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K O K t M A

Έ γ ι \ ε μια άτογραφή στην 'Ελλάδα. "Ολος δ πληθυσμός ά·Ι
πεγράφη καί τώρα ξέρομε δτι υπάρχουν ό<τώμισυ Ιχατομμΰρια
άνθρωποι σ' αύτη τή χώρα. Πολλοί άπ' αυτούς ζοϋν στην Ά θ ή
να καί σ" άλλες μεγάλες πόλεις καί οι ύ.τόλοιποι στα χωριά καί
τά νησιά.
Ό πληθυσμό; αύξάνει. Τό ποσοστό γεννήσεων διέρχεται
και των θανάτων κατέρχεται. Αύιό χαρακτηρίζει τούς υγιείς λαούς. Ή 'Ελλάδα περιλαμβάνει Ιναν υγιή λαό. "Εναν πράγματι
πολύ υγιή λαό. Γίνονται Iέβ*ια σφάλματα άλλ' ό 'Ελληνικός
λαος έχει περισσότερα προτερήματα από έλλαττώματα. 'Ελπίζω
δέ αληθινά δτι αυτό θά συμβαίνη και γιά πολύ στο μέλλον. Ό
'Ελληνικός λαό; διατηρεί προσεκτικά αύτές τις καλές Ιδιότητες
καΐ προσπαθεί να παραμένει ω; είναι, μέσα στις δυσκολίες τής
σύγχρονης ζωή:.
Έ μ ε ΐ ς έκεΐ στην Όλανδία εχομε χάσει τον Ιαυτό μας. θαυμάζομε δλα τά κακά έκείνα πράγματα πού άνεκα'λυψϊ ή 'Αμερική και ή^η βρισκόμαστε μέ αντιλήψεις π»ύ καλού»ται σήμερα
«σύγχρονη ζωή». Δηλητηριασμένοι άπό τον φιλελευθερισμό δπως καλείται, τής 'Αμερικής "Εχουν δύο μόνο πράγματα πού ε
νουν κάποια άξία στη ζωή. Τό Ινα είναι τό Σεξ καί τό a U o to
Χρήμα. «'Αφήσαμε νά έγκατασταθή στή χώρα μας ή διαφθορά»
Κέιβ\τυ. ( Ά π ό τό βιβλίο του «Στρητηγική τής Ειρήνης » — Έ
φημερϊς «ΤΑ Ν Ε Α » - 2 7 - 5 · 6 1 . ) «'Αφθονία, άλλά 15 εκατομμύρια Αμερικανικές οίκογένειεί, ζοϋν ακόμα μέσα σέ τρώγλες.—
Σωιχατική, πνευματική χαί ηθική κάμψις. — (Έφημερις «ΤΑ
Ν Ε Α » - 2 7 5 61).
Ό Κρουτσώφ πριν μερι*έ; βδομά^ς 5λεγε δτι θά έπεθύμει νά δώση στο λαό του τό ύψος διαβιώσεως τής 'Αμερικής.
"Εχει καλώς. "Αν έπιθυμη τούτο θά χάμη τό λαό του πολύ δυ
στυχή. 'Υπάρχουν άλλες άξίε; έ*τός τοΰ χρήματο; καί τό άριστο
δλων βρίοκεται πέρα άπ' τά υλικά αγαθά καί τΙς ανέσεις καί αύ
τές ol άξιες υπάρχουν ευτυχώς στον Ελληνικό λαό. Μέ μεγάλη
δμως λύπη βλέπω δτι άνάμεσα στ* άλλα καί τό περιεχόμενο πολ
λών Ιλληνικών ΙφηαερΙδων καί περιοδικών 2χει λάβει τήν κατιούσα δημοσιεϋον Ινα πλήθος άπό κακές φωτογραφίες καί έπίσης
μέ λύπη διατιστώνω τήν κατιούσα τής μουσική; στο ραδιόφωνο,
δπου ot 'Αμερικανικές δρχήστρες καί οΐ άρτίστες δηλητηριάζουν
τήν Ατμόσφαιρα μέ τον αντιαισθητικό του; θόρυβο. (Μή νομίσε
Τ8 δτι είμαι 100 ο]ο άντιαμερικανός. Προς Θβού δχι. "Εχω πολλούς φίλους στήν 'Αμερική. 'Αλλά δ κατώτερης νοοτροπίας λαός
της προς τό παρόν κρατάει τά πράγματα στα χέρια του καί αυτό είναι άλήθεια).
Στήν Ε λ λ ά δ α δ καλός κόσμος διατηρεί μέ μεγάκη προσοχή
τά προτερήματα τοΰ λαού της καί προσπαθεί νά τά προφύλαξη
"Ας κάμη τό ίδιο και ή Εκκλησία. "Οχι δμω; μέ ξεπερασμένες
μεθόδους, άλλά μέ τον σύγχρονο τρόπο. "Ολοι έχομε άνάγκη
τούτου καί περισσότερο κατά τούς χρόνους αύτούς.
Αύτές υπήρξαν αί σχέψβις μας γιά τον ωραίο 'Ελληνικό Λαό.
"Ενας αυξανόμενος νέο; λαό;. Αυξανόμενος τόσο γρή/ορα,
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φέρον τού εκλεκτού συνεργάτου μας κ. "Εμμ. Μεγαλοοικονόμοι»,
δια τα προβλήματα της πτωχής του πατρίδος.)

Φωτοτυπία της Μητρός Ε λ λ ά δ ο ς δεχομένης τήν Έ π τ ά ν η σ ο ν ε!ς
τούς κόλπους της κατ' εικόνα τοΰ έξωφύλλου έξ έντυπου προγράμματος έορτασμοΰ τής 97ης 'Επετείου τής Ε ν ώ σ ε ω ς , δοθέντος ύπό
τών έπτανησιακών σωματείων
Ά θ η ν ώ \ — Πειραιώς κατά τήν
21 ην τρ. Μαΐου, είς τήν αΐθουσαν τοΰ φιλολογικού συλλόγου
- Παρνασσός» .

ΕΞΕΧΟΥΣΑ! ΚΥΘΗΡΑΪΚΑΙ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ!
ΜΑΡΙΝΟΣ

ΚΑΑΑΟΙ - ΓΑΛΗΝΟΣ

Δύο έπιφανείς
Κυϋήριοι
τοΰ παρελθόντος

ΚΛΑΑΟΖ

'Ιατροφιλόσοφοι
ΑΙώ*ος.

'Υπό κ. ΘΕΟΔ. I. Α Ρ Χ Ο Ν Ί Ό Υ Λ Η

(ΈκδηλοοΦβΙσης
έπι&υμίας
πολλών
Αναγνωστών μας
συμφώνως δέ καί πρός τήν Ιδικήν μας τοιαύτην.
παρβκαλέ
σαμβν τόν έκλβκτόν συνεργότην μας Η Θεόδοορον
Άρχον·
τούλην δπως έπαναλάβη άπό »τών στηλών τή;
έφημερίδος
ώστε θ ά πολλαπλασιασθώ πάρα πολύ. Καί τί θ ά γίνη τότε; Έ κ - μας τ ι) ν λόγοο Ασχολιών του διακοπείααν συνέχειαν τών χρηπράγμα τό Λποϊον ό
βιομηχάνισι; Ν α ί . Καθολική Ικπαίδουσι; Ναί. Μβτανάστευσι; σιμοτάτοον Ιστορικών του έπιφυλλίδων,
διακεκριμένος
συμπατριώτης
μας
ευγενώς
Απεδέχθη.)
Ναί, ναί.
ν
'
άπαλλαγοΰ·
"Οπου υπάρχουν πάρα πολλοί θά Ιπιχειρηθή
Εις τό Κυθηραϊκόν Πάνθεον 1839 έξέδοτο iv Σμύρνη τήν
μβ άπό μερικούς.
τών έπιφανών Κυθηρίων τού πρωτην Έλληνικήν εφημερίδα
"Οπου υπάρχουν πάρα πολλοί. Δηλαδή στήν Α θ ή ν α , στή παρελθόντος
Αιώνος ζκχωρι ύπό τόν τίτλον «'Ιωνικός Παστήν θέσιν κατέχουν : ot Μα- ρατηρητή.», έβδομαδιαίαν πολιθβσσαλονίκην π χ·
'Αλλά στά Κύθηρα;
ρίνος παΐ Γαληνός
Κλάδοι τικήν καί φιλολογικήν, διακριΠρέπει ν' άπαντήσωμε σ' αυτή τήν έρώτησι;
(πατήρ καί υϊός). Περί αυτών νομένην διά τό θάρρος καί τήν
Διαβάσαμε καλά τί είπα πιο πάνω; «"Οπου υπάρχουν πά άσχολείται τό παρόν σημείωμα, μαχητικότητα, μέχρι τοΰ Ί ο υ
έν συνεχεία πρός παλαιότερα Ι- λίου 1840, δπότε διεκόπη ή Sρα πολλοί».
Πάρα πολύ στορικά σημειώματα μας άφιε- κδοσίς της. Διετέλεσεν "Εφορος
Άλλά στά Κύθηρα; Υπάρχουν τόσο λίγοι
λίγοι. Πώς λοιπόν μπορούμε νά μιλάαβ γιά μετανάστευσι στά ρωθέντα δι' έτέρους επιφανείς της γνωστής ανά τό ΠανελλήΚύθηρα; Τά Κύθηρα πού είναι άδεια; πού έχουν τόσο λίγο κό j συμπατριώτας δημοσιευθέντα είς νιον Ευαγγελικής Σχολής Σμύρ
τόν ά/απητόν «Κυθηραϊιόν Τύ- νης, έδίδαξε δέ φιλοσοφίαν. Ά σμο;
πήλαυεν άτείρου σεβασμού καί
Τά 90ο]ο τοΰ Ισωτερικοϋ τοΰ νησιού είναι άδεια δπως ή πον».
Ερημος. Στά 90 ο] ι τής Πατρίδος μας έ'χει μέρος γιά νά ζήσουν. («'.Αντώνιος Φατσέας». "Ε- έκτιμήσεως διά τήν μεγάλην
ήμιάγριες γίδβς πού πλανιώνται τριγύρω καί καταστρέφουν τό 1 νας μέγας ΚυΟήριος λόγιος και μόρφωκν, τ5 ήθος καί τόν πανοικοκυριό καί τΙς καλλιέργειες τών κατοίκων!
φυσικομαθηιιαακόί, 1817 1872 τριωτισμόν του.
Κ' άπ' αυτό τό έλάχιστο τού πληθυσμού τών Κυθήρων έν φύλλοις 21—22 έτους 1956.
β) Γαληνός Κλάδος
θά ή θέλαμε νά χάσωμε κι' άλλο τμήμα;
«Χαράλαμπος
Βερνάρδος». Ό
"Οχι. Αδύνατο. Ό καθένας αποτελεί άξία γιά τό νησί. Ό σοφός μαθηματικός κα'ι ΙατροΥιός τοΰ προηγουμένου, έπίκαθένας πού ευρίσκεται ακόμη Ικεΐ.
φιλόσοφος, 1821 — 1890, έν ση; μέγας Ιατροφιλόσοφος τής
Ναί, άλλά έρωτάται τό νησί έχει γιά δλους τροφή ;
ι φύλλω 23 8του; 1956. « Ά γ α έποχής έκείνης. Έιπούδασε τήν
"Εχει ή τουλάχιστο θά εχη. Θά φροντίσωμε νά γίνη αύτό. Φάγγελος
Καλλ ίγερος».
Ό Ίατρικήν είς τό ΠανβΛίστήμιον
Καλά αύτό. "Εχει δμως νερό;
Κτήτωρ της 'Ιερά; Μονής Μυρ- τή; Πιζης (Ιταλίας) καί έθεω
Νκρό άφθονο. Αυτό τό βλέπομε. Βέβαια κοστίζει ακόμη καί τιδίων, 1799—I8y6, iv φύλλω ρείτο «δ κατ' έξοχήν διακεκριβίναι λίγο δύσκολο άλλά θ" άντιμειωπίσαμε τό ζήτηιια.
26 έτους 1956. * Αντώνιος
Ά μένος μαιευτήρ τής Σμύρνης».
•
Ερωτάται δμως, ot άπόδημοι είναι τόσο καλοί ώστε νά δώ- ρώνης». Ό διαπρβτής Κυθή· ι Διετήρει έ<τί πλέον χραρμακείον
σουν άρκβτά στο νησί; Ρίξτε μιά ματιά στά σχολεία, στά νοσο- ρ ος δφθαλμίατρος έν Σμύρνη, | ν Σμύρνη, δνθα συνεκεντρούν
κομεία, στόν κόσμο δλο κυττάξτε... άλλά πρός Θ^ού σίαματή- 1863—1906, έν φύλλω 28 δ το ol τά πρώτα φέροντες τής
στε έδώ είναι δλος. 'Εδώ ζοϋν δλοι. Μέ τό νά λιπαίνει κανείς τους 1957. «Κώστας Ί. Φρι- Ελληνικής Παροικίας. Διετέλβδώρα δέν έγινε καλός, ι ΐ τ ε βύτυχής. 'Εκτός μόνον άτλώς έκάλυ- λίγκος*.
Ιατρός, ποιητής, λο- σ ε Καθηγητή?
τήν Εύαγγε·
ψε τις ανάγκες του.
γο τέχνης, βιβλικό; μελετητής, λικήν Σχολήν, διδάξας άνθρωΡίξτε μιά ματιά στά Κύθηρα. 'Εκεί δεχ< νται πλήθος άαό 1884—1950, έν φύλλω 30 ϋτους πολογίαν. Έξέδωκεν εν έιει
δώρα άπ' .ό έξωτερικό κι* έρωτάται. Τί γίνεται μ' αύιά ; Μία 1^57)·
1842 περισπούδαστον μελ^την
ΐρημος. Τό 90ο]η έρημος.
α) Μαρίνος Κλάδος
ν το τόν τίτλον € Συλλογή Ιατρι
Μερικά καλά σχολεία; Ναί. "Ενα νοσοκομείο ; (ίλλά πώς;
•ν - t
,
.
,/
κών συνταγών», πλήθος δέ με·
Υπη_ρξε μέ/ας ίατροφιλο.ο- χ . y χ α · δ λ ι ώ ν Τ 0 υ | δ η μ ο σ ι
γιά ρωτήστε τόν Αρχιτέκτονα τοΰ υπουργείου 'Υγιεινής, gvav
κολό φίλο πού ήταν έδώ τήν περασμένη 0δομάδα...)Ναί, 2να νο φος του Ι Η Αιώνος, καταγο εύθησαν είς τά αυτόθι περιοδιμένος εκ Κυθήρων, της εϋφή· κά καί έφημερίδας (δρα καί
σοκομείο, και δλα αύιά χάρι στούς μετανάστες μας.
Β ί β η α τά ξέρομε αύτά καί άναγνωρίζω τή μεγάλη συμβολή μως γνωστής ΟΙκογενείας τών « Ά ι ι ά λ θ ε ι α ν » έτους 1 8 8 2 , σελ.
Κλάδων. Έ ν Χίω εδρασεν ώ, 145). Ά π ε β ι ω σ ε ν έν έιει 1888.
τους καί είμαι ΰπόχρεω;,
Άλλά τά Κύθηρα: Τά Κύθηρα δέν είναι νοσοκομείο ούτε ιατρός καί έπαναστάιη; κατά
σχολείο οΰτε καλά ρούχα άγορασμένα μέ Αυστραλέζικο χρήμα! τήν Έλληνικήν Έθνεγεριίαν
Ό μέγας Σμυρνοίος ποιητή?
τοΰ 1821, έφ' ώ καί έφυλακίΤά Κύθηρα «ΐναι μιά Ιγκαταλελελειμένη καί φτωχή δρημος.
καί
λόγιο; Μιχαήλ Αργυρό τονσθη
ύπό
*ών
Τούρκων,
άκιλούΚαί αύτή άκριβώς είναι ή κακή κλευρά τής μεταναστεύσεως. Θά σας τό αποδείξω δέ αύτό μέ τήν έπομενη άνταπόκρισί θως δέ κατέφυγεν εΐ; τήν Σμύρ· λος (Ρήγας Ραγ;α,) είς τό Βι·
νην. 8νθα ύπήρχεν άνθούσα βλίον του «Χρονικά τής Ά ν α ·
μου. "Ας περιμένομε λοιπόν λίγο . : .
Έ ^ λ η ν κ ή Παροικία. Έ ν ?τει (Συνέχεια είς τήν 4η σελ.)
ΓΕΩΡ. Κ Ο Κ Σ Μ Α

"Ολοι έμεϊς ol Τσιριγώτες δπου γής κι' δν ευρισκόμεθα είχαμε καί Εχουμε τόν πόθο νά
δοϋμε τό νησί μας νά πέρνη κι'
αϋτό τή θέσι του δπως πολλά
ά λ λ α νησιά πού άξιοποιήθησαν
τουριστικώς. "Ολοι τό θέλαμε
καί ό καθένας μας έπαρουσίαζε
καί άπό ενα πρόγραμμα σύμφωνα μέ τήν έπιθυμίαν του. 'Επίσης πολλοί προσέφεραν τήν ύλικήν των βοήθειαν διά τήν πραγματοποίησα ένός Ιργου είς τό χωριό του, Αύτά βεβαίως είναι θεάρεστα £ργα πού _ έκτός άπό τήν
σκοπιμότητα τοΰ ϊργου, παρουσιάζουν και τήν ψυχοσύνθεσιν τοΰ
άνθρώπου δτι έπιτελεϊ τό καθήκον του £ναντι το0 συνανθρώπου
του. Πέραν δμως τούτου, δηλαδή
τής άτομικής προσφοράς διά μεμωνομένα £ργα, ούδέν μέχρι σήμερον Ιγένετο οϋτε πρό τοΰ πολέμου, ά λ λ ' οϋτε καί μεταπολεμικώς. Καί νά εξηγούμεθα. Τά
μεμονωμένα £ργα ήσαν άσφαλώς
καλά. Δέν £λυαν δμως τό δλον
θέμα πού ά π α σ χ ο λ ε ϊ έν τω συνόλω του τό νησί μας. Δέν άντιμετωπίσθη ή οικονομική έν γένει
κατάστασις τής νήσου. ( Ή γεωργική, κτηνοτροφική, έμπορική, ή
ναυτιλιακή κλλ.) Έ ά ν σήμερα τό
νησί μας εύρίσκεται εις πρωτόγονον, δύναται τις νά εϊπη κατάσταοιν, εις δλους τούς τομείς,
πού έκτός τής συσσωρεύσεως πολλών άλλων δεινών, εΐναι ή δημιουργός τής
μεταναστεύσεως,
είναι, διότι δέν έγινε ούδέποτε
προγραμματισμός βασικών έργων
πού θά έδιδαν τά μέσα τής βελτιώσεως τών συνθηκών τής ζωής
τών κατοίκων τής νήσου.

Ό Κυθήριος δπου κΓ άν ευρίσκεται Ιρχεται πάντοτε άρωγός
είς κάθε αίτουμένην προσπάθειαν,
πλήν δμως τά έπιτελούμενα έργα
δέν άποδίδουν τούς προσδοκώμενους καρπούς, διότι άκριβώς δέν
ύπήρχεν ένα ένιαΐον προγραμματισμένον σχέδιον. Ό συνεισφέρων τόν όβολόν του διά τή πραγ μ α τ ο π ο ί η σ α ένός σκοπού, τόν
δίνει εύχαρίστως, διότι έτσι τοΰ
ύπέδειξεν κάποιος.
Τό συμπέρασμα λοιπόν βγαίνει μόνο του: "Ολοι ol Τσιριγώτες εύχαρίστως καί
προθύμως
προσφέρομεν τήν ήθικήν καί ύλικήν μας συμπαράστασιν
δταν
τοΰτο μας ζητήται, δέν θεωροϋμεν
δμως νά εύθυνόμεθα γιατί τήν
δίδωμε. Εύθυνόμεθα δμως διότι
ούδέποτε μέχρι σήμερον έσκέφδημεν σοβαρώς διά τό μέλλον τοΰ
νησιοΟ μας. "Ενας έκαστος έξ ήμών, ώς εϊπομεν. θαυματουργεί.
Ω ς σύνολον τίποτε τό θετικόν.
Ή δίψα τής Ολης ίσως.
Τό άτομον έπιζητεΐ πάντοτε
τήν καλλιτέρευσιν τών δρων τής
ζωής του. 'Ασφαλώς πολλοί λέγουν δτι δταν εύημεροϋν ώς άτομα
εύημεροΰν καί ώς σύνολα.
Τοΰτο κατά τήν άντίληψίν μου
δέν ε ΐ ν α άπόλυτον. Καί φέρομεν
ένα παράδειγμα: Τόν μετανάστην.
Μετανάστην δέν έννοοΰμεν μόνον
αύτόν πού φεύγει διά τήν Αύστραλίαν ή Άμερικήν, ά λ λ ά τόν
οίονδήποτε κάτοικον τοΰ νησιοΰ
μας πού φεύγει άπό τό νησί πρός
εΰρεσιν καλλιτέρας τύχης. 'Αθήνα—Πειραιά—θεσσαλίκην κ.λ,π.
καί είς τό έξωτερικόν.
ΟΙ πλείστοι τούτων δυστυχώς
άφομοιοΰνται είς τήν νέαν των
πατρίδα καίδικαίως πως,άφοΰ έκεΐ
δύνανται νά ζήσουν ϊσως καλλίτερα. 'Ελάχιστοι είναι έκεϊνοι ol
όποιοι είς τάς δυσμάς τοΰ βίου
των άποφασίζουν νά γυρίσουν εις
τήν γενέτειράν των διά νά ξεκουρασθοΰν άπό τήν σκληράν βιοπάλην όλοκλήρου ζωής καί ν' άφίσουν τήν ύστάτην πνοήν των είς
τήν γήν τών πατέρων των. "Ολοι
λοιπόν έμεϊς ol μετανασται νομίζομεν δτι έκπληροΰμεν τόν σκοπόν τής ζωής μας, άφοΰ κατορθώνομεν νά ζώμεν δσο είναι δυνατόν καλλίτερα. 'Εργασθήκαμε,
έδημιουργήσαμε, έφθάσαμε εις άνώτερα έπίπεδα, διαπρέψαμε ώς
έπιστήμονες, ώς καλλιτέχναι, έμποροι, βιομήχανοι, έπαγγελματίαι, καλοί οίκογενειάρχαι κλπ.
Καί τό Τσιρίγο καλό είναι, ά λ λ ά
ποιός πάει. Ουτε δρόμους, οϋτε

συγκοινωνίες, οϋτε ξενοδοχεία,
λ ί γ α τά τρόφιμα καί άκριβά,
ούτε άνέσεις, ψ υ χ α γ ω γ ί α , τί νά
πάω νά κάμω;
Έ ά ν θέλω νά πάρω μερικούς
Φίλους ποΰ θά τούς πάω; Πώς
θά ψυχαγωγηθούν;
'Ερωτήματα πού δλοι έμεϊς
ol μετανασται καθημερινώς πιπιλάμε σάν καραμέλλες.
Καί ol ντόπιοι; "Ε, αύτοί πέρνουν τών ματιών
τους... καί
φεύγουν... φεύγουν... φεύγουν...
Καί μέ τό δίκιο τους. Δέν βλέπουν φώς. Ό τάδε έφυγε άπό
τό Τσιρίγο κα'ι έπήγε είς τό τάδε
μέρος και μαθαίνω δτι ζή κ α λ ά ,
'Ενώ έγώ; Τ Ηλθε ό τάδε Τσιριγώτης τουρίστας καί ξοδεύει π ο λ λ ά
λεπτά. ' Ε γ ώ
τίποτα.
Παντοϋ
σκότος. Μόνη λύσις ή φυγή μαζί
μέ τήν Γ ι α γ ι ά . Καί τό Τσιρίγο
άδειάζει. "Ωστε θά έρημωθή; θ ά
μείνουν μόνον ol κουκουβάγες;
Καί τόσα κτήματα θά γίνουν ξυλάθρες; Τά Μοναστήρια μας, οι
τόσες έκκλησίες μας, τά ώ ρ α ϊ α
σπίτια, δσα έμειναν άκόμη δρθια;
Τόσες περιουσίες, τόσοι κόποι,
Ιδρώτες, τόσες προσπάθειες α ι ώ νων; "Ολα άχρηστα; Τό Ιστορικόν Τ σ ι γ ί γ ο τοΰ Βατώ κλπ. θά
θαφτοΰν αίωνίως;
"Οχι. Τοΰτο δέν πρόκειται νά
γίνη ποτέ. Τό Τσιρίγο άναγενναται.
'Υπάρχει
άνωτέρα Δύναμις
πού διέπει τά πάντα.
Ή Προστάτις μας. Ή Μυρτιώτισσά μας. Αύτή ή όποια προστατεύει τούς αίτοΰντας τήν βοήθειάν της. "Ηκουσεν τάς Ικεσίας
τών πραγματικώς πονούντων τόν
τόπον τών πατέρων των καί διά
τοΰ
Παγκοσμίου , Συμβουλίου
'Εκκλησιών έρχεται άρωγός καί
συμπαραστάτις διά τήν σωτηρίαν
τοΰ νησιοΰ μας.
"Ολοι έμεΐς ol μευανασται όφείλομεν καί
έχομεν καθήκον
μαζί μέ τούς έν τη Νήσω μονίμως διαμένοντας κατοίκους νά
βοηθήσωμεν ηθικώς καί ύλικώς
τήν τεραστίαν αύτήν προσπάθειαν
τής άναθημιουργίας τοΰ νησιοΰ
μας διά τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου 'Εκκλησιών, τασσόμενοι
άνεπιφυλάκτως π α ρ ά τό πλευρόν
τοΰ Θεία βουλήσει όρισθέντος έκπροσώπου του κ. Γ. Κόκσμα, τοΰ
πεφωτισμένου έπιστήμονος
καί
άνθρωπιστοΰ,
δστις
συμπαριστάμενος ύπό τής έριτίμου κυρίας του και άριστων έπιστημόνων προέβη ήδη, περιερχόμενος
όλόκληρον τήν νήσον, είς έμπεριστατωμένας
μελέτας,
έπρογραμμάτισεν έπί έπιστημονικών
βάσεων ά π α ν τ α τά έργα τά άφορώντα τό νησί μας καί τά όποια
ήρχισαν ήδη έκτελούμενα προοδευτικώς.
Τά θεμέλια έτέθησαν έπί στερεών βάσεων. Είς ήμας έναπόκειται διά τής στάσεώς μας νά
ένθαρύνωμεν τόν νέον "Άτλαντα
νά όλοκληρώση τό
τεράστιον
τοΰτο οικοδόμημα.
Πώς θά τόν βοηθήσωμεν; Ποικιλοτρόπως διά τής προσωπικής
μας έργασίας, τής ύλικής συμβολής μας, διά τής διευκολύνσεως τής διανοίξεως δπου χρειάζεται δρόμων μέσω τών χωραφιών μας, τής δενδροφυτεύσεως
καί άλλων τρόπων.
Δέν πρέπει κανείς ν' άρνηθή
τήν διέλευσιν δρόμου, δπου οδτος είναι άπαραίτητος μέσω τών
κτημάτων του, διότι ή έπικοινωνία διά τών αύτοκινήτων τών
διαφόρων σημείων τής νήσου είναι σ π ο υ δ α ί ο ς π α ρ ά γ ω ν διά τήν
τ α χ ε ί α ν μετακίνησιν τών καταναλωτικών ά γ α θ ώ ν καί τουριστών.
Σ υ ν ε π ώ ς έχει άμεσον σχέσιν μέ
τήν κυκλοφορίαν τοΰ χρήματος,
έπί πλέον δέ άξιοποιεϊται, λ ό γ ω
τής διελεύσεως τροχοφόρων, τό
ύπόλοιπον τής Ιδιοκτησίας τοΰ
σημείου τούτου.
'Επίσης δέν πρέπει ν' άρνηθή
τήν παραχώρησιν χώρου προκειμένου νά γίνουν βασικά έργα πού
θά^δώσουν τήν δυνατότητα νά έξυπηρετηθοΰν τά Κύθηρα γενικώτερον.
"Ομοίως περί δενδροφυτεύσεως
νά δεχθοΰν εύχαρίστως ol ίδιο(Συνέχεια είς τήν 4η σελίδα)

ΚΥβΗΡΑΤΚΟΣ
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ΟΜΟΡΦΙΑ
ΚΕΦΑΛΛΩΝΙΤΙΚΗ

ΤΥΠΟΣ

ΚΑΙ

ΠΝΕΥΜΑ
ΚΥΘΙΙΡΑ-ΡΚΟΝ

ΠΡΑΤΙΝΗ ΓΩΝΙΑ

ΣΑΤΥΡΑ

"ΜΑΡΙΝΟΣ Ο ΤΥΡΙΟΣ,,

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ

Περίληψις τής νριτικής
τ ρ ϋ Γάλλου
'Δρχιμηχανικοϋ
ΎΛρογράφον
χ. R D O N IOL, έπϊ τϋς μελέτης tov χ. Ν. Φωτεινού, «Μαρίνος ό Τύριος», μέγας "Ελλην Γεωγράφος
σχε·
διαστής ιοΰ υήμερον it χρήσει ναντιποΰ
χάριοτ».

Σ η μ . Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς : Στην εφημερίδα μας έφτασε t o πα·
ρακάτο) σατυρικό ποίημα τον Κεφαλλήνος Μίμη Γ. Σκουρή,
Ή λεπτή του καί πολύ ζουμερή τάτυρα νομ'ζημε αξίζει,
έχει τη θέσι της μέσα στή σύγχρο\η Τριοίγώτικη ζωή, καί τδ
προβάλαμε άφοΰ ?χει σαν αφορμή μια Τσιριγώτικη Ικδήλωσι
καί εφ' οίον πας σατυοιζόμενος συμπατριώτης τοΰ ποιητή.εχει...
συγγενείς και στα Κύθηρα εάν δ λόγος δι" αΰτδν ευσταθεί.
ΠΡΟΣ ΚΥΘΗΡΙΟΥΣ ΠΡΟΣΑΓΟΡΕΥΣΙΣ

Σημ. Ποιητοΰ
(Οί κατωτέρω στοίχοι γράφτηκαν κατά τήν διάρκεσαν Συνεδρίας τοΰ 'Ιονίου Συμποσίου πού δόθηκε προς τιμήν των Κυθηρίων ·<αί πού κατ' αυτήν μίλησαν οί Κυθήριοι κ. κ. Πετρόχείλος Φώτιος και Φύλλης. Δεν τούς άιήγνειλα τότε γιά νά μη
δώσω τήν υποψία δτι ως προσαγορεΰοντα, υπονοώ τον Πρόεδρον τοΰ Συμβουλίου—Συμποσίου καθηγητήν κ. Μαρινάτον έκ
Ληξουρίου. Σημειωτέον δτι ό υποφαινόμενος δυστυχώς, δέν είναι Λ]ξουριώτης).
Άκουσας τδν διαπρεπών Τσιριγωτών τά δσα
έψαλλε "Γσιριγωστι ή γόησσά των γλώσσα,
σκέφτομαι δτι πράγματι λαός δέν θδ^αι κι' άλλος
δπως 6 Κυθηραϊκός επαγωγός και λάλος.
Και είμαι βεβαιότατος πώς κάτω στο Τσιρίγο
το νά λαλή ή Σαρδέλλα τους μπορεί και \δναι λίγο...

Μά, δυστυχώς κωλύομαι, έτσι νά σας χαρώ
νά σάς έκφράσω θαυμασμούς και νά οάς συγχαρώ.
Μπορεί νά είσθε Περικλεΐς, Πίνδαροι, Δημοσθέναι,
μά οί θεοί τοΰ τόπου μου ουδέποτε το θένε
κάπως ν ' αναγνωρίζουμε αξία και στούς άλλους...
Μόνο τούς πατριώτες μας δεχόμαστε μεγάλους.
*

• *

Λυποΰμαι πού τυγχάνετε πόβεροι Τσιριγώτες
κι" δχι καθώς άς π(.ΰμε Έ γ ώ , σπουδαίοι Ληξουριώτες...
Μά γιά νά λογαριάζεστε και σεις στον κ03μο λίγο
ξπρεπε οί μαμάχες σας νά τό καλοσκεφτοΰν
κ' άντι νά πάρουν σύζυγο έστω κι' ά τ ' to Τσιρίγο
είς τό Ληξούρι θτπρεπε νά ρθοΰν νά παντρευτούν.
και θάχατε τήν υψηλή τιμή νά είστε τότες
§κ Ληξουρίου δμογενείς και δχι Τσιριγώτες.
*

•

*

'Αλλά μή πικραινόσαστε .. Αύτη
"Αλλον τον εκαμ" ^ Θεός Έζ>μή,
άΜονε δάσκαλο κουτό, καϊ άλλον
άλλον κοινότατο θνητό κι' άλλον

Είς τήν θέσιν Μαλούτου,
ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΥΘΗΡΑΪΚΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ
517
Τήν Κυριακή στόν Ποταμό
π ' άνοίγει τό παζάρι
ζυγίζουν τις μελαχροινές
μέ τό μαργαριτάρι.
518
'Από μελαχροινής ματιά
δποια καρδιά ραγίση
κάνει πληγή π ο ύ δέν μπορεί
γιατρός νά τηνε κλείση.
519
Ά χ ί 'καμα πό τήν καρδιά
κ' έβγήκ' ενα διασέτο
γιά σένο μέ μαλλώνουνε
πουλί μυυ κάτεχέ το.
520
Σ ' άκοϋω νά χτυπάς άργά
σάν γύφτικο ρολόι
πού τόν τεχνίτη έχασε
και ή σκουριά τό τρώει.
521
Της ροδοδάφνης ό άνθος
πάντα πικρίζει λίγο
έτσά και τό χειλάκι σου
δντες μοΰ λέει νά φύγω.
522
Τοΰ λεμονιού τή μυρωδιά
και τ ' άπιδιοΰ τή δρόσο
Ιχει τ ' ώραϊο σου κορμί
μά δέν μπορώ ν ' άπλώσω.

είν' ή ζωή...
άλλον καμπούρη.
ευφυή,
άπ' τό Ληξούρι...

ΚΥΘΗΡΑ Τ Κ Η ΠΟΙΗΠΣ

523
Τά ρόδινα χειλάκια σου
ν' άγκίζαν τά δικά μου
σάν τή μπαρούτη θ ' άναβαν
μέσα τά σωθικά μου.
524
Πριλάντι και ζαφεΐρι μου
κι' άτίμητο λιθάρι
κι' άστέρι πού μέ θάμπωσες
ποΟ βρήκες τόση χάρη.
525
Ρουμπίνια εΤναι τά μάτια σου
που ά λ λ α νά βρεθούνε
χαρά σ ' έκεΐνο τό θνητό
πού σ ' ά γ α π ώ τοΰ ποΰνε.
526
Βλέπεις αύτό τόν πλάτανο
τόν άστραποκαμένο
έτσά 'μαι γ ώ πού σ ' ά γ α π ώ
κΓ ά γ ά π η δέν προςμένω.
527
"Αν δέν προβάλης νά σέ ιδώ
γλυκύ νά σέ ταράξη
κι' άστροπελέκι τοΰ γαρμπή
νά πέση νά σέ κάψη.
528
Στή γλάστρα της ύπομονής
φύτεψα τήν έλπίδα
και τήν πονίζω δάκρυα
μά προκοπή δέν είδα.

"Αλλωστε γιά σκεφθήτε το τι θά γινόταν τότες
δν δ Θίός μας εκανε δλους μας Ληξουριώτε?;
κι' δ ι ίδιοι Ιγεννιόμασιε στη σκέψη καϊ στή μούρη
Τί θά γινόμαστε έμεΐς πούμαστε άπ' τό Ληξούρι ;
*

*

Μή μοΰ κακοκαρδίζεστε, δύστυχοι Τσιριγώτε:.
Ταλαίπωροι, αλλοδαποί, πτωχοί, μή Ληξουριώτες...

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ

Η Θ Ε Λ Α
Δέν ήθελα τοΰ χρυσαφιοΟ
τή λάμψι ποϋ θαμπώνει
οίϊτε τήν πρόσκαιρη χαρά
ποΰ π λ ά ϊ του φυτρώνει.
*

*

*

"Ηθελα μόνο νά γενώ
κείνο τό φώς πού δίνει
στοΰ κόσμου τό φουρτούνιασμα
έλπίδα και γαλήνη.
*

*

παρά τόν Ποταμόν,

Λαογραφική συλλογή τοΰ -Κυθηραϊκοΰ Τύπου».

Σάς ομιλώ εϊλικρινώς δέν κάνω καλαμπούρια
άφοΰ δέν ειατε σάν κι' έμέ άπ' τά εφιά Ληξοΰρια
(Μακάρι οάν και σας τούς τράς λά μην υπάρχει άλλος)
δέν θ ά οάς δώσω τό χρυσοϋν της εσπερίδος μήλον
έστω *ι" δν διαθέτετε της ευφράδειας κάλλος
τριανταπέντε Φώτιων και δγδόντα ΙΙετροχείλων,
κι' έστω κι" άν ποΰν χίλιοι σοφοί κι' ακόμα κι' άλλοι χίλιοι
πώς δέν υπάρχει ποιητής στον κόσμο σάτ τον Φϋλλη.

*

*

Δύναμι νάχω νά μπορώ
καρδιές νά ξανανειώνω
νά ζωντανεύω τ ' όνειρο
τά μάτια νά στεγνώνω.
*

*

*

Είς τοΰ γαμπρού τόν κρέββατο,
στοΰ γιοΰ τόν αποκρέββατο,
Οϋτε τ ' άντρόγενο κακιά, ουτε
τ' άδέρφια άμάχη,
Εις σέ γάμο καί τσουκάλι, θέλει άνάγκαση μεγάλη,
ΕΙς σέ γάμο καί ταξίδι, οϋτε
λάδι, οϋτε ξϋδι,
Ή άλεποΰ 'χεν άργατιά κι" έκείνη δρομολόγα.

*

"Ηλιος νά γένω καί δροσιά
στό φύλλωμα τοΰ κλώνου
της εύτυχίας ή άρχή
τό τέλος κάθε πόνου.
*

Ό γιός γαμπρός δέν γίνεται
κι' ή νύφη θυγατέρα.

*

"Ολοι τρυγοΰν κι' άποτρυγοΰν
κι' έ^ώ καλάθια πλέχω.
Σέ τόπον άδιαφόρετο,
πολυκαθήσαι.

νά μήν

Γιατί σάν ήθελα τό φώς
Ά μ π ο ν ω ρ ο ΰ στό σπίτι σου καί
καταδικό μου ν ά χ α
νύχτα στή δουλειά σου.
κιάν ήμουν διαμαντόπετρα
ποιό λίγη λάμψι θάχα.
Σ ά ν τό λές καί δέν τό κάνεις,
Πρέπει
νάσαι
πρώτα
έσύ
άνΛίτσα Καβάκου—Στρατηγοΰ τήν ύπόληψί σου χάνεις.
Γ Ν Ω Μ Ι Κ Α
θρωπος, άν θέλεις νά διδάξης άνθρωπιά στούς άλλους.
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
"Αλκοτ
ΕΙΚΩΝ ΤΟΥ ΑΠΕΡΙΤΤΟΥ
Μάθετε καλά, δτι οί νέοι δέν
"Οποιος δίνει καλή συμβουλή,
έκπαιδεύονται μόνο μέ τή σωμα- χτίζει μέ τό ένα χέρι· δποιος δίτική άγωγή> τ ά σχολεία ή τήνει καλή συμβουλή και καλό παμουσική, ά λ λ α πολύ άποτελε- ράδειγμα χτίζει και μέ τά δυό
σματικώτερα μέ τά δημόσια πα- δποιος δμως δίνει καλή συμβουλή
και κακό παράδειγμα, μέ τό ένα
ραδείγματα.
χέρι χτίζει και μέ τό άλλο γκρεΑισχύνης
Ό καθένας άναγκάζεται νά ά- μίζει.
νεχθή τήν πράξι,
της όποιας
Βάκων
πρώτος αύτός έδωσε τό παράΚανένας δέν διδάσκει καλύτερα
δειγμα.
ά π ' τό μυρμήγκι, πού δέν λέει τίΦαιδρός
ποτε.
Κείνος πού διδάσκει τούς άνΦραγκλίνος
θρώπους νά πεθαίνουν, οφείλει
παράλληλα νά τούς διδάσκει νά
ζοΰν.
ΔΙΟΡΘΩΣ1Σ
Μονταίν
Περισσότερο
καλό μπορούμε
Καταχωροϋμεν τό όρθόν κείμενά κάμωμε μέ τήν καλωσύνη μας
νον τών δύο τελευταίων μαντινάκαι τό π α ρ ά δ ε ι γ μ ά μας, παρά
δων έκ τοΰ προηγουμένου φύλλου
μ' όποιοδήποτε άλλο τρόπο.
μας. πσύ άπηχοΰν τήν ίσχύν της
Ρόουλαντ Χίλλ
ζωής, τήν πλήρη αίσιοδοξίαν της
Ή διδασκαλία μέ τό παράκαι τήν περιφρόνησιν τ ο ΰ θανάδειγμα είναι περισότερον επωφελής, παρά ή διδασκαλία μέ τούς
κανόνες.
Σ ά ν άποθάνω και ταφώ
Σπένσερ
Τό π α ρ ά δ ε ι γ μ α είναι τό σ χ ο - θά τόχω γιά παιχνίδι
λειό της άνθρωπότητυς καϊ σέ νά χαιρετώ τούς φίλους μου
πού πάω γιά ταξίδι.
κανένα άλλο
δ έ ν διδάσκεται
αύτή.
Μπαρκές
"Οπου πεθαίνει πρέπει του
Ό άνθρωπος είναι πλάσμα μιγαληνεμένος νάναι
μητικό και δποιος εΤναι πρώτες,
ι
γιατί τά χώματα της γης
αύτός όδηγεϊ τό κοπάδι.
Είς τό Μερτίδι, Ποταμοΰ.
ά π ά ν ω τόν πετάνε.
Σίλλερ

ΜΙΜΗΣ Γ. Σ Κ Ο Υ Ρ Η Σ (ΤΣΕΦΑΛΟΝ.)
(Δυστυχώς μή Ληξουριώτη:)

ΠΝΕΥΜΑ

Ν. Γ. Φωτεινού : Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ ποδείξεων αί όποϊαι φαίνονται
Ο Τ Υ Γ Ι Ο Σ , μέγας Έ λ λ η ν Γε_ στερεαΐ καί ενώπιον τών οποίωγράφος καί σχεδιαστής τοΰ ων ΰποκλινόμεθα λίαν ευχαρίσήμερον έν χρήσει ναυτικοΰ στως. Ό κ. Φωτεινός είιρίσκεχάρτου, (Έκδοσις γαλλική, Ά ται ό>ρισμένως είς τήν ισχυρά ν»
θήναι 1060, σελ. 143).
καί προτιμωμένην θέσιν του καί
Ό συνάδελφο; κ. Ν. Φωτει- δυνάμεθα νά τοΰ έχωμεν έμπι·
νός, συνεχίζων τάς ναυτικάς στοσύνην». «Τό έργον τοΰ κ.
εκδόσεις του, εξέδωσε, μετά τά Φωτεινού ηύκόλυνε μεγάλω; τό
«Ναυτικά» τά όποια έβραβεύ- γεγονό; δτι τά κείμενα, λίαν
θησαν υπό της 'Ακαδημίας 'Α- γνωστά, τά όποια ειχε νά διεθηνών, τήν ανωτέρω μελέτην, ρεύνηση, ήσαν γραμμένα είς
αποτελούσαν μονογραφίαν περί γλώσσαν δι' αυτόν οίκείαν».
τοΰ σπουδαιοτάτου τούτου Έ λ «Δυνάμεθα νά δεχθώμεν, δτι
ληνος Γεωγράφου και Χαρτο- ό Μαρίνος ούτος, τόν όποΐο /
γράφου, ξήσαντος περί τό τέ- άμυόρώς διακρίνομεν εις τό ή ·
λος τοΰ Α' καί τάς αρχάς τοΰ μίφως τής ιστορίας, είναι αύ»
Β' μ. Χ. αίώνος.
θεντικώς ό πατήρ εκείνου τό ό«
Τό σημαντικώτερον έκ τών ποίον συνηθίζομεν ν' αποκαλώέ'ργων τοΰ Μαρίνου είναι ή έ μεν ναυτικόν χάρτην, χρήσιμο·
πινόησις ειδικής χαρτογραφικής ποιούμενον παγκοσμίως υπό τών
προβολής, ή όποία δεικνύει τήν ναυτιλλομένων διά τήν χάραξιν
άκολουθουμένην υπό τοΰ πλοί- τών λοξοδρομιών αυτών, α ΐ τ ·
ου πορείαν ώς ευθείαν γραμμήν νες είναι οί συνηθέστεροι καί
καί επομένως αποτελεί μέγι- απλούστατοι
ακολουθούμενοι
στον διά τους ναυτιλλομένους δρόμοι,
ευεργέτημα. Μέ τήν προβολήν
«...Διά ποίου τρόπον προήλταΰτην έξέδωσεν ό Μαρίνος θεν (ό Μαρίνος) είς τόν ναυτιχάρτην της Οικουμένης, ό ό- κόν χάρτην, τόν όποιον θά ήποιος είναι τό πρωτότυπον τοΰ δυνάμεθα έπίσης νά χαρακτηρίσήμερον έν χρήσει ναυτικοΰ σωμεν ώς «μαρινικόν), δέν τό
χάρτου.
γνωρίζομεν, αλλ' ολίγον ενδιαΉ προβολή αΰτη ένομίζετο φέρει, Έ κ ε ΐ ν ο τό όποιον είναι
μέχρι τονδε ώς έπινόησις τοΰ βέβαιον, είναι δτι κατέληξεν
Φλαμανδοΰ κοσμογράφου Γε- εις κάνναβον (σημ. δίκτυον μεράρδου Κρέμερ, γνωστοί υπό σημβρινών καί παραλλήλων) όρ·
τό έκλατινισμένον του δνομα θογωνικόν, τόν μόνον δστις εώς Γεράρδου Μερκάτορος. Τού- πέτρεπε τήν τομήν δλων τών
το δέ, διότι εις τόν χάρτην τόν μεσημβρινών δι' ευθείας γραμόποιον έξέδωκε τό 15G9, ενώ μή;, ύπό γωνίαν σταθ^ράν».
αναλύεται είς διαφόρους δνευ
Ό κ. D O N I O L άναφέρ 6 ιδιά
σημασίας έπεξχιγήσεις, δχι μό- μακρών διαφόρους μελετητάς
νον παραλείπει νά άναφέρη δτι τοΰ έργου τοΰ Μερκάτορος, κατό προβολικόν σύστημα τό ό-ταλήγοντας δλους δτι αύτός
ποιον έχρησιμοποίησεν ανήκει πράγματι έπενόησε τήν ναυτι*
είς τόν Μ^ρϊνρν, άλλα καί ιο- κήν προβολήν καί συνεχίζει :
νίζει δτι διά νά διρρθώση τά
«Άναμένομεν αντιδράσεις ως
σφάλματα τών έ'ως τότε χαρ ή κατωτέρω : ^"Απαντες γνρ>·
τών, ήναγκάσθη νά σχεδιάοη ρίζουν από πολύ μακρού χρόνέον βί<5ονς προβολήν.
νου, δτι δέν givai ό Μερκάτωφ
Ή μελέτη αύτη τοΰ κ. Φω ό έπινοήσας τήν περίφημον πρρτεινοΰ, εστάλη εις διαφόρους ά· βολήν. Είναι λίαν γνωστόν, δτι
ποδέκτα?
έσωτερικοΰ καί ό Μαρίνος ύ Τύριος είναι ό άτοΰ εξωτερικοί.
νακαλύψας τήν αρχήν». Άλλοί*
'Εκ τών αποδεκτών τοΰ έξω· μονον 1 Μεταξύ τών νεωτέρων
τερικοΰ, Απήντησε πρώτος ό σχολιαστών καί τών πλέον αρΓάλλο; 'Αρχιμηχανικός Ύδρο- μοδίων, δέν ενρομεν ούτε eyct
γράωο; τοΰ Ναυτικοΰ κ. R .νά στηρίξη τοιαύτας βεβαιώσεις
P O N l O L , , δημοσίευσα; έξαιρέ· καί όλιγώτερον ε?ς τήν ίδικην
τ ω ; έπαινετικήν κριτικήν έκ δέ- μας φιλολογίαν. 'Αντιθέτως, ρκα πέντε σελίδων, είς τό τριμη- λρι συμφωνρΰν, βεβρμρΰντες
νιαΐον έπιστημονικόν περιοδικόν τηγορηματικώς, δπως ήδυνήθη« N A V I G A T I O N » (τόμ Χ, α- μεν νά ΐδωμεν, δτι δλη ή τιμή
ριθ. τεύχους ;54, 'Απρίλιος ήφείλεται είς τον Μερκάτρρα».
1961, σελ. 1 7 9 - 1 9 3 ) , έκδιδό·
« Ό ; προκύπτει, ό Μερκάτω^
μενον υπό τοΰ Γαλλικού 'Ινστι- δέν ήδυνήθη νά φαντασθή τόν
τούτου Ναυτιλίας, Τό περιοδι- χάρτην του ανεξαρτήτως τοΰ
κόν τούτο αποτελεί τεχνικήν έ- Ι^Ιαρίνον: Τώ δντι, γνωρ(ζομεγ
πιθεώρησιν της Ναυτιλίας κα- δτι είχε μελετήσει κατά βάθος
τά θάλασσαν, της 'Αεροναυτι- τό έργον τοΰ Πτολεμαίου και,
λίας, καί της Ναυτιλίας τοΰ μάλιστα έδημοσίενσε τό 1ρΤ8 τί»
Διαστήματος καί τελεί υπό τήν δργον «Tabulae g e g r a p h j c a e
προστασίαν τοΰ Γαλλικοΰ ΙΙολε ad Mentem P t o l e m a e i R e s t j μικοΰ Ναυτικού, της 'Αεροπο- tutae» (Γεωγραφικοί πίνακες άρίας, τοΰ 'Εμπορικού Ναυτι- ποδοθέντες κατά τό πνεύμα το"ι
κού, τής Πολιτικής καί Έ μ π ο ·
Πτολεμαίου). Έγνώριζεν έξ άλοική; 'Αεροπορίας καί τής Ναυλου πολύ καλώς τήν Έλληνικήν
τικής 'Ακαδημίας.
δπως έπίσης τήν Λατινικήν καί
δυνάμεθα
νά άναγνώσα>μεν προΤό Σώμα τών Ύδρογράφων
Μηχανικών είναι έκ τών έπιλέ- λόγου; είς στίχους ελληνικούς
Λτων τής Γαλλίας, απολαύει καί λατινικούς είς τόν μέγαν
διεθνούς κύρους, τά δέ μέλη του "Ατλαντα.
«"Αλλωστε, κατά τήν έποχήν
του είναι δ,τι άνώτερον εχει νά
έπιδϊίξη ή Γαλλία εις τόν το τοΰ Μερκάτορος οι καλλιεργημένοι άνθρωπρι (δ Μεθ*άτο}^
ιιέα τ ή ; Γεωδαισίας καί τής
Ναυτική; Χαρτογραφίας. Του ήτο πτΐ'χιονχ^ς) ήσαν τόσρν §ια'ινωτίρω Ίνστιτούιου ό κ. DO- πεποτισμένοι άπό τόν έλληνικόν
Ν IOL είναι αναπληρωτή; Γραμ- πολιτισμόν, ώστε δχι μόνον οί
ιιατεύς.
φιλόσοφοι άνέτρεχον πάντοτε
Ή κριτική τοΰ κ. D O N I O L , είς τούς αθάνατους Σωκράτην
•ρέρουσα τόν τίτλον : « Ό Μερ- καί Πλάτωνα, αλλ' έπίσης καί
-.άτωρ λογοκλόπος;» είναι λίαν οί έπιστήμονες άνεζήτουν τ ά
ίναλυτική. Ό Γάλλος κριτικός θεμέλια τών μεγάλων αρχών
τονίζει δτι έκ τοΰ δλου έργου 1 είς τούς "Ελληνας τής "Αρχαίοενδιαφέρεται μόνον διά τό προ· τητος.
«Αναμφιβόλως
λοιπόν, ο
ίολικόν σύστημα, δέχεται απολύτως τάς αποδείξεις τοΰ κ. Μερκάτωρ, χάρις εις τήν μα*
θηματικήν του κατάρτισιν, είχ ί
Φωτεινού καί γράφει :
«...'Επίσης, ολόκληρος ή έ-τελείως έννοήσει δλόκ'ληρον ti>
ςήγησις παρουσιάζεται ύπό τύ ενδιαφέρον τό όπύϊον ήδύνατο
-τον πανεπιστημιακής θέσεως. νά άνακτήση τό Λροβολικόν
(Συνέχεια et; τήν 3η σελ.)
Δέν θά έπιμείνωμεν έπί τών α-
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ΔιατΙ ή ηρακτική πρόγνωαις τοϋ παιροΰ Ικανοποιεί
τόν μεμονωμένον
προγνώστην.

S

ΤΥΠΟΣ

πλήρως

Η ΩΡΑ Τ Ω Ν ΕΡΓΩΝ
"Οπως είναι γνωστόν, ή έθελουσία ετοικοδομητική συμβολή
τοϋ ατόμου είς τήν ζωήν τοΰ
συνόλου, αποτελεί παρά·/οντα
συντονιστικόν τοΰ πολιτισμοΰ
τών άνθρο')πων.
"Ολα τά άξαιθαύμασια επιστημοι ικα, πνευματικά, καλλιτεχνικά χλιτ. επιτεύγματα χαί
δ/*αι αί κοινωφελείς δωρεαί μι
κραί χαί μεγάλα», δρμήθησαν
μόνον άπό άσυγκράιητον καί
δηαιουργικόν αΰθορμητισμόν, ά
πηλλ'ίγμέι ον παντός εξωτερικού
καταναγκπσμοΰ.
Έ δ ώ ευρ'σκεται ή πλή3ης
αντιφατική διαφορά τής δημιουργική:, άπό τήν δου>ι<ήν Ιργασίαν.
Καί οί δυο πάλιν αύται διαφέρουν άπό τήν έρ/ασίαν τοΰ
επαγγέλματος σ τ η ρ ι ζ ο μ έ ν η επί
τής άμοιβαιόχητος τής άνταλλαγής καί δημιουργούσης αναλόγως τής εμπειρίας της.
Ή αποθήκη δμως τών γ ν ώ σεων, ωχριά πρό τής δημιουργικής αναλαμπής πού διασπά
τό σκότος τοΰ πνεύματος καί
κατακτά τήν σφαίραν τοΰ αγνώστου·
Τό δέ σημείον έπαφής μεταξύ τής πνευματικής καί τής ΰ
λικής προσφορά; (εύεργέται) συνίσταται είς τόν άνιδιοτελή καί
άφιλοκερ'ίή χαρακτήρα των, έδραζόμενον είς ι ό έσωτερικόν
τής ψυχής.
Τοιούτους πρωτοπόρους δλα
τά έθνη ανέδειξαν κ α ί Χό ίδιχόν μας έρχεται είς τήν πρώτην
γραμμήν.
"Οσον άφορα τήν ίδιαιτέραν!
παιρίδα μας
ύπογραμμίζομεν!
χωρίς εγωκεντρισμόν δτι άληθώς προηγείται πολλών άλλων Ιταρχιών.

χαί άπό τό υστέρημα των ακόμη διά τό καλό τοΰ τόπου των,
ώ ; αποδεικνύουν τά έργα των.
'Ατυχώς δμως ή προϊοΰσα
κακοδαιμονία τής νήσου μέ τήν
έρή·ιωσιν δέν άνακόττεται ριζικά ιχε μόνην τήν,θείαν,εύεργεσίαν.
Χρειάζονται πλέον άποτελεσματικά καί πλέον γενικά μέτρα
πού άπ'ΐιτοΰν μεγάλος θυσίας
καί ΰπερέντασίν τής άφιλοκέρδου προσφοράς,
Καί τά αέτρα αυτά συνίστανται είς εναν εύρύτατον προγραμματισμόν τών θεμελιωδών
προβλημάτων μας καί τών διαφόρων τρόπων καί μέσων επιλύσεως των, βάσει μελετημένου
άξιολογικοΰ συστήματος.
' Η μ ε ί ς δμως, ουδέποτε είς
τήν ίστορίαν μας άνήλθομεν είς
τοιούτον ΰψος καί μή πρός κα·
κοφανισμόν μας.
"Επρεπε νά εύρεθή έ'νας ξένο. άνθρωπος, Ινας δλόχληρος
Κόκσμα διά νά πράξη τοΰτο.
Καί άφοΰ έκ ιών προτέρων
δένέ.ταρουσιάσαμεν γενικόν πρόγραμμα δράσεως, θ ά είναι τό
δλιγώτερον άποκαρδιωτιχόν νά
έξονυχίζομεν τό ίδικόν του Ικ
τών υστέρων άκόμη δέ περισσότερον είς περίοδον πού ή^χισε
ήδη νά αποδίδει.
Διά τοΰτο πρός Θεοΰ συμπάτριώται άς παραμερίσωμεν πάσαν τυχόν αντίθεσιν είτε μεμψιμοιρίαν, άλλά καί πάσαν δλιγωρίαν.
"Οτι γίνεται σήμερον δέν έγινε ποτέ καί καλούμεθα πάντες
νά τοποθετήσωμεν είς τό μεγαλοπρεπές οίκοδόμημα καί τόν ήμέτερον λίθο ν.

(Συνέχεια ε* τοΰ προηγουμένου) μέσα του. "Ενα μέτρον κυβικόν
Γιά νά διανείμη ή φΰσις εις άέρος θερμοκρασίας 10ο δεν άόλην τήν έ π . φ ή ε ι α ν της ύδρο πορροφά πλέ,>ν των 1 0 γ ρ α μ μ α γείου την ήλιαχήν ένέργειαν ρία>ν υδρατμού', ενώ αέρας θερχρησιμοποιεί τό νερό. Ναί, άο· μοκρασίας 30ο μπορεί νά άπιρχική πηγή ενεργείας ε!*ε ό ή- ρόφηση 30 γραμ. υδρατμούς.
λιος άλλα καί ή θάλασσα εΐνε ή Μόλις όμως άρχίση νά κρυώνη,
άπέραντος άτοθήκη του. Τ ό \ ε αρχίζει και άποβάλλει δσους λόρό ιίνε έκιίνο δια τοϋ δτοίουοί γω της ψύξεως δεν μπορεί νά
καυστικές ήλιακές άκτίνες άπο τού; κράτηση. Δεν του; αποβαίνουν τόσον ευεργετικές και βάλλει δμως πλέον άιράτους,
χρήσιμες για τή ζωή. Το νερό ά/λοί ώ; στπγό* ες νεροΟ οί δποί
υπό τις τρεις μορφές του, την ες σχηματίζουν τά νέφη ποϋ δταν
ρευστήν, στερεάν καί άέριον μα- μεγαλώσουν περισσότερον, πέζί μέ την κίνησιν της γης είνε φτουν ώ; βροχή. Ot υδρατμοί 'Επίσημοι καί άλλοι επτανήσιοι μέ έπί κεφαλής όμάδα νέων κραέκείνα πού διανέμουν χαί αυτο- λοιπόν αυτοί στην ατμόσφαιρα τούντων λάβαρα τών έν 'Αθήναις καί Πειραιεϊ έπτανησιακών σωμάτως ρυθμίζουν τήν ήλιαχήν έκτελοΰν τις έξης δουλειές :
ματείων καί δί]δων φερουσών ταινίας μέ τά ονόματα τών επτά νήσων, είς τήν εϊσσδον τοΟ ΙεροΟ ναοΰ Ά-y. Ειρήνης μετά τήν Δοζο'Απορροφούν εύκολα την θερ
άκτινοβολίαν.
λογίαν έπί τη έπετεία) της 'Ενώσεως. Πρό αύτών στέφανος προοΜέ τήν περί τόν άξονα περί· μοκρασία κι' ετσι στις εΰκρα- ριζόμενος νά κατατεθή είς τό μνημεϊον τοΟ 'Αγνώστου Στρατιώτου.
στροφήν της γης δημιουργείται τες νύχτες προκαλοΰν τήν π τ ώ ·
ή νύχτα και ή ήμέρα χαί διανέ σιν της.
μεται κάθε 24ωρον ή ήλιαχή έ·
"Οπου υπάρχουν πολλοί υδρανέργεια και εις τά δύο ήμισφαί- τμοί περιορίζουν τήν ακτινοβορια.
λία και έμποδίζουν τόν αέρα
κάτωρ δ δποΐος έζησεν κατά τόν
ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ
γ
Μέ τήν έκλειπτικήν, τήν κυ- τής Υήζ ά κρυώση.
15 jv μ. Χ. αιώνα, ενώ δ κ. Φω·
Ε π ε ι δ ή δέν μπορονν νά απορχλικήν δηλ. περιστροφήν της
Είς τό παρά τοΰ κ. Γεωρ. Κόκ- τεηός απέδειξε μέ άδειάσειστα
περί τόν ή^ιον και τήν άλλαγήν ροφήσουν μεγάλην ποσότητα ά- σμα μετά πάσης έπιστημονικής ά- επιχειρήματα δ α δ "Ελλην Ματης θέσεώς της έναντι τοϋ ήλί- πό τήν δραιήν άκτινοβολίαν, δε- κριβείας άπό μακρού έκπονηθέν ρίνος δ Τύριις πού εζησε κατά
πρόγραμμα ριζικής άναπτύξεως'
ου, δημιουργείται ή άνισότης σμεύουν μέχρις Ινός ορίου, ώς τής νήσου,συμπεριελήφθη ώς ε ΐ ν ε τόν 2ον μ Χ. αιώνα έιενόηοε
των νυχτών και ήμερών και οί τά θερμοκήπια τήν ήλιακήν ε- κούντως γνωστόν καί ή κατα- πρώτος τόν σύγχρονον ναυτικόν
σκευή άεροδρομίου είς Κύθηρα
4 έποχές τοϋ έτους. Μέ τήν νέργειαν.
χάρτη ν καί τοΰ δ/τοίου δ Φλαφαι\ομενικήν αυτήν πορείαν πού
Μέ τήν άνοδόν των είς τόν καταρτισθέντος άντιστοίχου σχε- μανδός ύπέκλεψε τό έργον.
δίου, ώς άνεγράψαμεν είς προηκάνει δ ήλιος στον ουράνιο ν θό· ούρανόν και τήν ψήξιν των δη γούμενον φύλλον μας.
Ή διαφοοά δηλαδή είναι πελον χατα\έμει τήν ένέργειάν μιουργοΰν νέφη. Μέ τήν συμπύΚατόπιν τούτου διάφοροι συμ- ρίπου 1.300 έτη τοΰθ' δπερ
του καί εις τά δύο ήμισφαίρια- κνωσίν των αυτήν αποδίδουν πατριώται εξεδήλωσαν εύγενή έ- μαρτυρεί τήν σοβαρότητα τής
"Αλλοτε άπο μακρύ vtiai από τόν τήν θερμοκρασίαν πού είχαν ά· πιθυμίαν δπως έν καιρώ έργα- δλης εργασίας.
άφιλοκερδώς είς τήν καταίσημερινόν ίπί 6 μήνες προς πορροφήση δταν έσχηματίσθη σθοΰν
σκευήν.
"Εκαστος αντιλαμβάνεται τήν
βορράν καΐ άλλοτε πρός νότον. σαν μέ τήν έξαέρωσίν των.
Έ ά ν προσθέτως ύπάρχουν καί θέσιν τήν δτοίαν κατέλαβεν δ
"Όσον περισσότερον άπομακρύΉ Ιδιότης αυτή τών υδρα- είς τό έξωτερικόν προσφιλείς ό- κ. Ν. Φωτεινός ε'ι; τά Ελληνιτεται άπο τον Ισημερινόν τόσον τμών εΐνε Ικείνη πού θερμαίνε· μογενείς έπιθυμοΰντες νά συνεισφέρουν εις τό λαμπρόν τούτο £ρ- κά γράμματα καί τήν οποίαν Iπλαγίως ρίχνει τις άκτίνες του τις ππγωμέιες ξηρές.
γον, άς συντονίσουν τάς ένερ- σχυροποίησεν ή^η καί τήν τιμήν
"Ολοι στο πλευρόν τοΰ Παγκαι τόσον περισσότερον κρύο
Οί φλεγόμενες ά«ό τόν ήλιον γείας των μετά τοΰ κ. Κόκσμα, 1 χαι ύπερηφάνειαν τών Κυθηρί
κοσμίου Συμβουλίου
Εκκληκάνει στο ήμισφαίριον άπό τό τροπικές θάλασσες δημιουργούν πρός πληρεστέραν καί ταχυτέραν
ων δια τήν άνοδόν του.
σιών.
δποΐον απομακρύνεται. Έ τ σ ι δ μέ τούς υδρατμούς τις άιελείω πραγμάτωσίν του.
Τό παρόν σύντομον σχόλιον
Συνεννόησις καί σύμπνοια οιΚαί τό μικρότερο λιθαράκι
t a v ή εύκρατος ζώνη τοϋβορεί-j τες μάζες τών συννέφων μέ τις' κοδομούν
Πλείσται τυγχάνουν αί συ/·
αποτελεί μικράν σχιαγραφίαν
τόν πολιτισμόν μας.
μας
άποτελεϊ «κεφαλήν γωνίας».
ου ήμισφαιρίου έχει χαλ ιχαΐρι, | άφθονες βροχές. "Ετσι μέ ιά
κινητικοί
περιπιώσεις
κατά
τάς
τής προσφορά; του, Ιπιφυλλασ"ΜΑΡΙΝΟΣ 0 ΤΥΡΙΟΣ,,
οποίας
οί
Κυθήριοι
προσφέρουν
ή εΐ!<ρατος τοΰ νοτίου έχει χει σύννεφα συγκεντρώνει μέ ι ή ν ά
Σ Π. Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
σόμεθα δμως νά έπανέλθωμεν
μώνα. "Οπως Ιπίσης δταν ό κτινοβ,ιλίαν ή θάλασπι τήν θεράναλυτικώ:, έπί τοΰ 3λ<ιυ έργου
Ό διακεκριμένος σι μπατριώβόρειος πόλος έχει 6 μήνες δι μοκρασίαν τήν ήμ?ρα καί τήν
τοΰ Ικλεκτοΰ μας συμπατριώ" Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο ΤΥΡΙΟΣ,,
αρχή ήιιέραν, δ νότιος έχει 6 ά/τοδίδει μέ τήν αφανή θερμι- της συγνρ ι φ ε ύ ; κ. Νικόλ ος του.
κήν άκτιν βολίαν τήε νύχια. Φωιεινος έκ Μυλοποτάμου, μεμήνες διαρκή νύχτα.
0! ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΟΝ ΕΡΓΩΝ (Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος)ι ή μας μεγίστην άξίαν. Ύ π ο β ά λ βιβλίον
"Αρα κανένα μέρος τοΰ κό- Τήν συγκεντρώνει τό θέρος καί τά τό έπΐιίτημονικόν
στημα τοϋ Μαρίνου διά τήν λομεν τάς σκέψεις ταύτας πρός
πρό
έ·
«Ναυτικά»
πυύ
έξ^όωκε
σμου δέν εχει τόν ϊδιον φωιι- τήν διανέμει jov χειμώνα. Τήν
Πληροφορούμεθα δτι ή κάθοδος Ναυτιλίαν».
τόν κ. Φωτεινόν».
τών
β^αβευθέν
παρά
τής
Ά
κ
α
συσσωρεύει
στήν
διακεκαυμένην
κατ' Αϋγουστον είς Κύθηρα τών
σμόν, τήν |διαν άκτινοβολίαν
«Διά νά καταλήξωμεν, λοι« Έ ά ν παραμερισθή τό ζήτηζώνην χαί τήν μεταφέρει μέ τόν δημίιις 'Αθηνών, έχυκλοφό^η- υπογραφόντων προσφοράν προκαί τήν νδιαν ύγρασίαν.
σωπικής
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τά
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πόν,
λέγομεν δτι ή τιμή τής έμα
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πατρότητος,
παραμένει
03ν
εφέτος
νέον
τοιοΰίυν
είς
'Αλλά γί,οΐ
άξιοποιηθή ή αέρα καί τούς άτέρμονας συρ
Κόκσμα ώς πολλαπλήν συμβολήν προφανές, δτι οί χάρται τοϋ πινοήσεως τοϋ ναυτικοΰ χάρτου
χήν
Γαλλικήν
γλώσσαν
μέ
τίμούς
τών
συννεφένιων
τραίνων
ζωογόνος τοΰ ήλίον ένέργεια καί
είς τήν άρξαμένην εύρεϊαν προσοφείλεται έξ ολοκλήρου είς τόν
νά μή μετοβληθή είς κόλασιν. σνίς εΰκραιες ζώνες καί στούς τλον «Μαρίνος ό Τύριος» προ πάθειαν πρός άνακαίνισιν τής Μαρίνου καί τοϋ Μερκάτορος
Μαρίνον τόν Τύριον" δτι, άκόδέν
έπρεπε
νά
διαφέρουν
κατά
καλέσαν
Ικπληξιν
καί
^συιάμα
νήσου,
ηρχισε
νά
προετοιμάζεται
εΐνε δπως εΐααμε, τό νερό πού πόλους.
ήδη.
μη καί λαμβαναμένων ΰπ° υψιν
πολύ
καί
λίαν
αδίκως
ή
πλειοευμενή
σχόλια
είς
κύκλου;
ειδικαλύπτει τά 3] 4 της γης καί ό
Ά λ λ ά χαί άπ' τή στιγμή πού
'ΑναγκαΙον τοώντι μέτρον, πρός νότης τών συγχρόνων ναυτίλων τών λίαν αμφιβόλων βελτιώσεάέρας. Μέ τά βασικά αΰιά της πέφτουν οί υδρατμοί, ά ρ χ ζ ο υ ν κών, Έ λ λ ή - ω ' καί ξένων.
καλυτέραν διευκόλυνσιν κινήσεως
Μβταξύ αύίών έξίχουσαν θέ τών ένδιαφερομένων καί μεγαλυ- πιστεύει δτι ό Φλαμανδός έπε- ων τών έπενεχθεισών υπό τοϋ
γενικής κυκλοφορίας στοιχεία νά κάνουν κα( t q άντίθβτον,
Μερκάτορος, οΰτος δέν θ ά ήδεσμεύεμαι ή ήλιακή Ινέργεια Διότι τό βρόχινον νερό άπ' τ ή σιν έλοβϊν ή σοβιρά καί πλή τέραν έπιτυχίαν τοΰ υποδειγμα- νόησε τόν τύπον, δστις δίδει εις
δύνατο
νά τάς πρόσθεση παρά
τον
χάρτην
τήν
αληθή
του
άτικού
προορισμού
των.
στους ωκεανού; χ ι ' απ' αΰιούς στιγμή πού θ° άρχίση ν ά π έ φ τ η , ρως ευνοϊκή κριτική τοΰ Γ ά λ υπό λίαν συζητησίμους δρους
ξίαν,
τήν
τελείαν
άκρίβειαν
άλου
'Αρχιμηχανικού
Ύόρογράμέ τούς υδρατμού; άποταμιευε άρχίζει συγχρόνως καί νά έξα
01... ΞΕΝΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ναπαραστάσεως καί τήν εύκο- καί οτι, τέλο5-, τό έργον τοΰτο
ται στην άτμόσφαιραν καί δια τμίζεται.
τήν έξάτμισι αύτή φου κ R. Doniol, εί; τό τρι1/
Γ
ι λίαν εκτελέσεως».
δέν ήδυνήθη νά τελειωθή παρά
νέμεται μέ τόν ά$ρα είς δλα τά άτορροφα τή θερμοκρασία της μηνιαΐον έπιατημανικόν περιο
Κατα τον τρέχοντα μηνα,
μόνον άπό τόν άγνωστον δστις
«
Έ
ν
τούτοις
καί
αν
ύποθέ
διχόν
«jsjavlgation»
τοΰ
Γαλ
σημεία τής υδρογείου.
άτμοσφαίρας καί προκαλεί τήν
Μάϊον τό Ε . Ι . Ρ . έπρογραμμά- σωμεν άκεραίαν τήν καλήν πί-j έθεσε τό πρόβλημα υπό μορφήν
λικοϋ
'Ινστιτούτου
Ναυιιλίας
Τρ νερό λόγω τής μεγά- γενκήν πτώσιν της*
τισεν 74 έκπομπάς
έλαφρας
έξισώσεως».
r
E t o i κλείνει 0 κύκλος τοΰ χαί τήν δπαίαν κατεχ^ρησαμεν μουσικής, έκ τών δποίο^ν 40 στιν τοϋ Μ-·ρκάτορος, ή αξία,
λης θερμοχωρητικότητος πού ?
τοΰ
Μαρίνου
τοΰ
Τυρίου
θά
παι
ί
;
Ιιέρ«ν
ατήλην
τοΰ
παρόν«Αί παραδόσεις, ώς γνωστόν,
χει μπορεί νά άποθηχεύση μέ νίροΰ πού ανέβηκε στον ουρανό
ξένας, μέ πολύωρον διάρκειαν ρέμενεν άσυγκρίτως ανωτέρα
έχουν μεγάλην δύναμιν αντοσα τον μεγάλες ποσότητες ήλια- γιά νά διανείμη είς δλην τήν ΰ τος,
μερικών. "Οσον άφορα εις τήν τής αξίας τοϋ Μερκάτορος. Έ ν
χής. Ή περί τοΰ Μερκάτορος
Ή δλη εργασία τυγχάνει α- δημοτικήν μας μουσικήν «άς
*η; ενεργείας. Τόση μεγάλη εί- δρόγβιον τήν ήλιακήν άκτινοβοπρο')τοις ί>ά είχεν οπωσδήποτε' φαίνεται καλώς έστερεωμένη,
ναι ή θερμοχωρητικότης τοΰ νε- λίαν καί κατέβηκε πάλι στή γη, ξιοπρόσεκτος xuiV δσον εφευρέ- πάει νά κουρεύεται».
τήν άξίαν τής προτεραιότητας, τούλάχισκον έν Γαλλία, ώς έχοροΰ <#στε μέ 1 βαθμόν θερμο- γιά νά δώση μέ τή διά&εσι τοΰ της τοΰ σήμερον έν χρήσει ναυΔιόδεκα.. .όλοκλήρους έκπομκρασίας πού χάνει 1 μόνον κυ· Ιαυτοΰ του, τήξωή στόν πλανή τικού χάρτου άνεγνωρίζετο ό πάς (αριθμός 12) κ α ι . . . «μεγά- αλλ έπίσης καί τοΰ δτι έπηρεά- μεν αποδείξει. Αί σοφαι μελέσθη πολύ δλιγώτερον άπό τά Ι- τα' τάς όποιας μνημονεύει δ κ.
Φ \ α μ α ν δ ό ; κοσμογράφος Μ?ρ- λη τ η ; ή χάρη».
βικόνμέτρον θαλασσίου $>ατος, τη μας.
πιστημονικά καί οικονομικά δε- Φωτεινός δέν φαίνεται νά διέμπορούν νά θερμανθούν κατά
' Α ρ α πολύ ορθώς είπε δ Λ α τυπογραφι- δομένα τής εποχής του. Κατά βησαν τά σύνορά μας, ούτω δέ
Έπωφεληθήτε ιών χαμηλοτό- Διά πάσης φύσεως
$να έπίσης βαθμόν, 3118 κυβι- χόφαχυ δτι :
κων δανείων «2:>)ο» τής ΑΤΕ διά κής εργασίας άπενΟύνεσθε
πρυς τήν αρχήν «ή ανάγκη δημιονρ- δφείλομεν νά εύχαριστήσωμεν
κά μέτρα άέρος. Στό χάρισμα
« Ή ζωή ένεννήθη δια τής ά προμήθΕίαν βεΜιωμένων ζώων. το έν Νεαπόλει Βοιών
γεί νόμον», τό πρόβλημα μιάς απείρως τόν κ. Φωτεινόν διά
σύγχροαυτό τοΰ νεροΰ οφείλεται τό ή κτινϋβολίας, διατηρείται χάριν
νον
ηλεκτροκίνητοι'
τυπογρα- ναυτιλίας πλέον ορθολογικής θά τήν ώραιοτάτην έργασίαν του
πιον κλίμα τών παραθαλασσίων αυτής καί άαοθνή^κει συνεπείςι
Κτηματική "Αγορά
ετίθετο μοιραίως κάποτε καί έρεύνης και έξηγήσεως, ή όποια
φείου
μερών.
τών διαταραχών τής ακτινοβολίΧΑΡΑΑΑΜΠ. ΣΠ. ΦΑΤΣΕΑΣ
Παναγ. Π
Ά λ ε ξ α ν δ ρ ά κ π τοΰτο θ ά ωδήγει άναποδράστως! μας επέτρεψε νά διανοίξωμεν
"Οσον θερμότερος εΐνε δ άέ α:».
είς τήν λύσιν του, δπως συμ- \ τόν πέπλον τής άληθείας καί
Τηλ. : U
Στάσις Νησάκι
«>ας τόσο περισσότερους υδραΘΕΟΔ. Μ Α Ρ Σ Ε Α Λ Ο Σ
βαίνει γενικώς καί συμφοινως ν ' άποδώσωμεν τά τοϋ Καίσα-Ave? Ήλιούπολις
ΦΩΤΟ
ΒΑ ΑΝ ΤΗ
τμού: μαορεΐ νά άιτοροοφήση
(Συνεχίζεται)
πρός όλονέν επιτακτικωτέραν ά- ρος τ ώ Καίσαρι. Ό κ. ΦωτειΤηλέφ. 972.515
Τσαμαδού 44
j
νάγκην.
Ό Μαρίνος δ Τύρ-.ος νός κατέστη άξιος τιμής υπό
Διά κάθε γεωρνοκτηνοιοοφ·κόν Ι Άντικαιαστήαατε ιάς άντιοι
IIειραιευς
Τηλ. :
41.025
^πραγματοποίησε λοιπόν, μίαν τών συμπατριωτών του και 8ζήτημά σας άπευθυνθήτε είς τούς Ι κ °νομικός έγχωρ(οος άγελά6ας
γεωπόνους τής νήσου.
ι
τοιαύτας μικτής άποδόιεως
θεωρητικήν κατασκευήν καθα- λων τών ναυτίλων διά τό έργον
ι ΚΕΑΣ.
ρώς πνευματικήν, δπερ έχει δι" τοΰτο δικαιοσύνης καί φωτός».

Η ΣΚΟΠΙΑ ΜΑΣ

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

ΤΑΞΙΔΙΩΝ

"ΠΑΝ,,
<J<50s Πανεπιαχτίβίου
65
Τηλ. 28.191
— 3δ

Γάμοι

Γεννήσεις

— Ά&ήναι
042

'Εμμανουήλ Τσαούσης Τμηματάρχης Τραπέζης—Δοϊράνη Σπύρου έτι'λεσαν τοϋς γάμους των
είς 'Αθήνας.
ΕύχόμεΘα βίον άνέφελον.
Έ μ μ . Ά . Τριφύλλης
Ιωάννης Στάθης γεωπόνος —
Βάσω 'Αγγελοπούλου, έτέλεσαν
τούς γάμους των είς 'Αθήνας.
Εύχόμε4α βίον άνέφελον.
Εί. Ί . Τ.
Εί. Ί . Κ.

Ή κ. 'Ελένη Γεωρ. Δευτερέβου Ετεκεν είς Τσικαλαρία δίδυμ α - ά ρ ρ ε ν καί Θήλυ.
ΕύχόμεΘα νά ζήσουν.
Έ μ μ . Ά . Τ.
Ή κ. Βασιλική Σταύρου Ταμβάκη έκ Μυλοποτάμου, £τεκεν
θήλυ είς τό γενικόν νοσοκομεϊον.
ΕύχόμεΘα νά ζήση.

Mi τι)ν ίναβξ.ν ΰεωρήσεως
διοβατηβίων δι' Αύσιρα
λίαν Ληό τρέχοντος Μαΐου,
Λποζαν&ήχε είς τό Πρα
κτορεϊον μας δι' έξαοφάλιοιν
ΰέσεων καί
τακτοποίησα τών σχετικών
διατυπώσεων.
Κά&ε έξυπηρέτησις,
δκδοσις διαβατηρίων,
πιατοποιηγ
τ ι κ ώ ν κλπ. γίνεται
δωρεά*·.
Διαϋέτομεν
ΰέαεις είς δλα τό Π,ΑΟΙΑ καί
ΑΕΡΟ
-'·
-•'* ·
ιχ'Δ,ΔΝΑ.
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

κων, όνομάσας αύτό 'Εμμανουήλ.
ΕύχόμεΘα νά τόν στεφάνωση.
Σ. Ί . Κ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ηχπτίσείς

"ΠΑΝ,,
Τμήμα τοΰ Αϋλέμονος.

Ό φωτογράφος κ. Έ μ μ , Φατσέας έκ Λειβαδίου, έβάπτισεν
είς Μυρτίδια τό άγοράκι τοϋ κ.
Γεωρ. Γλυτσοϋ έκ Φριλιγγιανί-

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΟΥΛΟΣ
καί Σια
Έμπορροράπτης
Κολοκοτρώνη 55—Πειραιεύς

ΚΥΘΗΡΑΤΚΟΣ
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ΗΓΕ'ΓΑΙ Φ ΙΛΟ ΠΑΤΡΙΔΩΝ

ΜΕΓΑΑΟΠΡΒΠΗΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΠΤΑΝΗΣΟΥ ΜΕΤΑ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Την 21ην Μαίου ετελέσθη
μετά πάσης επισημότητος ή εορτή της 97η; επετείου ενώσεως
της Επτανήσου μέ την "Ελλάδα εις τάς 'Ιονίους νήσους και
την πρωτεύουσαν, μέ την θερ·
μην συμπαράστασιν ολοκλήρου
του έθνους.
Τά δημιουργικά επτανησιακά
σωματεία 'Αθηνών—Πειραιώς
διοργάνο^σαν λαμπρον πανηγυρισμόν είς 'Αθήνας μέ τιμητικήν παρουσίαν των ά^χών και
μεγάλου τμήματος λαοΰ.
Την πρωΐαν ετελέσθη κατανυκτική Δοξολογία ε'ις τον ιερόν
ναόν 'Αγίας Ειρήνης, ακολούθως δέ οι πανηγυρισταΐ προσήλθοι' έν πομπϋ προηγουμέ
νων μαθητών και μαθητριών
της εν 'Αθήναις 'Ιονίου Σχολές μέ τά λάβαρα τών οωματείων και υπό τους ήχους της φι
λαρμονικής τοΰ Δήμου Ά θ η
ναίων και κατέθεσαν πολύτ'.μον
στέφανον είς τό μνημεΐον τοΰ
'Αγνώστου Στρατιώτου, έξ ονόματος δλων τών νήσων.
Κατά τάς εσπερινός ωρας εδόθη παρά τών 'Ιονίων σωματείων καλλιτεχΜκή εσπερΐς εϊς
τήν α'ίθου ιαν τοΰ φιλολογικού
συλλόγου «Παρνασσός» επιμε-

λώς προγραμματισθεΐσα.
Κατ' αυτήν άνεκρούσθη τό
ειιβατήριον τών Ριζοσπαστών,
Ιξεφωνήθησαν πανηγυρικοί καΐ
άπαγγελίαι και έξετελεσθησαν
δημοτικοί επτανησιακοί χοροί
εν οίς και οί κυθηραϊ^οι Ά η
Γιώργης καΐ διπλός προκαλέσαντες ενθου3ΐώδεις εκδηλώσεις.
Ώσαΰτως ελαβε μέρος καΐ επτανησιακή χορωδία Ή πανηγυρική ά άμνησις τοΰ ιστορικοί·
γεγονότος δικαιολογεί πλήρως
τήν χαρά ν τών 'Ελλήνων καί I
διαιτέρως τήν ύπερηφάνειαν τών
Επτανησίων, καθ'δσον σκληρά καί μακραίων εναλασσομένη
κατάκτησις, ουδέ κατ'ελάχιστον
εκαμψε τό υψηλό ν έθνικόν φρόνημα τών 'Ιονίων 'Ελλήνων,
χάρις εις τήν θερμήν πατριωτικήν φλόγα τοΰ οποίου, πλείστο
προσέφερον κατά τήν καταπλη
κτικώς ήοωΐκήν περίοδον της
'Εθνεγερσίας καί ουκ ό'νίγους
μάρτυρας είς τους διαφόρους ά
γώνας των κατά τών τυράννων.
Άλη&ώς, τό παράδειγμα ά·
ποφασισηκτϊς εθνικής σταθερό
τητος τών 'Ιονίων νήσοβν, θά
φωτίζη εσαεί τάς μέλλουσας γε·
\εάς.

ΕΠΙΣΗΜΟΙ ΤΟΥ Π. Σ. Ε. ΕΙΣ ΚΥΟΗΡΑ
"Αφίχθη είς Κύθηρα ό αρχη- δόξου 'Εκκλησίας είς τήν ίεράν
γό; τής Διεθνοΰς 'Υπηρεσίας μονήν Μυρτιδίων.
'Εκκλησιών διά τήν 'Ελλάδα κ,
Ωσαύτως αφίχθησαν οί κ. κ.
Μέτζλερ υπό τήν ιδιότητα του Πώλ Κάρλσον άνο>τατος δημοκαί ώ : συνδέσμου τοΰ Διεθνούς σιογράφος τοΰ II. Σ.Ε. καί Ζ.
Συμβουλίου "Εκκλησιών είς Γε-! Ντόναλντ πολιτικός μηχανικός
νεύην μετά τοΰ έν Κυθήροις αύτοΰ προς ύποβοήθησιν τοΰ
κλιμακίου τής 'Οργανώσεως υ- έργου Κόκσμα παραμείναντες
πό τον κ. Γεώρ. Κόκσμα, προς άρκετάς ήμέρας καί επισκεφθένέπιθεώρησιν τών τελεσθέντων τες τάς βελτιώσεις έκι διαφόέργων.
ρων γηπέδων καί γενικώς τά εν
ΙΙρός τον ΰψηλόν ξένον πά- προπαρασκευή, ή έν έκτελέσει
ρετέθη γεΰμα υπό τής "Ορθο- εργα.
ΒΡΑΒΕΙΟΝ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

01 πρόεδροι τών έν 'Αθήναις καί Πειραιεϊ Επτανησιακών σωματείων κατά φωτογραφίαν έκ τοΰ έορτασμοΰ της 'Επετείου 'Ενώσεως τών νήσων μέ τήν λοιπήν 'Ελλάδα, τήν 21 ην Μαΐου 1961.

Ή

Κατ' ευγενώς προκηρυχθέντο
διαγωνισμόν παρά τής 'Εθνικής
Τραπέζης τής 'Ελλάδος είς τούς
μαθητάς τής 6ης τάξεως τών γυμνασίων τής χώρας μέ θέμα τήν
^άποταμίευσιν^προεκρίθη εις τήν Δ
έκπαιδευτικήν περιφέρειαν Πειραιώς είς τήν όποίαν ύπάγονται 35
γυμνάσια, ή εκθεσις τυϋ μαθητού
'Αθαν. Τουμπακάρη (γυμνάσιον
Κυθήρων).
Κατόπιν τούτου ή 'Εθνική Τράπεζα άπένειμεν είς τόν άληθώς
Ικανόν μαθητήν τό προκηρυχθέν
βραβεϊον.

UVOIIPIOI
1*1 ήν λησμονείτε τάς
ε ι σ φ ο ρ ά ς σ»ς δ ι α μ£»ν
ο ύ γ χ ρ ο ' ο ν xat πολίτισμένη* ϋδρευσιν τ^ς
κοινότητος Λογοβετι·
α,νίκων. " Ο λ ο ι ο ί συμπ α ι τ ρ ι ώ τ α ε ας βοη&ήσωμεν α λ λ ή λ ο υ ς , έφ'
δσον μας βοηθοΰν^άνθρωπο& π ο ύ δέν είναι
Κ,υθήριοι, οΰτε " Ε λ λ η ν ε ς *ι£ν.

μ,πουλτόζα Κ ό κ σ μ χ ' ΛΙέτρ* συμπληρώσεως
Ή παρά της Γερμανικής Έκ-J
τοΰ ΛΙοοοκομείου
κλησίας δωρηθεΐσα πρό τίνος
"Αφίχθη είς τήν νήσον ό άείς τά Κύθηρα κατόπιν ένερ- νώτερος υπάλληλος τοΰ ύπουργειών τοΰ κ. Κόκσμα μπουλτό-' γείου υγιεινής αρχιτέκτων κ.
ζα, ήρχισεν ήδη τάς εργασίας 'Ορέστης Μάλτος, προς μελέ
της. 'Υπό τον καταρτισθέντα την τών δρων βελτιώσεως τοΰ'
όδηγόν κ. Δημοσθένην Τζανί- j νοσκομείου, κατόπιν σχετικής
δην έχρησιμοποιήθη Ιπ' ολίγον γνωματεύσεως τοΰ κ. Γ. Κόκείς Χώραν, κατόπιν δέ διά με·' σμα.
ρικούς ΐδιώτα; εις τό Καψάλι.'
Προβλέπεται λίαν σοβαρά έρ0 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΚΣΜΑ
ΚΥΘΗΡΑΪΚΑΙ ΦΥΙΙΟΓΝΟΜΙΑΙ
Έγένοντο βελτιώσεις δρόμων,! γασία μέ τήν έ'μπρακτον συμΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
διαμορφώσεις
γαιών,
κατα-' παράστασιν τοΰ Κράτους, τών
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
σκευαί ταρατσών κλπ. μέ πλή-j Κυθηρίων εσωτερικοί —εξωτε- τολής» εκδ. 1944, Ιξ-αίρει τήν
ρως ίκανοποιητικήν άπόδοσιν, ρικοΰ καί Χριστιανικών— Φι- Οίκογενειαχήν δρασιν τών Κλά(Συνέχεια 1< της 1ης σελίδ(ς)
πραγμα τό όποιον εμπράκτως' λανθρωπικών παραγόντων,
δων (πατρός καί υίοΰ) «είς τήν κτήται οί 'ίδιοι ή οί κολήγοι των,
Τ ά oocvti ε ρ γ *
Τ ά φρέχτχ
αποδεικνύει τήν μεγάλην καί
έπιστήμην μαζύ καί τά γράμμα- δένδρα άνάλογα πρός τήν σύ"Ηρχισεν ή άνακαίνισι; της πολλαπλήν χρησιμότητα τοΰ μέΏ ς γνωστόν είς τάς περιο
τα, δσον καί εις τόν σεβασμόν στασιν τοΰ έδάφους, δηλ. δπου
ΕΙΛΟΠΟΙΗΣΙΣ
νά φυτευθοΰν οπωροσου
τούτου
άνακαινίσεως
τοΰ
χάς Κοντολιανίκων καί Ποτα- όδοΰ Κοντολιανίκων—'Αγ. 'Ηπρός τά πάτρια», ππραθέτων τό δύνανται
φόρα δένδρα, έληές, άγυγδαλιές.
!
μού ήρχισεν από τίνος ή διόρυ· λία καί θά συμπληρωθή προσε- νησιοΰ μας. Ό ς πληροφορούέξή:
χαρακτηριστικόν
:
«Είς
τό
Είς τραχύ Ιδαφος νά φυτευθοΰν
ΠαρακαλοΟμεν τους υπογράξις φρεάτων διά τήν ΰδρευσιν χώς. ΕΙς τήν έπισκενήν της ό- μεθα προσεχώς θέλει χρησιμο- φοντας προσφοράν προσωπικής 20όν φύλλον τοΰ Α' έτους τής πεΰκα, κυπαρίσσια, χαρουπιές.
τών εν λόγω κοινοτήτων. ΑΙ έρ- Μητάτων—Βιαραδίκων χρησι- ποίηση μεταξύ τών άλλων καί έργασίας είς τά ΕργαΚόκσμα είς έφηιιερίδος Άμαλθεία; (5]12| ΟΙ διαμένοντες είς 'Αθήνας—ΠειI δι° επισκευήν καί έπέκτασιν τών Κύθηρα κατά τόν προσεχή Αΰ- 1838) αναγράφεται δτι κατά τήν ραιά κλπ. ή τό έξωτερικόν καί
γασίαι συνεχίζονται υπό τήν έ· μοποιείται κομπρεσέρ.
γουστον ώς καί τούς έπιθυμούν- 1
Ιχουν άτομικήν ή ίδανικήν ίδιοπίβλεψιν τοΰ κ. Κόκσμα, εν συ"Ηρχισεν ή άνικαίνισις τοΰ αθλητικών γηπέδων Ποταμού τας νά προσφέρουν νέαν τοιαύ- ιδίαν Ικ^ίνην εβδομάδα δ μέν κτησίαν άς εξουσιοδοτήσουν τούς
καί
Μυλοποτάμου.
νεργασία μετά κρατικών υπαλ- άπομένοντος μικροΰ τμήματος
την.δπως διέρχονται έκ τής Κυνέος ιατροφιλόσοφος—λέξις πα είς Κύθηρα διαμένοντας συγγεθηραϊκής Λέσχης(Πανεπιστημίλήλων επί νέων σχεδίων.
ραστατική διά τήν έποχήν—Γα- νείς των ή άλλα πρόσωπα νά
της κεντρικής όδοΰ είς °.Λρωου 65) καί λαμβάνουν πληροπαραστάσεις
ληνός Κλάδος έδίδοξεν άνατο- πράξουν τό αύτό.
Ιΐροσεχώς θέλει άφιχθή κρα- νιάδικα. Εις τό πρόγμραμμα
φορίας έπί ταϋ σχετικού προΕίς τό προηγούμενον άρθρον
τ
ο
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μίαν, δ δέ σοφός καί φιλόμουτικός ΰδρολόγος διά πρόσθετον περιλαμβάνεται και ή αναγκαία
γράμματος.
του ό κ. Γ. Κόκσμα δημοσιευθέν
σος
πατήρ
του
παρέδωσε
φιλοάπομάκρυνσις
σωρών
ερειπίων.
Κ
υ
θ
ή
ρ
ω
ν
έξέτασιν ολοκλήρου της νήσου.
είς τό ύπ' άριθ. 50 φύλλον τής
01 έντεταλμένοι
σοφίαν, τό δέ μαθημα έληξε μέ 30)4)61 τοΰ Κυθηραϊκοΰ Τύπου»
Πρωτοβουλία τοΰ είς Γέρμαμίαν εύχετήριον πρός τόν "Υψι· άναφέρεται είς τό τί έπετελέοθη
Μέτρα βελτιώσεως
νίαν άρτ·ως μετεκπαιδευθέλτος
Ή 'Αγροτική Τράπεζα χορηΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
στον εύχήν δλου τοΰ ακροατή κατά τό πρώτον Ιτος τής παραχ τ η /ών
γεί είς τάς Καταθέσεις Ταμικαθηγτιτοΰ τής γυμναστικής εις
μονής του είς Κύθηρα. Μετριο'Αθήναι τή 27 δ 61 ρίου» Καί προσθέτει (ό Μ>χ. φρόνως λέγει είς τοΰτο δτι δέν
Κατόπιν ενεργειών τοΰ κ. ευτηρίου τό μεγαλύτερον έπι- τό γυμνάσιον Κυθήρων κ. "Α
Αργυρόπουλος):
«Ποίον
σύμέγινε σχεδόν τίποτε. Ή μ ε ΐ ς δμως
Γεωρ. Κόκσμα 'Αμερικανοί δω- τόκιον έξ δλων τών Τραπεζών, θαν. Ά λ τ ά ι η , ήρχισεν από τοΰ
Εφημερίδα
ήτοι 4, 3)4ο]ο.
πλεγμα Εθνικών χαρισμάτων». γνωρίζομεν δτι είς τό Ετος τοΰτο
ρηταί προσέφεραν χρήματα διά
παρελθόντος "Οκτωβρίου άπο·
«Κυθηραϊώς Τΰπο.»
Εγιναν πολλά.
τήν άγοράν τριών καθαρόαιμων
ταμίευσις μεταξύ τών μαθητών
"Ορα πρός τούτοις: Σόλωνος
Ό κ. Κόκσμα οΰτε έγεννήθη
Ποταμόν Κυθήρων
ταύρων Ιλβετικοϋ τύπου Brown, 'Από 1 Μαρτίου 1961 έμειώ- ανωτέρων τάξεων τοΰ εκπαιδευΒέρα «Οί "Ελληνες Ιατροί τής ά λ λ ' ούτε έγνώριζε προγενέστερα
προς βελτίωσιν τών κυθηραϊκής θησαν τά έπιτόκια δι' δλας τηρίου (5 καί 6) προς έξοικοείς
«Μικρασιατικά τό Τσιρίγο.
Γενική συνέλευσις ΕΔΙΕΤΕ Σμύρνης
χορηγήσεις τής 'Αγροτικής
Διά της προσγενομένης είς
φυλής αγελάδων. Έ ν συνεχεία τάς
νόμησιν
χρημάτων
διά
μίαν
έκΧρονικά»
έτους
1939.
σελ. 320
όρίσθη
προσεχή
ΙΙέμιτην
όκτώ
Τραπέζης, ώς καί ό τόκος ύπολλούς άπό ήμάς τιμής νά θέση
τό ΰπουργεΐον Γεωργίας ειδο- περημερίας. Ό μειωμένος δέ δρομήν εις Πελοπόννησον.
Ίοινίου κοί ώραν 11 π. μ. αΐ ε τ. 'Αθανασίου Χατζηδήμου» ύπ' δψιν μας τό πλήρες πρόγραμποίησε τον κ. Κόκσμα δτι τά τόκος υπερημερίας 9ο]ο θά ίθσυσαν Έλληνοαιιερικανικοΰ 'Ε- Β.βλία τής Σμύρνης «είς Μι- μα τών ύπό κατασκευήν είς δλο
'Αλλά
τά
συγκεντρωθέντα
πολύτιμα ζώα έξευρέθησαν εις σχύση καί διά τοΟς παλαιούς χρήματα ήσαν ολίγα, οπότε ό πιμορφωτικού "Ινσιιτοΰτου, Γι- κρασιατικά
Χοονικά»
έτους τό νησί μας 6ργων, ώς έπίσης
οί όποιοι θά έξοτήν σειράν καί τόν ρυθμόν τούβόρειον Ελλάδα καί δτι αρμό- όφειλέτας,
φλήσουν έντός τοΰ 1961.
προοδευτικός γυμνασιάρχης κ. άν Σμάτς 1δ παραπλεύρως κι 1948, σ-λ. 49, 53. 'Αναστασίου των μέ πλήρεις μελέτας, σχέδια
διος υπάλληλος θέλει επίβλεψη
Θ.
Στρατηγού
«Κυθηραϊκή
Πανηματογράφου
«Πάλλας»
μέ
|Δηιι, Πουλόπουλος ερριψε τήν
κ.λ.π. τρόπους ένεργείας διά τήν
τήν μεταφοράν των εις Κύροικία Σμύρνης» είς Κυθηραϊ- πραγματοποίησιν τούτων, εϊμεθα
ίδέαν διενεργείας θεατρικών πα- θέμα :
θηρα.
'Ενεργούνται ύπό τής 'Αγρο1) "Εγκρισις Κατασταπκοΰ, κήν Έπιθεώρησιν Σπύριυ Σιά- είς θέσιν νά βροντοφωνήσωμεν
ραστάσεων προς έξεύρεσιν τοΰ
δτι είς τό έτος τοΰτο Εγιναν
Μία τών δυσκολιών συνίστα- τικής Τραπέζης άσφαλίσεις έ- αναγκαίου ποσοΰ, γενομένην δε- 2) λογοδοσία διοικήσεως, 3) εκ θη, έτους 1923, σελ. 379.
πολλά.
πί τών άγροτικών προϊόντων
το καί εις διέλευσιν έκ καταλ- καί τοΰ γεωργοκτηνοτροφικοϋ κτήν ενθουσιωδώς.
λογή νέου Διοικητικοΰ Συμβου
Θ ΙΩ. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ
Πρωταρχικά Εργα: "Υδρευσις,
λήλου όδοΰ, δεδομένου δτι είς κεφαλαίου τών άγροτών κατά
Κατόπιν σχετικής προετοιμα- λ·'ου, 4) Δ άφιροι ανακοινώσεις.
άρδευσις, δενδροφύτευσις, συγτήν περιοχήν 'Αθηνών υπάρχει τ ώ ν κ ι ν δ ύ ν ω ν χ α λ ά ζ η ς , π α γ ε
Συνίλευσιν παραστή καί δμι·
κοινωνία, (περιλαμβανομένης καί
σίας καί δοκιμών δμιλος μαί)η« I I ώ ς νά γ ί ν η ς
τοϋ, β ν η σ ι μ ό τ η τ ο ς μ - γ ά λ ω ν
τής έναερίου χάριν τής όποίας
επιδημία ζώων.
τών
προέβη
είς
λίαν
επιτυχείς
λή<ιη
υφυπουργός
κ.
Τριαντα£ν»ς χ χ Χ ό ς ψ * ρ α ς
ζ ώ ω ν , α τ υ χ η μ ά τ ω ν εργασίας,
κατήρτισεν
όλόκληρον
σχέδιον
θεατρικάς παραστάσεις έν Χώ· φυλλαχος.
Κατόπιν δμως δραστήριων έ
πυρός, μεταφ ρ ΰ ν .
κατασκευής
άεροδρομίου,)
Μόλις έκυκλοφόρησε τό βιβλίον: γία, κτηνοτροφία, τουρισμόςγεωρρα καί ΙΙοταμώ μέ τό πεντάΠρόεδρος Χρήστος Γραμμανεργειών τοΰ γεωπόνου κ. Ί
καί
'Επίσης
άσφαλίζονται
τά
«Πώς νά γίνης ένας καλός ψα- άλλα. Νά ή σειρά τών προγραμαωάν. Θεοχαροποΰλου, παρεκάμ- Χώματα αλιευτικών καί σ π ο γ - πρακτον έργον τοΰ Γεωρ. Θεο- τί^η; βουλευτής Ααρίσσης °Αν- ράς»
τοΰ κ. Θεοδώρου Ν.Μαρσέλ- τισθέντων έργων τά όποια ήρχιτοκά «Τό γεφΰρι τής "Αρτας» τιπρόεδρος Β. ΓΙανοΰσης βου λου. Θησαυρός ήλεγμένων γνώσεφ θ η τό εμπόδιο ν τοΰτ > έφθα , γ α > ι ε υ τ ι κ ώ ν σκαφών.
σαν ήδη έκτελούμενα, Αύτός εΤκαί μέ πΐι^ανότητας έπαναλή λευτής Κορίνθου Ταιιίας Π. Ξε ων γιά κάθε τι πού άφορα τόν ναι
σαν δέ ασφαλώς είς τήν νήσον,
ό άπολογισμός τής δράσεως
θαλάσσιον
πλοΰτον
σέ
320
σελίδυο ταΰοοι (αναμένεται καί τρί- Λ ϊ έ ο ν « ε τ ρ ε λ α ι ο κ ί ν η τ ο ν ψεώς των, κατόπιν σχετικής έ- νοδοχειάδης βουλευιής Αέοβου
τοΰ ύπό τόν κ, Γ. Κόκσμα Κλιμαδες
καί
μέ
Ισάριθμες
περίπου
εικίου τοΰ Παγκοσμίου Συμβουλίου
τος) οί όποιοι παρεδόθησαν είς
κόνες δλων τών ψαριών καί έρ- 'Εκκλησιών,
Ή θαλασοία συγκοινωνία μας θυμίας τοΰ κοινοΰ.
άγρότας καί τελοΰν υπό τον ε- έπλουτίτθη εσχάτως μέ τό καιγαλείων
τοΰ
ψαρέματος.
"Η έν Ποταμώ δοθείσα πα
Ο ΚΡΙΚΟΣ
Έ ά ν δλοι
βοηθήσωμεν τήν
λεγχον τοΰ κ. Κόκσμα καί τής νουργές πετρελαιοκίνητον ίστιο- ράστασις ύ,τήρξεν ή πρώτη από
Τεχνική ύπόδειξις μέ ύποδειπροσπώθειαν αύτήν τοΰ Παγκοάναλαμβάνει, ύπό ευνοϊκούς
γματικές
άλιευτικές
έκδρομές
διά
Γεωργικής 'Υπηρεσίας.
φόρον «"Αγιος Δημήτριος» τών 20ετίας τοιαύτη παρά μαθητών δρους. τήν εϊσπραξιν τών έν τήν έκμάθησιν καί έπιτυχή έξά- σμίου Συμβουλίου
'Εκκλησιών
Ό κ. Κόκσμα καταρτίζει σχέ- συμπολιτών κ. κ. Έ μ μ . Βέζου τοΰ Ιδρύματος.
'Αθήναις καί Πειραιεϊ Συλλόσκησιν τοΰ έρασιτεχνικοΰ ψαρέ- καί μέ τήν συμπαράστασιν τοΰ
έντός όλίγων έτών άδιον προσθέτου εισαγωγής ταύ- καί Γεωρ. Ξηνταράκου καί υίοΰ.
Αί λαμπραί αύται εκδηλώσεις γων τή-~ γενετείρας, τών έπαγ- ματος. Λεπτομερής περιγραφή τών Κράτους,
γελματικών,
φιλανθρωπικών,
σχετικών μέ τό έπαγγελματικόν σφυιλώς τό Τσιρίγο θά είναι ίρων.
ειχον
μεταξύ
άλλων
καί
τά
εΕίς τό πλεονέκτημα τοΰτο
έπιστημονικών, άθλητικών καί
καί ύποβρύχιον ψάρεμα. Πίνακα νας ιδεώδης τόπος καί διά τούς
προστιθεμένη καί ή γνωστή κα- 1 ξής εύεργετικά αποτελέσματα. έκδρομικών Σωματείων, τών τής κοινής καί έπιστημονικής όνο- μονίμους κατοίκους, άλλά καί
Χ α δενδρύλεα
Ιον. Ύπεβοήθησαν τούς μα- "Εφημερίδων καί Περιοδικών, ματολογίας τών ψαριών καί τών ώς τόπος παραθερισμού καί νά
λωσύνη καί ευγένεια τών πλοιοΜυρτιδίων
τό νησί μας ώς Ενα
θητάς
δπως αποβάλουν βαθμι- ώς καί τών εισφορών Συλλό- διαφορών έκδηλώσεων καί φαινο- διαφημίζομεν
κτητών, δημιουργεί ασφαλή έγάπό τά καλλίτερα κέντρα τουΎ π ό τήν διεΰθυνσιν τοΰ δα- γΰησιν άρτιας εξυπηρετήσεως αίως τόν άτομικισμόν πού τούς γων Γονέων, τών 'Εξωραϊστι- μένων τής ζωής των.
ρισμοΰ.
κών Σωματείων, τών εισφοσονόμου κ. Ί ω ά ν . Ζερλεντέ καί τών Κυθηραϊκών συμφερόντων άπεμάκρυνε μεταξύ των.
Τιμάται δραχ. 70. —'Αποστέλρών τών έν 'Αθήναις καί ΠειΚαί θά βοηθήσωμεν.
λεται καί έπί άντικαταβολή δρχ,
μέ τήν έπίβλεψιν τοΰ κ. Γ. είς τόν έν λόγω τομέα.
| 2ον. Άπέδειξεν δτι υπάρχει ραιεϊ έγκατεστημένων ύπέρ 80
'Αργήσαμε. Πότέ δμως δέν
παρά
τοΰ
συγγραφέως
όδός
Κόκσμα, συνεχίζεται Ιντατική
αρκετή πνευματική ζωντάνια τών κατά τόπους φιλαρμονι- • Δρυάδων 3 (πάροδος Καλλιδρο- είναι άργά.
κών
τής
γενετείρας
των,
τών
1
εργασία προς άνάπτυξιν τοΰ εξ
εις τήν νήσον μας, ίσχυρόν έ- έράνων ύπέρ άνεγέροεως 'Η- μίου 36) Αθήναι—Τηλ. 615.927. ΕΜΜ. Σ. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Κους Κους
ύπερεκατόν χιλιάδων δενδρυλίποικοδομητικόν στοιχεϊον τον ρώων, ή ύπέρ άλλων κοινωφεΣΥΝΔΡΟΜΗΤΑΣ
ων φυτωρίου τής μονής Μυρτιλών τοπικών σκοπών, τών διμέλλοντος.
ΚΑΡΛΒΑΣ
Χ Ω Ρ Α
δάκτρων, ένοικίων καί τών πάδίων, διά μεταφύτευσιν εν καιΤήν εΐσπραξιν τών συνδροΚαί ί5ον. Τά παιδιά τοΰ γυ- σης φύσεως όφειλώ/ πρός ΙαΚαφενείο*
μών άνεθέσαμεν είς 'Αθήνας
KevTQindv
Καφενιϊον
ρώ είς όλόκληρον τήν νήσον.
μνασίου απέκτησαν νέας καί τρούς, έπαγγελματιας κλπ, 'ΑΠειραιά είς τόν Ό ρ γ α ν ι ·
«ΓΟ ΚΕΝΤΡΟΝ»
Μεγαλεπήβολον έ'ργον άνα- καί
ΙΩΑΝ. ΣΟΥ ΓΙ ΑΝ Η
καλυτέρας ιδέας καί έκέρδισαν κόμη έξυπηρετεϊ καί Συγγρασμόν Οικονομικής Λιαχε ρίΒασιλείου
Κ.
Άρσενάκη
καινίσεως τής πτωχής μας πα- οεως « ό Κ ρ ί κ ο ς » ό δ ό ς ' . κ α - μέ τήν έργασίαν των μίαν εκ- φείς βιβλίων.
Ka&ae ιότης — έξυπηβέτησις
"Ολα χά ιΐίη
καφενείου
δημίας 98 τηλ. 622-094 καί πα
τρίδος,
τούς
παρείχε
Ο 'Οργανισμός Οικονομιπ ού
ΙΙλήρης
περιποίησις &KQa
ρακαλοϋμεν δπως διευκολύνη- δρομή ν
τήν εύκαιρίαν νά γνωρίσουν ξέ- κής Διαχειρίσεως « Ο h p l
Α,ί γ υ μ ν α σ ι α κ α ΐ
τε μετά προθυμίας τόν είσπράΚ
Ο
Ι
»
,
τοΰ
όποιου
Διευθυντής
κτορα, δεδομένου δτι αϊ δανους τόπους, νά πλουτίσουν ά- είναι ό τ. 'Ανώτερος Λειτουρέπδείξει;
πάναι κινήσεως καί αϊ άπο- I κόμη περισσότερον τάς γνώσεις
γός τής 'Εθνικής Τραπέζης κ.
Ώ ς πληροφορούμεθα αί α- στάσεις είναι μεγάλοι καί
Κ ο ν . Ά π ο σ τ ο λ ό π ο υ λ ο ς , είθλητικοί επιδείξεις έν Χώρα πρό παντός τά παιδιά, ώς έπί των καί νά ψυχαγωγηθούν αρ- ναι
αύτό πού 6λειπεν είς τήν
κατά τήν 21ην Μαΐου, ειχον τό πλείστον, σπουδάζουν καί κετά.
χώραν μας. Γραφεία : όδός 'Αδέν διαθέτουν πολύν χρόνον
Νέαι αογΛΐνηπκ«\ προαφοραΐ προαωΔιά τούς ανωτέρω λόγους α- κ α δ η μ ί α ς 98, Ν έ ο » Μ έ γ α ρ ο ν ,
καί εφέτος άξιοσημείωτον έπι- διά νά έπανέρχωνται.
τηλ.
622.094,
Αθήναι
ξίζει
κάθε
έπαινος
προς
πάντας
τυχίαν υπό τήν διεΰθυνσιν λαμ·
πικής έργασίας προς τ ό ν κ. Γεώρ. Κ©κ·
τούς συντελέσαντας είς τάς ωπροΰ καθηγητοΰ τής γυμναστισμα ύπέρ της νήσου μας παρ' ε π ι φ α ν ώ ν
ραίας αύτάς έκδηλώσεις, πού ε- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
κής κ. "Αθαν. Άλτάνη.
Υπεύθυνος Τυπογραφείου
πιτυγχάνουν τήν πνευματικήν
Ζαχαρώδη προϊόντα
Κυθηρίων και ξένων.
ΚΙΜΩΝ ΚΕΣΣΑΝΙΩΤΗΣ
Βαφεία ΣτεγνοκαΘαριστήρια
καί καλλιτεχνικήν άνάπτυξιν
Ξηροί καρποί
Βατσαξή 9 — (Πλατ. Βάθης)
ΚΟΣΜΑ ΣΑΜΙΟΥ
Λ ε π τ β μ έ ρ ε ι α ι είς τ ό έ π ό μ ε ν β ν φ ΰ λ λ ο ν .
καί τόν έκπολιτισμόν τοΰ νη- Λυκούργου 4 (Κεντρική Α γ ο ρ ά )
Άθηνας 69—Καλλιθέα
'Αθήναι
σιοΰ μας έν γένει.
Τηλ. 961.018
Πειραιεύς

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΩΡΑ

