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ΤΤΠΟΙΪ "ΑΥΓΗΣ,, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Α. ΠΑΤΙΑΣΠΥΡΟΥ - ΑΘΗΝΑΙ
'(.λ$<'ν Λιίχο, -(<»<« Σ(μ0Λ0νλυν.

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
12.— Του όσίου Πατρός ήμών Θ ε ο δ ώ ρ ο υ , προστής νήσου Κυθήρων.
γ ο ύ σ τ ο υ 1 . — Τ ή ς άγίας Όσιομάρτυρος Έ λ ί σ σ η ς , της
έν τή νήσω Κυθήρων ¿θλησάσης.
^ηιβμβςίον
24. — "Η εΰρεσις της θαυματουργοί εϊχόνος
Παναγίας τής Μυρτιδιωτίσσης καΐ άνάμνησις του Ιν τη
Μονή των Μυρτιδίων ένεργηθέντος ΰπερφυοΰς θαΰματ °ζ τής Ιάσεως του Παραλυτου
αΐον

^

Τ(*του

' Φ

ΚΥΘΗΡΑΪΚΑΙ ΠΔΝΗΓΥΡΕΙΣ
^
τής

Τ0 περιφορά
της
Μνρτιδιωτίσσης

Φανματονργοϋ
:

είπόνος

Παναγίας

τέρα τοϋ Πάσχα.—Εν
τή πόλει (χώρςι) έπΐ τη (ϊναχωΡήσει τής εΙκόνος, ήτις ευρίσκεται έν αυτή άπό της Κυριακής τής 'Ορθοδοξίας, δπότε αναχωρη έκ της Μονής.
Τ
ίν^ν τοϋ Πάσχα. - Χωρίον Λειβάδιον.
τοϋ

^Ι^τη

Πάσχα.—Χ.

χοϋ Πάσχα

Φράτσια.

— Καστρισιάνικα.

σκευή
ιοϋ Πάσχα
— Ποταμόν.
**ββατον
τοϋ Πάσχα. — Λ ο γ ο θ ε τ ι ά ν ι κ α .

τοϋ Θωμά. — Μυλοπόταμον.
_ Π ιΤ 0 ( νιάνικα· καΐ διά διαφόρων σταθμών «Ις
ξίλλα τινά χωρία καταφθάνει τήν Τρίτην εϊς τήν Μονήν,
έ' ν θα τελείται πανήγυρις.

ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Λ.

Γμ08 ΈκτίαΟη ύ κόσμος κατά το ης ( ) ' .
¿>241» Σι·νεβη ο κατακλυσμός τοπ Νώε.
158:? ' ΙΙλΟεν ο Κέκρωψ εΐς Άττ. κατά τά'( λξονιακά μάΐ'!'
1483 Έ;ϊ)λΟον οί Έβραΐοι από της Αιγύπτου.
1002 ΈκτίσίΙη ο εν Ίεροσολϋμοις ναός τοϋ Σολομών*"'
;>97 Καταστροφή το βασίλειον τών "Ιουδαίων.
431 νΗρ£ατο ό Πελοποννησιακός πόλεμος,
ο ο I ΆνεγνωρίσΟη ή μοναρχία τοϋ Μ. Αλεξάνδρου.
μ.

Χι).

ίψ

Ιό ΉλίΚν ό 'Απόστολος IIαυλός εις 'Αθήνας.
-υνεκροτηΟη Γ| εν Νίκαια Λ' Οικουμενική Συν"^
ΜετηνέχΟη ο θρόνος τοϋ Μεγάλου Κωνσταντίνε
ΛιηρεΟη τό 'Ρωμαϊκόν βασίλειον εις δυο.
ΙΟΙ·:? Έ/ωρίσΟησαν αί δυο Έκκλησίαι.
1*204 Έκυρίευοαν οί ΑατΙνοι τό Ηυζάντιον.
1ΐΝ»1 'Επανέλαβαν οί "Ελληνες τό Ηυζάντιον.
ΐ4ό,·1 "Αλωσις της Κων)πόλεως υπό των Τούρκων.
ΙιίΐίΙΐ Έκυριειηΐη ή Κρήτη υπό των Τούρκων.
1814 Συνεστήθη ή Φιλική Εταιρία.
18:Μ Μαρτίου ι'Γ» ύψώίΐη ήΈλλην. σημαία εν τη Ά γ. Α"
18*_Μ 'Ο μαρτυρικός θάνατος τοϋ ΙΙατριάρχου Γρηγορώ
18ο0 ΆνεγνωρίσΟη η ΓΕλλάς υπό τών τριών Μ. Λυν'Ί
1 8.»ο ΊΙλίΙεν ο "('){)ων ο βασιλεύς της Ελλάδος.
1851 Άνεγνώρισεν ί) Μεγάλη Εκκλησία την της 'Ε^1
ως άνεξάρτητον.
18ΐί.'ί Σεπτεμβρ. Ι*!? ήνώί)η Γ| Έπτάντ|σος μετά της Έλλ"
18(»ο *Ηλθε Γεώργιος Α' ό βασιλεύς τών Έλλ·ήνο>ν.
1881 Ί1νώί)ΐ| Γ) ΉπειροΟισσαλία μετά της Ελλάδος.
Ό 'Ελληνοτουρκικός πόλεμος.

ΤΑ
^^Υζαφική
Προϊόντα.

ΰέσις
τής
— Στατιστική

ΚΥΘΗΡΑ
νήσου.

— "Εκτασις.

—

Κλίμα.—

κλη.

Α\ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΙΣ
^

νήσος των Κυθήρων αποτελεί την νοτιωτάτην έπαρ^ίαν
Ελλάδος, τ ά δΐ 'Αντικύθηρα την εσχατιάν αυτής. Είναι
γ· * των Ιονίων νήσων και ευρίσκεται ΝΑ της Πελοποννήσου
άπέναντι τοΟ φοβερού ακρωτηρίου του Μαλέα, άπο τον
^οΐον άπέχει 12 '/„ {Χίλια. Έξ Έλαφονήσου άπίχει 4
*α· εκ Πειραιώς εκατόν τοιαΟτα* άπο δε του Γυθείου πεντήμεν ή ΓΙόλις, όλιγώτερα δέ τ ά βόρεια της Νήσου. Ή
, ί , Τ ι ί της είναι στρατηγική λίαν, δι' ο και πεοιμάχητος
κατά διαφόρους έποχάς, ιδίως εις τούς κατακτητάς
τΛ|(ϊ Πελοποννήσου. Κατά τούς μεταξύ 'Αθηναίων και Σπαρ' 1( *τύν πολέμους, ή νήσος άπετέλει το μήλον τής έριδος* ή δε
**τάκτησις αυτής μετεβαλε τάς τύχας τυυ πολέμου.
^ Ο βασιλεύς τής Σπάρτης Δημάρατος καταφυγών εις τον
συνεβούλβυσεν αΰτον νά καταλάβη τά Κύθηρα ώς λίαν
£7Γ^αΐρον σημείον. "Αλλος δέ τις Σπαρτιάτης στρατηγός,
ηυΧ£το νά καταποντισθή ή Νήσος, ή κατάληψις τής *»ποίαϊ ύπο
τ ων εχθρών τής Σπάρτης, έσήμαινε την ήτταν αυτής.
Και
αΰτος δέ 6 εξωμότης τών Τούρκων ναύαρχος, ί» φοβερος
Σ ι νάν-Πασ«ς
( 1 5 1 5 — 1 5 9 5 ) άπεκάλη τ ά Κύθηρα «Φανόν
Ελληνικών νήσων» και περί πολλού έποιειτο την κατά*τησιν αυτών.
ο ι Ενετοί εξετίμων λίαν την στρατηγικήν ταύτην θέσιν
τ ^ ν Κυθήρο^ν, ήτις έχρησίμευσε πολλάκις αΰτοΐς εις τάς κατά
τ ων Γούρκων Ναυμαχίας.'Ωσαύτως και οί Γάλλοι, οιτινες δις
^ τ έ λ α β ο ν αυτά, και οί "Αγγλυΐ ωσαύτως.
Κατά τούς μαύρους τέλος τής δουλείας χρόνους, οί δρμοι

<>

i

τών Κυθήρων εχρησίμευον ώς καταφύγια των πειρατικών f
τών εκ Λιβύης ερχομένων, (.'»ν τα πληρώματα, οί φοβεροί
Κ0ΐ'(Λ00άρ0ΐ, επλήρουν φρι κ. r,ς τά Ενετικά παράλια και '
τά Κύθηρα πολλά επαΟον. 'Αλλά καϊ τών ειρηνικών όλ*'
τών 'Αφρικανικών παραλίων εχρησίμευον ώς σταΟ|λοι οι1
του Αυλίμονος κα;. τού Καψαλίου, ώς και νυν χρησιμεύουί1
τα εχειΟεν ερχόμενα σπογγαλιευτικά πλοιάρια.
Ιΐαρ' ολα ταΰτα, ή Νήσος αΰττη, ή τοσούτον έπίκαιρον'
τικςν σημειον άποτελούσα, ή κειμένη μεταξύ τριών
τής Ευρώπης,'Ασίας και 'Αφρικής, ήτις 0' άπέβαινεν έζ*
τος στα&μός

έμηορικός

στερείται λμένος !...

Και ενώ κατά τη ν αρχαιότητα υπήρχε λιρ.ήν λαμπρά
μαρτυρεί 6 Στάβων λίγων :
«Κύθηρα—νήσος ευλίμενος, πόλιν εχουαα ομώνυμον
και ο Ξενοφών και άλλοι άρχαίοι συγγραφείς, σήμερον
ορμον ασφαλή εχει. . . Πώς συμβαίνει τούτο και πώς
λήθη ύπο την εποψιν ταύτην ή Νήσος ; . . .
Ή Βυζαντινή, ©αίνεται, Αΰτοκρατοοία,
δ!; ν αδωκε
\
.
, * ..k
,
.
11
προσοχή* εις την εσχατιαν ταυτην των κτήσεων αυτής. 1
διαΛεχθέντες ταύτην εν τη Νήσφ Ενετοί, ύπό άδιαλ'^
πολέμων εςαντλούμενοι, δεν ελαβον καιρόν νά εκτελέσωσι !
ούτον έργον. Τών λοιπών κατακτητών ή δΐ7μονή εν
ύπν,ρςεν εφήμερος, εκτός τής τών "Αγγλων, ήτις υπήρξα
κούντως μακρά. 'Αλλ' ο·. ναυτικοί "Αγγλοι, πονήοως ν/-1·''
μεν,ι κα: ¿ννοούντες καλώς, οτι ή Νήσος 0ά διέφευγε π<#ν'
τών χειρών των, δεν εστεργον εις την διάπραςιν έργου τοσ''"
σημαντικού, οπερ ταχέως 0ά περιήρχετο εις ξένων χείρας. ,
Ά λ λ ' οι Έλληνες; . . . (Η Έλληνες αρμόδιοι, οί δαπ^
τες υπέρογκα ποσά δι' έργα ελαχίστης σημασίας, πώί'
εσκεφΟησαν πείί επιτελέσεως τοσούτον χρησίμου
lOlvoct
6ές οτι οί ΚυΟηριοι, άμα τη ενώσει αυτών μετά τής μ'Λ<;
'Κλλάδος, πρωτίστως και κυρίως επεδίωξαν την κατασ^1
λιμενος έν τ ή Νήσφ. Ά λ λ ' άπέτυχον. Έγένετο μεν άρχ'Λ
πρός τούτο εν Λιακοφτίω και έρρίφΟηταν ολίγοι όγκόλ1'1
άλλ* και ούτοι και τά χρήματα κατεικεύασαν τρογγΰ\
ιρί'.ιας εις το νερό . . . Και τά Κύθηρα φΟίνουσι κυρίως
ττ·. .λλειψιν λιμίνος, όστις 0ά εδιδεν αύτοίς εμπορικην κίν'Λ'
κ α : ,ωην ουχί με τ:ί αν.

01 *· « ΑΔΕΛΦΟΙ ΕΜ. ΙΤΑΗ
πολλής πιιραοχόντβς xai ηαρίχονχϊς νηηρΐοίας ιοί; γ« Κν&ηρ(θις,
%
Λ Kotvnvlq xai tj"j lloXitrlq : α') ΒαΙλίριος
Σχάης, ό όιαηρτ.τή; xai
9'ΐΜ»·Ορωηος Ιατρός τοΓ ΙΙηραιώζ, Μαιιηηρ-ΓνναΜφΙόγος.
β')
•xôAaoç Σχάης, ΛιινχΊυντης τοΓ Z«vvriov 'Ορφανό χ ooqrtJov
ΙΙηραιof.
t ) Γιαν>άπης Στάης, Δικνάνν. Ί ποχαταοχήμαχος της 'Σχετικής Ίοαχί'' ) Σηΰρος Σιάης, βονλκντης άπα IStxlaç, xni iià χρίτην q-oçàr
Λονργος i r f i y " Γ,'χ χ Ιηαιαατι xr!)v Mai χής ¿Ujnoo/ov Έχ.τχχαWwh»î, οίτιt<Vwc rfi άναμορφατιχόν
(ργον καί ή φα»ι»·»/ Λράαις ίχιιμιϋντηι παρά jwir·
'Λνηρ κνρντΑτης μορφώαβως και κνοιώνον μβλλοντος, rx χών προ'»·
οί: Κοινοβονλ^ντιχών
ρητόρων, π foi οι* π<?ς ini χ¡.foν Àôjiv îirpi**ν*ι. Kal r ) Ίκρώννμος
Στάης, Αιχηγόρος Mai βονίη'χτμ, àrijç cm>Ιίοθφ<ί>ακως xai πολλ&ν d^f ιών, ας ίχΐηρονόμηοΐ*',
ο>ς ttai οι 1οι.τ cm
»βλφοί Στάη, παρά roO πατρός avt&v, roP μιγάλον Πατριώττη/ »ai
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' Α λ λ ' αν η εκτέλεσις τοιούτου έργου κρίνεται, τό γε
εχον, ώς αδύνατος, δεν Οχ τ,το δύσκολος ή ιδρυσις Στα«Ι
Άνθραχευσεως «ν Μοδαοίφ ή άλλαχού, δια τά ες Κυρώπης*
ανατολάς άτμόπλοια και τάνάπαλιν, τά όποια με άπώλ'
χρήματος και χρόνου ύποχρεοΟνται ν* άνΟρακεύωσιν έν
εν ΙΙειραιεί. Καλόν 60εν νά μελετηΟ/) τό ζήτημα τούτο.
Και ταΟτα μεν περί της Γεωγραφικής θέσεως της νήσο»'
Β'. Ε Κ Τ Α Σ I Σ
Ή Νήσος τών Κυθήρων περίμετρον μεν ί'/ζι πεντή"^
περίπου μίλια και εμβαδόν Ί Π χμ. Τό αχήμ α αυτής ^
α άλλον επίμηκες <ρερόμε>ον έκ Η. προς Ν. πλατυνομένη ·β\
τ ζ μέσον και προβάλλουσα προς Α. την χερσόνησον του Ά^
Γεωργίου. Ιίερι αυτήν υπάρχουν πλείσται Νηοίδες, ήγουν!
1 Ιρός Α το Διακόφχι,

Πρασσονήσι

και

Φειδονήσι,

ναντι

της χερσονήσου Ά γ . Γεωργίου δύο ερημόνησοι Δρ^ΐ

νάρες.

ΝΑ του ακρωτηρίου Γράσσα

Ποϋνχα

τ ά δύο Κον<(

γήαια
εις άπόστασιν $
μιλίων, ποός Ν τού Τ^άχηλ* !
άπ-.στασιν ενός μιλίου η νησίς Λύγό η Χύτρα, εις την Δ π*?1
λίαν δύο νησίδες Στρογγυλά,
{¿ορειότερον τό Μακρόνΐ}ΰί
άπιναντι τού άκρωτηρίου Λιμενάρια και έτι βορειότερο·/
Άξίνη.
ΓΙρός Ν δέ των Κυθήρων κείνται τά 'ΑνϊΐκύΌ1^
πε;ΐ ών κατωτέ:ω.
ι

»

Γ'. ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
Τά Κύθηρα είναι νήσος λίαν ορεινή, όρεογραφικόν εχο^
σ^ηματισμόν λίαν άνώμαλον. ΙΙρός άνατολάς υπάρχει όροσε'ί'
σχηματίζουσα δύο κορυφάς: Την της Α γ ί α ς Μόνης,
οοΟ μέτρων και την του Ά γ . Γεωργίου 3 3 3 . Προς τά
σχηματίζεται ετέρα οροσειρά παράλληλος τ-?) πρώτ·/) ή ^
Ά γ ι α ς Έλέσσης υψους 550 μέτρων και ή του Μυρμήγκι
Μ 3. Έ ν μέσω των δύο τούτων σειρά χ')αμαλωτέρα '
Ξκλήρη, Ιμαλη και καλλιεργήσιμος. Καθ' ολην δε την εκ ΐ5
σιν της Νήσου διακλαδίζονται βουνοί, κατά πΛσαν διεύΟυ^'
και με ποικίλον υψος, ύπό βαθέων διατεμνόμενοι φαράγκων.
'ΚΙφ&κιτβςογινής τής

νήβα\>$κοιτά<ιτα»«ς.

Ή Νήσος ένεκεν της ήφαιστειογενοΰς καταστάσεως α'^'

^Ηατατχι άςία της μελέτης των γεωλόγων. Μ^:τν:.υτ·
^ "Ί'ρχίστειογενή ταύτην κατάστασιν, ττΆλά χα: τ:·χ.*χ
/"•'"'(λίνα, ί.',ν το περιεργώτερον ¿τοτελούσιν α·. τερίετμ .·. αγαΟψη
ολόκληρα /χλίκων /.a! εχτχτεις ·ιχχ:χ:
/""ζ καλυπτόμεναι ύπο λίθων, πάντως ε; ε ν. :-/-;£ ω; τ;ι·.·
· ,,ιν "ροερ/υμένων. Ά λ λ α /.al ó ανώμαλος τχτμχτ·.7μ:ς των
νβ»·»ν, το, ~ολλα/οΟ αμμώδη εδάφη τά πληρη άτ-Λ·.Οωαχτων.
ί
τά Μ mita ϋπ'αρςις γαιανθράκων, ο· τχ:χ τ>ν*<?τιν
; (ίλκος
απολιθωμάτων ζώων, χί σιδηρουχν. τηγχ: Ojrf^ κ,ί » Μάγγανα, είσί μαρτύρια χψευδή της τοια-. τ τ : ν ς V ''''•αττ/ττασίως.
Δ'. Κ y^ I Μ Λ
' 0 '-λίμα των Κυθήρων είναι πολύ υγιεινον/Ανεμοι τ·.·?-.>7·.
/-'•¡'•ωνός τ ε κ α ; θέρους σφοδρώτατοι. Το Oro ς στχν.ως
' φ υ τ ε ί χ ι εισι πάντοτε χλοερχί ;ωογ ,νούμ-νχι
τ*· ς
'ψίγίγ,ζ, δια της οποίας καλύπτουσι ττν Ν re α ·. χατα
V'
ιδίως πνέοντες νότιοι άνεμοι. Γην • μ·.·/λην τα.·τrv
' ^ α λ ο ύ σ ι ν εν ΚυΟήροις Καταιφάραν.
"-Ρ'· της Καταιψάρας ταύτης υπάρχει χα: τα:**-τις.
Ύ^οττον κατά πόσον ακριβής, ή ακόλουθος :
«Σαν KataujMÍou στο βουνό,
βροχή να |ΐί|
.^
" χιών άπο τελεί σ/εδον σπάνιον φχινομενο'ν δ·.χ rr% \
"f· Δι' ;; κ α | Χ οψυχο; ουδέποτε κχΟίσταται δριμ •· Λλλχ χχ:
^'ρος I) χ,αύσων είναι σχεδόν -χντοτε μετ:ιωτχτ
^·.
κρίνεται καταλληλότατη ώς θερινή διαμονή.
Ε'· ΦΤΣΙΚΑΙ

ΚΑΛΛΟΝΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

Ι'^ίναι γνωστόν οτι τά Κύθηρα τχρουσιά^ουσιν ει: τους τ χ : χ ^λίοντας αυτά, όοεινήν ολως χα! χγρίαν :ψ·ν. τ Λλχ/ υ V"
'·*·'· φοβερά ν διά το κρημνώδες και χτοτομον των ρ:χγω·..
Ι*'κ τούτου σνηματίζουσιν οί πλείστοι τε:: ττς Nr- υ εν
ϊ'-νει κ α , τ ή ς φ υσ ι.κής καλλονής αΰττς '.Λίαν ολως £?:ρχλμίν/'ν· ( ) επισκεπτόμενος όμως ταύτην και διερχόμενος α .··ττν
r/7c' άκρου είς άκοον, καταγοητεύεται
εκ ττς χτχ:χμ·.λ/ υ
Καλλονής αυτής, των μεταπτώσεων, χα: την cur.xrv -τ ιχι-
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λίαν. Ύπάρχουσι τοπεία εν τη Νήσφ άμιλλόμενα Κf
τά ονομαστά Ε λ β ε τ ι κ ά , ώς όμολογούσι πολλοί τών
φθέντων αυτήν.
Ό γεωγράφος Μηλιαράκης επισκεφθείς την έπαρ|,
λεπτομερώς εξετάσας αυτήν, γράφει συν άλλοις επί <*
κειμένου τούτου :
α Ή Νήσος ε'νεκεν της θέσεως της προσβαλλομένη 1
κυμάτων ευρείας θαλάσσης, εν μέσω της όποιας κεΐΐ»;
νωμένη, εχει απότομα και (¿ραχώδη παράλια, πετ^
και αΰχμηράς τάς προς την θάλασσαν νευούσας πλευρά
τούτο εις τους παραπλέοντας αυτήν φαίνεται ξηρά και
Εσωτερικώς ομως είναι κεκαλιεργημένη και πλήρης yj*>f
επαύλεων, περί τάς Οποίας ύπάρχουσι χλοεροί κήποι,!
και δενδροφυτεΐαι, ώστε ή έν αύτ[| όδοιπορία εΐν(*1
τερπνή, άνά πάν βήμα νέου πανοράματος σκηνο*^
αποκαλυπτομένου είς τον όδοιποροΰντα...»
Και άλλαχοϋ .* « ·Η Νήσος εχει πολλαχού ϋδατ* 1
Έ κ τούτου υπάρχει δαψιλης φυτεία δένδρων.
"Εχουσι δε οί ΚυΟήριοι καλλιεργήσει τούς γαιώδειί'
τ ά ί κλιτΰς τών βουνών και τά όμαλά πλευρά τών
Ινθα μάλιστα ύπάρχουσιν άφΟοναι πηγαί ύδάτων. Ώ ς
τ. "Νήσος διά την εξοχον χλοερότητ^ τών τόπω; παρισ*;
άντίθετον εικόνα είκείνης, ην (¿λέπωσιν οί παραπλέοντεί'
"Εχει δέ και πολλά δασώδη μέρη καλυπτόμενα ύπο
ιδίως, και τοποθεσίας άγριας, και πολλά πετρώδη μέρΆ 1
συαβάλλοντα εις την ποικιλίαν και το μεγαλεΐον της f
εικόνος....»
ΣΤ'.

ΠΡΟΪΌΝΤΑ

Τά προϊόντα τής Νήσου είναι ποικίλα, ικανά και έζ#1
Πρωτεύει βεβαίως το έλαιον ¿μοιον του όποιου, κατά 1
γευσιν, το άρωμα και την καθαρότητα, οΰδαμού'σ/εδον
γεται. Τούτο άποτελεΐ και το κυρίως εξαγωγικον τ ή ί \
εμποριον. Έπονται τά λοιπά, ó εϋγευστος καΙ δυνατοί 1
διά τον όποιον ó καθηγητης Χρηστομάνος εγνωμάτευ« 4 '
θά ητο ó καταλληλότερος διά τά Νοσοκομεία και τούί'
ρωννύοντας, άν δεν περιείχεν εις ΰπερβολην γύψον. ο ι ι
τριαχοί παράγονται εν ποικιλία και κ α τ ' άρκετην

° · ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ

Ί'Χηγόρος, α/τοΐκΐάηιις χαι Πολιτιχάς ¿Ίΐατή/ια; η· ¿Υρα'ι.τ»;. '/.'< νι χ*<ι·
ιιος, ημηγ/ιατρνϋ^ί·; η ολλάχις Αιήγοαα ¿>/ιι;ιιατα ι^ια
\ 11
* )'Οη<{'ίΛος, '/','(κτίΰη πολλάκις ¡•.Ίογήηιο; βονΙη·χί;ς ίιιινχι)'*· ιϊ.τυ;·
'ηΐυχ<ϊ)ς ή βονλϊνιικη
ίχΐίνη .Ί?ΟΙ'ΟΛ<Κ ¿ιήοχϊοε /ΐΐ'.Ιιν· ί··
*<ι· <ν-τ
Λριίαρως »«Λ κ. , Ι»·2«χ<ιρ7ι«. Έϋάωχ? τ*;·* «λΥ^·νηΓ*ι ι·
^

^

ιοί' · Λπιρί^ό»'» χ<ι/ »/Λ»; ¿μΜΛπ π)»' «.Ι(ΐ*<ι>»·ι.ν*;ν· ι?£Γ.τ»·ρΓ ΐιί»»·
τιΐιιΐ' Κνΰηοίων χιι 1 . Ιμλ·«Λι·«»»ι·, /μ; ι; π^οημό.; .νο.Τι1«" χα»

Πν/ν/ι#(ΐοΠΗ

άνάγκας της Νήσου ποσοτητα. Ό Τύρος και το Ι1
είναι έκ τών μάλλον έξαιρέτων των εν τω Κράτει ^
νων. "Επονται οί διάφοροι καρποί διά τους οποίου;
εις την «ΚυΟηραϊκην» (1 Φεβρ. 1902) τα εξής:
«ιΐΐηγη πλουτισμοΟ δύναται ν' άποβη δια την Ν'^
το κατάλληλον έμπόριον των φυσικών προϊόντων, ίδί^'
προίμων όπωρών. Τά Κύθηρα άδικηΟέντα [ίε^αίως ύ7ί&
σεως, οσον άφορα των γεωλογικην αυτών διάπλασιν,
ορεινή καΐ ¡3ουνώδης ούσα, ελαβεν εν τούτοις το
νά π αρά ν τ, καρπούς προίμους, προιμωτάτους μάλ ιστ*<
είναι δυνατόν και πρέπει ν' άποβώσι δια τά ΚύΟ^1
πλουτοφόρος. Ό , τ ι είναι δια το "Αργός τά προίκα Μ
άτινα άποφέρουσιν εκατοντάδας χιλιάδων δραχμών 1
επαρχίαν ταύτην, έπικαίρως εμπορευόμενοι πρέπει ν''
διά τά ΚύΟτ,ρα οί πρόιμοι αυτών καρποί. Λί σταφυν
τίστως, τά άχλάδια, τά ροδάκινα, τά σΟκα. ΙΙάντ*
χαΐ αφθονα και εξαιρετικώς εύγεστα παράγονται έν ^
ενεκεν τ/ς φιλοπονίας τών κατοίκων αυτής το πρώτο'"
της λεπτογαίου φύσεως της Νήσου το δεύτερον. Όμολ
κοινώς ότι οί καρποί ούτοι τών Κυθήρων ΰπβρί/ουσι ^
λοιπών Ελληνικών νήσων κατά το άρωμα και την γλ"*'
άσυγκρίτως δε τών εις την λοιπηνΈλλάδα παραγομινων·
γομενοι δε και δριμάζοντες ¿'να σχεδόν μήνα προ τών'
λοιπηνΈλλάδα, φυσικον είναι Ι'να, γνωστοί καθιστάμενο'·
μεγαλας άγοράς τών 'Αθηνών και του Ιίειραιώς, ζητοΟ^'
έςοδεύονται έν άφΟονία. Ά λ λ α πρωτίστως πρέπει νά ί
γνωστοί. Και προς τούτο μικρά απαιτείται Οελησις &
τών παραγωγών, οίτινες απευθυνόμενοι προς τους εν
πολυπληθείς συμπατριώτες ημών, τους έντίμως και ε'-»""
εςασκοΐντας το επάγγελμα του οπορωπώλου, έν ΙΙειρ*1
Αθήναις, Οέλουσιν ευρει έν αύτοίς χρηστούς και φι>·''
άντιπροσώπους καΐ καταναλωτάς τών οπωρικών α\ιτών.
'Αλλ' έ~αναλαμβάνομεν, απαιτείται ποιά τις Οίλ'Λί',]
δύναται νά κχτανικήση τάς διά τοιούτον έμπόριον π<*?'
ζομένας δυσχεοείας, έκ της οίκτρΛς ίδίως συγκοινωνία
Νήσου μας πηγαζο^σας. Ινα! την Οέλησιν ταύτην πε^1,
ότι εχωσιν οί φιλοπονοι συμπατριώται ημών.

'^αί ταύτην Οίλουσι ^ε'.ριτΟλ καταλλήλως :τ· : ώ ^υαςτ«' τ· αυτών ζ.α! ε - ' άγαΟω του Τόπου».
„1 |'^ τυ /ως αί 5·γαί (χας κατά το — λείστ',ν ;:;-λτ:(<>0τ-αν :
Ρίατο γ,^η η εξωγη προίρ.ων σταφυλών κα·. ΐν:;νείτα·. χα τα
σ /2τικω; ττοτότητας.'Ι'ιλττίζοίΛϊν
υτ·. ή καλτ άρ/τ
'
καλή ν τυνϊ^ειαν, [4ελτιω0ε*!σγ;ς τ,^γ, α»-, άλως ττς τυγ'•'Ην<·>ν·ας του Τόπου ¡/.ας.

δια

τ ο υ ς

π α ν τ α ς

•''ποί) Ηκώ.
πί|)ου.

.'Μ1'!» πκΜ)ου.
0ν«··ΐ.ς αΙδοΓ».

| ' Οόπΐ-'/Ι.·. Π| (Χ |ΙΙ(Τ).

' I π<7) νπκρ τον δικαίον.
) ν,'»>'ι . μαίΐιόν.

^"'«»('κτί/.ς, ν0ΓΙ.
-"ίΐ'τον ϊπι'Ιι.,

'^'•λοίς ()θΓ|{)|·|.

"'"Μου κράτκι.
απκκι.
|'θόνοιαν τίμα,
11,ή χριϊ».
'''•λίαν αγάπα.
|'"·ΐδι·ί<ις αντΓγοί'.
•"'"Ι'ίαν ζήλου.
Καλόν ι Γ<, λίνκ.
1
η,'
/ 'Ύι·· μηδι·να.
'''^αίνι-ι άρκτήν.
"(.»άττκ δίκαια.

<1>(>όν'»|αι.ν

Ί'ί/,οι,ς π»ν<Μ·Ί .
Μ 1
"Υ νι-Ί.αν αοκπ.
^ ^ανΐίΤ( (Μ II ΓΙΙ Λ'ΜίΤίΙ

Γλώαση; κρατεί.
Κακίας άπαχοι*.
Ίδια ιρ'λασσ?.
ΆλλθΤρ 1(0ν (ΐ.Τ{·:σχον
Εύφημο; ϊσΟ».
νΛκον»τ πάντα.
«1»ίλ*χαρίζον.
Χρόνοι» ι) ι ίδον.
Ό ρ α το μκλλον.
"Υ|1ρΐν ΜΙΟΠ.
Έ χ ω ν χαρΐζοι·
Λόλον ()·θ|Ηη"·.
Γνοι'1;, πράττρ.
"Οσια κρί\>\
ΐΜ-λόγπ πάντα;.
Φόνου άπκχον.
Σοφοί; χρω.
" 110ο; δοκίμαζα.
Λ α (Ίων απόδο;.
Τέχνη χρω.
Κί'κρνεαια; τίμα.
ΦΑάνπ ιι ηδενί.
'Ελπίδα αίνε».
1 I ι ΙΤιΗιΐ ν,^ιϊΤΡΙ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ! ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
Τά Κι·ί)ηρα το πάλαι έκαλούντο «Πορφνροϊσα»
εκ
αντοϊς παραγωγής πολυτίμων κογχυλίων, έξ ών έξηΥ^,
λαμπρόν εκείνο πορψυρουν χρώμα, δια του οποίου έ(·ίά<Γ
τά έπίσημα ένδυματα των μεγιστάνων. Τίτο δέ το /.Ι
τούτο άκριβώτατον, δι' ο και σπάνιοι ήσαν οί μεταχειζ^Ι"
αυτό. ΠολλαχοΟ του ίεροΰ Ευαγγελίου Αναφέρεται ώς $
δείγμα πλούτου και χλιδής ή χρήσις του χρώματος τούτοι
αυτοί» λοιπόν έκαλεΐτο ή Νήσος Πορφυροϋοα,
μετωνο^
δέ Κόΰηρα έκ του έξής:
Έ π ι τής εποχής των Φοινίκων, μετώκησεν είς την ει»1
τότε Νήσον Ψοΐνίξ τις καλούμενος ΚύΦηρος, έξ ου και
βεν αντη τήν ύνομασίαν Κύ&ηρα.
Τοϋτο παραδέχονται πάντες σχεδόν οί περί Κυθήρων 1
ψαντες αρχαίοι συγγραφείς. Οΰτως δ 'Αριστοτέλης γράφε1
* Κ ύ θ η ρ α νήσος, πόλιν δμώνυμον έχουσα πρύς τή Κρ
ά π ό ΚνΦήφΟν

χοϋ

Φοίνικος,

έκαλεΐτο δέ

Πορφυροϋοα

τό κάλλος των παραγομένων πορφυρών».
Και Στέφανο; ύ Βυζάντιος :
«Τά Κύ&ηρά έστιν νήσος κειμένη πλησίον τής Κ ^
καλουμενητεως Πορφυροϋοα,
δια τό καλλίστας έχειν ^
ψυρας».
^
,
. .
ι)
'Υπάρχει δμως και άλλη γνώμη περι τής μετωνομΛ";
ταυηις της Νήσου, ή εξής: Έ ν τοΤς Μεσογίοις τής Άττι^1,
παρά τά νυν χωρία Σηάχα και Μπάλα
ύπήρχεν ό άρχ^1
Δήμος Κυθηρος, ύ δημότης του όποίου έκαλεΐτο Κυ&ήρ^
ΕΙς λοιπόν τών δημοτών τούτων ΚυΑηρίων, μετοικώ'
κατ* άρχαιοτάτην έποχήν, είς τήν έ'ρημον Νήσον, έγένεί^
πρώτος αυτής οϊκιστής, έξ ου αϋτη έλαβε καΐ τό όνομα μ^1
νομασΟεΐσα *Κύ&ηρα*. Ή πρώτη δμως γνώμη είναι ή
χρατεστέρα και ίσως και ή Οετικωτέρα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΡΠΝΑΙΟΣ
, , ^'"Vy'QOç και ρήχωρ (Τχ'ναρπήζων. 'Ettrrάη iv Kr
βουλβντης κηληχών Αι' ύλ(j*o>r ψήφων.Έν
Άττιαη

" WW

«πι^^ών ΛΓ ΑΙιγίοχων ν'^1"»··

ñ.-χαί f*oίξεχέ&η Αίς,

To J.Q05 ¿Λοϋρψ*ψ

^ ÏÏ'tQniitï μόνος θκηοχικος
υποψήφιος, καό' δίων π3ν ttvftuàxnw mm«
lj*'">v iït'A?.{yu)V ψήφων. Ίΐχρη/iártnr μέίος χής Λιμενικής
'EjmçKvrifc
. *'Ρβ<ώς xni roß ΆΑκλφάχυν τοΡ Zavvelov KoaoMo/iríov, ΠρότΑοος «V rof
Συμβουλίου
'Αττικής.

Κατά διαη όρους έποχάς το ονομα της Νήσου διεψί'1
Ούτως έπι Βυζαντινών έκαλείτο Κυΰηρία
και.
'Από δε τοΰ 1.'>4(> άπαντώσιν οί εξής τύποι του ύν»
α ύ τ η ς : Κύ&ηρα,
Ο π 7 ιυ/ι, /¿ιί;)ο,
ί1''η(μ>,
JtΊΊΊcíu\
αΐ<·:ί(/>} Όιίο/Ί'^ο, Οι/Ι/ιβνΐηίη,

(..ν«/π'</ί και θ€>Ί(]ο.
Τούτων έ-εκράτησεν ό Ιταλικός
το τοπικόν « Τ α ι ρ ι γ ώ χ η ς » ,

0'αννι^Ο,·
αίααι,'

( Τ α ι ρ ϊ γ ο *

ΚΑΤΟΙΚΟΙ
ΟΙ κάτοικοι της Ν »ρου κατά την στατιπτικήν τοί
ανήρχοντο εις 13,269,
πλην των (ϊποδημουντών. Κ"1'
τοΰ 1801) άνήλθον εις 12,306,
καΐ κατά την τελευτ^ι
11)07 εις 13,102,
έκτος βεβαίως των αποδημο^ντα^'
ν ες ανέρχονται κατά τους θετικιοτέ.ρους υπολογισμούς ^
δέκα περίπου χιλιάδας ν ΙΙτοι έν συνόλο> οί δημόται ^
ρων ανέρχονται εΐ; είχοσιπέντε
περίπου χιλιάδας. 'IV
δημούντων οί πλείστοι ευρίσκονται έν Σμύρνη. Ιίεΐ(}ίί1|
'Αθήναις. Εισιν ομως και πολλοί αποκατεστημένοι ¿ν',
π τω, Αυστραλία, 'Αφρική και άλλαχου, περί ών κατω^1

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΝ

ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Ό Γεωγράφος Μηλιαράκης παρά πολλών άρχαί«'1
νεωτέρων ουγγραφέο)ν έρανισθεις πληροφορίας περί ττ|ί
γωγής των κατοίκων της Νήσου, γρά(ρει περί αυτών: ,
>Ή νήσος των Κυθήρων κατά τον μέσον αί.ώνα.
ήρημώθη και κατεστράφη έντελώς υπό των πειρατών
Τούρκων και μέγα μέρος των κατοίκων πολλάκις
αιχμαλωσίαν. Οί Ενετοί έκόμισαν πολλάκις είς τήν 1
κατοίκους Πολλοί δέ εκ της Λακωνίας και Κρήτης \
άλλων μερών κατήλθον ενταύθα, γενόμενο· κύριοι άδε^'
γαιών.
Μαρτυρεί δε τοίιτο ου μόνον τό οίκογενειάκόν, όνο|ΐ(ί
λών Κιθηρίων σύνηθες εν τ ή νήσφ, ως Κορωναϊος
(Κ^ι
Κυπριώτης

( Κ ύ π ρ ο ς ) Ζανχιώτης

(Ζάκυνθος)

Σάμιοί

μος και τά οικογενειακά επώνυμα είς -άκης και -έας !'
ρου νια την εκ Κρήτης και Λακωνίας καταγωγή ν, αλλά'"
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'ν°ματα των πλείστων χωρίων τής νήσου, <7τινα φερουσι την
κατάληξιν : -άνικα και. -άδικα, ώς και άλλαχον τη;
Κλάδος καΐ τά όποια οικούνται σήμερον υπό χωρικών ςρεδπώνυμον σχεδόν απάντων.
^
χωρία λ.χ. Άρωνιάδικα. Ζαγλανικιάνικα, Κομινιάνικα,
α ° Τ ρΐσιάνικα
Φριλιγκιάνικα, Βιαράδικα, Φατσάδικα, ΤριΜ ά ν ι κ α κ.τ.λ. οίκοΰνται ί π ό οΙκογενειών πολυπληθών ψε^ ' σ ώ ν τό έ π ώ ν υ μ ο ν Άρώνης,
σ τ $ίσιος,
Φριλΐγχος,
Βιάρος,

Ζαγλανίχης,
Κομινός,
ΚαΦαχσέας,
Τριψνλης
κλπ. Τό

^ρίον Καλοκαιρινές
οίκοΰσι χωρικοί φέροντας πάντες τό
*(,)νυμον Βλανχ-ής. Εις τινα δέ χωρία έχοντα τήν κατάληξιν
cog Καλησπεριάνικα, Σκουλ\άνικα δεν σώζονται παρά
() . 1ς °Ικοΰσι τά έπίθετα Καλησπέρης, Σκουλας, άλλά πιθανόν
π ρώτοι ο·κισταΙ ν* άνεχώρησαν, ή νά έξέλιπον ot έξ άρρεΥωνίας άπόγονοι αβτών, ή ήχμαλωτίσθησαν. Διότι at αΐχμ(χλ(οοίαι ή σ α ν συνεχείς έξηκολουθησαν δέ καΐ κατά τους τε6υ *αίους g t l χρόνους....»
'-Λς τ' άνωτέρω πολλά ήδΰνατό τις νά παρατηρήση, ών τό
° υ δαιότερον, δτι ύπάρχουν είς τά χωρία Καλισπεριάνικα
Σκουλιάνικα πολλοί φέροντες τό Ιπώνυμον ΣχοϋΧος
Καλισηέρης,
παρά τήν γνώμην του σοφοΰ Γεωγράφου.

^ΙΡΙΕΡΓΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

'ρ
lg ,
άρχιιοφυλαχι'ιψ τη< Νήσου ΰπάρχουσι κολλά χιρΐιργβ
^ ϊ» τούτων :
/),

ίμοϋ Δημητρίου Φανάρι. Νοταρίον τής άποοτολικής ¡¡¡ονοίας τής
*αί τής βασιλικής
ίξονοίας,
φ 'Q^ie αφττς:τ=.βΙς το 8νομα τοΡ ίνώς r f l f c ζωηρχικ^ς 7ριαΛο^- βίς την
> μί Μαλή* n<ft ngoaipoty
tVln *α<
Τής Κν{}ηρ{ας KayaMov.,
Μαί χαΰοίικόν
κονμέαον
rar ptokg Τζόοτζη ie Στάη
^ 0 '¿v aiuov τόπον ») TCη Πρβζίντβς όσαν »tat ά\#ντ*ς ra ήμπορή ra
>i(ti^n^Vetai ίνάμηθ00™
ίπλαμηροτάτης
ήμ&ν H^'fVfiäc τής Kvihjρίος
"4οης λογής
διχακοιιατος.
ώ Δημήτριος Φανάρης Νοτόριος τής βασιλικής
ίξοχνχας
V'a Hal ίκοπιάρισα άπό τό Αγοντέντικο χα/ιομίνω δια χήρος ¿//of
ο
n'*'lvo
Λιλή. (β,βλία
πρακτικών).

ι-:κ

viij^ ij^i:

ΔΙ ΤΥΣΔΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΕΠΤΑΚΟΣΙίΙΝ

ΕΤίΐί

( Χ ύ ν τ ο μ ο ς ¿Ιζιατόρησις )
Κατά την χατάχτησιν τής Κ ων/πολεως ΰπ& των Λ**
το 1204, άπεδόθησαν «{ς τους 'Ενετούς τά Κύθηρα ρ.ετ^
λοιπών νήσων τής Επτανήσου. Το 1'207 ή 'Ενετική W
νησις άδυνατοϋσα νά κατιχη ύtco την άμεσον κυριαρχία
τής τάς Νήσους, ένεκεν των μεγάλων δαπανών τ/,ς συν<!
σεως στόλων και στρατώ/ εν αύταΐς, συνήψε συμβόλαια ΐ
ευγενών Ενετών, «¿ς ους παρ?χώρησεν ώς φέουδα τάς ν'^
Κατά συνέπειαν τά Κύθηρα παρίχωρήΟησαν τ φ ΜάρΚψ,
νιέρη, όστις εγχατέστη ίν τ·/) Νήσφ ώς ΊΙγεμών αΰτ'Λί
τον τίτλον «Μαρκήσιος Κυθήρων». *Εν τούτοις, ώς δι*/
ριστης τής νήσου διεχρίνετο καί τις Ιάκωβος Βιάρος. J
φαίνεται νά ητο τοποτηρητης του Βενιέρου. Το πώς ή ^
εκυβερνλτο επί των ευγενών τούτων και το τί διεπρά/,"'
αυτή, δεν είναι τοΟ παρόντος. Μετά τινα ¿'τη, εν τούτοι^
1*209 δ μέγας Δούς Λικάριος, Έλλην στρατηγός, άφγ,ρ^,
Κύθηρα άπο τους Βενιέρους, έν ονόματι τής 'Ελληνικοί
τοκρχτορίας. Το δε 1301) h Αυτοκράτωρ Μιχαήλ ο 11^'
λογος παρέσχε την Νήσον εις τον εκ Μονεμβασίας Μονο^
νην (ή Λαιμονογιάννην και Εΰδαιμονυγιάννην).
Ένεκεν έπιγαμίας των οικογενειών Βενιίρη, καί Μονο^
νου, ό Βεριολα; Μονοϊωάννης παρεχώρησε την Νήσον ώς ^
εις τον δισΐγγονον τοϋ προρρηΟιντος Ιακώβου Βενιίρη, Μ^
Βενιίρην. Ούτως επανήλΟον τά Κύθηρα εις την κ α τ ο χ ή ,
Βεναρων. Ή οικογένεια ομως αϋτη είχεν εγκαταλείψω ί
Κύθηρα καί ά-οκατασταΟή εις Κρήτην.
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ΘΕΟΔΠΡΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
'Ιατρός Κγχριτος, ίπΐ μακρόν απον&Ληας ¡Ψ Εύρώκβ.
ΎηηρίτψΗν
»¿ν οτρατόν κχ'Λυχιμώχαχα διαχριΰκΐί
χαχά χβ trfv νχή ρ$α(αν *«ί χάς
'**<Ικχονς πβριοχάαας χής Πατρίδος,
χό 1882, 1886 κ α ι τό γ .T ölt μ ΟΥ
18Π7, ίξόχως Λράαας Mai ΧίμηΜς &ι' ix&ioMOY το?
Σχρατηγον
Q^fla τοΟ Ακων. Πβτροπονλάχη xal ¿σχάχως—μογος ανχύς Im τοΡ £ώναχός ιου—rop
reVt
Αρχηγοί)
Λ$αΛόχου ΚωνσχανχΙνον.
Άχιχώρηστ
f^Qotv χόν Βαΰμόν τοϋ Επιάτρον (Ταγμαχάρχον),
μη χ*ιο&ΐΐς να .ταροκΐς χας χΛξπς παρ' δλας χάς προοπα&ϊίας χής νχηρΐοίας
ίχτψώ<">c τλν ΛνΛυα. Έν Κν&ήροις ίξΐχκ&η
τρις Λ; ύηοψήψιος
Ρ<ονίτνχής,
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Οί εκ ττ.ς οικογενείας ταύτης ΒαρΟολομαϊοι, Νικόλ''
11ετοος Πενιέροι, κύριοι της νήσου Κυθήρων εν Κρήτ'/<
νςντες, διέταξαν τήν Κρητικών οίκογένειαν ΚααιμάϊΤ)\
τ^ικηση εις Κύθηρα,παραχωρήσαντες αυτή προνόμια
λειχν. Κατήλθαν λοιπόν οί Κασιμλται εις την Ντσον τ5|
χχι διετελουν ώς τοποτηρηταΐ των Πενιέρων. Α λ λ ά
Κρήτες επανέστησαν κατά των Ενετών, συμμετί")
ττς επαναστάσεως και οί Πενιέροι. "Ενεκεν τούτου
σαν έκπτωτοι των δικαιωμάτων το>ν επί των Κυθήρων» ι
ενός του Φραγκίσκου Βενιέρη, όστις μείνας πιστός ^
Ενετούς, διετήρησε τά δικαιώματά του καϊ έγένετο ι
κληρονομάς της Νήσου. Ούτο; άκληρος ών, κατέλιπ»
ριοττ,τα των Κυθήρων εις - τούς έν Ένετί^ συγγενείς
νιιρους. Τούτων 6 Βλάσιος Βενιέρης κατβλΟών εις την
ε κυριάρχησε ν αυτής πρώτος, εκ της τιλευταίας σειρ^
δυναστευτάντων εν αυτή Βενιέριδων.
Ή δυναστεία αΰτη των Βενιέριδων διήρκεσε μέχ?1
1530. Κατά το ετος έκεΐνο αί ιπιδρομαΐ εν τή Ν'/Ι^
Τούρκων, πειρατών ιδί^ε, κατέστησαν συχναι και τρόμε?*
Βενι έριδες μή δυνάμενοι νά ΰπερασπισθώσιν αυτήν, συν*ί
σαν μετά ττ.ς Ενετικής Δημοκρατίας, ¿πως αυτη ά νί '
τήν κυριαρχίαν της Νήσου, λαμβάνουσα ώς άντάλλαγΡ'
ήαισυ της επικαρπίας τών κτημάτων και τούς φόρο^
πολιτών. '11 Δημοκρατία εδέχθη και οϋτως εγκατέστΆ
στμως εν τή Νησφ ώς άμεσος Κυρίαρχος κατά το 1 530^
Έκτοτε διωρίζετο και 'Ενετός Προβλεπτής έν τή ΝήσΨ1
τ·.ς ύπήνετο εις τον της Κρήτης, Πλην ή κατάστασιί '
δίν ίτηρήΟη επί πολύ, μεγάλης συμφοράς έπβλΟούσηί \
τών Κυθήρων: Κατά το 1538 ί φοβερός ΤοΟρκος ΝαΜ
Βαρβαρώσας, κ,αταπλεύσας εις Κύθηρα, κατέστρεψε τον ^
Δημητριον (1 Ιλλ/,ο^ωραν), αίχμαλωτίσας πάντας σ/εδ&ν
κατοίκους τούτου.
|
Τοτε οί λοιποί ΚυΟήριοι φοβηθέντες, διεσπάρησαν
ττάντες, εις Μεσσηνίαν, Λακωνίαν και Κρήτην. "Εμεινεν (>{
έρημος σχεδόν ή Νήσος μ«χ?<· τοΟ 1540. Τότε ή Μονεμ^
πε;·.ϊπεσεν εις χείρας τών Τούρκων, ή δε Ηενετία διέταζε
Μονεμβασιώτα^ ν'άπέλΟωσιν εις Κύθηρα, ίνα μή πέσω^
χείρας τών ¡ιαρυάρων. Το γεγονός τούτο εξιστορεί έπιστολ'1

Μητροπολίτου Μονεμβασίας Μητοοφάνους, περιέχουσα
τ<*
" κα<ι Μ·ή ^λουαα ή Γαληνότατη
^ ^ t t παραχωρήσαι Ύμας (τους Μονιμβασιώτας) και δονι^Οβάρων ποιήσαι, παρεχώρησε μεν του λαβείν Ικείνον tov
}ι/°.ν
πόλεις οίίτω κενός, ήμαίς δέ «Ίπαντας εις Κύθηρα
|ν ' ^ ε ν έπαναξε
ιν καΐ μετοικήαειν». Έκ τούτου και έκ τής
(ι ' *^πακτφ νίκης των Χριστιανών κατά τών Τούρκων, άναJ| {Ρ^Λντες οί ΚυΘήριοι, επανήλθον άθρόοι εις την Νήσον καΐ
τ ω ν ζήτησαν νά κανονισθή ή εγχώριος Κυβέονη^ότε ή 'Ενετική Γερουσία διά διατάγματος τής
Ίου, ,Γ
1597.
διέταξε τον προβλιπτήν Κρήτης Λουκλν Μι. "Ίν νά κανονίση τά τών Κυθήρων. Ούτο$ δ$ δια διατάγμα^ του τ ής 27 Δ)βρίου ιδίου· Ιτους εγκαθίδρυσε το σώμα τών
¿TW&Y ¿ν τη Νήσψ. Το σώμα τοΟτο ανεδείκνυε τάς τε Δηάρχάς τής Νήσου. Δυστυχώς οί
fjf ;*<*ς και τάς Δικαστικάς
¿t Ιι Ύ βν ίΐς συγκεντρώσαντες εις χεΓοάς των π*σαν έξουσίαν,
, τ Ρ«πησαν εις διαφόρους αυθαιρεσίας και καταχρήσεις, ών
), Ι ν εξερράγη κ α τ ' αυτών στάσις ύπο τών πολιτών (Ποποκαι των χωρικων.
? επεμβάσει τότε του τε Πρ'.βλεπτού τ·?; Νήσου Σεβαr
ν.*1*νοδ Μαλιπιέρη και του τής Κρήτης Γενικού τοιούτου Δα"Γ|' 'Ιενιέρη, προελήφθησαν μεγάλα κακά, 'Λλλά τά δικαιώ,τ<>· τών Ευγενών περιωρίσθησαν μεγάλως, και μάλιστα κατά
.
δπότε ή συμπολιτεία του Ά γ . Μάρκου (Ένετίας)
^ 'τειλε* είς Έπτάνησον δύο Πατρικίους, οίτινες πολλάς
! ^βρί α ς παρεχώρησαν εις ' τούς 'Επτανησίους. 'Λλλά και
lv
ευγενείς είχον άρκετήν έξουσίαν και πολλάς διέπρχτ5< ' ατα χρήσεις, ών ένεκεν εξερράγη γενική έν Επτανήσιο
κατ' αυτών ύπο τών Δημοτών (Ποπολάνων), ήτις άλ,Voc ι σ χ«ν αποτελέσματα, ιδίως εν Ζακύνθω και Κεφαλληνία,
^ν τούτοις ή Ενετική Δημοκρατία διεξήγαγε πολέμους
Tr ' V
Όθωμανικήν Αΰτοκρατορίαν, ιδία εν Κρήττ·, ήτις
1 ^«ριήλθεν εις χείρας τών Τούρκων το 1699. Τότε τά Κύ^Ρ* υπήχθησαν ύπο τών Ενετών διοικητικώς εις την ΚέρΚατ' έκείνην την έποχήν έσχηματίσθησαν οί ποώτοι
τών Εθελοντών 'Επτανησίων, οντινες έπολέμουν μετά
Ενετών
τούτων,ειςάποτελούμενος
διάφορα σημεία
κατάτής
τά Επικρατείας.
ύπο Κυθηρίων,
Εις τών
ύπο

τόν Ένετον δι Ηάλβην, ΰπεατήριξε γενναίως τθ 1
Μεθώνης το Π I 5. Ά λ λ ' ενεκεν των πολΐμων τ'1
λυον μεγάλως ai δυνάμεις ττ,ς Δημοκρατίας, '/)
των Ντ,σων περιήλθαν εις τοιούτον ελεεινον σημεί^
γδαίως τ,δη αϊ διάφοροι πόλεις κατελαμ^άνοντυ ύιί°
κων. 'Γτ,ν τύχτ,ν ταύτην δεν διέφυγον και τά ΚύΟϊΐ;
ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ
Το 1 » l o ο Καπεταν-ΙΙασάς κυριεύσας πολλά*
πόλεις κατεχόμενα; υπό τών Ε ν ε τ ώ ν , έπήρχετο μ^
στόλου κατά τών Κυθήρων.
Ό προβλεπτής αυτών Ιίαστιανός Μάρκελλος
αμύνης, όλως όμως ανεπαρκή και ανίσχυρα, Οι
πικρά ν έχοντες πεΐραν τών απειλουμένων δοκιμ«"1'
ταράχΟησαν. Το πλείστον τότε του λαοΰ εκηρύχί)ΐ|
συνίΐηκολογίας μετά τών Τούρκων. Έ κ τούτου Etft
ρεσις τών κατοίκων, διότι πολλοί εκηρύχθησαν ύπέΐ 1 '
της αμύνης. Κατιδόντες όμως και ούτοι τό πιívt»1
και αδύνατον τής αντιστάσεως, παρητήθησαν τών σχ^
Τότε εστάλη πρεσβεία άποτελεσΜείσα εκ τών Ν· ;
Ί ω . —τάη. 1. Καλωνά, Ά ν . Δαρμάρου, Ί ω . Μ^'
του πρωτοσυγγελου Α. Δαρμάρου, (άντιλι γουσών
νειών Καλούτση και Ααζαρέτη), προς τον εν Μεθώ*1'
μένοντα Καπετάν ΙΤασάν, και συνεφωνήί)η νά καί(ί'
Νήσος είρηνικώς υπό τους εξής όρους :
α ) 'Ασφάλεια ζωής, τιμής και περιουσίας,
β ) Νά δ ι ατελή ή Νήσος υποτελής »μόρου τώ
γ ) Νά κατακρημνισθή τό τείχος του Καψαλίου.
Του Καπετάν-Πασά υποσ/εΟεντος τήν ακριβή τήΟ1'
όρων τούτων, κατεπλευσεν είς Καψάλιον ή έλαφρίΐ |ιί,'|
Τούρκων, ής ο Ναύαρχος ¿ζήτησε τήν παράδοσιν til1»,
κής φρουράς. Ό φρούραρχος βλέπων τό ανώφελες ν
στάσεως, έδέχΟί) συνθηκολόγησιν, και) 1 ή ν τω έπετρ'1^
πελιΐΐ) μετά τών υπ'αύτόν ένοπλος και μέ άναπεπτα|ΐ^
Σημαίαν του. Ό Τούρκος Ναύαρχος έτήρησε τήν tMj
του χορηγήαας μάλιστα τή οικογενεία Αεβούνη ά0ι'ι
ως πρωτοστατήσασαν είς τήν είρηνικήν κατάληψιν τήί

Ο"
^ ^τω χά Κύθηρα κατελήφθησαν υπό τών Τούρκων. υ φ ' ο ν ;
έμειναν τριετίαν περίπου.
ι
ΤΑ ΚΥΟΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΘΤΣ ΥΓΙΟ ΤΟΥΣ ΕΝΕΤΟΎΣ
'Λ

1

7Γ°

>
' 'β
%ως τών Κυθήρων ύπο τών Τοΰρχών,
0·" ν ί τ ^ Ναύαρχος ΓΙιζάνης δ$ν επαυε παρενοχλών αυτούς.
_ ^(ο την 19ην Ιουλίου του 171 (ι συνεκρότησε ναυμαχίαν
Κυθήρων και 'Ελαφονησίου.μκτά τών Τούρκων καί ένί^
αυτούς. Ό τουρκικές στόλος έτράπη τότε προς τά Δαρ^ , λία. Είς έπίμετρον οί Τούρκοι κατεστρέφοντο έν Κερκύ:*
^ α , ν < χ τ ο ς του Ά γ . Σπυρίδωνος οφθαλμοφανούς.
ι *λος κατά τάς άρχάς του 1718, ύ τούρκικος στόλος ύπο
'^*πετάν-Σουλειμάν-Κότσιαν έπ»ψχετο κατά της Έ π τ α .
Ό τών 'Ενετών ναύαρχος Διέδος πληροφορηθείς τοϋτο,
πλευσεν έκ Κερκύρας άγων πολυάριθμον στόλον. Συναντήτον τουρκικον παρά τά Κύθηρα τον κατεναυμάχησε και
/ Τ(0 κατέλαβε την Νήσον, και το Σήμα του 'Αγίου Μάρκου
και αύΟυς επί τών επάλξεων τών φρουρίων,
'ότε υπεγράφη ή έν ΙΙασαρόβιτς συνθήκη της ' ϊ ί η ς 'Ιουλίου
»
ην τά Κύθηρα και τά 'Αντικύθηρα άπεδίδοντο είς
Ενετούς. .II Υ ψ η λ ή ΙΙύλη ήγγυήθη νά μη παρενοχληείς το έξης αί νήσοι ύπο τών πειρατών.
Αλλ' οί ΚυΟήριοι ως και οί λοιποί Επτανήσιοι, πολλά
^τησαν
τά δεινά επί τής έξαχρειωθείσης τέλεον Ένετικτς
^ΐΓ)ι*ησεως. ΙΙλην καί ή κυριαρχία τής α Γαληνότατης η έκείΖ1* Δημοκρατίας δεν έπέπρωτο νά διατηρηθη έπί πολύ είς τάς
Ν'ίσους.
ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΑΑΟΥΣ
^ , ' Ι αλλία διεξήγαγε μακρούς καί πεισματώδεις πολέμους
την Ένετίαν, ο'.'τινες έπί τέλους έπέφερον την πτώσιν
βαθμηδόν καταλαμβανομένων
:νομένων τών κτήσεων της. Ούτω
"0 Επτάνησος κατελήφθη ι ύπο τών Γάλλων, κατά
τον Αύκα
Γ'^ΐτον δε του 1797 έπί τών ΚυΟηραικών φρουρίων άνεπετάσθτ
' Όμοκρατικη σημαία τής Γαλλίας, καταλυΟείσης δριστιχώς
τής ενετικής κυριαρχίας έπί τής Νήσου καί έν γένει ττς
^ταννήσου, ήτις διήρκεσε πεντακόσια σ^εδ:ν ετη. Το αυτό

u
ετος κατά τον Όκτώβριον, υπεγράφη ή εν ΚαμΛΟ'ί
6η*η περί ενώσεως των 'Ιονίων νήσων μετά της ί®
Κύθηρα τότε υπήχθησαν εις τον άκοκληΟέντα Νθ(ιύ|
γα ίο ν ΙΙελάγους» άποτελεσΟέντα δ' εκ των νήσων
Κυθήρων, —τροφάδων καο Δραγομέστρου και ταχΟί^
Νομάρχην Σ. Ρουλιέρ, Τότε έφυτεύΟη εις τάς
^
πλατείας το «-Δένδρον της Έλευι^ερίας» των Γά^ι
τά χείλη ολων έφέροντο αί ίεραί λέξεις «'ΕλευθεΟ1"
Αδελφότης». Αί διακρίσεις κατηογήΟησαν και
(Άρχοντες) συνιυ^ύμουν και συνέτρωγον δημοσία f
αστών (ΙΙοπολάνων) και χωρικών. 'Ο Γάλλος
δωκεν εγκύκλιον, δι' ής διεκήρυττεν οτι ή Γαλν*
τεύει τάς Νήσους «προάγουσα αΰτάς, έν νομίμψ
διαχειρίσει, μιΐλλον ΙλευΟερίως, αναλόγως του «tü)Vi
oí ΚυΦήριοι ενόμιζον οτι άνέτειλον δι" αυτούς ήμέρ^
τικής ελευθερίας. 'Αλλ' ή κατάστασις αΰτη δεν
πολύ.
ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΡΠΣΣΟ-ΤΟΥΡΚΟ1
Εναντίον της Γαλλίας και του κατακτητικού
πάρτου έργου, συνησπίσΟησαν ή Ρωσσία μετά της Τουί'
Α γ γ λ ί α ς . Μικρόν μετά την κατάκτησιν τών
τών Γάλλων, ó ηνωμένος στόλος τών I'ωσσοτούρκων·»
κ α τ ' αυτών. Ό ναύαρχος τούτου Οΰζακώφ άπι<»^
τους ΚυΟηρίοος επιστολήν λέγουσαν πλην άλλων: «
ρο; Κυρίαρχος και ή ' Υ ψ η λ ή Πΰλη, ύπο ί>είου ζήλ^
μενοι προσφερουσι προς τους ΚυΟηρίους τό ισχνί'^
υποστήριγμα too στρατού καΐ του στόλου, ίνα έλε^1'
οιν αίαους έκ του απίστου Εθνους τών Γάλλων».
νως διεβιβάζετο αύτοίς και παραινετική εγκύκλιος,
μενικοϋ Πατριάρχου, του κατόπιν ίερομάρτυρος I
εθνομάρτυρος Γρηγορίου του Ε' έχουσα οΰτω : '
j Γρηγόριος, ελέω ΘεοΟ Αρχιεπίσκοπος Κων)Λ^
Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης.
Ευλαβέστατοι Κληρικοί και τιμιώτατοι πρόκριτοι [
ποί άπαςάπαντες ευλογημένοι χριστιανοί της νήσου '
τέκνα εν Κυρίω αγαπητά της ημών Μετριότητος, Ί

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α ΚΟΝΤΟΛΕΠΝ
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v*ftQ<oTFQcov Mai ¿γπριτωτίρων
Wifl*
jtag' i}fitv i*tariffiom>r
Ά* η? "ι^άκτωρ rί)ς Ιατρικής fit τον βαΟμόν ¿tgtota το ISM. Aitir'^tjf(l0)r'Otx0s
βοηθός toD *Αρ?τamtov «ίπο r«.P 7W/-/W4
'Jrre<i TKf'"c (>πάιρογος τής Kvf>rQVt)ar<t>; tic 'Eonrytav Λη^ι rrrlrio.tr«
ιΊς την Αιάοη/ιον χπρονργι κι)ν Κλινική* τ ο Γ Btvshau «V
;·<>ν ν Ifngialoις.
ΈΆίοχίφϋη
και ΐ'πηρίτtjorv r/jf τός .vfpiq t}ftot\
^S t0'rS
Λονϋίνον. *EnavrX0(oY r({ \4&ήνα{ Λιωρι'οΡη
ΈπιμτΙη"lt>,l ' Λρκιαinfov NoaciKi^itlor, ίπαίίως
ri)ς ί.Ίίοτημονικής
at τοΡ
Κ(ΐι imnrriitafmc.

ύμϊν χα· ειρήνη και "Ελεος παρά ΗεοΟ Κυρίου ΙΙαντοΧ?1
παρ' ύ|χών δε
ευλογία και συγχώρησις.
Ό πονηρός και άρχίκακος όφις, άφού δολίως έπλ«^
άνβρωπότητα με πολυειδείς άπάτας και τρόπους, δι*
σύρη εις την άπώλειαν, τελευταϊον είς τους εσχάτου;',
αιώνας, επινοήσας το γένος των Γάλλων δεκτικώτερον{
νηρίας, εχυσεν «ις *άς ψυχάς αυτών δαψιλώς τον ¿¿ν ή
<ττασίας από του θβοΰ και τούς ερριψεν εις παντελή
καΐ άσέβειαν...»
'Εξιστορεί κατόπιν την ιν Γαλλίφ Πασιλοκτονίαν
προόδους του Ηοναπάρτου, τ/,ν κήρυξιν κατά τούτοι
λέμου υπό της Τουρκίας διά ττ,ν κατοχην τής Λιγύ^ 1
προς τοϋτο συμμαχίβν της Ι'ωσσίας και 'Αγγλίας
αγγιλει ό τ ι : «... ή ΌΟωμανορρωσικοβρετανική
χεται είς την Νήσον. δχι κατ* αύτής άλλα μάλλον δ ^ ί '
στηρίξΐ) αΐ'την βίς την άληΟή ΙλευΟερίαν...» Μετά
άλλα προτριπειβ. . νά έκδιώξητε ιΐπό την Νήσον ι'ΐ^
άποστάτας του θεοΰ και ύπουλους τυράννους της άνΜ'
τος Γάλλους, και νά συναγωνισίίήτε καΐ ύμείς μέ ί0'
μαχοΰσας δυνάμεις προς άφανισμόν αυτών...» Και ^
«ΙΙληροφοροΰμεν δέ υμάς δτι ϋέλεται εχει κάθε πλη^'
εις το νά έκλεξητε δποιον τρόπον διοικήσεως ι')ελ#
ταΰτα μεν ευχετικώς. Ή δέ του θεοΰ χάρις καΐ ή ^
Μετριότητος ήμών εΐΐ] μετά πάντων ημών. Αμήν.
Έ ν μην ι -επτεμβρίιι) Ίνδικτιώνος Π' 1798.
Ή εγκύκλιος αύτη του ΙΙατριάρχου, περιήλΟεν «ι$|
του επισκόπου Κυθήρων 'Ανθίμου Λεβούνη, όστις την ^
εις τόν Γ άλλον φρούραρχον Μισσέλ. Ούτος άμέσως ¿ξέδω^'
ρυ;ιν πρός τους ΚυΟηρίους καλών αυτούς εις α ν τ ί σ τ ^
τών ετερχυμένων."Οντως, ολίγο·.. τίνες προσήλΟον εις
ραρχον και κατετάγησαν εις τον Γραικοιταλικον λόχ'''
υπηρετεί ώς άζιωματικός και ί ΚυΟήριος Σερέτης. $
εκευάσΟησαν λοιπόν είς άμυναν, ο δϊ δεκανεύς Σεβαλι*
σκεύασεν όχυρώματα είς τον λιμένα Καψαλίου και
τησεν επτά τηλεβόλα. Ό φρούραρχος Μισσελ μ.ετά
τιωτών έκλείσΟη είς το φρούριον. Την επαύριον 1 Γ»ην 1
πτεμβρϊου, β Γωσσοτουρκικός στόλος ενεφανίσθη προ 1
ναλίου. Ή άνδρεία τών Γάλλων ηνάγκασε τον Γώσ0°ν
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•;iV v άνοίξγ) πυρ ραγδαίον κατά τοΟ φρουρίου εκ Οαλάίσης και
τ*?, άποβιβάσας εις διάφορα σημεία πολλά τηλεβόλα.
, 1 ξ τ ά κανονιοβολισμών τριών ώοών, το φρούριον επαΟε σοβαρά
και ή επί πλέον άντίστασις του μικροσκοπικοί στρατί Κατέστη άνωφ»λής. Τοτε b φρούραρχος Μισσελ άπέστειλ$
^ ^ζιωματικον Σερέτην προς τον Οΰ^ακώφ και διβπρχγμαr ' J 'Ί μετ' αΰτοϋ την παράδοσιν του φρουρίου, ύπο ορούς έςα/•όζοντας την τιμήν και την ζωην τών αιχμαλώτων και
J'^'rioτβίαν διά τους λαβόντας μέρος μετά τών Γάλλων ΚυΟη^ συνθήκη φέρει την χρονολογίαν: « Έν ΚυΟήροις την
^ Τρυγητού 1 7 ί»8 ».
^./«τόπιν υπεγράφη εν Κωνσταντινουπόλει την "21 Μα.τίου
lJ J ^Η(>0 ή περί πολιτικής υπάρξεως τής 'Επτανήσου συνες άρθρων 19, διωργανώΟησαν δέ Stat αί Πολιτικά· και
,'^-'τικαΙ άρχαι εν τοις Νήσοις και ετάχθησαν αύται ύπί;
,/lV ^ σ τ α σ ί α ν Τουρκίας και Ρωσσίας. Ο·' στρατοί τότε και
τών δύο τούτων δυνάμεων, σχεδόν άπεσύρΟησαν ε* τών

^ £ν τη ΙΙόλίΐ εκ τών τής πρώτης τάςεως. Και το κακόν
^έβαινε πολύ μεγαλείτερον, άνευ τής επεμβάσεως του δη.
^ ' ^ τ α τ ο υ άρχοντος Εμμανουήλ Καλούτση. Ούτος χαίρων
''Ρ*».αν την εμπιστοσύνην τών άστών (civili^ και τών δη(popolo) κατήρτισε προσωρινον όογανισμον ττεοι διοικαι διώρισε χωρικούς δικαστάς, οϋτινες έδίκαζον εν
και «ί»πο την Κουτσουπεαν».
(j
Αναρχία εν τή Νήσφ διήρκεσε μέχρι τής εις αύτην άπο,»„
του Κεφαλλήνος Ευσταθίου Μετας* μετά δυνάμεως
^•τκ,,τικής, '"'στις αύστυρώς εργασθείς συνέστησε Κυβέρνητ ά νόμιμα τής 'Επτανησίου Πολιτείας. Μετά μικρόν
ν!
'' ·σΟη και ή Σημαία τής Πολιτείας ώς έςής : Έπί εδά· , ( ^ α ν ί ο υ ) κυανοΟ ετέθη h Λέων τού'Αγ. Μά:κου, πτερωτός
*Ρ*τών Εΰαγγέλιον κλειστόν, πέρις δε αυτού έπτά λογχαι
* >βολον τών επτά νήσων. 'Ε* τώ οοουίίω ΚυΟηοων άνεπε• Otijfj. . ,
'
' 'λ 1 '
*
υ
• tJi 4 πο τού επισκόπου Άνθιμου Λ·βούνη χαιρετιΟείσα δι*
κ *νονιοβολισμών υπό τουρκικού ναυλοχούντος εις Κα• ·Μον,

ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΕΚ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΓΑΛΛΟΥ*
,1

Έ ν τούτοι; ό Μέγας Ναπολέων ¿κυριαρχεί της Κύρώ^Ι;
Και καθ* ον χρόνοναί ΡωσσοτουρκικαΙ σχέσεις ήσαν λίαν <Μ
μαλοι και έν ταΐς Νήσοις έπεκράτουν μάλλον οί Ρώσσοί»)
Μέ^ας ¿κείνος Αυτοκράτωρ τών Γάλλων, καταστρέψας
Αυστριακοί«; έν Άουστρελιτς και τοίις ΙΙρώσσους έν
άντήλλασεν άσπασμόν εΙρήνης μετά του Αύτοκράτρος ^
Ρωσσιών 'Αλεξάνδρου, παρ* ου επιμόνως άπήτησε την Έίίη
« ί σ ο ν , ως λίαν χρήσιμον είς τά μεγαλεπίβολα σχέδια t(,t
Ό Ρώσσος εξ άνάγκης έδέχί)η καΐ οίίτω κατ' Αυγουστον ν
1807 τά Κύθηρα και ή λοιπή Επτάνησος κατελήφθησαν ^
τών Γάλλων, Αποχωρησάντων είρηνικώς τών Ι ' ώ σ σ ω ν . Ό ^
ναπάρχης έξέδωκε τότε διάταγμα έν Φοντεν.εβλψ τήν 10 ^
εμβρίου 1807, δι* οί' Ρ.χορηγεΙτο πολίνκυμα είς τάς νή^ 1
of·χ» πολί; φιλελευΟερον.
ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΥΠΟ Τ Ο Υ Ι ΑΓΓΛΟΥΣ
Και ή νέα δμως αυτη κατοχή της Νήσου υπό τών Γάλλ1'
δεν διήρκεσε πολΰ. Διότι μετά διετίαν έξερράγη Ά γ γ λ ο Γ^ί
λικος πόλεμος, όστις έ'σχεν ώς αποτέλεσμα, πλήν άλλο>ν,
τήν κατάληψιν τών Κυθήρων υπό τών νΑγγλο>ν.
Τήν κατάληψιν ώς έξης αφηγείται δν άνεκδότψ χρον1*1
ύ Ιερομόναχος Γρηγόριος

Αογο&έ\ης.

^ <1800 Σεπτεμβρίου 27, ήμερα Δευτέρα.Ήλθαν άπέξ^
το Καστέλι του Αυλέμονος δυο ψρεγάδες Ίγγλέζικες καΐ &&·
σαν πόλεμον μέ τους Φραντζέζους δπου τό εξουσίαζαν Ρ
τήν ιδίαν ήμέραν τό έπατρονάρισαν καΐ τό ¿κυρίευσαν ^
περιπλέον τό νέον Ιναστελάκι οπού είχαν κάμει οί Φραντζή
από πέραν του άλλου δια φυλαξιν του ΙΙόρτου, τό εγκρεμέ
εκ θεμελίων μέ ταΐς κανονιαίς.
>Εί; τά; 28 του Ιδίου ήμέραν Τρίτην έβγαλαν
άπο τήν Βουρλιάν ε ΐ ; τήν στεργίά καΐ τά έφεραν μέ dQ®'
πάδ*; είς τόν Τράχηλα άπέναντι είς τό Κάστρο, καΐ εκ^Κ
μετερίζι και τήν Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου έδωκαν φρι**'
πόλεμον οί Ίγγλέζοι από τόν Τράχηλα καΐ ΓΤαλαμήδα. ^

f¡'

^ραντζέζο ι τό βράδυ είς τύ σουρούπωμα, ¿βάρεσαν κανόνια
Jo Κάστρο κάτω εις την χώραν καΐ ξεχωριστά είς τό σπήτι
, Αρχιερκως κυρίου Α ν θ ί μ ο υ Λεβοΰνη και ¡-σκότωσαν τό
"0 Μπενέτο Λεβουνάκη εως έτών 20 και μια κοπέλλα όνόt l Λιαμάντα, όπου την είχε δουλε\»τρα και £να δούλο όνό·
t
•I l Βασίλη (αυτός δ μ ως έΐησε). Τήν ιδίαν νύκτα ερριίαν οί
'ννλέζοι είς τό Κάστρο γρανέτες δμως ζημίαν δεν έκαμαν.
< ; Τήν Πεμπτην 20 Σεπτεμβρίου έπαράθωσε τό Κάστρο και
^ ρ ί ε υ σ α ν οί Ίγγλέζοι καί οσοι ευρισκότανε δια φύλαξιν
^¡¡Κάστρου Φραντζέζοι καί Ρώσσοι(;) τους έμπαρκάρισαν
'•ς είς ta καράβια ώς Ίγγλεζους».
¡
, τοι~ άνο>τίρω χρονικού έξάγεται οτι οΐ Κ ύ π ρ ι ο ι καί
·,ίι(»κτως oí χιοραΐται συνίπραττον μετά ^ών "Αγγλων, προς
^u,)QÍav δ' αυτών οί Γάλλοι Εστρεψαν κατά της πόλεως τό
J * , ο ν τηλεβόλίον του Φρουρίου.
" τ ω λοιπόν τά Κύθηρα κατελήψθσαν υπό των "Αγγλων,
''^ληροΐ δε την περί της καταλήψεως ταύτης άφήγησιν ο
Ίωάν. Μικέλης έν τη περί της Νήσου ίστορίςι αυτού
0

"Κατά το 1809 Στόλρς αγγλικός με στρατεύματα και ύπο
^Όγίαν του ταγματάρχου Καρόλου Κόρκου, έστάλΟη εν*t καί έςουσιάσαντες οί ζγγλοι διά μάχης καί συνθήκης
^^ ?PriUpiovf εξίοταν τους Γάλλους. ΛιωρίσΟη δε φρούραρχος κα:
>.>Τ'"7ΐτγι* ^ '^Vp^í 'Γοδοφέλδος ό'ι 'ολίγον καιρόν, και άντε.JffO διά του Καρόλου Μακαλιστέοου.
t jV τούτω ή Νήσος Κύθηρα ύποταχΟείσα eí; rry \\γγλικην
εξηκολούΟησε διοικούμενη παρά των ιδίων της άρχόνων, ΰπο την προστασιαν ομως ενος διοικητού *Αγπ ί Ρ'
•ρ ? 1 σ τ α τ ' ^ ν τ 0 ( *
καί ευταξίας αύττς.
ιζ,
ί^Ι ί εγένετο συνελευσις συνθεμένη aro τους πρεή ^ των άρχικωτέρων δυνάμεων της Ευρώπης έν y¡ άπεοασί^ *Ήνως ort αί προρρηΟείσαι επτά Ίονικαί νήσοι. αί συνά^pC**
^ ο ν ι κ ^ ν Άριστοκρατίαν, νά μείνωσιν ύπο την
''*Τ(.αν της Πρεττανίας, διορίζοντας επ' αΰτάς ίνα Λόρδον
^ Ι Α , ' τ η ν , έπαγρυπνοϋντα ε»ς την εΰταςίαν καί άγαΟτ,ν πρόοvz διαμενωσι είς τά έν αύταΐς φρούρια ύπο ττ,ν φυλ
•|V(" ,ν ^γγλικών στρατευμάτων και νά μτ,ν εχωσι ιδίους προ» ϊΐς τάς ςένας αΰλάς, αλλά νά προστατεύωνται άπο τους

•» - j ¡ A./.JJ!, ν*αραστατας. "< )Oev εν erei
Ηρεττανιχτ, aùXr, έξαπεστειλεν εις τάς* Ιονίους Νήσονί
fiÄv Μαιτλάδον Μίγαν Άρμοστην, ίνα επιστατ/ί et^
vicjACv τής Πολιτικής Διοικήσεως και διατηρήσεως *
ξίας και ευνομίας αυτών. Όθεν και η νήσος Τσερίγ0'
"λουθεΐ ύττο ττ,ν ταύττ,ν των χροστασίαν, ιπιστατου|λί νΐ
λον τοΐροτΥΐργ;τήν)).
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙ*
ΕΝ ΚΤΘΗΡΟΙΣ
Μετά rmi txt¡ Ιν toi ηοις Ιξερράγη ή 'Ελληνική
oí
Κνάήρ 104 ώς όμύφνλοι
Να! δμό&ρηοχοι χών Μ'
των ουνεχινή&ηοαν οφόδρα. Ήρξατο τότε ¿v τfj Νήθ (Ρ
*ρός βοή&ειαν t&p ίγγύς Μωραϊχών,
χαϊ χαταρχιομ^
χος 0>*λονχών. 'Αλλ' ή φιλελεύθερος (!) 'Αγγλία,
*
xaió? δμ/ια χήν κίνηοιν ίκείνην
χαϊ Ελαβε μέτρα Jtß"
οταλή* αύτής. Τά μέιρα ταύτα ϊνεχα διαφόρων iveQf^.
ηράξιων
χών Κνύηρίων,
χολμηαάνχων δ,χ ι χοΐς
αΐο&ημα και ό ιχαχριωχιαμός, μετεβλήϋηοαν είς άληΗ
κραχίαν, άγρίως χα! ώμώς ¿ναοκηάειοαν υπό χών "Äff
Αιεδοαμαχίαάηααν
χόχε φρικώδεις οχηναί ίν xfl Νήο^
άνάμνηαις ζωηρά διασώζεται
διά ιής παραδόοεως
¿~ΐ0χ0ρη&ή009χαι άλλαχο0.
Ά λ λ ' ή 'Ελληνική ind^
Ι&ριάμβεναε mai ή "Ελλάς άνέατη èx

*oö τάφου χτ}ς *
αύχής χαϊ άηεχέλεοε Κράτος Ιλεύ&ερον. Kai Κκχοιε or
t¿>» 'Εηχανηοίων χα! έηομέτ ως χών Κνϋηρίων, lot
καχα χής 'Αγγλικής ηροοχαοίας χαϊ 7χρός χην lüvinty 1
dnoxaxáotaoiv. Μετά ηολλάς φάοεις χ ου Έπχανηοιαχον ^
ηρος χήν ηεπολιτιομένην Προαχάχιδα (;) άνεφάνη χέλος ^
ΟΜΟΟχισμός είς τός τάζεις χοΟ όποίου πολλοί γενναία* <
odt¡oav, ηολλονς ύηοοχάνχες διωγμούς Κυ&ήριυι, ¿ν
χηγα>νίσχανν ol άκραιφνεΐς ¿κείνοι ηαχριώναι, Κοομ^
>άοετοςχ ϊεώρ. λΐόρμορης κα\ λοιηοί, 'Eni χέλονς <5¿ 0
νες χών Ριζοαηαοχών iv χε χ fj Ίονίφ Bovif) χα! Ιχτδς ^
έχϊοιάμβευοαν και <1ηεφαοίο&η ή άηόδωοις ι ώ ν έτττά &ν}> α>'
ιού Ιονίου εις t^y Μητέρα 'Ελλάδα, ήχις χα! Ιπρ

ΙΗ)Ι ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
^Χριτος παρ' ήμΤν Ιατρός, ΛίρματνΜγος'ΣνφώοΜγος
χ. Γ.
,ς· ^'»αιΛκνΟη ¿ν τ/} ΜΐβίπΙαχφ ΕναγγκΙιχη ΣχοΙη ι*); Σμνρνη;
'/(|
ίνβγρόφη
βίς την
Ιΐ'^'"^ "Χολην τοΓ> Έ&νιχοϋ
^

\) *'*1α*ημίου. Τό ]89β προο1/

η Η0»ί
της
^"^βαφι^ης
¡¡Ι,, Τοβ ¿κιμνήοιον
Ί*>Αν*ου,

^¡¡¡11> * η1 ^βοηθός
,.

ίγχιιριτιχχ)ς
'Ανατομίας,
Καΰηγητοΰ
ΐν Μ ίχος

Νοαοχομβίον,

ί'ι,0 >0υ
^ '

το£> α ύ τ ο ΰ

τοΡ Σν

Λιιν&ν-

Εα&ηγη -

Λβκίμβριον τοΡ
παμχ/>ηφβι άρίστοΰ-

*

Μκιην με τόν βαϋμόν
Αριστα, ΕνΟν;
άμέσω;
Ι^1α&τ) ίοωτεριχός βοηθός τοΡ
¡ ^ Ι ο ν
τών
ΣνψιΙώιχών
Ι'1}!'
νοσημάτων, ντχό
I ¡ι ^ι*ύϋχινοιν τών χαθηγητ&ν
ι
Ίθ)άννοχ>, Εχ<αγ. ΚαΧιονμ,*"* Λ. Κατκρινοηονλον, Λ/αι]η"ηη( τοιούτος μέχρι τοΡ. 7.902
ί
$1ς Κύθηρα χά~
1
άπϋκνοϋντος πατρός του.
¡1 "Χ(ι Κν ίτος Αν*χώρηαΐΥ ΐΐς
1
τβλκιοηοιηϋβΐς *1ς τόν
ή °ν τών Σνφιλώιχών
χαι
νοαημάτων *<ς τάς
ν

;

χλάδον του ΡουτηίίΓ,
8ηΙ)θΐΐΓαηι1,1?Γθος κΑ.
*ατ<ίπ,ν ήαχοΙήΟη

ΑιααημοτΛρας Σχ<φιλιδιο·

ΓΕΩΡΓ ΦΠΤΕΐΝΟΙ

ΓθΛ η^ι κας: κλίν/κάς τοΡ Ιί(ροΧΙνον Ν.ΊΟ την δι η"

Αφηγητών Ι,ΛβΒΠΓ χαί Ι,βΒΡβΓ.

Σννέγραη<( ¿i ¿πιοτημονικας διατριβάς l'alitaii κ«'1.
Λιο φέρΰνοι αροΙό)·ονς lía ν κοίακϋντικονς
τ< ί> ΓιΙ}γ

La&sar κοι ιυΟ διαοήμαν ΜρματοΙάγον Saboiunud.

Me ni arviufii} διατρ<βήν et'ς Ενρώπην βπανήΙΟκ^
JiH)7, διωρίοϋη ôt μπα ίν έτος ¿ηιμκλητής
ιι/ς
à tai ω y και δ^ρμαιικών πα&ήοΐων τοΟ Εϋνιχι.ν 1ΙαΤ^\
ν.τηρβιιΤ. Ό κ. Φωτ«ινός Γδρνονν it Άΰηναις ΙΛΜ
JtoftaiΐΜών Mai 'Ayρι>διαίων νοαημά>ων, ήτις vivat í ,
:mkv%*ieoi¿la βίς το «Mo; της iv Ελλάδι nui Άνατοψ
ifvper ¿ata dev.

ποιή&η tó 1864 ttXua)ΐι*ώς,
td ôè Κύθηρα ""
t W toC 'Ελληνικού Σιραιου là ανιό £ιυς.
Ό ηοαμής Άρ. ΒαλαωρΙιης
Εγραφα
συγκινώ
ιώ> imà Νήοων πρύς t^v Μψέρα 'Ελλάδα, oW
.tor μέρος £χει ovrcoç:
"Ανοιζ*· /tara μας ylvxtta, την αψΟαριη καρδιά oov>
Κ' ày*àltaoéiu
là φτωχά^ ϊ« μαΟρα ià παιδιά ου»'·
Σγίξ* μας μάνα, οφΐξκ μας— Γνμνά ¡·αρμαια>μ^°·
Σαν ιάιαί'ΐ καιάάιχα, οάν νάταν
νιχημίνα.
Έρχονται μις τον κόρφον αον. Λώσκ μας την κνχ>Ιν
Kai aß vat Μάοα μας χληγη μ ' ¿'να \>*ρμο ψ ι II αον.
"Αλλο dir ΟίΙομ* ol Μικροί, θίλομ' ¿δώ αιμά αον
Λα βΧίπωμβ ϊό Λάκρυον, κ'έμκίς or« βίβψαρά Σον,
Και và ι * άκοΟμκ όλόβραατο inavto μας να ατάζν.
θίίομι μβα* (à σπλάχνα μας να χώνκται và αι/άζι/,
Ό στ/ναγμάς οον κοφτ*ρύς οά δίκοπο μαχαίρι,
θίλομι την ορμάνια αον, d¿ Ιο μ* yà μας δέρ//
Μαζν μt οβνα ονμψαρα Kai καταδίκη
αιώνια.
καταφρόνια.
Jév ύίίομι αιρiytla Mai ξίνον
"Αμίτροι χρόνοι ¿πίραααν. ΆΙϊι&αια. μάνα, άΐή&βια
Κ * <ας τώρα δίν ήμπόρεααν «Ιλ τά άχαρα μας ατήΟκ^
Ύ)λη tt¡v ¡ρμην μας \>νχη >>à καταπιούν và πνίξουν.
Oí IvKOi div ϊπρόψϋααον το αίμα νά ρανφίξονν.
"Ως τη αηρνη σταλαματιά. Το Ιαίμαργό του ατόμα
'Eótíltaoe βυζαίνοντας κι' Λψηοβ μίς τύ ητώμα
ΙΙαοαιτημΐνη μια μικρή, μία ψλογβρά ρανίδα,
Μ' αν την ¿ζήσαμε ol φτωχοί. "Ολη μας την ίλπιδα

Α/<οα oè (Kioto çit'Jajrio την ίίχαμβ Οαμμίνη
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Κ' sxfî την άν*·\ρέψαμβ
λαχχαροποτιομίνη.
Έβλαοτηο« κ ' s&fQieym . . .Μάνα ατην άγκαίιά σαν,
.-It*rti ιό μόνο ϋηοαυρο oof φίρνονν τά παιδιά αον.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΚΤΘΗΡΟΙΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ! ΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙ ΑΤΤΗΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
. Ιΐυτ« εΙσήχΟη ό Χριστιανισμός έν ΚυΟήροις, δεν είναι
%βώς γνο)στόν.Ώς Εξάγεται δμως Ιχ τίνων Ιστορικών εϊδή¡ > Φαίνεται ΰτι κατά τους πρώτους χριστιανικοί'? χρόνοι»;
Ιδίως τους 4 πρώτους αΐώνας,ή Νήσους ήτο έρημος. Το ντο
ξα Υεται και έκ του Συναξαρίου της Ά γ ι α ς Έλέσσης, ήτις
τήν πατρικήν είδολωλατρείαν. καθ' δ Χριστιανή εν
,<!' Κρυπτφ, κατέφυγεν είς αυτήν τό 3 7 5 μ. Χ. οπότε αυτή
τελείως έρημος. Ή παράδοσις μάλιστα ομολογεί, δτι ιιετα
^θλησιν της μάρτυρος ταύτης έν τή Νήσω, ήρ;ατο νά
^Ήκήται αΰτη υπό περιοίκων καΐ Ιδίως έκ Πελοποννήσου
"(*1 Κρήτης. Θά ήτο δμως τολμηρόν νά βασισθώμεν είς τήν
ταΰτην.
Οπωσδήποτε τήν πρώτην εϊδησιν περί Χριστιανικής Έ κ '
έν Κυθήροις, εΰρίσκομεν Ιν τη Βυζαντινή ίστορί^
τά μέσα του Ζ' αΙώνος. Κατά ταυτην ό Αυτοκράτωρ
^ ο τ α ν τ ΐ ν ο ς ή Κώνστας (Φλάβιος, Ή ρ ώ ώ ι ο ς Γ,30 —
1ΐ>·νομήν ποιησάμενος
τών έχχλησι&ν, ύηήγαγε τάς τής
, ^Λοποννήϋου, Κρήτης χαΐ Κυθήρων τφ Πάηςι ».Έκτοτε
, ^ ν τ ώ μ ε ν καΐ τάς ακολοΰθους εΙδήσεις: Τό 7 ΐ ( ΐ Λέων ό
^ σ&νρος μή ευρίσκων συμφωνον έν τή εικονομαχία τον
'^παν Γρηγόριον τον Β ' , άπέσπασε τάς έκκλησίας και υ.τήί ^ ε ν άπάσας τάς Μητροπόλεις τ ψ ΙΙατριάρχη Κων)πόλεως.
παρά τάς διαμαρτυρίας του Πάπα, αί Έκκλησίαι
. 'λοποννήσου, Κρήτης και Κυθήρων Εμειναν εϊς τήν δικαιοΙ ^ ν του ΟΙκ. ΙΙατριάρχου. Τό 1313 ό Πάπας Γρηγόριος
κατήργησε τους έν Κρήτη 'Ορθοδόξους αρχιερείς. "Εκτοτε
I Κυθήρων έχειροτόνει το\ις ιερείς Κρήτης, εϊς ην είχε ν
π ε *τανθή όνομαστικώς ή δικαιοδοσία του υπό του Οίκουμεν.

Πατριάρχου. Τοΰτο διήρκεσε μέχρι του !Τ)90, όπότε
τονήθη όρθόδος Επίσκοπος Κισσάμου.
Γ' Παλαιολόγου
(1325—41), Ψ
Έ π ι ΆνδρονΙχου
βαθμολογία των επισκόπων το ΙίΙίΠ. Τότε ή Άρχιεπι" ;
Κυθήρων υπήχθη τ φ Μητροπολίτη Μονεμβασίας. ΈπΙ %
τοκρατίας τά Κύθηρα διετήρουν έπίσκοπον, άπο δέ το Κ
και έντεϋθκν ό Άρχιερευς έξελέγετο ύπό των Ιερέων, ^
πρακτικά άπεστελλοντο είς τον ΟΙκουμ. ΙΙατριάρχην, 0
διέτασσε τήν χειροτονία ν του έκλ;γέντος, ήτις ένηργεϊί°: (
του Μητροπολίτου Μονεμβασίας και δυο έπισκόπων Ρ
του 1044. Τότε ό Οϊκ. Πατριάρχης παρεχώρησεν είς τόν
χιεπίσχοπον «Ψιλαδελφείας», δστις ήτο ό έν Ένετί«? ^ι
στάμενος τής Όρθοδόςου Εκκλησίας, τον τίτλον του «Μ1!*;,
πολίτου» έπΙ πάντων των έπισκόπων των υπό την Ένί*,
οΟς χαι έχειροτόνει ό Ιδιος. Τοΰτο διήρκεσε μέχρι τήί
γνωρίσεως'Ορθοδόξου Μητροπολίτου έν κερκύρ^ι, δπό^
τος ανέλαβε και χό δικαίωμα της χειροτονίας των έν ' " ι
\-ήσιι> Αρχιεπισκόπων καΐ έπισκόπων,
Μετά τήν Γνώσιν της Επτανήσου μετά της Έλλάδ^
Επισκοπή Κυθήρων ύπήχθη διοικητικώς είς τήν Ί . ^
δον της 'Ανεξαρτήτου Εκκλησίας τοΰ Ελευθέρου Βασιλ^
διατηρηθεϊσα προνομιακώς, δυνάμει άρθρου είδικοΰ τήζ '
ενώσεως συνθήκης μεταξύ Άγλλίας καΐ Ελλάδος.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΤΩΝ ΓΝΠΣΤΠΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ
Και αύται μ&ν αί πιρί ττ,ς επισκοπής Κυθήρων ειδ'Λ^,
01
κοσμ·/,σαντίς τον Άρχιερατικον Θρόνον της Νήσου ψ
στοϊ αρχιερείς είσίν οί έξτ,ς:
,
1. Διονύσιος Στρογγυλής (1572— 1 588) ΖακύνΟιος.
ελεήμων χαι φιλόξενος, άλλα μετρίας παιδείας και
^
«ως.
Μάξιμος Μαργοΰνιος ( 1 5 8 9 - 1 6 0 2 ) . 'Ιεράρχης
μαθτς συγγρβίψας πολλά καΐ ρήτωρ έξοχος. 'Ολίγου ίδΐν
τΰρτ,βιν εν Ένετ($ μη θ ε λ ι ά ς ν* #ώση Ιμολογίαν πί^'ι
κατά τους Δυτικούς. Κόψας την γβνειάδα του κατώ.Οω^ ,
χρυβ·?,. Γρκψας ερμηνευτικών επιστολών π«ρι έχπορεύσεωί '
'Αγίου ίτνίύματος, πα^ι^γήΟη και κατηγορήΟη ώς Λ«*'1'1
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'ΕαΙβΗοηος

Κ"' ΕΥΘΥΜΙΟΣ

φ;ων. Το 159'2 συνεκροτήΟη Σύνοδος εν Κων)πόλει, Α
λαμπράν άπολογίαν, ήθώωσεν αυτόν. Έπ-,ίμανε
μι/?ι τού i(>00, 6ττότε άνεχώρησεν εις Κοήτην άποβ^·
το 1005 όγδοηκοντούτης.
3. Διονύσιος Κατηλ ιανός, ΖακύνΟιος (1 003).' IVífl
αέριος *ν Ένετία και εχειροτονήΟη ύπο τού μητ?°'1
Μονεμβασίας. 'Ο τής Κεφαλληνίας ομο>ς επίσκοπος
Άντίπας,προέβαλεν αντιρρήσεις ώς δήθεν εχο>ν δικαΐ'1'»^
του θρόνου Κυθήρων. Έκ τούτου προέκυψαν έριδες
(
διαρχεσασαι, άς ελυσεν ή Γερουσία, άπορρίψατα τάς '
τών Κεοαλλήνων και άναγνωρίσασα τον Διονύσιον s^j
Κυθήρων. Ούτος εγραψε τότε λαμπράν επιστολην
Κυθηρί ους άρχομένην ούτω* *ΤΓ| πολιτκίφ πάση τώνΓ,
ρων> και πολλάς νουθεσίας περιέχουσαν. Έποίμανε
το ποίμνιόν του και άπήλΟε προς Κύριον, άγνο>στον
ποίον ε το;.
4. 'Αθανάσιος Ιίαλερ ιανός. "Αγνωστο ν πότε ακριβώς ^
τόν Ορονον. Κατά το 1031) προσεκλήΟη εις Βενετίαν
τροπολίτης Φιλαδέλφειας. Έπεστάτη και ώς εξαρχϋί
τριαρχικος Δαλματίας και Ίστρίας.
5. Σωφρόνιος Πάγκαλος (1037—1073). Άνήρ σοή;
επί παντοίαις άρεταίς διακρινόμενος. 'Επί τών ημερών
οί ΚυΟήριοι παρεπονέΟησαν διά τάς χειροτονίας ξέν^,
ουχί ΚυΟηρίων, ή δε Ενετική Κυβέρνησις έψήφισεν ΐν* £;'
έξης ουδείς χειροτονείται επίσκοπος Κυθήρων, μη ών
ριος.ΌΟεν oí έξης επίσκοποι Κυθήρων μέχρι Κωνσταντίνο11
Στρατούλη ήσαν πάντες ΚυΟήριοι.
0. Μακάριος Δαρμάρος (1074 — ;). Ό πρώτος ΚυΜ
επίσκοπος, ούτινος ή δρΛσις άγνοείται.
7. Φιλόθεος Ηισμουλης. 'Αγνοούνται όλως τά κ α τ ' <*IJ
'Αμφισβητείται μάλιστα και οτι υπήρξε ποτέ.
8. Νεόφυτος ^ ^ . ( 1 6 9 9 ^ - 1 7 5 , 9 ) .
§
9. Νεόφυτος Αεβοΰνης (1759—1757). 'Ο Γεώργιος
λούτσης ίγραψεν εγκώμιον έίς τον ¿πίσκοπον τούτον, εζΛΐ''(
τήν σεμνότητα τού βίου του και τον ύπέρ τού ποιμνίου '
ζήλον.
10. Νεόφυτος Καλουτσης (17.">7—1770). Χρήστος και fV
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Ρ*τος άνηρ. 'Ετάφη είς τον ναον του άγιου Γεωργίου, ή δε
αυτού π>άξ φέρει την άκόλουΟον έπιγραφήν :
*Α(χρναξ ήδε ΐσχει Νεοφύτου λείψανον Καλουτση, λογίου
^νεΰμα Θεώ, δς Απήλθε χ\\ ΙΕ' 'Ιανουαρίου Αψο'.
Νικηομόρος Μόρμορης ( 1 7 7 1 — ; ) . Καλό; κάγαΟός
^ψ-ήν. Εξελέγη μητροπολίτης Φιλαδέλφειας. 'Αλλ' ίνεκεν
'^^ύτητος περί την άναγνώρισίν του εν τω τελευταίω τούτω
^ι<·>ματι, άπεβίωσεν ώς επίσκοπος Κυθήρων.
Γρηγόριος Κασσιμάτης ( ; - ; ) · 'Αγνοείται άκαιρο;
^ αρχιερατείας του και ουδεμία περί αυτού σώζεται πληροα.
"Ανθιμος Αε(3ούνης (1702—1816). Άνηρ άγιώτατος,
'Προικισμένος με πλείστας άρετάς, ών υπερεΐχον τ μυΟώδης
φιλανΟρο>πία και ή εγκράτεια, Άπεβίωσεν εν βαθεϊ
^
του θανάτου τούτου εχηρευσεν ή επισκοπική έδρα
^ uHpo>v μέχρι τού 1854. Κατά το ετο; τούτο άρΟεισών των
,^Χερειών άς έπέφερεν ή ύπο τί,ς 'Αγγλίας προστασία τών
'JVí(ov Νήσων, εξελέγη, δυνάμει τών επί Ένετία; ψηφισΟενΤ(ι>ν νόμο>ν διά ψηφοφορίας, επίσκοπος ί
Προκόπιος Καλλωνας (1894 —1855). Περιβόητος επι
, ^ ο ί α ΐ ς άρεταΐς και μάλιστα διά το φιλελετμον αυτού.
f, , 'Ρ μεγαλοπρεπής και ωραίος, ον οί "Αγγλοι άπεκάλουν «το
,<ν,|°ς τών Επισκόπων τής Ανατολής». Περιηρχετο τάς νύάποΟέτων ελεηαοσύνας εξωΟι τών Ουρών ενδεών. Τούτον
'"Μ* ι
_
•
1Γ). Ευγένιος Μαχαιριώτης (1 857 —1877). Άνηο λόγιος
'7·' ενάρετος εκ μι£ς τών έγ/.ριτωτέρων οικογενειών ττς Νη'Rtci τών ημερών του εγένετο ή Ένωσις της Έπταντσου
της Ελλάδος και εκληΟη κατόπιν Συνοδικές εν ΆΟτκαι ώς τοιούτος άπεβίωσε το 1877 κηδευτείς μεγάλο'Ρ'^ως. Ούτος ύπηρξεν b τελευταίος ΚυΟηριος, όστις άνηλθε
' ν ^ρχιερατικον Ορόνον της Νήσου. Έλπίζομεν όμως οτι εν
I Ι^ελλοντι θέλει είσακουσΟή η πάγκοινος εύχη τοΟ λαού τών
ρων προς χειροτονίαν έντοπίου επισκόπου και οτι Οέλουσιν
^PXei οί διά το ύψηλον τούτο άξίωμα κατάλληλοι κληρικοί.
• ^ , Κωνσταντίνος Στρατοΰλης ( 1 8 8 ? —
Αευκάδιος.
;/'Ρ σοφός και ρητο>ο εκκλησιαστικός άριστος, λησμοντσα;
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όαως τχς άρετάς εκείνας, αΐτινες ^έον νά κοσι/.ωσι τους
χος και yivôjjievo; δούλος του χρήματος. Οϋδϊν νetvov(
asïov της δράσεως αΰτοΟ κατέλιπεν. Αποθανών άφ/,/.ς 7i£fl
σίαν 5 0 0 , 0 0 0 περίπου δραχμών είς τούς άνισους.
17. ΕνΟυμιος Καββαθάς (lUUtf). Μετά >>Wrr/(
χηρείαν του επισκοπικού θρόνου, έψηφίσΟη επίσ*',πος Κ·;'"1'
ό νυν κλείζων χϋτόν επίσκοπος κ. Ευθύμιος Κ α λ α θ ά ς ,
γνωστόν τυγχάνει το έργον ώς Επισκόπου και γνωστοί*?*
πρότερα του εςοχος δρίσις, είς διαφόρους ίκκλησιαστικ'/ς ,;ΐ!
ρεσίας κ*ί όστις ε λ π ί ζ ο υ ν οτι Οά ΰπάρξη ό τΐλευναΐοί
Κυθήριος άρχιερεϋς Κυθήρων.
ΚΥΘΗΡΑ* ΡΚ1Ι ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

Λ.'. ΙΙ»νΛγ£* η ΜυρτιΓχώτςαιαΙ
Προ χρόνων αμνημονεύτων, ίσως προ εννέα η δι/.α αΐ',,νΙ
απλοϊκός χωρικές εποίααινε το ποίμνιον αΰτου εις ερημον
ραλίαν των Κυθήρων αυρτοκάλυπτον. Αίφνης ο')ς άλλος
Μωϋσής, είδε μυρσίνην «καιομένην και ¡αγι καταφλεγο|/.*ν''
και οωνήν αυστηιιώδη καλοΟιαν αυτόν εκείθεν. "Κ/.πλ'^'
»
\ , % ,
, ΤΝ
·
_
, ,„ U
εσπευσε πρ:ς τα εκεί κα·. ειόεν îv (Λίσφ της παραόοςως η'
πυρ:ς καπννζούσης μυρσίνης, ώραίκν εικόνα της Θεο|ιΑ'<\
κατα τον τύπον των ύπο τοΟ ιερού Λουκά ίστορηΟεισών. '
πευσε τοτε εις την πολιν. υπό του άρχιερέως κκι του Κλ'Λ;
της όποιας μετεκομίσβη είς αυτήν η Ιερά είκών, ήτις ί*^1,
ε* του αώρους είς ο ευρέθη, « Μυρτιδιώτισσα». Συνεπείς
6αϋαζτος, ίδρύΟη ΐν τω τόπφ της ευρέσεως Μονή 'h
«Μυρτιδίωνΐ, κχ· πανήγυρις ετελε'.το έν αυτή πολΰκ'^ί
κατά την ήαέραν τ·?,ς ευρέσεως, την ι2 ίην του [ληνός
βρίου. Μετά αιώνας τινάς. ενάρετος τις άνθρωπος άφοσι«^'
είς την ύπηρεσίαν της Μονής, έπλήγη ύπο νοσήματος *
κατέστη τελείως παράλυτος μετακομισθείς είς την f/ίκίαν '
Ένγιζούσης όμως της εορτής προέβαλεν άξιωσιν επίμονο^
μετακομίσΟη εν τή Μονή, τοποθετηθείς εντός ςυλοκρα^^'
πρότΫ.ς Είκονος, κατά την Οείαν λείτουργίαν. Αίφνης κα'ι '''
το α εσον α υ τ ί ς, θόρυβος ήγέρΟη έκ τής εγγύς παραλίας [ΐΜ*

O I. ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΙΛΑΡΙΠΤΙΣΣΗΣ

και ώς ο α ο α έρρίφΟη εν μέσω των έκκλησιαζομένων η
κραυγή:
— Κουρσάροι....
Ε'.χον πράγματι ενσκήψει έν τή έρήμω έκείν/) παραλία ''ι·
Βεροί ναύται της Μαύρης Σημαίας; ()ί πανηγυρισται δεν ^
α ενόν ειδήσεις. Έν σπουδή και φόβω έτράπησαν ε ¿ς ραγ^'
φυγή ν και διεσκορπίσΟησαν εν άκαρεί εις τά πέριξ ορη·
μον.,ς άπέμεινεν έπί του ξυλοκραββάτου ό άτυχης I Ιαρά/υ'|
Έςιφερε τοτε ούτος άλγεινον παράπονον δια την τύνην <*"'
πρ:ς την Ηεοτόκον. Και ήκουσε τότε παραδόςως την έ^1'
γην τού Σωτήρος δια μυστηριώδ-υς στόματος επαναληφθεί'
— ^Έγεΐρου και περιπατεί»!
Ό Παράλυτος άπιστήσας εν αρχή, ήσΟάνΟη μετά |'<1ι1ί
τάς πρ: πολλού έγκαταλειψάσας αΰτον δυνάμεις επανερΧ'Ίΐ
νας, κχί εγερθείς άνεκάΟησεν επί του κραββάτου του. Και
μικρ:ν έςηρχετο τού ναού επί φυγή, δοξάζων την Οαυματο^Ι
σασαν 1-)εομητορα. ΙΙαρετήρησεν ομως οτι η παραλία η το 'ί.
μοςκα! «ύδε ϊχνος πειρατικού πλοιαρίου εν αυτή έφαίνετο.
τ ¿νόησε τότε όλοκληρυν το θαυματούργησα και ηρςατο
ονομαστεί τούς γνωστούς του, οί'τινες έν τω μεταξύ άντ^
οΟιντες της απάτης των, ηρζαντο επανερχόμενοι εις την 1
νην. Έκτοτε έορταζεται μεγαλοπρεπώς επί τ/, εύρέσει '
άγιας εικόνας και το θαύμα της θεραπείας τού ΙΙαραλύτον
Οί απανταχού εγκατεσπαρμένοι ΚυΟηριοι, έν Σμύρνη, ^
ραιεί, 'Αθήναις έν τή Όδησσφ αύτη, έν 'Αμερική ετι και ^
στραλία, πανηγυρίζουσι μεγαλοπρεπώς την όιπλήν έορτήν,
ην γάλλεται η γλυκυτάτη ακολουθία, η ύπο τοΟ σοφωτ^'
επισκόπου Κυθήρων Σωφρονίου τοΟ ΙΙαγκάλου ποιηΟεϊσα» ?
νε αφηγηματικών « Άπολυτίκιον» το εχον ώς κατακλείδα *
ώραίον προς την Ηεοτόκον χαιρετισμόν, τον τό ΟαΟμα £ι'
μνούντα:
α Χαίρε, η τω ΙΙαραλύτψ την ΐασιν βραβεύσασα».
Η ΜΟΝΗ ΤΗΝ ΜΥΡΤΙΔΙΠΝ.
Ην μ^οιο κοιλάϋο^ και έν θέσει ζ(ΐ)γραφικωτάτη, Εις Μ
σιααιν τριών ωρών περίπου <ίίπο της πρωτευούσης, ήπαρ//1
ιερόν τοΓτο κοίΚδρυμα δι' ο σεμνύνεται ή νήσος.

•II

'|| ^ Πι·(^*ζ των Κυ\)ηρίων είνε άπειρον και άνέκφραστον.
αϋτη είναι το λαμπαδουχημα πάσης της νήσου.
1|Ιί ' (
Γ<'* β Υ™λλώπισμα ιοϊς άνΟρώποις. 'Γης μονής ταΰΐΗ;ΐ(!(^ί'"γ'ααν πολλοί κατά καιρούς ήγουμενοι. Κατά δέ τό
ι|.,. Ί ^'οί,κισις αυτής ανετέθη είς τον άείμνηστον εκείνον
Μ„νϊ ΗΓ» ίτην
ν,Ί»α'·
Λ(ι(|')Γ

^

Αγα#άγγελον

Καλλίγερον,

ο ύ τ ι ν ο ς το έν τ η

ί,πΐ ίθ'ζκ

Γ

μέγα και αθάνατο ν, και ΰστις ήγουμέΕσχάτων καταστήσας τό ευαγές ίδρυμα, εν των
της Ελλάδος, δια της άοκνου και φιλοτίμου αυτοί»

!ιζ !
αυτής είναι περίλαμπρος. Ό π ο υ και αν στρέψη
ν " Ι ^ | ΐ μ α κόσμος και πλούτος άργυρου τε και χρυσού και
Μ ^ ^ ' ο ν λ Η) ω ν άθροισμα, άποΟαμβοΰσι τήν δρασιν/Ο χειΟ
κϊκόνος είναι πάγχρυσος και άποστράπτει από βαρυ|Μ(Τ ^ Ι"*ργαρίτας και αδάμαντας. Σκεΰη και παντοία κοσμήοΗ))( '^Ι'όρων αναθημάτων έμψαίνουσι τό άπειρον των προιϊ^!|Τ'/,ν °έβας. Τό τέμπλεον, ό Ιερός άμβων. τό καταπέτασμα
-ΐΐ/Λ,
Η )απ έζης, ό αρχιερατικός θρόνος, τό έπιπέδωμα, εΐσΐ
'Γηνίου μαρμάρου. Μόλις άνέρχεταί τις έ; οίααδήΛι Ιί ;
ι(]) ' ^'Ό'ίς έ,ν τ<7> ναω και εχει αμέσως τό ολον υπό τάς όψεις
ΐΐΐρ"' Αλλάζων Αέσιν δεξιά ή αριστερά ιστάμενος οπουδή1)(ν^ί|λέπει αυιΉις τό ολον. II οπτική φαίνεται η το τό ποώλ ">ρημα του τέκτονο;, διό και αυτη κατέκτησε τόν ναόν
, ντ<ΐ.
ΐί|ν 0, , 0| ' τ() ζ {) ϊερός της Μυρτιδιωτίσσης ναός όστις και κατά
^ , Τ|ίχνην και τήν χωρητικότητα διαφίλονικεϊ τά πρωτεία
ζάντας τους εν τη 'Ανατολή. Μέγας δέ σεβασμός όςτίλετ ήν μνήμην του άοιδίμου εκείνου ανδρός του Άοχι^
„ ' Ο'·του Άγαΰ·αγγέλου
Καλλιγέρον,
τοσούτον περίλαμ• * 'πιτελέ.σαντος έργον.
> . Υ(>υμι·;νος της Μονής ταυμ1!? τυγχάνει νυν ύ Αϊδ. Ίερευς
^ ν"σμΥϊς Καλλίνικος, διοικείται δέ αυτη υπό Επιτροπής
λυμένης έ.κ του κ. κ. Ρήγα ταμ ίου. προέδρου, \\ντ. Η.
^«γέρορ, Μ Μεγαλοοικονόμου δημάρχου ΙΙοταιιίων και
ιν*· Κασ ιμάτη, ταμίου.

\Υ. ' I I

'Κλέοαα.

τους «/οόνους καίΓ οί·ς ή εΐδιολολατρεία ¿πάλαιε προς

τον Χριστιανισμάν, έγεννήθη έν τινι πόλει της ΙΙελ«^
σου, έκ πατρός άσεβους αλλά μητρός εύσεβεστάτης, κοί!1',
άποκληθέν Ελέα σα, κατά το βάπτισμα, όπερ τη επιμ"^
μητρός έλαβεν. Έλθοΰσα εις νεανικήν ήλικίαν, •θείο"
πλήσθη ζήλου και απεφάσισε φευγουσα τον κόσμον, ν'"·11
εις έρημίαν και παραδοθή εις την λατρείαν του /ιυρίοι'·
Τούτο και έξετέλεσε, διασκορπίσασα πρώτον τον w
αυτής τοις πτωχοίς, κατέφυγε δέ τω 37Γ» μ. Χ. Κΐ,ς ίΐ|Ϋ
έρημον Νήσον των Κυθήρων. 'Αλλ' ό ασεβής πατήρ
λάδιος, καταδίωκα ς αυτήν, άφοϊί μάτην προσεπάθησε ν"
μεταπείση και παραλαβή μεθ' εαυτοί·, την έβασάνισϋ '
ρώς και τέλος έκ της πλούσιας της κόμης επί κέρατο^'
τινός την έκρέμασεν. έκλαβών δέ αυτήν «ϊ>ς νεκράν, <2νεΧ"
σεν.ΤΙ αγία κατήλθε του δένδρου, οπερ κατά τίνα παρ'^!
μέχρι τής σήμερον σώζεται, και έτράπη πρός τό οροί»1,
λήφθη δμως τοΰτο ό πατήρ και την κατεδ£ο>ξεν έκ νέοι'·
τή προσευχή της αγίας, έσχίσθη μέγας βράχος και έδέ'/Μ
τήν, ευρίσκεται δέ έν αύτφ μέχρι του νυν τό άγιον αυί'Ι*
νωμα. Εορτάζεται κατά τήν α' Αύγουστου παρά τών
ρίων, αθρόως συρρεόντων εν τώ όρεί του τάφου της, ί^1'"
ευρίσκεται σεβασμία Μονή.
(
Αυρικωτάτη ακολουθία συνετέθη τό πάλαι πρός
'Αγίας ψαλλομένη, ής κό ^άπολυτίκιον» έχει οϋτω :
à
Χαίροις ά&Ιοφάρε νύμφη ιοϋ Χρ ία ιού' χαίροις τών Jt^S ,
και μαρτύρων
ή καλλονή,
όόξα Έκχληοίας,
ευπρέπεια
Έλίοοα ιών Κυ&ήρων r ¿ μίγα
χαύχη/ια.

Γ". Ό ";%γιος Ο&όΏωρος.
Άρχαιοτάτη Μονή υπάρχει έν τω κέντρω της Νήσου, <ι,
μένη νυν έπ ' ονόματι του αγίου Θεοδώρου του πρ'^Ί
αυτής Ή Μονή αυτη ίτιματο αρχικώς έπ* ονόματι τών ή
Σεργίου και Βάκχου, μέχρι τής ασκήσεως του Άγί"1'',
ιστορείται έν τώ κατά τους Βυζαντινούς συναξαρίφ 11
έχον τ ούτως :
*Οΰτος h "0<7ΐ·,ς Ι ΐ α τ η ρ τ,αών Ηεόδωρος, è—i Γωμαν'^

σίλίως ( του Π' 9'ι 7— 03), εξιλαμψίν εκ πόλεως Κορώνη,
εν IΙελοπονντ,σω, ττεριφανών γονιών δι γίγονεν εΰγενε^
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επισημότατων είς θεοσέβειαν. 'Γης γεμήν μητρός στείχη προσευχή αμφοτέρων των γονέων, της μητρικής
; ιΡ(,><7εως τον δεσμον διαλύσας, ΜεοΟ Λώρον αύτοίς Θεόδωρος
ί ' τ ί * τ ε τ * ι . Ό δ* κάλος παις εκ πρώτης του ζην γρχμμής
^ ^ ' η μ α θείον έγίγνετο, καί π?.σαν άρετης ιδίαν έςησκη,
0? μαθημάτων των εγκυκλίων γενόμενος εγκρατής. Τούς
ί*'ν'ότορας
τιτρος Βεον εϋσεβώς ένδημήσαντας, αϋτ:ς εν
άναβάς, γάμον ύπήλΟε, και δή καί παίδες αύτω εγέν|
?λλα και άργείων 'Επισκόπου βιάααντος, εις τ«ν της
'*'>νίας κλήρον άνέδραμεν, οτε γ*μην 1) πόθος έφθασε πλέον*τοτε δή άφείς γυναίκα καί παίδκς, τή^ν άγαΟήν εςελεςχτο
τον μονάδα βίον, καί τελειότητα της κατά Χριττον
ν
'¡ ,1τ «ί*ς. Και πρώτον περυλΟών τούς αγίους Τόπους επί
^''^τοίς τ ή ν τ ( ; ) ν Κυθήρων εσχατιάς ανθρώπων το τηλικχύτχ
την έπιδρομήν των βαρβάρων μονάζουσαν, εις κχτοικίχν
Ι^'^'όρωτο· εκεΐσε τοί\ην εαυτόν περικλείσχς πλείστην ότην
^ ''ί'.ξατο άσκησίν τε, καί καρτερίαν εν πειρχτμοίς. πείνη τε,
γενναίως έγκαρτερών, καύματι, και ψύχει, κα: ταίς
*νέμο>ν εκκαιόμενος προσβολαϊς, τον καλόν αγώνα τελ?- '-ς /είρας Η·ο0 παρέΟετο τήν ψυχήν. Ή δε τιμία χύτοΟ
εκεισε τεταμιευμένη, πολλοίς ετι και νυν τοις Οχύμχσι
^'•'•Κμπει. Νόσου; γε φυγαδεύει, καί βαρβάρων ρύεται τους πι'ισημέραι, καί μυρία £λλα έποτελεΐ καί ναος δε πχατε καί περικαλλης αυτφ ύπο του κατ* εκείνου καιρού
( /^λεύοντος ορθοδοξίας Ρωμανού εδομήΟη, ένθα πρότερον — ερρ'/'·1 τε, καί Βάκχου ίερον τέμενος διεσώζετο, εφ' ου τήν σε|,'('|Αιον αυτού μνήμην εΰσεβώς έορτάζουσιν, ού ταίς πρεσβείαις
ελέησον ήμίς. Αμήν.
I ^Φημβριος τΓ|ς Μονής ταντρς υπάρχει ννν Λ σεβάαμιος
. '""ς κ. Δ Π. Γαλαχάτος} οατις ΙπΙ μακρά Στη ^χρημάτισε
,ν Πγοΰμκνος αυτής καί πολλά εργα
α?*τΓ) σννετελεσεν,
"'^"»κε
το τρίτον καί τήν άκολονίΚαν τοι" Ά γ ι ο υ τΓ.τοις.
Λ'. ' Λ γ £ *
(Ι·

Μονή.

γ ν ω σ τ ό ν , ι-ι'ρρι^η παρ' ευσεβών ΚιΌηρίων
της Θεομήτορος έπΐ της κορυφής ορονς τίνος της ΝήοπΓρ νυν καλείται Άγια Μονή, και εν ω ?κτίσί>η εκ-

ν,ι »ν

κτοτε ΐερα Μονή. Ί Ι Μονή αϋτη ευρίσκεται επι μαγϋ1,ι'|
αληθώς θέσεως, κάτωθι της οποίος άπλοϋται ó AííW"1'.
κόλπος και έναντι η Ν Λ Ιίελοπόννησος. 'Από της ί"^
εκείνης σκοπιάς, αγνάντευε τά λιμέρια του Μωρέως
τάρχης Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κατά τάς προ της επαν«1
σεως ημέρας τών διωγμών του, ότε είχε καταφύγει και
Κύθηρα. Λαπάναις μάλιστα τούτου, έξετελέσί)ησαν ερΥ"
εν τη Μονή ως σχετική ¿πιγραφή άναφέρη. Ί Ι γλυ^
Είκών νής Μονής έλητανεύετο κατ' έποχάς «iva την Ν1Ι
αλλ' εσχάτως άπηγορεύΟη τοντο, «γνωστόν διατί, ή δε
έκηρύχΟη σχεδόν εν διωγμώ και ή Κικών κατακρατείται 1
ατόπως, εν χωρά;) τινί.
Κ'. Ι Ι α ν ο ι γ ί α r¡

'Ιλαμιώτιαα.

Κατά τους χρόνους της φλεγούσης εύσεβείας. τους
τινούς. χείρες ευσεβείς, ανήγειραν κομψόν ναΐσκον τήζ j
τόκου εις τοπίον συνειρεφές και ρωμαντικόν, παρά ί (| '
άσημον χωρίδιον της Κυράς.
Κατά του; κατόπιν χρόνους τών πικρών δοκιμασι«^,,
Γένους ημών, καθ' ους έδουλώΟη τοϋτο και μετά την 3ιί'(
της Βασιλίδος τών πόλεων, οικογένεια Λευϊτική, ή τώ ν '.
βούνη, φεύγουσα την μάχαιραν του Κατακτητοϋ, καίί'Ι^
έκ Βυζαντίου εις Κύθηρα. 'Ο αρχηγός της οικογενείας ^
Πέτρος Ιερεύς Λεβοννης, άνεκαίνισε τον ναΐσκον τί|ζ ^
τόκου ευρύνας αυτόν και καλλωπίσας αυτόν, εδιυρησε δει" 1 !
προς τον υιό ν αϋτοϋ Μηνάν Αεβούνην, ιερέα γενόμενη \
νέος ούτος ιερεύς, έκόμισεν ές "Ιεροσολύμων ώραίαν elfi
της Θεοτόκου, έχουσαν το βλέμμα Ιλαρό ν, εξ ού και ώνυ|ΐ(ί,
* ΊΧαριώχισαα». Ή ιερά αϋιη εϊκών κατέστη τό προσ/·^1)
τοϋ χωρίου, όπερ μικρόν κατά μικρόν επεκτεινόμενον,
βαλε τον ναόν όστις κατέστη ενοριακός.
,!
Έ π ' ε σ χ ά τ ω ν τών ημερών, ό Ποταμός έστερείτο vaoíj'j
λό· ; ου προς την πρόοδον αυτού. Οί φιλότιμοι αδελφοί ^
ριανός ίερευ;, 'Αντώνιος, Αιονΰσιος και Γεώργιος Αεβ"1,
έδωρήσαντο τον ναόν της Ίλαριωτίσσης είς την Koi.v<)t1
τη πρωτοβουλία δέ τοϋ
Επισκόπου κ. Ευθυμίου, ¿Vi1
ί^ησαν ΠαγκιιΟηραϊκοί έρανοι, υπό την έπίβλεψιν δε
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Μ

% έκ τ ώ ν άνωτέρω καΐ των κ. κ. Δήμ. Λ» Κομηνον, Ί ω α ν .
' Χλαμπέα, Σπ. Κ. Κορωναίου και Κ. Π. Κατσοΰλη. άνηΡυη νέος και περίλαμπρος ναός της Ίλαριωτίσσης, ώς ορά\
τήν <5ίνω εΙκόνα καΐ δστις άποτελβΐ τό οέμνωμα και χό
αυΧημα του Ποταμού.
^ Κατά τήν οίκοδομήν αϋτοΰ είργάσθησαν π ρ ο σ ω π ι κ ώ ς δ,τε
' Επίσκοπος ήμών, ό διάκονος αύτοΰ κ. Ι ω σ ή φ , δστις
κπαΟε κατά τήν έργασίαν καΐ πλείστοι πολιται, οίς ευγνω°^>νη καΐ δίκαιος Επαινος όφείλεται.
Περί των λοιπών προσκυνημάτων τής Νήσου θά πραγμαε ^ώμεν άλλοτε.
Λ
ΟΪ«$8»ΊΟ
ΟΙ
^

Κ7*2ΙΙΜ7*Τ7*Ι

ουχνότερον οίχογενειακόν

ΰνομα

χδ όποιον άηανχαχαι είς

Ποτέρους χους δήμους χής Νήσου είναι 16 του Κασιμάχη,
^

¿QZaióxερον. 01 ΈνβχοΙ άτχό ν6 1205
χατόπίν παρεχώριααν

τό

IΧαβον καχοχ^ν χής

χαύιην ώς Φίουδον, β/ς x^v bt πα-

Qixtaiv οίκογένειαν V e n i e r . OI δτχόγονοι χαύτης δπέοχειλον Íx
είς Κύθηρα μίαν οίκογένειαν
^ζ

διευθέτηση

aitWorl

^

γεγραμμένου

τοΟ φρουρίου

ζήσεις

το Ιπώνννον

tcI χής νήοου, ώς προκύπχει
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χής 16

Κυθήρων,

Όχχωμβρίου

^δόχων

Ικδοθίνχος
προνόμια καΐ

είς αυτήν. Τ ό h λόγω θέοτχισμα φαίνεται

^ Η°)>ενεΙας Κααιμάτη,

Κασιμάχη,
θεοπίομαχος

1316y

παραχωρήοαντβς

^ μίαν βίβλον ή ¿ñola ΙνδιαΧαμβάνει

γεγραμμένον

ünavxa τ<3 προνόμια χης

ή ók βίβλος αΰχη τ,ροοήχθη ύφ' Μς χών

τής τ εΧευταίας είς τόν προβΧεηχήν Κυθήρων

χ6 1709
^ α*τΐκά

Ι*

ίτος,

καΐ διαχαγή

τής διοιχήσεώς του dviva

®Χ**οφυΧακεϊον Κυθήρων.
οΐ πολυηηθεϊς

Μάοχον

τούτον καχεχωρίοθη

οώζωνχαι

Έκ χής οίχογειείας

Κ α ο ι μ άτ α ι ι&ν

είς χό

είς χά
δημόσιον

έχείνης

Κυθήρων.

καχά-

ΚΎΘΗΡΑΪΚΗ ΧΩΡΟΓΡΑΦΙΑ
k ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΙΩΝ
Ό Δτ.|χος ούτος ρ-ίχρι του 181)9 γ,το Γ' τάξεως»
•

» «J f

ν ^ ι

» ^ Î λ

^

1. Λ'λ·Ι f

»

Ι Π / Λ Γ ί Τ Γ Γ Ι ^Λ<ιι

Η

<y

r* /*· α

α/ι.< ν *

ΐΛ/

^¿¡ουτχυη βια Ιί. α. εις dr.fxov π ταςεως. Περιλα|Αο<*νί(
κάτωθι χωρία ων τους κατοίκους, κατά τάς απογραφή,
1890 και 1907, ώς και τάς άποστάσεις άπο της πόλεωί»
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Δ ή μ α ρ χ ο ι

κυθηριων

ΣΤ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
*· i r , Νιχηφοράκης
¿anovSaotv Ιατρός, χβίβιοχοιηΦβις i*i pa'V ^Qànfl.
Ώζ totoOioç naçryei
ftolléç VMfÇtm^ç rote
Κτΰηtvytávti
δημοτιπώταψος.
ΈξιΧέγη δια δβνχίραν
φοράν
^ος Κυθηριων,
ίηβιίλβσβ 6Ù διάφορα ΜοινοφίΙή ioya mai μβΐιχά
a^í Αόπνως Ηαχαγινόμ»νος και μοχ&Αν δι à ιην mçôoiov taD Δή/tov
0f
wyx&vBi "Αρχων,

\

ΔΗΜΟΤΙKAI

ΑΡΧΑΙ

|

Δήμαρχος Στέφανος Ν. Νικηφοράκης, ιατρός.
Δημαρχ. ΙΙάρεδρος, ΆΟ. Κ'αραντζλς.
Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ν. Γ. Λεβούνης, Ίο». Παρυπά^1'!
Γεώρ. Στάθη.·, Άνδρ. Φατσέας, Άνδρ. Σεμιτεκολος,
Ιΐαστος, Γαβριήλ Χάρος, Ά ν τ . Κασσιμάτης, ίΙαν. Καλλ'ΐ1
ρης. Παναγ. Μασσέλος, Κοσμάς Μβγαλοκονόμος καϊ
Μασσιλος.
Ι Ι μ ο ϊ ό ν τ α . — Κατά την στατιστικήν, ο Δήμος Κυ1
ρίων εχει |>7 χιλ. έλαιόδενδρα εξ ών παράγεται ετησίως "·\
1 2 0 - ISO χιλ. οκάδες αρίστου ελαίου. Παράγονται ώσα^
είς τ:ν Δγμον περί τας 2 , 0 0 0 κοιλά σίτου, 1'2,000 κρΗ
10,000 δίμηνου, λ«ί>ουρια 11,000 ¿κάδες, και οίνου
ρέτου (Η) — 70 χιλ. οκάδες. 'Οπωρικών έν μεγάλη ποί*1']
παράγεται μεγάλη ποσότης, ών εξάγονται σταφυλαί, tfff'j
δέ να εςάγωνται αμύγδαλα κω'ι απίδια εν αφθονία και
στη π.ικιλία παραγόμενα.
,j
Ι Ι ^ ο ' ^ π ο λ ο γ κ ι μ - ό ς . — Τά έσοδα τοΟ δήμου ΚυΟ'Λ?''
ανέρχονται είς » 7 , 5 0 0 και τα έξοδα είς 2 7,000 δ ρ α χ μ ή
'fcCxrcsuft&uac^.— Έν τω αύτψ δήμψ ΰπάρχουσι τά £'(
σχυλεϊα: Ή Βιτοαμάνιος Πρακτική Εμπορική Σχολή. ι
Ουντης Ν. Πετρακόπουλος. ΚαΟηγηταί : Piere Prehoi'^1'
Ξινών γνωσσών, Λ. ΙΙαπαλιάκας, Μαθηματικών και Χ^'1
και 1. Λ. Κασσιμάτης τών Ελληνικών. ΜαΟηταί Iii.
Σχολή ταύτΓ, εκπαιδεύονται άριστα και παρασκευάζω
λαμπ:ώς δια το πρακτικον στάδιον τού Εμπορίου κ<*'j
Βιομηχανίας οί μαΟηταί. 'Ο βίος είναι εύΟηνότατος ^
ΰγιειναι συνΟ?και ύφ' άς διάγουσιν εξαίρετοι.
' Το Έλληνιχόν Σχολεϊον.—Σχολάρχης Ίω. Δ. Κα^ί
της, όστις διά τ ην εύδόκιμον και μακράν ΰπηρεσίαν του, ^
σπάσε την εύγνωμοσύνην τών ΚυΟηρίων. Έλληνοδιδάο*' 1
Δημ. Άρώνης και Γ. Καλλιγέρης. ΜαΟηταί 55.
Ί
Δημοιιχά Σχολεία. — Δημοτικά Σχολεία εν τφ /
ύπάρχουσι τά κάτωθι με τούς εξής διδασκάλους:
Πετρόχειλος, μαΟηταί 05. Λειβαδίου, I. Κασσιμάτης. f ι
ταΐ 72. Καρβουνάδων (διτάξιον) Η. Κασσιμάτης και · ν '|
τικιώτης, μαΟ. 85. 11ιτσινιάνικων, Ν. Κασσιμάτης,
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!^ 0 *οτ<ίμου, Δ. Στρατηγός, μαθ. 65. Φρατζίων, Ίω. Σδ^ ο ς , μ α, θ. 60.
Ιΐ^^βΓα Θηλέων ι Χώρας, Αίκ. Κατσούλη, μαθήτριβιι 70.
Ι| ^οτάμου, Α ¿κ. Πιτροχβίλου, μαθ. 45. Κοντολιάνιχων,
\1Ιλ«ύρη, μαθ. 70.
Ηι νΑ & Σχολεία ί 'Αντικυθήρων, Γ. Γορδοβαν<*ς μαθ. 45.
Τ ά δ ι κ ω ν , Π. Καρατζάς, μαθ. 40 Άλεξανδράδων, Γ. Πικ- αθ ·

30·

— Έν τ φ Δήμψ Κυθηρίων ύπάρχουσι, πλην
1 ^ρδκκλησίων και έρημικκλησίων, 41 ίβροί ναοί καλώς
,^'Ρούμινοι, οι έξης:
'Σταυρωμένος Χριστός 1 (2), Ύπ«ρ*γία ^βοτόκος(3), Ί ω Ίη/
Σωτήρ Χρηστός (4),, Παναγία, Προφήτη
^
Θβοτόκος ΈλιοΟσα, αγία Ά ν ν α , άγ. Νικήτας, Ί ω άγία Είρήνη, Τριάς (2) άγιοι Πάντ»ς (2), 'Ανάργυροι,
Α 0 « Χαράλαμπος (3), Ευστάθιος, Γεώργιος (3), Νικόλαος,
Ηον ϊυ .^Ρ ιο ί· Σώζων, Δημήτριος (2), Σπυρίδων, Αντώνιος, Μύάγία Μαρίνα, 'Ελβουσα.
7 ¿ν παρβνθέσει αριθμοί δηλουβι τον αριθμόν των ίιρ. ναών
, ¿ ν ό μ α τ ι τοΟ αύτου άγίον τιμ.ω|&«νων).
^ *Ψ*ΐμέ(μοΐ: Εφημέριοι δ' ιίαίν οί ακόλουθοι: Νί**νδρος
μν', ^«τρόχιιλος, Πρωτοσύγγιλος, Γ. I. Κασσιμάτης, Ίβρον ^ ν , Βα<τ, Γλυτβός, χ?*ι Δανιήλ Νικολάου Άρχιμανδριται,
Καλλιγέρος, Ί α κ . Κασσιμάτης,Έμ·· Μαρσίλος, Π. .Κασκ
θ . Μβγαλοκονόμος, Κ. Μβφίνπος, θ , I. Κασσιμά¡( ? ' Γ · Καλοκαιρνός, Γ. Σχάθης, Ν. Ποτύρης, Ί ω . Γλυτσός,
Εντολέων, Κ. Καλλίνικος, Γ. Καβνιμάτης καί θ . Γ. Πο^ ^ μ ι ο * * * « , ί ρ γ α · — Κατά τ ά τιλβυταία
συνιτ»διάφορα Δημοτικά βργα, ών τά κνριώτιρα €ΐ<π τά
^
'ιΕιλΙ της δημαρχίας τοΟ Μιχαήλ Νικηφορόκη: Ά ν ί ΑημαρχικοΟ καταστήματος, άν«**(γισις οημ. ΆγορΛς,
^
δημ. Νεκροταφβίου ·μ*τά ναού καί δβνδροφντβίας, κατα• ι ^ ύίρο6νωγ6ίων έν τ95 Πόλβι και <{ς τά χωρία Βιαράδικα,
^ανδράδβς και Καρβουνάδ«ς, κατασκ»υή δδών και γιφυρων
^ 4 Μαοΐ Ανήχονοιν «Ις Λ6$1φάτα και «Ζς #Γ»»αι Ι&ίωτικός.
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εν τοις χωρίοις Καλλισπεριάνικα, Κάλαμον, Φατσάδι**
τωχώ:ι και Ιίορταλαμιάνικα. Άνακαίνισις όδραγ<>>Υ£
Μανιτοχώρι, πλακόστρωσις ¿δών και κατασκευή
τη Πόλει. 'Επί δε της του νΟν Δημάρχου Στεφάνου Νι>,
ράχη: 'Επισκευή και διακόσμισις του δημαρ. κ α τ α σ ^ ]
επισκευή υδραγωγείων εν τη Πόλει και τοις χωρίοις ^ ί
Δόκανα, Φράτζια και Καρβουνάδες- κατασκευή ύπονόμ(ι,ν,|
διόρΟωσις διαφόρων Ιδών, πλακόστρωσις της προκυμ*^
ψαλίου. προμήθεια διαφόρων διδακτικών οργάνων κτλ'
τ £ τ * ι δε 6 δι' άσετυλίνης φωτισμός της πόλεως.
δ ή μ α ρ χ ο ς . — Ά π ο της ένω^'ι
Επτανήσου μετά τής Ελλάδος ¿χρημάτισαν δήμ*ρΧ?'ί
θηρίων οί εξής : Νικόλαος Στάη:, Βαλ. Καλλιγιρος, ,Ν;
Νικηφοράκης καί Στίφανος Νικηφοράκης. Του δήμου ΊΫ
I Βασ. Λογοθέτης.
Χ.ρημ.(*τ£β<χντ«ς β ο υ λ ι υ τ η ί . — Βουλεταί δέ
τισαν άπο τοΟ 180*2 καί εντεΟΟεν οί Έ μ . Κοντολίων, ,
ΙΙχνάρετος, Γεώρ. Ά ρ ώ ν η ς , Θεοδ. Κ α σ ι μ ά τ η ς , Δ η μ .
χ η ς , ' Α ν α σ τ ά σ ι ο ς Βαρβαορήγος, Μάνος Κορωναϊος,

τολιων, Στυλιανός Κασσιμάτης, Μιχ. Νικηφοράκ^ί» (
βίος Κχλοϋτσης, Νικ. Δελακοβίας και οί νΟν τοιού*0'
Σ. Ε. Στάης και Ίερ. Ε. 'Στάης. Πληρεξούσιοι δί
Οήρων κατά την Ένωσιν οί Μηνλς Καρύδης καί
μορης.
••--·;
>
% Κ τ η α τ ή μ . η . Έ μ , π ^ ρ ι ο ν κ τ λ . — 'Επιστήμονα ^
δήμφ ΚυΘηρίων είσίν οί εξής : Ιατροί, οί κ. κ.
φοράκης, Διον. Καλούτσης, Ίω; Στάθης καί Στ ι φα
φοράχης διαμένοντες εν τη ΙΙόλει. Θ. Λογοθέτης «"»,ι
Έ λ ί α ν χαί.Τηλεκ>. Ραπτάκης είς Λβιβάδιον. Δ ι κ #
κ. χ. Γ. Ν. Λεβούνης, Ν. I. Λεβούνης, Π. Νικηφορ^,
Π. Στάθης, ΙΙερί τών φιλολόγων γράφομεν άλλαχοΟ. Κ
δέ Βιομήχανοι κ τ λ . εν μίν τη Πόλει οί άκόλουΟοι : ^
οί κ. χ. Ά δ ε λ . 1. Βαρυπλται, Άδελ; Β. Μασσίλου,
Νικηφοράκης, Σπ- Λεονταράκης, Γ. /. Ιίετρόχειλο«·
Στάθης, Σπ. Μασσίλος καί Ν. ΞανΟάκης. Παντοπώλ"1]
Λαστιώτης.
Νιχ. Σκορδίλης, Ίω. Κοντολέων, ΆΟ.
;
Ιω. Δ. Κασσιμάτης, Γ. Στάθης, II. ' Α ρ α μ π α τ ζ ή
Ιίετρόχειλος, Γ; θ . Ιίετρόχειλος, Π. Άρώνης, II. Π*'
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Λβιχavtia χής Κάρας *o(J Άγ. θχοδώρον
τχρά t i j ç Μοψης χαχά
ήμίραν xrfç
Πανηγύριως.
(Είς χό 8νω μέρος φαίνβχαι ή tÎMœv τον ίφημχρίον Mai ηρφην 'Rϊ°νμίνον η. Γαλακάτον, χοϋ ποΜά νπιιρ χ{}ς Μονής
ίργάσΜνχος).

1)7
λος και Γεωρ. Λ. Κασσιμάτης. Έ μ μ , Καλλιγέρος αλευροί^'
Μιχαήλ ϊτάΟης, αρτοποιός, Έ μ μ . Κασσιμάτης αρτο^'
λης. Α. Οϊκονομάκης, καπνοπώλης. Υποδηματοποιοί: Κ. Μ**'
σελος, Ά ν . Χάρος, Νικ. Φώτης. Μιχ. Νικηωοράκης. Ίωΐ*ν
Λευδερτ,ς, Έ μ μ . Δαπόντες, Γ. Δαπόντες, Παν. Τζάννες,
'
Δαπόντες,Ίω. Στάθης και Γ. Σαμιος. Ράπται : Φρ. Φ α τ ^ '
Ί ω . Ά ν τ ύ π α ς καί ΙΙαντελής Φώτης, Χαλκευς, Ηεοδ. Κ.ο^ί'
λη»>ν, Φανοποιός, Ί ω . Καλλιγίρος, Βαβεΰς, 'Λλ. Χ α τ ζ ^
κης, Σιδηρουργός, θεόδ. Άρώνης. Κ α ψ φ ε π ώ λ α ι : Δημ. Μο*|
τ^ος «αϊ Νιχ. Δ απόντες. Κρεωπώλαι:
Αυγερινός, Γ. ^
νερινος και Δημ. Αυγερινός. ¡Κουρείς: Μ. Μετρόχειλος
Χάρος. Μοδίσται : αί κυρίαι ΙΊασχαλίγα Χάρου, "Αννα ^
γιάνου και Χένω Καρδαμυλάκη.
'Λ
*οϊς χωρίοις:
Έμποροι καί Παντοπώλαι: Μ
Κασσιμάτης, Παν. Αουράντος καί Κωνστ. Λουράντος,
δικα. Βασ. 11. Κασσιμάτης, Σκουλιάνικα, Ί ω . 13. Κ α λ ^ ί
ρινός, Γεωρ. Η, Κασιμάτης, Καρβο\>νάδες. Δημ. Μασ<?^
Παν. Κεντρωτής καί Γ. Μαρκέτης, Φράτζια. Μιχαήλ Κ°ν<
λ ίων, Βιαράδικα. Γεωρ. Στρατηγός, ΚοσμΛς Μεγαλοκον&Ι^'
Μυλοπόταμος. Βασ. Κασσιμάτης, Π.*>Κασσιμάτης Π ι ^ ι ν '
ν ι κ α . Έ μ . Βλαντής, Καλοκαιρναΐς. Καφψεπώλαι:
Έμ< ' ;
ζαρένος, Γ. Κασσιμάτης, Αειβάδιον. Έ μ . Λεοντζινης, Κ
βουνάδες/Ιω. Φατσέας, "Αγ. Η λ ί α ς . Α. Παυλάκης,
Ν. Μεγαλοκονόμος, 'Β. Μαλάνος καί Β. Ζερβό«,',Μυλο^
μ α ς Ύ π ο δ η μ α ζ ο η ο ι ο ί : Α. Βατικιώτης, Φατσάδικα.
σιμά***, Καρβουνάδες. Ααυρ. ΙΕΙετρόχβιλας, Φρ&ζια. 'Κ·;/(
τολέ«Η, Βιαραδικα. ^.ιΙΙΙοτϋρης, Μυλοπόταμος. 'Β. Κασσι^',
σιδηρονργό«ί Φρ· Αομοάντος κρεωηώλης, Αειβάδιον. Η. ^
σιμά**« βαφεύς και ΦΙ, Λ . Κ α τ ^ μ ά τ η ς ράπτη«, φ α τ ο ^
Α. 11«·?ροχ«ιλος βαφεύς, ΦΙ. ¡Κονρο^ων βυρσοδέψης, ΚαΡ''
νάδες. Άναρ. Στρατηγός κριωπώλης, Μυλοπόταμος.
/
δέ

ΜΗηηρΙων

1ν τ ψ δήμψ Κ υ ^ ,

εισιν οί <ξής : 1 % . Στά&ης, Δ. ΙΚασιμάτης, Ί. Καλλ^,
11. Κασιμάτης, "Έ. Τζάννες, 1 . Μβγαλοκονόμο?, Ά · |
σέας, Π. Σιμητέκολος, Δ. Κασιμάτης, Ά . Καλού***?]
Καλοκαιρινός, Δ. .-Τζάννες, Ν. Κοντολεων, Β. Φωτεινός·*!
Καρύδης, Έμ. Φατσέας» Κων. Κεντρωτής, Μην&ς Ιΐαν^ί'
Παν. Κορώνης, Ά . Ν. Φατσίας, καί Π. Καλλιγίρης.
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ΚαΙ ίδιοκτ. Άλευρομΰλων (άνίμου) οί Ί . Μεγχλοχονόμος,
Γιαννιώτης, Λ. ΚαΓπμάτης, Ί . Καλλιγιρης, Ί , Γΐανιώ^Ός, Σ. Καλλιγέρης, Π. Κασιμάτης, Η, Ζερβός, Π. Γαζάος,
Ν. Σωτηρχος, Έ μ . Καλλιγΐρης και Ί . Μεγαλοκονόμος.
Δημοτ. ι'πάλληλοι. Το προσωπικον της Δημαρχεία; άποτε^0<τιν οί κ. Η. Νικνφορά/.ης, Γραματεύς,Άπ. Μασέλος ύττογρ.
Καλούτσης, είσπράκτωρ, Έ μ . Ραρυπάτης και Ν. Μεγα^οικονομος, κλητήρες.
/
(Κατά οτατιστηκήν του Δημάρχου Κ\»θηρΙωγν|ί«, Ξτ. Νι^φοράκη, ον θερμώς ευχαριστοΰμεν). ι
'.ϊ, Γ
Η ΠΡΠΤΕΥΟΤΣΛ
Λ Ι ' Χ Λ Ι Κ Λ Ι Υ Γ Ι Λ Λ Λ Ι Ι Λ Ο Ι — 1 1 Πρωτεύουσα των Κυθήρων
Χώρα κοινώς κολουμένη, ί'χει κατοίκο\·ς 085. Εϊναι εδρα
Επιακοπής, Επίσκοπος Εΰθυμιος Καββαθάς. Ειρηνοδίκου Χ, Ζωγραφάκης. Ταχυδρ. καΐ Τηλεγρ. τηλεγραφητής
αστυνόμος Κ. Λημόπουλος. άνθΝ. Μάνεσης Αστυνομίας
υ πομοίραρχος. Ύ π o i a μ ε l o υ ταμίας Ν. Ρήγας.
Τελωνείου γ' <ιά£εως, εϊς δ υπάγονται το ^ποτελωνεΤον
μονος καΐ τά Τελονοσταθ. 'Λγίας ΙΙελαγίας και 'Αντικυθήρων. Τελώνης Π. Ελευθερίου. Εμπορικής
χαΐ ΙΤραΗτικής Σχολής και 'Ελληνικού Σχολείου, πες»! ών Τδε
Ανωτέρω.

Η

Χ Ω Ρ Α

1ΙΕΡ1ΓΡΑΨΙΙ,—ΕΡΓΑ Κ.Τ.Λ. Ή Πρωτεύουσα της Νήσου τά
Κύ&ηρα (κοινώς Χώρα) ευρίσκεται ΗΔ του λιμένος Καναλιού έπΐ ράχεως υψηλής, ής τήν υψηλοτέραν κορυφήν κατεχει
τ<> μεγα ενετικό ν ψροΰριον, όχυρύν λίαν. Εις τό έτερον άκρον
τ % ράχεως ειφίσκεται τό Τουρκοβοϋνι.
Τά μεταξύ κατεχου°ιν αί οΐκίαι της πόλεως.
Ή ΙΙόλις τών Κυθήρων εχει 4 5 0 οικίας διά δωμάτων
εστεγασμ^νας. Αρχικώς αϊ οΐκίαι περιελαμβάνοντο εντός του
φρουρίου, βαθμηδόν δ' έξετάθησαν κάιΓΙκτός, υπό τάς έπάλξκίς άποτελέσασαι τήν συνοικίαν Μέα/^'Μποϋργος. Έ ν τη
συνοικί^'^αΰτη εκτίσθησαν πάμπολλ&νιβκκλησίαι οίχογενειακατά τά τότε κρατούντα εθΐ}1α.> Μεταςυ τούτων 'διεκρί-

νοντο δύο : Ή του αγίου Βασιλείου μεγαλοπρεπής, Ιδιόρρυθμος χα; ευρύχωρος, ής τίνος μόνον ερείπια δυστυχώς ύπά(>'
χουσιν ήδη, και η του αγίου 'Αθανασίου δισυπόστατος, κατβ
διπλούν σχέδιο ν, περιέχον δυο αυτοτελείς εκκλησίας, ών τά ιερά
στρέφονται της μεν προς βορρά ν, της δέ προς ανατολάς, otV
δαμοι* ήδη άπαντώμενον.
Τοποθεσία + Μποϋργον» (λέξις λατινική — Bonrg σημαίνουσα πολί/νην) υπάρχει και μίαν ώραν μακράν της πόλεο)ς,
περιλαμβάνουσα συλλήβδην τά χωρία Κλαράδικα,
Γερακιά'
νιχα και Κομινιάνικα
Είναι πόλις καθαρά έχουσα υπονόμους επί της 'Αγγλικής προστασίας κατασκευασθείσας. Διατέμνεται ύπο μιας κανονικής όδοΰ, παρ' ί|ν ευρίσκεται ή κεντρική αγορά και τά καταστήματα. At λοιπαΐ οδοί είναι κατά
το πλείστον σκολιαί και λιθόστρυκοι, ύπερέχουσιν δμως κατά
πολυ των οδών πολλών άλλων επαρχιακών πόλεων καΐ Ιδίως
των νήσων του ΑΙγαίου. Εσχάτως κατεσκευάσθη και Πλατεΐα λίαν ευπρόσωπος. Εκκλησίας ή πόλις εχει πολλάς, ών
τεσσάρες, ή του Εσταυρωμένου (έπισκοπή), της 'Αγίας "Αννης, ήτις είναι και ή ευρυχωροτέρα, του άγ. Ί ω . του Θεολόγου και τής Έλεουσης είσίν ένοριακαί. Έ π ι της Λημαρχείας του κ. Μιχ. Νικηφοράκη κατεσκευάσθη και ευπρόσωπον
Νεκροταφεΐον παρά τον άγιον Μηνάν, ένθα το πάλαι το τών
Διαμαρτυρομένων. Φαίνεται δμως ϋτι ή θέσις δεν είναι κατάλληλος, διά λόγους υγιεινής ιδίως. Διαιρείται ή πόλις είς
συνοικίας, ώ ν διακ?χωρισμέναι σχεδόν είναι τά
Βορνπατιά'
νίκα και ό Μέαα Μηονργος. Ή θέσις της είναι γραφικωτάτη, το δέ περιβάλλον εκτάκτου ποικιλίας και ώραιότητος
άποτελουμενον κατά το πλείστον εκ τοπίων Ελβετικής καλλονής. Προσβάλλεται σφοδρώς υπό τών άνεμων ιδίως τοΰ
Βορρά και του Νότου, τοΰθ* δπερ καθιστά αυτήν ΰ γ ε ι ι ν ω ϊ έ ραν. Κ«είοντες την παρουσαν βραχυτάτην περιγραφήν τής
Πρωτευούσης τών Κυθήρων, δεν δυνάμεθα ν' άποκρΰψωμεν
ότι αυτη φ&ίνει δυστυχώς ήμέροι τ ή ήμέρςι, διά πολλούς και
διαφόρου; λόγου:, ανάγκη δέ μέτρων γενναίων ϊνα ανακοπή
ή δυσοίωνος αυτη φθίσις...
Το φρούριον. Τής πόλεως δεσπόζει το μέγα Ενετικό ν φρουρών, ϊσχυρον λίαν και διά πλείστων τό πάλαι τηλεβόλων
όπλισ;ιένον. Τά τηλεβόλα ταί»τα ευρίσκονται νυν έξη πλω μένα

> αρ-ΐράς πολλαχοΰ του φρουρίου, όλως άχρηστα. υμοιά¡^ t f t Ht σεσηπότας οδόντας τρομερού πλήν παραλυτικοί·
'Ι
ακίνδυνου θηρίου. Έ ν τφ φρουρίφ ύπαρχε ι συνοι^
ΙΗκρος καΐ οϊκοδομαΐ μεγαλοπρεπείς, ων {«περεχεί ή
η(ά<η Παλατιού,
του όντως 'Ανακτόρου εκείνου, δπερ ή
|"·^Υηαία
της
Ελληνικής
Πολιτείας άφήκε σχεδόν νά κατα(!
,.';"<,ί,Π και το οποίον έχρησίμευεν ώς κατοικία των επί Ά γ διοικητών της Νήσου, Στρατών κ.τ.λ. "Οπισθεν τούτον
, '"σκεται ο ευρυχωρότατος ναός της Μυρτιδιωτίσσης δ στις
y 1 '^νκτοκρατίας ήτο Καθολικός μέχρι |ον 1798 ίίτε απεετεροι
ν "'Μ κΐς τους '< Ορθοδόξους. Ύπάρχουσι δ£ και τρεις
,
σχεδόν έν έρειπίοις. Το φροΰριον τούτο άνεκαινίσθη
• to I Γ)()*ι, ώς άναφερεται εν τετοιχισμενη Επιγραφή,
δί: καΐ (Αρχαιότερον ώς άναφερεται εν χ\\ Ιστορία.
· ,( μικρώτε,ρον. Ευρίσκονται νυν έν αυτφ διάφορα δημόΥΟαφεΐα και φέρει εΙς αυτό άμαξητή όδός εσχάτως καταυ "·πθκΐσα. Έ κ των εΰρυτάτων έπάλξεων
αυτόν, ή περί;
t "· 'ΐναι μεγαλοπρεπής και έπιβάλλουσα, ύψοΰται δ* εν αυI,"!" "(."»ς to μέρος της Πόλεως, Λέων μαρμάρινος, τοποθετη'κεΐ κατά τό 1(500 υπό των Ε ν ε τ ώ ν .
Κ,Ι ταύτα μεν περί της Πόλεως των Κυθήρων και του
'""»οίου. Ιίΐπομεν δέ και ολίγα τινά, περί τίνων, έπι του
'.">ντος, τών ώροιοτερονν χ<υρίων του Δήμου Κυθηρίων.

ΤΟ

ΛΙΒΑΔΙΟΝ

^'.αν ώραν προς Π της πόλεως ευρίσκεται επι οροπεδίου τζ
.'¡'"«"•κώτατον Λιβάδιον. Έν τγ χαοιεστάτη αυτού πεδιάδι
/.'">7ΐν οί της I Ιόλεως κάτοικοι τάς έξοχικας οικίας αυτών, εν
.'·? δι,ίρχονται το θέρος εν άν«σει. Ή περιοχή αυτοϋ περιy!A'"zvet τά νωρία Κοντελετοΰ, Ι'κουλιάνικα, Κατοΰνι, Κα, "Άΐανι,κα, απίχοντα μικρόν μεταξύ των, ως και τα μετχςυ
^ ,?'·>ν μικοοχώρια Ηρουχιάνικα, Φουργιαράδικα και Σταγιάείναι δε απαράμιλλος ή καλλονή αϋτοϋ και δροσερόττ,ς.
·· ο και ή λαϊκή μοΰσα α δε ι περί αυτού :
« ' ( ) Μεσα-Βοΰργος μ' εκκλησίες.
Χώρα μέ πατινάδες».
«Τό Λιβαδάκι με δροσιές,
και με της πρασινάδες.»
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Ό φίλος κ. ΓΙρίντεζης γράφει περί αυτού: Το Λιβάδιον, κείτ α ι και επί θέσεως ώραιοτάτης. Ε κ ε ί έπί αρκετά έ κ τ ε τ α μ ί '
νης πεδιάδος και μικρών άσημάντων κοιλάδων, τήδε κάκείσ®
«ξοχικαι οίκίαι αναφαίνονται έσπαρμέναι, άνάμεσα δε καταρδύτων και καλλιβώλων γαιών δίκην οάσεων, κηπάαια γραφικώτ α τ α . Μικροί φύρδην μίγίην ελαιώνες, άμπελώνες και δημητριακοί καρποί περιστολίζουσι το έν λόγφ καλίβωλον εδαφοί
του Λιβαδίου, οπου εις έπίμιτρον της καλλιΟεάτου και καλλιδίνου ταύτης θέσεως, 6 "Αγγλος τοποτηρητης Μάκφελ εκτισ«
Γέφυραν στερεάν, μοναδικής άντοχής και τέχνης 200 μέτρων
μήκους, «πί 6 0 βάθους, {ιμοιάζουσαν ίστορικον μνημείον μάλλον ή επιστημονικην γέφυραν και φέρουσαν 1 3 στοάς μηκυνομένας βαθμηδόν και σχηματιζούσας σειράν στοών.
Ή παρά το Κατοΰνιον αΰτη Γέφυρα είναι ή μεγαλοπρεπεστέρα και ώραιοτέρα τών έν Ε λ λ ά δ ι » .
Ο ΜΥΛΟ ΠΟΤΑΜΟΙ
Το σημαντικώτερον τών χωρίων τοΟ δήμου ΚυΟηρίων είναι
I Μυλοπόταμος. Είναι το μέγιστον του δήμου, κατάφυτον,
χλοερόν, δροσερόν, εις μαγευτικην κείμενον Οέσιν και ΰπο άφθονων υδάτων διαρρεόμενον. Διαιρείται εις τρείς συνοικίας : τϊ)ν
Κάτω χώραν ενθα και φρύριον, τον "Αγ ιον Σώστην και το
Κάτω Πηγάδι."Εχει οίκοδομάς λαμπράς, περι τάς '260 οικίας
και μεγαλοπρεπή ναον τοΟ 'Αγίου Χαραλάμπους τ?) φιλοτίμψ
συνδρομή τών κατοίκων άνεγερΟέντα. Κατά την τελευταίαν
άπογραφην είχε κατοίκους 8 0 8 .
Ό Μυλοπόταμος, δεν υπερβάλλει τις ύποστηρίζα>ν, οτι είναι «ν τών ώραιοτέρων χοιρίων ου μόνον τών Κυθήρων, άλλ<Χ
συμπάσης τής 'Ελλάδος. Παράγει τά άφΟονώτερα προϊόντα.
Ή θεσις αύτοΟ και ενεκα τών περιρρεόντων αΰτην υδάτων και
άλλων λόγων, είναι προνομιούχος.ΤοΟτο έκτιμήσαντες οί 'Ενετοί έκτισαν εις πρόβουνον ύψηλον φρούριον έν τη π ε ρ ι τ ο ύ
Ιποίου υπάρχουσιν οικήσεις. 'Ονομάζεται Καστέλι του Μυλοποτάμου. Παρά την είσοδον αύτοΟ υπάρχει ^Πύργος εις τά
υπέρθυρα τοΟ 6ποίο\» είναι έντετοιχισμίνον άνάγλυφον του πτερωτού Λέοντος τής Ένετίας, κρατούντος διά τών εμπρόσθιων
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΠΑΣΤΟΣ
Blç τ&ν χορνφαίων
παρ' t)fùv ίηιοτημόνων
τυγχάνω i x . Β. Π.
Μαστός, Άριατη'ιοας
h icj) «νιοϋΰα Πανκχιστημίφ,
rrritiMemfâtf
ir
ki'Qdtnfl Λαατβλκαας ¿ni nerraer/ar [οηΰιις χijç Mntnr ιχής — IvmtxoioVl»f¡S Κλινικής τ op IlnvtTtiattjfuov
τ»)ς Βιίννης.
Έηανκλϋων ιιρό τριπίας, Μρνοβ ΙΜαν Κλινιχην /»· Ilnouitt, /'£ο/α>ς
i*rtμώμβνος πηρά TJ'JÇ ixrî κοινωνίας Λιπ τ»;V ί.τιητημοηχην
λι·τρΓ· ,««>ρ'F 'DAIY HUÍ
txavihnrn.

ποδών εΰχγγέλιον μετά τν,ς επιγραφής : 1\ιν vidi
α n^/tst α tu du ν. Μ DI Χ V=

Marcel'

1595.

llxpx τον Μυλσποταμον υπάρχει το Σπήλαιον τών σταλ*'
κτιτών, περί ών κχτωτίρω.
Β ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΠΝ
Ό Λτμος ΙΙοταμίων είναι ΙΓ τάξεως. ΙΙ-ριλαμβάνει
ακολούθα χωρία, ών τούς κατοίκους και τάς αποστάσεις ^
ττς Χω:ας και τοϋ Ποταμού σημειούμεν λεπτομερώς.
Αί αποστάσεις α ' ) οίπο Χώρας και β') Ποταμού.
ώρα ι
>

ιοραι
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Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ ΑΙ

ΑΡΧΑΙ

, ,^μα ρχος : Μιχ. Μεγαλοκονόμος. Δ. Πάρεδροι: Ά ν . Π α Β. Μπαβεας, II. Πρωτοψάλτης και Γ. Πανάρετος.
|| ν/^οτ. Σύμβουλοι : Θ. 'Λρώνης, Βρ. Χανιώτης, II.
'^οψάλτης, Γ. Κασι,μάτης, Ν. Σάμιος,
Τρίφυλλης.
*$ΐ}ματίοαντες Δήμαρχοι. Δήμαρχοι §.ν τω Δήμιο ΙΙοτα||ί,Ιν» από του 18(54 ¿χρημάτισαν οί : II. Κατσουλής, Ά .
Κ. Παν( / ν '*γΐωτόπουλος, Λ. Ζαγλανίκης, Γρ. Τσιτσίλιος,
ντός, II. Τσιτσίλιος και Μ. Μεγαλοκονόμος.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
' <ι εΓ'φορώτατα χωρία του ¿1. Ποταμίων, εχουσιν ώσαυ^ ποικιλωτάτην και πλουσίαν την παραγωγήν. Έλαιόδεν^ χ ε ι περί τάς 3 3 . 0 0 0 έ'ξ ών παράγεται, έν καλή συγκοΛ|, Μαιον έξαίρετον περί τάς 1 1 0 , 0 0 0 όκαδ. Ό ώσαύτιος
Ζ°ς οϊνός του παράγεται είς 3 5 0 , 0 0 0 όκ. Τά οπωρικά
^ Ηκγάλην ποικιλίαν, τά δε επεριδοειδή και άφθονίαν.
'* ιγ6ς παράγεται ετησαος 2.2 — 2 3 , 0 0 0 κοιλά. Σϋκα 2 5 , 0 0 0
°^ τΜρες, κύαμοι 2 , 0 0 0 κοιλά κ.τ.λ. και πολλά άλλα έ;αί^Κΐ"· προϊόντα.
,
Έ ν τ ψ δήμιο Ποταμίων υπάρχουσι τά
'^'»λουΟα Σχολεία. Τό ΈλΙηνικόν
Σχολάρχης Γ. ΤσίγκουΙ'1!?» διδάκτωρ φιλολογίας. Έλληνοδ. Μ. Μανουσάκης και
'">·

Κανελλόπουλος.

ΜαΟηται

80.

Δημοτικά

'Αρρένων.

° Διτάξιον Ποταμοϋ, Λιδασκ. II. Ά ρ ώ ν η ς και II. Κορων"·'ος. Μαίίηταί 140. Λογοΰεζιάνικων,
διδ. Γ. Άλβανάκης
'ι· 100. Άρωνιάδικων,
διδ. Στεφ. Κασιμάτης, μ. 85. Κα-

1)11

,
στριοιάνιχων,

δ. Γ . Σ τ ά θ η ς , μ. (50. Μητάτων,

τιος, μ. (>0 Καραβα,

δ. Γ .

δ. Στ. Λαμήλος μ. 70. Δημ.

'Ν'

Θηλέα)*

Ποχαμοϋ, διδ. Γρηγορία Δηλαβέρη και Καλλιόπη Κυπριά'
του, μαθήτρια ι 95. Λογοΰ'ετιάνικων, δ. Ζωή Σημεριάδ'^
μ. 30. 'Αλοϊζάνικων, δ. Μαρία <Ηκονομοποΰλου μ. 7^· [
Καραβά. δ. 'Αλεξάνδρα Ευστρατίου μ. 40. Γραμματε
Γερακαοίον. Γραμ. Ί ω . Γεωργάς μ. 27.
(Κατά στατιοτικήν του Σχολάρχου κ. Τσιγκούνη, ϋν έγκ«(Γ
δίως εΰχαριστοΰμεν).
'•ίχκΧήαιαι ι - Έκτος των παρεκκλησίων κ.τ.λ. ύπίίρχου0ιν
έν τφ Δήμφ ΙΙοταμίων
ίεροι ναοί οί ακόλουθοι.(') Γ'ΑΥ|0|
'Ανάργυροι, άγ. Παντάνασσα, άγ. Γεώργιος, άγ. 'Γριάς (''
άγ. 'Αναστάσιος, άγ, Χαράλαμπος (2), άγ. Ιωάννης (V). "V'
Δέσποινα, άγ. Δημήτριος ('2), άγ. Μηνάς, άγ. Βασίλειος, "V*
Θεόδωρος, αγ. 'Αθανάσιος, Κ. Θεοτόκου (Ίλαριώτισο"^]1
Παντοκράτωρ. 'Τπεραγία Θεοτόκος (3),Παναγία Καστρίσι«νΐ|'|
Σωτήρ Χριστός. Τούτων μεγαλοπρεπέστερος εστίν ό έπΐ^" ί
πικος νυν της Ίλαριωτίσσης, περί οΰ γράψομεν άλλαχοΰ.
'Επισκοπικόν
Δικαστήριον. Το Έ π ι σ κ ο π ι κ ό ν Δικαστήρ 10 '
έν ΙΙοταμω έδρεϋον παρατυπως, άποτελειται έκ του Σ. Ί^ 1
σκόπου και των Αΐδεσίμων, II. Παναρέτου, οικονόμου, ,
Άνδρονίκου, Σακελλίιονος, Ά π . Μουλοΰ, Πρωτεκδίκου
Στ. Αεβουνη, χαρτοψυλακος.
Ί.φημέριοι
Τερεΐς δέ Ιφημέριοι έν τώ δήμιο Π ο τ α μ έ
πλην τών ανωτέρω εϊσι και οί άκόλουθοι : Ν. Κασιμ«^' 1
Μ. ΚορωναΤος, Μ. Τζοιρτζόπουλος, I. Γεωργάς, Δ. Κουλ^'
τιανός, Δ. Γαλακάτος 1. Γερακίτης, Μ. Άρώνης και Χ· ^
σιμάτης. "Ισως ύπάρχουσι καΐ άλλοι τινές καθότι αί πλτ|ί)0
φορίαι μας δεν είναι έπίσημοι.
Δημοτικά βργα. Κατά τά τελευταία ετη έπί της Δ η μ α ρ ά
Του κ. Γρηγ. Τσιτσιλίου και του νυν Δημάρχου, συνε*^
σ\>ησαν έργα τινά, έδενδροφυτευθη δέ ή πλατεία διά πει'"^
και έκαλλω.τίσθη πολλαχοΰ ό Ποταμός. 'Ακριβή ομως
αιν τών τοιούτων έργων δεν έ'χομεν.
.·
Έ π ι ο τ ή μ . η — * Κ μ . π ό ρ ι ο ν κ τ λ . Επιστήμονες
"

1) β ναοί ¿νοριαΜοί, 11 κΐς οίκογενκίας,

8 είς ά<)βλ</άιιχ.

01

>

ΙΙοταμί

ων είσιν οί ακόλουθοι : 'Ιατροί, οί κ. κ. Έ μ μ .
, ®·τ^ύλης ¿ν Ποταμψ και Γ. Αεβούνης εις Μητάτα. Δικη6 κ. Α. Διδασκαλόπουλος, του κ. Ά ν . Κατσούλη δια' ν/7 °ς ηδη έν ΙΙειραιεΐ. Συμβολαιογράφος 6 κ.
ΣεμιτέΈμποροι οί κ. κ. Π. ΚρίΟαρης» Δ. Βερνάρδος, Στ.
^ ψ π έ α ς Θ. I. Κασσιμάτης, Κοσμ«ς Τσιτσίλιος, Μην.
Κυρικος Χλαμπέας. Παντοπωλαι. Μ. ΆρχοντούΙΐ'ί» Ν. Μεγαλοκονόμος, Κ. Χλαμπίας» Π. Πρωτοψάλτης,
ν' '^υτζ^ς, Ί ω . Χλαμπίας, I. Μουλός, Α. Πανάρετος, Στ.
Άλευρέμπορος, Δ. Βερνάρδος. 'Αλαντοπώλης, Π.
Βυρσοδέψης, Πολ. Στέλιος. Καφφεπώλαι. Κ . ΛειΤγΐς» Γ. Τσιτσίλιος, Π. Μουάτζος. 'Υποδηματοποιοί, II.
^"'-μουγκΛς, Ε. Χλέντζος, Κ. Θεοδωρακάκης, Χ. Κασσιμά|.,?· Χ- ΜελιτΛς. Σιδηρουργοί, Θ. Άοώνης, Μ. Κορωναίος,
' Κατσούλης.Εργολάβοι, Θ. Μελέτιος, Ίω.Άργύρης. Κρεω/ " V Κ. Νενές, II. Σουρης, Ε. Μπαβέας. Κουρείς, Πολ,
, / ^ ί τ η ς , Δ. Μ^αλλιδ^ς. Οίνοπώλαι, Ν. Αου^άντος. II.
Λ. Πανάρετος.Ίχθυοπώλης, Χρ. Σάμιος. Ό π ω ^^»λης, Ιί. Σάμιος. Τορνευτής, Π. Χλίντζος. Χρυσοχόος,
Χλέντζος Όργανοποιός, Ζανίτος.'Αργύρης. Σαπωνοποιός,
ν ; Πανάρετος. Φεσοποιός, Θ.Μελιτ«ς, Ράπτης, Γ. Τζάννες.
Ι|(1α0τα κατά ιδιωτικάς πληροφορίας, διότι 6 κ. Δήμαρχος
^ ^αμίων κ α τ ' επανάληψιν παρακληΟείς, ήρνή^η επιμόνως νά
ϊ
οιανδήποτε πληροφορίαν περί τοΟ Δήμου του
^ 1 των συνδημοτών αύτοϋ. Ζητούμεν επομένως «τυγγνώμην
^
των άξιοτίμων επιτηδευματιών του Δήμου τούτου, ους
^•Ρίληψαμεν, δηλοΟντες, 6τι είς το έπόμενον βιβλίον της «Κυ^Ραϊχής Έπετηρίδος» θέλομεν δημοσιεύσει τά κατ* αυτούς
,ΤΓτομερώς,έγκαίρως συλλέγοντες τάς αναγκαίας πληροφορίας.
•Ο ΠΟΤΑΜΟΙ
Η ωραία αϋτη καΐ μεγαλοπρεπής κωμόπολις των Κνθηή μεγάλε ι,τέρα των ί ν τη Νήσφ, έκαλειτα, κατά τίνα
Α'άδοσιν, τό πάλαι
§κ της Εκκλησίας της Παναγίας
1ς
έκαλειτο Κνρά-ϋαναγιά.
Ή Εκκλησία αυτί] είναι ο
ν 'ϊ
1ιν( Καλλιμάρμαρος ναός Παναγίας της Ίλαριωτίσσης.
Εν μέσω της πολίγνης εΰοίσκεται ΙΊΰονοί άοΥαΐοο. νυν
(,)ν .

ώς Λημαρχεΐον χρησιμεύων, δοτις καθ' α μαρτυρεϊται εκ τινοί
έγγραφου του 'Γζωάννου ^ουπεράντου, έκτίσθη τό 1245»
προς φΰλαξιν τών αρχείων της Νήσου και άλλων λόγο>ν
έξασφαλιστικών.
Ό προοδευτικός Ποταμός αποτελεί το καύχημα του Λτ|"
μου, έξαστράπτει δ' έκ καθαριότητος και περικοσμεΐται
λαμπρών οικοδομών. Κέκτηται καταστήματα δυνάμενα ν α
παραβληθώσι προς τά 'Αθηναϊκά τοιαύτα, παντοίων είδών· ι
Ή φυσική θέσις αύτοΰ είναι έκ τών ώραιοτέρων της Νί|'
σου, ή δέ άποψις αύτοΰ μακρόθεν είναι μαγευτική. Ή πρ°)#
τευουσα τον δήμου Ποταμίων ευρίσκεται έν ακμή καΐ προόδ'Ρ
λίαν εύοιώνφ. "Εχει κατοίκους 1)00, είναι δέ εδρα ΕΙρηνο
Β , είρηνοδίκης : II. Βολτής, Ταχυδρ Γ . Τηλεγραφ.
Κασσιμάτης. 'Ελλ. Σχολείου περί ου ανωτέρω κ.τ.λ.
Ο

ΚΑΡΑΒΑΣ

Το μέγιστον τών χωρίων του Δήμου ΙΙοταμίων το
ώραιότερον Υσως της Νήσου, είναι ό εύανδρος Καραβάς. '
Θέσις αύτοΰ είναι ό'ντιος μαγευτική και γραφικωτάτη. \
βλάστησις είναι πανταχού πλουσιωτάτη Ιδίως εις τάς έκα^'
ρωθεν ύψηλάς ΰχθας του όμωνΰμου ποταμίοιι, οπερ ρέει (lf j
ναον, καθαρό ν, γοργόν πρι>ς την άκραν ΣπαΰΊ σπεΰδον &
Ικχυνόμενον. 0 1 κήπο», τά καρποφόρα δένδρα, τά ¿ίγ(?ιί'
τοιαύτα, οί ύψίκομοι πλάτανοι, τά πανταχόθεν άναβλυζον^
ρυάκια, καίίιστώσι το χωρίον δροσερώτατον και ρ ω μ α ν τ ί ^ '
τατον. Έ κ της συνοικίας Μαρμάρου, δύναται τις ν' ά* 0 '
λα γ ση τής όντως γραφικής θέας και του λαμπρού πανοράμ^
τος τών κΰκλφ συνοικιών και τής καταρρίτου και συνειρειρ 0 ^
ρευματιάς.
"Οντως, όλίγιστα χωρία έν Ελλάδι έ'χουσι την δροσ£(?^
νητα και γραφικότητα του ωραίου Καραβά.
Ί ί από τούτου μέχρι τής Πλατείας "Αμμου πορεία, κ«1'1
σταται τερ.τνωτάτη, ώς έξης περιγραφομένη ύπό έγχωρ^
τινός έν τή πάλαι ^ΚυΦηραϊκη Αύγη».
.
• Κατάφυτοι λειμώνες και λόφοι, άργυραΐ ταινίαι (νυακί'^1
χωριά και σπητάκια Ιρυθροκέραμα άναρριχώμενα ΙπΙ
πλευρών των λόφων, ναΐσκοι λευκοί και ήρεμοι ώς μειδι"'

Η ωραία συνοικία τοΰ όροοβροΓ ΚαραβΡ, ό "Αγ. ΧσράΙαμηος/ ¿ν
Ι'ίοφ χης 6ποίας ή φιλοτιμία 1ΰ>» Α'αρ.ι/finZv ùït}y$lQt τνν ¿μώννμον /.
λαμπρον nal βνρνχωρον, Ηοσμονμινον yflv ttai dta
τοιχσγραγιΑν,
ΛιακβκριμΒνον άγιογράφον,
τοΡ 11ανοοιω\άτο\> Ί$ρομοι·άχον Μ. Ά·
Mletov
ΚρίΟαρη.

ματα βρεφών, ποίμνια βόσκοντα και ποιμενίδες φ'δουσαι.
Ό λ α χαΰτα άποτελοϊίσι ποικίλα συμπλέγματα ονειρώδους καλλονής, καλλονής φυσικής, συνδυασμούς φανταστικούς, εικόνας ποιητικός. Μόνον ζωγράφος καΐ μουσουργός έν ταυτφ,
μέ στίχους, μέ χρώματα και μ' αρμονίαν δύναται ν' άποτυ•πώση
νά παραστήσβ δλην έκείνην την μαγείαν, την διαπλουμένην άπο Καραβα είς ΙΊλατείαν "Αμμον δια του Ααγκαδιου, τήν δροσιζομένην άπο τάς λεπτοτέρας οΰρας, την βρεχομένην άπο ρυάκια τό πλείστον μεταλλικών υδάτων, είς τάς
•δχθας τών όποιων φύεται ή δάφνη, και κελαρύζουν κρήναι,
και περνούν ή βοσκοπουλαις, αϊτινες βρέχουσι τά σφυρά τών
ποδών εων και έξάπτουν τήν ζήλια τών είς τάς χαράδρας κρυ*
πτομένων Μουσών, τάς όποίας ύ λαός είς νεράιδας μετέβαλε»·
Η ΠΑΑΗΟΧΠΡΑ
Ή πρώτη μισαιωνική κώμη, ή Χώρα κοινώς τών ΚυΟή*
ρων, η το τ, Παληόχωρα, φρούριον άπότομον κχί δυσπρύσιτον
κίίμενον είς τά βορειανατολικά της Νήσου ¿φ' ΰψηλοϋ βουνοΟ,
ένθα κχτάκβινται τά ερείπια τών οικιών άρδην χατεσκαμμίνα, χχι πληΟϋς νοιών, ων σώζονται πολλαχοϋ αί τυχογρα*
^ίαι. Έκχλείτο πρότερον "Αγιος Δημήτριος. Ή χώρα αϋτη
εκτίσθη κιθανώτατα ύπο ΪΙαύλου Εύδαιμονογιάννη, ή Δαιμονογιάννη, έκ της γνωστής έν τη 'Ελληνική Ίστορί^ οικογενείας τ»ών Δαιμονογιανναίων της Μονεμβασίας, δοθείσης αΰτφ
της νήοου ύπο του Μιχαήλ Παλαιολόγου τ φ 1 2 7 5 . Προ τούτου ητο τοπάρχης 6 Γεώργιος Παχύς εκ Μονεμβασίας,
ον 6 Λαιμονογιάννης άφήκε μόνον τά χτήματα του χωρίου
Μητάτα.
Το »ως εγχατελήφΟη ή πόλις αΰτη και βαθμηδόν κατ«'
στράφη, γράφομεν άλλαχου. ΑΙ δέ ¿λίγαι αύται λέξ*ις είσΐν
άναγκχΐαι διά τήν ίστοριχήν ταύτην βεσιν τών Κυθήρων.
Ο ΦΑΡΟΣ ΤΠΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
•

Έπι τοΟ Η. 'Ακρωτηρίου Κάβο-Σπάθι, υπάρχει I περίφΆ*
μος Φάρο; τών Κοθήρων, ιδρυθείς ύπο τών "Αγγλων το 1857·
Είναι εις τών πρώτων φάρων της Ελλάδος βρατος άπο άπο-
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βάσεως 25 μιλίων, -περιστροφικές και ΰψους 25.1 άπο τής
ί^-σεως τοΟ κτιρίου. Αποβαίνει αληθώς σωτήριος διά τους
δυτικούς διερχομένους μεταξύ Κυθήρων και Μαλΐα. Το έκΤ^λισσόμενον άπό τής θέσεως του Φάρου τούτου πανόραμα είν».ι ό'ντως μεγαλοπρεπές. Ό Εγχώριος ώς εξής περιγράφει
*ΰτό:
«'Οσάκις άνέρχομοι βίς τόν φανόν Μοδαρίου, τά χάνω
το μεγαλείον τής φΰσεως, άπό τήν κυανήν εκτασιν, ήτις
^τείνεται ένώπιόν μου, τήν θάλασσαν, τάς β(^αχώδε<ς άκτάς
Η(*ι αιγιαλούς, τους κολπίσκους καΐ τους δρμους. τον πόντιον
Ορίζοντα, τόν βραχώδη Τα^γετον, τόν ψαΰοντα τάς*νεφέλας,
ΐ υ ν Μ αλέα. τό Ταίναρον κτλ. Όλα αύτά άποτελοΰσι τήν ώραιϊ(5-ραν εΙκόνα ήν δυναταί τις νά ϊδη έν τφ κόσμψ. Πανόραμα
νοητευτικόν καΐ ριμβώδες καΐ μελαγχολικών δταν ή θάλασσα
Νκάται, ό Ανεμος θρηνεί είς τά δάση, δ ουρανός βροντά και
Κρίνοι δφεις διασχίζουσι τάς νεφέλας. Γοητευτικόν δμω;
^¿αμα καΐ άχόρταγον, δταν δ Ζέφυρος παίζει μόνον μέ τά
^ματα τοΰ Μυρτψου καΐ δταν ταΰτα φιλούν Απλώς τά κράαπεδα τής πράσινης χλαμίδος. ήν ή γή περιβάλλεται, κυλίοντα
α Ρμονικώς τους χάλικας σελαγίζοντας ώς μαργαριτοκόγχαι εις
φως του 'Ηλίου. Ρβμβώδες δέ, τήν δείλην ή τήν νύκτα,
()πότε σέλας πολΰχρωμον ή ή πλήθουσα σελήνη βάφη τάς κο(?υφάς των δρέων, άντικατοπτρίζουσα έχι τής ποντίου έπιφα
νείας τάς ποικίλας μεταλλαγάς των χρωμάτων της Αγομένης
^μοσφαίρας καΐ των ποικιλομόρφων νεφελών τοΰ φωτολαμ^οΰς κενοΰ.

ΙΟΝΙΚΗ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
Τό 1840

Ιδρνθη ή *Ιονι*ή Τ ρ ά π α ζ » , fc ol μέιοχοι

ίο αν "Αγγλοι xa I Εηχανήαιοι. Μεχαξυ χον των ΰπήρξαν καΐ
Πολλοί Κν&ήριοι. Ή Τράηεζα αΰιη nal ηρό χαι μεχά xíjv IvtonoMdc παρέοχεν Ιχδουλεχ'οεις χοΐς χ& Κν&ηρΙοις uai ι oí ζ
λοιηοΐς Έηχανηοίοις. Τά χαρχονομίαμαχά χης φίρονοι τό οχέμμα
'Ιονίου Πολιτείας καΐ χά όνόμαχα ι ώ ν έπτά νήοων.
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Η ΑΝΑΛΥΜΕΝΗ ΑΦΡ04ΙΤΗ
ί

'Αγάλι βγαίνει μεσ' Από rá κύματα
Κι' Αφ' τά ξανθά μαλλιά της στάζει ι) θ ά λ α σ σ α ,
Ή Νηρηίδες πιόν Αφρό τυλίζονται
Ίου 'Ιόνιου πελάγου.
Μεο' An' avió μια μέρα Ιβγήκε Αφρόπλαστη
Τό γέλοιο, τή χαρά στή γή σκορπίζοντας,
Κ' εύθυς στόν ουρανό τό μάτι ¿ξάνοιξε
Να βγή $ν Αστέρι δλόφωτο.
"Ενα σεντόνι διάφανο,
κατάλευκο
Στά χέρια της κρατεί τριγύρω Αάρατες>
κάθε μάτι βέβηλο προβαίνουνε
Ή Λγνϊ.ς ι) Χάριτες.
Kai στον θνητού τό θαυμασμός,
στά βλέμματα
Που της ψυχής τους πάθους
φανερόνοχ^ε,
Αειλά τής παρθενίας τόν πέπλο ΑνοΙγοννε
Ή Χάρες δλοχόκινες.
Τρέξετε, κύκνοι περιστέρια, τρέξετε
Στήν 'Αφροδίτη που Αφ' ró κνμα ίπράβαλε'
Τ' ΰλοχρυσό της Αρμα έδω f f i φέρετε
Ψηλά ηειάξετε.
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ΑΓί* άπου τό γελοίο άπό τά μάτια ¿οβύοτηκε,
Κι* δπου τά στήθη άλαζητοΰν τόν "Ολυμηο,
Έκει όδηγήοτ ε ν ή Θεά τά δώρα της
Πλατυά rá ρύζη δλόγυρα.

Στέφανος
> lüi
ΧΓΘΗΡΑΙΚΑΙ

Μαρτζώκης

%

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ

Ό "Αγιος Θεόδωρος nal οί

βφεις.

*Orar i Άγιο* θβόύωρος t)lOov βίς
νήαΐ, ήτο γεμάτο ϋψβις Ψ^,
μακβροΰς. Γ() Άγιος iytáiQti'atV é'va κυνηγό ónoD ηλ&εν, ΰταν τό
ft tav (ρημο *α<
¿^γχωαβν ίνας άφις φαρμακερός χ ai ίηρυΐηΰη·
αχό tote i ".4}·ιθί «χαΐήνωαβ χους ΰφεις πα i δεν δαγκάνουν, καΐ αν Μ
xaoojr δεν
φαρμακβνουν,

Ή 'Αφροδίτη

nal ή 'Ελένη τοϋ

Μενελάοη.

"Οταν ι ό βασιλόπουλο
δ Πάρις Εκλεψε την ώραίαν
άπδ τδν βασιλίδα τής Σπάρτης, τήν Ζφ^εν είς τδ Νηοί.
Ζητώ^
κατοικία ν, ίψ&ασαν είς τή σπηλιά δχτου ήταν τδ Άγαλμα
'Αφροδίτη,
ιό όποιον ¿ζήλεψε βλέποντας εύμορφήτερη
γννα^
άηδ avió, Ιηεαε χαι ¿τσακίσ&η.

ΛΑΟΓΡΛΦ'ΚΑ

προλήψεις
α Τδ π ρ ο ί δ / « <5¿v ηρέηει νά τδ 'δο^ν r á Άστρα διότι ^
φονν ¡¡ μέλισσες.»
f
ι*Οταν ιό παιδί άλλάζει τά δόντια του ηρέηει νά φ^βϊΐ
ηρώτον είς μίαν ιρύηαν δηου κατοικεί ποντικός rá τδ 6'
κ al νά εϊηη:
«Νά πονιικί τό δόντι μου nal δός μου σιδερένιο,
Νά Ηοκαΐίζω τά novmá nal τής fsgoaníHtg.

01 ΣΤΛΛΛΚΤΙΤΔ1 TOR KY0HPQH
hi ΚυΟήροις ύπάρχουσι δύο μεγαλοπρεπή αντρα Σταλα^
το [Χεν παρά το χωρίου Κάλαμος το δ? παρά τν* Μυ'"^ταμον. 'Αμφότερα είσίν εκ τών σπανιωτέρων εν τω Κόσμω
π α ρά τάς εισόδους αμφοτέρων,ύπάρχουσι ναίσκοι επ'όνόματι
,^ Αγ. Σοφίας. ΤΙ περιγραφή αυτών άποβχίνει δύσκολος
**°τελοϋσι δέ άδιεςόδους λαβυοίνΟους και διαιρούνται είς πολττοάί. Κρής'Ιερωμένος έδωκε τήν έξτ.ς σύντομον περιγραφήν
το 1 8'2Γ> τών εν Μυλοποτάμω όμοία ττ.ς οποίας είναι και
1 Τί·)ν τον) Καλάμου ύπό τίνος έτ«ρου δίθεΐσχ:
„ α ' ύ κατά τήν περιοχήν Μύλο ποτά μου μέγιστον τώνΚυΟτρων
f'VTpov προς το παραθαλάσιον «Λνλάκη του Μ'αλιδ«*, έμπεριλ*1 διάφορα και ποικιλώτερα ήδη σταλακτιτών άτινα κινούσ·.
J 1 εκτασιν τών θεατών. Λύτο κείται ύπο το cco; Μυομηγκαι ή είσοδος αύτοϋ είναι στρογγυλή /.at στρυοογυ:ιή δε πρόοδος λαβυρινΟο')δης και στενή και χαμηλή με
^ νΌυσας και κατιούσας, ώστε πρέπει νά κύπτη ενίοτε πεοικ^'ψ-ενος καϊ χωρίς πρακτικού οδηγού είναι άδύνατον κχ· κιν^ ώ δ ε ς νά περιέλΟη. . . . .
Αιά νά περιεργασΟή τις οπωσούν μέρος ίκανον αύτοϋ. άνάνά διατρίψη ύπέρ.τάς δύο ώρας. Αύτο το "Αντρον ο α ί ν £ ότι εκτείνεται πολύ ά λ λ ' ουδείς ετι έτόλαησε νά τέ ες;/.v'-ocrr·^ κ α λ ώ ; . ' Π εκτασις αύτοϋ είναι ε ως ήμισίας ώρας, όταν
7ίε ρΐπατη τις χωρίς νά περιεργάζεται τά φαινόμενα. "Έχει δ·.^όρους καμάρας ών άξιώτεραι είναι αύται: Ά π ο τής είσοδου
μήκους ?ως 180 ποδών και δεξιά άλλη 190. ΒαΟύτερον
^Ρ'σκεται έτ?ρα το μήκος εως 00, το πλάτος *Μ κ α; τ : υψος
' ' ' πόδας, οπου προς τοις άλλοις εύρίσκεται και μία στήλη
^Κΐλόχρωος, ήτις κρουομένη αντηχεί. Μετά ταύτην τήν καΓ'^-ραν εισέρχεται b περιηγούμενος είς έτέραν μικράν, μέσα είς
Οποίαν κοντά είς τά άξιοΟέατα είδη τών σταλακτικών,
7 ^βαίνε
.
Λ και τούτο οτι ακούεται ενίοτε χχος αέρος ως νεοου.
εδώ είναι το άντρον γνωστόν εκείθεν δε δεν έτόλμησε κα-

νείς νά προβη διά το νά ηναι b πόρος στενός. Πολλά κοντά ^
τά λοιπά αξιοθέατα του άντρου τούτου εισι καί τινα στρω^*
ματα τοϋ εδάφους και μάλιστα εν το Οποίον ¿»μοιάζει ώς *eV'
τιτόν.
τείχη παρουσιάζονται με ποικίλα παραπετάσμ**1*
*ai ροδονίας* φαίνονται πολλαχου υποδείγματα ζώων, άνΟρ'·'
πων, πτηνών, ερπετών, φυτών, δένδρων, στηλαι διαφόρων e$S>v
και θέσεων και μάλιστα τίνες ΰψος εχουσαν ύπέρ τους 25
δας. εν είδος ώς σχάφη εμπεριέχουσα ώσπερ ζάχχαρην βρεγ|Αί'
νην, εν έτερον ώς όρνιΟοκοίτην με διάστηλα περιωρισμένην, άλ^
παρομοιον ώς βουτζίον και διάφορα ετερα. 'Από τους εν αΰτψ
σταλακτίτας είσί τίνες πεπηγότες και στερεοί ώς μάρμ*Ρ°ν'
Ιτι και διαφανείς και με διάφορα χρώματα, e/ει δέ καί
πολλά ολίγους λευκοτάτους και μάλιστα το κατά γης
κείμενον σώμα εις την καμάραν εκείνην, την προ της έσχάι"^
χειμένην».
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01 ΕΝ ΤΗ, ΔΗΜΟΣΙΟ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
Κ Υ β Μ Ρ Ι Ο Ι
Καθ' ον χρόνον έκδίδομεν τήν παροΟσαν ιι'Επεχηρίδα* οί
^ν,ς ΚυΟήριοι διατελοΟσιν εν τη Δημοσίψ υπηρεσία, εχτός των
ΚυΟήρων :
Ύπουργεϊον 'Εκκλησιαστικών καί Παιδείας : ΎπονρΜς

:

Σ ΓΙ. Ε Μ .

ΣΤΛΙΙς.

Ίδιαίτ. Γραμματεύς : ΓΙαν. Ε. Στάθης.
Εμμ. Κανέλλης, Γραμ. Μ. 'Εκπαιδεύσεως. Β. Τζωρτζό"^υλος, ΚαΟηγ. Γυμνασίου Πειραιώς. II. ΙΙολυχρονίδης'Κλλη(Κεφαλληνία), Έ μ . Λ. Κοντολεων, επιμελητής ΑρεΤ7-ΐείου Νοσοκομείου, Γ. Ν. Φωτεινός,
επιμελητής ΙΙανεπι' ϊ τ 'ΐμιακής Κλινικής Αφροδισίων και μεταδοτικών νοσημάτ(,)ν · Ί ω .
Χ. Βαστιτσάνος, Δημοδιδάσκαλος (Λουτράκιον^
Καβαλλίνης, Βιβλιοφύλαξ Εθνικής Βιβλιοθήκης, Εναγ.
^αυλίνης καί II. Σκ£κος. γυμνασταί.
'Αρχαιολογική υπηρεσία : Βαλ. Ν. Στάης, έφορος αρτ ι ο τ ή τ ω ν . (Μ. Αθηνών). Γ. Κρητικός, Γραμματεύς Γ.
Εφορείας. Σ. Κοντολεων, Δίλφο·, Ί ω . 'Αλβανάκης Κόρινθος,
Βαστιτσανος, Άσκληπιεΐον, Ά ν τ . Κρητικός, Έρέτρεια,
Δ. Καβαλλίνης, Μ. 'Ακροπόλεως, Έρρ. Μόρμορη^, Μ.
Όλυμπ ίας, και ΓΙ. Καρατζας, Δήλος, Έπιμεληταί.
Ύηουργ. 'Εσωτερικών : Χρ. Βοστιτσάνος, ΔιευΟ. \\ρΧβ'·ου, Χ. ΙΙετρόχειλος, Έργοδηγος (Σπάρτη) Ν. Κατσονλης,
®Ργοδ. (Μολάοι) Σπ. Κ. Στάθης, τηλεγο. Α ! (Τηλεφ. Πειθ ώ ς ) . Στεφ. ΙΙκτρόχείλος, Τηλεγρ. ΗοηΟος Α' (Άνδρος). Κ.
Κασσιμάτης, τηλ. II. Α'. (Ποταμός). II. Φατσέας, τηλ. Π.
(Ναύπλιον). Δις Βασιλεική Γ. Κασιμάτη, τηλεφώνημ α , (Κ. 'Αθηνών). 'Αγ. Στάθης, Γεωπονος, (Αεβάδειαν).
'Λρο>νης, Γεωπόνος, (ΤύοινΟος) κα! Έ μ . Μεγαλοκονόμος
Άττυρ. Λ' (Αθήνας).

Ύπουρ. 'Εξωτερικών. Ί ω . Γ. Καλοιίτσης. Γεν.
νος, (Κϋπ:ον).
Ύπουρ, Δικαιοσύνης.
Κων. Κοντολέων, Έ φ ί τ η ς ( Α θ ή νας). Στ. Φατσέας, Πρωτοδίκης, (Καλάμας). Ί ω . Λ. Κοντολέων, Γραμ. Πρωτοδικών, (Ναύπλιον). Σ. I. Στάης, Ειρηνοδίκης (Κίμωλον). Ί ω . Γ. Κασιμάτης, Ύπογρ. Μρωτοδ. (Ναύπλιον). Ν. Πετροχειλος, Γραα. Ειρηνοδικείου (ΓύΟειον ), Μ.
Άλεβυζάκης, Ί π ο γ ρ . Πρ. (ΆΟηνας) I. Θ. Πετρόχειλος, Συμβολαιογρ. (Μολάους).
Ύηουρ. ΟΙκονομικών. Χα ρ Κασιμάτης Διευβ. Καπνό***·
(Πειραιώς). Γ. Λ. Κασιμάτης. ΆποΟ. Τελών. (Ζάκυνθος)
Ά ν τ . 1. Παστός, Ά π. Τελ. (Κιρκυρα) Σαρ. Κοζάκη;»
ύποτελ. (Κορώνη). Λ. Φατσέας· ύποτελ. (Σίφνος). Σ. ΒοοΧί'
τσάνος, ΤελωνοστΟ. (Γερολιμίνας). Δ. Στάθης, τβλωνοφ. I υ '
βειον.
Ύηουρ. Στρατιωτικών.
Ά ν τ . Δουρέντης, Ταγματάρ/,^
11«ζ. (Λάρισα) Η. Λογοθέτης, Έπίχτρος (άποστ.) Ε. Δηλ«*
βέρης. ταγ. 1Ι«ζ. (άποστ.) Έμ. Χρυσαΰλης, τ α γ . χωρ^·
(άποστρ.) Π, Άλβανάκης, Αοχαγ. Μηχανικού ( Ύ π . Σ*Ρ*'
τ ι ω τ . ) Λ. Κανέλλης, λοχ. 11 ε Χ. άπόστ.) I. Κατσοΰλης,
τως. Ά ν τ . I. Ίωαννίδης, (Φρϊγκος — (Γβν. Διοίκησις).
Ά ν . Δουρέντης, μαΟητ. Σχ. Ευελπίδων.
*Υη. Ναυτικών. 1. Ταάκωνας, άνΟυποφρον. II. Τσάκίον^
υπολογ. ( Ύ . Ναυτ.) Πετ. Μπε/ίσης, άνΟυποφρ. (άπ.)
Ανδρόνικος και Παν. Μ. Κύπριος Άρχικελευσταϊ Μηχ* ν '"
κοί. Ευστ. Η. Κατσουλης, Κελευστής 'ί'λικού, επί 1()ίτί<*ν
εν τή εμπιστευτική υπηρεσία του Ταμείου του Π. Ναυτι/.«0,
Κ. Σκέκος, Κελευστ. Πυροβολ. ΊΙλίας Πάτερος, ώσαύτ^'
Ί ω . Κασιμάτης ύποκελ. Α' Οπλίτης. Δ. Μαρσέλος, ώσαύτ^»'
Χ. Τοαμπιράς ύποκελ. Λ' Νοσοκόμος. Πολυχρ. Λίακόπουλ^'
δίοπος όπλτ. καϊ Δημ. Λιακόπουλος, Διοπ. Μηχανικός.
Ύ ρ ά π & ζ α ι , *Κτ»ιριϊαιχ,

ΐ Γ ^ ω τ - ν>ηηριηί«ι

Ε&νική Τράηεζα : Ί ω . Ε. Στάης, Δ-.ευΟ. ύποκ^ταστ*^'
(Πόρος). Διον. Γ. Καλουτσης, ΔιευΟ. ΰπ. (Κύθηρα). Χ. Λελ<*'
κοβίας, Ταμίας (ΆΟηνας). II. Γλυτσός, ωσαύτως. Έ μ . ^
ρυδης, Λογιστής (Τρίκκαλα). Χ. Πετρόχειλος, (IΙειραιεύς)·

ΑΦΙΞΙΣ

ΤΗΣ ΜΤΡΤΙΔΙΩΤΙ2ΣΗΣ

ΕΙΣ ΠΟΤΑΜΟΝ

Τράπεζα Ά&ηνών: 'Αν. Αεβοΰνης, Τμηματάρχης
νας). Α. Τρίφυλλης ΔιευΟ. ύποκ. (ΡεΟυμνος).
'Ιονική Τράπεζα : Κ. Κοντός, λογιστής (Αθήνας).
Νοσοχ. «ΕύαγγεΧισμός. Σωκράτης Τσάκωνας. ΔιευΟυν*^
χειρουργ. τμήματος.
Ζάννειον Νοαοκομεϊον Πειραιώς, Σ. Κοντολέων, Διε υ ' ν
της χ^ιρουρ. τμήματος, Έ μ . Β. Στάης, εσωτ. βοηθός.
Ζάννειον *Ορφ>νοτροφεϊον Πειραιώς,Ν. Ε. Στάης,
6υντής. s
,
Έταιρ. Αόϋδ, Σοφοκλής Γ. Καλοΰτσης
κτωρ (Πβιραΐί·.¿ς). Α. Τριορΰλλης, Πράκτωρ (ΡέΟυμνοί) η
Καββαλλίνης, πρακτ. (Κύθηρα),
,
*ΑτμοηΧ. Α. Διαχάχη, Δημ. Κομηνός, Γ«ν. Ταμίας ('
ρααύς), θ. Κατσούλης Πλοίαρχος.
ΆχμοηΧ. Γαυδή. Β. Παστός, ττρακτ. (Κύθηρα).
Δα\ευ«ή 'ΑτμοηΧ. Γ. Μαρσελος, πράκτωρ.
Σιδηρ. Π. Α. Π. Α. Στρατηγός. Σκευαγωγός.
;
AtócfOf>«n «ϊ«ο\>Γ»α£, — Παν. J. Τοιφύλλης, να«*™
(Γαλλίαν). II. Τσιτσίλιος, Νομικά (Γαλλΐαν). Έ μ .
Σ. Ε. Στάθηί·
λιων, μηχανικός ( Ά γ γ λ ί α ν ) . Φοιτηταί:
λολογίας. Δ. ΓΙροβελεγγιος, Φ. επιστημών. Εύ. ΓΙouAJ ¡j
Κ. Λ. Ααζαρετος, Λαζ. Φατσέας, Δ. Πετρόχειλος και ** ¡.
Πετρόχε-λος, Νομικής. Βαλ. Ί . Μαρσέλλος και Μιχ. ί· ^
λίγερος, Ιατρικής. Σχολή Γυμναστών.
Σ. Ε. Σ τ ά Μ ψ
Λ, Φατσέας. Μα&ηταΙ Γυμνασίου.
'Λν. Κασιμάτης. y
Μεγαλοκονόμος. Ν. Φατσέα.,, Λ. Φατσέας, Στ. Πετρ'·»//'
και Ί . Μασσιλος.

Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Ν Α
1.

Τ ίί

ι9α/1ασαα μου ytgavta χαι χδμά αον γαλάζιο,
ψβρϊε μον την αγάπη μου νά μί/ν ávuoievá ζω.

•ο«7. ΗιίΛαοοα Λ<Χ(>υ»?ηΛαοοα

xui

«Σ/οι o¿ Λ^ν« i?a'¿uoaa kuí

.7.

,
JiixooxvfiuioCnu

o¿ Ιιίγω

í^airtod(i μηΐάβη xui άργνρη χορΑίλλα
<f'tQf /ion ti/v άγάηι/ μον χονιην ι ¡¡ν

άνϋυΰαα.
ραχλαμάδα.
(βδομάδα.

01 ΚΥ0ΗΡΙΟΙ ΕΝ ΣΜΥΡΝΗι
Δευτέρα αληθώς πατρίς κατέστη από πολλού δια τοί»ς Κυπ ρ ί ο υ ς ή Σμύρνη, ή κολλίμορφος αυτη νύμφη της 'Ιωνίας.
Ή καλή πτωχομάννα τής 'Ανατολής, προσελκύει άπό χρόνων
Νκρών τους πλείστους των προς ευρεσιν έργασίας και τύχης
°πεΰδοντας συμπατριώτας ημών. ΑΙ φιλόξενοι αύτής άγκάλαι
^εριβάλλουσι φιλοστόργως και άνέθρεψαν γεννεάς δλας Ιξ
αυτών, διεξάγουσι δέ έν τοΤς κόλποις αυτής ήρε μ ως τον τίΜ-ΐον άγώνα του βίου ύπερμνριάς Κυθηρίων. Όντιος δευΤ^ρα Μάνα αυτών
ή φιλόξενος Σμύρνη I Άποτελονσιν οΰΤ °ι ¿ν αυτή τό προοδευτικώτερον
στοιχεΐον και ήγοΰνται έν
π αντί κλάδψ, πάσης έργασίας. Τιμώσι τω οντι τό Κυθηοαϊκόν
°'νομα οΐ
αυτή Κυθήριοι, εϊτε οπαδοί του Κερδώου Έ ρ μου τυγχάνουσιν, είτε τάς έπιστημονικάς μούσας Οεραπεΰοντ ες, ε'ίτε έν τοις καμάτοις τής τέχνης και τ φ ίδρώτι .τάση- ερΥασίας την βιοπάλην διεξάγοντες. Προοδευτικοί, φιλόπονο»,
τ ίμιοι, άπολαΰουσι του σεβασμού
και τής άγάπης πάντο>ν
Τ(υν μετ' αύτών συναλλασσομένων. Χαίροντες παρακολουθοϋ|ΐεν τήν τοσούτον ευέλπιδα κίνησιν των έκεί Συμπατριωτών
ήμών."Ακρως δέ λυποΰμεθα μή λαβόντες τον καιρόν,παρά τον
διακαή ήμών πόθον, νά Ιπισκεφθώμεν αυτούς και χαράξωμεν
^ίας ήμών περί αΐιτών Εντυπώσεις.Έπιφυλάσσόμενοι ομως νά
πράξαηιεν τοΰτο ταχέως, ίνα δυνηθώμεν νά όμιλήσωμεν όνο
βαστί περί ενός έκαστου
αυτών είς προσεχή «Κυθηραϊκήν
Επετηρίδα»,άρκοΰμεθα νυν παραθέτοντες γενικάς τινάς γραμΙΑάς φιλικών καλάμων καΐ παρέχοντες πληροφορίας τινάς περι
τ ων

κέντρων και των Εργασιών αυτών.
*

# *

« Ό , τ ι έμποιεΐ υεγάλην έντυπωσιν και μεγαλειτέραν χαράν
είς τον επισκεπτόμενον τήν Σμΰρνην Κΐ'θήριον, είναι ή πληθΰς τών συμπατριωτών, τους οποίους συναντά άμα τη άποβάσει του. Πιθανόν νά μή γνωρίζη κανένα, πιθανώτερον

ακόμη να μή γνωρίζηται παρ' ουδενός.'Λδιάφορον Τό
τον καφενεϊον, ή πρώτη ταβέρνα, τό πρώτον μ α γ ε ι ρ ε ϊ ο ν
νοδοχεΐον ή παντοπωλεΐον εις τό όποιον ί)ά Οελήση να
ελΟη, Οά είναι ασφαλώς Κυθηραϊκόν. Έ ν τώ προσωπική* ΐ()1
καταστήματος και τους Οαμόνας, εάν δεν ευρη κανένα ίΐΐΓ|',
γενή. είναι αδύνατον νά μην αναγνώριση κανένα φίλον,
τό πρώτον * καλώς ήλθες? τό όποιον ί)ά έκστομισίΐή
τον έπισκέπτην από ένα. Οά συνοδευΰή εύι)ί»ς από τόν 7.<ί1
ρετισμόν εκατόν. Εις οιανδήποτε κοινωνιχήν και άν άντ^Ι)
τάξιν ό ξενιζόμενος συμπατριώτης, ί)ά άπολαμβάνη
πάντιον τών συμπατριωτών πολλής φιλοξενίας και ·ΐ)ερμ<ιί(ί
της δεξιώσεως. Έ ά ν ήλθε προς ευρεσιν εργασίας δεν ι)ά
δύνη γα εί'ρΐ) τοιαυτην. Έ ά ν δέ πάλιν σκοπός του ταξεί^1"!
του τυγχάνει ή διεξαγωγή ώρισμένης υποθέσεως, δεν
υπάρξη συμπατριώτη;, ό όποιος νά μή Οεωρή μεγάλην
τιμήν διά την και)' οιονδήποτε τρόπον παροχήν της έ α υ ^
συνδρομής προς έπιτυχίαν το Γ» σκοπού. ΊΙ φιλοξενία άποΐΐ·^1
το κυρίως χαρακτηριστικών το Γ» έν Σμύρνη ΚυΟηρίου και
υπάρχει συμπατριώτης, νά έπεσκέφΟη και έφ'άπαξ την αιρ^1^
τής Ι ω ν ί α ς πρωτεύουσα ν. χωρίς άναχωρών νά προσκομ1^
συν τή ζωηρά μνήμη αδελφικής δεξιώσειος και τήν γλυκε^
άνάμνησιν τρυφερωτάτης φιλοξενίας.
Τρία είναι κυρίως - ά κέντρα, άτινα ώς επί τό πολί' ^
τέχονται από Κυί)ηρίους. II προκυμαία έκτεινομένη βίς μί
γάλην καμπύλην γραμμήν κατά μήκος τής πόλεως, άποτελ^
τιιι από σειράν μαγειρείων, οίνοπωλείων και καφενείων ^
κοντών τό πλείστον εις ΚυΟηρίοιις. ΑΙ Μεγάλοι Ταβέρν* 1;
αϊτινες άποτελοϋσι τήν Όορυβοδεστέραν αλλά και πλουσκ»'^
ραν τών Σμυρνακών αγορών. Και τό Μεραανί, ί:νί)α υ
και ο ναός τής Παναγίας τής Μυρτιδιωτίσσης, άνακαινιζ'Ί 1 ^
νος νυν. παρά φ ιλότιμων συμπατριωτών μας. Εύρισκόμ ,ν ?
εις ταΰια ο ΚυΟήριος, νομίζει δτι άληΰώς είς Κύθηρα ^'Ι·'1
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Η ΚΥΘΗΡΑΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΙ

Η Κυθηραί'κη 'Αδελφότης Σμύρνης «Παναγία ή Μυρτι^ι°>τΐοσα» άνεγνωρίσΟη δια του άπο C> 'Απριλίου του 1887
• Διατάγματος, ύπουργούντος τοΟ αείμνηστου Κ. Λομβαρδού,
^•τοτε βαίνει εις πρόοοον ούχί £μως την άνάλογον προς τ*ν
'•ληΟύν τ ίον εκεί ΚυΟηρίων.
I ο προσωρινον διοικητικον συμβούλιον άπήρτισαν οί Ι.ΚαψάJ'l?· ΓΙ. Παπαδόπουλος, Γ. Μαυρομάτη:, ΙΙ.Μασσέλος, Γ. Μα^νος, II. Καρύδης, Κ. Τσιτσίλιος. Ν. Βενέρης, I. Ζοεβαδίας.
'•Κοντολέων, II. Λύκος καΐ I. Καλλιγέρης, εις ους άγετέθη
',atl ή σύνταξ'.ς κανονισμοΟ.
Την 25 Ιανουαρίου 1887 έψηφίσΟη 6 Κανονισαος και αύ'ΐρ.ερον εξελέγη το Διοικ. Συμβούλιον έκ των Κ. ΙΙισάνη προέΠ. ίερίο>ς Άρώνη ταμίου, Ν. Άνδρεαδάκη γραμματέως
των συμβούλων Κ. Α. Βίκτωρα, Η.Τρίφυλλη η Ινατσαούνη,
• Μαυρομάτη και Ί. Καλλιγέρη. "Εκτοτε ένηργηΟησαν πολΧι άρχαιρεσίαι.
Νύν δε το Δ, οικητικον Συμβούλιον άποτελούσιν οί κ. κ,
^ α σ τ . Κορώνης, Πρόεδρος, Γ. Σκλάβος Αντιπρόεδρος Άναστ.
Στρατηγός, Γραμματεύς, Κ. Θ. Χανιώτης, Ταμίας, και
β . Μαρέντης, Ν. 11. Καρύδης, και Κ. Σωτηρχος, Σύμ^λοι.
Την 2 1 Φεβρουαρίου 1887 εξελέγησαν έπίτημα μέλη οί έν
^'γύπτψ Σταύρος Χαραμουντάνης και Θουκυδίδης Προβελέγϊ'Ος.
1ην 10 'Απριλίου 1887 ήγοράσΟησαν αί πρώται λαχ. δμο^γίαι της 'Εθνικής Τραπέζης 6 τον αριθμόν, σήμερον δέ αύανέρχονται εις 33, είναι δε κατατεΟιμέναι εις την εν
Αθήναις ΈΟνικην Τράπεζαν.
, Την 22 7βρ. 1887 εξελέγησαν επίτιμα μέλη οί Βενάρδος
*τρός, Πλνος ΚορωναΓος αντιστράτηγος, Μιχ. Νικηφοράκης
^ολβυτης, ΓΙαπαγεωργιάδης ύποπρύξενος της 'Ελλάδος, Ίερ.
Εντολέων ιατρός, Τυπάλδος ιατρός. Μισθός, Γιοβενάκης δι ·
*'ΐγόρος, Σιμιτόπουλος δικηγόρος και Κουκουτσάκης.
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Ττ,ν Γ2 Ψβρ. 1900 εξελέγη έπίτιμον μέλος ó κ. Γ. Α ^ ' '
πάκης Χριστιανολόγος και γραμματεύς της Πασιλίσσης. Τ"7
7 ην Ιανουαρίου 1907 προτάσει του προέδρου κ. Δ.
αποφασίζεται ή είς Κύθηρα εκδρομή δια το πρόσεχες ΙΙάσχ*'
Την 10ην Μαίου 1907 αποφασίζεται νά σταλη ευχα?1'
στηριος επιστολή είς την επιτροπτ,ν Μυρτιδίων, διά τάς
λάς περιποιήσεις αυτής προς τούς εκδρομείς.Νά σταλ'(ί επί«'^
επιστολή διά τους αυτούς λόγους προς τον Ηουλευτην κ.
Ε. Στάην, όστις και ανακηρύττεται παμψηφεί επίτιμος 7fp°e'
δρος της Άδελφότητος, διά τάς πολλάς αύτοΟ εκδουλεύ ί£ΐί
είς τε την εν Σμύρνη ΚυΟηραικην :;αροικίαν, είς τούς ΚυΟ'Λ'
ρίους και το "Εθνος.
Μέλη ή 'Αδελφότης ¿χει περί τά 300. Ιίληρώνει 50
κ α τ ' έτος είς το Έλληνικ. Νοσοκομείον και έχει το δικαίως*
τοΟ «ίσάγειν δωρεάν άπορους άσΟενεΐς· προς δέ 40 μεζήτια ί 1 ί
ττ.ν Εύαγγελικην Σχολην και Κ) είς το Κεντρικον ΙΙαρΟεν*'
γωγείον και εισάγει όωρεχν άπορους μαΟητάς και μαΟητρί*1»'
λ<*χ·
Ή περιουσία της Άδελ. συνίστατο το 1907 είς
ομολ. της 'Εθνικής Τραπέζης των 3 ο)ο κ α τ ' ετος δέ
ςάνίΐ κατά 1—"2 τοιαύτας. Δίδει είς άπορους ΚυΟηρίους δι*"
φορα ποσά κατά διαφόρους έποχάς. Συμβιβάζει διαμαχομέν^
συμπολίτας και συνδράμει αυτούς είς τάς έν τ φ Γεν. ΙΙροξί;
νείω υποθέσεις αυτών. Αί εισπράξεις της δεν υπερβαίνουν τ5ί
3 0 0 — 3 5 0 μεζιτ. το ετος πλην τών τόκοίν.
'Αναγκαία υπόμνησις διά τους ΚυΟηρίους της Σμύρνης!

ΊΙ ¿νωσις άποτελεϊ τήν Δύναμιν !

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ
( Ένινπώσίΐς

παρινρΐ&ίντος).

1

Ά φ ' ής έβε|3αιώί)η δτι οι έν Σμύρνη συμπολίται \)ά κατή(Γ
χοντο δι' ιδίου άτμοπλοίου είς τήν ιδίαν αυτών πατρίδα
δπως πορακολουθήσιοσι τάς πανηγύρεις της Μυρτιδιοιτίσσηζ»
συγκίνησις και ενθουσιασμός κατέλαβε μικρούς te καΐ
λους, μετ' ανυπομονησίας δέ περιεμένενο ή ήμερα αϋτη.

Ol Κ Υθ Η ΡI Ol ΤΗ Σ J Μ Υ Ρ Ν Η Σ

Δ. I. ΣΤΑΗΣ
Έξίχονοαν ùiaiv μκταξν τών ¿πωτημόνών
τί}ς Σμνονης *A¡ ¿ICIMFμκταξν τών ¿KÊÎ Κν&ηρ(ων, χπrfyíi ό Ιατρός χ. Δημ. I. Στάης.
Εηιατήμων ¡ίγκριτος πο/ΙΑάς παρίχει ixôovltvotis
rl: τονς σιμ.Ίατοιώιας
^ών, παρ'ok τυγχάνει προοφάης Mai oTuveç ror drithihtr Πρύτδρον
xf}: ΚυΟηραϊκής
Άδβλφότητος iv τφ προσψάτφ ηαρ$ί&όγη,
της
te «ηιστημονιχής
αντοΟ Ικανότητος και τί}ς ψΙ^Όνοη·; q ιΙοΊαιοϊας ιοχ\
"ΑΦΊΝΗΝ

Μ)

ΊΙ αυγή της :?;') 'Απριλίου εΰρε πάντας τους κάτοικοι
της Νήσου παρασκευαζόμενους δια την ύποδοχήν. ΙΙάνϊ^
ήλπιζαν να Υί>»οοι, τέκνα, αδελφούς, συγγενείς, φίλους· * α ι
έλπις αυτη έκράτει πάντας έν συγκινήσει.
Την ΙΟην πρωϊνήν, το τηλέφωνον του Ιίοταμού «νΓΐΥ'
γειλε την εις άγίαν ΙΙελαγίαν προσέγγισιν του ατμοπλοι«1*·
Άστραπιαίως διέδόθη έν τή πάλει ή εϊδησις αύτη, και
τες έλαβον την προς τον όρμον Καψαλίου άγουσαν.
Μετά δύο ώρας οί κώδωνες των έκκλησιών άνήγγελον τΐΙν
έμφάνισιν εις Κοφινίδια του -Νικολάου», όστις μετά
λεπτά σημαιοστόλιστος είσήλθεν εις τον όρμον Καψαλί^'
ένθα άνεμένετο υπό πολλών λέμβων, αμέσως δέ ήρξα*0
άποβίβασις υπό τάς ζητωκραυγάς τών έν τή άποβάθρψ
μενόντων και ιών κρότων τών τηλεβόλων του ψ;ρουρίου δ ^ ' '
κώς κρατούντων υπό τήν έπίβλεψιν του κ. Γαβρ. Χάρου
Έ κ τών πρώτων είχε κατέλθει είς Καψάλων 6 κ.
Στάης, ό αδελφός του κ. Ίερωμ. Στάης, βουλευταί, ό
νόμος, ο Ταμίας, ό Δήμαρχος μετά τών δημ. Συμβούλων, 0
κ. Λ. Καλούτσης, ύ Σχολάρχης, ό διευθυντής τής έ μ π ο ρ ί ^
σχολής μετά του λοιπού προσωπικού, ό Ιατρός κ. Γ. Θ.
τεινός και εν γένει σύμπασα ή πόλις και πλείστοι έκ τών
ρίων. ΙΙαντα τά καταστήματα είσαν κλειστά κατ' άστυνομι^' ν
διαταγή ν.
Μετά μικράν διαμονήν έν Καψαλίφ, ένθα προσεφέρθη"^
διάφορα αναψυκτικά, οί εκδρομείς ήρξαντο δ ι α σ κ ο ρ π ι ζ ο μ ^
εϊς τά διάφορα χωρία, ένθα μεν* ένθουσιασμοΰ και φιλοσί°Ρ
γίας έγένοντο δεκτοί ΙΙολλοί έκ τών εκδρομέων εΐχον άποβ1'
βασθή εις άγίαν Πελαγίαν, ένθα πολλοί είχον κατέλθει
υποδοχή ν αυτών.
Τήν παρασκευήν Ι?7 'Απριλίου από πρωίας συνέρρεον γ
όλης τής νήσου έν Ποταμφ ένθα τελείται κατ' έτος ή Ιίαν'Ι
γυρις, (¡τις διεξήχθη ζωηρά μέχρι βαθείας νυκτός, πάντες ^
άπηλθον κατενθουσιασμένοι έκ τών περιποιήσεων* τών φ^ 0 '
τίμων κακοίκων τού Ποταμού.
Και έν Μυλοποτάμφ, τφ ώραίω τούτο) χωρίφ, ή πανήΥ^
ρις διεξήχθη τήν Κυριακήν μετά μεγίστης ζωηρότητος
ευθυμίας. Μετά τήν θείαν λειτουργίαν τελεσθεισαν καταν1'
κτικώτατα, ήρΕατο ή επίσκεψις τών ωραίων τοπείων και ι^1"1'

ι ¡,, ,^Υευτικοΰ καταρράκτου,Φόνισσα Λνομαζομένου, ένθα £πΙ
,.ζ ξ έ μ ε ι ν α ν θαυμάζοντας.
„
φ Πν μεσημβρίαν έν τφ πατριαρχικό» οίκω του μακαρίτου
ι,. α)Τκινοΰ, τοΰ όποιου τον θάνατον θρηνεί άκόμη ή Νή·
του όποιου ή μνήμη θέλει μείνει αΙώνιος δια τάς
^Υεσίας καΐ τά φιλάνθροππα αϋτοΰ αισθήματα, παρετέθη
ύπό των άνταξίων τοΠ πατρός υϊών κ κ. Βασιλείου καΐ
Μ , φ ωτεινοΰ.
φ ^ ε τ ά ζωηρά ¿ΐεξήχθη ωσαύτως καΐ ή πανήγυρίί εις
πλησίον των όποίων κείται, ή θερινή κατοικία
, ε* τών προυχόντων της Νήσου και ?,ν Σμύρνη ευφήμως
κ. Νικ. I. Στάη ζωγράφου, είς ήν παρέθηκε τήν
^ ^1ΙΑβρίαν γεΰμα πλούσιον κατά τήν διάρκειαν του οποίου
^ "νως έ'ρρευσε παλαιός οίνος της Αποχής του μακαρίτου
ι 0θς τοΰ 'Ιωάννου Στάη. Μετά τό πέρας του γεύματος ό
> Ήτί.χνης κ. Λ. 'Λρώνης έφωτογράφησεν είς διαφόρους
(· ε, ζ τους συνδαιτυμόνας, δολοφονήσας ουκ ολίγας εκ τοΰ
^^ίου φύλου, αΐ'τινες καιροφυλακτώσι τήν κατάλληλον εΰΡ1(*ν προς έκδίν.ησιν.
Ιδού ευρισκόμεθα είς την παραμονήν τής μεγάλης
^^Υυρεως, της εν τή Μονή τών Μυρτιδίων τελούμενης. επί
II ετίανόδφ της Α γ ί α ς Εικόνος έκ της άνά τήν Νήσον δη
περιοδείας. Κατ' αυτήν .πρόκειται ή έπιτροπή της
ν
°
%
νά δεξιωθή τους Εκδρομείς παραθέτουσα γεΰμα πρύς
ι
, 'ιΠν αυτών, διό ή υπ' αυτής συσταθείσα επιτροπή έκ των
^ Η· Ί . Κασιμάτη, Λ. Άρώνη, Καργάκου άστυνόμου, Β,
, Γχ<7τοΰ, Ν. ΙΙετρακοπούλου και Κλ. ΙΊετροχείλου μετέβη άφ'
<, ^Ρας μετά τοΰ κ. Ρήγα και της συζύγου αύτοΰ §ν τή Μονή
"0)? προπαρασκευάση τά τής υποδοχής.
0 ήλιος εισέτι δεν είχεν ανατείλει και τό προαύλιον τής
. ,°νής είχε πληρωθή κόσμου αμφοτέρων τών φύλων, αναμέν ω ν τήν βφιξιν τής 'Λγίας Εικόνος.
> Την δεκάτην περίπου έπεφάνη μακρόθεν ή πομπή λίαν
Μ
"'
*Γιβλητική,
πάντες δέ ίππευσαν προς συνάντησιν Αυτής, και
ό δ ε υ σ α ν μέχρι τοΰ Ναοΰ Ενθα έψάλη παράκλησις.
. Τήν μεσημβρίαν παρεκάθησαν είς πλούσιον γεΰμα πλέον τών
^ 0· Όβελίαι καΐ πολλά Λ'λλα εδέσματα παρετέθησαν, οίνος
8 Εκλεκτός και ζΰθος άφθονος ερρευσαν. Κατά τά επιδόρπια

ό πρόεδρος τής 'Λδελφότητος κ Δ. Ί. Στάης εγερθείς ηυχαρίστησεν έκ μέρους τών μελών της 'Λδελφότητος και έν γένει τής έν Σμύρνη Κυθηραϊκής παροι/.ίας την έπιτροπήν κ« 1
παντός τους κατοίκους τής Νήσου, δια τήν ενθερμον δεξίωση· και τάς πολλάς περιποιήσεις, ευχηθείς δπως εις το μέλλον καθιερωθώσιν αί έκδρομαι αύται. αΐανες και το θρησκευτικόν αίσθημα αναπτύσσουν και τήν προς τήν πατρίδα
άγάπην και τους συγγενικούς δεσμούς διατηρούν. Έ ν τέλει δε
έπεκαλέσθη τήν βοήθειαν τής Μυρτιδιωτίσσης υπέρ τών «¿πανταχού τής 'Υφηλίου τιμίως εργαζομένων Κυθηρίων, ών ο
νους και καρδία δεν απομακρύνεται ούδ' επί στιγμήν τήζ
Ίερας ταύτης Μονής. Εις τόν κ. Στάην άπήντησεν έκ μέρους
τής έπιτροπής ο ταμίας αύτής κ. \4ντ. Κασιμάτης ευχάριστη σας τούς έν Σμύρνη Κυθηρίους, τους διατηρούντας άλωβητον τό πατριωτικόν αΐσθημ και πολλάκις αρωγούς τή Μονή
έρχομένους. Μεθ' ο ό σύμβουλος Γραμματεύς της 'Λδκλφότηιος κ. 'Αναστάσιος Θ Στρατηγός είπε τάδε :
«Εύχαριστώ
υμάς διά τάς φιλόφρονας
έκφράσεις,
δι* ών ή&ελήσατε νά μας βεβαιώσαμε
τά
αίσ&ήματα
τ ¡¡ς συμπαθείας
σας. Αι ή μας υπήρξε μεγίστη
εύχαρίστηαις νά έπισχεφ&ώμεν
την γενέτειραν
τών
προγόνων μας λογίζομαι
δε ευτυχής,
διότι μοί δίδεται
ευκαιρία νά αναπνεύσω
τόν έλεύ&ερον
αέρα της
πατρίδος
μας και νά χαιρετίσω
ώς σύμβουλος
Γραμματεύς
της
* Αδελφότητας
χαΐ μέλος τών έν Σμύρνη
συμπατ
ριο)'
π7»>' ;<ας, την φιλτάτην
πατρίδα
και πίνω εις
ύγείαν
πάντων υμών »
Ό κ. I. Κασιμάτης και Λ. Άρώνης λίαν κολακευτικές
ωμίλησαν περι τών έν Σμύρνη Κυθηρίων, και της συνεχίσεως τών έργων τής άδελφότητος, ήτις τιμά τους Κυθηρίους
πάντας. Έ ν τέλει ό κ. Λ. 1. Στάης έπιεν εις ύγείαν τών άρχων εύχαριστήσας αύτάς, ο δέ κ. Β. Παστός ηύχήθη υπέρ
του διοικητικού συμβουλίου τής 'Λδελφότητος τών και πρωτεργών τής εκδρομής, ήτις ύπήρςεν αιτία ώστε πολλοί γονείς
έν προβεβηκυί^ ήλικι\ι νά άπολαύουσιν τά τέκνα αύτών.
άτινα προ πολλών έτών έστερούντο και πολλοί νά γνωρίσωσι
τήν ιδίαν αύτών πατρίδα. Και ούτω έλη'ξεν ή πανήγυρ·ς
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Η ήτις γράμμασιν άνεξιτήλοις θέλει γραφή είς τήν μνη^ ιών h αυτή παρευρεθέντων.
,''κρί τήν τρίτην μ. μ. ?.ν σώματι σχεδόν πάντες, κατηλθον
s Και|)(ίλιον, ένθα περιέμενεν ó « Νικόλαος». Λίαν συγκινη, υπήρξαν ύ Αποχαιρετισμός, μία δε ευχή υπό πάντων
Ιθυ ετο, όπως καί είς τό μέλλον καίΚερωθή ή έκδρομή αυτη».
»

»

Ευτυχώς απεφασίσθη δμοία εκδρομή και δ là τό έτος
ώς μετά χαράς επληροφορήθημεν, εύχόμεΟα δέ δπως
. l ^trn έκδρομαί καθικρωθώσι τακτικώς έν τω μελλοντι,
τιμήν τών &ν Σμύρνη και ΙπΙ χαρΛ πάντων των άπανΚυΟηρίων.
ι'Το.

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ Κ Υ Θ Η Ρ Α Ι Κ Α Ι
|, α λίνκ τής χνιπάρας χι à Μα κνιοαρίζβι
'κείνη
άπαντα τις δχι είς δ,τι ήρώτηααν
αντόν).
ι^
¡,* βύτά ποί) λΑς κνρά μον, χορταομίν ' rJv ' t) κοιλιά μον.
αραγμάτων
τετριμμένων).
αΤ,ΗΤô
f'O
'υΜ*1
ίμανταΐώ&ηχ»,
/jj,Qv μετά πάϋημα ίαωφρονία&η τις),
χοΨ<ιχαί
ί'ο"
ποντικονς Λϊν πιάνει.
ονδεν καλόν δύναται να προομίνα).
yQ^oa, Χχείς γλωπζα.
^oOtat ή μεγάίΙη αξία τών χρημάτων· ό πτωχός δεν Λ «Va τα» να ΛιαΙ>^^αΡ*νρη&ί) δια την αδικίαν ¿vq~> ό πλούσιος
δύναται).
{. Χάρι Μλ' άντίχορι και πάλι χάρι ν$ναι).
Q 0ν ν'άποδίδεται η χά^ις, άλλα και πάλιν δ)ν πανκ ή χρίωοις).
πλοΰτο και τιμη μη χοιμάα' ώς την ανγή.
1/l°V YUflú Ηί' Ανάμενε νά χάμω γνΐό να παντρεν rf/ς.
¡¡Ι, "βαγμάτων α τι va âà βραδύ νωσι πολύ).
'Q" πάίίης για να μάύης.
'Q "νλός καραβοκύρης
'ςτη φονρτοϋνα
φαίνεται.
^
νιος, φτωχός γέρος.
κοιμάται μ)ι σκύλονς, σηκώνετάι μκ φύλλονς.
*<*κη συναναστροφή
φέρει κακά
άποτελέσματα).

01 ΚΥ8ΗΡΙ0Ι

Α\ Έ ν

ΕΝ ΤΗ ΞΕΝΗι

HecpotccC κα.1 Α θ ή ν α ι ς .

*Η πολυπληθεστέρα Κυθηραϊκή παροικία μετά την της
Σμύρνης, είναι ή έν Πειραιεΐ. Έ κ των πρώτων οίκητόρων της
πόλεως ταύτης γενομενοι οί ΚυΟήριοι, συνετέλεσαν μεγάλος
δι* του προοδευτικά αύτών πνεύματος, της φιλοτιμίας και
εργατικόνητος εις την πρόοδον αυτής. Μεταξύ των ολίγων
καλυβοοικιών, αΐτινες ¿φύτρωσαν εις τάς έρήμους άκτάς του
Πειραιώς κατά τά πρώτα ετη της Εθνικής Ιίαλιγγενεσίας,
σχεδόν αί ήμίσεις υπήρξαν Κυθηραικαί. Έ ν τ ή άλματική
προοδω της πρώτης ταύτης Ναυτικής πόλεως τού Πασιλείου,
οί ΚυΟήριοι ήγήθησαν. Έν τη άναπτύξει τοΟ Εμπορίου ¿κράτησαν τά σκήπτρα. Έν παντί έτέρψ κλάδω δεν ύπελήφΟησαν.
Εις την αυξησιν της πόλεως, μεγάλως συνετέλεσε και ή αυξησις των Κυθηρίων, αθρόως έν αύτη έγκαθισταμένων, μέχρις
ότου έφθασαν εις την σημερινην άκμήν, κατά πλήθος και κατά
χρησιμότητα.
ΙΙολλοΐ, πλείστοι είσίν οί ΚυΟήριοι οί κατέχοντες περιφανείς θεσεις έν όλοις τοις κλάδοις του Ιίειραιώς. Έν τή Έ π ι - '
στήμη, εις το Έμπόριον, εις την Ηιομηχανίαν, βίς τά τέχνας,
εις πασαν {¿ιοπάλην εντιμον, τιμώντες εαυτούς και την Πατρίδα των. Αί στεναί αύται στήλαι, δεν επαρκούσιν εις την
άναγραφην αυτών, ήτις Οά γείνη έν τ φ μέλλοντι. Έ ν τ φ παρόντι δεν δυνάμεθα ή νά μνησθώμεν οτι καί έν ττί φιλαν&ρωχ ί φ αυτή ήγήθησαν ΚυΟήριοι. Τά δύο μέγιστα φιλανθρωπικά
καταστήματα Πειραιώς, το Όρφανοχροφεϊον
τών άροένων
και το Νοσοκομεϊον, είναι ιδρύματα ΚυΟηραικά.Ή δέ μνήμη
τών ιδρυτών αυτών μένει εΰλογητη μεταξύ τών ΙΙειραιέοΛ.
•

»

·

'Από δεκαετίας ίδρύθη έν ΙΙιιραιεί «Κυ&ηραϊκή
'Αδελφότηςϊ, ής το καταστικον έξ άρθρων 38, ενεκρίθη διά Π. Δ.

'

14 Αυγούστου 1899. Ό σκοπος αυτής βίναι άγιος χα:
Ευγνωμοσύνης ο». Ιδρυταί αυτής. Όμολογητέον εν τούτοις
Μ 'νιχίν τής κατακρίτου άδιφορίας των ΚυΟηρίων, διν εύοίι
εις την άκμήν την πρέπουσαν, ούτε άριΟμβί οσα επρεπε
και μόνη ή φιλοτιμία των διοικησάντων χαι διοικούντων
^'Όν και ή επιμονή των ολίγων μβλών της, την σώζει . . .
, Η σύμηνοια, άγαπητοί συμπατριώται, Αναδεικνύει ίσχυκαι σεαβστάς τάς παροικίας. Τούτο εχομεν συμφέρον νά
5 ^οήσωμβν !..·
ι°ι

*
» *

. Κ«1 ¿ ν Αθήναις πολλοί εύρίσχονται ΚυΟήριοι οί τον χαλον
'^άγοντες άγώνακαί διακεκριμίνην κατέχοντες Οίσιν εν ταϊς
^'•στήμαις, την Βιομηχανίαν, το Έμπόριον και ολους έν
Γν«ι τούς κλάδους, τά μέγιστα εΰδοκιμούντες, τιμώντες δι
ίϊ^ούς χα! την Πατρίδα. 'Αλλά και περί τούτων και τοΟ
;?γου αυτών Οέλομεν παράσχει εκτενείς πληροφορίας έν τ ώ
^λοντι.
Β'.

Έν

Ήρό δεκάδων τινών έτών, δ άλήστου μνήμης των Κυθή!ί°ν νΐός. 6 μέγας κατόπιν αναδειχθείς ευεργέτης πλείστων
θ η ρ ί ω ν , δ άπλοΰς, άλλα φιλόπονος και φιλότιμος Ά & α ^οι 0 ς Κ ο μ ψ ό ς , άπεβιβάζετο είς τό άκρον σχεδόν του Κόείς τήν απομρ,μακρυσμένην Αύστραλίαν, ώς μόνα
1<Ϊ εχων τήν Ιδιοφυίαν αυτοΰ, τό
φίλεργον και τήν τι μ ιό%α. Μετ' έπίμονον καΐ είλικρινή έργασίαν όλίγων £τών,
νε ^είχθη ώς είς των παραγόντων
έν τή ποωτευούση τής
^στραλίας, τό Σΰδνεΐ)., "Εκτοτε ήνοίχθη ή όδός προς την
^'"τραλίαν τοίς Κυθηρίοις, πολλοί δέ άπήλθον έκεί τυχόντής προστασίας του Αειμνήστου 'Ανδρός. Ή δ η πλείστοι
σ °ι Κυθήριοι διεξάγουσι τόν αγώνα τής
βιοπάλης τιμίιικ
^ Επιτυχώς εις πολλά της 'Ηπείρου έκείνης μέρη, ευλογούνΙεζ τήν μνήμην του δια του παραδείγματος του ύδηγησαντο,:
έκεί. Μεθ' υπερηφανείας πατριωτικής άνέγνωμεν δλ^ τήν προς τό Ύπουργείον των 'Εξωτερικών £κθεσιν περί
ΐ(°ν εν Αυστραλία Κυθηρίων, του έν Σύδνεϋ Προξένου
της
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Ελλάδος χ. Μανιακή. ΛΓαι έπί τη εύκαιρίφ εκείνη ¿6ημοαιευ*
οαμεν έν τη «Κυθηραϊκή» τά εξής :
* Μετά χαράς πληροφορούμεθα τάς προόδους άς έπιτελοί^ ν
οϊ έν Αυστραλή ευρισκόμενοι συμπατριώται ήμών. Ό εν
Σνδνεϋ ελλην πρόξενος κ. Μανιάκης μακράν ύποβαλών εκθε*
οιν εις το υπουργείον τών Εξωτερικών περί των εν Αυ0ϊ(.,α*
λι\χ ελλήνων, λίαν εύφημο ν καΐ κολακευτική ν ποιείται μνει'χν
των εκεί Ιμπορευομένων Κυθηρίων. Ό κ. Πρόξενος έξαί(?ει
την φιλοτιμίαν αυτών καΐ τήν φιλοπονίαν ής ενεκεν κατέλ<*'
βον έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών εκεί Ελλήνων. Ίδιαιτέ^"'
άναφερει τους άξιοτίμους συμιτολίτας ήμών κ. κ.
Ι'ιαννα^ν

και Ζαχάρίαν κομηνούς ώς και τον κ. Δημ. Κομηνόν.
ρων τήν δλως ευεργετική ν ατ'τών έπίδρασιν έπί τής Έλληνΐ'
κής Κοινότητος 2υνδεΰ. Μετά πολλάς άλλας πληροφορία
δίδει ό κ. Πρόξενος ποιείται ευλαβή μνείαν του άποβιώ<ϊαν"
τος έν Σ υ δ ν ε ϋ σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ ο υ

ήμών

Ά&ανασίου

Κομψ 0^

εις τήν φιλοπατρίαν και τό φιλόθρησκον του όποίου όφ*^ 6 '
ται ή άνέγερσις τον εκεί Ελληνικού Ναοΰ, δι* όν 6 αείμ νΐ '
στος άνήρ διέθεσε μέγα ποσόν αγγλικών λιρών. Ή έκθ»·^
αυτή του κ. Προξένου πληροί τήν καρδίαν ήμών χαράς *ιί[
υπερηφάνειας, από μέσης δέ καρδίας μας έπιβάλλει να ο^Τ
χαρώμεν τους άξιοτίμους ήμών Συμπολίτας, τους τοσοΰ*^
τιμώντας έν τη μεμακρυσμένη εκείνη ξένη τό ΚυΟηραίκόν
έν γένει τό Ελληνικό ν όνομα. ΙΙερι αυτών εΰριίτερον
ποιησάμεθα έν τω μέλλοντι.
Γ'. «Κν Α ι γ ύ π τ ω .
Ή χώρα τών Φαραώ πολλούς ΚυΟ^,ρίους φιλοξενεί εις ^
μεγαλοπρεπείς και ώραίας αυτής πόλεις. Έν 'Αλεξανδρή'
Καίρω, Πορτ-Σαίτ χαι «ίς τάς κωμοπόλεις τον Έσω,τερι*01''
πλείστοι οσοι ΚυΟήριοι διακρίνονται επιζήλους κατέχον*^
Θίσεις.
Δυστυχώ; κχίτιι πολλαχόΟεν έζητήσαμεν πληροφορίας
τενεϊς περί αυτών, δεν ¿λάβομεν, ώστε μετά λύπης περιορι'^'
μέθα εις τάς πτωχας ταύτας, περί αυτών και γενικάς γρ«*^'
μας, ¿πιφαλασσόμενοι νά παράσ/ωμεν έκτεταμένας πληρ«? 0 '
ρίας εν καιρώ περί αυτών.

Ol ΚΥΘΗΡΙΟΙ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ.

EMM. ΚΑΡΥΔΗΣ
Κ

<°υσαν ΙΗσιν μκταξν χών Ιπισχημάνων τ»)ς Λίγν.-χχον χαχ^χπ ά.τό
ht, Ï J h Ηορχ-Σάϊχ ίγχαχκαχημίνος
*γχριχνς (αχροζ χ. 'Εμμ.
ΚαρύL ^Χίοιήμων βαΰνς inl μαχρύν h Εί<ρώπ}) χαχαρχισ&κις χολίάς ηαc
Nl Ιπιαχημονιχας
νηηρκαΐας β/ς χην ixtt noivnlt)fHj
ΈΙΙηηχηΥ
k
παρά x f j όποίγ άπολανκι άμερίαχον χιμής nai στρ'ασμΟΡ. Ό
r>s
[\y
Ιηισχαμίνως το; πρνόύονς χί}ς ίπκχχήμης μηαLv *a*tιχώς ttç Ενρώηην,
μη φκιδόμη'Οί
χόη<\>ν nai
χρημάχων
V(t xflt πολνπΐηϋοϋς
πελαχκίας χον xai εν yiyti χής ΈλλψΊχής
Kot0f
! < ic afJiovaar nnoatXxvri xhv *{»v(onoovinv
xai txx(iir,aiv.
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Λ'. Έ ν Ι\οχ£ω

'Αφρι*^.

Ό Κυβηραικος λαός, είναι κ α τ ' εξοχήν αποικιακός. Λεν
υπάρχει γωνία και της μάλλον άπομεμακουσμένη: ηπείρου να
μη παρέχτ, ξενίαν εις ΚυΟήριον.'Ο ΚυΟήριος άποικος προσφέρει
«ργασίαν πολλήν, φ-.λοπονίαν περισσοτέραν, προ παντός δε την
άρετην και οίκονομίαν. Προσφέρει πολλά, τούτου ένεκα και
πανταχού ευρίσκει ευκόλως αντάλλαγμα, το χρήμα. Ά λ λ 'ο,τι
ιδίως χαρακτηρίζει τον άποικούντα ΚυΟηριον και αναδεικνύει
αυτόν τον πρύτανιν των Ελλήνων αποίκων, ιιναι ή εις τά πάτρια εμμονή του. Φεύγει μέ την θρησκιίαν του, μέ τον εΟνισμον του, μέ τ « ηΟη του, με τά εθιμά του, και εννοεί νά ζήση
με ταύτα. Δέν βίλει, δέν βύναται ν' άφομοιωΟή μ» ήθη ξένα
προς τα ιδικά του, μι δόγματα αντικείμενα εις τάς παραδόσεις του, με θεωρίας μη συναδούσας ποθς τάς ιδέας του τάς
εθνικάς.
Λιά τούτο (Ιλίπομεν μετά χ»ρ*ς. οτι οπου άν εύρίσκηται
ό ΚυΘήριος εχει «στραμμένα τά βλέματα προς την πατρίδα
του και τον νουν προσηλωμίνον εις αυτήν. Έτοιμος δε είναι
πάντοτε νά υποστηρίζει πλν έργον αγαθόν σχετιζόμενον μ$
τον Τοπον του.
*

*

*

Ή αποστολή αγγελίας εις μίαν πόλιν της Νοτίου 'Αφρικής, άπεκάλυψεν ημίν οτι εν τή Ικρφ ικείνη γωνία τ/ς Μ.
Ηπείρου, πολλοί ΰπάρχουσι Συμπατρι&τβ», προοδεύοντες και
ευημερούντες. Έν Κιμπερλΐϋ, Οΰμτάλη. Τράνββιαλ κτλ. έπιζήλους κατέχουβι δέσεις ΚυΘήριοι, βίτολαύοντβς της εκτιμήσεως και άγάρης τών Ευρωπαίων δι* f»)v ιύθύτητα τού χαρακτηρος αυτών, την δραστηριότητα 'καί τάς λοιπάς άρετας
των. Κατάλογον ονομαστικον τούτων βίλομεν δημοσιεύσει άλ1
λοτε, ζητήσαντες αρμοδίως σχετικάς πληροφορίας.
Ε'.

Έν

Αί ¿χανεΐς πόλεις τού Ν. Κόσμου, ούκ ολίγους φιλοξενούσι
Κυθηρίους. Ί'πάρχουσι μεταξύ αυτών πολλοί «ύημεροΟντες καί
τίνες πλουτοΟντες,υπάρχουσιν όμως δυστυχώς καί πολλοί στενό-
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χωρούμενοι. Ή τελευταία οίκ>ομική κρίσις συνετελεσεν εις
τούτο, ώς εχομεν εκείθεν πληροφορίας. Ή πασίγνωστος εν
τούτοις φιλοπονία αύτών ύπερνικλ τάς δυτχερείας κατά τους
βιωτικ,οϋς άγώνχς, ή δέ φιλοπχτρία των καλώς άί:οκζτεστημίνοιν, δεν άφήκε τούς στϊρηθ'ντας εργασίας νκ ύποφίρωσιν.
'Γπάρχουσιν εν τούτοις πολλαι ελπίδες βελτιώσεως της καταστάσεως, 6πότβ πάντες οί Κυθήριοι τής Αμερικής Οίλουσιν
«'•'ημερήσει, ώς έλπίζομβν και από καρδίας εύχόμεθα, και περί
ών εσται ήμιν b λόγος δια μακρών εν τ φ μΐλλοντι.
— - < m > —

_ ΟΙ

TXIEMrilTIKl

Εΐς τινας πάλεις Απαντάται το falfotov Τ α ι ρ ι )· ώ τ η ς, ot Ai φί~~
QOVT*: τοΰτο είναι Κνύηραΐχής
χαταγωγή;, το Αε τοπιχον » σ ι ρ ι γ ώ* η ς ΙπεοχΙαπε το πραγματιχόν επί&ετον αντΛν, ovr τφ χράνφ. Ofrtoç
Τοιριγ&ται τ(]ς Σπάρτης, (5 νομάζοντιι
No τ αρά A r
οι r i f ç Κερ*ϊ·ρας Ζ α γ λ α ν I χ η Α β ς xai oi τής ΧαλχίΑος II α χ ο ι· ν τ ά η ι A ε ς,
κατάγονται Αε ix τ<ΐ>ν Αμώννμων Κυ&ηραϊχδ>ν οίχογενειΛν.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Πεντε-πέντβ xovflaloOvs
Τό αμπάρι τά οτοι/fàCn
τριανταΑΐ}ύ οπιροχοποΟνε,
χι ' i χαχόμοιρος »ά βγάζει.
(τό τρωγειν)

-Ο-

Πράαινος ό Πύργος, χόχχινα
ΜαΡροι άράπιΑες xoifJoCytat

•€> ,
Χίλια μΰρία
¿¡λα πίοτνμα

01 δάχτυλοι
' ΑντΙχειρ
ΙΙαρΑιιλα/ιπονμπας
ΙΙαράμεαος '
/faXrvMrtç

τά ντέφια,
fiéeο.
(Το

xtiç.'wPC·)

οχοντελάχια.
γεμάτα.
(ΠεταΙίΑες)

χειρός.

Δείχτες
Μίσος
Λειχοπιατάς
Καπετάνιος.
Λειχανός
'ΟρνιΦογηΙαφιτής.

••Οη

ΚΥΟΗΡ^Ί'ΚΤ*

Χρονικά

ι ετει
•
'Ά'
Έ ν τ ψ 8ψ
του ΙΙελοποννησιακοΟ πολίτου <><
·^
θηναίαι στρατηγοί Νικίας και Νικόστρατος κατέκτηβ αν
Κύθηρα. Τοΰτο μετιβαλεν άρδην την μέχρι τότε πολ^ 1
πορείαν τών πραγμάτων, κατέστησε δέ διά τούς Σ π α ρ τ ή '
τόν πόλεμον άπο επιθετικά είς άμυντικον και άπέβη
επιζήμιος.
.
Έ ν 'Αττική ύπήρχεν αρχαίος δτμος Λϊγιλος * ,
γιλία, κατ* 'Αθήναιον δε Αϊγιλα, (ονομασθείς οΰτως
γίλου τίνος ήρωος. Κατ ' άλλους ομως άπο τον χόρτον Α1',
λον, ον τρώγουσιν αί αίγες και όστις έφύετο άφΟόνως
τον δήμον εκείνον. Ό χόρτος ούτος φύεται άφθονος έπίσΥ|ί ((
Αντικύθηρα, άτινα Αΐγιλα εκαλοΟντο. "Ισως εκ του χ0?*'
ελαβον τήν όνομασίαν.
Το 1578, γενομένης άπογραφής, οί κάτοικοι το>ν
Οήρων εύρέΟτ.σαν έν συνόλψ
,
Το 1571 ό Πιαλή-ΠασΛς ενισχυθείς ύπο του Άλ*/^
νου Ουλουζαλή κατέπλευσεν είς ΚύΟηοα. 'Εκεί διέπ ραξε 6Τ
γάς και λεηλασίας και άπήλΟεν είς ΖάκυνΟον.
.
Ό Ναύαρχος Φρ. Μοροζίνης καταπλεύσας είς
μετά του στόλου του, παρ έλαβε πλείστους ΚυΟηρίους ως
λοντάς.
,
,
,
(
( ^
Το 1600 ενεγράφησαν είς την βίβλον των ε'//5
(ί.ϊΙ)ΓΟ ι1'0Γ0=χρυσήν βίβλον) αί οίκογένειαι Μόρμορη,
λ ω ν ί , Λαρμάοου. ΙΙατέρου και Ααζαρέτη, εκ Κρήτης * ¿,
σαι καταγόμεναι. Ή τοΟ Καλούτση είχεν έγγραφη πολυ ^
τερον, επειδή είχον δείξει τά μέλη αύτής μεγάλην άνδ?6 ^
κατά τον 5ετη Κοητικον Πόλεμον, μεταξύ 'Ενετών
Τούρκων,

>,

Το 1715 6 Τζανίμ-Χόντζας-Καπετάν Ιΐασ^ς, *υ?1,,
σας το φρούριον των Κυθήρων ηχμαλώτισε διακοσίας
νείας, τάς Οποίας εφερεν είς την Άφρικήν.
λ,
'Αλγερινοί Πειραταί έπιδραμόντες είς Κύθηρα το »
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Τίχμαλώτησαν μετά του πλείστου των κατοίκων και αύττ.ν
τΌν Ένετικην φρουράν δλόκληρονί! Ό θρήνος έν τη νήσφ τότε
*α{ b κοπετος ύπήοξε μέγας.
Το 1762 έχειροτονήθη επίσκοπος Φιλαδελφείας b Κύπριος Γρηγόριος Φατσέας. Ά λ λ α καθήρβσιν «.ύτον b Οίκουμ.
Πατριάρχης

Ίωαννίκιος b Γ ' ώς παρανόμως

χειροτονηθέντ«.

Τ6ν 8βριον του 1803 εψηφίσθη εν Κέρκυρα υπό τής
Συντακτικής Συνελεύσεως, 'ίνα αί νησίδες, Έλαφόνησος Α ν τικύθηρα, Πόρος, Πορέτα και Δρογονάραι ύπαχθώσι πολιτικώς
'¿αϊ διοικητικώς είς τά Κύθηρα.
¥*f Το 1821 έξωρίσθη είς Αντικύθηρα b Ιερεύς Αναστάσιος Πολίτης Κεφαλλήν, ώς ύπηρετήσας είς Αίτωλίαν μετά
τών επαναστατών.
Το 1817 έξελέγει νομοθέτης Κυθήρων 6 Γεωρ. Μασσέλλος η Κακομοίρης, διωρισΟεις "Επαρχος Κυθήρων προς
άμοιβην της προς τούς "Αγγλους άφωσιώσεως του.
/^ Εις το προκαταρκτικον Συμβούλιον τοΟ Ιονίου Κράτους
το συγκροτηΟεν το 1817 έν Κερκύρι^ εξ ευγενών επτανησίων
προς παρασκευην 'Ιονίου Συντάγματος, διωρίσθη ύπο του ΆρμοστοΟ Μαιτλάνδ ώς αντιπρόσωπος Κυθήρων δ Βαλλέριος
Στάης.
4 'Εν Κυδωνεία τής Κρήτης ευρίσκεται ναός Ά γ . Γεωργίου Μόρ|λορη.
Το 1823 b Μητροπολίτης Αθηνών Γρηγόριος Δ' b
'Ηπειρώτης, μετέβη είς Κύθηρα και μετέφρασε άλβανιστί ττν
Κα ινην ΔιαΟήκην, ην έξέδωκε δι* ελληνικών στοιχείων είς
το Τυπογραφείον τής έπτανισιακής Διοικήσεως χάριν τών
Αλβανών.
Είς Αντικύθηρα ύπήρχεν κατά τον πόλεμον τοΟ 1897
b Οπτικός τηλέγραφος δι' ού συνεκοινώνουν τά εν Κρήτη έλλην.
στρατεύματα μετά τής Ελλάδος.

4 .Χ,

t

"ΓΑ

Κ Υ Ο Η Ρ Κ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΙΤΑΙΙΗ ΤΟΥ 1821
Έκραγείσης Ελληνικής Επαναστάσεως τοΟ 1 821, μ ε γ ά ^
συγκίνησις κατελαβε τούς ΚυΟηρίους. Ό Γ ε ρ ο - Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν ' Λ ί
επι ετη παραμείνας εκεί, είχε κατηχήσει πλείστους ΚυΟ'Λ'
ριους και παρασκευάσει δια τον 'Λγώνα. Δι* ο άμα τ ή άγ*/6'
λ ία τής κηρύξεως αυτού, παντοία ήτοιμάσΟησαν εν τη Ν'Λ^
εφόδια και σώμα εθελοντών κατηρτίσΟη προς άναχώρησιν δι*
τον Μωρέαν.
Ιίληροφορηθέντες τούτα οί "Αγγλοι, εταράχΟησαν μεγάλ^*
και παντοιοτρόπως προσεπάΟησαν νά καταπνίξωσι το αϊσΟ'Λ^*
τών Κυθηρίων. Μη κατορΟώσαντες τούτο, ετράπησαν εις |Αί'
τρα άνάςια τής άνΟρωπότητος, ή δε ώμότης αύτών, ύπερί^'Λ
π*ν οριον, πολλών Κυθηρίων φυλακισΟέντων, [¿ασανισΟέντ^
και κρεμασΟιντων
Έν τούτοις οί έΟελονται μετέβησαν
Μω:έαν κα: ελαβον μέρος εις διαφόρους μάχας και πλείσ* 0 '
εφονεύθησαν. Τά περί τούτων ομως Οέλομεν εξιστορήσει άλ^*'
χού δια μακρών. Οί δέ ΚυΟήριοι δεν επαυον, παρά τά δρα/^'
τ ι α μέτρα τών Φιλελευθέρων Ά γ γ λ ω ν νά ύποβοηΟώσι παν* 0 ' 0 '
τρόπως τον Ίερον Α γ ώ ν α και νά παρέχωσιν άσυλον εί; *
εκ Πελοποννήσου φεύγοντα άδύνατα πλάσματα. Κίχον
καταρτίσει και στολίσκων μικρών πλοίων, δι' <Γ>ν κατασ/«0'
πεύοντες τάς κινήσεις τού εχθρού, είδοποίουν περι αυτού
ελληνικούς στόλους. Δ ι ' ενος τών πλοιαρίων τούτων έστ«*^
προς τούς Σπετσιώτας και Ί'δραίους ή κάτωθι συγκινητι/'1"
επιστολή.
Φιλογενέσχαχοι προϋχονχες τ·ής νήαου Σηεχαών / ,
Σπεύδομεν νά σ*ς κοινοποιήσωμεν τήν άπο Ζακύνθου αΰτ'^
τήν στιγμήν Ολιβερωτάτην άγγελίαν τής πτώσεως τοΟ
λαδιού, ώς εκ τής εσωθεν κόπιας σαφέστερον (¿ιβαιούσΟε.
εγκάρδιος λύπη τήν Οποίαν αίσΟανόμεΟα και πάσα Έλλ'Λ ν1 *.
ψυχή δοκιμάζει εις ταύτην τήν τρομεράν δυστυχίαν, μ ζ ς κ ι ν ί '
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δάκρυα, και την δικαιωματικην τόλμην νά σΛς σύστήσωτην ταχυτεραν εκπλευσιν της θαλασσίου δυνάμεως ΐ ί ς το
'ιΡΐν ίκεΐνο προπύργιον τής Ελληνικής ασφαλείας ες ού προή μέλλουσα ΰπαρξίς μας. Συγχωρήσατε, κύριοι, ωσάν
νΐμεΐς λέγομεν μετά τών πολλών τά συμφέροντα της liai« Έ ξ ε σ α γαρ τοΤς άδυνάτοις τοΐ$ Ιχθρου καταράσθαι
^ εΐίχεσθαι υπέρ της του Λαοΰ σωτηρίας». Ή παρούσα μας
"ty-πεται έξεπίτηδες πληρωμένη παρ' ημών είναι άπαράλακτος
^ την της "Γδρας, διάνα προφΟάση ταυτοχρόνως βίς άμφοτάς ναυτικάς δυνάμεις.
Καί μ» 6λον τά σέβας σλς προσκυνούμεν καί μένομεν :
Τσερίγψ τή 7 Μαρτίου 1826.
Ot ταπεινοί πατριώται
,
έκ μέρους ό'λων τών πατριωτών
Τσιριγωτών
'Κρίνος Κλάδος ιατρός, 'Ιωάννης Κλάδος ιατρός, Νικόλαος
^Ερικοΰρδης, Βασίλειος Φώτιος. 'Ιωάννης ΜεΟεδανόπουλος.
Ηλείος Β. Λοντας καί λοιποί.

^ Πλείστα οσα είσί τά συμβάντα έν ΚυΟήροις και τοις Κυ^ ο ι ς επεισόδια κατά την περίστασιν έκείνην. Τούτων έξ'Τ°ρούμ«ν επί του παρόντος τά εξής :
Σφαγή Κυϋ·ηρίων
έν Σμύρνη.
Κατά τον Φεβρουάριον τοΟ
οί 'Οθωμανοί της Σμύρνης έπετέΟησαν κατά τών εκεί
Ελλήνων προς σφαγήν. Οί εκεί τότε ΚυΟήριοι, κατέφυγο> έπί
"Ρ^στασίο: εις το Άγγλικον ΙΙροξενείον, α λ λ ' 6 ΙΙοόξενος δεν
¡ ^ ί εδέχθη ώς οντάς συνεννοημένους μετά τών ραγιάδων. Οί
^'όριοι τότε προστατευΟέντες ύπο τοΟ Ρώσσου προξένου Δε^ ύ ν η κατέφυγον εις τ ι πλοΐον Ρωσσικόν. 'Ερεύνης όμως αύ*ιρετου γενομένης έν τ φ πλοίψ ύπο τών Τούρκων, 50 μεν
διαβατήρια παρεδόθησαν εις τον
ν ^ήριοι έχοντες αγγλικά
Αγγλο ν πρόξενον. Οί δε λοιποί περί τούς 30 έσφάγησαν. Ό
"Ρ^ενος Δεστούνης μετά τών σωΟέντων ΚυΟηοίων, κατέφυγον
ί ι ? Κύθηρα.
Καταδίωξις
γυναικόπαιδων.
Ό 'Ιατροφιλόσοφος Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Πύρρος δ Θετταλός, κατέφυγε μετά πλήθους
ί^ναικοπαίδων έκ Μάνης εις Κύθηρα κατά την άρχην της Έ π α -

ναστάσεως. Οί ΚυΟήριαι παρέσχον άσυλον εις τά ασθενή ^
σματα, ό δέ Ιΐύρρος διέμενεν εις την Μονην των Μ υ ρ τ ι ά
οπου εδίδασκε τους ΚυΟηρίους παίδας τά της ε π α ν α σ τ ά ^ "
κατά Ttva δέ έορτην και εδεήΟη επισήμως προς την Muftl
διωτισσαν διά την άπελευΟέρωσιν τοΟ Γένους, μετά δέκα
πίων ιερέων. Ταύτα πληροφορηΟέντες οί "Αγγλοι παρά
των ΚυΟηρίων ήξίωσαν, ματαίως ομως, την είς Κρήτην <3t7t&
πομπήν των γυναικόπαιδων, είς δέ τον Έπίσκοπον IΙροκόί*'0'
Κ άλλων ί ν , επέβαλον νά καταδίωξη τον άρχιμανδρίτην ΙΙυΡ?'
και τους ιερείς, οπερ ούτος προς το ΟεαΟεΐναι επραξεν.
ι
Ό Πρόξενος Κλάδος. Κατά το 1821 ό ΚυΟήριος
νης Κλάδος, ύπηρετών ώς ύποπρόξενος των Ρώσσων εν " ' Τ
τυγχάνων δε μεμυημένος είς τά της Φιλικής Εταιρίας, ^
στειλεν πρός τοος εν ΚορίνΟω άγωνιζομένους "Ελληνας Γ)
νςνια ατινα ετοποΟετήϋησαν είς τον λόφον Πέντε mtoA'P01,'
Ώπλισεν εξ ίδίων του πλοίον «Νέστωρ» διοικούμενον ύπ&
Κ. ΜεΟενίτου 'Υδραίου, και το άπέστειλε μετά πολλών fr/J
δίων είς τον Σαρωνικό ν κατά τής ύπο τών 'Ελλήνων πολ1'^
κουμένης Ακροκορίνθου.

Η ΖΠΝΗ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ
Την άεάν ιήν 'Αφροδίτη, παρβκάλειαν f¡ κοηέλλαις τον ^
οι ο ν »à t οϊς δίδει ώρηιοτηκι
7/ άεά Λφήκε την ζώνη? y
οτο Νηο¡ χα) είπεν : Χ ποια χοηέΙΙα την βΗηει »vi γίνεται ώβ α
ΊΙ Μοίρες ο/*ιος ¿ζήλεψαν *α< έκλεψαν την ζιόνην.

ΓΑΜΗΑΙΟΝ ΧΟΡΕΤΤΙΚΟΝ
*Νά μουνα τοιδα να μουνα μέσα 'στοίις οφθαλμούς tfolJ
»Νά ςιρα ποίαν αγαπάς και ποια βάζει ό νους σου.
»Μια μαντινάδα Οά σου 'πώ επάνω στο λεϊμόνι
»Νά ζήση Λ κουμπάρος μας μέ την συντροφιά μας δλΐ)'
»Κουμπάρε καλλορίζικε ! ποιίβαλες αρραβώνα
»Νά σ' άςιώση ό Θεός νά βάλης και κορώνα».

"IIA &ΠΩΑΕΙ& ΤΩΝ ΚϊΟΗΡΩΗ

Κ01ΜΑΣ Α. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
Rtç χάς ànœhlaç

&ς νπέοχη ή Nrjaoç xatâ td TtagelOàr fxoç

toC θανάτου οημανχιχών καΙ Ιξόχως χοηοίμων αύίής
*»<ον, Idiaiχίρως Αέον νά οημΒίωâfj ή χοΰ Η.θημ.&
"Οντως οημανχιχή Απώλεια ό ΰάναχος αυιοΰ'

té-

Koftb)·
ον μό·

νον óih χά Κνΰηρα, ών ύπήίχεν ¿πίλεχτον τέχνον. (5/Ua χαϊ δια
xbv Πειραιά ανιόν έν τ φ έμποριχφ τ ον όποιου χόομω άπετέλει
μέγαν παράγοντα, d¿Ud χαί δια χήν Πατρίδα, — την 'Ελλάδα
ανμπαοαν, διά την όποίαν ύπήρξεν εις ιών δλίγων
προαγωγέ
roí» * Εμπορικού της Ναυτιχοΰ, χοΰ δεξιού χούτοι*
βραχίονοζ
αντής, «ίς χών ρηςιχελευ&ων
έφοπλισχών χαϊ ίμηόρων, ÜofH
κατά τοσούτον χαΰίοιατο άξιος τιμής xa¡ νπολήψεως ύπερΐ&'
ρας, χα^όαο»· υπήρχε δημιούργημα
έαυχοΰ.
Εις Ιφηβιχήν ήλιχίαν χαχέλιπε χην Ιδίαν χ ου πατρίδα δ Κ·
Κορωναϊος,
χαϊ Ιρρίφ&η είς χήν βιοπάλην Ιν χω ΑχμάζονU
ΠειραιεΙ, μόνα ίφόδια ϊχων χήν εύφυΐαν
αύχοΰ χαϊ Ιδιοφυία*,
χρηοχόχηχα Mal ίχανόχηχα. Διά χούχων χαί του έμπορι*ο ν
πνεύματος και iθάρρους αύτον, περιφανή κατέλαβε ϋέσιν
μειαζν
ιώ* παραγόντων
χής Ιμπορικωτέρας
χών έλληνιχών
πόλεων,
πρυοίΑχυοας εύΰύς Αμέσως tóv σεβασμόν χαϊ χήν έχτίμηΟ^
αυτών. Γοργώς χαϊ άλμαιΐχώς βαίνων είς πρόοδον. Ανήλ&εν
Επιχειρηματιών.
ti* id»S χορνφας ι ώ ν προοδευχιχωχέρων
Και Μου αύχδς νεώτατος iti, χα&ιστάμενος είς ιών πρώχ'# ν
σιτεμπόρων και έφοπλιαεών χής 'Ελλάδος. Δυοχυχώς χήν χοιανχην χαϊ τοοαύχην δράσιν χαί ηρόοδον, άπέχοψε
βάοχανοζ
μοίρα. Έν τ ή Αχμή χής ήλικίας χου, Απήλ&ε χοΰ χόομου χον
tov ό Κοομίς
ΚορωνκΙος,
ΰςηνοΰσι
δϊ την πρόωρον
αυτού Αχώλειαν ca Κύ&ηρα χαι δ Πειρειεύς, τό έμπόριον χαί
ή ¿Vatmiela, ol πολυπληθείς
αύχοΰ συνάδελφοι χαϊ φίλοι καϊ
ηρό πανχός ή χηιμημένη tov οικογένεια. Καϊ μεχ' αύχής μελ<*'
r6v λύπης δάκρυ χύνονοι TIOJUCÍ Αχνχή πλάσματα, χοΰ βΙ° υ
νανάκια, χής είμαρμένης άύμαχα, οτερη&ένχα χοΰ
μεγαλοδώ'
ρου χαϊ μεγαλοχάρδον
αύχών προοχάχου χαϊ Αντιλήπτορος .. ·
VUqtfcöc ή Αγα&ωχάχη χαϊ ονμπα&εοιάτη μορφή χον ft¿<>*
βμ-i H.opu>vacov> ioxai Αλησμόνητος χαϊ χό ¿πϊ xfj ΑπωλεΙ(Ι
χου ¿ ά κ ρ ν άείρρουν χαϊ χαχανυχχιχόν, δια πάνχας χους alodaνομενονς χήν Απιόλειάν του. Καϊ μόνην παρηγορίαν Αποχελεΐ ή
ήμίσεια
δωδεχάς εύσταλών βλασχών, οΟς χαχέλιπεν ίχεϊνος Ι*
χον μεχά χής σεμνής χαϊ ουμπα&οϋς Κόρης μιας ιών AianQ e'
πΛοχέρων οίχογενειών
του Πειραιώς, τ^ς ιο(5 Κίκιζα γάμοV
χον, χαι οίχχνες ¿κληρονόμησαν
χήν Αρεχήν χοΰ ΙΙαχρδς &
β4βαίως δέλαυοι κληρονομήσει
χήν ίχανόχηχα αύχοΰ, χήν χρψ
σχόχηχα χαι χήν Αγα&όχηχα.

01 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΑΙ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
Μία έπιβτολή προς τόν ΓλάΠατωνα.
ΒνχαιρΙη. τής ΙπιοχέψΒως του "Αγγλου ττολιχενχοΰ 0$.
οΐ Ριζοοπάοχαι τών Κυθήρων οννέχαξην διά *οϋ
* 0ι&1μου ηαχριώτον Γεωργίου
Μόρμορη ίττιοχολήν, 1)ν Αηέ°Γβ<λαν πρός αύχόν. 7 1 ίπιοχολή ΙχεΙϊη ϊχει οΠκυ .
1Μ&οχωνος,

τόν έξοχώτατον
•κτον άρμοστήν
γάλης

Ού. Ε. Γλάδστωνα,
τής Μεγαλειοτάτης

Μέγαν

Άνάσσης

Κκτατής Με-

Βρεταννίας.

ΜυλόρΓ»«·
^ Έπειδη ή Υμετέρα Έξοχότης δεν εύηρεστήΟη νά τιμήση
'10ί τής επισκέψεως της την νήσον τών Κυθήρων, ήν ό υποφαινόμενος ε/ει την τιμήν ν' άντιπροσωπεύγ) ώς Βουλευτής,
Η-ετά τοΟ άποδημοΰντος κ. Δ. Βαπτάκη, Ικρινεν ίερον αυτού
Χ*0ήχον νά διακοίνωση προς την ύμετέοαν Έξοχότητα ώς εκα τ ό ν Μέγαν 'Λρμοστην τής Λυτής Μεγαλειότητας τής
τ ρΐΊεβάστου Άνάσσης τής Μεγάλης Βρεταννίας, οτι ό λαος
Κυθήρων πρεσβεύει και φρονεί άδιστάκτως, οτι ή εθνική
ύλικη ευημερία τής πατρίδος του δεν δύναται νά επιτευΧ^η και εξασφαλισΟη άλλοτρόπως, ειμη μόνον διά τής μυριο^ ή τ ο υ Ενώσεως τής Έπταννήσου μετά του Βασιλείου τής
Ελλάδος, μεθ' ού συνδέεται μετά τών άδιαρρήκτων τής εθνικότητος δεσμών, τής θρησκείας, τής γλώσσης, τών ηθών και
^ίμων και τών λαμπροτέρων και ενδοξοτέρων ιστορικών αναμνήσεων αφ' οσας τά χρονικά του κόσμου ¿κληροδότησαν εις
τ'0ν άνθρωπότητα.
Μόνη, εξοχώτατε, ή μετά τοΟ Βασιλείου τής Ελλάδος
£νωσις τής Επτανήσου δύναται νά Οεραπεύση τά πραγματι-
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κάς άνάγκας και τάς έπιθυμίας του 'Επτανησιακού λαοΟ,
τις αύτην και μόνην πιστεύει ώς την άσφαλεστέραν άγκυρ^ν
της αληθούς ευημερίας και δόξης του. ΙΙίσα περατερω παρ<*'
τασις ξένης προστασίας επί της Ελληνικής χώρας τοΰ 'Ιονίου
κράτους, είναι άναχρονισμος πολιτικός, όστις αδύνατον νά Λ*"
ρέςτ, άλλας συνεπείας ειμή τά δίκαια παράπονα λαού,
μέγιστοι έκτιμ&ντος την αύτόνομον εθνικότητά του, προς
προ χρόνων ατενίζει με καρδίαν έμπλεον θάρρους και ελπίδων»
στηριζόμενων εις τά δίκαιά του, προ πάντων δε είς τά χ?1'
στιανικά αισθήματα τής Α. Μεγαλειότητος της βασιλία*'^
της Μίγάλης Βρεταννίας χαί εις τάς άκαταβλήτους και γ«ν"
νχΐας προσπαθείας τών διασημότερων άνδρών του Άγγλι*° υ
κοινοβουλίου υπέρ της απελευθερώσεως των λαών, οΐτινες ε/ου'
σιν ιδίαν εθνικότητα ώς ο επτανησιακός.
Εκφράζων ύποφαινόαενος προς τήν'ΐ'μετεραν 'Εξοχότητ*
τά άναμφίλεκτα εθνικά δικαιώματα τοΟ λαού ον άντιπρο^ω'
πεύω, χαι τά βποία ταυτίζονται με οσα έξέφρασεν ήδη ^Ρ0
καιρού Ιόνιος λαος και διά τού τύπου, και όιά των βουλί**'
τών του, ιδίως δέ κατά τήν συνεδρίασιν της Βουλής την 20
'Ιουνίου ε. ε, σπεύδει συγχρόνως νά παρακαλεστ, τήν ' ϊ'με*·
Έςοχοτητα, ϊνα εΰαρεστηθή νά γίνγι διερμηνεύς τών άναπα^*
λοτριώτων εθνικών δικαιωμάτων και ευχών τοΰ Ιονίου λ*° υ
προς τήν χαριτοβρυτον άνασσαν της Μεγάλης Βρεταννίας,
ή Ί ' ψ η λ ή Μεγαλειοτάτη ευδοκούσα έπισπεύσ/) διά της '/ρ*'
τχιΑς συνεργίας προς τάς Μεγάλας Εΰρωπαΐκάς Δυνάμίΐς
αρσιν της προστασίας άπο της 'Επτανήσου, συμφώνως με
εύχάς και τάς άνάγκας λαοΟ άνεξαρτήτου και ελευθέρου, δι*'
τηρήσαντος άκμαίον τον Ιερόν ύπέρ πατρίδος έρωτα τών άθ*'
νάτων προγόνων του.
Κύθηρα 28 Δεκεμβρίου 1858.
Ό άνχυιρόσωπος

Κ.

Κυ&^ρων

Πανάρετος
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ΚΤΘΗΡΑΊ ΚΟΝ ΕΙΔΤΛΛΙΟΝ

ΘΕΟΚΡΙΤΟΥ:

βίς Ν**ρόν

"Αόωνιν.

Ι,. ^Λόθεσις. "Αδωνις 6 ωραιότερος των εφήβων ού ήρ2το ή
τ Μ ί τ η , έκοιμ*το γυμνός παρά τ ι άλσος των Κυθήρων.ΤοΟΙ^^οΰσα Ύ ς εφλέχΟη ύπο τάς έπιθυμίας νά τον φιλήση.
I ^ το φίλημα εκείνο άπίβη θανατκρόρον διότι οί οδόντες του
¿προξένησαν εις τάς άφρώδες σαρκας του Νεανίσκου βαπληγή ν. Ί Ι 'Αφροδίτη ως είδε νεκρον τον έρωμένον της
, λεσιν οδυρομένη τούς έρωτας, ο?τινες συλαβόντες εφερον προς
^"ήν το Οηρίον.ΊΙ Ύ ς έξήγησεν, οτι έσκόπει μόνον ν'άσπ*«θη
!*Τ*φλεγείσα ύπο τ7,ς επιθυμίας, τήν πάλλευκον σάρκα του
^ύνιδος, ά λ λ ' οί οδόντες αυτής έπροξένησαν τήν πληγην,πάλ λ ε ι δε τήν (-)εάν νά τιμωρίση τούε οδόντας της Ή Άφρο·τ*> καμφΟείσα προ τού πάθους τής Θυρος άπέλυσεν αυτήν.
"Αδωνιν ή ΚυΟήρη
'
Και ταύτά μ$υ τά δεσμά,
ίίς είδε νεκρον ήδη,
Και τώςδε τώς κυναγώς,
^τυγνάν έχοντα χαίταν,
Τον άνδρα τον καλόν σ«υ
Ουκ ήΟελον πατάξαι*
Ώχραν τε την παρειαν,
Ά λ λ * ώς ά γ α λ μ ' ές εΐδον,
"Αγειν τον ύν προς αΰτάν
ΙναΙ, μη φέρον το καΟμα,
"Κταξε τώς έρωτας.
Γυμνον τον είχε μηρον
01 δ' ευθέως ποτανοί
Έμαινόμην φιλΛσαι*
Ιΐ*σαν δραμόντες ΰλαν,
Κα! μευ κατεσίναζε.
ίτυγνον τον ύν άνεύρον,
Τούτους λαβούσα, Ινύπρι,
Δήσάν τβ κφπέδησα;.
Τούτους κόλαζε, τέμνε,
Χω μεν, βρόχψ καΟάψας,
(Τι γάρ φέρω περισσώς;)
Εσυρεν αΐχμάλωτον
'Ερωτικώς οδόντας·
Ό δ', έξόπισΟ' έλαύνων,
ΑΙ δ' ουχί σοι τάδ* αρκεί,
Έ τ υ π τ β τοίσι τόξοις.
Και τ α ύ τ α εμεϋ τά χείλη.
Ο θήρ δ' έβαινε δειλώς.
Τί γάρ φιλεΐν ετόλμων;
Φόβε ίτο γάρ ΚυΟήρην.
Τον δ' ήλέησε Κύπρις,
Τ ώ δ ' είπεν Άφοοδίτα*
Είπέν τε τοίς "Ερωσι.
Πάντων κάκιστε θηρών,
Τά δεσμά οί 'πιλύσαι.
Σύ τόνδε |/,ηρον ίψω^
Σύ υ.ευ τον άνδρ' έτυψα;;
Έ κ τώδ* έπηκολούθει,
Κάς ΰλαν ουκ έβαινε*
Ό Οήρ δ' ελεξεν ώδΐ'
Κα·. τ φ πυρί προσελΟών
"Ομνυμί σοι, ΚυΟήρη,
Έκαιε τώς έρωτας.
Αύτάν σε, και τον άνδρα,

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΙΝΕΣ ΠΕΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ
£'<»· ι»/*· ίν Μενετίγ ΙίιβΙιοϋήκην
βνρίσχεται *χρυνιχόν» τι ηερί ιοΰ
Άγ. θεοδώρον. ΤοΟγο εξεΛό&η ηαρά τίνος Ίω. Βελούδη ύηύ τον τΙτλ°ν
• Κνΰήριον χρονικόν» περιέχει δε ϊοτοριχάς τινας σημειώσεις,
ας δήμοοιενίομεν.

φαίνεται οτι κατά τον δέκατον αιώνα η νήσος τών Κυθήρων
ην σχεδόν άπηρημωμένη, ένεκα τών προτέρων καταδρομών τε
και καταστροφών. Ή έρήμωσις αύτη μαρτυρεΐται εκ τού οτι, &
Ιν Όσίοις ΙΙατήρ ήμών Θεόδωρος, ό εκ Κορώνης, επί τού αύτοκράτορος Νικηφόρου τοΟ ΦωκΑ (ΙΜηί^ή,κατ'άλλους,επί Ρωμ<* *
νού τού Η' (9Μί) έκ Μονεμβασίας έκεΐσε παρεγένετο. Εύρων δί
την έσχατιάν έκείνην άοίκητον, και μλλλον κατάλληλον εις
πνευματικην Οεωρϊαν,έν αύτη εζησεν ένδεκα 6λκ ετη,τον άσκητικον βίον διαγαγών, και καρτερία καί Οαύμασι διαλάμψας.
Χρόνου δε τίνος παρελθόντος, έξήλΟον προς κυνηγεσίαν έν Κυβτ,ροις άνδρες τίνες τών προσκειμένων τ φ Δεσπότη της Λακω'
νικής Σπάρτης· οι καί εύρόντες προ τών πυλών τού τότε διασωζομένου νκοΟ τών άγίων μαρτύρων Σεργίου καί Ηάκχου τθ
ίερον τού Όσιου λείψανον, άταφο ν επί γής καί επιγραφην άνω
της κεφαλής έχον, ευθύς επανήλΟον εις τά ϊδια, καί τά όραθέντα τω Δεσπότη ένεφάνισαν. Ούτος δέ, εύλαβεία κινούμενο;
τ η προς τον "Ανιόν, έδομήσατο εκεΐσε Ναον αύτφ, παμμεγίθν)
τε και περικαλή, οπου πρότερον το τών Μαρτύρων έπήρετο
σεπτον τέμενος, καί Μονην επί τούτοις άνήγειρεν. "Εκτοτε ούν
πολλοί εκ Ιίελοποννήσου μετώκησαν εις την νήσον, έκ τήί
καταδυναστειας τών αρχόντων καταφυγόντες, ή καί μάλλον
έκ τών απείρων τοΟ "Αγίου θαυμάτων 6ρμην λαβόντες' ών μέν
είς φαίνεται καταστήσας εαυτόν οιονεί μεγιστάνα τού τόπου,
και δη καί τών κοινών διοικητήν. Τούτου δε σκληρώς κ*'
{3ιαίως κατ" αυτών ©ερομένου, τίνες τών κατοίκων προσδραμοντίς τω Δεσπότη της Σπάρτης, έγνώρισαν αύτώ τά καΟί'
καστα, ώς ύπεςυύσιον εχοντι εκ παλαιών προνομίων καί ταυ-
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κάκεΐΟεν έπανακάμψαντες, λίΟοις τον ηγεμόνα
(''*Τ*ιναν. ΔιεδέχΟη δ' αυτόν (ίσως περί τά τέλη τής ιβ'.
,,'^Κίτηρίδος) Γεώργιος b ΙΙαχύς έκ Μονεμβασίας, h και
i h!
**$·μονίαν παραδούς τινι τών εκ τής οικογενείας
'1( ^αιμονοίωαννών, (και τούτων δε εκ Μονεμβασίας), οσ*'4 προς yàpiv, η κ α τ ' άϋίαν, ελαβε δωρεάν παοά τοΟ Δετ?,ς Λακωνικής Σπάρτης την νήσον. Ταύτην δ* έκυως κληρονόμος, Νικόλαος 6 Εΰδαιμονοίωάννης, καθ'δν
οί δυτικοί ¿λεηλάτησαν και είς πολυμερίαν κατεκλη,'^.Όβαν τό Άνατολικόν Βασίλειον. Είχε δε ούτος καΐ ΟυγαJ9·' ήν συνοικίσας ΒαρΟολομαίω τ ψ Βενερίψ, (£λλοι δε λεν 1 · ^άρκω) ευπατρίδη Ένετ'ψ τών εκ Κρήτης, εδωκεν αυτή
ΐ?",>'·9'· τά τών Κυθήρων υπάρχοντα τω 1538 (περί ού και
ι"'^'/ΛΧΧ έγγραφα τότε Ιακώβου τοΟ Τευπόλου, τά έν τοις
τών Χανίων σωζόμενα) κάντευΟεν η νήσος εκείνη
^ ο τ η κληρονομικη Μαρκίωνος αυθεντία, (το δη λεγόμενον
,,^ΐωνάτον)' καΐ ην υπό την προστασίαν τών τής Πελοπον^
και 'Αχαίας καλουμένων πριγκίπων, έως ού, ίπ· τοΰ
^*ράτορος Μιχαήλ του Παλαιολόγου, άποδιωχΟεντων τών
,Ϊ^όξων εκείνων και κακομηχάνων του Βυζαντίου δυναστών
y
άνεκτήσαντο οί Εΰδαιμονοϊωάνναι την εςουσΐαν τή;
{
¿κράτησαν
αυτής άχρι του 1309. Κατά δδ το 1310
Χα
ι' 'άδοχοι του μνημονευθέντος Βενερίου, διί'σχυρισάμενοι τά
κληρονομικά δικαιώματα, κατεδιείλοντο άλλήλοις τά
ν'όσου είς μερίδας τέσσαρας, και τούς ταλαίπωρους καάδίκοις δουλείαις. και βιαιοπραγίαις πολλαις κατετάI > . 'Επί τοιούτων δε και τοσούτων κυρίων σχετλιάσασα
^είνοπαΟήσασα μέχρι του 150"?, τέλος ή νήσος καΟυπε7
,Υ ) βις την απόλυτον εξουσίαν τής Βενετικής Άριστοκραπερί τά μέσα τής ιτ' έκατονταετηρίδος, και κατά διε^ £κυβερν&το ύπο του έκείσε αποστελλομένου Προνοητοΰ
,,
φρουράρχου. Τοσαΰτα, οΰ δη πΛσι γνωστά, δια β:αχέων
,Ρ'^Οωσαν περί τής αθλίας έν τώ μεσαίωνι καταστάσεως τών
Ηρων.

Κ ϊ θ Η Ρ ί Ι Ν Σ1ΔΗΡ0ΠΗΓΑ1
Προ; "Αρχτον της νήσου Κυθήρων και έν τ φ δήμψ
Ποταμίων, άναβλύζουσιν αϊ πηγαι τών σιδηρούχων Ιαματικών ύδάτων πέντε
έν δλψ : "II πηγή ΙΙβτρουνίων,
ή
τών Όχ^λων, ή ι ώ ν Μαγγάνων,
και αί τής παλαιαζ
ΒουοκΙνας.
"Εκ τών πηγών τούτων ή έν τη περιοχή τοΟ
χωρίου ίΓαραβα αναβλύζουσα πηγή τών Μαγγάνων
θερμοκρασίας 19°, 4 . ε, διά τε τάς φυσικάς καλλονάς τήί
θέσεως και την σχετικώς μεγαλειτέραν ποσότητα τοΟ άνα£λύζοντος ύδατος, είναι ή ένδεδειγμενη πηνή τής έπιτοπίου χρησιμοποιήσεως τών σιδηρούχων Ιαματικών ύδάτων
τών Κυθήρων. Κατά την χημικήν άνάλυσιν τοΟ καθηγητοΟ Δαμβέργη, τά ύδατα ϊ ή ; πηγής Μαγγάνων περιέχουν
σ ι β ^ ά αυοιατιχβ
Ο 4607 γραμ. κατά λίτρον,
έξ ών τα
κυριώτερα είναι χλωριοΟχον νάτριον, χλωριοΰχον κάλιον,
χλωριοΟχον μαγνήσιον, ΘειΙκ^ν μαγνήσιον, θειίκβν άσ£ί~
στιον, ανθρακικών άσβέστιον, ανθρακικών μαγνήσιον, άν,Ορα"
χικο; σίδηρο; και όξείδιον άργιλλίου.
Τά σιδηροΟ/α τών Κυθήρων ύδατα περιέχουσι τ6ν
δηρον ώ ; άνθρακικόν, αλλ* ούτο; δέν ύπάρχει αρχικώς ώί
τοιοΟτος έν αύτοί;, παραχθείς έξ έπιδράσεως τών έν τοΐ*
ύδασι ανθρακικών ύδάτων τών αλκαλικών γαιών, έπι τοΟ
άρχικώ; έν αυτοί; περιεχομένου θειικού σιδήρου. Τά έζοχ ω ; Ιαματικά, τά οντω; θαυματουργά ταΟτα ύδατα, δ ν 6εέχνυντα& κατά τών άναιμιών,
χλωρώσεων.
¿£0'
σ&εν7)σεων% χρονίων
κατάρρων
του στομάχου,
τών έν
τερων
χαΐ της μήτρας,
ώς ΚΛΪ κατά τών ¿?
έλεέου μιάνσεως π*6ήσβων, τοϋ ήπατος, τοΰ
σπλήνας
χαί τών
νεφρών».

ΚΥΘΗΡΑ'ΓΚΟΝ

ΛΕΞΙΔΟΓΙΟΝ

,,.^ίς Κύθηρα, γείνεται χρήσις πλείστων ¿'σων λέξεων ιδιορ¡/Νν, ίδιον λβξιλόγιον άποτελουσών. Τούτων δημοσιεύομεν
ν ^ίγας
σύντομον εξήγησιν αυτών.
. Αβαλλίζω, εξ ου Άβαλλιτό. Ό π^οξενούμενος μέγας θόρυ^ ύπό τών παίδων κατά τάς παιδιας των.,
¡ΑΟος, (ί>)=η Στάχτη. ^
"Οτανίζω. —καθαρίζω τον άγρον άπο τά άγριόχορτα.
^σαλο, —τεμάχιον οστράκου.
Γ1 ιότσα—αίφνίδιόν τι κακόν.
Γροθί :=στυλεος κλάδου ελαίας διά φύτευμα.
Εμπατή=ποιμνιόμανδρα.
υτος η ηλίθιος.
Ημεροστράτι=&δοιπορία μι «ς ημέρας.
^ροφάρα=ή γουρούνα.
Ισόπατο—το έπίπεδον.
Κοΰφη=*> ύπέργηρος.
Ααντουρώ—ραντίζω.
Αέ.ατεκο—κατοικία τών βοών.
^ « ρ γ ό ν ω ^ π α γ ό ν ω έκ του ψύχους.
Μούχτι=πολύ εύθηνόν.
^οδεύω—περιφέρομαι ποΟ διά τινα σκοπόν.
Νοφάδες=αί κηλίδες τού προσώπου.
£.όδι=ή εκφορά τού νεκρού.
ΰ'<5μπλι=το σχέδιον.
Ούριο—χαλασμένο ώόν.
Παραδράμω—άμιλλώμαι εις το τρέξιμον.
Γίερατάρης=·6 διαβάτης.
^ανιάζω=Κλαίω ύπερβολικώς (έπι παίδων)
^αρωμάτα—το σάρωθρον.
Λούρος—δ φελλός.
1ΐάζο)==οζω άφορήτως.

IUI

'Γα ι γ ώ = λ χχ. τ ί ζω.
Ύπεργα— τά εργαλεία του ςυλουργου.
Φιλίκουρα-— τά παρ'άλλοις φρόκαλα.
Φλισκοΰνι —φυνόν, το Βληχώνιον τών άρναίων.
Χάμαρη—είδος κατάρας.
Χιμηρίδα—ή χιμαιρις τών άρχαίων.
Μ'ιμηδευτός—ό διά μηδαμινά προσβαλλόμενος.
Ώμος—^ οκνηρος, άδρα^ής κτλ.

01 ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ
'iJi sx r Γ/ς i)f aiaietoyevoùi xaxaotáctü)¡ t ij{ Νησα ν, vnóxettai uï'll
t¡i o*ioiitíi*i, ώς sx roß ^^ooç dran παρβλΰόγτος πάντες γνωρίζομ*ν·
Έν y of)t(>àv ttnoOîov σΐ'»Ίαρά^<ινια την Νήαορ, άπβμνημόνβυο ev ό ί'"
ρομόνιίχος I\u¡y, Λογοθέτης, 3«ι ιοΟ ¿ξής χρηηχυΓ> :

J79S. * Ιουνίου 18. Ήμερα Παραοχευή είς χό μέοον tty
ήμέρας,ίγεινε
οεωμός μέγας κα\ φοβερός, δ που &Μψ φορά ν
δεν ίγεινεν, ώοχε ¿noΟ ¿πέταξεν τον Σχαυρό Από τό χαμπανΟ'
ρίον του άγιου Χαραλάμπους είς Μυλοπόταμο χαϊ το νερό
Καμαρια Α.ΊΟ την βρύοιν ίγβινεν ÔOLÔV ώς νά ήιο μΙ
άναχανωμέΛον, χαι ήτο Οαϋμα νά τό άεωρή χινάς. 'Ομοίως &
ιό χωρίον του Αγίου Σίύζονχος είς τό Καάαράκι
Ιοχίοϋη ή tf
δπου ήιο πέτρα. 'Ακόμα ôk τό χαμτιαναρίον του Αγίου Νι* 0'
Ιάου του ΙΙοτνρη άνοιςεν xal f¡ τρεις χολώνες xa¡ τό τοιχό* α'
οτρον 5νοιςεν είς τρεΐς χόηους' Ακόμη είς τά Μητάτα
ίχά^° ι
μερικούς πύργους του Προφαντζή Στάη, xai fiÙa οηητκα &
¿LUo μέρος της νήοου. Είς τόν ΑυΧαίμονα, είς την Μυρτιά X e"
γόμενον, ξπεοεν ira μέρος βράχου είς την &άλαοοαν. Kai &
ιΐρ χώραν είς τό Βοΰργον είς t¿v ναόν του Σωιήρος
Anó W
a€f>inó>i της ¿χκληοίας Επεσε τό μεοαχό πορί μϊ Uva xavSrj^ 1
χό έπίλοιπον ίμεινεν είς χόν χόπον του. Κα\ τό βήμα τής ΑγΙ° ζ
Άννης
Λνοιξεν Από την μίαν μεριάν εις τήν άΧΧην. 'Ομοί^ (
χαι είς τής Κυράς τό χωρίον 2 ΙκκΧηοίαις Ανοίξανε, ώς κώ ^
¿κχληοία τοΰ Αγιου Χαραλάμπους. Άχούοαμεν δτι xal είς W
Κρήτην εις χό ΉράχΧειον ήχο μία χώρα ή όποια ΙβούΧηοε Γ
χόν îdiov οειομόν.
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Ε π ι φ α ν ε ί ς :

KV©HPIOI

Οριακός
Βενιέρης.
Ήκμασε περί τα μέσα τοΟ ΙΣΤ'
ήτοι τ?> 1 5 4 0 πιθανώς μέ/ρι τοΟ 1 0 0 0 . Ί ε λόγιος και φιλόβιέλος γράψας 3 3 ¿μιλιάς χρι/'^ΐχάς, μίαν τραγψδίαν είς άπλήν φρασιν και ά λ λ α
•

Σπυρίδων
Βλαντης.
Έγεννήθη ένΈνετια
176!>
Φραγκίσκου και "Ελένης Στάθη. Έσπούδασε παρά διασοφοί;, φιλοσοφίαν κ α άλλας έπιστήμας. Χρηστές
,
πολυμαθής προσελήφθη σχολάρχης τοΟ ΨλαγγιανοΟ
^ιδευτηρίου μεγάλως διακριθείς. Παρέδιδε και κατ Ιδίαν
γ ή τ ε υ σ α ν δέ παρ' α ύ τ ψ ol Κυθήριοι Σ. Κ α λ ο ΰ τ σ η ς , Ί ω .
^οοδος και άλλοι. ΔιεκρίΟη και είς πολλάς ά λ λ α ς ύπη*
και συνέγραψε πάμπολλα θρησκευτικά τε και μή,
ϊ
διακρίνεται το τρίγλωσσον λεξικόν του. 'Απεβίωσε
"Μ 8 3 0 .
, i Χριστόφορος Κοντολέων. Υπότροφος έν άρχ§ τοΟ
^ τοΟ Λέοντος ιδρυθέντος γυμνασίου. ' Γπήοξεν έςό/ου
Αδείας
άνήρ καΐ ήκμασε κατά τ^ν ΙΕ αιώνα/Ητο προ> ι / 1 ς φίλο ς τοΟ περιφήμου Καρδιναλίου Ροδόλφη. Συνή ψ ε πολλά, δυστυχώ; δμω; ούδέν τών αναφερομένων
'Αγραμμάτων του σώζεται.
„ Περί τών λοιπών έπιφανών ¿ν γράμμασι Κυθηρίων,
*λλοτε.

ΚΥΒΗΡΑΤΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Άπο 'Αδάμ μέχρι σήμβρον ΚυθηραΙκαί έφημβρίδες Ιςεδό^'αν αί ακόλουθοι :
«ΚύΦηρα», διευθυντής Α, Κατσουλης.
«Φωνή ΚυΦήρων», 1 8 9 — 5. Διευθ. Δ. Σ. Άλβανάκης.
«Κυΰηραϊχή
'Ηχώ», 1898. Διευθ. Λ. Σ. Άλβηνάκης.
«Χωρικός», διευθ. Ν. Δελακοβίας.
«ΚνΟηραϊκή Αύγή», 1898. Διευθ. Ν Λελακοβίας.
'Κυ&ηραϊκή», 1902. Διευθ. Λ. Σ. Άλβανάκης.

ΓΝΩΜΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΠΕΡΙ ΚΥΘΗΡΠΝ ΚΑΙ ΚΥΘΗΡΙΠΝ
<Το μέλι ι ώ ν Κυθήρων είναι τό κάλλιστον των έν
Ελλάδι παραγομένων...»
Γεώργιος ό Βασιλεύς τών
'Ελλήνων.
«Κυθήριοι ώψω, και τ υ : φ χρώνται και σύκψ, φέρει γάρ '1
νήσος, πολλά και μ ί λ ι και οινον, φυλάργυροι δ' είσι καΐ φιλόπονοι».
'Ηρακλείδης ó Πόντιος
« . . . Αί φυσικαι καλλοναί εν τ φ εσωτερικφ τής νήσου ταύτης ευρίσκονται εις πλήρη αντίθεσιν προς το τραχύ και άποτομον του εξωτερικού αυτής».
YVhtiler
α T i Κύθηρα εχουσιν ύπβρόχου γραφικότητος και καλλονήί
τοπεία, ομοια τών Οποίων σπανίως κατά τάς άνά τον Κόσμον
περιηγήσεις μου συνήντησα...»
(17 ( ,)7)
Castollan
T u t t o il mondo fa un mondo
Eil C e r i g o un al t r o mondo.

(Γνώμη Βενετών)
«Ψιλοπονώτεροι 'Ελλήνων απάντων Κυθήριοι».
('Αρχαίος)
cOí Κυθήριοι άποτελοΟσι το προοδευτικώτερον στοιχεΐον
της Σμύρνης...»
('Αγορεύων εν τη Βουλή) Κ. ΙΙαπαμιχαλόπουλος
αΐίολλά τοπεία τών Κυθήρων, υπερέχουν κατά την καλλονην τών Ελβετικών...»
Έ μ . Λυκοΰδης
Τά ιαματικά ύδατα τών Κυθήρων εχουσι σπανίας θεραπευτ ι κ έ ς ιδιότητας.
*() οίνος της νήσου ταύτης, θά ητο το κάλλιστον τονωτικον δι* άσθενείς και άναορωνύοντας, &ν μη έγένετο υπερβολική
χρήσις γύψου».
Κ. Χρηστομάνος
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^Γο έ'λαιον τών Κυθήρων ύπερέχει τών καλλιτέρων 'Ελλη¿λαίων».
Α. Μηλιαράκης
/ ' Η είκών τής Μυρτιδιωτίσσης είναι ¿κ τών αρχαιοτάτων
,(ον «ν τώ κόσμψ εύρισκομένων».
Α. Μωραΐτίδης
/ Ό ναος της Μυρτιδιωτίσσης είναι ύ μέγιστος τών έν ταϊς
και Πελοποννήσφ ευρισκομένων».
Φρ. Πρίντεζης

νν"°ΐς

«Το ^ Κυθήροις ίερον τής Ουρανίας άγιώτατον και ίβρ&ν
^ α 'Αφροδίτης παρ' Έλλησίν έστιν άρχαιότατον».
Παυσανίας
*'Οφθαλμός τών 'Ελληνικών θαλασσών τά Κύθηρα».
Σινάν-Πασάς
«'Απειλή Σπάρτης ή νήσος τοΟ Κυθήρου. Είθε νά κ*τε βυ·ζ«το».
Στρατηγός της Σπάρτης
«Το Βούτυρον τών 'Αντικυθήρων είναι άνώτβρον πάντων τών
Πανταχού παραγομένων».
«Ο Κυθήριοι άποτελούσι παράδειγμα φιλοπονίας και φιλον °^ίας».
Ά λ . Κουμουνδοΰρος

ΒΙΤΣΑΜΑΝΕΙΟΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
Ο Κυθήριος ίερευς Άιχβρόσιος Βιτσαμάνος, έφηαίριος
εν Ένετία ναοΟ τοΟ άγίου Γεωργίου» αποθανών τ*>
1 8 1 3 ίκληροδότησε 2 , 0 0 0 δουχά τα, δπως έν Κυβήροις
^ατηρεΐται Σχολεΐον "Ελληνιχόν, ξένων γλωσσών χαι
Στοιχειωδών έπιστημών. Τ6 σ/ολεΤον συνέστη τί> 1 8 2 1
μετά τήν ένωσιν της "Επτανήσου προσέλαβε κλάσει;
Γυμνασίου καταργηΟέντος τοΟ Λυκείου της Ιονίου Πολιτείας. Μετά ταΟτα περιωρίσθη είς Σχολεΐον 'Ιταλικής και
Γαλλικής, έσ/άτως δέ, λίαν πρακτικώς χαι ώ^ελίμως,
μετετράπη είς Πρακτικήν Έμπορικήν Σχολήν, ής οίχαρποι
έσονται, πεπείσμεθα, άριστοι.

ΔΙΣΤΙΧΚ
'.dyy^yloi ο' Ιβαφιήοανε

ΚΤΘΗρ^ΪΚ^
κ' ή Παναγιά

νονά οου.

για ιοΰιο σοϋ ιό /ty<Uove Μαρία τ* ονομό ου ν.
Γραφή αού οτέρνω, μάτια
μ£ λύπη χι' Αναοχεναγμό

μου, μέ γράμματα
γραμμένη
την ϊχω
καμωμένη.

Ji θέλω rrJUjd μου ν*Αγαπώ, ovfti νά μ
άγαηούνε,
μό*ο »α eΙμαι λεύτερη, νά μ& παρακαλούνε.
Έον οοι τούρανοΟ κλειόι xfji JIαραόείουυ
βούλα,
νά ok χορ[~]} μαννουλά αον, πού ο 1 Ϋ.χει μοιαχούλα.
θέ *μον μεγαλοδύναμε,
μεγάλο χΐίνομά οου,
9?t'>iUo Sk πέφτει ηό δενόρϊ χωρίς τό ϋέλημά

αον.

Μναενω χι' δλα τά novha κΧαινε τό μυοε\ιό
κλαγε και σι», πουλάκι μου, τόν Αποχωρισμό
Ό παντρεμένος ίχ' όργη κι' ό π ο υ οταϋη
κι* (5 ¿ « ν ι ε ρ ο ς βαοιιλκός κι' οπον 'βρεϋγ)

μου,
μου

μποΛίζει
μυρίζει

Πράσινο λοομαράκι μου γαλάζιος εΙν ] Ανϋός
δλοι μζύο,ύνε μ& χρασί καΐ 'γώ μ& τόν κανμό

οου,
οου.

Στ ου «^ανάιου τες πληγές βότανα dk χωρούνε
κι' ούτε γιατροί γιατρεύουνε κι' ούτε άγιοι
βοηθούνε.
Σ\ό περιβόλι μοναχός πώς CfiS, χανμένε κρϊνε, ;
οάν τό κανμόν ioD χωρισμού Λλλος κανμός όϊν είναι.
Του Καγαίιού
ό Ανήφορος είναι βαρύ οηργιάνι
όπ* Αγαπί} μελ αχροινη χό νού χ ου χύνε χάνει.
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πότε &ά τό ¿¿ς τδ ν ο I χα\ τ' υ ν ι ψ à ναι πόντα
ηότε της χαρδοιιΧάς μου
(Έχ

της

ονΜογής

ΣΑΤΥΡΙΚΑ

!

της τό /Uç τό γ ι ά ν t α ;
Σ η . Εμ.

Στά&η

Φ.

Φ.)

ΧΟΡΟΥ

^λά χορεύει δ μπροπτινδς μ'Άχει χαϊ νΛ ψεγάδι
nàv τά πόδια toi» οτραβά ώαάν χδ χηλιγάδι.
Εμηήκε πάλι 'ατό χορδ δ ρούχοννας 'ηδ πηχα,
δέν την ξέρει νά τήν πf) χήν Άλφα χαϊ τ^ν βήτα.

ι

,
Εσυ χαχά χερόβολα xal 'γώ κακά δεμάτια
'δοΰμε άπδ τους δύο μας ποιανοΰ Οά 'βγοΰν xà μάχια.

và

ΤΟ ΝΑΓΑΓΙΟΝ ΤΟΓ Ε Λ Γ Ι Ν Ο Ϊ
^«pl του έν τ ψ ορμφ τοΟ Λϋλέμονος ναυαγίου του «ϋύΤέν·
οπερ εφερε τάς συλληΟήσας ίκ του Παρθενώνος άρ^ τ η τ α ς 0~ο του εναγούς λόρδου Έ λ γ ι ν , διεσώθη εν ΚυθήLJ'1» το άκόλουΟον «^ρονικόν», γραφίν υπό τοΟ. ίερομονάχου
*1Υ· Λογοθέτη.
1802
Σεπτεμβρίου 5.Ένα καράβι Ίγγλέζικο Ιρχόμενο άπο
'Αθήνας δια ν' άράξη είς τον Αύλαίμ,ονα, ητο φορτωμένο
^ *ζιόλογα μαρμάρινα αγάλματα διάφορα, βαλμένα σέ χασέ.
και επειδή έκοιμώντο οί άνθρωποι, ¿κτύπησε βίς μίαν
pctv και ε σπάσε το πλοΐο, τά δε μάρμαρα μ$ της κασσΐλαις
,^'Υαν ίίλα είς το βάθος, μόνον,^οί άνθρωποι γυμνοί εσώθησαν.
jj ν·ύριος των μαρμάρων ητο b σεκρετάοιος του Μπαυλου της
^νσταντινουπόλεως τον Οποίον εδέχθη και έπεριποιήθη b κ.
Καλούτσης. Δια κάθε κασσέλα που του έβγαναν ol βου^κτάδες εδιδε 500 γρόσια,Έπειτα ηλθεν εδώ h ίδιος Μπαΐ^ καί εκαμε πολλανς ευχαριστήσεις του Καλούτση και τοΟ
"W.e
χαρίσματα πολλά και αξιόλογα».

ι ιυ

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΑΙ ο ε π ί σ κ ο π ο ς κυθιιρων

κατιιλμνος

Ό Έ.Ίΐ'αχαηοί Κι θήρων Α ι ο ν ν σ ι υ £ 6 Κατ η λιανός»
οιγ^ιονος και ηροο<ι>Λΐχό$ φίλος τοΐι ΆγΙον Διονυσίου Ζαχύνθον.
ιοίιοτ εγραυνν εχιοτολην ααραηονονμεννς
δια την εηέμ[ίααιν τών
λή*ων {¡ς την εκλογών ανιοΰ ώς επισκόπου Κυθήρων, περί ής εν
io.nu
ομεν. '11 επιστολή ¿κείνη δυστυχώς άπωλεοΰη' σώζεται
ίνέρα ιοΓ αντοΰ προς τον "Αγων άνίκδοτος, ή ακόλουθος :

νπήρ^Β
Προς
Κεψαλοίκεΐφ
όμως

ΤΩ

ΘΕΟΦ1ΛΕ2ΤΑΤΜ Ε1ΠΣΚ01Η(> Α1ΠΝΙΙΣ

κνρια»
ΔΙΟΝΤΣΙΛι ΤΩι ΣΙΓΟΓΡΩι

ΤΗΝ 11Ρ0ΣΗΚ0ΥΣΑΝ

ΛΙ10ΝΚΜΚΙ
Ο

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

1ΚΡΟΜΟΝΑΧΟΣ

ΚΑΤΗΑΙΑΝΟΣ

αΔιαχειμένου μου Ένετίαζε χρόνου συχνού, γράμμα τοΰδέποτε τη Οαυμαστ*?, σου και Ιερά κεφαλή πέπομφα, εί και της
ήμ,ίρας πολλάκις τού φιλεΐν σε και έπαινεΐν ουκ έπαύσαμεν.
Τοίνυν τον βουλόμενον σοι τ ψ μεγίστω, και δι' εύφημου εις
πΑσαν τήν φιλίαν άγομίνω, (ώς την σήν εγνωμεν τυγχάνουσαν
σεμνοπρίπειζν) δ·ΐ μεν αύτοΐς αρμόζοντας επαίνους και εγκώμια έφευρίσκειν. 'Εγώ δ' οσα της σης καλοκαγαθίας άξια μέχρι τού δεϋρο μη είδώς, σιγή πάντα άν διατελών ήμην χρόνον.
Τέως γε μην διανενοηκώς σε τοιούτον είναι μεγαλόψυχο ν τε
¿μοΟ χαί φιλάνθρωπον ού μόνον έμοί, άλλά και προς πάντας,
πλσαν δειλίαν χαί άμαΟίαν άπορίψας, τού λοιπού γράφειν σοι
ύσημέραι ουκ άν ποτε παύσομαι. 'Ανήγγειλαν δέ τίνες ήμιν τά
τού Ναζιανζιανού σύν σχολίοις παρόν ήμιν έστι* και εί μεν
ούτως έχει, δηλώσαι ήμιν άξιούμεν τήν Οεοφιλίαν σου·' άντιγράψαι γάρ έφιεμένως εχομεν. ΤοΟτο δε εϊπερ, κατανεύσειας,
ημείς ές τοΰπίσω δούλοι και υπήκοοι, εως έμπνούμεν έσόμεΟα.
Ένετίηθεν *φ;β =

159?.

^ÍÍÍMONHTOI

ΝΕΚΡΟΙ

•i.
f ^"μόνητο;

τω <1ντΐ ι%ϊ παρημείνη

μεταξύ

toW

Κυθηρίων

μορφή' χον Ά λ ΐ ·
ζ μ6>1*ος όιά τάς ττολλας όρβηεριεχόομουν
αυτόν,
ηολλας χα) μεγάλης αΓ
j, {t eh 0v
χαταατήηει
ανιόν
. ηιΊ*ύχατον είς ηάνχας του;
Ράντας ανιόν, και ών νΛ ^ ο ν ή «ϊττλίτος tt/ς i/'t'X'fc
^ ^ ς χαί
εϊΟύτης του
του.
y
ι ^ ί πητρίαρχί«^? οίκο·
j,
ιών Στρατηγών
προκλ^
^/Ι/ίίαν^ροο, xal τής
*βψας Αρετής
κληρονόμος
<5¿y ήχολουΰηαεν ώς
*ta«otot βλαοτοί της οίχογεδαύτης %6ν χερδωον Έρ
7> «Ur
cíe τήν χής θέμιδος
Ρ'ηβία» Ιτράηη, νομικός γε·
Έζήοκει
δμω; tt)>·
^Υορίκήν
μετά οηανίας εϋ·
^ος μή Λρεοχόμενοζ εις τιΰί μεθόδους
ουνήΰεις.
,
ανιόν ιό Τ ϊ έ κ α ι ο ν jjto ,

Λ

'

> ι»

~ Λ·

'

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2ΤΡΑΤΗΓΟΣ

Ολ τουιοου μο·
Αφιλοκερδώς ΛλΑΊ xal μΐ ΟυοΙαν Ιξ Ιδίων του. Kal dfo
" t0 ιΰτη μόνη ή ίκδήλωσις των ευγενών αίο&ημόχων χον diiá
^ιχίλη ύπήρχεν α(>τη, είς Αγαθοεργίας Εργα 161 roe Ιςωτεριχενοΰπαγόρευοιν της μεγαλοχαρΜας του.
^tíoxcov
Εν τωνδ υ σΕργων
τ υ χ ώ ν τούτων
ηλααμάτων,ύηήρξεν
χής Πατρίδος
χαϊ ή ύιτ' οχρατιωχί&ν
αύτοΰ διάσωοις
«ai
V,° v

πολεμιοχών, xdni iijv Απαιοίαν έποχην τών ¿θιιχών Ατυχ>)μά~
t a » ; * Uto ή φοβερά ννξ τής ¿χ τών Συνόρων
υποχωρήοεως
ιών til
οχραιενμάιων,
χαί Ινφ ταντα Ζσπευδον έν
πηνιχφ
χαί φρίχιι προς ιήν .1·ί<>»οοαν, 6 \4 λέζανδρος Στρατηγός, υπηρετών ώς δεχανευς νοαοχόμος είς τό χειρονργεϊον
Λογοθέτη,
¿πληροφορεί' το ο τι εί< ιόν Τύρναβον εϊχον έγχατ αλειφϋη τ ρου·
ματίαι οιρατιώιαι
Ουδόλως ¿δίσταοε πίτε, <5>U<i λαβών έντολήν
toP διοιχητον τον χειρουργείου
Ιατρού χ. Λογοθέτη, Ραπευοε
πρός διάοωοιν
αυιών μετά δραχός οιρατιωτών.
Και ένώ ό
Τύρναβος έχαίειο, ένφ φρίχη άπαιοία
έξηπλοΰτο
7ΐανταχου,
orí ος ιά πάν τα άψηφών, Ιοπευαε πρός την ίρημον
πόλιν xai
παραλαβών τονς τραυματίας, %λαβε βραδέα)ς τήν πρός την Λάρωοαν αγονοαν. Kai ήγουμένον του ψνχραίμον ¿χείνου έχείνου
Ανδρός toP Ιαιροΰ Λογοθέτη, ιό χειρονργεϊον ίφθανεν ϋσχατον
πάντων εις Φάρσαλα. Τό Άρχηγεϊον
Ανέφερε τότε πρός τό
u Ό δεχανευς νοοοχόμος 'Αλ.
Ύπονργεϊον τών Σιρατιωιικών:

Στρατηγός, δ(έπρ<*ξ«ν ϊ ρ γ ο ν . . . » χτλ.
Έργον
έχαραχτήριοε την πράξιν
έχείνην ή υπηρεσία.
'Κργον
χαί ούχί χαθήχον, διότι ή πραξις Απειέλει
ΰνιωζ
ίργον υπίρ τό χαθήχον. Ή iξαιρειίχη
αυτή υπηρεσία ¿τίμησε
τον *Αλέςανδρον, (Mi* ουιος ¿μειδία τό Λληομόνητον
είρωνιχόν

τον μειδίαμα, διάχις περί αυτής έγένετο λόγος. Ί1 Ανωτέρω
ειχών, ήν ίπροιιμήοαμεν
έπίχιδες, παριοιφ ανιόν μ& την σιολην
τοί> νοοοχόμου, ήν διά τής Ανωτέρω υπηρεσίας του έιίμηοεν...·
*
*

*

Ίο νήμα ιής ζωής του "ΛλίξάνΏρου
ΧτρατηγοΟ
Ιχόπη χαιά την άχμην τής ήλιχίας τον. Άλλ' ή μνήμη αύιοϋ
iatai Αγήριος χ<ι! ¿ni μαχρόν θά θρηνείται ή Απώλεια
αντον,
ώ α i d ¿ μεγάλος χαί σπανίας Αρετάς δι* ών περιεχοσμεΐτο.

Η ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
JI Λ II Ρ Ο Φ Ο Ρ I Λ I Τ INKS
Μοναχό; τις το ¡ηών vfiav Χΐΐλδς,
^ιοΛώρον χρονικόν,
πολλάς πκρΰχον
ν'χόν, τοϋτο ¿λλκτηχς χατά την άρ/ψ
0re*ll πκριλφ/ΐβΐ :

II Κ Ρ I

ΑΥΤΗΣ

Χγραψβ π*ρί τής Μανή ς τοΓ· άγίον
πίηροψορίας
η*ρί at τής. Το χροxat το τέλος, δημοοπνομίν
ωδΐ $ν

εκ&υβον εις τά σπ|ήλαια τά μεγάλα| (οί κάτο:κοι) και εις τάς
^ρ[ύπας τής γ-7,ς|• και κατεφυγαδεύοντο οί ταλαίπωροι |κα);
{οέοντο βοηθείας και ούχ εΰρισκον και έγένετο τότε ερημιά
^ λ λ ή . Τότε ήπόρησε και το Μοναστήριον τούτο. 'Αλλ* ώς
¿δέοντο βοηθείας οί ταλαί|πώροι,| εύρον εν τη απορία και τέχν·^. Λέγουσι νά κτίσουν κάστρον αυτοί οί ολίγοι και πτωχοί.
Ι'Ι'ότε έκτισαν| το κάστρον του |Καψαλίου|.
Μετά ταϋτα επεσκέψατο ήμΛς ύ θεός, και ήγειρεν εκ λάκου ταλαιπο)ρίας και άπο πηλοΟ ιλύος* και έξανέτειλεν ή
'•"τέρλαμπρος Αυθεντία ημών, ή Οεοφρούρητος, το Κουμούνιον.
λέγω, τής Βενετίας και έκράτησε τής χειρός ημών τής δεξιάς,
και εστησεν επί πέτραν στερεάν τους πόδας ημών. Ά π ο τότε
γάρ μέχρι τής δεύρο και ετερα κάστρα εποίησαν οί προ ημών.
Ομοίως και ημείς, και οίκους κτίζομεν και ναούς άγιους ποιούμεν, και παλαιούς άνανεούμεν* έζ ών παλαίω/ ναών ύπάρχει
και ευρίσκεται και ούτος ύ τού μεγάλου Βεοδώρου Ναος επέμεινα τών εξακοσίων χρόνων. |'Αλλά και οί προ) ημών |τότε
νικήσαντες, εί μη| έπρομηΟεύσαντο άνάκτησιν και σύστασιν
αΰτοϋ, ηΟελεν ίστε άπο πολλού χαλασμένη. Ά λ λ ' <ί»ς εϊπομεν,
ΈπρομηΟεύσαντο τούτου τοΟ ναού οί προ ημών και ημείς
μοίως ποιοΟμεν πάντες οί τούτου τοΟ νησιού άνθρωποι. "Αν
μόνον άκούσωμεν περί του 'Αγίου μας τούτου προς σύστασιν
και διακονίαν, ολοι και πάντες 6λοψύχως μετά προθυμίας
άγωνιζόμεθα, και ώς εΰεργεσίαν ηγούμεθα τούτου του ναού
τήν άνάκτισιν και την σύστασιν. Μετά δε την άνάκλησιν

εκείνου τοΟ καιρού, «ν ή ή Άφεντία μας ή εκλχμπροτάτη
εκράτησε του νησιού τούτου, χαί επήραν άνεσιν οί ¿λίγοι άνθρωποι εκείνοι, χαί ήρξαντο κατά μικρόν αίσθάνεσθαι άνέσίως
ήπλωσαν πάντες χαι εκράτησαν και έπιασαν τον τόπον τοΟτον,
ώς προείπομεν* και πάλιν χαί κάστρα και ναούς έποίουν ή δέ
Επισκοπή αύτη εμεινεν άργη, και |το| Μοναστήριον άπορον
χαί άνβνέργητον. Οί γαρ άνθρωποι τού τόπου |τούτου| ησαν
¿λιγοστοί, χαί οί ιερείς όλιγώτεροι* χαί έξ εκείνων τών ολίγων
ιερέων τότε έξελίςαντο, ώς γηραιότερον και χηρευόμενον, οί
άνθρωποι τού τότε καιρού αύτον τον Πρωτοπαπών, ος και Νοταράς ώνομάζετο* και έδωκαν αύτψ ταύτην την εκκλησίαν
πάντες, διά νά ψάλλν) ώς Ιερεύς. Έκράτησε δε αύτην χρόνους
είκοσι. Ούτος δέ β Πρωτοπαπάς εσχεν υίον έ'να, και θυγατέρας δύο, η και τρεις. Ε κ ε ί γάρ, οντος αυτού έν τ φ Μοναστηρίψ, άνιθρέψατο ταΟτα, τον υίέν χαί τάς θυγατίρας, και
επάνθ;ευεν αυτά, χαί πάντα τά τέκνα αυτού» Ιμοίως και οί
γαμβροί αυτού μετ' αυτού συνηΟροίζοντο. Ό γέρων δέ, έμίοι.,εν αΰτά τού καθ' ενος, χαί εδιδε μοίραν ενός εκάστου ά π '
αυτών, καθώς τον εφαίνετο. Αυτοί δέ ώς έκράτησαν ταύτα
ώς ίδια, χαί προίκαν. Είτα άπέθανεν εκείνος I γέρων, και
μετά ταύτα χαί υιός αυτού, και έθαψαν αυτούς εκεί εις τον
ναόν. Απέμειναν δε τού γέροντος εκείνου τοΟ Πρωτοπαπά εγγόνια χαί δισέγγονα· και διά νά θαφούν εκεί οί παπάδες των
σεμνύνονται ούτοι* και διαφημίζουν και τούς πάππους εαυτών
ώς κτήτορας, και λέγουσι, τά χωράφια, ού τού Μοναστηρίου
τού αγίου Θεοδώρου, αλλά τού πάππου μχς τού Πρωτοπαπά
τού χαί χτητόρου. Έγένοντο και χτήτορες και κληρονόμοι
ούτοι αφ* εαυτοί. Έν δε τν) ζωη αυτού εκείνου τού Πρωτοπαπά ¿κινδύνευσε νά χαλάση το Μοναστήριον τοΟτο. Έξέπε« ν τ, τρουλα τής εκκλησίας, ¿ν ή φαίνεται μέχρι της σήμερον
το σχίσμα* και ελαλήθη 6 λόγος τότε εις ¿λον το νησίν, οτι
χαλά δ ναος του μεγάλου Θεοδώρου. Και ευθύς εσυνάχθησαν
πάντες, και εμάζωξαν την εξοδον πάσαν εξ όλους κοινώς και
καθολικώς. Και εποίησαν σακ|ελλάριον·| έπειτα |ιίσ^ειλαν|
αύτον εις την Μονεμβασίαν, και εφερον μαστόρους.
Και εποίησαν οί μαστόροι τότε καμάρας εις τον ναον άπο
κάτωθεν εως άνω, και διά μέσου σφενδόνια, και περιέζωσαν τον
και έχρατήθη άπο τότε, και στέκεται μέχρι τού νύν.
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'^τά
άποΟανείν εκείνους, ηθέλησαν και άλλοι πολλοί
jj* ύττάγου; εκεί και νά κατοικήσουν. Και μη εχοντεςγήν εζω£ν του ναού ιδίαν τοΟ Μοναστηρίου δι* άνεσιν, ύπέστρεφον και
^χώρουν πάντες εκείθεν, κα'ι εμεινβν b ναος τότε χρονους
*®λλούς έρημος, έπάν.» των είκοσι.
Μ«τά δέ τούς χρόνους εκείνους, ήγέρΟησαν δύο αδελφοί έκ
του τόπου, ών και τά ονόματα Ηαρλαάμ και θεοδου^,0?» ού και το έπίκλην Χειλάδες και ύπάγουν εκεί, και κτίκελλία, και κατοικούν εκεί χρόνους δώδεκα' εκείνοι γαρ
""'ΡΜησαν ισχυροί. Και άρχουνται εξωΟεν και γύρωΟεν του
και ςεχωνεύουν κύκλοΟεν, και κτίζουν τείχον, και περιΆ υ ν το ναον.
"Ετι δέ όντων ¿κείνων τών αύταδέλφων έκείσε, φθάνει καί
TlS #λλος
άνΟρο>πος άπο Κρήτης, φέρων γραφην άπο μι"Ρ '»'ραγγί αν Ηενέριον τον πρώην, περιέχουσαν δύναμιν οτι είναι
4*θκύριος είς τον ναον τού άγίου Μεοδώρου· ώς οτι έβαλε καί
^κτος εις αΰτον, ν* δίδη κατά χρόνον κερίν τού ΛύΟέντη,
"Αρχοντος ¿κείνου, λίτρες δεκαέξ· καί ύπεσχέΟην νά κτίση
^Ργον εις τον ναον, καί κελλία έκείσε, και νά συνάξη μοναχός καί ίερομονάχους, νά άναστήση το Μοναστήριον.
Οί γ«ρ ρ,οναχοί εκείνοι ϊδόντες αΰτον εξαίφνης τούτον έλ0 ν τα έξεπλάγησαν. | Ίδόντες ούν και την γραφην τού άρχονουκ είχον λόγον είπείν" έΟλίβησαν δε μόνον ώς οτι έοού^ σ ε το άδούλωτον.
Μ μην γάρ καί εγώ τότε μικρός, καί έμάνΟανον γράμματα,
ι&τι
6 εις ή τον πατέρας μου, καί b έτερος Οείός μου· καί
^•»λλάκις ελεγόν μοι : Τίς οίδε νούν Κυρίου ; ΐσως νά έλΟη
**ιρός νά γένης καί σύ λειτουργος του 'Αγίου.
Καί μ ε τ ' ολίγον πριν νά φΟάση b Μάρτιος άπέΟανε καί
εκείνους τούς αδελφούς b εις, απέμεινε δέ, b δίκαιος ούτος
Οείός μου καί πνευμ,ατικος εκεί καί έγένετο εγκρατής τού
Μοναστηρίου μέχρ'.ς ού ηλΟεν b μισερ Μπλάζιος Βενέριος διάκ ο ς εκείνου τού μισέρ Φραγγία τού πρώην. ΈλΟοντος δε τού
Κισέρ Μπλάζιο τότε εις το νησίν, ήκουσε περί του άγίου Θεοδώρου καί έπήγεν εκεί είς προσκύνησιν το·3 Ά γ ί ο υ . Εύρε δε
*αί τον δίκαιον τούτον εκεί. ΈγνωρίσΟησαν γέροντες όντες,
ΌγαπήΟησαν καί οί δύο σφόδρα.
Μετά ταΟτα ηλΟον καί b κύρ Μωύσής καί b κύρ Φραγγίας
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ό νιος,
υιοί αυτού, και ήγαπούσαν και αύτοί τον γέροντα
ομοίως.'Αλλ' ομως ούδέν εμνησΟη τοΟ Μοναστηρίου εις οφελον
να ζητησΥ) τίποτε ποτέ η άπο τον πρώην άρχον|τα|, η άπο
τούς νέους. Άλλ" ούτε καν αύτο το πά^Οος έζήτησε νά κόψουν
και νά ξεδουλωϋτ; το Μοναστήριον. Εί μηπου ό άγιος Θεόδωρος ούτος εν νυκτερινή φαντασία ώφΟη τω άρχοντι |κυρώ| ΙΟ.ασίφ έν τη Βενετί^, φοβερώς έπισκήπτουσα, και φόβον |έμποιούσα] αύτφ περί τούτου. Και αύτος τότε ευθύς ώρισεν άφ'εαυτοΟ και τοις υίοίς αύτού, πάχΟος έκ τούτου μη φέρεσΟαι το
παράπαν, μηδέ ονομάζεσΟαι
Μετά δέ παρέλευσιν χρόνων ικανών ηγέρΟην πάλιν άλλος
τις νέος οικονόμος τούτου, ούχί κατά μοναχούς, άλλά παπάς
κοσμικός. Έκάλεσε και αύτος τούς οικείους του, και ήφερεν
αυτούς εκεί, και έποίησε τούτο το Μοναστήριον καταγώγιον
οίκείον ονόματι και αύτος ΙΙαπάς Βασίλειος Νοταράς. Κ<κΐ
διεφημίσΟη ώς κτητορα [του Μοναστηρίου εις τούτον τον τόπον|.
Και εστάΟη η άρχον|τία| αύτού έκεΐ |είς| το Μοναστήριον
πέντε η εςε χρόνους και άπο εδικού του ουδέν είχε τ ί πράξει,
οτι ητον πάνυ στενός, άλλά και πτωχός ύπερηφανος. Τοίνυν
απέθανε και αυτός· και 6 Ναος (και το| Μοναστήριον εμεινεν
άπορον και οί υίοί αύτοΟ και άδελφοί και γαμβροί αύτού ευρίσκονται μέχρι της σήμερον εκεί' και λογίζο|νται και | αύτοι
ώς πλαστοί κτητορες.
Ά λ λ * έπεί έμελέτησα εγώ νά ύπάγω έκεΐ, και άνέφερα
τοΟτο |καί| προς την Άφεντίαν, και προς τούς άρχοντας τούς
Τοπάρχους, |καί προς| τούς άνθρώπους τού τόπου, και έφανη
καλόν εις πάντας. 'Επήγα' και ώς έπηγα εκεί, ηύρα τάς γυναίκας. Είπα προς αύτάς' Γυναίκες, τούτο το Μοναστηριών
ανδρφον (είνε, και ού πρέπει| γυναίκας νά εύρίσκωνται εδώ'
επειδή |μελετώ και εγώ και] άλλοι Μοναχοί νά έ'λΟωμεν έδώ·
Αύται δέ λέγουν άπο |μιάς φωνής]' Ούδέν κάμνωμεν δια σέ'
άλλά χωρεί και σάς και εμάς. [ Έπείρασί με άπο κακοθ|, ώς
νονικάρχισσες και κτητόρισσες ψ|εύδουσαι και οία γύναια.
'Ομοίως και οί υίοί έκεϊνοι τού Παπά Βασιλείου 'μετά ενοχλήσεων και φωνών λέγουσι και αυτοί τά ομοια και χείρονα.
Τοίνυν το Μοναστήριον τούτο (είς| τον (*)εον παραδίδω.
Ενταύθα |βούλομαι| καταπαύσαι τον λόγον, ο»ς οτι ού κά-
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P-Voviv y ρε (αν λόγοι περισσότεροι , επειδή τιν:ς εναντίωσιν ουκ
^•ονιία

0 ΑΓ· ΜΗΝΑΣ ΕΙΣ ΑΟΓΟΘΕΤΙΑΝΙΧΑ
Παρα του έν Σμύρνη ¿ξιοτίμου Συμπολίτου κ. Α. Στραμας απεστάλη το ύκόλουΑον περίεργον εγγραφον περι
Ιδιοκτησίας της είς το χωρίον ΛογοΟετιάνικα Εκκλησίας
Τ,)
ι> 'Αγ. Μηνα. Λημοσιεΰοντες το εγγραφον ΤΟΓΤΟ, ως μνηHfclov, 'Γταλιστϊ <ί>ς έγράφη, έπιφυλασσόμεϋα να δημοσιενσωΙ^ν αυτο καΐ έν μεταφράσει εν καιρψ.
Τ1)Υ<)Γ»,

Copia falla dall'Autenlica
existente nella \titra didel Ν ... Marco Antonio Trevisan tenida in ArPul·'" iú licp«•« di Cerigo.

verxm;)
chivio

ILLmo ET ECCma SIG<> AVOC . . .

Nun cssendo
capad Noi papá Manoli Logotctti et
e fratelii Teod Logotctti
Cahino(;) el fratelii
Con•s'lantin c Manoli frattcli J.ogotelti Nicolo huinili Serví
úi V.E, per la propria ingnafanza alie Lilli d 'opugna re
all'Ínstame
delli
Mi)tistri Fiscal i che
pvetendono
'feuoluta in Pul)'0 la Chesa infitollala San Martina nef
Coral, Logotetianica
errella
e fundamowie
da noi e
Contri Genitori, a scansso de maggiori d ispead ige in ri(juardo di non aver poluto comprendere
gToggeti
della
l'ub™ Volontá nelVottenere tu premissionc
di fabricarla
vediamo ora costrelti, a sentiré alia di non
corcederla
versso la stress a pub<"' river,¡l autoritd, a libera sua disVosizione. La divodone
che nudrimo da fcleli sudit¿ a
f'Uli

°he ci porta speranze d'oni consolaxione
Nell Ant a puré
<}i V. E. Suo degno papple genujlessi
ricoriano
perche
inclinando
de vero.... alie nostre supplicazioni
si degni
concedere in atl.o dispcciosa
(¡ratia la Chesa
medesima
di posseder clenerla
conli nostri Eredi e successori
imperpetuo
tanto piud che non vil· dedicazioni
di Heni *

i !*

altri eff'etti inessa peroffrisla
el au mentarla al piu possibile, α Gloria di Sua Divina Maestd f . e
comervazione
della Ser"* República senza ostacolo di niun
tempo.
Per ricognizione
del Pub,0 sue s'off'eriamo
annualisite
contribuiré
all EccPappte
due libra di Cera per sempre come si pratica anco con altri.
Non dubitiamo
pu>\to che come la pronteza
nostra
verso ad una obbedienza nelli publici
riveriti
comandi,
COSÍ anco a consolasione
nostra puré concore
l'indicibije
bonla di V. Ε. d'acordare
la concessione
di tal Gratis
che millita a pura divotione
baciandole
umilmenle
le
vestí.
Adi Í5 Aprile 1700. S. U.
Presentóla
all' Illustr. el. Ecc, Sigr. Marco
Antonio
Trevisan per mano avocato
de sofra scritti
Logotctti
Consorti supplicandi
instando.
Adi 15 Aprile 1700 S. V:
Considérale
dall 111. el Ecc. Sigr pappte (;] V umili
instanze dei supplicandi
Consorti anottati in o
scritto
ricorso ové apparire
depoeitata
allarbitrio
della pub·
ca Maceta, guabuúnque
rag."ti che intendes,
nero avere
sopra la Chesa di San Mar tino in Logotetianica
dalle
loro famiqlie
edifícala
e rifletendo
all' onesta de loro
desiderij aconssntili
dalla Citld non meno cheal
mérito
prencipe
della divota loro rasegnari
one alia potesta del
Ser.»»* Qratiosamenfe
concorse S. E. S. ad esandirne
le
riverenli
loro preghiere
conce)idendo
ai medeaimi
consorti il Sue della Chiesa stessa, con la facoltá di Celebrarvi la messa el altri divini o f f i t s i j o i sacerduti
che
s* atrovarano
in essere delle predette
famiglie,
o i η
mancanza di essi de leggere
a loro boniplacito
per le
foncioni mcdesime riservato sempre pro il tributto
annalle
della Cera o questa carica Giusto il Comueao et. in
conf'ormitd della l'oro o f f e r t a , Avuto di tullo ció anco
il parer dell· avocato
Fiscale.
Marco Antonio Trevisan
Avocato.
Estralla adi 8 Gennaio 1759. S. V. Μ. V.
Costanlini Facea pub.10 Archivista de mU)
llocopiato.
Έν Σμύρνη

xfj 15 Ιανουαρίου

1908.
Α. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Ι

ι

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΔΙΑΚΑΚΗΣ

„ Μ (α έςέ^ουτα και άδρά φυσιογνωμία εξέλιπε κατά τό π.
διά του θανάτου Άνδρος εντίμου και χρηστού, επιχειρηΙΑ*τ(ου δέ δραστηρίου και τολμηρού, του εφοπλιστοϋ Ά ν α σ τ α σ ίον Διαχάχη.
Δια του θανάτου εκείνου ή "Ελλάς άπώλεσεν
των προοδευτικο)τέρων και χρησιμωτέρων χύτης τέκνων, ή
- Κοινωνία του Πειραιώς ίνα των άγαΟωτίρων της πολιτών.
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ΜΙ

~

"ΛΊ-

Ό 'Αναστάσιος Διαηάκης υπήρξε πράγματι είς των ολ
γων άνδ-ών, τών δημιουργησάντων έκ του μηδενός εργ* V * * :
σιαια. "Οντως δε κολοσσιαίον και θαυμαστ&ν έργον άιτοτ«^1
ή δημιουργία τής μεγάλης Ομωνύμου 'Ατμοπλοϊκής Έ τ α ΐ ρ ^ ^ '
αποτελούμενης έκ Στόλου Ολοκλήρου ταχυτάτων και
λαμ^ν

ατμοπλοίων.
.
Ό άωρος και πικρί>; θάνατος του, οσον και αν κατέβλιψ
Διακάκης άπελ^ρ·*1 ,
Κοινωνίας βλοκλή:ους, παρ' αϊς ύ
νεν εκτιμήσεως και αγάπη; δια τάς πολλάς άρετάς του
την άΟόρυβον φιλανθρωπίαν του' δσον και άν ¿κλόνισε τ& Ρ'1"^'
αύτοΟ έργον, δεν το άνέκοψβν 6μως : Ύ π ο την δεξιάν διβ^ υν
σιν του υίοϋ του κ. 'Ιωάννου Διακάκη, ή ομώνυμος *Ι5τΛΐρ«
θέλει προοδεύει και τούτο αποτελεί μίαν παρηγορίαν διά '
άπώλειαν του άλησμονήτου εκείνου ανδρός.

ΚΪΘΗΡΙΟΙ... ΤΟΥΡΚΟΦΩΝΟΙ!
Ό γνωστός χριστιανολόγος κ. Λαμπάκης, έπεσκέφΟη * '
επτά πόλεις τής Μ. Ασίας τάς άναφερομένας έν ττ; «Ά*®
καλύψει« 'Ιωάννου τοΟ Θεολόγου, (Β' 11) « Ό βλέπεις Υ^'
ψον εις βιβλίον, και πέμψον ταίς έπτά έκκλησίαις. είς
οον, και εις Σμυρναν καΐ είς Πέργαμον, και είς ΘυάτεΚ?α'
και είς Σάρδεις, και εις Φιλαδέλφειαν, και είς Λαοδίκειαν··^
Ό κ. Λαμπάκης εφθασεν είς χωρίον τι παρά τά (Η)υάτ6'Ρ
την *24 7βρίου, εύρε δε τους κατοίκους εορτάζοντας Π α ν α γ ή
την Μυρτιδιώτισσαν. Ε κ π λ α γ ε ί ς επί τούτψ, έπληροφορη

Οη ο7'

πάντες εκείνοι ήσαν Κυθήριοι άπο χρόνων άρχαίων μετοί^
σαντες εκεί, παρέλαβον δε την έορτην ταύτην παρά τών
γόνων των. Το δε περίεργον είναι ¿τι πάντες είναι τελε^ 1
Τουρκόφωνοι, ουδέ συλλαβην έλληνικην γνωρίζοντες ώς ε1-71*'
€ΐς τά πλείστα μέρη τής εσω εκείνης 'Ανατολής οί Λ ΒλλΆ ν6ί '
ΙΙώς συμβαίνει λοιπόν, ώστε οί Κυθήριοι εκείνοι νά χ ά ^ 1
τελείως την γλώσσάν των ; Ά π ο ποίας έποχής έ γ κ α τ έ σ τ η ^
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^
έκεΐνα, προφανώς εκ Σμύρνης μετοικήσαντες ; Διότι
^ Τ^ίστόν,
οτι οί "Ελληνες
άπώλεσχν
'
. . . τών
. . μερών
. . εκείνων,
. .
' ΐ ^ ' ^ ά ν το)ν κατά την εις αυτά έπιδρομήν τών Μωαμε'V
Ορη' Λ ^^ . τ ΐ ν ε ς μη κατορΟώσαντες νά έξιλχσμίσωσι
έξιλασμίσωσι τούτους Ορη'Χ&ς,
^
μετεχειρίσΟησαν, τελευτχίον ιΐπί^ ] τ'*ς γλώσσας τών περισσοτέρων, ίνα μή λαλώσιν Έ λ ^
άπηγόρευσαν δέ τοις λοιποΐς, τοις νεωτέροις ίδια, νά
τ 'θν μητρικην των επί απειλή όμοιας τιμωρίας.
[ίχΟμηδον ή Τουρκική κατέστη ή κοινή γλώσσα τών
V ^ λ ή ν ω ν , και αύτο δε το Εΰαγγέλιον άναγινώσκεται
•Υ·107 *
εκκλησίαις αύτών.
,/Τηρν
ί
ί

'Μ'

.
...
'(2ς διεβεβαίωσεν έν τούτοις ημάς ^ κ. Λαμπάκης,
ι,' '^'όριοι έκεΐνοι φυλάττωσιν ακέραια τά ήθη και τά έθιμα
ν, ,ν» καθώς δέ και ημείς παρετηρήσαμεν εις φωτογρχφίαν
^
τηροΟσιν εκ της όσφύος και άνω. (ϊπαριίλλακτον τό
^ί'·* τών χωρικών της Νήσου μας. Ή είκών Παναγίας της
, , ^ ι ω τ ί σ σ η ς ευρίσκεται εις άπάσχς τάς οίκίχς τών τουρκο01ν εκείνο>ν ΚυΟηοίων.

Η ΚΛΙΝΙΚΗ TOT κ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ
ν
»
^ ψ α ν τ ι κ η παράληψις ήθελε λογισΟη η μη περιγραφή της
î, VlH% τών 'Αφροδισίων
και Δερματικών νοσηυ,άτων τού
β λ ί τ ο υ ιατρού κ. Γεωργ. Ν. Φωτεινού, έν τη επετηρίδι
¡,/ΤΌ· Διότι τιμ* αληθώς ημάς τούς ΚυΟηρίους η Κλινική
Γ| ώς και τάς 'Αθήνας αΰτάς, ούσα
η τελειοτέρα εις τό
J
<
Ά » τ ης ού μόνον έν τη πρωτευούση άλλά και συαπάση τη
ν *τολή.
'
'
· ·
'Λ

-

Αγνοεί τις

.

,

τί νά ττρωτοθαυμάση εισερχόμενος εις αυτήν :
αίθουσας της, υπάρχει πλήρης εγκακάστασις
-'•ου συστήματος άκτίνων Ραίντγχεν. Πλήρες Μικροβιο-
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λογικόν και Παθολογικόν άνατομικόν έργαστήριον διά του
¿ποίου υποβοηθείται ή διάγνωσις και αυτών των δυσκολωτ«$ων περιστατικών.
Άπειρίαν πινάκων «ικονιζόντων «ίς φυσικον μέγεθος, μέλη
ιτροσβεβλημμένα ύπο δερματικών και μεταδοτικών νοσημάτων» κ . τ . λ .
'Αλλ* εκείνο το Οποίον επισύρει την προσοχην και προκαλείστε Οαυμασμον τοΟ επισκέπτου της Κλινικής ταύτης, είναι
τ, πλουσιωτάτη συλλογή τών έκ κηροΰ προπλασμάτων, των
διαφόρων μελών τοΟ σώματος, κεφαλών, χειρών, ποδών, μαστών, κτλ. άτινα αληθές Μουσείον άπαρτίζουσιν. Ί£ν αΰτί<)
δύναται τις να παρατηρήση ζωηρότατα ώ; επί ζο>ντων, τ ά ί
σπανιωτέρας τώ* νόσων του κλάδου τών αφροδισίου και δερματικών παθήσεων.
Τοιαύτη «ν άμυδρλ και άδοκίμψ περιγραφή, ή Κλινική του
χ. Φωτεινού, ή κατέχουσα τα σκήπτρα έν Αθήναις, κατα
την πάγκοινον δμολογίαν τών επισιεφΟέντων αϋτην και μ*"
λίστα τών πολυπληθών ιατρών, λυπούμεΟα δϊ διότι ένεκεν
ελείψεω; ειδικών γνώσεων, άδυνατουμεν νά δώσωμεν τελει^"
τέραν περιγρκφην αυτής, άρκούμενοι εις το νά σ υ γ χ α ρ ώ αεν τον εγκριτον επιστήμονα και συμπολίτην μας κ. Φωτεινον
όιά την Οαυμασίαν Κλινικήν του, ήτις τ ι μ * αΰτον και πάντας τούς Κυθηρίους.
ΑΙΕΥΘΪΗΙΕ1Σ ΚΥΘΗΡΙΟΗ
ΙΙαρακολοΟνται οί απανταχού ΚυΟήριοι νά πέμψωσιν ήμί ν
τάς διευθύνσεις των καθαρώς και συντόμως γεγραμμίνας, ϊν*
δημοσιευθώσιν εις το πρόσεχες τιΟχος τής Κυθηραΐκής Έπε"
ττ,ρίδος δωρεάν.
Μ. ΡθίΠορουΙοβ, ()0 Α ρ η ο ε ^ ι ^ ί , ΚίιηΙιοιΊογ.
Γ. Καριίδη;, ωρολογοποιός. Ά κ τ η Μιαούλη, ΙΙειραιεύς.
Στ. Τζάννες, καπνοπώλης. Όδος Σταδίου, 'Αθήναι.
Μω. Ααστιώτης, έμπορος. Κύθηρα (Χώρα).
Κ. Κασιμάτης, οφθαλμίατρος. 'Αλεξάνδρεια.
Ί ω . Κορωναΐος, ύποοηματοποιος. Όδ. Ί ω . Πεσμαζόγλου
Αθήναι.
II. Μπαβεας. βιομήχανος κτλ. 11λ. Ίερ. Αόχου Αθήναι.

ΟΙ Ν Ε Κ Ρ Ο Ι Τ Ο Υ 1 9 0 8
Αημ. Ν. Σοφίος. Είς την (ϊκμήν της ήλικίας του Απεβίωσε
τύν π. ετος ό Δημ. Ν. Σοφίος, λοχαγός τον *Υλ. Πνρο^λίκου. Ό μακαρίτης ΰπηρξεν &νήρ άγαθώτατος και Ινφ
άλλους εύηργέτησεν οΰδένα πώποτε έπίκρανεν. Έπολιτευθη
τή ν Νήσον καΐ επελαχε τιμηθείς όμως δια ικανοποιητικής
Ψηφοφορίας. Τους πάντας συνέτρεχε κατά δυναμιν, πολλά δέ
^«πάνησεν υπηρετών τους συμπολίτας του. Είς πολιτικοί·;
'Ρόλους και αντιπάλους ήτο λίαν συμπαθής, <?γήρως δέ παρ*
αι'τοΤς παραμένει ή μνήμη του.
Χατ<*

ΆχιΧΙενς Κορωναΐος.
ΕΙς προκεχωρημένην ήλικίαν άπε"ί(»οκ κατά το αυτό ετος Λ 'Λχιλλευς Κορωναΐος, αδελφός τον
'^αρίτου Στρατηγοί) Κορωναίου και {ίείος των Αδελφών
κ· Ι'απτάκη. 'Ο μεταστάς διετέλεσεν Ανώτερος Προξενικές
^'•λληλος επί μακρά έτη, διακριθείς δέ ποικιλοτρόπως έτιμήθη
διαφόρων παρασήμων. Έδρασε μετά τον αδελςιον τον
^τά τκ τήν έν Κρήτη έπανάστασιν και κατά τήν εξωσιν τον
Καινός έξ άγαΟοΐί βεβαίως συνειδότος. ΙΙαρωραΰη ομως ώς
^ντες οί τίμιοι και ευσυνείδητοι πατριώται και έζησε τά
Τρλευταϊ(χ του έτη βιοπαλαίων. συμμερισθείς τήν τνχην των
Η φαΰλίον και έπιτηδείων, οΐτινες καΐ μόνοι έπιπλέονσιν έν
έλκεινω τοΰτψ τόπφ, ίίπερ καλείται Έλληνικόν Βασίλειον.
^πέθανε πενέστατος.
Γεώργιος Χάρος. 'Εν Άλεξανδρεί^ έξρμιτρησε το ζεΐν ό
λ ό γ ι ο ς Χάρος ή Χαρίδης, άνήρ χρηστός και πατριώτης
(•^σιμος, όστις διετέλεσε καΐ πρόεδρος της έκεϊ «Κνθηραϊκής
^δελφότητος» και πολλονς των έκκΤ Κ υ π ρ ί ω ν έπροστάτενσεν.
Αημ. Τζωρτζόηουλος. Ί2ν τή αντή πόλει απεβίωσεν ώσ^τ(»ς πατριώτης καλός κάγαΟός ό Δημήτριος Τζωρτζόπονλος
ΤιΊς γνωστής οι κογενείας τον Καραβά. Ό μακαρίτης από παιδιηλικίας εΤ,χεν έγκαταστη είς τήν μεγαλούπολη· της Λίγνίδρυσε δ' εκεί μετά τον εξαδέλφου τον κ. Ά ν . Τζωρτζπποΰλου κατάστημα ζαχαροπλαστικής μέγα και περίλαμπρο ν

και κατέστη διά τών πολλών αυτοΰ αρετών και τά φιλανθρωπά του αισθήματα είς τ«Τ»ν έπιλέκτων έχει Έλλην<»ν.
ΙΙολλοί στέφανοι κατετέθησαν επί τής συ>ρου του, δείγμ**
τούτο τής ύπολήψεως, ή ν εχαιρε παρά τή κοινωνία και t 'l )
Έμπορικω Κόσμιο τής 'Αλεξανδρείας.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
-Η ΚΥΘΗΡΑ ΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ» Οά εκδίδεται
τάς αρχάς εκάστου έτους. Ή υλη αυτής εσται ποικιλο>τ*Ρα
τοΟ παροντος τεύχους και πλουσαοτερα.
Πάντες οί δυνάμενοι ΚυΟήριοι είναι δεκτοί ώς συνεργάτα1·
παρακαλούνται δε πάντες οί (¿ουλόμενοι ν' άποστίλλωσιν
ο,τι νομί>ωσι καλόν προς δημοσίευαν, πάντοτε ομως σχετικά
προς τά Κύθηρα.
Τά επόμενα τεύχη Οά πεοιέχωσι πλήρη συατιστικήν
απανταχού Κυθηρίων.
Αί Διευθύνσεις τών απανταχού Κυθηρίων δ η μ ο σ ι ε ύ ο ν τ * '
δωρεάν εις ένα στίχον. Ά γ γ ε λ ί α ι Κυθηραϊκαι δεκταί ¿ ν Τ '
μικρας άποζηαιώσεως.
11*ν τ ο διά την ^Κυθηραϊκήν Επετηρίδα» π ρ ο ο ρ ι ζ ό μ ε ν ω ν »
δέον ν' άποστίληται το άργότερον μίχρι τών άρχων 8βρί°υ»
ύ π : την ΛιεύΟυνσιν :
ΛΙΟΝΥΣΙΟΝ Σ. AABANAKHN
Δημοσιογράφο*

'Αθήνας

Τιμή έκάστου

άντιτύπου :

Λιά τί|\· Ελλάδα
Αραχ.
(Ρρ χρ·
Λιά το Έξωτερικόν
Λιά τήν Άμερικήν
δολλ.
Λ
·Ν Αύστραλίαν και Ν . , . .
» ? Λφρικήν
. . φρ. χρ.

L'.—
-· —
Ο.Γ>()
ς2.Γ)0

ΚΥΘΗΡΑΤΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΑ

rm ,
,
•^
«ν Σμύρνη Ζαχαροπλαστείον β Τζανέτος του φίλου κ.
^'
Στρατηγού, ίδρύΟη το 1 8 1 (Ι. 'Αριθμεί δηλαδή βίον ΑίώJ' γρίπου.
~~~ Το εν 'Αθήναις μέγα σιδεμπορικον κατάστημα του συμ^λ»του κ. Ίο*. Μαγγιώρου συνεπλήρωσε πεντηκονταετίαν άττο
^ ιδρύσεως του.
^ -ρ Και εις αυτήν την πραγματικήν άκραν του Κόσμου,την
• ¿ηλανδίαν υπάρξει ΚυΟήριος εγκατεστημένος, b κ. ΣαράνΤθί Κ. Ααζαρέτης.
Πρόεδρος τής ΚυΟηραϊκής 'Αδελφότητας Πειραιώς, τυγ(
/.^νει fc αξιότιμος συμπολίτης ημών κ. Μπενέτος Καλοπαίδης.
Εις άλλην άκραν του Κόσμου το Ηείτα τής Α. Άφρι,f,?»evavT'. τής Μαδαγασκάρης, υπάρχει το Μ. Ξενοδοχείον ή
'*τορία», του σβμπολίτου κ. Παν. Ηλαντή.
Περί του έν Σμύρνη μεγαλοπρεποΟς καφφινείου ό « Έ ο ν
^ζ» τού φίλου συμπατριώτου κ. Έ μ . Τζάννε, h Σουρής ϊγραψε
εξής στίχους :
Στης Σμύρνης τό μεγάλο K a i
που το θαυμάζουν ολοι,
τί καφφενές θαμάσιος
του Τζάννε χοϋ Μανώλη.
Ίίκεΐ στον Τζάννε τον Έ ρ μ ή
καφφες λαμπρός με κρουστά
καΐ ναργιλ&ς αληθινός
για καθενός τά γούστα,
κι' εφημερίδες διεθνείς
κι' ολα τής γης τά φύλλα,
κι' 'Εβραϊκά και Τουρκικά,
μά και ποτά ποικίλα.
'Υπηρεσία πρόθυμος,
άκρα καΟαριυτης,
νάταν εκεί κι' Φασουλής,
ό πρώτος καφφεπότης

01 ΠΕΡΙ ΚΥΘΗΡΩΝ ΓΡΔΨΔΝΤΕΣ
Πολλοί είσιν οί περι Κυθήρων γράψαντες, άπο των ας»"
χαιοτάτων χρόνων μέχρι της σήμερον.
Τούτων γνωστό! ήμίν εΐαίν οί ¿ξής :

"Ομηρος, Ίλιάδα.— 'Ηρόδοτος, 'Ιστορικά.— Ηουκιδιδης, Ωσαύτως.— Παυσανίας, Περίγραφα ι διάφοροι.— Ξενοφών, 'Ελληνικά,— Στράβων, Γεωγραφικά.— Αριστοτέλη;»
Επίσης.— ΑΙλιανός, Ποικίλη 'Ιστορία.— Πλίνιος, 'Ιστορία.— Νικόσιρατος, Ωσαύτως.— Κικέρων, Περί Μεών φύσεως.— Πλούταρχος, «Βίοι Παράλληλοι».— 'Ηρακλείδης δ
Πόντιος, Περί Πολιτικών.— Στέφανος ό Βυζάντιος.
γραφικά.— Ρωμανός Β', Ό Αυτοκράτωρ τού Βυζαντίου.—
947 — 63 — Είς χρυσόβουλον περί της Μονής τού 'Αγίου Θεοδώρου. — Χοπφ. Μεσαιωνικά χρονικά.— Ν. IJC Nicoldh
Antiquités

odservées

dans

Γ île do Gythère.—·

Jean

/<· Miure des Belges,
Εις τον «Είκονογραφημένον Γαλάτην»
— Wht'ler,
«'Αρχαιολογικά Σπάρτης-Κυθήρων».— Spon,
Περί Βασιλέως Μενελάου και 'Ελένης.— Dlipper,
Περιηγ'Τ
*βις είς τάς Νήσους τού Αρχιπελάγους. — Cnalt'llau, Έπιστολαΐ περί Μωρίως και Κυθήρων.— Lennhani, Dielnsel
Ole.— Ν. Στάης, Ιστορία τών Κυθήρων.— StalU, (Στάλ).
Σχόλια είς τον βουκιδίδην.— Έρ. Κοΰρτίος, Περί τής νησίβος Λίνδου.— Βοΰρσιαν, Είς τόν Ηουκιδίδην Σχόλια.—
Ί ω . Βελουδης, ΚυΟήριον χρονικόν.— *Αδ. Κοραής, α "Ατακ τ α » . — JLoa Ke,

T r a v e l s in N o r t h e r n g r e e c e . — Σ α ι ν —

Σωβήρος. 'Ιστορικά! περιηγήσεις, εν τοίς 'Ελλ. Νήσοις.—
Λαυρεντος Καλούτοης, ΚυΟηραϊκον Γλωσσάριον.— ΙΓ. Χιώ"
της, Είς δι άφορα {¿ι€λία περί έπτανήσου.— Διονύσιος ΙΙυρ*
ρος 6 θετταλός, «'Ιστορική περιήγησις».— Κ. Λομβάρδος.
λ Απομνημονεύματα».— Βερυκκιος, «'Ιστορικά Απομνημονεύματα».— Α. Ραγκαβής, 'Ελληνικά.— Σουρμελής, Α.
« Α τ τ ι κ ο ί Δήμοι«.— Νεροΰτσος, Δ. t Α τ τ ι κ ά » . — Π"
Λάμπρος, «Νομίσματα Έπτανήσου».— ΆΐΚ 'Υψηλάντης,

Ί| μετά την άλωσιν».— Φρ. Πρίντεζης, « Άθηναΐκόν
Λ^ΡΆόγιον)).— Ν, Δελακοβίας, α'Η Νήσος Κύθηρα« και
0
πολλάκις.— Ν. Πολίτης, « Παροιμίαι».— Δ. Ά λ I . 'ίΧης, Εις διαφόρους εφημερίδας, Περιοδικά κ.τ.λ.— Έ μ .
Εφημ, «"Αστυ»).— Δημ. Γαλακάτος, 'Ιερεύς,
,
Αγ. Ηεοδίόρου.— \Αντ. Μηλιαράκης, «Γεωγραφικά».—
'
Κορωναίος, Ή Νήσος Κύθηρα, (Πίνας). — Δημ. Ν.
0(ρ£θς, Ωσαύτως.—
Β. Στάης, »ι Παναγία ή ΜυρτιδιώΠ. Κουμεσόπουλος, Ωσαύτως.— Χειλάς, «Περί
'Αγ. Θεοδώρου».— Έ μ . Μόρμορης, Διάφορα πολλάς
Σοφοκλ. Καλοΰτσης, 'Ωσαύτως.— 'Ιωάννης Μικέλ,|1?ι Φυσική και Πολιτική. 'Ιστορία τής Νήσου Κυθήρων».—
κ,' Νουχάκης, «Έλληνικη χωρογραφία.— Άνδρ. Κατσουλης,
Λ ^ημερίδας.— Σοφιανός, Φυσική Ιστορία. — "Αντώνιος
^ούνης, (Ιερεύς). Εις Κυθηραϊκάς εφημερίδας.— Γ. Κορωρ10?. 'Ομοίως.— 'Αντώνιος Λεβουνης, Ωσαύτως.— Γ.
°9δοβανάς, Επίσης.— Π. Τσιτσίλιος, 'Ομοίως. — Ν. Κ « ,
^ ζ ο ς , ΆμάλΟειαν Σμύρνης. Α· Στρατηγός. ( Έ κ Σμύρ,|) "ολλαχού.— Δημ. Διακόπουλος, Είς Κυθηραϊκάς έφημε,^*?· — Ί ω . Πολίτης, (ΚαΟηγητης) «Περί των Μεταλλικών
^•τ<ι)ν τής Νήσουο.— Ξ. Λάνδερερ, 'Ωσαύτως,— Κ. Χρη^°Μνος, 'Επίσης.— Ά . Δαμβέργης, 'Ομοίως.— Χ. ΑογοΤι|ζ» (Ιερομόναχος) Χρονικά.— Δ. Στρατηγός, Ωσαύτως.
ΑΓΓΕΛΙΑΙ

ΛνΛ

ΚΤΘΗΡΑΤΚΑΙ

Π. ΓΙΑΣΊΌΣ, ,μαιεχηήρ
γυναικολόγος,.
ετη βοηθός τής Μαιευτικό-Γυναικολογικής
ιδικής του Πανεπιστημίου τής Βιέννης. Ώραι Ιπισκέψεων
καί II —Γ>, όδός 'Αγίου Κωνσταντίνου άρ. 4, ?ναντι
βεάτρου, ¿ν ΙΙειραιεΐ.
Ι ^ΑΣΙΑΕΙΟΣ

Β. Τ Σ Ι Γ Κ Ο Υ Ν Η !
*ι*\>τήρ—γυναικολόγος· Δέχεται καθ' έκάστην 9 - Π
*· μ. καί 2-4 μ. μ. έν τή Γυναικολογική Κλινική του.
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Λεωφόρος

Σωκράτους,

έν

Πειραιεΐ.

άπίναντι τού φαρμακείου Νικολοπούλου.

ΚΑΦΦΕΝΕΙΟΝ ΤΟ "ΚΕΝΤΡΟΝ,,
Κ.

Λ Ε Ι Β Α Δ Ι Τ Η - ΕΝ ΠΟΤΑΜΩ·

Ό φιλοπρόοδος κ. Κ. Λειβαδίτης, κατήρτισεν άληθές κεντρον αναψυχής εϊς τον ώραΐον Ποταμόν. ΕΙς τό εύρυχωρον
.καψφένεΐον του εύρίσκεται τέλειον σφα ριστήριον, άκρακαί)«ριότης και περιποίησις, φωτισμός δι* άοετυλίνης κ.τ.λ. κ.Τ.λ.
ΚαΙ τι δεν £χει ó λεβεντάνθρωπος αΰτός Λειβαδίτης είς ^
θαυμάσιον Κέντρο ν χου
t T o ά π α ο τ ί * ά « τ ο ν · » Τ£ είναι αυτό ; Αυτό είναι
«Ιπαστραπτον έκ καθαριότητος Κονρεϊον του κ. Πολύχρονη
Αειβαόείτη έν ΙΤοταμφ. "Οποιος ξυρίζεται έ*εΐ ξανανοιώνκΐ"

θαυμάοιογ ήνβψχΟιι Ζ υ θ ο π ο ι ώ ν έν Πόρτ-Σαΐτ της Λΐγυπτου υπό τον τίτλον γ λ έ ν τ ι : β α ρ των κ. κ. Κυπρί«'
δου και Ψαρδούλη, δπου καθ' έκάστην συναθροίζεται ó λερισσότερος και καλλίτερος κόσμος, ϊνα πίη τους Όαυμασίους
ζΰθους Pilser

UrgueÜ nal Aorbranhans

του Μονάχου.

Σ\η'ΐστώμεν είς τους συμπολίτας Κυθηρίους τό νέον τοΰτο
Ι ^ τ ά σ τ η μ α των φιλοπροόδων συμπολιτών μας.
Tvi
'ΑΘτ,ναϊ&ος άριθ. 6 ηνίφξβν Έμπορικον Κοιτά«ττ,μ« πρώτης τάξ$ως k συμπολίτης κ. Σηνρ. Καοιμάτηζι
τέως «μττορος έν Ιίοταμφ Κυθήρων. Το ΰπο τον τίτλον /kotV*^
«μποοικον του κ. Κασιμάτη «χ« ι πλουσιωτάτη ν
συλλογή ν γυναικβίων υφασμάτων.
Γ Κ Λ Ρ Γ Ι Ο Χ
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