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α π α ρ α ί τ η τ ο ι Α Η Α Ω Χ Ε Ι Ζ 

—"Ενεκεν σοβαράς άσΌ-ενείας του έκδοτου της «Κυθ·. Έ π ε -
τηρίδος» τδ παρόν τεύχος δεν εκδίδεται τέλειον, δσον έπρεπε-

— Ή «Κυθ·. Έπετηρις» ούδενΐ απολύτως δίδεται δωρεάν. 
—Κα3·υστεροϋσιν ήμΐν τό άντίτιμον του π. τεύχους της «Κυθ·. 

Έπετηρίδος» του 1909, οι έξης : 
'Ιερεύς Γ . Φωκάς έφημέριος της έν 2ύδνεϋ της Αυστραλίας 

Έλλην . Κοινότητος σώματα 14. Χαρ. Κουλεντιανός, έν Ούμταλτ^ 
Ν. 'Αφρικής σώματα (). 'Αδελφοί Άνδρόνικοι, έν ΤΓαιηνιΐ της 
Αυστραλίας σώματα 8. Και πολλοί άλλοι των έν Πειραιεΐ και 
Έπαρχίαις Κυ&ηρίων των λαβόντων ανά έν άντίτυπον, των όποιων 
τά ονόματα θά δημοσιεύσωμεν διά των έφημερίδων. 

Τδ άντίτιμον του 'Ημερολογίου δέον νά έμβάζηται ταχέως 
και κατ1 εύθ-είαν προς τον Κον 

Λ ι ο ν ύ α ς ο ν 2 * . Ά λ β α ν ά χ η ν 

Α ^ μ , ο σ ι ο γ ρ ά φ ο ν 

Α Θ Η Ν Α Σ 

Διά ταχυδρομικής επιταγής ή επιστολής ¿τιι ανοτάοει 

ΤνπογραψεΤον * Το Κ ι»άΐθ(;» θ. Τζαβέλλα ύδος Άριστείδον— 1. 
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ΑΝΔΡΙ ΜΕΓΑΘΥΜΗ, ΚΑΙ ΕΞΟΧΠΣ ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΔ* 
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ΕΥΛΑΒΩΣ ΑΦΙΕΡΟΥΤΑΙ 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΙΖΑΝΗΣ 

Το εΰνιχίν έργον τον εν Καιρώ μεγάθυμου συμπατριώτου ημών κ. Σω-
κράτους Πιζάνη, εναντίον τ ή ς μετριοφροσύνης τοϋ όποιον, αλλ' εξ επιβεβλημ-
μένου καθήκοντος δημοσιεύομεν τα ολίγα ταντα, δεν είναι ε υ κολον να εξαρθβ 
δια των μικρών τούτων γραμμών. Ό κ. Πιζάνης, από ετών τον καλόν και 
εθνικόν αγωνιζόμενος αγώνα, έγένετο πρόξενος μεγίστων ωφελημάτων εις 
πάντα τα εθνικά ζητήματα τά υφιστάμενα και άναφνόμενα εν τη Αιγυπτιακή 
ΙΙρωτευούαη, ανεδείχθη δε έλευθεριώτατος χορηγός δια πάντα τά έκεΐ εθνικά 
Ιδρύματα. Άλλα και κατά τάς άνάγκας της liai υίδος επήλθε πάντοτε πρό-
θυμος αρωγός, εις τα δελτία δε των εθνικών είοφορών εκ Καΐρου αναγράφε-
ται πρώτον και πάντοτε τό τετιμημένον δνομά του δια γενναία ποσά. Την 
φλέγονσαν ταύτην φιλοπατρίαν τοϋ κ. ΙΙιζάνη έκτιμώντες οί εν Κ αίρω ομο-
γενείς, ανέδειξαν τούτον Άντιπρόεδρον της εκεί Πανελληνίου 'Ενώσεως, Σω-
ματείου ένδελεχώς εργαζομένου υπέρ των 'Εθνικών συμφερόντων. 'Εκείνο 
όμως τό όποιον χαρακτηρίζει Ιδιαιτέρως τόν κ. Πιζάνην είναι ό άκρατος, ως 
ειπείν, Κ υ θ η ρ α ϊ ο μ ό ς του, ή εξέχουσα αγάπη του προς παν τι, Κυ-
•θηραϊκόν και Λ άχ,ραιφνής ζήλος του, πρός προαγωγήν και βελτίωσιν παντός 
ωφελίμου και καλοΰ Κυθηραϊκοΰ έργου και εις διόρθωση· των κακώς κει-
μένων h· τfj Νήσω. Αιά πάντα ταϋτα και έδημοοιογράφηοε πολλάκις δια των 
εγκρίτων Αίγχ'πτιακών φύλλων και πολλά έδαπάνησεν : Οί απανταχού Κυθη-
ραϊκο'ι Σύλλογοι και τα Σωματεία αθρόως εδέχθη α αν τάς αυνδρομάς του, αδρά 
δε ποσά προσέφερε πάντοτε δια την έπιτέλεαιν έργων εν Κνθήροις. Οϋτω δια 
μο'νην την άνέγεραιν τοϋ Ναοϋ τής Ίλαριωτίσοης εν Ποταμφ, προσέφερεν εξ 
ίδιων του μέν, επτάκις χιλίας δραχμάς, Ισαρίθμους δε εξ εράνων των φίλων 
του. Τα δε προ<ρρόνως χορηγηθέντα κατά καιρούς ποσά δια διαφόρους αλλας 
άνάγκας τής Νήαου είναι πολλά και διάφορα 

Τοιούτος εν αμυδρά σκιαγραφία ό φιλόπατρις Άνήρ επί χω ονόματι τον 
όποιου, εκ πατριωτικού καθήκιη·τος, έτιμήσαμεν άφιβρώσαντες τό τεύχος 
τοΰτο τής Κυθηραϊκής Έπετηρίδος » 



O ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΙΖΑΝΗΣ 

/<>τ« roitlfiov Κνοίηc η»·· τ.ψς χαριΤίο/ιείΊ/ι; ΚορηπΙΛος nor 
χοατονμκνης ''.το jzaifiayoiyov Γης. 



Κ Υ Θ Η Ρ Α Γ Κ Λ Ι Χ Ρ Ο Η Ο Λ Ο Γ Ι Α Ι 

Μυθολογική έποχή : Άπεσπάσθη ή Νήσος δια σεισμού, 
άπό την ΙΙελοπόννησον. 

Άνεδΰθη ή 'Αφροδίτη έκ της θαλάσσης εις την νήσον. 
II οό Χ ο . το> 

(;;) Οί Λάκωνες άποικίζουσιν αυτήν. 
1300 (;;) Ή νήσος κατοικείται υπό των Φοινίκων. 
1170 (;) Κατέστη αποικία των Δωριέων. 

(;;) Οί Λάκωνες Ιπανακτώσιν αυτήν. 
(;;) Οί Πέρσαι καταλαμβάνουσι τά Κύθηρα, έξωσθέντες 

μετά μικρόν υπό των Λακεδαιμονίων. 
42ο Οί 'Αθηναίοι μετά μάχην κυριεΰουσι την Νήσον. 
410 Οί Λακεδαιμόνιοι έπανακτώσι διά συνθήκης αυτήν. 
323 (;) Κατάκτησις τής νήσου υπό των Μακεδόνων. 
170 (;) Οί Ρωμαίοι κυριεΰουσιν αυτήν. 

15 (;) Οί Λακεδαιμόνιοι έπανακτώσι και αύθις τά Κύθηρα. 
Μ. Χ ο . τώ 

87 Οί Ρωμαίοι κατακτώσιν εκ νέου την Νήσον. 
;; Έρήμωσις των Κυθήρων, άγνωστον διά ποίαν αιτίαν. 

375 "Α&λησις τής άγιας Έλέοαης έν Κυ&ήροις. 
400 Ή Νήσος κατοικίζεται άραιώς, κατά τινας επισφαλείς 

ίστορικάς πληροφορίας. 
410 Άπήρτισαν μέρος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας τά 

Κύθηρα 
520 (;;) Εισήχθη ό Χριστιανισμός εις τά Κύθηρα και ίδρΰθη 

επισκοπή. 
050 Ό Αυτοκράτωρ του Βυζαντίου Κώνστας Φλάβιος υπή-

γαγε την έπισκοπήν Κυθήρων τω Πάπα. 
710 Λέων 6 "Ισαυρος επανήγαγε την έπισκοπήν Κυθήρων 

νπό τον ΓΙατριάρχην Κων)πόλεως. 
950 (;) Ό προστάτης τ&ν Κυθήρων άγιος Θεόδωρος, τε-

λειοϋται έν τή Νήσφ δι' άσκήοεως. 
080 ΙΊολλοι εκ Πελοποννήσου αποικίζονται εις Κύθηρα. 

1100 (;) Έφονεΰθη ό πρώτος δυνάστης τής Νήσου υπό των 
κατοίκων κατ' έντολήν του κυριάρχου Δεσπότου 
τής Σπάρτης. 

1110 (;) Ό έκ Μονεμβασίας Γεώργιος Παχύς καθίσταται κυ-
ρίαρχος τής Νήσου. 



> > ) Ε ϋ ρ ε α ε ς τί^ς €>3.υμ.<χτουργοϋ ε ι κ ό ν ο ς τ ή ς 
Θ ε ο τ ό χ ο ί ) έν Μ υ ρ τ & Ώ έ ο ι ς . 

Παρεχωρήθη ή Νήσος εις τους Ενετούς υπό των Λατίνων. 
Ε δ ό θ η τω Μάρκο> Βενιέρη ώς φέουδον, υπό τής Ένετ . 

. Κυβερνήσεως. 
^69 Άφηρέθη από τους Βενιέρους ή Νήσος υπό του "Ελληνος 

στρατηγού Λικαρίου, έν ονόματι της Βυζαντινής Αύ-
ε τοκρατορίας. 

ιο09 Ό Αυτοκράτωρ Μιχαήλ ό Παλαιολόγος παρεχώρησε ταΰ-
την τω εκ Μονεμβασίας Εύδαιμονοϊωάννη. 

Έπεξετάθη ή δικαιοδοσία του Επισκόπου Κυθήρων, 
. εφ' άπάσηςτής Κρήτης υπό του ΟΙκ. Πατριάρχου. 
"16 Κατήλθεν εις Κύθηρα εκ Κρήτης δ Λέων Κασιμάτης ώς 

τοποτηρητής των Βενιέρων. 
^337 Υ π ή χ θ η ή Αρχιεπισκοπή Κυθήρων τω Μητροπολίτη Μο-

νεμβασίας και εξεδόθη Αΰτοκρατορικόν χρυσόβουλλον 
δι' ου έκανονίσθη ώς 'Αρχιεπισκοπή, ή Επισκοπή Κυ-

ΐο β . θήρων. 
Οι Βενιέροι πλήν ενός, έκηρΰχθησαν έκπτωτοι των έν Κυ-

1 θήροις δικαιωμάτων των. 
Η50 Ένομοθ-ετήθη ή έκλογή του Άρχιερέως τής Νήσου υπό 

των Ιερέων. 
Ή Ενετική Δημοκρατία έγκατέστη έν τή Νήσο> ώς κυ-

, , , ρ^ρχος. 
ι°ο8 Επιδρομή τοΰ Τοΰρκου ναυάρχου Χαϊρεδιν-Βαρβαρώσσα 

εις Κύθηρα. Καταστροφή τής «Παληόχωρας» καΐ του 
Μυλοποτάμου.— Αιχμαλωσία 7,000 Κυθηρίο>ν.—Έρή-

. μωσις τής Νήσου. 
1540 Επάνοδος Κυθηρίων εις τήν Νήσον μετά πολλών Μονεμ-

βασιωτών, ένεκεν εισβολής των Τοΰρκων ε'ις την Ν. 
Πελοπόννησον. 

^ 7 9 'Εκανονίσθη ή διοίκησις της Νήσου υπό των Ενετών και 
ή έγκαθίδρυσις του σώματος των ευγενών. 

*597 Έπανάστασις τών πολιτών (Ποπολάνων) καΐ τών χωρικών 
. (Βιλάνων) κατά τών ευγενών. 
' μ ) Ή ύπερφνής ί'ααις τοΰ Παραλύτου νηό τής Θεοτόκου 

έν ττ; Μονχι τών Μυρτιδίων. 
*ο02 Θάνατος τοΰ περιφανούς Επισκόπου Κυθήρων Μαξίμου 

Μαργουνίου. 
699 Τά Κύθηρα υπήχθησαν διοικητικώς εις Κέρκυραν, τής 

Κρήτης καιαληφθείοης υπό τών Τούρκων. 
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1715 θάνατος πολλών Κυθηρίων στρατκοτών εν Μεθώνη. 
L715 Κατάληψις αναίμακτος των Κυθήρων υπό των Τούρκων, 

δια συνθήκης. 
L716 Ναυμαχία Ενετών και Τούρκων παρά τά Κύθηρα. Κατα-

στροφή του Τουρκικου Στόλου. 
1718 Δευτέρα ναυμαχία παρά τά Κύθηρα μεταξύ Ενετών και 

Τούρκων. 7Ηττα του Τουρκικου Στόλου. Έπανάκτησις 
της Νήσου υπό των Ενετών. 

ί.780 Έπανάστασις γενική τών Κυθηρίο^ν, ήγουμένο>ν τών Γ . 
και Έ μ . Καλοΰτση και Έ μ . Κασιμάτη κατά του άρ-
χοντος της νήσου (Πρεβεδοι'ιρου) Πετρ. Μαρτζέλου. 

L797 Οι Γάλλοι καταλαμβάνουν τά Κύθηρα. 
I 7ί)8 Κατάληψις τών Κυθήρων υπό τών Ρωσσο-Τοΰρκων κατό-

πιν μάχης μετά τών Γάλλων. 
1800 Άνεπετάσθη έν τοις φρουρίοις της νήσου ή Σημαία της 

«Επτανησιακής Πολιτείας» άναγνωρισι^είσης υπό την 
προστασίαν τών Ρωσσοτούρκοον. 

1801 "Αναρχία έν τή νήσω. Σφαγαι ευγενών. "Ιδρυσις «Δικα-
στηρίου αναρχίας.» 

1807 Τά Κύθηρα μετά της λοιπής Επτανήσου, παραχο)ροΰνται 
διά συνθήκης εις τους Γάλλους. 

1800 Οι 'Άγγλοι καταλαμβάνουσι τά Κύθηρα μετά μάχη ν προς 
τοι>ς Γάλλους. 

1815 Ή «-'Επτανησιακή Πολιτεία > έτάχΰ'η υπό την Άγγλι-
κήν προαταοίαν. 

1822 "Αφιξις του στρατάρχου Θ. Κολοκοτρώνη εις Κύθηρα. 
Στρατολογία Κυθηρίων εθελοντών. 

1822 Σφαγή τριάκοντα Κυθηρίων εν Σμύρνη υπό τών Τούρκων. 
1823 Καραβΐται καΐ ΠοταμΤται μετ"1 άλλθ)ν Κυθηρίων καταβυ-

ίΚζουσι Τουρκικόν πλοιον εις Ιΐλατειαν "Αμμον, σφά-
ζουσι τό πλήρωμα και έλευθεροΰσι, τά έν αύτώ γυναι-
κόπαιδα τά εν Πύλο) αιχμαλωτισθέντα. 

1823 Οί "Αγγλοι άπαγχονίζουσι 14 τών ανωτέρω Κυθηρίων. 
1825 Αόχος Κυθηρίων εθελοντών συμμετέχει εις την πολιορκίαν 

της Τριπόλεως. 
1840 'Έναρξις Τιζοσπατικοϋ αγώνος έν Κυθήροις κατά της 

'Αγγλίας. 
1853 0 1 'Ριζοσπάσται τών Κυθήρων εξορίζονται. 
18ΰ8 Ό Κ. Πανάρετος γράφει πρός τον Γλάδστωνα υπέρ της 

ενώσεως. 



ΤΑ Κ Υ Θ Η Ρ Α 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΝ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 



1863 ΉνώΦηοαν τά Κύθηρα και ή λοιπή 'Επτάνησος μετά 
της 'Ελλάδος. 

1864 Έπεσκέφθη ó Βασιλεύς Γεώργιος tu Κύθηρα. 
11869 Ό Δήμοο Φρατζίων συνεχωνεύθη ε'ις τον των Κυθηρίων. 
1888 Κατηργήθη τό Έπαρχεΐον Κυθήρων. 
1898 Θάνατος του Στρατηγοί) Κορωναίου. 
1903 Τά Κύθηρα υπήχθησαν διοικητικώς εις την Αακωνικήν. 
1909 'Επαναφορά των Κυθήρων εις τον Νυμόν Άργολώοκοριν-

i 
1911 Κατάργησις των δήμων Κυθηρίων και Ποταμίίον και ϊδρυ-

σις Κοινοτήτων έν τή Νήσω. 
1912-13 "Ενδοξος θάνατος πολλών Κυθηρίων εν τω κατά των 

Τοΰρκο)ν Πολέμο). 

Ο Υ Ρ Ρ Α ! 

Φτωχή μητέρα, πέταξε και τους Όλΰμπους σείσε, 
σήκω τά μάτια σου νά 'δήςπώς ήσουν και πώς είσαι. 
Τώρα σε βλέπουνε κι' αυτοί, που 'διάβαιναν 'μπροστά σου 
χωρίς νά ρίξουνε ματιά στ' άσημα τάρματά σου. 

Φεωχή μητέρα, γΐώρτασε, Ούρρά βοοΰν σημερινοί 
καιρός σου νά γελάσης.... κι' αρχαίοι πολεμάρχοι, 
από θριάμβους χόρτασε και τους φονιάδες στο σχοινί 
της γης καΐ της θαλάσσης. κρεμούν του Πατριάρχη. 

Τραναΐς Κορώναις σέ κυττοΰν, Ούρρά φωνάζει κι' ό 'Ραγιάς 
της νίκαις σου της χαιρετούν που βλέπει τώρα αλήθεια, 
μέ μιά κρυφή χαρά. και του παποϋ και της γιαγιάς 

— τά τόσα παραμυθία. 
Και 'στην ΓΙριγκήπισ' αδελφή · — 
ό Κάϊζερ τηλεγραφεί: Ούρρά κι' άπ' δλαις της γωνιαις, 
ούρρά, ούρρά, ούρρά. ούρρά βουίζουν κανονιαίς, 

— ούρρά σφυρίζουν σφαίραις. 
Ούρρά άπό τά κύματα — 
τά δαυλοφιοτισμένα, Ούρρά Πατρίδα λαμπερή, 
ούρρά κι' άπό τά μνήματα δ,τι 'χαλάσανε καιροί 
που τάχαν ξεχασμένα. τοφτειαξαν 'λίγαις 'μέραις. 

Σουρής 



ΤΗΣ ΚΥΘΗΡΑ- ΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
" ι!» ^νννννν 

. . ΑΙ ΤΤΧΑΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΐ 
ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ 

^ Χ ρ ί Τ Η Σ Ε Ν Ε Τ Ι Κ Ν Σ Κ Α Τ Α Μ Ή Σ Ε Ω Σ 

'Ι» / τ 

^ * τών απωτάτων χρόνων Ιστορία της Νήσου είναι κεκαλυμ-
: 1 7̂Γο την μελανήν της λήθης πτέρυγα. Παραδίδεται μόνον 

κάτοικοι αύτής ύπ/̂ ρΕαν Λάκωνες, κατελθόντες έκ τη: 
^ (,ηρας κατ εποχην άγνωστο ν , αναγομενην εις τους μυ')ι-

^ Χρόνους.. 
Ρ^τοι έν τούτοις γνωστοί οικήτορες τών Κυθήρων ιστορούνται 

^,°1ν&κες. Ούτοι υπάρχον κατά την έποχην έκείνην δεινοί θαλασ-
^εοιέπλεον δέ την Μεσόγειο ν έμπορείας χάριν, και ώδηγή-

: £ίς την Νήσον υπό του Κυθήρου, όστις ύπήρξεν ό αρχηγός 
μ ν> και έξ ού ή νήσος ελαβε την όνομασίαν Κν&ηρα. Λί όνο-

^ιά τό κάλλος αυτών ηορφνραι, ές ών ή Νήσος ΙΤορψυρον-
^ « λ ε ί τ ο 

και ή μεγάλη εμπορική αξία αυτών, προσείλκυσαν 
τ ° υ ! εμπορικούς τυχοδιώκτας της εποχές εκείνης Φοί|>ικχς. 

^ ^ ε<?ερον εις τά Κύθηρα και την λζτοείαν τής Αφροδίτης, άν 
\ περισσοτέρων αρχαιολόγων και του ΙΙαυ-
^ ^ λέγοντος : «Παρά δέ Φοινίκων ΚυΟήριοι μαθόντες Άαοο-
^ ' 5εβουσι». Περί τούτου όμως ύπάρχουσι και αντίθετοι γνώμαι 

"^Ραθέτομεν άλλαχού. 
π· Χ· αιώνα ελαβε χο̂ ραν ή κάθοδος αύτη 

^Λινί-κων εις Κύθηρα ; Ουδείς δύναται ασφαλώς ν* άπαντήση. 
^τι, κατά τό 1300 π. Χ . όποτε Μίνως ό Βασι-

ϊΐ̂  ^ ξ Κρήτης έκυρίευσε πολλάς νήσους, οί Φοίνικες ύπήοχον προ 
£5. '^η έν τ°7ι νήσψ, ώς αναφέρει ό θουκιδίδης. Και ό "Ομη-

ν Ιλιάδι αναφέρει ότι ό Μηριόννης εδωκεν είς τόν Όδ 
υσσεα 

^ ^εοικεφαλαίζν, την οποίαν ό Αύτολυκος προ καιρού ειχε δω-Άμφιδκμαντα, ούτος δε Μίλωνα : 

^ εις Σκάνδειαν προς τον Κυθήριον 
Ιν ώς σημεϊον ξενίας προς τόν κρήτκ 
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«Έζέλε* Αύτόλυκος πικιν,όν δρόμον άνίιτορήσας. 
Σκάνδειαν (V άρα δώκε Ινυθηρΐω Άμφιδάααντι. 
Άμφιδάμας δέ Μύλω δώκε ςεινοικιον εινε». 

* 

Μετά τους Φοίνικας κατήλθον εις την νήσον οί Λωριεΐς κατ« 
το 1 170 περίπου π. Χ . Έ ς ών κατάγονται οί Ινυθήριοι κατά τον 
Θουκιδίδην λέγοντα : «'Ρόδιοι δε καί Κν&ήριοι Αωριεϊς αμφό-
τεροι ». 

Μετά τους Δωριείς κύριοι της νήσου έγένοντο οί Λακεδαιμό-
νιοι, άγνωστον κατά τίνα ακριβώς αιώνα. 'Ένεκα όμως τ/ις μεγκ" 
λ η ς σημαντικότατοι: αυτής και της έςό/ως στρατηγικές Οέσεώς τη; 
κατά την έποχήν έκεινην, ΰπεβλέπετο πα^ά πάντο>ν τών πολεμ1' 
κών λκών, ιδία δέ τών ΙΙερσών καί τών Αθηναίων. Τούτων οι 
πρώτοι κατέλαβαν τν-,ν νήσον έςωσΟέντες αετά μι/.ρον υπό τών Λα-
κεδαιμονίων. Οί δέ 'Αθηναίοι έστ&άτευσαν κατ' αυτής τό 4 2 3 π .λ · 
στρατηγούντων τών Νικίου του Χικηράτου, Νικοστράτυυ, Λιίτε-
οοΰς καί Αύτοκλέους Τολμαίου. Ούτοι ήνοϋντο δισχιλίο>ν π ε ζ ώ ν , 
τριακοσίων ίππέοιν, και όχλου πολλού συμμά/υιν Μιλισίων και 
λοιπών, ά,πάντων επιβαινόντων έβδομήκοντα περίπου πλοίων. Τών 
πλοίο^ν τούτων, οεκα μέν κατέπλευσαν εις Σκάνόειαν ην και εκυ-
ρίευσαν, τά δέ λοιπά έπλευσαν εις άλλο σημείον της νήσου υ.η κα-
Οοριζόμενον, ίσως κατά το σημεοινί»ν Αιακόφτι. Εκεί . άποβιβα-
σΟεντες έ τ ρ ά π η σ α ν κατά της πόλεως τών Κυθήρων, πρό της ¿ποίας 
οί Ινυθήριοι ήσαν παρατεταγμένοι. Μετά μάχη ν τινά οί Κυθήριο1 

κατεφυγον εΐ: την Άκροπολιν, όπόΟιν έπραγματεύΟησαν τήν είρή" 
νην μετά του Νικίου. Αιά τών όρων τής ειρήνης ταύτης επεβλήθη 
τοις ΚυΟηρίοι: φόρος ετήσιος τεσσάρων ταλάντων ( ; 24 ,000 φρ. πε-
ρίπου). Ιΐλείστους τών ΚυΟηρίων ως όντας ¿κ καταγωγής Λ α κ ε δ α ι -
μονίους, οί 'Αθηναίοι παρέλαβον μεΟ' εαυτών καί άλλους μεν δια-
μοίρασαν εις αλλ ας νήσους, άλλους δέ έφερον ώ; συμμά/ου; εις τόν 
κατά της Σικελία;· πόλεμον, καθ' ον ούτοι έπολέμησαν υπό τον 
στρατηγον Γύλιπ-ον. ΕΙς Κύθηρα δέ ειχεν καταληφΟή μικρά ορουρά 
'Αθηναίων. 

Κατά την έποχήν έκεινην ή νήσος η το περιμά/ητος καί διότι 
τό έμπόριον κζί ή ναυτιλία ήνθουν έν αΰτ·75, καθότι τοσούτο» ό φό-



έκυρίευε του; ναυτιλλομενους δια τό φοβερόν άκρωτήριον τού 
^ λ ε α , ώστε έν τω λιμένι των Κυθήρων άπεθηκεύοντο πολλά έα-
^ρεύματα καί διενέμοντο ακολούθους, τ7,ς θαλάσσης κοπαζούσης, 
ει? τά πλησιόχωρα μέρη. Εθεωρείτο τότε ή νήσος πλούσια κκί 
πλημμυρούσα νρημάτων και διά την μεγάλην καί πολύτιμον έξα-
Τωγην της εμπορευόμενης λαμπράς βαφής των κογχυλίων και δια την 
'"ΡΟσέλευσιν πολλών εμπόρων και δια πολλούς άλλους λόγους. Δια 
τ°ύτο οί άπαξ κατακτήσαντες αυτήν, δυσκόλως άπεξενούντο ταύ-

και άν άκόμη έβιάζοντο υπό συνθηκών. Τούτο συνέβη κατά 
"Γν'ν παρούσαν περίστασιν καθ' ην διά συνθήκης υπογραφείσης με-
Τ<χζύ Αθηναίων και Λακεδαιμονίων, κατά τό δέκατον ετος του 
Πελοποννησιακού πολέμου, δι' ής οί πρώτοι ύπεχρεούντο νά παρα-
Χ^ρήσωσι τά Κύθηρα τοις δευτέροις δεν τό έπραξαν. Έκράτησαν 

οί 'Αθηναίοι την νησον μέχρι του 4 1 0 π. Χ . , καθ* ο ύπέστη-
σ«ν ούτοι όλοσ/ερή ήτταν και οί Λακεδαιμόνιοι έγένοντο και αύθις 
*υριοι αυτής. 'Έκτοτε καί'έπί εκατόν δέκα περίπου εττ, κατείχον 
°οτοι άδιαταράκτως τά Κύθηρα καί πολύ έπεμελοϋντο αύτών, και 
9?θυράν ετήρουν εν αύτοις καί δικαστην άπέστελλον όστις έκαλειτο 
Κνϋηροδίκης. Άλλα καί πλείστα άπελάμβανον ούτοι ώφέλη, ου 
.μόνον έκ τών πολλών καί πλουσίων αυτής προϊόντιυν, αλλά καί 

του εκτεταμένου εμπορίου καί τών πολλών πλοίων άτινα παν-
^κχόθεν είς τούς λιμένας αυτής κατέπλεον. 

* 
* * 

Έν τούτοις κατά τό 3 2 2 π. Χ . εξερράγη ό λεγόμενος Λα-
(¿ιακός πόλεμος μεταξύ 'Αντιπάτρου του Μακεδόνος καί τών 'Ελ-
λήνων, όπότε ολόκληρος σχεδόν ή Ελλάς ύπετάγη είς τούς Μα-
κεδόνας μετ' αυτής δέ καί τά Κύθηρα. 

Ή Μακεδόνικη κυριαρχία άδηλον επί πόσον άκριβώς χρόνον 
επεκράτησεν έν Κυθήεοις. ΙΙολλοι ιστορικοί παραδιχονται ότι περί 
τά 170 π. Χ . εξεδιώχθησαν ούτοι υπό τών 'Ρωμαίων. 'Αλλά 
τούτο αντίκειται είς τά ίστορούμενα ύπό τού Γεωγράφου Στρά-
βωνος καθ' & κατά τό 25 μ. Χ . ή νήσος έξουσιάζετο ύπό τών Λα-
κεδαιμονίων, οϊτινες κατά την πτώσιν τής Μακεδονικής ισχύος, 
κατελαβον αύτήν. Διηγείται μάλιστα ό Γεωγράφος οτι επί τών 
ημερών του, ό Ήγεμών τής Σπάρτης Εύρυκλής εξουσίαζε ττ;ν νήσον 
ώς ίδιοκτησίαν του καί απελάμβανε τά εισοδήματα αυτής άπέ-
ναντι δανείου όπερ εί/ε χορηγήσει είς το κοινον τής Σπάρτης. Τ ' 
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ανωτέρω δεχόμενοι ώς ίστορικην άλήΟειαν, μένει νά έξακριβώσωμεν 
επί πόσον χρόνον παρέμειναν ετι τά Κύθηρα υπό τους Λακεδαι-
μονίους και πότε κατεκτήθησαν υπό τών 'Ρωμαίων. Τούτο δεν 
είναι ευχερές νά έςακριβωθ/ϊ επακριβώς. Άναντίρρητον όμως είναι 
οτι κατά τον Β ' μ . Χ . αιώνα οί 'Ρωμαίοι έκράτουν τής νήσου. 
Είς την έσχατιάν υ α ως τών κτήσεων αυτής ή κραταιά 'Ρώμη 
μικράν απέδιδε σημασίαν, δια τούτο ου μόνον ουδείς λόγος γίνε-
ται εν τ7\ 'Ρωμαϊκή Ιστορία περί τής περιμαχήτου τό πάλαι ταύ-
της νήσου, άλλά και φαίνεται οτι επί τών χρόνων, τής 'Ρωααϊκής 
ταύτης Κυριαρχίας, ή νήσος ήρημώθη τελείως, άγνωστον ενεκα 
ποίας αιτίας. 

Οί διάδοχοι τών Ρωμαίων Αυτοκράτορες τής Ινων)πόλεως μι-
κράν επίσης σημασίαν άπέόώον εις την νήσο ν. Δι* ο και επί τών 
χρόνων αυτών, αύτη διετελει κατά τό πλείστον έρημος. Και ε γ ε-
νόν γο μεν άπόπειραι συνοικισμού τής νήσου κατά διαφόρους έποχάς 
υπό τών πέριξ λαών και υπό τών ιδίων αύτής τέκνων τών εις τά 
πέριξ οιεσκορπισμένων, άλλά ή διάρκεια τών συνοικισμών τούτων 
απέβαινε μικρά και εφήμερος : 

Είς τοιούτος συνοικισμός παραδίδεται ότι έγενετο κατά τάς 
αρχάς του Ε ' αιώνος, ήτοι μικρόν μετά την άθλησιν έν τή νήσω 
τής άγιας Έλέσσης, άλλ' ήτο πολύ άραιός και μικρόν διήρκεσε. 
Κατά την διάρκειαν όμως αυτού και περί τάς άρ/άς του Σ Τ ' 
αιώνος εισήχθη φαίνεται, 6 χριστιανισμός έν τ ή νήσω διότι μνημο-
νεύεται έν τοις εκκλησιαστικούς χρονογράφοι:, ή κατ' εκείνους τους 
χρόνους ϊδρυσις επισκοπή: έν Κυθήροις. Αί Φοβεραί καταδρομαί 
διαφόρων ληστρικών λαών κατά τής νήσου έπεφερον τη ν έρήμωσιν 
αυτής. 

* 

11 κατά τόν δέκατο ν αιώνα άσκησις έν τ?, νήσω τού προστά-
του αύτής άγιου (-)ε&δώρου, και ή έν αΰτνϊ άποθησαύρισις τού θαυ-
ματουργού αυτού σκηνώματος, έγενετ ο αίτιον του έκ νεου συνοικι-
σμού τής νήσου περί τα τέλη τού ρηθέντος αιώνος. 

Τό περί τής Μονής τού άγιου Θεοδώρου χειρόγραφον τού μονα-
χού Χειλά, όπερ έδημοσιεύσαμεν είς την «ΚυΟ. Επετηρίδα» τού 
1 9 0 9 , ώς εξής αφηγείται την άρχ/,ν τού συνοικισμού τούτου, έν 
τοις προλεγομένοις, άτινα ίσιος έγραφησαν ύπό τού έκδόσκντος νά 
χειρόγραφον Ίω%ν. Βελούδη. 



ΜΙΑ ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
Τον Μάϊον τον 1911, ο Ιίοταμης ¿πανηγύριζε, τελεσ&ένζων εν αν τω των 

"•^οκαλνπτηρ(ων της προτομής του ενδοξοτάτου τέκνου των Κνΰήρων, οτρα-
τ*)γον Πάνου Κορωναίον. ΊΙ δράσις τον ίχανωτάτον των οτρατηγών της 

τέρας 'Ελλάδος, είνε τοιαύτη, ώστε όλόκληρον το βιβλίον ιουτο δεν ψΊε-
επαρκέσει Υ ν α δοϋ·ή αμυδρά εΐκών αυτής. 'Άλλοις οΰεν δεδοται το βαρν 

τοϋτο έργον. Κατά την πανήγυριν σννέρρευσε κόομος πολύς εκ Πειραιώς 
^•{'ήτης κτλ. παρενρέ&η δε και δ Πρωθυπουργοί κ. Βενιζέλος. Ό κ. Αελα-
"·°βίας, βουλευτής τότε, εις ΪΙν οφείλεται το έργον, ¿ξεφώνησε μακρόν λόγον 

ιστόρησης συντόμως τον βίον τοΐί Στρατηγού. "Αξιοι συγχαρητηρίων είναι 
**αντες οΐ πνντελέσαντες ει'ς έπιτέλεσιν τοΐί εογου τούτον, οπεη ι'οται ή π τον 

Πνιιη Λιη ΓΜΤ ί/ΓΓπνη/ι:ητι·ΛΠΐ·Λ 
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«Φαίνεται οτι κατά τόν δεκατον αιώνα ή νή&ος των Κυθήρων ή ν 
>̂/εδόν άπηρημωμένη, ενεκα των καταδρομών. Ή έρήμωσις αύτη 

μαρτυρείται έκ του οτι, ό έν Όσίοις Ιΐατηρ ημών Θεόδωρο;, έπί 
Ρωμανού του Β ' ( 9 5 9 ) εκ Μονεμβασίας έκεισε παρεγένετο. Ήύρών 
δέ την έσχατιάν εκείνον άοίκητον, έν αύτ$ εζησεν ένδεκα όλα έτη, 
τον άσκητικόν βίο ν διαγαγών, και καρτεοία και Οαύμασι διαλάμ-
ψας. Χρόνου δέ παρελθόντος, έςήλθον προς κυνηγεσίαν έν Κυθήροις 
άνδρες τινές των προσκειμένων τω Δεσπότν) τΤίς Λακωνική; Σπάρ-
της' οϊ και εύρόντες προ τών πυλών του ναού τών άγίων , Σεργίου 
και Βάκχου τό ίερόν του Όσιου λείψανον, άταφον έπί γής και έπι-
γραφην άνω τν,ς κεφαλής εχον, εΰθύς έπανήλθον εις τ * ί'δια, και τά 
όραθέντα τώ Δεσπότη ένεφάνισαν. Ούτος δέ εύλαβεία κινούμενος 
τίί προς τόν "Αγιον, έδομησατο έκεί'σε Ναόν αΰτώ, παμμεγέθη και 
Μονην έπί τούτοις άνήγειρεν. 'Έκτοτε ούν πολλοί έκ Πελοποννή-
σου μετωκησαν εις την νήσον, έκ τών άπειρων του 'Αγίου θαυμά-
των όρμην λαβόντες' ων μεν είς φαίνεται καταστήσα; εαυτόν οιονεί 
μεγιστανα τού τόπου. Τούτου δε σκληρώς κατ' αυτών φερομένου, 
τινές τών κατοίκων προσδραμόντες τω Δεσπότη τ^ς —πάρτης, 
¿γνώρισαν αύτω τά καθέκαστα κακειθεν έπανακάμψζντες, λίθοι; 
τόν ηγεμόνα κατέκτηναν. Διεδέχθη δ' αυτόν Γεώργιο; ό ΙΙαχύς έκ 
Μονεμβασίας, ό,καί ύστερον την κηδεμονίκν πκραδούς τινι τών έκ 
τής οίκονενείας τών Εΰδαιμονοϊωαννών, κζθ' όν χρόνον οί δυτικοί 
¿λεηλάτησαν και είς πολυμερίαν κατεκληρούχησαν τό Άνατολικόν 
Βασίλειον. 

• * * 

Τά λοιπά τή; ιστορίας τών Κηθηρων άπό της κατακτήσεως τ ή ς 
Κων)πόλεως τό 1204 υπό τών Λατίνων οϊτινες την νήσον παρέδω-
καν τοις Ενετοί; , μέχρι τής ενώσεως τ·7,ς έπτανήσου μετά τ ή ς Ε λ -
λάδος τό 1 8 6 4 , άφηγήθημεν συντόμως άλλα πιστώς είς τό προη-
γούμενον τεύχος τής α ΚυθηραϊκΤί; Έπετηρίδος». 

Εις τόν πληρεξούσιον τών Κυθήρων Γ . Μόρμορην, ό Άλεξ. 
Κουμουνδούρος επρότεινε νά τον διορίση Γεν. Ιΐρόξενον ώς άμοι-
βήν τών προς την Πατρίδα υπηρεσιών του. 

— Ό Γαριβάλδης ό όποιος εδωκε τόν θρόνον εις τόν Βασι-
λέα της 'Ιταλίας, δεν εδέχθη ούδεμίαν άμοιβήν αλλ' έπανέλαβε τό 
ήνίον του. ΚαΙ έγώ θα επαναλάβω την άξίνην μου, άπήντησεν ό 
Μόρμορης. 



ΕΘΝΙΚΑ! ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ! 

Η κυρία « Ι Κ Α Τ . Γ Ρ . Ζ Λ Λ Τ Λ Ν Ο Τ 

Ή κυρία ΑΙκ. Ζλατάνον, ης την εικόνα ολως έξαιρετικώς και 
μετά πατριωτικής νπερηφανείας δημοσιεύομεν ώδε, κατέκτησε προ)-
ιίστην &εσιν εν τή Έ&νική ευγνωμοσύνη, δια την έξόχως φιλο-
πάτριδα, φιλάνθρωποι' και λίαν λυσιτελή δράσιν αυτής. 

Ή Κυρία Ζλατάνου, καταγόμενη εξ άρχαίας καΐ αρχοντικής 
οικογενείας των Ά&ηνών, τον Καζαντζή, σννεζενχϋη μετά του εν 
Μάντζεστερ μεγαλεπήβολου εν επιχειρήσεσιν καΐ μεγαπλούτου 
Ανδρος του καΐ εξόχως φιλανίίρώπου,κ.ΓρηγορίουΖλατάνουΑμα 
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τω ευτυχή τούτω γεγονότι, ήνοίχϋηοαν οι ΟηιαυροΙ της καρδία? 
της εί'¡γένους Δεαποινής καΐ αφειδώς έξεχύΟησαν εν ττάαιν. Ό τε-
τιμημένος αυτής Οίκος ταχέως κατέοτη άληΰής πρόνοια πτωχών 7 

εξ ου εκχννεται πλούσιον τό βάλοαμον της αρωγής καΐ ευαγγελι-
κής (ίλως παρηγορίας. 

Άλλ' αι περιστάσεις έκεϊναι κα&' ας έξέλαμψεγ ολόκληρος ή 
αγαθοεργός εφεσις της εκλεκτής Κυρίας υπήρξαν αί Έΰνικαί. 
Είργάσίϊη κατ1 αύτάς ύπερόχως καΐ άκαταπονήτως, κοπιώαα προ-
σωπικώς και δαπανώσα ¿ξ ιδίων της αφειδώς προς άνακούφισιν 
τών θυμάτων τών περιστάσεων εκείνων : Κατά την άϋρόαν εις 
Άίϊήνας προσφυγήν τών Άγχιαλι τών έ&αυμάσί}η ή μοναδική 
όράοις αϋτής, σπευδούσης πανταχού καΐ γενναίως άνακουφιζούσης 
τους πόνους και τάς στερήσεις, άποσπασάσης δε την κοινην εί'γνα)-
μοσύνην τών δυστυχών ¿κείνων. 

* * 
ψ 

Ό οξυδερκής οφθαλμός του αειμνήστου Βασιλέως ημών 
Γεωργίου, έκτιμήσας τον ζήλον καΐ την δραστηριότητα διά πάν 
ώφέλιμον καϊ πρακτικόν έργον τής κ. Ζλατάνου, άνέϋεσεν αϋτή 
την προεδρείαν τής Σηηοτροφικής 'Εταιρείας, εις τάς ενδελεχείς 
δε φροντίδας αΐτής οφείλεται ή έξάπλϋ)σις τής πλοντοφόρου Ση-
ροτροφίας, είς άπάσας σχεδόν τάς 'Επαρχίας του Κράτους καϊ εν 
τω Έξωτερικω ετί, όπόθεν συχνάκις ζητούνται συμβουλή! καϊ 
σπόροι αφειδώς παρεχόμενοι. 

# * λ·· 

Ί1 κατά τά; τελευταίας όμως Έθνικάς δοκιμασίας δράσις τής 
κ. Ζλατάνου παρέσχον αύτή τον τίτλον τής 'Εθνικής Δεσποίνης. 
Λεν είναι εϋκολον διά τών πενιχρών τούτων γραμμών νά έξαρθή 
καταλλήλως τό μέγα καϊ εν πολλοίς σωτήρων έργον αϋτής. Ή εγ-
γενής κυρία, δεν ώκνησε νά περιβλη&ή την βλοϋζαν τής Νοσοκό-
μου, παρηγορούσα .δε καϊ υπηρετούσα ώς τοιαύτη τους ένδοξους 
τραυματίας μας, δεν επαυε κουφίζουσα πάντας τούτους διά βοη-
θημάτων καϊ παροχών παντοίων: Είς άπαντα τά νοσοκομεία κατά 
χιλιάδας διενέμοντο δι' αύτής καϊ έπ' ονόματι αϋτής κυτία αναψυ-
κτικών καϊ σιγάρων, καϊ εις πολλούς παρεοχέί)ησαν τά μέσα τής 
είς τάς πατρίδας των άνετου άναοοώσεως εκ του βαλαντίου της. 



/Γ ι 
, τη επιτελέσει τον φιλονΰρώτιον τούτον έργον, δεν παρειδε 
^ δημιονργηΟεϊσαν ν τι ο των περιστάσεων ποικίλην δνστνχίαν 

γενναίως άνεκονφιζεν ηΐ<την. Εις δεκακισγιλίας περίπου άπό-
γυναίκας έπιστοάτων, παιδία, γέροντας καϊ δυστυχείς δι ε νε-

γψαν πλουσίους μάλλινα υφάσματα δωρη&έντα υπό τον εν 
.^ζεστερ Οίκον Ζλατάνον. Άλλα και παντοία αλλα βοηθήματα 

έπαυσαν παρεχόμενα έξ Ιδίων πάντοτε της κυρίας Ζλατάνον, 
δεν ελησμόνει καϊ τους παλαιούς αϋτης φίλους, τους δυστυχείς 

°ί? ζί'αγγελικώς βοηϋεϊ. 
# * * 

ρ Τοιαύτη ή άληιϊής άριατοκράτις των ψυχικών αρετών κ. Αικ. 
I Ζλατάνον, διά της εικόνος της οποίας τιμώ μεν τδ τενχος τούτο 

*Κν&ηραΐκής Επετηρίδας». 

ΚΤΘΗΡΙΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

Εύριηπαϊκη Ιφημερίς, εδημοσίευσε την εξής εκ Σμύρνης άν-
^όκρισιν : 
» «Φεΰγων την μήνιν διωκτών διήλθε της πόλεως ημών ό τέως 
Λ Βεζΰρης Κιαμήλ παπα ας. Τ ϊ αστυνομία ετέθη εϊ,ς κίνησιν, 

έγνώσθη δτι ό γηραιός μεγιστάν προσεκάλεσεν επί τοΰ άτμο 
' ·°ίου εις επίσκεψίν του τον δεινό ν της καθ' ημάς'Ανατολής 
^ολόγον κ. I. Κοντολέοντα. Ό ιατρός εσπευσε προς τον τέίος 

• Βεζΰρην, άλλα φαίνεται δτι. ούτος διαφυλάττει ακμαίας εισέ-
ΐι τ<*ς δυνάμεις του. 

Είναι δμο>ς άξιον νά σημειωθή δτι, αν καϊ τόσας ιατρικάς 
^()χότητας περικλείει ή Κων)πολις, δμως περί πλείστου ποιείται 

Κιαμήλ την γνςόμην τοΰ Κυθηρίου επιστήμονας και τοΰτου την 
α^βουλήν εζήτησε. Πώς νά μή ενθυμηθή κανείς τον τυφλόν σω-
' Ινΐσμόν των Νεοτουρκων ; "Οτε έμαίνετο τό άνθελληνικόν μποϋ-
"ί^άζ και αμείλικτος έκηρΰσσετο πόλεμος κατά παντός Ελληνικού, 
' ^τό όργανον αυτών έδημοσιεΰετο κατάλογος τών Ελλήνων ια-
τΡύν, ους έπρεπε ν1 άποφεΰγουν οί γνήσιοι Όθωμανοί, επί κε-
Μ ή ς δέ άνεγράφετο τό όνομα τοΰ κ. I. Κοντολέοντος. Καί δμως 

πόσαι αρά γε εκατοντάδες Μουσουλμάνοι έθεραπεΰΟησαν 
χοΰ φίλογενεστάτου αληθώς ιατρού ; 
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01 ΘΡΥΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Κ Α Κ Η Μ Ε Λ Ι Σ Σ Α 

Έ ν τώ ναώ της ιλαράς Μονής της Θεοτόκου εψάλλετο ό "Ορ-
θρος. Αί Μοναχαι γονυπετείς εδέοντο της γλυκείας αυτών ΙΤρο-
στάτιδος, ης ή εΐκών προσεμειδία, υπέρ αφέσεως των λευκών αμαρ-
τιών των. ΓΙΙ Ηγουμένη όρθία εις το άπόβαθρον αύτης κατείχε -
το υπό κατανιΐξεως. Αϊφνις ήψατό τις του βραχίονας αυτής και 
ύ γέρων φΰλαξ της Μονής έψυθίρισεν εις το ούς αυτής : 

— Κουρσάροι.... 
"Η 'Ηγουμένη δεν έκινήθη, άλλα μετά μικρόν αί Μοναχαι 

άνετινάχθησαν έντρομοι. Οί βεβαρημένοι έκ της αγρυπνίας κ»*1 

προσευχής οφθαλμοί των, αγωνιώδεις προς αυτήν εστράφησαν : 
Κρότοι φοβεροί την Μονην διέσεισαν. Ή Ηγουμένη ένευσε και 
αί Μοναχαι έξηκολοΰθησαν εν ταραχή την προσευχήν των. Οι 
κρότοι έσφοδρΰνοντο. Ό "Ορθρος έτελείωσε και ήρ'ξατο εν χορφ 
από δεκάδανν παρθενικών στομάτων ψαλλόμενος μετά ζέσεως ό 
προς τήν Άειπάρθενον Κανών : "Τη Θεοτόκω έκτενώς νϋν 
προοδράμωμεν... 

Ή 'Ηγουμένη μετά θέρμης προσηόχετο. Οί κρότοι συνετά-
ρασσον την Μονην σφοδρότερον. Αί Μοναχαι έξηκολού&ουν : 
"Ύγράν δίοδεύσας ώσει ξηράν...„ 

"Ηδη ηπειλεΐτο ή ύποχώρησις της θύρας. Αί Μοναχαι προσέ-
πεσαν προ της εικόνος της ΓΙροστάτιδος αυτών, δεόμεναι συντό-
νως μετά ·ΐ)·έρμης και ιρόβου : ίίΚαϊ ποϋ λοιπόν άλλην εύρή 
οωμεν προοταοίαν ; ποίαν ταχεινήν ενρωμεν άντίληγιν ; 
αιοίαν κραταιάν... 

Χ Φ * 

Οί κρότοι έπαυσαν ήδη. Θόρυβος περίεργος έξωθι της Μονή; 
έξηκολοΰθει, και μετά μικρόν κατέπαυσεν τελείως. Αί Μοναχαι πε-
ρατώσασαι τον Κανόνα έξήλθον του ναου. Εις τό ευρύ προαι'ι-
λιον ούδεις ύπήρχεν. Ή θΰρα κατά τό ήμισυ βεβιασμένη ήτο έτοι-
μη προς κατάπτωσιν. "Εξωθι ταύτης κατά διαστήματα εύρίσκοντο 
έξηπλωμένοι άνδρες ήλιοκαεις, ώσει τριάκοντα, απαίσιοι την όψιν, 
σχεδόν τυμπανιαιοι,βαρέως γογγύζοντες. Ή 'Ηγουμένη εξήλθε 
θαρραλέως και τή διαταγή αύτής αί άβραι των Μοναχών χείρες 
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παρεϊχον ούντονον βοή θεια ν τοις κακούργο ι c. Ούδενός προχείρου 
φαρμάκου παρελείφθη ή χρήσις. Και μετά ώραν ό εις μετά τον 
<«λλον συνείρχοντο οί άλιτήριοι, έκπλησσόμενοι διά την παρα-
μόρφωσιν και τό τυμπανιαίον τ<~>ν προσώπων καΐτάς περικυκλοΰ-
"ας αυτούς σεμνάς νοσοκόμους των. Ό 'Αρχηγός των, ό άγριώ-
τερος των 'Αλγερινών άρχιπειρατών, ήγέρθη τελευταίος. Βαρύς 
*αι προσκόπτων, σχεδόν τυφλός, κατηυθύνθη ποός τον ναόν, εξω-
θι του οποίου άφήκε τά χονδροειδή σανδάλιά του. 0 1 οπαδοί 
του τον έμψ,ήθησαν. Και πράγμα παράδοξον. ΓΙρό τής ιλαράς 
εικόνος τής Θεοτόκου, εκεί ενθα προ μικρού έγονυπέτησαν αι 
αθώαι παρθένοι, εύρίσκοντο νυν γονυκλινείς οί θηριώδεις ναΰται 
τής Μαύρης Σημαίας, ήμεροι και ταπεινοί ώς παιδία ! Και προ 
εκάστου υπήρχε κεχυμένον χρυσίον και άργΰριον, τό περιεχόμενον 
των πουγγίων των. Και δτε του ναοΰ έξήρχοντο εφώνησεν ό 
Αρχηγός των προς την εικόνα απευθυνόμενος : 

—Σε είδα* Σύ μάς εστειλες τά μελίσσια και μας έστράβωσαν. 
Και καλά μάς έκαμες. Σύ είσαι λοιπόν ή κακή μέλισσα... 

* * 
* 

Έ κ του χρυσίου των πειρατών κατεσκευάσθη τή εικόνι άρ· 
γυροϋν ένδυμα, και έκ τής προσφωνήσεο>ς του αρχηγού των, ή 
Μονή αυτής μετωνομάσ\*}η '•'Κακή Μέλισσα». 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΙΔΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ K Q M O A I N 
«rPd)/i.7]v είσορόων την όπλοτέρην στονεεσαν, 
»Τους τ ε πάρος χρνσους κειρομέναν πλοκάμους. 
» "Α πόλις ! ά σοι εφην ! α σοι Πόλις ! η ncnV έλουσα, 
^»Σκήπτρα τε Βασιλίνς, στέμματα τ' εΐϊσεβίης. 
»Νυν (5' υ η' άτασΰαλίης στυγερής, φευ ! δεινά παΰονσα, 
» ΚεΙσ' άκλεης κόσμον, πάντ* άποσεισαμένη». 

t Ό Κυθήρίον Μάξιμος Μαργούνιος (1580) 

Εξεύρεις, ελεγεν "Αγγλος υπάλληλος προς χωρικόν Κνϋήριον, 
οτι οί "Ελληνες με τους όποιους ζητείτε ενωσιν, είναι, αμαθείς, 
(ίρπαγις, πτωχοί. . . 

— Κατέχω, οτι είναι αδελφοί μας και σεις είσθε ξένοι, διέκο-
ψεν ο χο)ρικός. 
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Ή μικρά αΰτη Νήσος, ή τέως τω Δήμο) Κυθηρίων υπαγό-
μενη, νυν δ" άποτελέσασα ιδίαν Κοινότητα, αποκαλείται κοινώς 
Λ ιοί, κατά παραφθοράν δηλ. του αρχαίου της ονόματος Αϊγιλα. 
"Εχον τό νησίδιον τοΰτο περίμετρον χιλιομέτρων 15, απέχει τών 
μεν Κυθήρων χιλ. 18, της δέ Κρήτης 15. Σταθερώς οΐκισθεϊικχ ή 
νήσος περί. τά τέλη της όκτωκαιδεκάτης έκατονταετηρίδος υπό ευά-
ριθμων Σ<ρακιωτών μετοικησάντων έκεισε τή συναινέσει τών Βε-
νετικών αρχών, ήτο προ της εποχής ταύτης αγρίων αιγών ενδιαί-
τημα και τών πειρατών καταγώγιον. Περιέχει δέ σήμερον 500 
περίπου κατοίκους δηλοΰντας την Κρητικήν αυτών καταγωγήν έκ 
της διαίτης και του άμφιέσματος και της γλώσσης και τών περι-
παθεστάτων Κρητικών τραγουδιών. Ούτοι άπο>κισμένο)ς οικοΰσι, 
πλήν τίνων ευάριθμων, οϊτινες τά πενιχρά αυτών ώκοδόμησαν 
οικήματα προς τό βάθος επιμήκους και στενού βορειοδυτικώς της 
νήσου κειμένου δρμου, Ποταμού καλουμένου. Ή νήσος προς τά 
ενδότερα άρδευομένη υπό τίνων ρυακίων, παρουσιάζει σιτοφόρους 
αγρούς και αμπελώνας καί τι να σποράδην βλαστάνοντα έλαίας 
δενδρία. Τά ολίγα μεν αλλ' εΰυτομα προϊόντα αυτών, έξαιρέτως 
δέ τό περίφημον μέλι, εύκόλο)ς πωλοΰντες οί κάτοικοι, ώς περι-
ζήτητα δ'ντα, διάγουσι βίον ολιγαρκή καταγινόμενοι εις την γεωρ-
γίαν και άλιείαν και χρώμενυι τοις πολυαρίθμοις αυτών ποί-
μνιο ις. 

Έ ν τοις άρχαίοις χειρογράφοις τό όνομα της νήσου παραλ-
λάσσει, επειδή αύτη καλείται άλλοτε μεν τά Αϊγιλα, ή Αϊγυλα ή 
τό Αιγιλον ή ή Αϊγιλα, άλλοτε δέ Αιγιλία, αλλ1 ή μόνη αναμφι-
σβήτητος της νήσου ονομασία εστίν ή πρώτη τών ανωτέρω μνη-
μονευομένων Αϊγιλα, άπαντώσα παρά Διονυσίω τω Περιηγητή. 

Πολλαί δ' 'Αμνισοΐο βορειότεροι ορόωνται, 
Αϊγιλα τ' ή δέ Κύθηρα Καλαύριά τε τρηχεϊα 

ΙΙλην του ονόματος ουδέν άλλο σχεδόν περί της νήσου παρα-
δέδοται ήμίν υπό τών αρχαίων δθεν και ό Ευστάθιος ύπομνη 
ματίζων Διονύσιον τον Περιηγητήν λέγει, «Αιγυλα ουκ ήξίωται 
πολλού λόγου τοίς παλαιοΐς.» 
Παρά δέ ΙΙλουτάρχο» άναγινώσκομεν ότι ό Βασιλεύς τής Σπάρ-



της Κλεομένης, ηττηθείς έν Σελλασία υπό τοΰ βασιλέως της Μα-
κεδονίας 'Αντιγόνου, και αναγκασθείς ν' άπολείψη τήν πατρίδα 
και νά μεταβή εις Αΐγι>πτον, κατέσχε κατά τον διάπλου ν αύτοΰ εις 
τά Αΐγιλα. 

Κατά δέ τήν έν έτει 1204 κατάληψιν τής Κωνσταντινουπό-
λεως υπό των Φράγκων, κατέλαβε τά Αΐγιλα ό πρίόην δεσπότης 
Καλλιπόλεως Βενετοί ευπατρίδης 'Ιάκωβος Βιάρος και προσηγό-
ρευσεν εαυτόν Μαρκήσιον τής νήσου (1207). Ταύτης δέ άπέβαλε 
τήν κατοχήν ό απόγονος αύτοΰ Θωμάς έκδιωχθείς υπό Αικαρίου 
(1275), ναυάρχου τοΰ Βυζαντινού αύτοκράτορος Μιχαήλ Α' τοΰ 
Παλαιολόγου, δστις 'ίσως έδωκε ν αυτήν εις κτησιν, ώς και. τά πα-
ρακείμενα Κύθηρα προς τον έκ Μονεμβασίας άρχοντα Ιΐαΰλον 
Μονογιάννην Σεβαστόν. Αλλά τοΰ Θωμά ό υιός Νικόλαος άνέ-
λαβεν αύθις τά Αΐγιλα τω 1293, έκτοτε δ' έκτήσανο τήν νήσον ό 
οίκος τών Βιάρων μέχρι, τοΰ 1655, δτε άπο{)ανόντος τοΰ Βικέν-
τιου Βιάρου άνευ αρρένων τέκνων, τά Αΐγιλα μετέβησαν εις τάς 
δυο έπικλήρους θυγατέρας αύτοΰ, ών ή μεν ήλθεν εις γάμον μετά 
Λουδοβίκου Ψοσκαρηνοΰ, ή δ' έτερα μετά Ιερώνυμου Τουστινια-
νοΰ, και οί. δύο ούτοι οίκοι έσχον τής νήσου τήν κτησιν μέχρι 
καταλύσεως τής Βενετικής 'Αριστοκρατίας. 

Κατά τον ΙΖ' αιώνα ή νήσος ανήκε εις συνταγματάρχη ν τινά 
Κυθήριον Μαχαιριώτην, συμπλεύσαντα μετά τών δύο περιηγητών 
έκ Κερκύρας εις Κύθηρα και έχδουλεΰσαντα κατά την τής Κρή-
της άλωσιν τήν Βενετικήν πολιτείαν. Ό τελευταίος Διοικητής το>ν 
έν τή ανατολή Βενετικών νήσων Κάρολος Βίδμαν περί πολλοΰ 
ποιούμενος το έπίκαιρον τής νήσου, ήβουλήθη νά έκπληρώση τό 
υπό τοΰ τής Βενετίας ναυάρχου 'Αγγέλου "Εμου έπινοηθέν και υπό 
της Συγκλήτου έπικυρο)θέν σχέδιον περί έποικίσεως και όχυρώ-
σεως τής νήσου."Οθεν πρός ακριβή τής χώρας ϊχνογράφησιν έπεμ-
ψεν έπιτήδειον μηχανικόν εις τά Αΐγιλα και έξεΰρε τά πρός δια-
τροφήν και άμυναν τών νέί.ον οικητόρων μέσα" αλλά πάντιον ήδΐ| 
ετοίμων όντουν προς έπιχείρησιν τοΰ έργου, έπήλθον τά σπουδαία 
γεγονότα, τά έπενεγκόντα τής Βενετικής πολιτείας την κατάλυσιν 
και ούτω τής κυβερνήσεως τό σχέδιον έμεινεν άνεκτέλεστον. Έ π ί 
τής 'Αγγλικής έν Έπτανησω προστασίας ύπερο)ρίσθησαν εις Αΐ-
γιλα άνδρες έπί παιδεία και φιλοπατρία διακρινόμενοι οί Ριζο-
σπάσται οΐτινες έν ούδενί λόγω τιθέμενοι τά φόβητρα τών ισχυ-
ρών, άνι'νψωσαν γενναίαν φωνήν πρός έπίτευξιν της εθνικής ανε-
ξαρτησίας. 
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ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ Τ Η Σ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ 

Έ 'Ανεμώνη, τό γνωστόν άβρόν χειμερρινόν άνθ·ος με το 
λεπτόν άρωμα και τά ωραία χρώματα, έφύη κατά πρώτον εις 
Κύθ·ηρα εκ των δακρύων της 'Αφροδίτης. Έ «ίλαρωτάτη» αυτή 
ί>εά ή ουδέποτε α?σι)·ανθ·εΕσα ερωτική ν ή ανθρωπινή ν λύπη ν, 
έκλαυσε πρώτην φοράν πικρώς δτε εις εν άλσος τών Κυθήρων 
ευρέθη νεκρός ό έρωμένος της "Αδωνις, έκ πληγής ή ν τω ¿προ-
ξένησε φίλημα άγριογουρούνας, φλεγείσης υπό τής επιθυμίας νά 
φιλήση τάς αφρώδεις τού ώραιοτέρου τών εφήβων σάρκας. Ι£ίς το 
άλσος έκεινο καί)·ήσασα ή Θεά "έι)·ρήνει, όπου δέ επιπτον οί στα-
λαγμοί τών δακρύων της έφύετο αμέσως και μία 'Ανεμώνη, καΐ 
έκτοτε κατά τον ποιητήν : 

1ία11ε;ά στον κάμπο χλωμή προβάλλει 
μέ χειμωνιάτικη φορεσιά 

με χειμωνιάτικα μύρια κάλλη 
χρυσολουσμενη μες ατή δροσιά.. 

Φύεται δέ κατά την παράδοσιν, ποικιλωτέρα είΐ χρώματα καί 
σχήματα, έν Κυΰήροις τον τόπον τής γεννήσεώς της. 

Κ Υ Θ Η Ρ Α Ί ' Κ Η 

Γ Ν ί Ι Μ Ι Κ ^ 

1. Χριστέ, μη δώσης του κορμιού τα δύναται βαστάσαι. 

2. Ό Φλεβάρης κΓ αν φλεβίσΐ) του καλοκαιριού μυρίσει 
Μα ανίσο)ς ξεφλεβίση οίσπρα φεΐδια θά μας ρίξη. 

3. Τοϋ Γεννάρη το φεγγάρι παρά 'λίγο νανε ήμερα. 

4. Ά π ο φεγγάρι Γενναριοΰ και απ' Αυγούστου μεσημέρι, ο 
Θεός να σέ λυτρώνη. 



ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ] ΚΥΘΗΡΙΟΙ 

Ό èv Μάλτα Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος 

I i i . Γ . Κ ^ Λ Ο Υ Τ Σ Η Σ 

Ό πρεαβντερος των Ά^ελ.φων κ. χ. Καλοντηη, Ιωάννης /'. Καλοΰταης, 
χνγγάνκι ¿χ των αρχαιοτέρων xal ικανωτέρων διπλ.οιματιχών υπαλλήλων της 

Κλλάδος. Ύπηρετηαεν χατα διαφόρους περιστάσεις εις διαφόρους πάλεις 

Τονρχίας λαμπρός παραοχων Έ&νικός εχδονίενοεις. Έν Κΰπρω, ι'ίπου 

μακρόν υπηρέτησε χατέλιπεν άρια τ ας αναμνήσεις, y-h/ δε συνε χι ζει τάς εχ· 

"θυλεναεις τον h Μάλτα. 

Δια την ικανότητα αυτοϋ και δραστηριότητα απολαύει της αμέριστου έκ-
Τιμήσεως της Κεντριχήί υπηρεσίας διό δε τάς περικοσμούαας αυτόν φυσικός 

*«t επίκτητους αρετής, λατρεύεται υπό των 'Ελλήνων, ϋπου και αν νπηρετή. 

Π μικρά Νήσος ημών ?ΐναι υπερήφανος τοιαύτα τέκνα δυναμένη νι\ έπιδεικννη. 



ΤΟΥΡΚΟΙ ΚΑΙ ΡΩΣΣΟΙ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ 
Tù κατά τον κατάπλουν των Ρωσσο-Τούρκων εις Κύθηρα, 

οΰτως αφηγείται ό Λογοι^έτη; : 
1708. Σεπτεμβρίου 2G. Ή λ θ ε ν ένας Σπετσιώτης Θεοδωράκης 

σταλμένος από τήν Κωνσταντινοΰπολιν, από τό πατριαρχεΐον, και 
τον βασιλέα Τοΰρκον, και του έγραψαν πώς έρχονται ή αρμά-
δαις τριών βασιλείων «ΌΟιυμανορουσικοβρετανικός» διά να ελευ-
θερώσουν τάς νήσους δλας από τον Γ άλλον και όλου; τους τόπους. 
ΕΙς δέ τάς 27 Ιδίου μηνός και έτους έφάνη ή άρμάδα εις τόν 
Κάβο Μαλιά. 

Και είς τάς 28 έφθασεν εις τόν Αύλαίμωνα και ήραξεν ήσαν 
ρουσικά και τουρκικά 40, από τα όποια τα 2ο ήσαν τα μεγαλεί-
τερα ντελίνια, επήγαμε μέ τόν δεσπότην εις τόν Αύλαίμονα. Και 
βλέποντες οι Γάλλοι από τό Καστέλι, ερρίψανε δυο κανονιές εις 
τό εμπροσθινό κατορτι του καραβιού. Τότε ερριψε τό καράβι 
κανονιές εις τό Καστέλι, και ευθύς έφυγαν οι Φραντζαΐζοι, πέρ· 
νοντες μαζύ και την μπανιέρα τους και τά ντουφέκια τους. Ή τ α ν 
όλοι 2Γ), μερικοί από αύιούς ήσαν βενετσιάνοι όπου έ κ ρ ά τ η σ α ν 
εδώ δια φΰλαξιν του τόπου, τους οποίους επήρεν ό Ρούσσος εις τα 
καράβια δπου είχεν την εξουπίαν και επήραν οι Μοσχόβοι το 
Καστέλι. Τό έπατρονάρισαν μέ δική τους σημαία. "Επειτα έστρά-
τευσαν δια ξηράς 2 χιλ. εις τό κάστρο πέρνοντες και τα δυο κανό-
νια εως τό Μανιτοχώρι. 

Έχαιρέτισεν ό Δεσπότης τούς Άρμυράγιους και έκαμε μετε-
ρήζι τό σπήτι του Νικολάου Καρβέλα, και την Ιην 8βρίου ήρχ>" 
σαν τόν πόλεμον και έρίξανε είς τό κάστρο 200 κανονιές και 32, 
και εως τρεΐς χιλιάδες ντουφέκια, εσκοτώθησαν τρεί,ς Φραντσέζοι 
και τρεΐς τούρκοι και έβαλαν άσπρη σημαία, και επαυσεν ό πόλε-
μος και ομιλώντας οί αξιωματικοί έσυμφώνησαν και παρέδωκαν 
τό κάστρο και έμβήκαν μέσα οί Ρώσσοι, και οί Τούρκοι επήγαν 
εις την άρμάδα. Έ γ ε ι ν ε δέ μεγάλη κλεψιά και τσακισμός. 

1798. 0 'Οκτωβρίου. Άμολάρισεν ή άρμάδα δια τήν Ζάκυν-
θον, και εις 7 ημέρας έστειλεν έ'να Κιρλαγήτη και επήρε 3 άρχο-
ντας, τόν Κόνσολον At-βούνην όπου ήτο κριτής του τόπου, τόν 
Δοττόρον Μα%ώλην Μόρμορην, καΐ ΠαΓλον Ταντόνην, και πηγαί-

νοντας εως εις τήν Κορώνην τήν έλευθέρωσεν, εζήτησε δέ τόν 
Δοττόρ Μανο)λάκην Καλοΰτσην άλλα δεν τόν εύρήκε. 

-



Τ Α Κ Υ Β Η Ρ Α Τ Κ Α Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α 
,, Η ϊδρυσις εις πόλεις τινάς έν αίς παροικοΰσι κατ« πλήθος 
^υθήριοι ή και έπι τής Νήσου αυτής, σωματείων φιλανθρωπικών 

άλλου τινός προορισμού αποτελεί άπτόν δείγμα προόδου των 
ν̂ θηρίων, ή δέ ένίσχυσις και προκοπή τών σωματείων, περιφανή 
^οδειξιν τής σύμπνοιας και άδελφοποιήσεως αυτών. Δια τοΰτο 
Χαίροντες άνακοινοϋμεν χαρακτηριστικός προόδους τών υφιστά-
μενων άπό πολλού Κυθηραϊκών σωματείων και τών άρτισυστά-
τ®ν τοιοΰτο>ν, παρέχομεν δέ ίστορικάς πληροφορίας από του αρ-
αιότερου τοιοΰτου, της γεραράς «Κυθηραϊκής Άδελφότητος» 
^μύρνης "Παναγίας τής Μυρτιδιωτίσσης„. Τό ιστορικόν αυτής 
0ιΎγραφέν χάριν τής «Κυθηρ. Έπετηρίδος» υπό του Γεν. Γραμ-
ί^έως της άξιοτίμου συμπολίτου ημών κ. Άναστ. Θ. Στρατή-

έχει ώς εξής : 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ 

THS ΕΝ ΣΜΥΡΝΗ KYQHPATKHS AUAHTIIU 
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΜΥΡΤΙΔΙΩΤιΣΣΑ 

Ή έν Σμύρνη Κυθηραϊκή 'Αδελφό -
της αποδεικνύεται υφιστάμενη άπό του 
1800, καθ' οσον εις τό «Κατάστιχον τών 
Άφιερωμάτοον τής εΑγ. Φωτεινής 1813 
—1818» άναγινώσκω την έξης έγγραφήν. 
«Την 24 Σεπτεμβρίου 1806 οί χριστιανοί 
άπό τό Τσιρίγο άφιέρίοσεν εις την έκκλη-
σίαν τής 'Αγίας Φωτεινής γρ. 500 δια την 
έορτήν τής Μυρτιδιωτίσσης». Εις τό κα-
τάστιχον αναφέρεται ότι «τώ 1813 ό κυρ 
Τζούλιος Μαρσέλλος αφιέρωσε μίαν εικό-
να τής Μυρτιδιωτίσσης τεθείσης είς την 
α' κολώναν μετά τον δεσποτικόν θρόνον 
και κανδήλι μέ λάμπαν και 3 κηρία νά καίη 

^οίμητα και γρ. 500», άπό ετερον δέ κατάστιχον του αύτοΰ Ναοΰ 
^ΐγραφόμενον «Κάσσα τής Εκκλησίας τής 'Αγίας Φοηκινής* 

^Ψ<>αγίς σωζόμενη εις τα 
δοχεία της Κνϋηραϊκής 

Άϋελψότητος. 
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σελ. 2α, φαίνεται ύπο ήμερομηνίαν 24 Σεπτεμβρίου 1824 ή εγ-
γραφή. «Σΰναξις των 'Γσιριγοτών Παναγίας της Μυρτιδιωτίσση; 
γρ. 85», ή αύτη ε'ίσπραςις δέ αναφέρεται εις τό αυτό βιβλίον την 
αυτήν ήμερομηνιαν του 1825 και 182(3, οπότε παΰει ή χρήσις του 
ρηθέντος βιβλίου. 

Ή άδελφόιης αΰτη εξακολουθεί τελούσα τακτικώς τάς Ιεροτε-
λεστίας της Μυρτιδιωτίσσηο, του 'Αγ. Σπυρίδωνος, και του εΑγ. 
Θεοδώρου μέχρι του 1843 οπότε καΐ συνεκλήθη ή «'Ιονική Αδελ-
φότης» έπ' ένόματι της ύπεραγίας Θεοτόκου τών Μυρτιδίων, ή 
και λαμπαδουχική άλλως λεγομένη, συστήσασα και ιδίαν σφρα-
γίδα φέρουσαν εΐ,ς τό μέσον τήν εικόνα της Μυρτιδιωτίσσης και 
πέριξ την έπιγραφήν. «"Ιονική 'Αδελφότης τών Μυρτιδίων 1843» 
τήν δέ 20 Σεπτεμβρίου 1864 έξέδωκαν επι μονοφόλλου χάρτου 
τον κανονισμόν αύϊής άποτελοΰμενον έξ ενός είσαγωγικοΰ κεφα-
λαίου, 23 αρθρ. και ενός άκροτελευταίου.ί1) Ή Ιονική αΰτη άδελ-

^ ) Ιονική Ά3ελφότης— έπ'ονόματι τής ύπεραγίας Θεοτό-
κου τών Μυρτιδίων. — Τήν κοινήν ώφέλειαν σκοπούντες βάσιν 
έθέμεθα θρησκευτική ν τινα αρχήν, τήν έκ ΘεοΟ τε άρχεσθαι και 
είς Θεδν άναπαύεσθαι, άκούοντες παρά του θεολόγου* έπειδή τότε 
μόνον έπιτυγχάνει τις, δτε είς τάς πράξεις του λίθον άκρογωνιαίον 
ϋεμέλιον κατατίθεται, καΐ ,έπ' αύτώ οικοδομή ν έπιΰ-υμοϋντες 
ι να συνεισφέρωμεν πρδς ώφέλειαν του πλησίον κινούμενοι, άπε-
φασίαμεν ι να αδελφότητα συστήσωμεν λαμπαδουχική ν έπ1 ονό-
ματι τής ύπεραγίας Θεοτόκου τών Μυρτιδίων, και καταγραφέν-
τες μέλη αυτής οί φιλόκαλοι, ¿ροθέτησαν είς το άδελφικδν τούτο 
σύστημα των τους εφεξής κανόνας, δεχόμενοι ώς αδελφών και 
μέλη κάθε πατριώτη ν καΐ ¿μογενή, δστις έπιθυμεΐ νά συαμε-

1»— Οστις καταγράφεται μέλος δια μόνον τδν πρώτον χρό~ 
νον νά είσφέρη τήν τιμήν μιας τετραφώτου λαμπάδος γρόσια 50. 

2 . — Καθε μέλος νά συνεισφέρη κατ' έτος 21 γρόσια δι* 
επισκευή ν λαμπάδων και άλλων άναγκαίων διά τάς τρεις έορτάς, 
ήτοι τής Μυρτιδιωτίσσης, τού Ά γ . Σπυρίδωνος και Ά γ. Θεοδώρου. 

3 . — Έ αδελφότης νά εχη λαμπάδας ¿>0, σταυρόν άργυροϋν 
και δύο φανούς, και εν νεκρικϊν καταπέτασμα (τζόχαν). 

4 . — Διορίζονται τέσσαρες ή και πλειότεροι έφοροι τής άδελ-
φότητος οϊτινες αλλάζονται κατά διετίαν αφού πρώτον έτοιμά-
σωσιν άλλους διαδόχους των, τους οποίους θέλει έπιψηφίζει συ-
νέλευσις τών συναοελφών. 

Γ).— "Οταν τύχη ανάγκη σκέψεως ή αναθεωρήσεως άποβλε-
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είς ήν έλάμβανον μέρος, ώζ μέρη έκτος τών Επτανησίων 
αι οΐ "Ανδριοι και Τήνιοι, διετηρήθη μέχρι της 27ης Σεπτεμ-

ι,(Ηου 1886, οπότε διελΰθη λόγω τής μεγάλης έλαττο!)σεως τών 
ελφών ή δε περιουσία αυτής συγκειμένη εκ λιρ. 79εμενεν κατα-
πεσμένη εις το ταμεΐον του Μητροπολιτικού Ναου τής 'Αγ. Φω-

!εβινης μέ τόκον 5ο)ο από 21 'Απριλίου 1871. Την 28 Δεκεμβρίου 
συνεστήθη ή «Κυθηραϊκή 'Αδελφότης Παναγία ή Μυρτι-

» αναγνωρισθείσα ώς διάδοχος τής διαλυθείσης· 'Ιονικής 
! ^νάμει εγγράφου τών μελών αυτής, προς την Έφορίαν του ναοϋ 

Ίζ ^Αγ. Φωτεινής, μετά μακρόν δέ αγώνα εκ μέρους τής δυστρο-
^Οΐίσης τ (5τε εορορείας τής 'Αγ. Φωτεινής, ελαβεν ή Κυθηραϊκή 
^"ελφότης χρεωστικόν έπ' ονόματι της καταχωρηθέν έν τω κώ-
vf1 τής εκκλησίας την Γ) 'Ιουνίου 1891 υπ'αριθ. 214 δια λιρ. 
, "ωμ. 71 και τους καθυστερουμένους τόκους αυτών λιρ. Ό θ ω μ . 

• ' Και τας μεν 3 0 λίρας τών καθυστερουμένου τόκων έπλήρω-

^ύσης Χά τής αδελφότητας, οί έφοροι θέλουν συγκαλεί τους συ-
ν<*0έλφους καΐ συσκεπτόμενοι θέλουν αποφασίζει πέρΐ τών πρα-

( — Ό Σταυρό; καΐ οί φανοί τή ; άδελφότητο; νά προπο-
^ωνται από λαμπάδας της είς οποίαν τελετήν άνάπτονται αύταί. 

7 .— Το νεκρικόν καταπέτασμα τής άδελφότητο; δίδεται μό-
εις αδελφούς και τών συγγενών του λείψανον ή είς τόν έχοντα 
δικαίωμα νά λαμβάνη και τάς λαμπάδας άμισθί. 

( 8 . — Ή άδελφότης χρεωοτεϊ νά πανηγυρίζω κατ' έτος εις τόν 
Χης Ά γ. Φωτεινής τήν άνάμνησιν τής ύπεραγίας Δεσποί-

ημών Θεοτόκου τών Μυρτιδίων δια λαμπράς λειτανείας, προσ-
£εΡ<ον άπάσας τάς λαμπάδας τής άδελφότητο;· ωσαύτως θέλει 

και είς τήν δευτέραν "Ανάστασιν ει; τήν αυτήν έκκλησίαν 
Α*μπάδα; 12. 

9 . — Έ αδελφότης χρεοιστεϊ νά έχη και σφραγίδα μέ τήν 
ε-κόνα της Θεοτόκου, μέ τήν οποίαν θέλει σφραγίζεσθαι κάθε 
°ιΎραφον τής άδελφότητος ώς ή παρούσα νομοθεσία. 
Ν .10.— Τον άποθανόντα άδελφόν τόν συνοδεύουσι λαμπά-
θ£ς 12. 

11.—Τήν δέ γυναίκα, ή υίόν, ή θυγατέρα, άδελφόν ή άδελ-
ίήν άνυπάνδρους, ή πατέρα και μητέρα αδελφού από 8 λαμ-
^αδα;· άν δέ ζητείται περισσότερο; αριθμός πληρόνεται αναλόγως. 
s 12.—Είς δέ νεωτέρους τών 8 ετών λαμπάδας (>, και είς ύπαν-
°Ρευμένους καμμία. 

18 .— 'Αδελφού άτέκνου τήν λαμπάδα κληρονομεί ή άδελ-
ί ^ η ς . 
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σαν εις τον αύτον Ναόν λόγο» καθυστερουμένων έξ ιεροτελεστιών 
τάς δέ 20 προσέφερεν ή αδελφότης εις το Κεντρικόν Παρθενα-
γωγεΐον ώς δωρεάν, δια δέ των έκτοτε τόκων του χρεωστικού τε-
λεί ετησίως δυο έορτάς την της ΙΙαναγίας Μυρτιδκοτίσσης την 24 
Σεπτεμβρίου και την του Αγίου Σπυρίδωνος την 12ην Δεκεμ-
βρίου, έκτοτε δέ αρχεται ή τακτική λειτουργία της μέχρι σήμερον 
υφισταμένης Κυθηραϊκής άδελφότητος. 

Γενομένης της 1ης Συνελεύσεως της Άδελφότητος έξ 115 με-
λών την 28 Δεκεμβρίου 1880 εν τή αιθούση της Φιλεκπαιδευ-
τικής Άδελφότητος «"Ομηρος» ετέθησαν αί θεμελιώδεις βάοεις 
του σκοπού τής ιδρύσεως της Κυθηραϊκής Άδελφότητος αΐτινες 
και μέχρι σήμερον διατηρούνται, και έλελέγησαν ώς προσωρινοί 
επίτροποι οί κ. κ. Ί ω . Κατσουλης, I I . Παππαδόπουλος, Γ . Μαυ-
ρομμάτης, Π. Μαασέλος, I. Μηλάνος, Μ. Καρΰδης, I I . Τσιτσί-
λιος, Κ. Βενέρτ|ς, Ν. Τρεβεδιός, Ί ω . Έ μ μ . Κοντολέων, II . Λύ-

14. - ΆδελφοΟ άτέκνου προαπαθανόντος γυνή, του ¿ποίο 
τήν λαμπάδα έκληρονόμησεν ή αδελφότης, συνοδεύεται πάλιν με 
λαμπάδας. 

15 .— ΆδελφοΟ άκλήρου αποθανόντος ή γυνή αν έςαναϋπαν-
δρεύθη, χάνει τό δικαίωμα των λαμπάδων. 

10 .— ΆδελφοΟ έντέκνου ό πρεσβύτερος υ!ός κληρονομεί την 
ήμίσειαν λαμπάδα· είδε δεν θέλει, όστις άλλος μεταξύ ϊών υιών-
του προθυμεΐται. 

17.— "Οστις έχει μόνον θυγατέρας, κληρονομεί την ήμίσειαν 
ή πρεσβυτέρα, ή' οποία άλλη θέλει. 

18 .— Έ π ' αδελφού λείψανον κατά τήν νεκρώσιμον άκολου-
θίαν ν' άνάπτο>νται άμισθι 4 λαμπάδας. 

10.— Αδελφός όστις δεν έπλήρωσεν ή δεν θέλει να πληρώση 
εις διετες· διάστημα τό κατ' έτος 21 γρ. ύστερείται τδ δικαίωμα 
τής άδελφότητος, έξαιρουμένων των ενδεών και άπόροιν δια 
των οποίων τήν κηοείαν ανάγκης ούσης, θέλει φροντίζει ή 
αδελφότης, και οί όποιοι θέλουν συνοοεύεσθαι άμισθΐ μέ 
10 λαμπάδας. 

2 0 . — Οί μή αδελφοί συμφωνοϋσι τους κατά καιρόν Επιτρό-
πους τήν τιμήν δσων λαμπάδων θέλουσι κατά τό διάστημα τδ 
μεταξύ τής οικίας και τής έκκλησίας, κατώτερον δμως άπο 5 γρ* 
κάθε λαμπάδα νά μή δίδεται δι' οσον δήποτε μικρόν διάστημα. 

2 1 . — Ε?ς τους μή αδελφούς οί 2 φανοί εκτιμώνται ώς μία 
λαμπάς. 

2 2 . — "Αν δέ θέλωσι και λαμπάδας ν" άνάπτωνται κατά τήν 



Τό Προεδρεΐον καΐ μέλη τον έν Καρβουνάδες Συλλόγου 
ή "Δικαιοσύνη„ 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

Κίονα, καν μεν η παπαδί ά, 
βρόντα και προβολεί, 
¿μπρος 'στα Γιάννινα παιδιά, 
τ' "Αη — ΓΐοννΙον την πάλι. 

Χορέψετε, λεβέντικες δαφνοστεφανωμενοι, 
κΐ' έλατκ τραγουδήσετε με νικητών λεπίδία 
την Βλάχα σας την ¿όμορφη, την πολνπαινεμμένη, 
πονχει τα χίλία πρόβατα, τα πεντακόσα γίδία. 

Λλλοίμονο.και τρις άλλοι/... 
οήκω, καν μεν ε μας Άλη, 
*αι βάλε το φακίόλι. 

Να 'δης και τον Σεψκετ ΙΙαππΰ, 
όπου φνσα και ξεφνσί/ί 
σαν φάλαινα 'στην ΙΤόλι. 

Σονρής 



κος, και I. Καλληγέρης, προς ους ανετέθη ή σΰνταξις του κα-
νονισμού και ή προσωρινή όιαχείρισις μέχρι της εκλογής του ορι-
στικού Συμβουλίου. 

Την 25- Ιανουαρίου 1887 συνελθόντων πάλιν των μελών έν 
τη αιθούοη της Φιλεκπαιδευτικής Άδελφότητος «"Ομηρος» 
ή συντακτική επιτροπή ύπέβαλλεν τον καταρτισθέντα υπ' αυτής 
κανονισμόν εξ 25 αρθρ. δστις καΐ εγένετο παμψηφεί δεκτός ύπο 
των μελών, προβάντων αμέσως και εις τήν έκλογήν του πρώτου 
Διοικητικού Συμβουλίου. Το αυτό έτος άνεγνωρίσθη ή αδελφό-
της δια Βασιλικού Διατάγματος δημοσιευθέντος τήν ΰ Αύγουστου 
1887 είςτό υπ' άριθμ. 219. (Μέρος Α'.) φΰλλον της εφημερίδος 
της Κυβερνήσεως, ορίζοντος δέ χρονικόν διάστημα μίαν πενταε-
τίαν. Κατά τήν είκοσιπενταετηριδα της Α Μ. του Βασιλέως τών 
Ελλήνων Γεωργίου του Α', άντεπροσωπεΰθη ή αδελφότης ύπο 
του κ. Σπυρίδωνος Κοντολέοντος Ιατρού και ύφηγητού του Εθνι -
κού Πανεπιστημίου. Την 17ην Ιουλίου 1892 ετροποποιήθη ό κα-
νονισμός καΐ έγένενο νέος έξ $ρ. 34. 

Κατά τους σεισμούς τής Ζακύνθου τού 180ο ή Κυθηραϊκή 
'Αδελφότης δι* εράνων τών μελών αυτής παρέδωκε τω τότε Γεν. 
ίΐροξ. τής Ελλάδος κ. Φίλωνι, είκοσόφραγκα 21 δπως άποστα-
λώσιν εις την έν 'Αθήναις κεντρικήν επιτροπήν τών εράνων. 

Τήν Ιην Σεπτεμβρίου 1900 έτροποποιήίϊη ό Κανονισμός και 
¿γένετο νέος έξ αρθρ. 54. 

νεκρώσιμον άκολουθ-ίαν, νά πληρώνωσι 5 γρ. δια κάι)·ε μίαν ιδι-
αιτέρως δια τδ διάστημα τής ακολουθίας. 

2*3.— Ό υπηρέτης δστις υπηρετεί εις τά: λαμπάδας νά λαμ-
6άνη άπο κάθ·ε λείψανον, είτε αδελφού εϊτε μή γρ. 10. ό δε 
σταυροφόρος καΐ οί φέροντες τους φανούς νά λαμβάνουν «3 γρ· 

Ταύτα ¿ροϋ·ετήσαντες έτύπωσαν οϋτω τους ορούς των, δια νά 
εχη πάς αδελφός έν άντίτυπον τούτων. Εύχονται δέ και έλπί-
ζουσιν δτι και οί μή αδελφοί θ·έλουσι φιλοτίμηση νά καταγρα-
φ·3·ώσι μέλη του συστήματος τούτου, και οί εταίροι ί)·έλουσιν άγω-
νίζεσθ-αι δια τήν επι μάλλον βελτίωσιν του συστήματος, των καΐ 
τον αριθμόν των προθυμοποιούμενοι ν' αύξήσωσι, και απ' εξω 
προσπαθ-ουντες κατ' ευκαιρίας ν' αύξάνωσι τους πόρους του, 
και προσφοράς γενναίας και διαθ·ήκας προτρίποντες νά γένων-
τα», και άλλα δσα ημπορούν νά είσφέρωσιν εις τήν στερέωσιν 
του κοινωφελούς και Ιερού σκοπού έσύστησαν τήν αδελφική ν 
ταύτην και σύμπνουν αδελφότητα. 

Έ ν Σμύρνη, 20 7)βρίου 1804. 
Α δ ε λ φ ο ί 
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Την 23 'Απριλίου 1907 έγένετο υπό της Άδελφότητος εκ-
δρομή εις Κύθηρα δι' ιδιαιτέρου άτμοπλοίου (') εις ήν έλαβον 
μέρος περί τους 120 εκδρομείς. 

Τήν 10 Φεβρουαρίου 1908 έτροποποιήθη ό κανονισμός και 
έγένετο νέος έξ αρθρ. 57 και ενός άκροτελευταίου, ένεκρίθη δέ δια 
Βασιλικοί) Διατάγματος τής 3ης 'Απριλίου 1908 (5) καταχωρη-
θέντος εις τήν'Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι τής 'Αδελφότητας από του 1887 —1910 έχρη-
μάτισαν οί εξής : Γ . Πισσάνος, Π. Τσιτσίλιος, Μ. Τρίφυλλης, I I . 
Θ. Άρώνης, Γ . Μαυρομμάτης, I. Μ. Καλλιγέρης, Α. Ί . Στάης, 
I. Κορώνης. 

Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Σ , οί Ν. Άνδρεαδάκης, Π. Ταμβάκης, Γ . Κον-
τολέων, I I . Τσιτσίλιος, Βρ. Κοντολέων, I. Μιλάνος, Τ. Καλλιγε-
ρης, Α. Καλλιγέρης, Θ. Τρίφυλλης, Δ. Ί . Στάης, Α. Θ. Στρατηγός. 

ΤΑΜΙΑΙ, oí I I . Θ. Άρώνης, I. Μιλάνος, Μ. Ταμβάκης, Β. 
Γλυτσός, Γ . Σκλάβος, Π. Α. 'Αρώνης και Κ. Χανκυτης. 

Ε Π Ι Τ Ι Μ Ο Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι , άνεκηρΰχθησαν οί γ Σιμός Δελα-

( ') ΆνάγνωίΗ λεπτομερή περιγραφήν τής εκδρομής ταύτης 
εν τ ή «ΚυιΙ·ηραϊκή Επετηρίδα 1909 .— Τόμος Α'. Σελ. 78—8;'». 

(2) Περί Εγκρίσεως τού καταστατικού τοΟ έν Σμύρνη ΚυΙ)·η-
ραί'κής Άδελφότητος. ϊ 

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ Α' . 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΚΛΛ1ΙΝΩΝ 

ΙΙροτάσει του 'Ημετέρου έπΐ των έσωτερικών Υπουργού έγ-
κρίνομεν τδ άπδ 1 Φεβρ. 1908 έξ άρθρων πεντήκοντα οκτώ 
και ένδς άκροτελευταίου καταστατικδν τής έν Σμύρνη Κυθη-
ραϊκής Άδελφότητος, διατάσσομεν δ' έντδς τής πρώτης τριμη-
νίας εκάστου έτους νά ύποβάλητα·. τω επί των 'Εσωτερικων 
Υπουργείο) ή δια τδ προηγούμενον έτος λογοδοσία του Σωμα-
τείου, επιφυλασσόμενοι ν' άνακαλέσωμεν τήν έγκρισιν ΊΙμών εάν 
μή τηρηθ-ή άρθρον τι του έγκρινομένου καταστατικού ή μή ύπο-
βλη·ί)·ή λογοδοσία τις έντδς τής τασσομένης προθεσμίας. 

Ό αύτδς ύπουργδς δημοσίευση και έκτελέση τδ παρδν διά-
ταγμα. 

Έ ν Κέρκυρα τή 3 'Απριλίου 1908. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ δ Ί'πουργδς των Εσωτερικών 

Ι\Τ. I I . Κ α λ ο γ ε ρ ό π ο υ λ ο ς 



γραμμάτικας, γ I I . Γιοβανώφ, και Σπ. Στάης πρώην υπουργό?-

Ε Π Ι Τ Ι Μ Α ΜΕΛΗ, οι Στ. Χαραμουντάνης, Θουκ. Προβε-
λέγγιος, Χ Βενάρδρος ιατρός, I I . Κορωναΐος Στρατηγός, ΜιΧ· 
Νικηφοράκης βουλευτής, Γ . ΙΙαπαγεωργιάδης ύποπρόξενος, cIs(?· 
Κοντολέων Ιατρός, Νικ. Ξ. Τυπάλδος, Τω. I I . Μισθός, Π. Γιο-
βανώφ, δικηγ., Άνδρ. Σεμιιέκωλο::, Δ. Κουκουτσάκης, Γ . Λαμ~ 
πάκης Χριστιανολόγος, και L e w i s F . Mizzi δημοσιογράφος. 

Κίσπρ. 1 8 8 7 ) 1 9 0 8 (ώς αναλύονται κατωτέρω) γρ. 189-44 9 ( ' ) 
δαπάνα-.1887) 1 9 0 8 ( ) γρ. 1 8 0 4 1 0 

Διαοορά είσπ. και δαπανών (ώς άναλ.κατιυτερω) 9 0 3 9 

γρ. 1 8 9 4 4 9 γρ. 1 8 9 4 4 9 

Είζράςεις άπο συνδρομάς αδελφών γρ. 1 3 S 4 2 8 — 
» » τοκομερίδια ομολογιών » "29803 — 

» » τόκους γραμμ. Ά γ . Φ ω τ ε ι ν ή ς » 5 4 0 0 — 

» » εις άρτιον κληρωΟείσας όμολ. ·> 7 4 6 3 — 
» » γραμμάτιον Α γ . Φωτεινής » 8 1 0 0 — 
» <> ΙΙερίσευαα εκδρομές . . » "205 — 

189149 — 

Λαπάναι εις ιεροτελεστίας Μυρτιδιωτίσστ,ς γρ. 1 7 0 5 9 — 
» » » 'Αγίου Σπυρίδωνος . » 2 8 1 8 — 
» » » 'Αγ.Θεοδώρου (εις νοσοκομ.) 9 9 0 0 — 
» » " Α γ . Διονυσίου . . . » 3 0 5 — 
» » Έλλγ,νικον νοσοκομεΐον συνδρομαί . 1 9 0 5 0 — 
<> » Ευαγγελική Σ^ολή » 1 7 0 5 0 — 
λ ΐ) Κεντρ-.κον ΙΙαρΟεναγωγεΤον (δωρεά) » ' 2 1 6 0 — ' 
» · » » » συνδρομαί 4 0 0 — 

» » Σχολάς Κουκλουτζα . . . , ' > "200 — 

» » Ένοίκιον αιθούσης ( 1 8 8 8 μόνον) . » 2 1 6 0 — 

» Έ π ί π λ ω σ ι ν » 1 7 8 9 — 

ΙΙρός μεταφοράν γρ. 7 3 4 9 1 — 

( ') Της '06·. λίρας λογιζομένης εις γρ. 10S. 
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Περιουσία της Αδελφότητος 

33 λα^ειοβόο. ομολογία', των 400 χρ. 
I Γραμμάτ'.ον Άγ. Φωτεινης ε!ς λίρ 7.'). 
κ αΜετρητά Γρ. 939. 

Έν Σμύρνη τη 10 'Απριλίου 1910. 
Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Ο Σ Θ. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ 

ΚΥΘΗΡΑΊ ΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ 
^ Θ Η Ν Π Ν — Π Ε Ι Ρ Τ ^ Ι ί Ι Σ 

Ευχή διάπυρος των έν ΠειραιεΤ καΐ 'Αθήναις εΰφρονοΰνπον 
Κυθηρίων έπληρώθη δια της έν ετει 1899 Ιδρύσεως έν τή πρώτη 
τών πόλείον τούτων, «Κυθηραϊκής Άδελφότητος» ήτις ταχθείσα 
ύπό την σκέπην της Προστάτιδος της Νήσου ημών, ελαβε την 
επωνυμίαν Λ Παναγία ή Μυρτιδιώτιοσα.» 

Το Σο>ματεΐον ετέθη δια παμ\[>ηφίας τών μελών αύτοΰ υπό 
τήν διοίκησιν Συμβουλίου άποτελεσθέντος επιτυχώς πάνρ, έκ τών 
κ. κ. Ευσταθίου, Κ. Δηλαβέρη, Προέδρου, Κ. Κατσοΰλη 'Αντι-
προέδρου, Αν. Κομνηνού ταμίου,Ι. Χ. Σοφίου Γεν. Γραμματέως 
Ηαι Παν. I. Καστρισίου, Νικ. Άνδρονίκου, Σπ. Στάθη, Ιΰονστ. 
Μανωλέσσου, ΙΙαναγ. Πατρικίου, Ή λ . Γαλανάκη, ΙΙαναγ. Χλέν-
τζου και Χαρ. Γεο)ργοποΰλου συμβοΰλονν.'Ο σκοπός τοϋ Σωμα-
τείου είναι φιλανθρωπικός και μορφοκικός, πλείστοι δέ τών 
συμπατριωτών μας—αλλ' όχι ανάλογοι προς τον αριθμόν αυτών— 
Κ ν ρ ν η ί ί ' η η π ί / ν ιιιίλη " Γ ν τ η τ Ρ ιί ' Λ δίλί ΐηόηΐΓ ίίη^ητί» ττηηο^ρ ήηιίΓΝϊ 



και έκτελοΰσα τον φιλανθρωπον προορισμύν αυτής, ένηργήθη-
σαν δέ και άρχαιρεσίαι τρις, εκλεγέντων διαδοχικώς προέδρων 
τών κ. κ. Κ. Κατσοΰλη και Μπενέτου Καλο/ταίδη. 

*:)5* Έ ν τω μεταξύ και κατά τό 1909 μετερρυθμίσθη το Κα-
ταστατικόν της Άδελφότητος άποτελεσθέν εξ άρθρων 41 ων τό 
2ον ορίζει: 

«Σκοπός του Σωματείου είναι ή σύσφιγξις τών πατριωτικών 
δεσμών, ή ηθική και υλική αλληλοβοήθεια, ή περίθαλψις τών 
απόρων και άναπήριον ή εξ απροόπτων περιστάσεων δυστυχούν -
των μελών, και ή δι' αναγνωσμάτων μόρφωσις αυτών. Έ ά ν δ'οί 
πόροι του Σωματείου τό έπιτρέπουσιν ή ηθική και υλική ύποστή-
ριξις κοινωφελών έν Κυθήροις έργων». 

Τ ά δε άρθρα 9ον και ΙΟον τά εξής : 
«Εις πάν όπωοδήποτε πάσχον άπορον μέλος, αλλά διαμένον έν 

ΙΙειραιεΐ, "Αθήναις, Περιχιυροις και έν Κυθήροις, Κυθήριον, δί-
δεται αναλόγως τών αναγκών του και τών πόριυν του Σωματείου 
χρηματική βοήθεια τή άποφάσει του Δ. Συμβουλίου. 

Ή κηδεία τών απόρων μελών γίνεται δαπάνη του ταμείου του 
Σωματείου μή υπερβαίνουσα τάς έξήκοντα δραχμάς». 

Πρέπει νά γνωρίζωσι ταΰτα οι Κυθήριοι, ίνα κατανοοΰντες 
την αγιότητα του προορισμού της Άδελφότητος, συντρέχωσιν 
αυτήν επαξίως. 

Κατά τό 34 άρθρον, τό Σωματεΐον : 
«Εορτάζει δι' αρχιερατικής λειτουργίας την 24ην Σεπτεμ-

βρίου, έν τω ένταΰθα ναώ τής 'Αγίας Τριάδος ενθα είναι κατα-
τεθειμένιι ή είκών του σωματείου τής Θεοτόκου Μυρτιδιωτίσσης, 
τή επιμελεία επιτροπής έκ Κυθηρίων μελών καΐ μή του Σωμα-
τείου, διοριζομένης δμως υπό του Δ. Συμβουλίου. Ή δαπάνη γί-
νεται διά συνδρομής τών έν ΠειραιεΙ, Αθήναις και Περιχώρων 
αυτών Κυθηρίων, τό δέ τυχόν περίσσευμα έκ τής εορτής διατί-
θεται ώς πάγιον κεφάλαιον του Σωματείου υποχρεωμένου δμως 
εις τήν πληρωμήν του τυχόν ελλείμματος.» Προβλέπονται δέ και 
σύνδρομα! δι' έκδρομάς εις Κύθηρα, αΐτινες πρέπει νά διοργα-
νωθώσιν ετησίως, ώς λίαν κάρπιμοι καΐ συντελεστικά! έν πλεί-
στοις. "Ας έχωσι δέ ύπ3 όψιν και οί δυνάμενοι τών απανταχού 
Κυθηρίων τό 30ον άρθρον του Σωματείου έχον ούτως : 

« Ό προσφέρων εφ' άπαξ εϊτε κατά δόσεις υπέρ του Σωμα-
τείου δραχμάς 100 ή άλλο τι ίσάξιον ονομάζεται δωρητής, ό προσ-
φέρων δραχμάς 200 ονομάζεται ευεργέτης και ο προσφέρων 500 
μέγας ευεργέτης. Τά ονόματα τούτων αναγράφονται χρυσοί; 
γράμμασιν έν τή αίθούση τών συνεδριάσεων του καταστήματος 
του Σωματείου.» 



ο ΚΤΗΤΩΡΤΩΝ μυρτιδιωΝ 

ν ΑΡΧΙΜ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΑΟΣ Κ Α Λ Ι Γ Ε Ρ Η Σ 

Ό 'Αρχιμανδρίτης Άγοϋ'άγγείος Καλιγέρης, ό άΐηίϊης ανεδείχθη Κτή-
τ0)ο της γεραράς Μονής τών Μυρτιδιων : Παιδιό&εν εις αντί]ν καταφυγών, 
Ίπεατάλη εις Εύρώπην, μετά λαμπρας δε θεοΐογικάς οπονδάς ε π ανελίξω ν, 
"•νέλαβε την διοίκηοιν της Μονής παραχωρηιΊείοης αύτφ ύπο της Άγγ/.ικης 
Κυβερνήσεως εφ' ο ρου ζωής. "Εκτοτε και επί εξήκοντά περίπου ουναπτ α 
*τη, είργάαϋ·η άκαταπονήτως υπέρ αύτής, το οημερινον δε μεγαλεΐον καί την 
Ίκμήν της ή Μονη οφείλει καί}' ολοκληρίαν είς αυτόν. Ό Άγαί}άγγελος άπε-
βίθ)οε ν εν βαίϊυτάτο) γήρατι, αποκομίζω ν την εύγνοιμοπννην τών απανταχού 
ΚυίίηρΟον, δια το μέγα αύτη» έργον, και τον ηεβαημον και αγάπη ν δια τ ας με-
Ι'αΑας αν τον άρετάς. 



Ή 'Αδελφότης ήδη διατελεί υπό την διοίκησιν συμβουλίου, 
απαρτιζόμενου εκ τών κ. κ. Γ . Κατράκη έφοπλιστοΟ, Προέδρου, 
I I . Μώτη Αντιπροέδρου, ΙΙαν. Καστρισίου τααίου, 'Αθαν. Πρω-
τοψάλτη γεν. Γραμματέως και Γ . Σίμου, Γ . ΙΙαστοΰ, I. Κορω-
ναίου, Θ. Τζέτζου, Κ. Τζωρτζοπουλου, Δ. Τριάρχη, I. Σουρή 
και Γ. Κανέλλη συμβουλών και οργά εις πρόοδον. 

Δια της τελευταίας μεταρρυθμίσεως τό Σωματείον έπε-
ξέτεινε την δράσιν αύτοϋ καί εις 'Αθήνας άποκληθέν «Κυ&ηραϊ-
χη 'Αδελφότης 'Αθηνών—Πειραιώς». Έλπίζομεν δτι οι εν 
'Αθήναις πολυπληθείς Κυθήριοι, θέλουσιν άπαντες έγγραφη μέλη 
εις τό χρησιμώτατον Σωματείον. 

*„.* Κατά τό διάστημα της ύπάρξεώς ττς ή 'Αδελφότης πυλλα 
και γενναία διέπραξεν,εδημιουργησε δέ καί οικονομικην θέσιν εύά-
ρεστον, καί έχει άρκετήν σχετικώς περιουσίάν καί ιδίαν οΐκίαν έν 
ΓΙειραιεΐ. "Ινα δέ πλήρως επιτελή τον προορισμύν αυτής και δυ-
νηθή νά δράση έπωφελέστερον καί έν 'Αττική καί έν τή ιδιαιτέρα 
ημών Πατρίδι, ανάγκη νά ύποστηριχθή προφρόνως υπό τών 
απανταχού Κυθηρίων, οΐτινες εν τή συνδρομή της Άδελφότητος 
θέλουσιν έξυπηρετή εμμέσως και τά ϊδια αυτών συμφέροντα. 

Ή έν ΑΙγύπτφ 'Αδελφότης. 

Έ ν τή Α1γυπτιακή μεγαλοπόλει της 'Αλεξανδρείας ίδρυθη 
πρό πολλού «Κυθηραϊκή Αδελφότης» άποτελεσθεΐσα υπό πλεί-
στων φιλοπατρίδων Κυθηρίων. Ή δράσις του Σωματείου ύπήρ-
ξεν αρκετά γενναία, άνεκοΰφισε δέ πολλούς απόρους καί συνέ-
δραμε τά έκεΤ φιλανθρωπικά καταστήματα. 'Ατυχώς από του θα-
νάτου του τελευταίου αυτής προέδρου Γ . Χάρου ή Χαρίδη, 
ή 'Αδελφότης ανέκοψε τάς εργασίας της. Έλπίζομεν δμως δτι οι 
εκεΐ συμπατριώται μας θέλουσιν άνιδρΰση αυτήν κατανοοΰντες 
τά έκ τής ενώσεως καί σύμπνοιας έν τή ξένη αγαθά. Έ ν τοι'ιτοις 
ή «Κυθηραϊκή Αδελφότης» 'Αλεξανδρείας προσέφερε δια του 
εκεί ρέκτου καί φιλοπροόδου συμπολίτου μας κ. Κοσμά Ζαγκλα-
νίκη προς την Έλληνικην Κυβέρνησιν, γενναίαν είσφοράν δέκα-
κισχιλίων δραχμών δια τάς έθνικάς άνάγκας. 

Πλειοτέρας πληροφορίας δια τό Κυθηραϊκόν τοϋτο Σωμα-
τεΐον άδυνατοΰμεν δυστυχώς νά παράσχιομεν διότι δεν μας εδό-
θησαν τοιαύται καίτοι επιμόνως ζητηθεισαι. 
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Ο ΚΥΟΝρΑΤΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
Τό 1909 ίδρύθ-η εν τη πόλει των Κυθήρίον ο «Κ υ {} η ρ αϊ-

ν · ό ς Σ ύ ν δ ε σ μ ο ς » ούτινος τό καταστατι.κόν εξ άρθρων 37, 
Ενεκρίθη δια Β. Δ. της 4ηί "Ιουνίου ίδ. ε. 

Τό 2ον άρθρον του καταστατικού τοΰτου εχει ώς ακολουθίας : 
Σκοπός του Συνδέσμου είναι ή σΰσφιγξις των μεταξύ τών 

απανταχού Κυθηρίων κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων, 
ή ηθική και υλική ύποστήριξις παντός έργου προωρισμένου να 
εξυπηρέτηση τα συμφέροντα της επαρχίας Κυθήρων, ή υίοθέτη-
σις και ύποστήριξις παντός ζητήματος τείνοντος εις την ένίσχυσιν 
τής γεωργίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας και της συγκοινω-
νίας του τόπου, και έν γένει ή δια παντός μέσου συνδρομή αύτοΰ 
εις πάν κοινοκρελές έργον έ ν τ ή Ε π α ρ χ ί α Κ υ θ ή ρ ω ν . 

Τό πρώτον Διοικ. Συμβοΰλιον τοΰ Συνδέσμου άπετελέσθη 
έκ των κ. κ. Διον. Καλούτση, ιατρού, ως ΙΙροέδρου, Ί ω . Δ. Κα-
σιμάτη, σχολάρχου, 'Αντιπροέδρου, Δ. Άρώνη, διδ. τών μαθη-
τών, Γεν. Γραμματέως, Σπ. Λεονταράκη, εμπόρου, Ταμίου και 
Σ. Α. Μπαρπαρρήγου, Νικ. Στάη και Ί ω . Βαρυπάτη. Μέλη 
ενεγράφησαν αρχικώς περί τα έξήκοντα, ήδη δε τά μεν τακτικά 
ανέρχονται εις 71 τά δέ αντεπιστέλλοντα εις 100 περίπου. 

1Η Χειροτεχνική Σχολή. Πρώτον έργον τοΰ Συνδέσμου, 
έργον αληθώς μέγα, και φωτεινόν και άγιον, ύπήρξεν ή διά πολ-
λών μόχθων και άγιάνων τοΰ Διοικ. Συμβουλίου, έπιτευχθεΤσα 
ΐδρυσις της « Χ ε ι ρ ο τ ε χ ν ι κ ή ς Σ χ ο λ ή ς » τών κορασίίον. 
Έ ν αύτη ώς είς έστίαν πατρικής περιθάλψεως προσφεύγει ήδη ή 
πληθύς τών άπόρίον κορασίοον, ανακουφίζουσα ούτω διά τής ερ-
γασίας τάς πολλαπλάς αυτής στερήσεις, συντελείται δ' έτι μείζων 
ή έμπέδωσις τών ήθών διά τοιαύτης διηνεκούς και εντίμου ασχο-
λίας. Ή Σχολή αποτελεί υποκατάστημα τών υπό την προστασία ν 
τής Πριγκηπίσης Ελένης διατελουσών «Έλλ. Β. σχολών χειροτε-
χνίας», τά δέ προϊόντα αύτης πωλούνται εις τάς αιθούσας τών 
έν 'Αθήναις σχολών τούτων. Και αρχικώς μεν ένεγράφησαν μα-
θήτριαι 45, ήδη δέ αύται ανέρχονται εις 50 και ο αριθμός αυτών 
βαίνει είς αύξησιν. Και τό μεν πρώτον έτος διενεμήθησαν είς τάς 
μαθήτριας έκ τοΰ προϊόντος της έργασίας αυτών δρ, 2,220, τό 
δέ β' δρ. 4.650. Βαίνει λοιπός εις άκμήν και πρόοδον ή Σχολή 
αύτη, υπολείπεται δέ μόνον προς άπρόσκοπτον λειτουργίαν αύτής 
ή άπόκτησις ιδίου οικήματος, διά την άνέγερσιν τοΰ οποίου έρ-
γάζεται πυρετοιδώς 6 «Σύνδεσμος» ήγοράσθη δέ και τό κατάλ-
ληλον οικόπεδον και δτε ή παρούσα «Έπετηρίς» θά κυκλοφορή, 
τό έργον θά έχη συντελεσθή. Δυνάμεθα δθεν να συγχαρώμεν τον 
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«Σύνδεσμον» και ιδία τό Διοικητικόν αύτοΰ Συμβούλιον δια το 
μέγα έργον τοΰτο, τό πλήρες επιτυχίας και μέλλοντος. Όφείλομεν 
δμως πάντες οί Κυθήριοι νά συνδράμωμεν προς ταχεΐαν άποπε-
ράτωσιν της οικοδομής ήτις απαιτεί δαπάνας οΰ σμικράς. 

"Αλλα εργα. Τό Διοικ. Συμβούλιον του «Συνδέσμου» έζή-
τησε τήν συνδρομήν τής εν 'Αθήναις Κεντρικής Σ η ρ ο τ ρ ο -
φ ι κ ή ς Επιτροπής προς άνάπτυξιν τής Σ η ρ ο τ ρ ο φ ί α ς . 
έν Κυθήροις, ήτις επιτυγχάνουσα, ώς δεν υπάρχει αμφιβολία, 
πολλά τά ώφέλει θέλει προσπορίσει εν τω Τόπο). 

Ή ερίτιμος ΙΙρόεδρος τής Σηροτροφικής Εταιρείας κυρία 
Αΐκατ. Γρ. Ζλατάνου, ύπεσχέθη ήμιν τήν πρόφρονα και ενθου-
σιο'δη ύποστήριξιν δια τό έργον τρΰτο του Συλλόγου ΐδιαίτερον 
συλλαβοΰσα ενδιαφέρον δι' αυτόν και τά Κι>θηρα, περί ών διε-
ξωδικώς πολλά ιής άνεπνυξαμεν. 

'Αλλά και δια τήν λΰσιν τοϋ Αιμενικοΰ ζητήματος εργάζεται 
συντόνως ό «Σύνδεσμος» και είς τάς ενεργείας αύτοΰ οφείλεται 
και ή έξακολούθησις τής Κυβερνητικής έπιχορηγήσεως προς άτ-
μοπλοϊκήν συγκοινωνίαν του Τόπου. Και πολλά τά καλά και ωφέ-
λιμα δικαιοΰνται οί Κυθήριοι νά έλπίζωσι παρ' αύτοΰ. 

ΜερικαΙ πληροφορίαι. Και τοιοΰτον μεν τό φιλόπατρι 
έργον του «Συνδέσμου». 

'Ιδού δέ καί τίνες ένδιαφέρουσαι περι αύτοΰ πληροφορίαΐ: 
Ά π ' αρχής τής ιδρύσεως τοΰ «Συνδέσμου» μέχρι λήξεως τοΰ β' 
έτους της υπάρξεως αύτοΰ—21 'Απριλίου 1611—εΐσεπράχθησαν 
δρ. 11.704.80. Έδαπανήθησαν 8.006.40 και μένουν ε'ις τήν Τρά-
πεζαν έπ' ονόματι' του 3.698.40. 

Ευεργέτης τοΰ «Συνδέσμου» ανεδείχθη ó έν Καΐρω μεγάτιμος 
Πατριώτης κ. Σ ω κ ρ ά τ η ς 11 i ζ ά ν η ς όστις άνεκυρήχθη 
έπίτιμον μέλος τοΰ «Συνδέσμου». "Ό κ. Πιζάνης ó έν παντί πα-
τριωτικώ καί χρησίμω έργω πρωτοστατών, προσέφερεν υπέρ τοΰ 
«Συνδέσμου» δραχ. 1.700. Ωσαύτως εύεργέτης αύτοΰ ανεδείχθη 
ό έν ΓΙειραιεΐ μεγαλοβιομήχανος καί συνδρομητής παντός αγαθοΰ 
κ. Ε ύ σ τ ά θ ι ο ς Κ. Δ η λ α β έ ρ η ς, ό εκλεκτός ούτος υιός 
τής ιδιαιτέρας ημών Πατρίδος, προσενεγκών δραχ. 500. 

Έ ν Κυθήροις ενηργήθη δις έκκύβευσις λαχείου, καθ' ο έκλη-
ρώθησαν αριθμοί κερδίσαντες διάφορα αντικείμενα αξίας. δ<ορη-
θέντα ύπό των κυριών καί δεσποινίδων, αι δέ εισπράξεις υπήρξαν 
καλαί. Καί έν 'Αθήναις δέ εδόθησαν δύο εύεργετικαί παραστά-
σεις πρώτοστατήσαντος τοΰ θετοΰ συμπατριώτου μας κ. Γ . Ν. 
Μ α ν δ ρ ά, δστις άγαπα τά Κύθηρα πλέον ή τίνες Κυθήριοι,. 
απολαύει δέ δικαίως γενικής εκτιμήσεως καί αγάπης. Ε'ισεπράχ-
θησαν δέ καί έκ τούτων ικανά. Τέλος ένηργήθησαν έρανοι παν-



0 1 ΚΥΘΗΡΙΟΙ Ε Ν ΑΙΓΥΠΤΩ 

Ο ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ χ. Ν-ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ 

ΙΙρό δεκαετίας εγκατεστημένος έν Υνλεξανδρεία 6 συμπατριώ-
της ημών κ. Ν. Κατελοϋζος, κατέχει διαπρεπή θέσιν μεταξύ τής 
διεθνούς πλειάδος τών έν Αίγυπτο) δικηγόρων. Υπόδειγμα φιλο-
πονίας κα! δραστηριότητος ό κ. Ν. Κατελοΰζος, τυγχάνει έκ τών 
μάλλον έκτιμωμένων ομογενών επιστημόνων Αλεξανδρείας. Δρα 
Κυρίως ενώπιον τών μικτών Δικαστηρίων δπου διακρίνεται δια 
τήν εύφράδειάν του, και τον ζήλον μεθ' οΰ υπερασπίζεται τάς 
Αποθέσεις του. 

Παρίσταται έν τή εικόνι, μέ την τήβεννον ην φκρουσιν οί δι-
κηγόροι ένοόπιον τών δικαστηρίων. 



ταχοϋ οπου υπάρχουν Κυθήριοι μέ αποτελέσματα ούχι πολύ ικα-
νοποιητικά. Τελευτώμεν μέ το παράπονον τό διατυπωθέν έν τη 
λογοδοσία : «'Αληθώς ή έν γένει μέχρι τοΰδε συνδρομή δεν ύπήρ-
ξεν οϊα ή προσδοκωμένη, ουδέ τόσον ενθαρρυντική α π έ ν α ν τ ι τών 
άπαιτηθεισών δαπανών, απέναντι τών αναγκών τοΰ ημετέρου 
Συνδέσμου, καΐ απέναντι τής έν εϋρυτέρω κύκλω δράσείος, προς 
ον ο Σύνδεσμος αποβλέπει». Προαθέτοντες δτι έλπίζομεν νά έκ-
τιμηι^ή δεόντ<ος το μέγα αληθώς έ'ργυν τοΰ «Συνδέσμου» παρα 
τών απανταχού Κυθηρίών, οι'τινες θά συνδράμο>σιν αύτύν προ-
θυμώτερον και έλευθεριώτερον. Γένοιτο ! . . 

Ο ΛΑ I ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 
'Από πενταετίας ίδρύί)·η εις κέντρον τής Νήσου, τήν κωμο-

πολιν Καρβουνάδες 6 Λαϊκός Σύλλογος ή «Δικαιοσύνη». Διατί 
άπεκλήθη ούτως έννοεΐ πας ό γνωρίζων τήν κατάστασιν του τό-
που μας κατ' εκείνους τους καιρούς. Ό Σύλλογος έχει ευρύ πρό-
γραμμα αποβλέπον ιδίως εις τήν γεωργικήν προαγωγήν τής Κοι-
νότητος. Δυστυχώς ό εκ τών ιδρυτών αυτού και πρώτος ΙΙρόε-
δρος Γεώργιος Έ μ . Βλαντής άπεβίο^σε προώρους. Έλπίζομεν δμο>ς 
καΐ εύχόμεθα δτι τό έργον δεν -9 ά άνακοπή, τών λοιπών μελών 
του Σωματείου, αντιλαμβανόμενων τής χρησιμότητος αυτού και 
έςακολουθ·ούντων αυτό φιλοτίμως. 

Τό πρώτον Διοικ. Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου άπετελέσθη εκ 
του προρηθέντος ΙΙροέδρου καΐ τών κ. κ. Γ. Κασιμάτη δημοοιο. 
αντιπροέδρου, Νικ. Γ. Κασιμάτη δημοδιδ. Γεν. Γραμματέως, Ίο). 
Κασιμάτη δημοδ. ειδικού, Ί ω . Β. Καλοκαιρινού ταμίου, Γεωρ. 
Φατσέα λεπτουργού, Ν. Φατσέα κτηματίου, Άνορ. Βατικιώτη έμ-
ποροκτηματίου, Έ μ μ . Λεοντσίνη κτηματίου, συμβούλιον. 

Πρώτον έργον του Συλλόγου ύπήρξεν ή δια τής Γεωργικής 
Εταιρείας προμήθεια δένδρων κ α! σπόρων διανεμηθέντων δω-
ρεάν τοις χωρικοΐς. Κατά τήν προς κατάλυσιν τού φρικτού πολι-
τικού καθεστώτος — ιδίως διά τον τόπον μας — έκραγεΐσαν έ -
πανάστασιν, δ Σύλλογος έσπευσε νά ταχθ·ή παρ' αύτώ, έτηλε-
γράφησε δέ τοίς άρμοδίοις τά δέοντα. Άνεκούφισε διά βοηθημά-
των απόρους και συνέδραμε χρηματικώς τά μέλη τών παθου-
σών οικογενειών κατά τήν αποφράδα έκείνην διά το ώραιον χω-
ρίον νύκτα, καθ·' ήν πλείστα θύματα έδημιούργησεν ή παραφρο-
σύνη παναθλίου τινός έκφυλου. 

Τέλος ί'ορυσεν έν τω χωρίω αθλητικούς αγώνας ή επί δύο 
έτη τέλεσις τών οποίων έστέφθη υπό πληρεστάτης επιτυχίας, 
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ν·α! απέβη δια τό κέντρον εκείνο τ η : Νήσου αληθής κ αϊ πολύ-
*οσμος πανήγυρις. Σωματείο ν τοιαύτα έργα έχον έν βραχεί να 
¿πιοείξη έχει βεβαίως ευρύ το μέλλον και είναι άξιον πάσης υπο-
στηρίξεως. 

«Ο Σ Λ Τ Η Ρ » 

Εις τον φιλοπρόοδον ΙΙοταμον ίορύθη έσχάτως Σύλλογος απο-
βληθείς «Σωτήρ.» Τά κατ' αυτόν δμως άγνοοΰμεν δυστυχώς τέ-
^εον, διότι παρά πολλών ζητήσαντες πληροφορίας, δέν έλάβομεν. 
Αέν άμφιβάλομεν δμως οτι δ,τε προορισμός κ αϊ ή πρόοδος του σω-
ματείου, έσονται ανάλογα τού περιβάλοντος κα! έ περίβλεπτος 
Ποταμός 1)ά έχει νά έπιοείςη μετ' ού πολύ Σύλλογον μοναοικόν 
•εις δρασιν και πρόοδον. 

% « Φ - 3 » 

Α Π Ο Τ Ο Υ Σ / η Α Υ ρ Ο Υ Σ Χ ρ Ο Ν Ο Υ Σ 

Α'ατά τίνα επιδρομην Άλτζερίνων κάτοικοι τίνες εννοήσαντες 
αύτους κατέφυγαν εις τι σπήλαιον άπόκρνφον. Συνέπεσε δ' οΐ πει-
ράται νά διέρχωνται εξω&εν τον σπηλαίου οπότε βρέφος έντδς αν-
τον ηρχισε νά κλαίη. Ό άγγαρενΰεις νά δδηγη αιτους, βέλων νά 
ειδοποιήσει τους εντός τον σπηλαίου ομοφύλους τον, περι τον κιν-
δύνου ωοτε νά λάβωσι πάσαν προφύλαξιν, ηρχισε νά τραγουδη: 
«πνήξε σκύλα το λαγό σον νά μη χάσης το λαό σον.» Εις τάς πα-
ρατηρήσεις των πειρατών δ οδηγός απήντησε οτι τραγονδη τρα-
γούδι αναφερόμενοι· εις σκύλο ν καΐ λαγόν. 

— "Αλλοτε πειραταΙ οδηγούμενοι εκ τον φωτός σπηλαίου εις τό 
όποιον βοσκός τις ετνροκόμει, είσήλ&ον εντός αύτον και διέταξαν 
αντόν νά τους άκυλον&ήση. Ό βοσκός νπετάγη αμέσως είς τάς δια-
ταγάς των, αλΑα τους παρεκάλεσε νά περιμένωσιν ολίγον ϊνα παρα-
σκευάση την μυζίΰραν κοϊ την προσφέρη είς αϋτούς. Πράγματι δτε 
εξήγαγε την μυζίϋραν την προσέφερεν είς αϋτονς. αλλά συγχρόνως 
έλαβε τό χάλκωμα με τον χουμά καI δι' αύτον περιέλουσε τους πει-
ρατής. Μέχρις ον οί πειραταϊ συνέλϋωοιν, οντος πηδών έσώΰη. 

Έν Κυ&ήροις 'Ιίοάν. I I . 



ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ Η ΙΣΧΥΣ 

Ουδέποτε άλλοτε κατεδείχθη έμοκνέσ :ε:ον οίον σήμερον ή 
ύψιστη άξια και ηθική έπί του; λαού; επενέργεια του άςιώακτος 
«εν τ γι ενώσει ή ισχύ;» τού όποιου την (¿εβαίωσιν πκρεσ;/εν η Β α λ -
κανική συμμαχία και η κατατοόποισις και ταπείνωσι; τη; τουρκι-
κή; αύτοκρατορία;. 

Δι* τ·?,; πλήρου; εφαρμογή; του άΕιιόμκτος τούτου, - ζ : κοι-
νθ; πολιτικό; η κοινωνικό; θεσμό;, τον όποιον ή άυ,άθεικ έδημ'"* 
ούργησεν ή δέ κτηνώδη; (¿¿κ ύπεστήριςε, θέλει έπί τά βελτίω δικ;-
ρυθμισθ·7). Επίσης δέ πασα άρχ,η στηριζομένη έπί τοΰ «δικαίου του 
ΐσχυροτερου» θέλει έζαφανισθν5 έντελώς, ούτω; ώστε πασαι κι άρε-
τκί τού ανθρώπου τάς όποια; έντό; τη; ψυχής αυτού ή οιλοσοοίκ 
έκαλλιέργησε και άνέπτυξεν, άπηλλαγμένκι προλήψεων, Οά όδ/,-
γήσωσι τού; λαού; εΐ; τό όριστικόν τέρμα της κοινωνική; τιον απο-
καταστάσεως. 

Τό γεγονο; τούτο περιπίπτει εί; παντό; τήν άντίληψιν. 
Ή εςελιξι; του περί ήμ2ς κόσμου των άρ/ών, των ιδεών, τών 

σκέψεων, συντελείται άκαταπαύσ-.ω; υπό. τό κράτος της δυνάμεω; 
μια; ηθικν!; ένωσεω; ψυχικών ιδιοτήτων -/¡τις δέν είνε άλλο τι η 
αύτό; ό πόθο; ό έσωτερικός της βελτιώσεο^; του άτομου ό καθορι-
ζόμενος ύπό τών άρχών της έςελίςεω:, ώ; ή κανονιστική άρχή τ'Τί; 
τελειοποιήσει»; του άνθιώπου, 

Ί1 ηθική όμως αύτη ε'νωσις δέν δύναται ν κ τελειωθώ, άνευ τη; 
συνεργεία; τη; ύλικης τοιαύτης. Κκτά ταύτα έ/. της ενώσεως τ·7(; 
/•¡θικης και υλικής δυνάμεως τών ατόμων αποτελείται η ίσ/υς ητι; 
εμπνεόμενη ύπό τών άρ^ών του δικαίου και τ?,; αλήθεια; κκτα-
οάλλε ι πασαν άντίστασιν τείνουσαν νά έκυ.ηδενίση τον όίθον λό-

» » ι 
γον κκί να (¿υθίσνι τον άνθροιπον εις τό σκότος και την όπισθοδρό-
μησιν.«Ή ίσ^ύς λοιπόν έν τί} ενώσει» είνε τό ύπέρτατον οπλον προ; 
ο ο'ι ανίσχυροι καταφεύγουσιν προ; ύ,τοστήριςιν παντο; δικαιιί»-
ματος; αυτών, και τό προπύργιον προ τού όποιου συντρίβεται πά; 
έγοηστικό; ύπολογισμός, π?.σα κακεντρεχής ιδιοτέλεια, και πασα 
άσέβεια προς την έλευθερίαν της σκέψεως και τη: συνειδήσεως τοΰ 
άτομου. 
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Ί Ι έννοια va ω ς αύτη και ή «w/r, της ίσχύος τή: έκ της êvoj-
''ΐω; προερχομένης, προϋποθέτει λ7.ους προηγμένους ει; τον τγολιτι-
¡̂aov και έμπεοορημένους των μεγάλων άρχων τής κοινωνικής άλ-

^'ίλεγγύης. 
Έ ν Ελλάδι , πκρά το άναγνωρισβεν μεγα γεγονός τ·?,ς ισχύος 

~ών Βαλκανικών λαών ^ ι y. τ?,: ¿νώσίως αυτών, την ó—οίο: ν λόγοι 
Wag ν ύπερτέρας ανάγκη: και ο/1 σαον); και συνειδητή ά ν τ ί λ η -

' τ·?,; σπουδαίας άςίας αυτής ¿δημιούργησαν, έςακαλουθεί άτυ-
να ύπάρχτ, ϊ, διαίρεσις των επ αρχιών, πόλεων, χωρίων, άτό-

¡'•ων. Της διαιοεσεως ταύτης ή κυριωτερα πηγη είνε '/i αμάθεια, ή 
πολιτική ώνατ:οοη του λαού, αί παλαιαί παραδόσει: του μί-

α ε τα ς υ àpyattdv και Ισχυρών οικογενειών, το κακώς έννοού-
(Αεν,,ν συμοέρον των ένδεεστέιων κοινωνικών τάΕειον και ή επιρροή 
~rv όποίαν ασκεί ó πλούτος και το οίκογ.ενειακόν όνομα. Iloîov 
,J~v,pCîv το άποτέλεσυ.α τ7,ς τοιαύτης διαιρέσεως ; Άδιστάκτο>ς Οά 
δυνατό τι; và άπαντήσ/) εις τό ερώτημα αυτό προβάλλων ώς άπο-
"¿λεσμα τ Υ, ν πολιτικην και κοινωνική* κατάστασιν τη; Ελλάδος 
~ών τελευταίιυν κυύίιυ: έτών."Οντι<>:, ή κυοιιοτεοα άοοοαη τη: κζ-

ι - · 7 ι I ι ι ι 
"•^στάσεως, εις ην τ.εριηλΟεν ή Ε λ λ ά ς κατά τα τελευταία ε:η, 
'•^ρςεν η διαί:εσις ήτις ΐ>πό την μορ'̂ ην του τοπικισμού κυςίως 
^κτέπνιγε π2σαν ήΟικήν ΰπεροχήν, πάσα ν πρίκγματικην άςί,αν και 
,JYtà και ΐσχυοάν διάνοιαν ί'να άναδείΐη εν τέλει ώς κυβερνήτας και 
°'»'Λγού: της χώρας τους γνωρίζοντας và μεταχειρισΟώσι έπιδεςίω; 
t f j d i v i d e (Jt i m p e r i l επί ζημία του όλου "Εθνους. Ή ζημία 
'̂-»τη εμετοίάσθη — είνε άληΟες — δια του σοφού μ,ετοου της εύ-

f î ia : πε.'.ιοεοεία: άλλα και κατέστησε οανατικωτέιους του: όπα-
^ους του παλαιού καθεστώτος, ώστε και τώρα ακόμη να τους (3λε-

'̂f, τις καταφεύγοντας εις τύ νελοϊον μέσον τών (Υ.αφό̂ ιον πολιτι-
*θκοΐνιυνικών συνδυασ»Αών ottoj; υττ' αυτούς κρύψωσιν η κακήν το-
^•τικην άνατροοην η παχυλήν άμάΟειαν, η έμπάΟειαν καθ' ώρι-
** Ja ε ν ω ν προσώπων προ: ίκκνοποίησιν αγενών φιλοδοξιών με τάς 
^οίας υπό το κιάτος του κομματισμού άνετράφησαν. 

Της γενικής ταύτης περί τοπικισμού αντιλήψεως δεν διέφυγεν 
^ ιδιαιτέρα ήαών Ιΐατοις, Κύθηρα, /ναι είνε μεν άλη-

οτι επήλθε ποια τις μεταβολή έςευγενιστική τών κοινωνικών 
ζέσεων τών δύο Δήμων μας, αποτέλεσμα ϊσως της μεταναστεύ-
σεως· πλην ή πολιτική διαστκσις εςακολουΟεί να έδρεύη εί: τάς 



4<> 

ψυχάς·τών κατοίκων άμφοτέρων τών Δήμων και νά έκδηλούται 
ζωηρώς εις π2σαν παρουσιαζομένην πολιτι^.ήν περίστασιν. 

Έ π ί τού γεγονότος τούτου πολλά θά εί/ε νά γράψη τι: άν 
ό χώ:ος το"» Κυθηραϊκού ημερολογίου έπετρεπεν. 'Αλλ' όμως δεν 
πρέπει νά παοαλειφθϊ} ενταύθα οτι τοπικισμος αποβλέπον εις την 
έ^υπηρετησιν φαύλων κοινοτικών ή πολιτικών στοιχείων είναι το με-
γαλύτερον κατά τής δημοσίας ηθικής έγκλημα, είναι ή άρνησις τού 
δικαιώματος τού πρεσβεύειν οτι την Άζίαν έν τ·7) κοινίυνια παρέχει 
ό ηθικός και άλτρουιστής άνθρωπος και ο/ι ό εκμεταλλευτές κζΐ 
ό έκπορνευτής τών ψυχολογικών στιγμών η τών υλικών άνανκών 
τοϋ πλήθους. 

Κοινωνία καλώς ώργανωμένη και έρρύθμώς λειτουργούσα 
δύναται ν» έννοηθή άνευ ενώσεως κοινών βλέψεων τεινουσο>ν προς 
τον αυτόν /,θικον σκοπόν, άνευ ώρισμένης ηθικής κατευθύνσεως προς 
επιτυχίαν μεγάλων και ευγενών ε ρ γιο ν. 

Έν Κυθήροις ενΟκ ή ζωή τού άτομου ρυθμίζεται υπό τοϋ φυ ' 
σικού μάλλον περιβάλλοντος, δεν υπάρχει δ' εύρυτης πεδίου οικο-
νομικών ή άλλων άνταγωνισμών και ό έν γένει (ίίος οέει ήσυχο; 
κκί αβίαστος, δεν επρεπεν ή πολιτική ζωή νά ρυθμίζεται κκτά τάς 
όρέςεις τού ενός ή τοϋ άλλου εις τροπον ώστε νά δημιουργώντκι 
διαρκώς παρεξηγήσεις έ,τί [¿λαβτ, πολλάκις και αυτής της οικογε-
νειακής ησυχίας η τής πολιτικής αρετή-, ήτις δέον νά η το κυριω-
τΐρον γνιόρισμα παντός πεπολιτισμένου κόσμου. 

Έχομεν την πεποίθησιν ότι προς παντα τά προεκτεθέντκ συμ-
φιυνοϋσι και πάντες οί επιθυμούντες ειλικρινώς την ά'ρσιν και τήν 
παντελή έζάλειψιν πάσης αναφυόμενης διαιρέσεως έν τνί νήσω μκς· 
'Αλλα μόνη ή άναγνώρισις της άληθείας δεν άρκεϊ. Χρειάζεται Οε-
λησις και δη θίλησις ισχυρά προς άρσιν της υφισταμένης μεταξύ 
τών δύο δήμων μας διαιρέσεως. 'Ανάγκη προς έπιτυ/ίαν τούτου, 
οπο>ς οί άςιοϋντες νά εύρίσκωνται διαρκώς έπί κεφαλής τής έπκρ~ 
χ ία ς μας,έγκαταλείψωσιν οριστικώς τα ς παλαιάς μεθόδους τή: πο-
λιτικής άγυρτείας ήτις παρ' ολίγον νά ρίψτ) εις το [3αραθ:ον τή; 
καταστροφής και τό όλον 'Έθνος μκς, ό δε λαός να παραδε/Οή ότι 
ή διαίρεσις ή έχουσα ώ̂  πηγήν την πολιτικην έμπάθειαν κκι την 
ΐδιοτέλειαν, άπαδΐΐ εντελώς σήμερον προς τον πανταχόθεν τής Ε λ -
λάδος έκδηλούμενον πόθον τής γενικής τών πραγμάτων Άνορθω-
σειυς. 

Εις ουδέν κ Κυθή:ιον επιτρέπεται νά κάμν/) διά/.ρισιν μεταν·* 



ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

ΠΑΝ. Κ. ΤΣΙΤΣΙΛΙΑΣ 
Ό κ. 7'σιταιλας, ιρέρελπις σνμπολϊτης ημών, γόνος της γνωστής πατριαρ-

χικής οικογενείας και νιός τον πρ<όην Λημάρχον Ιίοταμίων κ. λ'. Τοιτσίλια, 
τυγχάνει διπλωματούχος της Νομικής Σχολής τον ΈΟνικον 1ίανεπιστη/ιίον. 
' Εαπονδασε,ν εν Ι'ώμη και κατόπιν επί ετη έν ΙΙαρισίοις, ων τελειόφοιτος 
της εκεί Σχολής τών πολιτικών έπιατημώι. νίίδη υπηρετεί ώς εφεδρος αξιω-
ματικός αποσπασθείς έν τ// '·'• Διεν&νναει τον ΙΙεζικην» έν // είργάαϋη νπε-
ρανθρώπως, ανταποκριθείς πλήρως εις τας απαιτήσεις της έμπιστεντικής ιαν-
Της θέσεως, ην ή νπηρεσία τω άνέθηκε, δεό;·τως έκτιμήσαοα την αξία ν, δοα-
οτηριότητα και τα λοιπά προσόντα αντον. 

Ό κ. Ί 'σι τσίλιας χειρίζεται γλαψνρώς και δεξιώτατα τον δη/ιοσιογραφικόν 
Χαλαμον, γράφων εις διάφορα ευρωπαϊκά φύλλα, λαμπραν δέ μελέτη ν αντον 
δη/ιοοιεν^μεν και ημείς ωδε, σννιστώντες αν την εις την άτενη προσοχήν τών 
ονμπατριωτών μας. Έν τω προαώπο» τον κ. Τσιτοίλια, ή ΙΙατυις ήμών άπο-
'κτα επιστήμονα κράτιστον, ποικίλ.ης μορφιόαεως, πολλών δε φυσικών και 
2 ' · " (1 < ' ' .. ( ' < I ' . 
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μέσα Δήμου και ε;ω Δήμου διότι δέν υπάρχει μέσα και εςοι δήμος 
άλλ' 'Επαρχία ολόκληρος, -/¡τις δεον νά εχγι Ϋάς αύτάς βλέψεις και 
τους αυτούς πόβους διά ττ,ν άνάπτυςιν, και την πρόοδον του λάου 
αύτης. 

Ή ηθική λοιπόν ενωσις των δύο ημών Δήμων, ή άληθής όμως 
και ανυπόκριτος ενωσις με το ονειρον της όποιας τόσαι γεννεαΐ 
Κυθηρίων άνετράφησαν δεν πρέπει πλέον νά παραμένη 6 ευσεβής 
πόθος ολίγων μόνων στοιχείων του τόπου μας άλλά πρέπει νά κ*" 
ταστ'/j πραγματικότης. Διότι εάν σήμερον παρίσταται ε π ι τ α κ τ ι κ ή 

ανάγκη συνοχής και διαρκείας της συμπηχΟεισης ενώσεως των Βαλ-
κανικών λαών, μεγαλύτερα και ίσχυροτεοα τοιαύτη όεον νά ύπαρ-
χη εις άπαντα τά τμήματα τής 'Ελληνικής γης πρό; επιτυχιών 
τής αΰζήσεως του μεγαλείου και τής ισχύος του όλου Ελληνικού 
"Εθνους. 

1 Ι Α Ν . Κ . Τ Σ Ι Τ Σ Ι Λ Ι Α Σ 

Η Α ρ /Υ\ Α Δ Α 

Δυστυχήματα μεγάλα 
είς Άρμάδας γαυριώαας, 

ερρει σήμερον τά κάλα, 
άπεσοΰα « Βαρβαρόαν.ς», 

καΐ (ίΤονργουτ Ρεϊς» κ» εν άλλο 
καταδρομικό μεγάλο. 

Την Άρμάδα την φαιδράν 
•χρόνια την φυλάγαμε, 
κί' άπορέομες τί χρή 

δι' έκείνην τώρα δράν. 
Την κακή της την ψυχρή, 

νίψου κι' άποφάγαμε. 

Μ K Y O M P 7 S I ΚΜ> 
Νέον Ήμερολογιον τύ* Κν&ηραϊκυν», ποικίλοr ώραωτατον και καλλιτεχνικό*'> 

εις Κύθηρα εξέδωκε Διονύσης Άλβανάκης άνηρ οίατρηλατονμενος εις τα xaKa 

[πολλάκις ΣθΐΤ£>ϊ»ς 



Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΝ ΚΥΘΗΡΟΙΣ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ 

Είς τό προηγούμε* ον ¡¿ιβλίον της «ΚυΟηραϊκή: Έπετηρίδος» 
!ψαμεν 5V έκτάσει πΐ:ί τ·?,; έκκλησίκς έν ΚυΟήροι:. "Ηδη 

ί̂ -εν συμπλτ,ιωματικ*: τινά; περί αυτής πληροφορίας. 
77£(pl χjye- 'Επισκοπής. Έ ν τοις Έκκλησιαστικοίς Χρ'*νογρά-

Ί<θις αναφέρεται άπό του ΣΤ' ήδη αίοίνος f 5 0 0 JA. Χ . και έπε-
*ΐινα) Επισκοπή Κνθήοων. 

Φαίνεται λοιπόν ότι αικρόν, μετά την άΟλησιν τής άγίκς 
Ελέσσης (375) , Τι ν/σο: ήρςατο κχτοικουμένη άρχιώ:, ώ; και ή 

'ϊκράδοσι: αναφέρει, τότε δε εισήχθη /.κι ό Χριστιανισμός έν αν:·?, 
**ί ολίγον επειτα ίδρύθη Επισκοπή. Πότε ομως ακριβώς δέν είναι 
δυνατόν νά έςκ/.οιβω0·7ι. Έ ν τούτοι: δεν είναι απίθανου ή Έ π ι -
^κοτ:ή νά ίδρύθ·/) απλώς κατίί τίτλον, οί δέ Επίσκοποι άν έχειροτο-
νθυντο τοιούτοι, νά ήσαν άπλώς τιτονλάριοι, άνευ πραγματικής 
εδρα; δηλ. ώ: συμβαίνει μέχρι σήμερον, όπου υπάρχουν 'Αρχιερείς 
τίτουλάριοι ώ: λ . χ . Πενταπόλεως. Ίορδάνον κτλ. 

Τό ότι όμως ή Επισκοπή υπάρχει άρχαιοτατ η, ά—ο δείκνυε τ κ ι 
εκ τής πράξεως του Αύτοκρατο:ος Κώνστα (630 — 68) όστις 
ύπήγαγε την Έπισκοπήν Κυθήρων τώ Πάπα. Κκι ή -αρά του 
Λέοντος δε του Σοφού ( 8 9 6 — 9 1 1 ) γενομένη Τϊί,-ϊτύποίοίς 
«περί τον ποία)· τάξιν ε'χονσιν οί θρόνοι τών εκκλησιών τών 
υπαγομένων τω Οίκονμενικω Πατριάρχη» μνημονεύει τής Ε π ι -
σκοπής Κυθήρων. Ό δέ Ανδρόνικος Ι ν , ό Παλαιολόγος (13 ς25 
-—41) υπήγαγε την Έπισκοπήν τω Μητροπολίτ·/) Μονεμβασίας 
>.αι προήγαγε τ α ύ τ η ν είς Άρχιεπισκοπήν διά Χρυσοβούλλου, 
ορίζοντος ότι «είς τον απαντα αιώνα. επρεπε νά μένη 'Αρχιεπι-
σκοπή(Το Χρυσόβουλλον τούτο εκαυσεν εί; τών τελευταίο»»/ 
Αρχιερέων τής Νήσου, φιλοδοςήσας, ώς λέγεται, νά ύπάρξη ούτος 

•ο τελευταίο: 'Αρχιεπίσκοπος !) 
Ούτως ή 'Αρχιεπισκοπή Κυθήρων, πκρά του; κλύδωνα: οϊτινε; 
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συνετάρκττίν τκς Έκκλγ,σίκς τν,ς λοιπή; Έπτκνήσου επί τ/fc 
'Κνετοκρκτίκ; διγ,ρχετο βίο ν άκύν.κν τον έ'/ο υσκ ίδιον Άρ/ιερε£* 
—υνετκρκχΟ/, δέ ¡xóvov ττερί τκς κ ρ / κ ς του 1 0 0 0 . Τότε προκειαε-
νου ν κ /ειρυτονηΟ?, 'Επίσκοπο; Διονύσιο; 6 Κκτγ,λικνός ποοέβκλεν 
κςίιυσιν *πϊ τού Θρόνου ó Κε'ρκλλγνίκς. ΙΙου δέ στγ,οιζόαενο; προε-
οκλε τ/,ν ά;ίο>σιν τκύτγν ; Φκίνετκι ότι κκτκ τγν ττεο'.χλάντ/ΐιν 
-\Ικςίαου του Μκργουνίου, ó Οΐκ. I Ικτρικρ/r; ήνκγκασΟν; νκ επε-
κτείν/j τ/,ν όικκιοδοσίκν τού ΚεοκλλΥ,νίκ; κκι έ7T¿ των ΚυΟ'/,ρων, 
iioi/.ovoy.oiv τκς περιστάσεις. ()ί Κεφκλλ/,νες ου.ως διεςεδίκουν οι-
κκιώ;Λκτκ υπέρ του Άρχιερεω; κυτών, /.κι δικ τούτο έπο/.εα/,σκν 
τr,ν /ειροτονίκν του Κκτν;λ·.κνού. 

Κκι υ.ετά τ/ν /ειροτονίκν του δέ άπεστειλκν ττρεσβείκν ει; 
Ένετίκν τό 1 U.29 α ε τ χ άνκφορ?.; ¿v οίς συν άλλοις έ'λεγον : 

α "Κ ν ε/.κ τ7,ς εκλογής του Επισκόπου Κυθήρων, δοθείσας ΰττο 
τ·/,ς Ύαετερκ; ΛΰΟεντίκ; τ7,ς επισκοπική; άξίκ; εΐ; τον ΙΙκνιερ«"-

τκτον Διον ,ιον Κκτ/,λικνον επί ζωή; του, άπογυανούται ó τήί 
Κε^κλλ/,νίκ,Επίσκοπος τή; δικαιοδοσίας ήν έντω ττκρελβοντι εχκιρε 
του /ειροτονεΐν τους ίερεις τή; Κρήτν,ς, ο~ερ όποσην συνεπί'-ρερί' 
¡ίλκβ/,ν εις τκ δηαόσικ συαφεροντκ, κκλώς έννοειτκι πκρά τήί 
'Γυ.ετερκς Μεγίστη; συνέσεως* ¿Οεν τκττε'.νώς ένΟυ'Λίζοαεν τοϋτο 
εις τ/,ν δ/;;<.οσίκν σο'^ίκν, ϊνκ εν περιπτώσει Οκνκτου ή πκρκιτ/,σεω; 
του κVOJ p/.Οίντος, επιστρκ'ρ·7ί προς τόν Κεφκλλτ,νίκς 'Κπίσκοπον '4 
κρ/κίκ κύτού δικκιοδοσίκ κκι ίπιψτ,ρισΟ·?1) τ/ι εΰσεβεστκτ/ι κίτ'/ίσδΐ 
τής πιστοτκττ,ς τής Κε'ρκλλτ,νίκ; κοινότατος». 

Ί ί Ένετικτ; Λ/,ι/.οκρκτίκ οαως κπερριψε τ/,ν κΐ'τ/,σιν τκύτ/ιν* 

ΤΑ Μ Τ Ρ Τ Ι Δ Ι Α . — Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΞΕΝΩΝ 

' Vrro τόν ¡¿υοτοστεοή τούτον τίτλον εϋρ/,τκι έν ¡¿έσω κοιλά-
δος τό ιερόν κκΟίδρυυ.κ, εν ω υπάρχει όλοψυχω; •/) ε'κών τ·7,ς Θεο-
τόκου. Μέγκ κκι άνερυ.ήνευτον το (Λυστήριον τούτο ! Ιΐεοιλκαπτ? 
άγιων κύκλο: περικοσαεί τό Ίόνιον Κράτος. Κκι τ/,ν αεν Κέρκν-
ρκν περιεΟρΐνκο^σεν ή πκνκγκβο; τού ' Γψίστου πνοη αέ το άείζωον 
κκι κεικίν/τον λείύκνον τού άγιου Σπυρίδωνος, τ/,ν δέ Ζάκυνθο* 
ύ.ί τό τού άγιου Διονυσίου, τό αιριεύοσαον κκι Οεσπέαιον, τ/,ν δέ 
Κεφκλλ/,νίκν έςωρκ.'ίσε υ.ε το τού άγιου 1 ερκσίυ.ου. κκι τέλο; 
τ/,ν ερυΟρού/ον 1νύ0/:κν <Λ ττ,ν Οεσπεσίκν είκόνκ τ7)ς Θεοτόκου, 
'·/,; όποίκ τκ χκριτόορυτκ ρε-.Ορκ κρΛεύουσι τκς ψυ/κ; γλυκκσαώ 
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*αί έλευθεοία πάντιυν των έν πόνοις και στεναγμοί; μετ' εΰλαβείας 
προ σερνόμενων. 

Τι: δε ó ίστορήσκ; την άγίαν ταύτην εικόνα ;—Ουδείς μαρτυ-
ρεί —ερί τούτου άλλ' ομω; ή άγια αύτη εικων είναι ό αυτόφιυτος 
μάρτυς του ποιήσαντος, ή δε κριτική, ένισχυομενη από τη: παρα-
δόσεως, τάττει το έργον εί; τα τού Αποστόλου Αουκκ. Ή Είκών, 
τή; όποια; διεσώθησαν τα πρόσωπα μέχρι στέρνων, είναι εκ μετάλ-
λου ά γ ν ω σ τ ο υ ( ' ) x a i á<ítn.ífbóf.»o\>, το άγιον (V .αυτή; 
ήθος μαρτυρεί την ες ύψονς άντίληψιν του ίστορήσαντος. Το σέβκ; 
των έγκκτοίκων είναι άπειρον. Πασα διαφορά μεταξύ πολιτών, 
πολλάκις δε και αύται των δικαστηρίων αί αποφάσεις, εκτελούν-
ται και διαλύονται ενώπιον της άγιας εικόνος δι* έπκκτού οοκου, 
και ούαί τω ψευδορκοϋντι ! Φρικαλέα τοιούτων ψευδόρκων ναυά-
για αναμετρά ή νήσο; Κυθήρων. Τέλος ή άγια αύτη είκών είναι 
τό λαμπηδούχημα τάστ,ς τή; νήσου, ή δόςα, τό έγ καλλώπισμα 
τοΐ; άνΟρώ-οι:, και τοσούτον Ισχυρότερα των νόμων, καθ' όσον 
προλαμβάνει τά μυστικά εγκλήματα και παιδεύει τά φανερά. 

ΙΙοίκ δε των θαυμάτων της πρώτον διηγήσεταί τ ι ; ; 'Έντρο-
μο; υπάρχει εισέτι fî; τά; καρδία; πάση; τη; νήσου ή άνκμνησι; 
τη; '21ης πρό; την 2*2κν 'Ιανουαρίου τού 1 8 2 9 , ότε διερρή/θησκν 
οί κκταρράκται του ουρανού. Ην δε ή άγια τή; Μυοτιδιωτίσση; 
τότε είκών παρά τω έν τω φρουρίω ναω" δρςιόθεν δε τού ναού τού-
του υπήρχε τοιχοκόλλητον δωμάτιον, όπερ ευτυχώς, ούτως ειπείν, 
έχρησΐμευε τότε ώ; πρόχειρο; πυοιτιδαποθήκη, έν ή και (¿κρέλια 
ανοικτά εύρίσκοντο. Έ ν δέ τ·7) ταρταροφόρω ταύτ·/) νυκτί, πίπτει 
κεραυνό; επί τού φρουρίου κκί εισέρχεται εί; τόν νκόν σπαρασσόμε-
νο;, άνατρέπει και τό εμβαδόν αυτού και φρενητιών έκτρυπά εμ-
προσθεν τής άγιας εικόνος τόν τοίχον, είσπηδα εί; την πυριτιδα-
ποθήκην, ανατρέπει και αυτόθι τό εμβαδόν και άνακυλα τά πυρι-
τιδοβαοελα, κκί ούτω; έζέρχετκι πεπυρακτωμενο;, και διασταυρώ-
νει τό παλάτιον τού διοικητού, άφίνων πανταχού καταστρεπτικά 
τή; λύσσης του ί'χνη και πίπτει τέλος εί; την θάλασσαν, διελθών 
από τά μέσα τή; μεγάλη; πυριτιδαποθήκη:, χο>ρίς ν' άναφλεγΤ) ή 
έν αΰτ·75 κολοσσιαία ποσότη; τή; πυρίτιδο:! Την επαύριον ó "Αγγλο; 

( 1 ) Εσφαλμένως ó "Αγιος Κυθήρων κ. Ευθύμιος γράφει εις τήν υ π ' 

αύτοϋ έκδοΟεισαν 'ΛκολουΟίαν της Μυρτιδιωτίσσης οτι ή είκών είναι εττΐ 

σανίδας γεγραμμέ νη ! ! 
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διοικητής Αϊ.ινφελ έγονυπέτησεν ενώπιον τ/,: άγιζ: εικόνος, ήναψεν 
ενώπιον λαμπάδα ύψίκοΰαον, /.yi στεναζ/.: διε/υσεν εύλαβείας 
δάκρυ. ΜεΟ' ο συρρεύσ» ντος του πλήθους μετεοειον την άγίαν ει-
κόνα ε'ι ς πατζν την —ολιν προπορευόμενου νου κλήρου και πάσης 
της χοριίας τών μεγιστάνων, έν παραταςεσι στρατιιυτ·./.αϊς κρα-
ζοντες : «Πκναγία Δεσ-οινα ! οώσον έλέησον». 

ΣΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟΝ 

Άρχιμαχητήν γενναϊον και άγωνιστην λαμπρών, 
τον άνδρεΐον Κορωναΐον υμνήσω τραγουδών. 
Γίγας εις το αχέδιόν τον, el; rb κργον το<> αστραπή, 
τον ς προγόνους του ενθυμίζει που προσκννησεν ή γη. 
Θρήνον κάμνει εΙς την Κρήτη, τούρκους σφάζει σαν τραγί Λ, 
Μουσταφά πασα κλονίζει κα). τον διώχνει στα Χανιά. 
ΕΙς τα στήθη του ϊ.χει αίμα φιλελεύθερο ϋερμη, 
ποϊος μπορεί να τον κρατήσνα τον njj σε σταματώ; 

Βουχουρέστιον 1867 

Τ Ο Φ ^ Γ Γ Α Ι 

Έξυπνώ μέ τά φαγγλιά 
ποΰ 'στης ράχες τριγυρίζουν, 
κ' είς τά σκότη τά βαθειά 
λάμψι θαμπερή σκορπίζουν. 

Είναι του βουνοϋ στοιχειά 
'ς το σκοτάδι γεννημένα, 
ποΰ αρπάζουν μ' άπονιά 
τά ορτύκια τά καϋμένα, 

Κύθηρα. " ΙΩ. Γ1. ΚΑΣΙΜΑΤΜΣ 

Ai*PTHZ Ο rUNTflrNflMOS 

Ό Μάρτης ό πεντάγνωμος ποΰ πέντε άΜά^ί/ γνώμες 

Το προιΐ είναι χειμώνας— "Ανοιξι το μεσημέρι 

Το απόγευμα χιονίζει—και το βράδυ Καλοκαίρι. 
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ 

Ό ίατρύς κ. ΑΙαραέΙος νί.υς εγκρίτου ανμηολίτου μα; ε.γκατκοτημενον ίν 

Σμνρνη, κατεητη ¿ξεχουοα φυσιογνωμία τ.ιμώαα την ολην 'Ελλάδα, εξαιρετι-

κώς δε την ιδιαιτέρα Πατρίδα μα;. 

Διδάκτωρ τον Πανεπιπτημίον τη; Hif.νη;, ΰπήρζεν επί μακρόν βοηθός 

διαφόρων κλινικών Πανεπιστημιακών τ "¡ς ¿ν λόγιο πόΐεω; καΙ ιδίως .παρά τοις 

Μαΰηγηταΐ; Urbailtscllitsch κ.'//' Koschicr. /I ιητοίψα; επ'ι δεκαετία ν εν 



54 

Ενρώπε/ μόλις έπανήλθεν εν Σμύρνη ανέλαβε τι/ν διεύθυνση' τ ην 'ίίτολαρυγ· 
γσλογικοϋ τμήματος του 'Ελληνικού και Αρμενικοί) νοουκομ είυυ. Κατά τ»ν 
πόλεμον κατετάγη ώς εθελοντής με τον βαθμον τον άνθυπιάτρον, παρασχων 
ούτω μεγίστας υπηρεσίας εις τα εν Μακεδονία Στρατιωτικά νοσοκομεία. Ά>' 
εκστρατεία δε ευρισκόμενος άπέστειλεν εις Βιέννην σπουδαιοτάτην πραγμα-
τείαν επί λαρνγγολογικών ζητημάτων η τις έδημοσιεύθη εις το έκδοθεν επιοτη-
μονικον λεύκωμα προς τιμήν τον εορτάζοντας την εξηκονταετηρίδα ait τον εν 
τω Τ/άνεπιστημίψ της Βιέννης κ. C h i a r i παρ' ω βοηΰΰς εχρημάτισαν. Εις 
το εν Βερολίνο> παγκόσμιοι' σννέδριον της λαρυγγολογίας τό συνελθάν το 1911 
εις δ προσκληθείς μετέβη, προέβη είς σπουδαιοτάτην άνακοίνωσιν η τις μετε-
φράσθη και έδημοσιεύθη είς τά έγκριτώτερα επιστημοΐ'ΐκά περιοδικά της Εν 
ρώπης. Κατά το παρελθόν ετος προσεκλήθη και αύθις οπως αυμμετάσχη της 
μεγάλης διεθνούς επιτροπής της άποτελεοθείσης άπο τους κορυφαίους επιστή-
μονας ολων των ¿Ονων προς έξέτααιν της μαοτιζούσης την ανθρωπότητα νόσου 
όζαίνης. Το περιεργότερον δε Ιίτι εξελέγη ώς αντιπρόσωπος της Τουρκικής 
Κυβερνήσεως μετά τον ΙΙρυτάνεως τον εν Κωνπταντινουπόλει Πανε πίστημίον 
και καθηγητού κ. Ζιά Νουρή μετά τον οποίον και έξήτασεν την έπιστημοι ι-
κην εξέλιξη· της νόσου αυτής καθ' άπασαν την Τουρκίαν. 'Επί πλέον πρώτος 
ό κ. Μαρσέλλος εφήρμοσε ν το (Ποοφαγοακόπιον και το Βρογχοοκόπιον ονχι 
μόνον εν Τουρκία άλλα και εν 'Ελλάδι, ώς επίσης thai ό πρώτος όστις επε-
χείρησε με πλήρη έπιτυχίαν την εγχείρηση· του λαβυρίνθου του ώτος εν Άνα-
τολ/j και 'Ελλάδι ώς και την έξαγωγην του λάρυγγας δια τοπικής αναισθησίας. 

Το κορύφωμα δμως τής δλης επιστημονικής εργασίας τον κ. ΛΙαραέλλου 
είναι ή σειρά σπουδαιότατων επιτυχών εγχειρήσεων τής κεφαλής άς εν Σμύρνη 
έξετέλεσεν, αϊ τίνες ε τ υχον ΰλως ιδιαιτέρας μνείας και προσοχής παρά τοις 
διαφόροις επιστημονικοΐς κύκλοις τής Ευρώπης. 

Τοιούτος εν βραχνλογία ό κ. Μαρσέλλος, του όηοίου την εικόνα δημό-
σιε νομεν, 15 τιμών έν τ/; ξέν// το Κυθηραϊκον δνομα. 

' Ό φΰλαξ των κτηματίον του Γ . Καλούτση, έφερε προς αυτόν 
άγροκλέπτην περίφημον με φορτίον έλαιών τας οποίας ούτος ειχε 
κλέψει. Ό Καλοΰτσης επλήρωσεν είς τον κλέπτη ν δύο ήμερομί-
σθια ειπών : 

— "Οταν σέ ξαναχρειασθώ θά σου παραγγείλω. 
"Εκτοτε ό άγροκλέπτης έγένετο τίμιος άνθρωπος. 



ΚΥΘΗΡΑΊΚΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ 

Εί; τον εν ΚυΟήροι; [¿ωμό ν τη; Αφροδίτη; ΰ—η χ̂εν αν/"/-
(λα τη; Θεα; ταύτη; ώττλισμένον. Εί; ττν (ίάσιν αυτού ύττηοχεν ·/, 
ακόλουθο; έπιγραοη : «τ«ι» χείρα ποτέ φέροντα δε? τάν τνχαν έπι-
•καλεϊν.» Εννοεί ότι οί ο—λα φεροντε;, τρετει νκ έττικαλούντκι 
την τ ύ / η ν προ; ευδοκίμησιν αυτών . 

ΙΙαρά τόν Ποταμον έςήγοντο άλλοτε λε'.κά ωραία μκρμκ-
ρκ. Τώρα ; . . . 

Ι1α;ά τον φ«3θν τοΰ Μουοαρίου εύρισκε τα', έν τη άκτ·7; 
5ώμκ άνδρό; άπολιβ<υμενον. Τό λειψανον είναι άκεραιον, έλλεί-
πουσι, δε μόνον τεμάχια μικρκ αφαιρεθέντα υτ:ό "Αγγλων ττεο'.Υ,-
γητών. > 

Ή σφραγί; του εκάστοτε Άρ/ιερίω; Κυθήρων, οέρει ττ,ν 
εικόνα του ποοστάτου τη; Νήσου άγιου Ηεο^ώρο^. 

Κατα το 1814 οί κάτοικοι ολοκλήρου τή; Νήσου άνήρ/ον-
το εί; 9531 ψυ/ά;. Τούτων 150 ήσαν ίερεί;, '204 εύγενεί;, 4*2*2 
γέροντε:, 1741 δημοτικοί (ττοζολάνοι), 15^4 παιδιά και 4 4 3 9 
γυναίκε;. 'Εκ τη; Νήσου άτουσίαζον κκί 0 8 6 άνδ:ε; καί 0Γ> γυ-
ναίκε;. 

ΙΙλησίον του Κκραβκ έσώζετο μέχρι του 1000 μοναδικόν 
εί: τον κόσμον δενύρον πορτοκαλεα;. Εί/ε κορμόν τταχύτκτον, έπι 
του όποιου είχον χκράςει τά όνόματά το>ν διάφοροι πεοιηγηταί, οί 
•δε πολυπληΟεί; κλάδοι του εκάλυπτον μεγάλην κυκλικην περιοί-
ρειαν. Ή κκρποφορίκ του ήτο τι εκτακτον. Συνελεγοντο έ̂  αυτοϋ 
κατ' ετο; εω; εικοσιπέντε χιλιάδες πορτοκάλλια ! Το εςο/ον τοΰτο 
•δίνδρον παρεσύρΟη δυστυχώ; υπό τη; κατα το 1906 σύμβαση; εν 
ΚυΟήοοι; πληααύοκ;. 

' · 'ι ι ι 

Ιίεριηγητη: Ευρωπαίο; τό πάλαι, άνευρε πκρά τόν ΙΙοτκ-
μόν μαρμαρον ¡7. ς την ές7,; επιγραφην . Ν Ε — Λ Φ — Η θ — ΚΙ'Λ — 
Κ ω Ν — Κ Α Ι — Ι Ί Λ Ν Τ Ο Ο — Κ = Μ 0 ν . "ΙΙτι ; κατ' αύτόν ¿σήμαι-
νε : Λ:αός "Αφροδίτης θεάς Κυρίας Κνϋηρίων καί παντός Κόο/ιου. 

'() πκ.νά την Ιίαλαιόπολιν ναό; των «γ. Άνκονύεων, η το 
κκτα την αρχαιότητα ναό; τ·7,; Αφροδίτη;. 

'Επί τή: κορυφή; του -αρά την χοιρκν Ί'ουρκοβουνίου, εύ-
,ρίσκονται πάμπολλκ άπολιΟωμένκ όστ<2 άνΟριίίπινα. Άλλαχοΰ τη; 
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Νήσου ευρίσκονται τοιαύτα θηρίων παμμεγίστων έκ των λεγομένων 
π c ο κ α τ α χ. λ υ σ α ι α Ι OJ ν. 

Ta άντρα των σταλακτιτών Μυλοποτάμου και Καλάμου,, 
συγκοινωνούν διά σήραγγος, κατά την γνώμη ν τών ειδικών. 

Την κεφαλήν -ιού αγάλματος της 'Αφροδίτης, λέγεται ο τι 
εύρε κάποιος γεωργός καλλιεργών τό κτήμά του και την ερριψεν εις 
ε'να τοίχον ώς λιΟον κοινόν. "Αλλος τις έννοήσας ότι είχε άζίαν 
τινά την ήγόρασεν άντί δέκα δραχμών, και τέλος κατεστάλαςεν 
εις χείρας αρχαιοκαπήλου. Ό αρχαιοκάπηλος την έπώλησεν εις την 
Ευρώπην άν-ιί 6 0 , 0 0 0 δρχ. Φαίνεται όμως οτι ήτο άτζαμης διότι 
ήδύνατο και επρεπε να λαβή εκατομμύρια ! 

Ό μακαρίτης αρχαιολόγος Έρ. Σχλημαν παραμείνας επί 
πολύ εις Κύθηρα χάριν αρχαιολογικών εργασιών, παρετήρησεν οτι 
οί κάτοικοι χωρίων τινο>ν μεταχειρίζονται τριάκοντα περίπου 'Ομη-
ρικά ς λεξεις κατά τι παρεφθαρμένας εις τ»ς ομιλίας των. 

Ή Γέφυρα τού Κατουνίου με τά κολοσσιαία τύςα της, είνάι 
μοναδική εν Ελλάδι διά τε το μέγεθος, ττ,ν στερεότητα και την 
ώοαιότητα αυτής. 

Ό ναός της άγ. Ειρήνης παοά τό χωρίον Σκουλιάνικκ 
είναι κτίσμα της Αυτοκράτειρας τού Βυζαντίου Ειρήνης της 'Αθη-
ναίας. Είχε σχήμα μεγαλοπρεπώς Βυζαντινόν, άλλα τελευταϊον 
το κατεστρεψαν οί επίτροποι χάριν... έςωραίσεω: τού Ναού ! 

Το τεμπλεον τού 'Εσταυρωμένου τής χώρας είναι έςαιρε-
του και μοναδικής τέχνης. Παριστά την «άμπελον την αληθινή ν» 
θεωρείται όέ ώς αριστούργημα γλυπτικής άμα και ζωγραοικής. 

Αί οεςαμεναί τού φρουρίου της χώρας είναι τοσούτον ευρύ-
χωροι, ώστε δύνανται να επαρκέσουν εις τάς άνάγκας 5 , 0 0 0 άτό-
μων έπί ες μήνας. 

Εις τό Διοικητήριον τού φρουρίου, τό άληθινόν Παλάτι 
έγκατελείψΟη συν άλλοις υπό τών "Αγγλων και μεγαλοπρεπής κα-
θρέπτης. Τούτον άντικατέστησεν είς τών ελλήνων έπάρχων διά 
μικροτέρου, και τούτον πάλιν ó διάδοχος δι' έτι μικροτέρου. Τέλος 
κατά τάς* τελευταίας ημέρας τών Ελλήνων έπάρχων έκοέαατο εις 
την Οέσιν τού Οαυμασίου εκείνου καθρέπτου, ενα καβρεπτάκι έλλη-
νικώτατον... από εκείνα ^ηλ. τά όποίκ φέοουν οί εύζωνοι είς τό 
σίλάχι τους ! . . . 

¥* ¥ Τά Κύθηρα έπί Ρωμαίων εθεωρούντο ώς τόπος έςορίκς.Είς. 
αυτά έςωρίσΟη ó 'Ανθύπατος της 'Ασίας Γαϊος Σιλκνός. 
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Κ ν Ο Η Ρ Λ Ι Κ Α Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α 

Η ΛΥΡΕΣ ΚΑΙ Η ΛΙΡΕΣ 

Χωρικός πανουργότατος έκ του χωρίου Μιττάτα,προσήχθη ένοί-
πιον "Αγγλου δικαστού—επί Άγγλοκρατίας έν Κυθήροις—δια υ.ι-
τρίκν τινά κατηγορίαν. Μετά ττ,ν άπολογίαν του 6 "Αγγλος τω 
επεβαλλε (¿αρεϊαν τιαωοίαν. 

— Δέκα-πέντε λίρας πράστιυ.ον. 
Ό χωρικός έδήλο>σεν οτι δεν τάς ε/ει και έζήτησε π:οΟεσμίαν 

οιά νά τάς.<ρτιάσΐ]. 
— ΙΙόσας ήνέρας θέλεις; 
— Σζοάντα. 

ι 
Ή προθεσμία εδόθη. Μετά τέσσαρακοντά -/¡{Λέρας ό χωοι-

κος προσήλθε προ του Δικαστού φέρων ογκώδη σάκκον. 
— "Εφερε; '.ο πρόστιμο ν ; 
— Μάλιστα ! . . . 
Και ήοΐατο κενοινων τον σάκκον κ κι πκικτάσσων επί τη: το:/-

'ι - ι ' ν 

πέζης. . . . λύρας, τά γνωστά δργαν*. 
— 'Γι ε<.ναι αυτά ; ήρώττ,σε μετά θυμού ό Δικαστής. 
— Αύρες αφέντη' τό πρόοτιμο πού ¡7.' έτιμιόρησε-ς. 
'Ο "Αγγλος έςεπλάγη. 
— Μά εγώ διέταζα νά φέρτ,ς λίρας χρήματζ, οχι ξύλα.. . 
— "Αλλες λίοες έγώ δεν ςερω. Αυτές λενε εις το χωοιο υ.ου· 

λύρες. 
Ό Δικαστής ¿θαύμασε ττ,ν πανουργίκν του χωρικού και τον 

άπελυσε γελών. 

"Αγγλος 'Αρμοστής προέλεγεν εις τον Κοσμάν ΙΙανάρετον, 
δ τι οί Κυθήριοι. θα έπτώχευον μετά την 'Ένίοαιν της Επτανή-
σου μετά της Ελλάδος. 

— Κάλλιον με την Μητέρα μας ξηρο ψωμί, παρά μέ δυνά-
στας, πολυτελή τραπέζια, άπήνιησεν ό Πανάρετος. 
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ΠΑΡΟΙΜΙΔΙ ΚΥ0ΗΡΔΤΚΔΙ 

1. Ά π ό Ληττα που δεν τρως, τί σέ μέλει κι' άν καή; 
'Ακόμη δεν τον είδαμε και Γιάννη τον ε βγάλαμε. 

3. 'Αλλοι τον δέρνουν δεκοχτώ και δεν τον δέρνει ό νοΰς του» 
4. Άλλοι 'που τώχει κοΰτρά του, να κατεβάζη ψείρες. 
5. Άλλοι τύν δυνατώτερον, ποΰ πιάσουν δηό σπασμένοι. 
(>. Άλλη είν' ή φιλία μας, κι' άλλη ή πραγματιά μας. 
7. 'Άμαθος παπούτσια έφόρει, κάθε πάτημα τα εθώρει. 
8. Ζήσε μαΰρε μου, να φας τριφύλλι. 
ί>. Κι' αν δεν θωρής θωρούνε σε, κι' αν δεν γροικας, γροι-

κοΰνε σε. 
10. Κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογΰρευε. 
11. Κι' ό ποντικός 'στην τρΰπα του, μεγάλος οικοκύρης. 
12. Λέεις τα, παθαίνεις τα. 
Ιο . Μάτια ποΰ δεν θωριώνται, γρήγορα λησμονιώνται. 
14. Μέ τό νοΰ πλουτίζει ή κόρη, μέ τον ΰπνο ή ακαμάτα. 
15. "Ολα τά στραβά ψωμιά, ή κυρά πινακωτή. 
1 (>. Ό παππάς τά 'μπρος τά εθώρει, και. τά 'πίσω δεν τά εθώρει. 
17. Ό λόγος σου μ' έχόρτασε και το ι[>ωμί σου φάτο. 
18. Ό καθείς την πόρδαρά του, μοσχολείβανο την έχει. 
19. "Οποιος τρέχει τά μαζώνει κι' οποίος κάθεται ζαρώνει. 
20. "Οταν έσιοΰσαν τήν άχλάδαν, δσοι έσώσαν δλοι έφάγαν. 
21. Ό ποντικός 'στην τρΰπα δεν χωρεί και κολοκυθιά σέρνει. 
22. "Ομορφε μου τί θά φάμε;... "Ασχημέ μου φέρ' νά φάμε. 
23. Παπούτσι από τον τόπον σου, και άς είνε μπαλωμένο. 
24. ΙΙάντα εμπρός μου τήνε βλέπω, τήν παντέρρμή μου ρόκα. 
25. Τά δικά μου ονόματα, πάρτα σύ γειτόνισσα. 
2(5. Τά λόγια των πολλών, κάνουν τον άνθρωπον λωλόν. 
27. Τί πώς μ' έχεις και πώς σ' εχω ; "Οπως μ' εχεις ετσι σ' εχω. 
28. Φίλον καλόν άγάπατον, μέ τό ελάττωμά του. 
29. Χαράς τον Νιο ποΰ άγρυπνα, τό γέρο ποΰ κοιμάται. 

| Έ κ τ·/·; συλλογής Δ. Σ. ΑΛΒΑΝΛΚΗ) 

ΠΟΛ £ΜΙ ί̂  Η ΕΙ ΚΩ Ν 

.... Νικωμένων και νικώντων, και ηρωικών παιάνων, 
Και αλαλαγμών, και ϋρήνων, και παλπίγγων, και τ ν μ πάνων, 
Και χαλκοϋ σνγκρυνομένον, και χυεμετιζόντων ίππων, 

Τρομερον ακούω κτύποι·. ΓΙ. ΣΟΥΤΣΟΙ 



Ε Ι Σ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΥΘΗΡΙΟΣ 

'Αποτελεί αληθή τιμήν ου μόνον δια τα Κύθηρα ni).α και διά την ΈΙλά-
αυτήν, η παντοιοτρόπως έκδηλουμένη ενθερμος φιλοπατρία τον εν Γίαρι-

νίοις άξιοτίμον συμπατριώτον ημών κ. Βασιλείου Κααιμάτη. Ο κ. Κασι/ιά-
Xr}s από εικοσαετίας και πλέον εν τη ΙΙαγ-
Ηοομίο) πρωτενονση αποκατασταθείς, ί'δρυ-
α*ν έν αύτη οίκον Ζαχαροπλαστικής έξό-
Xr°S εύδοκιμοϋντα, ταχέο>ς δε κατέκτησε 
XVV κοινην υπόΚηψιν. 'Αλλ' εκείνοι των 
"ποίων έπέονρε την άγάπην, την ενγνωμο-
νυνη\· και τον σεβασμόν είναι οι εκεί πο-
λυπληθείς "Ελληνες- Διότι από τής αρχής 
r>7? ιδρύσεως αντοϋ ó οικός του κατέστη 
ι° ανεπίσημοι· Έλλην, Προξενεΐον, ε/ς δ 
Ζάντες οί "Ελληνες διερχόμενοι εν. Παρι-
Qicov η διαμένοντες έν αύτοΐς, ενρίσκονσιν 
ανθό ρμηχον περιποίησιν και προστασίαν 
0( έχοντες ανάγκην ταύτης. «Πάντα ' Ελ-
ληνα— ελεγεν ημΐν φίλος διπλωμάτης νπη-
φετήοας έν Παρισίοις — ó Κασιμάτης εάν 
€χει ανάγκην θά συνδράμη, άλλος θά πε-
9ιποιηθη...» "Ετερος εγραη>εν ήμΐν τά έξης 
Χαρακτηριστικά : '< Ό κ. Κασιμάτης είναι 
*ατοχος μεγάλης περιουσίας . . . επιστολών rae οποίας τον έγραφαν οί παρ' 
QTJTOV ενεργετηθέντες, αντί χρημάτων τά όποια θά είχεν εάν έκέκτητο μικοο-
τέραν φιλοπατρίαr». Τάς όντως έϋνικάς έκδουλενσεις του κ. Κασιμάτη έκτι-
(*(οντες οί έν ΙΙαρισίοις "Ελληνες έπιστήμονες, έμποροι, έργάται, πάντες όμο-
^νμαδι/ν υπέρ τους H00 υπέγραψαν άναφοράν προς την Κυβέρνηση- ζητούν-
τ*ς την ηθική ν ίκανοποίησιν αύτοΰ. Άλλα και πλεΐσται εφημερίδες πολλά 
ηαρι αύτου έγραψαν το άρθρον μιας των όποιο»· καταλήγει ούτω : » 'Από την 
•Κων)πολιν, την Σμνρνην, την Μασσαλίαν, τον ΙΙειραιίϊ, την Άμερικην, (ίσοι 

Ελληνες εξέπεσαν είς το Παρίσι, είς του κ. Κασιμάτη κατέφυγον. Τό κατά-
°τημα του κ. Κασιμάτη είναι εν Έλληνικόν ΙΙροξενεΐον ανεπίσημοι·. Και επι-
κροτούμε ν ό).οψύχως τό διάβημα των έν Παριπίοις 'Ελλήνων τό αποβλέπον 

την ήθικήν αμοιβή)· ενός μοναδικού τέκνου τής Πατρίδος». 
Τοιούτος ó έν Παρισίοις ενθουσιώδης Συμπατριώτης ημών κ. Ι!ασ. Κασι-

Μάτης, ούτινος την εικόνα μετά πατριωτικές εύχαριστήσεοκ δημοσιεύομεν έν 
«Κυθηρ. Έπετηρίδι*. 

0 Β 4 Σ · ΚΛΣΙΡΠΑΤΗΣ 
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Μ Ι Α Κ Ϊ Θ Η Ρ Α Ι ' Κ Η Ε Π Α Β Α Σ Τ Α Σ Ι Σ 
' ( ) έκ Μ υ λ ο π ο τ ά μ ο υ ι ε ρ ο μ ό ν α χ ο ; Γρηγόριος Λ ο γ ο θ έ τ η ; , ά π ε -

α ν η μ ό ν ε υ σ ε , ί / ε ταςύ ά λ λ ω ν , κκί το κ ά ι ω θ ι Κυθηραϊκόν χρονικόν : 
I 7 8 0 . Φεβρουαρίου 1 ημέρα τ η ; ε β δ ο μ ά δ ο ς Δ ε υ τ έ ρ α . 
'Έγινεν έπανάστασις από ολους τού; κατοίκου; τή; νήσου, 

μ ά λ ι σ τ α α π ό τά Μ η τ ά τ α και έςω εναντίον του αύθέντο ; ΙΙρεβεδου-
ρου ΙΙέτρου Μ κ ρ τ ζ έ λ ο υ , ό π ο υ ή τ ο κ α τ ο ι κ η μ έ ν ο ; εί; τ ή ; Κ υ ρ £ ; το 
χωρίον ( Π ο τ α μ ο ύ ) ' κ ά ν ο ν τ α ; π ο λ λ κ ί ; άδ ικίκι ; κκί μ ή υποφεροντε ; 
οί άνθρωποι έσυνά/θησαν πλήθο; στο/αζόυ.ενοι νά τον σκοτώσουν, 
ομο>; έγλύτιυσε και ύστερκ εγιν: μεγάλη παιδευσις εί; τού; δύο Κκ-
λουτσ ιάνους , τον σιόρ Τ ζ ώ ρ τ ζ η και Έ μ μ κ ν ο υ ή λ , τον υίόν τ ο υ κκί 
σιόΰ ' Κ α α κ ν ο υ ή λ Κκσσιυ .ατη τον Ρ α ν ν ι ο ν ά τ ο ν , λ έ γ ο ν τ ε ; π ώ ; * _» » · Ν (· · ' ι 
αυτοί ήτον ή αίτία του σκανδάλου με μερικού; άπύ τά χ ω ρ ί α , 
ώστε τού; άνωθεν κρχο\τα; κκι δυο ίίρίϊ; από το /ωρίον, τόν 
Παππλν Γεα>ργιον Αριυνην κκί Ιίαππάν II κνκγιιόττ,ν Διακάκην 
του; επήραν εί; τήν ΙΒενετίαν και τού; έβαλαν ε'ι; τά [¿άσκνκ, μά-
λιστα τού; ίερεί; (ώ; χωρικού;) τού; εβκλκν ει: τ κ κ κ μ κ ρ ο τ κ 
(φύλακας) όπου ελειψεν ολίγον νά /κθοϋ>. 

1 7 8 1 , Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ . Έ σ ώ θ η ό δ ε σ π ό τ η ; Ν ε ό φ υ τ ο ; Κ α λ ο ύ τ σ η ; 
Μ ι / κ λ ά κ η ; " ζ ή ^ κ , / ρ ό ν ο υ ς ο , και 5 μην α ; ώ ; άρ/ιερεύς" λέγουν 
π ώ ; τόν ε ^ κ ο μ κ κ ω ο ε με τον κκοφέ ό ά ν ω ΙΙρεβεδοϋρος Μ κ ρ τ ζ ε λ ο ; , 
ω σ ά ν που ή τ ο συννενής , ήγουν κουνιάδο ; τ ο υ Τ ζ ώ ρ τ ζ η Κ α λ ο ύ τ σ η . 

ΚΥΘΗΡΛΙΚ α 

Ο Α Φ Ε Ν Τ Η Σ Γ Α ' Ι ' Δ Α ρ Ο Σ 

"Αγγλος δικαστής εκ των ύπηρετησάντυ^ν επί πολλά έ'τη εν ΚυΟήροιίτ 
παρετήρησε χωρικον δέροντα άνηλεοίς τον ονόν του. Πλήρης οργής ό ζωό-
φιλος δικαστής έκάλεσε φωνάζων τον χωρικον, εις ¿ν, μετάδρυμεϊας παρα~ 
τηρήσεις, επέβαλε βαρύ πρόστψ.ον. Ό χωρικός κατέβαλε το πρόστιαον 
άγογγίστιυς. ΚατελΟών όμως εις τήν οδον όπου είχε ν άφίσει το Γάίδαρόν 
του απεκαλύφθη, και ύποκλινόμενος πpb αΰτου [¿άθεους, έφώνησεν εις έπη-
κοον του εκ του παραθύρου παρατηρουντος "Αγγλου Δικαστού : 

— Προσκυνώ σε αφέντη Γάιδαρε. Νά αέ συμπαθάς που δεν εκάτεχ«· 
πώς έ /εις τόσο μεγάλους συγγενείς ! . . . 



ΙΑ ΙΑΜΑΤΙΚΑ ΥΛΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Ε.ί; τό προηγούμενον βιβλίο ν «Κυθ ηραϊκ/ί: 'Κπετν;ρίϊ>ο;» 

^τμοσιεύσαμεν αρκετά περί των όντω: θαυματουργών ιαματικών 
^άτων τών Κυθήρων. Δγ,μοσιεύοντε; ήδη και ~ά: κατωτέρω περί 

πληοοφορία; και έ/.θέσει; ποοσθέτομεν, οτι μεχα σφάλμα 
^ι*πράττουσιν οί έν Κυθήροι; αρμόδιοι, μ ή έπιχειροϋντε: την έκ-
^ετοίλλευσιν αυτών και μή δικφημίζοντε; ταύτα ώ; δει. Ί Ι τυρ-
ί0*! ασθενών προ; χρ/,τιν τών υδάτων τούτον δέν Οχ ήτο μικρά, 
αφου εί; πηγας πολύ μικρότερα; Ιαματικές δυνάμεως, άπειροι οί 
^ιακόπως συρρέοντες. 

"Εκ&εσις Πολίτου 

Κατά πρώτον τό 1 8 5 3 , ό καθηγητής τ-?,: χημεία; ¿ν Κέρκυρα 
Πολίτης άνέλυσεν τά εν λόγω ύδατα. Απεφάνθη οτι τά ύδατα 

'Ζύτα είναι ώφελιμώτατα, καθότι εί; αυτά ενυπάρχουν οΰσίαι τοι-
^δται, αϊτινες σπανίως ευρίσκονται εϊς εν καΐ τό αϋτό ϋδωρ, ήτοι 
^εΐονχον νδρογύνον, άνΰρακοϋχος σίδηρος, σόδα καΐ ϋειϊκη άσβε-
Όϊος χάς όποια; άνευοεν, και εί; ποίας άσθενείας ήθελον φανή ώφέ-
^[¿α. Συνιστά δέ ταϋτα ίδια εί; του; πάσχοντας ά~ο δερματικό 
*°οήματα, χλώρωσιν και άναιμίαν. 

"Εκθ-εοις Λάνδερερ 

Δύο θερμά ύδατα υπάρχουν έν τ ν ή σ ω , ές ών, τά μεν κείν-
ο ι πλησίον του χωρίου Καραβά. Ενταύθα υπάρχουν λείψανα άρ-
Χ*ίων υδραγωγείων και κτιρίων, ές ών δύναται τι; νά συμπεράνη 

χρ'7(σιν τών ΰδάτιυν παρ' αρχαίοι;. 
^ Το εί; χημικήν άνάλυσιν υποβληθέν ΰδιυρ, εχον γεΰσιν άρμυρί-
^'-»σαν, ήτο άοσμον είδικ·7;; βαρύτητος 1 0 1 8 , κα: θερμαινόμενον 
^οθέτει λευκόν τι καταβύθισμα. Τά συστατικό, τών υδάτων τού-

είναι τά ακόλουθα : Χλώριον νάτριον, έγχώριον τιτάνιον, Οεΐ-
*ον νάτριον, θεϊκή μαγνησία, άνθρακικόν νίτρον, και ανθρακική; 
διάνου οργανικά μόρια. Δια τής Εσωτερικής χρήσεως των θε-
^υν ωφελήσει κατά διαφόρων έμφράΕεων και σκληρώσεων τών άδε-
ν0)ν προερχομένου εκ δυσκρασίας. Τούτου ενεκα εφαρμόζονται κατά 
%°ΐράδων και ·χοιραδικών οίδημάτων, κατά διαφόρων βλενώσεων 

ουροποιητικών όργάνιον και μάλιστα κατά τής άρξαμένης λι-
^ιάσεο)ς' ωσαύτως δια λούσεως χρησιμεύουν εί; άρΟρητικάς και 
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ρευματικός Ινοχλήσεις, καθώς και εις διαφόρους άλλας νόσους, 
σιζομένας έπ: διαφόρων έμφράξεων της κάϊω κοιλίας. Ιιίς τον χρο-
νικό ν "Ικτερον και εις την νπερτροφίαν της οπληνός. 

"Ετι σημαντικωτερον του ανωτέρω ύδατος είναι της θεσεως 
Πλατάνου Σι&ηρίτης ι) Σιδηρόλιμνη. Το ύδωρ τούτο είναι σιδηρου-
χον και ενεκα της'τού ατμοσφαιρικού επιρροής, όξυδούται και απο-
καθίσταται άδιαλυτο:, ίδιο: άποτιθέμενος επί διαφόρων αντικείμε-
νων. "ϋστε τό άποτεθέν οξείδιον δύναται νά /ρτ,σιμεύσγ, προς κα-
τασκευήν Ιπωφελών σιδηρούχων Ιλυολούτρων. Το σιδηροϋχον 
τούτο ύδωρ εμπεριέχει τα ακόλουθα συστατικά : 'Ανθρακικός ύπο-
ςειδωμένος σίδηρος—άνθρακικόςΤίτανος—εγχώριον νατρ·.ον·—εγχω" 
ριον μαγνήσιον-—θειϊκόν νάτριον—ελεύθερον άνθρακικόν όζύ — ορ-
γανικά μόρια. 

Τά ύδατα ταύτα δύνανται νά μεταχειρισθώσιν εί: ασθενείας^ 
προερχομένας όπό γενικην άτονίαν, μεγάλη ν έκκένωσιν αίματος, 
άναιμίαν και νδραιμίαν' ιδίως εις την ^λώρωσίν, εις τήν ραχίιιδα 
καθώς και εις άλλα νοσήματα προερχόμενα άπο προσβολάς τού 
νευρικού συστήματος: 

'Από τήν θέσιν ε ; ής ή χαλυβοθέρμη άναορύε'., άχρι της λί-
μνης, άπαντα τά σώματα είναι περιβεβλημμένα άπό υδ;αμιγ*ϊ 
όςείδιον τού σιδήρου και το κατασταλαγμα τούτο δύναται νά χρ'Λ'* 
σιμεύστ; πρός κατασκευήν σιδηρούχων Ίλυολούτρων. Ί1 ιλύς αύτη 
δύναται νά εφαρμοσθν) έν ε'ιδει έπιδεσμάτιυν έφ' όλου τού σώματος 
ή έφ' ενός και μονού μέρους. Τοιαύτα σιδηρούχα επιθέματα δει-
κνύουν άρκετήν ώφέλειαν. κατά διαφόρων χρονικών καϊ άτονικών 
εξανθημάτων, κατά οιδημάτων άτονικον είδους καϊ εις πολλαζ 
άλλας περιστάσεις, ας ό ιατρός μόνον δύναται νά έκτιμήση. 

'Εχϋ'έαεις Δαμβέργη—Χρηστομάνου 

Τά ιαματικά ύδατα Κυθήρων περιέ/ουσι στερεά αυστατιΧα 

0,4607 γραμ. κατά λίτρον, ές ών τά κυριοιτερα είναι : Χλωριυν~ 
χον νάτριον, χλωρ. κάλων, χλωρ. μαγνήσιον, θειϊκόν μαγνήσιον? 

θειϊκόν άσβεστων, άνθρακικόν άσβεστων, άνθρακικόν μαγνήσιον7 

ανθρακικός σίδηρος και όξείδιον άργιλλίου. 'Αποβαίνουσι δέ οντά)? 
θαυματουργά κατά τών άναιμιών, χλωρώσεων, Εξασθενήσεων, 
χρονιών καιάρρων του στομάχου, τών εντέρων καϊ της μήτρας 
καϊ τών έξ ελείου μιάνσεων παθήσεως, τον ήπατος του σπληνοζ 
και τών νεφρών» . 



ΚΥΘΗΡΙΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΙ 

Ο χ. ΕΜΜ. ΚΑΒΑΚΟΣ 

Τα Κύθηρα θα λήβιοσι ταχέως την τιμήν να έπιδείξωσιν ίίνα των διαοη-
Ιι°τέρων και των όλιγίστο» Καλλιτεχνών του Κόσμου. Είναι ούτος ό εκ Ιϊο-
ταμον κ. Έμμ. Καβάκος ούτινος την εικόνα παραλ.αμβάνομεν εκ των Άμε-
Ο'Χανικών εφημερίδων εν αις παταγώδης περί αυτου έγένετο λ.όγος. Ό κ. 
Καβάκος μεταβας παρα τφ άδελφώ του θεοδώρω, ζαχαραπλήπτη εν ϊίαλτι-
1">ρ} τώ 1901 εις ήλικίαν 10 ετών, είργάζετο παρ' αυτω και έφοίτα εις τα 
νυΧτερινα σχολεία τών Καλών Τεχνών, διότι ¿/σθάνετο τό εν αυτω καλλιτεχνι· 

δαιμόνων. 'Τέλος κατόρθωσε να εισέ?.θη εις τό Ίνστιτοντον της Μακρυ-
Ιόνδης τελειοποιηθείς εις την ζωγραφικήν. Τ[/ προτροπή καθηγητού τινός 
'^'ακρίναντος τό τάλαντόν του, επεδόθη εις την γλυπτικήν εις ην ήρατο μέγαν 
^οίαμβ ον: Λαβών μέρος εις τον διαγωνισμοί' τής Γλυπτικής δια τό βραβείου 
^ϊηοΙίαΓί, ήρίστευσε μεταξύ πλήθους συνάδελφο»· του και ¿κέρδισε τό ε£ 



είκοσι χιλ. φράγκων βραβεϊον, άποσταλεις νπο τής 'Αμερικανικής Κυβερνή-
σεως εις Ενρώπην προς τελειοποίησα' αντον. Ό κ. Καβάκος σπουδάζει απο 
τριετίας ήδη ¿ν Παριοίοις, διακρινόμενος μεταξύ τών απειραρίθμων ανναδελ-
ψων του. 

Κατά τήν Καλλιτεχνική ν εκϋεοιν τον J 913 ηύτνχησε νά είοαγάγΐ) εις το 
S a l o n τής εκθέσεως δύο θαυμάσια έργα του, μίαν προτομήν του ουμπολίτον 
μας όδοντυϊατρου κ. Α. Μαροέλον και άγαλμα παριστάνον τήν *"Εμπνενοιν»· 
Έπι διοχιλίων σχεδί/ν έργων τών διασημότερων καλλιτεχνών τοϋ Κόσμου, τα 

•τοϋ σνμπατριώτου μας κατέλαβαν σειράν 130, θαυμάζονται δε νπο πάντων. 
Τοιούτος ό Καλλιτέχνης κ. Καβάκος, περι ου ή * Ατλαντίς» έ'γραι/>εν : Άι-
σθανόμεθα έθνικήν ύπερηφάνειαν παρουσιάζοντες τον ψερέλπιδα ομογενή καλ-
λιτέχνην εις τονς άναγνώστας μας και προεικάζοντες εκ τής μέχρι τονδε επι-
τυχίας του έν τφ καλλιτεχνική σταδίφ λαμπρον το μέλλον τον. Τις οιδεν αν 0 

τιμήσας ro Έλληνικόν δνομα με τήν βράβευαίν του καλλιτέχνης δεν θα γει^Ι 
μία δόξα τής νεωτέρας Ελλάδος καΐ &ν δεν θά άπαθανατίσ(/ τό δνομά τον με 

το οπάνιον καλλιτεχνικόν τον τάλαντον /» 

' ' ' / 

Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ 

Έ ν 'Ιορδάνη γέγονε... 
— ΙΙαιδί μου, πούνε ή Μάννα σου ; 
— Είς τό λαγκάδι πλένει... 
— Βρε την καταραμένη 

σήμερον ηύρε νά πλένη ; 
— 'Αφέντη τή δραχμοΰλά σου 

τήν έ'χει φυλαγμένη.... 
— "Ωχ τήν κατακαϋμένη 

κρΰο που θά πέρνη !... 
* * 

Φεύγετε νά φεΰγωμε 
κι' οί παππάδες φτάξανε 
με τές αγιαστούρες τους 
και μέ τές βρεχτοΰρές τους. 



Ο ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΙΑΑΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 
'Αληθές κόσμημα δια τον φιλοπρόοδον ΙΙοταμόν άποτελεΤ ό 

νεόδμητος καΐ μεγαλοπρεπής Ναός της Θεοτόκου Ίλαριωτίσσης 
ούιινος τήν εικόνα και το ιστορικόν έδημοσιεΰσαμεν εις τό προη-
γοΰμενον τεύχος της «Κυθ. Έπετηρίδος». 'Επειδή δέ ό Ναός 
ούτος άνηγέρθη δια δίορεών και εράνων δημοσιεΰομεν τά ονό-
ματα των δωρητών και συνδρομητών προς αίωνίαν μνήμην αυτών. 

Και δωρηταί μέν άνεδείχθησαν οί κ. κ. 'Αδελφοί Αεβούνη, 
Σταυριανός ιερεύς χαρτοφΰλαξ, Γεώργιος, Διον\5σιος, 'Αντώνιος 
και 'Ιωάννης, οΐτινες εδωρήσαντο τον παλαιύν ναόν, μετά τών 
Εξαρτημάτων, ιερών σκευών κ.τ.λ., ως και εις μετρητά δρ. 2,500. 

Συνδρομηται δέ του ναοΰ είναι οι εξής : Σωκράτης Πιζά-
νης, δστις προσήνεγκεν εξ Ιδίων του μέν υπέρ τάς επτά χιλιάδας 
δραχμών, εξ έράνο>ν δέ φίλων αύτοϋ εμπόρων κ.κ. Χαρισίου Μπελ-
λένη καΐ Χαλήλ βέη Σαχήν 300 άγγλικάς λίρας. Ό έκ Καραβά 
εργοστασιάρχης κ. Εύστά&ιος Δηλαβέρης, δστις προσήνεγκεν 
εΐδη αξίας 3,000 δρ. Ό δήμος Ποταμίων 2 χιλ.δρ. Οι κ. κ. 
Γεώργ. Κορωναιος και Κωνστ. Έ μ . Κατσοΰλης δι' έργα και με-
τρητά 2,000. Οί εν Waltimor Κυθήριοι 1936 δρ. Οί εν Αυστρα-
λ ή Κυθήριοι 1653 δρ. Οί. έν Pitsburg Κυθήριοι 1610 δρ. Οί έν 
Σμύρνη Κυθήριοι 1116 δρ. Ή έν Πειραιεϊ Κνΰ'ηραϊκη 'Αδελ-
φότης 300 δρ. 'Αδελφοί Κρέμου δρ. 1150. Δ. Κομηνός δρ. 
1000. Διακόπουλος δρ. 1000, Σωτήριος Τσαμπηράς δρ. 900. 
Π. Καστρίσιος δρ. 700. Α. Διακάκης δρ. 700. 'Αναστάσιος Δια-
κάκης δρ. 200. Δημ. 'Αντ. Κομηνός δρ. 7°0. Πισάνος δρ. 500. 
Πέτρος Πανάρετος 600. Κοσμάς Κορωναΐρς δρ. 3°0 . Κοσμάς 
Α. Ζαγλανίκης δρ 300. 'Αλεξάνδρα ΙΙαπποΰδοχρ δρ 300. Ίθ)άν. 
Μανάκος δρ. 250. Ί ω . Μπότασης δρ. 200. Κων. Κορωναιος 400. 
'Ιερεύς Πανάρετος δρ. 250. ΓΙ. Κατσούλης δρ. 200. Θ.Κορωναΐος 
και Δ. Λεβοΰνης πλοίαρχοι δρ. 500.'Ανάρ. Ν. Πανάρετος δρ. 150. 
Ί ω . Χλαμπέας 200. 'Ιερεύς Χαρ. Κασιμάτης δρ. 200. Βίκτίορ Δ. 
Πανάρετοο 200. Κοσμάς Γ . Τσιτσίλιος 180 δρ. Μαγ^ιώρος δρ. 
350. Γ . Ν. Κορωναΐος δρ. 300. 'Αδελφοί I. Τρίφυλλη δρ 200. 
Ί ω . Δ. Πανάρετος δρ. 200. Μ. I. Μεγαλοκονόμος δρ. 250. *Αδ. 
Άρχοντοΰλη δρ. 225. Σπ. Κ. Κορίοναΐος δρ. 210. Κ. και Μ. 
Κορίόνης δρ. 200. Παν. Β. ΓΙροποψάλτης 120. Π. και Λ. Μπα-



ΰΰ 
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βέας δρ. 150. Θ. ΙΊ . Κατσοΰλης δρ. 200. Π. Καψάνης δρ. ΙόΟ-. 
Κ . Καψάνης ή Βόϊκος δρ. 150. Κ. Χλαμπέας 125. Μπενέτος Κα-
λοπαίδης 200. Άδελ. Στρατηγοί 150. 'Αδελφοί Άνάρ. και Βρε-
τός Πανάρετοι δρ. 225. Π . Μπελένης 500. Άδελ. Άρμένης καΐ-
Τσιτσιναρίδης δρ. 300. Μ. Κουκοΰλης δρ. 250. 'Ανά εκατόν δε 
δραχμάς οι έξης: κ. κ. Στ. Χλαμπέας, Θ. Α. Κορωναιος, Σπ. 
Στάθης, Δ. Β . Πανάρετος, Χαρ. Δελακοβίας, Θ. Α. Τρίφυλλης, 
Ν. Θ, Μεγαλοκονόμος, Β . Τοιγγοΰνης, Φρ. Σάμιος, I. Κορω-
ναΐος, Ιναλ. Χήρα Θλιβερού, Γ . Καρΰδης, Μ. Φαρδοΰλης, 'Αν. 
Μεγαλοκονόμος, Θ. Κ. Καψάνης, Φ. Καϊάσας, "Αννα Γ . Γ*ες, 
Βασ. Γ . Καρΰδη, Στ. Έ μ . Θεοδωρακάκης, Δ. Θεοδωρακάκης»-
Εύστ. Τσιγγοΰνης, Ν. Βαμβακάρης, Ν. Μαυρομμάτης, Γ . Στρα; 
τοΰλης, Μ. Άρχοντοί>λης, I I . Τσαμπηράς, I I . Κυπριάδης, Χ . Κ· 
Κυπριάδηί.Διάφοροι συνδρομηται εκ κατωτέρων ποσών τών 100 
δραχμών, δρ. 0,500. 

Έκτος τών είς χρήματα άνωτέρω συνδρομών π ρ ο σ έ φ ε ρ ο ν και 
πολύτιμα αφιερώματα οί κ. κ. Σωκράτης Πίζάνης ένα χρυσο-
κέντητον Έπιτάφιον, ΙΙαντελεήμων Τσαμπηράς Ίεροσολυμίτηζ» 
ωσαύτως ενα βαρΰτιμον Έπιτάφιον και διάφορα σκεΰη λατρείας» 
πολλής άξίας. Ό 'Αρχιμ. κ. Σωφρόνιος Δούκας επίσης σκεύη λα-
τρείας και παμμεγέθη κώδωνα. Ό εν Σμύρνη έμπορος κ. Κ. Γ α -
λακάτος ένα πολυέλαιον πολΰτιμον, ομοιον δε ό μακαρίτης Ή λ . 
Φωτεινός. Τέλος ή Α. Σ. ό άγιος Κυθήρανν εν πολυκάνδηλον,. 
καΐ άλλοι άλλα τινά. 

Οϋτως άί άνάγκαι του ναου εν μέρει επληρώθησαν έλπίζομεν* 
δε ΰτι δεν θά παΰσωσιν αι είσφοραι ϊνα καταστή τέλειος, προς 
δόξαν Θεοΰ και τιμήν τών απανταχού φιλότιμων Κυθηρίων.'Αμήν. 

-^ίφτ 

Ο Λ Α Μ Π Ρ Ο Σ Κ Ο Τ Σ Ω Ν Η Σ Ε Ι Σ Κ Τ Θ Η Ρ Α 

Κατά το 179'2, κατεπλευσεν εις Κύθηρα ό πεοίοηυ.ος 'Λρμκ~ 
τωλός κ κι ναύαρχος Λάμπρος Κότσιυνης, άγνωστο ν ~ρό; τίνα σκο-
πό ν. "Ισως μετά ναυμαχιαν τινά προς τους Τούρκους. Το γεγονός 
μνημονεύει ό ίερομ. Λογοθέτης ως έςής : ^ 

1 7 9 2 . ΊΙλΟε κάποιος άνθρωπος Ρουμελιώτης, λεγόμενος Λάμ-
προς Κοτσώνης έ/„ Λεβαδείας ώσάν Γενεοάλες αέ την άιυ.άδκ ίδι~ 

ι " ι Τ I 1 ι ι 

κήν του, και με παντιέρκν Μοσχοβικήν και έκαμε μεγάλαις άν-
δραγαΟιαις δια θαλάσσης όπου έκατκχάλασε πολλά καράβια του 
Τούρκου. 



ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ 

II έΐίέτζσι; των κ α τ ά πκράδοσιν ε κ δ η λ ώ σ ε ω ν , δια λ ό ν ω ν , 
~£άςεων ή ενεργειών, τ ο υ ψυχικού και κοι\ωνικού (¿ίου του ΚυΟη-
?*ϊκου λ α ο ύ , κ α τ ά τον όρισμόν τον όποιον εοίυκεν ό πρύτανι ; τών 

Κλλήνων Λ α ο γ ρ ά φ ω ν κ . Ι ίολίτης εί ; τόν ορον Λ α ο γ ρ α φ ί α , δ υ ν ά -
μεθα να εί'πωμεν ότι παρωράΟη σχεδόν εντελώς . Έ λ ά χ ι σ τ α ι έργα -
" ι ζ ι άντικείμενον εχουσαι την είετασιν τ α ύ τ η ν εγενοντο, έ γ κ α τ ε -
' Ι~α:ν .εναι εύίΐσκόυ.εναι έν δ ι α ο ό : ο ι ; περιοδικούς, τ ω ν όποιων δεν 
θεωρού'Λίν άσκοπον νά ποιήσωμεν ενταύθα βραχε ία ν έπισκόπησιν . 
^ α ί 'Λντικυθηςαϊκαί ενένοντο δύο τ ο ι α υ τ α ι ζί έ£ή: . 

'ι | ' 

• ) 2-τ. ΙΙυλοιριν'οϋ, «'Απάνθισμα Κρητικών ασμάτων 
<ιοομ£γ(ον εις Αντικύθηρα» . ¿ν Μαρίνου 77. βρε του «'Εθνικοί 
νμερολογίω» (Άθήναι 1 8 0 5 ) . 

14 . Γ\" ε τ τ . Ξ υ ί Ί ΐ α «Συναγωγή λέξεων έν χρήοει ί'ν τε 
•Αιγνλη και Κρήτη» έν «Ι7ανδο'>ρα» (Αθήναι 1870). 1I ε ; τ ά ; 
Τετρακόσια ; λεςε ι ; ' / .ετά τ ή ; Ε ρ μ η ν ε ί α ; α υ τ ώ ν . 

Αί Κυθηραικαί δε λαογραφικα ί έργασίαι είναι αί έ ς ή ; . 
• ) /% . ϋ ϊ λ ο ΰ τ π / ; . «Συλλογή λέξεων, φράσεων και παροι-

μιών έν χρήοει παρά τοις ση/ιερινοΐς κατοίκοις της νήσου Κυθή-
ρο)ν». έν «Πανδώρα» τ ό μ ο ; 11 : ' . ( 'Αθήνα ι Ι8(>'2). 

Ιίερι τ ά ; δύο χ ι λ ι α δ α ; λ ? ς ε ' ; μ ε τ ά π α σ ώ ν των π α ρ α λ λ α γ ώ ν 
7·'->των, πλεισται οράσεις , π ο λ λ α ί παροιμίαι κκί τινκ κ ί ν ί ν μ α τ α 
^-παετίζουσι την υπό π α σ α ν εποψιν άς ιόλονον μελέτην τού Κ α λ ο ύ -
~ση. 

V » IV1. Λ ε), ν * Ο^έα. «Δημώδη δίπτιχα Κυθήρων» έν 
«Εστία* τ ο μ . Κ 1 Ι . ' ( ' Α θ ή ν α ι Ι88ί> ) . Τ έ σ σ α ρ α δ ί σ τ ι χ α , ά τ ι ν α 
! ;·ετ' ε λ α χ ί σ τ ω ν ίσιο; κλλων εί; ά λ λ α φύλλα τ ή ; Ε σ τ ί α : δημοσιευ -
θέντων και μ ε τ ά τού κάτωθεν « ε κ τ ή ; σ υ λ λ ο γ ή ; Ν . Δ ε λ κ κ ο β ί α » 
'»εικνύουσιν ότι ό κ . Δ ε λ α κ ο β ί α ; εχει έργασΟή και ά π α ρ τ ή σ ε ι σ υ λ -
λογήν , ήν ου.ιυς δεν εί'δομεν μ ε / ; ι σήμερον δημοσιε 'υομένην. 

Κ) Λίχχοτ:ϊ»\>λου «Είκοσι τέσσαρες παροιμίαι έκ 
Κνθήοων». . Ό κ. \ . Γ . Ι Ι ο λ ί τ η ; έν τ ή ύ π ' α ΰ τ ο υ γενομένη μ ε -
γαλ/ι έκδοσει τ ώ ν ' ( Π α ρ ο ι μ ι ώ ν τού 'Κλληνικού λαού*> τ ο μ . Λ . σ . 
ζν,. ' άνκοέ : ε ί ότι ό Λη·/.. Δ ι κ κ ο . τ ο υ / ο : άπέστειλεν κ υ τ ω είκοσι τεσ -
° * ρ κ ; π κ ρ ο ι μ ί κ ; έκ Κυθήριυν. 
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4 ) ΤελευτκΕον επεδόθη ε!; τήν μελέτην τής Κυθηραϊκής Λαο-
γραφίας ό τελειόφοιτος τής Φιλολογίας κ. Σπύρος Στάθης εργαζό-
μενος μετ' επιστημονικές εμβρίθειας καταρτήσας δέ ήδη ουχί μι-
κράν συλλογήν μνημείων τοϋ λόγου διασωθέντων άπό στόματος ίί; 
στόμα υπό του Κυθηραϊκού λαού. Έδημοσίευσε δ' έκ ταύτης, 

α ' ) «Τό παραμύθι ιού Απολλώνιου» ¿ν «Λαογραφία» τομ.Λ 
(Αθήναι 1 9 0 9 ) . Τό ¿δημοσίευσε δ' όπως έν Κυθήροις λέγεται, 
χωρίς νά μεταβάλη το ελάχιστον ούτε είς την διήγησιν ούτε γλώσ-
σαν. Συνήγαγε δ' ότι τούτο κατάγεται έκ τής «'Απολλώνιου του 
Τύρου ριμάδας» . 

β ' ) «Κνθηραϊχά αινίγματα* . ¿ν «Λαογραφία» τομ. Β . ' ( Α θ ή -
ναι 1 9 1 0 ) . "Ητοι αινίγματα έχοντα άσαφή προς σκοπόν π α ρ α π λ α -

νήσεως όρισμον προσώπου, πράγματος κτλ. Τά έχει δ' επιστημο-
νικώς τεταγμένα και αναφέρει πάσας τάς παραλλαγάς των. 

• * 
* 

Τωρα ίσως νομίση τις, ότι άφ' ου ανέλαβε τήν μελέτην της 
Κυθηραίκής Λαογραφία: επιστήμων τού ζήλου τοΰ κ. Στάθη ή επι-
τυχία του έργου είναι έξησφαλισμένη. ΙΙλήν δέν έχει ούτως* ή Λα-
ογραφική εργασία απαιτεί προσοχήν και έργάτας πολλούς. 
Τοιούτοι δέ διασκορπισμένοι είς όλα τά πέρατα και τάς γωνίας τη; 
ιδιαιτέρα; μας Πατρίδος, άπηλλαγμένοι δέ προλήψεων είναι οί 
κ. Δημοδιδάσκαλοι. 

Σεις κ. Δημοδιδάσκαλοι, εί; ους έλαχε το μέγα έργον τής 
μορφώσειυς τού λαού, μή άφήσητε νά χαθή ο,τι ούτος πνευματικόν 
ήδυνήθη νά παραγάγτ). Λέξεις, παραμύθια, τραγούδια, μαντινάδες 
νανουρίσματα, γητείε:, παροιμία;, αινίγματα, καθαρογλωσσήματα 
εύχάς, άρά;, βλασφημίας, έτι δέ ήθη και έθιμα έν τή κοινιυνία, τ'?, 
εκκλησία, τώ σχολείω, προλήψεις και δεισιδαιμονίας,συλλέξετε, ώ; 
μύρμηκες κόκκους, και καταγράφετε κζί περινράοετε. Τας συλ-
λογάς σας δέ ταύτας καταρτιζομένας, έχετε Κυθήριον επιστήμονα 
Λαογράφον, τόν κ. Σ . Σταθην προς ο ν δύνασθε νά τάς έμπιστευ· 
θήτε, ίνα ούτως άποτελεοθή μία ενιαία και λυσιτελής εργασία. 

'Αθήναι ' ' Ε Γ Δ Γ . Π Δ Γ Δ Ι Ν Η Σ 
# * 

* 

Περί τών παρ' ημών δημοσιευθέντων Κνθηραϊκών Λαογραφη~ 
μάτων, έν τω Λ . ' τεύχει τής « Κυθηραϊκή; Έπετηρίδος)) μ α κ ρ ό ν 

έποιήσατο λόγος ό Καθηγητής κ. Ιίολίτης έν «Δελτίω τής Λαο·,ρα-
φικής <Εταιρεία;)) (Τομ. Λ.' τεύχος Β . ' και Γ . ' σελίς 3 9 5 — 6). 



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ! 

Ο κ. ΓΕΩΡ. Π. ΜΑΛΑΝΟΣ 

Άληθες παράδειγμα δια τους νέους, πρέπει νά χρησιμεύση ή φιλομάθεια 
τον θαλερού πρεσβΰτου συμπατριώτου μας κ. Γεωργίου II. Μαλάνον. Ό κ. 

Μαλ.άνος πατήρ τών έν 'Αθήναις έμπορενομένο»· καί αγαπητών τοις πασι κ. 

*· Παναγιώτου και 'Ιωάννου Μαλάνων, εις πρεσβντικήν ήδη ήλικίαν ευρισκό-

μενος καί πληροφορηθείς την ίδρυα ι ν Μελισσοκομικής σχολής έν Χαλανδρίου, 

Επόμενος δε τ ή συμβουλή τών αρχαίων * μη οκνει μακράν όδον πορεόεσθαι 
ηρος τους δυναμένους χρήσιμόν τι διδαξαι·, κατέλιπε τον ώραΐον Μυλοπότα· 

&>ν καί ένεγράφη μαθητής της λεχθείσης Σχολής, ής τάς παραδόσεις θεοιρη-

Τικάς και πρακτικός με τ' επιμελείας παρηκολ.οΰθησε. Κατά τάς εξετάσεις 

εθουσίασαν αϊ εύστοχοι καί πλήρης άλατος απαντήσεις του, ό δέ επίτιμος 

Πρόεδρος τής εξεταστικής επιτροπής κ. Στ. Στρέϊτ παρεχώρησε, τιμής έ'νε-
νεκεν την έ'δραν του ΓΟ> κ. Μαλάνο), ήν ούτος δεν έϊέχθη. 'Εδέχθη όμως 
αθρόα τά συγχαρητήρια τών παρενρεθέντων διά τε την φιλομάθειάν του καί 
τας λαμπράς εξετάσεις του καί άπήλθεν εις τά Ιδια, εφαρμόζων ο,τι έδιδάχθη 

* άγαθώ τής έν Κυθήροις Μελισσοκομίας, γενόμενος δέ υπόδειγμα φιλομά-

θειας τοις νέοις καί έπιγιγνομένοις. 



01 ΚΥΘΗΡΙΟΙ ΕΝ ΤΗ Ξ Ε Ν Η 

ΜΙΚΡΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ 

Μίγίστην έπιΰυμίαν αίσθανόμεθα πρύς παρ οχ η ν παντοίων 
πληροφοριών περί τών απανταχού συμπατριωτών ημών. Δυστυ-
χώς το εγχείρημα δεν είναι εΰκολον μη ευρισκομένων τών προθυ· 
μων ΐνα βοηθήσωσιν ημάς είς το έργον μας. Άρκοΰμεθα επομέ-
νως παραθέτοντες τας ας μετά κόπου έλάβομεν μικράς στατιστι-
κός εύελπιστοΰντες δτι οί δυνάμενοι έκ τών συμπατριωτών ημών 
τών απανταχοΟ γης ευρισκομένων, θά φιλοτιμηθώσι νά παράσχω-
σιν ήμΐν όμοιας πληροφορίας διά τό μέλλον. 

Οί Κυϋ"ΐίριοι έν Καΐρω. Έ ν τή Αιγυπτιακή πρωτευοΰση διε-
ξάγουσι τον καλόν βιωτικόν αγώνα οι έξης συμπατριώται μας '· 
Σωκρ. Πιζάνης, Ν. Βλαντής έμπορος και κτηματίας, Σπύρος Με-
λέτιος και υίοί εργολάβοι, Νικ. Ραπτάκης δικηγ., Θουκιδ. ΙΙρε-
βελεγγιάδης έμπορος, Ν. Φαρδουλής Ιργολάβος, Ί ω . Βλαντής 
διευθ. έστιατορίου, Νικ. Ινοντολέων καφεπώλης, Κοσμάς Χανιώ-
της οίνοπνευματοπώλης, Βρετός Μπενάρδος ζωγράφος, Ί ω . Κα« 
σιμάτης σιδηροδρ. υπάλληλος, Ί ω . Κορωναΐος ή Χαλιμάς κουρεύς, 
Μ. Ψαληδάς ελεγκτής Τροχιοδρ., Κ. Κορωναΐος ή Χαλιμάς κα-
φεπώλης, Έ μ μ . Βλαντής ύπάλ. εργοληψιών, ΓΙαναγ. Άλιφιέρης 
ύπάλ., Μηνάς Πρινέας ύπάλ., Μ. Σάμιος ύπάλ., Ίάκ. Ραΐσης 
ύπάλ. Νικ. Φουντοΰλης 5] Καλοκαιρινός ύπάλ., Παν. Τζωρτζό-
πουλος,ύπάλ., Πέτρ. Τζωρτζόπουλος ύπάλ., Κ. Καβιέρης ύπάλ. 
Γεώργ. Κορωναΐος ύπάλ., Δ. Τζωρτζόπουλος ελεγκτής Τροχιοδρ., 
Γεώργ. Καλιγέρης μάγειρος. ΓΙαναγ. Φριλίγγος μάγ., Ν. Τζ. 
Βλαντής μάγ., Δ. Ψαληδάς μάγ., Κοσμάς Καστρίσης Πολυριό-
λης μάγ., Νικ. Ιερέως Κ. Κοντολέων ύπάλ., Βρετός Άλιφιέρης 
ύπάλ. Έ μ μ . Άλιφιέρης ύπάλ., Βασ. Λευθέρης ύπάλ., Θεοδ. Χ ά -
λος ύπάλ. Ί ω . Ραΐσης ύπάλ., Ί ω . Λιανός γραμ., Ί ω . Φουτοΰλης, 
Ν. Φωτεινός ύπάλ., I I . Κοζάκης Προξενικός ύπάλ., Φωκ. Κοζά-
κης εργολάβος, Δημυσί). Καλιγέρης, Ν. Καλιγέρης έμποροι, Κ. 
Κρίθαρης ύπάλληλος. 

( Ή στατιστική είναι ολίγον παλαιά και πιθανόν νά έπήλΟον 
μεταβολαί τίνες). 

Έν Πόρτ Σαΐδ. Εις την Αίγυπτιακην ταυτην πόλιν, εύρί-
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ττκονται οί έξης Κυθήριοι : Γεώργ. Ί . Καοιμάτης Ίερομνήμων 
εφημέριος της Έλλην. Κοινότητος, Γεώργ. Ν. Κορώνης κτημα-
τίας, Πρόεδρος της Έλλην. Κοινότητο:, Έ μ μ . Καρΰδης 'ιατρός 
Ά θ . Μαζαράκης έμπορος, έφορος της Έλλην. Κοινότητος, Γεώρ 
I. Φαρδούλης και. Χαράλ. Κυπριάδης ιδιοκτήται του μεγάλοι 
«Splendit Bar», Θεόδ. Λαγανάς παντοπώλης, Δημήτρ. Σουρή 
«ργυραμοιβός και καπνοπώλης, Ί ω . Γ . Κασιμάτης υπάλληλος 
Κυριάκος 'Ανδρόνικος 'ιδιοκτ. καφενείου, ΙΊυγμαλίων Χαραμουν 
τάνης κρεωπώλης, Γεοίργ. Μ. Κορώνης κρεαιπώλης, Ί ω . "Ανδρό 
νικος υπάλληλος, Θεόδ. 'Ανδρόνικος τεχνίτης 'Εταιρίας Σουέζ 
ΓΙαναγ. Φάρος Κορνιζοποιός, Κοσμάς Κυπριάδης υπάλληλος. 

'Εν Παρισίοις. Κατά τάς παρασχεθείσας ήμίν φιλικάς πλη-
ροφορίας εις την παγκοσμιον προηεύουσαν τους Παρισίους εισί1 

αποκατεστημένοι οί έξης Κι,θήριοι : Ό ιατρός κ. Διβάρη; 
ποικιλοτρόπως δρών. Ό κ. Βασίλειος Κασιμάτης ιδρυτής οίκοι 
ζαχαροπλαστικής από είκοσαετίας, περί ού γράφομεν άλλαχου 
Ό καλλιτέχνης κ. Καβάκος τελειοποιοΰμενος ε'ις τάς ωραίας τέχνaç 
ώς υπότροφος τής 'Αμερικανικής Κυβερνήσεως. Ό κ. Βαλλέριος 
Μαρσέλος πα^λητής παγωτών, από δεκαετίας αποκατεστημένος εις 
τό rue d' Aboukir νυμ<ρευμένος εις επαρχίαν τινά της Γαλλίας. 
Ό κ. Μάρκος ΓΙετρόχειλος, καλλιτέχνης ράπτης γυναικείων φορε-
μάτων, νυμ<ρευμένος, ευγενής και δραστήριος μεγάλην έχων πε-
λατείαν και αποκατεστημένος άπό βετίας εις την όδόν Cardinal. 
Και τέλος ό κ. Τσιγκούνης υποδηματοποιός κατοικών και εργα-
ζόμενος έν Μορμάντη. "Ωστε καλώς αντιπροσωπεύονται τα Κύ-
θηρα και εις την νέαν Βαβυλώνα. 

Ν ^ Ν Ο Υ Ρ Ι Σ Μ ^ 

*Ω "Υπνε έλα και πάρετο, κι' άμε το στα περβόλια 
και γέμισε τους κόρφους του, γιοΰλια, γαζίες και ρόδα. 
Ώ "Υπνε έλα και πάρετο, και πάλι φέρε μου το, 
νά μήν έλ{}η ό Πατέρας του, κι' άναζητήση μου το. 
Και 'πη μου «πούνε τό Παιδί, και πούναι τό Καμάρι ; 
» που μου τό καμαρώνανε δλοι μικροί μεγάλοι. 
» "Οπου μου τό καμάρωνε 6 "Ηλιος τής ή μέρας 
» και τό Φεγγάρι τής νυκτός και τ ' 'Αστρο τής Εσπέρας ;» 

* * 
* 

"Ο "Υπνος τρέφει τό Παιδί, κ' ή 'γεια τό μεγαλώνει, 
και τό βυζι της Μάννας του είναι που τό 'μερώνει. 



ΒΐΕ5Η5Β5Η5Η5Η5Β5Η5Η555Η5Η5Η5Η5Η5Η5Η5Ξ5Η5Β5ίΒΐ 

01 ΚΥΘΗΡΙΟΙ 
ΚΑΤΑ ΤΟΗ ΕΘΗΙΚΟΝ Α Γ Ω Ν Α 

Κατά την Έθνεγερσίαν τοϋ 1821 οί Κυθήριοι προσέφερον την 
συνδρομην αυτών ώς ήδύναντο, εμποδιζόμενοι και τιμωρούμενο:, 
υπό τής Προστάτιδός τιυν 'Αγγλίας, διά τά Εθνικά των ταύτα 
αισθήματα. Έ ν τούτοις άρκετόν αίμα προσεφερθη εί; τον βωμόν 
τής Πατρίδος, πλείστοι δέ Κυθήριοι έπεσαν κατά τε την πολιορ-
κίαν τής Τριπόλεως και εις άλλας έν Πελοποννήσω μάχας. "Αλλοι-
ΰπεβοήθησαν άλλως τον 'Αγώνα και πολλοί δι' υλικών μέσων. 
Μεταξύ τών τελευταίων τούτων τών αληθή θυσίαν ύποστάντων· 
έπρωτοστάτησεν ή Οικογένεια Άλβανάκη. Είκοσι και δύο φορτία 
(σκούνες) παντοίων εφοδίων, πυρίτιδος, άρτου, μολύβδου κτλ.,, 
προσεφέρθησαν υπό τοΰ Σαράντου Άλβανάκη και τών αδελφών 
του, ώ; άποδεικνύεται έκ τών σωζωμένων άποδείξεων, χωρίς ή οι-
κογένεια αύτη νά ζητήαη ούδέ οβολόν από τό άποκαταστα&έν Έλ-
ληνικόν Κράτος. 

Έ κ τών πολλών οικογενειακών εγγράφων τής Οικογενείας Ά λ -
βανάκη, δηαοσιεύοαεν τινά πεοί τού άνωνέοω Οέαατος ποκνυ.κ-

' > > Ι Ι Ι * > I · 
τευόμενα. 

"Αρι&. 1670 

€Η Διοικητική 'Επιτροπή τής 'Ελλάδος 

πρός τους κυρίους άδελφούς 'Άλβανάκη. 

Εις άπάντηοιν της από 17 τον παρελθόντος επιστολής Σας^ 
σπεύδει προ πάντων νά σας ειδοποίηση η Διοίκησις, την παραλα-
βήν τών τροφίμων τά όποια διηυϋΰναχε δια τον 'Ιονικού πλοίον 
τον Κνρίον Σταμάτη Ρωμανού, δατις παρέδωκεν όρνζιον όκ. 
8552 καϊ παξιμάδι όκ. 22237, περί τής παραλαβής ταύτης ¿ξζ-
όόΰησαν αι άπαιτονμεναι αποδείξεις καϊ είδοποιήϋησαν σήμερον οΐ 
Κύριοι Αλέξιος καϊ ανεψιοί Στεφάνου. Έπληρώ&η κατά την φορ-
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τωτικήν και ό ονμηεφωνημένος ναύλος εις τόοα ρίζια, δι1 ελλειψιν 
μετρητών. 
ν Κατ' αύτάς έφθασαν και έτερα δύο πλοία φορτωμένα από 
\ τ ροφάς κα) μόλυβδυν καΐ συνοδευμένα από τόν φιλέλληνα Κον 
θωμάν Πετρίνην' επειδή Ενδέχεται τά πλοία ταύτα νά είν5 εκείνα 
περί των όποιων άναφέρετε δτι εμελλαν νά Σας διευθύνουν οι 

;Ιδιοι Κύριοι 'Αλέξιος καΐ ανεψιοί Στεφάνου, είδοπυιεϊσϋε καΐ αύτών 
το αιτώδιον προς όδηγίας Σας. Σας περικλείεται καΐ γραφή τον 
Κου θ. Πέτρινη, διά της όποιας θέλετε δίδει κατά τάς διατάξεις 
της Διοικήσεως τάς όποιας ό ρηθείς δι έπιταγής του Κου Έννάρ-
όου άφήκεν εις την Ιπισταοίαν Σας τ ροφάς. 

'Εν Βονρτζίφ Ναυπλίου τη 10 'Ιουλίου 1850 

(Τ.Σ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ά ν α γ ν ώ α τ η ς Δ η λ ι γ ι ά ν ν η ς. 
Γεώργ. Σισίνης, Σ. Τρικούπης, Ίω. Βλάχος, Α. Χατζηαναργύ-
ρον, Α. Μοναργίδη;, ΓΙ. Δημητρακόπουλος. Ό Γεν. Γ ρ α μ. 
Κ. Ζ ω γ ρ ά φ ο ς . 

Εύγενέατατοι Κύριοι 'Αδελφοί Άλβανάκηδες ! 

Ααμβάνομεν την τιμήν νά σας είδοποιήσωμεν τήν εις τά ένταΰ-
θα ελευοίν μας, με τό νά είμεθα διωρισμένοι νά παραλάβωμεν 
τριάκοντα χιλιάδας δκάδας παξιμάδι, ώς από τά ανά χεΐράς μας 
έγγραφα ανριον ·θέλετε πληροφορηθώ]. "Οθεν καΐ διά του παρόντος 
μας δεν σας έκτεινόμεθα επειδή καI ώμιλήσαμεν αρκούντως μετά 
του Κ. Ν. Βοϊδή δστις καΐ έπΐ τούτου ερχεται εις άντάμωσίν σας' 
<5 ι' ο καϊ παρακαλοϋμεν δχι μόνον νά δώσετε ώτα ακοής, άλλα νά 
λάβωσι καϊ τήν πατριωτικώς χρεωοτουμένην ενέργειαν οι λόγοι 
του οΐς οΐδατε τρόποις. 

Ευγενέστατοι ! ή Πατρίς ήδη πολεμεϊ καϊ άντιπαρατάττεται 
τόν έχθρόν γενναίως καϊ ήρωϊκώς, πλήν πάσχει τά μέγιστα πολε-
μοφοδίων εκ τών όποιων κρέμαται ό αφευκτος αφανισμός του 
Ίμπραιμ καϊ άνευ τών όποιων ό αφανισμός (5 Ιδικός μας' δθεν 
διά τήν άγάπην του Χρίστου καϊ της Πατρίδος Ενεργήσατε με 
•δποιους δήποτε τρόπους γνωρίζετε νά καταφθάσητε τό στρατόπε-



"δόν μας προς το παρόν με μπαρουτόβολα' καΐ έν τοσούτο) ενγνω-
μονονμεν. 

τή 2 'Ιουλίου 1820 είς τους ορισμούς σας 
α γ ί α Π ε λ α γ ί α οι άδελφόΐ και πατριώται 

Δ η μ. Κ α λ κ α ν τ ή ς Θ ε ο χ ά ρ η ς Μ ι χ α ή λ 

'Από τό Μ. στρατόπεδον τη 17 Ιουλίου έ. π. 1826 
Ευγενέστατοι κύριοι, ! 

Αι περιστάσεις της κοινής Πατρίδος, μου αφόρεσαν την εϋκαι-
ρίαν νά δώσω άχρι τούδε αΐτίαν τής μεταξύ μας αλληλογραφίας 
κατά την έπιθυμίαν μου και χαίρω διότι ή παρούσα ευκαιρία γίνε-
ται αιτία νά διαλυθή ή σιωπή μας καΐ μάλιστα δι' ύπόθεσιν άφο-
ρώσαν την Πατρίδα μας. 'Επληροφορήιίην δτι έστείλατε εις παοα-
ραλαβήν μου είς *Αστρος φορτία τροφών, συνιστάμενα από παξι-
μάδι καϊ άλευρα σιταρένια καϊ άραβοσίτινα' καϊ δτι εμελλε νά τά 
¿κπλεύσντε κατά την β'. του ένεοτώτος, αλλ' άχρι σήμερον δεν 
έφθασαν, καϊ ή έλπίς αϋτη με ύπεχρέωσε νά μη ζητήσω παρά τής 
Έλλ. Διοικήσεως τ ροφάς διά το Γεν. Μ. Στρατόπεδον, ώστε ήδη 
πάσχει ελλειψιν καϊ ώς έκ τούτου στενοχωρείται μεγάλως, λοιπδν 
έκρινα άναγκαΐον νά πέμφο> την παρονσάν μον προς την εύγενείαν 
Σας, καϊ νά Σας παρακαλέσω νά μου λύσετε την άπορίαν εις την 
δποίαν ευρίσκομαι διά την βραδύτητα τής άποστολής, και νά Σας 
προσθέσω δτι αν άχρι τής παραλαβής τής παρούσης μου δεν είναι 
/κκινημένα τά ανωτέρω φορτίχ, νά λάβετε την καλωσύνην νά τά 
Εκκινήσετε χωρίς την έλαχίστην άναβολήν διευθύνοντες τα είς 
Άστρος πρός παραλαβήν μου. 

Είμαι βέβαιος Κύριοι, δτι γνωρίζοντες πόσον αναγκαία είναι 
ή ταχεΐα άποστολή τροφών είς το Στρατόπεδον τό όποιον υπόσχε-
ται την σωτηρίαν τής Πατρίδος την δποίαν γνωρίζω πόσον άγαπά-
τε, χωρίς τροφήν είναι άδύνατον νά διατηρηθή, δεν θέλετε ησυ-
χάσει άν δεν τά στείλετε με δλην την ταχύτητα, περιμένω την επί 
τούτω άπάντησίν Σας με τον παρόντα προς ήσυχίαν μου, καϊ είμϊ 
μ' δλον τό πατρικόν φίλτρον τής υγείας Σας. 

Πρόθυμος άδελφός 
Ό 1 εν. άρχ. των Πελοπ. Στρατευμάτο)ν 

Θ. ΚΟΑΟΚΟΤΡΩΝΠΣ 

ΊΙρός τους εύγενεστάτους κυρίους 
'Αδελφούς Άλβανάκη ΚΥΘΗΡΑ 



Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ 
Ό επί των Εθνικών επάλξεων πεσών αείμνηστος Βασιλεύς 

ημών Γεώργιος ό Α'., έπεακέφθη άμα τη άναρρήσει του εις τον 
Έλληνικόν Θρόνον τά Κύθηρα, ατινα μετά των λοιπών εξ νή-
σων τοΰ τέως ' Ι ο ν ί ο υ Κ ρ ά τ ο υ ς, ελαβεν ως προίκα δια τον 
μετά της Βασιλείας σύνδεσμόν Του. Τον Μάϊον του 1864 κατέ-
πλεεν ή θαλαμηγός του ε'ις Καψάλιον συνοδευομένη υπό μοιρών 
"Αγγλικών, Γαλλικών και Ρωσσικών στόλων υπό τους κανονιοβο-
λισμούς τών οποίων άπεβιβάζετο εις την προκυμαίαν. 'Ολόκληρος 
σχεδόν ό πληθυσμός της Νήσου ύπεδέχθη Αυτόν εις Καψάλιον, 
γραφικώτατον δέ άπετέλει θέαμα ή παρουσία χιλιάδων χωρικών 
μέ τάς πανηγυρικός ενδυμασίας των. Ό Βασιλείς, συμπαθέστα-
τος έφηβος τότε, ηύχαριστήθη μεγάλως εκ της υποδοχής, έντύ-
πωσιν δ' Ιπροξένησεν Αύτψ ή παρουσία 150 περίπου πολιτών 
φερόντων έπίσημον εύρωπαϊκήν περιβολήν (φράκ και κλάκ). Μετά 
τετάρτου διαμονην είς Καψάλιον ήτοιμάσθη νά έπιστρέψη εις την 
θαλαμηγόν, έπειγόμενος νά έπανέλθη είς 'Αθήνας ενεκεν της ανω-
μάλου τότε πολιτικής καταστάσεως. 'Αλλ' ή γενικώς εγερθείσα 
βοή : 

— Εΐς την πόλιν ! εις την πόλιν ! 
Τον ήνάγκασε νά μεταβάλη γνο>μην. Ίππεΰσας λοιπόν τον 

μεγαλοπρεπή κέλητα του μακαρίτου Ν. Στάη, φέροντα τί|ν πολΰ-
τιμον και Ιστορική ν σέλαν του αειμνήστου Σπ. 'Αλβανάκη, ήν 
είχον μεταχειρισθή καΐ δυο Μ. "Αρμοσταί, κατηυθύνθη είς την 
χώραν εν μέσω άπεριγράπτου ενθουσιασμοί τοΰ Ααοΰ. Εκείθεν 
άνήλθον εις τό φροΰριον εν τω Ιίαλατίω,τοΰ οποίου προσεφέρθη-
σαν διάφορα αναψυκτικά ιδία όπώραι της εποχής έξ ών μεγάλως 
ηύχαριστήθη ό Βασιλεύς καΐ κατ' εξοχήν από τά περίφημα Αιθό-
συκα έξ ών έφαγεν 22, παρά τάς διαμαρτυρίας του ιατροΟ οτι θά 
τον έβλαπταν. Εξήλθε κατόπιν εις τον εξώστην και ήκροάσθη 
ωραίου ύμνου δι' Αυτόν ποιηθέντος υπό τοΰ ΐατροΰ κ. Σπ. Κον-
τολέοντος και υπό κόρου εϊκοσιν ατόμων εκτελεσθέντος. 

Τοΰ ΰμνου τούτου διά ζώσης διεσώθησαν μέχρι σήμερον αϊ 
ακόλουθοι μόνον στροφαί: 

Βασιλεϋ της κλεινής μας 'Ελλάδος, 

της γλυκείας ΙΙατρίδος μας χαίρε ! 

ψαειναι Σε προσμένουν ημέρα ι, 

λαμπρών μέλλον προς Σε μειδία. 
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Έν ώ ο λ ο ι Σε μόνον ν/ινονσι 

και παντού αντηχεί το δνομά Σον, 

πώς εγώ νά οιγήσο εμπροστά Σον 

που την Νήσόν μας τώοα πατείς ; 

'Επτά φέρεις Παρθένους μαζί') Σου 

α! όποΐαι θά είναι φρουροί Σου 

και του Θρόνου Σου οτϋλοι επτά. 

Μετά 4ωρον διαμονην εν Κυθηροις, εξ ής τά μάλα ηύχαρι-
<ηήθη, έπανήλθεν επί της θαλαμηγού Του, υποσχεθείς εις τους 
προύχοντας δτι έπανήρχετο νά έπισκεφθή λεπτομερώς την 
Νήσον. Τίς οιδεν !... "Ίσως ό Μέγας Έθνομάρτυς έσκέπτετο νά 
έκτελέση την ύπόσχεσίν Του, ή ν πάντοτε ένθυμειτο, μετά την 
•αποκατάστασιν τών πραγμάτων, οπότε, ως ειχε δηλώσει, θ t πα-
ρεχώρει το Στέμμα εις τον Στρατηλάιην Υίόν Του καΐ θά επεδίδετο 
εις την άπόλαυσιν του ήρέμου Ιδιωτικού βίου. "Οπο>ς δήποτε ή 
άνάμνησις του άγαθωτάτου καΐ φίλου τών Κυθήρων Βασιλέως, 
θά παραμένη ές αεί, προσφιλής, ιερά και άγήρ«>ς τοις Κυθηρίοις. 

Διάβαινες κι' ανασταίνονταν 
κι' οί πεθαμένοι ακόμα. 
Στα βλέμματα σου γιόρταζε 
το γαλανό το χρώμα. 

Κα) στης καρδιάς σον τους παλ/ιούς, 
Μεγάλε Βασιληα, 
οί σκλαβωμένοι ελεύθεροι 
θά κάνουν Πασχαλιά. 

Και τώρα που αναπαύεσαι 
στον Πλάστη την αγκάλη, 
βού]θαγε την 'Ελλάδα μας 
νά γίνη πειο Μεγάλη. Σ . Μ Α Τ Σ Ο Υ Κ Α Σ 

Κομματάρχης ισχυρός έζήτει έπιμόνο>ς παρά του στρατηγού 
Κορωναίου την εκ του στρατού έξαίρεσιν του υιού του, απειλών 
οτι θά έγίνετο εχθρός του πολιτικός. 

— Προτιμώ νά είσαι εχθρός Ιδικός μου, παρά τής Πατρίδος, 
άπήντησεν ό Κορωναΐος. 
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-— "Οπ'είνε καλορροίζικος γέννα κι' ό πετεινός του, 
κι' δπου νε κακορρίζικος σχολα κι' ό διάολος του. 

— Ή Τιμή χαρά δέν έχει, και χαράς τον που τήν έχει. 
— "Οπου ίδής μεγάλη αγάπη δέξου και μεγάλη μάχη, 

κι' δπου ίδής μεγάλη μάχη δέξου και μεγάλη αγάπη. 
— "Οταν τά πρώτα κακά και τά ύστερα καλά, 

δλα καλά. 
"Οταν τά πρώτα καλά και τά ύστερα κακά 

δλα κακά. 
— "Οποιος τον ύπνο αγαπά και τήν δροσοπεζοΰλα, 

πολλά καλά στερεύγεί την τήν έ'ρημή του γοΰλα. 
— "Οποιος της νύχτες περπατεΐ, ή κλέβει ή φονεύει 

ή της γυναίκες κυνηγά τμ σκωτομό γυρεύει. 
— "Οποιος καθήται χαμηλά και τά ψηλά γυρεύει 

ό διάολύς του σίγουρα κουκκιά του μαγειρεύει. 
•— "Οποιος κάνει τό Σταυρό του άρματά 'χει στο πλευρό του-
— "Οποιος λέει τήν αλήθεια, έχει τόν Θεόν βοήθεια 

κι' δποιος λέει ψώματα, ψήνεται στά χώματα. 
— Τούτ 'ή Γ η που τήν πατούμε, δλοι μέσα θέ νά μπούμε. 
— Εύμορφο παιδί στην κούνια, άσχημο 'στη στράτα 

"Ασχημο παιδί στήν κούνια εύμορφο 'στή στράτα. 
— Καλόν τό γηράν. και τό μή γηραν πάλιν καλόν εστίν. 

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Κατά τήν ίστορικήν Διπλήν Άναθεωρητικήν Βουλήν τόν 
Νομόν υμών και επομένως καί'τά Κύθηρα, άντεπροσώπευσαν λα-
βόντες τάς κάτωθι ψήφους, οι εξής κ. κ. Ρέπουλης 14,987, Καλ-
λέργης 14,791, Χριστόπουλος 14,057, Άραβαντινός 13,265, Τερ-
ζάκης 13,222, Φραντζής 13,182, Παπασπυρόπουλος 13,030, Νέ-
ζος 12,768, Θρόνος 12,703, ΙΊαρασκευόπουλος 12,693, Σωτηριά-
δης 12,478, Νοταράς 12,361, Καζαντζής 12,358, Κούζης 12,250, 
Σαρλήο 12,201, Οίκονομόπουλος 12,185, Ρούσος 12,195, Κόν-
δης 12,153, Δελακοβίας 11,993, Σακελλαρίου 11,975, Βλάσης 
11,940 και Σπηλιόπουλος 11,815. 

Νυν έν τή Βουλή άντιπροσωπεύουσιν αύτήν οι κ. κ. Ρέπουλης 
14,319, Παπακωνσταντίνου 13,861, Χριστόπουλος 13,673, Καλ-

λέργης 13,573, Άραβαντινός 13,553, Τερζάκης 13,099, 'Αγγελί-
δης 12,882, Κροκίδας 12,781, Φρατζής 12,703, Νέζος 12,670, 
Τσαλδάρη; 12,571. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΑΙ ο ικογενειαι των κυθΗρωΝ 

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΛΟΥΤΣΗ 

Ή ευγενεστέρα και Γσως ή αρχαιότερα ευγενής οικογένεια του 
Τόπου μ,ας είναι ή του Καλόντση, την οποίαν ή Θεια Ιΐρόνοια: 
απέστειλε εί; την Νήσόν ¡χα; ώσεί δρόσον Άερμών και εύλογίαν. 
"Οντως από τή; αποκαταστάσεως αυτής είς Κύθηρα, δηλ. από του 
IT' αιώνος και επί σειράν πεντακοσίων περίπου ετών, ή οικογένεια 
αύτη ουκ έπαύσατο ευεργετούσα τον Τόπον και ποικιλοτρόπως 
υπέρ αυτού δρώσα. "Εχουσα την εύγενειαν τής ψυχής εμφυτον και 
την καλοκαγαθίαν κληρονομικήν, δεν κατεχράσθη της μεγίστης 
ισχύος αυτής ήν κατά καιρούς έκέκτητο, ουδέ κατεδυνάστευσε τον 
Λαόν, ώς άλλοι δυστυχώς έκ τών 'Αρχόντων έπραττον, άλλά του-
ναντίον έξήντλησε πάν μέσον προς προστασίαν τών λαϊκών δικαιω-
μάτων, ουχί άπας διακινδυνεύσασα επιφανή μέλη αυτή;, π ρ ω τ ο -
στατήσαντα είς ύπεράσπισιν του Δικαίου. Ούτω κατά καιρούς βλε-
πομεν ^αλούτσηδες ηγουμένους λαϊκών κιν/,μάτων στρεφομένων 
κατα τής άφορήτοτ τυρ.ννίας τών αρχών ή και τών Αρχόντων και 
τών ποικίλων καταχρήσεων αυτών. Κατά τά τέλη του IΚ' αιώνος 
έπαναστάντων τών πολιτών (ποπολάνων) και χωρικών (βιλάνων), 
κατά τών ευγενών και άποτυχόντος του κινήματος, ó Οίκος Κα-
λούτση παρέσχε προστασίαν το»"; λαϊκοΕς και πολλούς τούτων διω-
κομένου^ διέσωοεν. Ό 'Αρχιεπίσκοπο; Κυθήρων Νεόφυτος Κ α λ ο ύ -
τσης ( 1 7 5 7 — 7 0 ) ó λόγιος εκείνος και όντως άγιος Ιεράρχης, εκα-
λεΐτο και υπ* αυτών τών κατακτητών α άγγελος παοηγορίας» διά 
τό εξόχως φιλελεήμον και ευεργετικό ν αυτού. "Οτε κατα τό 1 7 8 0 
σύσσωμο; ή Νήσος έξηγερθη κατά τών αυθαιρεσιών τού "Αρχοντος 
αυτής 1J. Μαρτσελου, τή; εξεγέρσεως ταύτης ήγούντο οί Γ . και 
' Ι 'μμ . Καλούτσης πολλούς ΰποστάντες διά τούτο διωγμούς. Ό 
Επτανήσιος ιστορικός II . Χιώτη; γράφει " έν τν! « Ι σ τ ο ρ ί α τή* 
'Επτανήσου* και είς τό κε^αλαιον «'Αναρχία έν τοις νήσοι;» : 
αΤήν 42ΐην Μαρτίου 18U0, ό'τε αί νήσοι ετάχθησαν υπό τους Ρωσ-
σοτούρκους οί στρανοί και στολοι τών δύο τούτιυν δυνάμεων, σχε-
δόν άπεσύρθησαν έκ τών Νήσων, αΐτινες έσπαράσσοντο έξ έμφυλίων 
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-ταραχών. Έ ν ΚυΟήροις μάλιστα αί έριδες εί/ον όζυνΟή εις μέγιστον 
βαΟμ,όν και τότε διεδραματίσΟησαν φρικτά γεγονότα, καθ* ά πολλοί 
έσφάγησαν έν τή Πόλει έκ των της πρώτης τάςεως. Και τό κακόν 

απέβαινε πολύ μεγαλείτερον, άνευ τής έπεμβάσεο>ς του δημοτι-
κοπάτον άρχοντος Εμμανουήλ Καλούτση. Ούτος χαίρων άκεραίαν 
την εμπιστοσύνη»; των αστών (ο ϊν ϊ ΐ ϊ ) και των δημοτικών (|)0-
ροΐο) κατήρτισε προσωρινόν οργανισμόν περί διοικήσει«; και διώ-
,ρισε χωρικούς δικαστάς, οϊτινε: έοίκαζον εν ύπαίΟρω». 

* * 
* 

'Έκτοτε και μέχρι της Εθνικής αποκαταστάσεως τής Νήσου, 
άπαντώμεν -λειστάκις μέλη τής οικογενείας Καλούτση Εθνικώς κχί 
εύεργετικώς δια τον λαον δρώντα. Ερχόμενοι δε εις τους νεωτέρους 
χρόνους εύρίσκομεν την πλειάδα τών Αδελφών Καλούτση ποικίλω; 
εργαζομένων: Τον φιλόσοφο ν Λαυρεντιον εΰεργετοϋντα τους ομογενείς 
τής Κων)πόλεο>ς και παντοία περί Κυθήρων δημοσιεύοντα, τον φι-
λ ό μ ο υ σ ο ν Σοφοκλήν καλώς τάς Μούσας Οεραπεύοντα, τον δε άγα-
Οιυτατον Γεώργιο ν ούτινος ή μνήμη ιερά και άγήρως παρά τοις 
ΚυΟηρίοις παραμένει, αυτό τούτο εις ευεργεσίας έςαντλούμενον. 
Αληθής οίκος Αβραάμ ό Οίκος Κκλούτση, ούτινος ίδιαίτατα χα-
ρακτηριστικά ύπήρςαν άνεκαΟεν /.κι αεί ή ανυπόκριτος εύγένιικ κκί 
ή απέραντο: πραότης κκί ¿μνησικακία. 

* 

Λ',κ τους επιζώντας κ. κ. Αδελφούς Καλούτση, Ίωάννην, Σο-
φοκλή ν, Σπυρίδωνα και Διονύσιον τον άκούραστον και ανεξάντλητον 
ίατρόν, ουδέν επιτρέπεται ήμϊν νά γραψωμεν, διότι είναι προφανές 
το έργον αυτών τοις Κυ&ηρίοις. Χάριν μόνον τών μεταγενεστέρων 
σημείουμεν, ότι ό ΚυΟηραϊκός Λαός καλώς έκτιμών τά πράγματα 
και τά πρόσωπα, ανεδείκνυε διά παμψηφίας σχεδόν Άντιπρόσωπον 
επί ε'ικοσαετίαν περίπου τόν δημοφιλή ίατρόν Διονύσιον Καλούτσην. 
Ούτος πάλιν μετά μοναδικής εύΟύτητος έςυπηρέτησε τον Τόπον, 
άεί τά κοινά υπέρ τά ίδια Οέμενος συμφέροντα, αληθές δέ αδίκημα 
δια την Νήσόν μας ύπήρζεν ή ?.κ τής Νολιτικής δι' άπογοήτευσιν 
άπομάκρυνσις αυτού. 

Τελευτώντες την περί τής Οικογενείας Καλούτση άμυδράν και 
ατελή μελέτην μας ταύτην,πρέπει νά μνησΟώμεν ενός έτι εκλιπόντος 
προώρως φευ ! μέλους αυτής, του ΤΛεο)ργΙον Λ. Καλούτση: ιατρού 
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ίκανωτάτου ,φιλάνθρωπου και άφθαστου καλωσύντ,ς, ούτινος ή μ ν ή -
μ η άγήρως ¿ει παραμένει έν τ ω τ ο π ω και ιδίως έν τ ω Ι Ι ο τ α μ ω , . 
ένθα επί πολύ ώς επιστήμων έδρασε και πολλούς των κατοίκων 
τ ο υ όποιου εύν,ργέτησεν. 

"Οντως εύλογητ?) /} μνήμη των εκλειψάντων Καλούτστ,οων και 
ευτυχείς οι τόποι οί οικογενείας ώς τάς τ ο ύ τ ο ι δυνάαενοι νά επι-
> / r u I * ' 
οε ι ςωσ ιν ! . . . 

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΕΝ ΚΤΘΗΡΟΙΣ 

Τά της άφίξεως τών Γάλλων εις Κύθηρα, περί ης αρκετά διε-
λάβομεν εις τό προηγοΰμενον βιβλίον της «Κυ&ηραϊχής Έηετη-
ρίδος *, ώς ακολούθως εξιστορεί ό χρονογράφος Λογοθέτης : 

1797. Αύγουστου 10. Ή λ θ ε ν ένας κομισάριος Ψραντζέζος λε-
γόμενος Ρενόν, μέ έξουσίαν από τον Γενεράλε των Κορφών "Αγ-
γελον Γενπλή, Ιρχόμενος εκαμε προσταγήν νά χαλασθή τό τε 
άρμα και ρετράτο (έμβλήματα ευγενείας) όπου νά ευρίσκεται εις 
τό κάστρο και εις τά σπήτια τών άρχόντων, ομοίως εβαλεν ένα 
σολτάτον και έτσάκισε τον άγιον Μάρκον όπου ήτο εις τό καστρό-
τοιχον τοΰ Βοΰργου (ακρόπολις τών Κυθήρων). Την άλλην ήμέ-
ραν εσυνάχθη πλήθος ανθρώπων μέ την προσταγήν ε'ις το φόρον 
τοΰ Σταυρομένου και έστησαν τό δένδρον τής ελευθερίας, και ύψω-
σαν και την σημαίαν την φραντζέζικην, καίοντας τήν ϊδιαν ώραν 
τά περβιλίγγια χαρτία (διπλώματα ευγενείας). Ό λαός τότε έφώ-
ναζε πώς έχουνε ελευθερία, ισότητα και Δημοκρατία, και όχι πλέον 
'Αριστοκρατία· και έγιναν χαραΤς μεγάλαις έκείνην τήν ήμέραν. 
Λοιπόν μέ τέτοιον τρόπον ύπετάχθη ή νήσος Κύθηρα εις τους 
Φραντζέζους καθώς και άλλα νησιά και δλο τό στάτο τών Βενε-
τσιάνων, χωρίς ν' άντισταθώσιν τό παραμικρόν. 

1797. Αύγουστου 11. Οί χωρικοί έκαυσαν την στολήν τοΰ 
ΙΙρεβεδοΰρου, χορεΰοντες μαζή μέ τους ευγενείς. "Οταν δε έχό-
ρευεν ό εις τούτων τοΰ έλεγον οί χωρικοί : «Οί Γάλλοι μας 
λέγουν, πώς άρχοντας δέν θέλουν, ό'τι τό λίμπρο-ντόρο 
τό έ'καψαν είς τό φόρο» καΐ όλοι εφοροΰσανε ε'ις τά καπέλα των 
κόκκινη κορδέλα. 

1797. 'Οκτωβρίου 20. Ό παππάς Θεοδωρής Καρΰδης και 
παππά Μανώλης Γλυτσός επήγαν διά τους Κορφούς στελμένοι 
από τους χωρικούς τής νήσου διά ύποθέσεις τοΰ τόπου, διά τοΰτο 
έφθόνησαν οί άρχοντες που έχουν τήν κρίσιν (τήν έξουοίαν) και 
εξουσιάζουν και όρΐζουν τον τύπον μας. 



Ο ΠΟΛΕΜΟΣ 

Κατά τον λήξαντα νικηφόρον ΙΙόλεμον άλγεινοτάτην θυσίαν 
προσέφεοεν εις τον βωμόν τής Ελευθερίας καί τής Πατρίδος ή μικοά 
Νήσος ημών. Ύπερχίλια τέκνα αυτής, έγκαταλείψαντα τάς εργα-
σίας αυτών έν τ·75 επαρχία, ή ττ,ν Εντιμο ν βιοπάλην των έκτος 
αυτής, έσπευσαν έκ πάσης γωνίας γής καί έ; αυτών τών άκριυν 
αυτής, τής Αυστραλίας, τής Ν. 'Αφρικής κτλ. , καί ενθουσιωδώς 
υπό τάς σημαίας κατετάγτσαν. 'Αλλά καί πλείστοι, εξαιρετικώς 
πολλοί, ένδόξι»; έ'-εσαν έν τοις πεδίοις τής τιμής. Ούτως ή Πόλις, 
6 ΙΙοταμός, ό Καραβας, τά Μητάτα, 6 Μυλοπόταμος καί τά λοιπά 
μεγάλα χωρία τής Νήσου πλείονας του ε^ός, πάντα δέ τά λοιπά 
καί αυτά τά μικρά χωρίδκ, πενθοΰσι δι' ένα τουλάχιστον "Ηροια. 

Ή έξακρίβωσις, καί κατ' άριθμόν έστω, τών έκ τής ιδιαιτέρας 
ΙΙατρίδος ημών πολεμικών θυμάτων, νεκρών καί τραυματιών, δεν 
κατέστη δυνατή. Διότι τοιούτος έπικοατεϊ κυκεών έν τ ή έπισήμω 
υπηρεσία, ώστε δέν υπερβάλει τις ύποστηρίζων ότι ούδ' αυτή γνω-
ρίζει έπακριβώς τον άριθμόν τών πεσόντων. "Ινκ όμως έννοηθ'75 ό 
άριθμός τών έκ τών συμπατριωτών μας τοιούτων, σημειουμεν ότι 
οί πλείστοι έξ αυτών, τά έννεα δέκατα περίπου, κατετάγησαν εις 
την έπικληθείσαν Σώηοαν 4ην Μεραρχίαν ήτις λαβοΰσα μέρος είς 
άπάσας τάς μάχας Μακεδονίας καί 'Ηπείρου, απώλεσε τό πλεί-
στον τής δυνάμεως αυτής. Ιδιαιτέρως όμως οί Κυθήριοι κατετά-
γησαν πάντες ε»ς τό άποκληθέν Ήρωΐκυν 8ο« Πεζικόν Σύνταγμα, 
όπερ διεκρίθη είς όλας τάς μάχας άλλά καί έπαθεν ένδοξον πανω-
λεθοίαν απωλέσαν τά τοία τέταοτα τών άνδΰών του είς νεκοούς 

ι I I ^ > ' I Τ 

καί τραυματίας. Έ κ τών 4 , 9 0 0 άξιοψ-ατικών καί οπλιτών του, 
χίλιοι καί οκτακόσιοι παρέμενον σώοι μετά την λήξιν του Πολέμου, 
ήτοι έφονεύθησαν καί έτοαυματίσθησαν τριοχίλιοι καί εκατόν ! ! 
Τοιαύτας άπωλείας ουδέν τών λοί',ών σωμάτιο ν του Στράτου έχει 
νά έπιδείξ^. 'Αφού δέ τό πέμπτον περίπου τής δυνάμει»; αυτού 
άπετέλουν οί Κυθήριοι, εύκολο ν νά είκάστι τις τόν άριθμόν τών έκ 
τούτων πεσόντοιν. Τό ποτήριον τής πικρίας όπερ έποτίσθη ή μικρά 
ημών Πατρίς διά την άπώλειαν τοσούτων τέκνων αυτής, μετριάζε-
ται υπό τής ιδέας ότι ταύτα έπεσαν υπέρ τής Μεγάλης καί ένδό-
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ξου Πατρίδος, δωρήσαντα δια του τιμίου αυτών αίματος τ τ,ν ελευ-
θερία ν εις πλείστους αδελφούς ήμών. 

Μ · · * 
* 

Έ κ τών Κυθηρίοον άςιωματικών επεσαν έ~ί του πεδίου της 
τιμής σοβαρώς τραυματισθέντες οί Παν. *Αλβανάκης, ταγματάρ-
χης τού Μηχανικού και Ίω. Α. Δουρέντης άνθυπολ. του Πεζικού. 

Προσφοραί : Διά τάς άνάγκας της Πατρίδος πλείστοι Κυθή-
ριοι προσέφερον τύ κατά δύναμιν πολλά δέ και γενναία ποσά. 
Ούτως ό εν Κ αίρω ακραιφνής πατριώτης κ. Σωκρ. Πιζάνης, προ-
σέφερεν έκτος άλλων και 2 5 λίρας αγγλικά ς κατά μ ή ν α . Οί έν 
Α ί γ ύ π τ ω κ. κ. άηλαβέρης καϊ Καρααιώτης 5 0 0 δρ. κατά μ ή ν α . 
Ό έν Ιίειραιει εργοστασιάρχης κ. ΕύατάΟιος Δηλαβέρης γενναία 
ποσά εις είδη και χρήμα. Ή εν Άλεςανδρεία «Κυ&ηραϊκή Αδελ-
φότης» τ?ι πρωτοβουλία τού άςιοτίμου συμπατριώτου κ. Κ. Ζα-
γλανίκη, δραχμάς δεκασχιλίας. 11 ίερά Μονή τών Μυρτιδίων 
δραχμάς τρισχιλίας. Οί έν Αυστραλία Κυθήριοι λίρας άγγλίας 5 0 0 
περίπου. Ή έν Ιίειραιει « Κ ν ί / η ρ α ϊ κ ή Αδελφότης» δρα/, τρισχι-
λίας και βοηθήματα εις τάς έν Ιίειραιει οικογενείας τών άπορων 
έοέδρων ΚυΟηρίων και άλλοι τινές μικρότερα ποσά. 

ΙΙροσέφιρον ακόμη και άλλα ΚυΟηραΐκά Σωματεία και έτεροι 
Κυθήριοι, ή δημοσίευσις όμως λεπτομερειών περί αυτών είναι ασύμ-
φορος διά λόγους εύνοήτους. Διαφεύγουσι δέ βεβαίως ήμ2ς και 
άλλαι δωρεαί ΚυΟηρίων, αϊτινες δεν έδημοσιεύθησάν που. 

Μεγάλη προσφορά. Ίδιαιτε'ρως πρέπει νά έξαρθ·/) ή μεγάλη 
δωρεά τού ενθουσιώδους συμπατριόίτου μας κ. Λ Ι ο ί ο λ ά ο υ Ι · 
Τ ρ ι φ ύ λ λ η . Ό κ. Τριφύλλης άποκτήσας διά της έντιμου βιο-
πάλης άρκετήν περιουσίαν, προσέφερεν άμα τη έκοήξει τού πολέ-
μου προς μέν τον Ιίρωθυπουργον κ. Βενιζέλον δρα/, δεκαπέντε χι-
λιάδας διά τά : άνάγκας τής Πατρίδος, προς δέ την περιΟαλψιν τών 
άπορων οικογενειών έπιτροπήν δραχμάς δεκακισχιλίας και εις άλλους 
τινάς μικρά ποσά. Μη αρκεσθείς εις ταϋτα και εξωτερικεύουν την 
φλέγουσαν φιλοπατρίαν του ό κ. Τριούλλης, παρεκάλεσε τον κ . 
Πρωθυπουργον νά τον κατατάςτ, έθελοντήν, οπ?ρ και έγένετο, και 
ούτως έλαβε μέρος εις άπασας τάς μάχας τής Μακεδονίας διακρι-
θείς εις αΰτάς, άποσπάσας δέ τά συγχαρητήρια τών ανωτέρων του 
διά την λαμπράν διαγωγήν του. 'ϋς δέ διεβεβαίωσεν ήμάς φίλος 
στρατ. ιατρός, κατά την αποφράδα νύκτα τών δοκιμασιών τής Ε ' 
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Μεραρχίας ό κ. Τρίφυλλη; πολλούς τραυματία: διεσωσε γενναίοι; 
δαπανήσκς προς μεταροραν αυτοΐν. 'Άνδρες της εμπράκτου τζύτης 
φιλοπατρίας του κ. Τρίφυλλη, τιμώσιν οντίυς τον Τόπον μας. 

Ύπηρεσίαι ΙΙαντοιαι ύπηρεσίαι προσεφερΟησαν υπό ΚυΟηρίων 
κατά την έπιστράτευσιν* Τούτων άναφέρομεν τινάς, οσαι περιήλθον 
εις γνώσιν ημών, όμολογούντες ότι πολλάς ές αγνοίας παραλείπο-
μεν. '(3 έπίατρος κ. Θ. Λογοθέτης υπηρέτησε παρά τω Φρουραρ-
χείο) Αθηνών. Ό ταγματάρχης κ. ζΐονρεί'τ^ς παρά τψ Στρατ. 
Γρ. Λαρίσσης. Ό Καθηγητή: τού Πανεπιστημίου κ. Γ . Φωτεινός, 
προαχθείς εί: ίζτρον (λοχαγόν) παρά τω Νοσοκομείο» τών α,ετζδο-

Κνύ-ήριοι όπλΐται λαβόντες μέρος εις τόν Πόλεμον. 

τικών νοσημάτο)ν. '() έφεδρος ανθυπολοχαγός κ. 77. Τοιτσίλιας έν 
έν εμπιστευτική ί)έσει τής (ι ΑιευΟύνσεο ς̂ Ιίεζικοϋ» πολλάς παρα-
σχών υπηρεσία: τ·7( τε Πάτριοι και εί: πλείστους συμπατριοίτας 
μας. Ό Ιατρός κ. Λ. Μαρπέλλος, καταταγείς εθελοντής ώς άνΟυ-
πίατρος, έορασε μενάλως εις τά νοσοκομεία τής Μακεδονίας. 'Ο έν 
Αίγύπτω οφθαλμίατρος κ. Κωνατ. Καοιμάτης διεκοίθη ώς μάχι-
μος άςίωματικος εις άπασας τ»ς μάχκς Μακεδονίας και Ηπείρου. 
Ό ιατρός κ. Ζ?αλ. /. Μαροέλλος εις τά νοσοκομεία τής Μακεδο-
νίας κ.τ .λ. '() έρίτιμος κυρία Σωτηρίου Τσαμτζηρά τού τοίς πασιν 
αγαπητού έμπορου μας, προσέφερε γάλα καθ' όλην την έπιστράτευ-
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σιν είς άπορα παιδία. Ό δε εύελπις υιό; του προσέφερε φιλοτίμως 
τάς μικράς υπηρεσίας του ώς ΙΙρόσκοπος προαχθείς είς ύπεναψο-
ταρχήν. Ή ¿Μς ΛΓανίλλ^, θυγάτηρ του μοναδικού παθολόγου μας 
κ. Σ . Κανέλλη, είργάσθη ύπερανθρώπως ώς γραμματεύς τής έπί 
τής περιθάλψεως Επιτροπής τής Νεαπόλεως. Ό κ. Στάΰηζ 
προαχθείς είς άνθυπασπ., έπολέμησεν έν Μακεδονία κκί ΊΙπείρω. 

Δόξα και τιμή είς παντας τούς μετασχόντας τού ιερού αγώνος 
Κυθηρίους οπωσδήποτε είτε ώς πολεμισταί είτε ώ; αρωγοί αυτού. 

Δόξα και τιμή και κλέος και αθανασία είς τούς κατ' αύτον 
πεσοντας ήρωας, προσφιλή και αλησμόνητα τέκνα τής μικράς ημών 
Νήσου ! 

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Α 
Ουρλιάζουν γύρω λΰκοι 
και μες 'στη Θεσσαλονίκη 

μνημονεύεται μέ πόνο και μέ δάκρυα περίσσια 
λεβεντχά παλληκαρίσσχα. 

Βασιληάδες δακρυσμένοι μες 'στον "Αγιο της Μηνά 
παλληκάρχα σκοτωμένα μνημονεΰουνε ξανά. 

Κλαίει και Λαός και Θρόνος 
τόσα νεχάτα, τόσα κρίνα, 
και Λαού και Θρόνου πόνος 
γίνετ' ένας 'μπρος σ' εκείνα. 

Δέν μνημονεύεται θανή μαρτυρικών θυμάτων, 
μά μνημονεύουν ήρωας κι1 έκδικητάς αίμάτων. 

Κλαίει και τούτη τή φορά 
κατακαϋμένη μάννα, 
αλλ' είναι λύπη σαν χαρά 
και θρήνος μέ παιάνα. 

Κύττα, μάννα, ζηλευτού μνημοσύνου πανηγύρι, 
και μέ δάφναις συλλογίσου 
πώς ή 'ματωμένη γη σου 

έγινε χωρίς σταυρούς και καντήλαις κοιμητήρι. 
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Κΰτταξε τά σκοτωμένα . 
μες 'στην ερημιά θαμμένα. 
Τοοΰτ5 ή γή με τά λιθάρια 
'πήρε νειούς και παλληκάρία. 

Τοΰτ' ή γή, που την πατούμε, 
κάτι μέσα της ζητούμε, 
γιατί κρύβει τά παιδιά μας, 
τήν ψυχή μας, την καρδιά μας. 

Σονρής 

Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ 
Τό προσεχές τεύχος της «Κυθηραϊκής Έπετηρίδος» 

θ ' άφιερωθί), Θεοΰ θέλοντο<:, κατά τό πλείστον εϊς τά 
ΙΊολεμικά.Παρακαλοΰνται επομένως πάντες οί μετάσχον-
τες του Πολέμου δ π ω ς δ ή π ο τ ε Κυθήριοι νά όια-
βιβάσωσι προς ιόν έκδότην κ. Δ ι ο ν. Σ. ' Α λ β α ν ά-
κ ην εις Αθήνας , τάς σημειώσεις των και φωτογραφίας 
των. Οι δε συγγενείς των πεσόντων φωτογροφίας και 
σημειώσεις περιτοϋ που έκαστος ήγωνίσϋη και επεσε κτλ. 

ΣΤΗ ΣΑΜΟ 

ΙΊάντα 'λεύτερη κρατούσες 
τήν ατρόμητη ψυχή Σου 
Μέσ* τά ένδοξα νερά Σου. 
Και δ,τι χάρισες, ζητούσες 
άπ' τη Μάνα Σου μακρυά 
Μέ τά ορφανά φτερά Σου. 
Και ένω Τούρκος δεν πατούσε 
την ήρωϊκή τή γή Σου 
Μόνη πέταξες ψηλά, 
Κι' άφρογάλαζη μας *]λθες 
σέ άτελείωτ' αγκαλιά. 



88 

Κ Υ Ο Ν ρ Α Ί ' Κ Α Α Ι Ν Ι Γ Μ Α Τ Α ( ' ) 

1. Αετός νυχάτος 2. 'Ανεβαίνει κατεβαίνει 
νυχοποδαράτος και χωρίς να τρώη παχαίνει 
περπατεί και κρίνει > μοναχά στριφογυρίζει 
τή δικαιοσύνη. (Τό καντάρι) την κοιλίτσα του γεμίζει. 

(Τό άδράχτι) 

3. 'Ανεβαίνει κατεβαίνει 
τά βρακιά του λεΐ και δένει (Ό κουβάς) 

4. 'Από μητέρα κόκκινη γεννιώμαι παιδί μαΰρο 
φτερά δεν έχω μά πετώ τά σύγνεφα γΐά νάβρω. (Ό καπνός) 

δ. "Ασπρο είνε τό χωράφι 
και μελαγχροινός ό σπόρος 
και μιλεί και συν τυχαίνει 
μετά 'κείνον που τά σπέρνει. (Τά γράμματα) 

0. Γαϊδουρίτσα φορτωμένη 
στη σπηλίτσα μέσα μπαίνει. (Τό κουτάλι) 

7. "Εχω ένα βαρελάκι 
κ' έχει δυο λογιών κρασάκι. (Τό αυγό) 

8. 'Ίσιο είναι σαν κερί 
κ' ή φωνή του βροντερή. (Τό ντουφέκι) 

0. Κατεβαίνει τραγουδώντας 
κι' αναβαίνει κλαίοντας. (Ό κουβάς) 

1 0. Σέ κήπο δέν φυτεύεται σέ περιβόλι όχι 
ό Βασιληάς τό γεύεται κι' δλος ό κόσμος τό 'χει. (Τό άλάτι) 

11. Χιλιοτρύπητο λαήνι 
και σταλιά νερό δέν χύνει. (Τό σφουγγάρι) 

12. Χίλιοι μύριοι καλογέροι 
σ' ένα ράσο ιυλιμένοι. (Τό ρόγδι) 

( 1 ) Δελτΐον της Λαογραφικής 'Εταιρείας . Έ κ της συλλογές Σ . Ε . 

Σ τάθη . 
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ΘΡΗΣΚΕΓΤΙΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΕΝ ΚΤΘΗΡΟΙΣ 
Έ ν Κυθήροις άπαντώσι πολλαι θρησκευτικά! παραδόσεις, αΐ-

τινες άγνοοΰμεν αν αναφέρονται άλλαχοΰ. Τούτων δημοσιεΰωμεν 
φδε τινάς : 

Ή εύχη τής Παναγίας. "Οταν ή Παναγία εκοιλοπόνα έκρα-
τιώταν από τό πόδι μιας μουλάρας εις την οποίαν δταν έγέννησε 
ηύχήθη : 

— Τέτοιους πόνους ποτέ σου νά μην τους τραβήξης ! . 
Και από τότε ή μουλάρες δεν γεννούν. 
Ό Χριστός και τά πρόβατα. Μία 'μέρα που τον κυνηγούσαν 

οι Έβραΐοι, ό 'Αφέντης ό Χριστός ετρεξε νά κρυφτή είς ενα κο-
πάδι γίδια που έβοσκαν έκεϊ κοντά. Τά γίδια δμως ευθύς εσκορ-
πίσανε. Τότε ό Χριστός «ετρεξε στά πρόβατα, και 'κείνα τά και'' -
μένα έμαζευτήκανε γΰρω-γΰρω και τον έκρυψαν. Και από τότε 
τά πρόβατα είναι ευλογημένα και τά γίδια κατηραμένα. 

( Ή παράδοσις αΰτη προφανώς έχει σχέσιν μέ την παραβολήν 
των δικαίων και αμαρτωλών, αποκαλουμένων έν αύτη πρόβατα 
και ερίφια). 

Ό Λάζαρος και τό Λαΐνι. 'Από τον καιρό ποΰ άνεστήθη ό 
Λάζαρος εγέλασε μόνο μιά φορά ποΰ ειδεν ενα άνθρωπο νά κλέβη 
ενα λαΐνι. 

— Ό ένας πηλός κλέβει τον άλλον, είπε. 

Ή ψυχή των πεθαμένων. "Οταν άποθάνη ο άνθρωπος ή 
"ψυχή του γυρίζει εις την γήν 'σοχράννα ήμερες και πηγαίνει εις 
δλα τά αγαπημένα του μέρη. "Υστερα ανεβαίνει 'στον ούρανόν. 

Ή Θεοτόκος και ό Συμεών. Φέρουσα ή Θεοτόκος τό "Αγιόν 
της Τέκνον εις τόν ναόν, προεγνοίριζε τόν θάνατον του πρεοβϋ-
του Συμεών, δστις έπήλθεν ευθύς μετά ΐήν έπιστροφήν είς χεΐράς 
της του Θείου βρέφους. Δι' δ φέρεται υπό τής παραδόσεως ε ΐ -
ποΰσα προς αύτόν: 

Πρόσεχε γέρο-Συμεών 
μή μου ρίψης τό Παιδί, 
γιατί αν μου ρίψης τό ΙΙαιδί, 
κακόν τώπαθες πολΰ. 
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΝ· ΚΥ0ΗΡΟΙΣ 
Το άπό του 1905 ιδρυθέν έν Κυθήροις Υποκατάστημα τ·?,; 

Εθνικής Τραπέζης της Έλλάδο:,σπουδαίως εξυπηρετεί τάς άνάγ-
κας της 'Επαρχίας. Χρησιμεύε; μάλλον ώς 'ίδρυμα αποταμιεύσεως 
η ώς "πιστωτικον. Και τούτο διότι το χρήμ* έν Κυθήροις και 
υπάρχει εν άφθονια και πλουσίως εισάγεται ές Αυστραλίας και 
'Αμερικής ενθα πλείστοι συμπατριώταί μας τον καλόν διεξάγουσι 
(¿ιωτικόν αγώνα. ΓΓό έμπόριον του Τόπου είναι περιωρισμένον, 
άλλα και οί εμπορευόμενοι εχουσιν αρκετά ίδια κεφάλαια, ώστε 
σπανίως καταφεύγουσιν είς την Τράπεζαν ϊνα δανεισθώσιν η προε-
ξοφλήσωσι γραμμάτια των. Τπερ το έκατομμύριον ε/ει κατατεθή 
έν αΰτφ ώ; έντοκοι καταθέσεις κκί ώς καταθέσεις Ταμιευτηρίου. 
"Ολον τό έξ Αμερικής κζί έν γένει του 'Εξωτερικού είσερχόμενον 
χρήμα έν αΰτφ κατατίθεται. Ούτω δε οί μκκράν τής Ιΐατρ ίδος 
εργαζόμενοι Κυθήοιοι, άποστέλλοντες τό δια του ίδρώτος του προ-
σώπου των άποκτώμενον χρήμα, καταθέτουσι τούτο άσφαλώς εις 
τό Έθνικόν τούτο ίδρυμα και επί έπωφελεϊ τόκω κκί εΰρίσκουσιν 
αυτό επανερχόμενοι ηύξημενον και άσ<ραλώς φυλαττόμενον. Εχε-
τωσαν οθεν ταύτα υπ' όψιν οί πανταχού γής διεξάγοντες τον καλόν 
άγώνκ Κυθήριοι ϊνκ τό τίμιον προϊόν του ίδρώτος μη εμπιστεύον-
ται εις επισφαλείς χείρκς κκι επιχειρήσεις, άλλ' άποστέλλωσι 
ταύτα εις το έν Κυθήροις Υποκατάστημα τής Εθνικής Τραπέζης 
ίνα αΰζάνη και ευρίσκεται έν πλήρει άσφαλεία. 

/ n i l ^ p A I Π Λ Ν ρ Ο Φ Ο ρ ί Α Ι 

— 'Απεφασίσθη ή κκτασκευή λιμένος έν 'Αγία Ιίελαγία αντί 
2 7 0 χιλιάδων δραχμών. 

— Κατά τό 1911 παρήχθησαν έν τω Δήμω ΚυΟηρίων : Σμι-
γός 6 0 0 , 0 0 0 . Οίνος 6 0 0 , 0 0 0 και ελαιον 4 5 0 , 0 0 0 . * Έ ν δε τω 
δήμω ΙΙοταμίων: Σαιγός 5 0 0 , 0 0 0 . Οίνος 8 0 0 , 0 0 0 και ελαιον 
2 7 5 , 0 0 0 . 

— Την άτμοπλοΐκην συγκοινωνίαν τών Κυθήρων έξυπηρετού-
σιν : Ή Ιονική 'Ατμοπλοία ΙΛαννουλάτου, δια ταχέων κκί ηλεκ-
τροφωτιστούν ατμόπλοιων προσεγγίζουσα εις Καψάλιον, ή τού Λεού-
ση δια τής λαμπράς και ταχυπλοου «'Αστραπής» και ή τού Hop-
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τόλου δια τ ής α'Αλκυώνος» ποοσεγγίζουσαι εί; Αγ. ΙΙελαγίαν. 
— Ό προϋπολογισμό; τής Μονής Μυρτιδίο>ν άνέρχεται εις Π 

χιλ. δρα/, ετησίως. 
— Τό Δηαοτικόν Συμβούλιον Κυθήρων ηύξησε τον λιι/.ενικόν 

φόρον προς τον σκοπόν κατασκευής λιμενοβρα/ίονος έν Καψαλίω, 
όστις θά στοίχιση 2 0 0 , 0 0 0 δρ. 

— Τό Τελων.-ίον Κυθήρων'εισέπραξε κατά τό 1 9 Η δρ .37 ,029 . 
— 'Έλαιον εξήχθη έκ της Νήσου κατά τό αυτό έτος 8 3 , 0 0 0 

οκάδες, οίνος δέ 4 8 , 5 0 0 . 
—· Οί συμπατριώται μας υπάλληλοι του ξενοδοχείου της «'Αγ-

γλίας» κ. κ. Ν. Κασιμάτης, Κ. Σάμιος κκί Π. Στρατηγός, άφί-
νουν τον μισθόν των ένός μηνός υπέρ του Έθνικοϋ Στόλου. 

- - Ό έκ μητρός ΚυΟήριος κ. Κίμιυν Τριανταφύλλου ήρατο 
μέγαν θρίαυ.βον έν ΙΙαριςίοις, διαγωνισθείς εις τό "Οπερα—Κομίκ 
<ί>ς ύψίφωνος καί έλθών δεύτερος. Τό μέλλον του προμηνύεται μέγα. 

— Ό κ. Σοφ. θ . Λογοθέτης υιός του έπιάτρου κ. θ . Λογο-
θετου, είσήλθ- πρώτος είς ττν Σχολήν τών Ναυτικών Δοκίμων δια-
γωνισθείς προς πλείστους πρεσβυτέρους του. Ό νεαρό: Δόκιμος άπε-
σπασε τά συγχαρητήρια τών εξεταστών του αποτελεί δε ελπίδα της 
Ιΐατρίδος. 

— Ό Δήμος Κυθηρίων προσέοεοε δρ. 3 0 0 διά τόν ανδριάντα 
τής Α. Μ. του Βασιλέως. 

— Κατάληψις τών Χαντείων νπο Κυ&ηρΙ(θν. Τά Χαυτεϊα 
κατελήφθησαν υπό Κυθηρίων: Μετά τό ύττερλαμπρον καί ΰψιρρεφές 
Μέγαρον τών κ. κ. 'Αδελφών I . Τριφύλλη, ενθκ τά «Ηνωμένα 
Βουστάσια» κτλ. ιδού παρακάτω ή «'Ακρόπολις» είς το κέντρο*, 
τό λαμπρόν καί άρχαιον Έστιατόριον του κ.Γ.Κορωναίου. Ιίεραι-
τέρω δε είς την άρχήν τής όδού Θεμιστοκλέους τό περίλαμπρο ν 
«Συντριβανι»τού κ. ίΙαν.Τριφύλλη μέγα κέντρον τών καλοφαγάδιυν. 
τέλος έν,τ?, όδώ Αιόλου ή όντως άφθονος α'Αφθονία» άνιδρυθεισα 
υπό του φιλοπροόδου κ. Δ. Κορωναίου, απαστράπτουσα έκ καθα-
ριότητος καί πλούσια είς φαγητά μέ άφθοναν ποικιλίαν καί πρό-
θυμον περιποίησιν. 'Αληθής κατάληψις τών Χαυτείων ύπό τών 
Κυθηρίων ! · 



I T E H P O ^ l O r i i l l 

Χ α μ . ο υ ή λ ί Λ ά ν η ς - lipo τριετία; άπεβίωσεν έν Κυθήροι; ό 
Αρχιμανδρίτης Σαμουήλ Ζάνης, κληρικός εύπαίδευτος, μεγαλο-

πρεπής και τή; κοινής απολαύων ύπολήψεω; και αγάπη;. Ό άεί— 
μνηιτο; διεχειρίσθη έπί πολλά ε τη την ΈπισκΓ,πήν Κυθήρων μετά 
πολλή; εΰΟύτητος και ικανότητος, ήτο δέ και ό ένδεδειγμένος Ε π ί -
σκοπος αυτής, άλλ' άλλως εδοςε τή πολιτική... Έχρημάτισεν έπί 
τεσσαρακονταετίαν δημοδιδάσκαλος και άλλα; παρέσχεν υπηρε-
σία;, ά; άμοίβουσα ή Πατρίς άπένειμεν αΰτω τον Σταυρόν :ού 
Σωτήρο;. 

Λ ί ι χ . Έ ν 'Αθήναις άπεβιοισεν ήμερων πλήρη;,, 
έκ το>ν Αρχαιοτέρων οικιστών τή; πόλεω; ταύτης,πολίτης 6ε χρτ,στό; 
και οικογενειάρχης φιλόστοργος, ό Νικόλαος Μανδρά;, πατήρ του 
θετού υιού τών Κυθήρων και τοις πάσιν αγαπητού κ. Γεωρ. Μάν-
δρα. Ό άοίδιμος άπήλαυε πολλής έκτιμήσεω; έν 'Αθήναις ¿ν αί; 
έπί μακρόν εδρασε. Κατέλ'.πε μνήμην άγαΟν,ν, πολλήν πεοιουσίαν, 
υίόν άντάςιον τών άρετών του και γαμβρούς κατέχοντας έπιζηλους 
θέσεις έν τή Κοινοινία. . 

I I . «Ι»ατσ£αις. Έ ν Ναυπλίω έςεμετρησε το ζ·/\ν έν τή άκμή 
τής ήλικίας του, ό τηλεγραφητής II . Φατσέας, γόνος τή; εκεί 
αποκατεστημένης έγκριτου Κυθηραϊκής οικογενείας Φατσέα. Ό 
άτυχης νέο; ήτο άνοικτόκαρδος και αγαθό; ήγαπατο δε γενικώς 
ύπό τών Ναυπλιέων. 

Ι 4 ω ν σ τ . ϋ ρ ν τ ο λ έ ω ν . Έν Αθήναι; άπεβίωσεν ό Νομι-
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κός Σύμβουλος Κ. Κοντολέων, δικαστής Υδίκαιος /.Ά ευθύς, δη-
μιούργημα δε της ίδίας του 
Ικανότητος. 

' Ι ω ά ν ν α ς Χ . ' Λ λ · 
ιινά**}ς .Τόν Μάρτιον του 

1910 άπεβίωσεν εν'Αθήναις ό 
Ιωάννης Σ. Άλβανάκης.Ύ-
πηρετήσας επί δεκαετίαν ο>ς 
επιμελητής των Άρχαιο-ή-
των έν II . Κορίνθω μετά ζή-
λου, συνέγραψε περί αύτών 
τινά μείναντα άνε'κδοτα. Έ -
τιματο ύπό τής υπηρεσίας 
και υπό του Διευθυντού τής 
Αμερικανικές 'Αρχαιολογι-
κής Σχολής κ. Hill, διά την 
ευθύτητα και την ικανότητα 
του. Δυστυχώς επαθεν ές έ-
λωδών πυοετοιν των όποίοιν 
έγενετο Ου,υ.α εί: την άκμήν 
πης ηλικίας του. 

Ποτ.ν· Λ ί ι χ ν ^ φ ο ^ ά ν ι ^ ς . Έν Κυθήροις άπέβαλε προώρως 
το ν χουν, ό πρεσβύτερος της ΙΙατριαρχικής Οικογενείας Νικηφορά-
κη, ΙΙαναγιώτης. Ό μεταστάς επί μακρά ε τη εμπορευόμενος έκε-
κτητο μεγάλην περιουσίαν και ύπόληψιν έν τ·7) Νήσω άπαστ,, διά 
τήν αγαθότητα και τάς λοιπά: άρετάς του. 

Λ ϊ £ * ό λ . Ποοώρως και έν τή άκμή της δράσεως 
που απήλθε του κοσμου τούτου ό μηχανικός Ν. Σαγιάνος, κηδευ-
Οείς ύπό της ΙΙειραΐκης κοινωνίας, ής ήτο έ π ί λ ε κ τ ο ν μέλος έν κλη-
θεί λύπν). Ό Σαγιάνο; έσπούδασε μηχανικός έν 'Αγγλία οπού και 
•ένυμφεύθη, έςήσκησε δε το έπάγγελμα του εύδοκίμως και εύρέως έν 
Ελλάδι , όπου άπό ετών άποκατέστη. Καταλείπει υιούς κλη:ονο-
μούς τής πατρικής αρετής και άξιας. 

Ά ν τ . I I . · ί .αλούτ«5Ί^ς. ΙΙλήρης ημερών λκι πολλών 
•αρετών άπεβίωσεν έν Κυθήροις ό κτηματίας και έμπορος Άντ . II. 
Καλούτσης, εύτυχήσας νά Γδη καλώς αποκατεστημένα τα τέκνα του. 

Α θ α ν ά σ ι ο ς Αρχαίος έμπορο; τής χώρα: 
και καλός οίκονενειάδγης ό ΆΟ. Κα;αντ^ά; απήλθε τοϋ κώϊ»/.ο·ι 

Ιωάννης Σ. Άλβανάκης 
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του του αποκομιδών 
λιτών του. 

την ύπόληψιν και την άγάπην τών συαπο-

Ί ω ά ν ν η ς H i . l i o t -
Χρηστό; και καλο-

κάγαθο; Κυθήριος, ó Ί ω . Κα-
ρύδης, άπεβίωσεν έν 'Αθήναι;. 
Ό Μακαρίτη; ήγαπατο και 
ετιματο γενικώ; ύ~ό τών ννω-
ρισαντων αυτόν οι α τν,ν είλΐ-
κρινειαν και ευθύτητα τού χα-
ρακτήρό; του και τα; άλλα; 
του υυχικάς άρετάς, έν αί; υ-
περείχε το φιλεύσπλαγχνον 
αυτού και φιλελεήμον. Κατα-
λείπει υίου; κληρονόμους τών 
πατρικών αρετών τού; κ. κ. 
Μη να ν και 'Εμμανουήλ, επι-
ζήλους κατέχοντα; θέσει;. 

Ι . Ι ί ΐ ^ ύ Γ ^ ς . 
Τον Ίωάννην Καύύδην ήκολού-

Οησε δυστυχώς εί; τον τάφον ó νεώτερο; τών υιών αυτού Γεώργιο; 
μόλι; ΙΤετής, τελειόφοιτος τοϋ Γυμνασίου, σεμνός έ'ρηβο:,το εύελ-
πι, τού οποίου μέλλον άπέκοψε <ρεύ ! [¿άσκανος ειμαρμένη. 

I I . ' Λ ρ ώ ν ν ^ ς . Εις την άκμήν της νεότητός του κατεβλήθη 
ύπό απαίσια; νόσου, ó εύπαίδευτος δημοδ.δασκαλος 11· Άρώνης. 
Ό άτυ/ής νέο; έχρημάτισεν έπί πολύ διδάσκαλος έν Κυθήροις κα-
τόπιν δε διευθυντής τών ύποδιδασκαλεκυν Λαγκαδιών και Κ υ θ ή ρ ω ν , 
Έσχάτω; διηύθυνε την έν Καΐρω 'Ελληνικήν Άστικήν Σ χ ο λ ή ν 
μετα πολλ/,ς ίχανότητο;, όπου δέ και άν ύπηρέτησεν έςετιμήθη ώ; 
άνθ:ωπος τού καθήκοντος και κατελιπεν ευχάριστους αναμνήσεις. 

1 Ι α ν ά ( > ε τ ο ς . Μετά μακράν νόσον άνεπαύθη 
έν Κυρίω, ó εν ΙΙειραιεί έμπορος Δημ. Πανάρετος. Ούτος έχαιρε 
την ύπόληψιν τού έμπορικού κόσμου και τών συμπατριωτών μας 
έν γίνει, οϊτινες ανέδειξαν αυτόν Γεν. Γραμματέα της «Κυθηραΐ-
κής Άδελ 'ρότητο; . Ί2ς τοιούτος ó Ιΐανάρετος εΐργασθη ύπεραν-
θρώπως και πολλά; τώ Σωματείω παρέσχεν έκδουλεύσει; συντελε-
σα; ίδίο>ς εί; την οίκο νου. ι κ ην αυτού επίρρωσιν. 

'Ιωάννης Μ. Καρύδης 
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Γ ε ώ ρ γ ι ο ς Ι Ι λ α ν τ ^ ς . Εις τήν άκμτ,ν τής ηλικίας και δρά-
σεώς του άννοπάγη υπό καοδιακοΰ νοσήματος ύ<ρ' ού προ πολλού 
επασχεν, ό έν Καρβουνάδες κτημα-
τίας Γεώργιος Βλαντής ή Χιώτης. 
Ό θάνατος του ύπήρςεν αληθές αδί-
κημα δια τον Τόπον, διότι ό μακα-
ρίτης ήτο άνθρωπος τής προόδου και 
εφλεγετο υπό τής επιθυμίας νά φαννί 
χρήσιμο; εις αυτόν. Ή διά τής πρωτο-
βουλίας του ί'δρυσις τού« Λαϊκού Συλ-
λόγου», όστις σκοπόν έχει την προα-
γωγή ν Ιδίως τής Γεωργίας άπέδειςε 
τοϋτο. Τό έργον και μόνον αυτό 
τού τοσούτον προοίρως ά'ρ' ήμών με-
ταστάντος Γ . Βλαντή, γώ εδωκε δι-
καιώματα έπί τής ευγνωμοσύνης 
των συγχωριανών τ ο υ , ήτις βεβαίως παοακοΛου^ει ττ,ν μνημην 
αυτού. 

Ί ω . • ίοστ ι τοο ίνος . Κατά τ ή ν τελευταίκν προς άλωσιν 
των Ιωαννίνων έπίθεσιν ένδοςον εύρεν θάνατον ό λοχίας Ιωάννης 
Βοστιτσάνος ήρωϊκώς μαχόμενος. Ο άτυχης νεος έλαβε μέρος εις 
άπάσας τάς μάχας τής Μακεδονίας και Ηπείρου διακριθείς διά 
το θάρρος και τήν αύταπάρνησίν του, προήχθη όέ εις λοχίαν έπ' 
άνδραγαθία και καρτερία. 'Αλλά και ο του άν ύπηρετησεν ώς δη-
μοδιδάσκαλος κατέλιπεν άγαθ»ς αναμνήσεις διά τε την ικανότη-
τα αυτού και τάς πολλάς άρετάς. 

Χ α ρ έ λ κ ο ς Α ε . λ » κ ο 6 £ α . ς . 'Αρχαίος και ίκανώτατος υπάλ-
ληλος τής Εθνικής Τραπιζης πολίτης δε άγαθός και χρηστός οικο-
γενειάρχης ό Χαρίλαος Δελακοβίας, άπεβίωσεν αιφνιδίως έν 'Αθή-
ναις πέσουν θύμα τής ευαίσθητου φιλοπατρία: του. Ό Δελακοβίας 
ύπηρετήσας έν θεσσαλονίκη, τοσούτον συνεκινήθη έπί τνΐ αγγελία 
τής καταλήψεως αυτής υπό τού Έλλην. Στρατού, ώστε παραχρή-
μα έπεσε νεκρός έκ τής χαράς παθών εκ συγκοπής. 

Λ - ά ζ - ϊ ^ ο ς «I»<*'τσε*ς. Εις το άνθος τής νεότητός του και 
έν τώ μέσω τών επιστημονικών του σπουδών άνηρπάγη υπό απαί-
σιας νόσου, χρηστός νέος ό Λαζαρος Ψατσέας, φοιτηττς τής Νομι-
κής, τής γνωστής δέ πατριαρχικής οικογενείας τών Ψατσάδικων. 

' Ι ω ά ν ν α ς ϊ%1εγ3.λ*»κι>νόι.».ος. ΙΙικρόν ποτήριον έτότισ: 

Γεώργιος Βλαντής 
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τον δήμαρχον Ποταμίων κ. Μ. Μεγαλοκονόμον ό οίο: αυτου 

Ίιυάννης : Μεταβάς ει; Ά γ . Ιίελαγίαν ττρός ύποδοχτ.ν του 
ταζειδίου επανερχομένου Ιΐατρό: του έπνίγν, εκ παιδικής άπροβι" 
ξίας. Ό άτυχης παις είχε μόλις αποφοιτήσει του ""·λλ. Σχολείο-' 
ήτο όέ ευφυέστατο; και σεμνότατο;. 

Ά ν α ο ί α σε α. IIροβελεγγίου. Πλήρης ήμερων ά«'/^* 
προ; Κύριον ή Αναστασία Ιΐροβελεγγιου, μήτηρ του κ. Γ . 
λεγγίου Διευθυντού Χοροδιδασκαλείου και 'Αριστοτέλους ΙΙροβελεγ* 
γιου, Γραμματέως τού κ. Γεν. Διευθυντού τών Τ α χ . και Τηλεγρα' 
φων.Ή έκλιπούσα γυνή άγαθο^τάτη την ψυ/ήν, εζησεν έν 
νικαϊ; άρεταίς, άνέθρεψε δε τά τέκνα αύτ7,ς με τά νάματα τήί 
γενείας τής ψυχής της και κζί της καλωσύνη; αύτη; εύτυχή<>α0£Ζ 

νά τά ΐδ·/) καλώ; αποκατεστημένα. 

3 Ρ ΐ ι Ε Η Τ Ι 0 Β Α ί ^ 
έν Πόρτ—^αίτ 

Τό θαυμάσιον τοΰτο Ζυθοπωλεΐον τών κ. κ. Ψαρδούλη 
Κυπριάδη, κατέστη τό μοναδικόν κέντρον αναψυχής δια τό Γίορ^ 
Σαΐτ τής Αιγύπτου. Έ ν αύτώ ευρίσκονται έν αφθονία πάντα 
εις τοιούτον Κατάστημα χρήσιμα και οι ονομαστοί ζΰι>ος 
κόσμου Ρί^ετ. υ^ι ι ε ί ΐ , ΛοΗκαηΐΉηβ κ.τ.λ. Οΰτως ώστε ο ύ δ ό λ ω ζ 

διαφέρει από τά έν Ευρώπη μεγάλα και παρόμοια κέντρα. 
Οί κ. κ. Πελάται αύτοΰ εύρίσκουσιν αληθή άναψυχήν και τε-

λείαν ύπηρεσίαν. 

Τ Ο £ Π Τ Α Ν Η Σ Ι Α & Ο Ν Ν / Α Ε ρ Ο Λ Ο Γ ί Ο Ν 

Συνιστώμεν θερμώς εις τους απανταχού Κυθηρίους τό υΑ° 
του κ. Γ. Πηλίκα έκδιδόμενον «Έπτανησιακόν Ήμερολόγιον»· 
Ό κ. ΙΙήλικας δεν φείδεται κόπων και δαπανών, τό δέ Ήμερολο-
γιόν του κατέλαβε πρωτίστην θέσιν μεταξύ τών πολλών τοιούτων. 
'Ιδιαιτέρως ενδιαφέρει τους Κυθηρίους, διότι ή ύλη του είναι 
κατά τό πλείστον «Επτανησιακή» και επομένως και Κυθηραϊχή· 



ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Σ. ΑΛΒΑΝΑΚΗ 

ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Παρά τοΰ κ. Διον. Σ . Άλβανάκη συνεγράφησαν πλείστα 
συγγράμματα ποικίλης ΰλης, ήτοι : 

1—32. Ίοτορίαι διαφόρων Ί. Μονών (τή έπισήμφ εντολή 
της Ί . Συνόδου και της Κυβερνήσεως). 

3 3 — 3(3. 'Ερμηνείαι εις διάφορα βιβλία των Ί . Γραφών. 
37. 'Ιστορία τών 'Αρχιερέων 'Αθηνών. 'Αθήναι. 1907. 
38. Όμοια τών Οΐκουμ. Πατριαρχών. 
39. «Γη Αγία», ιστορία και περιγραφή τών 'Αγίων Τόπων. 
40. 'Ιστορία τοΰ τυράννου Χασσεχή. 
41. 'Ιστορία τών Θεσσαλικών καΐ Μακεδονικών Επαναστά-

σεων 1854—1878. 
42. «Πολεμικά Απομνημονεύματα» 1898. 
43. ΙΙολεμικαι Σελίδες 1899. 
44. Οί 'Ολυμπιακοί 'Αγώνες μελέτη 190(3. 
45.Λ«$υθηραϊκή Έπετηρις» 1909 

• Και άλλα τινά διαφόρου ΰλης. 

Τ I Μ 7 * Τ I : 

Δια την Ε λ λ ά δ α Αρ. 1.50 
Δια τό Έξωτερικόν . . . . Φρ. χρ. 2 .50 


