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Η ΚΥΘΗ ΡΑΪΚΗ

ΑΙ Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ
Ε\ζ το μέτρον της διοργανώ- Ι
σεω$ διαλέξεων, τό ¿ποίον από !
του παρελθόντος μηνός ηρχι- \
σαν νά εφαρμόζουν τα δύο Κυθηραϊχά σωματεία των ' Α θ η ν ώ ν , διείδομεν μεγάλην σκοπιμότητα και δια τούτο τό περιεβάλλαμεν με όλην την δυνατή ν στοργήν. ' Α λ λ ά και οΐ
συμπολιται δια της αθρόας
προσελεύσεως των εις τάς δύο
γενομένας διαλέξεις έδειξαν
ότι έχουν την Ιδίαν άντίληφιν. Έπειδη όμως δεν έλειψαν
καΐ δια τό μέτρον αυτό αι μ ε μ ψιμοιρία!, θεωρούμεν σκόπιμ ο ν νά εΐπωμεν από της στήλης αύτης μερικά πράγματα,
τά όποια θα χρησιμεύσουν Ι σως εις τους μεμψίμοιρους.
" Α ς άναφέρωμεν όμως πρότερον μερικάς από τάς μεμψιμοιρίας. «Τί με ενδιαφέρει εμένα ό Χ έ ρ ν ; » . «Αυτά πού είπε ό Δεσπότης τά ξέρω κ'έγώ».
«Πρέπει τό θέμα των διαλέξεων αύτών νά είναι κυθηρ«»κόν κλπ.
" Ο λ α αύτά είναι σωστά, κανέν όμως απ' αύτά δεν πρέπει
ν ά λέγεται. Είναι σωστόν τό
ότι τον Α η τον Β δέν τον
ενδιαφέρει ό Χ έ ρ ν , δέν είναι
όμως δυνατόν τό θέμα μιας
διαλέςεως νά είναι ένδιαφέρον
δι' όλους τους Κυθηρίους. Δ ι '
όσους ή λογοτεχνία είναι άργοσχολία, η διάλεξις περί του
Χ έ ρ ν δέν είναι ^δυνατόν βεβαίως παρά ν ά είναι άργοσχολία και αύτη. Δ ι ' εν άκροατήριον, όπως τό κυθηραικόν των
' Α θ η ν ώ ν , δέν είναι όχι εΰκολον, αλλ' ούτε κάν δυνατόν
ν ά εύρεθούν θέματα ενδιαφέροντα όλους τού; άκροατάς.
Ά κ ρ ο α τ ή ρ ι ο ν , τό όποιον αποτελείται από έμπόρους, Ιατρούς, έρ γάτας, δικηγόρους,
είναι αρκετά δύσκολον άκροΙ ο ν ί ο υ κωδικός θά είναι έντελώς ανιαρά δι' όλους τους άλλους, ένω διά τους δικηγόρους
θά έίναι'έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα. Ή διάλεξις δέν είναι
κινηματογράφος, είς τόν όποιον παίζονται έργα απευθυνόμενα εις πάντας, καίτοι καΐ έ δώ θά ηδύνατο ν ά σημειωθώ
ότι ούτε δΓ όλους είναι εύχάριστος ό κινηματογράφος, ούτε όλα τά έργα του κινηματογράφου αρέσουν είς όλους.
Ούτε είναι κάν εύκολον αι
διαλέξεις ν ά έχουν θέματα κυθηραΐκάς ύποθέσεις. Μία διάλεξις π.χ. περι της γεωλογικής
Ιστορίας της νήσου δέν είναι
εύκολον ν ά γίνη, διότι δέν ύπάρχει Κυθήριος αρμόδιος δια
τούτο. Ούτε πρέπει ν ά περιμένουν οΐ μεμψίμοιροι ότι, αν
κληθή κάποιος ξένος γεωλόγος
και κάμΓ| την διάλεξιν αυτήν,·
θά φύγουν απ' αύτήν ικανοποιημένοι, όπως θά έφευγαν
από ένα κινηματογράφον. Ειδοποιούμε ν τούς τοιούτους ά κροατάς ότι μία τοιαύτη διάλεξις δέν είναι καθόλου διασκεδαστική! Τ ά έπιεικέστερα
πράγματα τά όποια θά άκούουν έπΐ μίαν ώραν θά είναι
πλειόκαινος, όλιγόκαινος, μειόκαινος, ήωκαινος, παλαιοηώκαινος.
Δ έ ν θέλομεν ν ά είπωμεν ό τι είναι αδύνατον ν ά εύρεθούν
θέματα ενδιαφέροντα και έπαγωγά διά ποικιλόμορφον ά κροατήριον. Τ ό θέμα όμως δέν
είναι ό μοναδικός παράγων
μιας διαλέξεως. Τό θέμα χρειάζεται όμιλητήν. Αύτός δε είναι ό λόγος, διά τόν όποιον
δέν είναι εύκολον είς τούς οργανωτάς των διαλέξεων ν ά ο ρίζουν τα θέματα, όποτε πράγματι θά ητο δυνατόν τά θέματα ν ά είναι επαγωγά διά τό
κυθηραικόν άκρωατήριον των
'Αθηνών.
Διότι όταν οί όργανωταί θά
ώριζαν ως θέμα μιας διαλέξεως
τήν λαογραφία ν της νήσου,
θά έπρεπε ν ά καλέσουν από
τά Κύθηρα τόν κ. Σ τ ά θ η ν , ό
όποιος μόνος έχει άσχοληθή
είς τοιαύτας μελέτας. " Ο τ α ν

δε θά άπετείνοντο εις ένα 1ατρόν ή δικηγόρον και θά τού
άνέθετον νά όμιλήση περι της
σχέσεως της νήσου προς τούς
Φοίνικας, εάν τό θέμα τούτο
θά έκρίνετο ως έπαγωγόν, θά
έλάμβανον την άπάντησιν ότι
δέν είναι δυνατόν κάνεις νά
άφήσρ τάς ύποθέσεις τών πελατών του, η τούς ασθενείς του
και ν ά άφοσιωθη είς την μελέτη ν τών ανατολικών λαών, ή
όποία άλλωστε θά άπήτει ολόκληρα έτη*
Ούτε πρέπει ν ά θεωρήται εύκολον ότι είναι δυνατόν ν ά
οργανωθούν διαλέξεις μέ θέματα άπλα, όπως είναι π. χ. ή
Ιστορία της νήσου. Διότι δέν
είναι δυνατόν ν ά ευρέθη διανοούμενος, ό οποίος θά δεχθή
νά παρουσιασθώ ένώπ.ον άλλων έστω και 2 — 3 διανοουμένων και νά όμιλη περι πραγμάτων γνωστών καί κο.νοτυπικών. Διότι ή διάλεξις δέν είναι μάθημα, μέ την έννοιαν
τού μαθήματος τού σχολείου ή
τού μαθήματος διά παρηλίκους
άγραμμάτους.
Ή διάλεξις είναι «κάτι διάφορον. Τ η ν χαρακτηρίζει τό
νέον, ή άποκάλυψις, ή προσωπική έρευνα και άντίληψις Χ « )
παρατήρησις τού ομιλητού, ό πως ήτο ή διάλεξις τού κ . Σ τ ά η .
Ί σ ω ς όμως είς τά ανωτέρω
θά μάς άπαντήσςι κάνεις ότι,
εν τοιαύτη περιπτώσει, δέν είναι πρακτική κα\ σκόπιμος ή
διοργάνωσις διαλέξεων.Οά ά ν τιτάξωμεν ότι διά τών διαλέξεων αύτών καλλιεργείται ό
σύνδεσμος τών έν 'Αθήναις
Κυθηρίων, ότι διά τών διαλέξεων αύτών έρχονται εις πνευματικήν έπικοινωνίαν οί Κυθήριοι μεταξύ των, ότι γνωρίζουν τούς διανοουμένους των.
" Α ν δέ αϊ διαλέξεις αύταί γίν ί ν ν « γ ^ ρ ή είς μελέτας χνΛ
έρεύνας επί της Ιστορίας, της
φύσεως καΐ τών κατοίκων της
νήσου, ή ωφέλεια θά είναι μ ε γίστη» ανυπολόγιστος. Πρέπει
όμως ν ά μάθουν, όσοι δέν τό
γνωρίζουν ότι ή διάλεξις δέν
έχει τα θέλγητρα τού κινηματογραφικού έργου.
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κ. Δ-ΑΡΩΝΗ
Ό τμηματάρχης τής Εθνικής
Τραπέζης κ. Δημήτριος Ά ρ ώ ν η ς ,
μας αποστέλα τήν ακόλουΟον επιστολή ν.
Κύριε Διευθνντά,
Ίκανοποιών τήν επιΟνμίαν σας,
δπως σας ανακοινώσω, τα τελευταίως λαβόντα χώραν δια τήν εγκατάστασιν του τηλρφώνου τής Μονής
Μυρτιδίων, σας καθιστώ γνωστά,
δσα, λογοδοτών Ικ καθήκοντος, ε
γραψα προσφάτθ)ς προς τους έμπιστευί)ένιας μοι προ Ινός και ημίσεως ειους περίπου, διά του Ικ
Μυλοποτάμου Κυθήρων και Ιν
South-Bend Indiana διαμένοντος
κ. Σπορ. Γ. Στρατηγού, το έξ έράνα«ν διαφόρων συμπολιτών συλλέγε ν τγοο - το Πιο ποσόν τών 300
Is»I Ιλλ'ίίΜΙΟν.

Ό θ . Λογοθέτης, διετέλεσεν έπί
μακρόν στρατιωτικός ιατρός καί διεχρίθη ώς τοιούτος επανειλημμένως
καί δή κατά τόν άτυχή πόλεμον τού
1897, 5τε έδειξεν αύτοθυσίαν καί αύταπάρνησιν κινήσας τήν προσοχήν
τού 'Αρχιστρατήγου Διαδόχου, ό όποιος είς τήν έκθεσίν του έγραψεν
δτι ό Λογοθέτης έτίμησε τό ύγειονομικόν σώμα.
Ό θ . Λογοθέτης έγεννήθη τό
1852. Έφοίτησεν είς τό Ελληνικά
σχολεϊον τής Χώρας, τάς δέ γυμνασιακάς του σπουδάς έκαμεν είς τάς
'Αθήνας. Τό δίπλωμα τού ίατροΟ τό
έλαβεν άπό τό Πανεπιστήμιον τό
1876, εύθύς δ' άμέσως κατετάχθη
ώς άνθυπίατρος είς τόν στρατόν. Τό
1903 εστάλη ώς υπότροφος του
Κράτους είς τήν Εύρώπην. Ά π ο
στρατευθείς μέ τόν βαθμόν του έπ:άτρου, άνεκλήθη είς τάς τάξεις τού
στρατού τό 1912 υπηρετήσας καθ'
(fr·
δλην τήν διάρκειαν τών δύο Βαλκανικών πολέμων ώς άρχίατρος τού
Φρουραρχείου 'Αθηνών.
Ό θ . Λογοθέτης άνεμίχθη καί
είς τήν πολιτική ν, άπό τήν έποίαν
άπομακρυνθείς πρός καιρόν έπανήλθε θέσας υποψηφιότητα κατά τάς
Τελευταία στήν ί'ορυ^η τών νο- τελευταίας βουλευτικάς έκλογάς.
σοκομείων γίνεται μια ανορθογραΌ θ . Λογοθέτης υπήρξεν άριστος
φία. Τά νοσοκομεία είνε φιλανθρω- έπιστήμων, άλλά καί άνθρωπος υπέπικά ίορύματα. Γίνονται γιά τούς ροχος, είς τόν όποιον ή καλωσύνη
φτωχούς. Οί έκτελεσταί δμω; των καί ό άλτρουϊσμός άπετέλουν τό κυέκώυμιύν/ τών οιαφόρων φιλάνθρω- ρ ιώτερον μέρος τής ψυχοσυνθέσεώς
πων, πού δίδουν τά λεφτά τους γιά του. 'ί»2ς Κυθήριος δέ ήτο κυριολενά εξυπηρετήσουν τό φτωχόκοσμο, έ- κτικώς πολύτιμος.
κάμανε τήν ακόλουθη σκέψη. ΕίπαΚαί κατά τήν ύπηρεσίαν του είς
νε μή τό voö τους : «Κάνομε νοσο- τόν στρατόν οί Κυθήριοι καί έκτός
κομείο. ΙΙάει καλά. Μά υπάρχουν αυτής έν τ-£ ξένη είς τό πρόσωπον
καΐ ίδιωτικέ; κλινικές. Κάθε Ινας τού Η. Λογοθέτη είχον πολύτιμον
άρρωστος, πού εχει τόν τρόπο τ&υ, βοηθόν καί άντιλήπτορα. Ουδέποτε
δέ Ηά ρθγ) στό νοσοκομείο μας, αν είς ούδένα Κυθήριον ήρνήθη είτε
το νοσοκομειό μας δέν εί/ε καλύτε- τήν ιατρική ν του βοήθειαν, είτε άλρο άπό τις ιδιωτικές κλινικές». Βί- λην οίασδήποτε φύσεως συνδρομήν.
ρα λοιπόν μάρμαρα, ¡}ίρα μαόνι, βίΌ Η. Λογοθέτης αφήνει είς τούς
ρα μπροΟντζος, βίρα πολυτέλεια.
Κυθηρίους άνάμνησιν άνθρώπου καί
Έτσι τά νοσοκομεία γίνονται καλύέπιστήμονος ύπερόχου.
τερα άπό τις ιδιοιτινές κλινικές καί
οί πλούσια τά προτιμοΟν. Μέ τήν
πολυτέλεια 5μως ξοδεύετα; ό παράς και έτσι τό νοσοκομείο γίνεται
περιωρισμένο, μέ λίγα κρεβοάτια.
Οί φτωχοί δέν χωρούν. ΚαΗώ; οέ φωνάζουν γιατί χάνουν τήν πελατείδέν μπορούν νά πάνε και σέ ιδιωτι- α τους, γιατί δ κόσμος τρέχει στά
κή κλινική, πεθαίνουν άπ' έζω άπό νοσοκομεία καί δχι σ' αυτούς. "Ετο νοσοκομείο, απολαμβάνοντας τή πρεπε νά ¿ρεθή 2νας άπό τούς γιαΜεα τοϋ καλ/ '.μαρμάρου οικοδομή- τρούς μ:/.Τ
χειρούργους, πού δέν
ματα ς καί θαυμάζοντας τούς έκτελε- έχουν τήν επιστήμη γιά επιχείρηση.
στάς τών επιθυμιών τών φιλάνθρω- ΙΙού δέν είνε έμποροι. Πού καλλιερπων. Τό νοστιμώτερο δέ είνε, πώς γούν τήν επιστήμη γιά τήν έπιστήδέ βλαστημοΟν τή μάνα καί τόν πα- μη. Πού έχουν συνείδηση π ώ : είνε
τέρα τών έκτελεστών αύτών, γιατί ίερείς τού 'Ασκληπιού καί δχι πραοί κακόμοιροι δέ σκεφτήκανε ποτέ, ματευτάδες. Καί βρέθηκε. Καί έγραπώς μπορούσε νά θυσιαστή ή πολυ- ψε άρθρο στήν άθηναϊκή έφημετέλεια, γιά νά αύξηθοϋν τά κρεββά- ρίδα τήν «ΙΙρωί'α». Καί ήτανε αύτια. Αύτό μπορούσε νά τό σκεφτ^ τός Τσιριγώτης, ό κ. Κοντολέων.
Νά λοιπόν πού τό Τσιρίγο δέν
ένας γιατρός καί μάλιστα χειρούργος
Και θά τό σκεφτήκανε πολλοί. Μά βγάνει μόνο πέτρες καί άσπαλάπού νά το γράφουν. . . Φοβόντουσαν θρους.
οί άνθρωποι μήν τούς πούνε, πώς
1ΙΑΡΑΒΑΤΗΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΠΡΟΤΤΛΗΡΩΤΕΑΙ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΕΡΑΝΩΝ

Έ ν Αθήναις τη 2β)1)ΐ931

Αι έν 'Αθήναις και ΙΙειραιεΤ Κυθηραϊκαΐ ΙΙαροικίαι καί ή νήσος 6λόκληρος ¿θρήνησε τόν θάνατον τού
έν 'Αθήναις τήν νύκτα τής 3ΐης
λήξαντος άποβιώσαντος Θεοδώρου
Λογοθέτη, ιατρού—χειρούργου. Α γαθός τήν ψυχήν, ήρεμος τόν χαρακτήρα, άπετέλει τόν ίδεώδη τύπον
τού καλού νησιώτη, δπως διέπλασεν
αυτόν ή γαλανή καί γλυκειά φύσις
τών Κυθήρων.

1931

Το Ι'αμκιον Τηλεφϋ)νικών Σι>γκοινο>νιών 'Λττικο|·ϊθίωτί<ίς δια τών
υπ* αριθ. 1095 τής 23ης Νοεμβρίου π.ε., 1115 τής 5ης Δεκεμβρίου
ιδίου και 11.51 τής 16ης Δεκεμβρίου εγγράφων του μοι έγνώρισεν ας
άπάντησιν αίτήστώς μου πρός αυτό
δτι τό Συμβούλιον του Ταμείου διά
τής υπ' αριθ. 3 άποφάσεως αύτου
τής 27ης Νοεμβρίου π. έ., ενέκρινε
τήν κατασκευήν τηλεφωνικής γραμμής ενουσης τήν Ίεράν Μονήν
Μυρτιδίων μετά του τηλεγραφικού
γραφείου Κυθήρων, μέσιρ του νυν
λειτουργούντος τηλεφωνικού γραφείου Λιβαδείου. Μοι έγνώριζεν επίσης δια τών Ιδίων εγγράφων δτι
ό προϋπολογισμός του δλου έργου
θά ανήρχετο εις δραχ. 40.000 περίπου καί μέ παρεκάλει ϊνα καταθέσω παρά τη Έθνικη Τραπέζη τής
Ελλάδος τό είς χείρας μου ποσόν
τών 300 δολλαρίων τό προερχόμενον ες έράνων διαφόρων εν Α μ ε ρική συμπολιτών.
Διά τό ύπόλοιπον ποσόν, ώς εν
τοις Ιδίοις εγγράφοις άνεφέρετο, τό
ως άνω Ταμΰον ήθελε διρξαγάγει
απ" ευθείας συνεννοήσεις με τήν έν
Κυθήροις επιτροπή ν τής εγχωρίου
περιουσίας και τής Ιεράς Μονής
Μυρτιδίων.
Ε'ις εκτέλεσιν τών ανωτέρω κατέθεσα παρά τη Έϋνικη Τραπέζη
τής Ελλάδος τη 27η Δεκεμβρίου
π.ε. ώς έμφαίνεται έκ τής υπ" αριθ.
7136 Ιδίας χρονολογίας αποδείξεως
τής Τραπέζης ταΰιης ποσόν δραχμών 24.540, ινα άχθη τοΰτο είς
πίστωσιν του παρ9 αύτη λογαριασμού του Ταμείου Τηλεφο>νικών
Συγκοινωνιών Άττικοβοιωτίας και
δπερ ποσόν προήρχετο ουτω :
Ίσότιμον 300 δολλαρίων
σταλέντων μοι κατά'Ιούλιον
1929 πρός δρ. 77.10 . δρ. 23.130
Τόκος αυτών άφ 5 ής μετετράπησαν εις δρχ. και κατετέθησαν εντόκως παρά τη
Έ θ ν . Τραπέζη τής Ελλάδος ήτοι άπό 14 Αύγουστου
1929 μέχρι 27 Δεκεμβρίου
1930, ήμέρας τής αποδόσεως αυτών
δραχ. 1.410
Σύνολον δραχ. 24.540

Και ό άνθρωπος πού φίονασκει
κραυγαλέα δτι υβρίζεται. Ό άνθρωπος, πού καυχάται δτι εκ φθόνου πρός τήν δήθεν αξία ν του συκοφαντειαι. Ό άνθρωπος, πού παρά πάσαν ήθικήν, εμφανίζει εαυτόν ειλικρινή, πού παρά πάσαν καλήν συμπερίφοράν και άνατροφήν
έμφανίζει εαυτόν δημόσιον τιμητήν, τι θά μάς εϊ.τη ήδη. δτε δι'
πισήμων εγγράφων του Υπουργείου θά τόν Ιμφανίσωμεν ασυστόλως
ψευδόμενον;
'() βουλευτής άνθρωπος, πού άπό μακρού ηδη, «υβρίζει, συκοφαντεί »cal ύηομονενει τήν ήσυχίαν τών ΚνΦήοων»,
ό άνθρωπο;, πού τόσον επιτηδείως κατώρθωσε μέχρι τούδε ν' άποφύγη τών
ποάςκ(όν του τόν Ε Λ Ε Γ Χ Ο Ν , θ1
ά\(χγκ(ΐσθή
κουπιι·ο.ν
ιοηπής

;Vri

ΐΗλονς ν"1 ο μ ι λ ή ο [ ]

το ιτρόστοπον

εν-

- α ν εχη δ ν η ο ς πετσαν επά

ΠΡΟΣΕΧΩΣ

"0 ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ

«Νεώτερον άπολογισμόν
τών μετά ταϋτα εισπραχθέντων και¿αηανπθέντων χρημάτων δέν ύηέβαλεν μέχρι σήμερον».

ν ω τ ο υ — ν ά όμιιλήση διι δέν είναι
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
έν τάξει οϋτε πρός τόν Νόμον,
(υπογραφή)
οϋτε πρός τους Απανταχού έραΤί Ιμφαίνεται λοιπόν εκ του εγνοόότας τον ΚνΦηβίους.
Θ' άναγκασθη νά πα^αδεχθη oti γράφου τοΰίου ;
ΙΙρώτα-πρώτα, ικι ή μεν «Κυ«ένέπεξε»
μέχρι τούδε τούς πάντας, δι" εν και μόνον ενδιαφερόμε- Οηραϊκή Λέν ψευδολογεΐ, διότι σένος : Τό ηολύμορφον
συμφέρον βεται έαυτήν και τούς άναγνώστας
της, δτι δέ ό βουλευτής-πρόεδρός
του.
***
της ψευδολογη και εμπαίζει, διότι
Ή «Κυθηραϊκή» συνεπής πρός δέν σεβεται κανένα, και
'Ότι ή έν λόγφ διαχειριστική ετάς αρχάς της διεξάγει μακρόν αγώνα, διά τό ζήιημα τής διαχειρί- πιτροπή άφου διενήργησεν εράνου;
σεως τών εράνων τής οδού Διακο- εις'Αθήνας και Πειραια—τό προϊόν
φτίου, δχι δι' άλλον τινά λόγο ν, τών οποίων κατά τά κακά στόματα
αλλ' δπως Ικανοποίηση δικαίαν, δι- διετέιΐη δι' εςοδα ταΗειδίου — διεκαιωτάτην μάλιστα αξίωσιν τών α- νήργησεν Ιράνους και εις Αύστραπανταχού Κυθηρίων, ζητοΰντων νά λίαν άπό τάς αρχάς Σεπτεμβρίου
μάθουν πώς διετέθη τό χρήμα των. 1926 ένιο ή πρός τοΰτο άδεια ΙόόΉ ύπόχρεως νά δο>ση λογοδυσί- ιΐη τήν 2αν Φεβροιταρίου του 1927.
Ά λ λ ά μόνον αύιό ;
αν επιτροπή, άρκειται μόνον είς εντόνους — είναι αληθές — συστάσεις
Ό αυτός άνΟρα>πος, μολονότι ή
εις τόν αύθέντην, πρό^δρόν της χορηγηθείσα αυιφ παράτασις αάνθρίοπον, ό οποίος κατά τόν δη- δείας έληξε το 192Κ, διενήργησε Ελώτερον τρόπον έκ τού αφανούς τερον ερανον έν Αμερική κατά ιόν
υβρίζει τούς πάντας σκαιώς.
Σεπτέμβριο ν του 1929, χωρίς ού'Ημείς δέν ύπεχωρήσαμεν. Και δε μίαν πρός του το άδειαν*
προ τής επιμονής μας και τής κατ'
Επιπροσθέτως παρά τούς ισχυαυτού άρνήσεώς του ταύτης, κατα- ρισμούς αύτου καί τών σύν αύτφ,
κραυγής τού κοινού, διέδοσεν έπι- μίαν και μόνην λογοδοσίαν εδωκεν
τηδρίως δτι—«ενεργήσας τόν ερανον — δ π ω ς άλλωστε κατ' επανάληψιν έάδείςι τού 'Υπουργείου τής Προ^ γράφη άπό τών σττιλών τής «Κυνοίας, μόνον εις τούτο ειχεν ύπο- Οηραϊκής»—είς τό άρμόδιον Ύ χρέωσιν νά λογοδοτη».
πουργεΐον και διά ποσόν δαπανών
Και δταν ημείς, βασιζόμενοι επι μόνον 322.091.30, έναντι τού ειστού δικαίου, ώμιλήσαμεν σχετικώς πραχθέντος μέχρι τέλους τού 1928
ένιονώτερον κατηγγέλθημεν παρά εν συνόλφ ποσού ανερχομένου είς
τού «κοινού ύβριστού» ώς ύβρισται δραχμάς 721.545.10.
και έσύρθημεν είς τό δικαστήριον
Κατόπιν τούτων, εξ ών εμφαίνεώ ς συκοφάνται.
ται δτι ό άνθρωπος αύτός, ό κύριος
Και δμως, επρεπε νά ύπάρχη ό Παναγιοηης Τσιτσίλιος τού ποτέ
κυνισμός και τό θράσος τού Τσι- Κοσμά, παρενέβη τούς νόμους τού
τσίλιου δια νά έπιδοθη καθ' ήμών Κράτους προβάς εις εράνους άνευ
τοιαύτη μήνυσις και νά έπιρριφθίι αδείας και έφ' δσον καθίσταται ήτοιαύτη κατηγορία.
δη Αδύνατος ή πρός τό ΎπονρΔιότι ιδού τί μάς άπανίί/ τό Ύ - γεϊον λογοδοσία, μετά τήν πέραν
πουργίιΐον τής Προνοίας εις σχετι- τ ή; αδείας του ενέργειάν του και
κό ν μας ερο'ιτημα:
έφ3 δσον ή επίμονος άρνησίς του
νά ποοβή είς δημοσίαν πρός τούς
ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
έρανοδότας του λογοδοσίαν, Π α ΠΙΟΠ'ΓΕΙΟΝ 11ΡΟΝΟΙΑΣ
ρέχει άψορμήν είς παΓραφεΐον Εράνων

ΆριΘ. Ιίρωτ. 75534

ΙΙ^ς
Διά δέ τής νκ άριθ. 235 αποΤόν κ. Ίωάννην Καλοκαιρινών
δείξεως του Ταμείου Τηλεφωνικών
Ό56ς Στα5ιου 66α
Συγκοινιονιών, ήιις μοι διεβιβάσθη
ΈνταΟθα
διά του υπ' αριθ. 62 τής 16)1)31
εγγράφου τής Νομαρχίας Άττικο- «
άνεσυστάΗη αΟτη δυνάμει τής
βοκοτίας εμφαίνεται ή λήψις του
υπ' άριθ. 6778Η τής 2ας Φεβρουαώς άνω ποσοϋ υπό του ώς εΐρηται
ρίου του έτους 1927 άποφάαεως του
Ταμείου.
κ. Τπουργου διά τών κ.κ, 1) Παν.
Καταθέσας ουτω τήν εντολήν έ- Κοσμ. Τσιτσίλια, 2) Δημ. Α. Κομηπωφελήθην συγχρόνως τής ευκαιρί- νου, 3) IIαν. Μαλάνου, 4) Γεωργίου
ας δπως συγχαρώ θερμώς τόσον Αν. Χαρχαλάκη, 5) Άλκιβιάδου Κ.
τόν λαβόντα τήν πρωτοβουλίαν, δ- Μανέα, 6) Νίκολ. Γεωρ. Καοτριαίου
σον και πάντας τούς προσενεγκόν- καί 7) Ίωάν. Γρηγ. Κααιμάτη καί
τας υπέρ του εκπολιτιστικού τούτου παρεσχέθη αύτ-5 ή άδεια δπως συδντως έργου και νά ευχηθώ, δπως νεχίσττ] τό έρανικόν αυτής έργον μέχρησίμεύη ώς παράδειγμα άξιομί- χρι τέλους τοΟ έτους 1927.
μητον διά τούς αγαπητούς και φιΛυνάμει τής Οπ' άριθ. 70732 τής
λοπάτριδας συμπολίτας, μέχρις ο υ 28ης Ιουλίου του έτους 1928 6μοί
θεραπευθώσιν άν μ ή πάσαι, τηυ?νά- α: αποφάσεως, παρετάθη τό έρανιχιστον αί σπουδαιότερα ι ελλείψεις κόν έργον τής άνασυσταθεισης Ιρατής αγαπητής μας Νήσου.
νικής έπιτροπής μέχρι τέλους του
Μετά χαιρετισμών και αγάπης έτους 1928.
ΔΗΜ. Θ. ΑΡΩΝΗΣ

έργου αύ*ής έξ ού έμφαίνεται δτι
μέχρι τέλους του έτους 1927 καί
πρό τής χορηγήσεως, τής διά τής
υπ' άριθ. 70732-7-28 τελευταίας παρατάσεως, είσέπραξεν έν συνόλψ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΙΝ τών ίξό5ων διενεργείας τών έράνων δραχμάς έπτακοσίας είκοσι μία χιλιχδας
πεντακόσιας τεσσαράκοντα πέντε καί
δέκα (721.545.10). Έδαπάνησε διά
τήν κατασκευήν του έργου δραχμάς
τριακοσίας είκοσι δύο χιλιάδας ένενή/οντα μια καί 30 ήτο: τό είς χείρας αύιής ύπόλοιπον πρός συνέχισιν
τοΟ έργου άνήρχετο εις δραχμάς
τριακοσιας ένενήκοντα έννέα χιλιάδας τετρακόσια; πεντήκοντα τρείς
καί 80 (399.453.80).

ρεξηγήσεις καί δημιουργεί κακόν προηγουμε-

ν θ ν * νομίζομεν δτι ή αρμοδία δικαστική αρχή εχει επιτακτικήν ύποχρέωσιν νά έπιληφΟη τής υποθέσεως ταύτης τό ταχύτερον.
Άναμένομεν.
ΚΥΘΗΡΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΙΝΕΑΣ
ΑΠΟ ΧΗΜΙΚΟΣ... ΗΘΟΠΟΙΟΣ

Γιάννης Πρινέας.
Ό συγγραφεύς τής πολύκροτης
«Ριρίκας» ήταν χημικός !
Παρέα τού άρχισιατάκτου τής
«ΙΙρωΐας κ. "Αριστου Καμπάνη και
τού πλουσίου σήμερα Λίτσικα στον
Πειραιά.
Τό έτος 1906 ήταν.... Χημικός.
Λάτρης δμως τής φιλολογίας, μελετητής δλων τών συγγραμμάτων,
ποιητής.... έκ τού προχείρου κλπ.
»Νεωτέρα παράτασις μέ- Αύτός είναι ό συγγραφεύς τής πολυτραγονδιμενης «Ριρίκας», μέχρι
χρι σήμερον ¿έν έδόθη τό ετος 1906, ό Πειραιώτης Πριείς τήν έν
έηιτρο- νέας πού ζούσε ήσυχα και καλά μέ
τόν πατέρα του καί τή μητέρα του,
ηήν.
» Έ Επιτροπή α5τη διά τής άπό σ' ενα αρχοντικό σπίτι του Πει20 Μαρτίου 1928 άναφοράς της 6- ραιώς....
Τό έτος 1908 έγραψε ενα έργ 0
πέβαλεν ύμίν τόν άπολογισμόν τοΟ
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τ δ ν ανωτέρω τ ϊ τ λ β ν βά
προσεχώς ν ά δημοσιεύει ή
«Κυβηραΐκη» την μυστιχήν ίστβρίαν του χ . Π. Τσιτσίλιου του Κυθηρίου αύτοΰ δημοσίου τιμητοΰ, μέ
επίσημα έγγραφα, αριθμούς, α ν α κοινωθέντα, ψηφίοματα, αυτογράφους ¿πιστολάς, ημερομηνίας και
υηογραφάς.
Τάς κεραυνοβόλους αύτάς αποκαλύψεις Θα προσφέρη ή «ΚυΘηραϊκη» ¿>5 εύχαριστήριον δώρον
πρέ>ς τους άναγνώστας της.
Εις τά διάστημα πού μας χωρίζει
άπο την ήμέραν του επερχομένου
στιγματισμού πού Θα τ ο υ μείνςι εφ'
ορου ζωής, θα κλείσωμεν την ατυχή μας ρίνα, αρνούμενοι την συζήτησιν πράς τάν ανθρωπον αυτόν,
τ ό ν ανθρωπον πού ώνειρεύθη ίσως
ό Σ ο λ ω μ ό ς . « " Ό μ ο ρ φ ο ς άνθρωπος,
ηθικός, α γ γ ε λ ι κ ά άναθρεμένος».

ΤΑ ΚΑΤΑ «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ»
Ο Σ ΓΝ ΤΑΚ ΤΗΣ «Ιΐαναγιώτης»
της άλλης κυΗηραϊ/ης ουνα$έλφου,
γράφει τήν «Κυόηραϊκήν»—ρυπαρόφυλλον. Έκ5ικο6μενοι καΐ ήμεΐς, 0'
άποκαλοϋμεν, τοϋ λοιπού τήν έφημερίδα του, «Φωνή τοΟ Τσιτσίλιου».
Ή τιμωρία είνε σκληρά, άλλα τόσον
δικαία, ώστε έλπίζομεν 3τι δέν bit
μας καταγγείλω
έξυβρίσει.
ΤΟ ΟΡΓΑΝΟΝ, τ* Οποίον 6 «ΙΙαναγιώτης» βουλευτής παίζει, εν κατανυκτική άλαζονία δ^μοσ.εύει μοναδικήν εΐδησιν, κατα τήν ¿ποίαν ή
νήσος μας ήπήχΟη υγειονομικώς είς
τήν Νομαρχίαν 'Αθηνών. Τόσαι· είναι <xl υπέρ των Κυίίήρων ένέργειαι
τοϋ άνθρωπου!
ΕΙΣ ΤΟΝ δεκάστηλον «λιβελλον»
έναντίον της Χώρας, μας λούζει —
προσωπικώς ήμάς— ί υίός τοΟ ποτέ
Κοσμά καΐ «βουλευτής Κυθήρων».
Είμεθα, λέγει, «ύβρισταί και συκοφάνται ρυπαρογράφοι» Ό κ. βουλευτής έχει πιθανώς δίκαιον. "Άλλ1
δλα αυτά τά έλατώματα έρχονται
κατά τό πλείστον έκ θεοϋ καΐ είνε
άνίατα.
Η Φ&ΝΗ τοϋ Τσιτσίλιου, άποφεύγουσα τήν τρικυμιώδη θάλασσαν
σωρείας άληθειών τάς όποίας ώφειλε
νά άγνοήσΐβ, κατέπλευσε και πάλιν
μέ καθυστερησιν 13 ήμερων εις τ£ν
προσφυλή δρμον των 45 έκατοστών.
Δεδομένης τής έλαφρότητύς της, δέν
ύπάρχει βεβαίως κίνδυνος νά προσαράξω ουτε ύς τό βάθος των 45
έκατοστών του δρμου της. 'Αλλά άς
άποφύγ-β—πρός θεου, τό άνοικτόν
πέλαγος. Υπάρχει πάντοτε 6 κίνδυνος νά μή προλάβη κάποτε νά προφθάσω είς τόν δρμον της.
I. Γ. κ.

μκ τον τίτλο «Οί δικοί μας». Μετά
το παίξιμο του έργου του 6 ΙΙρινε«ς αρρώστησε ! Έ π α θ ε «οξείαν ήθοποιίτιδα» προσβληθείς από το
μικρόβιο ν των παρασκήνιο) ν και
κατειάχΟη σέ θίασο αμέσως που εκαμε «τουρνέ» στον 'Αστακό.
Θέατρον
Δραματικόν!
'Αθηναϊκός Θίασος
« Έ ρ γ α αλλο τίποτα και τιμαι εισιτηρίων 10 αυγά η μισή όκα λάδι
η μισή οκά τυρί....»
"Οταν ε να βράδυ επαιζεν ό θίασος «Τόσκα», έκανε και το επίσημο στη σκηνή «ντεποΰτο». 'Έπαιξε
τόν Σκαρπία ό Πρινέας...και αναγκάστηκε νά ξουρήση τό μουστάκι
του...γιατί ΰπως ό ϊδιος μου τά διηγήθη κάποτε ό Σκαρπίας ήτανε. ..
σπανός!
Σέ λίγες μέρες επέσ[ρι-ψε στον
Πειραιά. Ό πατέρας του, μόλις έμαθε πώς ήρθε στον Πειραιά χωρίς μουστάκι....τό εΟεώρησε στυγερόν έγκλημα τό κόψιμο του μου- ΕΠΙΣΤΟΛ ΑΙ
στακιοΰ του και τόν ειδοποίησε ιίτι
τόν άποκληρώνει και δτι απαιτεί νά
Π Ο Τ Α Μ Ο Ι 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1931
άλλάξη τ'ονομά του γιατί θά έγραΚύρι*
Διεν&υντά.
φε στα Μητάτα νά τόν διαγράψουν
Ό βουληφόρος έκδοτης της «Φωνής»
«από τά βιβλία στί Κοινότης».
θά μου ¿Λίστρέ-ψη μίαν έριότηοιν. ' Α Τώρα ας αφήσουμε τόν Πρινέα
στον Πειραιά και άς τόν ξαναβρούμε στο θέατρο Παπαϊίοάννου, υστέρα από λίγα χρόνια, ηθοποιό και
συγγραφέα. Τ ό «'Ιδανικό γκαρσόνι», τό «Φάϊβ ό κλόκ», τό «Κόκκινο σπαλλέτο», εργα δικά του του εεδωσαν ευκαιρία νά δημιουργήαη
πολλάς συμπαθείας και ώς εκτελεστής και ώς συγγραφευς.
Τό «Κόκκινο σπαλλέτο» μάλιστα
ή ωραία αυτή ηθογραφία των Κυθήρων που την είχε στολίσει μέ μιά
αριστοτεχνική μουσική ό Ζάττας άφησε τότε Ιποχή....
"Υστερα από τό θέατρο Παπαϊ
ωάννου ό Πρινέας έγραψε την μουσική ηθογραφία ό «Γκάγκαρης»,
τήν οποίαν οταν πήγε στον θίασο
Σαμαρτζή στήν « Α λ ά μ π ρ α » έπώλησε εις τόν «μαέστρο» κ. Χατζηαποστόλου και ετσι.... βγήκαν οί "Απάχηδες.... Ό Θ ε α τ ρ ι κ ό ς θ ρ ί α μ β ο ς του 1921.
Οί «Άπάχηδες των Α θ η ν ώ ν »
ή δπερέττα που εισέπραξε τόσα Iκατομμΰρια! Ξει^ρεται συμπολίται
πόσο επωλήθησαν στον Χατζηαποστόλου ; Τριακόσιες δραχμές !...Μόνο!... Βρέθηκε ό Πρινέας στις άδεκαρίες του και τους πούλησε.... ' Α πό τότε ό Πρινέας εβγαλε τά εργα
του δΰο-δυο.... «Μάτσο όπερέττες»
κατά τήν ίδικήν του εκφρασιν.
"Εγραψε και δράμα ! Τήν « Δ ρ α κοΰλα Κασιμάτη» που είδαμε στο
θέατρο της όδοΰ 'Αγίου Κωνσταντίνου το 1928. Σ τ ο ίδιο θέατρο επαιξε τό έργο του «Οί τζόκροι» Εις
τους οποίους εχασε τις 10 χιλιάδες
δραχ. που του έμεινα από τήν παράστασι'τής«Δρακοΰλας Κασίμάτη».
Ώ ς «κομπέρ» στή «Σουφραζέτα»
του φίλου κ. Βώττη μέχρι πέρυσι
εκαμε κρότο και τό 1930 και ακόμη μέ τή «Ριρίκα» του.
Ο ΔΕΙΝΑ

ΞΕΝΟΑΟΧΕΙΟΝ "COMMODORE,,
. ΝΕΑ

ΥΟΡΚΗ

Τήν 20ήν Φεβρουαρίου
1931 ¿ μέγας χορος μετημφιεαμένων χαΐ μ ή
ΤΗΣ "ΚΥΘΗΡΑΎΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΓ,,

τομικήν υπόθεσιν της «Κυθηραϊχής»
θεο'ϊρησε τήν ύπογροφήν της συμβάσεως της Τραπέζης Αθηνών μετά της
Κοινότητος Ποταμού και τον έορτασμόν
των κγκαινίων τοϋ Αηλοβερείοι» ΙΙαρθεναγωγείου Ποταμού και τον αγνοεί; "Ενα τριόροφον Μέγαρον εντός ολίγου θά
απόκτηση ο Ποταμός και ό κ. βουλευτής (!) κηρύσσει τό γεγονός εις άγνοιαν
επειδή εντός ολίγου θά χάση από τήν
Τράπεζαν ιός ένοίκιον κατά μήνα δραχ.
750. Τό άναγνωστικόν ομως κοινόν της
εφημερίδος του που πληρώνει ετησίαν
συνδρομήν 375 δραχμάς κατά τι ευθύνεται διά νά τό περιφρονη τόσον ;
Ευχαριστώ -θερμώς διά τήν φιλοξενίαν.
ΕΞΩΔ1ΙΜΟΤΗΣ

Η ΠΡΟΣΦΥΞ Μ [ 0
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ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Μέ λίγα κουρέλια,
σκορπίζει τά γέλοια,
ποϋ πλούτου στολίδια,
δέν φέρνουν τήν ίδια
χαρά στή καρδιά.
Κι' άν τδχουνε βγάλει
τρελλό Καρναβάλι,
Λς λείπη κι* ή γνώσις.
άν είνε νά νοιαίσης
μιας τρέλλας βραδιά.
Πα ντου πανηγύρι,
στό χέρι, ποτήρι,
μέ τόνα βαστώντας,
μέ τάλλο κρατώντας
γλυκειά κοπελλιά.
Στόν ώμον εκείνης,
νά πέρνης νά δίνης,
'στης κούπας τά χείλη
καί πότε 'στή φίλη
αγάπης φιλιά.
ΚΡΙΤΩΝ Γ. Σ Ο Υ Ι Μ Ι Σ
πλοίου «Λέων , δπου τάς παρουσίασεν
είς τόν δεύτερον πλοίαρχον, άνακοινιόσας συγχρόνως εις αυτόν τήν έπιθυμίαν των.
Ό
καλός οδτος πλοίαρχος, άφησε
τήν γραίαν επί τοϋ καταστρώματος και
ώδήγησε τήν δεκαεξαέτιδα Πολυξένην
είς τήν καμπίνα του, δπου καί άνευ
πολλών διατυπο'ισεων της επετέθη και
τήν έβίασε λιπόθυμον. Μετά τήν πραξίν του ό πλοίαρχος, ετρίψε τήν νεάνιδα μέ κολώνιαν διά νά συνέλθα αυτή,
έκ της λιποθυμίας.
Ή Πολυξένη τρέμουσα έκ τοϋ παθήματος της, κατήλθε τοϋ πλοίου μόλις αίσθανομένη τόν εαυτόν της καί
κατηυθύνθη είς τήν οίκίαν της, καταγγείλασα τά πάντα είς τήν μητέρα της.
Αυθημερόν ή μητέρα της Πολυξένης,
παρέλαβε ταύτην καί παρουσιασθεΐσα
είς τό Λιμενααχειον Οπέ βαλε τήν ώς
ανω μήνυσιν.
ΚΥΘΗΡΙΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΝΑ
Κύριε Διευθυντά,
*
·
Τήν Ι^ην Δεκεμβρίου π. ε. απέστειλα διά τοϋ υπ* αριθ. 2441 ταχ. δέμα
διά τοϋ ένταϋθα Ταχ. Παραρτήματος
Μεταξουργείου Αθηνών διευθυνόμενον
εις Βιαράδικα. Μέχρι τής ί>ης 'Ιανουαρίου έ.έ. τό δέμα δέν έλήφθΐ) παρά τοϋ
αποδέκτοί'. Τί απαντούν οί αρμόδιοι;
Μετά τιμής
Ο ΑΠΟΣΤΟΛΕΥΣ

ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΟΣΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
Α

Κύριε
Διεν&ννχά,
Νομίζω, ΰτι ή «Κυθηραϊκή» πρέπει
νά ύποδείξΌ είς τάς κυθηραϊκάς όργανώσεις δτι πρέπει νά ένδια<( έρθουν και
και αύται είς τό ζήτημα τοϋ άτμολοίου
πού θά άναλάβα διά χρημάτιον του δημοσίου τήν άγονον γραμμήν Κα·ψαλίου
— Αντικυθήρων.
Ή σκυλλοπνίχτρα ή «Λακωνία» απεδείχθη ασυνεπής προς τάς υποχρεώσεις
της
(δία προς τους Άντικυθηρίους.
Άλλά και προς τους Κυθηρίους αγνώμων. Ό λ ο ι πιστεύω οί Κυθήριοι θ ά
έμαθαν τί διεμήφθη είς ένα από τά
τελευταία της ταξίδια μεταξύ τοϋ κ.
Ίωαν. Κασιμάτη Καλούλα και τοϋ προϊτου πλοιάρχου της καπετάν Γιώργη.
Περί τοϋ δευτέρου ακόμη νομίζω δτι
πρέπει νά γνωσθοϋν είς τους συμπολίτας τά γραψέντα είς τήν «Έλληνικήν»
τί\ζ 11ης Δεκεμβρίου.
Ιδού δέ!
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η . - ' Η δεκαεξαετής
πρύσφί'Ι Πολυξένη Καλίμπα, παρουσιαςθεΐσα χθες εις τό Λιμεναρχείον υπέβαλε μήνυσιν εναντίον του δευτέρου
πλοιάρχου τοϋ «Λέοντος» διά βιασμόν,
δστις έγένετο είς βάρος της έκ μέρους
τοϋ πρώτου.
Κατά τήν ύποβληθεΐσαν μήνυσιν ό
έκβιασμός συνέβη υπό τά εξής περιστατικά :
Ή Πολυξένη είχε τοποθετηθη υπηρέτρια είς κάποιαν οίκίαν της πόλεως
μας, άντικαταστήσασα μίαν γραίαν, ήτις επρόκειτο ν' αναχώρηση διά Πειραιά. Ή γραία ήθελε νά ταξειδεΰση
δίυρεάν και προς τοϋτο έζήτει τήν αρμοδία ν αρχήν, ήτις θά της έχορήγη
τοιούτον είσητήριον. Πρός τοϋτο έζήτησε τά , . . φώτα της νεήλυδος συναδέλφου της Πολυξένης, ήτις έπροθυμοποιήθη νά τήν όδηγήση είς τήν Γενικήν Διοίκησιν, δπου πράγματι μετέβησαν τό παρελθόν Σάββατο"^ αί δύο
γυναίκες. Έκεΐ δμως της είπον δτι
δωρεάν εισιτήρια έκδίδει ή Δημαρχία,
δπου και άπετάνθησαν αδται. 'Αλλά
και έκει της είπον δτι επρεπε νά άποτανθοϋν είς τά ατμοπλοϊκά πρακτορεία.
Πράγματι μετέβησαν αϊ δύο γυναίκες είς τόν λιμένα και άνεζήτουν τά
πρακτορεία. "Εξωθεν αυτών τάς έπλησίασεν ο λεμβοϋχος Βασίλειος 'Αργυρίου, ό όποιος άφοϋ εμαθε τί έζήτουν
αύται, έπροθημοποιήθη νά χορηγήση
είσηιήριον δωρεάν διά τήν γραίαν.
Παρέλαβε, λοιπόν
ούτος νέα ν και
γραίαν και τάς ώδήγησεν επί τοϋ άτμο-

Θ Η Ν Ω Ν

Έ ν 'Αθήναις τ^ 20 Ί α ν . 1931
'Αξιότιμε
Κύριε,
Τό Διοικηπκόν Συμβοΰλιον του
Κυιίηραϊκοΰ Συνδέσμου 'Αθηνών
έπιθυμόν οπα)ς συνιελείτη Εις τήν
σΰσφιγξιν των πατριωτικών σχέσεων τών εν Ά θ ή ν α ι ? κ α ι Πειραιεΐ
συμπολιτών και τής οικογενειακής
μεταξύ αυτών επικοινωνίας άπεφάσισεν ϊνα διοργανώση χοροεσπερίδα
εν ιή εύρυχώρψ αΙΟοΰση του θεάτρου Κεντρικον τήν 7ην προσεχούς
μηνός Φεβρουαρίου 1931 ήμέραν
Σάββατον και ώραν 10 π. μ.
Διά τους έκ Πειραιώς συμπολίτας ήμών τους τιμήσοντας ή μας
διά τής παρουσίας των θά ληφθη
μέριμνα περι τής δι' ειδικών αυτοκινήτων συγκοινωνίας κατά τας μεταμεσονύκτιους ό'>ρας.
Παρακαλοΰντες οθεν ύμας ινα
τιμήσηιε τήν χοροεσπερίδα ταΰτην
μετά τής άξιοτίμου οίκογενείας σας
διατελοΰμεν μετά τής δεοι^σης εκτιμήσεως.
Ό Πρόεδρος
Α. Μ.

ΔΕ ΒΟ ΥΝ ΗΣ

Πώληαις
έν

Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ. Π.

ΚΑΤΣΟΥΗΣ

εισιτηρίων

ΆΦήναις
Παρά τών κ. κ. 1) Φ. Προβελεγγίου, χαρτοπωλειον οδός Γ ' Σεπτεμβρίου 4, 2) Γ . Στρατηγοί), δικηγόρον οδός Σωκράτους 63γ, 3)
Παναγ. Τρίφυλλη Συντριβάνι δδός Θεμιστοκλέους, 4) Π. Μαλάνου, δερματοπωλειον οδός Κολοκοτρώνη 01, 5) Σταμ. Τζάννε, καπνοπωλεΐον, Πλατ. Συντάγματος.
ίν
Πειραιεϊ
Παρά τών κ. κ. Φ. Ά ρ ώ ν η , καφενεΐον, οδός Σκουζέ 5, 2) Γεωρ.
Μαλάνου, καφενειον οδός Β' Μεραρχίας, 3) Γ . Κοσμά Παστού, εταιρεία «Παστός και Μονοχάρτζης»
Λεωφόρος Γεωργίου Α', 4) Ά ν δ ρ .
Γαλακάτου, δδός Φίλωνος 76.
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ΣΟΥΡΗ

Ό
μοναχογυιός τοϋ αλησμονήτου
συμπολίτου μας ποίητοϋ Σουρή, ό συμπαθέστατος κ. Κρίτων Σουρής δικί]γύρος και ανώτερος υπάλληλος της 'Εθνικής Τραπέζης αποκαλύπτεται όλονεν ώς ποιητής. "Οχι σατνρικός αυτός,
άλλά λυρικός και ελεγειακός. Οί κατίοτέρω στίχοι εγράφησαν διά τό κο·
πητάτον της αθηναϊκής ά,τοκρηάς και
Λεν υπεβλήθησαν λόγω καθυστερήσεως.
Τους παραλαμβάνομεν από τήν « Καθ ημερινήν».

ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ

ΖΩΗ
Ενώπιον του Κακουργιοδι
χείου Πειραιώς ηρχιοε τήν

Γεννήσεις
—Τηλεγραφικώς ήγγέλΟη εξ Αυστραλίας ûci η σύζυγος του κ. Α θ α ν α σίου Καστρισίου Είρηνη. ετεκεν αισίως θήλυ.

Βαπτίσεις
— Ό εϊς Κύθηρα κ. Νικόλαος Κατσούλης
εγκατεστημένος
είς Γΐι'οχ.γ
Στόουν τής Αμερικής ανεδέ'ξατο τό
αγοράκι του αΐδεσιμωτάτου {ερέως κ.
Γεοιρ. Κυρανάκου όνομάσας αυτό ΙΙαναγκότην.

πρωίαν της 26ης

λήξαντος

ή

δίκη τών Ιδρυτών της Ά γ γ λ ο αμερικανικης Τραπέζης είς την
¿ποίαν έξανεμίοθηοαν ώς γνω·
οτον περί τά 6,000.000 κυθηραΐκά κεφάλαια.

Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ

ΚΙ; τό ύπ' αριί). 7 φύλ).ον της
εφημερίδος τής Κυβερνήσεως έίϊημοσιειίιΐη 'Υπονργική άπόφασις δι'
ής ορίσΟη έν ΚυΟήροις ώς μέση
4
Έτελέσθησαν τήν 11 ην 'Ιανουα- αγοραία τιμή το? ελαίου και δκαν
δραχμας
15
και
του
μουργελαίου
10.
ρίου, οί γάμοι τοϋ κ. Κυριάκου Φριλίγκου μετά τής ο^ος Μαρίας Σπ.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΚΛΗΡΩΤΩΝ
ΙΙαναρέτου. ΙΙαράνυμφος παρέστη ό
κ.ΙΙαναγιώτης Εύαγ. Ίερ. Κρίθαρης.
Κατόπιν διαταγής του υπουργοΰ
Μετά τό μυστήριον οί προσκεκλημένοι 300 τόν άριθμόν παρεκάθησαν τών Στρατιοπικών κολοΰνται προς
εις τήν πατρικήν οίκίαν τοΟ γαμ- κατάταξιν οί κληρωτοί τή; δευτερας
6ρο0 είς πλουσίαν τράπεζαν καί διε σειράς του 1930, ητοι οί ένγεγρασκέδασαν μέχρι τής 4ης πρωϊνής μένοι κατά τό ετος 1910 είς τα μητής έπομένης. Έ «Κυθηραϊκή» εδ- τρώα τών αρρένων. Οί Ικ Κυθήχεται είς τους νεονύμφους γαλήνην ρων Αά. προσέλθουν εις τό 34ον
σύνταγμα μεταξύ τής 1ης και 3ης
καί ευτυχία ν.
Μαρτίοι» πρός κατιίταΗιν.

Γάμοι

Ευχαριστήρια
ΓΙρός όλους τούς οπωσδήποτε συμμερισΟέντας τοϋ βαρέος μας πένθους έπ'ι
τή απιυλείφ του σεβαστού μας καί προσίριλοΰς μας συζύγοι» και πατρός Θεοδώρου Π. ΛογοΟέτου έκ<( ράζομεν συγκεκινημένοι τάς ευχαριστίας μας.
Έ ν 'Αθήναις τή 1η Φεβρουαρίου ΙίΚΗ
ΑΙ οικογένειαι: Β. Λι^γοθετου.
ΛογοΟέτου, Ν. Πρωτεκδίκου.

Δωρεαι
— ΕΙς μνήμην τής Ζαφειρίας Κυρ.
Ληλαβέρη ή Κοινότης Καραβά κατασκεύασε διά τόν Ιερόν ναόν του 'Αγίου
Χαραλάμπους ενα Οαυμάσιον κανδύλι.
— Υ π έ ρ τοϋ σκοπού ανεγέρσεως Σ α νατορίου εις Κύθηρα καί εις μνήμην
τοϋ αειμνήστου Χαραλ. Άριόνη απέστειλαν είς τόν Σ. Μητροπολίτην μας
οί έν 'Αθήναις άδελίί'οί του δραχμάς

1000.

'Αλληλογραφία
Δημ. Κααμάι:ην K«t?.»«j '«^»ν. J.V.

χομεν υπ' όψει ¿πιστολάς, ών οΰκ έστιν
αριθμός, αξιώσας νά δημοσιευθή απολογισμός τών έράνο>ν διά τήν όδόν
Διακοφτίου. Θεοδ. I. Πετρόχειλον Καλιφόρνιαν. Μέ τό νά γράψωμεν τοϋ
ποτε Κοσμά δεν έννοοϋμεν τίποτα από
όσα λέγουν ουτε καί ύβρίζομεν. Προκ.
Μόρμορ ην Κύθηρα. Ε λ ή φ θ η .
Έμ.
'Ay. Κανέλλη*
'Αθήνας. Εύχαρίστοϋμεν. Ν. Δ. Μάνεοιν.
Εύχαριστοϋμεν.
Μήνα Κυριάχην Βάντερκρίφτ. Θερμώς
σας εύχαριστοϋμεν. Άϋ-αν.
Μεγαλοπο
νόμο ν Chicago. Εύχαριστοϋμεν. Πέτρον Καλλίγερον,
Έμ.
I. Αουράντον
Λιβάδι. Ελήφθησαν διά τοϋ κ. Π. Β.
Κασιμάτη.
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TT. ΤΤΙΤΛΙΓΓΕΡ
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01 ΞΕΝΙΤΕΜΕΝΟΙ
'ΚΥΘΗΡΙΟΙ
Λημοσιεΰομκν τόν λόγο ν του Δημαρχεΰοντος Σπάρτης κ. Σπ. Κοντολέοντος κατά τήν πυνίίντησιν τών
πΟ'^οσφαιρικών ομάδων Λακωνίας.
Κύριε ΙΙρόεδρε,
« Ή έσχάτω; έμφανισθεΐσα κίνησις
μετά τόσους άγώνας ύπέρ τη; οργανώσεως τής
Γυμναστικής, έν τή
πόλει μας άπέδωσε πρός ικανοποίησαν πλέον τοΟ φιλάθλου πνεύματος
καί τής κοινής γνώμης τους καρπούς της.
»Είμαι πραγματικά ένθουσιασμένος μέ τό λαμπρόν βήμα πρός τά
έμπρός, τών νεοσύστατων Συλλόγων,
τόν δέ ένβουσιασμόν μου τοΟτον βλέπω δτι συμμερίζεται δλόκληρος ή
τζ^λις. η'τ;;

γ.χτί-

αύ^οωμος

φΟασε για νά παρακολούθηση τό μικρό αυτό μάτς.
»Δέν είνε τό ένοιαφέρον υπέρ τοΟ
αποτελέσματος τής προχείρου αυτής
συναντήσεως, δπερ ήγαγε εις τό γήπεδον τοϋτο τούς συμπολίτας μας,
άλλά είνε ή γενικωτέρα άντίληψις
καί άγάπη πρός τήν Γυμναστικήν,
ή άνέκαθεν έμψυχώσασα κάθε 2παρτιάτην, καί ή όποια σήμερον ξεσπάει σέ Ενα άληθινό συναγερμό
πρό μιας μικράς συναντήσεως.
»Τό πρόσφατον παρελθόν μας Iχει δώσει δείγματα τής άφοσιώσεως
τών συμπολιτών μας είς τήν Γυμναστικήν τήν όποίαν καθ' έκάστην δυ
ναμώνει καί άνδράζει ή παράδοσις
τοϋ τόπου.
»Καί άν άκόμη ε2ς τόν Πανελλήνιον στίβον, ώς είς τήν άρχαιότητα
προβάλλει έξέχουσα, όψηλή καί υπερήφανος φυσιογνωμία τόσων Σπαρτιατών άθλητών, ώς ή τοϋ Μοιροπούλου, Σκάλκου καί άλλων, ουτω
καί τό μέλλον μάς υπόσχεται τάς
ώραιοτέρας νίκας επί του πεδίου
τούτου υπό μίαν κατάλληλον οιαπαιδαγώγη3ΐν.
» Ή παράδοσις καί τά έθιμα του
τόπου μας, μέ τά όποΐα όλόκληροι
γενεαί. εγαλουχήθησαν, άνετράφησχν καί ήνδρώθησαν, είναι ό ίσχυ-

Ζ

Α

Α

ΨΙΛΑ-ΨΗΛΑ

§ Μίς γράφουν αϊτό τό Τσιρίγο δτι ι
καιρός από καλοκαιρινός ποα έπικρατοδοι
ώς τώρα σχεϊόν διαρκ(»>ς, μετιβλήθη
ποιόμως εις ψυχρό ν καί ώς ¿κ τούτα»
πλιίστα κρούοματα γρίππης, έλαψροτάτης
•ύτυχώ; μορ^ς, έσημβιώ^σαν.
§ Οί άπόκρ^βς παρά τήν οικονομική»
κρί3ΐν, προμηνύονται ζωηρές άν κρίνχ; κ*,
νείς από τήν διάθε3ΐ για χορούς πού 4πάρχει καί τήν πυρετώδη διδασκαλία π*,
λακδν καί νέων χορών πού γίνεται ιίς
τούς νεαρούς καί νεαράς τής νήσου 6*4
διαφόρων χορευτών.
$ Πολλοί μάλιοτα πλειοδοτούντες ει;
αίοιοδοςίαν λένε πώς θά εύρε&ώμεν πρό..
έκπλήςεως!!
§ Νά δούμε.
§ Ό έτήσιος χορός τοδ Άγαθοεργο»
Ταμείου ό διδόμενος τό απόγευμα τών
θεοφανείων έφίτος έματαιώθη προφανώς
λόγφ τής άπουοίας τού Ιεβ. Μητρομολίτου μας.
§ Τουναντίον ή ύπ' αυτού καθιερωθείσα τελετή τής καταδύαεως τού Τιμίοο
Σταυρού είς τό Καψάλι τήν ήμέραν τών
Φώτων: Ιγινε καί εφέτος μέ μεγάλην έπιβλητικότητα.
§ Ό 'Ιανουάριος επέρασε καί άν δέν
σφάλλωμεν μαζί του έληξε καί ή προθεσμίχ εγγραφής είς τούς γυναικείους ίκλο·
γικούς καταλόγους τών ύπερτρια/οντούτιδων συμπολίτιδων.
§ Έγνώσθη δτι τάς ήμέρας αύτάς ή
«Κυθ. Αδελφότης» Πειραιώς θά μάς ?ομβαρδίαη κυριολεκτικώς μέ τόν άπολογισμόν
τής δάσεώς της!, πού είναι λέγουν «μεστή φ ι λ α ν θ ρ ω π ί α ς » .
§ Τήν επ^τροπήν τής διοργανώσεως τοδ
χορού τού «Κυθηρ. Συνδέσμου» Αθηνών
άποτελεύν καί έφέτος κυρίαι καί δεσποινίδες τής εδώ κ&ινωνίας μας, εργαζόμεναι |^τά δρχστηριότητος δπως τό απέδειξαν καί άλλοτε, πράγμα τό όποιον δέν
άφίνει ούτε ίχνος αμφιβολίας διά τήν έτυχίαν τών είσπράςεοιν τού χορού
§ Ή έπιτροπή τού χορού θά διοργάνωση καί λαχ&ίον μέ διάφορ* αντικείμενα
άςίας. '() 'Αρχιμανδρίτης κ. ι Αχ. Κρίθαρης ύπεσχέθη νά προσφερη μίαν ώραίαν
έλαιογραφίαν.
§ Τό «σχυλόκακο» έκαμε στό Τσιρίγο
θραύσι. Κάθε ήμέρα τάς αρχάς τού λήςαντος, έψώφουν Γ>-6 σκύλοι στά διάφορα
/ωριά.
§ ΟΙ σωφέρ τών Κυθήρων 20 τόν άριθμόν ίδρυσαν Ιδιον Σύλλογον. Τό καταστατικόν τού συλλόγου των ένεκρίθη ήδη 6πό τού Πρωτοδικείου.
§ Χθές, επρόκειτο νά γίνη χορός εις τό
Ιν Καρβουνάδες καφφενεΓον τού χ. Π.
Κααιμάτη υπέρ τής γεφύρας Κεραμωτού.
§ ΈγνώοΟη δτι κατετέθη εις τό δικάζον τούς ίδρυτάς τής Άγγλο-αμερικανικής δικαστήριον ή πρός τόν κ. Βασ. Κασιμάτη ν ή Καλούλαν επιστολή τού κ.
Τνχ;ι
- —
^ Ό κ. Τσιταίλ^ς γράφει ότι οί Χωραΐχες ρήςανε στά πηγάδια δηλητήρια για
νά μή κατοικηθη τό Διακόφτι από τούς
•Γαριανούς.
§ Τά δηλητήρια, λέγει κάποια παράδοοις, τά ρή^ανε οί 'Αρωνιάδες πού είχαν καί τότε τά κτήματά τους ατό Δια·
κόφτι καί δέν τούς έαύμφερε νά πάνε ζέ·
νοι νά κατοικήσουν.
§ Είς τό έπί τή; όδού Λέκα 23 καφένεϊον «Τά Κύθηρα» τού συμπολίτου κ.
Άθαν. Νοταρά δίδεται χορός τήν Κυριακήν 15 τρέχοντος. Ή εΐαοδος είνε είς
πάντας έλευθέρα.
Ο ΡΑΚΟΣΓΛΛΕΚΤΗΣ

ρότερος μοχλός διά τήν πλήρη άναζωογόνησιν τή; Γυμναστικής.
»ΙΙροβήτε χύρι« Πρόεδρε ταχέως
καί δραστηρίω; ε?ς τό 2ργον σα; καί
δώσατε τήν πραγματικήν πνοήν «ί;
τήν Γυμναστικήν ήτι; έκυνδύνευσε
νά χαθή άπό τήν γενέτειράν τη;
τήν Σιτάρ την.
»Εκφράζων Ύμίν Κύριε Πρόεδρε
καί είς ¿λόκληρον τό Λιοικ. Συμβού·
λιον του υμετέρου Συλλόγου τά θερμά συγχαρητήριά μου διά τήν τόσον
θαραλαίαν χειρονομίαν σα; καί του;
άτρύτου; κόπους σας, είμαι βέβαιο;
δτι ή άμιλλα ώς καί άλλοτε θά φέρη είς πέρας τό θαυμάσιον δργον τη;
καί θά άποδώση άθλητάς άνταξίου;
τή; ίστορίας τής πόλεώς μας.
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Η
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - Ε Τ Ο Σ ΙΔΡΥΣΕΩΣ

ΚΡΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

ΔΡΑΧ.

ΠΑΣΗΣ

ΑΛΛΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΗΣ

( Έ ν 'Αμερική, 'Αγγλία, Αίγύπτω xal Κύπρω)
ΔΙΚΤΥΟΝ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
ΠΑΣΗΣ

ΦΥΣΕΩΣ

ΤΟΥΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

ΜΑΛΛΟΝ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑΣ

ΟΡΟΥΣ

Ν

325.000.000

6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ
ΤΤΥΚΝΟΤΑΤΟΝ

Ω

1893

105 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΠΛΕΙΟΝΑ

1

ΥΠΟ
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ΑΠΟ I H N ΜΕΓΑΑΗΗ ΕΛΛΗΗΙΚΗΝ

IΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ"

Η ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
Ή «Κυθηραϊκή», απηχούσα την κοινην γνώμην
Κυθήρων, απευθύνεται προς τό «Γραφείον ΤύΑον» τοϋ Πολιτικού Γραφείου τοϋ κ. Πρωθυπουργού, και έρωτφ, ποία άπόφααις ελήφθη δια τον Ειρηνοδίκην Κυθήρων κ. Παπανάνον εναντίον τού
¿ηοίου υπεβλήθη εις την αρμοδίαν Ειααγγελικήν
¿ρχήν Πειραιώς ολόκληρος αποκαλυπτική αναφορά ύπό τοϋ τότε γραμματέως τοϋ Ειρηνοδικείου
Κυθήρων κ. Κων. Μενουδάκη και αποτέλεσμα της
¿*οίας ήτο ή διενέργεια ανακρίσεων ύπό τοϋ άνίΐβαγγελέως κ. Ζάμπου.
Ό κ. Μενουδάκης, δια της από 29 'Ιανουαρίου
1970 άναφορας του προς την Ειααγγελικήν αρχήν
Αειραιώς κατήγγειλεν εις βάρος τού κ. Ηρηνοδίυ Κυθήρων διάφορα σκάνδαλα και απεκάλυψε—
ως και οί ύπό τοϋ κ. Εισαγγελέως έξετασθέντες
ίρτυρες—ολόκληρο ν τήν έν Κυθήροις πολιτείαν
υ εν ή ς «οσάκις τό Ειρηνοδικεϊον συνεδριάζει
ο μεταβάλλει εις κέντρον διακωμοδιστικόν, τό
Ιρέ και ρέ, είναι εις τήν ήμερησίαν διάταξιν, αι δε
¿ποφάσεις εκδίδονται κατά τάς πρωτοτύπους δικονομικάς καινοτομίας του» κλπ·
Η ΓΑΤΑ...

|Β

Ή

γχτχ τοϋ

Νευτωνβς

ηρου-

ξίνπαε xänere άνυπολόγιστον κα-

Τοιτσίλια δραχ. 500 υπέρ του 'Ασύλου Ανιάτων».
Λέν νομίζει ό κ. Τσιτσίλιος 8τι
επρεπε νά διαθέσω τό άνω ποσόν άν
όχι δι1 άλλον κυθηραικόν σκοπόν
υπέρ τή; ό5οϋ Δ:ακοντίου ;

ιχστρβφπν: Ά ν έ τ ρ ε ξ ε τήν λ ά μ π α ν
¿κι τ ο ϋ γραφείου τ©ΰ « χ τ ρ ω ν ό ^
της
κατέκαυαε σ χ έ δ ι α , αριθμούς, υπολογισμούς, μελετάς. Τις
βΐδε π ο ί α μ ε γ ά λ α ηροβλήματα, τα
όιιο¡α θα ε ι χ ο ν λυθό» έμειναν ά λυτα, λ ό γ ω της παρεμβάσεως της
1
Τό Τρ'ώδιόν >Κ>χιαε ν.αι το σύνγάτας. Ή γ ά τ α του χ . Παναγιώτου Τσιτσίλιου τοϋ « ο ί ε Κοσμά, ε- θημα τής ιίποκρηατικης χορευτικής
μιμήθη μας ιχληροφορβΰν τήν γ ά - κΐ'όηραϊκής ε ρ θ υ μίας δεν έγνώσΟη α τβν τ ο ϋ Νεύτωνος* έν ω ό κ. 'Γσι- κόμη. 'Κν τούτοις οι πκρι τα χορευτιτσίλιος ε ί χ ε καταστρώσει τ ά στοι- κά μας Σοηιατεϊα {ίεβαιοϋν οτι ή ^ ε χεία διά τήν σύνταξιν τοϋ α π ο λ ο - τεινή ζοιηρότης και ευθυμία κατά ιούς
γισμού τών εράνων της οδού Δ ι α - χορούς ιιον θα υπερβαλη τήν του παχοφτίου, ή γ ά τ α τ ο υ ανέτρεψε το ρελθόντος καίτοι ουτε σκεψις περί έκμβλανοδοχεΐον επι χειρογράφων, ϋοσεοις τής Ταιριγώτικης 'Λποσπερί¿ριβμών, βιβλίων συνδρομών « Φ ω - δας» έγένετο, ουτε τά «κόκκινα σπαλένής». Και ο απολογισμός παρά πά- τα · πρόκειται νά εμφανιοθουν.
ί*ν ΰπόσχεσιν δεν βλεπει ούτω τ ό
φώς της δημοσιότητος.
Λ0Λ0Φ0Ν1Α

ΤΟΥ

F

Υ Γ Ε !

L
Μετά πολλή; χαράς έπληροφορήθημεν ίτι οί κάτοικοι της Κοινότητος Κυθήρων προθύμως προσέρχονται καΐ εργάζονται είς τήν κατασκευήν τών δύο δρόμων περί τών όΐοίων εις άλλην στήλψ γράφομεν,
δε είναι SiC^xpcOt είς ¿ρηματ:
φ
είσφοράν αγογγύστως καταβάλλουσι ταύτγ/y. Τ6 τοιοΟτον ένδεικτιχώτατον τής καλή; θελήσεως καί
ιής ¿μονοία; που επικρατούν μεταξύ
τών κατοίκων τή; ώς άνω Κοινότητος άποδεικνύει άκόμη πόσον ^αθεια
είναι ριζωμένο μέσα στήν καρδιά
των τό αίσθημα τή; αλληλεγγύη;
χαί τοΟ γενικού κάλου. Ή «Κυθηραϊκή» ήτι; ώς σκοπό ν τή; εκδόσεως της έχει τάξει τήν ύπςστήριξιν
χαί έξυπηρέτησιν παντός κοινωφελοΰς έργου τής Νήσου μας, απευθύνει η;ρός τού; κατοίκους τής Κοινότητος Κυθήρων Ινα έγκαρδιώτατον
χαί ειλικρινέστατο ν Εύγε ! ευχόμενη
συγχρόνως ταχείαν άποπεράτωσιν
τών άρξαμένων έργων.
Α2ΡΕΑ1
Et; τήν «Έστίαν» τή; 23ης
Ιανουαρίου έγράγη: «Εί; μνήμην
τοΟ 'Ιωάννου Λημοσθ. Φαραντάτου
|ΐί; απέστειλαν ό κ και ή κ. ΙΙαν.

ΧΟΡΟΥ

, .

Δεν
δυνάμε&α νά
παρέλ&ωμεν
άμνημόνευτον χαι μίαν τραγιχήν δολοφονίαν γενομένην είς τά
χνηαγραφεϊά μας τήν παραμονήν
τοΦ νέου έτους. *Από τά ·Κυ&ηραϊχά
σημειώματα» τον «^εΓνα»
παρελήφ&η όλόκλήρος
παράγραφος
άφορώοα
τήν
*Προοενχή
στήν Όλυμηία»
του συμπολίτου Η. Ευαγγέλου
Παυλίνη ό'ττου
¿δημοσίευση
είς το αΔελτιον τής Μέσης ΈκΛαιδενοενας».
Έηειδή οΐ σνμπολΐται μας φοιτηται έφάνησαν Απαρηγόρητοι
διά τήν *παράληψίν»
μας
δι* αυτούς, χαι δι* υμάς βία τά δυστύχημα,
τελοΰμεν
τό
μνημόσυνον
τούτο πρός άναχούφισέν
των.

ΝΕΩΤΕΡΑ

Ιίερί τή; καταστά3εω; τοϋ συντάκτου τής «Φωνής» έγνώσθησαν
άτυχώς, νεώτερα. Καθ' δλον τόν
Ίανουάριον. έπέμενε δτι «οί Κυθήριοι έαν θέλουν πολιτισμόν, εύημερίαν και πρόοδον, πρέπει να κατέλθουν τό ταχύτερον άπό τά βουνά
των είς τό παράλιον διά νά δημιουργήσουν έ?ς τό Διακόφτι σύγχρονον
πόλιν». Χθέ; οέ καταληφθεί; Οπό
παροξυσμοΟ, ήρχισε κτύπων τήν κεφαλήν του, δια νά βεβαιωθή—ώ; Iλεγε—ίτι εχει και τοιαύτη ν. Ευτυχ ώ ; διεοόθη δτι οί σφυγμοί του είνε
κανονικοί, πυρετό; δέν παρουσιάσθη,
οί δέ θεράποντε; ιατροί ¿δήλωσαν,
δτι πάσχει άπό τήν γνωστήν άσθένειαν του κουρέως Λουφλή.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟΝ
Ά π ό τό άρθρον «Κύθηρα» τοΟ κ.
Σπ. Στάθη πού έοημοσιευθη είς τήν
«Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια» παραλαμβάνομεν τά κατωτέρω αποσπάσματα.
«Μέχρι τοΟ 11)29 τά Κύθηρα υπήγοντο διοικητικώς εις τόν νομον Ά ρ γολιο^Λορινθίας χαΐ δικαστικό); εΓς
τό πρωτοδικείον Γυθείου μεθ1 ου ή
νήσος γειτνιάζει. Ί'φ Η)2ϋ υπήχθη
διοικητικώς ε?ς τόν νομόν Άττικο
βοιωτίας και δικαστικώς ε£ς τό πρωτοδικείον Ιίειραιώς. Έ χ ε ι ειρηνοδικεϊον καΐ πταισματοδικείον, έορεΟον
τους Τ χειμερινούς μήνας είς τήν
πρωτεύουσαν τής νήσου, τους δέ 5
θερινούς (άπό I Μαίου—30 Σεπτεμβρίου) είς Ποταμόν, πρωτεύουσαν
τοΟ τέως δήμου Ποταμίων, υποδιοίκησιν χωροφυλακής, έδρεύουσαν είς
τήν πόλιν Κυθήρων καΐ σταθμούς
χωροφυλακή; έν ΙΙοταμώ καΐ Άντικ υ ί ϊ ή ρ ο τ α μ ε ί ο ν περιλαμβάνον και
έφορειακόν τμήμα καΐ έδρεϋον έν
τή πόλε:, ΰποτελωνεϊον έν Καψαλίφ
και τ λ 'Γελωνοσιαθμαρχεία έν Ά γ ι α
ΙΙελαγια και Αύλέμονι. Τάς ύπηρε
σίας τών Τ. Τ. Τ. άσκοΟσι τά ταχυδρομικά και τηλεγραφικά γραφεία
Κυθήρων καί Ιίοταμου, τό ταχυδρομικόν και τηλεφωνικόν γραφεΐον
Καρβουνάδων και τά τηλεφωνικά
γραφεία Λιβαδίου, Μυλοποτάμου,
Φρατσίων, Μητάτων, Φριλιγκιανίκων, Άρωνιαδίκων, Λογοθετιανικων,
Καραβά καΐ 'Αγίας Ιίελαγίας.
Η

ΕΚΓΤΑΙΔΕΥΣΙΣ

»Είς τήν νήσον έλειτούργουν 23 έν
5λψ δημοτικά σχολεία—μετά τοΟ
τών 'Αντικυθήρων—έκ τών δποίων
15 άρρεναγωγεία καΐ 8 παρθεναγωγεία. Τ ω 1921) συνεπτυχθησαν ταΟτα εί; 15 μεικτά δημοτικά σχολεία.
Είς ταΟτα πάντα φοιτούν περί τούς
1*500 μαθηταΐ καί μαθήτριαι. Έ ν
τή πόλει Κυθήρων ίδρύθη τω 1921
πλήρες κλασσικόν γυμνάσιον, λειτουργούν ήδη ώς έξατάξιον. Φοιτούν
είς αυτό περί τούς 150 μαθηταΐ καί
μαθήτριαι. Έ ν Ποταμω λειτουργεί
διτάξιον ήμιγυμνάσιον, μέ φοιτώντας
περί ιούς 50 μαθητάς καί μαθητρίας.
Η

ΓΕΩΡΓΙΑ

» Έ Γεωργία έν Κυθήροις δέν είναι
άνεπτυγμένη. Λόγφ τί)ς μεταναστεύσεω:, ή είς γεωργικά προϊόντα άπόδοσις έμειώθη τά μέγιστα καί ή νήσος κατήντησε νά μή είναι αυτάρκης είς ούοέν γεωργικδν προϊόν,
πλήν τοϋ έλαίου καί τοϋ άμυγδάλου
μετά δυσκολίας δέ καί τοϋ οίνου. Τό
κυριώτερον προϊόν τ ή ; νήσου είναι
τό Ιλαιον, ή έτησία παραγωγή τοϋ
όποιου άνέρχεται είς 300.000 περίπου όκάδας. Ιίαράγονται έπισης έτησίω; 200.000 ¿κ. οίνου, 400.000
0κ. δημητριακών, 100.080 ¿κ. 6πωρών, 25.000 άμυγδάλων, 300.000
όκ. λαχανικών. Έ κ τών βιομηχανικών φυτών εισήχθη τψ 1023 παρά
προσφύγων ή καλλιέργεια τοϋ καπνού, ή όποία δμως δέν έγενικεύθη
μή σημειωθείσης άξιολόγου παραγωγή;. Έ συνεταιρική έν τή γεωργία
κίνησις είναι σχεδόν άγνωστος έν
Κυθήροις. Είς μόνος γεωργικός συνεταιρισμό; έχει ίδρυθή έν Αιβαδίφ,
άδρανών τελείως. Ταμεΐον προνοίας
έλαιοπαραγωγής [δρύθη πρό τριετίας
άλλά δέν έλειτούργησε, λόγω έξεγέρσεως τών γεωργών, άγνοούντων
σχεδόν τήν άσθένειαν τοϋ δάκου,
σπανιώτατα έμφανιζομένην έν Κυθήροις.
Η

"Ηρξατο ΧριτουργουίΤ« ρν Ά(\τ\ναις και επι τής δδοΰ Σερίφου
αριθ. 35 (Στάσις Κολιάτσου) Νευοολογική Κλινική ύπό τήν επιστη
μονικήν διεΰΟυνπιν του ιατρού Γ. Γιαννονλάτου
Διδακτορος του
ΠανΕπιατηρίου τών Π<ιρισία>ν και Νει»οολόγου τών Γαλλικών Νοσοκομεί(ον και ν π ο τήν εαωτερικήν αύτΓις διευΟυνσιν του ουμπολίτου
ιατρού Κ. Α. Πενχοπούλου
πρφην εσωτερικού τών εν 'Αθήναις
Νευρολογικών Νοαοκομεκον.
Ή κλινική περιλαμβάνει δΓ»ο οικημ«*« εν μέσα) μεγάλου κήπου και
ανοικτού ορίζοντος. Έ ν αντη εφαρμόζονται δλαι αί νεώτεραι Οεραπείαι ?)ΐ(ΐ τ« νευρικά και -ψυχικά νοσήματα και τάς τοξικομανίας. Πληροφορίαι : Παοα τω ιατρω Γ. Γιαννουλάκρ οδός Πατησίων αριθ. 50.
ΆριΟ. Τηλ. 5 8 - 7 5 και παρά τη Κλινική.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΑΕΙΑΝ,,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

»'Η βιομηχανία δέν είναι έν τή νήσω άρκούντως διαδεδομένη. Έ παραγόμενη μικρά ποσότης σιτηρών άλέθεται εί; 3 βενζινοκίνητους μύλους,
5 άνεμομύλους και 25 ύδρομύλους.
Ό παραγόμενος οίνος πατείται είς
800 περίπου ληνούς, κατεσκευασμένους έντό; τών οίκιών τών παραγωγών. Ή εν. ατεμφύλων άπόσταξι; ένεργείται εϊ; 20 περίπου καθ' δλην
τήν νησον άμβυκας. Τό παραγόμενον έκθλίβεται είς 8 βενζινοκίνητα
καί είς 25 χειροκίνητα έλαιοτριβιία.
Δύο σαπωνοποιεία, §ν έν ΙΙοταμφ
καί έτερον έν Αιβαδίφ, λειτουργούν
καθ' δλην τήν νήσον, Επίσης δύο
μικρά βυρσοδεψεία έν ΙΙοταμφ. Δύο
ξυλουργικά! πριονοκορδέλλαι, μία είς
Ποταμόν καί έτέρα είς Μυλοπόταμον. Έ ν κεραμοποιείον είς Ιίοταμόν. °Εν ύφαντήριον είς τήν πόλιν.
Κατασκευάζονται παρ' έντοπίων τεχνιτών κατ5 έτος έν τή νήσω : 2000

ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ

περίπου παντοειδή πήλινα άγγεία,
20.001) ¿κάδες ξυλανθράκων καί
4(Κ) 000 ¿κ. άσβεστου. Έ τυροκομία άποδίδει έξαιρετικάς ποιότητα;
βουτύρου καί τυροϋ, μαλακού καί
σκληροΰ, άλλ' εί; μικράς ποσότητας
μή έπαρκούσας ουδέ διά τάς έντός
τής νήσου άνάγκας τών κατοίκων.
ΤΟ

ΕΜΠΟΡΙΟΝ

»Οί Κυθήριοι διακρίνονται διά τό
έμπορικόν των πνεύμα, άλλ' ή νήσός των δέν είναι πρόσφορος δι' άξόγους έμπορικάς έπιχειρήσεις. ''Οθεν τό κυθηραικόν έμπόριον περιορίζεται είς τήν,είσαγωγήν τών άπαραιτήτων διά τήν συντήρησιν τών
κατοίκων είδών καί είς τήν έξαγωγήν τών ¿λίγων προϊόντων τής νήσου. Ούτως είσάγονται κατ' Ιτος !μπορεύματα πάσης φύσεως συνολικής
άξιας 10.000.000 δρ. περίπου, εξάγονται δέ άνω τών 100.000 όκ. έλαίου, 20.000 άμυγδάλων, 30.000
όκ. νωπών σταφυλών, 1000 οκ. μέλιτος. Μέχρι τινός έςήγοντο καί περί τούς 100 βόες, 2.000 αιγοπρόβατα καί (5.000 δρτύκια ζωντανά. Λόγω δμω; τής παρακμής τής κτηνοτροφία; καί τή; άπαγορεύσεω; τή;
άγρας κατά τήν νύκτα ζωντανών ¿ρτυκίων, ή είς τά είδη ταύτα έξαγωγή έξηλείφθη σχεδόν. Τοπικαί έμπορικαί πανηγύρεις γίνονται πολλαί
κατ' έτος, έκ τών όποιων σπουοαιότεραι ή τοϋ 'Αγίου Θεοδώρου τήν
12 Μάιου, παρά τόν όμώνυμον ναό ν,
κείμενον έν τή κοινότητι 'Αρωνιαδίκων, κα: ή τού 'Αγίου Κωνσταντίνου
τήν 21 Μαΐου, παρά τόν όμώνυμον
ναόν έν τή κοινότητι Λιβαδίου. Ε μ πορική άξία λόγου άγορά ένεργείται
κατά Κυριακή ν είς ΙΙοταμόν.
Η ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

,

» Ή άτμοπλοϊκή μετά τοϋ ΙΙειραιραιώς καί τής Πελοποννήσου συγκοινωνία είνε πλημμελής, λόγφ τής
θέσεως τής νήσου, τοϋ μικρού της
έμπορίου καί τής έλλείψεως άσφαλοϋς λιμένος. Ενεργείται δ' ή συγκοινωνία αϋιη διά τών έκτελούντων
τήν γραμμήν τοϋ Λακωνικού άτμοπλοίων, τά όποία προσεγγίζουν δις
ή τρις τής έβδομάδος είς ΙΙελαγιαν,
δρμον άνοικτόν είς τούς Β Α άνέμους, καί άπαξ εί; Καψάλι, δρμον
άνοικτόν είς τούς ΝΑ. άνεμους. Ε πειδή δέ διά τήν προσέγγισιν Καψαλίου έκτελοϋν τόν περίπλουν τής
νήσου, θεωρείται ή γραμμή ώ ; άγονο; και χορηγείται παρά τοϋ Κράτου; έπιχορήγησις είς τήν άτμοπλοϊκήν έταιρίαν, ή όποία πρός τοϋτο έν
ένεργουμένη δημοπρασία μειοδοτεί.
Διά τήν λύσιν τοϋ συγκοινωνιακού
τής νήσου ζητήματσς έγένοντο έπανειλημμέναι άπόπειραι, έκ τών όποιων σπουδαιοτέρα είνε ή τού 1875
<5τε κατεσκευάσθη άποβάθρα είς τόν
δρμον Διακοφτίου, κριθέντος δτι 0

Χ. Χ Π .

ΣΤΑΘΗ

δρμος ούτος Θέλει εξυπηρετήσει τήν
άτμοπλοϊκήν τής νήσου συγκοινωνίαν. Έ άπό τοϋ πλησ:εατέρου δμως
κατοικημένου μέρους άπόστασις τοϋ
τοϋ δρμου—15 χιλιόμετρα—δέν έπέτρεψε νά λυθή τό ζήτημα. "Ηδη
διά παγκηθυραϊκού εράνου κατεσκευάσθη άμαξιτός πρός τό Διακόφτι δρόμο;, μήκους 16 χιλιομέτρων
(τω 1930). Έπί άγγλοκρατίας κα
τεσκευάσθη κεντρική άρτηρία άπό
τή; πόλεως είς ΙΙοταμόν, μήκου; 17
χιλιομέτρων, διερχομέ/η διά τών
χωρίων Λιβαδίου, Φατααδίκων, Τσικαλαρίων, Κοντολιανίκων, Καρβουνάδων, Δοκάνων καί Άρωνιαδίκων.
Μετά τήν Ινωσιν έπεξετάθη ή άρτηρία αύτη πρός Καψάλι και Άγίαν
ΙΙελαγιαν, κατεσκευάσθησαν δέ καί
πολλαί άπ9 αυτής πρός διάφορα χωρία διακλαδώσεις μήκους 40 χιλιοσμέτρων περίπου. Σήμερον καί ό
μάλλον άπομεμακρυσμένος συνοικισμό; συγκοινωνεί οι' αμαξιτού δρόμου, τό δέ μήκος δλων τών αμαξιτών δρόμων έχει άνέλθει εί; 105 χιλιόμετρα, έντό; τών όποιων κινοΰντχι σήμερον 20 έπιβατικά καί φορτηγά αύτοκίνητα.
Η

ΜΕΤΑΝΑΣΤΈΥΣ1Σ

»Τό ξηρόν καί άγονον τή; νήσου
εδωκε τροφήν εί; τήν μετανάστευσιν
Ά π ό τή; άρχή; καί καθ' δλην τήν
διάρκειαν τοϋ Ι.θ' αίώνος ίσχυρά
μεταναστευτικά ρεύματα σημειούνται
πρός τήν Σμύρνην καί τήν Ίωνίαν.
Ούτως, οί Κυθήριοι τής Σμύρνης
κατά τόν αίώνα τούτον υπερέβησαν
τάς 20000. Έ κ τούτων οί πλείστοι
ήσαν καλώς έν Σμύρνη άποκατεστημένοι, πλείστοι δ' δσοι Κυθήριοι διεκρίθησαν διά τήν είς τά γράμματα,
τάς έπιστήμα;, τήν βιομηχανίαν καί
τά διάφορα έπαγγέλματα έν Σμύρνη
έπίδοσίν των. Ά λ λ ά καί οί είς τάς
Αθήνας καί τόν Πειραιά μετοικήσαντες Κυθήριοι άνέρχονται σήμερον εί; 5000 περίπου. Ά π ό τεσσαρακονταετίας νέα μεταναστευτικά
ρεύματα εμφανίζονται πρός τήν Ά μερικήν και τήν Αύστραλία,ν. Οΰτως
έν Αμερική σήμερον ευρίσκονται άνω τών 2000 Κυθηρίων, έν Αυστραλία περί τού; 3000 καί έν Αίγύπτω
περί τού; 1000. ΟΕ έν τψ έξωτερικφ Κυθήριοι πολλαχώς ωφέλησαν
τήν νήσον, διότι καί τάς έν τόπω
οίκογενεία; των ήλευθέρωσαν τών
βαρών καί διατηρήσαντε; αμιγή τόν
έθνισμόν των καί τά πατριωτικά των
αίσθήματα προσέφεραν μεγάλα κατά
καιρού; ποσά διά παντοειδή έν τζ
νήσω κοινωφελή έργα.
Οί κάτοικοι τή; νήσου είναι φιλήσυχοι, φιλόνομοι καί φίλεργοι. Ή
μεγάλη πλειοψηφία τών κατοίκων
άποτελεΐ πληθυσμόν μικροαστικόν,
έχοντα ίδιοκτησίαν τινά. Διά τοϋ είσοδήματο; τή; ιδιοκτησίας ταύτης
και διά τής προσωπικής του έργα-
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ΔΡ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ
Διπλωμοιτοϋχύς Πανεπιστημίου Μ Ο Ν Α Χ Ο Υ Γερμανίας, πρώην βοηθάς
των κλινικών τών Κ α θ η γ η τ ώ ν M u l l e r x a l H e l d r i c h .

Δέχεται
ίχάοιην τους πάσχοντας xal εφαυμόζει νεωτάτας Ιξεταατιχάς και ΰεοαττευτιχάς μεϋόδονζ εν ifi ΚΛΙΝΙΚΗ
ΤΟΥ
Όόος
ΙΈΡΑΝΙΟΥ
β - ΑΘΗΝΑΙ
(πάροδος Ό δον Πειραιώς).—
Ώραι έπισκέψεως 10—12
π. μ. καί 4 — β μ. μ. Και Μ
συνεν-εύξει.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

σία;, συνισταμένης
τήν καλλιέργειαν τών κτημάτων ή τήν έξάσκησιν τέχνης τινός γ) έπαγγέλματο;,
συντηρείται ό πληθυσμό; ούτος κατά
τό μάλλον ή ήττον άνέτω;. Πολλαί
οίκογένειαι, άντί δια τής έργασιας
των νά συμπληρουν τό ¿κ τής ιδιοκτησίας των εισόδημα, δέχονται παρά μεταναστευσάντων μελών των χρηματικά έκ του έξωτερικοΟ έμβάσματα,
μέ τα ¿ποία συντηρούνται χωρίς νά
έργάζωντ*ι. Μέσοι άστοί δυνάμενοι
να ζήσουν άνέτω; έκ τοΟ εισοδήματος τής περιουσίας των υπάρχουν δλίγοι, άποκτήσαντες τάς περιουσίας
των είς τό έξωτερικόν ώς έπί τό πολύ. Μεγαλοαστός ουδείς έν Tfj νήσω
Οπάρχει. 'Ακτήμονες (προλετάριοι),
άποζώντες μόνον έκ τής έργασίας
τών δύο των χειρών ή τής πνευματικής T'i)v τοιαύτης, όλίγοι έπίσης
ύπάρχουν.Έκ τών 2000 οικογενειών
τής νήσου αί 1700 περίπου άνήκουν
εί; μικροαστούς, al 200 είς μέσους
άστούς καί αί 100 είς άκτήμονας.
ΈπιορομαΙ πειρατικαΐ καί κατόπιν
τουρκικαί συνετέλεσαν, ώστε ή νήσος να έρημωθή έπανειλημμένως καί
νά οίκισθή έκ νέου έκ τών γειτονικών ίδία μερών. "Ενεκα τούτου αί
πλεΐσται τών οικογενειών δέν φαίνονται γηγενείς. Ό πολιτισμός τών
κατοίκων τής νήσου είναι καθαρός
νεοελληνικός νησιωτικός πολιτισμός,
έφ' ού διακρίνει τις ευκόλως τρεϊς
έπιδράσεις, βενετοκρητικόν έφ' δλης
σχεδόν τής νήσου, ίδία δ* έπί τής
πόλεο); καί τών κατοίκων του νοτίου
τέως δήμου Κυθηρίων, πελοποννησιακήν έπί τών κατοίκων τοϋ βορείου τέως δήμου Ποταμίων καί έπτανησιακήν έπί τών κατοίκων τής
πόλεως.^Ενεκα τών έπιδράσεων τούτων παρατηρούνται καί μικροί τίνες
διαφοραί είς τα ήθη καί έθιμα καί
είς αυτήν τήν γλώσσαν μεταξύ τών
βορείων καί νοτίων χωρίων καί τής
πόλεως Κυθήρων. Ή παρ* τών Κυθηρίων λαλουμένη γλώσσα άποτελεΐ
βραδέως έξελισσόμενον ίδίωμα τής
κοινής νεοελληνικής δημοτικής γλώσσης. "Ενεκα τής βραδείας ταύτης έξελίξεως τό κυθηραικόν γλωσσικόν
ίδίωμα διασφζει έν π&ΐί τύπους καί
λέξεις άρχαιοπρεπεστέρας καί τυγχάνει πολύτιμον διά τήν μελέτην τής
δλης νεοελληνικής δημοτικής γλώσ
οη;.
ΑΙ Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Ε Ι Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ
»Σήμερον δρώσιν οί έξής κυθηραΓκοί οργανισμοί, πολλαχώς ώφελήσαντες καί τους έν τζ ÇévTj Κυθηρίους καί τα έν τή νήσψ κοινωφελή
έργα: Ό «Κυθηραϊκός σύνδεσμος»,
έδρεύων έν TTQ πόλει Κυθήρων, ιδρυθείς τφ 1909, ή «Κυθηραική άδλεφότης Πειραιώς—Αθηνών», έδρεύουσα έν ΠειραιεΙ καί ίδρυθείσα τφ
1Ö99, ό «Κυθηραϊκός Σύνδεσμος'Αθηνών», έδρεύων έν Αθήναις καί
ίδρυθείς άπό δεκαετίας περίπου, δ
«Φιλεκπαιδευτικός Σύνδεσμος τών
Κυθηρίων 'Αθηνών» Εδρυθείς τψ
1929 άπό τούς έκ τοΟ γυμνασίου
Κυθήρων άποφοιτήσαντας φοιτητάς
καί σπουδαστάς, ή «'Αδελφότης τών
έν Αίγύπτψ Κυθηρίων», έδρεύουσα
έν Άλεξανδρεία καί Ιδρυθείσα άπό
εικοσαετίας περίπου, ή «Κυθηραϊκή
αδελφότης Ν. 'Γόρκης» έδρεύουσα
έν Ν. Τόρκη τής β , 'Αμερικής καί
ιδρυθείσα τψ 1919, ή «Κυθηραϊκή
άδελφότης Vandergrift,Pa», έδρεύ
ούσα έν Vandergrift τής Πενσυλβ ανίας τών Ε νωμένων Πολιτειώντής
'Αμερικής, ίδρυθείσα άπό δεκαετίας
περίπου, ή «Κυθηραϊκή άδελφότης
St. Louis, M o . » έδρεύουσα έν St.
Louis τών Ενωμένων Πολιτειών
τής 'Αμερικής, ίδρυθείσα άπό δεκαπενταετίας περίπου, ή «Κυθηραϊκή
άδελφότης Dedroit M i c h . » , έδρεύουσα έν Detroit τών Έ ν ω μ . Πολιτειών τής 'Αμερικής, ιδρυθείσα τώ
1929, καί ή «Κυθηραϊκή άδελφότης
τά «Κύθηρα», έδρεύουσα έν Σίδνεϋ
τής Αυστραλίας καί ίδρυθείσα τψ
1922».
(άκολουθεί)

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α

Κεφάλαια Μ ε τ ο χ ι κ ά και ' Α π ο θ ε μ α τ ι κ ά Δ ρ α χ .
Καταθέσεις (τή 30 'Ιουνίου 1930)
»

1.2C5.0C0.000
6.900.000.000

Κεντρικβν Κατάστημα έν 'Αθήναις.
"Υποκαταστήματα καί)' δλην την Ελλάδα.
Πρακτορεϊον εν Νέςι Υ ό ρ κ η : 51 Maiden Lane.
Γραφεΐον fv Σικάγο): 33 S. Clark Street.
ΆνταποχριταΙ ας ίίλας τα; χ<όοας του έξωτερικου.
Ή Εθνική
εργασίας etc τό
δρους. Δέχεται
μιευτηρίου) είς

0 ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Τ Ω .

Τράπεζα τί)ς 'Ελλάδος έχτελει πάηης φύσεως τς>απεζιτικάς
έσωτερικον καί το εξωτερικον ύπό εξαιρετικώς συμφέροντος
δέ καταθέσεις (εϊς πρώτην ζήτησιν, έπί προθεσμία καί ταδραχμάς και ξένα νομίσματα μέ λίαν ευνοϊκά επιτόκια.

ΧΑΡΑΑ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
60-ΟΔΟΣ

Ο ΧΟΡΟΣ
ΤΗΣ "ΚΥΒΗΡ.ΑΑΕΑΦΟΤΗΤΟΖ^
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

HELLENIC BANK TRUST COMPANY NEW YORK 51 Maiden Lane
'Ιδρυθείσα υπό τής Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος συμφο>νιος μέ
τούς νόμους της Πολιτείας τής Νέας Υόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών
έν 'Αμερική Ελλήνων.

ΝΟΤΑΡΑ-60

Ό έτήσιος χοβός τής
ραΐχής Άδελφότητος»
yivjj όριατιχώς τό

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α ολοσχερώς καταβεβλημένα $ 1.500.000
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τρέχοντος elç τό

*Κν&ηΠειραιώς
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Η ΚΓΘΗΡΑ Ι ΚΗ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΗΣ "ΚΥΘΗΡΑΎΚΗΣΠ
ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ ΜΙΑΣ ΔΙΑΨΕΥΣΕΩΣ
Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
ΠΟΤΑΜΟΥ
ΛΕΝ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗ;
ΙΟΥ " Μ Α Τ Ι Ο Υ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ,. ΑΟΗΝΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΝ ΠΟΤΑΜΟ
Συμφωνά μέ tu καθιερωμένα,
εγένετο την 18 ην λήξαντος εις τό
επί της όδοΰ Κορνάρου 4 Α ' Γυμνάσιον θηλέων ή ετησία Γενική
Συνελευσις του «Κυθηραικοϋ Συνδέσμου» 'Αθηνών.
Γενική Συνέλευσις υμως είνε
τρόπος του λέγειν. Διότι κατ' ούσίαν ουτε καν μερική δεν θά δύναται να λογισθή.
Παρέστησαν γαρ επί τα 20 μόνον μέλη, εν φ ό Σύνδεσμος αριθμεί περι τα 200 τοιαύτα. Τουτέστιν ουτε τό δέκατον των μελών.
Ά λ λ α και πάλιν των κατά . . . τ ύ πους τοιούτων. Διότι εκ των 200
εγγεγραμμένων περι τά 70 δεν έχουν πληρώσει τάς υποχρεώσεις
των. Δηλονότι . . . χρεωστούν την
συνδρομήν των.
Είνε φαίνεται ίνα παρά την
εμπορικήν εμφανίζεται και ή . . . .
συλλογική κρίσις.
#**

"Αμα τη συμλπηρώσει . . . της
τυπικής απαρτίας, περί την 11 και
25' κηρύσσεται ή εναρξις της συνεδριάσεως και ó Γραμματεύς κ.
Γεώργιος Κατσούλης άναγινώσκει
τον κατάλογον.
Σε μια στιγμή ακούγεται άπαγγέλίον.
— Τζιμ ΙΙαναγιωτόπουλος.
'Αλλ' αντί . . . παρών, ακούγεται
σιγά—σιγά ενα.
— "Έχουμε και "Αγγλους μέλη ;
— « ν Οχι αδερφέ».
Δυστυχώς εδώ ó κ. Πρόεδρος
σταματφ τον χαριτωμένον διάλογον
6 όποιος αξίζει νά σημειθή δια νά
συνεχισθή ή άνάγνωσις του καταλόγου.
Και μας δίδεται ετσι ή ευκαιρία
νά στραφούμε προς τήν προεδρική
εδρα, όποτε βλέπουμε, δύο κομψό
τατα μούσια, συναγωνιζόμενα εις
. . . σφηνοπρέπειαν.
Και λέμε μέσα μας :
— Δεν κάναν καλύτερα ενα σύλλογο—Μουσο—φιλολογικό ;
Τέλος ή άνάγνωσις του καταλόγου τελειώνει και ó Γραμματεύς άναγινώσκει τά πρακτικά της προγενεστέρας συνελεύσεως και καλεΐ τήν
συνέλευσιν νά τά έγκρίνη.
0 Θ Α Ν Α Τ Ο Σ ΤΟΥ ΧΑΡ. ΑΡΑΝΗ
Ουτω μνημονεύεται και πάλιν ό
θάνατος του αειμνήστου συμπολίτου
και συνεργάτου της «Κυθηραϊκή;»
Χαραλάμπους Ά ρ ώ ν η , του οποίου
μετ' ολίγον θ ά κληθώμεν νά τελέσωμεν τό Ιτήσιον μνημόσυνον.
Μετά τήν κύρωσιν των πρακτικών ό Πρόεδρος κ. Ά ν τ . Λεβούνης εγείρεται της θέσεώς του και
λέγει.
— «Πριν ή συνέλευσις είσέλθη
εις τήν ήμερησίαν διάταξιν θ ά παρακαλέσω νά μου επιτραπή νά δώσ ω προς τά μέλη μερικάς πληροφορίας τάς οποίας θ ε ω ρ ώ απαραιτήτους. Τ ό Διοικητικόν ήμών Συμβούν ιον προέβη κατά τά λήξαν ετος
εις τάς έξης ενεργείας.
Ιον. "Εδωκεν είς τό «Ντελΐς»
χορευτικήν εσπερίδα σημειώσασαν
έξαιρετικήν έπιτυχίαν και άποδώσασαν εις τό Ταμειον του Συνδέσμου μας αρκετά κέρδη.
2ον) Τήν Ιην 'Ιουνίου έλάβομεν
μέρος εις τον έορτασμόν της Έ ν ώ
σεως της Επτανήσου μέ τήν Ε λ λάδα κατά πρόσκλησιν τών Ε π τ α νησιακών σιοματείίον άτινα είχον
αναλάβει τήν όργάνωσιν.
Τήν Ιδίαν ήμέραν ελαβε χώραν
και εκδρομή είς Γαλάτσι υπό τοό
Συνδέσμου μας.
3ον) Διοργανώσαμεν επίσης τήν
εορτήν της Μυρτιδιωτίσσης τήν
24ην Σεπτεμβρίου και
4ον) Τήν διάλεξιν του κ. Σπύρου
Στάη ήτις ελαβε χώραν τήν 2Ιην
Δεκεμβρίου ε'ις τήν αΐθουσαν της
«Αρχαιολογικής Εταιρείας».
»Περαίνων τάς δηλώσεις μου,
θ ε ω ρ ώ εαυτόν ύποχρεωμένον νά
σας καταστήσίη γνωστήν τήν σύ·
στασιν και άλλου Κυθηραϊκοϋ σ ω ματείου εν Αθήναις και του οποίου
οί ιδρυται χωρίς νά εΐπω τίποτα
άλλο είνε άξιοι συγχαρητηρίων».
Τά μέλη εδέχθησαν μέ τάς ευμενεστέρας κρίσεις τάς δηλώσεις αύτάς πλήν της 3ης δι' ην ουδείς δυστυχώς ώμίλησε. Και δικαίως.
ότι ό έορτααμός τής 24 ης Σεπτεμβρίου εις τήν
Μητρόπολιν
δέν εϊνε ίργον τοϋ
Συνδέσμου.

ΠΟΙΟΙ 01 ΑΙΟΡΓΑΝΩΤΑΙ
"Οπως γνωρίζουν δλοι οι έν Ά
θήναις Κυθήριοι, ή έ<»ρτή αΰτη και
προ της ιδρύσεως του Συνδέσμου,
διενεργεΐτο προ>τοβοι·λία τών 'Αδελφών Νικολάου και Θεοδώρου
Τρίφυλλη και του δερματεμπόρον
κ. Παναγιώτου Μαλάνου. Πράγμα
που εξακολουθεί νά γίνεται και νυν
υπό τών ιδίων, ενεργούντος του κ.
Μαλάνου ερανον, χωρίς ό Σύνδεσμος, ν9 αναμιγνύεται τό παράπαν.
Συνεπώς ό κ. Πρόεδρος κακώς τον
έορτασμόν—οπως του παρελθόντος
έτους μάλιστα—τον συμπεριέλαβεν
είς τήν δράσιν του Συμβουλίου.
***
Μετά τό πέρας τών δηλιόσεων
του και την λήξιν τών σχολίων των
ό κ. Πρόεδρος καλεί τά μέλη νά
διατυπώσουν δτι σχετικώς ήθελον.
Πρώτος εγείρεται ό κ. Γεοίργιος
Μούλος δστις παρατηρεί δτι «κατά
τόν περισυνόν χορόν του «Ντελις»
έσημειώθησαν μερικά άτοπα κατά
τήν διανομήν του κοτιγιόν» και έρ ω τ ζ «διατι κατά την εκδρομην είς
Γαλάτσι δέν υπήρχε μουσική» και
διατι ακόμη «ό Κυθηραϊχός Σύνδεσμος Α θ η ν ώ ν δέν άντιπροσωπεύθη είς τόν έν Κυθήροις έορτασμόν
τής Εθνικής εκατονταετηρίδος;»
Ό κ. Ιωάννης Κορωναίος (σύμβουλος) άπαντ$ δτι «δέν είνε δυνατόν νά γίνη διανομή κοτιγιόν χωρίς
νά παρατηρηθούν άσχημίαι» ό δέ
γραμματεύς κ. Γεώργιος Κατσούλης εις ΰφος εντονον και σοβαρόν
προσθέτει. « Ό χορός είνε χορός
και ή έκκλησία-έκχλησία, άν δέν
σάς αρέσει συνεπώς ό θόρυβος και
ή διανομή του κοτιγιόν εις τόν χορόν μας, προτιμήσατε τό μοναστήριον, «πήγαινε νά κλεισθης στο μοναστήρι ! . . . »
Ό κ. ΙΙρόεδρος έπιπροσθέτει :
«Λυποΰμαι διά τήν έρώτησιν του
του κ. Μουλοΰ. Διότι ούδενός άλλου τών συμμετασχόντων ηκούσθησαν παράπονα, ό δέ Σύνδεσμος ως
Σωματιΐον σοβαρόν, άντιπροσωπευον μίαν ύψηλήν Ιδέαν, δέν ήδύνατο νά συμμετάσχη άνευ προσκλή
σεως εις τήν εορτήν του εορτασμού
τής έκατονταετηρίδος καθ' ην στιγμήν ελάμβανε τηλεγράφημα τών
«αυτοχειροτονείτων» επιτροπών του
εορτασμού Ιξ ών άλλα μέν ελεγον «Βλθετε», αλλά δέ «έηιτροπι> διελύθη». 'Όσον άφορ$ τήν
μή ποόσκλησιν μουσικής κατά τήν
Ικδρομήν Γαλατσίου, αΰτη ήτο φυσική άφοϋ δέν έκαλύφθησαν ουδέ
τά γενόμενα έξοδα και ύπήρξεν ελ
λειμμα τό όποιον Ικάλυψεν εξ ιδίων
ό κ, Νικόλαος Τριφύλλης.
Ό δικηγόρος κ. Γεώργιος Στρατηγός (σύμβουλος) λαμβάνων τόν
λόγον επί του σημείου τούτου λέγει δτι ή Γενική Συνέλευσις οφείλει νά έκφράση καΐ εγγράφως τάς
ευχαριστίας της προς τόν κ. Νικόλαον Τριφύλλην.
Ό δικηγόρος κ. 'Ιωάννης Κοντολέων (σύμβουλος) ομιλών Ιπί του
σημείου τούτου λέγει δτι ό κ. Μούλος «έκαμε πολύ καλά νά φέρη τό
ζήτημα τών παραπόνων διά τά ά
τοπα πού παρετηρήθησαν κατά
τήν διανομήν τών κοτυγιόν, άτοπα
δμως τά όποια είνε Αναπόφευκτα
ε'ις τοιαύτας περιπτώσεις». Έ ν τοσούτφ τόν παρακαλεί νά μετάσχη
και αυτός εις τήν έπιτροπήν τής
οργανώσεως του εφετεινού χοροϋ,
βοηθών ώστε εφέτος νά μ ή συμβή
τό περισσνό κακό. Συνεχίζων τάς
εξηγήσεις του πρός τόν κ. Μουλόν,
δστις ούτως ικανοποιείται πλήρως,
λέγει δτι «ως μέλος του Δ . Συμβουλίου είχε προτείνει κατά τήν
σχετικήν σύσκεψιν του νά μετάσχη
ό Σύνδεσμος αυτοκλήτως εις τόν
έορτασμόν τής Εκατονταετηρίδας.
Πρός τοΰτο, λέγει, ήλθομεν ε!ς συνεννοήσεις μέ τήν εδώ Κεντρικήν
Έπιτροπήν του εορτασμού τής
Εθνικής Έκατονταετηρίδος ή οποία μάς ειπεν δτι ήσαν τόσον άλληλοσυγκρουόμεναι αί εκ Κυθήρων
ειδήσεις της, ώστε δέν ήξευρεν άν
θ ά στείλουν πλοΐον κ.λ.π.
»Κατόπιν τούτου, φυσικά, δέν
ήτο δυνατόν νά γίνη τίποτε, διότι
μέ τί θά επηγαίναμε εκεί; Μία δέ
πρόσκλησις τηλεγραφική πρός τόν
άδελφόν μου μας ήλθε 36 ώρας
αετά τήν τέλεσιν του Ιορτασμου.
Συνεπώς ουδεμία ευθύνη βαράνει
τόν «ΚυΟηραϊκόν Σύνδεσμο ν» σχε-

τικώς» Μετά τάς εξηγήσεις αύτάς
αϊτινες Ικανοποίησαν πάντας και
μετά τήν δήλωσιν του κ. Παναγιώτη Τριφύλλη δτι είς τήν εκδρομή ν
του ερχομένου καλοκαιριού θά υπάρχουν και «λαλούμενα» ή Συνέλευσις είσήλθεν είς τήν ήμερησίαν
διάταξιν ήτις άφεώρα τήν ψήφισιν
του Ισολογισμού. Ό κ. Πρόεδρος
ανέπτυξε τά γενόμενα "Εσοδα και
'Έξοδα αναλυτικώς έχοντα ο υ ε ω :
'Έσοδα. Εισπράξεις συνδρομών
4.010, τόκος και τοκομερίδια ομολογιών 3.17<), και περίσσευμα χοροεσπερίδας 9.597.50. Γενικά έξοδα 3.059.50. Άγοθοεργοί σκοποί
και συνεισροραι 3.250. Υ π έ ρ τής
οδού
Μυλοποτάμου — Δοκάνων
3.000, άντίτιμον Λαβάρου 4.700.
Καθαρόν περίσσευμα 2771.
Μεθ' δ ή Συνέλευσις έψήφισε
τούτον και εξέλεξε τήν Ελεγκτική ν
έπιτροπήν διά τήν χρήσιν 31 άπαρτισθεισαν από τους κ. Παν. Σ ι ά θην δικηγόρον, Κοσμάν Κατράκην
και Κωστ,
Μυλωνόπουλον, άναπληροηιατικούς δέ τους κ. κ. Γ ε ώ ρ
Μουλόν και Νικ. Μελητάν.

AI ΑΡΧΑΙΌΤΗΤΕΣ TÛN
KY6HPQN
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Σύμφωμα μέ τήν ύπογραφβίσαν τελικην ουμβασιν της
Κοινότητος Ποταμού μετά τής
Κατόπιν τού υπό τοϋ διβυ9υντοΰ τοϋ ¿ ν Χ ώ ρ α 'Υποκαταστήματος μ
Τραπέζης 'Αθηνών διά τήν α - 'Εθνικής Τραπέζης χ . Μ α λ λ ο ύ χ ο υ εκδόσεως και εις τα Καφβν<ϊα Ποτ
νέγερση του κοινοτικού Με- μοΰ τοιχοχολησεως άναχοιν&»9έντος, δΓ ο υ διεφευδΕτο Η εχς χό φύλ^
μας της 1ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 1930 δημοσιευθείσα είδησις, ¿ τ ι δεν κ ρ ^
γάρου, «ή Τράπεζα υποχρεού- ται ν ά συσταθή υποκατάστημα τής ¿ ν λόγω Τραπέζης και έ χ ε ι ,
ται νά άποπερατωοΐ} τήν οίκο- ρήσαμεν ύαοχρέωσίν μας ν ά εξακριβώσαμε ν περι τίνος πρόκειται. Τ«
θομήν έντος 27 μηνών από της τ ο δέ διότι Α ειδησίς μας έχείνη, δέν ¿ τ ο αποκύημα τής φαντ«$
υπογραφής του συμβολαίου καϊ μας, α λ λ ά πληροφορ(α αύτής ταύτης τής Τραπέζης.
Κατόπιν τούτου άκηυθήνβημεν είς τ ό «ΓραφεΙον Τύιτου« τοϋ |
τής πρός αύτήν παραδόσεως Κεντρικού Κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς τής Ε θ ν ι κ ή ς , ή διεύθυνσις του όποιου οί|
ελευθέρου του γηπέδου».
μίαν γνώσιν έχουσα τοϋ ανακοινωθέντος τού κ. Μ α λ λ ο ύ χ ο υ μάς π^
Ή κοινότης Ποταμού, εθε- πεμψεν είς τ ό ν χ. Φ α ρ μ α χ ί δ η ν . Δυστυχώς όμως και ό επί τών Ύ π «
ταστημάτων αρμόδιος ούδεμί^.ν γνώσιν ε ϊ χ ε ν σχετικώς, και ουδέν |
σε ήδη είς τήν διάθεσιν τής άνεκοίνωαε καθ* ό σ ο ν ουδεμία ύιιήρχεν άπόφασις περί Ιδρύσεως ο'Υι
Τραπέζης τό γήπεδον ¿προκή- καταστήματος» έ ν Π ο τ α μ ώ .
Κ α τ ά τάς πληροφορίας δέ, ας ό χ . Μ&ιραΐτης μάς εδωχε, τ ό μό«
ρυξε δε α&τη οημοπρασίαν τής
οποίας τό άποτέλεσμα θά γ ν « - πού μελετάται παρά τής Τραπέζης ν ά γίνη καί τ ό ό π ο ΐ ο ν από πο
ά ν η γ γ ε · λ α μ ε ν είναι ή έγχαθίδρυσις είς Π ο τ α μ ό ν χ α ! είς τ ό τέ&»ς <
σθή έντός τών ήμερών αυτών. μ α τής Ά γ γ λ ο - ά μ ε ρ ι χ α ν ι χ ή ς ^ τ ο ύ όποιου τήν ά γ ο ρ ά ν πρό έτους
Προτάσεις ύπέβαλον πολλοί πραγματεύεται καί τό ό π ο ι ο ν έντός τών ήμερών θά είναι Ιδιχόν
και διάφοροι μηχανικοί καϊ ενός υπαλλήλου της, ε ν τ ε τ α λ μ έ ν ο υ νά ένεργή όλας τάς Τραπέζι
εργολάβοι μεταξύ τών οποίων πράξεις, ά λ λ ' εξαρτωμένου έχ τού « Υ π ο κ α τ α σ τ ή μ α τ ο ς » Χ ώ ρ α ς .
καϊ ©Ι συμπολίται κ. κ. Τσάκωνας καϊ Ζπέντζος. Ό τελευταίος έγνώσθη οτι πρός τόν
I I iFIMOl IIPK-WYPjHff M I XQPAI-MAkMOV
σκοπόν τούτον θά συνεργασθώ
μετά τού έργοστασιάρχου κ.
Τήν 29ην παρελθόντος Δεκεμβρίου ήρχισε, διά προσωπικής ¿ργατ;
Μ . Μεγαλοκονόμου.
τών κατοίκων τής Κοινότητος Κυθήρων, ή κατασκευή τοδ άμαςιτοϋ

ΑΟ.ΟΟΟ

ΔΡΑΧ.

Είς τό μ "Εθνος» των
''Αθηνών
Υ Π Ε Ρ Τ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Υ ΚΑΛΑΜΟΥ
τής 15 Ιανουαρίου
έδημοσιεύθη ή
κατωτέρα) επιστολή του
εγκρίτου
Πρός τόν Έπιθεωρητήν τών
ουμτιολίτον μα· κ. * En. Αελ αχοβία. Δημοτικών Σχολείων ΛακωΦίλε η. Διευ&υντά,
νικής είς τόν οποίον ως γνωVI ναγνώσας αύτάς τάς ήμέρας εις στόν υπήχθησαν καϊ πάλιν τά
τάς εφημερίδας πολλά να λέγωνται δημ. Σχολεία Κυθήρων, απεπερι τής άποχομιαεως εκ τής 9Α- στάλησαν κατόπιν τής υπ* αρ.
κροπόλεως Αρχαιοτήτων ¿κ μέρους 66.373 έγκριτικής πράξεως τού
του λόρδου "Ελγιν είς τήν %Αγγλίαν Άρχιτεκτον. Τμήματος τού
και περί εξερεννήοεως είς τό οτό- Υπουργείου τής Παιδείας 40
μιον τον λιμένος Πειραιώς διά τήν χιλ. δραχ. ύπέρ τού σχολείου
άνεύρεοιν τοιούτων êx μέρους τοϋ Καλάμου.
σεβαστού υπουργείου τής Παιδείας,
ε&εώρησα καάήκόν μου δπως οάς
εχ&έσω τ6 κατωτέρω γεγονός χαϊ
πειοάη εκ τούτου τό υπουργεϊον xai
προβη είς τάς δέουσας ένεργείας τής
έξερευνήσεως τοϋ παρά τά Κύ&ηρα
Τό παρελθόν Σ ά β β α τ ο ν - 3 1 Ι α στομίου, δνομαζομένου κοινώς «Αύ- νουαρίου—ό Μηχανικός του Υ λαίμονα». Κατέχω είς χεϊράς μου πουργείου τής Παιδείας κ. Ί ω α ν .
Ιητορικόν τι σημείωμα τής εποχής Πανα /κοΐόπουλος παρεδωκε είς τόν
εν.είνης, τό όποιον ακριβώς γράφει ενταύθα ευρισκόμενον πρόεδρον τής
ΚοινόιηΓΟς Κυθήρων εγκεκριμένα
τά εξής:
παρά
του 'Υπουργείου τά σχέδια
• 1S02 Σ)βρίου 5. "Ενα καράβι
εγγλέζικο ερχόμενο άπυ τάς
Άϋή- των κουφοΗκά ον γοΓ Γ*»'μ%*/<<>»<«χην·
νας διά rà άράξη είς τόν Ανλαί- Μεγάρου Κυθήρο)ν.

ΤΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΣ

μονα ψον φορτομένο με Αξιόλογα
μάρμαρα αγάλματα του
Παρθενώνος ληστεγϋέντα
υπό του Λόρδου
14Ελγιν έκ τής 9Ακροπόλεως τών
Καθ 1 α πληροφορούμεθα, ή διΆπλωματούχος
Μαία, κυρία Ελένη
ϋη>ών βαλμένα είς κασέλες xai έ·
πειδή εκοιαοϋντο οί άνθρωποι εκτύ- Κοντού εξήσκει έκτος τής μαιευτιτιησε είς μίαν ξηράν και εσπασε τό κής και τό επάγγελμα ιής ιατρού,
πλοϊον, τά δέ μάρμαρα με τής κα- ανευ αδείας πρός τοΰτο.
Κατόπιν τούτου, ό «'Ιατρικός
σέλες èπήγαν δλα είς τό βάθος μόΚυθήρων,
απέστειλε
νον οί άνθρωποι εγλύτωσαν γυμνοί. Σύλλογος»
9Ητο ό κύριος τών μαρμάρων
δ σε- πρός ταύτην εγγραφον δι' ου τής
κρετάριος τοϋ Ππάϊλον τής Κων- υποδεικνύει νά παύσβ άντιποιουμέσταντινουπόλεως τόν όποιον έδέχθη νη δικαιώματα πού δέν κέκτηται,
xai επεριποιήθη δ κύριος
Εμμα- απειλών ταύτην δτι εν ενάντιοι πενουήλ Καλούτσης. "Εστειλεν είτα δ ριπτώσει θά τής ύποβάλη μήνυσιν.
μυλόρδος
και ήλθαν
βουτικτάδξς
και τοϋ έβγαλαν μερικές κασέλες
ΗΕΟΡΤΗ Τ Ο Ν ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ
και ίδινε διά κάθε κασέλαν 500
Μεγαλοπρεπέστατα έτελέσθη εν
γρόσια τοϋ βουτικτοϋ. 40 χιλιάδες
γρόσια Μδιδεν νά τοϋ τά εύγάλουν τ φ Ν α φ τής 'Αγίας ν Αννης είς τήν
δλα είχε καϊ ενα Σκλαβούνικο κα- Χώραν ή εορτή τών Γριών 'Ιεραρράβι πλερωτικό διά νά τά φυλάττη χών, είς τήν οποίαν παρέστησαν τά
τά μάρμαρα καί χώρια αλλα καΐκια Σχολεία τής πόλεως μετά τών Κακαϊ φελούκες. *Εκεϊ πηγαινάμενος θηγητών και Διδασκάλων των, τών
ενας χωρικός Από τά
Αλοϊζιάνικα Δημ. 'Υπαλλήλων και ολοκλήρου
διά ιά πάρη ira βαρέλη τήν νύκτα σχεδόν τής Κοινωνίας τής πόλεως.
τόν εσκότοσαν οί Σκλαβοϋνοι.
*Ε- Έμπνευσμένον πανηγυρικόν έΕεφώπήγε δε καί είς τήν Μάλτα διά νά νησεν ό θεολόγος καθηγητής του
φέργι καράβι με έργαλεια και νά Γυμνασίου κ. Δημ. Γριζάς.
εύγάλη τά επίλοιπα μάρμαρα. *Ηλθεν δ ίδιος Μπάϊλος εδώ καϊ επειτα
Η ΚΟΙΝΗ Γ Ν Ω Μ Η
èπήγε <5έά τήν Μάλτα ίκαμεν μεγάΔΙΑ Τ Ο Ν Α Γ Ω Ν Α
ΜΑΣ
λες ευχαριστήσεις τοϋ Καλούτση πώς
Καραβάς 24)1)11131
ύπερασπίσθη τόν Σεκρετάριόν του
Κύριε Καλοκαιρινέ,
χαρίζοντάς του χαρίσματα πολλά ΑΉ Ιφημερίς σας «Κυθηραΐκή»
ξιόλογα».
συνετέλεσε
κατά μέγα μέρος διά τήν
Φαίνεται λοιπόν δτι δλαι αί κασάφύπνισιν
τοΟ
Χωρίου μας. Διά τής
οέλαι δεν θά εξήχθησαν, άλλα Ασφαάρθρογραφίας
της
ξεδηλώνει πάντολώς θά υπάρχουν και αλλαι τοιαϋται κατόπιν τών δσων
έξιστορειται τε τήν συμπάθειάν της πρός τό ΧωΑνωτέρω. *Ασφαλώς κατόπιν μιας ρίον μας. Διά τό λιμενικόν ιδία ζήερεύνης êm τόπου εκ μέρους τοϋ υ- τημα τό όποΤον ένδιαφέρει σπουδαίπουργείου θέλουν Ζλθβ είς φώς πολ- ως καϊ ιδιαιτέρως τόν Καραβα διε·
ξήγαγεν άγώνα πραγματικόν καϊ τίλά τοιαύτα Αγάλματα μεγίστης Αμιο ν.
ξίας.
Μετά τιμής
Δι' αυτό δι' ήμών α πάντες οί κάΕΠΑΜ.
ΔΕΑΚΌΒΙΑΣ
τοικοι Καραβα Βά αίσθανόμεθα πάντοτε εύγνωμοσύνην πρός τόν ώραϊον
ΝΕΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
άγώνα τής «Κυθηραϊκής καί πρός
Μετά τιμής
Τήν παρελθούσα ν Πέμπτην με- δμ£ς.
ιέβη εις Κύθηρα μέσψ Καλαμών
Δ. Τζωρτζόπουλος, Δημ. Γ. Κύδ Ικ του καταργηθέντος Ήμιγυμνα- πριος, II. Κρίθαρης, Ά ν α σ . Δ. 11ασίου Δίβρης εις πρωτοβάθμιον νεο- τρίκιος, Εύάγ. Βενάρδος, II. Δ. Διαπροαχθεις φιλόλογος καθηγητής κ. κόπουλος, Ά λ έ ξ . 1. Φάρος, Φώτης
Βασ. Παπαγγελόπουλος. Οϋτω τό Γ. Σουρής, Άρισ. Δ:ακόπουλος, Δ.
ηροαωηικόν τοϋ Γυμνασίου συ- Κουμέσο:, Μ. Τζωρτζίπουλος, ΘεόνεηληρώΦη, ύπηρετούντων
δη δωρος Τζωρτζόπουλος, καί Κ. Ν.
Μέντης.
έν μύτφ 10
καθηγητών.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ_ΕΙΣ ΜΑΙΑΝ

μου Χώρας-ΓΙούρκου. Πολυάριθμοι έργάται προσελΗόντες αυθορμήτως \
χισαν έργαζόμενοι, πολλοί δέ τούτων δέν περιωρίσθησαν μόνον είς τά ti
σαρα ημερομίσθια τα δποία τό Κοινοτικόν Συμβούλιον τής ως άνω Koivj
τητος έπεβαλεν εί; Ικαστον κάτοικον, άλλα καί περισσότερα τούτων είργ
σθησαν. "Ηδη ή έργασία προχωρεί έργαζομενων καθημερινώς 20 —25 ι
γατών. Έπί του παρόντος ί ορόμος άκολουθεί τόν παλαιόν άλλα ευρ6νι
ται εΐ; πλάτος πέντε μέτρων και ΣσοπεδοΟται τελείως έχων έλαφροτάΐι
κλίσιν, όλιγωτέραν τών πέντε τοις έκατόν.
Έ κ παραλλήλου πρός τόν άνω δρόμον τήν 12ην 'Ιανουαρίου ήρχι«
ή κατασκευή καί τοϋ δρόμου Χώρας-Καλάμου, επίσης δια προσωπιχΐ
έργασία; τών κατοίκων τής κοινότητος Κυθήρων. Ούτος άκολουθών κ
τεύθυνσιν έντελώ; διάφορον τοΟ παλαιού δρόμου άρχε caí ολίγον περαιι
ρω τής γέφυρας Καψαλίου καί άκριβώς κάτωθι τής έκκλησίας του Ά γ «
Σπυρίδωνος, δι' ενός δέ έλιγμοΟ σχεδόν έπιπέδου φθάνει μέχρι τή; θέσε«
«Ι'ιαλία» ¿πόθεν προχωρεί έπί τι διάστημα έπί του σχεδίου του νΑγγλς
μηχανικοΟ Μάκφελ. Τό πλάτος καί τούτου είναι επίσης πέντε μέτρων.
Ελπίζεται δτι έντός τοΟ αρξαμένου 2τους άν δέν άποπερατωθοΟν καί
δύο ανωτέρω δρόμοι, πάντως μικρά τμήματά των θέλουσιν μείνει διά
έπόμενον έτος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΡΑΝΟΥ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΕΙΑΗΣΕΙ]

Έ κ Καραβα ό κ. 'Αριστείδης
Διακόπουλος μας απέστειλε τον κατωτέρω ερανικυν κατάλογον ύπέο
τής Παναγίας «Δέσποινα» τόν οποίον λίαν ευχαρίστως δημοιευομεν. I
Ά ρ ι α . Γ. ¿Uu/ίόπουλος 5 CXX),
Σα ρ. Δ. Διακόπουλος 2.0Κ), Ί ω .
Ν. Μεγαλοκονόμό; 1.000, Παναγ.
Μ. Διακόπουλος 200, Γεώρ. Κ.
Ζαντιώτης 500, Παν. Διακάπονλος
100, Παΐσιος Διακόπουλος Ι ε ρ ο μ ό ναχος 1.000, ΙΤοΟετή ΓΙ. Διακοπουλου 500, Μαρία Γερ. Μ πόνου
100, Σοφία Κυρ. Νταμάιη 50, 'Αναστασία Λ. Ζυνιιώτου 150, Ά ν α σ .
Ν. Διακόπουλος 50, 'Αναστασία Δ.
Διακοποΰλου ΙΟΟ,Νικολέττα Δ. Διακοποΰλου 50, Ά ρ ι σ . Ν. Μεγαλοκονόμος 100, Ί ω ά ν . Δ. Διακόπονλος
300, Μαριγώ χήρα Χ . Γεωργά 500,
Δημ. Ί ω α ν . Ζαντιώτης 1000, Ά ν τ .
Παν. Σουρής 500, Παν. Ν. Βενάρδος 100, Χρυσούλα Κοσμά Ζαντιώτου 50, θ ε ό δ . I. Ζαντιώτης 100,
Σιαυροΰλα Π. Διακοποΰλου 500,
Μηλιά Μηνά Διακυπούλου 100,
Κανέλλα Ε. Ζπντιώτου 50, Α ν ώ νυμος έξ Αμερικής 25.000.

ΕΙς τόν
ΚυΟηρ(>αι*Ίν Συνο
σμον» Α θ η ν ώ ν 0ά όμιλήση
πρώτην εβδομίίδα τής Μ. Σαοαι
πτής ύ συμπολίτης καθηγητής χ»

ΝΕΑ ΕΚ ΚΑΡΑΒΑ
Κ Α Ρ Α Β Α Σ (Του ανταποκριτού
μ α ς ) . — Ή κατασκεεη τής όδοΰ αγίου Νικολάου ή οποία ασφαλέστατα Οα λύση τό περιλάλητο λιμενικό
μα πλόβλημα, είναι ζήτημα ολίγου
χρόνου.
Πρός τό παρόν συνεστήθη επιτροπή διά τήν κατασκευήν δρόμου
από τήν τοποΑεσίαν Πορταδέλα μέχρι τά Τετιάνικα.
Τό Κοινοτινόν Συμβοΰλιόν μας
έπλουπσΑη μέ νέον σύμβουλον τόν
δραστήριον κ. Ά ρ ι σ . Διακόπουλον.
Τ Ο ΕΤΗΣΙΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
T O Y XFTP. FTPQNH
Τήν Κυριακ»|ν 11) λήξαντος είς
τόν παρά τφ Βοτανικφ ναόν του
'Αγίου Νικολάου έιελέσΟη τό Ιτήσιον μνημόσυνον του άλησμονήτου
Χαραλάμπους Έ μ . Ά ρ ώ ν η υπό τής
Ιν Αθήναις οικογενείας του.
ΜΙΑ

ΠΡΟΟΔΟΣ

Είς τήν Χώραν ό κ. Βαλ. Καλοκαιρινός προσκαλέσας ειδικούς τεχνίτας κατεσκευασε φουρνον τελειότάτου Γερμανικού συστήματος ό όποιος «Vt παράγη δχι μόνον ψωμιά
άΙ)Λ καί δλα τά «σημιντζίδικα» ήδη, τά οποία τοιουτοτρόπως φρεσκότατα Οά ευρίσκουν οϊ συμπολίται.

τολέων και μετ' αυτόν κατά σ ε ι ^
οΐ δικηγόροι συμπολίται κ.κ. Γειίί
γιος Στρατηγός και Ιωάννης Κ<^
τολέων.
Διά τήν καθαρά Δευτέρα ό
λεκπαιδευτικός Σύλλογος Κυθηρίβ
έν "Αθήναις» οργανώνει εκδρομή
ει; τήν θαυμασίαν τοποΟεσίαν «'Λ
γία Παρασκευή». Τής εκδρομή; δ
κληθούν νά μετάσχουν άπαντες »
έν Αθήναις και Πειραιεΐ Κυθήριοι
Τήν Κυριακήν 25 λήξαντος Ικλι|
Οη ε'ις ςριλικήν συνάντησιν υπό t\
νεοσυσταθείσης ποδοσφαιρικής c
μάδος Πιισινιανίκοιν τήν οποίαν
δρι»σεν ό άρτι εξ Αυστραλίας έπβ
νελθών κ. I. Καπμάτης ή ποδί
σφαιρική όμάς Ποταμού. At Λ
πράξεις διετέθησαν ύ.ιερ τής πρ<ί
της.
ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Τήν 26ην παρελθόντος Δεκε)»
βρίου ό πρόεδρο; τής Κοινότητα
Κυθήρων κ. Νικ. Βαρυπάτης προο
καλέσας τον; κατοίκους τής κοινό
τητό; του εις μίαν τών αίθουσυ
τοϋ Γυμνασίου, έλογοδότησεν πρ«
αυτούς διά τά πεπραγμένα του πρ<ί
του έτους τής προεδρείας του ώ ;
Νόμος ορίζει.
ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ

ΛΕΜΒΟΥ

Εις τάς παρά τήν Μονή ν Μυρτι
δίιυν άκτάς τής νήσου άνευρέθη αλιευτική λέμβος υπό τών κ.κ. Γεω$
Ζ. Πετροχ^ίλου και Δημ. Χαστά \
χουσα μήκος δύο περίπου μέτρωι
Ά γ ν ω σ τ ο ν δμως Ιάν πρόκηται ία
ρί ναυαγίου ή εάν α υ τη παρ^συρδί
υπό τής τρικυμίας τών τελευταίοι
ήμερών εκ τών άκτών τής Πελα
ποννήσου.
Η ΠΕΡΙΦΟΡΑ Τ Η Σ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Ν Η Ι
Ώ ; πληροφορούμεθα ή είκώ»
τής Α γ ί α ς Μόνης περιφέρεται ή^
εις τά χωρία τοϋ τέως Δήμου Κν
θηρίων, εντό; ολίγου δέ θά πέρα·
τωθή ή λιτανεία ήτις έλπίζομεν να
αποδώση οσα άπαιτοϋνται διά τη'
συμπλήρωσιν τοϋ δρόμου μέχρι τηί
έκκλησίας.

