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I Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ. Γ. ΚΟΚΣΜΛ ΕΙΣ ΚΥΟΗΡΑ
Γ. ΦΑΤΙΕΑ
ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑ 10ΥΝΤΟΝ ΕΡΓΩΝ

άρρωστος άκόμα
πού είναι
Εντυπώσεις τοΰ δικηγόρου κ. ΝΙΚΟΥ
σχεδόν βέβαιο πώς ποτέ πια
δεν πρόκειται
νά δοΰν αύτη
την Πατρίδα.
Είναι βέβαιο πώς ό νέος μεΓιατί στή μεγάλη και μακρυ- των, νά καταλάβη.
"Οπως είναι γνωστόν,, άπό και τών τέκνων μας, ώστε νά ρον άρκετήν ποσότητα ύδατος χμάς. 3) Νά κατασκευασθή άρΚαι είναι ακόμα ό κρυφός νή αύτή χώρα ό σκοπός και οί
J, Αμερική, όέν άποτελεί ά Χαρακτηριστικό άκριβώς αυ- τανάστης δέν θά συνάντηση σήτεσιανόν φρέαρ
παραπλεύρως
τήν έκπλήρωσι της πιο καϋμός πού καίει μέσα στις έπι διώξει ς όλων τών Ελλήνων τής της τρομερής
δυσκολίας μερα τ ά άνυπέρβλητα έμπόδια έξαμήνου και πλέον, ευρίσκε- μή φεύγουν άπό τό νησί, κατα- πρός συντήρησην άνθρώπων και του μοναστηριακού κήπου, τό
σ,κληράν ζώων, τό όποιον ύδωρ καταλλήΚύθηρα ό Ολλανδός διωκόμενα άπό τήν
επιθυμίας και τοι) με- ψυχές τους, τό Ασίγαστο πά- ταυτίζονται, όλοι ζοΰν μέ^τίς ί- στην έκμάθησι τής γλώσσας, και τις φοβερές δυσκολίες των ται είς
λως διοχετευόμενον και χρησιμο- κόστος τού όποίου πραεϋπελο¡ ^ πόθου έκατομ μυρίων αν- θος για τό χώμα πού τούς γέν- διες έλπίδες και τ ά ίδια όνειρα πού άντιμετώπισαν οί παλαιό- παλαιοτέρων κι' άκόμα γιά τούς μηχανικός κ. Γεώργιος Μ. Κόκ- άνάγκην. Ζητεί πρώτον νά μάς ποιούμενα, θέλει έπαρχέσει και γίσθη είς 55 χιλιάί-ας δραχμάς.
νέους
άνοίγρνται σμα, άσχολούμενος πυρετωδώς δώση νερό. Διότι νερό έχει τό
όλου σχεδόν τοΰ κό- νησε και ή ελληνική υπερηφά- και ή τύχη είναι κοινή γ ι ά ό- τεροι μετανάστες μας και έξα- έργατικρύς
πρός αύξησιν
τού κηπευτικού 4 ) Νά γίνη βελ τίοχτις δια τής
κολουθαΟν ν' άντιμετωπίζουν και άρκετά εύρείς οί δρόμοι τού είς τό εύγενές, θεάρεστον άλ- νησί και ήμεΐς τό στερούμεθα. χώρου της νήσου κατά έκατό κατασκευής δύο στοών είς χό έή μόνο την ένσάρκωσι έ- νεια πού ξεπηδά και γιγαντώ- λους.
λά και δυσχερέστατον
έργον Τό στερούμεθα και ήμεΐς και
Ή ζωή κάθε ξενητεμένου εί- σήμερα, ώς ένα σημείο, και οί μέλλοντος.
¡,Ι^ραιου ονείρου της σημε- νεται σ' αύτές τις έκδηλώσεις.
ξω τού περιβόλου τού Προσκυτοίς
έκατό.
•
•
·
·
άναδημιουργίας τής νή- τά ζώα μας και τά κηπευτικά
Παρ' όλα αύτά πρέπει νά ά- της
Πώς λοιπόν είναι δυνατό νά ναι πραγματικά μιά ιστορία. Πε νεώτεροι, είναι ή δημιουργία άγενεάς και δέν έ§αντλεΐΈ κ μέρους τής έλληνικής Κυ- νήματος Φρέαρ. Τό έργον τούτο
μας
και
όλαι
μας
αί
καλλιέρσου.
"Οταν
λέγομεν
«'Αναδηναγνωρίσωμε
δτι
και
σήμερα
πό
αύτούς
_
μιάς
ιδιόμορφη
ριπέτεια,
σκληρός
άγώνας,
άπο^ "'Την ίκανσιτοίησι μιας ά- μείνη κανείς άσυγκίνητος δταν
βερνήσεως (ύπουργείον Γεωρ- θά κοστίση 40 χιλιάδες δραμέσα
σε μιά τέτοια γοητεύσεις, όνειρα και νοσταλ- γλώσσας πού μόνο αύτοί κατα- άκόμα γ ι ά όλους τούς όμογε- μιουργίαν» έννοούμεν τήν προ- γειαι. Πραγματικώς μή άπατώ γ ί α ς ) ό Γεωλο> ος - Ύδρολό- χμών. 5 ) Νά άνοιχθή φρέαρ παΓ®νίκητης περιέργειας που 6ρε8η
γία. Κάθε νέος μετανάστης θά λαβαίνουν και μεταχειρίζονται νείς δημιουργούνται άρκετά σο- αγωγην κ.αι άνάπτυξιν τής νή- μέθα' Έφ' οσον δουλεύει κου- γος κ. Σκουνάκης μάς παρέσχεν ρά τόν θέσιν Πίσω Νερό, προϋ| ν°ϋΡΥεϊ στην άνΦρωπότητα συγκλονιστική άτμόσφαιρα;
σ τ ή χώρα σου άπό πάσηξ πλευράς, ώστε βάς και στάμνα, ζώμεν δχι είς
Ιΐώς μπορεί νά μείνη άπαθής πρέπει ν' άγωνισθή μόνος του μεταξύ τους. "Εδωσαν δηλ. στις βαρά προβλήματα
,^®«ασιώδης φήμη τοΰ μεέπίσημον συμβολήν και συνερ- πολογισθείσης δοπτάνης 45 χιόταν στά μάτια των συμπατρι- τόν σκληρό τής ζωής άγώνα. άγγλικές λέξεις ελληνικές κοαα- αύτη. Δέ/ συναντούν βέβαια σή- νά έξασφαλισθη εί^ τόν πληθυ- το 1960 άλλά ευρισκόμεθα ά- γασίαν
είς τ α ς προσπαθείας λιάδων δραχμών.
& ν υ τ ί > ς ε ^ μ ε Ρ « « ^ κ α ϊ τ ί >ζ ωτών διακρίνεται
μερα
οί
πατριώτες
μας
τή
-βακόμη
είς
τήν
έποχήν
τής
τουρλήξεις
και
έδημιούργησοτν
έτσι
σμόν της μία διαβίωση αν όχι
έντονα ζω- Δέν έχει κοντά του τή θαλπωρή
μας, όνεκτιμήι^υ όντως άξίας.
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΥΛΟΠΟΤΑι «Πληκτικής τεχνικής ττροό- γραφισμένο τό ζωηρό ένδιαφέ- του σπιτιού και τής οικογένειας μιά νέα δική τους « Ά γ γ λ ο - Έ λ - ναυσότητα τών περασμένων χρό ειδυλλιακή δπως τήν θέλουν οί κοκρατίας. Ζώμεν χιλιάδες χρό
Κατόπιν τών ιδικών μας με- ΜΟΥ : 1) Νά γίνουν διά χε:ρός
^
καινούργιου αύτοΰ κό- ρον και άπό τις καρ5ιές τους νά τοΟ γλυκάνη λίγο τήν άχαρη ληνική» γ λ ώ σ σ α , πού ούτε έμεΐς νων, άλλά παντού είναι έκδηλη περί Κυθήρων μύθοι, δμως μία νια πίσω άπό τόν σύγχρονον λετών και τής μελέτης τού κ. (χωρίς τήν χρήσιν δυναμίτιδας)
οί "Ελληνες φυσικά άλλ' ούτε οί ή ψυχρότητα και ή άδιαφορία ζωή ήρεμος, χωρίς ν μέγάλας κόσμον, κι. άς τεντώνωμε του
^ ίκανοττοίησις των αίσθη- ξεχύνεται ή λαχτάρα γιά την ζωή του. Δέν έχει τή φροντίδα 'Αμερικανοί είναι ποτέ δυνατό τού περιβάλλοντος.
Σκουνάκη πρατείνομεν τ ά έξης: έργα βελτιώσεως είς τήν σύνθεκαι τήν παρηγοριά τής μάνας
στερήσεις, μία
ζωή άπηλλα- λαιμό και ά^ ύψώνωμεν τό κετον πηΥήν «Καμάρι» και νά καζ"1· ά έμιτλουτισμος των γνω ΙΙατρίδα, γιά τη γή του^, γιά
"Οσοι έχουν τήν τύχη νά δη- γμένη άπό τό άγχος τής ά- φάλι, σάν το άδειο
ΘΕΜΑ 1 ον
νά τοΰ 5ώση κουράγιο στον νά καταλάβουν. Θ' άκούσετε π.
άστάχυ,
τασκευασθή έκ σκυρακονιάματά
σπίτια
τους,
γιά
τους
δι«αί ή έντυπωσιαχή είκόσκληρό άγώνα του, δέν έχει τήν χ. ότι ένας συμπατριώτης μας μιουργήσουν μιά όποιαδήποτε ναγκης ή όποία ανάγκη ώθεί καί δς ίοτχυριζώμεθα δτι ήμεΐς
τος ένισχυμένου ύδατοδεξαμενή
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τους,
γιά
τους
συγγενείς
^,Λΐς τεράστιας τεχνικής έμικρή ή μεγάλη έτιχείρησι, πού τους Κυθηρίους
διατηρεί
«Προσαρία».
Αυτό
σησυντροφιά
του
φίλου
νά
του
δώείς έκποττρι- ύπήρξαμεν οί δαδοΰχοι τοΰ πομεγάλης χωρητικότητος, Τ ά έρ'ξ^ς των τελευταίων χρό- τους, πού πολλούς ίσως ποτέ ση έλπίδες, νά τόν κάι*η νά λη- μαίνει Παντοπωλείο. Ή άγγλι- δέν βασίζεται άποκλειστικά και
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:
Νά
λιτισμοΰ. Κανείς
δέν θά πισμόν.
γ α ταύτα θά απαιτήσουν δαπα¡ι ^τήν άπέραντη αυτή χώρα, νά μην έχουν γνωρίσει;
έκβαθυνθή τό φρέαρ είς " Α γ ι - νην 115 χιλιάδων δραχμών. 2 )
σμονήση, δέν έχει τήν ύποστιν κή λέξι είνάι grocery K0Cj π ρ ο _ μόνο στήν ύποστήριξι τών Ε λ στέύση
τί
ύπήρξαμεν,
άφοΰ
μέ
Ό κ. Κόκσμα ήλθε και έγκα
Και πώς νά
μη γεννηθούν ριξι και τήν πολύτιμη συμβουλή φέρεται
^ τ ε λ ο ύ ν ^ην υπέρτατη άκαϊ νά κατασκευα- Νά κατασκευασθούν νεροδόχοι
γκρόουσερυ. "Η ότι λήνων, άλλά κατά κύριο λόγο τεστάθη είς Κύθηρα, άπεσταλ- τά ϊδια τά μάτια του διαπι- ον Μηνάν
κ™1 ""Ι μεγάλη συγκί- μέσα σου τά πιο δυνατά αίσθή τοΰ καλού συγγενή, τό περιβάλ- « Έ ρ ε σ τ ά ρ α ν ε » κάποιον
σθούν έν αύτώ δύο στοαί. Γό είς τήν πηγήν Φόνισσα, διά τάς
στις συναλλαγές μέ τούς 'Αμε- μένος τού Παγκοσμίου Συμβου στώνει όποιοι ε'ίμεθα...
ένοχο.
Λ1 τοΰ ύττερπόντιου αύτοΰ τα ματ α και νά μή νοιώσης την λον τού είναι ξένο κι' άγνωστο. Arrest = άρέστ σημαίνει συλ- ρικανούς, πρέπει νά είναι πολύ
κόστος διά τό έργον τούτο θά όποιας θά χρειασθούν 24 χιλιά
κατόπιν έΘά βαυμάση, άσφαλώς ιτιό έντονη^ ψυχική δόνησί;
δραΘέλει λοιπόν ό κ. Κόκσμα άνελθη είς 40 χιλιάδας
στή συμπεριφορά λίου 'Εκκλησιών,
Θά συναντήση τήν άδιαφορία, λαμβάνω. "Η τό^ ξενοδοχείον « Χ ο προσεκτικοί
νεργειών και παρακλήσεων του νά μάς δώση πρώτα άπ' δλα χμάς. Χρειάζεται άκόμη νά κα- δες δραχμαί. 3) Νά κατασκευα
^ Είναι κάτι πού ποτέ, πριν τήν ψυχρότητα,
^ 1έλληνας έπισκέπτη ς τα κομπορώ νά π ώ τέλι» το αυτοκίνητο — και άς και τις εκδηλώσεις τους άν θέ- Μητροπολίτου
σθπ φρέαρ μετά μεγάλων στοΚυθήρων
κ.
κ.
δεν τήν εχθρότητα τοΰ ξένου κόσμου είναι τ ό τελευταίο μοντέλο — λουν νά προκόψουν. Θά χρειατεχνικά έργα και τα φυγής άπό την Ελλάδα,
άφθονο νερό διά τάς άνάγκας Τιασκ.ιι^ο;σθ3ύ> άττό σκυροκονία- ών πλησίον τοΰ οικισμού Κάτω
ύλικά 'μέσα και άνέσεις τό περιμένεις, πού μοιραία σε γύρω του. Γιατί είναι πραγμα- «Κάρρο» κλπ. κλπ. Είναι αυτό· σθή ίσως πολλές φορές νά λη- Μελετίου.
δύο μικρά Χώρας. Τούτο θά κοστίση 45
μας, διά τά ζώα μας, διά τούς μα και λιθοδομήν
Διά νά έκτελέση και νά έπι- κήπους μας. Και
,ιν·^ου αύτοΰ κόσμου, θά τοΰ άναμένει όταν πατήσης τό πό- τικά παράξενρ, άλλα βέβαιο, νόητο πώς γιά τούς "Ελληνες σμονήσουν νά μιλούν και αύτήν
προτείνει Φράγματα είς κατάλληλον θέ- χιλιάδας δραχμάς. 4 ) Νά γίνη
¡.^Π ζωηρό τό ένδιαψέρον, δι σου στην ξένη αύτή χώρα πώς σ τ ο *έο αύτόν κόσμο τής πού δέν γνωρίζουν άγγλικά οί άκόμα τή μητρική τους γ λ ώ σ σ α τύχη εις τήν άποστολήν του ό πράγματα
συγκεικριμενα. "Ε- σιν ίνα συγκεντρώνεται τό ύδωρ συμπληρωματικόν σύστημα ύιό δυ- Δύσεως, τή χώρα πού ¿κατοί- λέξεις ε]ναι άκατάληπτες. 'Αλ- στις έπιχειρήσεις τους. Οί 'Α- κ. Κόκσμα περιήλθεν κ(χτ' έ- χομεν ύποχρέωσιν νά βοηθήσω- και άνυψώνεται ή στάθμη αύτού δρεάσεως τών οικισμών. Πίσω
ή^ελώς ιδιόρρυθμη νοοτρο- και πού άποτελεΐ τήν πιο
άπόδοσιν Πηγάδι και Κάτω Χώρα. Προς
^Γ
οί άντιλήψεις τοΰ λαοΰ νατή άνάμνησι. τήν πιο ισχυ- κησαν, έπύκνωσαν, άνέδειξαν και λά έξ ^ Τσου άκατανόητες είναι μερικανοί δέν βλέπουν ποτέ μέ πανάληψιν δλο τό νησί, έμελέ- μεν όλοι, ώστε αί μελετημέναι προς πλουσιωτέραν
κι' άκόμη θά έπηρεασθή ρή συγκίνησι τοΰ μεγάλου τα- έγιγάντωσαν οί ξένοι, ή φιλοξε- και γ ι ά τούς 'Αμερικανούς πού ίκανοποίησι την πρόοδο τών άλ- τησεν επισταμένως τάς συνθή- προτάσεις του νά μή άπομεί- τής πηγής. Δ ι ά νά γίνουν τ ά τούτο χρειάζεται νά γίνουν δύο
λοδαπώιν και δέν είναι ποτέ δια- κας έργασίας και διαβιώσεως νουν είς τά χαρτιά, διότι αύτό Φράγματα τ α ύ τ α θά άπαιτηθή στέρναι, νά τοποθετηθούν δύο
τόν διαφορετικό τρόπο ξειδιοΰ.
νία έκ μέρους τών γηγενών ευ- δέν γνωρίζουν έλληι/ικά.
Είναι έν'τελώς αδύνατο νά πε- τεθειμένοι, έάν δέν ύπάρχη άπό- τών ^κατοίκων., έγνώρισεν τάς θά είναι είς βάρος τής πατρί- δαπάνη 125 χιλιάδων δραχμών. άντλίαι, νά άνοιχθή ένα πηγάδι
καϊ τις άγνωστες σ' έΙ δ ι α ί τ ε ρ η δμως έπιθJμíα uou ρίσκεται σέ πολύ χαμηλό έπίτάς άνάγκας δος ιχας. Ζητεί νά έπιτύχη τήν Δύο ή περισσότερα μικρά φρά- είς τόν οΐκισμόν Πίσω Πηγάδι,
ουντίδειεο, άλλα είναι βέ- και φιλοδοξία μου, ώς Κυθηρί- ιτεδο και ή άγάπη και στοργή ριγράψη κανείς τις τρομερές δυ- λυτη άνάγκη, νά υποστηρίξουν έλλείψεις και
^
πώς πανω άπό δλα αύ- ου, είναι νά μην έπεκταθώ σέ γιά τόν ξένο μετανάστη είναι σκολίες και τ ά όνυπέρβλητα έμ τόν όποιοδήποτε ξένο όταν δια- των, έμόρφωσε γνώμην περι άναδάσωσιν της νήσου^ την αΰ- γματα πρέπει νά γίνουν και ύ- νά τοποθετηθούν σωλήνες συνο^/,έκεΐνο πού θ* άσκηση σ' γενικές παρατηρήσεις, άλλα νά σχεδόν άγνωστη. Πόσες άλή- πόδια πού άντιμετώπισαιν έπί βλέπουν ότι πρόθεσίς του είναι τών τυχόν., ύπαρχουσών άνεκ- ξησιν του άριθμοΰ τών καρπο- περθεν τού Καψαλίου πρός έμ- λικού μήκους 2.340 μέτρων, νά
τ ά χρήματά μεταλλεύτων πλουτοπαραγωγι- φόρων δένδρων και την βελτί- πλουτισμον τών έκεί πηγών, ή τοποθετηθούν κρουνοί κλπ. Δ ι α
ΓΡ£ριπέτε:ες,. πόσες άν- χρόνια και χρόνια οί συμπατρι- νά συγκεντρώση
την ιτιό βαθειά ψυχική περιορισθώ άν τούτο είναι δυνα- θι:α
πόση
πίκρα και ώτες μας μετανάστες τής 'Αμε- τους γιά νά τ ά μεταφέρη ύστε- κών πηγών της νήσου, και έν ωσιν τοΰ είδους τών υπαρχόν- δαπάνη τής κατασκευής τών ο- τ ό σύστημα τούτο θά άπαιτηθή
^ Ρ α α ι είναι ή έπαφή, ή συ- τό, στην άπλή περιγραφή της τιξοστητες,
όμοίως είς δοπτάνη 224 χιλιάδων δραχμών.
ί,^Ίσι και οί ποικίλες, άλη- ζωης και της δράσεως τών συμ- άπογοητεύσεις δέν θά συνάντη- ρικής. Θά πρέπει νά άκούση κα- ρα άπό μερικά χρόνια στήν πα- συνεχεία συνέταξεν την πρώτην των. Ποίος θά ώφεληθή έαν ή ποίων θά άνέλθη
έ'κθεσιν αύτοΰ έπι των ανωτέ- προσπάθεια έπιτύχη; Προτεί- 1 25 χιλιάδας δραχμών.
συγκινητικές έκδηλώσεις πατριωτών μας, ειδικά, της 'Α- ση και δέν θ' άντιμετωπίση ό νείς άπό τ ό ίδιο τ ό στόμα κα- τρίδα του.
5 ) Νά γίνη βελτίωσις τής πηΑύτό άκριβώς είναι ό κυριώ- ρω θεμάτων. Είς τήν έργασίαν νει τήν αύξησιν τής παοαγωΔ ι α τόν οΐκισμόν Στραποδί- γής ή όποία ευρίσκεται άνατο^¿λ ^μπατριωτών μας της με μερικής, όπως τουλάχιστον την νέος μετανάστης πού καταφθά- θενός τήν περιπέτεια τής ζωής
είδα, τήν αισθάνθηκα και τήν έ- νει μέ όνειρα και έλπίδες ότοξν του γιά νά νοιώση τό μεγάλο τερος λόγος γ ι ά τόν όποίο ώρι- του τον «κ. Κόκσμα^ συνετρεξεν
ρ ς αύτη ς χώρας.
ης είς κάθε είδους
άγαθόν. ου είναι άνάγκη νά γίνη μικιρόν λικώς του Μυλοποτάμου. Χρεισμένοι πατριώτες μας άναγκά- ή 'Ελληνική
ζησα κατά τήν δ'άρκειαν της μάλιστα τύχη νά μην τον αναμέ- του δράμα.
Κυβέρνησις διά
άν δ,τι προτείνει, πάν δ,τι ύδραυλικόν σύστημα. Χρειάζε- άζεται μία στέρνα, νεροδόχος
είναι άλήθεια άπερί- προσφάτου έπισκέψεώς μου και νη έκεί ή φροντίδα καί^ ή περιΑύτά άκριβώς τ ά φοβερά έμ- ζονται νά άπομακρυνθούν γιά της άποστολής τοΰ ειδικού Γε- ζητεί, τείνει είς τόν βασικόν ται νά γίνουν δυο ύδαταποθή- και σωλήνες μήκους
850 μέ$ βαθειά συγκίνησι, ή παραμονής μου στή χώρα αύτη. ποίησις τοΰ στοργικού συγγε- πόδια τής ζωής, οί μεγάλες δυ- ένα μικρό ή μεγαλύτερο χρονι- ω λ ό γ ο υ — Ύδρολόγου τοΰ Υ και άπό ένισχυμενόν-σκυροκονίσκοπόν. Είς τήν άνύψωσιν τοΰ αμα, νά τοποθετηθή μία μικρά τρων. Θά άπαιτηθή δαπάνη 41
*ιλ / α ι \ εύτυχία πού νοιώσκολίες τής ξενητειάς, οί ΐδ.ες κό διάστημα άπό τό έλληνικό πουργείου Γεωργίας κ. Σκου'Ακόμα μάλιστα θα αισθανό- νή !
χιλιάδων
δραχμών.
έπιπέδου τής ζωής και τήν βελ- άντλία και κατάλληλοι σωλήνες
® επισκέπτης., που γιά πρώ μουν άπερίγ,ραπτη ψυχική ίκαστοιχείο. 'Αλλ' ή άπομάκ,ρυνσις
Έ δ ώ ιδιαίτερα θεωρώ καθή- άνάγκες και τ ά κοινά αισθήμα- αύτή είναι πάντοτε, μά πάντοτε νάκη, δοτις ιδιαιτέρως έμελέτη τίωσιν έν γένει τών δρων δια- μήκους
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΛΙΑκΙ Φορά ^ φθάνει στην Ά^ιερι- νοποίησι άν είχα τήν δυνατότη310 μέτρων, κρουνοί
τ α ένωσάν τούς όμογενείς μας
σεν τά υδρευτικά και άρδευτι- βιώσεως τών κατοίκων. Ά π ό
κον
μου
και
ύποχρέωσί
μου
ν
• κοντά στούς ξενητεμενους τ α νά σκιαγραφήσω είδικώτερα
λ
μέ^ άκατάλυτους
δεσμούς και παροδική.
κά προβλήματα τής νήσου, έκ- όλους μας έξαρτάται νά έπι- κλπ. συνολικής δαπάνης διά πάν Ν Ι Κ Ω Ν : Δ ι ά τ ό σύστημα της
άφιερώσω
λίγες
γραμμές
στους
τ α ταύτα 48 χιλιάδων δραχμών. υδρεύσεως Κοντολιάνίκων άπαι¡^«τριώτες μας δταν, μέσα τήν άτομική ζωή, την δραστηΘά μπορούσε, δικαιολογημέπρώτους
μετανάστες μας της τούς ώδήγησαν σέ μιά συγκινη- να, να ύποθέση κανείς ότι τ ά πονήσας είδικην έπί των θεμά- τύχη είς τάς προσπαθεί ας του.
τείται νά άνοιχθοΰν τρία φρέοαα,
[ή „κολοσσιαία άγνωστη μά- ριότητα και τον ευγενή άγώνα
μακρυνής αύτη ς χώρας, σ τ ή δύ- τική άνυστερόβουλη άλληλοϋπο- πολλά^ και δύσκολα προβλήμα- των τούτων μελέτην.
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
Λ Ε Ι Β Α Δ Ι Ο Υ : νά κατασκευοοσθη μία στέρνα
Ή
"Εκθεσις
του
κ.
Κόκσμα
^ « ν έκατομμυρίων άνθρώ- κάθε Κυθηρίου σ ' όποιαδήποτε ουσα γενεά
στήριξι.
Εις τήν έκθεσίν του ό κ. Γε- έχει ώς έξης:
τών
ξενητεμένων
Δ
ι
ά
τάς
είς
ύδωρ
άνάγκας
τής
και μία μεγάλη υδαταποθήκη,
•. «ίσθάνεται νά
..2. τόν
Ι... περι- γωνία της 'Αμερικής και άν ευ/ Ή άνάγκη έξ άλλου προστα- τ α πού έχουν νά Αντιμετωπίσουν ώργιος Κόκσμα. ώς βάσιν έξορ
μας, πού παιδιά άκόμα άπρ τ ά
κρινότητος απαιτείται νά γίνη νά τοποθετηθή μία άντλία και
οί πατριώτες μας στήν ξένη αύΜ Ί Π.σ^οργή, τό ένδιιαφέρον ρίσκεται .
μήσεως διά τήν άναδημιουργιμαθητικά θρανία τοΰ Δημοτικού σίας τού Ελληνικού στοιχείου τή χώρα,
έν αρτεσιανών φρέαρ παραπλεύ- νά χρησιμοποιηθούν σωλήνες
ΔΙΕΚΚΑΗΣ IΑΣΤΙΚΗ
ή καθημερινή έπαφή
ϊ ί ^ «γάπη τους.
Και
τά
Πρέπει όμως νά όμολογήσω, Σχολείου, χωρίς κανένα έφόδιο, στήν άρχή και ή άπό κοινού έαν τής νήσου, προτείνει τήν έρως τής ιδιοκτησίας Π. Κασι- μήκους 1.900 μέτρων, νά τοποΥΠΗΡΕΣΙΑ
ρκφ^^βτα αύτά γίνονται υπε- ειλικρινά ότι μέ τ ά έλλιπή και χωρίς γνώσεις και μόρφωσι, χω- πιδίωξις ποικίλων ευγενών σκο- και συναλλαγή μέ τούς ξένους, κτέλεσιν σειράς έργων, συνομάιτη είς Χέρσν τ ° όποίαν θά θετηθούν κρουνοί κλπ. Δ ι ά τήν
ή
σκληρή
έργασία
και
ρί
τεράρανε
πών
μετέπειτα,
έδημιούργησοον
μΓ ια, μεγαλεία και δύνα- άνεπάρκή στοιχεία που κατέχω, ρίς πείρα τήc ζωής Ργκοπέλειλικής δαπάνης περίπου είκοσι ΔΙΑ TA EAAHNIK/j ΧΩΡΙΑ κοστίση 55 χιλιάδας δραχμών, άποπεράτωσιν τρύ συστήματος
»ει' ^ ι ς διάφορες συγκεντρώ- προερχόμενα _ έκ τών περιορι- ψαν τή φτωχή μας Πατρίδα για πρλυάριθμες έλληνικές όργανώ- στιες άττοστάσεις πού τούς χω- πέντε έκατομμυρίων (25.000. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
δαπάνη
Γ. Κ Ο Κ Σ Μ Α έπερα/ άρτεσιανέ^ φρέαίρ είς τούτου θά άπαιτηθή
^λΧ Κ α , 5 τ,<> παντός
είδους σμένων έπαφών και συναντήσε- νά φθάσουν έκεί σ τ ά ^ξένα και σεις στήν 'Αμερική, έπί κεφοΛής ρίζουν,^ είναι στοιχεία ικανά νά 000) δραχμών, είς τά όποία
Κάτω Λειβάδι έπί της ιδιοκτη- 354 χιλιάδων δραχμών (Σημ.
^ηνικες έκδηλώσεις.
όπου, ών μου, μέ όλιγαρίθμους συμπα- νά ριχθούν στον πιο άνισο, τον τών όποιων, ώς γνωστόν, ευρί- χαλαρώσουν τούς δεσμούς τους έργα περιλαμβάνονται
Κύθηρα
τή
12
Νοεμβρίου
1960
σίας Γιαννιώτη όπερ θα κο- «Κυθ. Δ ρ ά σ ε ω ς » : Τ ό έν λ ό γ ω
υδρευσ τήν άδιαφορία και τήν
^
έργων στίση περί τ ά ς 45 χϋλιάδας έργον ήρχισε νά έκτελήταί μετριώτας, τους όποιους είχα τήν πιο σκληρό και δραματικό άγώ- σκεται ή μεγάλη κοινωνική όρ- και νά έξασθενίσουν τή συνείδη- τικά, άρδευτικά, άναδασώσεις, « Εκθεσις βελτιωτικών
ϋ^° Τ ητα του γύρω περιβάλ- τύχη νά συναντήσω στις όλίγες να τής ζωής, νά πολεμήσουν υ- γάνωσις τής ΑΧΕΠΑ. Άκόμα σί τους.
πρός
έκτέλεσιν
είς
τήν
νήσον
δραχμών
και μικρόν ύδραυλικόν ρί μνη της κοινοτικής άρχής. Τ ά
'Αλλ' αύτό άκριβώς είναι ή τουριστικά κλπ.
έχτισαν
»»»η ζ ' '"'«λλει έντονα ή 'Ελλη πόλεις της 'Αμερικής πού έπι- πομονητικά και
Κύθηρα».
άνεξά/τλητα, οί συμπατριώτες μας
σύστημα
διά τους οικισμούς πηγάδια άνοίγονται είς τήν πεΔημοσιεύοντες
κατωτέρω
μεγάλη
έκπληξις
τού
"Ελληνα
θαυμάσιες
έκκλησίες
και
σχο^
Ψ"χή και έκδηλώνεται μέ σκέφθηκα, όχι μόνο είναι έντε- χρόνια και χρόνια, νά νικήσρυν
τήν έ'κθεσιν ταύτην, τήν όποίαν , Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η " . — Αί υπεύθυνοι Κατοΰνι, Σκούλιάνικα και Τρα- ριφέρει αν Α φ ρ ά τ η ς ) .
έπισκέπτη.
Θά
συναντήση
και
λεία
σέ
όλα
τ
ά
σημεία
τής
'
Α
%
^ άκατανίκητη νοσταλ- λώς άδύνατη άναλυτική άνάπτυ- και νά μεγαλουργήσουν σ τ ο τέό διαπρεπής
μηχανικός είχε υπηρεσίαι τοΰ Παγκοσμίου Συμ βασαριάνικα τού όποιου τ ό κόΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΑ^ η081
μεγάλη άγάπη γιά ξις τής ατομικής δραστηριότη- λος. Ή ζωή τών άνθρώπων αυ- μερικής και έπεξέτειναν κατα- στήν πιο άπομακρυσμένη έλλη τήν εύγενη καλωσύνην νφ άπο- βουλίου 'Εκκλησιών, είς Γενεύ- στος θά φθάση τάς 198 χιτος άλλά και αύτή άκόμα ή ό- τών δέν είναι μιά άπλή ιστορία, πληκτικά τήν κρινωνική και φι- νική οικογένεια θερμή τήν έλ- στείλη πρός ένημέρωσίν μας, ην, μού άνέθεσαν νά άνακαινίσω λιάδας δραχμάς. Δ ι α τό έργον Δ Ω Ν : Δ ι ά τό σύστημα υδρεύληνίκή
ψυχή
και
έντονο
τό
ένλανθρωπική
δράσι
τους.
^ ^ α λ η Πατρίδα» είναι ή πιο λοκληρωμένη άπεικόνιςτις ^ τής μιά περιπέτεια, είναι ενα άληθιτούτο άπαιτούνται δύο μεγάλαι σεως τής κοινότητος Καρβουνά
Σήμερα, πρέπει νά όμολογή- διαφέρρν γιά τήν πατρίδα. "Αν- συνιστώμεν πρός τούς συμπα- κατά τ ό δυνατόν τήν νήσον Κύδων χρειαί,ειαι νά γίνη διά τής
ί^Κρίνής, ή ττιο θερμή και ή ζωής kai δράσεως τοΰ συνόλου. νό δράμα.
θρωποι πού τούς χωρίζει άπό τριώτας τής νήσου και πρός θηρα, χρησιμοποιών κάθε νόμι- και δύο μικραι ύδοτταποθηχαι κατασκευής στοών μία βελτίωσωμε,
ότι
αί
συνθήκες
έργασίεύχη των ξενητεμένων
σκυροκονιάμα"Ετσι, παρά τή ζωηρή έπιθυΓια λίγα μόνο σέντσια τήν ή- ας και διαβιώσεως τών "Ελλή- τήν πατρίδα μιά όλόκληοη ζωή κότθε Κυθηριον όπουδήποτε και μρν τρόπον, και όσον τό δυνα- έξ ένισχυμένου
σις φρέατος. Νά άνοιχθή ένα
μία μου,
άμυδρή μόνο εικόνα μερα, δπως είναι σέ όλους γνω- νων τής 'Αμερικής έχουν μετα- (40 και 50 χρόνια) θά σού άν ευρίσκεται, νά την μελετή- τόν όλιγωτέρας μή Κυθηραϊκάς τος, ένα πηγάδι, μία άντλία
"ςί^οΛή Πατρίδα» εύχεται ό τής έκτεταμένης, σοβαρής και στό, έξόδευαν τ ά νειάτα .τους βληθή ριζικά. Ή μεταπρλεμι- μιλήσουν γ ι ' αύτη σάν νά έ σουν μετά προσοχής. Μά δέν η έλληνι,κάς δυνάμεις. Δ ι ά νά και 2.110 μέτρα σωλήνων, κρου- νέο πηγάδι. Νά κςπασκειχχσθούν
δύο στέρνες, νά χρησιμοποιη^ » ϊ ν α ς που μόλις χθες πά- λαμπρής δραστηριότητος τών και έφθειραν τήν ζωή και τήν ύ- κή κολοσσιαία άνάπτυξις τής Φυγαν μόλις χθές. Συζητούν μέ άρκεΐ νά μελετήσωμεν άπλώς έτπτύχω τόν σκοπόν αύτόν. έ- νοί κλπ.
θούν σωλήνες συνολικού μήκους
Τ° """όδ' τον οτήιν Άμερι- Κυθηρίων τής'Αμερ:κής δύνσιμαι γ ε ί α τους σ τ ά άγρια παρθένα νώρας είχε τήν εύεργετική της εύχέρεια γ ι α τό^ κάθε τι. ενδια- την έκθεσιν. Έφ' όσον γνωρί- μελέτησα μετά προσοχής τάς
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
Μ Υ Ρ Τ Ι Δ Ι Ω Ν : 2.150 μέτρων, νά τοποθετηθή
^
είναι ιαγνωστο πότε και νά προσφέρω στούς συμπατριώ δάση τής 'Αμερικής, κατασκευ- έπίδρασι έπί όλων τών έργα- φέρονται γιά τις πιο άσήμαν- ζομεν δτι δλα έπιδιώκονται διά διαφόρους συνθήκας τής περιο- Πρέπει νά γίνη βελτίωσις είς uía άντλία, κρουνοί κλπ.
Διά
κατ(?ιρ6ωοΓη νά ξαναγυ- τες μου. οί παρατηρήσεις μου άζοντες ράγες γιά τ ά τραίνα ή ζομένων τ ά ξ ε ω ν . Ό έργαζόμενος τες λεπτομέρειες, γνωρίζουν ά- τό καλόν τής ιδιαιτέρας μας xñc όλοκλήοου τής νήσόυ, διαπι- τ ό φρέαρ τού χωρίου Καλοκαι- τήν έκτέλεσιν τού έργου άπαι^ ^ ο' αύτήν. «Καλή Πατρί- όμως και οί έντιπτώσεις μου, γε- σ τ ά άνήλια και άνθυγιεινά υ- κόσμος, άνεξαρτήτως προελεύ- ριστα όλη τήν έξέλιξι τής ζωής πατρίδος, εχομεν ύποχρέωσί νά στώσας σύν τοίς άλλοις δύο ρινές διά τής κατασκευής στο- τειται ποσόν 196 χιλιάδων δραάπεικονί- πόγεια τών
Υ^,^χεται και ούτος
που νικές και ποικίλες,
α ) ών. Δαπάνη 30 χιλιάδες δρα- χμών. Δ ι ά σύστημα υδρεύσεως
έστιοττορίων τών σεως, προστατεύεται
ύπερμέ- τού τόπου τους. είναι προσεκτι- συοπειρωθώμεν γύρω άπό τόν σπουδαία μειονεκτήματα.
και τήν έν γένει πόλεων, χωρίς καμμιά άπό που- τρως άττό τ ά ίσχυρότοπ-α έργα- κοί παρατήρητές και κριτές ό- κ. Κόκσμα και νά τόν βοηθήσω- Τήν σοβαράν
διάβρωσιν άπό χμών. Ό μ ο ί ω ς μεγάλη βελτίω- τού χωρίου Πιτσινιάνικα χρεικε <ττά ξένα και ποτέ ζουν τή ζωή
( Λ ^ ν εχει γνωρίσει, την ί δ ι α δράσι όλων τών Ελλήνων τής θενά ΰπρστήριξι και δίχως τό τ ι κ ^ σ ω μ α τ ε ΐ α τής χώρας, οί μι- λων τών γεγονότων.
μεν, διά νά φέρη είς εύτυχές τήν όποίαν υποφέρει ó τόπος σις είς τό φρέαρ τού Δρυμώνος άζεται νά άνοιχθούν δύο πη,
οίνει κι ό γέοος κι' ό άλλοδαπής.
έλάχιστο ívninr
ίχνος lí/iiuf.wjiKnr
κοινωνικής ττηοπρο- σθοί
ίΙΛν/ι/ττΛ
^α.) ευρίσκονται σέ
„λ πολύ ύψηλά
χ
Μέσα σ τ ο έλληνικό σπίτι κα· πέρας τήν ώρα ί αν άποστολήν και β) Τήν έλλειψιν ύδατος ά- διά κατασκευής
μεγοΛυτέρων γαδια, νά κατασκευασθή μία
UlUIIIIIIII!IIIIIIIIIII!lllllllllllllllfllllllllllllll<llllllill"illll^ νοίας. Κι' είχαν άκόμα κοντά έπίπεδα, οί ώρες έργασίας εί- νένα άπό τ ά έλληνικά έθιμα δέν του.Μελετήσατε την έκθεσιν και ναφερομένην άπό πάσης πλευ- στοών. Δαπάνη 45 χιλιάδων δρα στέρνα, νά τοποθετηθή μίΐα άν^
σ τ ' άλλα μεγάλα έμπόδια ν' άν- ναι πάντοτε ώρισμένες, τηρούν- λησμονιέται και δέν
παραμε- Ιδήτε, είς τήν ούσιαν τί ζητεί ό ράς. Μέ τάς προσπαθείας μου χμών. Κατασκευή είς τά χωρίον τλία, νά 'χρησιμοποιηθούν σωλήτιμετωπίσουν και τ ό φοβερώτε- ται αύστηρά οί όροι ύγιεινής και ρίζεται. Σ ' αύτό τό έλληνικό κ. Κόκσμα. Ζητεί νά μας έξα- προς άνακάλυψιν και έκτίμησιν Καλησπεριάνικα μεγάλης στέρ- νες μήκους 1550 μέτρων, νά
ρο γιά τ ό μετανάστη, τή γλώσ- ή κοινωνική πρόνοια και άοφά- σπίτι κάθε έπισκέπτη ς θά συ- σφαλίση βασικά άγο^ά διά τήν όλων τών άνεκμεταλλεύτων πη- νας έκ μπετόν άρμέ (χωρητι- τοποθετηθούν κρουνοί κλπ. Τό
σα. Αυτοί, πού μόλις είχαν τή λισις ευρίσκεται σέ υψηλό έπίΣΥΝΕΧΕΙΑ καλοπέρασιν την ίδικήν
#
μας γών πού ύπάρχουν κατεσπαρμέ- κότητας 600 περίπου κυβικών έργον τούτο θά κοστίση 226
ναι είς όλην τήν περιοχήν, άνεύ- μέτρων ύδατρς), ή όποία θά χιλκχ6ας δραχμών.
δυνατότητα νά γράφρυν τήν έλ- πεδρ.
Ε Ι Σ ΤΗΝ 3ην ΣΕΛΙΔΑ
ληνική γλώσσα, ήταν υποχρεωκοστίση 75 χιλιάδας δραχμάς.
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΦΡΑΤΣΙΩΝ:
μένοι νά μάθουν νά μιλούν, νά
( Σ . «Κυθ. Δράσεως». Φυσικά
Ο
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
κ.
Π
Α
Ν
.
ΦΩΤΕΙΝΟΣ
ΕΙΣ
Κ
Υ
Θ
Η
Ρ
Α
διαβάζουν και νά γράφουν άκόδιά την έξυπηρέτησιν τών χω- Δ ι ά τ ό σύστημα υδρεύσεως της
ξ
, "Οπως έδημοσιεύσαμεν ε(ς τ® προηγούμενον ^ φύλλον, = μα μιά καινούργια γ λ ώ σ σ α άρίων Καλοκαιρινός, Δρυμώνας κοινότητος Φρατσίίοτ/ άπαιτεΤΈκτος της περιφερείας 'Αθη- πιχειρηματίας
κ. Πάνος Μου και Καλησπεριάνικα θά χρεια- ται νά γίνη βελτίωσις τού υ5 το παγκυθηραϊ'Κΐόν συνέδριον τ ό συνελθόν είς Χώραν τήν s κατάληπτη και δύσκολη.
νων — Πειραιώς, είς τήν όποίαν ρούτης,
όμοίως έκ Ποταμού. σθούν και άρκετά μέτρα σωλή- πάρχοντος κοινοτικού φρέατος
Πόσες άλήθεια εύθυμες ιστο§ όην .'Οκτωβρίου, μετά εύστοχον είσήγησιν του πολιτευ- s
μεγάλων
είναι έ /κα τεστημένοι πολυάρι- Ε π ί σ η ς άπό εί>:οσοοετίας έγ-< νων, κρουνοί και λοιπά. Δ ι ' όλα διά τής κατασκευής
5
ιμας κ. Δημητρίου Ρεδιάδη, άνεθεσεν είς τόν ίδιον, = ρίες δέν έχω άκούσει άπό τους
θμο: συμπατριώται, συγκροτή,- κατεστάθη είς τήν ιδίαν πόλιν ταύτα ό κ. Κόχσιμα θά δώση στοών. Νά κατασκευασθή μία
§ 'ν_α 6μοΰ ,μετά τ ώ ν προέδρων Χώρας και Ποταμού συν- Ξ τταληούς μετανάστες γύρω άπό
στέρνα,
να
τοθετηθή
μία άνσαντες
οημαντικάς,
παροικίας
ό έκ Μυλοποτάμου διακεκριμέ- πλήρη μελέτην).
τό θέμα αυτό δηλ. τήν τρομερή
δ Τ όξωσιν ψήφισμα τών κοινοτικών συμβουλίων της νήσου, S δυσκολία πού άντιμετώπισοο/ είς
τλία, νά χρησιμοποιηθούν σωε'ς τάς όποιας συνεχίζεται ή κυ νος συμπατριώτης κ. Θεοδόσιος
ΠΕΡΙΟΧΗ Ι Ε Ρ Ο Υ Π Ρ Ο Σ Κ Υ λήνες μήκους 1890 μέτρων, νά
5 ε ' ς τ ό όποιον νά δίαδηλοΰται ή έπιθαμίΐα άπάντων τών = τήν έκμάθησι τής γλώσσας. Κάθηραϊκή ζωή, και είς τήν ώοαί- Μαυρομμάτης.
υπάλληλος τού
1) τοποθετηθούν κρουνοί κλπ.Διά
αν νύμφην τοΰ Θερμαϊκού, τήν 'Αμερικανικού Προξενείου Θεσ- Ν Η Μ Α Τ Ο Σ Μ Υ Ρ Τ Ι Δ Ι Ω Ν :
5 ^υθηρίων δπως όρισθή προσέγγισις και εις Κύθηρα τού s ποτε 'Αμερικανός πελάτης έΚατασκευή
φράγμοπος παρά τήν κατασκευήν τού έργου άπαιΘεσσαλονίκην, είναι έγκατεστη σαλονίκης. Ώ ς γνωστόν ό κ.
ξ Πορθμείου Κρήτης — Πελοποννήσου, όπότε δήποτε ήθε- Ξ στιατορίου έζήτησε (άγγλικά
τήν
θέσιν
«Παραθύρα»
πλησίον
τούνται 245 χιλιάδες δραχμών,
μένοι άρκετοί Κυθήριοι οί οποίοι Μαυρομμάτης είναι διαπρεπής
Κυθήριο,
ξ λεν ¿γχαταστοθή τοιούτον πορθμείον.
/
Ξ βέβαια) άπό νεαρό
τής όδοΰ Μυρτίδίων. Ή άκριΚ Ο Ι Ν Ο Τ Η Σ Β Ι Α Ρ Α Δ Ι ΚΩΝ:
διατηρούν θερμόν τ ό έτ^διαφέ- γεωπόνος.
ξ
Πράγματι τ ό ψήφισμα συνετάγη έπί τόπου, ύπεγρά- = βοηθό σερβιτόρου, ένα «κρμμάβής
θέσις
έχει
ήδη
καθορισθή
Δ ι ά τό σύστημα υδρεύσεως της
ρον
των
διά
τ
ό
νησί
και
άμεί"Άλλοι συμπατριώται τιμώντι
χαρτί»,
προφανώς
βέβαια
νά
5 ΦΠ από τους κοινοτάρχας της νήσου και διά τών κ. κ. =
ωτον τό κυθηραϊκόν των αίσθη- τες τό Κυθηραϊκόν όνομα
είς δπου και έτέθησαν τ ά θεμέλια, κοινότητος Βιοοραδίκων, χρειάτό
μεταχειρισθή
δπως συνήί Δ ή μ η τ ρ α Ρεδιάδη, Ιωάννου Στόοη -προέδρου Κυθηραϊ- « θως, κατά τό φαγητό τομ. Και
μα.
Θεσσαλονίκην είναι ό έκ Κερα- και έξευρέθησοα' ήδη τ ά εργα- ζεται νά γίνουν εργα ύδρομαζ ^ υ Συνδέσμου 'Αθηνών και Εμμανουήλ Σ . Μεγαλοο;- s ό νεαρός κυριολεκτικά έτσακίμουτοΰ καταγόμενος κ. Δημο- λεία βοηθητικής έργασίας. Δ ι ά στεύσεως τών^ έκεί πηγών, νά
< Πρώτοι, μεταξύ αυτών, είναι
δυο μεγάλης
ξ Κονάμου προέίδρου »τής Κυθηραϊ-κής 'Αδελφάτητος Πε:- Ξ σθη νά βρή και νά παραδώση
όί έκ Λειβαδίου καταγόμενοι σθένης Λεοντσίνης,
υπηρετών τήν έκτέλεσιν τού φράγματος κατασκευασθούν
άδελφοί Κοσμάς,
Εύάγγελος είς τ ό Ι Κ Α ό κ. Μιχαήλ Κοοσι- τούτου θά άπαπηθοΰν 168 χι- χωρητικότητος στέρναι έξ
ξ οαιώς —'Αθηνών, έπτεδόθη είς τούς άρμοδίους Κυβερνη- Ξ στον καλό πελάτη, προς μεγάλιάδες
δραχμαί.
2)
Νά
άνοιχθη
¿Γ
μία
εγγύς
τών
πηγών
και ή
και Διονύσιος Εμμανουήλ Με- μάτης διευθυντής τής γνωστής
5 δικούς παράγοντας. Τό κείιμενον τού ψηφίσματος εχει ώς S λη του βέβαια έκπληξι και τέργαλοκονόμος, ο'ίτινες διατηρούν ίτα·:<ρείας Β Ι Α Μ Υ Λ ιοαί ό λο· νέον πηγάδι είς' τον μοναστη- έτερα έπί τής κορυφής τού 0ξ Ακολούθως:
= ψι συνάμα, όλόκλήρο ρόλρ χαρμεγαλοπρεπείς
έπι χει ρή σ εις γιστής κ. Τζωρτζάτος τού ό ριακού κήπον^ Μυρτιδιωτίσσης,
$
Οί Πρόεδροι τών Κοινοτήτων και τά μέλη τών Κοινο- Ζ τιού τουαλέττας, νομίζοντας ό•
—ΣΥΝΕΧΕΙΑ
χρυσοχοείων και κοσμηματοπω- ποίου ή κήίτηρ είναι Κυθηρία τό κόστος τού όποίρυ προϋπετι άκριβώς <χύτό τού έζήτησε.
ξ τικών Συμϋουλιων τής 'Επαρχίας Κυβήρων συνελθόντα, — Είχε κάνει, προφανώς, ό μικρός
ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛΙΔΑ
λείων, και άνήκουν είς τήν πρώ- τ » γένος Μοιίλού, έκ τού χωρίου λογίσθη είς 45 χιλιάδας δρα5 ε»ζ ίδιαιτέραν συνεδριασιν έν Χώρα Κυθήρων σήμερον = συμπατριώτης μας ενα μικρό
Τόν παρελθόντα Σεπτέμβοιον έ- Είς τήν Ιεροτελεστίαν παρέστη- την γραμ μήν τού έμπορικοΰ κό- Λογοθετιανικα.
ξ fc^i t q ευκαιρία τοΰ Συνεδρίου Κοινοτικής Άναπττυξεως, s λάθος. Έκοπάλαβε βέβαια τή πεσκέφθη τά Κύθηρα ο διακεκριμέ- σαν πολυάριθμοι
Τέλος είναι Κυθη^αϊκής κασυμπατριώται σμου Θεσσαλονίκης." Οί κύριοι
ΤΟ Ν Ε Ο Ν Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Τ Ω Ν Α Ν Τ Ι Κ Υ Ο Η Ρ Ω Ν
ί Τήν <>ην 'Οκτωβρίου' 1960 κα» άκούσ<χντα τών όμιλητών = λέξι χαρτί σ τ ά άγγλικά άλλά νος καθηγητής τού Πανεπιστημί- και κυρίως; Μυλοποταμίται. Μ& Κοσμάς και Ευάγγελος Μεγα- τςτ/ωγής ή κυρία
Σταματική
τά
την
άπόλυσιν.^
έλήφθη
είς
τό
λοχονόμος
είναι
γνωστότατοι
ου
και
διεδυντής
τοΰ
Νοσοκομείου
$ «ναιττυξάντων την άνάγκην δπως Λ νήσος συνόεθη συγκοι- s δέν άντελήφθηκε καλά τήν προΆυτωνιάδαυ, τό γένος Κεντρωζ νωνιακως μετά της αντίπερα ν Πελοποννησιακής άκτής ¡Ξ φορά τού «κομματιού.». 'Αλλο- Συγγρού, δημοφιλέστατος συμπα- ποοαύλιον τοΰ ναού 'Αγίας Μαρί- είς τ ά Κύθηρα και άπύ τάς τή. έκ τού χωρίου Άλεξανδράτριώτης Μας κ. Παναγιώτης Φω- νης *αϊ ή άνωτέρω άναμνηστ ική σηιμαντικάς δωρεάς των είς ι- δες^ και ή κυρία Ματ ίνα Φράγκο
κ
τε
πάλι
νεαρός
υπάλληλος
έ5 « ί τής νήσου Κρητης διά μέσου της ύπό μελέτην γραμ- s
τεινός. Είς Μυλοπόταμον ό διοοτρε- φωτογραφία. Διακρίνονται ό Θεοϊ
πορθμείου (φερρυ - μπόοπ1) διότι ή σύνδεσις αύτη S φθασε σ τ ο σημείο νά έρωτήση •rrric έπιστήμων παρέ^ιεινεν έπί τ ί- σεβέστατος έφημέριΟς Μυλοποτά- ερούς ναρύς και σχολεία και ι- πούλου, τό γένος Μαυρομμάτη,
σοβαρά
τόν
Άμερ.κανό
ΔιευθυνΕμμανουήλ διαιτέρως πρός τ ά κοινωφελή έκ Ποταμού.
νας ήιιέοας πρός παραθερισμόν, μου αίδεσιμώτατος
ξ μεΛλει ν' άποβή σωτήριος είς ώφέλειαν τών βαρύτατα νο- Ζ
ιδρύματα τοΰ χωρίου τής γεννήΟί άνωτέρω συμπατριώται,
δ Πούντων έκ της έξαντλητικής μεταναστεύσεως Κυθήρων, Ξ τή του μήπως δέν έγνώριζε άγ- περιβαλλόμενος άττό τήν άγάπηυ Ζερβός ό καθηγητής κ. Παναγιώ- οεώς των, Αειβαδίου.
μετά τών οικογενειών των και
γλικά διότι ένώ προσπαθούσε και τόν σεβασμόν τών συμπατριω- της Φωτεινός. ό/ χρηματιστής »κ.
5· «οία δέ θέλει μεγαλως συντελέση είς τήν δημιουργίαν = νά τού δώση νά έννοήση τι ή- τών. Και έφέτος. δττως πάντοτε, Παναγιώτης Ποτήρης.
ό έκπαιδευ'Ομοίως είναι έγκοπ-εστημέ- άκόμη ολίγοι τινές, ών τά όνόξ Τουριστικής κινήσεως κρινομένης άπαραιτήτου διά τήν — θελε χρησιμοποιώντας λίγες λέ- όσάκ.ις μεταβαίνει είς Μυλοπότα- τικός κ. Δημήτριος^ I. Στρατιν νος πρό άρκετών δεκαετηρίδων ματα μάς διαφεύγουν άποτελούν
ζ «ναζωογόνησιν τής νήσου και τήν άξιοποίησιν τής φυσι- = ξεις πού έγνώριζε άπό τ ό άγγλι μον ό καθηγητής κ. Φωτεινός έ- νός, ό ιατρός κ. Γεώργιος Στρα- είς Θεσσαλονίκη»/ άσκών τό έ- τη^ Κυθηραϊκήν παροικίαν Θεσ5
αύτης καλλονής.
- κό λεξιλόγιο, τις δέ ύπόλοιπες τέλεσε λειτουργίαν είς^τό γοαφι- τή /ός. ό κ. Παναγιώτης Θ. Στρα- πάγγελμα
τοΰ έμπορου ό έκ σαλΓ//ίκης, τ ά μέλη τής όποιας
ναΰδριον Ά γ . ΑΑαρίνης. παρά τηγός ό κ. Σταμάτης Ποτήρης, ό
ϊ
ΟΜΟΦΩΝΩΣ Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν
Ξ (τις περισσότερες άσφαλώς) ά- κόν
την συνοικίαν Τροχάλια Μυλοπο- κ. Θεόδωρος Ποτήρης. ό κ. 'Αν- Ποταμού καταγόμενος συμπα- συνεχίζουν τήν Κυθηραϊκήν ζω5
— πό τό έλληνικό, ό άτυχής
.. . . Ά μ ε, - τάμου, τό όποιον είναι ¡διόκτητον, δρέας Σ τ Ποτήρης ή κυρία Θ. τριώτης κ. Κωνσταντίνος Χλα- ήν είς τήν ώραίαν πρωτεύουσαν
^
α) "Οπως διακηρύξουν την ζωηράν έπιθυμία/ τού Κυ- — ρικανός δέν έννοούσε, τέλος πάν άνηκον είς τήν οίκογένειάν του. Ποτήρη και άλλοι.
μπέας, καθώς και ó γνωστός έ- τής Βορείου Ελλάδος.
§ θηραϊκοΰ Ααοΰ νά ΐδη τήν νήσον του όριζομένην ώς ένδι- S
ζ αμεσον προσέγγισιν του φερυ μπόατ Νοτίου Πελοπον- s
Τί τρέχει;
ένδιαφέρει γιά δαύτηνε. "Εχεις
ξ νησου — Κρητης.
^
Ξ Ι Ω Α Ν Ν Ο Υ Κ. ΠΡΙΝΕΑ
θέρος πολίτης δπως και οί άλΑύτά
τ ά παληοτόμαρα δικαίωμα νά τήν κάνης και παλοι όποιανουδήποτε θρησκεύμα5
(i) "Οπως ή ώς άνω έκ τών πραγμάτων δεδικαιολο- s
τος τού τόπου.
μας πήρανε χαμπαρι και μρυ στσυρμά άν θέλης...^ " Ο σ ο γιά
^ Υεμένη έπιθυμία των .Κυθηρίων ύποβληθή ώς θερμή αύ- Ξ
Αύτό τό είπε στούς δυο νέ- Φαίνεται ότι τό π ρ ά γ μ α δέν έ- κείνον πού τόν περνάς γιά άνη5
παράκλησις προς τάς Α.Ε. τούς Προεδρον της Κυ- =
ψιό σου, είναι άντρας... τό καους
γιατί
τ
ά
ήξερε
καλά
ή
χει
γιατρειά.
ξ Αρνήσεως Κύριον Κωνσταντϊνον Καραμανλήν, Άντιπρό- s
"Οπως είναι γνωστόν, τό διδα- δρου κ. Ν. ,Βενιέρην "Ενωσις τών
Βιολέττα δμως δέν εύχαριστήΚαι πράγματι δέν είχε, διό- τάλαβες; •
^ εδρον τής Κυοερνήσεως κύριον Παναγιώτην Λανελλόπου- Ζ
κτήριον 'Αντικυθήρων, έρειπωθέν "Απανταχού Άντικυθηρίων κατέΚ Υ Θ Ή Ρ Α Ί ' Κ Ο Ν Μ Υ Θ Ι Σ Τ Ο Ρ Η Μ Α θηκε άπό τό είδος αύτό της τι τήν ίδια στιγμή μέ τ ό ξεκίξ λον, Ύπουργόν 'Εμπορικής Ναυτιλίας κύριον Γεώργιον —
— Λοιπόν, τί θέλεις;
άπό τόν χρόνον έκρίθη προ διετί- βα,λεν* ύπερανθρώπαυς ένεργείας
προστασίας.
Δέν τής άρεσε νημά τους, ένας άγριος μουστα^ Ανδριανόπουλον, 1 iφυπουργόν Οικονομικών κύριον Δη- S
— Τά χαρτιά του γρήγορα! ας έτοιμόρροπον και έγκατ®λεί- πλησίον τών άρμοδίων άρχών και
τών φόβων πού πέρασε άπό τσύς καθόλου νά χωρίση τόσο σκλη- κιάλής, ό πιο παλίληκιαράς άπό
{'Εκ τοΰ προηγουμένου)
ξ μήτριον 'Αλιπράντην. ώς έπισης τούς κ.κ. Γρηγόριον Κα- ξ
— Δέν σού δίνω τό δικαίω- Φθη διά νά μη σημειωθούν θύματ έκ παιραλλήλου ώργάνωσεν έραναν
τα. "Ετσι τά φτωχά παιδάκια αεταξύ τών μελών της ύπέρ τού
έκείνων ρά άπό τον άγαπημένο της Βα- όλους πετάχτηκε και στάθηκε μα νά ζητάς χαρτιά..
"Ενας φόβος κατέλαβε τούς κινδύνους τών ή μερών
δ σ «ματην Βουλευτήν 'Αθηνών, έπιφανη Κυθηριον, Νικόλαον =
τής νησϊδος έκινδυνευον νά στερη- διδακτηρίου τής γενετείραος των.
λέριο,
πού
τόν
άγάπησε
σάν
και
άπό
τήν
στιγμή
πού
έπεσε
μπροστά
τους
όπλισμένός!
^ ^ωκάν Γενικόν Γραμματέα EOT και Αεωνίδαν Ποοταρη- S δύο νέους. "Ητανε θλιβερή ή κα—
Πρόσεξε
γιατί
ό
πασάς
θούν και την στοιχειώδη έκπαί- Προέβη είς δημοσιεύσεις, έγραφεν
— Σταθήτε!... Πσύ πάτε;
ξ- Υόπουλον — Νομάρχην 'Αττικής και άνδρα έγνωσμένων = τ ά σ τ α σ ί ς τους, γιά νά μήν τήν σκλάβα σ τ ά χέρια τών κουρσά- τρελλή και δέν ήτανε εύκολο
θά
σέ
καρφώση
στά^
παλούκια
δευσιν, καθ' δτι άλλο οικοδόμη- είς τους έν τ ώ έξωτερικώ εύρισκο
— Θά σου δώσουμε τό λό^ Φιλοκυθηραϊκών αισθημάτων.
_ S χαρακτηρίσουμε και σάν τρα- ρων. Μά τώρα, ό φόβος ήτανε πιά νά ζήση χωρίς αύτόν.
και γυρίζοντας , σίτους άλλους μα κατάλληλον διά σχολείον δέν μένους Άντικ^θηρίους ίνα βοημεγαλύτερος.
Ό
σκλάβος
τού
γο;
άπάντησε
ό
Θανάσης
γρυλγική.
Δέν
βρδσχανε
τρόπο
ν
'
ά
Οί
'Αφρικανοί,
πού
βρίσκον5 . γ) "Οπως παρακληθώσι οί έν 'Αθήναις και Πειραιεϊ Ξ
φύλακες έδωσε τήν προσταγή υπάρχει. Τήν κατάστασιν αύτήν θήσουν τό έργον, και ένί λόγω
εδρεν είς 'Αντικύθηρα ενθύς άμα έκίνησεν πάντα λίθον διά νά 6ο^
ϊ Κυθήριοι νά συντρέξουν ένεργόΰντες δτι δει δια την ίκα- = ποφύγουνε τήν κακή <χύτή περί- Μαχμούτ Μπέη ό περιώνυμος ταν μέσα σ τ ο ταβερνάκι έκείνο λίζοντας.
— Είπα, πού πάτε; δέν ά- του:
έταποθετήθ^ έκεΐ ό δραστήριας ηθήση τήν σχολική ν έφορείαν και
νοποιησιν τοΰ προκειμένου ,Παγκυθήρανκού αιτήματος. _ — σταχτι τής ζωής τους. Οί ά- Θανάσης ό Σκλάβος —> όπως τοΰ λιμοτνιού^κιαι περισσότερο
-—
Παιδιά,
πιάστε
τον!
Δέν
διδάσκαλος κ. · Παναγιώτης Λεαν- τόν διδάσκαλον κ. Λεοντσίνην είς
είχε εκείνοι πού ήτανε βαλτοί και ικούσατε; ξαναείπε ό άγριος έδ) "Οπως οί Πρόεδροι τών δύο έν Tjj Περιφερεία της = γριοι 'Αφρικανοί, θά ένεργούσαν τόν λέγανε — μολονότι
έχει χαρτιά ό ψευτοανηψιός του τσίΐνης. Νέος και γεμάτος άπό τό υπ' οώτών άναληφθέν έργον.
συνηθίσει
σ
τ
ά
βάσανα,
τούς
κινκείνος
φύλάκας,
πού
τούς
μίλητις
καταδιωκτικές
τους
έρευνες
διορισμένσι
άπό
τ
ό
νόμο
νά
φυΠρωτευούσης Συνεργαζομένων Σωματείων κ.κ. 'Ιωάννης s
Και προς ένος
περίπου έτους,
και θά καταφεύγανε στήν έξέ- δύνους και τ ι ς σκληρές κακοΰρ- λάνε τ α παραλιακά μέρη
τών σε σέ καθαρή νησιώτικη έλληνι- αύτός είναι παράνομος... Πιά- ίεράν Φίλόγα διά τήν άποστολήν δτε
ό Νομάρχης κ. Λεωνίδας Πατου ό κ. Λεοντσίνης. ήρχισεν άμέτασι τών χαρτιών τους. "Ολων γες πράξεις τών κουρσάρων τής δύο Σύρτεων και κυβερνούσανε κή προφορά. "Ητανε "Ελληνας σ τ ε τον και δέσ,τε τον!
σως τάς ένεργείας του διά τήν πκχοηγόπουλος έπεσκέφθη τ ά "Αντ ά βλέμματα έστρέφοντο άπάνω έποχής έκείνης, έντούτοις στήν σχεδόν τούς άγριους έκείνους νησιώτης πού υπηρετούσε σάν
"Ετρεξαν άμέσως και παρ' ό- οίκοδόμησιν νέίου διδακτηρίου. "Ε- τ ικύθηοα. έγένετο μετά πάσης έαύτή πού βρέθηκε τόπους, άρχισαν νά πολυκυττά- μισθοφόρος στις
άφρικανικές λη τήν άντίστασί του, τόν άρ- γραφε άναφοράς
στούς δύο νέους και ιδίως προ περίπτωσι
είς τ ό ύπουρ- πισημότητος ή τελετή τής κατατ
»μα^ομένας προσωπικότη- Ζ πάντων
στήν
παλληκαρίσια προστατεύοντας τούς δυο νέους, ζουν πονηρά τούς δύο νέους,πού άρχές τών λιμανιών δπως συνη- παξαν κα! τόν έδεσαν μέ λινα- γείον Παιδείας και είς, τήν Νο- θέσεως του θεμελίου λίθου. "Εκτομαρχίαν
'Αττικής,
άπηυθύνθη
πρός τε αϊ έργασίας έξηκάλούθησαν. έ§ τ ας, ώς είδιχοί "έπϊ τοΰ προκείμενου θέμοπτος πληρεξού- = έμφάνισι τοΰ Βαλέριου και ύ- άρχισε νά κλονίζεται και νά κα- τούς βλέπανε^ γ ι ά πρώτη φορά. θ:ζότανε τότε.
ρενι:α σκοινιά γερά και άποτειξ- »ιοι άντ ι πρόσωπο ι τών Κυθηρίων άπάντων έξ όνοματο^ Ξ στερα στήν έξαιρετική όμορφιά τέχεται άπό κάποια
θλιβερή Αύτό δέν διέφυγε ^ τήν άντίλη— Γιατί μού μιλάς έτσι, ρέ νόμενος
πρός τόν άξιωματικό τήν άρμοδίαν έπιθεώρησιν Δημο- πί σχεδίου τού υπουργείου Παιτου ψι του Θανάση και σάμπως νά Καραφούργια; Δέν μέ γνωρίζεις πού ήρθε έ κείνη τή στιγμή κον- τικών σχολείων περιφερείας Πει- δείας, σήμερον δέ τ ό δλον έργον
5 τών όποιων παρέχεται αύτοΐ^ ή ώς εϊρηται έντολή δια £ της Βιολέττας. Ή έμφάνισι τοΰ έντύπωσι. Ό πατριώτης
ραιώς. εστειλεν έκκλήσεις πρός »ευρίσκεται έν τ ώ περατούσθαι,
τ ά τους τού είπε, καταγγέλλον- τήν έν Πειραιεϊ "Ενωσιν τών 'Α- ώς Φαίνεται άπό τήν άνωτέρω Φωξ τών έξουσιοδοτουμένων δπως υπογράψωσι τό παρόν Προ- Ξ κοριτσιού αύτού, δέν ήτανε τί- Βαλέριος και ή κόρη τοΰ Βενε- μήν τοΰ άρεσε, διότι ήξερε κα- ποιός είμαι;
περισσό- λά τούς έρευνητικούς τρόπους
Τό περίφημο τσιάνου, κινδυνευανε
— · Σέ γνωρίζω και γ ι ' αύτό τάς τον.
5 εδρών όλων τών "Κοινοτήτων της νήσου Κυθρων ο'ίτινες ~ π ο τ α τό κοινό.
πανταχού Άντικυθηρίων, έκίνητο- τογραφίαν. 'Υπολείπεται νά γί^ «αί ύποσημειοΰνται ώς έπεται.
— παρθενικό της σύνολο, τ ό θαυ- τερο άπό τις προηγούμενες έ- τών φυλάκων τής περιοχής έκεί- σού μιλώ έτσι. "Εχω δικαίωμα
τά
— Αύτός είναι πού βούλια- ποίησεν τήν κόύνότητα, δέν άφήκε νουν τ ά σοβαντ ίσματα και
μάσιο φεγγοβόλημα τών όμορ- πικίνδυνες περιστάσεις νά πέ- νης και δίχως νά πολυβασανί- νά ρωτήσω ρέ Θανάση, ποιός ξε τό καράβι πούρχότανε φορ- νόμιμον ένερχειαν τήν όποίαν νά κουφώματα. Ή 'Επιτροπή άνοφων ματιών τη<^, μπορούσαν "νά σουν σ τ ά παράνομα χέρια τών ση τή σκέψι του, πήρε μιάν ά- είναι αύτός, πού θέλεις νά τόν τωμένο μέ τ ά χρυσαφικά άπ' τ ό μή μετέλθη. προς'τόν σκοπόν νά νέρσεως άπευθύνει εκκλησιν πρός
φιλοπάτριδαις
έπιτύνη τήν άνέγερσιν καταλλήλου τούς άπανταχου
συ/κινήσουν τους νέους, πού θά 'Αφρικανών και όχι τόσο ή Βιο- πόφασι. Σηκώθηκε άττάνω άπό- κρύψης, άπ' όλους μας και νά Τσιρίγο.
διδακτηρίου. Και πράγματι αί έ- Άντικυβηρίους και πρός κάθε δυτή/ αντίκρυζαν. Ή Βιολέττα έ- λέττα πσύ ήτανε ένα κορίτσι τομα, πλησίασε τόν ταβερνιά- μουτζώσης τ ό νόμο.
— Μπά; Αύτός είναι; είΓπε νέργειαι τοΰ κ. Λεοντσίνη
νάμενου
ίνα
συνδράμη
ταύτην
και
δειχνε άπόλυτα τήν Φλωρεντινή λεπτό και ευγενικό, και θα η ρη, τοΰ ζήτησε τό λογαριασμό,
-τ— Δέν θέλω νά κρύψω κα- ό άξιωματικός.
τής Σχολικής Έφορίάς Αντικυ- πρός όλοκλήρωσιν τού έργου, ώκαταγωγή της, πού σού θύμιζε τανε εύκολο νά τήν παρουσιά- τόν πλήρωσε / και ξαναγυρίζον- νένα... Αύτή είναι ή κόρη μου
στε
τ
ά
πτωχά
παιδάκια
τής
νηθήρων
δέν
έγένοντο
είς
μάτην.
— Ναίσκε!... Αύτό<; εívaJ Πρώτος ό Νομάρχης 'Αττικής και σΐδος νά στεγασθούν τό ταχύτεκοντά σ ' όλα τά άλλα τ ά ά ρ > ση χωρίς χαρτιά γ ι ά κόρη του τας στούς νέους ν γρήγορα και και έκείνρς άνηψιός μου! και
πού
σκότωσε
τόν
Κασίμ
'
Α
γ
ά
σύμφωνα
μέ
τους
παράξενους
στουργήματα
τών
διασήμων
άποφασιστικά τους είπε:
σέβουμαι τ ό νόμο.
είτα τ ό ύπουργείον Παιδείας έ- ρσν, είς τό νέον άνετου διδαχτήζωγράφων της παληάς κλασσι- έκείνους νόμους, μιά και τόν
— Σηκωθητε παιδιά! Πάμε!
-— Σύμφωνοι! Τό παραδέ- γιά νά γλυτώση τ ό τομάρι του. χορήγησαν σημαντικός πιστώσεις ριόν των. 'Ελπίζομεν δτι ούδείς
πρός άνέγερσιν νέου δι'δακτηοίου. θά άρνηθη μικράν βοήθειαν διά
... δύο
. . . νέοι
κής έποχής, ττ-αρ' όλες τις δει- είχε κάνει δικό του παιδί ό ΜαΟί
ταραχτήκανε, χομαι... 'Εκείνη είναι γυναίκα Είναι σκλάβος γ ι ά πούλημα.
πρόε- τόσον ιερόν σ«οπόν.
(Ακολουθεί) Ή ύπό τόν άκούροοστον
και είναι κόρη σου καϊ δέν μ'
^Hlliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllillllllllllllir νές κακουχίες και τήν έπίδρασιν χμούτ Μπέης και ήτανε έλευ- ΣηκωθηΙκανε άπάνω
μας τους "Ελληνας ή
Ο^αιοποίησις ένός ταξειtj
πέραν του ΆτλαντιI Ντ/αλη χώρα της Δύσεως,
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ΕΥΓΕΝΕIΣ ΚΑΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ

«ΚΥΟΗΡΑ Ι ΚΗ

Κυνηγετικά και αλλά
'Ακόμη σχολιάζεται μέ θαυμασμό στό Δρυμώνα, ό κυνηγετικός θρίαμβος τού 'Αθηναίου
κυνηγού κ. Νικολάρυ Μαγείρου,
ό όποιος μέ μια τουφεκιά έσκότωσε στό Μελισσοβούνι δεκατρία τρυγόνια.
ΟΙ άτσίδες τού χωριού πού
ήσαν παρόντες, πάνε νά σκάσρυν, και τό διηγούνται μέ θαυμασμό, μά άπό τή ζήλε ι α τους
κανένας δέν λέει και «φτού του
νά μη βασκαθη». Λοιπόν ό Θεός νά φυλάξη μή τόν γλωσσοφάνε τό φουκαρά κ,αί μελλοντικώς τό πάθη σαν τό Μανώλη τό
φωτοΥράφο, πού προφανώς συνεπεία ματιάσματος, ερριξε 13
τουφεκιές στον κούχο τού αυτοκινητιστή Θόδωρου Τζάννε, στά
Μυρτίδια. χωρίς νά ^ τού 6άλη
σκάγια. Μεγάλο κακό γιά τους
κυνηγούς της... περιωπής Φωτογράφου και Σία, ή γλωσσοφάγια.
Ο
Οί όρδυκάδες κυνηγοί δέν έμεινα» και έφέτος εύχαριστημένοι, άπό τά περάσματα. Και
όλίγα πουλιά ήρ&χν, και δύσκολα ξετρύπωναν άπό τούς θάμνους. "Ετσι μόνον όσοι διέθεταν καλούς κυνηγόσκυλσυς έβλεπαν όρτύκ ι α. ^ Οί άλλοι τά έβλεπαν μόνο στό ύπνο τους. "Ενας τέτοιος κυνηγός στό Μυλοπόταμο, ένώ έβλεπε <ττδν_ ύπνο
του ορτύκι % παρώτρυνε τόν άμπαβρά πού συνήθως σέρνει μαζί του γιά κυνηγόσκυλο. «ΓΙοορτο μωρέ, πάρτο Τζ3μη...». Και
ό άμπαθράς ύπείκων είς τάς άσυναισβπτους παρορμήσεις τοΰ
κοι μωμένου αφεντικού του, έπετέθη λαύρος εις τήν ποορακοι μωμένην τού άφεντικού γάτα της
οικογενείας, ή όποία διά νά σωθη άπό τήν κακή ώρα, ώρμησε
έξαλλη προς τό παράθυρο,^ και
έξηφανίσθη άφού πρώτον έρχίσε μέ τά νύχια της τόν σβέρκο
τού άφυπνισθέντος μέ τόν θόρυβον κυνηγού. Μή χειρότερα!
Ο
Έν άντιθέσει μέ τά ορτύκια
τά όποια ήσαν ολίγα, τρυγώνια
¿πέρασαν έφέτος εξαιρετικώς
πολλά και έπί σειράν ήμερών.
"Ετσι όλοι οί κυνηγοί, και οί
τουφεκιοφόροι άκόμη, έσκότωσαν πολλά. Μόνον όσοι κυνηγοί δ:ά λόγους αισθητικούς έπροτι μούσσν νά τ ά άποθαυμάζουν νά πετούν η νά κάθωνται
άσφαλή και αμέριμνα, μόνον αύ
τοί δέν ¿σκότωσαν τρυγώνια.
"Ενας τέτοιος κυνηγός είς τόν
Κάλαμο, άρτι αφιχθείς έξ Αύ;
στράλίας μέ όπλο γκρίνερ και
Φ^σεγγια μεγοιλης όλκης, αίφνης κατελήφθη άπό άθεράπευτο αίσθημα συμπαθείας πρός
κάθε θήραμα. Και ένώ έξω άπό
το σπίτι• του έκάθηντο είς τά
δένδρα πολλά τρυγώνια, έντός
άκτινος βολής, αύτός τά περιει,ογάζετο με τά κυάλια^του, χω
ρις νά τά τουφεκά, ένώ δίπλα
είχε τό γκρίνερ γεμάτο με τά
όι/^ατώτερα φυσίγγια. Νά τό είχε άραγε τό όπλο κοντά του,
άπό πρόνοιαν μή τόν... τσιμπήσουν; Μάλλον.

*

Τό έφετε.νο φθ;ι/όπωρον, και

έν όψει της συγκομιδής
τού
ελαιοκάρπου, παρετηρήθη ζωηρά' κίνησις είς τάς αγοραπωλησίας όνων.. Τό είδος τούτο, ώλιγόστευσεν είς την νησον κατά τά τελε'-τταΐα ετη, άγνωστο ν
διατί. και πρός κάίλυψιν της
ζητήσεως εισήχθησαν έκ Κρήτης ύπέρ τους 100 όνοι, οί όποιοι και έγένοντο κυριολεχτηκώς... ανάρπαστοι Λέγεται μάλιστα ότι εφέτος εΐναι πρώτη
φορά πού εισάγονται είς Κύθηρα δ/οι Κρήτης, άπό τήν έποχήν πού ό άείμνηστος 'Ιωάννης Κα:λλίγ·£ρος η Παλαμάς
επιστρέφων άπό τήν Κρητικήν
έπανόστασιν,
.είς τήν όποίαν
εΐχεν μεταβή έβελοντικώς, έφε^
ρεν σνον μέ σέλαν 'ίππου άντι
της συνήθους σαγής, όπερ προ
εκάλεσεν μιεγάλην αίσθησιν και
οί ριμαδόροι της έποχής, έδρασαν προς έξαρσιν τού γεγονότος. "Ενας έξ αύτών, ό περιβόητος Φαφούτης, άπό τά Φρ:λιγκιά/ΐ'κα, έγραψε τότε άτελ,είωτον ρί>μαν τό πρώτον δίστιχο ν τής όποιας είχε ώς έξης:
-ί Καλώ γ ήλθες δοξασμένες άπό
της Κρήττης τα βουνά, σέ γαϊδούρι σελωμένο, Ιωάννη Παλαμά...». "Ας είναι. Οι εισαχθέντες τοίρα, εΐναι ξέστρωτοι,
μεγαλόσωμοι και άπαντες λευκού χρώματος, σωστοί... λεβέντες. "Οσον δ:ά τάς τι μάς πωλήο-εως αύται είναι
ά/τιστρόφως άνάλογοι πρός
τό ΰψος
τού ζώου. Οί υψηλοί έπωλήθησαν φθηνά. Οί χαμηλότεροι ί πωλήθησαν άκριβώτερα.
Και
ερωτηθείς ό είσαγωγεύς δ:α.'τί
αύτή ή διαφορά τιμής,^ άπήυττησει/: «"Ολοι προτίιμούν
τους
χαμηλούς και οί ψηλοί δεν εχουν ζήτησι. Γιατί βλέπεις άμα σέ γκρεμόση κάλλιο νά πέσης άπο χαμηλά. _ Και όλοι ζη^
τούν τούς χαμηλούς. Λοιπόν κι'
έμεΐς στούς χαμηλούς,
ψηλά
τήν τκμή».
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
θεωρώ ΰποχρέωσί ν μου νά. έκΦράσω τήν βαθεΐαν εύγνωμοούντιν
μου, πρός τόν διαπρεπή έπισττν
μονα διευ&υντην τού παθολογικού
τμήματος τού Τρίφύλλείου Γενικού Νοσοκομείου, ίατρόν κ. Σταθόπουλον. τ ή προτροπή τ ού οποίου είσελθών είς τό ϊδρυμα τούτο και νοσηλευθείς έπί 22 ημέρας
έγνώοισα μεγάλην βελτίωσιν τής
χλονισθείσης υγείας μου έκ παθήσεως έλκους δωδεκαδακτύλου. Επίσης θέλω νά ευχαριστήσω και
νά συγχαρώ τάς άδελφάς νοσοκόμους καΐ λοιπόν προσωπικού διά
τήν προθυμίαν μετά τής όποιας
παρέχουν τάς υπηρεσίας των είς
τούς νοσήλευα μένους, θά ήτο μεγόιλη παράλειψις έκ μέρους μου
νά μη εΐπω είς πόσας θυσίας υποβάλλεται ό Σεβασμιώτατος Μη
τραπολίτης μας κ. κ. Μελέτιος
5ιά τήν άρτιωτέραν λειτουργίαν
του Νοσοκομείου καθώς και διά
τους άγώνας του πρός θεραττείαν
τών πολλαπλών άλλων αναγκών
τών πτωχών συμπατριωτών μας.
Είς πάντας
έκφράζω θερμός
ευχαριστίας.
Σκουλιάν κα Κυθήρων
Νοέμβριος 1960
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 3 - 5 , ΣΤΑΔΙΟΥ 3
ΑΘΗΝΑΙ -
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΧΑΡ. ΣΤΑΘΗ
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ΑΠΟΘΗΚΗ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑ! ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

Μετά πολλής λα
μπρότητος
έτελεει
σθησαν είς Μπιλοέλα Κουηνσλάνδης
ττ^ς ΑύστροΛίας ο!
γάμοι δυο έκλεκτών
βλαστών των Άντι
κυθηρων. ΤοΟ προοδευτικού νέου κ.
Λάμπρου
Χ. Κ«τσανέβα μεγαλογαι
οκτημονος είς Μπενάραμπυ
Κ ουηνσλάνδης, μετά τής
χαριτωμένης
δεσποινίδος 'Ελένης
Καλογρίδου. Τό μυστήριον έτελέσεν ό
έφημέριος τής κοινότητος αίδεσιμώτοττος κ. Ζωγροοφάκης. Τούς δακτυλίους και νυμφικούς
στεφάνους άντηλλαξεν ό κ. 'Ηλίας ,Αγα&άγγελος. Μετά
την στέψιν παρετέθη
πλουσιώτατον
δεΐπνον, εις τό όποιον παρεκάβησαν
όπέρ τούς τριακόσιους προσκεκλημέ
νο ι, πολλοί των όποιων, άφίκοντο έπι τούτω άπο άπομεμακρυσμένας πόλεις, άπό τό Μπρίσ
μπαν, τό Μπάντεμπεργκ, τό Γκλάδστον.. τό Ρ.οκάμπτον και άλλας. Χρέη συμποσιάρχου έξετέλεσεν μέ θαυραστήν ικανότητα ό γνωστός παράγων τής περιοχής κ. Σταματης Κυνηγαλάχης. Κατά τά έπιδόρπια τοΰ γεύματος ήγέρβησαν βερμαί προπόσεις υπέρ τών νεονυμφων και τών οικογενειών των, μεθ' ό ηκολούθησεν χορός και
φαιδρά διασκέδασις διαρκέσασα μέχρι τών πρωϊνών ωρών. Οί
ευτυχείς νεόνυμφοι, συγκεκινημένοι άπό τάς έκδηλώσεις συμμετοχής είς τήν χαράν των., άπό τους συγγενείς των και τούς πολυάριθμους φίλους των. εκφράζουν καΐ άττό τής στήλης αύτής
θε^μοτάτας ευχαριστίας, πρό^ πάντας τούς τιμήσαιντας τούς
γάμους των. Ποός τό άομονικωτατον ζεύγος τών νεόνυμφων τού
όποιου τήν φωτογραφίαν δημοσιεύομεν άνωτέρω τιμής ένεκεν, έκφράζομεν θερμότατα συγχαρητήρια και εύχόμεθα τόν βίον μακρόν καΐ χαρούμενσν.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

ΓΑΜΟΙ

—'Εμμανουήλ Ρουσέτιος, 6ιομήνανος. Βέοα Δημ. Φάρου, ηρραβωνίσβησοιν
είς
Καλλιθέαν.
Θερμότατα συγχαρητήρια1.
I. Σ.Κ.
—Θεόδωρος Π. Τζάννεςαύτοκινητιστης έξ Αγίου 'Ηλία. —
Χρυσούλα Ν. Κασιμάτη. ήρραβωνίσδησαν εις Τσικλαρία. Θερμός
τιατα συγγαιρητήρια και καλά στέ
Φανα.
ΤΟΥΑΑ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
—Τέλτκ 'Αντωνίου. ΔΓ:μοδ ι δάσκαλος — Ειρήνη Σπύρου Μπρα&τσάλη. ήοοαβωνίσθησαν βίς Περιστέρι "Αθηνών. Θερμότατα συγγαοητήοια.
ί.Σ,,Κ.
— Ό γνωστός έμπορος εν 'Αθήναις κ. Χρήστος Δ. Τσακίρης,
τοΰ οποίου ή μήτηρ εΐναι Κυθηοία·, τό γένος Γεωργίου Στρατηγού, και η χαριτωμένη δεσποινίς
Βασιλικούλα Ίωάν ν Τζώρτζη. της
γνωστής άρχοντικής οικογενείας
Λεονταρίου 'Αρκαδίας, ήροαβωνίσθησαν είς 'Αθήνας.
Θερμότατα συγχαρητήρια και
κοιλά στέφανα
ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΝΩΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
— Γεώργιος Σάμιος. επιχειρηματίας. άρτι άΦιχβείς έξ Αύστραλίας Βέτη Στ. Μεγαλοκονόμου,
ήοραβωνίσθησαν είς Ποταμόν.
Θερμότατα συγχοβρητήρ'-α
Π. Ν, ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
— 'Αναστάσιος Ν. Γλυτσός,
έκ τού χωρίου Φριλιγκιάνικα, Ά ρ
γυρώ Ξενίου έξ Άθηινών, ήρραβωνίσθησαν έίς 'Αθήνας.
Θεαρμά συγχαρητήρια
Ν. Γ.
—'Αλέξανδρος Γεωργόπουλος—
Μαρία 'Ανδρέου Ταμβάκη ήρραβωνίσθησαν είς Τουγούμπα Αυστραλίας. Θερμά συγχαρητήρια
κα! καλά στέφοτνα.
Ι.Κ.
—Εμμανουήλ Βρ. Στέλιου —
Έρίφύλλη Σταύρου Μπαόέα ήρραβωνίσθησαν είς Ποταμόν. Θερμά συγχαρητήρια.
Ν,,Β.Γ.
—'Ιωάννης Εύαγγ. Μεγαλοκονόμος — 'Αλεξάνδρα Γσυναρίδου,
ήρραδωνίσθησαν είς "Αγ. Π^λαγίαν.
Θερμά σνγχαρητήρια και
καλά στέφανα.
Π.Ι .Τ.
—Χαράλαμπος Ε. Βαίένιος,
δόκιμος πλοίαρχος Ε.Ν. έκ τού
γωρίου Κατσουλιάνικα — Βαρβάρα Μιαραδελή. έκ μητρός Κι>Οηρίας τό γένος Δημητρίου Κοντολέοντος. έξ Αύλέμονος. ήρραβω
νίσθησαν εις 'Αθήνας. Θερμά συγχοςρατήρια.
Τ. Κ.
1— Γεώργιος
Τζωρτζόπουλχ,
ύπάίλληλος της, 'Ηλεκτρικής 'Εταιρείας 'Αθηνών ι— Πειραιώς —
Ελένη Μουτζούρη. ήρροτβωνίσθησχϊν είς 'Αθήνας. Θερμά συγχαοητήρια.
Ν. Β.Γ.

— Ευάγγελος Άντ. Κοντέλης,
έκ Λαρίσης — 'Ελπίδα Έμμαινουήλ ιερέως Κα,λλιγέρου. έκ- τ ού
χωοίου Φατσά5ικα, έτέλεσαν τούς
γάμους των είς Σύδνεϋ Αυστραλίας. Τους έκφράζομεν θερμότατα
συγγαοητήοια και τους εύχόμεθα
πάσαν εύτυχιίαν.
ΤΟΥΑΑ I. ΚΑΣ I ΜΑΤΗ
'Εν μέσω πολυπληθούς συγκεντρώσεως έκλεκτού κόσμου, έτελέσθησαν είς Άθηνιας οί γάμοι τοΟ
κ. 'Ηλία Θ. Κλη. χη.αικού, μετά
της χαριτωμένης δεσποινίδος 'Αθηνάς Γ. Παστού, όδοντιάτρου.
Τό μυστήοιον,έγένετο μετά πάσης έπισημότητος είς τόν ιερόν,
ναόν 'Αγίου Διονυσίου .τού Άρεοτταγίτσυ.
Τούς δακτυλίους και
νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν
ό βιομήχανος κ. Ηλίας Α. Κλής.
Μετά τήν στέψιν οί εύτυγιείς νεόνυμφος άνεχώρησαν είς Εύρώπην
δια νά περάσουν τόν μήνα τού
μέλιτος. Θερμά συγχαρητήρια
και χίλιες εύγές.
ΜΗΝΑΣ Ε. ΜΑΝΩΑΕΣΟΣ
—'Ιωάννης Π. Αεοντσίνης έκ
τοΰ γωοίου Άλεξανδράδες —Μαρία Άτσιπουλιοινάκη.
έτέλεσαν
τούς γάμους των είς Άρωνιάδικα. Θερμά συγχαρητήρια.
Ι.Π. Κ.

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΑΜΒΑΚΗ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Ή έπιμελεστάτη δεσποινίς Αικατερίνη
Κατσούλη. έκ μητρός
Κυθηρίας τό γένος 'Ιωάννου Κορώνα ίου έκ Ποταμού, δευτεροετής
Φοιτήτρια τής Σχολής Καλών Τεχνών τού 'Εθνικού Μετσοβείου
Πολυτεγνείου. άριστεύσασο? κατά
τάς έξετάσεις της. ετυχεν Κρατικής ύποτροφίας διά τήν αποπεράτωσαν τών απ ουδών της. Τής
έκφράζομεν όλόθερμα συγχαρητήρια και τής εύχόμεθα πάντοτε
ποώτη.
ΒΟΥΛΑ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΟΔΟΣ ΘΗΒΩΝ 126 — ΠΑΛΑΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΑ
( Σ τάσι ς Στροφή) — Τηλ. 492-461
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ παντός ε'ίδσυς ξυλουργικός έργασίας μέ εύκολίας πληρωμής.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ τό ίτχίσιμο παντός εϊδους ξυλείας χαινομονούς κα«. παλαιάς ώς και τό ξεπρόκισμα
ταύτη-·:.
ΕΠΙ Σ Κ ΕΥΑΖ Ο ΜΕΝ καϊ κατασκευάζομεν
δους κουφώματα παλαιά και καινουργή.

ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΟΥΡΤΣΗΣ

παντός εί-

Δικηγόρος

ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΠΗΤΤΥ 20
ΤΗΛ. 40-274 — ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
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ΝΕΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ"

Και έμμετρος διακήρυξις
Τά δεύτερον δεκιατπενθτνμερον
Όκτωβ,ρίου, ηρχισεν τάς έργασίας του είς Χεροα/ Λειβαδίου,
τό νέον ίδιόκτη'τον κατάστηιμα
τού προοδευτικού συμποττριώτου^ κ. Παναγιώτου 'Ε,μ,μ. Καιλλιγέρου ή Καγαρέλα.
Εΐναι
κιαττάστη.μα έμπορίας ΰποδηιμάτων, τά όποια ό >κ. ΚαΙλλίγιερος
εισάγει έξ. 'Αβηνών είς πλουσιωτάτην
ποιικιλίαν. ώστε νά
εΐναι είς θεσιν νά έξωπηρετηση
κ:ά©ι πελάτην του μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν προθυμίσιν και
είλι-κρίνεισν, ένεκΰ τών όποιων
άπέσπασε την έμπιστοσύνην
τού Κ'ΐ,θηραϊκού κοινού.
Τό νέον κατάιστηιμα τού κ.
Παΐνίαγιώτου
.Καλλιγέρου, μέ
έμφάνισιν πραγματικώς άθηναϊ'χοΟ καταστήματος, είναι άληθ.νό κόσμηιμα
της περιοχής
Λειδαδίου, ό ίδιος δέ εΐναι άξιος
θερμών
συγχαρητηρίων
διά τάς προόδους »και τάς προσ
ποοθείας του και διά την συμβολήν του ,έν γένει είς τήν προαγωγών της περιφερείας.
'Β^ουσι ασμενος
άττο την
έμφάνισιν, τήν ποικιιλίκχν σχεδίων και άπό τη,ν τάξιν του
κίατοχττήμστος Π. Καίλλιγέρου,
φιλόμουσος
σαμπολίτης ένεπνεύσθη χάριν αύτού, τήν κα*
τωτέρω .^εμιμετρον διακηρυξιν
τήν όποίαν δηιμοσιεύοιμεν άνωυύμως κατά παιράικλησιν τού...
δ,ράστου της. (Σηιμ. Κυθ. Δράσεως: Σνιμ,μορφουιμεθα μέ τήν
τταρά:<ληισ!ν σου 'Ανώνυμε φίλε. άλλά διερωτώμεθα. Διατι ά
νωνύμως; "Αλιλοι ;μέ άνάιλογα
στιχουργηιματα θά έβετον τήν
υπαγραφην ^ των μέ γράμματα
κιεφαλάΐα. Ή
μετριοφροσύνη
σου μάς συγκινεί περισσάτερον
άπό όσον κυνηγάρης
σκύιλος
όταν φέριμάρει πέρδικα).

ΔΡΑΣΙΧ»

ΒΑΠΤΙΣΙΣ ΕΙΣ ΜΕΛΒΟΥΡΝΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ν Έν μέσω συγ
κεντρώσεως πολυαρίθμων εκλεκτών
προσκεκλημένων, έτελέσθτ) εις _ Μελβούρνην της Αύ
στραλιας,ή 6άπτισις της χαριτωμένης πρωτοτόκου
θυγα^·
τρός_ τοΟ αγαπητού μας φίλου κ.
'Εμμανουήλ I. Βάρδα,
έκ το^Ο χωρίου
ΚατοΟνι και της
άξιοτίμου κυρίας του Ευθυμίας
Βάρδα. Ή 6άπτισις έγένετο
εις τον Ιερόν ναό ν του Ευαγγελισμού. 'Ανάδοχος παρέστη ό
άγαπητός
μας
συμπατριώτ η ς
κ. Στ. Κ. Καστρί σος, έκ τοΟ
χωρίου Καστρισιανικα. Είς την
νεοφώτιστον εδόθη τό όνομα
i
.Αντωνίτσα. Μεim
m
τά την τέλεσιν
τοΟ μυστηρίου,
παρετέθη πλου«tv
σιωτατσν γεύμα
IhhMI
€»ς τό όποιον πα
ρεκαΒησαν πολλοί συγγενείς και φίλοι της λαμπράς οίκογενείας 'Εμμανουήλ Βάρδα. Μετά τό γεύμα ήκολούβησεν παραταθεί·
σα επί πολλάς ώρας ζωηρά διασκέδασις εις έντονον πατριωτικήν άτμόσφαιραν. ^ϋ ευτυχής πατήρ κ. Έαμανουήλ
Βάρδας
διατηρεί άπό πολλών έτών άνθηράς έπιχειρησεις εις την πάλιν
της Β ικτωοίας Σέππαρτον. όπου χάρις είς τον εΰχαρι και άκέραιον χαρακτήρα του και την άπέραντον καλωσύνην που
Τ Λ τον
-1"
διακρίνει, άπολαμβάνει
βαθείας, έκτιμήσεως
.
. ,
, άπό "Ελλη
_ -^ηνας κα»
Αύστραλούς. Ο αναδοχος κ.
^ Στ. ν
——:
Καστρίσος,
παρά τό νεαρόν
της ήλικ ι ας του., είναι επίσης λαμπρός έπιχειρηματίας είς την
πόλιν της ΒικτωρίαςΈτσουκα όπου μετά τών ομοίως προοδευτικών αδελφών του., είναι ίδιοκτήται μεγάλων έπιχειρησεων, και
άπολαμβάνουν της έκτιμήσεως τών κατοίκων όλοκληρου της
περιοχής. Ή άνωτέρω φωτογραφία έλή^>θη εξωθι τοΰ ίεροΰ ναοΟ
του Ευαγγελισμού ολίγον μετά την βαπτισιν. Είς τό μέσον ή
ευτυχής μήτηρ άξιότιμος κυρία Ευθυμία Βάρδα κρατούσα την
νεοφώτιστον. 'Αριστερά ό πατήρ κ. 'Εμμανουήλ Βάρδας. Λεξιά
ό άνάδοχος κ. Στήβ Κ. Καστρίσος. Προς τους ευτυχείς γονείς
και προς τον άνάδοχσν της νεοφώτιστου εύχόμεθα νά τους ζήση
κ αϊ νά γλεντήσουν και είς τους γάμους της.

Ο ΝΑΟΣ
ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ
Κατ' αύτάς
έτπεροοτώθη,σαν
αΐ εργασία! άνακαινίσεως τοΰ
ιερού ναού τού Αγίου 'Ανδρέου
είς τό χωρίον Τσιικσιλαρία, μιερί'μνη τη ο εκκλησιαστικής '¡Επιτροπής. Έγιναν νέοι σουδάδες
έσωτερικώς και έξωτερικώς, τό
δάπεδο ν έπεστρώθη μέ ώραΐα
τηλακίάκ'.α μωσαϊκού, έγένοντο
καινουργή κ'ουφώιμαιτα, έγιναν
οί^ ύδρο χρωματισμοί
εσωτερικώς και έξωτεριικώς
και έπτι
πλέ'ον
έτοποθετήθη
πλήρης
έγκατάσ/τασις
ηλεκτροφωτισμού. Φασικά υπάρχουν άκιάμη
μερικαι ελλείψεις, άλλα ή εύσέ
δει α τών χωριανών^ και τών άποδή<μων τέκνων τού χωρίου δεν
υπάρχει ά,μφιβολ.'α ότι θά έλθη άρωγός της έπι τροπής., πρός
κάλυψιν όλων τών αναγκών του
ναοΰ.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
— Ή κυρία Γεωργία I. Κοντολέοντος. άρτι άφιχθεϊσα έξ Αυστραλίας. έβάπτϊσεν είς Αογοθετιάνικα, τό κοριτσάκι τοΰ κ. Δημητρίου Μουλού, όνομάσασα αυτό
'Ελένη ν.
^ Προς _ τους ευτυχείς γονείς και
την άνάδοχσν, εΰχόμεθα να τους
ζήση.
Ν.Γ.
— Ή κυρία Μαρία Θ. Φατσέα,
έβάτττισεν _εις Σάν Διέγο Καιλ ι Φαρνίας τί>ς 'Αμερικής, τό κοριτσάκι της θυγατρός της κυρίας
Κατ! να ο Γ. Καιρού: ου όνομάσασα
αύτό Ειρήνην. Τό μυστήρισν έτελέσθη είς τον όρθόδοξον έλληνικόιν ναόν τιού 'Αγίου Σπυρίδωνος,
έν μέσω εκλεκτής συγκεντρώσεως
συγγενών και φίλων. Ορός τους
ευτυχείς γονείς και την άνάδοχον
εύχόμε&α νά τούς ζήση
ΤΟΥΑΑ 1. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
-—Ό κ. Νικόλαος ¡Καλλ?γερος
έκ Πιτσινιανίκων έβάτττ ισεν είς
Μυρτίδ:αι τό κοριτσάκι τιού κ.
Δημητρίου 'Εμμ. Φατσέα, έκ τού
χωρίου Φατσάδικα, όνομάσας αύτό Κωνσταντίαν. Προς τούς εύτυχεις γονείς και τον άνάδοχον
εΰχόμεθα να τους ζήση.
Δ. Σ. Κ.
— Ή κυρία Αικατερίνη Παναγιώτου Αευθέιρηι. έβατττ ισ©/ ειί<
Μυρτίδια, τό κοριτσάκι του υιού
της κ. Βασιλείου Π. Λευθέρη, όνομάσασα αΰτό Κατερίνην. Προς
τούς ευτυχείς γονείς και την άνάδοχον, εΰχόμεθα >να τούς ζήση.
Ι.Σ,Κ.
—·Ή δεσποινίς
Ματ ίνα Π.
Σούγισιννη. έβάπτισεν είς 'Αθήνας τό αγοράκι τού κ. Ιωάννου
και Μαρίας Βλαχογένη. όνομάαασα αΰτό Άνβρέαν. Προς τους εΰτυν;είς γονείς και την άνάδοχον
εΰχόμεθα >νά τους ζήση.
Ν.Γ.
-—Ή κυοία ΠηνκΙλόπο Μαχαιριώτη , έβάτττ ισεν είς τό Ιερόν
προσκύνημα Άγίίας 'Ελέσης, τό
κοριτσάκι τού κ. Χρήστου Φατσέα όνομάσασα αύτό Κατίιναν.
Προς τούς εΰτυχείς γονείς και
τήν άνάδοχον εΰχόμεθα: νά τούς
ζήση.
ΤΟΥΑΑ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
*7~Ή κυρία Αούλα Άνδρ. Φατσέα. έτεκειν είς 'Αθήνας θήλυ.
Νά Τ,:ύς ζήαη
Ι.Σ.Κ.
— Ή κυρία Ζαφειρία Θ. Πετροχείλου έτεκεν άρρεν είς 'Οντά
ριο Καναδά. Νά τούς ζήση
ΔΗΜ ΠΕΤΡΟΧΕΙΑΟ Σ
-—Ή κυρία Παναγιωτίτσα Έμμαν. Γλυτσού, έτεκεν είς Δόκανα,
θήλυ. Νάτούς ζήση.
Ν.Γ.
— Ή κυρία "Αννα Ζηζοττούλου
οδοντίατρο«; τό γένος Πεοικλή
Κασιμάτη όδοντιάτρου. ετεκεν είς
'Αθήνας άρρεν. Νά τούς ζήση.
Ν.Β.Γ.
— Ή κυρί'οι Μαρία Γεωργ!1:υ Κ.
Κειντρωτή ετεκεν άρρεν είς Σαν·
γκεϊτ Αύστραλίας. Εΰχόμεθα νά
τούς ζήση.
Δ. Γ. ΚΕΝΤΡΩΤΗΣ
— Ή κυρία Αικατερίνη Ν. Κου
σοιοή. έτεκεν είς Χώραν άρρεν.
Νά τούς ζήση
Π. ΚΑΡΔΑΜΙΑΑΚΗΣ
— Ή κυρία 'Αργυρώ Δ,
váa. έτεκεν θήλυ είς τό Νοσοκομεϊον Ποταμού. Νά τούς ζήσπι.
Ν. Γ.
— Η κυρία Κατ ίνα I. Καλοκαιρινού — Καζαμία, έτεκεν είς
'Αθήνας δίδυμα κοριτσάκια Νά
τούς ζήσουν.
L Κ.

ΤΟ ΚΑΛΟΤΑΞΙΔΟ ΚΑΡΑΒΙ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΕΟ ΜΑΓΑΖΙ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ

ΞΥΑΟΚΟΠΟΥΣ

. Ό κ. Ιωάννης Π. Σιμιτέκολος, έκ τοΰ χωρίου Φατσάδικα,
ειδικός είς τήν κατασκευήν ,ξυλ ανθράκων
(ξυλοκάρβουνα),
διακηρύσσει ότι άγοράζει χονδρόξυλα προς άνθρακοποίησιν
προς 50 λεπτά κατ' όκάν τά
ξηρά, και 40 λεπτά κατ' όκάν τά χλωρά. Γίνονται δεκταί
όσονδιγιτοτε μεγάιλαι ποσότητες
και πληρώνονται
τοις μετρητοίς.
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Κυθ^ριοι, προτιμάτε τό «ΜΥΡΤΙΔΙΩΤί Σ ΣΑ» εΐναι το
άτμόπλοιον που σας έξυπηρετεί χειμώνα — καλοκαίρι.
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* Η Φιλολογική Στέγη Πειραιραιώς δίδει αύτη την έποχή και
συγκεκριμένα τήν Ιην και 3ην
Τετάρτην έκαστου μηνός είς τό
Δημοτικών Θέατρον
Πειραιώς
διοίλέξεις πανελληνίου ενδιαφέροντος ύπό τον γενικόν τίτλο ν
«Σύγχρονος
Πνευματική Ε λ λάς» και μέ όμιλητάς τούς πλέον αντιπροσωπευτικούς έκαστης
περιοχής.
Τήν 16ην Νοεμβρίου, ή 6ραδϋά ήταν άφιερωμένη είς
τά
«Επτανησιακά Γράμματα» μέ
όμιλητήν τον γνωστόν ποιητήν
και . δημοσιογράφον κ. Φώτον
Γιοφύλην. Ό κ. Γιοφύλης εξήρε
το έργον υπερεκατόν Επτανησίων ..λογοτεχνών έπιμείνας περισσότερον είς τούς νεωτέρους.
'Από τά Κύθηρα ό όμιλητής μέ
σύντομους χαρακτηρισμούς άνέΦερε τον κ. Σπύρον -ανθάκην,

ποίημα τοΰ όποιου όατήγγειλλεν
ή καλλιτέχνις τού Εθνικού Θεάτρου κ. Κάκια Παναγιώτου, τον
κ. Πάνον Φύλλην, τον κ. Διονύστιν Κουλεντιουνόν και τον κ. Δημήτριον Σουρήν. Έπίσηί σάν
λογίους πού άσχολοΰνται και μέ
άλλας μορφάς γροηττού ^ λόγου
εκτός τής ποιήσεως τούς κ.κ.
Μιχ. Πετρόχειλον, Δημ. Άργυρόπουλον, Σοφοκλήν Καλούτσην
και Φώτην Κάβον
(Ίωάννην
Τριφυλλην).
Ά: Έκτος τών Επτανησίων τον
Διονύσην Κουλεντιανόν διεκδικούν και οί Νικαιώτες. Ό κ.
Στράτης Εύστροττιάδης είς τό
καινούργιο βιβλίο του: «Γράμματα και Τέχνες στήν Νίκαια»
τό όποΐον πριν τυπωθή είχε δοθή και ώς διάλεξις είς τήν αΐθουσαν τού Φιλολογικού Συλλόγου Νικαίας, αναφέρει γιά τον
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ΑΤΜΠΟΛΟΤΚΑ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ
ΔΓ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κουλεντιανόν τά έζής:
ητές μ' αίσθημα, μέ
και μέ πλατύ ορίζοντα εν1 ^
σεων, έμφανίζονται και ^ ο' ,νύσιος Κουλεντιανός κσι ^
νης Δρούγκας, ό πρώτος ^ \
ποιητική του συλλογήας/
Αγωνίες» έκδοση
I ι ο'59 *
Διον. Κουλεντιανός τό '
ξέδωκε καινούργια ποιηΤ,1^' ^
λογή μέ τον τίτλο «Τα° .
Ναζωραΐος».
^
-Α- Τά «Πε!.ραιώτικα» τοΟ
μήτρη Σουρή συζητούνται ^
μεταξύ
τών λογοτεχνία ^
κλων. "Ας σημειωθή ο Τ ' ] ίο
μιουργός των τυγχάνει
^
λαντούχος ζωγράφος. ΙΝσ ,. ,
ττόν πού τά Κύθηρα,^^μο
και είς τον τομέα ιου^ ^ ^
τος νά διακρίνωνται κο" ν α )(,
βάλλωνται.
^ ^

ΚΥΘΗΡΑ *Ι ΚΑ ΠΕΝΘΗ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Κ. ΟΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ
Θύμα αύτοκινητιστικού δυστυχήματος, άπεβίωσεν είς τό
άνθος τής ήλικίας του και ένώ
εύρεΐς διηνοίγοντο ένώπιόν του
οί ορίζοντες ευτυχούς σταδιοδρομίας, ό νεαρός συμπατριώτης Κυριάκος Κωνσταντίνου Θεοδωρακάκης, έτών 27, καταγόμενος έκ Ποταμού. Ό αλησμόνητος νέος, άφού έπεράτωσεν τό
Γυμνάσιον μετέβη είς Ίταλίαν
όπου έιτί έξαετίαν έσπούδασεν
υφαντουργός μηχανικός, τον δέ
παρελθόντα Σεπτέμβριον, άφού
έλαβεν τό δίπλωμα του, έπανήλθεν είς 'Αθήνας πλησίον τής
οικογενείας του. "Ομως, κατά
μοιραίαν βούλησιν τού πεπρωμένου, πριν άκόμη παρέλθη δεκαήμερρν άπό τής έπιστροφής
του, παρεκλήθη παρά εμπόρου
φίλου του νά συνοδεύση τούτον
είς Ίταλίαν, Τνα τον διευκολύνη, λόγω τής γλοχτσομαθείας,
είς έμττ,αρίικάς του υποθέσεις.
Και πράγματι^ έπιβάιττες ίδιωτ
τικου οούτοκινητου άνεχώρησαν
είς Ίταλίαν περί τάς άρχάς 'Οκτωβρίου. Παρέμειναν έκεΐ έπι
ολίγας ημέρας
περατώσαντες
δέ τάς υποθέσεις άνεχώρησαν
επανερχόμενοι είς 'Αθήνας. Δυστυχώς όμως, ένώ έπλησίοτζον
είς τήν Βενετίαν, τό αύτοκίνητόν
των, κατόπιν βιαίας προσκρούσεως έττί τσιμεντοστύλου ευρισκομένου παραπλεύρως τής ό-

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κυρίαν ΜΑΡΙΑΝ Π. ΠΑΥΛΑΚΗ εις Ν. Ύόρκην Άμειρικής.
Εύχαριοτούμεν θερμότατα δια
ι>ιΐιφθεΐσαν έπιστολήν σας. Άνελάβομεν παρά τής Κυ9. Άτματτλοΐας τήν κατάθ;σίν σας και διεθέσαμε ,τοώτην καθώς μάς γράφετε. ΔΓ δλα σάς εύχαριστούμεν
θερμώς και σάς εύχόμεθα σύντομον έπαιναπατρισμόν.
Κον ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ ΔΗ Ν, ίοτρόν, διευβυντήν
Γενικού Τρ:φυλλείου Νοσοκομείοο
είς Ποταμόν Κυθήρων. Θερμώς
εύχοοριστούμίν διά ληφθείσαν έπιστολήν.
Δημοσιεύομεν σχετικώς είς στήλην δωρεών.
Σάς
γνωρίζομεν έπί τούτοις δτι λίοον
ευχαρίστως
θά δηιιοσιεύωνται
πάντοτε δωρεάν, οιαδήποτε θέματα τού Νοσοκομείου προερχόμενα
άπό τον διευβυντήν αύτού ή τον
πρόεδοον τού Διοικητικού Συμβου
λίίχι. Φρονοΰμεν δτι θά ,προήγε
τά συμφέροντα, τού Ιδρύματος ή
δημοσίευσις τής κινήσεως αύτού
είς άσθενείς.
Έάν συμφωνήτε
γράφετέ μας κάθε μήνα.
Κον ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ Π. ΚΑΣIΑΛΑΤΗΝ εις Κλήδελαντ 'Αμερικής. Συνδρομή σας έίλίήφθη μέσω
τού φιλτάτου μας άδελφοΰ σας
κ. Κοσμά Π. Κασιμάτη, έμπορου
εις 'Αθήνας. Σάς εύχαριοτούμεν
θερμότατα.
Καν ΒΙΟΛΑΝ Χ. ΣΚΟΛΙΝΟΥ,
είς Λος "Αντζελες 'Αμερικής. Ε πιστολή σας έλήφθτ και σάς εύχαριοτούμεν θερμώς διά τάς εύγενικάς σας εκφράσεις.
Κους άδελφούς
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥ. είς Σουάν Χίλ
Βικτωρίας Αύστραλίας. Έλάβαμεν τήν συνδραμήν σας μέσω τού
άγαπητού μάς πατρός σας. Σάς
εύχαριοτούμεν θερμώς και σάς
εΰχόμεθα καλά ς προόδους.

Ή διακήρυξις. εχει ώς κάτωθι:
Νέοι... γέροι... και κυράδες
και κουτσούδελα μαζί
άνοιξε ό Καγαρέλας
τό καινούργιο μαγαζί.
"Εφεοε παπούτσια μόδας
και κοβάκι πού πετά
κι' άς τό διάβολο τά γρόσα
οί δραγμές και τά λεφτά
Τί τά θέλω έγώ τά πλούτη
τί tc,v θέλω τόν παρά
τώρα πουχω στά ποδάρια
πετροπέρδικας φτερά.
Τσιγαράκι θά καπνίζω
παντελόνι θά Φορώ
θά κρατώ και μπαστουνάκι
νάμαι πρώτη στό χωριό
Μιά μικρή χαριτωμένη
στην πεζούλα καθχτμένη
την γειτόνισα ρωτά r
πού τήν πέτυχε τη μόδα
πού σάν πέρδικα πετά
Είσαι παλαβή μικρή μου
δέν έξύπνησες άκόμα
έσύ Φαί,ν£ται· _ κοιμάσαι
και τό ' μεσημέρι άκόμα
Και δέν εμαθες μοίρή
πού ήοθε ό Δ ιαολοκαγαρέλας ά(πό τή μεγοολόχαρτν 'Αθήνα
κι' έφερε ό Δαίμονας, εφερε υιά
(τροχαλέα
οχ ι μοναχά γιά τσούπρες. μά
(κατ γιά κατοστάρα γρέα!
Και στό δεύτερο σεφέρι
και τσαρούχια θέ νά φέρη
νά Φορούν οί γλεντιστάδες
τήν άπέκρηα μασκαράδες
Μ' άνεθελης τρέΙξε τώρα
στό καινούργιο μαγαζί
κι' άν δέν ξέρεις νά διάλεξης
έρχομαι και έγώ μαζί
να στολίσης τά κανιά σου
νά μή φαί'νεσαι χαζή!
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δού, είς τον όττοΐον έπέπεσαν
ένεκα λάθους είς τήν όδηγησιν,
έκόπη είς τά δύο και οί έπι βαίνοντες ίχύτού εύρον αίφνίδιον
και άμεσον θάναττον. Ή σκληρά
εΐδησις έπληξε τήιν συμπαθεστά
την οίκογένειαν
θεοδωραχάκη
καθ' ήν ώραν ό ποοτήρ τού αποθανόντος νέου Κωνσταντίνος άγων ίζ ε τ α ι σκληρότατα είς
ΝοσοκομεΤον τών 'Αθηνών πάσχων άπό οΓκληρώσιν τών αρτηριών ένεκα δε τούτου ουδέ κάν
έλαβε γνώσιν τού1 πλήξαντος
τήν οίκογένειαν του δυστυχήματος. Περίπτωσις δηλαδή συγκλονιστικής
δραματικότη τ ος.
Ό μίι/ος υιός νεκρός. 'Ο πατήρ
βαρύτα άσθενής.Πού νά ευρη κα
νείς λόγους παρηγορίας διά τήν
δυστυχισμένων μητέιρα και τήν
άδελφήν τού άδικοσκστωμέναυ
νέου; Μόνον ό Παντοδύναμος,
εύχόμεθα νά ένσταλάξη είς τάς
τεθλιμμένος ψυχάς των τό βάλσαμον τής έγκοςρτερήσεως.
Έκ Βενετίας, ό νεκρός, δι'
ειδικώς ναυλωθέντος άειροπλάνου, διεκομίσθη είς 'Αθήνας, ή
δέ παραλαβή τής σορού άπό
μητέρα και άδελφήν, πού τόσον
τόν έλάττρευον,
έγένετο ύπό
σκηνάς άπεριγράπτου δραματικότητος. Ή κηδεία του έγένετο
πάνδημος τήν 24ην 'Οκτωβρίου
είς τό Α ' Νεκροταφεΐον 'Αθηνών, όπου νέαι συγκλονιστικά!
σκηναι ¿ιεδραματτίσθησ<χν άπό
τούς οικείους και τούς πολυάριθμους φίλους αύτού και τής
οικογενείας του, οί όποιοι μέ
σπαραγμόν ψυχής συνώδευσαν
ιόν άνεκτίμητον νέον είς τήν
ύστάτην του κατοικίαν ραίνοντες τόν πρόωρον τάφον του μέ
τά θερμά δάκρυα τού μεγάλου
των πόνου.
Τό φέρετρον έκαλύπτετο άπό δροσερά άνθη και βαρύτιμοι στέφανοι, καΤετέθησαν έπί
τής σορού του. Μίετά τήν ΐερολονίαν ό τεθλιμμένος γαμβρός
του κ. Δημήτριος
Καραμίχο5λος άπεχαιρέτησεν τόν άλησμό
νηταν νέον,, μέ συγκινητικά λόγια πόνου και στοργής, πλέξας τό έγκώμιον τών πολλών
άρετών ττού διέκρινον τόν Κυριάκον Θεοδωρακάκη και καθιστών αύτόν τόσον άγοατητόν
είς όλους. Διότι πράγματι ό
τόσον προώρως έκλιπών συμπατριώτης ήτο υπόδειγμα νέου
μέ σεμνότητα, μέ ευγενικά αισθήματα, μέ άτέραιντον κοιλωσύνην προς όλους. Ή τ ο προικισμένος μέ έξοχους ικανότητας,
τυχών δέ και εύρυτάτης μορφώσεως θά άπέβαινεν έπίλεκτον
μέλος τής Κυθηραϊκής κοινωνίας, στήριγμα τής οικογενείας
του και καυχήμα τής ιδιαιτέρας μας πατρίδος. Δυστυχώς
άλλως ηθέλησε ή μοίρα.
Προς
τούς άπαρηγορήτους
γονείς^ τόυ, τήν άδελφήν του και
λοιπούς συγγενείς του έκφράζομεν όλόθερμα συλλυπητήρια.
Ό Θεός νά τόν άνοαταύση.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Έν τη συμπληρώσει τεσσαράκοντα ήμερων άπό τού τραγικού
και άττροσδοκήτου θανάτου τοΰ
λατιρευτοΰ μας παιδιού 'ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ. τελούμεν μνημόσυνον
την Κυριακή ν 27 Νοεμβρίου 1960
και ώραν 9ην π.μ. εις τόν Ιερόν
ναόν τοΰ Α ' Νεκροταφείου 'Αθην ώ ν " ρ θ ε ν παοακαλούμεν τους
τιμώντας την μνήμην του, δπως
•Βταραστώσιν και ένώσωσιν μεθ' ημών τάς προς τόν "Υφίσταν δεήσεις των ύπ«> άνατταυσεως τής
Φυχήζ αύτοΰ.
Ή οικογένεια
ΚΩΝΣΤ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ
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Εντελώς προώρως, άπεβίωσεν είς Μπρίσμπαν της Αύστρα
λίας, ό έκ τοΰ χωρίου Μυλοττόταμον, καταγόμενος συμπατριώτης Γεώργιος Έμμοτνουήλ Βλαχογένη ς, έτών 49.
Ό μεταστάς ύπήρξεν ένας ά-

Προς τήν άττορφΟνΚ]^
σύζυγον αύτού κυρίαν ( νν·^
Γ. Μόττη -π-ρός τούς υιο^ ^
Κωνσταντΐνον, Δημήτρι°%^μ"
'Οδυσσέα προς τούς
μένους αδελφούς του Λτ/^·
ον Μόττην και 'Εμμανουήλ ^ ,
την, καθώς και προς
πούς συγγενείς του, ^ ^ ι ί
μεν θερμότατα
συλλυττη^
Ό Θεός νά τόν άναπα 1 ^^
ΒΥΡΩΝ^ΓΑΜΒΑΚΗΣ

«ν

γνος αγωνιστής της ξενιτειάς,
ένας ένθερμος έργάτης τού καλού. Παιδί δέξα έξ χρόνων έγκατέλειφε τήν πατρίδα, διά νά άνδρωθή και σταδιοδρομήση ιτέρα>/ τών ωκεανών. Είς Αύστραλίαν είργάσθη μέ ζήλον και έπιμονήν και πολλάκις υπό ςτυνθήκας άντιξόους, Άπέσπασεν τήν
έκτίμησιν τής κονωνίας, άνήλθεν
επαγγελματικώς, άνεδείχθη ίκανώτατος έπιχειρηματίας. Καθ'
δλα τα έτη τής άιτοδημίας του
ή ψυχή του ήτο έστραμμένη
προς τήν μακρυνήν πατρίδα.
Δέν έσημειώθη έπι τών ήμερών
του προσπάθεια κοινωφελής άπό την όποίαν νά άττουσιάση
Είς τό Νοσοκομεΐον, είς τά σχολεία τής νήσου, είς τούς ιερούς
ναούς, παντού ήρχετο άρωγός
και άλλους παρώτρυνε νά γίνωνται μιμηταί του προς τό καλόν
τής νήσου. 'Αγνός τήν ψυχήν είχε βαθεΐαν έπίγνωσιν τής άπτοστολής του. Έγνώριζε ότι μόνον
αί καλαί πράξεις μένουν. Και ανέπτυξε άξιόλογον κοινωφελή
δράσιν, ή όποία τού έξησφάλίσε τήν κοινωνικήν έκτίμησιν και
τήν αίωνίαν _ εύγνωμοσύνην των
συμποττ,ριωτών μας. Προ διετίας, νοσταλγός τής πατρίδος άφίκετο ό Γεώργιος Βϊλαχογένης
είς τήν Ελλάδα μετά τής άξιοτίμου συζύγου του Άντζολέτας,
τό γένος Δημητρίου I. Στρατηγού διδασκάλόυ, ότε έδόθη ή
εύκαιρία είς όλους νά γνωρίσουν τα άγαθά του αισθήματα,
τήν άπέραντον κ<χλωσύνην του,
τά σπάνια χαρίσμοττα τού τόν
έκόσμουν και ένεκα τών όποιων
ήτο ποεντού τόσον άγοπτητός.
Διά ταύτα και ό πρόωρος θάνατος του προεκάλεσεν μεγάλην
θλΐψιν είς όλους.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος και βαρύτιμοι στέφανοι κατετέθησαν έπί τής σορού του.
Προς τήν άπορφοτν ι σθεΐσαν
σύζυγον, τάς άδελφάς και λοιπούς συγγενείς του έκφράζομεν
θερμότατα συλλυπητήρια.
Ό Θεός νά τόν άναπαύση.

Άπεβίωσεν είς 'Αθήνας,
έκηδεύθη μέ έκδηλώσειζ,^·
τάτης λύπης ό Βύρων 1 αμ
κης, έτών 58.
>
^ ι ε τ ο ί σ τ ά ς κατήγεΐ° ;νί·
το Μυλοποταμον, και
το διά τήν καλωσύνην, την ^
ότητα και τά ανθρωπιστικά^
αισθήματα. Τυχών εύρε±°Κ_3ν
Φώσεως ήτο ανώτερος
τικος υπάλληλος, και ^Ι^,ί
βαθύτατα άπό τούς συνο
του, διά τήν ικανότητα, 111 κ£!γένειαν
τήν άπέρσντ°ν
λωσύνηιν του προς όλουζΠρος τήν σύζυγόν του μ!Γ
αν Διονυσίαν Ταμβάκη, ^ λ ^
τέρα του κυρίαν
ΆΥΥ^.
Ταμβάκη, τόν- άόελφόν ^ ^
Πλάτωνα Ταμβάκην, δι«***^
τής Εταιρείας «Φίιλι.ττς^
άδελφήν του κυρίαν ΈλέΛΙ»' α';
σά/ογλου. καθώς και
&
τούς λοιπούς συγγενείς
Φράζομεν θερμότατα σνΛ^^
τήρια. Ό Θεός νά τόν άν»1
ση.
ΝΙΚΟΛΑοίΤοΑΣίΜΑΤΗί
^ϊ
— ^
Άπεβίωσεν είς 'Αθήνα^^
έκηδεύθη μέ έκδηλώσειζ
τάτης λύπης ό Νικόλαος,. ^
μάτης ή Κότσικας, έτχ^ .
έκ τοΰ χωρίου Πιτσινιο^' 1 ^;
Ούτος άφίκετο είς
•προς νοσηλείαν, ότε διεττιο' ¡α
ή άνίατος νόσος του, συ^^'τής όποιας και άπεβίωσ®^ λ
ρά τάς φροντίδας τών
και τάς στοργικάς περι^01"^
τών τέκνων του.
^
Ο μεταστας ήτο
στος είς τό νησί μας και
ρε πολλής έκτι μησεως
άκεραιότητα
τοΰ χαρσ^ν^τ
του και τά άγαθά του
ματα. Ασκών τήν τέχνην
οικοδόμου εθεωρείτο ό / ¡ ^
ρος τεχνίτης τού ν η σ ι ο ύ , ' ^
είς τήν κατασκευήν μω0"^'
και παντού ήτο περιζήττη^ ¡χιτήν άφιλοκέρδειαν και ^
^
κρίνει άν του, ώστε ό θσν" $
αύτοΰ νά άφίνη κενόν
νησί, πραγματικώς δυσαν»"
Ρωτον.
Προς τα τέκνα του η §ικαι 'Εμμανουήλ Κ α λ λ ί γ ε Ρ 0 ^
δασκαΑους τοΰ σχολείου, ν^μβουνάόων, και Έλόνην κα'
μανουήλ Καλλίγερον δ ι α ^ 0 ί
τας είς Πιτσινιάνικα κ α θ ^ · ,¡ζ
προς τους λοιττούς συΥΥ^του, έκφράζομεν θερμότατα ^
λυπητήρία. ^Ο Θεός νά τον »
παύση.
^ ^ ^
ΣΤΥΛΙ Α Ν Ο Σ Ε. Γ Λ Υ Τ ί ϋ ί

Άπεβίωσεν
είς Πειρ®'|^ν
Στυλιανός Έμμ. Γλυτσός
71.
Αττό
Ό μεταστάς κατήγετό ¿ ν
τό χωρίον Δόκανα, όττόθε^
χώρησεν είς παιδικήν , 1 · ' ^ '
Διεκρίνετο διά τήν εύΥ^,^τήν καλοκτύνην και τάς ΧΡι
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΤΤΗΣ
νικάς * άρετάς του.
ιέ*'
Προς τήν οίκογένειαν Τ^ί,10·
171
Κατά θλι_β&ρας ειδήσεις άπό Φράζομεν θερμά συλλυ-τη
τήν πόλιν τής Αύστραλίας Κέμ- Ό Θεός νά τόν άναιταυσ^^'
ψι, άπεβίωσεν έκεΐ έντελώς άΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
{
προότττως ό έκ τού χωρίου Αιανιάνικα κ<χταγόμενος συμπατριΤους
όπωσδήποτε
ώτης Γεώργιος Μόττης. Ό έκμας διά το1/
λιπών ήτο εΤς άπό τούς πλέον τού πέινθους
τού ιτροσφ ιλούς μ«ζ
, αά1"
σημαντικούς και τούς περισσό- τον
και άδελφού, Νικ. Π. Κ σ σ ^ ι ;
τερων άγαπητούς παράγοντας ή Κότσικα έκ Πιτσινιανό^'
τοΟ έκεΤ Ελληνισμού, τιμώμε- συμβάντα είς Πειραιά κατ"3ί0ρόν
νος παρά πάντων διά τό άνώ- τούς άκολου&ήσαντας την εΚΦ ^
τερον ήθος του,_ τήν ακεραιότη- του άττό τού Νεκροταφείο^ω ¿τ
τα τού χαρακτήιρος του, τήν ά- 'Αναστάσεως Πειραιώς θερΜ ^
πέραντον κοιλωσύνην του, τόν χαριστούμεν.
Τά τέκνα:
χλι^'
άγνόν ποττριωιτισμόν του. Είς
και Άννα
νχιΥ«'
Αύστραλίαν μετηνάστευσεν είς 'Εμμανουήλ
ρου Έμμ. και 'Ελένη κ«λλ
παιοικήν ήλικίαν και έπιδοθείς
ρου.
είς τήν έργασίαν μέ έπιμονήν,
_ 01 άδελφοί:
,• ,Λ^·
άνεδείχθη ταχύτατα είς ίκανόν
Πηνελόπη Μοεχαιριωτη.
Κασιμάτης, Σταματίνα ^ γ ^ ·
έττιχειρημοττίαν, _ ίδρύσας όμού
μάτη, Σταυρούλα ΚσίΛλιΥ .
μετά τών άδελφών του, ΠαναΟί λοιποί συγγενείς.
γιώτου, Δημητρίου και "Εμμανουήλ, λαμπράς
έπιχειρήσεις,
1™
των όποιων αί έργασίαι διαρ•Πάντας τους μετασχόντσε ^
κώς άνήρχαντρ, ανερχομένου και βαρυτάτου ττένθους μας. ^^«¿Κ
^
τοΰ κύρους τού όνόματος «Μότ- σκίληρώ και άττροσδοκήτ ω^
της» τό όποΤον έπιβληθέν άπο- τω. τοΰ άγαπημένου μας ^ φ ΛΡ*
τελεΐ πλέον έγγύηισιν ειλικρίνει- καί άδελφοΰ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ
'ευχαριστούμε ^
ας, είς τήν έκτίμησιν τού λαού ΟΔΩΡΑΚΑΚΗ
μώς.
τής περιοχής Κέμψι. ΤοιουτοΟί γονείς του Κωνστα^'^ό
τρόπως διά τής εργατικότητός και 'Ελένη Κ. Θεοδωρακσ^^ρΐτων, τής όμονοίας τοον και τής αδέλΦία του Άννα και ΔηΡ"
απολύτου ειλικρίνειας των, ά- ος. Καραμίιχαλος.
νεόειχθησαν οΐ άδελφοί Μόττη
Πάντας τους μετάσχοντα^ ^
και επαγγελματικώς και κοινω- βαρυτάτου πένθους μας
νικώς. Προ έτών ό άπρόοπτος θανάτω τού άγαπημένου ν2>ηΡ'
θάνατος τοΰ Παναγιώτου Μότ- ζυγού, υίοΰ και άδελφού ,'ΐβ\θ·
τη έπληξε τήν ύποδειγματικήν ΓΙΟΥ ΕΜ. ΒΑΑΧΟΓΕΝΗ
οίκογένειοεν.
"Ηδη ό θάνατος σαντος είς Μπρίσμπαν Αύσ^^
εύχαριοτούμεν θερμώς· αγ^
τού Γεωργίου έτιφέρει δεύτερον ας,
Ή σύζυγος: Άντζολέτα Γ·
βαρύτατον πλήγμα, και ταυτοχογένη.
, ρ.,φ,ρΟ'
χρόνως βυθίζει είς πένθος και Οι γονείς: Δημήτριος και
θλΐψιν και τήν οίκογένειαν του,
σύνη Δ. Στρατηγού.
, »α^
και τό πλήθος τών φίλων του, 01 άδελφοί: Νικόλαος και ^ ^
ζίνα
Ν.
Παυλάκη,
ΦίιΧιττπο^
οί όποιοι έν συντριβή ψυχής ήΚυράνη Φ. Κοντολέοντρε^σί;.
κολούθησοτν τήν κηδείαν του είς
ώργιος και Ειρήνη Γ. 7εΡσ
πάνδημον πομπήν. Έπί τής σοΟί λοιποί συγγε\κΐ^_^<<'
ρού τού άλησμσνήτου συμπατριώτρυ κατετέθησαν πολυάριθμοι
βαρύτιμοι στέφανοι άπό οικείους, συγγενείς και φίλους, είς
Χειρούργος όδοντί«*Ργι
ένδειξιν τιμής προς τάς σπανίΚΥΠΡΟΥ 79 — Α θ Η ^ Λ
ους πράγιμαΤι άρετάς του.
Τηλέψωνον 872-078

ΚηΠΑΣ στρατηγός

Ε Ι Δ Η ΠΡΟΙΚΟΣ
ΜΕ ΤΑ ΑΡΤΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΝΤΑ ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟΥ
ΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝ JH^
ΕΚΤΕΛΕΣΙΝ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΓ ΟΛΑ
ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ.

ΠΑΥΛΟΣ I. ΒΕΝΕΡΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, Α Π Α Σ ΣΟΦΙΑΣ 105 —· Ν. ΣΜΥΡ^ Η
ΤΗΛΕφ. 961-301
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ: ΜΝΗΣΙΚΛΕΟΥΣ 6 — ΑΘΗΝΑΙ
ΤΗΛΕΦ. 26-724
ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
Λΐ
ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ - ΤΙΜΆ* ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΑ'

«ΚΥΘΗΡΑΤΚΗ

ΑΠΟ ΤΗΝ

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

ΤΙΜΗ ΦΥΑΛΟΥ ΔΡΑΧ. 1.50
ΟΡΟΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜ. ι "Ατπλαπ και συ:τϊί>μβ\ο: έττιΈσωτειο.κοΟ
δρχ. 60 | οιτκ,Ιλαι δέον να άττευθύνωντοι:
ΆμΘρχ<ής
.'....'..
$
8 ! IΩΑιΝ'ΝιΗΝ Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΝ
ΑύιττραΛίοος-'Αφιρ.κής £ 2}Δ I Δεξαμενής 17, Π. φάληιρον

I Ai α π ό ψ ε ι ς μ α ς
"ΑΙΑ Τ Ο Υ Σ Α Π 0 Ρ 0 Υ Σ

ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Κατόπιν πρωτοβουλίας του
Προέδρου τοΰ Δ. Σ. του Γενι*ο0 Κρατικού Τριφυλλείου Νοβ·&κομείου, έτοποθεττήθησαν είς
τ? έλαιουργεΐα της νήσου είδι?οχεΐα.. ίνα οί παραγωγοί
κ<ΪΤο την εκθλιψιν τοΰ ελαιοκ®ρττου των. οίπτουν.
δσην
?°βότητα έλαιου προαιρείται
εκαστ0ς. προς βελτίωσιν του
^αιτίου τών άπορων άσθενών
τ«ν νοσηλευομένων είς τό ϊδρυ!"*< Εύστοχος και έπαινετή ή
^Ρχεια τοΰ' Σεδασμιωτάτου
|Ροεδρου, έπιτακτική ή άνάγκη
^ελτΐ(όσεως του συσσιτίου τών
«οθενών, θεάρεστος ό επιδιωγμένος σκοπός.
'Ελπίζομεν
®Τ' δέν θά ύπάρξη Κυθήριος 6
^οϊος νά κωφεύση είς την
^Χετικήν εκκλησιν/ οΰτε έλαιδυΡΥείον τό όποιον θά ηαραλέίίΐ νά συστήση όίς τους πελά-

τας του
νά επιτελέσουν τό
χριστιανικών αυτό καθήκον. Αί
10 δροοχμαι τάς όποιας χορηγεί τό Κράτος διά τό ημερήσιο ν συσσίτιον τών άπορων είναι άνεπαρκέσταται. Και 20
δραχμαι ήμερησίως θά ήσαν όλίγαι μέ τό σημερινόν κόστος
τής ζωής. Αλλά άφοϋ τό Κράτος άδυνατεϊ νά συνδράμη περισσότερον. καθ* όσον έν 'Ελλάδι οι άποροι υπερβαίνουν τό
εν τέταρτον του πληθυσμού, έττιστροττεύεται ή ιδιωτική φιλανθρωπία νά καλύψη την άνάγκην. Και δέν άμφιβαλλομεν
οτι είς τά Κύθηρα θά τήν καλύψη πλουσί ως. 'Ολίγον λάδι
είς τό δοχεΐον τών
άπορων
τοΰ Νοσοκομείου όλοι δύνανται
νά τό- δώσουν. Και θά τό δώσουν άσφαλώς,
άποϋξ και ή
Διοίκησις έφρόντισε έγκαίρως
νά τους διευκολύνη.

ΤΗΝ
WHPEZIAN

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΣΤΥΤΑΤΡΙΚΗΝ

. Είς μερικός κοινότητας τής
.Ίοου, έσημειώθησαν κατά τό
^ΰΡελθον υερος κρούσματα τΰκαι άλλων νόσων, άτινα
"ρΐδόθησαν είς τά μολυσμένα
^Ρά κοινοχρήστων τινών φρεΔιά τήν πρόληψιν τοΰ
ώστε άνάλογα κρούσμα
; ? νά μή σημειωθούν και είς
μέλλον, έπροτάθη ύπό τών
^ΡΜοδίων, ή έξέτασις τών ύδάείς «τά κοινόχρηστα φρέα3 ή εξυγίανα ι ς όσων έξ αύ. ^ . ευρεθούν περιέχοντα μιΡοδιο, άσθενειών, ή τοποθέτη
καταλλήλων άντλιών προς
*Ρησιν Τόΰ κοινού και ή κάλυτών στομίων τών φρεάτων
,outWv g,^ πλακός έκ μπετόν
jf.N. Εις εφαρμογή ν τών υπο,^'ξεων
Τούτων., ή κοινότης
¿Ρωνιαδίκων έτοποθέτησε χει
κ
^? ινήτοΙ»ς άντλίας είς τά κοι. °Χρηστα φρέατα αύτής και έ^υψεν'τά στόμιά των δια
®^·μεντίνης πλακός, οστε να
^α<Γτή<τη άδύνατον την χρή'vfTou κουβά διά τοΰ όποιου
tUp>,t"K; μολύνονται τά ύδατα.
γ1? άνάλογα μέτρα προέβησαν
J*,1 όλίγαι άλλαι κοινότητες,
γενούν όμως και άρκεταΐ άκοο«'05' όποιαι άδιαφοροΰν και
^υοεν μέτρο ν λαμβάνουν,^ έπειουνέβη είς τήν περιφέρειάν
νά μη συμβούν μέχρι τώρ . άνάλογα κρούσματα. "Οτι
μέχρι
γΗ6»ς δέν παρετηρηθη
είναι δυνατόν νά σημει^ κάθε στιγμήν. *Η άστυϊανΡ·κή υπηρεσία τής νήσου, κα0ν, είναι νά λάβη άπό τούδε
^Ρονοιοτν, ώστε μέχρι τοΰ προ^οΰς θέρους, νά έχουν διαΓΚ*λισθτ| όλα τά κοινής χρήΦρέατα, άλλως νά άττοογο
^οή εγκαίρως ή χρησιμοποία·:<τΰ/. Ταύτα ^ διά τήν
.'«σφάλισιν -τής ύγ ε ίας
τών
•°^οικων.

ΙΑΤΡΕΙΟΝ

ΠΟΤΑΜΟΥ

κάτοικοι τής περιφερείτοΰ 'Αγροτικού
Ίοττρείου
μετά πολλής εύχαριΙν^σεως έτιτληροφορήθησαν οτι
διεύθυναιν του
ιατρείου
*του, άνέλαβεν ό διακεκριιατρός και έκλεκτός Κυκ · ©εόδωρος Μαρέντης,
ο
^,^οϊος έπι σειράν έτών προυπηρεσίας του
t j Ψερεν τάς
τους πάσχοντας Κυθηρίους
ώς έλεύθερος έπαγγελμαεϊτε ώς διευθυντής του
^^Υκθηραϊκού Τριφυλλείου Νο^ ο μ ε ι ο υ < Και ττροσέφΐρεν τάς
ΤΤΊΡεσίας του ό κ. Μαρέντης
ν? άπαράμιλλον ^ ικανότητα,
βαθεϊαν συναίσθησιν εύθι>
¿^»ί ;ιέ πνεύμα άνθρωπισμού
w^otviov διά την έποχήν μας.
άκριβώς διά την ίατρικήν
.
'τήν άνθρωττιστικήν
του
^Pttoiv, διά τό ήθος του, διά
άνώτερον χαρακτήρα του
d <*ύτά έξετιμηθη. οι' Οίύτά
?Υθπτηθη4 και κιατεκτησεν τήν
¿?ΐστοσύνην τών
Κυθηρίων,
g?1 ένεκα αυτών ΰπεδέχθησοτν
ij
τον διορισμόν του είς τό
^αλύτερον ίοποεΐον τής νήυ
> ι μέ βαθεϊαν Ικανοποίησιν.
^¡^εριζόμενοι και ήμεϊς τά
Λ μ α τ α τά όποια τρέφουν
^Ρος
£ ξ ι ο ν ¡ατρόν, οί κάΤ ι ! ς περιφερείας
του,
^ ίραζομεν προς τον κ. ΜαρένU?r
¿Υκάροια συγχαρητήρια
έπι τή άναληψει των νετου καθηκόντων.
ύ

μ

° 0Η

ΜΟΥΛΟΣ

Μέ ένθουσιασ^όν μας γράφουν άπό τό Σύδνεϋ της Αυστραλίας, διά το νέο»» /ραφεΐον
του έκλεκτοΰ οτυμπατριώτου κ.
Ευαγγέλου Μούλου γ. ο όποϊον
έγκοττεστάθη έπί της όδοΰ 'Ελισάβετ αριθμός 251 είς τό
μέγαρσν τής
"Ελληνικής Αέσχης^ Είναι γραφεΐον ταξιδιωτικών, τουριστικών καί κτηματικών υποθέσεων, έπι τών
οποίων ή ίκανάτης τοΰ κ. Μουλοΰ είναι άδιαφιλονίκητος, όπως πασίγνωστος είναι ή δραστιιριότης
καί ή ειλικρίνεια
που τον διακρίνουν. Καί άκριδώς διά τήν 'είλι'φίνειάν του,
την προθυμιαν του, τάς ίκανότητάς του και τήν άπέροοντον
καλωσύνην του, δ Γ αυτά, ή δημοτικότης του είναι
μεγάλη
καί ό φιλικός του κύκλος έκτείνεται είς όλοκληρον την Αύστραλϊαν. "ίχοντες νά ένθυμηθώμεν καί ήμεϊς, πολλάς χάριτας εις τό* φίλτοττον κ. Μουλόν άπό τήν έποχήν τών δυο
περιοδειών μας είς τήν ώραίαν
αύτήν χώραν, τοΰ έκφράζομεν
θερμά συγχαρητήρια διά τάς
νέας εξορμήσεις του καί εύχόμεθα όλΟψύχως κάθε έπιτυχίαν
είς τους ωραίους του άγώνας.

Η
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΕΚ ΓΗ2
5ΓΕΛΙΑΟ?
ναντήση πρώτ' άπ' δλα τό ωραιότερο καί πολυτιμότερο χάρισμα της έλληνικής φυλής, τη
φιλ-ξενία. Έκεϊ μέσα αισθάνεσαι άνετα γιατί ξέρεις πώς τό
σπίτι αύτό είναι ένα κομμάτι
άπό τήν πατρίδα σου, άπό τήν
γ5:2 σου τήν ψυχή, νοιώθεις τήν
άνυπόκριτη άγάπη καί στοργή
γύρω σου.
άκόμα σ' αυτό
τό σπίτι σοΰ προσφέρουν τά πιο
άπίθανα έλληνικά φοεγητά, όρε
κτ:κά καί ττοτά άπό τό θαυμάσιο ούζο μας ώς τις τσιριγώτικες σπανακόπητες καί τις ωραιότατες δίπλες (ξεροτηγανα).
Και τί δέν θά είχα νά πώ άλήΰζια γι' οώτή τή φιλοξενία τών
συμπατριωτώι/ μας. Ποσα τσιριγώτικα σπίτια δέν μού πρόσφεραν πρόσχαρα τη φιλοξενία
τους καί πόσοι πατριώτες μας
πρόθ^α καί καλόκαρδα τήν περ:ποίησί τους...

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΤΚΟΥ ΛΑΟΥ

ΑΝΟΜΒΡΙΑ

Ή πρωτοφανής ξηρασία άπό
τήν όποίαν υποφέρει έφέτος όλάκληρος ή "Ελλάς, έπληξε βαρύτατα καί τό νησί μας και έΦέ,ρεν τους κοτοι'κοογ αλων τών
χωρίων είς δύσκολον θέσιν. Ή δη άπό τοΰ Αύγο6στου τά περισσότερα πηγάδια
έιστείρευσαν καί ή άιτοδοσις δίλων τών
ιτηγών πού υπάρχουν είς τό νησί, έμ·ε:ώθη σημαντικά, ώστε
νά μή έττταρκή διά τάς συνήθεις
άνάγικας. Συνεπεία τούτου ή
παραγωγή κηστεντικών ήτο μ.ικιρά κ.α\ περί τό φθινάττωιρον
δέν ΰπηρχον προϊόντα διά τάς
στοιχειώδεις άνάγκας τών κατοίικων. Τοιαύτη είναι ή λειψυδρία ώστε είς Τό Καψάλι ό έμπορος κ. 'Αλέξανδρος Βέζος
ήυαγ,κάζετο
νά μεταφέρη δΓ
αυτοκινήτων νερό διά τάς άνάγκας τής άνεγειοομένης οίκοδο μήΓ του άπό τό Αεί βόδι.
Καί τό κακόν συνεχίζεται άκόμη. Διατρέχομεν
τό δεύτερον
δεκαήμερον Νοεμβρίου
χωρίς
νά πεσιη βιροχή προς άνακούφισιν τών κατοί'κων. Μέ τήν άνομβρίαν αύτήν ό έλαιάκαρπος
ττοσοκοοτεστράφη είς μέγα
στόν, τά όργώματα είναι άδύvotcv νά γίνουν καί σλαι αί γεωργικά! έργασίαι δυσχεραίνονται. '0\μοίως διά τήν αύτήν αίτιον ή γή δέν έβλάστησεν ¿παρ
κώς καί τά σχετικώς άλίγα ζώα
της νήσου οικόσιτα καί παιμεν:κά ύτπε-φέρουν στ,ιμαντικά.
Είναι άνάγκη νά γίνουν τό
συντομώτερεν
μ>ερικαί έ< τών
υποδείξεων τοΰ κ. Κό:<σιμα. διά
νά βελτιωθη ή κατάστασις καί
είς τό μέλλον νά ιμη εύρεθώιμεν
ύπό άνάλογον άττειλήν. Ή έφετεινη ταλαιπωρία τοΰ πληθυσμού π,ρείΓει νά γ.'νη μάθημα
ώστε δλοι νά κινηθούν προς θετικάς λύσεις, διά της κατασκιευ
ής φραγμάτων κλπ. υποδείξεων
Κόκσμα.

σμένο κόσμο. "Αν λοιπόν οί γοΜέ τήν ϊδια άκριβώς πατριωνείς αδιαφορούν γιά ό,τιδήποτε τική έξαρσι καί τήν ίδια θέράλλο άς σκεφθούν τουλάχιστο μη, δπως στον έορτασμό τής
οτι εΐναι ύποχρέωσίς τους νά Παναγίας τής Μυρτιδιώτισσας,
ενδιαφερθούν νά δώσουν όσο τό συγκεντρώνονται οί συμπατριώδυνατό
μεγαλύτερη μόρφώσι τες μας στον έρχομό του Νέου
στά παιδίά τους. προσφέροντάς Χρόνου καί μέσα σέ μιά ζεστή
τους ένα άκόμα έφόδιο στή ζωή, άτυόσφαιρα πατριωτικής άδελτόσο άπλό καί εύκολο γι' αύ- Φωσύνης καί άγάττης κόβουν τή
τούς, γιά τό ο'ποΐο μάλιστα τά Βασιλόπητα καί εύχονται μεταϊδια τά παιδιά όταν υεγαλώ- ξύ τους τό
«Εύτυχισμένος ό
σουν καί ωριμάσουν θά τους καινούργιος χρόνος», καί τί άλευγνωμονούν.
λο. παρά «Καλή πατρίδα».
"Ας προσθέσω, δπως καί πάΚοινωνική, πολύπλευρη, έποιρα πάνω- άναφερω, δτι τό φαι- κοδομητικρ_ καί ιδιαίτερα πανόμενο αύτό. μ':κρότατο ευτυ- τρ.ωτική είναι ή δράσις δλων
χώς σέ άριθμό, άποτελεΐ έξαί- τών Κύθηρα"κών Σωμοπείων τής
οεσι.
,.
.
. Άμεοικής τπί Νέας
'Υόρκης,
Ή έλληνική συνείδησις δια- τού Σαίν Αουίς κλπ. Είναι δέ
μορφωμένη έτσι άπό τήν έλληνι, προς τιμή τών συμπατριωτών
κή οικογένεια στο περιωρισμέ-' μας καί εύτυχία δική μας τό γε
νο περιβάλλον
τοΰ έλληνικοΰ γονό'ς δτι έπί κεφαλής τών Σωσπιτιού εκδηλώνεται
έλεύθερα 1 ματείων ευρίσκονται πάντοτε
καί έντονα στις πολυάριθμες έλ-1 άνθρωποι τόσο προοδευτικοί,
ληνικες συγκεντρώσεις τής χώ-1 ιαέ πρωτοβουλία,
άκατάβλητη
ρας αυτής.
δραστηριότητα, άγάττη καί πίΦροντίδα καί καϋμός της 'ΕλΠπγτοϋ. σ' δλες τις πόλεις στι γιά τήν πατρίδα μας.
ληνίδας νοικοκυράς είναι νά δια- καί τις επαρχίες, διοοΥανώνον-1
ιδιαίτερα οτι ούτε
τήρηση τήν έλληνικότητα τοΰ τα ι παντός είδους έλληνι κές ό Έτόνισα
σκληρός^ άγώνας της ζωής,
σπιτιού της. Μοχθοΰ/ καί υπο- συγκεντρώσεις,
έκδρομές. χο- ούτε τό πέρασμα τοΰ^ χρόνου,
φέρουν οί γονείς και ιδιαίτερα ροί, συνέδρια, έορτές στις ό- ούτε ή άπεοαντωσύνη τής χώρας
ή Ελληνίδα μητέρα νά δώρη ποιες κυριαρχεί ή έλληνική πνοή.
ικανά νά κάμψουν τό
στα παιδιά της έλληνικη άνά- Οί συγκεντρώσεις αύτές δέν υ- στάθηκαντών
συμπατριωτών μας
τρΓφή νά τά μάθη νά μιλούν τήν ποβοηθούν^ μόνο στή σύσφιξι Φρόνημα
καί
Μέσα
στον
χείμαρρο τής όρέλληνικη γλώσσα, νά παραδώση τών δεσμών καί τώι/ σχέσεων μητικής ανθρωποθάλασσας,
μέσ' αύτά τις έλλη.·/ικές συνήθειες, .τών Ελλήνων καί στή διατήρη- σα στο άσυγκράτητο ρεύμα τής
τά δικά της ήθο ^καί έθιμα, τή σι τής έλληνικής συνειδήσεως, ραγδαίας έξελίξεως καί τή συ5 κη της ελληνική θρησκεία. 'Α- άλλά άκόμα σ' αύτές τις συγ- νεχή άπρόβλεπτη μεταβολή της
γωνίζεται^ νά μεταδώση στά παι κεντρώσεις ρίπτοντα ι οί εύγε- καταστάσεως
ή άγάπη γιά τήν
διά της τις συνήθειες του τόπου νεΐς ίδέες γιά την υλική ύπο- πατρίδα παραμένει
πάντοτε άτης τής ιδιαίτερης της πατρί- στήριξι κάθε ωραίου σκοπού καί κλόνητη καί σταθερή.
δας και τήν άγάπη της γι' αυ- μεγάλου έργου στήν πατρίδα Δέν είναι δυνατό δμως,άν θέλωτή,. Πόσο δύσκολο άλήθεια εί- ιαας.
με νά είμαστε ειλικρινείς.^ νά
ναι τό έργο αύτό δταν γύρω
Έμεκ ειδικά οί Τσιριγώτες μήν άναγνωρίσωμε δτι ή δύνατης ορθώνεται άντιμέτωπος ί· Υο'-οοτοΰμε μεγάλη εύγνωμοσύνη μις
του περιβάλλοντος, οί ειδινας όλόκληρος κόσμος, ένα εν- στους ξενητεμένους συμποπ-ριώ- κές συνθήκες
ζωής του καθενός,
τελώς ξένο περιβάλλον! Ή νί- τες μοίς γιά τη γενναιόδωοη ύ- ή μή παο^χή θαρραλέας
ΰποστη
κη της θά είναι γι' αύτή ή με- ποστήριξι κάθε μεγάλου έργου ρί£εως έκ μέρους τοΰ έπισήμου
γαλύτερη ψυχική
ίκανοποίησι της πατρίδας μας. Εΐναι γνω- έλληνικοΰ
κράτους καί αύτή,
τής ζωής της. Κρυφός καϋμος στό πώς ή δημιουργία δλων τών
Φορές, ή στάσις^τής έλάκόμα τοΰ πατέρα καί τής μά- μεγάλων έργων πολιτισμού στά πολλές
ληνικής εκκλησίας άσκοΰν ισχυνας εΐναι νά δοΰν τά παιδιά (·' ύθηρα, τ Λ τ ε. ευταΐα αύτά χρό- ρή
στή συνείδησί τους
τους νά^παντρεύωνται μέ παιδιά ^.α, στήν τ'ωιυβουλία καί τή πουέπίδρασι
μπορεί νά φθάση κάποτε
έλληνικών οικογενειών. Τά Ελ- νενναία ε ι σ φ τ ά τών ξενητεμέ- στή σύγχυσι.
ληνόπουλα
μέ Ελληνοπούλες νων μας όφείλεται.
Θά συνάντηση κανείς έτσι όκαί οι 'Ελληνοπούλες μέ ΕλληΕίχα τήν εύτυχία νά παρευ- μογενεΐς πού ό έλληνικός πατρινόπουλα.
ρεθώ σέ πολλές έλληνι κές συγ- ωτισμός τους φθάνει τό ΦανατιΚαί άφοΰ γίνεται λόγος γιά κεντρώσεις κατά τό διάστημα
τήν άνατροφή τών παιδιών τών τής^ πσοαμονής μου στήν Αμε- σμό, πολύ έλαχίστους, εύτυχώς,
συμπατριωτών μας άς μοΰ επι- ρική. Έχάρηκα πραγματικά τις πού τούο διακρίνει ή άδιαφορία
τροπή νά κόη/ω μιά μικρή πα~ πατριωτικές αυτές έκδηλώσεις και τή μεγάλη πλειονότητα πού
ποοσπαθεΐ
νά διατηρήση τήν
ρατήρησι.
τών συμπατριωτών μας καί έδο- 'λληνική συνείδησί
μέσα στη
κίμασα
τις
πιό
έντονες
συγκινή
Εΐναι στ' άλήθεια παράξενο
δεύτερη της αύτή πατρίδα, νά
καί άποκαρδιωτικό τό φαινόμε- σεις. '
κρατήση τήν ισορροπία.
'Αλλά πρέπει νά όμολογήσω
νο, μικρό ευτυχώς σε άριθμό,.
Πολλές Φορές, πρέπει άκόμα
νά συναντάς Ελληνόπουλα γεν- [ πώς τή μεγαλύτερη εύτυχία και νά ομολογήσωμε δτι, ό τρόπος
νημένα άττό γονεϊς που γεννήθη- 'ι τή βαθύτερη ψυχική οτυγκίνησι ουμπερ'.φοράς. έμάς τών ίδιων,
καν καί μεγάλωσαν στήν 'Ελλά- έδοκίμασα στή συγκέντρωσι | εδώ στήν Ελλάδα, γίνεται αιδα. νά μή γνωρίζουν ούτε μιά τών συμπατριωτών μας Κυθηρί- , τία μεταβολής τών αισθημάτων
λέξι έλληνική, ενώ είναι βέβαιο ων τής Νέας 'Υόρκης κατά τον τών όμογενών μας,
προκαλεί
πώς αύτρί οί ίδιοι οί Υονεϊς συν- έορτασμόν τής Παναγίας τής τήν άγανάκτησί τους καί κάποεννοούνται σχεδόν πάντοτε έλ- Μυτρτιδιώτισσας. Σ' αύτή τή. τε άκόμα τό μίσος τους. Συμλρνικά.
Γιά μένα τουλάχιστο γνήσια Κυθηραϊκή γιορτή έκδηδέν άποτελεΐ έπαρκή δικαιολο- λώνονται μέ θέρμη, άγνότητα
γία αυτή πού συνήθως οί γο- καί δ'3ναμι ή βαθειά θρησκευτινείς προβάλλουν ότι δήθεν τα κή πίστι καί ή άγάπη στήν ίΦΡΑΤΣΙΑ. Κύθηρα, ^Οκτώτταιδιά τους δέν θέλουν ή ντρέ- διαίτερή μας πατρίδα τών συμπονται νά μιλούν τά έλληνικά πατριωτών μας τής μεγαλουπό- βριος, ίτοΰ άνταττοκιριτοΰ μας)
—
Ύπο τήν έπίβλεψιν έπιτροΓιατί τά ίδια αυτά παιδιά, άν λεως αύτής; Χρέος του θεωρεί
Κυθήριος νά παρευρεθή πή^ άπστελουμένη^ άπό τόν
έμπιστευώμαστε στήν δική τους κάθε
καλή θελησι και πα:δική κρίσι στή γιορτή αύτή, νά συνάντηση προεδρον της κοινοτητος κ. 0εεΐναι βέβαιο, πώς ποτέ δέν θά τους πατριώτες του, νά εύχη- άδωρον Μαρσέλλον, τόν κοινοπατούσαν τό πόδι τους στο σχο θή τά «Χρόνια Πολλά» καί νά •Γΐκόν σύμβουλο ν κ. Γεώργιον
λείο. Βέβαια τά παιδιά αύτά συμμετάσχη όλόψυχα στήν κοι- Παυλάκην, τόν γνωστόν παράείναι 'Αμερικανοί πολίτες καί νή χαρά. Ή ϊδια οη>τή γιορτή, γοντα τοΰ χωρίου κ. Θεσδωροίν
μπορεί ποτέ στη ζωή τους νά άποτελεΐ ένα μεγάλο γεγονός, Μηνά Πετρόχειλον και τον κ.
μήν ένδιαφερθοΰν γιά τρν Ε λ - κάθε χρόνο, γιά τους συμπατρι- Μιχαήλ Δ. Κςχλοκαιρινόν δστις
λάδα καί ποτέ νά μη πατήσουν , ώτες μας και άλλων μεγάλων ,άσκεΐ τά χρέη ταμ ίου, ήρχισαν
τό πόδι τους σ' αύτή, μά τό νά πόλεων τής Αμερικής δπως τοΰ είς τό χωρίον μας έργασίαι άγνωρίζουν μιά ξένη γλώσσα εί- Σαίν Λούϊς, του Ντιτρόιτ κλπ. νεγέρσεως κοινοτικού μεγάρου
ναι ένα έφόδ:ο στή ζωή τους, είΜιά άλλη μεγάλη μέρα συν- είς τό όποιον θά στεγασθη τό
ναι μόρφωσις. Σήμερα, τουλάχι- αδελψώσεως καί χαράς για τους γραφεΐον της κοινότητος,: τό
στο, ή κατοχή μιάς όποιασδή- Κυθηρίους τουλάχιστο τής Νέ- ίατρεΐον και ό ξετ/ων φροττσίποτε ξέ'/ης γλώσσας θεωρείται ας Υόρκης, άποτελεΐ ό έρτα- ων. 'Η δαπάνη ή όποία θά άπαιτηθή διά
Την οίκοδομήν
μόρφωσις σέ δλο τον πολιτι- σμός τής Πρωτοχρονιάς.
προϋπελογ ίοτθη είς 80 χιλια^
δας δροτχμάς, πέραν δμως τοΰ
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΨΑΡΕΜΑ ΕΙΣ ΑΓΙΑΝ ΠΕΛΑΠΑΝ
ποσού τούτου θα χρειασθη σημαντικό ν ποσόν διά τήν έπιπλωσιν. Τό μέγαρον άνεγείρετ
ται είς τήν κεντρικήν πλοττειαν
παραπλεύρως
Ιού Δημοτικού
Σχολείου φρατσίων. Το σχέδι<τν καί τήν μελέτην τοΰ έργου
έξεπόνησαν δωρεάν αί τεχνικαΐ
ύπηρεσίαι τής Νομοτρχίας 'Αττικής τή αιτήσει τής κοινοτικής άρχής.
Ή έπιτροπη τοΰ έργου, έ-

ΒΥΣΣΗΣ

«&8ΜΒΜ» - · Πολλάκις
Εχομεν γράφει διά
τήν γραφικήν πα,ραλίαν τής /Αγίας 'Πελαγίας κα)ϊ διά^ τον οικοδομικό ν όργασμόν που σημειώνεται έσχάτως είς τον όμώνυμον οίκισμόν. Τώρα δμως πληροφορούμεθα. δτι έκτος της γραφικότητος καί τής έκτεταμενης άμμουδιάς ένεκα τών όποιων ή Ά γιοι Πελαγία είναι άληθιινός παοάδεισος τών λουσμένων είναι καί
λαμπρός ψαρότοπος η περιφέρεια
αύτή. Τό δέ όμαλόν τού πυθμένος
ποοαφέρεται άριστα διά τό έσχάτως λαβόν έπι κινδύνους διαστάσεις ψάρεμα, μέ τό νεροτούφεκο.
Είς έπιβεβαίώσιν τών ηίληροφοριών μας ό διαπρεπής φωτογράφος μαο κ. 'Αντώνιος Βλαντής
μάς άπέστειλεν τήν άνωτέρω Φω-

τογραφίαν. ή όποία έλήφθη άπό
τόν ίδιον είς τήν παρΟολίαν της
Άγίακ; Πελαγίας, τον παρελθόντα Σεπτέμβριον, κατά τήν έπι- Γ
στροφήν όμίλου ψαροτουφεκάδων.
"Οπως μαρτυρεί ή φωτογραφία, ή
έξόρμηαις ήτο Ικανοποιητική, άν
καί οί εικονιζόμενος δέν συγκαταλέγονται μεταξύ τών άριστων άΦού διά νά πεισθώμεν καί ήμεΐς
δτι δέν έδούλεψε παράς, όμοΰ μέ
τήν φωτογραφίαν μάς έστειλε ό
φίλος μας 'Αντωνάκης καί ένορκον βεβαίωσίν του. Οί ψαράδες
τής φωτογραφίας έξ άριστερων
προς τά δεξιά εΐναι οί κ.κ. 'Αγαμέμνων 'Αθ. ΠρωτοΗχαλτιηκ. Εύάγγελος Καλαμπόκης Βασίλειος
Πρινέας. ' (ωάνι^ης Π. Κορωναΐος
καί Παναγιώτης Χ· Πανάρετος.

ΑΛΕΞ. ΜΑΡΙΕΜΟΣ
.001
έπισκέψεων: 6—8 μ.μ.

ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ

ΤΗΛΕφ 28-79Γ —

19 - ΑΘΗΝΑΙ,

ΤΗΛ. 5 3 2.087

Καταστήματα εϊς τάς κεντρικωτέρας όδούς τών 'Αθηνών (πλησίον 'Ομονοίας); — Διαμερίσματα υπερπολυτελή με ολας τας συγχρόνους άνέσεις. Ισόγεια και εις άρ6φους τών 5—4—3—2 και 1 δωματίων.
Γραφεία, Έπαγγελματικαι κατοικίαι κλπ.
"Απαντα μέ τάς καλντέρας τιμάς.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΑΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΙΣ
ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ

ΑΝΕΤΩΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ
ΖΑΧ. Π. ΜΕΓΑΛΟΟIΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΚ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΑ ΤΑΧΥΤΕΡΑ και ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ Ύπερωκεανεια μας Σάς μεταφέρουν παντού και
πάντοτε μέ Α ΣΦΑΛΕΙ ΑΝ — ΑΝΕΣΙΝ ικαι ΑΚΡΙΒΕΙΑΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡIΑΙ — ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ είς άπαντα τά Γραφεία Ταξιδιών
ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. ΜΟΡΦΥ ΚΑΙ ΥΙΟΣ - ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ - ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 1
ΤΗΛ. 470.432 ΚΑΙ 40.143

Μητ^/άς Δ. Αεονταράκης, έν
Συνοδευόμενος άπό τήν χαριτωμένην νεαράν του σύζυγον Ί - Φρατσίων, συνοδευόμενος άπό
σαβέλαν, άφίκετο έκ Καναδά, τόν γαμ-βρόν Του κ. Δη>μήτριον
ό διακεκριμένος συμπατριώτης Ά λ . Σάμιον, καί τήν θυγατέμας κ. Βασίλειος Π. Λευθέρης, ραν του .κιι,ιρίαν Είιρήνην Δ. Σάέκ τοΰ χωρίου Αειβάδι. Ό ά- μιου τό γένος Μ. Αεονταράκη.
φιχθείς
συμπατριώτης, είναι Ό κ. Αεονταράχης μετά τών
προσφιλής υιός τοΰ άγαπητοΰ άνωτέρω τέκνων του, έπωφειλημας φίλου κ. Παναγιώτη Λευ- θέντες τής άφίιξεώς των είς τήν
θέοη ή Κατελούζου συνταξιού- Ελλάδα, άφοΰ παρέμειναν έπ'
άρκετόν είς Κύθηρα καί άλλαχου τοΰ έμπαρικού ναυτικού.
είς Εύρώπην
Ό κ. Βασίλειος Αευθέρης ά- χοΰ, μετέβησαν
νεχώρησεν είς Καναδάν πρό δε- τήν άποίαν καί τηεριώδευσαν
καετίας, άφοΰ έπεράτο>σεν είς έπί πολλας έβδοιμάδας. "Ηδη
τό νησί τάς γυμνοοσιακάς σπου- μεταβαίνουν είς τήν πόλιν τής
δάς ταυ. Μεταβάς εις Μοντρέ- Κουηνσλάνδης Μπρίσμιπαν απου
άλ ενεγράφη είς τήν Μηχανολο- ό κ. Μηνάς Λεοντα?ά<ης διαγικών Σχσλήν τοΰ έκεΐ Πανεπι- τηρεί ,μεγάλας κινημα'τογραφιστημίου, οπόθεν, μετά έπιτυ- κάς έπιχειρήσεις.
χείς σπουδάς, κατά την διάρΟ5 άδελφοί Μηνάς καί Στέ<ειαν τών όποιων διεκρίνετο μεταξύ τών συναδέλφων του, έλα- φανος Τσικλέας έκ τού χωρίου
βε μετ' έπςΐίνων τό δίπλωμα τοΰ Βισράδικα. Οί κιύριοι άδελφοί
μηχανολόγου μηχανικού Εύθύς Τσικλέα κατευθύνονται είς τήν
ώς επεράτωσε τάς σπουδάς του, πόλιν Μττρίισιμπαν της ΚουηνσάνεΛαβε ύπηρεσίαν είς μεγάλην λάνίδης απου είναι άριστα άποέταιρείαν τού Καναδά σταδιο- κατεστημένοι οικογενειακώς καί
δρσμήσας κατά τρόπον έπίζη- έπαγγελ/ματ ικώς.
λον καί λίαν τιμητικόν διά τό
Τάσος Λεδαντής ,μετά τής άέλληνικόν ανομα.
ξιοτί·μου κυρίας του έκ Καρα"Ηδη άφίκετο εις την πατρί- βά. Τό ζεΰγος Αεβαντή κατευδα προς έπίσκεψιν τών προσ- θύνεται εις τήν πάλιν Γκόλμφιλών του γονέων, νά βαπτίση πουρν της Ν. Ούαλλίας, σπου
τό άγαπημένον πρώτον τέκνον διατηρούν λαμπράς επιχειρήτου είς τό ιερόν καθίδρυμα τών σεις καί ένθα
διαμένουν τά
Μυρτιδίων, καί ίνα ή άξιότιμος προσφιλή τέκνα των.
σύζυιγός του γνωρίση τούς γοΕμμανουήλ Φαρδούλης ,μετά
νείς καί τούς συγγενείς
του
καί τήν ποττιρίδα έν γένει, καθ' τής άξιοτ!.μου .κυρίας του έκ
δτι δέν είναι κυθπραϊκής κατα- Ποταμού. Τό ζεύγος Φαρδούλη
γωγής. Και άφού δλοι αύτοί οί μεταβαίνει είς τήν πόλιν Ροσικοποί έξεπληρώθησαν τό έκλε- κσμπτον τής Κουηνσλάνδης, ένκτόν ζεύγος Βασιλείου καί Ί - θα είναι λαμπρώς άποκατεστησαβέλας
Λευθέρη άνεχώρησεν μένον.
είς Καναδάν ύπό τάς εύχάς γο- *' Γεώργιος Μυλωνάπουλος, έκ
νέων, συγγενών ι αί φίλων.
τοΰ χωρίου Άρωνιάδ-.ιχα. Ό κ.
Τό παρελθόν θέρος άφίικετο Μυίλωνόπουλος κατευθύνεται είς
πρό ς όπίσκιεψιν της πατρί δος τήν πάλιν Νέμπο τής Κουηνσκΐαί τών ένταΰθα συγγενών του, λάνδης δπου
έργάζεται άπό
ό έξ 'Αλεξανδρείας τής Αιγύ- πολλών έτών.
πτου έχλεκτός
συμπατριώτης
Θεόδωρος Καβιέρης μετά τής
κ. Τριαντάφυλλο ς Κ>ρίθαρης με
τά τής άξιοτίιμιου ,κιυρίας του οικογενείας του. Ή οικογένεια
καί τής χαριτωμένης θυγατρός Καβίέρη μεταβαίνει τώρα είς
τω^, Μαρίας. Ή λαμπρά .αίκο- Αύστραλίαν διά πρώτην φοράν
γένεια Κ,ρίιθαρη παρέμεινεν είς κατά πρόσκίλησιν τών προσφιΚιαραβά περί τάς 7 έβδομά- λών των τέκνων.
Ιωάννης Αεονταράκης. Ό κ.
δας, μεθ' δ άνεχώρησεν εις 'Αθήνας
καί έκεΐθεν είς Αϊγυ- Αεονταράκης νέος καί γνωστής
δραστηριότητος άνεχώρησεν είς
TTTCV.
Αύστραλίαν
πρασκεκιλημέν ο ς
'Ο.μο'ίως άφί»ετο είς 'Αθήνας τοΰ είς Μπιρίσιμπαν λαμιπρώς
διά δναφόρους υποθέσεις του έγκατεστηιμένου άδελφοΰ του κ.
και παρέμεινε ν
έπί εί«οσαή- Χάρη Αεονταράκη, προς έποτγμερον ό έκλεκτός συιμπαΤριώ- γελματικήν άποκατάστασιν.
της κ. Χριστόφορος Κρίθαρης.
Προεριχάμενος άπό τήν πάλιν
Οί άδελφοί
Τριαντάφυλλος
Κουηνσλάνδης Μ'πρίσιμπαν,
Κρίθαρης καί Χριστόφορος Κ,ρ.' της
είς 'Αθήνας, απου διαθαρης είναι
καλώς άίποικ,ατε- άφίκετο
μένει
ή οίικογένειά του, ό εκλεστηιμένοι είς Άλεξά^δρειαν, δ-1 κτός συμπατριώτης
'Ιωάννης
που όμού μετά τού τρίτου ά-, Καραθανάσης, τοΰ κ. άποίου
ή
3ΐιλφού των κ. 'Ιωάννου Κρίθα- μήτηρ
τυγχάνει Κυθηρία τό γέοη, ίδρυσαν κιαί διατηρούν ξυ- νος Τριφύλλη,
τού χωρίου
λουργικήν βιομηχανίαν, «αί χαί ( Τριφαλλιάνικα. έκ
Ό νεαρός φίpou/ άκρας έκτι·μήσεως δ ι ά^ τήν, λος κ. Καραθανάσης
άπεδήμηάκιεραιότη'τα
τοΰ χαρακτήρος.
είς Αύοτραλίαν μόλις πρό
των, τήν πpoθJμíαv των καί τόν σεν
δεκαετίας, χάρις άμως είς τήν
άγνόν πατριωτισμσν των.
έργατικότητα καί τάς εξαιρετιεξελίχθη
'Προερχόμενος άπτό τά^ πό- ! κός του ικανότητας
λ:ν τής Αύσιτραλίας Ταρή, I ταχέως είς άξιάλαγον έπιιχειρηάφίικετο είς τήν πατρίδα προς | ματίαν. Νέος γεμάτος ζωήν ό
παραλλήλως
έιπίίσκιεψι ν της προσφιλούς ,μη-1 κ. Καραθανάσης
τ,ρός καί τών λοιπών συγγενών προς τάς έπι χει ρήσε ι ς του, άτου, ό "έκ Φρατσ.'ων έκλ,εκτός
ση,ΐμπα'τριώτης κ. Παναγιώτης
Ίωάν. Π'αυλάκης. Ό κ. Παυλάκης μετά βραχεΐαν παραμονήν είς τήν πατρίδα άνεχώρησεν και ,πάλιν άεροπορικώς ,μέσω Λονδίνου είς Αύιστραλίαν όπου διοττηρεϊ άνθούσας επιχειρήσεις.
Προεριχάμενος άπτό τήν πόm»
λ.ν τής Αύστραλίας Γκλάν —
"Ινες άφίικετο άεροπορικώς εις
τήν πατρίδα, ό ¿κ τοΰ χωιρίιου
Καλησιπεριάνικα έκίλ,εκτός συμπατριώτης κ. Κυριάκος Δ. Λου
ράντος. Ό κ. Λουράντος τυγχάνει άπό τούς πλέον προοδευτικούς και δραστήριους νέους τούς μεταναστεύοάντας .κατά την τελευταίαν δεκαετίαν,
καί είναι ιδιοκτήτης θαυμασίου
πιράγ,ματι^
καταστήματος είς
τήν άνωτέρω πόλιν. Τό ταξίδι
του έπραγιματοποίησεν άπροόπτως jcat ειδικώς χάριν τού άσθενούν^τος προσφιλεστάτου πα
τρός του, κ. Δημητρίου ΚυρΓά-.,
Τό είς Σύδνεϋ τής Αυστραλίας
κου Αουράντου.
γαρ ι τωμένο κοριτσάκι τής έκλε"Επειτα άπό έξάμηνον πα- κτής οικογενείας Δημητρίου καί
ραμονήν είς τήν πατρίδα, είς Κατίνας Γουλούση έγγονάκι. δέ
τήν όποίαν άφίικοντο χάριν ά- τοΟ έκ τού χωρίου Αύλέμονας α^αψυχής καί
ττρός έπίσκεψιν γαπητού μας συμπατριώτου κ.
συγγενών καί φίλων, άνεχώρη- Γεωργίου Καβαλίνιη. Πανέξυπνο,
ζωή καί χάρι, είναι ή εύσαν είς Αύστραλίαν οί κατωτέ- γεμάτο
τυγίσ τής άγαπημέυης Μας οικορω άγαπητοί μας συμπατριώ- γενείας Γουλούση — Καβαλίνη.
ται:
Νά τό χαίρωνται.
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ναπτύσσει καί άξιέπαινον κοίνω
νίικήν δράσιν, ιδιαιτέρως έπιδιδάμενος είς τόν
άθλητισμόν,
κατέχει ^δε έξαίρετον θέσιν μεταξύ τού άθλητικοΰ κόσμου τής
Κουηνσλάνδης.Ειίς τήν Ελλάδα
ό κ. Καραθανάσης δέν θά μείνη έπί πολύ ένεκα τών έπαγγελ
ματικών
του
ύποχρεώσεων,
πάντως δμως θά έπισκεφθή τό
νησί μας απου έζησε τά πρώτα
πα_ιδ:κά^ του χρόια καΐ τό όποιον τόσον νοσταλγεί. Έγικοξρ
δίως τού εύχάμεθα τό καλώς
ήλθε είς τήν πατρίδα τής όποιας τό όνομα τιμά έν τη ξένη.
Μετά όλιγόμηναν παραμονήν
είς την πατρΟδα, άνεχώρησαν
έπιστρέφοντες είς Αύστραλίαν
οί κάτοίθι άγαπητοί μας συμπατρίώται:
Παναγιώτης Παχουντάκης μετά τής άξιοτίμου κυρίας του
Στυλιανής. Ούτος άφίκετο πρό
έινός έτους μέσω 'Αμερικής καί
Εύρώπης, περιώδευσεν δλην τήν
Ελλάδα παραμείνας έπ' άρκετόν καί είς Κύθηρα καί ήδη κατευθύνεται
εις Μάλσεμπρουκ
τής Ν. Ν. Ούαλλίας ένθα μετά
των όμοίως προοδευτικών άδελφών του διατηρεί άνθούσας έπι-.
χειρήσεις.
Δημήτριος Ευαγγέλου Μανωλέσος. Ό κ. Μανωλέσος άφίκετο π,ρό όλίγων^ μηνών διά νά
προλάβη έν ζωή τόν βαρύτατα
άσθενούντα πατέρα του, δπερ
καί ηύτύχησεν νά έπιτύχη. Μετά
σύντομον παραμονήν, καθ' ήν
περιώδευσεν καί όλόκληρον τήν
Ελλάδα άνεχώρησεν είς "Οριντς
τής Ν.Ν. Ούαλλίας, δπου διατηρεί λαμπρόν κατάστημα μικτών
έργασιών.
Προς πάστας τούς άναχωρήσαντας συμποπ-ριώτας εύχάμεθα καλό ταξίδι καί σύντομον έπ:ιστροφήν είς τήν πατρίδα.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟΝ
• Ό ύπογεγραμμένος 'Ιωάννης
Περικλή Καρύδης, αισθάνομαι
τήν ύποχρέωσιν δπως καί δημοσία έκφράσω τάς θερματέρας
εύχαριστίας μου, προς πάντας
τούς δωρητάς καί συνδραμητάς
τοΰ θεαρέστου έργου της διάνοι
ξεως οώτοκ ινητοδρο μου προς το
ιερόν προσκύνημα Ό,ρφανής.Μέ
τήν βοήθειαν δλων έπετελέσθη
τό θαύμα πού μέχρι τώρα έθεωρεΐτο άκατόρθωτον, τό θαΟμα
νά ψύάσουν 15 μικρά καί μεγάλα αυτοκίνητα μέχ,ρι τοΰ πτροσκυνήματος. "Ολως ιδιαιτέρως
θέλω νά ευχαριστήσω
δλρυς
τούς άγαπητούς μου χωριανούς
Μυλοποταμίτας, καί νά τούς
συγχαρώ διά τήν όμόνοιοον τήν
όποίαν επέδειξαν είς μίαν κρίσι μον στιγμήν τών έργοοσιών τού
δρόμου. Είχαμε τήν μπολντόζα
καί τό κομπρεσέρ τού 'Επαρχία
κού Ταμείου καί είργάζοντο ότε μάς έτελείωσαν τά χρήματα
χωρίς τό έργον νά φθάση
είς ιόν προαρισμόν του. Τά μηχανήματα ένεκα τούτου έπρόκκιτο νά άποσυρθοΰν, καί άγνωστον είναι πότε θά έπανήρχοντο. Ή έργασία θά έμενε πίσω
δ ά μακρόν διάστημα. Εύρεθήκαμεν ένώπιον μεγάλης δυσκολίας. Τότε γεμάτοι άγωνία έστράφημεν προς τούς χωριανούς
μας, τούς έξεθέσαμεν τό ζήτηυα καΐ έζητήοαμεν τήν βοήθειάν
των. Καί οί άγαπητοί μας Μυλοποταμίτες
εντός μιάς ώρας
συνέλεξαν δι' αύθορμήτων εισφορών τό άπαιτούμενον ποσόν
6.054 δραχ. καί τό έργον έξηκολουθησεν
καί
έπερατώθη.
Τους εύχαριστώ
άπό βάθους
καρδίας διά τάς προσφοράς τών
όποιων είχε άπόλυτον άνάγκην
τό έργον, .καί έπαινώ γεμάτος
υπερηφάνεια«/, διά τήν όμάνοιάν
των καί διά τήν καταννόησιν
πού έπέδειξαν. "Ολως ιδιαιτέρως εύχαριστώ τούς πρωτοστατάσαν'τας "είς τήν σϋλλογήν τών
εισφορών δεσποινίδα Φρόσω Κυριάκου Μαλάνου, κυρίαν Άρετήν θ . Στρατηγού καί κύριον
Σταμάτην Άνδρ. Ποτήρην, άνευ
τής συνεργασίας τών όποιων ή
θέσις τοΰ έργου θά ήτο προβληματική.
Προς πάντας εκφράζω θερμάς ευχαριστίας.
ΙΩΑΝ. Π. Κ Α Ρ Υ Δ Η Σ

Ο

ΑΛΕΚΟΣ Κ0ΝΤΑΞΗΣ

Δικηγόρος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46
Τηλ. 616-332

Π
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35-042

Τό ΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΟΝ πρακτορεΐον « Π Α Ν » χάρις στην
είλικρίνειάν^ ΤΟΓ. έκέσδισε την έμπιστοσύνην και έκτίαησιν όλων των έταιρειων. και μπορεί νά σάς έ£ασφαλιση
τάς καλυτέρας θέσεις δι' δλον τον κόσμον: ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ, ΑΤΜΟΠΑΟΙ-ΚΩΣ, Σ Ι Δ Η Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι ΚΩΣ.

Μ Α Ν 0 Υ Σ 0 Υ Κ. Π Ε Τ Ρ 0 Χ Ε I Α 0 Υ

τήν9ηνΊοη/ουαρίου 1961
ΠΟΥΛΜΑΝ
ΚΑΙ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65. —

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

τ)ττ «STRATHEDEN»

ΑΦΙΞΕΙΙ-ΑΝΑΧαΡΗΙΕΙΪ ΙΥΜΠΑΤΡίαΤΟΗ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΠΟΡΤ-1ΑΤΤ.
ANTEN.
ΚΟΛΟΜΠΟ.
ΜΕΑΒΟΥΡΝΗΝ.
ΙΙΔΝΕΎ'

Μ

ΛΙΑΝΙΚΗ

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

18 ΜΙΛΙΩΝ

Α Υ Σ Τ Ρ Α Α Ι Α Ν

ΠΡΟΣΕΧΗΣ Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Ι Ι Ι ΕΚ

Π Ω Α Η Σ ' Ι ΧΟΝΔΡΙΚΗ -

ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Δι' Α Υ Σ Τ Ρ Α Α Ι Α Ν διαθέτομεν θέσεις: ,
Μέ το Τ Α 3 . 0 Η Ι 0 Ν . άναχωρεί έκ Ναυαρίνου 29-11-60
Μέ ίο Υ. Π. ΠΑΤΡΙΣ άναχωρεί έκ Πειραιώς 12-12-60
Μέ το Τ.δ.δ. «ΤΚΑΤΗΕ^ΕΝ άναχωρεί έκ Πειραιώς 9-1-61
Γράψατέ μας ένκαίρως. Κάθε έξυπηρέτησις δωρεάν
και ττροθύμως σάς τταρέχομεν πληροφορίας.

« O R I O N .

ΤΟΝΝΠΝ -

ΜΕ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ
Ell
ΦΡΙΜΑΝΤΛΗΝ.

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΔΡΙΚΩΝ — ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ —

ΑΝΑΧΩΡΕΙ
ΕΚ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΤΗΝ 29»Ν ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1960

ΠΟΛΥΤΕΛΗ

19 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 29-289

ΑΠΟΘΗΚΗ

Τ)Π

Δ Γ

ναντι τής άπαιτηθησομένη^ δα
πάνης έχει σήμερον είς χείρας
της περί τάς
40
χιλιάδας
δραχμάς, τάς όποιας προσέφερον οί εν Αυστραλία φίλοπάτριδες φρατσιωται, μερίμνη
·;αί ένερΥεία τοΰ έν Σύδνεϋ
διακεκριμένου
συμπατριώτου
κ. Δημητρίου Μαρσελλου δστις
όμοΰ μετα τοΰ έκλεκτοΰ νέου κ.
Παναγιώτου Αεονταράκη περιώδευσαν όλόκληρον τήν Αύστρα
λίαν, ώς έδημοσιεύσαμεν^ προ
μηνών. Πέραν τοΰ ποσοΰ τούτου, σημαντικήν οίκονομικήν
βοήθεισν θά προσφέρουν είς τό
έργον οί έν φρατσίοις παράγοντες^ καθώς καί προσωτπκήν
εργασίαν άπαντες οί κάτοικοι
τής κοινότητος, οί όποιοι μετά
χαράς βλέπουν άνεγειρόμενον
είς τό χωρίον των τοιούτον μέγαρον, ή χρησιμότης
τοΰ όποιου είναι έξώφθοολμος. Ή έπ ι τροπή τήν οποίαν άπαρτίζουν πρόσωπα
γνωστής ακεραιότητος καί άδ^αφιλονικήτου
ποπ-ριωτισμοΰ, άφοΰ περάτωση
τό έργον της, θά δημοσίευση
πλήρη άπολογισμόν της διαχειρήσεως αύτής.
. φΡΑΤΣ ΙΩΤΗΣ

Δ. ΦΑΡΟΣ & Σ ί α Ο. Ε.

ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΛΑΔΟΣ — Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Σ
24.000

βαίνει ώστε ή κακή συμπεριφορά και ειδικά ή άχαριστία των
συγγενών, νά προκαλή τό δικαιολογημένο παράπονο τους καί
τήν όργή τους.
Είναι γνωστό ότι οί συμπατριώτες μας πού έπισκέπτονται
την πατρίδα μας γίνονται
οί
πιό ένθουσιώδεις
κήρυκες τής
όμορφιάς καί τοΰ μεγαλείου της
άλλά ή άνάρμοστη συμπεριφορά καί ή άχαριστία είναι ίκο^ή
νά μεταβαλη, ώρισμένους άπό
αύτούς, σέ σκληρούς
κατήγορους καί έχθρούς.
Δέν είναι υπερβολής άν πώ
δτι τό μεγαλύτερο έμπόδιο πρα
γματοποιήσεως ένός ^ ταξιδιού
στήν πατρίδα μας, γιά πολλούς
όμογενεΐς. άποτελεΐ ό φόβος τών
έδώ συγγενών.
"Ας πιροσέξωμε ιδιαίτερα τό
σημείο αυτό καί ^ άς γίνη κοινή συνείδησί ς πώς αυτοί πού
μάς έπισκέπτονται, πού έφθειραν τή ζωή τους στήν ξένη γή
καί πού άπό τό ύστέρημά τους
τόσες Φορές καί σέ τόσες περιστάσεις μάς εύεργέτησαν, σ' δποια κατάστασι κάί άν εύρίσκωνται,
είναι άξιοι τής πιό
μεγάλης άγάπης καί τοΰ βαθύτερου σεβασμού μας.
Καί οί εύγενεΐς κάί καλόκαρδοι συμπατριώτες μας, πού μάς
έπισκέπτονται
άναλογιζόμενοι
τήν κατάστασί μας καί τις μεγάλες συμφορές πού περάσαμε
τόσα καί τόσα χρόνια, πρέπει
νά είναι έπιεικεΐς μαζύ μας.
"Αν άγαπάνε ττραγμοτπκά
τον τόπο τους, πράγμα γιά τό
όποιο δέν άμφιβάλλομε καθόλου, άς παραβλέψουν τις έλλείψεις, άς συγχωρήσουν τήν
συμπεριφορά, άς μή μεγαλοποιήσουν τά έλαττώματα και άς
διατηρήσουν
στή^ μνήμη τους
τήν ώραιότητα μόνον τής πατρίδας τους γιά νά τή μεταφέρουν μέ ύπερηφάνεια καί θέρμη
σ' δλους τούς πατριώτες μας
τής μεγάλης αύτής χώρας.
Ζωηρή έπιθυμία μας καί πόθος μας είναι νά δούμε δλους,
μά δλους τούς συμπατριώτες
μας νά ξαναγυρίσουν έστω καί
προσωρινά σ' αύτή έδώ τή γή
πού τούς γέννησε.
Επιστρέφοντας άπό τό μεγάλο μου ταξίδι στήν 'Αμερική
έκλεισα μέσα στήν ψυχή μου ένα όλόκληρο κόσμο. "Ενα κόσμο πού πριν ξεκινήσω άπό έδώ μοΰ ήτοχν σχεδόν άγνωστος,
πού μοΰ πρόσφερε άνοιχτόκαρδα τή φιλοξενία του, κι' έγέμισε άπό άλησμόνητες άναμνήσεις καί μεγάλες συγκινήσεις
τό ταξίδι μου. Τούς συμπατριώτες μας τής 'Αμερικής.
Ν. ΦΑΤΣΕΑΣ

ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΦΡΑΤΣΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΛϋΡαρά τήν δράσιν τής Άγρο.. ^otKnc. τά ηονανα τ tic όποίΚινούνται αενάως προς έκΐΡωσιν της άποστολής των,
^'-«ησαν και έφετος ολίγοι
άνθρωποι οί όποιοι ά^¿^ντες φωτιά είς άπόμερκχ
ν
ν οικισμών σημεία, προεκάπυρκαίάς και κατέκαυ^ετ^ζ έκτάσεις |ΐέ δασικ «ί μελισσοτροφικήν χλω®®· καθώς καί τίνα καρποφό·
«εντρα. Καΐ δυστυχώς αί
, τούδε
κοττοίβληθεΐσαι
γ^^ίδες βιά την άνακάλυψιν
Κο^
άττέβησαν άκαρποι
?ι έμπρησται άττομένουν
^'^"ρητοι. 'Επειδή δε ίπτάρ^ ^ «πόνοι αι δτι τάς πυρκίαϊεθεσοτν ένδιαφερόμενοι διά
ί .Ελευθερώσουν βοσκοτόπους,
^.Λ®σική υπηρεσία, όρθώς
•^ουσα,^ εισηγηθώ άρμοδίως
ΛϊΤ' "ροτγόρευσιν της βοσκήσεεις τάς άποψιλωθείσας έ^ «σεις; 'Ορθή ή άπαγόρευσις
^{¿, ^Ρ®? μοΡΓούωο'ν τών έλτων ένοχων, και Τνα ή
^^εφρωθεΐαα περιοχή ^ βλαείρ τ
νέου. 'Εναπόκειται
τα όργανα της ΆγροφυλαΥ^ ν ά καταστήσουν την άπαι^ευοτιν σεβαστήν.
'Ελπίζο^»νρτι αύτό θά τό έπιτύχουν,
ν ^ ε μέ τήν πάρόδον τοΟ χρόι ^ °εν θά εχομεν πυρκαϊάς
λΓ°?ΡΧομενας άττό τοιαύτα ές
'^Ίρια.

1*14

ΔΡΑΖλΣ»

ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 14 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛΕφ. 34-127
Είς τό τελείως άνακαινισθέν και πλουτισθέν κατάστημα μας, οί συμπατριώται θα εί/ρουν είς πλουσίαν συλλογήν, άρίστην ποιότητα και τιμάς άσυναγωνίστους, δλα
τά εϊδη ήτοι:
Π Ο Ρ Σ Ε Λ Α Ν Α ! — ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ — ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΥ!
ΠΟΛΥΦΩΤΑ — ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ —. ΑΛΟΥΜΙΝΓΑ
ΕΜΑΓΙΕ — ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
ΠΑΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΟΙΚΙΑΚΑ Σ Κ Ε Υ Η — ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ Κ.Λ.Π. Κ Α Π .

Α

ΥΙΤΡΑΑΙΑΝ

ΜΕ ΤΗΝ

QANTAS

ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
"Οταν 8ά φθάση π καλή ώρα νά πάτε κοντά στους συγγενείς σας π στους φίλους
σας στήν ΑύστραλΙα - πηγαίνετε ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ! Τήν μιά μέρα θά φύγετε άπό τάς
'Αθήνας καί τήν μεθεπομένη θά φθάσετε στήν ΑύστραλΙα ! Θά πετάξετε μέ τά
τεράστια COMET 4-BOEING 707 - SUPER G CONSTELLATION τής QANTAS, πού τά
κυβερνοΟν τά σίγουρα χέρια τών πεπειραμένων Αύστραλών, καί θα απολαύσετε —
πρίν άκόμη πατήσετε τό πόδι σας στήν ν έ α πατρίδα - τήν θερμή φιλοξενία, τήν
πρόθυμη βοήθεια καΐ τήν συμβουλή τών Αύστραλών !

Εϊναι πολύ πιο απλό άπό δσο τό νομίζετε!
Τό μαγευτικό, όμαλό καΐ ήσυχο αύτό αεροπορικό ταξίδι κοστίζει κάτι έλάχιστα πιό
πολύ άπό τό μακρυνό θαλασσινό ταξίδι. Εϊναι δμως τόσο γρήγορο, ώστε οέ μ.α
μόνο μέρα πτήσεως φθάνετε στήν Αυστραλία. 'Επίσης έχει τό μεγάλο πλεονέκτημα
ότι μπορεί νά τακ-τοποιηθή ή πληρωμή τον, έξ όλοκλήρου η έν μέρει, άπό τους
φίλους σας στήν ΑύστραλΙα.
Διαβάστε προσεκτικά - σήμερα κιόλας — τις λεπτομερείς πληροφορίες. Θά τις
βρήτε σέ δλα τά πρακτορεία άεροπορικών συγκοινωνιών ή στους Γενικούς 'Αντιπροσώπους τής QANTAS έν 'Ελλάδι - τάς Βρεταννικάς Εύρωπαϊκάς ΆεροσυγκοινωνΙας Β Ε Α -'Αμαλίας 2 καΐ "Οθωνος, τήλ. 22 - 521.

βΗ

ππγαΐΥ€Τ€ ρε την

Αυστραλία σάς προσκαλβΐ,

ΒΙΙΗΜ

^

Α

Α

ΕΤΝ ΕΙΣ. ΤΗΝ
νΠΗΡΕΒΑΝ TOV
. ΤΑΞΙΔΚΠΟΥ ,

Έν συνεργαο(9 μέ τήν AIR INDIA, τήν ΒΕΑ, τήν BOAC, τήν SAA καΐ τήν TEAL.

4η Σβλίς

«ΚΥΘΗΡΑ·!-KM

ΔΡΑΣΙΣ»

Ο ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 2 8 H J ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ MYPTIAIQTIHH? ΕΙΣ ΒΑΛΤΙΜΟΡΗΝ
τοΰ Γυμνασίου ό Εθνικός "Υμνος, και ήκολούθησεν παρέλασις τών μαθητών άμιφοτέρων
τών σχολείων προ τών έπισημων. Την σεμνην τελετην παρηκολούθει πλήθος κόσμου, δπερ
μετ' ένθουσιασμού έχειροκρότησε τάς παρελαυνούσας μαθητικός φάλαγγας και περισσάτερον την όμάδα τών μαθητριών ή
όποια εΐχέ ίδ:αιτέραν χάριν ένεκα τής γραφικής Κυθηραϊκής ένδυμασίας την όποίαν έφερον αί
μαθήτριαι.
Την έπομένην, 28ην 'Οκτωβρίου, τό χαρμόσυνον τής ή μέρας άνηγγειλον άμα τη άνατολη τοΟ ήλίου αί παρατεταμέναι
κωδωνοκρουσίαι όλων τών ναών
Την παραμονήν τής 'Εθνικής της πόλεως. Την ΙΟην πρωϊνην
εορτής, 27ηυ 'Οκτωβρίου, οΙ ώραν είς τόν ιερόν ναόν τοΰ 'Εμαθηται του Γυμνασίου μετά σταυρωμένου έτελέσθη πάνδητού Γυμνασιάρχου και των κα- μος δοξολογία είς την όποίάν
θηγητών των καθώς και οί μαθη παρέστησαν, οί μαθηται τού Γυταί τοΰ Δημοτικού σχολείου με- μνασίου και του Δημοτικού σχοτά τών διδασκάλων των, μετε- λείου, δπαντες οι Δημόσιας υβησαν έν παρατάξει / εις ^ την πάλληλοι, ο! άξιωμοετικοί και οί
πλατεΤαν Σπύρου Στάη, δπου άνδρες της Βασιλικής Χωροφυμέ την έμπρέπουσαν κατάνυξη λακής, ό πρόεδρος και τό κοιέγένετο κατάθεσις στεφάνων δά- νοτικόν συμβούλιον και πλήθος
φνης εις τό μνημείον των έν πο- κόσμου.
»;.
λέμοις πεσόντων. Στεφάνους καΜετά την δοξολογίαν ο! ματέθεσαν τό Γυμνάσιον, τό Δη- θηται μετά τών καθηγητών και
μοτικών Σχολεΐον, ή Διοίκπσις διδασκάλων των και πλήθος κότης Βασιλικής Χωροφυλακής σμου, κατηυθύνθησαν εις τό Γυκαΐ ή Κοινότης Κυθήρων. Μετά i μνάσιον, είς τό εύρύτατον προταυτα έψάλη υπό τής χορωδίας αύλιον του όποιου, δπερ είχε έ-

ΚΥΘΗΡΑ, ' Νοέμβριος. (Τού
άνταποκριτού μας).— Με έξαιρετικην λαμπρότητα έτελεσθησαν εις τά σχολεία και τάς κοινότητας τήζ νήσου, ή έορτη της
28ης 'Οκτωβρίου έπετείου της
κατά της Ελλάδος άδικου 'Ιταλικής εισβολής, και ή έορτή τής
σημαίας. "Οπως πάντοτε, λόγω
τής συμμετοχής τοΰ Γυμνασίου
και τών Δημοσίων υπηρεσιών, ό
έορτοισμός ήτο πλέον μεγαλοπρεπής εις την πρωτεύουσαν.
Πλουσία διακόσμησις καταστημάτων, όδών και πλατειών και
ό γενικός σημαιοστολισμός δημοσίων και ιδιωτικών κτιρίων,
έδιδε τό εντονον έθ/ικόν χρώμα
εις τάς έορτάς.

Α Π Ο Ν Ο Μ Η Β Ρ Α Β Ε Ι Ω Ν ΕΙΣ Π Ρ Ω Τ Ε Υ Σ Α Ν Τ Α Σ
πιμελώς και πλουσίως διακοσμηθή, διεξήχθη ή σχολική εορτή.
Κατ' άρχάς έγένετο μέ την
καθιερωμένην τάξιν, ή παράδοσις της σημαίας είς τόν νέον σημαιοφόρον διά τό άρξάμενον
σχολικόν έτος Άθανάσιον Τουμπακάρην και είς τους έκλεγέντας παραστάτας αύτού. Έ ν συνεχεία έψάλησαν υπό τής μαθητικής χορωδίας ύμνοι και πατριωτικά άσματα, και άπηγγέλθησαν ποιήματα ΈθνικοΟ περιεχομένου, τά όποια τό παριστάμενον πλήθος παρηκσλούθησε μέ
ζωηρόν ένθουσιασμόν, και ήκολούθησεν ή άποναμη βραβείων
και έπαίνων είς τους πρωτεύσαντας μαθητάς όλων τών τάξεων κατά τό παρελθόν σχολικόν
έτος.
·
Κατά την διάρκειαν τής σχολικής εορτής, ό γυμνασιάρχης
Κυθήρων κ. Δημήτριος Πουλόπουλος, έξεφώνησε τόν πανηγυρικών τής ήμέρας, έξάρας μέ έθνικόν παλμόν τους άγώνας τοΟ
"Εθνους και τάς θυσίας αύτου
εις τόν βωμόν τής 'Ελευθερίας,
χάριν τής όποιας οί "Ελληνες
άπό τών άρχαιοτάτων χρόνων
μέχρι σήμερον ουτε την υλικην ύπεροχήν του άντιπάλουέπτοήθη

σαν οΰτε τών ¡δικών.των θυσιών
και κόπων έφάνησαν φειδωλοί,
άποσπάσαντες τόν σεβασμόν
τοΟ 'Ελευθέρου κόσμου, δλων
τών αιώνων και δλων τών έποχών. Τό τέλος τοΰ^ έμπνειχτμένου πατριωτικού λόγου τοΰ κ.
Γυμνασιάρχου έκάλυψαν παοατε
ταμένα χειροκροτήματα τού πυκνοτάτου ακροατηρίου του.
ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
ΕΙΣ ΜΑΘΗΤΑΣ
Μετά την σχολικήν έορτήν έπί τή Έθνικη έπετείω, έγένετο
πανηγυρικώς ή άπονομή τών
βραβείων και έπαίνων προς
τους πρωτεύσαντας κατά τό λήξαν σχολικόν έτος μαθητάς δλων τών τάξεων τοΰ Γυμνασίου.
Διά τά χρηματικά βραβεία
προσφέρουν κάθε χρόνο ό κ.

ΜΑΘΗΤΑΣ

λική Μασσέλου, έπαίνους δε ή
'Ελένη Χάρου και ό Στέφ. Νικηφοράκης. Τής 2ας τάξεως τό
βραβεΐον έλαβε ή Σταματίνα
Κασιμάτη και έπαίνους ό Ίωάν
νης Μεγαλοκονόμος και ή 'Ιωάννα Άρώνη. Τής 3ης τάξεως
τό βραβεΐον έλαβον λόγω ισοβαθμίας οί Κυριάκος Πατσούρος και Αικατερίνη Κασιμάτη,
έπαινον δε ό Αάζαρος Πατσούρος. 'Εκ τής 4ης τάξεως βραβεΐον έλαβον λόγω ισοβαθμίας
οί Συμεών Μαύρος και Θεοδώρα Διακομιχάλη, έπαινον δε ό
Ιωάννης Κομνηνός. Έκ τής 5ης
τάξεως τό βραβεΐον έλαβεν ό Ά
θανάσιος Τουμπακάρης, έπαίνους ή δέ Κυριακή Στρατηγού
και ή Αγγελική Μεγαλοκονόμου. Έκ τής 6ης τάξεως βραβεΐον έλαβεν ή Σουσάνα Σκορδίλη και έπαίνους ό Σαράντος
ψ
à
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10 λίρας εις μνήμην του άληS
κ
σμανητου Γυμνασιάρχου Σπυρί- 1
δωνος Στάθη, τό ιερόν προσκύ- | ζ
νημα Μυρτιδίων δραχμάς 200, | Περί τό τέλος τής έορτής έκαί τό κληροδότημα τοΰ άειμνή- ι γένετο κληρωσις λαχείου ^ύπέρ
στου ιατροί/ Κωνσταντίνου Π. τού Σχολικού Ταμείου τού ΓυΚασιμάτη, έξ
'Αλεξανδρείας ' μνασίου, μεθ' ό ή χορωδία τού
δροτχμάς 200. Οί βραβευθέντες: Γυμνασίου έψαλε τόν Έθνικόν
μαθηται εΐναι οί κάτωθι:
I "Υμνον, και ή ωραία έορτή έληΈκ της 1ης τάξεως έλαβεν ξεν. άφήσασα είς όλους τάς κα·
τό βραβεΐον ή μαθήτρια Ά γ γ ε - λυτέρας έντυπώσεις.

ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ,
'Αμερικής, Ι
'Οκτώβριος (Τού άνταητοκριτοΟ j
μας)—Μέ έξαιρετικήν λαμπρότητα έωρτάσθη είς τη'·7 πόλιν
μας την Κυρ: ακήν 25ην Σεπτεμ
βρίου, ή έπιετειος τής πολιούχου Κυθήρων Παναγίας τής
Μυρτιδιωτίσσης. "Οπως κάθε
έτος έτσι καί έφέτος τήν έορτήν ώργάνωσεν ή Κυθηραϊκή
Άδελφόντης Βαλτιμόρης, τήζ
όπιοίας τό Διο:κητικόν Συμβούλιον άίποτελούμενον άπ» τους ένθερμους καί δρασηρίους συιμπατριώτας κ. κ. Κωνσταντΐνον
Α. Μεγαλοοιικίονόμον, ώς προέάρου. Δαμιανόν Α., Κερομύτην
άντιπρόεδρον, Ίωάνναν Πολίτου γραμματέα καί Λουχάν
Καρμανιόλαν ταμία, δεν έφείοθη ouS^voc κόπου δ:ά τήν άρίστην διεξαγωγήν τής έορτής.
Η θεία λειτουργία μετ' άρτοκλασίας έτελέοθη είς τ°ν ιερόν
ναόν τού Εύαγγελισμού, ύπό
τών^ αίδεσιμωτάτων 'ιερέων Ι ε ροθέου καί Γάλλου, ένώπιον πυ
κνοτάτου έκκλησιάσμοπ-ος. Τούς
ώραίουο άρτους τής έορτής
προσέφερεν, όπως προσφέρει
άπό 26 έτών δωρεάν, ή άξιότιμος κυρία Άναιστασία Τζωρτζοπούλου. Τά άφθονα καί μυροβόλα άνθη μέ τά όποια ήτο
στολισμένη ή είκών τής Κεχαριτωμένης τών Μυρτιδίων, προοΘφ^ρεν ευγενώς ή άξιάτιμος
οικογένεια 'Αντωνίου Π. Τζωρτζοπ<.ίλ'ΰυ.
Μετά τήν 8:ίαν λειτουργίαν
έδόθη πλούσ ον γεύμα είς τό άρ.στοχροιπκόν ξενοδοχεΐον ΣΕΡΕΤΟΝ ΜΠΕΛΒΕΝΤΕΡ, δπου
παρεκάθη,σαν ύττέρ touc έκατόν
συμπατριώται καί τίνες φιλοκυθήριοι. Χρέη συμποσιάρχου έξετέλεσεν μέ πσλλήν ικανότητα
ό γνωστός παράγων κ. Θεόδωρος Γεωργόπο·υλος. Καττά τά έπιδάρπια τού γεύματος ήγέρθη-

fl IUUW ΤΟΥ κ. K0KÍMA ΠΕΡΙ ΙΟΝ ΑΚΑΓΚΑΙΟΥΝΤΩΗ El! THH ΗΗΪΟΝ ΕΡΓΟΝ

Ο
σαν έμπνευσμέναι προπόσεις
σχετ:ικαί μέ τήν έορτήν, ένώ ό
κύριος^ όμιλητής της ήμέρας αΐδεσ'.'μωτατος Χαράλαμπος Μαγουλάς έξ Άνναητάλεως,
είς
λοομπράν όμιλΐαν του άνέφερε
τό ιστορικόν της ευρέσεως τής
θαυματουργού εικόνος τής Μυρ
τιδ ωτίσσης καί πολλά άπό τά
τελεσθέντα θαύματα άύτής, καταλήξας με έπίκλησιν πρός τήν
Μεγαλόχαρην ύπερ τής έορταζούσης Κυθηραϊκής- παροικίας.
Μετά τό γεύμα, δπερ διεξήχθη μέ παραδειγματικήν τάξιν,
έγένετο κλήρωσις τριών λοςχείων
καί εΐτα ηρχισεν ό χορός ύπό
τους ήχους πλήρους όρχήστρας
δστις διήρκεσε μέ^ άδιάτττωτον
εύθ^μίαν μέχρι τών βραδυνών
ώρχν. Τό πλούσιον άνθοστάλισμα τής τραπέζης τού γεύματος,_ ήτο εύγενής προσφορά τοΰ
κ. Γεωργίου Π. Τζωρτζοπούλου,
ή δέ δαπάνη έκτυπώσεως τών
εισιτηρίων και άγγελιών τής έορτής, κατεβλήθη παρά τής άξ:ατόμου κυρίας Σοφίας Τζωρτζοπούλου.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ

ΕΙΣ

Μεταξύ τών παρευρεθέντων
εις τήν έορτήν σημείώνομεν τάς
οικογενείας τού μεγαλοεπιχειρημοπτίου κ. Δημητρίου Τζωρτζοπούλου, άητό τό Τάουσον
Μαίρηλαντ, Γεωργίου Βαγγή,
γεμαλεπιχε:ρηματίου είς Έ λ κ τον, Χρήστου Σουρή όμοίως είς
Τάουσον, κυρίας Μαρίας Π.
Σσιμίου άπό την Χάγικερστον
' I ωάννου Ψωμά άπό τό Έ λ κ τον, Τάσου Ν. Σοϊμίου άπό τό
Γουεστμίνστερ, Δημητρίου Κομηνού καί 'Ιωάννου Τζάνε άητό
τήιν Ούάσιγκτων, καί τών έκ
Βαλτιμόρης λαμπρών οικογενειών 'Ανδρέου
Στάθη.
Κώστα
Καβάκου, 'Ανδρέου Καβάκου,
Παναγιώτ. Καψάνη, Δημητρίου
Φάρου, Σπυρρυ Μεγαλοοικονό-'
μου, 'Ανδρέου Κορώνα ίου, Λουκά Καρμανιόλα και Γεωργίου
Π. Τζωρτζοπούλου.
Πρός τό Διοικηιτικόν Συμβού
λιον της Άδελφάτητος, τά μέλη ούτής καί πρός δλους τούς
έορτάσοατας συμπατριώτας εύχόμεθα καί τού χρόνου.
Κ.

0 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΝ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ,
'Οκτώβριος
1960.—-Οί φιλέορτοι καί εύσεοείς κάτοικοι τής Δημητσάνας
καί τών περιχώρων αύτής δεν
πασάλειψαν καί έφέτος νά συνεορτάσουν καί πανηγυρίσουν τήν
θαυματουργόν είκάνα τής Παναγίας τής Μυρτιδιωτίσσης ήτις ευρέθη είς τά Κύθηρα. Ή
ττανηγυρις έλαβε χώραη/, όπως
κάθε χρόνο, είς τό έξωκκλήσιον
τής Παναγίας παρά τήν γραφικήν τοποθεσίαν τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου Δημηιτσάνης.

'Από της πρωίας τής έορτής πλήθος προσκυνητών μετέβη είς τήν έκκλησίαν ίνα τιμήσηχ καί έπικαλεσθή τήν χάριν
καί τ ό έλεος τής χαριτοβρύτου
εικόνος τής
Μυρτιδιωτίσσης.
Είς την θείσιν λειτουργίαν έλαβον μέρος τέσσαρες ιερείς και
ό ιεροδιάκονος τής Μητροπόλεως. Τήν έορτήν έτίίμησε διά τής
παρουσίας του καί ό Σεβασ.μιώτατος Μητροπολίτης κ. Εύστάθιος. δστις καί ώμίλησε κατά τήν θεί(χν λειταυργίαν δι'έμ-

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΝ

πνευσμένου λόγου είς
^
κλησίασμα περί τών θαυμ<*Τ^
τής Θεοτόκου.
^
^ Είς τήν σεμνήν αύτήν τίλε*
τήν δεν παρέλειψε νά παρίυΡ-<
σκεται δπως κάθε χρόνο, κσ ί
εκλεκτός έπιθεωρητής τών
μρτικών Σχολείων κ. Π. Κ ο0'*
μάτης μετά της συζύγου
Ή χαρά καί ή συγκίνησιζ
κ. Επιθεωρητού ήτο κατσΦ?"
νής, δ:ότι έκείνην τήν στιΥ 1 ^
ένεθ,^μεΐτο τήν θαυματουρν^
εικόνα τής πατρίδος του, τ0_
άγατττημένου του Τσιρίγου
θώς καί τήν λαμπράν πανηΥ^
ριν πρύ γίνεται.
Επίσης την έορτήν
αί άρχαί τής πόλεως Ατ}^ 1 ^ '
νης, ό πρόεδρρς Ζχτνσβιστι^
πολλοί διδάσκαλοι τής
ρεΐας καί τά Δημοτικά ^ ^
λεΐα Δημητσάνης, Παλαι°^
ρ ίου καί Ζυγοβιστίου.
τήν θείαν λειτουργίαν
καί άρτοκλασία, τών
προσφερθέντων ύπό τού Έ^1
ωρητού κ. Κασιμάτη.
Μετά τό πέρας τής
γίας οί μαθηται τών Σχσλ ει ".
καί πολλοί έκ τών έκκλττ^1®
σθέντων παρέμειναν είς την.
ραίαν και ιμοτ/ευτικήν το^ 0 ^
σίαν τού Α γ ί ο υ 'Ιωάννουπου έδροσ.'σθησαν είς τό
νέστατα ύδατα τούκεφαλσΡ1^
"Ολοι δέ οί έορταοταί (
ρουν άπευθύνοντες τήν ίδισν
χήν, δπως τά έπόμενα ετη ^
ορτάζεται καί πανηγυρ
θαυμοττουργός είκών τής ^
/ίας τής Μυρτιδιωτίσσης & ;
μεγολυτέράς λαμπρότητος *
μεγοαλ,υτέρας προσελεύσεως
στών.
Μ· Γ-

Παλαιοπόλεως και είδικώτερον δι' ήμάς όχι μόνον ό έμπτλούτι- θ»ν και συμφέρον εΐναι νά έπι- Θά έπιδιώξωιμεν τήν ΐδρυσιν
Πειραματικού Γεωργικού Σταείς περιοχάς αυτής ύτραιγομένας σμός τής νήσου δι' άφθονου ύ- διωχθή.
θμού είς τόν "Αγιον Θεόδωρον.
ΘΕΜΑ 4ον
είς τάς Κοινότητας Καρβουνά- δατος, άλλα και ή άναδάσωσις
δων, Φρατσίων και Βιαραδίκων αυτής. 'Ανέφερα τήν ύψίστην
Διά νά έχω μεν τ ά .μεγαλύτε- Θά συμβάλωιμεν εις τόν συνΑί βελτιώσεις δέον νά γίνουν σπουδαιότητα τού γεγονότος ρα δυνατά άποτελέσματα έκ τονισμόν παραγωγής σταφυλών
εις τάς κοιτάς τών χειράρρων τούτου είς τό έν Γενεύη Γρα- της έν γένει έργασιας και ά- και οίνου προς διάθεσίν αύτών
οί όποιοι διασχίζουν τάς έν λό- φεΐον τού Παγκοσμίου Συμβου- πασχολήσεως, πρός βελτίωσιν εις τάς άγοράς καλών προϊόνγ ω περιοχάς, και κατά τήν δι- λίου Έκκληαιών και έξουσιοδο- τών υγιεινολογί'κών συνθηκών, των. Θά συμβάλωμεν είς τόν
άρκειαν τοΰ χειρώνος μετά τάς τήθην νά κάμω τό πρώτον πε- πρός διευκόλυνσιν τών φορτοεκ- συντονισμό ν δλων τών γεωργιΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ OHE
συνεχείς βροχοπτώσεις πλημμυ- ριμάνδρωμα έπί τής νήσου γύ- φορτώσεων, τήν τόνωσιν τής οι- κών προϊόντων ξεχωριστά και
ρίζσντες σχηματίζουν όρμητι- ρω άπό μίαν έκτασιν, μελλον- κοδομικής δραστηριότητος κ.λ. έτν συνδυασμώ πρός πιθοενην έΕΙΣ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
κούς ύδατοστροβίλους και τό τικής ά/αδασώσεως. προς μεί- π. θά ύποστηρίξωμειν διά τεχνι- πίτευξιν έξαγίοιγής αύτών. Θά
μεν καταστρέφουν κάθε καλλι- ζονα προστασίαν ταύτης. Τά τών συμβουλών δημόσια έργα, παρακινησωμεν τούς κατοίΙκους
Ή καθιερωμένη έπέτειος της
έργειαν. τό δε γβμίζουν την πε- έργατικά έξοδα και μικρόν μέ- κοινοτικός προσπάθειας, ιδρύ- ινα^ στραφώσΐ/ν περισσάτερον
ριοχην μέ κροκαλοειδεΐς λίθους ρος τών έπ ι προσθέτων υλικών ματα κ-λντΓ., δι' δλων μας τών πιρός την κτηνοτροφίαν. Θά ΰ- ιδρύσεως τού 'Οργανισμού Η Α Γ Ι Ο Σ Φ Ρ Α Γ Κ Ι Σ Κ Ο Σ 'Α- τών όποιων ό κ. Φανούριος Σκο κατά την διάρκειαν της έκεί ^
έπληρώθησαν
ύπ»
τού
Παγκονωμένων
'Εθνών, ή όποια συμ- μερικής
ποδείξωμεν
τήν
καταισκευήν
κακαθιστώντες άδύνατον εις τους
(τού
άνταποκριτοΰ λινός εΐναι βαθύς γνώστης. Τό ραμονής μας δτε είχα τήν
γνώσεων και τής μακράς ήμών
σμίου
Συμβουλίου
Εκκλησιών.
πίπτει
μέ
τήν
24ην'Οκτωβρίου
ταλλήλων
*
σταύλων,
την
είσαμας).— Άφίκετο έσχάτως είς γεύμα έδόθη είς τό άρχοντικόν χία νά συνοδεύσω τόν υιον ν
ίδιοκτήτας τήν καλλιέργειαν.
πείρας. Ενδεικτικώς τών άνωΙ:ωρτάσ9η
καί
είς
Κύθηρα
μέ
γωγήν
κολυτέρας
ράττσας
άγετήν πόλιν μας, προερχόμενος μέγαρσν τής οικογενείας Φωτο- Φανούριον, διά νά άντιπρο^
Διά τόν λόγον μάλιστα αύτόν
"Οταν θά γίνουν αί προτει- τέρω άναφέρομεν τ ά έξης: Τήν
τό πλείστον μέρος της έν λόγω νόμεναι βελτιώσεις και έξασφα- βελτίωσιν τών λιμενικών έγκα- λάδων, χοίρων, πουλερικών κ. σχετικός ό^ιλίας είς τ ά σχο- έκ Τόκιο της 'Ιαπωνίας, ότου πούλου, είς τό όποιον καί έφι- πεύση τους έν Τόκιο
εύφορωτάτης κοιλάδος έγικαπε- λισθή άφθονία ύδατος και νέαι ταστάσεων Καψαλίαυ. Αύλεμο- λ.π. και θά προβώμεν είς σχε- λεία. Είς τ ό Γυμνάσιον Κυθή- είναι έγκοπεστη μένος ό άγαπη- λοξενήθη ό κ. Σκολινός καί ή Φους του εις τό συνελθόν εν
λείφθη όπτό τους Ιδιοκτητας της πηγαί εσόδων θά προκύψουν νος και 'Αγίας Πελαγίας διά τικός διαφωτιστικός όμτλίας ρων, ωμίλησεν είς συγκέντρω- τός συμπατριώτης καί διαπρε- σεβαστή μήτηρ τρυ καθ' όλας γίω Φραγκίσκω
ΔίκηγοΡ1
και ηρημώρη. Διά την άνάσχε- διά τ ό ν πληθυσιμάν. Πρός τόν ποσού ύπερ τό έν έκατομιμύριον πρός τόν πληθ^μόν τής νήσου. σι·ν τών μαι3ητών δλων τών τά- πής δικηγόρος κ. Φανούριος τάς ήμέρας τής ενταύθα παρα- Συνέδριον, αισθάνομαι τήν ΐ^Τ
μονής
των.
καθηγητής Σκολινος, διά νά λάβη μέρος
σιν τού κακού, προτείνει ό κ. σκοπόν αύτόν θά ύποστηρίιξω- δραχμών δι' εκαστον τών όρμων Θά συμβάλωμεν είς την δι'δα- ξεων 6 φιλόλογος
χρέωσιν ίνα καί δημοσία έκ«^,
Πετρόχειλος. καί νά έκπροσωπήση τόν ΔικηΈπί τη ευκαιρία τής διαμο- σω πρός πάντας τάς πλέον ^
Κόκσμα, τήν κατασκευήν τεσ- μεν την ι'δρυσιν ποικίλων βιο- τούτων. Την ΐδρυσιν ειδικών έγ- σκαλίαν προς τους κατοίκους κ. Θεμιστοκλής
Ό
κ.
Πετρόχειλος,
μέ
τήν
σατών
νεωτέρων
άρδευτικών
μεθόνής
του
είς
τήν
πόλιν
μας
παΥορικόν
Σύλλογσν
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διά μηχανιών και έμπορίικών έπιχει- κοτταστάσεων πρός καΰσιν τών
καρδίους εύχαριστίας μ?υ ·ί0ϋ
τής χρησιμοποιήσεως σκιυρακο- ρησεων, και μεταξύ αυτών την άπορρι-μμάτων και κατά πρώ- δων, ώς και τών ¡μεθόδων τεχνη- φήνειαν ή όποία τόν διακρίνει έν Ά γ ί ω Φραγκίσκω συνελθόν ρακληθείς ό κ. Φανούριος Σκο- καί τάς εύχαριστίας του
λινός
ωμίλησεν
είς
τόν
σταε5ωχε
πλήρη
εικόνα
τοΰ
θετής
βροχής,
έφοδιάζαντες
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Συνέδριον.
Κατά
Λ
νιάματος και λιθοδο,μής/ συνο- πρώτην θέσιν θά δώσωμεν είς τον φυσικά είς Χώραν και Ποσμού άιτό την έποχήν των Ά μ - τάς ήμέρας τής παραμονής του θμόν τηλεοράσεως έπί μακρόν μου Φοτνουρίου Σκολινού. 1(
λικής άξιας δύο έκοΐττομμυρίων τήν βιομηχανίαν τού Τουρισμού τ αμάν. Τοιαύταιι έγκαταστάσεις τούς μέ τά καητάλληλα μέσα.
"Ολως ιδιαιτέρως εύχαΡ ^ζ
φικτυονίων της
άρχαιότητος ένταύθα
έπεδαψιλεύθησαν είς περί 'Ιαπωνίας, ένδιοαρίψας πεδραχμ. (2.000.000) και διαρ- Δ ι ά τήν άνάπτυξιν τού Τουρι- κοστίζουν περί τ ά ς 50 χιλιάΘΕΜΑ 6ον
μέχρι τού σημερινού όργανι- τόν διακεκριμένον όμογενή με- ρισσοτερον είς τά γεγονότα τά μεν τούς άγαπημένους οτν^'
ρύθμισιν της κοίτης τού χείιμάρ σμού θά_ υποστηρίξωμεν την ΐ- δας δροεχμών. Τήν συμπλήρω^
όποΐα
ήγαγον είς ' μοτταίωσιν μας Άντώνιον καί Φρόσω
ρου «Πλαττύ λαγκάδι» δι' έργον δρυσιν Ξενοδοχείου είςΚαψάλι, σιν τού Νοσοκομείου Ποταμού
Διά νά δημιουργήσωμεν πι- σμού. έξάρας τήν μεγίαττην ση- γάλαι τιμαί^ καί περιποιήσεις, τού ταξιδιού τού προέδρου 'Αϊ- πούλου, διά τάς άληθινά
τό όποιον προϋπελογ ίσθη είς άξίΐας 4.000.000 δροοχμών και είς τό όποιον χρειάζεται νά γί θανότητας έπαναφοράς τού πλη μασίαν αύτού διά τήν ειρηνι- ιδιαιτέρως δέ έτυχεν θερμών πε- ζενχάουερ είς Τόκιο. Ό λόγος νικάς περιποιήσεις των
ριποιήσεων παρά τής οικογενεί68 χιλιάδας δραχμών. Τέλος, την ΐδρυσιν ξενοδοχείιου εις *Α- νουν άκόμη τά έξης: Μία στέρ- θεσμού τής νήσου πλησιέστε- κην διαβίωσιν τών Ί|θνών.
ας τού έγκριτου · όμογενούς κ. τού κ. Σκολινού ήτο μεγίστου θερμή Φίλοζενίαν των καθ^ ^ ζ
διά την περιοχήν Παλαιοπόλε- γ;αν Πελαγίαν άξίιας 3000000 να πρός συλλογην νερού της ρον πρός όλλήλους, και διά νά
Αντωνίου Φωτοπούλου καί τής ένδιαφέροντος καί έσχολιάσθη τάς ήμέρας τής παραμονή^ ^
,ως προτείνει την κατασκευήν δραχμών, τήν άξιοποίησιν του- βροχής χωρητικότητος 256 περί έξοι>δετερώσωμεν τόν ύπερβολιΔίΙΡΕΑΙ
άξιοτίμου
κυρίας του Φρόσως, εύμενέστοττα άττό τόν ήμερήσιον είς "Αγιον Φραγκίσκον, ^ ^ο
'Αρτεσιανού φρέατος, κόστους ριστικών τοπίων διά βελτιώσε- που κυβικών μ. Αύτη μετά φίλ- κόν άτοαικισμόν, θά ύπόστηρί
δστις
πρός
τιμήν τού κ. Σκο- Τύπον τής Κοιλιφορνίας. Συγκε άρχοντικόν τ ω ν μέγα(Χ>ν .
ξωμεν
πάσαν
προσπάθειαν
ατρός
68 χιλιάδων δραχμών. Ή περι- ως τών είς αύτά όδηγουσών ό- τρου της θά κοστίση 96 χιλ.
άπό ¿ττισ >.
Πρός τό Γενικόν Τριφύλλειον
καί της συνοδευούσης αυ- κινημένη άττό τήν φιλοξενίαν διαρκώς γεμάτο
οχή Γωνιά, έκτείνεται Νοτιοα- δών, δπερ ύπολογίζομεν θά ά δοαχμών. Βελτίωσις είς τό σύ- έπαναφοράν τών κατοίκων είς Νοσοκομεΐον έπέστειλαν, ό κ. λινού
τόν σεβαστής μητρός του κυρί- καί τας ζωηράς έκδηλώσεις τι- πτας οί όποιοι ηρχοντο
νοα-ολικώς τού χωρίου^ Μητάτα παιτηση δοατάνην ένός έκαταμ- στημα άποχετεύσεως ητις θά καίλυτέραν άμοιβαίαν κατανόη- Νικόλαος
μής
τών
όποίων
έτυχεν
ή
ιδία
δρυν τόν υίόν μου.
Κασιμάτης ; έκ τού ας Βιόλας Χ. Σκολινού, παρέθεείς την κοινότητα τού όποιου μυρίου δραχμ., την κατασικευην κοστίση 88 χιλιάδας δραχμών. σίν καί εις περισσάτερον και χωρίου Καρβουνάδες,
έγκατε- σεν έπίσημον γεύμα εις τό ό- και ό Αγαπημένος ,της υιός είς
Διαβεβαιούμεν τους ά Υ ^ ^
και άνηκε ι. Ή έκθεσις τού κ. μερικών )άί:<άμη δρόμων προς Πρόσθετος οικοδομή διά νά νκνικήν. ζωήν.
στημένος είς Σικάγο 'Αμερικής, ποιον παρεκάθησαν πολλοί γνω τήν πόλιν τού 'Αγίου Φραγκί- τούς μας Άντώνιον κοιί Φ & φ
σκου.
ή
άξιότιμος
κυρία
Βιόλα
Κ άκσμα β γράφει περί αύτής τ α διαφόρους παραλίας καταλλή- στεγάζωνται είς ξεχωριστά, δωδολλάρια
50.
Ό
κ.
Μηνάς
Ά
ν
τ
.
στοί παράγοντες τής πόλεώς Χαραλάμπους
^ Επίσης θά προσπαθήσωμεν
Σκολινού εύθυς Φωτοπούλου, δτι ουδέποτε
έξης: « Ή περιοχή Γωνιά διά λους διά θαλάσσια λουτρά, δ- μάτια αί νοσοκόμοι, δωμάτια με κάθε καλήν πράξιν νά έπι· Μαυρομμάτης έξ 'Αθηνών δρα- μας.
ώς έπέστρεψεν εϊς Αός "Αντζε- λησμονήσωμεν τάς τόσχχς
τών πηγών της παρέχει σημαν- περ ύπολογίζομεν ότι θά άπαι- ιατρών, αίθουσα άναρονης έπι- δεί'ξωμεν καί νά έφαρμόσωμεν χμάς 500. Ή κυρία Ούρανία
Μεταξύ αύτών
άναφέρομεν λες δπου διαμένει μονίμως, μάς ποιήσεις των, έπιθυμούμεν
τικών ποσότητα ύδατος, τού ό- τησή δοπτάνην 300 χιλιάδων σκεπτών ή άσθενών και ένα ά- τήν κοινήν Χριστιανικην Πίιστιν. Παν. Γεωργοπούλου, έκ Ποταβάθους καρδίας^ να,
ποιου ποσοστόν υπέρ τ ά 95% δραχμών, τήν ΐδρυσιν Γραφείου κόμη δωμάτιον ιατρείου. 'Ο- Θά δώσωμεν τεχνικός συμβου- μού, μίαν χρυσήν λίραν. Καί ό τόν γνωστόν δημοσιογράφον κ. άιιεστειλε μέ τήν έντολήν νά από
δεχθώμεν καί ήμεΐς εις τ 0 φ
χύνεται καθημερινώς και χάνε- Πληροφοριών τουριστικού ένδια μοίως Λ ξεχωριστόν μαγειρεΐον. λάς είς ίδιώτας διά τά σπί'πα κ. Α. Καλι^καιρινός έξ Αύστρα- Άναστάσιον Μούντανον, τόν δι- δημοσιευθή είς τήν «Κυθηραϊ- "Αντζελες έπισκέ-πτας μ®"·· ^
ται προς τήν θάλασσαν, χωρίς φέροντος, δπερ θά κοστίση πε- Διά τας οίκοδομάτ αύτάς συ- των τά όποια τυχόν χρήζουν λίας έν δέμα περιέχον ποσότη- κηγόρον κ. Βασίλειον Τσούλον κήν Δράσιν», τό άκόλουθσν εύ- χαρώμεν ύπίρ&ολικά και ^
ούδέν τό καλ®ν νά άποκομίζη ρί τάς 50 χιλιάδας δραχμών, νολικώς, άπαιτούνται 546 χι- έπισκευης, ή δι' άλλα κτίσμάτα τ α βρεφικού ιματτισμού.' Πρός μετά τής, κυρίας του, τόν ίοπρόν χαριστήριον:
πράξωμεν τό καθήκον
^
έξ αυτού ή νήσος. Έάν ήτο δυ- θά ένισχύσωμεν τόν ηλεικτροφω- λιάδες δραχμών. Έ|ν άκόμη δι- τά όποια προτίθενται νά οίκο πάντας τους άνωτέρω, τό Διοι- κ. Νικολόπουλον καί τόν δ'.κηγό
Βαθύτατα συγκεκινημένη άπό σχετον ατν ή φιλοξενία
νατόν τό υδωρ τούτο νά συγ- τισμόν σπηλακύν, θά όργαί/ώ- αμέρισμα άκτίνων χωρίς έγκα- δομήσουν, υπολογίσιμους σίδηρο κητικόν Συμβούλιον τοό Γενι- ρον κ. Μπήλλ μετά τής άξιοεΐναι άδύνατον νά φθάση
κρατηθή και νά διοχιετευθή είς σωμεν τήν υπηρεσίοα/ όδηγών κ. ταστάσεις και χώρον εισόδου παγών σκυροκονι αιμάτων (-μπε- κού 1 ριφυλλείου Νοσοκομείου, τίμου κυρίας του. "Επειτα ά- τάς έκδηλώσεις τιμής, τάς πε- ψος τής ιδικής των. Ευχο^ή
ένα γενίικόν συγκρότημα κύκλω λ.π. Τέλος, θά ύποστηριξωμεν νοσοκομειακών φορείων. Δι' αύ- τόν άρμέ), άνευθύνως φΜσικιά, έκφράζει ύερμάς ευχαριστίας. πό τό πλουσιώτατον γεύμα τό ριατριήσεις καί τήν φιλοξενίαν είς τόν Θεόν νά μάς δοθη σ υ
όποιον παρετέθη, έλαβε χώραν πού μάς παρεστχέθησαν, είς την
μάτων, θά ήτο έπαρκες διά νά τήν διενεργεί αν άνασκαφών και τά θά χρειασθούν περί τάς 75 άλλά καί άδοατάνως. Θά Οτυ— - Ό κ. Δημήτριος Εύαγγ. συζήτησις έπί διεθνών^ θεμάτων ώραίαν πόλιν τού 'Αγίου Φραγκί ή εύχαρίστησις.
κάλυψη τάς άνάτγκχχς μεγάλου έν γένει τάς άρχαιολογικάς έ- χιλιάδες δραχμών.
στήσωμεν βοήθειαν καί ύπσστή- Μανωλέσος, έξ Ό ρ ι ν τ ς Αύστρα- καί ιδιαιτέρως έπί τών ποικί-ι σκου
_ έκ
. .μέρους συγγενών, φίΒΙΟΑΑ Χ. Σ Κ Ο Λ Ι Κ ^
μέρους της όλης υδρεύσεως τήζ ρευνας.
ριξιν Αναξιοπαθούντων άτόμίον λίας προσέφερεν εις μνήμην τού λων ζητημάτων της Ιαπωνίας' λων όμογενών καί 'Αμερικανών, Έκ Λος "Αντζελες ΚαλιΦθΡνι
ΘΕΜΑ 5ον
νήσου. Τόσον μεγάλη εΐναι ή
Διά ,νά κχχταιστή ή διαμονή διά της παροχής παλαιού ιμα- πατρός του Εύαγγέλου Mocvcoποσστης του. Έσχεδιάσαμε μέ
ΘΕΜΑ 3ον
είς τό νησί πλέον άναπταυτική τισμού, φάριμακεωτικής περι- λέσου, δραχ.μάς 2.500 διά τόν
τόν κ. Σίκουνάκην, σειράν έγκαΝΙΚΟΣ Δ. ΓΑΒΡΙΛΗ*
Πρός έξεύρεσιν έργασίας είς και διά νά σταματήσουν αί έ- θάλψεως κΛ.π. Θά έργασθώμευ έξωτερικόν έξωροίϊσμόν τού Ιεταστάσεων μέ άρκετάς υδατο- τήν αύξοονομένην νεολαίαν, ώ- ξωθι είσοτγωγαί τροφίμων τά ό- διά τήν ΐδρυσιν καλών κοινω- ρού ναού τού 'Αγίου Μηνά, τού
ξαμενάς καν συνδέσεις σωληνώ- στε νά μή μετανοχττεύη και έκ- ποια κάλλιστα θά δύνανται νά νικών λεσχών. Μελέτης, 'Αθλή- χωρίου Αογοθετιάνικα.
Συνεχίζεται είς δλην τήν νη- ζονριού.
*
"Επειτα άπό τρίμτρ°ν
προς συγκράτησιν τού ύ- πατρίζεται, θά ύποκινησωμεν παράγωνται είς Υόν τόπον, θά σεως, Σκοπεύσεως (Ση μ. ΣυνΤέλος ή τιμή -τού έλαιολάδου μονήν είς την Ελλάδα «ν ^
— Ό είς 'Ινδιάνα τής 'Αμε- σον ή συγκομιδή τού έλαιοκάρΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ : σεων
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Λέσχην
Σκοτήν ΐδρυσιν βιομηχανιών και ΰποστηρίξωμεν ,με δλην τήν δύΠρος έγκατάστασιν πλήρους
θά χρειασθί) παντός είδους έμπορικών επι- ναμιν, την δλη^ γεωργικήν δρα- πεύσεως θά προσέλθουν έν συ- ευεργέτης τού Σχολείου Μυλο- είται μέν άπό την συνεχιζρμέ- άγοράν τού Πειραιώς έγγίζου- χωρίου Αογοθετιάνικα
συστήματος υδρεύσεως είς την πραγματοποιηθούν
χρηματικόν
ποσόν
πιερί
τάς
^
πάλιν τού Ποταμού χρειάζεται 100 χιλιάδας δραχμών. Διά χειρήσεων, φυσικά δέ θά ύπτο- στηριότητα, και φυσικά έν συ- νωστισμώ, όλα τά άρσενικά ποτάμου κ. Εμμανουήλ Σκοχν- νην κολοκαιρίαν, άλλά έξ άλ- σα τάς 28—30 δραχμάς κατά τός μας συμπατριώτης κ.
στηρ'ϋξωμεν μέ δλας μας τάς νεργασία πάντοτε ¡μετά τών Κυ τού μέσα Δήμου), Χορωδιακής δαΛης, άπέστειλεν είς τό σχο- λου δυσχεραίνεται καθ' ότι ένε- κιλόν, δπερ άητοδίδεται είς τήν λαος Δ . Γαβρίλης. Ό κ., Γ ^
νά γίνουν τά άκόλουθά: Νά ά- πλήρες
σύστημα
υδρεύσεως
άάνρμβρίας ό καρπός κακήν έσσδείαν δλης τής "Ελλά- λης άφίκετο τόν παρελθόντα
νοιχθούν 6 άβαθή πηγάδια και πό τάς πηγάς τής περιοχής δυνάμεις και τήν ηδη ΰπάρχου- βερνηιτικών ύπηρεσιών. Είδιικώ- Μουσικής η άλλων ευγενών κοι- λεΐον τούτο δέμα περιέχον κι- κα της
γ ου στον, έπειτα άπό άποοη^ ^
νηματογραφικός ταινίας διά τόν βραδύνει νά ώριράση και εΐναι δος.
δύο βαθεα. Τά δύο βαθέα νά ταύτης, χρειάζεται νά γίνουν σαν μικράν βιαμηχανίαν. Μερι- τερον θά έπιδιώξωμεν τήν είσα- νωνικών σχέσεων.
άρκετών δεκαετηρίδων,
>β
ιτολύ
ισχνός
(έληές ψηιμένες),
σχολικόν
κινηματογράφον,
τον
γίνουν μετά μεγάλων στοών. Νά πέντε μεγάλαι στέρναι, και σω- καί συμβουλαί τάς όποιας άπό γωγήιν καλυτέρων σπόρων, κατήν διάρκεκχν τών όποιων
'Ακόμη θά δώσωμεν σχεδιά- όποΐαν ό ίδιος έδωρησεν πρό ώστε νά είναι κοπιαστική καί
ΧΑΡ. Γ. ΣΓΡΑΤΗΓΟΣ
κατασκευασθώ εν φράγμα, μία ληνώσεις μήκους 12.000 ¡μέ- τώρα δυνάμεθα νά δώσωμεν λυτέρων ποικιλιών φυτών, καλυέπί στιγμήν έλησμόνησ®*
μεγάλη ύδατοστοθηκη, νά τοπο- τρων, ίνα υδρευθούν τά χωρία σχετικώς, εΐαι και αιί κάτωθκ τέρων δένδρων κ.λ.π. Τήν βελ- γραμμα διά Μουσεΐον είς Μυρ- έτών^ ώς καί ποσότητα γραφι- δύσκολος ή συλλογή του. Γενιέξάμηνον παραμονήν πατρίδα, έρχόμενος > ττσν ^
Νά ίδρυθή ναυπηγεΐον &ια καΐ- τίωσιν είς τάς μεθόδους λιπάν- τίδια προϋπολογισθείσης δα- κής ύλης πρός δωρεάν διανομήν κώς ή έφετεινή έσοδεία εΐναι είς Μετά
θετηθη μία μεγάλη^ αντλία κ<χ\ Μητάτα,
την
πατρίδα
άνεχώρησεν
είς
Βιαράδικα, Φράτσια, κια και θαλαμηγούς, τό κόστος σεως τών διαφόρων έδαφών. πάνης 80 χιλιάδων δραχμ. καί είς τούς μαθητάς.
γενναιόφοων άρωγός είς
τττωχη, υπολογιζόμενη είς
τό
νά χρτ£Π·μ·οποιηθούν σωλήνες Καστρί σι άνικα,
'Αμερικήν ό έκλεκτός συμπατρι- φόρους άνάγκας της και τ
Φριλιγικιάνικα, τού όποιου άνέρχεται είς 800 Τήν έντονωτέραν στροφήιν· τών φυλακτηρος διά τά ιερά λείψα— Ό έν 'Αθήναις έμπροος κ. ήμισυ τής -μέσης έτησίας τοιαύ- ώτης
συνολικού μήκους 5.800 μέκ.
Χαράλαμπος
Γ.
Στραπαντού
τό δνομά της δσον ^
αί περιφέτρο»/, νά τοποθετηθούν πολλοί Άλοϊζιάνικα, 'Αρωνιάδικα και χιλιάδας δραχμών. Νά ίδρυθη ιδιωτών πρός τήν δενδροκαλλι- να τού "Αγίου Θεοδώρου, δπερ 'Ιωάννης Π. Καλοκαιρινός, έκ της. 'Εξαιρετικώς
'Αγίου τηγός η Μούχος, έκ τού χωρίου γοι μέ τόν άσπιλον βίον ι«*1 φ
Θά
παρακινησωμεν θά κοστί'ση 10 χιλιάδας δραχ τού χωρίου 'Αλεξανδράδες. έδω- ρεια ι Μυλόποτάμου,
κρουνοί κ-λ-π. Διά την κατα- άλλα άκόμη- Τό έργον τούτο μικρόν τυπογραφεΐον, διά τό έργειαν.
Μαλοπόιταμον. Ό κ. ΣτρατηΤέλος, θά συστήσωμεν τήν ρησεν 12 καρέκλες είς τό ιε- πλια, Άλεξανδράδων καί Λει- γός έλθών έξ 'Αμερικής, παρέ- έντι μον σταδιοδρομίαν ¿^''.χά·
σκευήν τού συστήματος τούτου θά κοστίση 984 χιλιάδας δρα- όποιον άπαιτειται όμοίως πο- τους κοττοίκους είς συνεργαΐτιΚύθηρα μετέβη ό κ.
V
πλουσίαν έσοσόν 800 χιλιάδων δραχμών. Μέ κην άγοράν και χρήσιν γεωργι- ΐδρυσιν μικρού άεροδρομίου είς ρόν προσκύνημα 'Αγίας Μόνης. δάδ-ου έχουν
θά άπαιτηθή ποσόν 588 χιλιά- χμών.
περιφέρειαι μεινεν έπ' άρκετόν είς 'Αθήνας, συνοδευόμενος καί άπό
ενα έκατομμύριον δραχμών δύ- κών μηχανημάτων, ώστε νά έρ- Κύθηρα καί Καθεδρικού ναού
δων δραχμών. Διά τήν ύδρευσιν
— Δ ι ά τήν άγιογράφησιν τού, όειαν. Αί λοιπαί
πρός
τακτοποίησιν
περιουσιαταύθα άδελφόν του Φ'λ^,^
ΘΕΜΑ 2ον
ναται νά γίνη μικρόν έργαστά- γάζωνται πλέον άνετα και νά είς Χώραν.
του χωρίου Τριφυλλιάνικα,^ χρει
ίεοού ναού
'Αγίου
Χαραλά- καί κυρίως ή Παλαιόπολις καί κών του ύποθέσεων και άκολού- μας κ. Παναγιώτην ,' σι?0ικό
παραθαλασσια μέρη έχουν
άζεται νά γίνουν δύο στέρναι,
Μεγάλην σπουδαιότητα έχει σιον παραγωγής τσιμέντου.Όρ- έχουν καλύτερα άποτελέσιμοοτα.
ΠΕΩΡΓΙΩΣ Μ. Κ Ο Κ Σ Μ Α μπους Καραβά, άπέστειλαν έξ τά
θως
μετέβη
Κύθηρα
έγκα> είς
έγκαταςτταθείς είς τό ΤΤ(:χΤ'μ
νά τοποθετηθή εις την πλουσίΑυστραλίας 5 λίρας Αύστρα- έλάχιστον έλαιάκαρπον
τασταθείς είς τό άρχοντικόν του
ι Ιαραλήλως μέ τήν συλλογήν μέγαρον. Έκεΐ παρέμεινεν έπί
αν βρύσης τής ρεμματιάς Τριλίας ό κ. Πανοτγιώτης Ζαντιώςατνεχΐζουν τρίμηνον, συντελέσας είς τήν έΦυ>Λ;ανίκων μία άνηπλία, νά
της μετά της κυρίας του Ε - τού έλαιοκάρπου
τάς έργασίας των καί δλα τά κτέλεσιν διαφόρων κοινωφελών
λένης. ,
χρησι μοποιτ^ούν σωλήνες μήκους 1.100 μέτρων,^ νά ταττο—-Οί νεαροί άδελφοί 'Αλέ- έλαιουργεΐα τής νήσου. Ή έρ- έργων διά τά όποΐα γενναιοφρόΤήν 31 ην 'Οκτωβρίου έγένε- αν τ ώ ν γραπτών, έκρίθη όμοφώΦΑΤΣΑΔΙ ΚΑ,
Νοέμβριος, ρικήν. Τό βράδυ τής έορτής ό
/ασία γίνεται είς δλα τά έθετηθούν κρουνοί και λοιπά^ έτο εις τό Γυμνάσιον ή έορτη νως ώς πρώτη τοιοούτη δι' όλον ξανδρος καί Κούλα Σττύρου Κα- λαιουργεΐα καλή καί προσεκτι- νως^ προσέφερεν, έδωκεν ση μανκ.
Κώστας
Φατσέας
παρέθε1960
(Τού
άνταποκριτοΰ
μας)
ξαρτηματα. Ή σχετική δαπάνη
της άττοταμιεύσεως. Τήν πρω- τό Γυμνάσιον,
ή έκθεσις τού στρίσου, άπέστειλαν έκ Ροκάμ- κή. Ή άπόδοσίς τού έλαιοκάρ- τική ν βοήθειαν είς τό Σχολεΐον
σεν
γεύμα
πλουσιώτατον
είς
—
Τήν
Ιην
τρέχοντος,
έορτήν
προύπελσγίσθη είς 96 χιλιάδας
Μυλοποτάμου, έίς τό Γυμναστήΐαν, ένώπιον συγκεντρώσεως 'Αθανασίου Τουμπακάρη, μαθη- πτον ,της Αύστραλίας, είς τό
δραχμών. Διά την ύδρευσιν τού τών 'Αγίων 'Αναργύρων, έπανη- πολυάριθμους φίλους του,, καί τών μαθητών δλων τών τάξε- τού τής 6ης τάξεως. Ό έν λό- σχολεΐον Καστρισιανίκων δρα- ιτου είς έλαιον είναι μεγαλυτέ- ριον καί άλλα κοινωφελή ιδρύέν
συνεχεία
έγένετο
χορός
διαρ
νύρισεν
ό
ιερός
ναός
τού
χωρα
παρά
ποτέ
άλλοτε,
κυμαιματα της ^νήσου, έπεσκέφθη τα
χωρίου της 'Αγίας Πελαγίας
ων, ί'καμε όμιλίαν πρός αυτούς γ ω μαθητής άπό τής έγγραφής χμάς 465 προς άγοράν καί δωάπαιτεΐται νά κοττασκευασθή έ- ρίου μας. 'Αφ' έσπέρας έτελέ- κέσας μέ άδιάπτωτον εύθ-ΐμίαν ό καθηγητής τής Φιλολογίας κ. του είς τήν πρώττ/ν τάξιν του ρεάν διανομήν είς τους μαθητάς νόμενη άττό 20 μέχρι 24 τοΐς ιερά καθιδρύμοττα καί τά διάφο100,
δηλαδή
5—6
τού
μουρα
χωριά μας καί περί τά μένα φράγμα, μία στέρνα, νά σθη έσπερινός καί τήν πρωΐοτν μέχρι τών πρωινών ωρών. Τήν Θεμιστοκλής
Πετρόχειλος, μέ Γυμνασίου
έρχεται
πάντοτε ποσότητος γραφικής ύλης.
σα Σεπτεμβρίου άνεχώρησεν εις
χρησιμοποιούν 4.400 μέτρων ή θεία λειτουργία μετ' άρτο- έορτήν τού κ. Κί.'κττα Φατσέα θέμα « Ό σκοπός καί ή σημα- πρώτος είς τήν γενικήν β(χθμο—
Ή
έκλεκτή
κυρία
Παραπαρουσίας σία της άποτταμ ιεύσεως». Ε{ς λογίαν δι' όλόΙ<ληρον τό ΓυΑ Ν Δ Ρ Ε Α Ι ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ
Άμερικήν γεμάτος ίκανοποίησιν.
σωλήνων, νά τοποθετηθούν κρου κλασίας, ένώπιον πλήθους κό- έτίμησαν διά τής
σκευή Μπουτσικόίρη άπέστειλεν
Από δλα έμεινα εύχαριστημένοί κ,λ.π. Ή δοτπάίνη διά την σμου έκ Χώρας καί πολλών άλ- των ύπερεκρητό προσκεκλημένοι τήν όμιλίοεν του ό κ. Πετρόχει- μνάσιον. Οί κύριοι καθηγηταί έκ Ντητρόΐτ 'Αμερικής είς τό
λων
χωρίων.
Εορταστής
ήτο
έΕπιβαίνων τχιχέος άεροπλά- νος, μάς έτόνισεν κατά τήν άάπό τό Καψάλι, τήν Χώρα, τό λος άνεπτυξεν τόν σκοπόν καί συνεχάρησαν τόν άριστον ,μαθη ιερόν προσκύνημα 'Αγίας Μότέλεσιν τού συστήματος τούτου
Φετος
ό
άρτι
άφιχθείς
έξ
Αύνου
τής
'Αμερικανικής
'Εταιρείναχώρησίν
του ό κ. Στροοτηγός,
Αειβάδι τόν Δρυμώνα καί άλλα τήν σημοοσίαν τήν όποίαν έχει τήν δια τήν έκθεσίν του, ό δε νης δολλάρια 10, είς τό ίεοόν
προυπ«λογίισθη εις 260 χιλιάστρσλίας άγαπτητόο χωριανός χωριά τής νήσου. Μέ τά πλού- ή άποταμίευσις διά τό άτομον, Γυμνασιάρχης
δας δραχμών.
κ.
Δημήτριος προσκύνημα Μυρτιδίων δολλά- ας TWA άνεχώρησεν είς Άμερι- καί μόνον δύο διοσπστώσεις μέ
μας κ. Κώστας Γ. Φαττσέας. σια καί έκλεκτά φαγητά, καί τήν οίκογένειάν, τήν κοινωνίαν Πουλόπουλσς
υπέβαλε ταύτην ρια 10 και είς τήν έν 'Αθήναις κήν ό έκ ΜυλσττοΓτάμου έκλεκτός έλύπησαν. Ή πρώτη εΐναι δτι ό
κ. 'Ανδρέας Έμ- έπ' άδελφή γαμβρός μου είς
ΚΟΙΝΟΤΗΣ Κ Α Ρ Α Β Α : Διά Τήν ιδίαν ήμεραν έγένοντο καί, τήν
έγκάρδιον
άτμόσφ^ιραν καί τό "Εθνος,, καί κατέληξε μέ δι' ειδικής άναφοράς πρός τήν ΚυθηραΊκήν Λέσχην
δολλάρια συμπατριώτης
μαν. Στρατηγός η 'Ανδρειωμέ- Καρβουνάδες, δέ/. είναι πλέον
την ύδρευσιν τής κοινότητος τά έγκαίνια λειτουργίας τών πού έπεκράτησεν, καί μέ τήν τήν προτροπήν πρός τήν μαθητι- Διεύθυνσιν τών Ταχυδρομικών
νος. Τόν κ. Στρατηγόν κατευ- κυνηγός, άλλά ύπάλοιπον παΚαραβά, χρειάζεται νά γίνουν νέων μεγάλων εγκαταστάσεων, δλην χαρούμενη διάθεσιν τών ώτσν νεολαίαν είς τήν άσκησιν Ταμιευτηρίων εις 'Αθήνας, διό
Ό άφιχθείς έξ Αύστραλίας ώδωσαν είς -νο άεροδρόμιον τών λαιάς δόξης, θλιβερός άχθοφόδύο στέρναι, νά τοποθετηθή μία της ήλε:<τρικής έπιχειρησεως παρευρισκομένων έγινε, ώς ήτο της μεγάλης αυτής άρετης ή ό- τά περαιτέρω.
τω/ σπίτι είς Λ ο γ ο θ ε τ ώ ν
κ.
Μηνάς
Δημ.
Αεονταράκης
δι
'Αθηνών πολλοί φίλοι του, έν οις ρος τού όπλου του.
;
Κοντολιανίκίον,
τής
έπτοίας
τό
κατ'
έξοχήν
άντλία, νά χρησιμοποιηθούν σω
φυσικόν, γενναία
υποστηριξις ποια θεωρείται
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τού
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καθηγητής
τού
πανεπιστημίου
ληνες μήκους 2.800 μέτρων, νά
Καί τούτο άφού κανένα λα- ποια έζησε τά πρώτα ΤΓθ£,(: &
τής έγχωρίουοίνοπαράγωγής ά- ελληνική άρετη.
ΟΙ ΠΑΡΑΟΕΡ1ΣΤΑ1
σχολείου
Φρατσίων
δρχ.
1.000.
κ.
Παναγιώτης
Φωτεινός,
ό
κ.
ίοτρικόν
ρεύμα
τών
'Αθηνών
ότοποθετηθούν κρουνοί κ.λ.π.
δέν κατώρθωσε νά τρουβα- του χρόνια, προσεκύνησε ε ^
Μετά ταύτα οί μαθηται άπεπό δλους, ·μέ μοναδ:κήν έξαίρεΕπίσης ό άφιχθείς όμοίως έξ Στέφανος Φατσέας, ό κ. Β(χσί- γό
Μετά τρίμηνον παραμονήν Αύστραλίας
καθ' όλον τό διάστημα λα τά ιερά καθιδρύματα τ^1
δοαπάνη διά τό σύστημα τούτο σον άφορά τήν σταθερότητα αύ σιν ένα άριστον φίλον, Αύστρα- σύρθησοτν είς τάς τάξεις των,
κ. Παναγιώτης Ί - λειος Μαλάνος^ ό κ. Μάτζαρης διάση
μετέβησαν ωάν. ΠαυΛάκης
τής
παραμρνής μου είς τό νησί, σου, περιηγήθη τά χωρ|σ
προϋτπόλογίσθη είς 287 χιλιά- τού καί την λαμπρότητα τού λοκαψαλιώτην. ό όττοΐος έδήλω- κοί οι φιλόλογοι καθηγηταί έ- είς Κύθηρα, σπου
^
διέθεσε
διά
την
καί άλλοι, εύχηθέντες προς αύΦωτισμού τόν όποιον δίδει. Έ - σεν άδυναμίοον εύθύς μετά τάς δωκαν είς δλας τάς τάξεις νά πρός παραθερισμάν, έπανήλθον
τούς κόπους πού κατέβα- τά άξιοθέατα τοπεΐα
δας δρςεχμών.
έπισκευην τού σχολειού" Φρα- τόν καλό ταξίδι. Ή «Κυθηραϊ- παρά
πί τή εύκαιρ.ά τής έορτης ό πρώτας μεταμεσονύκτιους ώρας γράψουν διαγωνισμόν
λε
για
νά
μέ
ευχαρίστηση,
„'και
είς
'Αθήνας
οί
διακεκριμένοι
έκθέσεμετά
μηνιαΐαν
διαμονήν
¿^^¿ζ.
τσίων 25 λίρας 'Αγγλίας. Ή κή Δράσις», τήν όποίαν ό άνα- διά τούς όποιους τού εΐμαι πάνΚ Ο Ι Ν Ο Τ Η Σ ΓΕΡΑΚΑΡ10_Υ προοδευτικός
καί δραστήριος
ως ιδεών μέ θέμα σχετικόν μέ
μας κ.κ. Δημή- Σχολική
Εφορεία
ίιίφράζει χωρήσας έκλεκτός Κυθήριος ά- τοτε ύπόχρεως, σάν νά μέ τάιζε θεν είς Αθήνας εύχαριστηΜ^οΐ
Διά τό σύστημα υδρεύσεως τών έπιχειρηματίας κ. Νΐκιος Γ. Φα- καί τό έρριξε είς τόν καφέ, έ- την άττοταμίευσιν, καθορισθέν συμπατριώται
τριος
Θ.
Άρώνης
τ.
διευθυντής
χωρίων Γεραχάρι και Μπρογκί, τσέας, προέβη είς ήλεκτροφώ- πειδή, ώς έλεγε, τ ό παλιόκρα- δι' όλα τά γυμνάσια ύπό τών τής Εθνικής Τραπέζης καί Πα- πρός τούς άνωτέρω θερμάς εύ- νέκαθεν τιμά διά τής Φιλίας του, καθημερινώς μέ λαγό. Τόν εύ- δπως εύχαριστήμένοι είνσ' ν <0
αισθάνονται δτι έξετέλεσ"ο
χαριστίας.
¿παιτείται νά γίνουν ύδρομα- τισιν όλοκιλήρου της κοινότητος σο τ ό άπεχθάνεται.
εύχεται καλό ταξίδι καί σύν- χαριστώ δηλαδή διά τάς προθέ- καθήκον των.
Ταχυδρομικών Ταμιευτηρ ί ων. ναγιώτης Γ. Στάθης, δικηγόστεύσεις και άλλαι βελτιώσεις τοποθετήσας μεγάλους λαμπτή
ταμον έπάνοδον στήν πατρίδα σεις του. « Ό λόγος σου μέ χόρΜετά την λήξιν τού διαγωνι- ρος. έκπρόσωπος τήζ ,έπαρχίΜέ βάσιν τάς Άθήν«< ρ
είς την πηγήν Λουτρού, νά κα- ρας είς δλους τους στύλους τοΰ
τής όποιας τό όνομα πάντοτε τασε καί τό ψωμί σου φάτο» πάντοτε μέ τόν άγαπη μεν°^ Η·
σμού καί τήν έπακολουθήσασαν ας μας είς τ ό
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
Νομαρχιακών
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
τασκευασθούν τρεις στέρναι, νά ηλεκτρικού δικτύου άπό τά Φαέτίμησεν έν τή ξένη. ,
πού λέγει ή παροιμία.
συνεδρίασαν
τών διδασκόντων Συμβούλιον Νομού
'Αττικής.
δελφόν
του, περιηγήθη ό
^
ΕΠΙ0ΕΩΡΗΣΙΣ
τοποθετηθούν δύο μεγάλαι άν- τσάδικα έως τά Κοντολιάνικα.
καθηγητών διά τήν βαθμολογί- Ό κ. Άρώνης άφίκετο
ΤΗΣ Κ.Ε.Α. ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τό άλλο περιστατικό πού ά- Γαβρίλης πολλά άξιοθεατ«^^
μετά
τλίαι, νά χρησιμοποιηθούν σω- 'Ομοίως
ΝΕΟΣ
1ν\ΗΧΑΝΪΚΟΙ
ληθινά μέ έξώργισε είναι πού δλης Ελλάδος, ίδίως το}>Ρ%ίτ
έφωταγωγηθησαν δι'
της άνεψιάς του
δεσποινίδος
λήνες μη^ο·υς 2.700 μέτρων, νά αλης τής νυκτός ό ιερός ναός
Μετέβη είς Κύθηρα πρός έείδα σέ ένα παράλιο χωριό μας κούς καί άρχαιολογικο0^
Φιφής Βορρυπάίτη, ό κ. Στάθης
Μετά τήν κάθοδον είς τήν
ΚΑΟΗΓΗΤΑΙ
τοποθετηθούν κρουνοί κ-λ.π. Ή τών Α γ ί ω ν 'Αναργύρων καί τό
Ό
έκ
τού
χωρίου
Αειβάδι
πιθεώρησιν
τής
έκεΐ
άστυνομιένα μαγκλαρά νά κακομεταχει- πους, χάριν άναψυχής Φ Ι άφίίκετο
¡μετά
της
άξιοτί(μου
κυ
ττολιτικήν
τού
©¡»υλικού
Διγεδαπάνη τού έργου προϋπελογί- τταρεκκλήσιον τού 'Αγίου Ά ν κής δυνάμεως, ό Διοικητής Χω- προοδευτικώτατος νέος κ. Νι- ρίζεται ένα φτωχό ξένο ψαρά έ- νά μοοφώση σαφή εικόνα ^ Λό'
ΕΙΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
ρίαςτουΡεγγίνας
Π.
Στάθη.
νή,
στρατηγού
κ.
Γεωργίου
σθη εις 329 χιλιάδας δραχμών. δ^όου είς Τσικαλαρία.
κοπάνιζε ένα χταπόδι μερινης καταστάσεως τ 0 ϋ
Έτσι
—Μετά τετράμηνον παρα,μο ροφυλακής Πειραιώς κ. Γεώρ- κόλαος Πέτρου Καλλίγερος, κα- πειδή
Διά τό σύστημα υδρεύσεως τού συντελούντος καί τού θερινού Γρίβα καί της υπ' αύτοΰ ιδρύ^ιΛηξάσης
της άποσπάσεως νήν είς Καραβά, απου μετέβη γιος Πιστόλης,, άντισυνταγμαΗ τόπιν έπιτυχών έξετάσεων τού στον μώλο. Καί έφοβήθη, λέγει που μας.
σεως
της
Κινήσεως
Εθνικής
χωρίου Πετρού/ι χρειάζεται νά καιρού ό όποιος έπεκράτει, τό
τάρχης. Κατά τήν είς Κύθηρα υπουργείου Εμπορικής Ναυτι- ό μαγκλαράς, δτι μέ τό κοπά" Οπου καί άν ευρέθη ό Γ ¿¡Ζ
της, έπανήλθεν είς Κύθηρα καί
άφίκετο παραμονήν
κατασκ.ευθΕσθη μία στέρνα, νά χωρίον Φατσάδικα κατάχρωτον 'Αναγεννήσεως, συνεστήθη και άνέλαβεν ΰπηρεσίαν είς τό Γυ- πρός παραθερισμάν,
λίας
έλαβεν
μετ'
έπαίνων
τό
δίτου έ κ. Πιστόλης
νισμα τοΰ χταποδιού θά... λερω- κόλαος Γαβρίλης καί ρ ω . νητοιτοθετηθο μία ισχυρά αντλία, έπί τού γραφικού λοφίσκου δ- είς Πειραιά κέντ<κ»ν τής πολι- μνάσιον, ή καθηγήτρια της Φι- είς 'Αθήνας ό έκλεκτός συμπα- έπισκέφθη τό Μουσεΐον, τό Έ - πλωμα μηχανικού Γ ' τού Ε. δπ ή θάλασσα. "Αν δέν εΐχα τάς Αθήνας καί κάτω εις ^ μ Ι '
Γεωργάς νετικόν Φρούρισν καί άλλα ά- Ναυτικού. Τού εύχόμεθα καί είς
νά χρησίμοποιηθού/ 2.450 μέ- που είναι κτισμένο, έδιδεν έξ ά- τικής ταύτης κινήσεως. Τό κέν- λολογίας κυρία θέμις Σούλού- τριώτης κ. Ιωάννης
μπροστά μου ταξίδι, θά τόν έ- σί, μέ τήν άπλότητα, τη^ ,, -ρΐ
συνταγιματάρχης τού πυροβολι- ξιοθέατα μέρη τής νήσου.
ά/ώιτερα.
τρα σωλήνων, νά τοποθετηθούν ποστάσεο>ς. όψιν φαντασμαγο- τρον τούτο τού Στρατηγού Γ. νια.
κανα τόν μαγκλαρά χειρότερο νειαν, τήν προθυμίαν τόν ε^ ¡τ
κού
έν
άιποστροΓτεία.
Ό
κ.
ΓεΓΡΙΒΑ — ΔΙΓΕΝΗ, λειτουρκρουνοί κ.λ.π. Ή δαπάνη προάπό τό χταπόδι, ·· ~ νά μάθη χαρακτήρα του, άφήκεν ε ί τ ^
' Ε τοποθετηθη είς Κύθηρα και ωργός άφίκετο μετά της άξιογεί έπί της όδού Αγίου Κωνύπελογίσθη είς δραχμάς 158
νά φέρεται μέ εύγένεια στους λους την έντύπωσιν
αναμένεται διά νά άνολάβη ύ- τίίμου κυρίας του.
σταντίνου
καί
Καραϊσκου
98α
χιλιάδας.
φτωχούς ξένους ψαράδες που ξε έκλεκτού, σεβαστού και ^¿¿η?^5'
ΔΑΣΑΡΧΗΣ E l l ΚΥΘΗΡΑ
πηοεσίαν καθηγητής της Θεο—- "Επτειτα άτττό
μηνια.'αν
τηλ. 42-573.
πέφτουν στο νησί μας, πού φηλογίας.
Κοττά τους θερινούς και τούς κ. Ρεδιάδης πλην της 25ημέ- μίζεται γιά τήν ευγένεια τών κα πητου. Εκείνος, ώς μας
παραμονήν είς τ ά Κύθηρα, δΠΑΛΑ i ΟΠΟΛI Σ - ΓΩΝΙΑ:
σεν τήν παραμονήν της
Άφίκετο είς Κύθηρα ό ΔαΜέ τάς άνωτέρω τοποθετή- που εΐχε μεταβή χάριν κυνηγίου δίαρρεύσαντας φθινοπωρινούς ρου παραμονής του είς ΚυθτιΔιά τήν άξιοποίησιν και ύδρευ- σάρχης 'Αττικής κ. Κατσιάνης,
τοίχων του.
ρήσεώς του φεύγει κομισ^^ ^
σεις τό διδοοκτικόν προσωπικόν και παροϊθερισμού,
Οκ. ΜΑΛΑΚΌΣ
έπανήλθεν ηνας, οί έκ της περιφερείας ρα έπεσκέφθη την Αΐγιναν, τον
σιν τής περιοχής Παλαιοπόλε- ίνα μόρφωση ίδίοϋν άντίληψιν
"Ηδη
ό
κ.
Χαράλαμπος
Στρα
καλυτέρων έντυπώσεων άττ ^¿[ί
τού Γυμνασίου μας θεωρείται είς Πειραιά, ό έκλεκτός συμπά ίειραιώς και Νήσων 'Υπουργοί Πόρον τά Μεθαινα και
τάς τηγός, άφού έπέδειξεν δλην τήν πατρίδα,
ώς ό κ. Κόχχτμα προτείνει τά δ:ά τάς κρατούσας έν τή νήσω
άπό τούς
έπαρκές. Ώ ς γνωστόν οί μαθηΌ κ. Εΰάγγελος εύγένειαν τής ψυχής του πρός καί άπό τούς'
Βαρυττά- < κ. Γεώργιος 'Ανδριανόπουλος Σπέτσας
εξής: 1 • Την κατασκευήν μεγά- συνθηκας καί δώση έντολας διά
Άνεχώρησεν είς Άμερικήν έ- ται αύτού άνέρχονται έφέτος είς τριώτης κ. 'Ιωάννης
φίλους του, Κ $
1 Ό
καί
^
Δημήτριος
'Αλιπράντης
Σαββόπουλος
έπεσκέφθη
τόν
της,
συμβολαιογράφος
κ.
λου φράγματος πλησίον τών δενδροφυτεύσεις,
φίλους και ξένους άφού συνετέ- μένος είς τόν Θεόν νά δυνη^^£ί
άναδασώσεις πί άποστσλή τού Τεχνικού Σώ- διακοσίους (200).
Βαρυπάτης άφίικετο μετά της προέβησαν εις" άλλεπαλλήλους Πόρον καί την "Υδροίν. Ό κ. λεσεν είς κοινωφελή έργα και έπανέλθη καί πάλιν. ' Ε κ Φ ^ ^
σωρίων Μητάτα
και
Βιαρά- καί άλλας παρεμφερείς προσ- μοετος, ό συμπατριώτης υπολοάξιότίιμου οικογενείας τόυ. Δεν έπισκέψεις τών νήσων τού Ά{>· Τάσος Βουλοδημος κατ' έπά- θεαρέστους σκοπούς, ώς πράτ- προς όλους θέρμάς εύχαΡ1^ ,ήδ.κα, άποφράσσοντος τόν με- πάθειας.
χαγός τού μηχανικού κ. ΓεώρΠΡΟΑΓΩΓΗ
ήκούσαρεν ό νεαρός υιός τού κ. γοσαρωνικοΰ δια την έξε- νάληψιν τάς Σπέτσας. Τέλος τει άνέκαθεν, εύρίσκεται καί πά διά τάς πρός αύτόν ττερ'
ταξύ τών χωρίων τούτων κεν^
Είς Κύθηρα ό κ.* Δασάρχης γιος Μαλακός έκ τού χωρίου
Βαρυπάττη,
ό έπιφορτισμένος τασιν και έπίλυσιν τοπικών ό κ. "Ιωάννης Όρφοόνός έπε- λιν είς Πενσυλβανίαν της 'Αμε- σεις των καί εύχεται^ ε ί ζ ^ ^ ^
τρ-,κόν νεόμαρρον. Ή δαπάνη έπεσκέφθη πολλάς κοινόιτητίχχ! Βιαράδικα. Ό κ. Μαλακός θά
Ό Συμπατριώτης
δημοδι- νά συνοδεύη τόν πατέρα του ζητημάτων. Έκ τών άλλων σκέφθη την ίδιαιτέραν του πα- ρικής πλησίον τής οικογενείας εύημερίαν, ύγείαν καί ττρ ':
διά τό έργον τούτο προϋπελο- όμοθ δέ .μετά τού 'Ολλανδού μη- παραμείνη πρός μετεκπαίδευέξόδους πολιτευτών έπεσκέφθη έπανει- τρίδα, ένώ προηγουμένως εΐ- του. Τού ευχόμεθα ύγείαν και
γ.;σθη είς έν έκοττομμύριον πεν- χανικού κ. Κόκσμα έπεσκέφθη σ α εις τήν μηχανολογική σχο δάσκαλος κ. Χρήστος Αρίτσας^ είς τάς κυνηγετικός
Πρός τόν άναχωρήσαντ^
ταχοσίας τεσσαράκοντα χιλιά- την περιοχήν
Παλαιοπόλεως, λήν τής πόλεως FORT ÈUSTY προήχθη κατ' έκλσγήν εις τμη- και νά μαζεύη τ ά σκοτωμένα λει^μμένως τάς 'ιδίας νήσους χέν μεταβή είς Κύθηρα, ώς έ- εύτυχίοεν καί σύντομα νά έπανέλ πητόν μας φίλον εύχόμεσα.
καί
περισσάτερον
τόν
Πόρον
ο
δηιιοσιεύσαμε
είς
προηγούμενα
άν
έκοπίασε
πολύ
είς
τ
ό
έργον
θη
είς
την
πατρίδα
διά
μακροευόδιον καί σάντομον έττι«
δα- (ϊ.540.000) δραχμάς. 2. τόν Καραβά καί άλλας περιο- τής πολιτείας Βιρτζίνια, έπί έ- ματαρχην. ΤοΟ εύχόμεθα καί
κ. Εμμανουήλ Σκορδίλης, Ό φύλλα.
αύτό. Μά φαντα^όμεθα δχί.
τέραν διαμονήν.
είς άνωτερ«.
'Ι
ξάμηνον.
Φην διά μοχροτέραν πιαρβ»*
Βελτιώσεις είς την πεδιάδα ιης χάς της νήσου.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Έ Κ ΤΗΣ Ine ΣΕΛΙΔΟΣ
περθεν τού χωρίου υψουμένου
λόφου, νά τοποθετηθή μίαν αντλία νά χρησιμοποιηθούν σωλήνες μήκους 2,430 μέτρων, νά
τοποθετηθούν κρουνοί κλπ. Τό
έργον τούτο θά κοστίση 254
χιλιάδας δραχμών.
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΜΗΤΑΤΩΝ :
Δ:ά τό σύστημα υδρεύσεως του
χωρίου Μητάττα χρειάζεται νά
κατασκευασθή
μία
μεγάλη
στέρνα, νά τοποθετηθη μία άντλία είς την πηγήν Μητάτων,
νά χρησιμοποιηθούν-2.300 μέτρα σωλήνα, νά τοποθετηθούν
«ρουνοί κ.λ,π. Διά τ ό πλήρες
σύστημα απαιτείται
δαπάνη
149 χιλιάδων δραχμών.
ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΦΡΙΑΙΓΚΙΑΝΙΚΩΝ και Α Ρ Ω Ν Ι Α Δ Ι Κ Ω Ν :
Διά σύστημα υδρεύσεως τών
χωρίων Φρίλιγκιάν.κα, Καστρισιάνικα, 'Αλοϊζιάνικα και Ά ρων'ηάδικσ, διά τών υδάτων τών
πλουσίων πηγών Γωνιάς περί
&ν γράφομιεν κατωτέρω, χρειάζεται, έκτος τών κυρίων έγκαταστάσεων άξιοποίησις τών υδάτων Γωνιάς, νά γίνουν έπτι
τπλέον ένα Άρτεσιανόν φρέαρ
και τρεις στέρνα;, νά χρησι μοποίΐ^ούν σωλήνες μήκους 3200
μέτρων, νά τοποθετηθούν κρουνοί κ.λ.π. Διά τό σύστημα τούτο άπαιτεΐται δαπάνη 308 χιλιάδων δραχμών.
ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙ ΚΩΝ: Δ ι ά τ ό σύστημα υδρεύ
σεως χρειάζεται νά γίνουν τά
ακόλουθα: 1. Βελτίωσις τού υπάρχοντος κοινοχρήστου φρέα
τος διά της κατασκευής μεγάλων στοών, κατασκευή στέρνας
•μεγάλης χωρητικότητος, τοποβετησις μιάς ίσχυράς άντλίας^
χρησιμοποίησις σωλήνων μήκους 3.480 μέτρων,^τοποθεττησις κιρουνών κΛ.π. Τό κόστος
τών έργων τούτων προύπελογίσθη είς 235 χιλιάδας δρκχχιμών
2. Νά άνοιχθη εν Άρτεσιανόν
φρέαρ^ κόστους 60 χιλιάδων
δραχμών. 3. Νά γίνουν βελτιώσεις εις τάς δύο ύπαρχούσας
mr/àc διά της κατασκευής νεροδόχων και στερνών. Ή σχετική δοπτάνη θά άνέλθη είς 60
χιλιάδας δραχμών.
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