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ο'ι άρχηγοί τών χουν τήν ύιαβεβαίωσιν ότι Θά
ση, είτε άποδεχομέ^η την προ Υπουργεία Προνοίας καί Οικο- 'ίδρυμα είς οιονδήποτε, διότι
Τήν 5ην άπογευματινήν της γραφημάτων ¡καί συλλυπητηρί- Κασιμάτης,
τασιν, είτε απορρίπτουσα αυ- νομικών τό ύπ' άριθ. 94)1-3-57 ε'γ τό πρακτικον τής συστάσεως 22ας Φεβρουαρίου . άπεδίωσεν ων ¿πιστόλων έστέλλοντο πρός •κομμάτων κ.,κ. Σοφοκλής Βε- κρατήσουν τό όνομά σου άθάτήν, εϊτε άντιπροτείνουσα κά- γραφον ήμών καί έπανήλθομεν διά αύτής, ύπογραφέν παρά τοΰ ά- είς 'Αθήνας εις τήν έπί της ό- τόν καθηγητήν κ. Παναγιώτην νιζέλος καί Κωνστ. Τσαλδάρης νατον, ύπόδειγμα
πρός μίμη
τι άλλο, τό όποιον, κατά την τοϋ ύπ' άριθ. 330)17-8-57 δμοιον ειμνήστου Νικολάου Τριφύλλη δοϋ 3ης
Φωτεινόν άπό τούς άρχηγούο ό ύφυπουργός κ. Δ. 'Αλιπράν- σιν διά τάς έπερχο-μένας Κυθη
Σεπτεμβρίου
οίκίάν
γνώμην των μελών της, νά εϊ πρός τό 'Τπουργείον Οικονομικών, καί τεΰ Μιχαήλ Σιμιτέκολου, του ό Ακαδημαϊκός Γεώργιος τών πολιτικών
κομμάτων, <*>- της, ή ύπουργός κ. Λίνα Τσαλ- ρα'κάς γενεάς.
'Τ- την 8ην Νοεμβρίου 1951, γράναι περισσότερον ώφέλιμον διά κοινοποιηθέντος καί είς τό
πουργούς καί βουλευτάς. Συλ- δάρη καί άλλοι.
Αιωνία σου ή Μνήμη, — άθ
.
Φωτεινός.
'Από
της
πρώτης
τά Κύθηρα. 'Αντί άπαντήσεως, πουργείον Πρ. καί 'Τγιεινης, καί φει:
Επικήδειους λόγους (¿ξεφώ- λησμόνητε μεγάλε Συμπατριώ
λυπητήριον έπιστολήν άπίέστρκήιμέΐρας
της
άσθενείΐας
του,
ήέξητοϋμεν,
δπο>ς
ή
Έρανική
Επικαί ύπό τηνΓ πίεσιν μελών τί« Ή συγκροτηθείσα κατά τ ά τις διήρκεσε περί τόν £να μή- λεν έπίσης ή Α.ιΜ. ό Βασιλεύς. νησαν ό πρόεδρος ι ή ς 'Ακα- τα, Γεώργιε ©. Φωτεινέ».
νων τής 'Επιτροπής Διαθήκης, τροπή οίκοδομηθέντος τοϋ κτιρίου
Ή κηδεία έγένετο τήν 25ην δημίας κ. Κοσμετάτος, ό κοάνωτέρω
έπιτροπη θά μεριμνή- να, έμεναν παρά τήν έπ ι θ,ακάΣΗΜΕΙΩΜΑ
τά όποια έ^ήτησαν όπως ή Ε - τοϋ Νοσκομείου μεταβίβαση είς τό
Φεβρουαρίου
έκ τοΰ ίεροΟ να- σμή(τωρ της 'Ιατρικής Σχολής Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Ν
τιο
ν
κλίνην
του
Ιάγρυπνοι
οι
Νοσοκομείον» πρός ση έν καταλλήλω χρόνω διά
πιτροπή αύτη συνέλθη καί ά- «Τριφύλλειον
του
Πανεπιστημίου
κ.
Σκλαού
τής
Μητροπόλεως
χοροστασυγγενείς
του
καί
ιδιαιτέρως
Ό άλησμόνητος συμπατριώποφασ-ίση και Ιδώση άπάντησιν έκπλήρωσιν τοΰ προορισμοΰ του ώς τόν καθορισμό'ν του τρόπου τής ό άνεψιός του καθηγητής τοΟ τοΰντος τοΰ Μ. 'Αρχιεπισκόπου βοΰνος ό καθηγητής τής χειδιοικήσεως του νοσοκομείου,
της Γεώργιος Θεοδώρου Φωτειπρος τό Άδελφάτον, ό ,Σεοα- καί τό κτίριον «Συντριβάνι».
ρουργικής
ικ.
Χρηστέας,
ό
πρό'Αθηνών
κ.κ.
θεοκλήτου.
ΚαΠανεπιστημίου 'κ. Παν. Φωτεισμιώτατος Μητροπολίτης ΚυΚατά τήν Διαθήκην τοϋ άειμνή- μετά τήν €ναρξιν της λειτουρ- νός παρέχοντες πρός αΐύτόν κά τά τόν ένταφιασμόν παρέστη εδρος της έψορείας τοΰ Νοσο- νός έγεννήθη είς τόν Μ,υλοπόταμον τ ό 1876. Έ κ ε Ϊ έΐτεράτωθήρων κ, Μελέτιος έκοινοποί- στου Τριφύλλη τό άκίνητον «Συν- γίας αύτοΰ».
κ>αί έτέλεσεν τρισάγιον ό δια- κομείου Συγγροΰ κ. Άλεβιζα;- σεν τό Δημοτικόν σχολείον καί
θε ιάνθρωπίνην (δοήθειαν·
ησεν προς τούς κατοίκους τής τριβάνι» θά περιήρχετο κατά τήν
Καί τό 'δωρητήρι©ν συμδόλαι
Ε|ύθύς ώς έπηλθεν τό μοι- κεκριμένος συμπατριώτης Μη- τος καί ό πρόεδρος τής Κυθη- έν συνεχεία τό Ελληνικός, μεθ'
νήαιου τήν άκόλουθον ύπ' άριθ. ήμέραν τοϋ θανάτου του είς τό ον τοΰ κτήματος Συχπριδάντ,
ραΐον, ύ κ. Παναγιώτης Φωτει- ΓροπολΟτης ιθήρας κ.κ. Γαβρι- ράίκής Ά(δελφότητος Πειραιώς δ μετέβη είς Σμύρνη ν δπου ό
157 έγκύκλιον αύτοΰ, τής όποί «Τριφύλλειον Νοσοκομείον» μετά ύπογραφέν παρα τοΰ άειμνήήλ. Είς τόν νεκρόν άπεδόθησαν —'Αθηνών κ. Θεόδωρος I. Ά ρ πατήρ του εΐχεν άνθσύσας έπιας τό περιεχόμενον κρίνεται τής ύπολοίπσυ περιουσίας τοΰ άει- στου Νικολάου Τριφύλλη, τήν νός παρά τάς άντιρρήσεις της μεγάλαι τιμαί λ ό γ ω τών έξαϋ- χοντούλης, ειπών τ ά έξης:
Ακαδημίας
άπέρριψεν
κάθε
χειρήρεις. Είς Σμύρνη ν ένεγρά
ώς καταπληκτικό ν είς άνακρι- μνήστου Διαθέτου. Κατά παράδο- 15ην Μαρτίου 1954, γράφει:
πράτασιν μεταφοράς του νε- ρετικών ύπηρεσιών τάς .όποιας «Μεγάλε Συμπατριώτα,
φη είς τήν περίφημον Εύαγγεβείας:
ξον σκέψιν υπεισήλθε καί·»διέσπα«"ΙΎΚΧ ή δωρεοδόχος. Έρανι- κρού εις νεκροπομπεΐον, άλλά προσέφερεν ό Γεώργιος Φωτειλικήν Σχολήν καί περατώσας
σε
τήν
περιουσίαν
τούτου,
έπιτυχοΰ
Ε Γ Κ Τ Κ Λ Ι Ο Σ 157η
" Α ν τά ανώτατα πνευματι- αύτήν μέ. τόν βαθμόν άριστα έκή 'Επιτροπή
υποκαταστήση άπεναντίας Ιάκολουθών πιστώς νός είς τήν 'Κοινωνίάν καί τήν
Ά(?ιΘ. Πρωτ. 61. Θέμα: Ή θέσις σα τήν είς αύτήν έν ζωή δωρεάν είς έαυτήν έν καιρίω καί κατά
κά 'Ιδρύματα τής Χώρας ϋψω πανήλθεν είς Ε λ λ ά δ α καί ένεΈπιστήμην.
τά
έθιμα
της
'ιδιαιτέρας
μας
τοϋ άκινήτου «Συντριβάνι». Δέν έ- τάς νομίμους διατυπώσεις "Ιτοΐ5 Τριφυλλείου Νοσοκομείου.
Τά (άνώτατα
πνευματικά Ι- σαν μ&φατ ιον τήν σήμα ία ν γράφη είς την Ι α τ ρ ι κ ή ν Σχοπατρίδος, έξέθεσεν
αυτόν εις
Τέκνα μου έν Κυρίφ αγαπητά, πρόκειτο περί προσθήκης νέων πε- δρυμα Νοσοκομείου έδρευον προσκύνημα εις την μεγάλη ν δρύματα τής Χώρας ύψωσαν με των άπό προχθές, ά\η σέ θρηνή λήν τού Πανεπιστημίου
'Αθη«Συγκεκριμένως, ol συγκρο- Χάρις νμΐν και Ειρήνη παρά Θε- ριουσιακών στοιχείων είς τό "Ι- §ν 'Αθήναις ώς αυτοτελές ύποαϊθουοαν τοΟ μεγάρου Φωτει- σ ισΐίσυς τάς ση μαίας των καί έ- ό Ακαδημαϊκός κιαί Πανεπι νών. Τό 1898, δηλαδή είς ήλιδρυμα τοΰ Νοσοκομείου, παρ' έκ- Κείμενον δικαιωμάτων
τούντες τό ήμέτερον "Ιδρυμα οϋ.
καί ύ- νού, μερυμνήσας δι3ο τήν δέου- ξέδωκ<χν συλλυπητήρια
ψηφίκίαν 22 έτών, άνηγορεύθη άριΦρονοΰμεν δτι θα πρέπει, συ>
Ό
αείμνηστος, μέγας της τος δημιουργίας μιας καταστάσε- ποχρεώσεων, δηλαδή ώς αυτο- σ,αν ταρίχευαιν.
σματα.
Είς
τήν
κηδείαν
παοέστοΰχος
διδάκτωρ της Ιατρινερχόμενοι είς κοινήν σύσκεψιν νήσου των Κυθήρων ευεργέτης ως δυσαρέστου, άποσκοπούσης ού- τελές νομυκόν πρόσωπον ίδιωκής. Έ ν συνεχεία μετέβη δι'
Τό σκληρόν ώγγελμα τοΟ θα στησαν αί Σύγκλητοι τοΰ Παol άπαρτίζοντες τ ά δύο νομικά Νικόλαος 'Ιωάννου Τρίφυλλης, χί είς τήν έξυπηρέτησιν τοΰ Νοσο- τικοΟ δικαίου καί ίνα ιόλόκληεύρυτέρας σπουδάς είς Ευρώνάτου μετεδόθη άμέσως διά του νεπιστημίου καί της 'Ακαδημίπρόσωπα ή μίέλη τινά έκατέρω- κατέλιπε
κληρονόμον του μο- κομείου. Οίκειοϋται δέ ώς ίδιοκτη- ρον τό άνωτέρω δωρουμενον άπην καί παρέμεινεν έπί μίαν τεας ικαί κατέθεσαν βαρύτιμους
θεν άρμοδίως έξουσιοδοτημένα ναδικόν έπί πάσης της πε- σίαν τής Έρανικής 'Επιτροπής καί κδνητον κτήιμα μετά τών συστα- Ραδιοφωνικού Σταθμού 'Αθητραετίαν, παρακολουθήσας τάς
/ττεφάνους. Στεφάνους έιίίσης
προς τούτο νά μελετήσουν την ριουσίας τό «ΤρΜρυλλειον Νοσο- αύτό τό κτίριον τοΰ Νοσοκομείου, τικών 'μερών καί παραρτημά- νών καθ' δσον ό ¡μεταστάς ή το
νεωτέρας έξελίξεις τής Ι α τ ρ ι ίκατέθεσαν
τά
Κυθηραϊκά
Σ
ω
έξέχον
μέλος
της
άθηναϊ,κής
δπερ
ίδρύθη
διά
χρημάτων
όλων
δημιουργίαν καΐ σύστασιν ένός κομείο ν». «Εγκαθιστώ»,
γράφει
των του καί υπό πάντας τούς
κής είς τ ά Πανεπιστήμια Πακαί μόνον νομικού -προσώπου εις τήν διαθήκην του, συνταχθεϊ- τών άπανταχοϋ Κυθηρίων. Τό κτί- έν τ ω παρόντι άναψερομένους ¡κοινωνίας. Άίμέσως πολυάριθ- ματεία 'Αθηνών καί Πειραιώς,
ρισίων, Βερολίνου καί Βιέννης,
ισχυρού και άκλονητου, νομι- σαν έν ετει 1948 «κληρονόμον μου ριον τοΰ Νοσοκομείου άνήκει είς δ ρους ή τρίέπους, τάιζη, άφ ιερώ μοι φίλοι τής οικογενείας Φω- ή οικογένεια τοΰ μεταστάντος,
είδυκευθείς περισσότερον
είς
Νοσοκομείου
τεινού, μεταξύ τών όποιων καί ή 'Εφορεία τοΰ
κώς πλήρως κατωχυρωμένου, τό Νοσοκομείον, δπερ θέλει ίδρυ- τά Κύθηρα, είς ο άνήκει καί τό έκ
ση καί μεταβιδάση είς τό συ- άναρίθμητοι
τΛν κλάδον τών μεταδοτικών
Κυθήριοι, έσπευ- Συγγροΰ καί πολυΙάριθμοι φίείς τό όποιον νά άπορροφηθώ- θή καΓ λειτουργήση, ώς κατωτέρω τής Διαθήκης όριζόμενον πρός άνοσημάτων. Έπανελθών ιέξ Ευσταθηοόμενον
τοΟτο
ίδρυμα δον νά υποβάλουν τ ά ουλ- λοι τοΰ άλησμονήίτου συμπατριοι τά υφιστάμενα δύο καΐ νά με ορίζεται, εις τήν ίδιαιτέραν μου πα- νέγερσιν Νοσοκομείον, δπου όρθώς
ρώπης τ ό 1901 κατέλαβεν τήν
πρός έιξυπηρέτησιν του άνωτέ- λυπητήριά των καί νά (άποχαι- ώτοο.
καί
σαφώς
ό
Διαθέτης
ώρισε
καί
ταβιβασθώσι τ ά
δικαιώματα τρίδα Κύθηρα.
Είς τό "Ιδρυμα
θέσιν έπιμελητοΰ έν τη ειδική
ρω
ύπ'
άριθ.
πρώτου
(1ου)
ώΒίς
τήν
κηδείαν
παρέστη
ρετήσουν
τόν
άνδρα,
ό
όποιος
τήν
εδραν
καί
όπόθεν
έλαβε
καί
και αί υποχρεώσεις τούτων και τοϋτο, δπερ θά φέρη τήν έπωνυΠανεπιστημιακή κλινική καί τα
ρισμένου κοινωφελούς σκοπού τόσον έτίμησεν την Έλληνικήν πλήθος κόσμου μεταξύ τοΰ όαύτοΰ
τήν κατοχήν ικαί κυριότητα μίαν «Τριφύλλειον Νοσοκομείον» τήν» Διοίκησιν
ΔιοΜ^ν amm.
δ έ τ,ροσδ,ορίζετα. St! ή
1910 έξελέγη παμψηφεί τακτι'ιΕπιστή'μην καί τόσον εύηργέ ποιου καί έκατοντάδες Κυθήτοΰ όποδου νά περιέλθωσιν αί έπιθυμω καί όρίΐζω νά περιέλΟη όικός καθηγητής διά τ ά δερματιτησεν τήν Έλληνικήν κοινωνί- ριοι. Μεταξύ τών άλλων παρέπεριουοίαι άμφοτέρων.
λόκληρος ή κατά τήν ήμέραν του χο,υσα έπιδιώξιεις, πρ<κτέφ\>γεν είς
κά καί μεταδοτικά νοσήματα,
πή
εσται
•
άποκλειστικώς
άρμοαν.
Έπίσης
έΐκατοντάδες
τηλεστησαν
ό
ύπουργός
κ.
Γρηγόρης
θανάτου μου εύρεθησομένη περιου- τό Έφετεϊον άπο 20 'Ιουλίου 1955
ώ ς καί καθηγητής τής όδοντιδία ώς πρός τήν δοατύπωσιν
"Οθεν θέτοντες τά άνωτέρω σία μου έξ οιωνδήποτε στοιχείων
καί έξήτησεν, ίνα έπετύγχανε τήν τών δρων τής Ιδρυτικής πράατρικής σχολής. Έ ξ ε λ έ γ η τρις
ύπ' δψιν Υμών, Σεβασμιώτατε καί άν άποτελήται αυτή, ύπό τόν
ένοποίησιν τής δλην περιουσίας ξεως καί τοΰ ΌργανισμΦυ τοΰ M l j T Ï Ï A Ï Ï P ^
κοσμήτωρ της Ι α τ ρ ι κ ή ς Σχοκαι πάντων των άξιοτίμων Με- δρον νά έκτελεσθοϋν τά αμέσως
τοϋ έκ τής Διαθήκης «Τριφυλλείου συσταθησομέίνου Ιδρύματος ¡No
λής καί τό 1936 έξελέγη άντιλών του Συμβουλίου του Ί δ ρ ύ κατωτέρω όριζόμενα κληροδοτήμαΝοσοκομείου» είς τό υπό σύστασιν ϋσκομείου, είς τό όποιον θά δύπρύτανις τοΰ
Πανεπιστημίου.
ματος της Διαθήκης Νικολάου τα... "Απασα ή υπόλοιπος περιουέν 'Αθήναις εχον εδραν του "Ιδρυ ναται νά περιίέλθη καί μεταβιΈ ν συνεχεία έξελέγη Πρύτανις
Τριφύλλη fy Καβάκου, θερμώς σία μου θά περιέρχηται είς
τό μα «Τρυφύλλειον Νοσοκομείον Κ,υ
τοΰ Πανεπιστημίου
έπί τρεΐς
βασθή καί πάσα άλλη περιουπαρακαλουμεν δπως, άφοΰ συσ «Τριφύλλειον Νοσοκομείον», δπερ
θήρων», αρα άνατροπήν τής Δια- σία όθενδήποτε
περιόδους μέχρι τοΰ 1940 δτε
προερχομένη,
κεφθήτε καΐ άποφασίσητε έπ* εγκαθιστώ κληρονόμον μου. Τό
θήκης καί τοΰ υπό ταύτης έγκα- πρός έξυπηρέτησιν τοΰ καθοριέγένετο όμότιμος
καθηγητής,
αύτών, εύαρεστηθήτε και γνωρί «Τριφύλλειον Νοσοκομιεϊον» θά διοι
Ελάχιστοι, άσφ,αλώς, Κυθή- στικών είς κεχρωσμένα τρόφιθιδρυομένου 'Ιδρύματος ύπό τήν έ ζομένου 'ώς άνω σκοποΰ».
καταληφθείς άπό τό δριον ήλι
μα». 1 Απεστάλη έν έτει 1951
^ τ ε ήμΐν τάς έπί του προκειμέ κήται ύπό Συμβουλίου άποτελουριοι
θά
γνωρίζουν
δτι
ό
ανωτέπωνυμίαν «Τριφύλλειον
Νοσοκοκδας. Τό 1954 ό καθηγητής Γ.
είς Ήνωμένας Πολιτείας Β. Ά
νου Υμετέρας άπόψεις».
αένου άπό τόν έκάστοτε Μητροπο- μείον». Τό Έφετεϊον, ώς ήτο έπόΔηλαδή έάν ή Έρανική Ε - ρω συμπατριώτης μας, ιό όποι- μερικής παρά τοΰ Ελληνικού Ό Γεώργιος θ . Φωτεινός μέ Φωτεινός έξελέγη τακτικόν μέος
προσφάτως
καί
πραώρως,
τήν.
στολήν
τοΰ
Πρυτάνεως
τοΰ
λίτην Κυθήρων ώς ΙΙρύεδρον καί μενον, έδικαίωσε τό καθεστώς τής πιτροπή ήβελε σάς παραδώση
λος τής 'Ακαδημίας, τίτλον τόν
Τό ¿ν λόγω έγγραφον έστάΚράτους δι' είδικάς έπιστημο¡Πανεπιστημίου.
το Νοσοκομείον, θά έπραττε είς τήν άκμήν τής ήλικίας του, νικάς μελέτας δι' §ν έτος. ΑΓι
λΠ εις την Έπιτ,ροπην Διαθή- τούτου κωλυομένου άπό τόν έκτε- Διαθήκης, δπερ εύσυνειδήτως συμπε
όποιον ούδείς
Κυθήριος Απέάπεβίωσεν
έν
Πειραιεΐ,
ύπήρκτησε μέχρι σήμερον.
κης Τριφύλλη την 17ην Σεπτεμ λοΰντα χρέη 'Επισκοπικού 'Επιτρό- ριφερόμενος ύπερήσπισεν δ εκτε- πράξιν διαδλητήν, ιιύχί σύμφω- ξεν, άληθώς, μία μεγάλη προ- πρός τήν Ά κάδη μίαν 'Αθηνών
που,
άπό
τούς
έκάστοτε
Προέδρους
στημιακός
κόσμος
τού
όποιου
λεστής
τής
Διαθήκης
κ.
Πάνος
Πανον
μέ
τάς
γρ>τπτάς
έ\Τολάς
©Ρ«ου 1957, και τό πλήρες κεί'Υπάλληλος τοΰ Νικολάου Τριφύλλη, τοΰ Οωπικότης, τιμήσαισα τήν Πα- Ανακοινώσεις του είσίν αί έ- υπήρξες μέλος έπιφανές, μέ ά
ι Κιατά τήν μακράν σταδιοδρομενων αύτοΰ έιδημοσιεύθη είς τών Κοινοτήτων Κυθήρων καί Πο- νάρετος, 'Ανώτερος
παρατηρή- κόμη μεγολυτέραν θλίψιν έιδέ
ταμού,
άπό
τόν
έκάστοτε
ΙΙρόεέν^ τφ 'Τπουργείφ Εργασίας, δν Μιχι»ήλ Σιμιτέκολου καί τών τρΡδα μας: ό ^Ιωάννης Τεωργ. ξής: «Άναλυτικαί
™ ύπ' άριθ. 206 της 31-12-57 φύλ
μίιαν του ό Γεώργιος Φωτεινός
σεις
διά
τήν
έξέτασιν
καί
τόν
Μεγαλοοικονόμου,
'Διευθυντής
δρον τού ΊατρικοΟ Συλλόγου Κυ- καί σννεχάρήμεν άπό καρδίας δια έρχνοδοτών* τών έκπροσωπουχθη τό σκληιρόν άγγελμα τ«ΰ «άνεδείχθη κορυφαίος
λον της έφημερίδος μας.
Επιστήθηριων... καί άπό τόν έκάστοτε Δι- τήν ευσυνείδητο ν ύπεράσπισιν τοΰ μένων άπό τόν κ. Μιχαήλ τοΰ Γενυκοΰ Χημείου τοΰ Κρά- έλεγχον της κρέμας» (1927), θ*νάτοω σου ή Κοινωνία τής
μων είς τόν κλάδον του. καί εί«Τό
βάμμα
Ιωδίου,
αί
άλλοιω'Από τ η ν Επιτροπή ν της Δι ευθυντήν τοϋ 'Τπ) ματος τής 'Εθνι- 'Ιδρύματος έκ τής Διαθήκης ύπό Σίιαιτέκολον. Καθ' όμοιο ν πε- τους. Έγεννήθη είς τόν 'Πειιδιαιτέρας σου Πατρίδος.
ναι ιό δημιουργός τοΰ άντιαφρο
αύτοΰ»
«Θήκης Τρίφυλλη, άποτελβυμέ- κής Τραπεξης 'Ελλάδος είς Κύθη- τήν έπωνυμίαν «Τριφύλλειον Νοσο ρ?ποι> τρόπον καί ή ΈπιτρΤαΓ ραιά έν £τει 1904 έκ γονέων ρεις καί ή νόθευσις
Γόνος αντάξιος μιας τών κα δισιακοΰ άγώνος έν
Ελλάδι.
JJW άπό τόν £ε6ασμιώτατον ρα. Είς τό Συμβούλων θά συμπε- κομεϊον». "Ο,τι δέν έπέτυχεν ή Έ τής Διαθήκης δέν δύναται κα- άμφοτέρων 'Κυθηρίων, τών Γε- (19(27), «Περί τής σημασίας λυτέρων Κυθηραϊκών
Οίκογε Έπίσης είναι ό δημιουργός τού
τού
άριθμοΰ
βαυτυροδιαθλασιωργίου
Μεγαλοοικονόμου
(Ντε
ριλαμβάνονται
δύο
άκόμη
μέλη:
ό
Μητροπολίτην
Κυθήρων και
ρανική Επιτροπή διά τής άνωτέ- τά τό γράμμα αύτής νά παρα
νιειών, άνήλθες έπα|ίως τάς Νοσοκομείου 'Ανδρέου
Συγτους κ . κ . Δημήτριον Τ. Στάην, Δ)ντής τοϋ Σχολείου Ποταμού Ί - ρω ^ έπιδιώξεως αύτής, ζητεί νά έ- δώση τήν περιουσίαν Τριφύλ- λή) κα Μεταξίας Μεγαλοοικο- μέτρου ώς σταθεράς κατά τήν βαθμίδας τής πνευματικής Ιε- γρού, τό όποιον θεωρείται έν
άνάλυσιν
κηρών»
(1928),
«
Έ
π
ί
©εοδωρον Π. "Αρώνην, Νικό- ωάν. Μελιτάς καί ό Συμβολαιογρά πιτύχη διά τοϋ άδελφάτου, είς δ με λη εις τό Νοσοκομείον καί τό
ραρχίαΐς καί χάρις εις τό ΐξο
τής άντιδράσεως τοΰ νιτρώδους χον πνεύμα καί τήν παραδει- άπό τ ά καλύτερα νοσοκομεία
λαον Π. Νικηφοράκην, Δημή- φος Κυθήρων Νικόλαος Π. Νικη- τεμορφιοθη ύπό τήν έπωνυμίαν άντίθετον θά ήτο πράξις παρά
- -Γ'
ό^έος παρουσία όξυοξέων τί- γματική ν σου δραστηριότητα ά τοΰ κόσμου, είς τό είδος του.
τριων I. Κονηιίλέοντα, Νιΐκολα φοράκης... κλπ.» 'Αποθανόντος τοϋ «Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυθή- νομος. Τί άπομένει διά νά έξυ
νων» (1926), Περί τοΰ ποσοτι- νεδείχθης κράτιστος ίεροφάν- Διετέλεσεν έπί πολλά ετη μέ®JT Π. Τριφύλλην και Ίωάννην άειμνήστου αδιαθέτου έδημοσιεύθη ρων». Τό κτίριον τοΰ Νοσοκομείου πηρετηθη ό τόπος: 'Απομένει
κού προσδιορισμού
κολοφωνί- της τής Επιστήμης καί έθεμε λος καί Πρόεδρος τού 'Ανωτά^ιελιττάν, αναμέναμε ν ώς δε- ή Διαθήκη αύτοΰ διά τοϋ ύΛ άριθ. καί τά έν αύτώ δέν αποτελεί ίδιο- νά άποδλέψωμεν είς τήν ©ύσί·
ου
είς
μίγματα
αύτοΰ
μετά στε λίωσες νέι*ν έποχήν διά τόν του Ύγειονομικοΰ Συμβουλίου
2924)25-5-55
άποφάσεως
τοϋ
Πρωβαίαν άπάντησιν την κατ' άρκτησίαν τής Έρανικής Επιτροπής. αν. Νά συμφωνήσευν τά δύο
τοΰ Κράτους, καί παντοιοτρόατικοΰ όξέος
καί ίαπωνικόΰ κλάδον είς τόν οποίον άφιερώ
5Cnv άποδοχήν της προτάσεως. τοδικείου 'Αθηνών καί έν συνεχείς 'Απλώς αύτη διεχειρίσθη τό έκ τών νομικά πρόσωπα μέ γνώμονα
πως ¿τίμησεν τήν
Έλληνικήν
κηροΰ» (1928), «Περί^ του πο- θης.
Αιοτι μόνον ή συνένωσας όλων ενεργείς ημών, εξεδόθη το ίδρυ- έράνων προϊόν· καί τοΰ άκινήτου τό συμφέρον τών Κυθηρίων
έπιστήμην διά
τής πλουσίαις
σοτικού προσδιορισμού τών έν
των περιουσιών τού Νοσοκομεί τικόν Β. Δ. έγκρίσεως συστάσεως «Συντριβάνι» δέν είναι ή ή με σε γ καί έπί τή δάσει τής συμφωνίΠαρά ταύτα, έάν ή δράστη" συγγραφικής του παραγωγής.
ου> ®ά άποδώση την μεγαλυτέ Κοινωφελούς* Ιδρύματος ύπό τήν γυοΰχος πρός μεταβίβασιν τούτου ας νά £ητηθή ή νομοθετική ρύ
πυρηνελαΟφ ρητινικών όξ£ων ριότης καί ή σ(κέψις σου ήσαν
Ώ ς άνθρωπος ήτο μαχητικός
καί τοΰ όλικοΰ ποσού ρη- άφιειρωμέναι εις μίαν μεγάλην
ραν δυνατην ώφέλειαν εις τόν έπωνυμίαν «Τριφύλλειον Νοσοκο- είς τό Νοσοκομείον. Τό Νοσοκομεΐ Θμΐΰΐς. "Υπάρχει τί τ'μιώτερον
τίνης» (1928), «Παρατηρήσεις άποστολήν, έν τή όποία άνε- άλλά καί φιλοφρονέστατος, αύ^ηρα'ίκόν λαόν της νήσου, μείον» άπό 17 'Ιανουαρίου 1957 ον άνήκε'ι είς τά Κύθηρα, ή έδρα άπό αύτό;
Π το ή αναμφισβήτητος έίΤϊ- (Ε.Κ.Φ. 13)29-1-57 τ. Ιον). "Η του είναι τά Κιθηοα καί ή Διοίκηάντιδράσεως B E L L I E R »
(διά δείχθιη?/ άξιος της Πανελληνί στηρός άλλά καί δίΐκαιος. Ή
Γράφει ή έγκύκλιος:
άδυναμία του
ήτο τό κυνήγι
τοΰ άειμνήστου Νικολά τοι ένηργήσίαμεν δσα έξ ήμών, ίνα αίς αύτοΰ είναι ή ύπό τοϋ Διαθέτου
τήν νοθείαν τοΰ έλαιολάδου) , ου Εύγνωμοσύνης, η
καρδία καί τό ψΙάρεμα κα,ί θ à παρα«Διεγνώσαμεν έγκαίρως προ
± Τριφύλλη και ώς είναι ή προωθήσωμεν τό «Τριφύλλειον Νο- Ν. I. Τριφύλλη όριξομένη έκ προε1
τί
ν
(1929), «Συμβολή! ζ 1 με- σου ούδέποτε έπαυσε νά πάλ- μείνουν ίστορικαί αί σχετικαί
*μφισδητητός έπιθυμία όλων σοκομείον» είς τόν προορισμόν του. σόντων έν Κυθήροίς διαμενόντων. θέσεις άλλας».
λέτην τών άλάτων τοϋ τριθειο- λεται τόν παλμόν τόν Κύθηρα έξορμήσεις του. μέ πλήρη πάντων εύγενών δωρητών με τάς
Τό άκίνητον «Συντριβάνι» άνήκει
Διίχτί Σε^ασμιώτατε μέ τήν
νικοΰ όξέος» (1929),
Λ ρ ί 'ι'κόν.
Άνεμένομεν, δπως ή Έρανική
τοτε τ ά ειδικά έητιτελεΐα. Πρός
είς τήν περιουσίαν τοϋ άειμνήστου φράσιν αύτήν άφήνετε τόν ά
τοΰ σημείου άνιλίνης ώς σταθεΟύδέποτε έπαυσαν νά σέ τό νησί μας έτρεφε πάντοτε με
Επιτροπή
διά
τήν
άνέγερσιν
κτιτ
δ
ν
τό'ν*^
όποιων έγένετο
Διαθέτου Ν. I. Τριφύλλη καί ό- να γνώστη ν τής έγκυκλίου έρ
ράς τών λιπών
καί έλαίων» συγκινούν αί αναμνήσεις τών γάλην άδυναμίαν καί ήτο χαρίου Νοσοκομείου έν Κυθήροις (Β.
β Νοσοκομείων. Άνεμέναμεν Δ. 24-3-52) καί άσφαλτόστρωσιν φείλει νά μεταβιβασθή είς τό « Τ ρι μαιον νά σίΜίανδαλί^εται; Κα(1930), «Περί τοΰ σημείόυ άνι- πρώτων παιδικών σου χρόνων ρά του νά διηγήται άναμνήφύλλειον
Νοσοκομείον»
ταγγείλατε
μετά
παρρησίας,
ώζ δεδαίαν την κατ' τής Κεντρ. όδοΰ Κυθήρων, ένδιαλίνης ώ ς σταθεράς τών κηρών» καί ήσουν άτελείωτος είς διη- σεις άπό τήν πιαιδικήν του ζωP?tnv άποδοχήν της πρ:;τάσε- φερομένη διά τήν ταχείαν λειτουρ| Ό Κυθήρων Μελέτιος ώς αρμόζει εΐο. τό αξίωμα σας,
(1930) «Έρευναι έπί μεθόδων γήσεις τής $ωής τού Νησιού, ήν.
ποίαι είχιαι αί προθέσεις τάς ό
κατείχεν
rlrJ?*** συΥΧώνευσιν. Και έν γίαν τοϋ Νοσοκομείου, εσπευδεν,
προσδιορισμού τής όξύτητος είς τό όποιον πάντοτε
έγκαίρως!
Τ5c Κύθηρα, τ ά όποια τόσον
Είναι διαφωτιστικό ν ' ό κεί- ποίας διεγνώσατε
J^ÖKI, μέ όλα τά άλλα ηαρά- ώς ώφειλε, νά θέση διά τοϋ "Ττά άλευρα» (1933), «Περί κα- έξαίρετον θέσιν είς τήν ψυχήν
έτίμησεν ό μεγάλος έπιστήμων,
εΐc ' τ α
βλέπει κάνεις πουργε'ίου Πρ. καί 'Υγιεινής είς ά- μενον τής εγκυκλίου ώς πρός Καί μάλιστα αύτό είχατε ύπ©
τασκευής τής διβρωμοδιφαινυ- σου.
ραίνουν μέ τ ά άγνότερα άνθη
Ί ω . Μεγαλοοικονόμος
κ α ΐ τ η - ^ ή ν του, πρβαετέθη μεσον διάθεσιν τοϋ 'Ιδρύματος έκ τούς σκοπούς τούς όποιους έπι- χρέωσιν άπέναντι τβΰ ©εοΰ
λαμίνης δι' άπ' εύθείας βρωμιΜα δέν ήγάπησες μόνος τό
xZ\ Τ«>*β, τό παραδοξότατον τής Διαθήκης «Τριφυλλείου Νοσο- όιώκει. "Ομως όσ|:(ν καί άν λυ (Συνέχεια είς τήν 3ην σελίδα)
ώσεως
τής
διφαινυλαμίνης» Νησί σου. 'Αλλά καί ήγαπήθης τής εύγνωμοσύνης των τόν νωπού του τάφον, έκ φράζουν θερνόμου, τό γένος Γεωργίου Στ4 (1934),
rS J- α *»«τ«»τ©ν. Ή Επιτρο- κομείου» τό δι' έράνων άνεγερθέν πούμεδα όι' αυτό, έχομεν έπαγ
« Έ π ί τού προσδιορι- παρ' αύτού. Οί συμπατριώται
θη. 'Μετά τήν
άποπεράτωσιν σμού τής άκετόνης είς μικρά σου μέ ύπερηφάνειαν έκαυχών μότατα συλλυπητήρια πρός τόν
π ή ^ 5 Λ ι α & ή κ η ς , ούτε κάν ά κτίριον. Ώμιλήσαμεν, δοθείσης ή- γελματικην ύποχρέωσιν ν^ά τό
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
τών Γυμνασιακών σπουδών έ- ποσά έν οίνοπνεύματι παρουσίςί το διά σέ καί μέ εύγνωμοσύ- άντάξιον διάδοχόν του ιέν τή έ' A ö i w V e l s τ ® εγγραψον τού μΐν ευκαιρίας, σχετικώς είς τόν δημοσιεύσωμεν, διά χά λάβουν
ΤΩΝ ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ
τβ0
φο&τησεν είς τήν Χημικήν Σχο- άλδεϋδών» (1937), «Έπϋδρασις νην άπεξεδέχοντο τήν Πάνελ πιστήίμη καθηγητήν κύριον ,Παώς άνω 'Επιτρο- γνώσιν αύτοΰ πάντες ©1 Κυδή
Νοσοκομείου. Πρόεδρον της
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ναγιώτην Φωτεινόν, όμοίως συλ
λήν τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθη- τού θειώδους όξέος έπί τής ευ- λήνιιην τιμήν,
τ ^ { Γ ν ^ 1 σ ε ν δηλαδή ή Έπι- πής Διεγνώσαμεν εγκαίρως προθέ- ριοι. Καί ¿κείνος είς το νησί
άντανακλωμέ
Δίπλωμα της αισθησίας τής άντιδράσεως ά- νην καί πρός αύτούς έκ της Ι- λυπούνται τούς λοιπούς συγγεή Η ν ? 5 Διαθήκης, ότι έχει σεις άλλας. Άπηυθύναμεν πρός τά πού αναμένουν τβιίν πλήρη καί
Τήν 12ην ' lavouaipicu, τό Γι>- νών, λαβών τό
νείς του καί εύχονται πρός τόν
1 Ι κ η ν ^ποχρέωσιν νά άπαντή
καθ' όλα τά τμήματα αύτοΰ λει μνάσΐΌν Κυθήρων έ,τέλεσεν Άρχιε- Χημείας μέ τόν βαθμόν «•άρι- κετόνης» (1937). Ε τ έ ρ α μελέ- δικής σου Προσωπικότητος.
Πανάγαθον θ ε ό ν νά (άναπαύση
τουργίαν τοΰ Νοσοκομείου διά ρατιΐκήν λειτουργίαν KOCJ μνημό«η> στα». Εύθύς
άμέσως έπεδόθη τη του: « Ό προσδιορισμός τ ώ ν
Τά Κυθηραϊκά Σωματεία Ά τήν ψυχήν του.
νά θεραπευθούν, καί έκεΐνοι ν©ν, ύττέρ ά-ζοσταύσεως τών ψυχών είς χημικάς Ιέπιστημονικάς ιμε- λευκώματοειδων ούσιών τοΰ γ ά θηνών καί ΠειρΙχιώς, διερμη
πού &ιοπαλαίον<τες είς τοΰ κό- τώ/ άειιμνήστων ί'δρυτών καί ευερ- λέτας, άναδειχθείς κράτιστος. λακτος διά της καταμετρήσεως νεύοντα
τό
Παγρώθηρα'ίκόν
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ ΗΡΙ ΟΝ
σμου τά πέρικτα προσέφερον γετών αύτοΰ, Σ-rrúpov Στάη, Σιτύ- Αί άνακοινώσεις του είς τήν Ά της πτώσεως τής ήλεκτρικής ά- αίσθημα πρός Σέ, καταθέτουν
Λίαν
συγκεκινημ'ένος
άπό
καί προσφέρουν κ>*» 8ά προαφέ
καδημίαν
Αθηνών
ύπηρ(ξαν /ωγιμότητος (1932).
"Ελαβε εύλαβώς επί της! σορού σου
τάς έκδηλώσεις συμμετοχής είς
€(υν καί ε ίο τό μέλλον τόν όπάμπολλαι, έτυχε δέ παρ' αύ- δίπλωμα Εύρεσιτεχνίας Ύπουρ. στέφαΐΜον.
δολόν των διά τό εύαγές ίδρυτής Βραβείου διά τήν Μελέτην Έθν. Οικονομίας 2330) 1929,
Καί μνήμονα τών ©3/ων προ τό βαρύ πένθος μας, έπί τ ω
τοΰ
προσφιλεστάτου
μα. ©ά ήδυνάμεθα μάλιστα νά
του « Ό Ελληνικός σίτος» ( Ή διά τήν «Μέθοδον χρησιμοποιώ σέφειρες είς τούς εύγενείς σκο θανάτω
μας θείου Γεωργίου θ . Φωτειδημοσιεύσωμεν άπλώς τό κείχημική σύστασις, ή βομηχανι- σεως τών
ύπολειμμάτων τής πούς των καί ένθυμούμενα όμενον τής έγκυκλίου χωρίς νά
κή! άπόδοσις καί Λ διεθνής έμ- κατειργασμένης ξηράς σταφί- σα έπραξες ύπέρ τΐεί> μεγαλεί- νού, εύχαριστοΰμεν θερμότατα.
ύποδληδώμεν εις τόν κόπον
πορική
άξία
αυτοΰ,
1928, δος ώς καί τής σταφυλής διά ου καί τής προόδου τής ίδιαι
(Π, Β. ΦΏΤιΕΙιΝίΟΣ
καί νά τό σχολιάσωμεν διότι
τέρας μας Πατρίδος, σου παρέείς νεαρωτάτην ήλικίαίν. Έ ν
Καθηγητής Πανεπιστημίου
ξηράς άποστάξεως Ιαύτών».
είναι άρκετά εύγλωττον.
Ετει 1933 έδημοσίευσε ΓερμανιΌ έκλιπών διεκρίνετο διά τό
πειδή όμως φρονοΰμεν ότι^ ό
ρτί
περισπούδαστο ν πραγμασυντάξας καί ύπογράψας τήν
τείαν «περί τοΰ προσδιορισμού» έξαίρετον ήθος καί τ ά πατριωέγκύκλιον αύτήν Μητροπολίτής διψαινυλαμίνης είς τήν ά- τικά συναισθήματά του. Χρητης, έλαύνεται άπό έλατήρια
καπνον πυρίτιδα^
(Ελληνιστί στός καί ένάρετος, άφιλοχρηάγαθά, εϊμεθκ
ύποχρεωμένοι
I είς τήν Ναυτικήν Έπιθεώρησιν ματος. Σεμνός, άπέριττος, εύνά Ιδιεξέλθωμεν) τό κείμενον,
έτους 1934), έξ άψορμής της προσήγορος, παρά τήν μεγάΚόσμημα της
έστω καί έν σπουδή, καί νά ση
όποιας αί παγκοσμίως γνωσταί λη ν άξβαν του.
μειώσωμεν τινά άπό τά χωρία
Έτια,ιρίαι Πυριτιδοποιΐας: IM- οίκογενείιας του, τήν όποίαν έέκείνα τής έγκυκλίου,
όπου
P E R I A L C H E M I C A L INDU- λάτρευε καί χάριν τής όποιας
δ,τ ι ήδύνατο.
αί περιεχόμενα ι πλάναι είναι
STRIES καί N E D E R L A N D - προσέφερε παν
καί πολεπικίνδυνοι, διά τό νησί καί
SCHE S P R I N G S T O F F E N FA- Κιανένα δέν έβλαψε
τά σρμφ^ροντα τών συμπατριB R I E K E N άνεγνώρισ,αν ώς τε- λούς ώ φέλησε. Μόνον τόν ¿αυωτών μχς.
λειοτέραν τήν διά της μελέτης τόν του δέν έπρόσεχε καί διά
Γράφει ή έγκύκλιος
ταύτης μέθοδον προσδιορισμού τήν ύγείαν του ήδιαφόρει. θύή
δευτέρα τούτων Εταιρεία ά- μα τοΰ 'καθήκοντος καί τών ύ«'Ανεμένομεν, δπως ή Έρατής
διφαινυλαμίνης καί μάλιστα πηρεσιών του πρός τό Γενικόν
νική Επιτροπή διά τήν άνέγερ
νήγγειλεν
έπισήμως είς τό Έλ- Χημεΐον τοΰ Κράτους, τό όποισιν κτιρίου νοσοκομείου έν Κυ
ον έλάμπρυνε καί έτ'μησεν. Ή
θήροις (Β.Δ. 24τ-3-^52) καί ά- Ό άείμνηστος μεγάλος »ΚυΘήτ λήνικόν ύπουργ^Εον τών 'Ναυτι Πολιτεία,
άναγνωρίσασα τάς
^Ρόεδροκων
δτι
,^δη
ικιαθιέρωσε
γενιριος
Σπυρίδων
Έμμ.
ΣτΙάης
ό
σφαλτόστρωσιν της
Κεντρ. όέξαιρέτους πρός αυτήν ύπηρε''«άνν^Γ 0 ' Ε Ρνατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιώς
μέθοδον
ταύτην
δι*
άκώς
τήν
όποιος
μεταξύ
τών
άλλων
εύερδοΰ Κυθήίρων,
ένδιαφερομένη
|ς Π · Κασιμάτης εις τό γραφεΐον του.
σίας τοΰ άειμνήστου, τ ω άπένει
διά τήν ταχει]αν
λειτουργίαν γεσιών του πρός τά Κύθηρα εί- πάαας τάς πυρίτιδας τοΰ Ε ρ έ κ λογάς, πού μέ
θαρραλέοι άγώνες του διά τήν τοΟ νοσοκομείου, Εσπευδεν, ώς ναι καί ό ιδρυτής τοΰ Γυμνα- γοστασίου της, τό δέ Τ-πουρ- με τόν ¡Χρυσοΰν Στιοβυρόν τοΰ
^Suc?
δ ε ^ , ^ η χ θ η σ α ν τ ό πρώτον βελτίωσιν τής θέσεως τών έρ- ώφειλεν, νά θέση διά τοΰ Υ γείον τών
(Ναυτικών διά της Τάγματος τοΰ Φοίνικος.
σίου μας.
το°
Τό σύντομον πέρασμά του είς
"^Pàc
Φεβρουαρίου γαζομένων, ευρίσκουν πλήιρη πουργείου Πρ. & Υγιεινής είς
ύπ* άριθ. 61)40741)1933 άποτή,ν Ιάνατ/νώρισίν των
μετοβ" άμεσον διάθεσιν τοΰ "Ιδρύμα- pou Στάθη καί Ευσταθίου Δηλα- φάσεως έξέφρασεν εις τόν συγ- τήν Ζωήν άπετέλεσε φωτεινόν 'Ομάς έκλεκτών >όμογενών άφιχθέντων έ ξ Αυστραλίας τήν 2αν
^00 K¿,J
Εργατοϋπαλληλι- τωΐν έργαζομίένων.
ι&έρη. Παρέστηαοίν οϊ μαθηταί, οίγραφέα τήν άκρον εύαρέσκει- μ;ετέωρον. Δι' ή.μάς τούς Κυτος έκ της (Διαθήκης «ΤριφυλΦεβρουαρίου μέ τό πολυτελές ιύπερωκεάνειον « O R O N S A Y » ·
νη
ΙέξελέΛ Πε^ιώς,
'(Εικψράζομεν θερμότατα συγ λείου Νοσοκομείου» τό δι' έρά καθηγηταί, αί άρχαι της πόλεως αν «διά τήν ά)ξ(αιν, έμβρίθειαν θηρίους είναι μεγίστη ή, άπώ- Είς τό μέίσον διακρίνεται ό τέως Πρόεδρος τής Ελληνικής Κοικαί
πλήθος
κόσμου.
Μετά
τήν
λει"^ικήν
^Ρόεδρος, μέ συντρι- χαρητήρια πρός τόν άγαπηΤόν νων άνεγερθέν κτίριον».
διαπρεπούς
καί σκοπιμότητα τής μελέτης λεια μιας τόσον
νότητος Σύδνεϋ κ. "Αθανάσιος Καστρίσος. (Διακρίνονται όμοιτουργίαν έγένετο σεμνή τίΛετή είς ταύτης». Είς τό έν Πάρια ίο ις Κυθηραϊκής φυσιογνωμίας.
U€v0¿ ^ ^ ψ η φ ό α ν , ό διακεκρι μας φίλον κ. Ί-ωάν. Π. Κασιως οί κ.ικ. Σπ. »Κασιμάτης μετά τής αυζύγου του, Δημ. ΜαρΔέν είναι άληδές ότι ή Έ- τήν cffOoMcrav τοΟ ΚυθηραίκοΟ Συν- Διεθνές Συνέδριον της Χημείνης ή ^ π α τ ρ ι ώ τ η ς κ. Ί ω ά ν - ιμΐάτην όχι τόσον διά τόν έκλοΟί στενοί καί παιδικοί φίλοι
σέλλος μετά τής συζύγου του, Δημ. Βενέρης, Ί ω ά ν . Βλαχόγεό ^ ¿ ^ ά τ η ς , Τοιουτοτρό- γικόν του θρίΐοομβον, τόν όποι- ρανική Επιτροπή είχε σκοπόν δέσμου, δττου έκόπη ή Βασιλόπιτας άνεκοινώθη τήν 24ην Μιαΐου του ραίνομεν άνθη είς τόν νωμίαν
συμπλη- ον προκαταβολικώς άνεμένο- τήν άνέγερσιν κτιρίου Νοσοκο τα του Γυμνασίου καί των Σχο- 1953 έπτιστημονικήν έργασίαν πόν τάφον του. Είς τόν άγαπη- νης, 'Αντ. Κασυμάπης, Κωνστ. Καστρίσος, Γεώργιος Κοντολέων
'καί Γεώργ. 'Αντ. Κασιμάτης. Παρά τόν κ. Ά θ . Καστρίσον διαΦαλήο ^
δωδεκαετίιαν έπί κε μεν, δσον διά τούς εύγενεΐς καί μείου. Τό άληθές είναα ότι εί- λείων καί ώμίλησε κατάλλήλως 6 του «Εφαρμογή, τήςχαρτοχρω- μένον -μας Γιάννην,
ό όποϊος
Tílv
¿ΡΥαζομένων είς καρποφόρους άγώνας του, οϊ χε προορισμόν νά ί δ ρύση Νοσο Σεδασμιώτατος, έγκαινιάσας τήν ματογραφίας πρός διαπίστωσιν μάς έφυγε γ ι ά πάντα καί με- κρίνεται ό Πρόεδρος τοΰ Κυθηραϊκοΰ Συνδέσμου κ. Ί ω . Φώτιος, δστις ύπεδέχθη τούς άφιχθέντας έκ μέρους τών Κυθηρίων
ίρλιν l e ^ Í P ^
έΡΎ^ού- τίνες τόν ύψώνουν είς τήν συ- κομείον. Κανείς δέν δικαιολο- έ βδομάδα τον παραστρατημένου έπιτρεπομένης χρωστικής ή έ- τέβη είς τήν Αιωνιότητα.
'Αθηνών καί Πειραιώς Ή φωτο γραφία έλήφθη έντός τοΰ έοτιαπαιδιού. 1Η
τελετή Ελη^
Εληξε μέ
τή,ν τέρων χρησιμοποιηθεισών χρωeiPcciP(V
^-^-άδος, ώς είναι ό νεΐδησιν της κοινωνίάς καί τόν ΖΙΪΤΟΛ νά άναμένη « τ ι ή Έρα-1 παιδιοΟ.
Ή τελετή
μέ τη^
τορίου «Συντριβάνι».
ΘΒΟΔ. I Ω. Α Ρ ΧΟΝΤΟΥΛΗΣ·
πΡ«γμα
τό όποιον Αναδεικνύουν άξιον της Εμπι- ï m f T E m t p o X ô à «χρέδιδε τό Αν^ρουσ,ν τού 'Εθνικού "Υμνου.
^ ' οτι ol συνεχείς καί στοσύνης τοΟ μοχθουντος λαού
Την 30ήν Αυγούστου 1957
συνήλθεν εις πρώτη ν συνεδρίασιν το Άδελφάτον τβΰ Νοσοκομείου το ¿ποίον ίδρυσε η
Κεντρική: Έρανική 'Επιτροπή
είς έκπλήρωσιν ρητών ύποχρε
ώσεων αύτής. Κατά την πρώτη ν αύτην συνεδρίαν το Ά δ ε λ
φάτον του Τριφυλλείου Νοσοκομείου, έλαβε την άπόφασιν
νά άπευθυνθη προς; την 'Επιτροπή ν της διαθήκης Νικολάου
Τρίφυλλη και νά προτιείλ^η, όπως, προς το συμφέρον του Κυ
βηρα'ϊχοϋ λαοϋ, τά δύο νομικά
πρόσωπα συγχωνευθούν είς £ν
ϊδρυμα νομικώς πλήρως κατωχυρωμένον, εις τό όποιον νά
περιέλθουν αί περιουσία ι άμφο
τέρων, προς καλυτέραιν λειτουργίαν του Νοσοκομείου. Το
έγγραφον τού 'Αδελφάτου τού
Νοσοκομείου κατέληγεν ώς έξης:
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ÍE1PÍ. ΜΕΓΑΑΟΟΙΚΟΗΟΜΟΥ

I -II. Π. ΚΑΙΙΜ&ΤΗ^ ΕΠΑΝΕΞΕΛΕΓΗ M t i
^ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΟΣ

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΥΘΗΡΙΟΙ

ΕΞ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

«KYOHPAIΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»

ΦΗΦΙΙΙΤϋ [ΠΙ TÛ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΓΕΟΡ. ΦΟΤΕΙΝΟΥ
Τ « Δ . Σ . του ΚυθηραΐκοΟ Συνδέσμου 'Ακτινών και της Κυ&ηραϊκής 'Αδελφότητας Πειραιώς — ' Α θηνών συνελθόντα έκτάχτω-ς, έττΐ
τώ θλι&ερώ άγγέλματι τού θανάτου τού
Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Υ Θ· Φ Ω Τ Ε Ι Ν Ο Υ
όμοτίμου καθηγητού τού Πανεπιστημίου και 'Ακαδημαϊκού, διακεκριμένου ούτω ν μέλους και ύψίστας υπηρεσίας
προσενεγκόντος
πρός την ιδιαιτέραν μας πατρίδα
Κύθηρα,
'Ο-μοφώνως ψηφίζουν:
1) Ν ά έκφρασβώσι τ ά συλλυπητήρια
τών
Σωματείων
προς
τη^ οίκογένειαν του μεταστάντος
2 ) Ν α παρο}:ιοίλουθησωσι την κη
δείαν τ ά μέλη τών Δ . Σ .
3 ) Ν ά καταθέσωσι στέφανον έΙΓΪ της σοροί) τού μεταστάντος.
4 ) Ν α διατεθη ποσόν 1000 δρχ.
ύπέρ τών φιλανθρωπικών σκοπών
τών Σωματείων.
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Ό πρόείδρος της Κυθηραϊκής ' Α δελφότητας Πειραιώς - 'Αθηνών
Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ I. Α Ρ Χ Ο Ν Τ Ο Υ Α Η Ι
Σήμερον 24ην
Φεβρουαρίου 1:958
τό Δ.Σ. της 'Ενώσεως τών άπανταχοΰ
Άντικυθηρίων
« Ό "Αγιος Μύρων»
συνελθών έκτάκτως έπί τ ω θλιβερώ
άγγέλματι τοΟ θανάτου του
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΟΥ
όμοτίμου καθηγητού του Πανεπιστημίου καί 'Ακαδημαϊκού έπιλέ1κ(του μέλους τ*ης Κυθηραΐκή ς Κοινωνίας καί
ύψίστας
ύίπηρε(7ίας
προσενεγκόντος
εις τίϊν ' Επιστήρην καί τήν Κοινωνίαν
Ψηφίζει
1) Νά παρακολούθηση
τό Δ.Σ.
τήν χηδείαν του μεταστάντος.
2) Νά κατατεβώσι άντί στεφάνου
έκ του Ταμείου της 'Ενώσεως δρχ.
15Ό ύπέρ τών άπορων Άντικυθηρίων
καί

3) Νά ίδημοσιευβή τό παρόν είς
την αΚυΟηραϊκήν Δρασιν».
5} Ν ά δημοσιευθή τό παρόν ψή Έ ν Πειραιεϊ τη 24 Φεβρουαρίου 1958
Ό Πρόεδρος
φισμα δια τού τύπου.
Ν, ΒΕΙΝΙίΕΡΒΣ
Έ ν *Αθήναις τ η 23 Φ)ρίου 1958
Ό Γραμματεύς
* 0 πρόεδρος του Κυθηραϊκού ΣυνΑΛ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
δέσμου 'Αθηνών ΙΩΑΝ. Φ Ω Τ Ι Ο Σ

Α£ΙΪ*ΕΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

>

ΤΩΝ

ΕΟΡΤΗ
ΤΡΙΏΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Τό έκλβκτάν ζεύγος των νεονάμφων Δημητρίου καί Κιατίνας
Γουλού-ση, τό γένος Κα&αλλΧ/η, τώ|ν όποιων οί γάμοι έτελέσθησαν μεγαλοπρειτώς είς Σύδνεϋ Αυστραλίας.
Διακρίνονται
έιιίσης ό κ. καί ή κ. Κα&αλλΟνη, ή ώραιοτάτη Δις Σπύρου
Βλαντή, οί κ.κ. Σιτ. Καβκχλλίνης, Παναγιώτης 'Πετρόχειλος,
ΓΓιαναιγιώτης Καβαλλίνης Άργυιρούλα Πετ^οχείλου καί άλλοι.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
— Κυριάκος Ν. Λεοντσίνης δμιτορος — 'Αλεξάνδρα Γ. Καλοκαιρινού,
ήρρ
ν ίρ<& ησ αν είς Κομδουνάΐ&ες.
— Στέφανος I _ Καρΰ&ης, έμπορικ^ός
άντιπρόσωπος, — Φρόσω Τζώνη,
ρα&ωνίσθησαν είς "Αθήνας.
^-θεόδω^ος Μώρης, μεγαλοεπιχειρηματίας, — "Αννα Ά ν α σ τ . Κάπονα,
ήρραδωνίσθηραν εις Παραμάτα Αιύστραλίας.
— Παναγιώτης Κομηνός — ΒΙρήνη
Παχουντάκη ήρραβωνίσ&ησαν είς Χώ
ραν.
— 'Ιωάννης Φατσέας — Λουλά Πίτσιου, ήρραδωνίσβησαν είς Χώραν.
— Χρήστος Καλοκαιρινός — 'Ιωάννα Βενέρη, ήρραδωνίοΟησαν είς Χωρίον.

Κατόπιν έπιτυχών
έξετάσεων ένώ.
πιον του 'Αρείου Πάγου, ελαδεν την
άδειαν τοΰ δικηγορεΐν έν Άβήναις, ό
συμπατριώτης δικηγόρος κ. Νικόλαος Γ_ Φατσέας, έκ τοΟ χωρίου Λεu
δώδι.
ΤοΟ εύιχιόμεθα
καλή ν σταδιοδ^ομίαν.
• .
ι

— Είς ¡μνημην τών γονέων της ή
κ. Γρηγορία Π. Κοντολέοντος, τό
γένος Κωνστ. Κρητικού έκ Μυλοποτάμου, άπέστειλεν έ·ξ Αύστραλί
ας 6 δολλάρι α
δια τον
δρόμον
προς 'Ορφανήν
καί 4 δολλάρια
δια τον ναόν τοΟ ' Α γ . Πέτρου.
— Εις μνήμην της άδελφης της Ά
δριανής Κομπή ή κυρία 'Εριφύλη
Κουλεντιανου
προσέφερεν
δρχ.
300 ύπέρ λιμενοβραχίονος ' Α γ ί ας Πίελαγίας.
— Είς μνημην Πόπης Θ. Νικη}»ορά
κ,η, μάς άπέστειλαν δραχμάς 300
ή κυρία Καλυψώ Ί ω ά ν . Κρίθαρη
έκ Ψυχικού 'Αί&ηνών, ύπέρ τοΟ Ά
γαθοεργού Ταμείου ή Μυρτιδιώτισ
σ α «caí δραχμάς 450 ύπέρ τού Γυμνασίου Κυθήρων, ό κ. Αντώνιος Γ Κασιμάτης, έκ Τασμανίας
Αυστραλίας.
— Ή κ. Ι σ μ ή ν η Δ . Αντωνόπουλοι;, εϊς μνημην ίΠόπης Θ. Νικηφο
ράκη- προσέφερε δραχμάς 200 ύπέρ του 'Αγαθοεργού Ταμείου « Ή
Μυρτιδιώτισσα».

ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κατόπιν ΐπιτυ^ών
Εξετάσεων ε'ς
τήν Άνωτάιτην Σχολήν
'Εμπορικών
και Οικονομικών 1 Επιστημών έλαδε
τό πτυχίον του ό νεαρός συμπατριώ- Πιρόεδρον του . ' ΕργατοΟτκχλλ.ηλικ'οϋ
συγχαίρομεν
της κ.
'Ανδρέας Γ. Στααρουλάκης. Κέντρου Πειραιώς
Ό νεοφός ¿πιοτημων, έκτός της ευ- καρ3ίως καί τοΟ εύχάμεθα νά συνέρείας καταρτίσεώς του
διακρίνεται χιση τους άγώνας του 6ιϊήρ τών Ερκαί διά τήν εύγένειαν καί τό (Spionfov γαζομένων μέ τήν Ιδίαν πίστιν καί
ήθος. Είναι προσψ'ΐλής άνεψιός τοΟ άποδοτικότητα.
διακεκριμένου μας συρπαηριώτου ¡W. ΑΝΔίΡ. κΐώ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚίΑίΣ/Ι Μ(ΑΤιΗιΣ
Παναίγιώτη
Κοριμό^τη. έπτιθεωρητοϋ
Τάί Λγαπητά μας άνήψια
ΧαράΔημοτικών Σχολείων.
ΛαμΤίαν καί Άρχοντοΰλαν Χ. ΚαλίλιΣυγχαίροντες έγκαρδίως τόν λαμ- γέραυ έκ του ¡χωρίου
Καλοκα^ινές
π;ρόν έπιοτήίμονα του εύχάμεθα καλήν ο^ιχιαίρομεν έγκαρδ&ως ®ιά τήν ά .
στα!3ιοδρ<ϊμιοΓνι
Α.Φ.
πόκτησιν του
πρώτου των &λ^ττοΰ,
Κατόπιν 4πιτυχών έξετάσεων
είς εύχόμενοι νά τους ζήση.
ΙΩΑΝΝΗΣ ικαΐ ΤΟΥΛΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
τ ό Πανεπιοτημιον τοΟ Σύδνεϋ Αύστρα
κουμπάΤους άγαπημένους μου
λίας, €λαδεν τό πτυχίον του ϊατροΟ
ό έκλεκτός νέος κ. Γεώργιος Εόοτρα- ρους ' Ανδ^οέαν καί Είϊρήνην ιΚασιμάτίου Βενέρης. Του έκφράζομεν Θερ- τη ή ΤρόχοΛον, έγκαρδίως συγχαίΙμότατα συγχαρητήρια καί του εύχό- ρω διά τή,ν γέννησιν του »πρώτου &λα
μεθα λαμπράν στοίδιο&ρομίαν.
στοΟ τής Οικογενείας των καί εύχομαι νά τους ζήση.
ΜΥΡΩΝ, ΜΑΡΙΙΝΑ ΚίΑΙ . ΜΑΡΙΚΑ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν, ΣΙΜΙΤΕΚΟΛΟΣ
ΠΛΟΥΜιΙΔΗ

ΝΕΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

PENINSULAR & ORIENTAL

ORIENT

LINE

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ - Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Σ

ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΕΙΩΝ

ΠΡ0ΣΕΧΕ1Σ ANAXDPHHU EX ΤΟΥ ΑΙΜΕΝΟΣ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ (ΠΥΛΟΥ!
Υ)Κ

ORONSAY

(28 000

τόννων)

Υ)Κ

IBERIA

(30 000

»

Υ)Κ

ORSOVA

(29.000

Υ)Κ

ARCADIA

(30.000

Υ)Κ

ORCADES

(28000

Υ)Κ

ORONSAY

(28000

»

)
)
)
)
)

S
» O

ΜΑΡΤΙΟΥ

1958

ΜΑΡΤΙΟΥ

1958

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
1 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
« O ΑΠΡΙΛΙΟΥ
ΜΑ-Ι.ΟΥ

1958
1958
1958
1958

ΑΙ Π Ε Ρ Α Ι Τ Ε Ρ Ω Α Ν Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α ΤΟΥ,Σ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Σ ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ
ΕΤΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΟΥΝ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΧΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Τ IMΑ Ι Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Ω Ν ΕΙΣ Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Σ
ΔΙΚΛ1ΝΟΥΣ KAM Π IN Α Σ - ΠΡΩΤ Η ^ Κ Α Ι ΚΑΜΠΓΝ Κ Λ Α Σ Σ Anb Λίρ«5 'Αγγλία;
1 8 « · I S O
ft
^ΡΧ.
Ο ^ Ο - 1 8 3 0 0 Δ Ι Α Τ Ο Υ Σ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ Λ Ι Μ Ε Ν Α Σ Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Σ
( Φ Ρ Η Μ Α Ν Τ Λ , Α Δ Ε Λ Α Ι Δ , ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ, ΣΥΔΝΕ.Υ ) .
Διά ηερνσα©τέρ«$ ηληροφ^ρία; xai

εκ5β<3ΐν βίσιτηρίων άττοταδητε είς χαυς

ΓΕΝΙΚΟΥΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Υ Σ ΔΙΑ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α

ΑΔΕΛΦΟΎΣ

ΑΥΣΓΡΑΛΪΑI

Μέ έξαιρετικήν λαιμπρότητα έτελήτθησαν είς Ντάμπο τής Αύστιροολίας, οί γά,μοι του έκλεκτοΰ νέου κ.
Χαραλάμπους Λογοθέτη μετά της χαριτωμένης δεσποινίδος
Σταυρούλας
1\αιαντα<|>ύλλου Κορωναίου.
Τους δακτυλίους κάΐ
νυφικούς
στεφάνους ¿Λτήλλοϋξεν ή φίττιμος κυρία Μαρία Καλούτοη, έκ τοΟ χωρίου
Πκιύρι. Μετά τήν στέψιν ή όποία έγένετο είς τόν 'Αγγλικανικών ναόν, έ6ό9η πλουσιώτατον γεϋ,μα είς τήν ε0·
ρύχωρον αΐθουσαν του θεάτρου «ιΒα·
σιλικδν», είς τ ό
óroñov παρεκάθησαν πολυάριθμοι προσκεκλημένοι 0ττερδάντες είς ¿ριθμόν τούς 200. Μετά τά γεΟιμα ήρχισεν χορός καί ή
6ιαακέδοΐ7ΐς παρετάβη ,μ^χρι τών πρω
ϊνών ώρών, μέ άδίάπτωτον εόθυμίαν.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τόν άγαπητόν μου άνεψιόν Ί ω ά ν - Πρός τους άγαιτητούς ¡μας νεονύμνην Πολυχρόνη Καλοιιαίδιην, χείρουρ- ^ους έκφράζομεν θερμότατα συγχαγόν—όδοντίατρον > διά τους ευτυχείς ρητήρια καί τους εύχόμεΰα πδσαν εύ·
γάμους του μέ τήν έξαίρετον τό ή- τυχίαν.
I. Ε. ΚΑΛΛΊΤΕΡΟΣ
βος καί χαριτωμένην Έίλληνοπούλαν
Ό άριστος νέος κ. Τάκης ΠασπαΚοόλαν Γεο^αγ. Βογιατζήι οί όποιοι
έτελέσθτ)ταν μεγαλοπρεπώς είς Σύ. λάς καί ή χοριτωμένη δεσποινίς Χαδνεϋ Αυστραλίας, συγχαίρω έγκαρδί. ρίκλεια 'Αθανασίου Καστρίσου, έτέτων είς ΣύΒνεΟ
ως εύχόμενος πρός τους νεονύμφους λεσαν τούς γάμους
Αύατραλίας.
Τούς
δακτυλίους καί
τιάσαν ει>τυ(χ;ίαν καί κάβε χαρσν <
νυμφικούς ρττεφάνους άντήλλαξεν ό κ.
Ό θείος του
Παναγιώτης Εύαγγ. Κρίθαρης. Πρός
Γ. I. ΧΛΑΐΜΠιΕΑΣ
Τόν άγαπη,τόν μας ¿ξάδελφον Ί ω - τούς ευτυχείς νεονύμφους έκφράζομεν
άν. Κασ<μάτην> έκλεγεντα καί πάλιν όλόθερμα συγχαρητήρια.

— Είς μνημην "Εκτορος Δρακούλη,
μάς άπέστειλεν δραχμάς ττεντσκο
σίας ( 5 0 0 ) ό κ. Πάρις Ά σ π ρ ο γ έ ρακας έξ 'Αθηνών, δια τον άλησμό
νητον άνάδοχόν του, ύπέρ της ιεράς Μονής Μυρτιδίων.
— Όίμοίως είς μνημην
"Β<τορος
Δρακούλη, μάς άπέστειλεν
δρχ.
( 3 0 0 ) ή οικογένεια Ά σ π ρ ο γ έ ρ α »
κα, ύπέρ τοΟ Παγκυθηραϊκού Τριφυλλείου Νοσοκομείου.
— Είς μνημην Ευφροσύνης I. Σ τ ρ α
τηγού (Καλησπέρενας) άποθανούσης είς Σύδνεϋ Αύστιράλίας, απέστειλαν μέσω κ· Νικσλ. Γ. Σ τ ρ α τηγού ή Σορίζου προς τον κ. Ί ω άννην Περ. Καρύδην ύπέρ του δρό
μου προς το
ίϊίρον
προσκύνημα
"Ορφανής τ α κάτωθι ποσά: Κ ων.
Α. Βλαχαγένης λίραν Αυστραλίας
1. Μαριέττα 'Αν. Μπελεση 1. Βασιλεία Π. ¡Βλαν-ιή 1. Νικόλαος Γ.
Στρατηγός η Σορίζος
1. Έ μ μ .
Δ . Στρατηγός 1. 'Αγγελική Καμνη
νού (Τζίτζενα) 1. Παναγ. Βλαχογένης 2. Κυριάκος Έ μ μ . Ποτήρης
7. Έ μ μ . Θ. Ποτηρης 1.
Μαρία
Βάρδα, το γένος Ο. Ποτήρη 1.

Τό Δημοτι,κον σχολεΐον Αειβαδίου, έώρτασε ¡και έφέτος την μεγάλην της θρησκείας και Παιδείας έαρτην» μέ τον όφειλόμε/νον σε-,
δαοιμάν είς την ¡μνημην τών μεγάλων Πατέρων, οί όποιοι άφΐέρωσαν τον β^ίον των δια την ήθικήν
rcaí πνευμάτικήν
έξύψωσιν
τοΰ
ποιμνίου των. Τό σχολεΐον έτέλεσ έ λειτουργίαν έν τω Ί ε ρ ώ N a y
Σωτηρος Χριστού, και άκοίλούθως
έγένετο σχολική έορτη μέ ποιήματα, ά σ μ α τ α κ.λ.π. Είς τό τέλος
της έορτής ώμίλησε ό διδάσχαλος
Ί ω · Μασσέλος περί τού 6 ίου καί
της δράσεως τών τριών μεγάλων
διδασκάλων.

Γ Α Μ Ο Ι ΕΙΣ

ΑΔΑΜ

Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ 2, Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ - Τ Η Λ . 41-235 - 471-020
ΚΑΙ ΕΙΣ Τ Α Α Ν Ε Γ Ν Ω Ρ Ι Σ Μ Ε Ν Α ΓΡΑΦΕΙΑ Τ Α £ Ε Ι Δ Ι Ω Ν
Ε Ι Δ Ι Κ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ Ω Ρ ΓΑΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕ ΓΟΥ Μ Α Σ , ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΗ Α Ν Ε Τ Ω Σ ΤΟΥΣ ΕΠΙ Β Α Τ Α Σ ΕΚ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ ΚΑΙ
ΑΘΗΝΩΝ Ε Ι Σ ΝΑΥΑΡ1ΝΟΝ.

ΓΕΟΡΓΙΟΪ_ΜΐΟΙ[ΙΝβί
Σεβαστέ μας Καθηγητά, ττεφιλη(μένε Διδόίοΐκάλε,
Ξεκίνησες ασηιμιο παιδί, όατο το
γραφικό
Μυλοιτόταμο
Κυθήρων
για νά άνέβης ταχύτατα χωρίς με
σα, μέ μοναδικό σου συμπ-αρσστά
τη τήν ήφαιστειώδη κα] ρωμαλέα
ΙΒιοσυγΙκρασία σου.
Άνέβηκί^ς γοργά τις βαθμίδες
τηΐς ''Εττιστημονικής καί
Πανεπιστημιακής Μεραρχίας, γ ι ά νά κατάληξης έττίλεκτον μέλος τής 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
Έδημιουργηίσες μέ τήν γενναίocv δωρεάν τής άειμνήστου ^ Ί φ ι γενείας Συγγρου, ενα
ύττέροχον
Νοσοκομεΐον 'εΐϊς το όττοιον έγαλου
χήθη είς τά νάματα τής Δερματολογίας καί Άφροδισιολογίας δλη
σχεδόν ή σημερινή, ιατρική Γενεά.
Διδάσκαλος ¿κ τών ¿λίγων, ρήτωρ χειμαρρώδης και πειστικός,
συνήρπ-αζες τό άκροατήριόν
σου
μέ τήν άπσλυτσν σαφηνειαν
τών
διαυγών σου σκέψεων.
ΜΙαχητής θυελλώδης καί άγωνιστής άσύγκριτος,
ήγωνίζεσο μέ
ττεΐσμα, άλίλά ττάντοτε μέ συνέττειαν και ττίΙσΎΐν είς τους
άγώνας
σου.
Σ ά ν πραγ ματικός
άγων ι στης
δέν έγνώρισες τποτέ συμδιδασμόνΥπήρξες δίκαιος καί ιμβχρις ά
φανταστού βαθμού
έξυπηρετικός,
είς τήν χορείαν τών ειλικρινών συ
νεργατών σου.
'Η> ρωμαλέα μορφή σου, θά παραμείνη μεγάλη, ¡υπέροχος καί ώραία σάν φωτεινό ιμετέωρο εις τό
στερέωμα τής 'ΕλΙληνικής Άφροδι
σιολογίας τής όποιας υπήρξες ό
πρώτος σκαπανεύς και θ^ράττων.
Ύπέρήφανοι γ ι ά τό έργον σου
σοΟ ύποσχόμεθα τήν έπίσημον αύ
τήν στιγιμήιν, νά συνεχίσωμεν μέ
πίστιν τόν δρόμον τόν όποιον ή
φωτεινή σου διάνοια εταμε.
"Αμεσος και στενός συνεργάτης
σου άπό τοΰ 1933 κλίνω εύλαδικά τό γόνυ, πρό τής τι;μίας σοροΟ
σουΝ Ι Κ Ο Σ 'ΕΜΜ. Κ ι Ν Θ Α Ρ Η Σ

ΔΠΡΕΛΙ

ΚΥΘΗΡΛΪΚΑ ΠΕΝΘΗ
ΠΟΠΗ θ. ΓίΙΚΗΦΟΡΑΚΗ

ΙΩΑ1ΝΝΗΣ Π. ΜΙΛΑΐΝΟΣ

ΑΝΝΑ

Δ.

ΡιΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

Άπεβίωσεν εις 'Αθήνας και έκηΓ
Άπεβίωσεν εις Κτιφισιάν καί έκηΠλήρης ήμερών άπεβίωσεν είς Π£1'
δεύθη μέ έκίδηιλώ(τεις δαθυτάτης λύ- δεύθη μέ έκδηλώσεις βαθυτάτης λύπης ραιά καί έκηδεύθη άπό τοΰ ίεροΰ V®·
ιτςη,ς, ή γνωστή
συμπατριώτις Πόπη ό γνωστός συμπατριώτης έκ Μυλ ο πο- ου τών 'Αγίων 'Αναργύρων, ή "AW®
θ. ΙΝιχίηφοράκη, τό γένος Γεωργίου ταμού 'Ιωάννης Π. Μιλανος, έτών Δημητρίου Πετροχείλου, ιέτών 96. !
Λεβούνη, έτών 7,2.
59 Ό μεταστάς ©ιεκρίνετο !δίά τήν
Ή έκλιπουσα κατήγετο άπό τό Χ0
Ή μεταστάσοί ήτο προσφιλής μή- έντιμότητα ) τήν δραστηριότητα
καί
τήν εύγένεκχν αύτσΰ. ~'Ητο υπόδειγμα
ένσρέτου άνδρός καί έχαιρε ν μεγάλης
έκτιμήσεως εις τόν εύρύτατον κύκλον
τών γνωριμιών του. Πρός τό νησί
μας καί Ιδιαιτέρως πρός τό χ]ωρίον
της γεννήσεώς ταυ, Μυλοπότοςμον,
τρε^εν ΐδιαιτέροτν στρργήν χαί μετ(
προθαμίας ρυνέτρεχε κάθε προοδευτικό ν σκοπόν. Ό Σύλλογος Κοινωφελών "Εργων Μυλοποτάμου, τοΟ όποιου ύ μεταστάς έτύγχανεν έπίλεκτον
μέλος, κατέθεσεν στέφανον Ιέ,πί τής
σοροΰ αύτου ό δέ πρόεδρος κ. θεόίδώ.
ρος Σ·ηοατηγός ώξεφώνησεν τόν κάτωθι έπικήδειον λόγον:
' Αγαπημένε ιμας Γιάννη,
"Οσα λόγια κι' άν Ι9ά ποϋ,με, όσα ρίον Φράτσια καί ήτο προσφιλής
δάκρυα κι' άν χίσωμε, &έν άρκοΰν νά τηρ "τών έκλ ε κτών συμπατριωτών Χ·*'
έκ)|ιράσουν τήν άγάπη κοζί τόν, πόνο ραλάμπους, Παναγιώτου,
Νικολώο"
μας γιά τό οιχίληρό ρου θάνατο.
Κωνσταντίνου, Βατιλείου καί Άν&Ρ6*
Ώ ς έκίπρόσωπος
τών άπαντο^χοϋ ου Δ. Πετροχείλου, έκ τών όποϊων
Μυλαποταμιτών, κλίνω εύλαβικά τό οί δύο πρώτοι είναι γνωστοί μεγ«λο·
γόνυ έμπρός στή σορό σου, καί σου κτηματίαι εις τήν πόλιν Λόγκ
φέρνω τόν ύστατο
χαιρετισμό όλων τής Καλιφορνίας, Αμερικής, οί
τέσσαρες είναι καλώς έγκατεστημέν0'
μ«ς·
Ό Σ'ί^λογος Κοινωφελών "Εργων ε ς Πειραιά.
Μυλοποτάιμου,
θλίβεται καί θρηνεί,
Δι ε κρίνετο ή "Αννα
Πετροχείλο"
τηρ τής έρίτίμου κυρίας Σέμης "Ιιω.
Κοντολέοντος και του κ. Νικολάου
θ Νικηφορ^η.
Ο θάνατος προήλ!3εν άπό καρδιακών συγκιοπήν καί προεκάλεσεν με.
Υΐάλτιν λύπην κοίί συγικίνησιν όχι μόνον είς τ ά τέκνα χ)αί τούς συγγενείς της άλίλί^ΐ Και εζς όλόκίλι^ρον
τήν ΚυΦηραϊκήν παρρικίαν τών 'Αθηνών. Διότι όλοι έγνώριζον τήν εύ.
γενεστάτην κυρίαν μέ τήν πηγίαιαν
κ.αιλω(5εΛΐη(ν teal τήν μεγάλήν άπλότητα, τήν άληθινήν άριστακράτισαν
όχι ιμόνον κιατά τήν καταγωγήν άλ_
λά καί καθ' όλους
τούς τρόπους
wal τάς έκδηλώσεις της.
Ή κηδεία της έγένετο έκ τοΰ πρώ
του νεκροταφείου "Αθηνών χαροστατουντος τοΰ Σεβαημιωτάτου Μητροπολίτου θήρας Κ.Μ. Γαδ,ριήλ, καί ή.
το πράγμίατι πάνδημος. ΟΙ συμπατριώται 'Αθηνών καί Πειραιώς περίλυποι διά τόν άδόκ,ητον θάνατον ήλθον νά άποΐδώσουν τόν Οστατον χαίρε
τισμόν εις τήν μεταοτάσαν καί νά
Λκδίη(λώρουν τόν σεδασμόν καί τήν
άνιχγνώρισίν των διά τάς άρετάς της
καί τάς ύτι^ρεσίας της
πρός τούς
συμπατριώτας, τόσον κατά τ ά €τη της
ζωής της είς τό vr.pl όσον καί έν.
ταΟθα.

— Ύ π έ ρ της (κατασκευαζόμενης όδοΰ πρός τό ικοιιμηιτήριον Χώρας,
άπέστειλαν ¿κ τής
πόλεως
Ροκάμπτον τής Αυστραλίας δύο λίρας, ό κ. Θεόδωρος
Καστρίσιος
μετά της κυρίας του Φανής, είς
μνήμην ΓαβριήΙλ ικαι Ηέινως Χάρου.
Ό κ. Γεώργιος Πολ. Καρωναΐος άπέστειλεν έξ 'Αμερικής 20 δολ
λάρια είς τό σχολεΐον Καραβα.
I. Ε. ΚΑΛΛΙΓΕΙΡΟΣ
— Ό κ. Βασίλειος Δ. Μαλάνος άΓΑΜΟΙ
έξ 'Αθηνών
δραχμάς
— Πανο:γιώτης
Μ. Καλλίγερος — πέστειλαν
'ιΕπΙ τής σορού κατετέθησαν πολ.
Κατίνα Γ. Μεγαλοκονόμου, έτέλεσαν πεντακόσιας ( 5 0 0 ) , διά τάς άνάγ
λοί στέφανοι καί άνθη δροσερά καί
κας
τοΟ
Γυμνασίου
Κυθήρων.
τούς γάμους των είς Κάλαμον. Τούς
παντοιοτρόπως
έίζεδηλώθη
ή
τιμή
δακτυλίους καί νυμφικούς στεφάνους) ΑΦΊΞΕΙΣ
πρός τάς άρετάς της.
άντήλλοίξαν οί κ.κ. 'Αθανάσιος Χά'Επανήλθεν έκ Σκοτνδιναυϊΐκών χ ω .
Ί ρ ό ς τήν δαρυπενθοΰσαν Ιθυγίατέρος, Μάρκος Ρετρόχειλος καί ή κυ- ρών καί Γερμανίας, $που πκρηκίορα της καί τόν φίλτατόν μας υίόν
ρία Γαλιγάλη. Μετά τήν στέψιν fta- λούθησεν έπι £ν £τος, ώς ύπότροφος
της, καθώς καί τιριός τους λοιπούς
ρετέθη πλούσιον δεϊπνον είς τό κατά- τής Ποτγικοσ]μίου 'Οργανώσεως "Υγείσυγγενείς της έκφράζομεν όλόδερμα
στημα του κ. 'Ιερωνύμου Μεγαλοχιο- ας, τάς νεωτέρας έξελίίξεις τής είδ'ι.
συλλυπητήρια.
νόιμου καί ήκολού^ησεν
χορός καί κότητός του, ό Ιατρός - άναισθησιο.
Ό θεός νά τήν άναπαύση.
ψαιΙΕρά διασκέδασις.
λογος κ. ΒΟρων Μεγαλοοισονόμου.
. ΜΣεραφ«^μ (θεο(δώιρου)
λογιστής,
ΒΙίΡΗΝΗ EMM. ΜΑΖΑΡΑ1ΚΗ
ΕΠΑΝΟΡ©ΊΐΣΙΣ
Χρυρούλα Δομκα ϋκ μητρός Κυθηρίοος τό γένος Κοσμά Ιερέως Λευθέρη,
Τήν 3ην Νοεμβρίου, έτελέσδησαν
Πλήρης ήμερών,
έξεδήμησεν εις
έτέλεσαν τούς γάμους των ε(ς 'Αθήείς Τουγουμπα Αυστραλίας οί γά Κύριον καί έκηδεύΟη μέ έκίδηλώσεις
νας.
ψιοι τοΟ έικλεκτου νέου κ. 'Ιωάννου βαθυτάτης λύπης, είς τήν πόλιν τοΟ
— 'Αθανάσιος φ. Πρωτοψάλτης — Κοντολέοντος ιμετά της χαριτωμέ- ΒάντερΥκριφτ της 'Αμερικής, ή έκ
3-ασιλική Μιπεχράκη,
έτέλεσαν τούς νης δεσποινίδος Γεωργίας Κοσμά Χώρας καταγομένη συμπατριώτις, Ειγάμους των είς Σύδνεϋ Αύστραλίας. ΓΤοτροχείλου. 'Ατυχώς έκ τυπογρα ρήνη Έμμ. Μαζαιοάκη ή Λιβρέα, έ— Κωνσταντίνος Α. Άρώνης έπιχει φιικής άδλεψίας είς
τό σχετικόν τών 88.
ρηματίας ¿κ Σύίδνεϋ Αύστιραλίας — δημοσίευμά μας τής 30ής ΝοεμΉ μεταστάσα κατά
τόν μακρόν
'Ελένη Κουζούλη έτέλεσαν τούς γ ά βρίου, άντί του όρθου
'Ιωάννης της βίον, ύπηρξεν Υπόδειγμα καλωμους των είς
Σ,πάρτην
Λακωνίας.
Κοντολέων τό όνομα τού γαμΙ&ρου ρύνης καί 'Αρετής. Σύζυγος ¿¡ψρσιω.
Τούς δακτυλίους x a l νυμφικούς στεέγράφη
λανθαοιμενως
Νικόλαος μένη καί ¡μήτηρ στοργική, άβαέρωβ^άνους «Λντήλλοίξεν ό γνωστός μεγαΚοντολέων. Έ ν ώ δήλαίδή ό πολυ- σεν όλας της τάς (δυνάμεις είς τήν
λοειτιχειρηματίας έν 'Αθήναις Μ. Χρή.
σέδαστος φίλος μας άρχιμανδρί- 'Ελληνοπρεπή άγωγήν
τών τέκνων
ατός ΆΛδρίκος. Μετά τήν στέψιν είς
της κ.
Χρυσόστομος
¿πάντρευε της, τά όποΐα καί ηύτύχησεν νά ϊδη
τούς πολυπληθείς « a l έκλεκτούς προτόν Ίωάννην Κοιντολέοντα, ό άν- καλώς άποκατεστημένα καί τιμώμεσκβκλημένούς παρετ03η πλούσιον γεύταποκριτής μας τή σννε,ργίςι τών να παρά πάντων ) ώς ήτο ό πόθος
μα είς Μυστράν. Μεταξύ τών πολλών
τυπογράφων μας, έπάντρευον τόν
^ϊλλων παρέστησαν οί £γηβριτοι συ^μ.
άδελφόν του φίλτατόν μας κ. Νιπατριώται 'Ειμμανουήλ Τσαούσης δι«όλαον Κοντολέοντα. Έπανορθώευθυντής τής Ί Ιονικής Τραυπέζης, ό
κ. 'Ανδρέας Κασιμάτης μετά τής θυ- νομιεν τό σφάλμα ζητοΟντες συγγαη,οός του καί του υΐοΰ του, ή κυ- γνώμην άπό άμφοτέρους τους άi.:iLa Παναγιώτου Β ιαρσπούλου ή δε- δελφους Κοντοΐλέοντας και εύχάμεθα τό λάθος νά εΤναι οιωνός ότι
σποινίς Άνδ,ρίκου καί άλλοι.
συντομώτατα θά ελθη και τοΰ ΝιΠρός τούς εότυχεΐς νεόνυμφους έκκολάου ή σειρά. Πάντως τότε θά
φράζαμεν όλόθερμα συγχαρητήρια.
φροντίσωμεν νά μή γίνη σφάλμα.
Α. ΓΕΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Τήν Κυριακήν 9ην Φεβρουαρίου έ- ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
τελέσθησαν είς Μπλοεμφοντέϊν
τής
— Ή κυρία Κατίνα θ. Κασιμάτη ΕΝοτίου 'Αφρικής οί γάιμοι του έκλε- τεκεν ε ; ς Τσικαλαρίια άρρεν.
κτού νέου κ. Χαρχλ.ά)μπους
'Αναξα— Ή κυρία Φωτεινή Λεντάρη, τό γέ
γόρα, ιέΙκ Κύπρου, ιμεχά;' τής χαριτω- νος Παν. Κατσοίίλη,
ιατρού, Ετεκεν
μένης δεσποινίδος Εύαγγελίας Θεο- άρρεν εις Βέρροιαν.
δώρου Π. Κασι,μάτη ή ΜαροΕγκάκη.
—''¡Ν κυ^αία "Ελένη Παπατριαντο^
Πρός τούς ευτυχείς νεονύμφους έκ- φύλλου, έκ μητρός Κυθηρίας, ΕτεΚιεν
φράζομεν όλόθερμα συγχαρητήρια.
είς 'Αθήνας άρρεν.
της. "Η κηδεία έγένετο άπό τόν κοιΝ. ΒΕΝΑΡΔΟΣ
— Ή κυρία Κατίνα Β. Μαυρομμάι νοτικόν ναόν τής
πόλεως Βάντερ— Άνήΐϊτης Δημητρίου
(θεώνη τη Ιτεκεν είς Πειραιά 6ήλυ.
γκριφτ, ήχολαιθησαν δέ αύτήν ύπέρ
'Ιακώβου ΡΟΙση έτέλεσαν τούς γά—"Η κυρία 'ΑρχοντούΧα Χαραλάμ- τούς 100 άπογόνους τής έκλιπούσηςι
)μ)ους των εις Πειραιά.
πους Κάλλιγέρουι, έτεκεν εις Καλο- καί .πλήθος άλλων όμογενών, οί όθερμά συγχαρητήρια.
Ν>. Γ. καιρινές άρρεν.
ποίοι προσήλθον διά νά τιμήσουν τάς
— Γώι^γιος f f , Σάμιος — Χρυσάν— Ή κυρία !Είρήνη 'Ανδρέου Κα- σπανίας άρετάς αΐτινες έκόσμουντήν
θη Γ. Φατσέα, (έΐτέλετταν τούς γάμους σιμάτη, Ετεκεν είς Σύδνεϋ Αύστρα- Είρήνην Μαζαράκη κατά τάς ήμέτων είς Φατσάδιχα.
λίας θήλυ.
ρας του βίου της. 'ΕΙπΙ τής σ<\οο0
— Κωνσταντίνος 'Αποσκίτης — Πεκατετέθης£*ν πολλοί στέφανοι καί σωλαγία Έ μ . ΓονίΒη, έτέλεσαν τούς γ ά · ΝΕΟΣ Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Η Σ
ρεία δροσερών άνθέων. Μετά τήν άΐιμους των είς Χώραν. Νά ζήσουν εύκολουΟΙαν ίώ,μίλησεν
συγκινητικώταΚατόπιν έπιτυχών έξετάσεων, ένε{τυχισμένοι.
ΤιΟΥΛΑ I. Κ Α Σ I MATH
τα ό Ιερατικός προϊστάμενος τής πεγράφη
είς
τήν
Νομικήν
Σχολήν
τοΰ
— Εμμανουήλ Χαρχαλάκ,ης —, Μα
ριφερείας αίδεσιμώτατος
Σπυρίδων
ό έκ τοΟ
j pía Γ. Κατσαφάρου, έτέλεσαν τούς Πανεπιστημίου "Αθηνών,
Ζώης, έξάρας τήν προσωπικότητα καί
χωρίου
Κάλησπεριάνικα
έπιμελέστα, γάμους τ ο ν είς Πειραιά. Παράνυμτήν δράσιν τής έκλιπούσης ώς 'Ελφος παρέστη ό κ. Παντελής Κούνσυ- τος νέος Θεόδωρος Διημ. Λουράντος. ληνίδός, ώς συζύγου, ώς μητρός καί
ότι ό νεαρός
πας. Νά ζήσουν.
Ν. ΒΕΝΙΕΡΗΣ Είναι άξιοσημείωτον
ώς καλής Χριστιανής.
σπουδαστής προσήλθεν είς τάς δυ—ιΝικάλαος
'Αλκιδ, Καοτρίσος —
σκολωτάτας
είσαβγωγικάς έιζετάσεις
Ή «Κυθηραΐκή Δ^δασις», μετέχουΕύ<χγγελία Ζαχ. Ξαγοράρη, έτέλεσαν
ιμέ μόνα τ ά έφόδια του Γυμνασίου σα τοΟ πένθους τής άγαπητής μας
τούς γάμους των, είς Μελιτιάνικα.
χωρίς νά χάση
χρόνον είς ειδικά οίκργενείας
Μαζαράκη,
έκφράζει
Παράνυμφος παρέστη ή κυρία Παναφροντιστήρια,
ώς γίνεται συνήίτως. θερμότατα συλλυπητήρια
πρός τόν
γιώτα Μπαξεβάναυ. Γίά ζήσουν.
Διά τούτο ή λαμπρά
έπιτυχία του υίόν της κ. Μιχαήλ Μαζαράκην, πρός
Α. θ . Κ.
μαρτιρεΐ όχι ιμόνον έπιμέλειαν Αλ- τάς θυγατέρας τη,ς έριτίμους κυρίας
—Κωνσταντίνος Κ. Κασι/μάτης, άρ- λά καί έξαίρετα διανοητικά προσόν- Μαρίαν Πρωτοψάλτη, "Ελένην Ί ω ά ν .
τι ά)φιχθείς έκ Τασιμανίίας ΑύσττροΛί- τ α ένεκα τών όποιων ή λαμπρά έ- θ. Ιερέως Κασιμάτη, Σοφίαν Πάππα,
ας — Ά ν τ ω ν ί α Βρασ. Λιανού έκ, Πλύ. ξέλιίξις τοΰ φ ί σ τ ο υ νέου είναι βε- Κρέουζαν Πλούμη, Κατίναν Πηγαδιώτρας Λακωνίας, έτέλεσαν τούς γά- βαία.
του καί Πελαγίαν Λυντζέρη καί πρός
μους των είς Καστρισιάνικα. ΠαράΤοΟ έκφράζομεν θερμότατα συγ- τούς λοιπούς συγγενείς. Ό θεός ; άς
νυμφος παρέστη ό κ. Γεώργιος Ά - χαρητήρια.
τήν άναπαύση.
ρώνης ή Μπέης. Μετά τήν στέψιν ε'ς
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
τούς πολυπίΧ(η3εΙς
Αίροσκεκλημένους
Α Δ Ρ Ι Α Ν Η ΚΟΜΠΗ
παρετέθη πλούσιον γεΟ|μΙα καί έπηκο.
Ή
Σχολική
"Εφορεία
Καραβά!—Κυλούθησεν χορός καί φαιίφά διασκέθήρων ευχαριστεί θερμότατα τόν έν
δασις. Νά ζήισουν
Άπεβίωσεν εις Αθήνας καί έκη"
Α. θ . ΚΑΣΤΡ Ι ΣΟΣ 'Αμερική άριστα έγκατεστη,μένον συμ δεΐθη μέ έκδηλώσεις βαθυτάτης λύπατριώτην μας χι. Γεώργιον Πολ. Κο
πης, ή έκ του χωρίου Χριστοφοριά—Σπύρος W. ΚυνηγαλάΙκης — Κατί^ωναϊον, διότι είχε τήν καλωσΰνην
νικα καταγομίένη
ρυμιπατριώτις Ά να Ν. Βενι^ρη, προσφιλής θυγάτηρ
vol άποστείλη 20 δολλάρια ( διά τάς
φιοτνή Καμπή.
του προέδρου Τής Ενώσεως τών *Α.
άνάγκας τοΟ Σχολείου μας·
πανταχού
Άντικυθηρίων,
έτέλεσαν
Ή έκλιποΰσα διεκρίνετο διά τήν
Τόν εύγενη τούτον ιδώρητήν εΰχατούς γάμους των είς Πειραιά Παεύγένεια τήν
καλωσύνην καί τάς
ριστοΰμεν καί εύγνωμονουμεν.
ράνύν^ος παρέστη ό κ, 'Απόστολος
χριστιιχνιΙχιά(ς έν γένει ώρετάς της, I Ή Σχολική 'Εφορεία Καραβά
ΠοΟλός. Νά ζήλουν.
Ι.Κ.
άπελάμβανεν της
Ό Πρόεδρος θ . Σούίγιαννης, Ό Τα- νεκα τών όποίων
—^Νικόλαος Μπάϊλας — 'Ελένη Ν. μίας θ . Μαυρογιώργης, Ό Γραμμα- γενικής έκτιμήσεως ι ώστε δ ©άνατός
της νά προκ<χλέση μεγάλην λύπην,
Χαρσ&αμποΊΐούλαυ, έτέλεσαν τούς γ ά .
τεύς Γ. Διακόπουλος
εις όσους τήν ¿γνώρισαν.
μους των είς 'Αθήνας.
— Παναγιώτης Κομνηνός — "ΑναΠρός τήν ο!κογ ένειάν της καί πρός
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
στασία Ζαγλανίκη, έτέλεσαν τούς γ ά
τάς ώγαπη,τάς μας συγγενικάς της
μίους των είς ΣύδνεΟ Αύστραλίας. Νά
Πάντας κούς
καθ' οίονδήποτε οικογενείας Εμμανουήλ Μ. Γεωργόζή,σουν.
Α.Ν..Σ, τρόπον συμμερισθέντας
του πέν- «ούλου, Πολυχρόνη Γαίλακάτου καί Ν.
— 'Ιωάννης
Πολυχρόνη Καλοπαί. θους μας, έπϊ τφ θα/άτ^ τής προσ ΓοΛακάτου είς Ντητρό^τ
Αμερικής,
5ης όδοντίιοηρος — Κυριακούλα Γ. φίλους θυγατρός ιμας
και άδελ- ώς καί πρός τόν φίλτατόν μας άνη.
Μπογιατζή, έτέλεσαν
τούς γάμους φής € Υ Γ Ε Ν Ι Α Σ Π. Τ Ζ Α Ν Ν Ε εύ- νεϋ Αύστραλίας,
έΐκφράζομεν θερμά
των είς Σύδνεϋ Αύστραλίας. Νά ζή- χσριστουμεν θερμώς.
συλλυπητήρια.
ό
σουν.
ιΑ Ν.Σ.
Ό θεός νά τήν άναπαύση.
Ομογένεια Παναγιώτου Τζάνν^

διό: τήν καλωσύνην, τήν εύγένει«ν,
τό άνώτερον ήθος καί τ ά πλ.ούσ'"
χριστιανικά της χαρίσματα. Άφωσι 05
μένη σύζυγος καί μήτηρ στοργική ^
φιέρωσεν δλας τάς ψυχικάς καί
>·,ατικάς της δυνάμεις, διά τήν άΥ6)'
γήν τών παιδιών της, τά όποΐα κ®1
ηύτύιχησε νά ϊδη καλώς άποκατεσΟί"
μένα, όπως ήτο ό πόθος της. Ό
^
νατος τήν εδρε είς βαθύ γήρας
τής διέκοψε τήν εύτυχίαν. Διότι
^
ώς άνθρωποι σταθμίσω μ ε ν τούς
:ους τής ζωής της πρέπει νά τήν
νομάσωμεν εύ .-υχιημένην. "Ήτο διά
παιδιά της κσΐ διά τάς οΙκογενείοί
των άντικείμενον 'νατρείας. Τά έγΥ^'
νια της τήν έχάΐδευαν μέχρι τής <£'
νευταίας της στιγμής καί προαεπά9ουν νά τ?ς κάμουν πλέον εύχάρισί£ί
ιίς ώρες. Μέχρι του θανάτου της
ετήρει καταπληκτικήν διαύγειαν πν£"
ιατος καί είχε τήνδιάθεσιν νά άστ^'
ζεται ,μέ ιούς Ιδικούς της καί το&
έπισκέπτας -.ης.

γιατί σ' έχασε άπό
τήν άδελφική
¿του άγκάίλη Πόσα όνειρα καί πόσες
όμορφες ιδέες δέν έπλ,άσοομε όλοι μας
έ:4εΐ μαζί... Άκ<ί|^α, καί στόκρεβά,τι
τής άρρ,ρώστειας ρου, δέν έπαψες νά
θυιμάσαι τό ¡μικρό κι' όμορφο «¡ωριό
μας. Πριν άκόμη λίγες μέρες, οί 8υό
μας κάνοςμε σχέδια καί όνειρα γι''
αύτό ό ένας κοντά στόν άλλο..
"Η(7ουν ένα πολύ
στοργικό παιδί
Ηης ιμάνας πατρίδος ¡μας. "Ενας ευγενικός κ' αισθηματικός
άδελψός
μας.
Ξενητεύτηκες (μικρό παιιδί, μέ τήν
εύχή τών γεννητό^οων σου. BaoavL
σττης σέ ξένες χώρ^ς, πάλεψες, καί
στό τέλος δημιουργήθηκες. Κι' έδημι.
ούργίησες ,μέ τή συνεργασία πάντοτε
τής άντάίξιας συζύγου σου λ^μίιτράν
ο'κογένειαν, έπίζηλον κοινωνικήν καί
χρίιττιανοπιρρπή θέσιν, ώς καί περίβλεπτον έποτ/γελιματικήν έξέλιξιν. "Η
σουν ή προσωποποίησις ένός τίμιου,
έργατικοΟ καί πολιτισμένου Τσιριγώτη.
"Ενας «Χρίστος οίκογενειόρχης.
"Ενα διαμάντι τής πατρίδος μας
' Ή άκτινοβολία τής
ψυχής σου,
τών άγαθών σου πράξεων, τοΰ όλου
παρελθόντος σου,, θά ιμείνη: πάντα
άσβεστη στή ¡μνήμη όλων μας, καί
πολύτιμος όδηγός διά( τούς νεωτέρους
Kcti ,μέ θεία έκρτασι θ' άποτίωμε σεβασμό στό άκουσμα
τοΟ όνόματός
σου.
ν.
Μέσα στό φέρετρο αύτό βρίσκεται
ή τόσο πολύ βασανισμένη σάρκα σου.
Ή ψυχή σου άπελυτρώθη άπ' αύτήν,
κί' έλείΟερη φτερούγισε ψηλά( σ τ ' άγνωστα πλάτη τών άθλων Δυνάμεων.
Ή μάνα μας γή, θά σέ δεχθή άπόμ« " τ ό γυριο)μό ρου. 'Ειμεϊς τ ά
φθαρτά άδέλφια σου, τήν παρακαλοΰ
με νά σέ σκεπάση άπαλά, εύγενικά,
¡μέ τρυφερότητα. Τό ΐδίο, όπως φερνόσουν (κι' έ/τύ στούς συνανθρώπους
σου, όταν βρ^κόσουν στή ζωή_
Γιά όλους μας, άλησ,μόνητε Γιάννη
ή μνήμη σου θά π»αρρίμένΐ] αίωνία.
Πρός τήν σύζυγον, τ ά τέκνα, τούς
άδελφούς Καί λΟιπούς συγγενείς τοιΟ
άληόιμονήτου μΟς φίλου 'Ιωάννου Μι
λάνου έκφράζομεν
όλόθερμα συλλυπητήρια. Ό θεός νά τόν άναπαύση.
ΚΛΝΣΤ. Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΓΙΟΧΑΝΕΣΜΠΟΥΡΓΚ,
Νν
Αφρικής, Φεβρουάριος.
(ΤοΟ άνταπσκριτοϋ μας).— Βαρύ πένθος έπληξε καί
πάλιν τήν παροικίαν μας, διά τοΟ άΓ.ρορδοκήτου θανάτου ένός τών καλυτέρων καί πςρισσότερον προσφιλών
συμπατριωτών μας. ΤοΟ Κωνσταντίνου Π. Κασιμάτη ή Μαραγκάκη, άποβιώσαντος έκ συγκοπής τής καρδίας. Ό έκλιπών ήτο προσφιλής ά?
δελφός τοΟ ένταΟθα έκλεκτοΰ συμπατριώτου κ. Θεοδώρου Π. Κασιμάτη
καί τών εις Πειραιά γνωρτών συμπατριωτών μας 'Ιωάννου
Π. Κασιμάτη, Προέδρου τρΟ ΈργατικοΟ Κέν
τρου Πειραιώς, Γεωργίου Π. Κασιμάτη καί
Δημητρίου Γί. Κασιμάτη.
Διεκρίνετο ό Κωνσταντίνος Π. Κασιμάτηίς διά τήν καλωσύνην, τήν εύγένεκχν χαί τόν Ι9ερμόν ατριωτισμόν
του, ένεκα τών όποίων ό
'Ελληνισμός τής Νοτίου "Αφρικής περιέβα-'
»\εν αύτόν (μ£ άπεριόριστον έχτίμησιν. Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος
καί μέ ΙέΙκδηλώσεις βαθυτάττης λύπης,
σωρεία Ιδέ «ί/νθέων καί πολλοί στέφανοί κατετέθησαν έπτί τής οΙοροΟ
αύτου.
Πίρός τήν βερυπενθοΰσαν σύζυγον,
τούς άδελφούς, άνεψιούς καί λοιπούς
συγγενείς του έκφράζομεν όλόθερμα
συλλυπητήρια, Ό θεός νά τόν άναπαύση.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΕΝΑΡΔΟΣ

ΔΗΜ. ΣΑΜΙΟΣ
"Ολως άπροάπτως καί είς τήν άκμ(ήν τής ήλικίας
καί τής δράσεως
αύτου, άπεβίωσεν είς Αθήνας, ό γνω
στός ^μίπατριά! :τ,ς Δη^-ηοιος Σά_
μιος έτών 50.
Ό έκλιπών ήτο ύπόδειγμα καλωσύνης, εύγενείας καί ιηραότητος, κχί
άπελάμβανε μεγάλης έκτιμήσεως εις
όσους τόν έγνώρισοη»
Πρός τόν ά·
δελφόν του κ. Γεώργιον Σάμιον τάς
ά(;/ελ)φάς του κυρίάς Χ Στάοαν Ζάνου
Kai Movdav Κσι|ρτογλου, τόν έξάδελφόν του κ ; Νιιίόλαον θ. Ζοτντιώ.
την καθώς κοΛ -νηρός τούς λοιπούς
συγγενείς του, έκφράζομεν θερμά συλ
λυπητήρια.

'Επειδή έκ τών υιών αύτής υί Χ·*'
Χαράλα Γιος καί Παναγιώτης
είν«*1
μ ε γά).οι εύεργέται τοΰ Νοσοκομεία
Κ,ιϋήρων. εύθύς ώς έγνώσθη ό θάν^·
τός της ή διοΐκησις του Νοσοκομ«"'
ου έθίώοησεν χρέος της νά άποδώ^"
τήν πρέπουσαν τιμήν. Καί άφ" ένώς
μέν ¿ξεπροαωπήθη είς τήν κηδείθγ
διά τρίμερους έπιτροπής ύπό τόν άν^'
πρόέδρον αύτής κ. Ίωάννην Φώτι^νάφ' έτέρου δέ άπέστειλεν συλλυπητήριον τηλεγράφημα εις τούς έ'ν 'Αίμ6'
ρικη διαμένοντας υιούς της.'Επίσηί'
τιμής ένεκεν, παρέστησαν τά πρ°£"
δρεΐα ( τοΰ Κυθτραϊκοΰ Συνδέσμου
βηνώλΐ τής Κυθηραϊκής ΆδελφότητΟί
Πειραιώς — Αθηνών καί τής Ένώ'
σεως τών Απανταχού Άντικυθηρίων'Επί της σοροΰ τής μεταστάσης κ·*'
τετέθησαν πολλοί στέφανοι καί δρ°"
σερά άνθη είς ένδειζιν σεβασμού κ®1
τιμής πρός τήν μνήμην της. Μ ε τ ο ^
τών άλλων στεφάνους κατέθεσαν
ένταΰθα τέσσαρες υιοί της, οί έν
μερική υιοί της, οί έγγονοι καί ° ι
άνεψιοί της τέκνα Νικολάου Μαρσ^λ'
λου. Ή κηδεία της έγένετο ¡πάνδημος. Τό φέρετρον έφερον μέχρι
ναοΟ, πρός ένδειξιν σεβασμού, οί
σαρες έγιγονοι, Δημήτριοι,
ήκολού·
θουν οί τέσσαρες υιοί ¡μέ τάς οικογενείας των καί εΐποντο οί λοιΐιο1
συγγενείς καί έκ«ττοντάδες οίκογενεΐοίκών φίλων. Εις τόν ναόν, μετά
νεκρώσιμσν άκολουθίαν, ώμίλησεν
δακτικώτατα ό Ιερατικός προϊστάμ£'
νος Ά γ ι ω ν Αναργύρων, παρουσιάσας τήν άοιπιλον Ιζωήν τής μετάστασης ώς παράδειγμα πρός ,μ^μησιν,
•Πί?ός τούς φιλτάτους μας υίού<
τής ,μεταστάσης κάΐ πρός τάς οικογενείας των έκφράζομεν θερμά συλλυπητήρια κσΐ εύχάμεθα έλαφρόν ^
χώμα τοΰ τάψόυ της.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΙΩ.

ΜΟΥΛΟΣ

"Υστερα άπό σκληράν νόσον άπ£'
βίω,7ε καί έκηδεύθη πρό όλίγων ήμερών έν Πειραιεΐ, πολιός πρεσβύτης καί έ'κλεκός συμπατριώτης,
^
ΛογοΟετιανίκων καταγόμενος, ό ΝιΧ^
λαος Ί ω . Μουλός. Πραγματικά θ*
πήρξε μία ξεχωριστή Κυθηραΐκή φυσιογνωμία, ¿¡μπλουτισμένη μέ τάς «£*
λαιάς άγνάς
πατριωτικός παραδόσεις, τύπος ^καλοκάγαθος καί ένάρετος χωρίς ίδιοτέλειο:ν καί καΚίας. Ποτέ, κανένα ££ν έβλαψε καί όλουί
(πάντοτε συνεβούλευε
διά τό καλόν
καί Χριστιανικόν. »Ητο άρχοντικόζ'
εύγενικός καί εύπροσήγορος.
Λόγ«ί
τών άνα(μφισβητήτων
άρετών των,
τών τόσον ρπανίων εις τήν έποχήν
μα:ς, ήγαπατο καί έξετιμόηο παρ' ί '
λων τών συμπατριωτών, δικαίως κ<*1
ώς τοΟ ήξιζεν.
Ά ς είναι έλαφρόν τ ό ¡χώμα πού
τόν σχΐεπχ&ζει καί αιωνία ή μνήμΐ
του.
θ.

I. ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
' Πάντας τούς μετασχόντας του πένθους μας, έπί τ φ Οανάτω τής προσφιλούς μας ¡μητρός κοΑ ιμάμμης ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΜΜ. ΜΑΖΑΡιΑΚΗ, εύχαριστοΟμεν θει,οιμώς. "Ολως ιδιαιτέρως εύ·
χαριστοΰμεν
τούς
οίκογενειοίκούς
μας φίλους τούς παρακολουθήσοτνταΟ
τήν έκφοράν αύτής,
τούς καταθέσαντος ρτεφάνους καί άνθη έπί τήί
σοροΰ της καί τούς
άποστείλαντάζ
πρός ή μας τηλεγραφήματα καί συλλυπητήρια γράμματα.
Ν. VAN1DERGR1FT Ρ Α , Φ)ριος 1 9 5 8
Τά τέκνα
Μιχαήλ Έμ(μ. Μαζαράκης,
Μαρί«
Πρωτοψάλτη,
'Ιωάννης καί Ελένη
I. Κασιμάτη, Σοφία Παππδ, Κρέουζσ
Πλαύ|μη(
Κατίνα
Πηγαδιώτου κσί
'Π,ελαγία Λυντζέρη.
Οί έγγονοι,
Ο Ι λοιποί συγγενείς·
φ
Πάντας τους καθ* οίονδηποτε
τρόπον συμμερισθέντας του πένθους μας, ¿rri τώ θανάτφ τής προσφιλούς μητρός ¡μας και ά&ελφής
Α Δ Ρ Ι Α Ν Η Σ Κ Ο Μ Π Η , ευχάριστου
μεν θερμώς.
Τ ά τέκνα: Σ μ α ρ ά γ δ α καί Φώτης Βάγγαλης. Oil άδείλφοί: Πολύ
χρόνης καί Δέσποινα Γάλακάτου,
NiV<oX· και Σταιμοα-ία Γαίλακάτου
'Εμμανουήλ
κα»
Παναγ ΐωτίτσα
Έμμ;
Γεωργοπούλ-ου,
'Εριφύλη
Κουλεντιανου και 'Ιωάννης
Χλέ-

τζος-

ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΜΑΣ
Θ Λ Ι Β Ε Ρ Ο Ν
Α π ο γ ο ή τ ε υ α ι ς έ π ι κ ρ α τ ε ΐ εις έλαιοπυρήνος ή οικονομία των
™ νησί δ ι α τ ή ν χαμηλή ν τιμήν κατοίκων διέρχεται πρωτοφανή
Τ^υ ελαιολάδου. Τό μοναδικών κρίσιν. Ένω Αντιθέτως τα είδη
|μΐϊορευσιμον προϊόν τ ο υ τ ό π ο υ τα όποια άγοράζουν οί παραΊ μένει α ζ ή τ η τ ο ν, ή π ω λ ε ί τ α ι γωγοί, λιπάσματα, έλαιόπανα,
δ ρ α ^ ά ς
ό3 £ ς >ί~17
τ λ λ ' ^ ι σ ϊ ΐ ς τ α Ελαιουργεία
Ι/α
° 1<Χ ύττελόγιζον
εις τήν
^ λ η σ ι ν τ ο υ έλαιοπυρήνος δ ι α
*αλυψουν
σημαντικών
£ φ ο ς τ ο ν έ ξ ό δ ω ν τ ω ν , εύρίε1ζ
δί?*
γ ν ώ σ ι ν . Παραυ ΐ : , ε ο ς ό έλαιοπυρπν είς τ ό λιμάνι φ ο ρ τ ώ σ ε ω ς
προσφέρεται
ΜΛ Ι λ 7 5 0 , λ ε ^ ά
κατ' όκαν.
£
τ ά ς τ ι μ ά ς έ λ α ί ο υ καΐ

ο

Χ Ο Ρ Ο Ι

Τ Ω Ν

Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Ω Ν

fiYj£

Κυθηραϊκά Σωματεία Ά «ηνων και -Πειραιώς όργανώ™
έτησίαν αύτων χοροεσπερίδα διά τήν 29ην Α&ρτίοικΛί - α ς ^Ρ υ Χ ώ Ρ° υ ς και περικαλλεις αίθουσας του ξενοδοχείου «Βασιλεύς Γεώργιος»
« 2 > . τ ί , ν πλ<ιτ εΐαν Συνηάγματος^Γυρω árró τήν έκλογήν της
«Ιθουσηςήκούσθησαν συζητ£
»
πολλχχί. ΕΙ^αι έκεΐνοι πού
ζητούν άνέκαθεν μεγαλυτέρου
προδολην τοΟ Κυθηραϊκοΰ στο ι
Χ^ου των 'Αθηνών και του Πει
¡"»ως, φρονοΟντες δτι τό στοιμ«ς^εΐναι είς θέσιν νά
^ρουσιασθή είς περισσ^ρον
ε^τρόσω-πα κέντρα, <Wó έκεΐνα
rZ, έΧΡησιμοποιήθησαν μετά
τσν πόλεμον διά τόν άποκρηάSE?

W ·
συμπατριέ ^ Ρ έ σ ε ι όλίγων
Ϊ Ε Λ " ™ πού
ήσαν ίκα¡μόνον είς' τάς αίvkxT L ^

Μεγάλης Β ρεταν-

«pouv' δε&αίαν

τήν έπιτυχί,αν

τσιπ^5 ς · θόβ Προτιμούν ϊνα
^ριγώτικο γλέντι λαϊκού túτά
ματά
Κατά τήν γνωμην μας ή <5ertó
^ μ ^ ε ί ω ν εΤ^αι ά*°λι>τ0ς όρθή. «Η αίθουσα πού
^
^Π°ΣΤΗΡΙΧ©Η
Ko.vótWSTT1^ "O*"*™
λωςΤΛ
Â

î

^

κής Ä

XV
Ρ«ζ

^

^

;

Η

1

^

Μούρην και

μοναδική είς τά Κύ
^

την

έπελέγη είναι δ,τι άκρι&ως έχρειάζετο, διά τήν κοινωνικήν
θέσιν της μεγάλης πλειοψηφίας
των έν Άττικη Κυθηρίων. ,ΚαΙ
άπό οικονομικής πλευράς δέν
νομίζομεν δτι είς τό ξενοδοχεΐον «Βασιλεύς Γεώργιος» θά
χρειασθούν περισσότερα δξοδά.
Τό είσιτηρισν
ώρίσθη είς 50
δραχμάς. Δηλαδή είς τό κατώτερον δυνατόν δριον. Δεδομένου δμως δτι ή Ιναρξις θά γΟνη τήν 10.30' μ.μ. ώραν δλοι θα
δειπνήσσυν προοτα και €πειτα θά
μετά&ουν είς τόν χορόν, δπως
γίνεται μ)έί δλους τούς χορούς
της άνωτέρας τάξεως. "Ετσιτά
έξοδα θά είναι κατ' άνάγκην
περιωρισμΙένα. "Οσον άφορα
τήν έμφάνισιν
δέν χρειάζεται
οί>τε κι' έδώ 'ένδυμα έπίσημον.
Φυσικά δέ,ν μπορεί κανείς νά
έμφανισθή μέ θερινά ή άνοικτά. δμως ένα σκούρο κοστούμι είναι δτι χρειάζεται.
"Αλλως τε οί Καθήριοι καί^είς
τά γλέντια άκόμη μέ σκούρα
οουχα προήρχοντο
πάντοτε.
"Ώστε οϋτε τό ζήτημα της περιβολής πρόκειται νά έμποδΟση
κανέναν. Τέλος δταν ή άπόφασις ¿λήφθη τό καθήκον 'δλων
μας είναι νά συντελέσωμεν είς
τήν
μεγαλυτέραν
έπιτυχίίαν.
Κιαί έπ* αύτοΟ δε&αιίως δλοι είναι σύμφωνοι.
VTJ; άκόμίη άνεκτέλεστον

Ν®μ«ρχίας Ά τ τ ί τ ώ ρ α και τήν έπι-

V

Μ Α Ζ

ένα

2ρ-

της γον, τ ό όττοΐον θα έξιπτηρετήση

παραλλή*

ζ

κ.λ.π. είναι ακριδώτερα παρά
ποτέ. ;Δέν γνωρί'ζομεν έάν ή κυδέρνησις θά ήδύνατο νά προσφέρη κάποιοον προστασίαν είς
τόν' παραγωγικόν κόσμον, έφ*
δσον τήν τιμήν του έλαίου τήν
ρυθμίΐζει ή παγκόσμιος άγορα.
Πάντως, έάν ή κατάστασις αύτή Ιέξακολουθήση πολλοί έλαιω
νες θά
έγκαταλεκρθοΟν. Και
αύτό είναι τό θλιβερόν.

έτττο-

«i

μεγόίλην τταροίγωγικήν ττεριφερ^ι0CV.
Συνκττώμείν προς τους φίλους
Καλαμ ίτας
»cal
Στραποδιάτας,
πού είναι di κυρίως ένδιαφερόμενοι, νά ¿μονοήσουν κ<χΐ νά κυττάξουν, πώς θα γι νη τ ό Κργον. Τώρα «Υτέ άπό τ ο Γραμματικό yívrf,
είτε άπό τοΟ Ρ«μανου, δέν είναι
λόγος νά βιαφωνοΟν και νά τό σ α ·
Ιμττοτάρουν. 'Εκείνο πού προέχει
είναι νά γίνη. ιΚαί δια νά γίνη
χρειάζεσαι όμόνοια «cal συνεργασ ί α δλων.

yrroa-rn κολλάς
φθοα '
εΤνο"
δυνατόν νο
Τη- κ
είς τήν καταστροφών
τοι^-λ/06] Τ ό τ ε
μόνον 8νας κβν- ΤΟ Π Ε Τ Ρ Ε Λ Α Ι Ο Σ
KQj ; δ ρ φ ο ς
διακοπή, Αλλά
Πολλά παράπονα μας γράφουν
^ l o S L ^ i ,μας β « <^EPn®ñ ένος άπό τ ό νησί, δ ι ά · τ ό πετρέλαιον
νετ„, \ ου W u το ¿ποίον δεν γί- τον cEXXryviKoO Μονοπωλίου. Είν® έπιτύχη ναι, λέγουν
οί πο^χχπονουμενοι,
^«δίοιΓ r
"T10u «»»νοτάρχοϋ Αει πολύ άκάθαρτον ώστε νά γίνεται
αύτοΰ.
top
« άνάγ^η νά τύχη οΟ- προβληματική ή χρήσις
κής
νττοσπηρίξεως Κρατι- Μαυρίζουν τ ά γυαλιά είς τ ι ς λάl ®í»twv. Αύ-ηη,ν άκριβώς
ιμπες, καπνίιζει κ.λ·π. Παρακαλουκαι S
μεναν^Τ^τ^μεν ^Ρος πάντα δυνά μεν τόν έν Κυθήροις άντιπρόσωδχ, U T C Αειβαδίτ^ς είναι ε.τε πον τοΟ Κροτικοώ Μονοπωλίου, νά
ένδιαφερθη περισσότερον, ώστε είς
τ ό μέλλον νά μή δημιουργούνται
παράπονα. Τ ό π'.Λ-ρέλαιον εΤναι
εΐδος πρώτης άνάγκης και χρησιτ
ιμοττοιεϊται είς εύρεΐαν κλίμακα, ¿ό• crrc άξίζει νά τ ό προσέξουν πβρισ
σότερον ot διαχειριζόμενοι αύτό.

^pUÍS·

ä S ^ s s g s κΐ a

δρέαΓκΛ η ;?

Λΐδεσ·

J™

ιερεύς . ..
Κατά τήν
άκροατηρί^ο
τό δάσιμον·

&YOV Τ^λλΑΥη. Και άλλο¿ν ^ ν ο ρ η θ ή συμπάB i o r S r S Αειδαδίου διά τό ϊH A 0 O V είς ΠειK
Ä
τε

τΡιάται

Β^Ρτυρες^ ρñyo1 , '^ον και οί
^οδα νΛ^ ς τ«λαιτκορίας και
ον ν ά & ζ S τ ό ^καστήριπ ο τ έ τό g ^ i μον τδν
τΐέλεσυα ΐ ^ ^ ν ε λ ι ώ ν , μέ άττοάΐτΐαλλιατ/ήν των

^hWS^I

^P^iocviKÓv και

Γ. Λ. ΚΑΛΟΥΤΕΗΕ
Προήχθη εις Πρεσδευτήν ó
παρά τω ύπουργείω Εξωτερικών υπηρετών,
άνώτερος διπλωματικός ύπάλληλος, κ. Γεώργιος Διονυσίου Κιαλουτσης.
Ό νέος πρεσβευτής είναι υιός
του άειμνήστου μεγάλου Κυθη
ρίου ΙΔ,ιονυσίου Καλοότση, Ιατρού, διευθυντοΰ του έν ^Κυθήροις υποκαταστήματος της 'Εθνικής Τραπέζης.
Ό κ. Γεώργιος Καλούτσης,
άξιος βλαστός μιάς τών εύγενεστέρων οικογενειών της ίδιαιτέ
ρας μας πατρίδος, τυγχάνει τεραστίας μορφώσεως και είσηλθεν είς τό διπλωματικόν στάδιον είς νε^αρωτάτην ήλικίαν. Ύ
πηρέτησεν éirtl σειράν έτών είς
τάς Πρεσβείας Παρισίων, Βελιγραδίου, Μόσχας και άλλαχου
,καΙ διεχρίθη πάντοτε διά τήν ί-

δόν,
^ εύθείαν ,ό- κ,ανότητά του είς τό δυσκολώτα
vcov, δ ν , ;υ.Χόν παραστρατημέ- τον έργον τό όποιον του ένεπι<^λλά 5L ^Λ φυματικά μέσα στευθη ή Πολιτεία.
με&α, μ έ ^ ν δίαν; ΔιερωτώΠρό διετίας περίπου έτοποθετήθη είς τήν κεντρικής ΰπηρεσι0>ΙθΚθ]
αν του ύπουργείου Εξωτερικών δπου καΐ ύπηρετει ηδη
^ Υίν1 ό άπό έ- προαχθείς εις πρεσδευτήν.
Συγχαίροντες έγκαρδίως τόν
^ Ρ ΐ φ έ ο ε ^ 1 ^ δ^μοζ ττρος την
λαμπρόν διπλωμάτην διά τήν νέ
^ΜνΞΓΛη<ί)ε?ν
τούς ένδι- αν προαγωγήν του, διαδηλουθέ^υν νά 5 ""^Ράγοντας. "Αλλοι ^ιεν ταυτοχρόνως και τήν υπερη
^ « Γ ο ο Η . , / 1 ^ τοττοθεσί- Φάνειάν μας, ώς Κυθηριοι, δτι
^•ΦέΧ^08'
^
την λ νήσος έχει νά έπιδειξη προσωπικιότητας 'ώς ή τοΟ πρεσδευ
_

/ . . ^ « Λ Λΐ ύρ/WI

"ΟΙΚΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ,,
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ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΩΜΕΝ ΟΛΟΙ
(Συνέχεια εκ της 1ης σελίδος")
κχΐ απέναντι τών ανθρώπων
\13C τό είχατε κάμει εύδυς
ώς έ κάματε και την διάγνωσινΓ. Πάντως δέν σας διαφεύδομεν ώς προς την υπαρξιν
και άλλων προθέσεων πέραν
τοΰ Νβσΐ^κΦμείου, μέ την διαφορά ν οτι τάς προθέσεις της ή
Έρανικη Επιτροπή ουδέποτε
τάς έ κράτη α ε ν μυστικάς, ώστε
νά χρειασθη !διάγν"ωσις, διά νά
άποκαλυφδή ή ϋπαρξίς των. Έ
κτός τζΰ- οτι κατά κόρον έδη>μοσ·ΐίύθησαν είς τάς στήλας
αύτάς «έλαι αί προθέσΐΞΐς της Έ
ρχνικής 'Επιτροπής, τάς ιδίας
προθέσεις έτόν|ΐΐ3ΐεν και ενώπιον Sac κατά την τελετην τών
έγκαινίων τι-υ Νοσοκομείου ο
άδελφός τοΰ άειμνήστου Νικολάου Τρίφυλλη κ· Παναγιώτης
ϊ. Τρίφυλλης είς τόν λόγον
του μετά τόν νάγιασμον. Είπεν
ό κ. Παναγιώτης I. Τριφύλληο:

ΑΦΪΞΙΣIΥΜΠ4TPI0TÛN Ε: ΑΥΙΤΡΛΑΙΑΣ

όδου τοΰ Κυθηραϊκοΰ λαοΰ. Είμεθα βέβαιοι ©τι τό τοιοΰτον
ούτε ΰμείς Σεβασμιώτατε, οϋτε τό συμβούλιόν Σας, τό έχ£τ
τε άντιληφθη.

Πάντως, ισάς ευχαριστούμε ν άνεπτύξαμ^ν καί άνωτέρω καί
Μέ το Ίτολιητελές ίπτερωκεάνιον Μέ τήν άναχώρησίν του- "Ετσι ό
πού ένεθυμήθητε καί τούς ά- είμεθα ύπερήφανοι δι' αύτάς.
πανίτοχιοΰ ^ Κυθηρίους, έστω. καί Διά τόν κ. Πανάρετον δέν ε- «ORONSAY»/ άφίκοντο τήν 2αν ανεκτίμητος παιδικός μας φίλος
άν είς τήν έπομέν^ην φράσιν χομεν αύτήν τήν στιγμήν νά Φεβρουαρίου είς Πειραιά, ττροερχό κ. Βενέρης φορτωμένος, σάν αμας αιφνιδιάζει
της έγκυκλίου άρνείσθε είς αύ άπαντήσωμεν τίποτε, διότι πι- Ιμενοι έξ Αύ!στρσΐλίας, οί κάτωθι στακός, δπως
έκλεκτοί
συμιτατριώται : 'Αθανά- κάθε έποιχή τού κυνηγιού, μας έτούς κάθε δικαίωμα γνώμης.
στεύομεν ότι θά έ§ηγήση ό ίΓράφει ή έγκύκλιος:
Πράγματι, γράφει ή έγκύ- διος πώς συμβιβάζονται όσα σιος Καστρίσιος έκ τοΟ χωρίου Κα καμε νά ζητήσωμε «Κονάκι» είς
<<dKiotrroc τήν διαθήικην του άστριαιάνικα,
'Ιωάννης
Τζάννες τά Βρουλέα. άφού έκεΐνος περιοκλιος):
γράφει ή έγκύκλιος, μέ όσα έ
ειμνήρτου Τριφύλλη, τό άκίνημετά της μητρός, της συζύγου και ρίζει ΐήν δράσιν του στα «Πε«Τό ικτίριον του Νοσοκο- πισημότατα έδήλωσεν τήν 21ην
τόν «Σύντριβαν ι» θ ίο περιήρχετών τέκνων του, è< τοΰ χωρίον Λει- ζούλια» καί στις λοιπές μπανανό
το κατά τήν ήμέραν τοΟ θοονά- μείου άνήικει είς τά Κύθηρα, Μαΐου 1956 ένιτός τοΰ κοινοτι- βάδι» Δημήτριος Μαρσέλλος μετά φαρμες τΟύ «*|Ακρωτηριοΰ». Μα
κού
κχταΰΤήματος
Ποταμού
είς
δ
άνήικει
καί
τό
Ιέκ
τής
διατου του ε;1ς τό Τριφύλλειον .Νοτης «ιυρίας τον Βασιλικής έκ τοΰ άς μάς ερχεται συχνά καί χαλάσοκομεΐον μετά της ύπολοΟπου θήκης όριζάμενον προς άνέγερ- εις Έπιτροπήν άποτελουμένην χωρίου Φρ'άτσια' Δημήτριος I. Βε- λι του.
άπό
τούς
κ.κ.
©εόδωρον
Π.
περιουσίας τοΰ, άειμνήστου δια Οιν νοσοκομεΐον, δπου όρθώς
νερης έκ τοΰ χωρίου Γερακιάνικα,
Ό κ. Κωνσταντίνος ΚαστρίσιΠρωτοψάλτην,Σιπΰρον Χ. ΜιΚωνσταντίνος
Καστρίσος
μετο ος έκ τού χωρίου Καστρισιάνικα,
θέτου.· Κοτά παράδοξον σκέ- καί σαφώς ό Διαθέτης ¡¿ρισε
χίαλακάκιηιν, Νικόλαον Π. Τρικαί
τήν
Μδραν
,καί
όπόθεν
ελοοτης κυρίας καί των τέκνων των έκ δέν εχει πολλά χρόνια άποδημίψιν ύπεισήλθε καί διέσπασε τήν
φύλλη ν καί άλλους παράγοντιοΟ χωρίου Καστρισιάνι^α, Στώ- ας. Άίλλά εχει εξαιρετικά ς ικανό
περιουσίαν τούτου, έπιτυχουσα βε καί τή/ν διοίκησιν αύτοΰ».
τας τή; πόλεως τοΰ Πιοταμοΰ,
ρος Καοιμάτης μετά της κυρίας τητας- Και δι' αύτό ή άλματώτήν είς αύτήν έν ζωη δωρεάν
Δηλ«ι5ή. οί άπανταγοΰ Κυθή Καί δια νά μή σκανδαλίξωνται
του έκ τοΰ χωρίου Τζουανιάνικα, δης πρόοδος του, δπου τυγχάνει
τοΟ άκινήτου «Συντριβάνι».
οιοι δέν έγοα>ν κανένα δικαί- οί άνιαγνώσται μας μέ ύπονφού
Γεώργιος Κοντολέων f\ Νιόρος έκ
Άλλά κατά τήν διαδήκην ωμα νά έκοο^ιουν γνώμην ώ< με ν'α τύπου «άλλος έχουσα έ- Tojí; χωρίου Βιαράδικα- 'Ιωάννης συνιδιοκτήτης ένός τών σπουδαι
'ίΕΧληνικιών καταιττημάτοΰ άειμνήστου Τρίφυλλη καί Γρρός την Αιι©{ικησίΐν καί τήν ε- πιδιώξεις» σημειώνομεν δτι ό βλαχογένης έκ τοΟ χωρίον Μυλο- οτέρων
τά Παγοποιεΐα τά όποία εί- δοαν τοΰ ί δ ρ υ μ α π α · ο ά μό- κ. Πανάρετος έπισήμως έδήλω ιτόταμο, ή κυρία Έμιμανουήιλ Βλοο- των τού Σύδνεϋ. Φτωχαδάκι κι'
συνταξιδιώιαι
χε ν είς τήν Κοήτην καί τά άκί ν.©Λΐ έ ΔΛΐ3Πδέτη<. Οί άπαντοχοΰ σεν ότι δέν άντιτίθεται είϋ τάς χαγένη έκ: Ποταμού καί ό κ. Γεώρ- αυτός δπως οί
του, εφθασεν είς τήν
'Ελλάδα
Λ-ητα, τά οποία κατά καιρούς Κυθήριοι. ^ · ν τ ι π « ο σ ω π ε ΐ ) ό μ ε ν ο ι ένερνείιτίί τής Έρανικής Επι- γιος Κρίθαρης έκ Καραβά.
σύιν "j^uVailÇi καίι τέικνοις χάριν
πεΓιΐηλθον είς τήν κατοχή ν του ά/τό τήν Έρανικήν Επιτρο- τροπής άλλά συμφωνεί καθ' ό'Εκ τών άφιχθέντων έκτος τοΟ
καί τά 9.000.0CC δοαχμών τά ό- πή". είναι κατά τό νόημα τηί λην τήν γο^μμήν. ΤΗσαν έπί Κ. Κοντολέοντος, της κυρίας Κα- άναψΜχής. Και διά νά μην ταΆγοοπητοί Κυθήριοι,
έγκυκλίου. ύπό- πλέον παρόντες ό ύπουργός κ. (λοιμοΐρας Τζάννε κοζΐ τοΰ Ά. Ίω±ν- Ιλίαιπωρήση τα γαι'δουράκ.α τού
ποια έχασε μέ τόν πληθωρι- φράσεων
νησιού ή πρώτη του δουλειά, έ"Ηθελα νά σας ειτιώ ^ όΜγα σμον καί αί χιλιάδες τά< όποί χοεοι. διά νν ηοοσφέ«^υν υά\ Γριγόριος Κασιμάτης, ό ΣεβαΒλαχογένη -TTOÙ άφίκοντό ιπρός μό
Άλ^ά
λάγια, άρχίζοντας νά σας δια- αί (έδωκεν'κατά τους Βαλκανι- νά σ ί Α " Ε σ τ ω .
σμιοίτοτοζ Μητροπολίτη; κ. Γα νιμοιν τταραμονήν, οί λοιττοΐ συμ- δώ <η ή ν 'Αθήνα, ήταν νά άγοράση ενα κομψότατον αύτοκάνητο,
"Ε- οοου ό ΛιιαΘέτης ώρισεν δύο Η- βριήλ, ό κ. Παναγιώτης I. Τρι
βεβαιώσω, £τι Ιέκεΐνο τό όποιον κούς πολέμους, υπέρ
ττατιριώται, ήίλθον χάριν άναψυχής μέ τό όποιον θά κάμη τό γύρο
πληροί τήν ψυχήν μου και τό övouc. όλα αύτά θά άνήκον σή δρα<: καί δύ<*> διιοίΓνςήσεΐί;. τί φύλλης, ό κ. Νικόλαος Γ. Κα- δι' ¿λίγους μήνας.
τής 'Είλλάδος, τής Εύρώπη,ς και
πνεύμα μου, είναι ή άπόλυτος μερον είς τό Τριφύλλειον Νο- ποέπει νά γίνη: Α ¿ν ποέττ?» στρίσος, έ υποφαινόμενος καί
Έ κ τών άνωτέρω, è κ. Αθανά- τού Τσιρίγου μέχρι
Διακοφτιοΰ.
σοκομεΐον τό κίχβοοιίόμενον νά έπέλθη συνεννόησίί άλλά πλείστοι άλλοι.
αισιοδοξία μου.
σιος Καστρίσος τυγχάνει έκ τών Διακρίνεται κιαί
ό κ. Κώστας
Έ ν γνώσει τών πραγμάτων, διά τήί διαθήκη«. Άλλά. βλέ- νά έκοαγη πόλε-αο«:: Καί άκόκαλυτέρων συμπατριωτών της Αυ- Καστρίσιος διά
τήν καλωσύνην
Γράφει ή έγκύκλιος:
έν γνώσει δσον ουδείς »άλλος πετε. όλων αύτών, κατά τόν ηη δίΛβτί νά μή άνοι>σθή ή νν&>
στραλίας. 'Ε-τΓΐιχειρηματίας όλκης, του και τον άγνόν πατριωτισμόν
της ψυχικής :£ττιθυμιας του Αει- άλφα ft τόν βητα τοόπον, άπε- μη τών έρανίΐΐδοτών: Προκνλί
Ο.τι δέν έπέτυχεν ή Έραινι- ^ροβσεν έττΐ σειράν έτών είς την
μνήστου άδελψου μου καΐ έν ϊενώθη έν ίωη. Τό ϊ»5ιον καί σατε &να διημοΛήΦίομι* μι·τ .ίύ κή 'Επιτροπή; διά της άνωτέρω ΤΓερίιφέρειαν τής Ν. Ν. Ούαλλίας τ ©υ, ενεικα τών όποιων άπολαμτών
έρανη^οτών
κ«ί
άπαν·
βόΐυ·«ι ιμεγάλης
έκτιμήσεως είς
ue
τό
κτήμα
Συντοιβάνι.
Πού
γνώσει της βουλήσεως αύτου,
Ιέπιδιώξεως ιαύτης. ζητεί vàn έ icai ή!5η είναι έΥΐκατεστημένος εις την Έλληνικήν
¡κοινωνίαν του
της όποιας θά παραμείνω πισ- βλέιτετε Σεβασμιώτατε τήν τήσουν ένείνοι.
τήν
ίμεγαλούττοίλιν
Σύδνεϋ,
δττου
κέ
μ«5 — ,
,- „
ctr
Σύδνεϋ·
'Επίσης ή άξιότιμος
τός τη ρητής, σας βεβαιώνω δτι παράδί-ϊον σ κέφι ν νά ύ πει σέρeçcnrnv «
^δϋορφώθη ύπό τή,ν έπωνυ κτηται μεγάλης άκινήτου ττεριουκυρία του τό γέίνος Κωνσταντίδλα θά πάνε κατ' ευχήν. Περι νεται ώς λαδοεπιβάτηί: Έάν νά
σίας· Διαττνεόμενος ό κ. Καστρί- νου Λεαντσίινη ή ΐΜουσούνη έκ
^ r r ' i i r i S e r
S « » ^
r S W t . σος άιτο αισθήματα άγνού πατρι
,οουτου νά είσθε βέβαιοι, ολα είς όλην αύτήν τήν ύπόθεσιν
τημάτων τοΰ Νοσοκομείου
Κεραμοιυτο& διακρίνεται
διά τήν
θά πάνε κατ' εύχήν διότι τό θε- ύπάρχει τί τό παοόδοξον. είναι ότι γνώμην δ^ναΊ-ΰνται νά έ- ον ,Κυθήρων».
ωτιοιμού, ^δειξεν ζωηρον ένδια^έτοΰτο:
"Οτι
ενώ
άπό
τοΰ
1948,
νουν μόνον όσοι προσΦ^οουν
Λάθο< καί αύτό, ένεκα, παν- ρον δΙιά το κάλον των Ομογενών χάριν, τήν εΰγένειαν και τήν άφο,λει ή Παναγία ή Μυρτιδιώτισδτε συνέταξεν τήν διαθήκην θυσία;. Αύτοί λοιπόν, λΙ άπ«ν- τελοΰς άγνοιας τών πραγμασίωσίν της είς τήν Πατρίδα- Ό
σα.
,
,
Αΰστροΐλίας, μεταξύ τών όττοίων
Τό ίδρυμα αύτό που έγκαινα- του, μέχρι τοΰ 1951. ότε παοε- ταχ«ΰ Κυθήριοι, οί έρανοδό- των. Δέν πρόκειται ούτε περί άττολαμίδάνει άττεριορίστου έκτιμή τόπος μας θά ήτο πολύ ευτυχής
ζομεν σήμερον τό άποκαλω έ- χώρησεν τό κτήμα Συντριβάνι ται, άς άποντήσουν: σηνεννό- μεταμορφώσεως, ούτε περί θαύ αεως, διετέλεσεν δε έτητι σειράν έ· αν Σ κ ό ν τ ο συχνότερα είς τήν
γώ, δεύτερη μάνα τών Κυθηρί- ώ< έγγύησιν τρόπον τινά, διά ησιν καί όμόνοια ν καιί άγάπην ματος. Τό άπό 15-3-54 συμβό τών ιμέίλος της Διοιικίήσεως τήιή πατρίδα, έπισκέπται ώς τό ζεύων. Kai δπως οί Κυθήριοι δέν τήν συγκρότησιν της Έρανι- προκρίνουν ή όξύτητ^ καί <V λα,ιον τής δωοεάς Ήίΰ ΐ/πήμο" ΊΞλληνί'κής Κοινότητος Σύδνεϋ ώς γος Κωνσταντίνου Καστρίσου.
μέχρι τοΰ «Κιάχας καί . Λ(ΐχασ.ηοι'>ί;
τος Συντριβάνι υποχρεώνει
λησμονούν τούς γονείς των, Ö- κήί 'Επιτροπής,
κιαί ττρόβδρος αυτής. 'Ιδιαιτέρως
τσι δέν θά λησμονήσουν ποτέ 19Λ4 ότε παοεχώρησεν τοΰτο ίδρυμα τοΰ Τρι«>υλλε«ίυ Na τήν Έπιτροπήν νά ίδρύση τό είς τ ό νησί μας Ó Κ. 'Αθανάσιος
' Q κ. Σπύρος Κασιμάτης είναι
δια
δωρεάί
έχτ
.ζωή,
ενώ
έμεσο
Αδελφάτο
ν:
Γράφει
τό
έν
λό
σοκομείου έτειν·' πρός τό
καΐ τό Ιδρυμα αύτό, τό ίδρυμα
είς τήν
Καοπτρίοπος, προσέφερεν ττάντοτε άοιστος έπιχίαρηματίας
λάβησαν
άρκετά
έτη
δέν
π©οέ
ίδρυμα τή;
διαθήκη^ VPÍ- γ ω αυμβόλαιον.
του Νοσοκομείου. Και ¿ξηγούάνεκτιμήτους ύιτηρεσίας,
αϊτινες είς τήν πόλιν t o j Σύδνεϋ και άμαι ίάμέσως διατί τό Νοσοκο- βη ό άείμνηστος Τριφύλλης ρα συνεργασίαίΐ καί έδένθη Σιοοφώς δέ προσδιορίζεται δτι τόν άνάδεικνυουν άξιον τής εΰγνω ποίλα,ϋβάνει μεγάλης έκτιιμήσεως
μεΐον καΐ τό ΐδρυμά του τά ά- είς τροπί^ποίησιν της1 διαθήκη« κόλαφον. Τό σημειοΰμεν ά- ή δωρεοδόχος Έρανικίήι Ε π ι - ΐμοσύνης τοΟ
Κυθηραϊκοΰ λαού. ufToiÇù τών όμογενών Αόστραλίας
του. ο&μφωνα μέ τήν τελευταί πλώς
ποκαλω μάνα τών 'Κυθηρίων.
τροπή €σται άποκλειστικώς άρ- Δραστήριον μέλος καί ταμίας τής διά τό ήθος (κιαί την ευγενειών τουαν του βουλησιν ή όποία έκδηΤό κυριώτερον ^γγραφον έπί λώνεται εί« τό δωρητήριον c-υ«
ιμοδ'Ία ώς ποός τήν διατύπωσιν μεγάλης 'ιΕρανικής Έττιτροπής Επισκέπτεται τήν πατρίδα επειΓράφει ή έγκύκλιος:
του όπσΟου έστηρίχθη τό Νοσο- βόλαιον. Τήν τοιαύτην μεταβο
τών δρων της ιδρυτικής πράξε- Αυστραλίας, διά τά Εργα άνα&η- τα άπό ιμακίραχρόνιον άποδημίαν« Ή Έριανική Επιτροπή, άλ- ως καί του 'Οργανισμού τοΟ μιουργίας, όχι μόίνσν ό 'ίδιος ττρο- κατά την διάρκδιαν της όποιας ού
κομεΐον τσΰτο είναι τό δωρητή- λήν εί« τήν διαΒήκην τήν ύπέ
ριον του κτήματος «Συντριβό> σνετο είί όλου« άπό τό 1951, λας έχουσα έπιδιώξεις, προσίέ- συσταθησομένου ιδρύματος Νιο σέψερ ν μέ ένθουσιασμόν 2 0 0 λί- δέποτε έπαυσε νά τήν νοσταλγή.
νι», δεδομένου δτι κατά τήν θε- πλήν μόλΐν- τό 1955 τήν έπεδί- φυίγεν είς τό Έψετειον άπό 20 σοκεμείου είς τό όποιον θά δύ- ρας, άλιλ« ικα» είργάσθη και έ- "Ή εύγενεοπάτη κυρία Κασιμάτη,
μελίωσιν αύτου καΐ της δλης ωξεν, χωρίς νά προφθάση νά 'Ιουλίου 1955 καί έζήτησεν, ί- ααιτιαι νά περιέλθη καί μεταβι- (μίόίχθ^οΐεν δσον όλίγοι διά τήν κατάγεται
Ποταμού και εΐναί
προσπαθείας, άγνωστον ή το τό τήν ποαγματοποιήση, λόγω να έπετύγχανε τΐήιν ένοποί,ησιν βασθή 'κιαιΐ πάσα ιάλλη περιου- κάλυτέραν άττάδοσιν του έράνου. τό γένος Φαρδούλη, μετέβη δέ εις
περιεχάμενον της διαθήκης τοΰ τοΰ θανάτου τ«υ, έπελθό\'τθζ τής δλης περιουσίας του έκ τίης ισΟα όθενδήποτε προερχομένη 'Ιδιαιτέρως ¡χαίρομεν &ιά την ά- τήν Αύστραλίαν μετά τόν πόλεΔιαθίή,κης «Τριφυλλείου Νοσοάδελφου ¡μου.
πρός έξυπηρέτησιν του καθορι- ψι'ξιν τοΟ φιλτάτου μας κ· Κα- μον.
άπό καρδιακή ν
συγκοπήν.
στρίσου είς την Ποπτρίδα διά νά
ΕΙς αύτό τό έγγραφον έκψρά Καί έτσι, ύπεισέρχεταα τώρα ή μείδου» ε(ς τό ύπό σύστασιν έν ζομένου ώς άνω σκοπού.
Ό κ. Γεώργιος Κοντολέων, ήτο
'Αθήναις
£χον
Μδραν
του
"Ιδιατπστώση ό 'ίδιος τίνι τρότπρ ΙΟΟΛΪΜ: άποκατεστημένος είς τό χω
ζων ό ά£ί|μνηστος άδελφός μου 'Επιτροπή της διαθήκης τοΰ
©ά ή δυνάμεθα, μέ ένα ά- διετέθησαν τά χρήματά του καί ρίον Ναραμάϊν τής Ν.Ν. Ούαλλίφυχικήν έπιθυμίοίν του, δπως ή 1948 (ή όποία διαθήκη έν τή δρυμα «Τριφύλλειον ιΝοσοκοάγαθοεργία του έπεκταθη είς πραγματικότητι ούδεμίαν έχει ιμέΐον (Κυθήρων», άρα άνατρο- πλοΰν βλέμμα πού έρίψαμεν τών (λοιπών ευγενών έρανο δοτών ας, δπου και τόν είΐρομεν κατά
τά ΐΚύθηρα, έκτός τών άλλων, σχέσιν μέ τήν τελευταίαν βού πήν της Διαθήκης καί του ύπό είς τό κείμενον τής έγκυκλί- Αυστραλίας τούς όποιους τόσον τήν ττεριοδείαν μας. "Ηδη έπανέρ
^θεσεν ^wx δρον. Εΐπε: 'Δίδω τό λησιν του μακαρίτου Νικολάου ταύτης έγ καθ ιδρυομένου Ίδούτ ου, νιά παρατηρήσωμεν καί πλεί έπαξίως έκπροσωττεΐ.
χεται είς τήν πατρίδα τήν όποίαν
άκίνητόν μου, είς τήν άξίαν τοΰ Τριφύλλη) καί κατά παράδο- 'ματος ύπό τήν έπωνυμίουν «Τρι- στα άλλα άτοπήματα, αύτόχρη
πάντοτε ήγάπησεν μέ πάθος, διόμα
έξοργιστικά.
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Τζάννες
κα
φύλλειον
-Νοσοκομεΐον».
Τό
Έόποιου δύναται νά προστεθή καΐ ξον άληθώς σκέψιν — διά νά
τι δέν άνταλλάσσει τόν πλοΰτον
πασα άλλη περιουσία όθενδήΓ μεταχειρΐ3!θώμεν τήν έκφρα- φετεΐον, ώς ήτο έπάμενον, έδι- πός μ*ς, δέν είναι νά άκολου τάγεται άπό τό χωρίον Αειι&άδι και τΐά πλούσια άγαθά τής ώραίας
ποτε προερχομένη, έννοών παν σιν της έγκυκλίου — ζητεί νά κα!?ωσε τό καθεστώς της Διαθή θήσωμεν κανέναν είς\ τόν κατή IKOlV εΐ^ΐαι ό^ριοττος ¡έίπιχΕ,ιρηιμα- αύτής χώρας, μέ μίαν καλήν έκτσΟους πόρους κα,Ι κληροδοτή- θερίση έκεΐ o8mv ούκ έσπειρεν κης, δπερ εύσυνειδήτως συμπε- φορών τής διαμάχης* Διότι έρ τίας είς Σύδνεϋ. Πατριώτης έν- δρομήν ε|ς τόν Αύίλέμονα. Εδγε
ωατα, ώς είναι τών άειμνήστων καί νά ουνιαγάγη έκεί οθεν ριφερόμενος ύπερήσπισεν ό & γα^όμεθα διά ύπόθεσιν ίεράν. θερμος, ®έν άφήκεν εύκαιρίαν χω του·
Γ. Σκλάβου, Μιχ. Γερακίτη, τοΟ ού' διεσκόοπισεν. Διότι κατά κτελεοτής της Διαθήκης κ. Πά- Καί ύπεράνω πάσης άλλης σκέ ιρίς νά δράση κοινκΙ^ελώς, ήδη
Ό1 κ. ' I ωάννη,ς Βλαχογένης μεκ. ΓαλακΙάτου καΐ άλλον, καΐ ρητή ν συμφωνίαν μεταξύ τοΰ ά νος Πανάρετος, 'Ανώτερος ύ- ψεωίΐ, όφείλει \τά κατευθύνη δέ τυγχάνει γραμματεύς τής Έ - τέβη εις τήν Αύστραλίο^ν κατά λά
τάς
ένεργείας
μας
ή
συναίσθηρανιικιής Επιτροπής Αύστραλίαςί
τά είσοδήιμσττα αύτών νά διατί- ειμνήστου Ν. Τριφύλλη καί πάλληλος έν τω ΎπουρνεΟω
θος. Εΐχε ώραιοτάτην
έργασίαν
θενται δχι διά τό Νοσοκομεΐον τοΰ έτερου μεγάλου εύεργέτου 'Εργασίας, δν καί συνεχάρη- σις τής εύθύνης άπέναντι τής διά τό Σχολεΐον Αειβαδίου, προ- είς τάς 'Αθήνας, δτε τόν πήρε ή
νήσου
καί
τοΰ
λαοΰ
της.
Τοΰ
μεν
άπό
καρδίας
δυά
τήν
εύσφέρων
τάς
υπηρεσίας
του
μέ
πλέον μόνον, διότι θά είναι ύπέρ της νήσου μας. τοΰ κ. Μιχαήλ
μπάλ« καί απαρκάρησε.
Και εις
άρκετά, άλλά καΙ δι' άλλα ά- Σιμντέκολου, ύπογραφείσαν είς συνείιδητον ύπεοάκτπισιν του 'Ι- λχοΰ της, ό όποιος είναι άξιος ένθοωσιΐιασιμάν, ώς και γενναίαν τό Σύδνεϋ δπου έγκοητεστάθη- δέν
μεγαλύτερος
προσοχής,
μεγαδρύματος
έκ
της
Διαθήκης
ύπό
τήν
συνίδρομήν
του
διά
τό
θεάρεκίάμη κοινωφελή £ργα είς Κύ- τό γραφείο ν τοΰ ύπίκυργοΰ κ.
έδυσκολί/ύθη νά ευρη τήν σειράν
θηρα. ώς εΐναι τό λιμάνι καί τΐά Γρηγορίου Π. Κασιμάτη, τήν τήν ίέπωνυμδοαν «Τριφύλλειον Νο λυτέραις στοργής, μ^τγαλυτέρας ρεστον τούτο έργον Ό ' κ. Τζάν- Του, διότι εΤναι άριστος ύποδημαάνωτερότητος,
καλυτέρου
μεσοκομειον».
νες είναι
παιδικός μας φίλος,
σα άλλα.
τοποιός. ΙΝοστολγός δμως της ira
8η ν Νοεμβρίου 11951, τό κτήμα
ταχειρίσεως άπό έκείνην" τήν ώς iwai ίίλοι τιου οί ά® λψοι πού
Σάς έρωτώ, ποΐος Κυθήριος Συντριβάνι θά περιήρχετο άμέ
Ή άλήθεια έν προκειμένω, όποίαν φρονούν μερικοί ότι θά ¿t iuó^auv ιέ»ς τ^,,ν, προοδευΤύκην τ,ρίιδος δέν ήδΐ-ΐνήθη ή ®έν ήθέλησεν
δέν θά σπεύση νά προσφέρη τόν σως είς τήν Έρανιΐ/ήν Έπι- είναι έιττελώς διάφορος. ΪΗί Έ τούς έπιτρέψωμεν νά μετέρ- χώραν την Αύστραλίαν. Και ή χα νά ύτπποτάξη την «αρδίαν είς τήν
όβολόν του είς τήν μάνα αύτήν, τροπήν. Καί μόνον ύπό τόν ό- πιτροητή έ^ήτησεν άπό τό 'Εφε χωνται ιχαί νά έφαρμό^ουν ά- ρά ιμας διά τήν άφ>ιξίν του θα άνάγκην, καί παρά τήν καλήν έρεις τό Νοσοκομεΐον, ή όποια θά ρον αιύτόν άπεδ(έχθη^αν τήν τείον έριμηνείαν καί έναρμονι νενόχλητοι είς τό διηνειχές, ά «1 no άκιέΐί^η μιεγίοόλυτέροί άν δέιν γασίαν πού είχε έξασφαλίσει, μεέχη αύτόν τόν σκοπόν; Δέν θά βαρεΐαν έντολήν τά πώό^ωπα σμόν τών δύο διαφορετικών ναστατώνοντες τό νιησϊ" πότε τήν έσκιαζε κάπως ό φόδος, ότι τά χαράς τόν εϋρομεν έπί τοΰ « Ο είναι άπλώς ίδρυμα, θ ά είναι είίς τά όποια άνετέθη τό έργον έκδηλώισιεων τή;
βουλήσεως μέ τήν μίαν άφορμή ν καί πό- θά τόν '¿χω,μζν έπίφοιδίον άντί R O N S A Y » δτε μετέβη μ'¡ν έκεΐ
ττρός, ύιτοδοχήν τών τόσων καλών
πηγή διά πολλά έργα. ΚαΙ ποί- τήξ Κεντρικής Έρανικής "Επι τοΰ άειμνήστου Νικολ. Τριφύλ τι: μέ ^ην άλλην.
παλον είς τήν Βρουλέα. Καί καμας φίλων πού έττέβάινον.
Καμος Κυθήριος δέν
στείλη τόν τροπήζ καί τά όποία ύμεϊς, Σε- λη καί όχι άνατρππήν τής διοι
Καλόν είναι νά συνέλθωμεν τά ποίλύ νεώτερος άπό ήμάς ό- ιμιά φορά τό δεύτερο σφάλμα διοράνάξια θηκης, όπως άνανριβώ; γράφει όλοι πιρίν ή ό Κυθηριχ^κός λα- πως είναι και πλαισιωμένος άπό
όβολόν του, δταν ξέρη δτι θά βχαμιώτατε, κρίνετε
θώνει τό πρώτον. Αύτό άσφαλώς
ύπάρχη τό Ιδρυμα είς τό όποι- οιασδήποτε άπαντήσεως, σιω- ή έγκύκλιος. "Οσον άφορα τό ός πάρη ό ίδιος τόν λόγον.
τον φοΙβΙερον γυναικιάδελφόν του
θά συμβή! και μέ τον άριστον φίον θά μπορή νά ευρη τό βάλσα πώντες έπί πέντε καί πλέον «άλλος έχουσα έπιδιώξεις» τάς
τόν
Βρανά,
®πως
θά
έμ,φαν
ίζεH Σ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
λον μας κ. Ίωάννην Βλαχογένην.
μον παρηγορίας ό συγγενής μήνα^ .ώς έάν έπρόκειτο, όχι
ται είς tjà «Κΰλυντρα» θά μας
Αύτό κιαί του εύχόμεθα όλοψύχως·
του, ό πατέρας του, ή μητέρα περί ζωτικών συμφερόντων τοΰ
έπανοα}>έρη την έπαχή του Πάτερο
Ή κυρία 'Εμμανουήλ ΒλαχογέΚυθηρά'κοΰ λαοΰ, άλλά περί
του;
ινσσμά δπου πριν άντιληψδΐώμεν ένη ήτο έγκατεστημένη ε { ς χ ή ν π ε .
μείς τήν Τρουλίδα την εΐχε τ ρου
'<ΚαΙ ποίος Κυθήριος δέν θά προσωπικής τινός ύποθέσεως.
ρ ι φέρε ι αν tojD Μπρί σμτταν κ , α ϊ άδαί&ιααμένη. Τέλος εχει ό Θεός.
ένισχύση τό Ιδρυμα δταν ξέρη Αύτό καί μόνον, ότι έπί πέντε
πολαμβάν£ιι μεγάλης
έχτιμήσεως
μήνας άρνείσθε νά λάβετε μίδτι ή είσψορά του, είς χείρας
'Ο κ· Δημήτριος
Μαρσέλλος δια τα άνώτερα άνθρωπιστικά της
αν θέσιν, έπί τοΰ Ζωτικού $η*
άνθρώπων πού πονούν τόν τό- τήματος
κατάγεται άπό τά ευοίνδρα Φρά- αισθήματα. Άναφέρομεν χαραχτητης συγχωνεύσεως
πον, θά γίνη άφορμή διά νά ά- τών δύο ύφισταμένων Ιδρυμάτσια ώς και ή άξιότιμος κυρία ριστικώς δτι, άνέθρεψεν καί άνένατείλουν λαμπρότεροι ήμέραι των είς έν, νομικώς πλήρως
του Βασιλική. ΕΤναι έπίλεκτον μέ δειξεν τά 11 παιδάκια τοΰ άνδραδιά τήν πατρίδα μας;
λοις. Ί^ής Κιυθηρα'ιϊκης παροικίας δελφου της Ίωέννου
Βλσχαγένη
κατωχυρωμένιιν, αύτή καί μόΙδού διατί σας παρακαλώ vi νη ή άρνησίς Σας, οδηγεί τιιύς
τοΟ Σύδνεϋ βπου
άττολαμβάνει καθότι ή μητέρα των ήσθένησεν άLICENSED BUSINESS» REAL ESTATE A N D INSU
συμμερισθήτε τήν αίσιοδοξίαν Κυθηρίους νά συναγάγουν τά
μεγόιλης έκτιμήσεως διά τά αΐ- νεπανορθώτως.
Τά άνεθρτψε σάν
RANCES AGENTS F I N A N C E ARRANGED
σθ)Γΐ|ματά του και την εΰγένειαν πραγματικά
μου. "Ολα θά πάνε κατ' εύχήν. συμπεράσματά των, διά τό ποΰ
'Ελληνόπουλα, πράΤό συμφέρον σας είναι, πρίν άγοράσετε ή πρΙν πωλήσατε
πού
τον
διακρίνει·
"Έδρασεν
έπί
γμα πού ούτε ή μητέρα των δέν θά
Δηλαδίι αί προδέσεις της Έ- όφείλετίκι ή καθυστέρησις της
καταστημα, νά έπισκεφθήτε τά γραφεία μας. "Εχομεν
σειράν έτών ιΛς την ώραίαν πό- ήδύνατο νά κάμη.
ρανικης'Επιτροπής και οί σκο- πλήρους λειτουργίας τοΰ Νοσοπάντοτε
τάς
καλυτέρας
π
ροτάσε.ις
καί
τούς
πλέον
εύνο*:
λιν Τσρί, δπου μετά τού άει,μνή
Κατάγεται ή ικ. Βλαχογένη έκ
ποί ττ\ζ δέν- εξαντλούνται με κομείου. Ήρείίς, άπλώςί σημεικούς όρουςι.
στου άδελφου του Γρηγορίου άΠίσταμοΰ, έκ τής γνωστής οικογετίιν πλήρη καΙ καλην λειτουργι ώνομεν τήν άρνησίν ¡Σας κιαί
νέπτυξαν
σπούδαιοτάτας
έπιχεινείας τ φ άλησμονήτου συμπατρι4ΤΗ FLOOR «CITY HOUSE » 164 PITT STREET
αν τοΰ Νοσοκι:μείου. Τό ϊδρυμα παραθέτομεν τό σχετικόν άπόιρήσεις τάς όποία ς ήδη συνεχί- ωτου Θεοδώρου Τζέτζου.
τό όποιον 'ίδρυσαν ix Έρανικη σπασμα έκ της συστατικής «ρά
SYDNEY.
ζει
ό
ψίλτατός
ιμας
έπί
θυγατρι
Τέλος/ ό κ. Γεώργιος
ΚρίθαΕπιτροπή, προτίθεται μέ τα ξεως τής 8ης Νοεμβρίου 1951,
PHONES: BL 4364 A N D M A 3689
γαμίβιρόΐς του κ. Παν<χγιώτης I. ρης εΤναι άριστος
έπιχειρη μ α τ ίπερισσεύματα τών
είσοδημα- ·5ιά νά ένθυμ*ηθοΰν (διότι αύΠαυΙλάκης. Ό' κ. Δημήτριος Map ας εις την πόλιν Νιούκαστλ, διατων τών περιουσιών τοΰ Noso τά έδημοσιεύθησαν καί τότε)
σέλλος άφού έξησφάλισε
άπόλυ- τηρων είς τ ή ν ττόλιν αύτήν πού εΐ
κομείΐίΐυ, νά έπιδιώξη και άλ- e4 Κυθήριοι άπό πότε παρεχωτο>/ οίκονειμ ικήν άνεξαρτησίαν έγ ναι ή δευτέρα πόλις τής Ν· Ν. Ούλα εργα είς τό mc\ φιλανθρω- ρήθη τό κτήμα Συντριβάνι ή
καίτ.!στό^η είς Σύδνεϋ διά và eú- αλλιοος, πολυτελή
κινηματογράπικά, πρ©α3ευτικά καί ©εαρε- έάν ή δωρεά έγένετο κατά πα
ρίακεται έν μέσω ευρυτέρας Έ λ Φ»ν. Xaip.ii ό κ. Κρίθαρης μεγάστα. Προτίθεται νά ίδρυση ΥΠ ράδοξον σκέψιν ώς γράφει ή
ληνικης
κοινωνίας.
Πατριώτης
λης έκτιμήσεως διά την άκερα,όpci/ομείον διά την περίθαλψιν έγκύκλιος.
ενθερμος δττως και ή εύγενεαττά- τητα και τό ήθος του καί τιμά
τοΰ γήρατος, νά λάβη μέτρα Τό π&ακτικόν τη 8-11-51 γράφει:
τη ικυρία του Βασιλική, τό γέ- διά τής δράσεώς του τό ΚυθηραϊΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ» ΑΦΗΝΑΝ
«ΤΤιρός τοΟτο, 'ό Νικόλαος I.
βελτιώσεως τήξ γεωργικής εκνος Δημητρίου Καλοκαιρινού, ε- Μον ονομα.
μεταλλεύσεως της Κυθηραϊκηί Τριφύλλης, έδήλωσεν ιδτι διαΑ Ρ Ι Σ Τ Ε Ι Δ Ο Υ 8 - 1ος Ο Ρ Ο Φ Ο Σ - Α Ρ . Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ (r~7
δωικαν είς τ ά τέκνα των άγωγήν
γής, νά έπιδιώξ,η τόν έξηλε- θέτει άπό σήμερον άμέσως τό
Πρός πάντας τους άφιχθέντας
^Ελληνοπρεπή ,wqî μόρφωσιν εύΤ Η Λ Ε Φ . 2Ô452
Θεμιστοκλέους
κτρισιμόν όλοκλήρου της νήσου έπί της όδοΟ
ιρεΐαν. ιΚαί άφού πρό ένος έτους έκλεκτούς της φίλους, ή «Κυθηραάριθμ.
5
κτηίμα
του,
τό
γνωνά ιμορφώνη άξίους καί ή8ιεύχάριστον
ϋστίΐλοίν τόν πρεσ&ύτερον έκ τών ικΐη Δρασις» εύχεται
κους νέΐεος εΐα διαφόρους κλά- στόν ύπό τό θνομα «Συντριβάδύο υίών των
(φαρμακοποιον τό την έν Ελλάδι διαμονής
νι»
ίνα
τούτο
χρησιμοποιηθή
δους, \'ά ένισ'χύση τέλος κάθε
έπάγγελμα) είς τήν 'Ελλάδα, δπροοδευτική ν
προσπάδειαν. διά τήν συντήρησιν του Ιδρυθηπου άφή(κιε ούτος
τάς άρίοτας
Η ΚΙΝΗΖΙΣ ΤΟΥ
Διά τόν λόγον αύτόν, είς τό σομένου ΝοσοκομεΡου».
τών έντυπώσεων είς δσους τόν έΓράφει ή έγκύκλιος: ,
δωρητήριον τοΰ κτήματος Συν
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
γνώρισαν
ένεργούν
τώρα
και
οί
«Οίκειουται δέ ώς Ιδιοκτησίτριβάνι περελήφθη ό όρος:
Φέρεται είς γνώσιν τών Κυθηρίων, δτι ό συμπολίίδιοι ταξίδι άναψυχής διά νά έ(Ocv τής 'Ερανικής 'Επιτροπής
πανίΐδουν
τά
έδώ
προσφιλή
«Συμφωνείται ώσαύτως μετα καί αύτό τό κτιριον του Νοσοτης μας έργολάβος κ. ΜανοΟσος Πετρόχειλος, Ανεγεί, Κατά τόν μήνα ' Ι,ανουάριον ή
τω/ πρόσωπα ώς καί τά άλησμό
ξύ τών συμβαλλομένων μερώΚ/ κομείου, δπερ ίδρύθη διά χρηρει είς τήν ώραίαν περιοχήν τών Άβηνών, τήν Κυψέ^ινησις
του
Παγκυθηροςΐκο0
νητα
μέρη
δπου
πρωτογνώρισαν
δτι είς περΟτττωσιν καθ' ήν με- μάτων ιδλων τών άπανταχου Κ υ
Τριφαλλέ'Οου Νοσοομείου εΤνεν
λην, πολυτελή πολυκατοικίαν. ΟΙ ένδιοοψερόμενοι νά
τήν
ζωή
ν.
Τάς
έπιχει
ρήσεις
του
τά τήν άπαιτουμένην έκάστοτε θηρίων».
Αποκτήσουν ένα καλό διαμέρισμα ιμέ δλας τάς Ανέκ. Μαρσέλλου til ς Σύδνεϋ δι ευθύ- ^ ς έξήίς: Τοκετοί Ιέγένοντο 2.
δαπάνη ν διά τήν κανονικήν λει
νει τώρα ό
νεώτερος υίός του MtKpoS ιολογ LKiocl ,άναλύσεις έσεις καί τά σύγχρονα κομφόρ, άς Αποταθούν είς τδ
τουργ δον του νοσοκομείου παπού διακρίνεται έπίσης δια τό yévovto 45. ¡Εις τά έξωτερικά
Μάλιστα Σεβασμιώτατε. Ή
ράμένη περίσσευμα έκ τών έίγραφεΐον του, δδδς Χαλκοκονδύλη Αριθ. 19, τηλέφ.:
ιατρεία προσήλθον
61 άσθεήθος και την ίκανότητά τουσοδημάτων του κτήματος, τό Έρανικη Επιτροπή είναι έντο
νεΐς πρός έξέτασιν.
58-087 (παραπλεύρως καφενείου Ν. Κορωνα&ου) καί
λοδόχος
τών
άπαντοχοΰ
Κυθηπερ&σσευμα τοΟτο δύναται νά
'0' κ. Δημήτριος I. Βενέρης„
θά έξυπηρετηθοΟν μέ τάς καλλιτέρας τιμίάς.
διατίθεται διά τήν έξυπηρέτη- ρίων είς τούς όποιους άνήκει
άριστος έπιχειρηματίας είς την
ΔΙΑ Τ Ο Ν ΑΓΙΙΟΝ ΠΕΤΡΟΝ
έν
τή
πραγματικότητι,
ή
Ιδιοσιν καί ίάλλων Κυθηραϊκών σκο
ώραίαν πόλιν A L B U R Υ της Ν.
πών, προτιμωμένης πάντοτε της κτησία τοΰ κτιρίου τοΰ Νοσοκο
Ν. Ούαίλίλίας είναι Ιδιάζουσα μορ
Ό ' Σύλλογος Κοινωφελών "Ερψη· Κατάγεται
άπό τό χωρίον
έκτελ'έσεως κοινωφελών ®ργων μείου. Δέν οικειοποιείται λοιγων Μυλοποτάμου, δι' άναφοράς
πόν ή Επιτροπή κάτι τό όποιΓειρακιάνικια και είναι τό τρίτο
είς ¡Κύθηρα».
του έζήτησεν παρά
τού 'Υπουρον δέν-τής άνήκει. Τά πάντα
ταξίδι πού κάνει είς τήν Πατρίγείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
'Εάν τελικώς έπικρατήσουν άνήκουν είς τούς Κυθηρίους
δα έντός δεκαετίας, τήν όποίοτν
οπως άποσταλη είς Κύθηρα ειδιαί ίδικαί
άντιλήφεις καί καθώς καί ή Έρανικίι Επιτροπαηρίιδα
φυσικάΐ
δέν
άγαπά
κός τεχνίτης πρός έξέτασιν τών
παραμείνετε προακεκολλη μέ • πή τήν όποίαν περιέβαιλον καί
καθόλου !.. ·
Τάς
έτπχεί ρήσει ς
τοιχογραφιών τοΰ Βυζαντινού ναν©ι είς τό γράμμα μιάς διαθή- έξακολουθοΰν νά περιβάλλουν
του
είς
Αύστραλίαν
διευθύνουν
Ζ Π Υ Ρ Ι Α Π Ν
Α .
Λ Ο Υ Ρ Α Ν Α Ο Ζ
ού 'Αγίου Πέτρου. ίΜετά την γνωκης της ¿»«οίας, ώς γνωρίζετε, μέ όλην των τήν έμπιστοσύνην
κατά τόν χρόνον
τών ταξιδιών
ιμοδότησιν τού ειδικού τεχνίτου ό
Κυθήριοι,
καί
άκριβώς
την μεταβολή ν έπεδίωξεν άλ- οί
του, οί άξιοι υίόί του 'Ιωάννης
ΠΛΑΤΕΙΑ AMEPIKHS
Σύλλογος θά έπιδιώξη τήν έπαλά δέν έπρόλαβε νά πραγμα- δι* αύτό τής ¿νεπιστεύθησαν
weft Γεωργός, Δύο |λεά( ,ντόπαι
ναληψιν τών έργασιών πρός άνατοποίηση ό άείμνηστος Τραφύλ άπεριόριστα ποσά πρός έπιτέ.δα πού στολίζουν τήν παροικίαν
2 J Í I A P T H S - 2 - Τ Η Λ . 873-751
καινιοιν τού έν λόγω ναού.
λης, τίποτε άλλο δέν θά έχετε λεσιν του ^ργου της, καί έξακο
τοΰ A l b u r v - Καί ό 'ίδιος δταν
το δικaiωμa νά κάμετε, πλην λουθεΰν νά της στέλλουν καί
ψθάση εις την 'Ελλάδα άσχολεΐτοΰ νά μεριμνάτε *διά τήν λει- θά έξακολουθήσουν καί είς τό
Π Λ Ο Υ Σ Ι Α Σ Υ Λ Λ Ο Γ Η Ο Λ Ω Ν TSIN Γ Ο Υ Ν Α Ρ Ι Κ Ω Ν
ται μέ δύο τινά. Τήν ήιμέρα γε
τουργίαν τοΰ Νοσοκομείου. Δη μέλλον νά στέλλουν μεγάλα
μίζει φυσίγγια γιά τά όρτύκία.
χρημοετικα
ποσά
είς
τό
ίδρυμα
λαίή, ή έπικράτησι$ τών άντι
ΕΥΚΟΛΙΑΙ
ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τήν νύκτα έτοιμάζει
τις βαλίΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
τό
¿ποίον
ή
Έρανική
'Επιτρολήψεων τάςι όποίας σήμερον ύ
τσες για τιήν Αυστραλία· 'Ενώ
ΝΑΥΑΡΧΟΥ ΜΠΗΤΤΥ 20
πκΰτηρίίβτε, θά είναι ό τάφος πή ίδρυσε, πρός τό συμφέρον
Ιείς τήν Αύστραλίαν δταν rtùpiΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
τών συμφερόντων καί της προ- τής νήσου.
σκεται μέ ίνα μόνον άσχολεΐται
Τηλ. 40-274

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΚΑΪΙΜλΤΗΣ
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ΕΡΑΚΟϊ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ MHTATDH
ΜΗΤΑΤΑ.
Φεβρουάριος 1958,
(Του ανταποκριτού μας).
Ό"
πως είναι γνωστόν, το διδακτήριον τού χωρίου μας εχει προ πολλοΟ άνάγκην ριζικές
έτη σκευές,
καθ' στ ι τά νερά της βροχής και
το ψύχος τού χΗΐμώνος καθιστούν
προβλη ματ ικην την έντός αύτού πα
ραμονήν μαθητών και διδασκάλου.
Προς άντιμετώπισιν της μεγάλης
δαττάνης την οποίαν θά απαίτηση
ή πρέπουσα έιτισκευή, ή Σχολική
Εφορεία Μητάτων έζήτησεν έκτος
τών άλλων και την βοήθειαν των
άπανταχού Μητοττιωτών, ό πατριωτισμός τών οποίων πολλάκις έξεδηλώθη εις δλας τάς
άνάγκας
του χωριού μας.
Και -πράγματι,
ώς ^το βέβαιον, πρώτοι οί έν Αυστραλία έκλεκτοί μας χωριανοί ε
5ωκαν το παρόν. Συνεκροτηθη έπι τροπή άπό τους κυρίους Άθανά
σιον Γ. Πρωτοψάλτη ν « α ; Στέφανου Αντωνίου Πρωτοψάλτην
και
ήρχ ισεν ερανοις ό όποιος και έξακολουθεϊ. Ό πρώτος
έρανικός
κατάλογος ύπέρ τού σχολείου μας
εχει <£>ς έξης: 'Ιωάννης και Εύριδίκη Ψάλτη προσέφερον λίρας Αύ
στραλίας 50. Νικόλαος και Λουΐζα Ψάλτη 50. Νικόλαος Κ. Σάμιός 25. Βαλέριος I. Σκλάβος 20.
'Αθανάσιος Γ. Πρωτοψάλτης 20.
Στέφανος Ά ν τ . Πρωτοψάλτης 10.
'Αθανάσιος Β. Πρωτοψάλτης 10.
Χρήστος Π. Φυρός 10. Παναγιώτης Β. Καστρίσιος 10. Παναγιώτης Ίωάν. Φυρος 10. Ίωάν. Γ.
Πρινέας 5. Παναγιώτης Β. Χανιώτης 5. Ευάγγελος Ν. Σκλάβος 5.
Παναγιώτης Άττοστάλου
Στάθης
5. Ίωάν. 'Αντ. Πρωτοψάλτης 5.
Δημ. Έμμ. Φυρός 5. Νικόλαος 'Αν
των. Πρινέας 5. Ευστάθιος Άνου
σας 5. Νικόλαος Π. Σκλάβος 5.
Παναγιώτης Γ. Μηλιώτης 5. Κων.
Γ. Μηλιώτης 5. Ίωάν. Β. Πρωτοψάλτης 5. Μιχαήλ Β. Πρωτοψάλτης 5. Γεώργιος Π. Φυρος 5. Θεόδωρος Π. Καστρίσος 5. 'Αλέξανδρος I. Φυρός 5. Γεώργιος Έμμ.
Φυρός 5. Ίωάν. Π. Πρινέας 5. Νι
κόλαος I. Φυρός 5. Ιωάννης Μ.
Σκλάβος 5. Θεόδωρος Π. Πρινέας
(Λόλης) 5. Δημήτριος, Γεώργιος
και Πολυζώης Κ. Πρινέας 5. Στοά»
ρος Β. Πρωτοψάλτης 5, Παναγιώτης Ν. Φλάσκας 5, Κοσμάς I. Κα-

ραβουσάνας 5, Νικόλαος Γ. Σταματάκος 5, Παναγιώτης Ά ν τ . Μαυ
ρομμάτης 5, Ιωάννης Ο. Φυρός
2-2-0, Ν ι κ. Κ· Πρωτοψάλτης 2—
2-0. Βασίλειος I. Φυρος 2, Γεώργιος Κ. Πρωτοψάλτης 2, Βρεττός
Π. Κορώνης 2, Δημήτριος Σττανέλης 2, Διονύσιος Αναστασόπουλος 2, Θεόδωρος Π. Φυρός 2, Δημήτριος I. Πρινέας 2, Βρεττός Δ.
Πρινέας (Καλησπέρης) 2. Νικόλα
ος θ. Φυρός 1-1-0, Ειρήνη Εύστρ.
Σαμίου 1-1-0. Θεόδωρος Κ. Πρωτοψάλτης il, 'Αντώνιος Β Πρινέας 1, Βρεττός I. Τσαούσης 1.
Παναγιώτης Ν. Σάμιος 1, ΣταΙματίνα Έμμ. Κασιμάτη 0-10-0.
Εμμανουήλ Γ· Φριλίλγκος 1. Σύνολον λίρας Αυστραλίας 377-160. Έκτος του ποσού τών 377-Ί 6-0
τό ôrroîoiv άττέδωκ^ν μέχρι τώρα ό
έρανος ύπέρ τού σχολείου Μητάτων, μερίμνη τών κ.κ. 'Αθανασίου
Γ. Πρωτοψάλτη και Στεφάνου Ά ν τωιν. Πρωτοψάλτη,
βοηθούμενων
καΐ παρά τού διοικητικού συμβουλίου της Κυθηραΐκής Άδελφότητος Σύδνεϋ διενηργήθη λαχειοφόρος άγορά υπέρ τού σχολείου, ή
όποία άπέδωκεν 65 λίρας Αυστραλίας.
Ή Σχολική Εφορεία Μητάτων
Ε<αΐ ο! κάτοικοι της Κοινότητος
μας, έκψράζουν θαρμάς ευχαριστίας προς τους εύγενείς έρανοδότας
τού σχολείου μας και Ιδιαιτέρως
πρός τους άγοοπητούς μας χωριανούς
'Αθανάσιον καί Στέφανο ν
Πρωτοψάλτην ώς και εις τό διοικητιιχόν Συμδούλιον της Κυθηραϊκής 'Αδελφότητιος διά τάς ένεργείας και τάς προσπαθείας των.
Έπίσης ή ΣχοΙλική Εφορεία παρα
καλεί τους συμπατριώτας σί όποίοι δεν έχουν συνεισφέρει διά τό
σχολεΐον της γενετείρας μας, νά
μή παραλείψουν νά τό συνδράμουν
στέλλοντες τάς εισφοράς των είς
τους κυρίους 'Αθανάσιον και Στέψανον Πρωτοψάλτην εις τή|ν διεύβυνσιν:

138 Burwood Road-Burwo-

od N-S-W- Μέ την δύναμιν του
Θεού ικαΐ μέ την βοήθειαν όλων των
έκλεκτών του τέκνων, τό χωρίον
Μητάτα θά άττοκτήση ταχέως διδστ<τήριον άξιον τού προορισμού
του.
ΜΗΤΑΤΙΩΤΗΣ

KÀI ΠΑΛΙΝ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΚΥΟΗΡλϊΚΟΣ ΠΑΤΡΙΡΤΙΣΜΟΣ
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Ο κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΝ
1000 ΔΟΑΛΑΡΙΑ ΔίΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ
"Οττως έγράψαμεν και ε»ς τό
προηγςύμενον φύλλον, όσαδηπτοτε
χρήματα !:<αΐ ίχν άτταιτηθούν διά
το διδακτήριον Αειβαδίου, υπάρχουν μεταξύ τύν
Αειδαδιτών οι
•πρόθυμοι και οι άξιοι νά τά ττροσ
φέροα/ν. Είς έττι&ε&αίωσιν της ψρά
σε^ς αύτής ήλθεν και πάλιν έπικαίρως ¿(ξ Άιμερικής νέα έττιστολή τού ττροέδιρου της Άδελφότητος κ· Μιχαήλ Σιμιτόχολου, διά
της όττοίας γεμάτος χαράν, μας
•πληροφορεί δτι νέος
ευεργέτης
ταυ σχολείου ήλθ.ν διά της γενναίας εισφοράς του είς ένίσχυσιν
τού έργου. Δεν εΐναι ή ττρώτη φορά ττού αί στήλαι μας άσχολούνται μέ τον εύγενη συμττατριώτην.
Διότι ό κ. Έμμανουηΐλ Κασιμάτης
η Πέρος ό όποιος ιμέ πολύν ένθου
σιασιμον προσέφ ρεν ©!ίά τό σχολκΐ
ον της
γενετείρας
του
1000
δολλάρια, ούδέποτε άφήκεν εύκαιρίαν χωρίς νά είλθη άρωγός της
πατρίδος είς -πάσαν άνάγκην της.
'Οι κ. Εμμανουήλ Κασιμάτης έγεννήθη είς τό Αει£άδι Γοαι εκεί έμαθε· τά πρώτα γράμματα. 'Από
της παιδικής ήιλικίας διεκρίινετο
μεταξύ τών συνομηλίκων του διά
την εύγένειαν και την καλωσόνην¡Εις Άμερικήν άνεχώρησεν τό 1905
είς άναζήτησιν ι'.αλυτέρας τύχης.
Πατριώτης φλογερός.
έπανηλθ.ν
έιοεΤθεν διά νά πολεμηση κατά τών
Τού|ρι;ων τό 1912. Και ύπηρέτησεν μέ άφοσίωσιν
και άνδρείαν
μέχρι τού 1915. Τότε έπανήλθεν
είς 'ΑμΓρικήν χαρούμπνος καί υπερήφανος, διότι εΤχεν έκτελέσει τό
ιτρός τήν πατρίδα
Γ^αθήκον· "Εκτοτε είναι
έγβοατεστημένος είς
τήν πολιτ^ίαν της Νέας Υόρκης,
άττολαμβάνων μεγάλης έκτιμήσεως
διά την ακεραιότητα τού χαρακτή
ρος του Ε<α1 τή,ν έν γένει καλωσύνην του. Χάρις είς τήν έργατίκότητά του, άπέκτησεν σημαντίκΐην
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Ό Π ρ ό ε δ ρ ο ς τ η ς Κυθηραΐκης Ά δ ε λ φ ό τ η τ ο ς Ν έ α ς Υ ό ρ κ η ς κ.
Μιχ. Ά ν τ . Σ ι μ ι τ έ κ ο λ ο ς έ ν ω σ υ γ χ α ί ρ ε ι τάν νέον μ ε γ ά λ ο ν δ ω ·
ρητή,ν τ ο υ Σ χ ο λ ε ί ο υ Α ε ι δ α δ ί ο υ κ. ' Ε μ μ α ν ο υ ή λ Κ α σ ι μ ά τ η ν ή
ιΠέρρον. Δ ε ξ ι ά δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι ιδ έ κ λ ε κ τ ό ς σ υ μ π α τ ρ ι ώ τ η ς κ. .Γεώργ ι ο ς Κασιμάπης ή Τ ζ α μ ο υ ρ δ ή ς , σ τ ε ν ό ς φίλος Α μ φ ο τ έ ρ ω ν και
έ π ί λ ε κ τ ο ν μέλος τ η ς Κυθηραϊκης π α ρ ο ι κ ί α ς Ν έ α ς Ύόιρκης.
ττεριουσίον, ή όττοία του έπιτρέπει
νά ίκανοιτοιή κάθε εύγενη του πό©αν. Τοιουτοτρόπως εΤναι άπό τά
πιστότερα μέλη της
Κυδηραϊκής
Άδελφότητος, φροντίζων
πάντοτε νά συ ντελή είς την πραγματοποίησιν τών πατριωτικών της έπιδιώξεων.
'Επίσης
άπό
τού
1927 εΐναι τακ,τικόν μέλος της με
γάλης
Ελληνοαμερικανικής όργανώσεως ΑΧΐΕΠΑ εις τήν οποίαν
τόσα οφείλει και ή 'Ελληνική πα-

τρίς και τό Ελληνικό ν στοιχεΐον
της κραταιάς 'Αμερικανικής Δήμο
κρατίας. Γενναίος δωρητής κατά
τήν άνέγερσιν τού Γυμνασιακού με
γάρου Κυθήρων, όμίοίως γενναίος
δωρητής δ|ιά τον διρόμον Δια»
κοφτίου,
σημαντικός
ένισχυτής
κάθε
κοινωφελούς
προσπαθείας τόσον είς το νησί
μας,
δσ->ν και είς τήν Άμερικήν, προσέφερεν γενναιοψρόνως
είς τους
πολεμικούς έράνους τής περιθάλ-

Τά Κυθηραϊκά Σωματεία 'Αθηνών καί Πειραιώς, συνεχίζοντα την δρασιν των, πρός σύσφιξιν τών δεσμών άλληλεγγύης τών ¡μελών των και πρός ψυχαγωγίιοον τών έν τη περιφεπρωτευούψεως (καθώς και είς τον μεγάλον ρει"α τ. Διοικήσεως
συΐμπατριωτών, όργ,ανώέρανον τών "Εργων Άνοίδημιουργί σης
ας, άναδείξας τό δνομά του μετα- νουν διά την 29ην Μαρτίου τόν
ξύ ¿κείνων διά τους οποίους παντο μεγάλον έτήσιον χορόν των. Ο δ
τεινή €ά εΐναι ή ευγνωμοσύνη του Γος θά δοθη ε'ις τας ευρυχώρους
και πολυτελείς αίθουσας του
Κυθηραίκού λαοί/·
Σήμερον ό κ. 'Εμμανουήλ Κασι ξενοδοχείου «Βασιλεύς Γεώργιμάτης ή Πέρος
διαμένει εις τό ος» παρά τήν πλατεΐαν Συντάιπροάστειοιν Ε Ι , Μ Η υ ΐ Ι β Τ τής^ Ν· γματος. Ή έπιτυχία θεωρείται
Υόρκης είς τήν ίδιόικτητον και ώ άπό τοϋδε ώς πλήρως έξησψαραιοτάτην ΐχατοικίαν του μετά τής λισμένη. 'Μεγάλη έπιτροπή άπό
άξιοτίμου ικυρίίας
του, ή όποία ίΚυθηρ'ιας Κυρίας και Δεσποικαίτοι δέν εχει έλληνικήν τήν κα- νίδας ασχολείται άπό τοΰδε μέ
ταγωγήν, εΐ^αι υπόδειγμα εύγενεί τήν καλυτΙέραν άργάνωσιν. Ή
ας και καλωσύνης, και μετά συγϊ<ι τιμή τοΰ είσιτηρΟου ώρίσθη είς
νητιικής προθυμίας συντρέχει κά- 50 μανον δραχμάς, ώστε οί συμ
θε κοινωφελή οίχοπόν.
πατριώται ο'ικογενειάρχαι νά
καθόλου.
Αυτός εΤναι μέ ολίγας
λέξεις Mini δυσκολεύω ντα,ι
ό νέος μεγάλος
ευεργέτης του Έ ξ άλλου ή εναρξις τοΰ χοροΰ
τήν ΙΟην ώραν,
σχολείου Αειβαδίου.
Αγνός, άλ- θά γίνη μετά
τρουϊστ)η|ς, προοδευτικός, ευγενής ώστε viol μή εύρεθήί κανείς έίς
και φιλάνθρωπος. Τιμή διά τον την ^ άνάγκην νά έλθη είς τόν
'ίδιον και διά τήν οίκογένειάν του, χορόν προ τοΰ δείπνου. Κ,αίτοι
τιμίή διά τό νησί μας καί καύχη- είς τό άνωτέρω ξενοδοχεϊον γίμα διά τό χωρίον του·
νονται πάντοτε οί μεγαλύτεροι
''Ε-πειτα άπό τόν Μιχαήλ Σιμι- καί σοβαρώτεροι χοροί, δέν άτέκοίλον, τόν Κυριάχον Καραβου- παιτεΐται νά προσέλθη κανείς
σόηιον, τόν
Νικόλαον
Μιλιγκά- μέ έπίσημον ένδυμα δπερ θά έκην, τόν Βασίλίΐιον
Κασιμάτην, δυσκόλευε πολλούς συμπατριώτον Νικόλαον Φατσέαν, ό 'Εμμα- τας. Απλώς ενα καλό κοστούνουήλ Κασιμάτης μέ τήν εύγενι- μι, όχι φυσικά άνοικτόχρωμο,
κήν φυσιογνωμίαν και τά μεγάλα άλλά κάπως σκοΰρο θά εΤναι
αισθήματα έρχεται μέ τήν γενναί δ,τι χρειάζεται. Καταβάλλεται
αν έκ 1000 δολλαρίων
είσψοράν άπό τοΰδε
ιδιαιτέρα ψροντίς
του, νά ύπαμνήση προς τους Αειδιά τήν άρτιωτέραν όργάνωσιν
βαδίτας δλου τού κόσμου, ποίον
τοΰ χοροΰ,
ώστε
ή προεΐναι τό καθήκον των. ι Καί τό καβολή τών Κυθηρίων είς
θήρίον αυτό είναι εν. ιΜέ τάς εισνα άνώτερον κέντρον νά έφοράς των άναλόγους
προς τάς
δυνάμει ς των νά συντελέσουν ώστε πιτύχη άπολυτως. Ό γνωστός
έντός τού τρέχοντος έτους τό σχο συμπατριώτης κ. Μιχαήλ Κασιμάτης, ιδιοκτήτης κΙέντρων διλεΐον νά περατωθη.
ασκεδάσεως, θά παραχώρηση
Συγχαίροντες τόν έκλεκτόν φί- τήν όρχήστρα τσΰ Κέντρου του
ιλον κ· Έμμ. Κασιμάτην διά τήν νέ πού θεωρείται μία τών καλυτέαν δωρεάν του, εύχόΐμεθα νά τόν ρων τών Αθηνών. Έ ξ άλλου τό
ϊδωμεν γρήγο(ρα είς τήν πατρίδα, λαχεΐον θά είναι πλουσιώτερον
ώστε νά χαρή καί ό ίδιος τό 'έργον
πού ε&ψγέτηοπε.

ΑΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΗΕΓΕΡΣΕΟΣ ΤΟΥ ΐΧΟΛΕΕΟΥ «f. ΠΕΑΑΠΑΤ

Ύτχό τ η ς
^Επιτροπής 'Ανεγ έ ρ σ ε ω ς τ ο 0 Σ χ ο λ ε ί ο υ έξε&άθη
ό άκόλουθος
κ α τ ά λ ο γ ο ς εισφ ο ρ ώ ν είς χ ρ ή μ α υπέρ τοίυ έργου:
Σπυρίδων Μ. Μεγαλοοικονόμου
είναι τό έπικρα- δρχ. 2.000, Τασία Έμ. ΒενάρΣ Τ Δ Ν Ε ' Ύ · Αύοτοο^Χας,
Φε- δνεϋ Αυστραλίας
πατριακον
Σ ωματειον
βροιυάριος 1958. (Τού ανταποκρι- τέστερον
δου δρχ. 200, Θεόδωρος Παν. Ζαντού μας). Τήν Κνριακήν 16ην τρέ της Αυστραλίας, τόσον άπό Από- τιώτης δρχ. 150, Ματ ίνα Μαγουψεως
άριθμοΰ
μελών,
δσον
καΐ
άχοντος ή Κυθη»αϊκή
'Αδελφότης
λά 'δρχ. 300,
Σταματίνα ΡούΑυστραλίας εδω-χ.εν είς την εύρύ- πό τήν απσψιν ταμειακής καταστά- ση δρχ. 50, Κωνσταντίνος Κρίθαδράσεως.
χίορον ωθούσαν τσΰ Δημαρχείου σεως και κοινωφελούς
ρης δρχ. 100, Παναγιώτης ΤζωρΠάντιγκτον, τον άποζρηάτιν.ον χο- Ή Διοίκησις της Ά δ ε λ φ ό τ η τ ο ς μέ τζόπουλ:.ς δολλ. 10,
ήτοι δρχ.
ρόν της. Ή επιτυχία ήτο πρωτο- τ»ιν άμέριστον βοήθειαν ολων τών 300, Σταυρούλα 'Ιωάννου ΓεωρΚυθηρίων
της
Πολιτείας,
δύναται
!
(ρανης. Μεγάλη συρροή συμπατριγά δρχ. 50, Τσπικιόν ΛαχεΤον δΡΧ·
ω τ ώ ν παρετηρήθη, τάξις παραδει- πολλά νά έπιτύχη προς τό σνμς>έ- ( 225, Τοπικόν Ααχεΐον δο. 61, Α γματική έπεκράτησεν και ενθύμια ρον τόσον της ένταϋθα παροικίας ! ρετή Κατσοώλη δρχ. 100, Σταυάδιάπτωτος έχαρακτήρισεν τήν ο- μας, δσον καΐ της φιλτάτης ίδιαι- | ρούλα Π.
Ζαντιώτουλ έξ έράνου
λην έορτήν. "Η 'Αδελφότης μας τέρας πατρίδος, καΐ είναι διατεθει- Παναγ.
Ζαντιώτου δρχ.
5651,
μένη
νά
άναπτύξη
δλην
της
τήν
οργανώνει τώρα έκδρομήντων μεΣταυρούλα Π. Ζαντιώτου είς μνή
δραστηριότητα.
λών της δια τήν 9ην Μαρτίου. "Ημην συζ. Π. Ζαντιώτου δρχ. 1000.
Α. Ν. 2 Ι Μ Γ Γ Ε Κ 0 Α 0 Σ
δη ή Κυθηραϊκή 'Αδελφότης Σύ'Ιωάννης Πρινέας δρχ. 510, Δημήτριος Ίωάν. Ζαντιώτης δραχ.
100, ©Γόδωρος Μ· (Μ γοΐλοο ηκονόC ΑΓΙΑΣΜΟ^
μου (πλοίαρχος) δρχ. 500, ΓεώρΤΡΑΠΚΟΝ
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
γιος Γεωργ. Μένεγας δρχ. 200,
Ell ΙΥΔΗΕΫ
ΕΙΣ KYCfHPA
Αναστάσιος Χατζηθ. οδώρου δρχ.
100, Ξύθυμία Π. Καψάνη λίρες
Τήν
Ιην Φεβρουαρίου,
ένώ ό Αυστραλίας 10, ήτοι δρχ. 590, Ά
Μετά εξαιρετικής λαμπρότητος
έωρτάσθη καί έφέτος ή έορτη τών συμπαθέστατος γέρων Παναγιώτ. ρετή Κατσούλη δολλ. 75, έξ έράΘεοφονείων είς Κύθηρα. Μετά τήν Μοίυρομμάτης, έτών 75- εκ του χω νου ΆμεριΚής δρχ. 2230, Σοφία
μετόβαινεν Π. Καψάνη δολ. 5, ήτοι δρχ. 150,
Θείαν Αειτουργίαν
έξεκίνησεν ή ρίου Φριλιγκιάνικα,
ττομπή «κ τού Μητροπολιτικού να είς τήν οικίαν του διά νά κοιμηθή, Παναγιώτης Πασχάλης δολ. 25, ή'ού, προηγουμένου τού Μητροπολί- άψού έτελείωσεν τήν έργασίαν του TÖI δραχμάς 750, Δημήτριος Κοτου Σεδασμίωτάτου
κ. Μελετίου είς τό Κυθηρα'ίκόν καφενείο ν « Ά - ρωναϊος 100 Παναγιώτ. Κορωναΐδιά την άποδάθραν Καψαλίου ο- θηναϊκόν» δπου είργάζετο ώς ταμ- ιο/ς* (Πουλάκης) δρχ. 50, Εισπράπού εψθασε μετά όλίγην ώραν. πής» έπί πολλά ετη, παρεσύρθη υ- ξεις έκ τού χορτ(0 της 27ης-5-56
Παρά τήν συνεχώς πίπτουσαν δρο- πό αύτοκινήτου καί έτραυματίσθη δρχ. 4690, Παναγιώτης Ζαντιώχήν άνω τών 150 κατοίκων έκ τής θανασίμως. Τήν έπομένην έκηδεύ- της (Σαραντάκος) δρχ. 500- Χαπόλεως καί τών χωρίων ήκολούθη- θη άπό τόν ναόν τής Ά γ . Τριάδος ράλαμπος Τζωρτζόπουλος
δραχ.
σαν την πομπήν προς τό Καψάλι. πλήθος δέ πατριωτών καί άλλων 500, Παναγιωτίτσα
Καβάκου έξ
Εκεί έγένετο ή τελετή τού Α γ ι α - όμογενών ήκολούθησαν τήν εκφρα- έράνοιυ Αμερικής δολλ. 50, ήτοι
σμού κατά τήν όποιον ό Σεδ· Μη- ράν αυτού. Ό άλησμόνητος Μπάρ δρχ. 1485, Ααχεΐον Σχολείου δρχ.
τροπολίτης εξαπέλυσε διαδοχικώς μπα Παναγιώτης ήτο πολύ άγαπη- 600- Αλέξανδρος Δημ. Ζαντιώκαί συγχρόνως μέ τήν κατάδυσιν τός είς όλους, λόγω τής καλωαύτης λίρ.ις 24, ήτοι δρχ. 1992, Πέ
τού Σταυρού 3 ζεύγη περιστερών νης του, τής προθυμίας του, κ«]
τρος ΚορωναΤος δρχ. 300, 'Ιωάννα
δτίνα παρεχώρησεν ώς κατ' ετος τού εύγενικού του χαρακτήρος. Έρ
Νοταρά έξ έράνου Αυστραλίας λίό συμπολίτης κ. Γ. Μαύρος. Αί πε γαζόμενος έπί τόσα ετη είς τό Κυρες 10, ήτοι δρχ. 585, Θεόδωρος
ριστεραί διέγραφον αρκετούς κύ- θηραϊκόν αύτό κέντρον' ήτο πασίΕύαγγ. Ζαντιώτης έξ έράνου Αυγνωστος
καί
τό
δυστύχημα
του
κλους υπεράνω τ<*0 λιμένος «ατά
στραλίας λίρες 37 ήτοι δρχ. 3.
τήν διάρκειαν της τελετής. Έ π ; προεκάλεσε είς όλους μεγάλην λύ071/ Θεόδωρος Γεωργ. Κορωναΐτη εύκαιρί«? έγένετο καί ή λιτά- πη ν. Πρός τους οικείους καί συγος δρχ. 100, Ευάγγελος Ιωάννου
νευσις τής βίκόνος της Α γ ί α ς Έ - γενείς του έκφράζομεν θερμά συλλυπητήρια, καί εύχόμεθα έλαφρόν Καψάνης είς μνήμην γονέων του
λέσης άπό Χώρας ε'ις Καψάλι.
20 όκ. λάδι ήτοι δρχ. 440- Σοτό χώμα πού τόν σκεπάζει.
Τήν 3ην άπογευματινήν ό Σεδ.
φία Π. Καψάνη είς μνήιμην Παναγ.
Μητροπολίτης μετέβη είς τόν λιΑ Ν . Σ Ι Μ Ι Τ Ε Κ Ο Α Ο Σ I. Καψάνη 10 όκ. λάδι ήτοι δρχ.
μένα της Ά γ . Πελαγίας, δπου ε| 220, Ααχεΐον καί Κάλαντα ένέργινεν ό αγιασμός τών υδάτων, πα
γεια Διδασκλ. Χλαμπέα δρχ. 950'
ρουσία πλήίθσυς κόσμου έξ Ά γ .
ALA ΤΟΝ ΝΑΟΝ
Παναγιώτης Γ. Καψάνης δρχ. 50,
Πελαγίας, Καράβά καί Ποταμού.
Μαρίκα χήρ. Κατσαμά δρχ. 50,
Τ Ο Υ ΚΕΡΑΜΩΤΟΥ
Αναστασία Π. Σουρή δρχ. 20, Με
ταξία Μεγαλοοικίονάμοιυ δρχ. 50,
Η ΕΟΡΤΉ ,
Προς τήν Έπιτροπήν Ανεγέρ- ι ΕΙρήνη Π. Πρινέα δρχ. 50' Βούλα
T C Y ΑΓΙΟΥ Β Λ Α Σ Η
σεως τού ιερού ναού τού «Σωτή- j Χλαμπέα (διδασκάλισσα)
δρχ.
ρας» είς τό χωρίον Κεραμουτό, ά 50, Γεωργός Σουρής δρχ. 50, Ι ΚΑΣΤΡ IΣI AN I ΚΑ, Φεβρουάρι
π-εστάλησαν
αί
κάτωθι
νέαι
δωωάννης Φαρδούλης δρχ. 50, Α ν α ος.
(Τού άντοστοκριτού μας).—
στάσιος Χατζηθεοδώρου δρχ. 50Τήν 11 ην Φεβρουαρίου έορτήν του ρεαί υπέρ τού θεαρέστου 'έργου:
Εμμανουήλ
Αειοντσίνης
100 Σπυρίδων
Br/νάρδος λίρας ΑύΑ γ ί ο υ Βλάση, έπανηγυρισεν μεγο^οπρεπώς, δπως κάθε χρόνο, ό δολλάρια έκ μέρους της Κυθηραϊ- στραλίας 10, ήτοι δρχ. 580, Σταυ
όμώνυμος ναός παρά τήν βέσιν κής Άδελφότητος Α γ ί ο υ Αουδο- ρούλα Π. Ζαντιώτου δρχ. 50, Πανα
Άμμούτσες. Αόγω τού έπικρατοΟν /βίκου, είς μνήμην τών άλησμονη- γιώτης Ζαντιώτης δρχ. 50 Δημήτο ς έξαιρετικού καιρού, προσηλθον των συμπατριωτών, μελών τής ά- τριος Ζαντιώτης δρχ. 50, Ματ ίνα
πολλοί πανηγυρισται
καθώς καί νωτέρω Άδελφότητος, Παναγιώτου Μαγουλά δρχ. 100, Αοταρία ΣχοΧλαμπέα δρχ.
οί μαθηταί τού Δημοτικού Σχολεί Δ. Αεοντσίνη, 'Ιωάννου Ε. Κασι- λείου διδασκάλ.
ου Κ άστρι σι αν ί κων, μέ τόν άκού- μάτη καί Αντωνίου Ε. Κασιμάτη,
Χρ%ττος
Σουρής
δάλλ.
10.
'Ελέραστον διδάσκάλόν των κ. Σπύρον
Η ΕΟΡΤΗ
Αύγερινόν. Τήν θείαν λειτουργίαν νη Καβαλίνη έκ Σύδνεϋ ΑυστραΤΟΥ ΑΓΙΟΥ Α Ν Τ ί ϊ Ι Ι Ο Υ
μετ' αρτοκλασίας έτέλεσεν ό έψη- λίας 25 λίρας Αγγλίας- Άνώνυ
μέριος Φριλιγκιανίκων αίδεσιμώ- μος λίρας Αγγλίας 1. Γεώργιος
τατος 'Ιωάννης Αευθέρης. "Επει- Στάθης μέσφ Δημητρίου Στάθη
Α Ε Ι Β Α Δ Ι , 'Ιανουάριος.
(Του
τα άπό τήν θείαν λειτουργίαν οί δραχμ. 1.000. Γεώργιος καί Καί- άνταποκιριτοΰ μας).— Τήν
17ην
τη
Ζσλίμογλου
δραχμάς
1500.
έορτασταί
έκάθησαν είς κοινσν
Ν. Αεοντσίνης 'Ιανουαρίου μνήμην τού Αγίου Ά ν
γεύμα, τό όποιον
κατέληξεν είς Καί Εμμανουήλ
τωνίου, έώρτασεν μεγάλίοπρ^πώς
25
λίρες
Αγγλίας.
χορόν καί τρσίίούδι. Έντύπωσιν ε
Πάντας τους άνωτέρω δωρητάς τό ναΐδριον Αγίου 'Αντωνίου τού
καμεν τό ωραίο τραγούδι τών μιάνεγέρσεως εύχαρι- χωρίου Κατούνι. *Η θεία λειτουρκρών μαθητών καθώς καί ή ώραία ή έπιτροπή
γία, δπως κάθε χρανο, έτελέσθη
στεί
θίρμώς.
καί διδακτική όμ ιλία τού διδασκά
έπ* όνόματι
τού ιδιοκτήτου τού
Φ
λου κ· Σπύρου Αυγερινού, ό όποιναοΟ προέδρου τής Κυθηραϊκης Ά ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΑΟΝ
ος άνέπτυξεν τά της ζωής και τής
δελφότητος Ν. Υόρκης κ. Μιχαήλ
Α Γ Ι Α Σ ΠΕΛΑΓΙΑφΣ
δράσεως τοΰ έορτάζοντος
Άγιου
Σιμιτέκολοιυ. Εις τήν πανήγυριν
Βίλάση. Τά βράδυ τής έορτής έδόπροσηλθον πολλοί
προσκυνηταί
Φροντίδι τού έκλεκτού συμπά καί έκ τών πέριξ χωρίων, καθώς
βη είς τήν Αέσχην Καστρισιανίκων
μεγάλη χοροεσπερίς, ή όποία δι- τριώτου κ. 'Εμμανουήλ Σ. Μεγα- καί οί μοόθηταί τού Δημοτικού Σχο
ήρκεσε μέ άδιάπτωτον εύθυμίαν μέ λοοικονόμου συνελέγησαν, δι' αύ- λείου Αειβαδίου έν παρατάξει μετ
θορμήτων εισφορών 2050 δραχμαί,
χρι τής έπομένης·
τά τού διδασκάλου των. 'Επίσης
διά τών άποίων ήγαράσθησαν δύο
Α.Θ. Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ Ι Ο Σ
παρέστη ό πρόεδρος καί τό κοινοκατάλληλοι κώδωνες διά τόν te
τικόν Συμβίούλιον Αειβαδίου. Μερόν ναόν Α γ ί α ς Πελαγίας. Τό πο
τά τήν λειτουργίαν, οί προσκυνηΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ
σον τών 2050 δρχ. προσέφεραν ώς
ταί μετέβησαν είς τήν πατρικήν
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
έξής: 'Εμμανουήλ Σ.
Μεγαλοοιοικίαν του κ. Σ ιμιτέκβλου δπου
κονόμος δροίχμάς 790.
Κυθηρα'«τους έδεξιώθη έγκαρδίως ό άδελκός
Σύνδεσμος
Αθηνών
300.
ΚυΔ ι ορισθείσα παρά τής Ιεράς Μη
φός αυτού κ. 'Ιωάννης
Σιμιτέκοθηρα'ίκή
'Αδελφότης
Πειραιώς
Ά
τροπόλεως Κυθήρων
άνέλαβε τά
λος μετ(ά τή)ς κυρίας του.
θηνών
300.
'Ιωάννης
Άρώνης
200.
καθηχοντά της ή νέα έ&κλησιαστι
Τήν Ιδίαν ήμέραν έποίνηγύρισαν
κή "Επιτροπή
Καστρισιανίκων. Μηνάς Γ. Κασιμάτης 150. ΓεώρΜην&ς ο·ί έπ' όνόματι ταύ Άγιου ΑντωΤοώτην άπαρτίζουν οί έξής συμ- γιος Bp. Βενάρδος 100.
πατρίώται : Κ. !. Καστρίσος, Ά θ Εύαγγ. Καρωναϊος 100. Ζαχαρί- νίου τιμώμενοι Ιεροί ναοί είς τά
Παν.
Μεγαλοο ικονόμος 100 χωρία Καψάλι, Δρυμώνα και ΚαΜ. Καστρίσος, β . I. Κασιμάτης ας
καί Γεώργιος Π. Σουρής 10.
στρί σιάνικα.
καί Π. Δ. Καστρίσος·

ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΗ
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400, Παναγιώτης Καψάκης δραχ·
50, Θεόδωρος
Μεγαλοοικονόμου
(πλοίαρχο) δρχ. 100, Άναστ. Δ.
Κιομηνός δρχ. 50, Κοσμάς Π. Λιάρος δρχ. 20, Π. Σουρή ς δρχ. 50I. Π. Κανέλης δρχ. 120. I. Στ.
Μούλος 15]ρχ. 10, Παν. Τσουκαλάς δρχ. 10, Γεώργιος Π. Αυσίκατος δρχ. 200, 'Ιωάννης Π. Φαρ-

ξόδων δρχ. 71, Αοτταρία άμνοΟ
δωρεάς Παναγ. Γ. Καψάνη δρχ.
500, Βρεττός Μούλος είς μνήμην
μητρός του δρχ. 300- Σταμ. Κοντραφούρη άπό τυρί δρχ. 40, Παναγιώτης Γ. Καψάνης δρχ. 100,
Θεόδωρος
Μ.
Μεγαλοοικονόμου
δρχ. 100, Διάφορα εισιτήρια διδαδσκάλ. Χλαμπέα δ(ρχ. 170, Θεό-

Τ ό νέον διδακτήριο ν Α γ ί α ς
δούλης δρχ. 50, Ανώνυμος δρχ.
500, Μηνάς ΜυλωνόποιΛος
δρχ.
500, Γεώργιος ¡Β. βενάρδος δρχ.
200, Εύάγγ. Σιώπης δρχ.
150,
Σπύρος
Μεγάλοοικονρμου
δρχ.
100, Στ. ιΚακτιτοίπουλος δρχ. 100,
Παναίγ. Χ. Ζοοντιώτης δρχ. 50, Γεώργιος Α. Σουρής δρχ. 50, ΆψοΙ
Βλαντή έξ έράνου Αθηνών, δρχ.
585, Γεώργιος Α. Σουρής δρορχ.
500, 'ιΕορτή Ευαγγελισμού διδασκάλ. Χλαμπέα δρχ. 450, Παναγιώτης Γ. Καψάνης δρχ. 50, 'Εγκαίνια Σχολείου 467
εισιτήρια
δρχ. 1.400- λοκχεΐα δρχ. 2.000,
μπουφές δρ. (1700, ύπόλοιπον έ-

Πελαγίας

δωρος 'Εμ· Ζαντιώτης δρχ. 420<
έκ πωλήσεως 41 σάαάχων τσιμέντιου καί δοχ. άσιβέστου δρχ· 1.
086. "Ήτοι σύνολον εισπράξεων
τεσσαράκοντα
πέντε
χιλιάδες
πεντακόσιες πεντήκοντα δύο δραχμαί. (45.552).
Έν Άγίςτ Πελαγίς< τή 31 Δεκεμβρίου 1957.
'Ν 'Επιτροπή Άνεγέρσεως
ΣΠΥΡ. ΜΕΓΑΑΟίΟΙΙΐΚΟΝΟΜΟΣ
ΠΑΝ. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ
'Υπό τ η ς αύτης έπιτροπης &ν ε Υ έ ρ σ ε ω ς τοίυ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Σ χ ο
λ ε ί ο υ Άγί|ας Πελαγ&ας έξεδό-

θη é ά κ ό λ ο υ θ ο ς
απτολογισμ6ς
δατοανων:
'Υπό τής έπιτροπής άνεγέρσεως ταύ Δημοτικού Σχολείου Α γ ί ας ίΠελαγίας έξεδόθη ό άκόλουθος
άπολογισμός δαπανών:
Κατασκευή
αυτοκινητοδρόμου
πρός οίκ'όπεδον δρχ. 750» Καθαρισμός δρδμου προς πηγάδι Δημοσίου δρχ. 125, Καθαρισμός οικοπέδου καί άνοιγμα θεμελίων δρχ.
1260, 'Επισκευή δρόμου καί άποπεράτωσις δρχ. 240, Συγκέντρωσις καί μεταφορά σκύρων και άμμου δ FIX. 1250. Άγορα τόννων
τσιμέντου καί 723 ¿κάδων σιδήρων δρχ. 13877, Μεταφορά τσιμέν
των έκ Πειραιώς δρχ. 1108, Κατα
σκευή τσιμεντόλιθων 1583 τεμαχίων δρχ. 1583, "Εξοδα χοροεσπε
ρίδος δθ(Χ· 910' Μεταφορά νερού
5ρχ· 270. Άγορα 50 δοχείων άσδέστου πολτού καί 1306 όκάδων
δρχ. 21ι67.,|ΜειΤαφοιρά τσιμιεντολίθων καί άμμΑχάλίκου δρχ. 760<
Ά γ ο ρ ά 40 σάκκων μαρμαροσκόνης καί μεταφορά δρχ. 652, Κατα,τικτυή κτιρίου καί πλάκας δρχ.
11200, Μεταφορά σιδήρων καί 2
κουλούρες σύρμα συνδέσ.ως δρχ.
190' Κατασκευή σοφάδων, δαπέδου, πεζοδρομίου δρχ.
18640.
κατασκευή «ο/υψωμάτων ίχ.λ.π. μεθ'
όλων τών χρωμάτων τζαμίων κλπ.
δρχ. 9500, "Εξοδα χοροεσπερίδος
έγκαινίων 6ρχ. 40, ξυλεία έσωτερικών κουφωμάτων δρχ. 411, μία
κλειδαριά έξωτερικη δρχ. 115. δύο
(2) καρέκλης δρχ. 100, έπίσκεψις
ιατρού πρός έξέτασιν τών μαθητών εις σχολεΐον δρχ. 170, ΒΊ'Ό
τζάμια δρχ. 44. Σύνολον έξόδων
δρχ. 65.362. 'Άπαντα τά δικαιολογητικά υπάρχουν λεπτομερώς
κα} εΐναι είς την διάθεσιν
έκάστου.
'Εν Άγίςι Π λαγίςτ τή 31 Δεκεμβρίίοα; 1958.
Ή 'Επιτροπή Άνεγέρσ<ως
ΣΠΥΡ. ιΜΕΓΑΑΟΘΙΚΟΝΟΜΟι:.
ΠΑΝ. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ

Ο κ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΙΣ ΚΑΣΤΡΙΣΙΑΝΙΚΑ
^ Ε Α
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"Οπ·ως έγράψαμειν καί είς προηγούμενον φύλλον, άφίικ-ετο προ μη
νός έξ Αύστράλίας,
ό έκλεκτός
συμπατριώτης έκ τού χωρίου Καστρισιάνικα, κ. Αντώνιος Γ. Κα
σιμάτης, συνοδευόμενος καί άπό
τόν άντάξιον υίόν του κ. Γεώργιόν Α. Κασιμάτην, πολιτικόν μηχανικόν.

1 ' Π Ε Ρ

T O V

Λ ί Ο ϊ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Ι ·

φους τών προγόνων του, διά να
συνάντηση τους συγγενείς του καί
τους φίλους ταυ καί νά ξαναϊδή
τά μέρη τής παιδικής του ήλικίας. Διακρινόμενος διά τήν εύγένειαν καί τά αίσθήματά του, παν
του δπου μετέβη τόσον είς Κύθη
ρα, δσον καί άλλαχού ττ^ς Ελλάδος έγένετο πρόξενος χαράς άλλα καί άντικείμβνον
έϊκδηλώσεων
άγάπης. Παντορ ήθέλησε μέ τάς
πράξει ς του καί μέ τόν
τρόπον
του, νά φανή χρήσιμος καί ευεργετικός. Είς τό χωρίον του, Καστρισιάνικα, έτέλεσεν μνημσσυνον
έπί τού τάφου της μητρός του, δπου παρέστη συμπάς ό πληθυσμός
τών κατοίκων. Μετέβη είς τήν λέ
σχην τοΟ χωρίου, την όποίαν καί
άλλοτε εύηργέτησε, καί προσέφε-

ας διά τόν έξωραϊσμόν του χωρίου· "Εκαμεν σημαντικήν άφιέρωσιν
είς τόν ναόν τού Αγίου Αντωνίου, ώς δέ συγΐ«εκινημένος μάς γρά
φει ό έκ.ίϊ άνταποχριτή(ς μας κ.
Αθανάσιος Θεοδοσίου Καστρίσος
Εδωσε γενναία φιλοδωρήματα καί
είς τους κατοίκους του
χωρίου.
Έ ξ άλλου, έπεσίχέφθη το Νοσοκομεΐον τού όποίου εύεργέται είναι'
Είς Αύστραλίαν ό κ. Αντώνιος
καί ό "ίδιος καί οί άδ^λφοί
του
Κασιμάτης εΐναι έγκατεστημένος
Βασίλειος καί Γρηγό'ριος, μετέβη
είς τήν πολιτείαν Ταίσμανίας, δείς τό Αειβάδι, όπόθεν κατάγεται
που διατηρεί μπάλας
έπ ι χει
ρήή εύγενεστάτη κυρία του θυγάτηρ
σεις έμπορίαυ καί γεωργίας, μαζί
ώς γνωστόν τού άλησμονήτου μεμέ τόν έπίσης εγκριτον συμπατριγάλου Κυθηρίου Γαβριήλ Χάρου,
ώτην άδέλφόν τοιυ ι<. Γρηγόριον
καί έπ/σκέφθη έπίσης τα ίερά κα
Κοοσιμάτην· 'Εν 'Ελλάδι ή παραθιδρύματα τής νήσου, τήν Χώραν
μονή τού κ. Κασιμάτη, ήτο βρακαί δλα τά χωρία μας.
χείας διαρκείας. Μετέβη
είς τό
Έπανελθών είς Αθήνας προσένησί διίά νά προσκύνηση τόν τάφερεν μέσω τοΰ διακεκριμένου μέ
φον τής μητρός του καί τους τά-ρεν σεβαστόν ποσόν νέας βοηθεί
λους τής Έρανικής
Έπιτροπής
καί παιδικού του φίλου κ. Νικολάου Καστρίσου νέαν δωρεάν έκ
15 χιλιάδων δραχμών υπέρ τοΟ Νο
σοκομείου καί έξέφρασεν τήν ίκανοποίίησίν του διά τό 'ίδρυμα τοΟτΐο τό όποιον κοσμεί πράγματι τόν
τόπον μας.
"Η®η ό κ· Κασιμάτης άνεχώρησεν άειροπορικώς είς Αύστραλίαν,
προπεμψθείς μέχρι τού άεροδοομ!
ου άπό τόν διδάσκαλον του κ. Ί ωάννην Φώτιον άντιπρόεδρον τοΰ
Νοσοκομείου, Νικόλαον Γ. Καστρί
σον καί άλλους φίλους του·
ΑΙ εύχαί μας, τόν συνο5εύουν
διά αίσίαν μετάβασιν είς τόν προ
ορισμόν του. Πρόσωπα ώς ό κ. Ά
τώνιος Κασιμάτης τιμούν τήν Έ λ
λάδα καί υψώνουν τό Κυθηραϊκόν
όνομα·

Επωφελούμενοι της όλιγοημέρου παραμονής των είς τάς Άγ
θήνας ό κ. Άιντ. Κιαομμάτης (μετά του υΙοΟ του έξέδραμον είς
διαφώρους άρχαιολογικούς τάπους
καί άξιοβέστΓα μέρη της
Ελλάδος. Ή άνωτέρω φωτογραφία Ιέλήψθη είς τάς Μυκήνας.
Διακρίνονται εις τό μέσον δ κ. Ά ν τ . Καοιμάτης μετά του υΙοΟ
του, πρώτος δεξιά δ έπ^σης έκλεκτός ο^ιμπατριώτης έξ Αυστραλίας κ. Αθανάσιος 'Καστρίσος μετά της άνεψιάς του, του
συζύγου της καί άλλων οίκογενειακων φίλων.

αογο^ΤΗ^ΡΑΓΥΑΗΣ

ττολλαΐ άνταποκρίσεις καί
κοινωνικά νέια, καθώς ,καΐ
συνέχειαι έκ τοΰ προηγουμένου ψύλλου, θά δημοσιευθούν είς τό προσεχές.

παρά ποτέ καί μέ άντικείμε^
βαρύτιμα. Τήν όργανωτικήν 'γ
πιτροπην άποτελοΰν
τά έξίΐί
πρόσωπα:
V
Κα Φωφώ Ίωάν.
Φωτίου, ^
Ματ ίνα θεοδ. Άρχοντούλη, κ. W
σούλα Γεωργ. Βενάρδου, κ. Ά?£'
ξάνδρα Ίωάν. Βαρυπάτη, κ. Φιλ<®
Άντων. Βλοντή, r<· Μαρία Ίω»*;
Εύψραιμίδου, κ. Σοφία Ίωάν. Κ"
λοκαιρινού, κ. Ά ν ν υ Μιχ. Κα*1'
μάτη- κ· Ρενέ Μηνά Κασιμόττη, *
Ειρήνη Nit<. Καστρίσου, κ· Ούρ®
ία Μηνά Κορωναίου, κ. Ζέτη XcP
Κρίθαρη, κ. Κική Νικολ. ΚρίθΰΡ^
κ. Μαρία Γερασ. Κυπρίου- κ. 7?
σία Γεωργ. Μαρούση, κ. Βίκτωρ1,"
Έμμ. Μεγαλοοικονόμου, κ. Kef1'
να Γεωργ.
Μεγαλοοικονόμου» *
Κατ ί να Βυρ. Μεγαλοοι κονόμου· "
'Αθηνά Βασιλ. Μπαβέα, κ.
ξά/δρα Διον. Πετροχείλου, κ.
τίνα Κωνστ.
Σαροτντοπούλου' "
Κούλα Γεωργ. Σουρή, κ. Μίκη
ωάν. Στάη, κ. Μαρίτσα Άντ. Xie
θη, κ. Βασιλική Παύλου Σ τ ρ « ^
γού, κ. Χάιδω Πέτρου Τζάννε,
"Ερση Βασιλ· Τζάννε κ. Τζένη ^
Τζωρτζοπούλου, κ. 'Ελένη Θεο&
Τζωρτζοπούλου, κ.
Φωτούλα ^
ν«στ. Τριφύλλη,
κ. Σάσα
Τριφύλλη. κ. Αθηνά Νικ· Φατσ^
κ. Μιαί ρη Ν ι κ. Αουράντου.
Δίς Ά ν ν α Δ. Αργυροπούλου- δ·?
Βασιλ. Μηνά Κασιμάτη, δίς Στ«1
ρούλα Καψάνη- δίς Φιλίτσα
Κορωναίου, δίς Αλίκη Ίωάν. Κρ!
θαρη, δίς Μαρία Ξεν.
Σαραν^
πούλου, δίς Μόνα Ε. Βλαντή κσ'
δίς Μοττούλα Γ. Κυπρίου.
Κος Αντώνιος Παν.
Βλαντήί'
κ. Γρηγόριος Α. Κασιμάτης, *'
'Εμμ.
Σπνρ. Μεγαλοοικονόμου

Ώ ς γνωστόν τά έκ τών
ροεσπερίΐδων καί λοιπών ¿of
τών ¡έσοδα τών Σωματείων μ^
διατίθενται διά φιλανθρωπικό^
καί κοινωφελείς σκοπούς, κί6
Γοΰτο άποτελεΐ πρόσθετον κ^'
θήκον δι' όλους μας, δπως σι^'
τρέξωμεν τά Σωματεία διά ^
Κιαλυτέραν έπιτυχίαν του
JLOU χοροΰ

H rcHH ΣϊΝΕΑΕϊΣΙΙ ίΗΣ Ε Ι Μ Σ ΛΝΤΙΚΥΘΗΡΟΝ
Την 9ην Φεβρουαρίου έγένοντο
είς Πειραιά αί άρχαιρεσίαι πρός
άνάδειξιιν τής
νέας
διοικήσεως
τή,ς 'Ενώσεως τών απανταχού Άντ ιικυθηρίων
« Ό Ά γ ι ο ς Μύρων».
Μεταστάς άρχαιρεσίας, ή διοίκη
σι ς της "'Ενώσεως συνεκροτήθη ώς
έξης: Νικόλαος Βεΐνιέρης, πρόεδρος, 'Ηλίας; Χαρχαλά<ης
άντιπρόεδρος, Αλέξανδρος Χαρχαλά
κης Γεν. Γραμματεύς,
Διονύσιος
Πατακάκης Ταμίας, καί Ανδρέας
ΐΓΒλουμ ίδης, Μύρων Άνδρ. Γαλανάκης, ¡Μύρων Δ. ιΓαλανάκης, Παναγιώτης Πάτερος toi Γεώργιος Σ·
Κυνηγαλάκης, Σύμβουλοι.
Κατά τήν γενικήν
συνέλευσιν
τών μελών τής Ενώσεως τών άπαν
ταχού Άντίκιυθηρίων, τήν γενομένην είς Πειραιά τήν 2 Φεβρουαρί
ου, μετά την λογΡδασίαν τών πεπραγμένων της διοικήσεως καί
τίην εγκρισιν αυτών,
ελαιβεν τόν
λόγον ό πρόεδρος κ. Νικόλαος Β ε
νιέρης και έξέθεσεν διά μακρών
ζωτικότατον
ζήτημα τής
νήσου
τών Άντιίχυ6!ηίρων. Τό ζήτημα τής
άνεγέρσεως σχολικού κτιρίου. Έν
άρχή ό κ. Βενιέρης, άνέψερίν ότι
τό υπάρχον σχολικό ν κτίριον είναι έτοιμόρροπον, ώς διεπίστωσεν
κα^ ή αυτοπρόσωπος
έπίσκεψις

νων διά την άνέγερσιν τού διδ^
κτηρίου Αντικυθήρων. Ή έπιτρ^"
πη άπετελέσθη άπό τά έξής πρ^
σωπα: Νικόλαον Βενιέρην, Ή^1'
αν Χοορχαλάίην, Άλέξανδρον
χαλάκην,
Γεώργ ιον
Κυνηγαλό^Ί*
καί Βασίλαιον Άλο'ί'ζον·
Μετά τόν καταρτισμόν της
ρανικής
'Επιτροπής ό πρόεδρ^
κ. Βενιέρης άπευθύνει εκκλη^1'
πρός τους άπαντοχού Ά ν τ ι κ ^
ρίους, δπως συντρέξουν μέ σλ^
των τάς δυνάμεις τόν ιερόν σ<5
πόν, καί καταθέτει
πρώτος τΊν
είσφοράν του έκ δροτχμών 300.
Έν συν^χείς£ καταθέτει
δραχμή
1000 ό κ. Σταύρος Έμμ. XapXtf'
λά'<ης διά λαγαριασμόν
τού
Γαλλίαν
διαμένοντος
έκλεκτβ"
συμπατριώτου κ· Γεωργίου Δ.
τσανέβα. Έν
συνεπείς* προσέφ'
ρον τά έξής ποσά: Άνδρ. Πλοι^1
δης δρχ. 100. Μ· Άντ. Κυνηγοί*«'
κης 200. Έ μ μ . Νι^ολακάκης 10"
Σπ· Έμμ. Χαρχαλάκης 200. Σ*'
Έμμ. Χαρχαλάκης 100. Μυρ.
δρέου Γάλανάκης 100. Μυρ. Χ<*?
Πλουμίδης 100· Μυρ. Δ . Γαλανό1'
κης 200. Διον. Πατακάχης 30°'
Γεώργ. I. Άλεβιζάκης 100.
λίας. Χαιρχαλάκης 400. Σ π. Γ. ^
νηγαλάκης 300 καί Άλεξ. Γ. Χ ^ ί
χαλάκης 200.

τού Νομάρχου Αττικής καί τού
Ακολούθως άνταποικρινόμεί'01
μηχανικού τής Νομαρχίας, «¡αϊ ώς είς εκκλησιν τού προέδρου κ. ^

έκ τούτου, είναι άδύνατος ή έπι<Λ<ευή τού ιδίου κτιρίου. 'Εν συνεχείς( ό κ· Ββνιέρης, λέγει δτι έπεσκέφθη τόν Νομάρχην κ. Παπαρηγο'πουλον διά νά τόν
ευχαρίστηση διά τό ένδιαφέρον του νά
μεταβή εις Αντικύθηρα, δτε καί
έπληροφορήθη παρά τού ιδίου, δτι
ό κ Νομάρχης έχορήγησεν 20 χ ι λιοωας δραχμών διά τό έν λόγω
σχολεΐον. 'Βχθέτει τάς ένεργείας
του ό ¡κ· Βενιέρης παρά τώ ύπουρ
ysicp Παιδείας, διά πρόσθετον οικονομιών βοήθειαν, καθώς καί πα
ρα τ<5> 'Επιθίωρητή
Πειραιώς,
τονισας ότι είς δλα τόν έβοήθησεν
ίμε μεγάλο ένδιαφέρον ό βουλευτής
Πειραιώς καί Νήσων κ. 'Εμμανουήλ Σκορδιλης, ώς καί ό διδάσκαλος Αντικυθήρων
κ . Παν· Αΐοντσίνης. Κατόπιν τών ένεργειών αύ
τών, τό μεν ύπουργεΐον Παιδείας
έχορήγησεν 20 χιλιάδας δραχμών
ό δέ 'Επιθεωρητής Α ' Περιφερείας Πειραιώς 15 καινουργή θρανία
τά όποια έστάλησαν είς Αντικύθηρα μερίμνη τής Ενώσεως. Κατόπιν αύτών, ή γενική συνέλευσις
συνε<χάρη τόν πρόεβρον κ. Β®νιέρην διά τάς ένεργείας του, καθώς
καί όλάκληρον τό Συμβαύλιον της
'Ενώσεως. Καί έπικροτούσα ή συνέλευσις πρότασιν τού κ. Βενιέρη
κατήρτισε ν έρανιικήν έπ-ιτροπήν, έ
πί τώ σκοπώ της συλλογής έρά-

Βενιέρη διά τήν κάλυψιν της Sf
πάνης ηλεκτροφωτισμού
καί ^
δρεύσεως του έν Καψαλίω Ku^'
γαλακείου ιδρύματος,
ένενρόφΐ'
σαν δπως καταδάλουν
τήν
τικήν δαπάνην οί κάτωθι έκλεκ^1
συμπατριώται: Νικόλαος Γαλανά
κης δι' εν ετος την δαπάνην ψ«*','
σμου καί νερού. Μυρ. Δ. Γαλ<Χ^|
κης όμοίως δι' εν ετος. Σπ.
^
νηγαλάκης τόν φωτισμό ν δι' έ'ν ^ '
ξάμηνον. Παναγ. Πάτερος τόν 4f
τισμόν δι' εν τρίιμηνον. Έμμ. ^
αγγέλου Κυνηγαλάκης όμοίως
εν τρίμηνον καί Μύρων Χ. Πλο^1
δης όμοίως δι' εν τρίμηνονΕνταύθα ό κ. Δημ.
Άλοΐζ^'
Γ. Γραμματεύς τής άπερχομέν««
διοικήσεως, άνακοινοΐ τήν άπό^'
σιν αύτης, δπως έπί τή συμπΜ'
ρωσει συνεχούς εικοσαετίας είς f !
άξίωμα ταύ προέδρου τού έκλεκΐ^
συμπατριώτου κ. Νικολάου Βεν'έ'
ρη καθιερωθη πρός τιμήν αύτοΟ "
έαρτίή τής κοπής τής ΒασιλόπΠ*'
τας. 'Η συνέλευσις έδέχθη τήν
πόφασιν ταύτην ιμέ πολύν ένθο^
σιασμόν καί ύπό τάς εύχάς δλ^
καλείται ό κ. Βενιέρης διά νά
καινιάση τήν έορτήν κόπτων ^
πήτταν· Μετά την δι άνο μην, ό
Βενιέρης λίαν συγκεκινημένος f11
χαρίστησεν πάντας διά τάς πρ^
αύτόν έχδηλώσεις των καί ηύχή®"
ύπέρ τής άτομιίκης καί οίκογενε^'
κής των ευτυχίας.

EK4P0MH Ell ΙΑ ΚΥΘΗΡΑ
Κ'ΙΑ
' Ο
ΚΙΟΠΕΑΑ Ell ΑΛΙ
Πρωτοβουλίςι της διοικήσεως
του Κυθηραίκού Οικοδομικού Συνεταιρισμοί) «Παναγία ή Μιυρτιδιώ
τισσα» πολυάριθμοι συμπατριώται
έξέδραμον τήν Καθαράν Δευτέροτν,
είς την οίκοπεδικήν περιοχήν τού
Συνεταιρισμού- παρά τόν
Άλιμον. Ή συγ,κέντρωσις ηρχ ισεν άπό πρωίας, χάρις 6έ είς τόν έπικρατήσαντα θαυμάσιον καιρόν, οί
^<δραμόντες διήλ,θον μίαν ώραιοτάτην ήμέραν. Κατά τους μετ ρ ι ωτέρους υπολογισμούς οί συγκεντρωθέντες, συνέταιροι καί μή, ύπερέβαιναν τους
πεντακοσίους.
Είς τό ώραιότατον περίπτε,ρον τοΰ
Συνεταιρισμού εΤχεν άπό την προ
τεραίαν έγκατασταθη κυλικείον μέ
ποικιλίαν ποτών καί κατοΛλήλων
διά τήν ήμέραν τροφίμων. Πρό τού
περιπτέρου, εχει κατασκευασθή εύ
ρύχωοος πλατεία έκ τσιμέντου και
έκεΐ έγέv¿τo ή συγκέντρωσις. Ό
όργανωθώίς χίορός, έματαιώθη λόγ ν τοΟ θανάτου τού συμποίτριώτου Άκαδημα1<ού Γ· Φωτεινού- οί
συμπατριώται δμως,
παρέμειναν
καθ' δλην την ήμέραν, άποθαυμάζοντες τό ώραΐον πράγματι τοπίον. Πολλοί άπό τους συνεταίρους
ηρχοντο διά πρώτην φοράν είς τήν
περιοχήν αύτήν» καί
κυριολεκτικώς γοητευθέντες άπό τήν ¡καταλληλότητα τοΰ μέρους
διά τήν Υδρυσιν τοΰ Κυθηραίκού Οίκισμου,

συνεχαρησαν θερμότατα τόν ΊΓΡ0είδραν κ. 'Εμμανουήλ Μεγαλοο ι
νόμου διά την έκλογήν
ταύτ^'
Την Κυθηρα'ύιοήν συγκέντρωσιν Γ
τίμησαν διά της παρουσίας τ&>ν
καί οί δουλευταί Πειραιώς κ.κ. ^
'Ορφανός, τού όποίου ή σύζυΥοί.
εΤναι Κυθηραϊκής καταγωγής ^
Ευάγγελος Σαββόπουλος.
Περί τήν μεσημβρίαν» μερίμνή
τοίΟ προέδρου κ. Έμμ. Μεγάλο«1'
κονόμου, ό διευθυντής τής έψη}»,£'
ρίδος μας ελαβεν πολλάς έγχΡ^'
μους ί<ινηματογραφικάς ταινί^
της συγκεντρώσεως καί της ττ&Ρ1",
χης^ αϊτιινες θέλουσιν προβλη5"
είς Αθήνας λίαν προσεχώς.

^
ΔΩΡΕΑΙ
,
Σπυροις Δ. Κασιμάτης ^
πεστοιλεν δροιχμάς 500 είς τόν
θηγητην κ. 0-μ ιστοκλήν Πετρόχ«1'
λον, ί'να διατεθώσιν πρός κο^'
σκευην σκάλας έκ μπετόν άρμέ
τόν Ιερόν ναόν Αγίου Σπυρίδων^
Καψαλίου. Τήν δωρεάν του 6
Σπύρος Κασιμάτης συνώδευσεν ^
ένθουσιώδη έπιστολήν, διά τής
ποίας ύπεσχέθη τήν πλήρη συνδΡ:
μήν του πρός άποπεράτωσιν
^
ώς άνω έργου διά τό όποιον θα \
παιτηθούν περ} τάς τρεις χιλ^'

δας δραχμών.

