχολική έορτή.
ρους τού Γυμνάσιου τους
χθέντας προσεφώνησεν ό
γητής κ. Θεμιστοκλής ^ ^
χείλος. 'Ακολούθως μαΰΦϊρ
τού Γυμνασίου έχόρευσαν
φόρους έλληνικους Υ.οΡ°νς ¡¿ι,
συνοδεία λαϊκών οργάνων ^ ¿,
ψυχαγώγησιν
τών
πισκεπτών, τέλος
δέ
φέρθησαν άφθονα Αναφ^
και γλυκά.
.^ήνΐ
Μετά τήν σχολικήν
οί |ένοι μας έπιβάντες
κινητών, άνεχώρησαν εις
^
βάδι, Καρβουνάδες κ α ι / 0 ^
χωρία καί κατέληξαν οζ ^.
τάτα δπου καί έχευμα^ ^ϊ
Έ ν συνεχεία έπεσκεφθησαν ^
Ποταμόν και Καραβάν
κολούθως ήλθον είς Ά γ / β ^ ^ ν
λαγίαν, δπου
έπεβιβάσ^,,.
τού πλοίου τής γραμμή?
στρέψαντες είς Πειραιά-

ΚΟΞΜΑ ΔίΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΙΝ ΤΟΥ

ΚΑΡΑΒΑΣ, 'Ιούνιος
(τού
Ανταποκριτού μ α ς ) . — Ό έγκα
τασταθεις είς Κύθηρα έκπρόσωπος τού Παγκοσμίου Συμβουλίου Έκκλησιών μηχανικός
κ. Κόξμα, συνοδευόμενος κα»
άπό τήν Αξιότιμον κυρίαν του,
συνεχίζων
τάς
περιηγήσεις
του, ϊνα σχηματίση άκριβη είκόνα τών συνθηκών τής νήσου
και ^ μελετήση τόν τρόπον πο6ροχής των καλών
υπηρεσιών
του, πρός όφελος αύτής έπεσκέφθη και τό χωρίον μας. Είς
Καραβάν τον κ. Κόξμα ύπεδεχθη το κοινοτικόν συμβούλιον
μέ έπί κεφαλή ς τόν πρόεδρον
αύτού κ. Τριαντάφυλλον Κ ορών αΐαν και
άλλοι παράγοντες
Η Δ1ΕΥΟΥΝΣΙΣ
της περιοχής, οΐτινες άφού ώΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
δηγησαν_ οούτόν είς δλα τά σηπαρέθεσαν
Καταληφθείς Από τό δριον μεία τού ^ χωρίου
ήλικίας απεχωρησεν της υπη- πρός τιμήν του γεύμα, είς τό
ρεσίας ό Γυμνασιάρχης του Γυ- θαυμάσιον κέντρον Άμηροίλή.
μνασίου Κυθήρων κ. 'Ιωάννης
Γιαννόπουλος. Τήν διεύθυνσιν
τού Γυμνασίου Ανελαβεν ή καθηγήτρια της φιλολογίας κυΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΝ, 'Ιούνιος,
ρία Παναγιωτίτσα
Πετροχεί(τού Ανταποκριτού μας).
—
λου — Μαρσέλου.
Πρωτοβουλίο τοΰ άρτι έξ 'Αμερικής
άφιχθέντος
έκλεκτού
ΕΚΔΡΟΜΗ
συμπατριώτου μας κ . ' ΧαραΕΙΣ ΠΑΑΑΙΟΠΟΛίΝ
λάμπους Γ. Στράτηγού ή ΜούΤήν 6r»v 'Ιουνίου ό μηχανικός χου και φροντιδι τού κοινοτικ. Κόξμα μετά της άξιοτίμου κού __ παράγοντος κ. Σταμάτη
κυρίας του καί ό έπιμελητης Ποτήρη πρό διετίας έποονελ'Αρχαιοτήτων Κυθήρο>ν κ. Πετρό θόντος έξ Αύστραλίας, διενηρχείλος μετά τής κυρίας του, έ- γήθη εϊς Μυλοπόταμον πρόχειξέδραμον ^ είς Παλαιόκαστρον ρος έρανος, μέ τό προϊόν τού
καί Παλαιόπολιν, πρός έξέτασιν όποιου, έγένετο διοπτλάτυνσις
τών Αρχαίων τάφων, οί όποιοι εί£ τόν δρόμον Από Πλατείας
έσχάτως άνεκαλύφθησαν, ώς έ- Πισω Πηγαδιού μέχρι Κουμούγράψαμε είς προηγουμενον φύλ- νας καί ή έπίστρωσις αύτού
λου. Μετά ταύτα όί έκδρομεΐς έ- μέ
τσί'μεντίντιν
ταράτσαν,
πεσκέφθησαν τό χωρίον τού Αύ- πρός έξωραϊσμόν της περιοχής
λέμονος καί τό ιερόν προσκύ- και διευκόλυνσιν της κυκλοφονημα τής 'Αγίας Μόνης, όπόίας τών κατοίκων. Είς
τόν
θεν οί ευγενείς, ξένοι μας Απε- ν λόγω ερανσν προσέφεραν οί
θαύμασαν τήν γύρω περιοχήν φιλοπρόοδοι κάτοικοι τού χωκαι κυρίως τό γραφικόν Διακό- ρίου και άλλοι παράγοντες ώς
Φτι.
*
έξή$: Χαράλαμπος Γ. Στρατηγός δραχμάς 3 . 6 0 0 . ΧαράΔΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑίΚΤΗΡΙΟΝ
λαμπος Δ. Κομηνός
1.000.
ΚΟΝ ΓΟΑίΑΝΙ ΚΩΝ
Σταμάτης Α. Ποτήρης 5 0 0 καί
Προς τήν Έπιτροπήν Ανοο- 8 ήμερομισθια προσωπικής έρκαινίσεως τού διδακτηρίου Κο- γάσίας. Παναγιώτης Βλοντης
Εμμανουήλ I. Στρατηντολιάνίκων,
Απέστειλαν
έκ 500.
Κλήβελαντ 'Αμερικής τά κάτω γός 500. Κοσμάς Ν. Καρύδη$
500.
Σταμάτα
Ε. Στροττηγου
θι^ ποσά: Δημήτριος Π. ΚασιΒασίλειος Π. Καρυοης
μάτης δολλαρια 2 5 . Χαράλα- 3 1 0 .
μπος, Π. Κασίιμάτης 2 5 , 'Αντώ- 200, Σταύρος Κουβούοτηζ. 100
νιος Π. Κασίιμάτης 25.^ Θεόδω- καί 'έν ήμερομίσθιον προσωπιρος Ν. Ποτήρης 15 και Μαρία κής έί*νασιας, Γεώργιος Μαλάνος ΑδοντίοΓτρος 100. ΝικόΠ. Στάθη 10.
"Η ¡έπιτροπή Ανακαινίσεως λαος φατσέας Ιατρός^ 100. Κοτού διδακτηρίου καί οί κάτοι- σμάς Ν. Μεγαλοκονόιίος 100.
κοι τής σχολικής ^περιφερείας Βασίλειος Γ. Βλαχογένης 100.
ε.\ναριστούν θερμώς τούς ευ- Θεόδωρος Α. Κονόμος 100. 'Ιωάννης Θ. Μαγουλάς 100. Γιγενείς δωρητάς.
ώργος I. Βλαχογένης 1 0 0 . Νικόλαος Δ. Στρατηγός 100. ΓεΤΟ «ΕΤΟΣ ΚΑΛΒΟΥ»
ώργιος Δ. Ποτήρης 100. Δημή
ΕΙΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΝ

ΚΑΡΑΒΑ

Ό διακεκριμένος
m f VÛ ^
άφού έκ τής έπιτοπίου
ττις του έμόρφωσεν γ ν ώ μ ΐ ^ ^
ρί τών Αναγκών καί τών «ν
τστήτων Αναπτύξεως της
οχής, έδήλωσεν δτι θά κ g^
βάλη κάθε πρασπάθειαν
g¡.
τήν πρόοδον τού Καρσβα ^^ξ.
δικώτερον έδήλωσεν ο «· η*
μα, στι θά επιδίωξη την
κήν έπίλυσιν τού προβληΡ^^,,
ύδρεύσεως όλοκλήρου της ΐς
νότητος, διά της" κατασ 1 « 6 ^
μεγάλης δεξαμβνής είς
νοικισμον
Διακοπουλισ^ .
Ή έν λόγω δεξαμενή
ται, δια καταλλήλου
τό άφθονον ύδωρ της λ
¿ς
«Λουτρού», ή όποία κεΐτο'
ύψηλότερον σημείον, ^ και ιτί ΛΐΓ
θεν διά τών Αναγκαίων
νώσεων θά ύδρεύωνται
συνοικισμοί της
Κοινο""!
Καραβά. "

ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΙΣ ΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΝ

?

Τό Δημοτικόν Σχολεΐον Μυλοποτάμου έπ' ευκαιρία
τού
"Ετους Κάλβου, Αποτισν φόρον
τιμής πρός τον ιμεγάλον Έ θ ι κόν Ποιητήν, έδωσε τήν Κυριοίκήν _22 Μαΐου έ. ε. έορτήν καθαρώς πνευματικού
περιεχομένου είς τήν αϊθουσαν τελετών του. Κατά τήν έορτήν ώμίλησαν οί παλαιοί
μαθηταί
τού Σχολείου, καί νυν του Γυμνασίου ιμας, Γεώργιος ιΝ. Ποτήρης, μέ θέμα «Το ϊργον του
Κάλβου» καί Κούλα Γ. Στρατηγού
μέ θέμα ^ «ή Ζωή τού
Κάλβου». 'Αμφοτέρας τάς όμιλίας έπροιλόγισεν ό ΔιεχΛυντής
τού σχολείου κ. Χ. Δρίτσας.
Μετά τάς όιιιλίας Απήγγειλαν
έκλεκτά ποιήματα τού τιμωμένου ποιητού
οί μαθηταί τού
Γυμνασίου
Παναγιώτης Ta|iβάκης και Μαίρη Γ . Βλαχογένη. Τήν ώοαίαν
πνευματικόν
έκδήλωσίιν έτίμη,σαν
διά της
παρουσίας των αί Αρχαί του
χωρίου, αί μαθήτριαι της Α.
Μ.Ο.Σ. καί πλήθος κόσμου,

τ ρ κ ς Σάμιος 100. Γ ε ω Ρ ^
Ν. Ζερβός 'έν ήμερομίσ£'°* <3σωπικής έργασίας. ¿Ι^ΛΐίΟ«'
της Έ μ ρ . ιερέως Ζερβός
ως εν ήμερομίσθιον.
Εμμανουηλ Ζερβός 50.
ρος Ν. Ποτήρης 50. Ί « « ^ ·
Ν. Ποτήρης 50. Βασίλειο^^
Πρτήρης 50. Ούρανία I • , η<;
ρύδη 50. Νικόλαος Ε. Π ο ^
50. Παναγιώτης Γ. Στρ«3^' ο ί
50. Πανανιώτης 0 . Στρα^ψ^
50. 'Αθανάσιος
Δ. Ποτΐ^,
50. Δημήτριος I. Βενερηζ ^
'Ελένη Γ. Μαλάνου 50. Λ 0.
I. Καρύδη 50.
'Ιωάννη? ^
Κασιμάτης 50. Ποθητή ^ν^ρΟ
σιμάτη 50. Γεώργιος Ν. * ^
τηγος 50. Οεόδωρος Γ.
«ς
δης 50. Γεώργιος Ε.
30, Νικόλαος Δ. ΠοτηρΊ? 3 0
Βασίλειος Ν. Μαρσέλλος
Παναγιώτης Σ. Ταμβάκης
Μαριετα Α.
Βλσχογε^
^
Άνεζίνα I. Βλαντή 20.
τα Κ. Βλαχογένη 20 Γε«Ρ γ 0ς
Β. Μαλάνος 20. Χ α Ρ ^ ^ , ο «
Κ ΒλαχογΙνης 2 0
I. Στρατηγός 20. Πσνατίτ^ΐ'
Πετρόχειλος 20. Πέτρος ^¿^ι)
μάτης 20. Εύγενία
10ΙΟ. Περικλής I. Καρυ&Πζ^^
Μιχαήλ φ. Καρύδης 1°. ,
λιόπη Ν. Μαγουλά 20
νώνυρος 10.
Οι κάτοικοι ττϊς
^¡τ
Πίσω Πηγάδι έκφ.οάζο^ν,ν κ.
μάς εύχαριστίας πρός
' ^
Χαράλαμπον
Γ.
διά τήν προοδευτικής ^Ήλο^
βουλίαν του και ποός
μίτους δωρητάς μέ τήν
τον είσφοοάν τών ό π ο ι « ? ' ^
νετο τό ώς άνω χρηαί»«6'
έργον.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΚΥθΗΡΑΊ'ΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΥΟΗΡΙ"1
Τήν 22αν Μαΐου
έγένοντο
είς Χώραν άρχαιρεσίαι
πρός
άνάδειξιν τής νέας διοικήσεως
τού
Κυθηραϊκού
Συνδέσμου
Κυθήρων. Έ ν άρχή έγένετο ή
λογοδοσία των
πεπραγμένων
τού Απερχομένου
Συμβουλίου
κοττά τήν διάρκειαν της θητείας τού ί 9 5 8 — 1 9 6 0 .
Ταύτα
ένεκρίθησαν όμοφώνως, έξεφρά
σθη δέ καί ή ευαρέσκεια τής
συνελεύσεως πρός τό Απελθόν
συμβούλιον, διά^ τήν λαμπράν
δράσιν του πρός έκπλήρωσιν
τών εύγενών καί προοδευτικών
σκοπών τού Συνδέσμου. Μετά
ταύτα έγένοντο
με παραδειγματικήν τά^ιν αί έκλογαί κατα τάς όποιας, διά τήν νέϊτν
διοίκησιν τού Συνδέσμου, άνεδείχθησαν οί έξης εκλεκτοί
συμπατριέαται: Γεώργιος 'Αλδανάκης, Θεόδωρος
Άρώνης,
Εμμανουήλ Αυγερινός, Σοφο-

κλής

Καλούτσης,

Γεώργιος

Μασσέλος, Γεώργιος
/^ροζ'
καί Θεμιστοκλής ΠετρόΧε Υ ^
Τό άνωτέρω
Συμβούλων ^
νήλθεν τήν 2αν 'Ιούνιοι ^ ¡ τ
κοπτηρτήσθη είς Σώμα
λούθως.
Πρόεδρος ό
Τώ^
χνης ικ Σοφοκλής Δ.
ό
τσης, Αντιπρόεδρος, /,,λ<?<·
και Θεμιστοκλής Π ε τ ρ 0 ^ , , ^
λος, ταμίας ό κ.
£
Αύγερινός
Γραμματευς
Γεώργιος Μασσέλος
.'Α'
καί ¡μέλη οί κ.κ. 0εόδωΡ^[Κής
ρώνης διευθυντής της ¿ ^ ο Κ
Τραπέζης, Δηαιτριος
ων Ιατρός και Γεώργ«0^
ρος, έπιπλσποιός.

ΔΩΡΕΑ I
τέως πΐβόεδοος
του
Συνδέσμου Κυθήρων.
ύπέο τού Συνδέσμου
xuác 300.

-¿.η,«-^.

