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άρχηγών,
_ Μέ τάς άγορεύσεις όλων των πολιτικών
^ λ ώ ν υπουργών, ώς καΐ βουλευτών έξ δλων των ,κομδύναται νά θεωρηθή λήξαοα, εις την οόσίαν της
Βουλή συζήτησις δια τήν συνταξιοδότησιν των
^Υροτών. Τό συμπέρασμα μας έξ δσων Ελέχθησαν γϋ·
^ άπό τό σπουδαιότατον αύτό θέμα, δέν είναι όσον τό
^εμέναμεν δτι θά είναι εύχάριστον. Τό μεγαλύτερον
ρ>°ς τοϋ έθνικόφρσνος πολιτικού κόσμου εφάνη, ότι
εΧει δεόντως εκτιμήσει τον Άγροτικόν παράγοντα,
^ ι έλαβε τοιαυτην θέσιν έναντι του ζητήματος, ώστε
^δημιουργήται ή έντύπωσις, ότι σύρεται πρός τήν
Λ~Ρμογήν του θεσμού. Δέν βαδίζει, δέν πιστεύει, δέν
ιώκει, δέν έπιθυμεϊ την συνταξιοδότησιν του άπο"Αγροτικού κόσμου. "Αλλά καΐ δέν τήν άρνεΐται
^ λόγους πολιτικούς. Σύρεται πρός αύτήν. θ ά ήθε2 3ό μέρος αύτό του έθνικόφρονος πολιτικού κόσμου
I ^ η πρώτον άναπτυσσομένην τήν άγροτικήν οίκσνο^ . ηόξημένην τήν γεωργική ν παραγωγήν και καλώς
.°η°®ετημένα είς τάς ξένας άγοράς τά έλληνικά προϊώς έξ αύτού πλούσιον τό εισόδημα τών Ά γ ρ ο Ä
και άφού συμβούν όλα ταύτα, έπειτα νά σκεφθή
iQt *ήν καθιέρωσιν της συντάξεως γήρατος είς τους άνρότ(χς.
συνταξίς νά βασίζεται
τ 5τε ή αγροτική
Λ τάς είσφοράς τών ήσψαλισμένων. Δηλαδή νά γίνεκάτι όμοιο ν μέ τούς ύπάρχοντας «Ασφαλιστικούς όρν^νισμούς, ώς είναι λ.χ. τό Τ Ε Β Ε , τών όποίων μέγα
τ ° ς τών έσόδων των δαπανάται είς έξοδα διοικήσεως
τήν ύπαλληλίαν έν γένει. Δηλαδή
νά διορισθούν
JJPtKocl χιλιάδες υπάλληλοι καΐ ό 'Αγροτικός κόσμος
^ κ « τ α β ά λ λ η τά έξοδα της μισθοδοσίας των καΐ της
Ι ^ ά ξ ε ώ ς των, όπότε βέβαια τά ύπόλοιπα πού θά πε^σ®εύουν άπό τό καταβαλλόμενον άσφάλιστρον,
θά
Tg 11 Ελάχιστα και ή σύνταξις τών "Αγροτών θά καταν^ωχοτάτη.
*

*

*

Εθνικόφρονος πολιτικού κό0 Τό έτερον μέρος του
έπέδειξεν, κατά τήν κρίσιν μάς, Ικανοποιητικών
^ « ν ό η σ ι ν της σπουδαιότητος τού θέματος. Καΐ έκτος
ν« ^Πμοκρατικών Φιλελευθέρων oi όποιοι διά του άρ^Voö χων κατέθεσαν τήν πρότασιν, ύπέρ της άμέσου
,^^Χής συντάξεως εις τούς ύπερήλικας Ά γ ρ ό τ α ς έτάτ ί > κόμμα τών Φιλελευθέρων, τό Ά γ ρ ο ti Α 0αν
*όν» τό Λαϊκόν Κοινωνικόν, καΐ ή Ν έ α Πολιτική ΚίνηOl άρχηγοί τών όποίων, είς μακράς κάΐ έμπερισταάγορεύσεις των, ύπεστήριξαν ότι τό θέμα είναι
t/^ύτως έπεΐγον, λόγω της διαρκώς έντεινομένης έ^7θλ.ιώσεως τών 'Αγροτών καΐ της έκ ταύτης άπειλουj//^ έρημώσεως της έπαρχιακής
Ε λ λ ά δ ο ς μέ τούς
^ ί ο υ ς έθνικούς κινδύνους τούς όποίους έγκυμονεΐ ή
3*άτασις της έγκαταλείψεως. Α κ ό μ η
ίσχυρίσθησαν
0 <*νωτέρω άρχηγοί καΐ διάφοροι βουλευταί, ότι ό θεν Γ*ί δύναται νά καθιερωθη άμέσως καΐ μάλιστα χωρίς
? Ε θ ί ζ ε τ α ι είς τό άσφάλιστρον τού Άγρότου, καΐ χωί ^ τ ή ν Ιδρυσιν άσφαλιστικου όργανισμού, ότε τ ά σχεέξοδα θά άπέβαινον είς βάρος" τού θεσμού, ά λ λ ά
ιδικής όλιγοδαπάνου
ύπηρεσίας της 'Αγροτικής
^έζης.
. Τ έ λ ο ς ύπέρ τής άμέσου παροχής συντάξεως γήρα^ €1ς τούς Ά γ ρ ό τ α ς έτάχθη δλόκληρος ή άριστερά
^Ρόταξις. θέλεις διότι πολλοί άπό
τούς βουλευτάς
ΕΔΑ προέρχονται άπό τ ά λαϊκά στρώματα καΐ γνωXcri ν τ ί Ι ν ζ ω *1 ν κ ο Λ τ ί > ν πόνον τού 'Αγρότου, θέλεις, τό
"Ίίθανώτερον, διότι τό ζήτη,μα
είναι
έπιδεκτικόν
Κ υ ρ ί α ς K0Ci (Αποδοτικής δημαγωγίας, ή άριστερά
c ^ θ η ύπέρ τής άμέσου έφαρμογής τού θεσμού, κατέ·καί αύτή ίδικάς της προτάσεις καΐ άνέπτυξεν τά
Χ ε ι Ρ ή μ α τ ά της μέ μαχητικότητα καΐ έπιμονήν.
Αύτά έν γενίικαΐς γραμμαΐς,
ήκούσθησαν άπό τού
«Η^τος τής Βουλής, σχετικώς μέ τήν συνταξιοδότησιν
υπερηλίκων άγροτών, τήν όποίαν θεωρούμεν
καΐ
tal
ώς τό πρώτον καΐ άπαραίτητον μέτρον πρός άνα^ °Υόνησιν τής έπαρχίας μας καΐ τήν συγκράτησιν του
^ομείναντσς πληθυσμού της.
^ Διά νά είμεθα είλικρινεϊς, καΐ χωρίς
νά έχω μεν
fc^Mocv διάθεσιν μεροληψίας ύπέρ τού ένός κόμματος
άλλου, άψου άλλως τε είς όλα τά έθνικά κόμμα4 ^ Ρ Χ ο υ ν καΐ θιασώται του θεσμού, όπως ύπάρχουν
άντιδραστικοι καΙ άδιάφοροι έναντι τού άγροτικοϋ

έκ τού προηγουμένου)
Ι,'ΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΡΟΑΓΏΓΑΙ,
- Ν >ΑΞΕΙΣ. ΜΕΤΑΤΑΞΕ I Σ
ΙΟ διορισμός είς θέσεις
υπαλλήλων, ένεργειται
^©Φάσεως του Διοικητικού
' έΥκΡινοΜένης ύπό
¿)ς ^ομαρχιακοΰ Συμβουλίου,
δ,·

£ίς θέσεις τού διοικητικού
διορίζεται έν τω είΒ^ζωνικώ βαθμώ της οικείας
κεκΤΓ
^
ιμένος άντιστοί^¿Λ α ^ ^ τ ° ύ άρθρου 10 του
νΤος
^ϊ ¿
όΡ'ζόμενα προσόντα
δ1ς_ έτΓ'τυγχάνων
είς γραπτόν
ΐτ,ο/^νισμόν ένεργούμενον ένώ^ Επιτροπής, όριζομένης δι'
ς^Κχσεως του Διοικητικού Συμ
$ηΐι ,υ κατά πλειοψηφίαν έκ
τ ο π ί ω ν υπαλλήλων μελών αύΚζ, '¿^μφώνως πρός τάς σχετι^ Λ Πατάξει ς του Υπαλληλικού
γ^'^ος, ώς συνεπληρώθη υπό
Κ>,ί. ° · Διατάγματος «περϊ έπεδ ^ ? « * ; τού Υπαλληλικού ΚώΚ| ρρ έπί τών υπάλληλων τών
Διά τής αυτής άποϋζΛ?0^ όρίζονται τά έξεταστέα
(¡^ΐΜοβτα και ή υλη αύτών, συμ
τή ύπ' άριθ. ΝΙΒ 9922)
Ϋού ϊτ άττοφάσει τοϋ Ύπουρζτ^^οινωνικής Προνοίας, δημο
]ΛΤί?1σης είς τό ύπ' άριθ. 278)
;'0.1957 ΦΕΚ (τεύχος Β ' ) .
&"οσ<οτηκοϋ

"Οριρν ήλικίας
εισόδου είς
τήν ύπηρεσίαν τών κατά τήν
παρ. 1 τού παρόντος άρθρου υπαλλήλων, όρίζεται τό ύπό τού
νόμου 1811)51 προβλεπόμενον,
έν συνδυασμώ πρός τό Ν. Δ.
3097)54.
Τό κατά τό παρόν άρθρον
τακτικόν προσωπικό ν προσλαμβάνεται ώς δόκιμσν κατά τάς
διατάξεις τού Ν. 1811)51 και
τού Ν. Δ. 3097)54, μονιμοποιούμενον μετά τήν πάροδον τοΰ
προβλεπομένου ύπό τού άρθρου
11 του Ν. Δ. 3097)54 προκειμένου περί τού νοσηλευτικού προ-·
σωπικού και τής παρ. 1 τού
άρθρου 60 τού νόμου 1811)51
προκειμένου περί τού λοιπού
προσωπικού, χρόνου δοκίμου ύπηρεσίας, έφ' δσον κριθή κατάλληλον, άλλως απολύεται τής ύπηρεσίας.

Ό χρόνος
τής δοκίμου ύπηρεσίας τών μονιμοποιουμενων
ύπαλλήλων λογίζεται ώς χρόνος
μονίμου ύπηρεσίας διανυθείς είς
τόν είς δν μονιμοποιούνται βαθμόν.
2.—α) Ή προαγωγή τών ύπαλλήλων του διοικητικού προσωπικού ένεργειται μετά^ 2ετή
εύδόκιμον ύπηρεσίαν έν τώ Η ω
βαθμώ μετά 3ετή τοιαυτην έν
τώ 10ω βαθμώ και άνά4ετή τοιαυτην έν έκάστω τών έπομένων
ο^ότ ττροκήρυξις τού διαγωνι- βαθμών.
^
°Πμοσιευεται τεσσαράκονβ) Ή προαγωγή τού βοηθού
^^ουλάχιστον ημέρας προ της Φαρμακείου ένεργειται ώς και
Κ ΐ ^ ι α ζ τού "διαγωνισμού είς ή προαγωγή τών υπαλλήλων τ ο ύ
Κζ^Ι τ ών μάλλον κυκλοφορουσών διοικητικού προσωπικού.
6κ3^ερινών έφημερίδων τών Ά 3. Ό διορισμός είς τάς έκτά
και είς μίαν τών τοπικών.
ττ0Ρ) ύποψήφιοι όφείλουν νά ύ- κτους θέσεις βοηθητικούς προσωένεργειται είς τόν είσαΚ^'ΧΛουν είς τήν Διεύθυνσιν τού πικού
βαθμόν δι' άποφάσεως
ή|^ακομείου δεκα τουλάχιστον γωγικόν
τού Διοικ. Συμβουλίου, έγκρινο
ΤοΛ^ζ προ τής διά τήν έναρξιν μένης
ύπό τού Νομαρχιακού
^όπ ύια νων·σμού όρισθείσης, τ ά Συμβουλίου και δημοσιευομέτ
ΧΛο
δικαιολογητικά συμμετο- νης ε\ς τήν Εφημερίδα τής ΚΙΗ
τ ® ν διαγωνισμόν. Τά δι^ι
βερνήσεως, ή δέ μισθολογική
»•γ^"0Υητικά ταύτα τίθενται ό- έξέλιξις τούτων ένεργειται άνά
ΪΛΓ1 τουλάχιστον
ή μέρας προ 3ετή έν έκάστω μισθώ εύδόκι| ν άρξεως τού διαγωνισμού μον ύπηρεσίαν.
ΐτ,γ
τής 'Εξεταστικής Έ-| 4. ΑΙ ύπό τοΰ παρόντος 'ΟρΊΤβΤ^της ήτις έλέγχουσα τά γανισμού
προβλεπόμενοι θέσεις
(¡1Γ?Ρ'θντα και τό ήθος τών ύπο- τού διοικητικού και νοσηλευτικού
ν^ιων, δι' ειδικής ήτιολογημέ- προσωπικού, κενούμεναι, καταΟ οπτοφάσεώς της, έκδιδομέ- λαμβάνονται V διά προαγωγής
ττΛ "Τέντιε τουλάχιστον ή μέρας τών υπηρετούντων ή έφ' δσον
ο^,τής ένάρξεως τού διαγωνι- δέν συντρέχει περίπτωσις προ¡ιί,^- άποκλείει τους μή κεκτη- αγωγής διά μετατάξεως μέ τόν
^ ς ταύτα.
δν κέκτηνται βαθμόν ύπηρετούν
Είς τάς θέσεις τού νοοτη- των ύπαλλήλων, Κεκτημένων τά
ξΙ^'κού προσωπικού, ώς και' νόμιμα προσόντα, έλλείψει δέ
θέσιν τού βοηθού φαρμο- τοιούτων δύναται δι' ήτιολογημέ
διορίζονται άνευ διαγωνι- νης άποφάσεως τού Διοικητικού
-θ1 κεκΊΙΤΐμένοι
άντιστοί- Συμβουλίου νά χωρήση διορι^ τ ά ύπό τού άρθρου 10 τού σμός είς τόν είσαγωγικόν βα^ ^ τ ο ς όριζόμενα προσόντα. θμόν τής οίκείας θέσεως.

παράγοντος, πρέπει νά όμολογήσωμεν μέ παρρησίαν ότι
τό πρίσμα μέσω τού όποίου, άντιμετωπίζουν τό μέγα
τούτο πρόβλημα, οί άρμόδιοι, δέν μάς ένθουσιάζει καθ'
όλοκληρίαν. Τό ότι έτέθη ώς βάσις συζητήσεως τό τριακοσιόδραχμον, τό όποιον καΙ αύτό ήμφισβητήθη μέ τό
αίτιολογικόν τής άδυναμίας τής οίκονομίας μας, εϊναι
άποκαρδιωτικόν καΙ άγει είς θλιβεράς καΙ άπαισιοδόξους σκέψεις.
Δέν άμφίσβητο&μεν τό ένδιαψέρον ούδενός διά τήν
Άγροτικήν τάξιν, ά λ λ ά καΙ δέν δυνάμεθα νά δεχθώμεν
ώς όρθάς τάς σκέψεις οσων άντιτίθενται είς τήν άμεσον
καθιέρωσιν τού θεσμού. Τό θέμα τό έξετάζουν, προφανώς, μόνον άπό οίκονομικής πλευράς και μέ δεδσμένον
νά μή θιγούν τά συμφέροντα τού άστικού πληθυσμού.
Δέν έξετάζεται ουτε άπό έθνικής, ούτε άπό άνθρωπιστικής, ούτε άπό άπόψεως δικαιοσύνης. ΚαΙ αύτό μαρτυρεί ότι εύρίσκονται οί τοιουτοτρόπως
βλέποντες
τά
πράγματα, είς τεραστίαν άπόστασιν άπό τήν τραγική ν
πραγματικότητα τής ύπαίθρου Ε λ λ ά δ ο ς . Πώς δύναται
νά αύξηθή ή παραγωγή όταν αί έργατικαί χείρες μεταναστεύουν; Και πώς θά παραμένουν οί νέοι νά έργασθούν και νά άποδώσουν όταν γνωρίζουν ότι κακό τέλος τούς άναμένει; 'Εάν έγνώριζαν οτι τό άτύχημα ή
τό γήρας των είναι άσφαλισμένα —μέ άσφάλισιν όχι μέ
έλεημοσύνην— έλάχιστσι θά μετηνάστευον. Και έλάχιστοι θά ήρχοντο εις τά άστικά κέντρα νά τούς έκμεταλλεύωνται οί μέν και οί δέ, μέ άποτέλεσμα άπό έθνικής
άπόψεως, τό όποιον μόνον όσοι έχουν πάθει άληθινήν τύφλωσιν νά μή βλέπουν. 'Ιδού τό άποτέλεσμα ώς δημοσιεύεται είς τήν έφημερίδα « Ε Θ Ν Ο Σ » :

ΕΙΣ ΔΙ ΟΙΚΗΣΕΙ Σ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ο Ι
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ Α Ρ Χ Α Ι Ρ Ε Σ Ι Ω Ν
Πληροφορούμεθα άσψαλώς. δτι εις τούς τταρακσλουθοίτντας
εκ του σύνεγγυς τήν πορείαν τών συνδικαλιστικών μας ιτραγμά-

νες διοικήσεις., έπεκράτησαν κατά τάς διεξαχθείσας τάς τελευταίας αύτάς Αμερας και δη διά συντρηττικής πλειοψηφίας,
οί 'Αριστεροί υποψήφιοι.
Κατά τάς αύτάς πληροφορίας μας, ίδιαιτέραν έηηύττασιν
¿προξένησε τό γνωσθέν άποτελεσμα τών άρχαιρεσιών εις τ ά
σωματεία Εισπρακτόρων Αθηνών και Ύποδηματεργατών Αθηνών, όπου έπι 951 ψηφισάντων είς τ ό πρώτον ελα6ον τάς 853
ψήφους οι 'Αριστεροί και έπί 1375 ψηφισάντων εις τό δεύτερον
ελαδον δλας τάς ψήφους οί 'Αριστεροί.
"Ετερα σωματεία έξ άλλου, είς τά όποια έπεκράτησαν τά
άριστερά ψηφοδέλτια διά συντριπτικής
πλειοψηφίας,
είναι
τών « Ε ρ γ α τ ώ ν μπετόν άρμέ» (έπΐ 520 ψηφισάντων, 491 άριστεροί, 27 έθνικόφρονες, 2 άκυρα), τών «Κεραμαποιών Πειραιώς» (έπί 205 ψήφων, άριστεροί 194), «Ύ<χλουργών Πειραιώς»
(δι' αναλογίας 88%), « Εργατών Φωταερίου Πειραιώς» (100%)
και «Χειριστών πλωτών γερανών Πειραιώς» (100%). 'Αριστεροί τέλος, διοικήσεις έξελέγησαν και είς τάς οργανώσεις «Λεβ η τ ο π ο ι ώ ν «Κονιαστών» και «Μηχανοξυλουργών», Πειραιώς.
Σηιμειωτεον οτι κατ' αύτάς διεξάγονται άρχαιρεσίαι είς δλας
περίπου τάς έργατοϋπαλληλικάς όργανώσεις της χώρας, υπάρχουν δέ πληροφορίαι δτι ει5 πολλά άλλα σωματεία των έπαρχιών έξελέγησαν ουχί έθνικοφρσνες διοικήσεις.
Νομίζομεν οτι μηνύμοπτα ώς το άνωτέρω θά έπρεπε
νά συγκινήσουν και νά σωφρονίσουν τούς
άρμοδίους.
Τό μσναδικον εύχάριστον ση μείον άπό τήν ολην άνακίνησιν τού θέματος είς τήν Βουλήν είναι οτι τούτο
έτέθη έπί τάπητος. Έ ά γ έκεΐνοι oi όποιοι τδ χειρίζονται
σήμερον διά τόν Α ή διά τόν Β λόγον, δέν δώσουν τήν
όρθήν καΙ δικαίαν λύσιν τήν όποίαν δικαιούται νά ά ναμένη ή μοχθούσα Kai άδικου μένη άγροτική τάξις,
πάντως δέν δύνανται και νά τό ματαιώσουν. Κάτι θά
δώσουν πρίν φθάσωμεν είς τάς έκλογάς. Κάποιος άπό
τούς άρχηγούς είπε: " Α ς κάμωμεν σήμερον τό καλόν
καΙ άς έργασθώμεν έν συνεχεία μέ τήν άνεσίν μας, διά
τό καλύτερον. ΚαΙ αύτό πιστεύομεν δτι θά συμ$ή. "Ομως προκύπτει Μχθήκον διά τόν Άγροτικόν κόσμον νά
έπαγρυπνή καΙ νά προδάλλη τό αΐτημά του είς πάσαν
περίπτωσιν καΙ μέ κάθε έπιμσνήν. Έπί τούτοις έχει ύποχρέωσιν ό άγροτικός
κόσμος, νά κρατή άπό τούδε
ύπό σημείωσιν όσους έκ τών πολιτευο μένων έναντιώνονται ή τηρούν στάσιν παθητικήν έναντι τού Ιερού αύτού
δικαιώματός του καΙ νά μή άφήση είς κανένα περιθώρια
άμφιβολίας οτι ή ψήφος του, έν εύθέτω χρόνω, θά δσθη άναλόγως.
I. Σ . Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ

ΤΟΥ

Κ Υ Θ Η Ρ Α Ϊ Κ Ο Υ

ΕΚΕΙΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
Μετά μεγάλης μας λύττης άνακοινούμεν τό θάνατον τού δι
ακεκριμένου έπιστήμονος 'Ιωάννου Πετροχείλου, έπισυμβάντα
είς 'Αθήνας τήν 7ην Φεβρουαρίου. Ό 'Ιωάννης Πετρόχειλος
έγεννήιθη είς τήν Σμύρνην τό έτος 1900, οι δέ γονείς του καΤηγαντο άπό τήν Χώραν τών Κυθήρων. Ούτος, άφού έπεράτωσεν τάς γυμνασιακός του σπουδάς, ένεγράφη εις τήν Φυσικομαθηματικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών και λαβών τό
πτυχίον τών Φυσικών έπιστημών
μετέβη είς Παρισίους δπου διηύρυνε τάς σπουδάς του είδικευθείς είς την Γεωλογίαν. Έπανελ
θων διωρίσθη
καθηγητής τής
Μέσης Εκπαιδεύσεως διόάξας
είς διάφορα Γυμνάσια της Ε λ λάδος μεταξύ τών όποίων και
είς τό ίυμνάσισν Κυθήρων. Ά λ λά ή ανήσυχος ιδιοσυγκρασία
του, ή απέραντος έργατικότης
του, ό έρως του πρός τήν έπιστήμην και ή εύρεΐα κατάρτισις
τού Ιωάννου Πετροχείλου, δέν
τόν άφήκαν νά περιορίση τήν έπιστημονικήν σταδιοδρομίαν του
ώς καθηγητής Γυμνασίου. Έπεδόθη είς πολλάς μελέτας και έρευνας γύρω άπό τόν κλάδον
του άφοσιωθείς
περισσότερον
είς τήν Σπηλαιολογίαν, τής όποιας ό άλησμόνητος συμπατριώτης υπήρξε ό πατήρ έν Ελλάδι. Τό 1950 ϊδρυσεν τήν Έλληνικήν Σπηλαιο^γικήν Έταιρείαν τής όποιας 'εκτοτε υπήρξαν
ό φωτισμένος και άναντικατάστατος πρόεδρος, ύπηρετών άμα είς τό "Ιδρυμα Γεωλογικών
Ερευνών Υπεδάφους τού Υ πουργείου Συντονισμού. Ακούραστος έρευνητής περιήλθεν όλόκληρον τήν Ελλάδα και άνεκάλυψεν πλήθος άπό άγνωστα
ένδιαφέροντα σπήλαια, κι' εδωκε
πολύτιμα
φώτα τών γνώσεών
του διά τήν άξιοποίησιν άλλων,
έν οΐς τό περίφημσν 'Ιωαννίνων,
τό ίδικό μας Α γ ί α ς Σοφίας
Μυλοποτάμου και άλλα. Άντιπρόσωττος της
Ελλάδος είς
πολλά παγκόσμια Σπηλαιολογι
κά συνέδρια άπέσπασε πολλάκις τόν θαυμασμόν άπό έπιστήιμονας παγκοσμίου κύρους, τιμήσας δσον όλίγοι τήν έλληνικήν έπιστήμην. Ό θάνατος του
εις ήλικίαν
κατά τήν όποίοον
πολλά άκόμη ήδύνατο νά προσσφέρη είς τήν έπιστήμην, έβύθι
σεν είς πένθος βαρύ δχι μόνον
τούς οικείους και τους συγγενείς του,
άλλά και εύρύτερα
στρώμοττα τής πρωτευούσης και
τού έπιστημονικού κόσμου. Ή
κηδεία του έγένετο είς τό πρώ-

τον νεκροταφεΐον
Άθι>νών και
ήτο άληθινό προσκύνημα πρός
τόν κολοσσόν τής έπιστήμης
και τόν γίγαντα τής άρετής.
Διότι ό 'Ιωάννης
Πετρόχειλος
δέν ήτο μόνον ό μεγάλος και
τ Ητο
άκούραστος έπιστήμων.
και άνθρωπος σπανίας άρετής,
άπλότητος, εύγενείας, προθυμίας. Ή καρδιά του ήτο γεμάτη
άπό καλωσύνην δι' δλους. Α ξ έ χαστος θά παραμείνη είς τήν
μνήμην όσων τόν έγνώρισαν.Είς
τούς οικείους του, είς τήν άπαρηγόρητον και στοργική του
σύζυγαν, είς τους φίλους του,
τους συνεργάτας του, τούς μαθητάς του, τούς συμπολίτας του.
Ήμεΐς-οί Κυθήριοι θά μνημονεύωμεν πάντοτε τόν Ίωάνινην
Πετρόχειλον μεταξύ τών έπιλέκτων τέκνακν τής νήσου μας και
συν τοΐς άλλοις θά εύγνωμονούμ ρ αυτόν και διά τόν μοναδικαν και θαυμάσιον γεωγραφικόν
χάρτην τών Κυθήρων, ό όποιος
εΐναι έργον του.
Είς τήν κηδείαν, έχοροστάτησεν ό Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Αχαΐας παρέστη δέ μέγα
πλήθος γνωστών του, θαυμαστών
του έργου του, συνεργατών του,
φίλων του συμπολιτών του Κυθηρίων. Μεταξύ τών άλλων ό άρχηγός τών Δημοκρατικών Φιλελευθέρων και πρώην πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου,
οί δήμαρχοι Ίωοοννινων και Η ρακλείου Κρήτης, τά Διοικητικά
Συμβούλια τής Σπηλαιολογικής
Έταιρ., 'Ορειβατικών και Εκδρομικών 'Οργανώσεων, τών Κυθηραϊκών Σωμοττείων
Αθηνών
και Πειραιώς και πλείστοι άλλοι. Μετά τήν νεκρώσιμον ίερολο
γίαν τόν νεκρόν άποχαιρέτησαν,
έξάραντες τάς μεγάλας άρετάς
του και τήν έπιστημονικήν και
κοινωνικών του δράσιν οί κ.κ. I.
Παπάκης έκ μέρους τού ύπουργείου Συντονισμού και τού Ι δρύματος Γεωλογίας, Γ. Γραφιός έκ μέρους τής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, Κ. 'Αντωνιάδης
εκ μέρους τού Συνδέσμου 'Ορειβατών, Β. Κωνσταντινόπουλος τής 'Ομοσπονδίας Εκδρομικών Σωματείων, Μ. Δάφνης
τοΰ 'Ορειβατικού
Συνδέσμου,
Ν. Κρασαδάκης Δήμαρχος Η ρακλείου Κρήτης, Γ. Βηλαράς
έκ μέρους τού Δήμου 'Ιωαννίνων και Γρηγόριος Λ. Κασιμάτης έκ μέρους τών Κυθηραϊκών
Σωματείων Αθηνών Πειραιώς.
Πρός τήν σύζυγον τού μεταστάντος και πρός τους λοιπούς
συγγενείς του έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός
νά τόν άνοπταύση.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΝ
ΔΙΑ ΤΟ ΕΧΟΛΕΙΟΝ ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ

Εΐναι συγκινητική ή προθυ- μόδες, άπό τής ημοσιευσεως
μία μέ τήν όποίαν οί άπόδημοι τής έκκλήσεως κα» ιδού ή άττάνσυμπατριώται μας άνταποκρί- τησις είς αυτήν, δπως δημοσινονται είς τάς έκκλήσεις βοη- εύεται ειίς άλλην στήλην. Πρώθείας αί όποΐαι φθάνουν μέχρις τος συνεκινήθη άπό αύτήν ό άαύτών διά τάς διαφόρους έλλεί- γνός πατριώτης κ. Θεόδωρος
ψει ς τοΰ τόπου, όσάκις τάς έκ- Νικολάου Κοντολέων και άπό
κλήσεις αύτάς τάς υπογράφουν τήν Κ<χλιφόρνιαν, δπου διαμέπρόσωπα
πανθομολογούμενης νει άπό πολλών δεκαετηρίδων,
άκεραιότητος και κοινής έμπι- εστειλεν τήν είσφαράν του, γενστοσύνης. Και διά τούτο άνέ- ναίαν ώς πάντοτε έκ τριακοσίκαθεν, άλλά περισσότερον τήν
ων πεντήκοντα δολλαρίων, διά
τελευταίαν δεκαπενταετίαν, οί
τόν προοδευτικόν σκοπόν. 'Αάπόδημοι
συμπατριώται £κ<χμαν είς τό νησι πολλά και ποι- κολουθούν και άλλαι είσφοραί
κίλα εργ«, τά όποια χωρίς τήν έξ 'Αμερικής δλα δέ μαζί, όμού
πρόθυμον ύποστήριξιν τών ά- και μέ τήν γενναίαν βοήθειαν
ποδήμων ουτε κάν νά τά διανο- τού Κράτους και τάς είσφοράς
ηθώμεν ήτο δυνατόν. Άφορμάς τών έντοπίων, έφεραν ήδη τό
διά τάς σκέψεις αύτάς εχομεν έργον έγγύτατα είς τό πέρας
πολλάς. Δέν είναι δμως σκοπός του. Οί Κυθήριοι εχομεν κάθε
υπερήφανοι
τού σημερινού σημειώματος νά λόγον νά είμεθα
έπεκταθώμεν είς πολλάς άπο- διά τούς άπανταχοΰ διασκορπιδείξεις. Άρκούμεθα .είς μίαν σμένους συμπατριάητας μας τοΰ
και μόνην. Τήν
συγκινητικήν ήθους, τοΰ πατριωτισμού και
άνταπόχρισιν τήν όποίαν εδρεν τών άγνών αισθημάτων ένός
είς τήν Άμερικήν ή εκκλησις Θεοδώρου Ν. Κοντολέοντος και
Άρθρον .12.
τών κυρίως αυτών καθηκόντων
τής Σχολικής 'Επιτροπής Κον- εχομεν άκόμη κάθε λόγον νά αί1. Τά τής διαθεσιμότητος, αρ- και έτερα καθήκοντα προσιδιάγίας και άπολύσεως τών πειθαρ ζοντα είς τόν ύπηρεσιακόν κλά- τολιανίκων. Δέν παρήλθαν έβδο σιοδοξούμεν δι' δλα.
χικών άδικημάτων και ποινών, δον, είς δν άνήκουσιν.
άδειών κανονικών και άναρρωτι"
Άρθρον 14.
κών, ώς και τά τής άσθενείας,
νοσηλείας καϊ τών εξόδων κη1. Τό προσωπικόν τού Νοσοδείας τών μονίμων ύπαλλήλων κομείου διακρίνεται είς έσωτεκαι τών μελών τών οικογενειών ρικόν, ύποχρεουμενον ώς έκ τής
Καθώς μάς γράφουν άπό τήν δυνάμενοι νά χρησιμοποιούν κααύτών, διέπονται ύπό τών δια- ύπηρεσίας του νά διανυκτερεύη κοινότητα' Κοντολιανίκων, συ- θημερινώς αύτοκίνητον, θά έτάξεων τού Ν. 1811)51 «περί έν αύτώ και είς έξωτερικόν.
ζητείται
έκεΐ, κατ' έπέκτασιν ξακολουθήσουν τό σημερινόν
μαρτύριόν των
μεταβαίνοντες
κωδικός καταστάσεως τών δη2. Τό έσωτερικόν προσωπικόν τού άγροτικοϋ δρόμου, ό όποιος άπό
τόν υπάρχοντα
κατσικόμοσίων διοικητικών ύπαλλήλων» είναι:
κατεσκευάσθη πρός τήν παραώς ούτος έτροποποιήθη και συνγωγικήν
περιφέρει αν
«Κά- δρομον. Τρίτον μειονέκτημα τής
α)
Οί
έκάστοτε
έφημερεύσνεπληρώθη μεταγενεστέρως, έιν
μποι», νά γίνη νέα προσπάθεια άνωτέρω χαράξεως είναι ότι θά
συνδυασμώ πρός τό άπό 23. τες ιατροί.
αύτοκινητοδρόμου χρείασθή νά κατασκευασθούν
β) Τό νοσηλευτικό ν προσωπι- κατασκευής
12.1955 Β. Δ . «περί έφαρμοττρός
τήν
περιφέρει
αν «Κατω- και δύο γεφύρια. Έ ξ άλλου έχει
γής τού ύπαλληλικού κώδικος έ- κόν.
χώρι».
περιφέρεια Κατωχώ- πλεονέκτημα ότι θά είναι όλος
χωρίς
άξιολόγους
πί τών ύπαλλήλων τών Ν. Π.
Είς τό έσωτερικόν προσωπι- ρι είναι υπήνεμος άπό όλους έπίπεδος,
Δ . Δ.».
κόν πίχρέχεται τροφή και έφ' δ- τους άνεμους, έχει πολλά πη- στροφάς, θά είναι δέ και εύκοσον οί χώροι τού Νοσοκομείου γαία νερά καϊ είναι κατάφυτος λωτέρα ή κατασκευή του—πλην
2. Αί περί τών πειθαρχικών έπιτρέπουσι, και κατοικία.
τών γεφυρών, διότι δύναται νά
μέ χιλιάδες έλαιόδενδρα
και έργασθή άνέτως ή μπουλντόζα.
άδικημάτων και ποινών, ώς και
ττολλά
ώπωροφόρα.
,
Εΐναι
^
λοι3.
Δ
ι
'
ήτιολογη
μένης
άποφάα'ι περί τών κανονικών και άναρ
Και έρχόμεθα είς τήν άλλην άρωτικών άδειών χείμεναι διατά- σεως τού Διοικητικού Συμβου- ττον άνάγκη νά συνδεθή μέ τόν ποψιν τήν όποίαν υποστηρίζουν
κάτάλληλον
δρόμον,
διά
τήν
καλίου
δύναται
νά
χορηγήται
είς
ξεις διά τό έκτακτον προσωπιοί κυριώτεροι ίδιοκτήται
τής
άνάπτυξιν όλης περιοχής! Κατά τήν άποκόν τοΰ Δημοσίου, ίσχύουσι και τό βοηθητικόν προσωπικόν με- λυτέραν γεωργικήν
διά τό πάσης φύσεως μή μόνι- σημβρινή τροφή και είς όλως αυτής. Τώρα πληροφορούμεθα ψιν αύτήν ό δρόμος πρός Καμον προσωπικόν τοΰ Νοσοκο- έξαιρετικάς περιπτώσεις και δτι οί ένδιαφερόμενοι, συμφω- τωχώρι πρέπει νά άρχίση άπό
νούντες όλοι είς τό ότι ό δρόμος τήν θέσιν Πήλακα. "Εχει πλεοβραδυνή τοιαύτη.
μείου.
'Απαγορεύεται είς τό πρόσω πρός Κατωχώρι πρέπει νά κα- νεκτήματα τά έξης: Θά είναι
Αΐ άδειαι τού πάσης φύσεως
τασκευασθή τό ταχύτερον, καπροσωπικού χορηγούνται δι' ά- πικόν νά παραλαμβάνη και μετά θυστερούν τήν έναρξιν αύτού ή όλη διαδρομή κατά 4 περιττού
ποφάσεως τού Διοικητικού Συμ- φέρη έκτος τού Νοσοκομείου τήν διότι διαφωνούν έπί τού έξης χιλιόμετρα μικροτέρα. Ό δρόβουλίου. Έν έκτάκτω περιστά- τροφήν του παρεσκευασμένην ή άντικείμενου. Είς τό έάν πρέπει μος θά κατασκευασθή έπί στερεού ήμιβραχώδους
έδάφους
σει δύναται ό άσκών καθήκοντα άπαράσκευον.
νά γίνη ό δρόμος άπό τήν θέσιν
διοικητικού διευθυντού νά χορηΕίς τόν αύτόν έπί τής Κοι- «Κάμποι» πρός Κατωχώρι ή ά- καϊ θά διατηρήται έπί μακρόν,
χωρίς τόν κίνδυνον νά διακόγήση κανονικήν άδειαν μέχρι 5 νωνικής Προνοίας ύφυπουργόν, πό τήν θέσιν «Πήλακα» πρός πτεται
χρησιμοποίησίς του
ήμερων κατ' άνώτατσν δριον.
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν και Κατωχώρι. Και αί δύο άπόψεις κατά τήνή έποχήν
τοΰ χει μώνος.
έκτέλεσιν τού παρόντος διατά- έχουν τά επιχειρήματα
'Αρθρον 13.
των. Θά χρείασθή μόνον μίαν γέφυγματος.
Καϊ
δή:
'Έάν
άρχίση
άττ'τήν
θέραν και αύτήν μικρού
μεγέΔύναται λόγω υπηρεσιακής
άληθινό
άνάγκης, δι' ήτιολογημένης ά- Έ ν 'Αθήναις τή 7 Δεκεμβ. 1959 σιν Κάμποι όλόκληρον τό μήκος θους. Τέλος θά είναι
ΠΑΥΛΟΣ Β'
του 2,5—3 χιλιομέτρων θά εί- ευεργέτημα διά τους περισσοττοφάσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου, τή προτάσει τού διευΌ έπί τής Κοιν. Προν. ναι έπί άργιλλώδους έδάφους τέρους ίδιοκτήτας και διά το
έγιστον μέρος τού χρόνου πού
τοιαύτης συστάσεως, ώστε με
θυντού νά άνατίθηνται είς ύπαλ
'Υφυπουργός
τά νερά τής βροχής νά καταντά με>
λήλους τού Νοσοκομείου, πέραν
I. ΨΑΡΡΕΑΣ
δέν
χρησιμοποιούν αυτοκινητον.
¿διάβατος διά πεζούς και δι'
αύτοκίνητα.
Συνεπώς δεν θά Μειονεκτεί ή χάραξις αύτή καμπορή νά χρησιμεύση διά τήν τά τούτο. Θά γίνη έπί έπικλιμεταφοράν τοΰ έλαιοκάρπου, νούς έδάφους και ή έργασία θά
ΝΕΑ ΥΟΡ'ΚΗ, Φεβρουάριος, θητείας του, Διοικητικού Συμ- χάριν τοΰ όποιου κατά κύριον είναι κάπως δυσκολωτέρα.
Έπεσημάναμεν τήν χρησιμό(τού άνταποκριτού μας).— Μέ βουλίου, και καταλήγων ηύχή- λόγον θά χρησιμοποιηθούν αύτού έργου, ως και τό σηιμεγάλην έπιτυχίαν και πατριω- θη ύπέρ τής εύτυχίας τής Ά - τοκίνητα. Έτερον μειονέκτημα τητα
μεΐον διαφωνίας τών ένδιαφεροτικήν έγικαρδι.άτητα έγένετο και δελφότητος και τής εύημερίας θά είναι ότι ή όλη διαδρομή, ά- μένων παραγόντων. 'Ικανοί καϊ
έφέτος είς τήν πόλιν μας ή έ- πάντων τών μελών αυτής και πό Κατωχώρι μέχρι τού πρώ- άρμόδιοι διά νά δώσουν τήν όρορτή τής Βασιλόττηττας,
πού παντός Κι^ηρίου, ΑΛετά τό γεύ- του χωρίου «Κατούνι» τό όποι- θην τήν σκάττιμον και συμφέάποτελεΐ μί<χν άπό τάς καθιερω- μα τ ό όποιον ήτο πλουσιώτα- ον λαμβάνεται ώς άφετηρία, έ- ρουσαν λύσιν, είναι οί άρμόδιοι
μένας έορτάς τής Κυθηραϊκής τον, και είς τό όποίαν παρεκά- ττιμηκύνεται διά της χαράξεως μηχανικοί της τεχνικής υπηρεΆδελφότητος. Ή έορτή, φρον- θησαν ύπέρ τά όγδοη κοντά πρό- αύτής κατά 3—4 χιλιόμετρα. σίας τής Νομαρχίας, όταν τή
τίδι τού ύπό τόν κ. Μιχ<χήλ Σι- σωπα, έγινε ή κοπή και διανο- Και τούτο, ένώ είναι άδιάφορον αιτήσει τής κοινότητος, έπιληδι' αύτοκινήτων δια- φθούν τού έργου. Ή άνάλογος
μιτέκολον, άιτελθόντος Διοικη- μή τής Βασιλόττητας μεθ' δ ήρ- διά τάς
τικού Συμβουλίου, έδσθη
είς χισεν ό χορός ύπό τούς ήχους δρομάς, έχει ζωτικήν σημασίαν αίτησις, ώς πληροφορούμεθα θά
τάς ώραίας αίθουσας τού ξενο- πλήρους όρχήοτρας. Και ή όι- διά τους πεζούς και δι' ¿κεί- σττοβληθή λίαν προσεχώς.
δοχείου Έμπάϊρ, δπου παρε- ασκέδασις μέ άδιάπτωτον εύθυ- νους που θά έξακολουθούν νά
τέθη πλουσιώτατον γεύμα. Κα- μί<χν παρετάθη- μέχρι τών πρωϊ- πηγαίνουν μέ τά ζώα των. Δ ι '
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ!
τά τά έπιδόρπια τού γεύματος, νώι/ ώρών. Πρός πάντας τους αύτούς θά σηιμαίνη τήν άπώλειΤήν 2αν Φεβρουαρίου ένένονό παλαίμαχος παράγων της πα- συμπατριώτας τους τιμήσαντας αν χρόνου τουλάχιστον μιας ώροικίας κ. Δημήτριος Καλλίγε- τήν έορτήν, ώς ικαί εις κάθε ρας και άναλόγου κόπου. "Ω- το είς Χώραν άρχαιρεσίαι τού
ρος έξεφωνησεν θαυμάσιον λό- Κυθήριον εύχόμεθα εύτυχισμέ- στε και άν άκόμη^ γίνη ό δρό- Σωματείου έργοίτών. Κατά ταύμος άπό τό σημεΐον αύτό, οί τας πρόεδρος έξελέγη ό κ. Πέγον έξάρας τήν δρασιν τού πα- νον τό νέον έτος 1960.
περισσότεροι
ίδιοκτήται,
μή τρος Καλλίγερος.
ρητηθέντος, λόγω λήξεως τής
Θ. I. ΦΑΤΣΕΑΣ

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩΧΩΡI

Η ΒΑΙΙΑΟΠΗΤΤΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΜΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ -

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΑΘΗΝΑΙ
ΑΚΑΑΗΜΙΑΣ 716 — Τηλέφωνον 621-001
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Ν. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΛΑΟΥ

Γ ' ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 16

0 ΕΟΡΤΑΙΜΟΙ J U M A » ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Τήν Κυριακή ν 24η ν 'Ιανουαρίου έωρτάσθη είς τάς 'Αθήνας
ή 'Εθνική έπέτειος τής Αυστραλίας. Τήν.έορτήν ώργάνωσεν, ώς πράττει κάθε χρόνον, ό
Αυστραλό - 'Ελληνικός Σύνδεσμος. Ή δλη τελετή ύπήρξεν
μεγαλοπρεπής και μέ εύρεΐαν

χε'λος τέως πρόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς,
ό αντιπρόεδρος τοΰ 'Αδελφάτου
τοΰ Τριφυλλείου Νοσοκομείου
κ. 'Ιωάννης Φώτιος, ό πρόεδρος
τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος
Πειραιώς — Αθηνών κ. Έμμ.
Πεγαλοοικσνόμου μετά τής άξι-

τόν πολιτισμόν και τάς άρετάς έν γένει τού Αυστραλιανού
λαού, έξήρε τό διοικητικόν του
σύστημα και τό δημοκρατικόν
πνεύμα δπου διακρίνει πάσαν
έκδήλωσιν τής δημοσίας ζωής,
προκαλέσας άδιάπτωτον τό ένδιαψέρον τών άκροατών, μολονότι ή όμιλία του
παρετάθη
ττερισσότερον άπό μίαν και ήμίσειαν ώραν. Μετά τόν κ.
Στρατηγόν ώμίλησεν δι' όλίγων ό ΑύστροΛός πρέσβυς κ.
Γκρίνγωλ έκψράοπας τάς ευχαριστίας του πρός δλους τούς
τιμήσαντας διά τής παρουσίας
των τήν Έθνικήν έπέτειον τής
χώρας του και τανίσας ιδιαιτέρως τούς δεσμούς φιλίας και
συμμαχίας οί όποιοι συνδέουν
τήν ώραίαν πατρίδα του μετά
τής 'Ελλάδος.

Μετά τάς όμιλίας προεβλήθη ώραιοτάτη έγχρωμος κινηματογραφική ταινία μέ σκηνάς
άιτό τήν ζωήν, τάς
προόδους
και τάς φυσικάς. κοίλλονάς της
Αυστραλίας, ή προβολή τής όποιας υπήρξε λαμπρόν έπιστέγασμα τής τελετής.
Τήν έσπέραν έδόθη είς αϊθουσαν τού ξενοδοχείου Μεγάλης Βρεταννίας έπίσημον γεύμα δπου παρεκάθησαν ό πρεσβευτής κ. Γκρίνγωλ, ό κ. ΣτεΌ πρεσβευτής
ΓκρίνΥωλ ό»ιλών κατά τήν έορτήν.Δεξιά διακρί- φάνου, άνώτεροι υπάλληλοι τής
νεται ό κ. ΆνάρΥ. Στρατηγός.
Αυστραλιανής Πρεσβείας, ό κ.
συμμετοχήν
τοΰ
'Αθηναϊκού οτίμου κυρίας του Βικτωρίας Κρίτων Δηλαβέρης, ή κυρία Α λαού.
ό βιομήχανος
κ.
Βασίλειος θηνά Κρ. Δηλαβέρη, ή κυρία
Τήν 11 ην πρωϊνήν είς τήν Μπαβέας μετά τής άξιοτίμου
εύρύχωρον α'ι'θουσαν τοΰ φιλο- κυρίας του Νίτσας, ό διευθυνλογικού Συλλόγου «Παρνασ- τής τοΰ 'Ελεγκτικού Συνεδρίου
σός» έγένετο όμιλία περί Αυ- κ. Κωνσταντίνος Σαραντόπουστραλίας, μέ όμιλητήν τόν δη- λος και πλείστα άλλα έξέχοντα
μοφιλέστατον συμπατριώτης κ. μέλη τού έπιστημονικού και έΆνάργυρον Στρατηγόν συμβο- μποροβιομηχανικοΰ κόσμου τής
λαιογράφον. Παρέστησαν ό φι- πρωτευούσης.
λέλλην πρεσβευτής τής Αύστρα
Έν άρχή -ίής τελετής ό πρόλίας κ. Γκρίνγωλ μετά τοΰ εδρος τοΰ Αύστρσλο - Ελληνιγραμματέως τής πρεσβείας κ. κού Συνδέσμου κ. Θεολόγος άΝικολάου Στεφάνου και άλλων πηύθυνεν θερμόν
χαιρετισμόν
μελών τής ύπηρεσίας του, ό έν πρός τούς παρισταμένους και
'Αθήναις διευθυντής τής μεγά- άκολούθως άνέπτυξε δι' ολίγων
λης άεροπορικής εταιρίας Κο- τήν ίστορικήν σημασίαν τής έάντας, κ. ν^ΑΤΤΟΝ και άλλα ορτής, ύπομνήσας μέ τάς καέπίλεκτα μέλη τών 'Αγγλικών ταλλήλους έκφράσεις τους άκακαι Αυστραλιανών ύπηρεσιών. ταλύτους δεσμούς τούς συνδέΆ π ο ελληνικής ττλευράς παρέ- οντας τήν 'Ελλάδα μέ τήν φίστησαν ύπεοχίλια πρόσωπα με- λην καϊ σύμμαχοιν Αύστραλίαν
ταξύ τών όποίων ό τιμημένος ή όποια έώρταζε τήν ήμέραν
στρατηγός κ. 'Αλέξανδρος Τσι- αύτήν τήν Έθνιιχήν της έπέγκούνης, πρώην 'Αρχηγός τοΰ τειον. 'Ακολούθως ώμίλησεν διά Ό κ. Ανάργυρος Στρατηγός ένώ
Γενικοΰ 'Επιτελείου, ό καθηγη- μακρών, ώς έπίσημος όμιλητής
όαιλεΤ.
τής τοΰ Πανεπιστημίου κ. Πα- τής ήμέρας ό συμβολαιογράφος Τσουκαλά, ό καθηγητής κ. Δοναγιώτης Φωτεινός, ό διακεκρι- κ. Ανάργυρος Στρατηγός, ό ό- ξιάδης, ό συμβολαιογράφος κ.
μένος ττολιτευτής Πειραιώς κ. ποιος ίεζησε είς τήν Αύστραλί- 'Ανάργυρος Στρατηγός, έκπρόΚρίτων Δηλαβέρης μετά τής ά- αν έπί όκτώ έ'τη. Ό κ. Στρα- σωποι τής 'Επιτροπής Μεταναξιοτίμου κυρίας του 'Αθηνάς, ό τηγός μέ τήν διαύγειαν, γλα- στεύσεως, ό κύριος Άβραμίδης
πρόεδρος τού Κυθηραΐκού Συν- φυρότητα, καλλιέπειαν άλλά μετά τής κυρίας του, έκπρόσωδέσμου κ. 'Ιωάννης Στάης, οί και τήν βαθύτητα ή όποία δια- ττοι τοΰ δημοσιογραφικού κόδικηγόροι
κ. κ. Παναγιώτης κρίνει τόν λόγον του, περιέ- σμου και άλλα έπίλεκτα μέλη
Στάθης και Διονύσιος Πετρό- γραψε τήν ζωήν, τάς προόδους, τής άθηναϊκής κοινωνίας.

ΜΕΤΑΞΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ
Μέ τήν τοποθέτησιν τών Α γροφυλάκων μή νομίσετε ότι έμεινοτν δλοι εύχαριστημένοι. Είναι και οί ποςραπονούμενοι, είναι και οί διαμαρτυρόμενοι.Και
δίκαιον είναι, χάριν τού δημοκρατικού χαρακτήρος, πού ανέκαθεν διακρίνει τήν έφημερίδα
μας, νά μεταφέρωμεν είς τάς
στήλας της και τήν ίδικήν των
άποψιν. Παραπονούνται, λοιπόν,
πρώτοι ο! λαθροκυνηγοί και οί
ποσταδόροι. «Είχαμε τήν ήσυχία μας μάς γράφει ένας έξ
τών, και δεν τό έγνωρίζαμεν. Μέ
κάθε φεγγάρι
έσκότωνα ό—7
κομμάτια στο πόστο, καί... κομ
μάτια νά γίνουν καί νόμοι καί
άπαγορεύσεις. Δέν παραπονούμαι γιά τούς λαγούς πού θά χάσω, άλλά θά μού σκουριάση τό
παληοτούφεκο έξη μήνες κρεμασμένο...»
"Επειτα έρχονται οί... ρωμαν^
τικοϊ έμπρησταί νά γράψουν τό
παράπονο τους. «Πάει ή γραφίκότης τής κοΛοκαιριάτικης Τσιρι
γώτικης νύκτας μέ τις φωτιές,
καί τούς καπνούς και τά μεγαλεία της. Πού καί πού καιγότανε και κανένα ληόφυτο. Σπουδαίο τό πράγμα, δπως μάλιστα
κοπήντησε τό έλαιόλαδο. Πώς
θά τόν άναπτύξωμε τόν «τουρισμό» άμα δέν καούν καϊ πέντε
ληόφυτα νά φεγγαροβολήση ό
τόπος, νά
γίνη σαματάς να
γράψουν και οί έφημερίδες; Μέ
τούς Αγροφύλακες, πού θά ξενυχτούν καί θά ξεφυτρώνουν έκεΐ πού δέν τούς περιμένεις, πάει
κι' αύτό τό μεράκι μας. Δ|ν
τολμούμε πλέον νά άνάψωμε ουτε γιά πεταλάγους καί θά μείνη
άναξιοποίητο καί τό κυνήγι τής
πλάκας. Τί τού ήλθε τού Τσόλκα νά μάς βάλη τέτοιο μπελά
στο κεφάλι μας;»
"Ελα ντέ. Τί τού ήλθε;...
Τέλος παραπονούνται καϊ μερικοί λαθροβοσκοϊ
πού είχαν
συνηθίσει νά παχαίνουν τά πρόβατα και τά κατσίκια των είς
τά σπαρτά τών άτυχών γειτόνων
των. Αύτοί άπειλούν τώρα ότι θά
ξεκάμουν τά ζωντανά των, ώστε
νά άκριβήνη τό κρέοα; καί νά
τιμωρηθούν όλοι οί... ένοχοι τής
ιδρύσεως τής
Αγροφυλακής.
"Ολοι οί άνωτέρω είναι τά θύματα τού νέου Σώματος, προς
τά όποΐα εύχόμεθα τήν έξ ύψους παραμυθίαν.

•

"Οταν σάς μαστίζη άνορεξία,
καί διά νά πάρετε κάτι πρέπει
νά είναι έκλεκτόν, μή κουράζετε τό μυαλό σας που θά ευρετε
έξαιρετικά
τρόφιμα ικανά νά
σάς σκανδαλίσουν.^
Πηγαίνετε
κατ' ευθείαν είς Χώραν καί έπισκεφθήτε τό κατάστημα τού προ
οδευιικού καϊ εύγενεστάτου συμ
πατριώτου κ. Λαζάρου Βέζου.
Θά ευρετε δ,τι ζητήση ή ψυχή
σας καί δλα είς τάς άνωτέρας
ποιότητας καϊ συντηρημένα ύπό
άρίστας συνθήκας, χάρις είς τό
τεράστιον ήλεκτρικόν ψυγεΐον>
πού έπί τούτω έγκατέστησε είς
τό κατάστημά του. Έκτος τών
συνήθων είδων μπακαλικής, διατηρεί πάντοτε ό κ. Βέζος καϊ
ιά καλύτερα κρέοττα καί έκλεκτά
ψάρια. 'Οσοι άπαξ προμηθευθούν τά είδη τροφίμων πού τούς
χρειάζονται, άπό τόν κ. Βέζον
> ¡νονται τακτικοί του πελάται
διότι συν τοΐς άλλοις έλκύον-

ται καϊ άπό τήν εύγένειάν του,
την προθυμίαν του καϊ τόν πολιτισμένον τρόπον δπου έργάζεται. Θά προήγε τό συμφέρον τού
τόπου, έάν είς κάθε κοινότητα
¡>ιΐ)ρχε καϊ ένα άρτιον κατάστημα όπως τού κ. Βέζου.
*
Ό διαπρεπής δημοσιογράφος
κ. Μυλώφ καί πόλλοϊ άλλοι εύγενεΐς έπισκέπται τής ^ νήσου
μας, εκφράζονται μέ τά κολακευτικώτερα σχόλια διά το νησί
μας, έξ αίτιας τού γνωστού κέντρου Νικολάου Δαπόντε είς Χώραν. Νομίζει κανείς όταν εύρε6η είς τό κέντρον αύτό, δτι ευρίσκεται είς άθηναϊκόν
κατάστημα. Εύρύχωρον,
καθαρόν,
εύαερον, κατάφωτρν. Έ ξ άλλου,
ή ευγένεια καϊ ή προθυμία τοΰ
προσωπικού υποχρεώνουν
τό
κοινόν καϊ δημιουργούν άρίστας
έντυπώσεις. Δικαίως τό κέντρον
Δαπόντε, θεωρείται ώς τό καλύτερον τού νησιού μας.

*

'Ομοίως λαμπράν έντύπωσιν
προκαλεί είς όλους καί τοιουτοτρόπως τιμά τό νησί μας τό μοναδικό μας φαρμακεΐον. Ό φαρμακοποιός κ. Κοντολέων δέν έφείσθη κόπων καϊ θυσιών διά νά
όργανώση ένα κοττάστημα^ πράγματι άντάξιον τοΰ ύψηλού προορισμού του, τόσον εις έμφάσιν καϊ τάξιν, όσον καϊ είς ποικιλίαν καϊ πλούτον περιεχομένου.
Έκτος τών καθαρώς φαρμακευτικών προϊόντων, τά όποιοι διαθέτει είς ποικιλίας πού θά τάς
έζήλευον πλείστα άθηναϊκα φαρμακεία, ό κ. Κοντολέων διαθέτει
καϊ δλα τά εϊδη
καλλυντικών
καί άρωμάτων.
Δυνατόν ό κ. Κοντολέων νά
ήδικήθη έπαγγελματικώς, διότι
παρέμεινεν είς Κύθηρα. Ι ό νησί
δμως ώφελεΐται τά μέγιστα άπό τήν έπιστημονικήν καϊ τήν έπαγγελματικήν του δράσιν. Οί
συμπατριώται του όφείλομεν χάριτας.
^
Οί συμπατριώται κυνηγοί, ή
μεγάλη καί ένδοξος και δημιουρ
γική αύτή τάξις, μάς διατυπώνει βαρύτατα παράπονα κατα
τού ύπουργείου Γεωργίας και
κατά παντός ύπευθύνου,^ διατί
νομίζετε; Διότι, παρά την πανηγύρι κήν θεμελίωσιν τού κτηνιατρείου Κυθήρων, ούδεμία έκτοτε συνέχεια έδόθη. Ουτε τό
κτίριον άνηγέρθη, ουτε κτηνίατρος έτοποθετήθη πρός άνυπολόγιστον βλάβην τών συμφερόντων τής τάξεως. Είς τόνον άπογνώσεως μάς γράφει κυνηγός
άπό τό Στραπόδι. «Είχαμε έλπί
σει, οί δυστυχείς, ότι ή άνάγκη
θά θεροπτευθή. Μά δυστυχώς μόνον λόγια. Αγωνιώ. Μου άρρωστησε τό κακόμοιρο ή Αύγή—
έτσι όνομάζει τή σκύλα του ό έπι στολογράφος— τό έπιασε ένα ρΐγος πού τρέμει σάν... κουλούκι. Λέω, θά τό κουβαλήσω
στου Νώτη πού έμαθε κτηνίατρος είς τόν στρατό, νά μπόρεση
νά μού τό γλυτώση.
Τού τό
πάω, τό κυττάζει και επειτα άσηκώνει τούς ώμους του.^Νάτανε γάιδαρος, μού λέει, του έβρισκα άμέσως
τήν άρρωστεια.
Ά λ λ ά στά σκυλιά δέν έχω είδικευθή· Πάντως φαίνεται κρυωμένο τό κακόμοιρο. Λοιπόν κάμε του τά καθέκαστα. Δηλαδή;

Δηλαδή σφάξε του δυο - τρε^ς
κότες νά πιή ζουμί, ρίξε του καμπόσες βεντούζες, κάμε του συναπισμό,
βάλτου άμπλάστρι,
κάμε του έντριβή, δώσε του άσπιρίνη, κάμε του ζεστό μπάνιο,
δώσε του καθαρτικό, καί έν άνάγκη...
-— Τί έν άνάγκη;
— Έ ν άνάγκη ρίξε του μιά
τουφεκιά...
Έκατάλαβες, μάς
γράφει ό κυνηγός. Ψοφάει ό σκύ
λος και πουθενά κτηνίατρος.Καί
τόν είχα τόν κακομοίρη κα» στην
έορτή της θεμελιώσεως του κτηνιατρείου πού έχασα τό κυνήγι
γιά νά παρευρεθώ.
"Αλλοι παραπονιάρηδες διά
τήν καθυστέρησιν τού κτηνιατρείου είναι οί... ψαράδες. Τελευ
ταίως, μάς γράφόυν, έπεσε άρρωστεια είς τις γάτες και έχάσαμε τήν καλύτερη πελατεία
μας. Αυτές μάς ύπεοέχοντο είς
κάθε χωριό μέ τ ά γλυκύτερα
νιαουρίσματά των καϊ με τά
τραγούδια καϊ τάς έκδηλώσεις
των παρεκίνουν τά άφεντικά των
νά τούς ψωνίσουν. "Ητανε οί άβανταδόροι μας. "Επειτα, αύτές
δέν τρώγουν τ ά κοττεψυγμένα τού
'Ωκεανού και τής Βεγγάζης με
τά όποΐα έχει πλημμυρίσει τό
νησί, καϊ οί γάτες είχαν άπομεί
νει οί πιστοί μας πελάται, άφού
άλλωστε, δσα άπό τά ψάρια πού
βγαίνουν γύρω στο νησί δέν μεταναστεύουν, μόνον δι' αύτές είναι κατάλληλα. Λοιπόν άμάν
καί πότε θά έχωμε τό κτηνιατρείο.

*

Έάν συνηθίζετε νά πηγαίνετε είς τις δουλειές σας έπιβαίνοντες τού δνου σας, πριν άπό
κάθε έκκίνησιν συντάσσετε καϊ
ίδιόγραφον διαθήκην. Μπορεί νά
συναντηθήτε μέ κανένα _δί κύκλο
ή τετράτροχο βιαστικού ή μαθητευομένου, νά μή προλάβετε
νά άπομακρυνθήτε τού δρόμου
καϊ νά σάς εύρη μπελάς. Με?τά
τήν άνακαίνισιν τών δρόμων, οί
κίνδυνοι τού είδους αύτού έττολλαπλασιάσθησαν. "Αλλωστε και
χωρίς νά συναντηθήτε μέ τροχοφόρον οί όνοι, τώρα πού ή έξέλιξις τούς έξεκούρασε, έχουν γίνει σερέτηδες. 'Αργία μήτηρ πάσης κακίας. "Αλλος εύθυμε^ χωρίς νά είναι Μάιος καϊ τό ρίχνει
είς τόν χορό, άλλος ξιττπάται
τήν σκιάν του, άλλος μυγιάζεται
χωρίς μυΐγα και τό άποτέλεσμα
είναι πάντοτε, άνύποπτος, _δπως έπιβαίνεται, νά εύρεθήτε
μακρύς φαρδύς είς τό κατάστρωμα του δρόμου, ό όποιος ^ μετά
τήν άσφαλτόστρωσ ί ν του είναι...
«δεύτε τελευταΐον άσπασμόν»...
Τουλάχισιτσν νά υπάρχη ή διαθήκη διά τήν είρήνην τών... τεθλιμμένων.
Και άλλοτε εΐχομεν συστήσει άπο
τής στήλης αύτής, νά
μή ύποβάλωνται οί συμπατριώται είς τόν κόπον, νά μάς στέλλουν στίχους πρός δημοσίευσιν.
Καϊ τούτο διότι άλλος λίγο καί
άλλος περισσότερον, οί μισοί
συμπατριώται γράφόυν στίχους.
Ά μ α , λοιπόν, γίνη άρχή καϊ δημοσιευθούν οί στίχοι ένός, πρέπει νά γενικευθή τό πράγμα
και κλαΰττα Χαράλεμπε. Θά πρέπει άπό τετρασέλιδο νά γίνη τό
•
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*Η έ'κκλησις την όποίαν άπηύθυνε τό
Έκκλησιοκττικόν
Συμβούλιον του ιερού ναού 'Αγίου Χαραλάμπους Μυλσποτάμου, προς ένίσχυσιν τής προσπάθειας του, διά τήν άνακαίνισιν τού έτοιμορρόπου κωδωνοστασίου, ευρε βαθείον άπήχησιν μεταξύ τών άπονταχού Μυλοποταμιτών, οί οποίοι μέ προθυμίαν συγκινητικήν σπεύδουν
νά άνταποκριθούν είς τήν εκκλησιν αύτήν.
'Από τήν Αύστραλίαν, τήν Άμερικήν καί τό
έσωτερικόν, άπό παντού έρχονται πρός τήν έκκλησιοστικήν
έπιτροπην οικονομικοί ενισχύσεις καί ελπιδοφόρα μηνύματα.
Χαρακτηρι στ ικαί είναι έν προκειμένω, αί έπιστολαϊ τάς οποίας απηύθυναν πρός τήν έπιτροπην δύο εύγενή τέκνο του
Μυλοποτάμου, διαμένοντα είς
τ ά ς 'Ηνωμένος Πολιτείας τής
'Αμερικής. Ό μεγάλος εύεργέτης τού χωρίου κ. Έμμονουηλ
Σκανδάλης, ό όποιος,
πέραν

τών γενναίων δωρεών του πρός
τό σχολείον,. άπέστειλεν
καί
διά τό
κωδωνοστάσιον
100
δολλάρια έκ τού υστερήματος
του καί ό διαχεκρι,μένος όδοντίατρϊ3ς κ. Γεώργιος θ . Στρατηγός άποσ-τείλας έπίσης 20
δολλάρια, όμού μέ συγκινητικήν έπιστολήν, ευχόμενος δπως
συντόμως τό περικολλές κωδωνοστάσιον
άνακαινισθή, ώστε
νά παραμένη είς τό διηνεκές
περίλαμπρον κόσμημα τού χωρίου. Έκ τών μέχρι τούδε δεδομένων συμπεραίνομεν δτι δλοι οί Μυλοποταμίται, τών όποιων τά αισθήματα φιλοπατρίας είναι γνωστά, θα συμβάλουν ώστε τό έργον νά γίνη
λίαν συντόμως.
Εναπόκειται
είς τήν Έκκλησιοστικήν Έπιτροπην νά μεριμνήση ώστε τό
έργον νά έκτελεσθή άπό γνωστόν και πεπειραμένσν τεχνικόν, ώστε ή όλη προσπάθεια
της νά στεφθή άπό πλήρη έπιτυχίαν.
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Ό έκλεκτός νέος
κ. Παναγιώτης Κάλο
τούρος και ή χαριτωμένη δεσποινίς "Ολγα \ '
Πέτρου
Καλλιγέοου
έκ Λειβαδίου, έτέλε- ?
σαν τους γάμους των
είς 'Αθήνας. Τους δακτυλίους και νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν ή κυοία 'Ελένη Βοαγιώτου Τό
μυστήριον της στέφεως έγένετο είς τον 1εοόν ναόν του 'Αγίου
Παντελεήμονος.
έν
μέσω έκλεκτοΰ συγγε
νικοΟ κύκλου. Τούς
γάμους ηύλόγησεν ό
πονοσ ι σλογ ι ώτ ατ ο ς
'"•"·'
αρχιμανδρίτης κ. κ.
Τίτος Μαρκάκης.
Την ώραίαν νύμφην
συνώδευσεν ό ττατήρ
της φίλτατός μας κ.
Πέτρος Καλλίγεοος.
Μετά την στέαιιν οί ευτυχείς νεόνυμφοι
παρέμειναν είς τάς
'Αθήνας δπου και θά %
έγκατασταθούν μονίμως.
Προς τό εΰάρμοστον ζεύγος των νεονύμφων, οί όποιοι
Φαίνονται είς την ά- /£,,
νωτέρω φωτογραφίαν
έκφραζομεν όλόθερμα
"",
συγχαρητήρια και εύ- ,,'Ι.;?^!
χόμεθα τον βίον μα;
κρόν και ευτυχή.
*'·<·:,·.
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τοποθετήσει δύο βαρέλια, τών
Β;
"Ενα άκόμη νόστιμο έπεισό- όποιων τό κρασί ένεκα τού δροδιο του Δημητράκη τού Γαλά-· σερού τού μέρους ήτο πραγμανη εΐναι και τό έξης: "Ενα βρά-j τικό νέκταρ Ό Ντάντος μετά
5υ ό Δημητράκης έκοιμάτο, ώς; τό λ ι τον βραδυνό του δεΐπνον ,
αύτός ένα δυο
συνήθως είς την καρέκλα του, τραβούσε καί
κουρασμένος άπό τον κόπον ό- ποτηράκια, τά όποΐα δμως ήσαν
λ?ς της ήμέρας, με τό μαρκού- άρκετά γιά νά τού αυξάνουν άτσι του ναργιλέ στο στόμα του. κόμη περισσότερον τό ευθυμον
Μερικοί άπ'την σπείραν, προε- ύφος του καί νά καταφθάνη τριξάρχοντος πάντα τού μακαρίτη κλίζων είς τό καφενεΐον, άπαντών
Σταυρή του Παστού, έσβυσαν εις τάς έπανειλημμένας προστά φώτα και κατόπιν έξηκολού- κλήσεις τού γέρου - Κοντολέονθησαν μέ φωνές και θόρυδον, τος, ό όποιος τον έκανε πολύ
σαν νά παίζουν
πραγματικά, γούστο. «"Εφθασα Κοντολέων,
άλλοι μεν χαρτιά, • χρησιμοποι- είμαι ό Μακκίνλεϋ άπόψε». "Ενα
ούντες διαφόρους φράσεις, άπό βράδυ παρά το σύνηθες ευθυμον
την συνήθη φρασέολογίαν τού καί' γελαστόν ΰφος του, ό Ντάνσκαμπιλιού και της πρέφας, ό- τος κατέπλευσε μέ ένα άγριον
έντελώς
πως π.χ. «Βάλε σκαμπίλι, πή- και πολεμικόν ύφος,
γαινε όξω, βάλε τον άσσο» κλπ. άντίθετον προς τον δειλότατον
και άλλοι νά συζητούν διάφορα χαρακτήρα του. Είς την υποδοχή,ν τού Κοντολέοντος, άφού
ζητήματα, μεγαλοφώνως.
άρπαξε πρώτα μία στέκα, όχι
Ά λ λ ά εις μιαν στιγμήν, άπο τόσο γιά νά παίξη, δσο γιά νά
σκόπιμο/ θόρυβον ένός, ¿ξύπνη- στηριχθή, πού έκλονίζετο, άρσε ό Δημητράκης, ό όποιος δεν χισε κιραττώντας τον άπό τό πέέβλεπεν τίποτε, ήκουεν όμως τις το τού σακκακιού του νά διηγήφωνές και τις συζητήσεις των ται είς αύτόν μίαν έντελώς φανπελατών, τις όποιες έφαντάζετο ταστι,κήν και δλως διόλου ψεύτιότι θά έπρεπε νά γίνωνται μέ κης ίστορίαν την όποίαν παρηφώς, βέβαια, έτριβε τά μάτια κολούθει καί ό άπό πίσω του ευτου, και ευρισκόμενος σ' αυτό τό ρισκόμενος Βοστιτσάνος ή Μαυψηλαφητό σκοτάδι, ένόμισέ Φυ- ρομιχάλης. "Ελεγε λοιπόν μέ έσικά δτι έχασε τό φώς του και να ικλαψάρικο καί σοβαρό ύφος,
άρχισε μέ τρομακτικές φωνές νά σιγά, σιγά προφέρων τάς λέφωνάζη:
ξεις του ό Ντάντος. «Σού όρκί—Μωρέ στραβώθηκα, ό κακο- ζομαι λοιπόν Κοντολέων, στην
ψυχή
τών γονιάδων μου. ένα βρά
μοίρης, βοηθάμε Παναγία μου.
Μέχρις ότου κάποιος άναψε δυ στην Πόλι πού ήμουνα,και έτη λάμπα και έτσι ή καρδιά του γινε ένας τρομερός καυγάς με
ήρθε γρήγορα στη θέσι της, έ- δύο Τουρκόπουλα, μέσα είς τό
Ντάντο,
βεβαιώθη δέ δτι έπρόκειτο περί Τσαρσί». «Μπράβο,
μπρκχβο Ντάντο» διακόπτων τού
συνηθισμένης φάρσας.
έλεγε
ό
Κοντολέων
γιά
νά
συγKai άλλες άκόμη ώραΐες κωμικές σκηνές έλαβαν χώραν μέ- κράτηση τά γέλια του. «Στέκω,
σα εις τό καφενεΐον τού Δημη- άπουλές Κοντολέων είς τη μέτράκη. Μία έξ αυτών ήτο και ή ση τού Τσαρσιού, μέ δύο πιέξης. Μετά τό δείπνον έπαίζε- στόλια είς τά χέρια» και ένώ έτα
το είς τό μπιλιάρδο, ένα παιγνί- στάθη λίγο μέ άγριεμένα
δι που έλέγετο
«μπάτσικα». μάτια του ό δυστυχής γιά νά
πάρη
τήν
άναπνοή
του
και"
νά
Διαφόρων τύπων οί παΐκται. Ό συνέχιση την διήγησίν του, ό
μακαρίτης ό Γιάννης ό Κοντο- Μαυρομιχάλης
πού ήταν άπό
λέων, ό γέρων, ό Τζώρτζης ό Β α πίσω του, δπως είπα, καί άκουε
στιτσάνος η Μαυρομιχάλης, ό τήν διήγησίν, άρπάζει ενα δί"Αντζολος ό Μπούμπουρας, ό σκο τού καφενείου πού ήταν
Σπύρος ό Λεονταράκης, ό Μί- μπροστά του καί τον πετά μέ
μης ό Άρώνης, ό Γερώνυμος ό δύναμιν κάτω
είς τις πλάκες
Στάης ένίοτε, ούμήν άλλά και τού καφενείου πίσω άπό τον
ο„ Ντάντος ό Νικηφοράκης, έκ Ντάντο. Αύτός, ποιός ξέρει, ό
της άλλης οικογενείας τών Νικη κακομοίρης, νομίσας φαίνεται
Φοράκηδων. Αύτός είχε ενα μι- θά πήραν φωτιά τά^ πιστόλια
κρό μπακάλικο, είς τό Μαρκά- της φανταστικής διηγήσεως του,
το, είς τό βάθος τού όποιου υπήρ λυγίζει τά γόνατά του,, έτοιμος
νε σπηλιά, είς την όποίαν είχε νά σωριαστή χάμω άπό τον φόβο του.

κέσθη νά παρατηρή χάσκων καί
άπορών, τό πυροτέχνημα.
Έχρειάσθη ένέργεια καί έπέμβασις ίσχυρά τότε, διά νά μή
τιμωρηθή ό "Αντζολος δ:ά ιό
πολύ τολμηρόν του άστεΐον.
Έκεΐνος όμως, ό όποιος τραβούσε τόν "Αντζολο περισσότερο άττό όλους ήτο ό Χρήστο; ό
Φιλοΐτης.
Ό Χρήστος ήτο ένας γέρος,
ισχνός μέ φαβορίτες άσπρες ν;
ροκουβαλητής τό έπάγγελμα, ό
όποιος είς τό γάϊδαρό του σχε
δον άσπρον είς τό χρώμα και
αύτόν, έφόρτωνε κάθε πρωΐ δύοβαρέλια έπήγαινε είς τόν "Αγιον Μηνά, τά έγέμιζε νερό καί
έφωδίαζε τούς πελάτας του, άντι νομίζω μιάς δεκάρας τό καθένα. "Οταν ¿τελείωνε τή δουλειά του, γιά νά ξεκουραστή
λίγο τραβούσε ένα δύο κρασάκια καί ^ τάς μεταμεσημβρινά;
ώρας έπήγαινε νά ήσυχάση είς
τό σπίτι του, πού ήτο πέρα εις
τούς Τ,ρούλλους παρά τούς 'Αγίους Πάντας, μονολογών καθ'
όδσν καί τρικλίζων υπό τήν έπήρειαν τού κερασιού. Αύτής
της στιγμής έπωφελήθη μιά μέρα ό "Αντζολος όταν ό Χρήστος
έπερνα άπό τό κουρεΐον των κ Γ
ένώ άπέξω οϊ σιφούνοι καραδοκούσαν έτοιμοι
προς δράσιν,
νά τόν προσκαλέση μέσα είς τό
κουρεΐον, γιά νά τόν περιπο;ηθή ξυρίζοντας
τον, τό μικρόν
Κοττόπιν
μακράς άσθενείαςδιά λόγων συγκινητικών ό Υ ^
κενάν^ μέρος πού έαενε είς τό άπεβίωσεν
Χρή στός δικηγόρος τού
εβίωσεν είς Πειραιά, ό Χρήιυυ ΠειρΟ'^
ι
«α
πηγούνι _ του, μεταξύ τών δυο
φαβοριτών του δωρεάν έννοεΐται στος Ηλία Σταθάκης, έκ μη κ. Κούλης Ρεσβάνης, είττων
έξής:
δπως άλλωστε, καί άλλοτε τόν τρός Κυθηρίας τό γένος Φάρου,
« Ή άγια μορφή σου. ό
ε<χε κ άλεσε ι. Ό Χρήστος όλο έτών 25. Ό πρόωρος καί σκλη- μπρος
διαμάντινος χαρα*1'0''^
χαρά καί ευχές καί εύχαρ: στή- ρός του θάνατος, έβύθισεν είς σου τό άστείρευτον φυχικον %
σεις προς τόν "Αντζολο. έκά- βαρύ πένθος όχι μόνον τήν μη- κάλλος, ή λατρεία σου ttpoc
θιαε είς τήν πολυθρόνα. "Οταν τέρα του, τόν άδελφόν του, τάς μητέρα σου. τόν άδ3λφόν
τό ξύρισμα ¿τελείωσε, ό "Αντζο άδελφάς καί λοιπούς συγγενείς θείους σου, ή ευγένεια καί ο ^
¿ς
λος τού ¿πρότεινε νά τού βάλη του, άλλα Καί κάθε άλλον όστις δασμός σου προς δλους
βαθειά είς τάς
και λίγη κολώνια, πράγμα τό έτυχεν νά τόν γνωρίση; Διότι ό εχαραξαν
μας καί τό πέρασμα τού ν ^
όποιον, ό Χρήστος φυσικά έδέ- άλησμόνητος νέος έχαιρεν πολ- άντι νά άπαμβλύνη περισσοί^
χθη ευχαρίστως.
Ά λ λ ά κατά λής έκτιμήσεως διά τά πολλά θά σέ Φέρνη στήν θύμησί
λάθος φαίνεται, ό καϋμένος ό καί μεγάλα του προτερήματα
Λατρευτέ μας Τάκη ή
"Αντζολος, άντί νά πάρη τό Διά τήν καλωσύνην του, τήν εύ- σιγεΐ καί λόγια δέν ύπάρν^
μπουκάλη μέ τήν κολώνια, επήρε γένειάν του, τό πράσ^ καί έξο- τωρα άκόμη παρά τόν TITC"*^
καί υπεράνθρωπο άγώνα σου
το μπουκάλι πού περιείχε το πε
ρίφημον ύγρόν Μποτσαράκου, χον ήθος του. Διά τό νησί μας κεοδίσης την ζωή, σέ δλέττει *<
νεις
καί ξεσπά σέ θρήνο
ό
Χρήστος
Σταθάκης,
ήσθάνετο
την φημισμένην τότε βαφή ν τρι
νος άπό τό θυμίαμα καί Tnv,J^
χών,^ την όποίαν πολλοί μετε- άγάπην καί λατρείαν πραγματ- ροβόλο πνοή τών εΤκοσι
Υε:ρίζοντο τά χρόνια εκείνα. Σέ τικην, έπίστευε δέ μέχρι τής τε- χρόνων σου.
,rK
λίγο ό Χρήστος σηκώθηκε άπό λευταίας του στιγμής δτι μία
Φίλος τής οικογενείας σ 0 „tuτην. πολυθρόνα, εύχαρ:στών καί έπίσκεψις είς Μυρτίδια θά τόν σα άπό κοντά τό φρικτό U<SLl($
ευχόμενος είς τόν "Αντζολο, χί- άπήλλασεν άπό τήν έπάρατον Die, τήν άγωνία καί ττροοπθ&·^
1
λια τά χρόνια του διά τήν πε- νόσον πού τόν κατέτρωγε. Καί τό άνέκφραστο δράμα δλων ^
άνβρώττων πού τόσο πονούσα" '
ριττό ίησίν^ του, μέ τις φαβορί- άνέμενεν τό
τό άτυχο
άτυχο παιδί μίαν 'σένα
¿,
τες του όμως κατάμαυρες, χωκαταστά ρ Ανάλγητος ό Χάρος δεν_*>
ρίς να πάρη εΐδησιν τής μετα- κάιτοιαν υβελτίωσιν τής
υεταβή ποηαυγκινησιν, Η θεικη
σεώς του διά νά μεταβή
προ- οάστασις
μορφωσεώς του.
καί παρηγορία σαν ^
σκυνητής τής Μυρτιδιώτισσας. σαμο ας ελθη στήν δύστυχη ^
Μόλις βγήκε άπό τήν πόοτα Δυστυχώς, δέν έπρόλαβε.
τερα σου. τόν άμοιρο άδελΦΟ °
Συγκρατηθείς άπό τούς πα- καί εΐδαν οί σιφούνοι τά χάλια ^ Ή κηδεία του έγένετο άπό προς δλους μας».
^
ρισταμένους μετά δυσκολίοϋς ό του. αε γέλια φωνές καί έν δι- τόν ιερόν ναόν τής ΕύαγγελιΠρος την βαρυπενθούσανJ*¿
αγαθός Ντάντος, ήρκέσθη διακό αδηλώσει. τόν σννώδευσαν προς στρίας, χοροστατήσαντος τού τέρα του Έλενην τόν Φ'^Τ Λψας την φανταστικήν του Ιστο- τά έξω, ένώ ό Χρήστος ήπό- Θεοφιλεστάτου
Επισκόπου κ. μου άδελφόν Σωτήριον ταί
ρίαν, όταν έστράφη, συνελθων ρε· διά τήν θεομήν ύποδοχήν. κ. Χρυσοστόμου, καί ήτο πράγ- δελφάς του Άθηνάν καί
κάπως, καί εΐδε τό Μαυρομιχά- "Ενας δμως άπό αύτούς τού έ- ματι^ πάνδημος. Βαρυπενθεΐς οί Α«ν,
λαν, τούς
του
τους γαμβρούς
γαμορους του
λη, όχι μόνον νά μή θυμώση, ξήγησε^ τήν αίτίαν οώτής της
οον Μπαλόπουλόν καί Πσ^^άλλά νά τού πή:
«"Αμε στό ύτιοδοχής καί τόν ώδήγησε μέ- οικείοι, οί συγγενείς καί οί πο- ώτην Δ. Κασιμάτην, τούς
διάολο Μαυρομιχάλη, αιωνίως σα είς τό καφενεΐον τού Γαλά- λυάριθμοι φίλοι τής οικογενεί- του Εύστάθιον καί
Μ«^,
ας του ήκολούθησαν τήν έκφονη, όπου υπήρχε καθρέφτης.
μέ τά άστεία σου».
τόν νωπάν Σταθάκη, Εμμανουήλ
Άλλά έκεΐ καί αύτός ό ίδιος έ- ράν του ραίνόντες
Άγησίλαον
καί
Ποθητήν
δυσκολεύθη νά άναγνωρίση τόν του τάφον μέ τά θερμά δάκρυα ώς καί π,ρός τους λοιπούς
"Ενα άκόμη_ άπό τά καλά έαυτό του. Ό καϋμένος ό Χρή- τού πόνου των. Έπί τής σορού γενείς του έκφράζων θερμοί¿,
πειρακτήρια της παληάς έπο- στος εύρέθη τότε σέ πολύ δύ- του κοαετέθησαν πολλοί στέφα- συλλυπητήρια καί εΰχομο"
χής, ήτο καί ό "Αγγελος Πετρόκ σκολη θέσι. Νά γυρίση νά βρί νοι καί άνθη δροσερά είς ένδει- πως ό φιλεύσπλαγχνος Θεοζ , .
χειλος, ό γνωστότερος ύπρ τό ση τόν "Αντζολο; Θά τόν έχανε ξιν τιμής προς τάς πολλάς α- σταλάξη είς τάς καρδίας V
όνομα "Αντζολος ό Μπούμπου- άπό πελάτη ν; Νά τόν καταγγει ρετάς πού έκόσμουν τόν άλη- τό βάλσαμον τής παρηΥοΡ, ^Σταθάκην. άνοαταύση δέ τήν ψυχήν του
ρας. ζών όμως καί αύτός ευτυ- λη είς τήν άστυνομίαν; δέν μπο σμόνητον Χρήστον
χώς. Νεαρός πολύ τότε υπηρετεί ρούσε να τό κάμη ποτέ αύτό Μετά την νεκρώσιμον άκολουθί- λησμονήτου μας Χρήστου.
διότι
τού
εΐχε
τόσες
υποχρεώαν, τόν νεκρόν άπεχαιρέτησφ/
ώς βοηθός είς τό κουρεΐον τού
ΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓ. Κ Α Β Ι Ε Ρ ^
πατέρα του, τό όποιον εύρισκε σεις. Έσοφίσθη λοιπόν γιά νά
το μέσα είς τό καφενεΐον τού ξεθ^μάνη έπάνω στό θυμό του
Δημητράκη τού Μουάτσου, χω- καί στό ελαφρό μεθύσι του, άνρισμένο μέ ένα μεσοχώρισμα ά- τί νά πάη στό σπίτι του νά
Μετά την έπιτυχίαν τήν όποίπό αύτό. 'Ασφαλώς σήμερον θά πάρη τόν άντίθετο δρόμο προς I αν έσημείωσε ή πρώτη έκδόσις πληροφορίας καί στοιχεία
τό άναπολή, άπό τό νέον μεγάλο το άκρον τής πόλεως καί νά τού «Κυθηραϊκού 'Οδηγού» ό κωτέίρου ένδιαφέροντος δια 10
πρεπές κατάστημά του, τό όποΐ- ' κάμη τά παράπονά του είς τόν συνεργάτης μας κ. Νικ. Γλυ- Κυθηρίους καί ΆντίκυθηΡ
σν διά τής άοκνου έργασίας του ι τότε Δεσπότην Καβαθάν, ό ό- τσός άντιμετωπίζει τήν έπανέκ- Ή χρησιμότης τού τεύχος ^
' τού, καί ή συμβολή του δια ^
καί τής ένεργητικότητός του ά-1 ποιος κατοικούσε έκεΐ. Ακολουνήγειρεν κοσμήσας δι' αύτού ώς θούμενος λοιπόν άπό τους σι- δοσιν αύτού ένημερωμένην καί ί άνάπτυξιν στενωτέρων δεσΡ _
συμπληρωμένην
μέ
τά
στοιχεία
φούνους
έφθασε
στό
σπίτι
τού
μεταξύ τών άποϋνταχοΰ
καί διά τού δλου τού νεόκτιστου
κτιριακού συγκροτήματος, όχι Δεσπότη. Μόλις ό Διάκος τόν τών Κυθηρίων Αθηνών - Πειραι- τριωτών μας προδικάζουν Μ /
δέν ώς ( καί Περιχώρων.
έξ ίσου εύμενή ύποδοχήν έκ
μόνον την Χώραν, άλλά καί ό- εΐδε έτσι μουτζουρωμένο
Ή δευτέρα έκδοσις τού Ό δη ρους τών άναγνωστών μας<
μπόρεσε νά κρατηθή καί αύτός
λο τό νησί.
άπό τά γέλια. "Οταν δέ μέ τό γού, δπως καί ή πρώτη πού έ- καί ή πρώτη έκδοσις.
Έκεΐ λοιπόν τάς πρωτας με- θόουβο πού έγινε παρουσιάσθη σημείωσε μεγάλην κυκλοφοριαΠαρακαλούνται οί συμττατΡ1^
ταμεσημβρινός ώρας, όταν ό πα καί_ ό Δεσπότης, τότε άρχισε ό κήν έπιτυχίαν και πού έχει άπό
τέρας του, ό γέρο Μανούσος ά- Χρήστος τήν άναφορά του καί καιρό έξαντληθή, θά περιλαμ- ται νά άπευθύνωνται είς
νεπαύετο, έμαζεύοντο οί σιφού- να τού λέη: «Γιά δέ άφέντη μου βάνη δλους τούς Κυθηρίους καί εύθυνσιν τής κοττοικίας του σ Λ
νοι γιά νά πειράξουν τούς δια- οί μασκαράδες τί μού κάνανε. Άντικυθηρίους οί όποιοι διαμέ- εργάτου μας κ. Νικ. Γλυτ° _
φόρους τνπτους τής έποχής έκεί- Οί μασκαράδες άφέντη μού». Ό νουν εις τήν περιοχήν πρωτευού- (Σαββαγηνών 66 Αθήναι
νης. 'Ησαν πολλοί οί τύποι αύ- Δεσπότης τόν συνεβούλευσε νά σης καθώς καί είς άλλας έπαρ- 882.056) διά τήν γ ν ω σ τ ό ^
τοί τότε οί έπι δεκτικοί πειρά- πάη σπίτι του νά ήσυχάση, υ- χιακάς πόλεις μέ τάς διευθύν- ο ιν τών στοιχείων των, τηζ ·κ
γματος. Ό Μάρκος ό Γιοχοοράς, ποσχεθείς ότι αύτός θά έφρόν- σεις, τόύς άριθμούς τηλεφώνων, ευθύνσεώς των κλπ. καθώί *\£ι
ό Γιαννάκης ό Πιπέρης, ό Παύ- τιζε νά τιμωρηθή ό πταίστης. τά έπαγγέλματα κλπ.
| διά κάθε ζήτημα τό όποιον ε χ
λος ό Μουρχουδάς, ό Χρήστος "Ετσι έφυγε ό Χρήστος ΙΚΟΟΌΈ ξ άλλου θά περιλαμβάνη σχέσιν μέ τόν Όδηγόν.
ό Φηλοΐτης κλπ. Βασιληάς όλων ποιη μένος μονολογών πάντοτε
άλλά καί ό μάλλον άξιολύττη- καθ' όδόν, υβρίζων καί έπανατος ό μακαρίτης ό Κοσμάς ό λαμβάνων διαρκώς τούς μάσκα
Ψαρρός, τού όποιου έκακοφα|- ράδες, χωρίς δμως νά άναφέρη
νετο, δταν τού φώναζαν «σαλε- διόλου τό όνομα του Άντζόλου.
πι» δπως ό Μπουρεζέρης, παΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65 - ΤΗΛ. 35.042
λαιότερα, όταν τού έσφύριζοίν.
Ο ΠΑΜΠΑΛΑΙΟ Σ
Ό Ψαρρός, μετά τον τρομερόν
"Εκαοττον Σάββατον Κυθηροϊκός χορός. ΠΑΡΤΥ.
θυμόν του μέ αύτούς πού του
Οικογενειακή διασκέδασις. μέ μεζέδες έκλεκτούς
κ«»
φώναζαν σάλέπι, τούς όποιους
κρσσί Τσιοιγώτικο: Βιολί Τσιριγώτικο.
¿λιθοβολεί μέ πέτρες πού είχε
Τιμαί πάμφθηνοι. Κέφι καί διασκέδασις.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
πάντα γεμάτες τις τσέπες του,
Τηλεφωνήσατε γιά θέσεις: Τηλέφωνο 35-042
κατέληγε είς τήν άστυνομίςχν
Καραίσκου 121
'·
διά νά ύποβάλη μήνυσιν κατ' Τηλέφ. 470-776—ΠΕΙ ΡΑ ΙΕΥΣ
άγνωστων. Ό άστυνόμος προσε
πάθει ό δυστυχής όσο μπορούσε νά τον καθησυχάζη, υποσχόμενος ότι θά ένεργήση δι,τι μπο
ρεΐ. Μιά μέρα δμως ό άνθρωπος
αύτός βαρεθείς πλέον
τού
είπε: «Μά δέ .μού λές στο Θεό
σου, καϋμένε Κοσμά, γιατί σού
κακοφαίνεται όταν σού φωνάζουν
οπαλέπ ι;» Κ αταθ^μωμένος τότε
ό Κοσμάς άναψε περισσότερο
καί κατά τού άστυνόμου, λέγοντας του: «Τά βλέπεις καί σύ ό
T R A V E L O F F I G Ε
ί
ίδιος μού τό λές. Ά π ό τούς ιδίους είσαι καί σύ».

μέ τό έργοστάσιον παραγωγής.
Τό πρόβλημα δηλαδή τού χωρίου Κοντολιάνικα είναι τής άξιΕΚΛΕΚΤΟ! ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ας τών 10 χιλιάδων δραχμών,
τάς όποιας δέν εΐναι εύκολον
νά διαθέση ό επιχειρηματίας,
έν όψει τής έπεκτάσεως τής Δ.
Έν μέσω χαρμοσύE.H. καί διότι αί συνδέσεις θά
ΐ'ου οικογενειακής ,συγ
κεντρώσεως. έτελέσθη
είναι όλίγαι. Πρέπει ^ λοιπόν τό
σαν είς Πειραιά, οί
μικρόν αύτό ποσόν νά άναζητηάρραβώνες τού έκλεθή άιτό τούς φίλους Κοντολιάκτοΰ νέου κ. Διονυνους έξ άλλης πηγής. G'· Τδιοι
σίου Β. Κουλεντ ιανού.
οί κάτοικοι δέν τό διαθέτουν διμετά τής χαριτωμέΆθηνύον. Έν τούτοις έκ τών συν ότι οί πλείστοι εΐναι πολύ πτωνης δεσποινίδος Τούοικισμών τών αποτελούντων την χοί, μόλις κατορθώνοντες νά
λας Γ. Κονόμου. Ό
κοινότητα μόνον τά χωρία Φα- τα φέρουν βόλτα. Είς αύτάς
κ. Κουλεντιανός τόν
οποίον διακρίνουν άτσάδικα καί Τσκαλαρία άπολα τάς περιπτώσεις χρειάζονται οί
πειρα
προσόντα, συμδάνουν αύτό τό άγαθόν. Δ^ότι αισθηματικοί παραλήδες. Μέ 10
νεχίζει τήν πατρικήν
χιλιάρικα
γίνονται
πραγματικοί
έπιχείρησιν έμπορίοί υπόλοιποι συνοικισμοί, ήτοι
ας πετρελαιοειδ ώ ν
τά χωρία Κοντολιάνικα καί Γου εύεργέται τού χωριού καί άν
είς 'Αθήνας καί Πειδιάνικα, κείνται είς μεγάλην ά- συμβή νά κατοικούν ή νά κατοι
ραιά. Ασχολούμενος
πόστασιν άπό τό ήλεκτρικόν έρ κήσουν είς αύτό, έχουν καί τό
παραλλήλως καί μέ
γοστάσιον καί ή μεταφορά ρεύ- ηλεκτρικό τους ρεύμα τό όποιτάς μούσας, σημειώσας λαμπράν καί έδώ
ματος είς αύτά είναι άσύμφο- ον έκπολιτίζει τήν διαβίωσιν.
έπίδοσιν. Ή δεσποιρος,
δεδομένου μάλιστα ότι "Αν πάλι ό εύεργέτης δέν εΐναι
νίς Κονόμου είναι γό
καί ό αριθμός τών οικιών εις τά ούτε πρόκειται νά γίνη κάτοινος λαμπράς οικογεκος
τού
χωρίου,
είμεθα
βέβαιος
δυο αύτά χωριά εΐναι μικρός.
νείας έξ Άρέων Μυλο
Καί διά μεν τά Γουδιάνικα, έ- ότι οι φίλοι Κοντολιόονοι θά τού
ποταμού καί τυγχάκάμουν
τήν
χάριν
νά...
άποδενει
άνηψιά τού διακεπι τού παρόντος τουλάχιστον-, χθούν τήν εύερΥεσίσν. Αλλά πέ
κριμένου συμπατριώδέν δύναται νά γίνεται λόγος πε ραν άπ' αύτάς τάς περιπτώσεις
του μας καθηγητού
ρί μεταφοράς ρεύματος. Εΐναι είναι καί ή κοινοτ,ι^.εΐνοι ή εκτού
Πανεπιστημίου
πολύ μακράν καί ή έγκατάστα- κλησιαστική έπιτροπή
κ. Παναγ. Φωτεινού.
Κοντοσις άγωγού θά έστοίχιζε μεγά- λιανίκων, εΐναι καί ό πρόχειρος
Είς^ τούς εύτυχείς μελ ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΣ
λονύ μφους εύχόμεθα
λα χρηματικά ποσά. Δέν συμ- τοπικός έρανος. "Ενας χορός νά
Την 31 ην Ιανουαρίου διεταχεΐαν τήν στέιυιν.
βαίνει όμως τό ϊδιο μέ τό χωρί όργανωθή προς τον σκοπόν τού
νηργήθησαν άρχαιρεσίαι προς
ον Κοντολιάνικα τό όποιον καί τον είς Τσικαλαρία τό ποσόν θά
άνάδειξκν
νέου
Διοικητικού
κεντρικόν εΐναι και πλησίον κει έξοικονομηθή. Καί
άπορούμεν
ται και έδρα τής κοινότητος εΐ- πώς όλα αύτά δέν τά έχουν θέΣυμβουλίου της
Κυθηραϊκής
ναι καί τό σχολείον έκεΐ ευρί- σει είς έφαρμογήν οί ένδιαφερό
Αοελφοτητος
Νέας
Υόρκης
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
σκεται. Μέ ποσόν 10—12 χι- μενοι. Διά 10 χιλιάδας δραχμ.
'Αμερικής. Είς τάς αρχαιρεσίλιάδων δραχμών τό χωρίον Καν νά ζούν άκόμη μέ τό λυχνάρι εΐ
Ό έκλεκτός νέος κ. Δπμιήτριος
Ή κυρία Κατίνα Στρατηγού, ας αύτάς δεν έδέχθη νά έκτεθη
τολιάνικα δύναται, άριστα νά ναι κρίμα. Κάτι πρέπει νά γίνη. Στρατηγός, προσφιλής υίός τού τό γένος 'Ιωάννου Μαλάνου. ετεείς Πενσυλβανίαν 'Αμερικής λαιΐ; κεν άρρεν είς Σύδνεϋ Αύστραλίας. ως υποψήφιος δια τό προεδρισυνδεθη δι* ηλεκτρικού άγωγού
πρώς έγκατεστημένου άγαπητοΟ Εύχόμεθα νά τούς ζήση.
κό* αξίωμα ό μέχρι τούδε πρόαας συμπατριώτου κ. ΧαραλάμΜΑΡΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΤΟΥ εδρος κ. Μιχαήλ Ά ν τ . Σιμιτέπους Στρατηγού, καί ή χαριτωμένη δεσποινίς Στέλλα Σταιιουλη,
— Ή κυρία 'Αφροδίτη Θ. Νο- κολος. Και έ'πραξεν ορθώς Διέκ Χίου, ήρραβωνίσθησαν εις Νέ- ταρά. έτεκεν άρρεν, είς Ροκάμ- ώκησεν τή.ν 'Αδελφότητα έπί
Σ Υ Δ Ν Ε Ύ ,* ' ίανουάρ. 1960. σθη κόπων και θυσιών, ώστε ό- αν
Ύόρκην
'Αμερικής.
πτον τής Αύστραλίας. Νά τούς δεκατρία συνεχή ετη_ κατά τά
Τήν Κυριακήν 10 Ιανουαρίου, λα εί ςτην έορτήν νά εΐναι τέΤούς έκφράζομεν θερμότατα
ή έκλεκτη οικογένεια Σταμάτη λεια, και έικλεκτά. Ή έορτά- συγχαρητήρια καί τούς εύνόμεδα ζήση.
Ν. Γ. Κ. όποια χάρις είς τάς μεγάλος
Μαρσέλλου, έώρτασεν ^ μεγαλο- ζουσα κυρία Φοοττεινή και αί δύο καλά στέφανα.
— Ή κυρία Δέσποινα Θ. Πε- του ικανότητας, τον θερμόν παχαριτωμένα»
θυγατέρες
των
ΜαMIX. Α. ΣΙΜΙΤΕΚΟΑΟΣ τροχείλ^υ, έτεκεν βήλυ, είς Ρο- τριωτισμών του, τάς προσωπιπρεπώς τήν όνρμαστικήν έορτήν
τής οίκοδεσποίνης κυρίας Φω- ρία καί Κούλα, άκούραστες καί
κάμπτον Αύστραλίας.
Νά τούς κός του θυσίας, βοηθούμενος
—Νικόλαος
'Αρτ. Καλλίγερος, ζήση.
μέ
πολλήν
εύγένεια
καί
λεπτότεινής Στ. Μαρσέλλου. Είς την
έμπορος Ελένη Γ. Τραβασάρου,
ΦΑΝΗ Θ. ΚΑΣΤΡΙ ΣΟΥ δέ και άπό στενούς συνεργόφιλόξενσν κατοι κ ί αν τής έορτα- τητα υπεδέχοντο καί έπεριποι- ήρροίβωνίσθησαν
είς Τραβασαριά—-Ή Κυρία Πήτα Τζίμ Γαλά- τας άξιους της άποστολής των,
έπισκέ- νικα. Θερμά συγχαρητήρια.
ζούσης οικογενείας, πού είναι ούντο τούς έκλεκτούς
νη. έτεκεν άρρεν είς Ροκάμπτσν ώδήγησεν αύτη ν ό Μιχαήλ Σιενα πραγματικό παλατάκι, συ- πτας ώστε ή έορτή να άφήση
Ι.Γ.Τ. Αύστραλίας,
όπερ είναι καί ό
—Στέφανος Θεμέλιος, Μαρία πρώτος χαριτωμένος έγγονος τού μιτέκολος, είς την
νεκεντρώθησαν πολυάριθμοι συγ σ' όλους μας άλησμονήτους έν
έκτέλεσιν
γενείς καί άλλαι
οίκογένειαι τυπώσεις. Είς τήν άγαπητή μας Θ. Άνδρεαδάκη ήρραβωνίσθησαν φιλτάτου μας κ. Δημητρίου Πέ- μεγάλων κοινωφελών έργων, τ ο
είς
Μέλμπουρν
Αύστραλίίας.
Θχροίκογένειοτν
Μαρσέλλου
πού
άτρου Γαλάνη. Νά τούς ζήση.
φιλικοί, έπειτα δέ άττό πλουσιμά συγχαρητήρια.
ΘΟΔΩΡΟΣ καί ΦΑΝΗ οποία έργα ύψωσαν τό όνομα
ώτατον γα>μα, τό οποίον έδόθη ποτελεί στολίδι τής παροικίας
Ν. ΓΑΥΤΣΟΣ
μας,
εύχόμεθα
όλοψύχως
υγεί·
— Ή κυρία Καλλιόπη 'Αν. Χλα- τής Άδελφότητος και άφήκαν
είς τόν μαγευτικόν και μυροβό—
'Αντώνιος
Τσοπανισάκης.
μπέα έτεκεν είς Πειραιά άρρεν. Νά έποχήν δι' αύτήν καί διά το
λον κήπον Μαρσέλλου, ήρχισεν αιν, χο»>ο^ καί εύημερίαν, ώστε Χριστίνα ΣοΦίου ήρραβωνίσθησαν ταύς ζήση.
τ
ό χορός είς άτμοσφαίραν καθα- νά έορτάζη μέ τήν ιδίαν χαρού- είς Πειραιά. Θερμά συγχαρητήρια.
Ν. Γ. νησί μας. Ητο λοιπόν καιρός,
μενης
διάθεσιν
καί
έγκαρδιότηΓ. Π. Μ.
ρώς έλληνικήν καί κυθηραϊκττν. τ α έπί έτη πολλά..
/—Ή κυρία 'Ασπασία Ζήνα, τό έπειτα άπό τόσο ετη Σωματει—Βρεττός
Γ.
Φριλίγκος,
έξ
Γεωργίου Αεοντσίνη. έτεκεν ακής δράσεως, νά δοθη και είς
Χαρούμενος ό οικοδεσπότης κ.
'Αλοϊίιανίκων, Άννείίνα Map. Κον γένος
είς ΚηΦίσιάν άρρεν. Νά τούς ζή- άλλους ή τιιμή και ή ευκαιρία
ΖΑΦΕΙΡΙΑ
Σταμάτης Μαρσέλλος δεν έφείτολέοντας, ήοραύωνίσθησαν εις ση.
Ν.Γ.
Βιαράδικα. Θερμά συγχαρητήρια. „ — Η κυρία Φανή Γ. Κρητικοί/,
νά άναπττύξουν τάς ιδικός των
ΑΘ. Θ. ΚΑΣΤΡΙ ΣΟΣ ετεκεν είς 'Αθήνας άρρεν. Νά τούς
ικανότητας, προς όφελος τής
·'
ΠΑΡΕΞΗΓΗΣΙΣ
—Δημήτριος Φωτ. Σάμιος. έξ ζηση.
'Αλοϊζιανίκων. άρτι άφιχ&είς έί
Άδελφότητος και της ιδιαιτέΝΙΚΟΣ
ΓΑΥΤΣΟΣ
Τά περισσότερα άπό τά κοιΠαναγιωτίτσα Γ.
•
ΣΥΝΕΧΕΙΛ Αύστραλίας,
— Ή κυρία Χρυσούλα Δαμ. ρας μας πατρίδος. Κατόπιν αυΒλαγογένη.
ήοραβωνίσθησαν
είς
νοτικάσυμβούλια της νήσου, έΕΚ ΤΗΣ
ΣΕΛΙΔΟΙ
Ανδρονίκου, έτεκεν θήλυ είς Μπρί- τών, διερμηνεύοντες τα αισθήΜυλοπόταμον. Θερμά συγχαρητή- σμπαν
χουν πάρει δυστυχώς τόν κακόν
Αύστραλίας.
Νά ταύς
ζήση
Ι.Κ. ματα τών Απανταχού Κυθηρίδρόμσν. Προφανώς έκ παρεξηγή φύλλο δεκατετρασέλ ι δο καί πά- ρια.
ΑΘ.
Θ.
ΚΑΣΤΡΙ
ΣΟΣ
λιν
δέν
θά
έπαρκή
άπό
απόψεως
, —·Ή κυρία Ματίνα Π. Σουρη, ων, μεταξύ τών όποιων ό Μισεως του όρου «Παραγωγικός»
έτεκεν
εις
Καραβάν
άρρεν.
Νά χαήλ Σιμιτέκ/ολος κατέχει θέχώρου.
"Επειτα
υπάρχουν
άλέχουν άποδυθή είς άγώνα καταΤόν περασμένο μήνα στον Κοσκευής δρόμων εις τάς πλέον λοι Κυθηραϊκαί συνάδελφοι, πού ρυδαλλό έγιναν οί άρραβώνες τού τους ζήση
Ε Κ σιν κορυφής, έκφράζομεν προς
μακρυνας καί άπιθάνους περιο- διά τούς στίχους δίνουν κυριο- έκ μητρός Κυθηρίας 'Εμμανουήλ
— Ή κυρία Μάντη Ν. Μαύρου', αύτόν, τάς ευχαριστίας
και
λεκτικώς
τό...
ψωμί
τους.
ΔιαΤσαλουμά
καί
τής
άπό
τό
χωρίχάς, όπου συνέπεσε νά' υπάρθήλυ είς Νέαν Γουϊνέαν. την ευγνωμοσύνη* μας, δ»' δΧριστοφοριάνικα Ελένης Άνα έτεκεν
Εύχομεθα
νά
ταύς
ζήση.
χουν μερικά έλα ι άδενδρα ή μερι- τί νά τούς τό στερήσω μεν ή- ον
σταοσοπούλου. Έπηκολούθησε γλέν
, _
I. ΧΑΣΤΑΣ σ ο κατά τό μακροχράνιον διάκά στρέμματα καλλιεργησίμου μεΐς; Δέν εΐναι άδικον;
τι καθαρώς Τσιριγώτικο. Έντύ- „ — „ κυρία
Είρηνη Ν. Ποτήρη, στημα τής πρόεδρείας του έγης, καί άφήκαν τό όδικόν δίπωσιν προεκάλεσαν οί νόστιμοι ετεκεν
*
αοοεν
είς
Μυλοπτόταμαν.Νά
πραξεν ύπέρ τής νήσου, και εύμεζέδες τους όποιους παρεσκεύα- τούς ζήση.
κτυον έντός τών χωρίων έντελώς
Τό γραφικόν χωρίον τών Ά έκθετον, έντελώς κατεστραμμέ- λεξανδράδων σπανίως άπααχο- σε ή ιδία ή οικοδέσποινα κυρία
ΑΝΔΡ. ΠΟΤΗΡΗΣ χόμεθα προς τον διάδοχόν του
Νότα
Τσαλουμά
τό
γένος
Χ.
Κανον, μέ λάκκους, μέ πέτρες, μέ λ«ΐ τάς στήλας μας. Καί τούτο τσούλη. 'Ακούστηκαν παληές Τσ ινά φανή άντάξιος συνεχιστής
λάσπες και σωστή παγίδα θα- διότι εΐναι κάπως άπόμερο καί οί γώτικες πλάκες γραμμοφώνου άτού έργου του. Έ ξ άλλου ό νέΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
νάτου τών καθημερινώς διερχο- λίγες φορές
φθάνουν τά νέα πο τό άρχεΐον Β. Κουλεντ ιανού.
ος πρόεδρος τής 3Αδελφότητας
Τραγουδήθηκαν
μαντινάδες
άττό
μένων κατοίκων. Μάς γράφουν του, είς τά ώτα τών άνταποκρι
— Ο κ. Εμμανουήλ Βενάοδος,
τοιαύτα παράπονα άπό τάς τών μας, ο ί . όποιο ι άλλως τε τον Σπύρον Σούγιαννη καί χοοεύ- έοάπτισεν εις Ροκάμπτσν τής Αύ- κ. Κωνσταντίνος Ν.. Κασιμάτηιοιν μέ ώραΐα «τσαλίμια» οί
της, πού εΐναι γνωστός
ώς
πλείστας τών κοινοτήτων. Ά λ - δεν φημίζονται διά τήν οξύτη- Τσιριγώτικοι
χοροί. ΓΤαρευρίσκον- στραλίαις. τό άγοράκι τού κ. 'Αν^
λά καί έξ ιδίας- άντιλήψεως έ- τα της άκοής. Έ ξ άλλου οί έκεΐ το μεταξύ βάλλων αί οίκγένειαι τωνίου Νοταρά καί τής κυρίας δραστήριος έπιχειρηματίας καί
χομεν υπ' όψιν άρκετά τοιαύτα διαμένοντες παληόφιλοι Θεοδό- Σπύρου Σούγιαννη. Χαρ. Σουρή, του Άργυρούλας, όνομάσας αύ- ένθερμος πατριώτης και διαΊωάννην. Πρός τούς εύτυχείς
περιστατικά, κατά τά όποΐα ή σης, Μηνάς και Βαλέριος είναι Δημ. Χλέντζου. Τάση Κουκούλη. τό
γονείς καί τόν άνάδοχον εύχόμε- κρίνεται διά τάς πολλάς του Ιπροσπέλοοσις είς μερικάς οικί- ευγενέστατοι καί δέν μάς γρά- Δημ. Μπαβέα. Εύαγγ. Σιώπη κλπ. θα νά τούς ζήση
κανότητας, δεν άμφ ι βάλλαμε/ν,
ας; ιδίως τον χειμώνα εΤναι αλη- φο υν διά να μή μάς ένοχλούν! > Σ τούς εύτυχείς μελλονύμφους
Θ Κ. δτι θά καταδάλλη κάθε προσεύχόμεθα
καλά
στέφανα.
Τ.
Κ.
, ·— Ή κυρία Καίτη Μηνά Βεθινός άθλος, θ ά ήθέλαμεν λοι- Οί λοιποί φίλοι τής πεο,οχης
νάρδου. έβάπτισεν είς Ροκάμπτον παθεί αν, ώστε δχι μόνον νά μή
πόν νά διευκρινίσωμεν προς όσα έμπιστεύονται τάς δημοσιογραΓΑΜΟΙ
Αύστραλίας, τό κοριτσάκι τού κ. υστέρηση, έπι τών ήμερων του
κοινοτικά συμβούλια έχουν πα- Φ'.κάς άνάγκας των, εις τ5 δι'Ιωάννου Ζ^ρθοΟ όναμάσασα αύτό ή Κυθηραϊκή 'Αδελφότης
εις
ρεξηγήσει τον δραν, δτι δέν εί- αδοσιακό δαιμόνιο τού Βαλέ—Πα ver/1 ώτ ης Γ. Φατσέα ς. ε- Κασσανοραν. Πρός τούς ευτυχείς
ναι παραγωγικός μόνον ό δρό- ριου. Και ίσως δέν βγητίν^υν πιπλοποιός, έκ τού χωρίου Φα- γονείς καί τήν άνάδοχον εύχόμεθα έργον πατριωτικόν, άλλο κοι
μος πού προορίζεται νά άπαλ- ζημιωμένοι.
'Αλλά ό άτυχτίς τσάοικα, 'Ελευθερία Χρονοπούλου, νά τούς ζήση.
νά προαγάγη αύτήιν ετι πλέον,
έτέλεσαν
ΦΑΝΗ Θ. ΚΑΣΤΡΙ ΣΟΥ είς έκπλήρωσιν τού υψηλού προ
λάξη τόν γάιδαρο άπό τό κου- διά νά δράση έπρεπε νά κινηθή υπάλληλος τού OTE,
τούς
γάμους
των
είς
'Αθήνας,
— Ή κυρία Μαρία Εύστρ. Νοβάλημα της έληάς, άλλά καί ε- πέραν τού χωρίου και αύτό εταρα. έκ Φριλιγκιανίκων, έβάπτι- ορισμού της. Με αΰτάς τάς έλκείνος ττού προορίζεται διά την μειωνε την άπόδοσιν. Τώρα μέ βίρμά συγχαρητήρια.
σεν
είς Καστρισιάνικα τό κοριτσά- πίδας χαιρετίζομ-εν την νέον
Δ.
Κ.
κυκλοφορίαν τού κοινού έντός τήν άπόκτησιν τθύ τηλεφώνοι·,
—Κωνσταντίνος Άθ. ¡ Ιαυλά- κι του κ. Παναγιώτου Τσιτσίλια,
Άδελφότητος
τών χωρίων. Κα! περισσότερον όλα τά νέα τού χωριού θά στέλ- κης. Παναγιωτίτσα Γλυτσού, έτέ- όνομασασα αύτό Χρυσήν. Προς Διοίκησιν τής
μάλιστα ό δεύτερος διότι κάνει λωνται νυχθημερόν είς τά τέσ- λεσαν τούς γάμους των εις Δό- τους ευτυχείς γονείς καί τήν άνά- και εύχόμεθα προς αύτήν πάδοχον εύχόμεθα νά τούς ζήση.
την καθημερινήν διαδίωσιν πλέ- σαρα σημεία τού κόσμου, καί κάνα. Θερμά συγχαρητήρια
σαν έπιτυχίαν είς τό βαρυ ΕρΝ. ΓΑΥΤΣΟΣ
καί μέχρις ήΑΘ. Θ. ΚΑΣΤΡΙ ΣΟΣ γον τό όποιον άνέλαβεν.
ον άνετο καί δίδει τόν τόνον τού ίσως έρχονται
Καί συνεχίζω μέ τόν "Αντζο
—'Εμμανουήλ
Γλυτσός,
Ποτίμών. Μακάρι.
Ή δεσποινίς Άδαμαντία Κοπολιτισμού τών χωρίων.
λο. Μιά μέρα ό "Αντζολος εΤδε
τσα Γκουβούση έτέλεσαν τούς γά- μηνού
υπάλληλος
τού
Ε.
Ε.
Σ.
νά
πλησιάζη είς τήν καμάρα
μους των είς Δόκανα. Θερμά συγέβάπτισεν είς Πειραιά τό άγοχαρητήρια.
πού ήταν τό κουρεΐον, φορτωμέ
καί της
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ν. Β. Γ. ράκι τού κ. Νάρτον
νον με ένα πελώριο φόρτωμα
—'Ιωάννης Θ. Αναστασόπου- κυρίας του Βασιλικής, τό γένος
ξύλων είς τήν πλάτη του, τό
λος. Ελένη Κανηρά. έτέλεσαν ' I ορδάνου Λαζοπούλου, όνομαΉ έκλεκτη κυρία Μάντη Νικο- Γιάννη Καραβουσάνο ή Ζουλωτους γάμους των είς Πειραιά. Πα- σασα αύτό Ίορδάνην καί θω- λάου Μαυραυ. τό γένος Δημητρίου
ράνυμφος παρέστη ό κ. Παντελής
Χαστά έκ Καψαλίου. ετεκεν θήλυ τά άπό τό Μανιτοχώρι, γίγανΘ. Κασιμάτης. Θερμά συγχαρη- μάν.
είς Νέαν Γουϊνέαν. Μετέχοντες ό- τα το άνάστημα, άγαθώτατσν
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τήρια.
, Προς τους εύτυχείς γονείς καί λοψύχως τής χαράς τής άγαπιν τύπον, άλλά υστερούντα όλίγον
Είς τ ό τελείως άνοκαινιο^έν και πλουτισθέν κατάστηΝ.Γ.Κ. τήν άνάδοχον, εύχόμεθα νά τούς τής μας οικογενείας Νίκου και διανοητικώς. Τά ξυλα τά έπή— Παναγιώτης
Κολοτοΰρος. ζήση.
Μάντης Μαύρου, εύχομεθα νά τους Υαινε είς τό σπίτι τού Καλούμά μας, οί συμπατριώται θά είίρουν είς πλουσίαν συλλο"Ολγα Πέτρου Καλλιγέρου. έτέΝ Ι Κ Ο Σ Γ Λ Υ Τ Σ Ο Σ ζήση ό πρώτος των βλαστός, ό τση, είς τά κτήματα τού όποιλεσαν τούς γάμους των είς 'Αθήγήν, άρίστην ποιότητα και τιμάς άσυνοκγωνίστους, <5λο
όποιος τόσον λαμπρά συμπληρώ- ου ήτό κολλήγος. Ό "Αντζολος
νας. Θερμά συγχαρητήρια.
νει καί θερμαίνει
τήν ε^τυχίαν
τ ο είδη ήτοι:
I. Κ.
των. ή όττοία ευτυχία του έκλε- τολμηρός όπως ήτο καί ,μέ την
ΑΦΊΞΕΙΣ
χωρίς
—Βασίλειος
Σταματόπουλος,
ΠΟΡΣΕΛΑΝΑΣ — Κ Ρ Υ Σ Τ Α Λ Λ Α — ΠΟΛΥΕΛΑΙΟΥΣ
κτοΰ ζεύγους, εϊχεν άρχίσει είς παιδικήν άφέλειάν του
Kcrríva Γ. Γκουβούση έτέλεσαν „ Αφικρντο έκ τού έξωτεοικού, τό γραφικό Καψάλι άπό τά παι- καν νά σκεφθή τας συνεπείας
ΠΟΛΥΦΩΤΑ — ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ — ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ
τούς γάμους των είς Σύδνεϋ Αύ- είτε
πού μπορούσε νά ¿χη ή πράξις
προς έπίσκεφίν της πατρί- δικά των χρονιά.
στραλίας. Θερμά συγχαρητήρια. δος. είτε
ΕΜΑΠΕ — ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΚΕΥΗ
πρός μόνιμον πλέον παΤΟΥΑΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ του άναΰψε έν σπίρτο καί τό
Ν. Γ. ραμονην είς
αύτήν
όί
έξής
άγαιτήΠΑΝΤΟΣ Ε ί Δ Ο Υ Σ Ο Ι Κ Ι Α Κ Α ΣΚΕΥΗ — ΚΟΥΡΤΙΝΟέρριξε ίττάνω εις τό δέμα τών
—Βασίλειος
Γ. Γκουθούσης,
Τον άγαπητόν μου φίλον κ. ξύλων, τό όποιον σιγά, σιγά
Μπέντη Νόρτη έτέλεσαν τούς γά- τοι μας συμπατριώται:
ΞΥΛΑ Κ.Λ.Π. Κ.Λ.Π.
μους των είς Σύδνεϋ Αύστραλίας. / Παναγιώτης Λαζαρέτος προερ- 'Ιωάννην Π. Μαρσέλλον, βαθύφω- άναψε, καί έως δτου περάση
Παράνυμφος παρέστη ά κ. 'Ιωάν- χομενος άπό τήν πόλιν Ντάμπο νον. θερμότατα συγχαίρω διά τους ό Ζουλωτάς την καμάρα εΐχε
νης Β. Γλυτσός. Θερμά συγχαρη- τής Αύστραλίας καί κατευθυνόμε- γάμους του μετά τής χαριτωμέ- μεταβληθή
είς πυροτέχνημα.
νος είς Βιαράδικα πρός μόνιμον νης δεσποινίδος Ίφιγενείας Κοοτήρια
τέση έξ "Ανδρου. Έπί τούτοις εύ- Ευτυχώς οί παρακολουθούντες
Ν. Γ. παραμονήν.
'Ιωάννης Τσαούσης, προερχόμε- χομαι, είς τό άρμονικόν ζεύγος τό θέαμα σιφούνοι έσπευσ,αν νά
—- 'Εμμανουήλ Κυνηγαλάκης,
τον ειδοποιήσουν έγκαίρως νά
Άντωνία Κουνελάκη έτέλεσαν τους νος έκ Σύδνεϋ τής Αύστραλίας ιόν βίον μακρόν καί ευτυχή.
όμοίως είς
γάμους των είς Πειραιά. Θερμά καί κατευθυνόμενος
ΛΑΖΑΡΟΣ Α. ΒΑΤΙ ΚΙΩΤΗΣ το ρίξη κάτω, ένώ αύτός ήρσυγχαρητήρια.
Ν. Β. Βιαράδικα, πρός μόνιμον διαμο-—'Αντώνιος Γ. Τζάννες, λογι- νην.
Παναγιώτης Θ. Στρατηγός συστής Ε. Ν., Σοφία Μπίνου. έτέλεσαν τούς γάμους των είς "&- νοδευομενος καί άιτό τήν σεβαστήν
του μητέρα, προερχόμενος άπό τήν
δεσσαν. Θερμά συγχαρητήρια.
Ν. ΓΑΥΤΣΟΣ πόλιν Σκόν της Αύστραλίας και
"Ολα τά ειδη υποδημάτων. Γυναικείων, 'Ανδρικών κοι
κατευθυνόμενος, εί ς Μυλοπόταμον.
Παιδικών είς πλουσίαν συλλογήν. Εκτέλεσες παντός εΤΕμμανουήλ
Δημ. Άρώνης,
Ζαχαρίας Μένεγας, προερχόμεδους παραγγελίας, "Ολο τά ε'ίδη ΰποδηματοττοιΐας.
καθηγητής τού Πανεπιστημίου νος έκ Σύδνέϋ τής Αύστραλίας καί
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑ'ΓΚΗ ΤΕΧΝΗ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
Τά εϊδη μας εΐναι άσυναγώνιστα είς ποιότητα.
κατευθυνόμενος
είς Ποταμόν. Τό
Σύδνεϋ — "Αννα Θεοδώρου Παταξίδι
Τιμαί εύθηναί.—Έπισκεφθήτε μας προς τό συμφέρον σας
# τού κ. Μένεγα. ό όποίος
Τό κατάστημα πού τιμο τό Κυθηραϊκόν δνομα.
σχάλη έκ Γούλογκογκ, έτέλεσαν συνοδεύεται ύπό τής μητρός του,
τούς γάμους των
είς Σύδνεϋ γίνεται χάριν άναψυχής καί περιΕΑΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 3α — 5 — Τηλ. 21-503
Αύστραλίας. Τό μυστήριον της ηγήσεως.
ΑΘΗΝΑΙ
Γεώργιρς, Γκούβερης. προερχόστέψεως, έγένετο μετά πόσης
έπισημάτητος. Τούς δακτυλίους μενος έκ Σύδνεϋ τής Αύστραλίας
^κατευθυνόμενος είς Νεάπολιν
καί νυμφικούς στεφάνους άντήλ- καί
Βοιών δπου κατάγεται καί είς 'Αλαξεν ό κ. Θεόδωρος Νοταράς. ρωνιάόικα Κυθήρων οπόθεν κατάΣυνοδοί της ώραίας νύμφης πα- γεται ή άξιότιμος σύζυγος του τό
Πωλείται μεγάλη ακίνητος περιουσία μέ έκατοντάδες
ρέστησαν αί χαριτωμένοι δε- γένος Κρητικού. Το ταξίδι τού κ.
έλαιοδένδρων, μεγάλην και είς άρίστην κατάστασιν ευρισποινίδες
Ειρήνη καί Μαρίνα Γκούβερη γίνεται χάριν αναψυχής
σκομένη ν οίχ ία ν., μέ άφθονο νερό, πολλά οπωροφόρα δένθ . Πασχάλη, Ανθοκόμος δέ ή μι καί περιηγήσεως.
κρούλα Άντωνία Πασχάλη άπαδρα, υπήνεμος και κειμένη είς κεντρικώτοττον ση μείον της
σαι άδελφαί τής νύμφης.
περιφερείας Καντολιανίκων.
ΣΚΟΥΦΑ 7 - ΤΗΛ. 613.423 - ΚΟΛΩΝΑΚΙ
Πρός τούς ευτυχείς νεονύμΟί ενδιαφερόμενοι νά άπευθύνωνται είς τόν κ. ΊωάνΦους έκφράζομεν όλόθερμα συγΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ Σ
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 178 - ΤΗΛ. 876.414 - ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ
χαρητήριο.
νην Π. Τρσβασάρον είς Κοντολιάνικα Κύθηρα.
Νικήτα 17, Πειραιευς
Οί θείοι των
ΣΑΡΑΦΕΙΜ
Τηλέφ. 471.092
καί ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΑΣΧΑΑΗ

Ή κοινότης Κοντολιοτνίκων,
χάρις είς τόν
δραστήριον καί
προοδευτικόν
έπιχειρηματ ί σν
της κ. Νΐκον Γ. Φατσέαν, είναι
μιά άπό τίς τρεις κοινότητες
της νήσου, ή οποία διαθέτει ήλεκτρικόν φώς. Και μάλιστα τό
ρεύμα τής ηλεκτρικής επιχειρήσεως τού κ. Φατσέα, χάρις εις
τά άριστα μηχανήματα τά όποία διαθέτει, είναι τελειότατον
καί έφάμιλλον μέ νό ρεύμα τών

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ Α Υ Σ Γ Ρ Α Λ Ι Α Ν

ΜΕΤΑΖΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥθΗΡΑΊ'ΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

ΚΥΘΗΡΑ' ΓΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. ΚΟΥΕΑΑΗΣ

T a k i ó i a - M e c a v a ó ε ε ύ β ε ις

ΙΟΝΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΑΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΚΕΥΩΝ

ΖΑΧ. Π. ΜΕΓΑΛΟΟIΚΟΝΟΜΟΥ

ΦΑΩ PIA
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

ΑΛΕΞ. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ
Π Ρ Α ΚΤΟ Ρ ΕI ON

ΤΑΞΙΔΙΩΝ

ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΗΣ
Π Α Ν . Ε Μ. Κ Α Α Α Ι Γ Ε Ρ Ο Σ
ΛΕΙΒΑΔΙ ΚΥΘΗΡΩΝ

«ΟΙΚΟΣ

ΚΑΠΝΙΣΤΟΥ-

Ιί2ΑΝ. Π. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

ΠΩΑΗΣΙΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΘΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ

Δ. ΖΕΡΔΕΣ & ΥΙΟΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65 - ΤΗΛ. 28.791
Τό μοναδικό Κυθηραϊκό Πρακτορεΐον που σάς εξυπηρετεί στα ταξίδια σας, καί σέ
ιτεριΐΓτωσιν. 'Υποστηρίζετε το δλοι οί Κυθηοιοι. Οί του έξωτερικοΟ δταν πρόκειται νά τ<3ί*
ξιδεύσητε γράψατε μας νά έξασφαλίσωμεν θέσεις σέ ΠΑΟΙΑ — ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ — ΣΙΔΗΡ Ο Δ Ρ Ο Μ Ο Υ Σ , δι' όλον τόν κόσμσν.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ
•Από 4—25 'Απριλίου 1960 ΜΕ ΠΟΑΥΤΕΑΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΟΥΛΜΑΝ. Τιμή εισιτηρίου δραχμαί 2.000. Έ^ασφάλισις ίίπνου κλπ.
Γραψατε έγκαίρως να σος κροτήσωμε θέσεις.
'ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛ'

ΚΥΘΗΡΑΤΚΗ ΔΡΆΣΙΣ»

Π. Θ.

«ΚΥΘΗΡΑ*ΓΚΗ

Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

ΔΡΑΣIΣ»

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΙΔΙΜΣ

ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΤΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΤΙΜΗ ΦΥΑΑΟΥ ΔΡΑΧ. 1.50
ΡΡΟΙ ΕΤΗΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜ. Άτηλσϊ ιααί σοστημόνο: έτπ'•Εα<οτιτρ:ι:<οΟ
δρχ. 60 στιςίλαι δεοιν νά άτηευθύνωνται:
Ά.μ)3ρ;Κής

^τραλίαις-'Αίφρ^ής

$

£

8

ΙΩΑιΝΝΒΝ

Σ.

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ

ΚΑΣΙ ΜΑΤΗΝ

Δβξαιμανης 17, Π. φάληρον

Αί άττόψπς μας
T A Κ Ο Ι Ν Ο Τ 1 Κ Κ Ε Ρ Γ Α

Είς,τήν ώραίαν πόλιν τής Αυ- ους. "Οτι έργάζονται
ήνωμένοι
στραλίας «Έτσούκα» είς την ο- και πειθαρχημένοι μέ κοινόν οκοποίαν έδοασκν έπί σειράν δεκαετη- πόν την πρόοδον και τήν άνάδειρίδων ό έκ Ποταμού διακεκριμένος fiv των. 'Εάν είργάίοντο χωριστά
συμπατριώτης κ. Σταύρος Χλα- έκαστος διά τόν έαυτόν του. δέν
μπέας ύφώσας, δσον όλίγαι. τό fco είχον τόσον λαμπρά Αποτελέέλληνικόν δνομα, έγκατεστάθησαν σματα. Ή έργατικότης και όμόάπό τίνων έτών τέσσαρα έκλεκτά νο ι α αύτη έθριάμβευσε. Άπό τριτέκνα του χωρίου Καστρισιάνικα. ετίας έχουν μαζί των και έναν έκ01 άδελφοί
Τάσος,
'Ιωάννης, λεκτον συνεργάτην. Τόν ΦιλοποόΘεόδωρος και Δημήτριος
Κων- οδον νέον κ. Παναγιώτην Έμμ.
σταντίνου Καστρίσος. οί όποιοι Κσντολέσντα. άπό τό χωρίον Βιαέξειλίχβησαν είς σημαντικούς πα- οαοικα. ό όποιος έργάίεται είς
ράγοντας έμπορικούς και κοινω- τάς έπιχειρήσεις τών άδελφών
νικούς και κατέχουν έξαίρετον θέ- Καστρίσου. Είς τήν πόλιν διαμέσιν είς την κοινωνίαν της δλης νει έττίστκ κατά τό πλείστον και
περιοχής. Εΐναι ο1 άδελφοί Κατ ό κ. Σταύρος Χλαμπέας μετά τής
στρίσοι ίδιοκτήται μεγαλοπρε- άςιοτίμου οικογενείας του. διατηπούς καταστήματος μικτών έργα- ρων χάριν άναφυχής ένα λαμπρόσιών ώα και δευτέρου μεγάλου κα- τστον χρυσοχοεΐον και κατάστημα
ταστήματος πωλήσεως λαχανικών •πωλήσεως ειδών πολυτελείας. "Εκαι φρούτων και άποσχολούν είς το;ι ή πόλις Έτσούκα, ή όποία
τας επιχειρήσεις των πολυάρι- κεΤται εις τήν έπικράτειαν τής
θμον προσωπικόν. Ή τόσον ταχεία πολιτείας
«Βικτώρια» έχει τήν
άνοδος^ των άδελφών Καστρίσου, Κυθηραϊκήν της παραικίαν, μέ οή οποία οφείλεται είς τήν έργα- λίγα μεν άλλά έκλεκτά πρόσωπα,
τικοτητα, τήν έντιμότητα και τάς τήν όποίαν παροικίαν. δταν καέπ 15ι ε ι ρηματικός των Ικανότητας, νείς άπαξ έπισκεφθή. δέν τήν ληάντ ανακλά τιμήν διά τό Κυθηοα- σμονεί πλέον. Τήν ή μέραν τών'Χοιϊκόν δνομα. 'Αλλά ή πρόοδος των στρυγέννων^ οί φιλοπρόοδοι άδελέχει και άλλην αίτίαν, λίαν τιμη- φοί Καστρίσοι ώργάνωσαν ειδιτικήν διά τους δραστήριους νέ- κή ν τελετή ν είς την εύρύχωρον αί-

θουσαν τοΰ καταστήματος των,
προς τιμήν τοΰ υπαλληλικού των
προσωπικού, είς τό όποΐον διένειμον ώραιότατα έπί και ρα δώρα.
Ταυτην έτίμησαν διά τής παρουσίας των και πολλά έξέχοντα μέλη% τής Αυστραλιανής κοινωνίας
και τών τοπικών άρχών. Κατά τήν
έν λόγω έορτήν ελήφθη και ή άνωτέρω φωτογραφία, είς τήν όποίαν
Φαίνεται μικρόν μέρος τής έπισήυου τραπέζης.^ Πρώτος δε£ιά,
καθήμενος, διακρίνεται ό κ. Τάσος
Κ. Καστρίσος και έν συνεχεία ό
διευθυντής τής έφημερίδος τής
πόλεως ό άστυνομικός διοικητής
τής περιοχής και άλλοι. 'Ομοίως
διακρίνονται είς τήν φωτογραφίαν οί κ.κ. Θεόδωρος Καστρίσος,
Ιωάννης Καστρίσος. Δημήτριος
Καστρίσος, Παναγιώτης Κοντολέ
ων έν μέσω τού προσωπικού τοΰ
καταστήματος.

ΜΙΧΑΗΛ Σ. ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΙ

ΤΕΧΝΙ ΚΟΝ ΓΡΑΦΕ Ι Ο Ν
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ

"Επειτα άπό έτησίαν παραμονήν είς τήν ποττρίδα, άνεχώρησεν έπ ανερχόμενος
είς τήν
Αΰστραλί<χν ό έκλεκτός συμπατριώτης
κ. Μιχαήλ
Σπύρου
Καλλίγειρος συνοδευόμενος και
άπό τήν άξιότΐιμον κυρίαν του
Γκλόριαν, τό γένος Παναγιώτου
Καλλιγερου. Κ<χτά τήν όιάρκειαν τής έδώ παραμονής του ό κ.
Καλλίγερος έητεσκέφθη όλα τά
χωρία του νησιού, τά ιερά προσκυνήματα τά διάφορα άξιοθέατα και κυρίως δλους τους- κυνηγοτόπους, πού μικρό παιδί,
πριν φύγη γιά τήν ξενητειά είχε πατήσει σπιθαμήν
πρός
σπιθαμφ. 'Ομοίως ό κ. Καλλίγερος έπεσκέφθη πολλά μέρη
τής 'Ελλάδος. Τήν Τήνον χάριν προσκυνήματος, τήν Ρόδον,
τήν Θεσσαλονίκην και άλλα διά
νά δοθή ή εύκαιρία είς τήν άξιότιμσν κυρίαν του, πού έγεννήθη είς τήν Αύστράλί<χν νά γνωρίση τήν πατρίδα μας είς τήν
όποίαν διά πρωτην φορόα> ήρχετο.
Είς Κύθηρα τό έκλεκτόν ζεύγος διέμεινεν περισσότερον είς
Κοντολιάνικα μαζί μέ τήν οίκογένειεχν τού άδελ*κ>ύ του κ. 'Εμμανουήλ Καλλιγερου, διευθυντού τού Σχολείου
Καρβουνάδων — Κοντολιανίκων.
Είς τήν ποττρίδα ό κύριος
και ή κυρία Καλλιγερου μέ τήν
άνοικτή καρδιά, τήν περισσή εύ
γένεια και την άνειδίκευτη καλωσύνη των, έξετιμήθησαν δσον
έλάχιοτοι, άπό δλους τούς συμποττριώτας και ή παρουσία των
έγένετο παντού δεκτή μέ ειλικρινή αίσθήιματα χαράς κα
πρ<χγματικής άγάπης.
^ Μόνο στους
κυνηγότοπου:
δέν ήτο τόσον
ευπρόσδεκτος
ό
άγαπητός
Μιχάλης, διότι παρά τά είκοσι χρόνια τη.
άποδττμίας του τίποτε δεν έχασε άπό τήν τέχνην τού τουφέκι ού, άφού και ή πρώτη τρουλίδα πού έσκοτώθη έφέτος στο
νησί, επεσε άπό τα σκάγια του.
Εύγενικοί, γλεντζέδες, καλόκαρδοι ό κύριος και ή κυρία
Καλλιγερου. 'Εκλεκτοί μέ τούς
έκλεκτούς. "Οσιοι μέ τούς 'Οσίους, μάς έφυγαν τόσον μακρυά άφου πρώτα κατέκτησαν
τάς καρδίας μας.
Καλό τους ταξίδι και καλή
επιστροφή.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΑΛΕΚΟΣ Κ0ΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΕΝ, ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΥΣ ΔΕ

Ποός^ τους ανωτέρω συμπατριώτας^ και εκλεκτούς μας φίλους,οί
όποιοι, συν τοις άλλοις, πάντοτε
σκέπτονται και, νοσταλγούν τήν
πατρίδα, έκφράίομεν θερμότοβτα
συγχαρητήρια διά τάς προόδους
των και τους εύχόμεθα πάντοτε
όαόνοιαν. άγάπην και πρόοδον.

ANAKDIΝΩΣΙΣ...

τά τελευταία, εχσμεν νά διευκρινίσωμεν τά
έξης: Τό διά
τού τύπου εύχαριστήριον ή τό
ψήφισμα, είναι μία έκδήλωσις
άβροφροσύνης. 'Εάν συναντηθητε μέ πρόσωπον είς τό όποΐον άναγνωρίζετε κάποιοον írnroχρέωσιν και τοΰ
προσφέρετε
( τ ί άλλο) καφέ, θά είπητε υστέρα είς τόν καφεπώλην νά ζημιωθή αυτός τήν άξίαν της
προσφοράς σας; 'Ασφαλώς δχι.
"Αμα δέν θέλετε νά πληρώσετε
θά άποφύγετε τό κέρασμα. Τό
'ίδιο νά κάνετε και προκειμένου
δια τά ψηφίσμοΕτα, ευχαριστήρια, συλλυπητήρια και λοιπά
παρεμφερή δημοσιεύματα. Διότι γνωστόν είναι δτι και ή έφημερις διά νά ύπάρχη και νά έξυπηρέτη τόν τόπον άπαιτούνται μεγάλαι δαπάνα ι. Ταύτα
δια τούς ολίγους
άγοπτητούς
φίλους οί όποιοι θέλουν νά τά
άγνοουν.
'

ΔΙΟΝ. Μ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
ΜΑΝΘ. Δ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Πιραιεύς: Μπουμπουλίνας 18γ
Τηλ. 41-207
'Αθήναι:
Χαριλάου
Τρικούπη 17, Τηλ. 611-992

S .°. S

Ή Κυθηραϊκη Αέσχη είναι ή
καλυτέρα προβολή τών Κυθηρίων, είναι τό στήριγμα και τό
στόλισμα τού κάθε Τσιριγώτη.
Ή θέσις της δμως είναι προβληματική. Γιά νά σται9ή χρειάζεται
τήν ύποαπηριξιν και
συμπαράστασι/ν δλων τών Κυθηρίων. Έγγραφήτε συνδρομηταί και υποστηρίξετε τήν Λέσχη σας._
Τον μήνα Φεβρουάριον ενεγράφησαν έν δλω άτομα 24 και
είσεπράχθησαν δραχ.
1640
Προβλεπόμενον κέρδος
μπουφέ
300
Σύνολον δροοχμαί
"Εξοδα:
'Ενοίκιον δραχ
Καθαρισμός
.......
Φώς . .
Κοινόχρηστα
Τηλέφωνον .
Σύνολον
"Εσοδα
Ύπολοιπον

παθητικού

'Υπεύθυνοι συμφώνως τώ Νόμ<ρ:
ΙΩΑΝιΝΗΣ Σ. ΚΑΣ ΙΐΜΑΤΗΣ, *Δεξοιμ3νης 17, Π. φάληιρον. Υπεύθυνος τυπογρ.: Άναστ. Χατζηδοκριλιείου, Τοταιοόλων 27 Ν. Σμύρνη.

ΚΑΙ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ
Διπλωματούχων Ε. Μ. Πολυτεχνείου
ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 36 (Πάροδος Ακαδημίας)
Τηλέφ. 617-245 — ΑΘΗΝΑΙ
ΜΕΛΕΤΑΙ — ΕΠΙΒΑΕΨΕΙ Σ — ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ Σ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΩΣ ΚΑΙ Ε Κ Δ Ο Σ Ι Σ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΤΕΧΝΙ ΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ

M A N Ο Υ Σ Ο Υ Κ. Π Ε Τ Ρ Ο Χ Ε I Λ 0 Υ
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ

19 - ΑΘΗΝΑΙ,

Έζοχώτατον
κύριον Γεώργιρν
Διονυσίου Καλουτσην, Πρεσ&ευτήν, είς Σουδάν. Θερμότατα σάς
ευχαριστούμιεν διά τήν γενναιόφρονα συνδρομήν σας και τά ευγενέστατα λόγια σας, Ή έπιείκεια μέ τήν όποίαν κρίνετε τό
ταπεινό ν μας
έργον βαθύτατα
μάς συγκινεί.
—^Κύριον Ξενοφώντα Μαρέντην
είς Ρεντμπάγκ Αυστραλίας. 'Επιστολή και συνδρομή σας έληΦθη
σαν. Σάς εύχαοιστούμεν θερμώς.
—Κυρίους κ. Βρεττόν. Νοτα,
ράν, Σταμάτην Κυνηγαλάκην. 'Αδελφούς Κατσανέβα και Βρεττόν
Γλυτσόν, άπαντας είς Μπιλοέλα
Αυστραλίας. Συνδρομαί σας έλήφθησαν μέσω του άντ.ι προσώπου
και παιδικού μας φίλου κ. Παναγιώτου Βενέρη. Σάς εύχαριστούιιεν θερμότατα.
' —Κον Χαράλαμπου Τσιριγώτην
Καληράχη Θάσου. Συνδρομή σας
έλήφθη. Εύχαριστοΰμεν θερμότατα.
—Κον Παναγιώτην Μαυρομμάτην, είς Βανκούβερ Καναδά. 'Επιστολή και συνδρρμή σας έλήφθτν
σαν, Εύχαριστοΰμεν θερμότατα.
Κον ΑΝΤΩΝΙΟΝ Θ. ΒΕΝΕΡΗΝ
είς "Ιφουϊτς Αύστραλίας. Θερμότατα σάς εύχαριστοΰμεν διά τήν
Φίλικήν έπιστολήν μέ τάς καλάς
εύχάς και τάς κολακευτικός έκΦράσεις σας. Μέ τήν δύναμιν τού
Θεού έλπίζομεν είς νέαν συνάντησιν και αύτού είς τήν ώραίαν και
φιλόξενο ν Αύστραλίαν και έδώ είς
τήν άγαπημένην πατρίδα. Έπί
ταΐς έορταϊς σάς στέλλομεν τάς
θερμοτέρας εύχάς μας.
Κον ΗΑΙΑΝ . ΜΑΓΟΥΑΑΝ. είς
Γιώγκστάουν 'Αμερικής. Θερμότατα σάς εύχαριστοΰμεν διά τάς
καλάς σας εύχάς και τήν γενναιόφρονα συνδρομήν σας. Εύχόμεθα
νά σάς ΐδωμεν γρήγορα είς τήν
πατρίδα τήν όποίαν τόσον τιμάτε και άγαπάτε.
Κον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Π. ΣΤΡΑΤΗΓΏΝ είς Νέαν Ύόρκην 'Αμερικής. Εύχετήριος έπιστολή και
συνδρομή έλήΦθησαν. Σάς εύχαριστοΰμεν θερμώς και σάς εύχόμεθα
πάσην ευημερία ν.
Κον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙÑON ΜΠΑΒΕΑΝ είς Σύδνεϋ Αύστραλίας. Συνδρομή, σας έλήΦθη μέσω τοΟ άντιπροσώπου μας κ. 'Ανδρέα Ν. Σιτέκολου. Εύχαριστοΰμεν θερμώς.
Κρν ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ Ε. ΝΟΤΑΡΑΝ, 'Αγροτική Τράπεζα Κρρίνθου. Συνδρομαί σας έλήΦθησαν.
Εύχαριστοΰμεν θερμότατα.
Κον ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΝ.
είς Τεμόρα Αύστραλίας. Έπιστολή και συνδρρμή σας έλήφθησαν.
Εύχαριστοΰμεν θερμότατα.

Κατά το δεύτερον έξάμηνον
τοΰ παρελθόντος
έτους, ό έκ
Μητάτων έγκριτος συμπατριώτης, κ. 'Ιωάννης Ψάλτης, συνοδευόμενος και άπό την άξιότιμον κυρίαν του Εύριδίκην και
την άνεφιάν του κυρίαν Σταματίναν Νοταρά, άνεχώρησεν άπό
την πόλιν Παραμάττα δπου είναι εγκατεστημένος, είς μακράν
περιοδείαν άνά τάς πόλεις και
χωρία της Αυστραλίας, τό μεν
χάριν αναψυχής, τό δέ ίνα συνάντηση τους πολυάριθμους συγ
γενείς, χωριανούς και φίλους
του, τους έγκατεστημένους είς
τα διάφορα μέρη της Αυστραλίας, πολλούς των οποίων είχε
χρόνια νά συνάντηση.
Ή περιοδεία ήρχισεν άπό την
μεγαλούπολιν τοΰ Σύδνεϋ και
διά της παραλιακής όδού έφθασεν μέχρι της πόλεως Ροκάμπτον της Κουηνσλάνδης μέ πολλάς διακοπάς και σταθμούς είς
τάς ένδιαμέσους πόλεις. Αί κυριώτεραι διακοπαί έγένοντο είς
τάς πόλεις Κόφφς Χάμπα, Γ'κρά
φτον, Λίσμορ, Κασίνο, Μπάϋιρον Μπέϋ, Μαλλαμπίμπυ, Μαγούλαμπα, Κουλαγκάττα Σάθττορτ, Σέλφις Παραντάϊς, Μπρίσ
μπαν, "Ιψουϊτς, Νέμπο, Γκύμπι,
Μαίρμπαρα,
Μπάντεμπερ γ κ,
Γκλάδστων και Ροκάμπτον, δπου ήτο και τό τέλος της διαδρομής. Έκεΐθεν ή παρέα Ψάλτη έπέστρεψεν είς τήν βάσιν
της, διά τής εσωτερικής γραμμής, έπισκεφθεΤσα διάφορα άλλα χωριά και πόλεις. Ή περιοδεία διήρκεσε περί τους τέσσα
ρας μήνας και έκάλυψεν άπόστασιν διαδρομής τεσσάρων κι'
ήμίσεος χιλιάδων
μιλίων. Είς
τάς διαμέσους πόλεις ό κ. Ψάλτης μετά της συνοδείας του παρέμεινεν έττ' άρκετόν, επισκεπτόμενοι τους συγγενείς
και
τους φίλους των και περιηγούμενοι όλα τά άξιοθέατα
έκάστης περιοχής. Παντού οι συμπατριώται ύπεδέχθησαν τήν οίκογένειαν Ψάλτη μέ χαράν και
άγαλλίασιν και περιέβόλον αυτήν μέ έγκαιρδίους περιποιήσεις,
δυσχεραίνοντες τήν άναχώρησίν
της.
Έπανελθών είς τήν βάσιν του
ό φίλτοττός μας κ. 'Ιωάννης Ψάλ
της, μέ καταφανή συγκίνησιν άπό τήν φιλοξενίαν και τάς περιποιήσεις που έγένοντο προς
αυτόν και τήν συνοδείαν του,
μάς παρακαλεί διά θερμής έπιστολής του, δπως μέσω των στη
λών της «Κυθηραϊκής Δράσεως»
έκφράσωμεν τάς άπειρους ευχαριστίας των προς δλους τους
συμπατριώτας και φίλους τους
όποιους έπεσκέφθη κατά τήν άινωτέρω περιοδείαν. «"Ολοι μάς
έτίμησαν, γράφει ό κ. Ψάλτης.

ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

'Αγαπητέ κύριε Κασιμάτη,
.Προ τριών περίπου έτών, καθώς γνωρίζετε ό κ. Παναγιώτης
Κασιμάτης περιώδευσε τήν Αύστραλίαν καθώς και τάς Ήνωμένας Πολιτείας της 'Αμερικής
ώς άντιπρόσωπος κάποιας έται
ρείας και έπουλούσε
μετοχάς
δήθεν δτι θά άγοράζανε παπόρι
γιά τήν συγκοινωνίαν Κυθήρων
—Πειραιώς.
Τά έπακόλουθα τά γνωρίζετε.
Μετά παρέλευσιν άνέγνωσα είς
τήν «Κυθηραϊκην Δράσιν» δτι
τά χρήματα τά όποία συνήθροισε είναι κατατεθειμένα είς τήν
Τρόπτεζαν και δτι θα έπι στραφούν είς τούς δικαιούχους άφού
ήδη έματαιώθη
ή άγορά τοΰ
πλοίου.
Έ γ ώ έχω άγοράσει 100 μετοχές και έχω πληρώσει
100
δολλάρια.
'Εκ τούτων θέλω νά δοθούν
50 δολ. είς την κοινότητα Κεραμουτού
διά την έκκλησίαν.
"Ετερα 30 δολ. είς τήν έπιτροπήν τού Σχολείου Κοντολιανίκων, 10 είς τήν «Κυθηραϊκην
Δράσιν» και 10 δολ. είς « Ά λ ή θειαν» τών Κυθήρων δπου τυγχάνω συνδρομητής.
Βεβάίως είναι και τόκοι 3 έτών τους όποιους θά δωρήσω είς
τόν κ. Π. Κασιμάτην.
Σάς παρακαλώ νά δημοσιεύσετε τήν παρούσαν μου μέ την
Σ ΥΜΒ ΟΑΑ ΙΟ ΓΡΑΦΕΙ ΟΝ
ϋιι&γραφπν μου.
Δ. Ε. Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Ν Ο Σ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ Β. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ
ΒΟΛΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65
ΓΙ ΟΥΤΙ ΚΑ Η Υ.
ΙιΖΕΛΟΥ 46
Τηλ. 28-552 — ΑΘΗΝΑΙ
ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ,
Φίλτατε κ. Καλοκαιρινέ,
Καθώς μάς άνεκοίνωσεν ό κ.
Παναγιώτης Ν. Κασιμάτης, τα
χρήματα περί ών ή έπιστολή
σας, είναι είς τήν διάθεσίν σας.
"Ίνα διατεθούν καθώς διατάσΠΑΤΗΣΙΩΝ 29 - ΤΗΛΕΦ. 521-156
σετε, πρέπει νά στείλετε
είς
πρόσωπον τής έκλογής σας τήν
Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ν ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑείς χείρας σας εύρισκομένην άΝΩΝ — Α Θ Ρ Ο Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν — ΠΟΑΑΑΠΑΑΣI Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν
πόδειξιν τών έκατό δολλαρίων,
ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓΡΑΦΩΝ
τό πρόσωπον τούτο νά έπιστρέ
ψη τήν άπόδειξιν είς τους έκδώΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Σ ΚΑΙ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙσαντας αυτήν, όποτε θά άναλά6η τό ποσόν τής καταβολής σας
ΣΜΕΝΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
και θά τό διάθεση συμφώνως μέ
τήν έπιθυμίαν σας.
ΚΑΑΛΙΤΕΧΝΙΚΑΙ ΠΟΛΥΓΡΑΦΗΜΕΝΑΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ — ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
και πολλήν άγάπην
Γ. Σ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ

Κ. ΜΟΣΧΟΣ—Ν. Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ

ΤΗΛ. 532.087

Καταστήματα εις τάς κεντρικωτέςας όδούς τών 'Αθηνών (πλησίον 'Ομονοίας). — Διαμερίσματα ύπερπολυτελή μέ δλας τάς συγχρόνους άνέσεις, Ισόγεια και είς όρόφους τών 5 — 4 — 3 — 2 και 1 δωματίων.
Γραφεία, Έπαγγελματικαί κατοικίαι κλπ.
"Ατταντα με τάς καλυτέρας τιμάς.

"Ολοι μάς ύπεδέχθησαν μέ άληθινην στοργήν και άγάπην.
"Ολοι^ μάς προσέφερον τάς
καλυτέρας περιποιήσεις των,
πράγμα πού θά τό ένθυμούμέθα και θά μάς συγκινή πάντοτε. Τούς έκφράζομε χίλιες ευχαριστίες».' I κανοποιοϋντες διά της
έν όψει δημοσιεύσεως την παοάκλησιν τοΟ έκλεκτοΟ μας φίλου κ. 'Ιωάννου Ψάλτη, τοΰ εύχόμεθα^ ύγείον κα! άκμήν, άλλά
και τού συνιστώμεν νά κάνη οίκονομίαν δυνάμεων. "Ισως άξιωθώμεν

νά τον έπισκεφθώμεν

και πάλιν ώστε νά συμπλήρωση τότε μαζί μας την περιοδείαν του είς όσας πόλεις παρέλειψεν τώρα και είδικώτερον προς
την πολιτείαν τής Βικτωρίας.
Μάλιστα τού ύποσχόμεθα άπό
τώρα ότι δεν θά τον αφήσουμε
νά κουρασθή. Τεσσερισήμισυ χιλιάδες μίλια είναι υπερβολική
διαδρομή. Προς χάριν του θά
άρκεσθωμεν είς τά μισά...
ΡΕΣΙΓΛΛ TOY I. ΜΑΡΣΕΑΑΟΥ
Τήν 17ην Μαρτίου δίδεται
είς τήν αΐθουσαν τού «Παρνασσού» είς 'Αθήνας τό ρεσιτάλ
του μεγάλου ιμας καλλιτέχνου
Ιωάννου Π. Μαρσέλλου. Ό κ.
Ίωάν^ Μαρσέλλος, έπί σειράν
ετών επίλεκτον
στέλεχος τής
Εθνικής Αυρικής
Σκηνής, εΐναι άπό τούς πλέον διακεκριμέ
νους 'Έλληνας βαθυφώνους και
εΐναι άξιοζήλευτοι αί έπιτυχίαι
τάς όποιας έχει σημειώσει είς
μελοδραματικά έργα τόσον είς
τήι/ 'Ελλάδα, δσον και είς άμερι
κανικά λυρικά θέατρα. Δεν υπάρχει αμφιβολία δτι ο! έν 'Αθήναις και Πειραιεΐ συμπατριώτα; θά σπεύσουν είς τό ρεσιτάλ δ;ά νά χειροκροτήσουν ακόμη μιαν Φοράν τόν έξαίρετον
Κυθήοιον καλλιτέχνην.

ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Παράπονα μάς γράφουν άπό
τό νησί διά τήν κατάσταχπν ή
όποία έπ ι κρατεί είς ττ>ν έσωτερ«κήν τηλεφωνικών έπικοινωνίαν. Και παραπονούνται, κυρίως, οί συμπατριώται διά τόν
περιωρισιμένον χρόνον λειτουργίας τών τηλεφώνων, ό όποιος
άκολουθεί, ώς μάς γράφουν, τό
σύνηθες ώράριΟν τών δημοσίων
γραφείων. Τά τηλέφωνα, δηλαδή, λειτουργούν μόνον άπό 8
π.μ. έως 1 μ.μ. και άπό 4 Εως
7 μ.μ. Πέραν της 7ης άττογευματινης και όλόκληρον την Κυριοοκην δέν υπάρχει τηλεφωνική
έπικοι νωνία. Δέον νά διευκρινησωμεν δτι οί παροπτσνούμενοι
δέν παραλείπουν
νά έξάρουν
είς τάς έπιστολάς των την προ
θυμίαν του έν Κυθήροις διευθυντού και τών υπάλληλων τοΰ
OTE, και δτι τά
παράπονα
στρέφονται δχι κατά τής ύπηρεσίας τής .νήσου άλλά κατά
τού συστήματος. Και ζητούν δλοι, άφ' ένός μέιν παράτασιν
τού χρόνου λειτουργίας τών τηλεφώνων καθ' δλον τό είκοσιτετράωρον, άφ* έτέρου δέ την
λειτουργίαν αύτών και τάς Κυριακάς και τάς λοιπάς έξαιρεσίρους ήμέρας. Δεν γνωρίζομεν
καττά πόσον εΤναι δυνατόν νά
Ικανοποιηθούν, έ§ όλοκλήρου τά
είίλογα ταύτα παράπονα τών
συμπατριωτών μας, καθ' δτι ή
λειτουργία
τών
τηλεφώνων
καθ' δλον τό εικοσιτετράωροι,
έκτος τών άλλων, θά έχρειάζετο και τριπλάσιοιν άριθμόν ύπαλλήλων. Ό δέ περιωρισμένος άριθμος συνδιαλέξεων, δέν
διικαιολογεΐ, νομίζσμεν, τοιαύτην άτταίτησιν. ΆσφοΛώς, 8μως, θά είναι δυνατή ή παράτασις της λειτουργίας των έπι
άρκετάς άκάμη ώρας κα» την
Κυριακην, κατά τό ύπολοιπον
δέ εί κοσ ι τετ ράωρον, δτε τά τηλέφωνα χρειάζονται
κυρίως,
διά τάς περιπτώσεις άπροοδοκήτου άνάγκης
προσκλήσεως
ιατρού, θά ήδύναντο νά συνδεθούν τηλεφωνικώς τό Τριφύλλειον Νοσοκομεϊον και αί κατοικίαι των τεσσάρων Αγροτικών ιατρών, ή δέ.τηλεφωνική γραμμή νά παραμένη άνοικτή καθ' δλον τό είκοσιτετράωρον. 'Οπωσδήποτε,
φέρομβν
διά της στήλης αυτής τό παράπονον τών συμπατριωτών μας
εις γνώσιν τοΰ άξιστίμου Υ πουργού Συγκοινωνιών και Δη
μοσίων "Εργων
κ. Σόλωνος
Γκίκα, βέβαιοι δτι θά προβή
είς πάσαν δυνατήν ένέργειοw,
πρός έξυπηρέτησιν της νήσου.
Ή μέχρι σήμερον γόνιμος δράσις του είς δλους τούς τομείς
της άρμοδιότητός του, άποτελεϊ άσφαλή έγγύησιν περί αυτού. "Ας είναι δέ βέβαιος 6
κ. Γκίκας δτι οί Κυθήριοι θά
τοΰ είμεθα εΰγνόμονες.

ΜΙΑ ΖΩΤΙΚΗ

S T A D I U M ST. 5

ΨΑΛΤΗ

ΑΝΑΓΚΗ

'Ακόμη έπιθυμούμβν νά ύπομνησωμεν είς τόν κ. Ύπουργόν
και μίαν άκόμη έλλειψιν τής έπαρχίας μας, ή όποία δημιουργεί μίαν κατάστασιν πραγμοίτικώς άπαράδεκτον. Την έλλειψιν
τηλεφωνικής
συνδέσεως
τών Κυθήρων μετά τής πρωτευούσης. Παρά τάς
ποικιλώνυμους και άπό μοδκροτάτου χρόνου παρεχομένας διαβεβαιώσεις, δτι θα σ\Λ»δεθή ή νήσος
τηλεφωνικώς, ουδέν μέχρις δρας έγένετο και τά Κύθηρα είναι άπό τάς έλαχ ίσ-τας έπαρχίας αί όποίαι παραμένουν τηλεφωνικώς
άπαμεμονωμέναι,
προς μεγίστη ν δλάδην τών συμ
φερόντων τών κατοίκων
των.
Καιρός είναι ή άνάγκη αυτή νά
θεραπειΛή. Είναι ζωτικής σημασίας.

ΝΙΚΟΣ Γ. ΦΑΤϊΕΑΙ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Γραφεϊον: Σταδίου 29 (Β' 6ρ.)
Τηλ. 33-534 — ΑΘΗΝΑΤ

Α Λ Ε . ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
'Ωτορινολαρυγγολόγος
ΛΜΜΤΑιΣ 716-Τφ,.
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
716-Τφ. 621
621.001
τ Ωραι έπισκέψεων: 6—8 μ.μ.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΙΑ
Α Ρ Ι Σ Τ Ο Μ Ε Ν Ο Υ Σ 43 — ΖΩΓΡΑΦΟΥ — Τηλ. 664-764

ΜΗΝΑΣ

2 'Αγοράζω και πωλώ δλα
7
τ ά γραμματόσημα

I
$
}

ΑΝΤ. ΡΟΥΣΣΟΣ
Χαριλάου Τρικούπη 4
Τηλέφωνον 614-644
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«ΚΥβΚ?ΑΤΚΗ

ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΘΗ ΕΙΣ ΡΟΚΑΜΠΤΟΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΗΣ Α. Χ. Ε. Π. Α. «Ο ΠΛΑΤΩΝ»

0 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Δ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΙ ΣΥΝΕΧΑΡΗ
ΤΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΗΝ ΠΟΤΑΜΟΥ κ. MIX. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

'Εκτός τών έλληνικών έκδηλώσεων γενικού ένβιαφέροντος,
ώς είναι αί έθνικαι έορταί, έκτος ¿ατό τάς
συγκεντρώσεις
διά χαρμόσυνα οικογενειακά
γεγονότα, ώς είναι
αί γαμήλιοι τελεται κλπ.
έκτος της
κατά μήνα τακτικής
συγκεντρώσεως τών κυριών της "Ελληνικής παροικίας όπου συζητούνται καί ρυθμίζονται τά βίς
την άρμοδιότητα τών κυριών 6παγόμενα θέματα της παροικίας και ό έντόπιος πληθυσμός
ήρχισεν τώρα νά προτιμά την
α^θουααν μας ει ς πολλά ς κοινωνικός
συγκεντρώσεις του,
διότι είναι πράγματι
τ^εία
καθ* όλα καί παρέχει όλα τ ά
Απαιτούμενα μέσα δϊά καλήν
διεξαγωγήν κάθε έορτής.
Τά έγκαίνια Ιγένοντο παρουσία όλων τών όμογενών
και

πολλών εντοπίων έκ της καλύτερος κοινωνίας. Ό φιλέλλην
Δήμαρχος τού Ροκάμπτον μετά
της άξιοτίμου κυρίας του ήσαν
παρόντες καί ό ίδιος
ήνοιξε
πρώτος τάς θύρας της αιθούσης. Οί διευθυνταί τών έφημερίδων τής πόλεως, οί τραπεζιτικοί διευθυνταί, α» άστυνομικαί και διοικητικοί άρχαι καί
πλήθος έκλεκτού κόσμου παρέστησαν εις την έορτήν τιμώσαι
την παροικίαν μας.
Τό πρόγραμμα τών έγκαινίων ήτο ποικίλον. Περιελάμβανεν ομιλίας, θεατρικά
σκετς
καί τέλος χορόν ύπό τους ήχους
πλήρους
ορχήστρας.
Μπουφές μέ άφθονα γλυκίσματα καί μεζέδες κατασκευής καί
προσφοράς τών 'Ελληνίδων κυριών της πόλεως καί ποτά άφθονα ήσαν εις την διάθεσιν όλων καί ετυχον, έννοεΐται... θερμής καί έγκαρδίου υποδοχής.
Οί όμιληταί ήσαν πολλοί καί ή
Έλληνο - Αυστραλιανή συναδέλφωσις πλήρης. Πρώτος ώμίλησεν ό Δήμαρχος
Ροκάμπτον, έξάρας τό προοδευτικόν
πνεύμα, την ακεραιότητα καί
τήν δραστηριότητα τών έν Αυστραλία Ελλήνων, χαρακτηρίσας αυτούς ώς τους
καλυτέρους άποικους τής ώραίας καί
φιλοξένου χώρας. Είδικεύων τον
λόγον του ό κ. Δήμαρχος, ώμίλησε μέ τάς θερμοτέρας έκφρασε ι ς διά τον Έλληνισμσν τοΰ
Ροκάμπτον καί διά τά έντιμα
μέλη τής Άχεπικής στοάς, ευχηθείς έν κατακλείδι υπέρ τής
εύοδώσεως τών προοδευτικών,
φιλανθρωπικών καί
έκπολιτιστικών σκοπών της όργανώσετ
ως ΑΧΕΠΑ. Ύπό τό ίδιον φιλελληνικον πνεύμα ώμίλησαν
καί άλλοι έξέχοντες
Αυστραλοί. 'Από Ελληνικής πλευράς
ώμίλησαν καταλλήλως οί άξιωματοΰχοι τής Στοάς διαδηλώσαντες την υπερηφάνειάν των
διά τό έγκαινιαζόμενον έργον,
εύχαριστήσαντες πάντας τους
όμόγενεΐς διά την όμόθμμον
συνδρομή ν των χάρις είς την
όποίαν έγένετο ή μεγαλοπρεπής
αΥθουσα
καί
καταλήγοντες
ηύχαρίστησοον τον Δήμαρχον
καί τους λοιπούς παράγοντας
διά την τιμητικήν συμμετοχήν
των εις την έορτήν.
Μετά τάς όμιλίας έτραγούδησε ό δήμαρχος
Ροκάμπτον
καί ή καλλίφωνος κυρία Μαίρη Δημητρίου
Νοταρά, άποσπάσαντες
τά παρατεταμένα
χειροκροτήματα, τού πλήθους.

ΤΟ ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κατόπιν άτποφάσεως τής κοινότητος Κι&ηρων, όπως άνεγείρη ίδιόκτητσν κτίριον είς τ ό όποιον νά σ τ ε γ ά σ η άπάσας τ ά ς
είς Χώραν εύρισκομένας Δημοσίας υπηρεσίας
προς καλυτέραν έξυπηρέτησιν
τού κοινού
ήρχισαν αϊ έργασίαι ανεγέρσεων του έν λ ό γ ω μεγάρου, παρά
τήν κεντρικήν πλατεΐαν της πόλεως. Ή άνεγεραις άνετέθη εις
τον γνωστόν έργολάβον κ. 'Εμμανουήλ Ταμδάχην. Ή οικοδο-

μή θά είναι δι όροφος ή δε άπαιτηθησομένη
δαπάνη θά ύπερβή τάς 800 χιλιάδας δραχμών τάς όποιας ή κοινότης έξησφάλισεν ήδη άλλος διά δανεισμού καί άλλας ώς δωρεάν
συνδρομήν παρά τών διαφόρων
Κρατικών
Ταμείων.
Τό νέον
κττίριον άνεγειρόμενον είς
τό
κεντρίκώτερον σημείο ν τής πρωτεύσης καί μεγαλοπρεπές
ώς
προβλέπουν τ ό σχέδιον καί ή
σχετική μελέτη, θά εΐναι πράγματι κόν κόσμημα της νήσου.

'Ακολούθως είς τήν θαυμασίαν
καί μέ ποικίλα χρώματα φωτισμένην σκηνήν τής αιθούσης, έχόρευσαν μέ στολήν μπαλλέτου
ή χαριτωμένη μικρούλα Κούλα
Θ. Καστρίσου καί έν συνεχεία
ή ιδία όμοΰ μέ χαριτωμένην όμήλικόν
της Αύστρ<χλίδα φέρουσαι Σουηδικήν στολήν, καταχει ροκροτηθεΐσαι. Τέλος ό
χορός έγενικεύθη καί μέ άδιάπτωτον εύθυμίαν διήρκεσε μέχρι τών πρωινών ώρών.
ΤΟΥ

Η ΔΙΕΑΕΥΣI Σ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

'Ομοίως λαμπράν έορτήν είχεν ή παροικία μας, καττά τήν
διέλευσιν έκ τής πόλεώς μας
τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ.κ. 'Ιεζεκιήλ Τσουκαλά,
όστις άπο τής ένθρονίσεώς του
εις τον θρόνον τής Αυστραλίας
συνεχώς περιοδεύων,
έπισκέπτεται τάς διαφόρους πόλεις
καί χωρία τής Αυστραλίας διά
νά έπικοινωνήση αυτοπροσώπως, μέ τό ποίμνιόν του. νά
φέρη εις τον έδώ "Ελληνισμόν
τάς ευλογίας
τής έκκλησίας
καί τον χαιρετισμόν
της μητρός πατρίδος.
Είς Ροκάμπτον
άφίκετο ό
Σεβασμιώτατος έπειτα άπό έπίσκεψιν είς τάς πόλεις Γκλάδστων καί Μπιλοέλα, ένθα Ακμάζουν έλληνικαί παροικίαι, μικραί μεν είς άριθμόν μελών, άλλά μέ ακμαία έλληνιικά καί χριστιοίνιιχά
αισθήματα. 'Εδώ ό
Σεβασμιώτατος,
βοηθούμενος
καί άπό τον έφημέριον τής κοινότητος αίδεσιμώταπτον πατέρα
Ζωγραφάκην,
έχοροστάτησεν
είς τήν θείον λειτουργίαν, ή όποια έγινε μέ συρροήν πυκνοτάτου
έκκλησιάσμοττος.
Τήν
προτεραίοον μετά τον έσπερινσν ό Σεβασμιώτατος μέ τήν άκολουθίαν του παρέστη είς δεξίωσιν τής παροικίας όργανωθείσοίν προς τιμήν Αΰτού, καί
άφού ώμίλησεν πατρικώτατα
προς τους συγκεντρωθέντας όμογενεϊς καί ηύχήθη ύπέρ τής
ευημερίας των, έδέχθη τά συγχαρητήρια τών κατοίκων
τής
πόλεως καί τής περιφερείας έπί τή έκλογή του διά τον άγιώτατον θρόνον τής 'Αρχιεπισκοπής Αυοπραλίας.

ηύχαρίστησε τον κ. ,Ύπουργόν
διά τήν πρόσκλησιν
καί τάς
τιμητικός του έκφράσεις, έξέφρασε τον θαυμασμόν του διά
τό ,κυβερνητικόν έργον καί εΐδικώτερον διά τήν προσωπικότητα τοΰ προέδρου τής ΚυβερνήσΑος κ, Κωνσταντίνου
Καραμανλή καί έδήλωτεν προς τον
κ. ΆλιπράντΓν ότι δεν έξήντλησεν άκόμη τό προς τήν ίδιαιτέραιν πατρίδα, τά Κύθηρα,
ένδιαφέρεν του, τήν όποίαν πατρίδα,
σκοπεί νά εΰεργετήση
ό κ. Παν<χγιώτου καί πάλιν έν εύθέτω χρόνω.

Τήν 13ην τρέχοντος, ό ΥφυΟικονομικών κ.
Δημήτριος 'Αλιπράντης, καλέσας εις τό γραφεΐαν του τον έκλεκτόν συμπατριώτην μας κ.
Μιχαήλ Παναγιώτου,
συνεχάρη αυτόν θερμότατα καί έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, διά τήν
έξ έκατό χιλιάδων δρο£χμών δωρεάν του προς τήν πόλιν τοΰ
Ποταμοΰ, περί ής ό κ. Άλιπράντης
έλαβε
γνώσιν άπό
σχετικόν δημοσίευμά μας.

Η ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ πουργός τών
27ΡΟΚΑΜΠΤΟΝ, Αυστραλίας,
*Ι;«νουάρ40ς. (Τοδ άνταπτοκρι.τού μας^.— Ή άνθούσα Έλλη-νική'παροικία μας, της όποιας
~ΤΘ μεγάλύτερον ποσοστόν μελών είναι Κυθήριοι, έώρτασεν
κατ' αύτάς
σεμνοπρεπώς τά
έγκαίνια νέου ελληνικού οικοδομήματος, τό όποιον, μέ την
τελενότητά του και τον ώραϊον
του ρυθμόν, αποτελεί ένα άκόμη λαμπρόν στολίδι της πόλεως Ροκάμπτον. Έώρτασε
τά
έγκαίνια της περίλαμπρου αιθούσης την όποίαν άνήγειρεν ό
έδώ 'Ελληνισμός, πρωτοβουλία
της οργανώσεως ΑΧΕΠΑ, της
όποίσς και είναι
Ιδιοκτησία.
Τά μέλη της στοάς Ροκάμπτον
ή όποια φέρει την προσωνυμία» «ό Πλάτων» μόλις υπερβαίνουν εις άριθμόν
τά
είκοσι.
'Αλλά οόκ' έν τφ ΐΓολλφ τό ευ.
Κυρίως η ττοιότης έκτιμάται.
Και δια την ποιότητα των μελών της στοάς μας, όμιλοΟν ή
δράσις και τά έργα των. Και
περισσότερον τό τελευταίον αυτό έργον, ή μεγαλοπρεπής αίθουσα έλληνικοΰ ρυθμού, μέ
τους βοηθητικούς χώρους της,
τά γραφεία της, την θεοττρικην
της σκηνην, τον πλήρη έξοπλισμόν της, ή όποια
άνηγέρθη
δι' έράνων μεταξύ των εδώ όμογενών και χρησιμεύει διά τάς
παντοίας πανηγυρικάς έκδηλώσεις 'Εθνικού ή κοινωνικού περιεχομένου, διά τών όπο ίων έκδηλώσεων, συσφίγγονται οι δεσμοί άλληλεγγύης μεταξύ τών
όμογενών και τροφοδοτείται ή
άσβεστος πατριωτική φλόγα, ή
όποια μας θερμαίνει και μας
τονώνει έδώ εις την ξενητειά.

'Απαντών

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ! ΤΠΝ ΚΥΘΗΡΙΠΝ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Φεβρουάριος,
(τοΰ άντοπτοκριτοΰ
μας). —
Τήν 31ηιν 'Ιανουαρίου, έγένοντο
αί προκαθορισθεΐσαι
έκλογαί,
προς άνάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος Ηεας Υόρκης. Κοαά τάς έκλογάς αύτάς,
έξελέγησαν ποόεδρος μεν τής
'Αδελφότητος ό κ. Κωνσταντίνος Ν. Κασιμάτης, μέλη δε τοΰ

ΚΟΝΤΟΜΑΝΙΚΩΝ

Διοικητικού Συμβουλίου οί κ.«.
Θεόδωρος I. Φατσέας, Γρηγό-.
ριος Πετρόχειλος, 'Ιωάννης Ε.
Κασιμάτης, 'Ιωάννης Β. Τζάννες, Κυριάκος Καραβουσόνος,
Νικόλαος
I. Κασιιμάτης, 'Εμμανουήλ Π. Κασιμάτης, Βασίλειος Βρ. Κασιμάτηξ, Ιταύρος
Π. Σάμιος.. Κοσμάς φ-χτσέας
καί Ποτναγιώτης Σιμ·τεκολος.
Μ. Σ.

ΑΝΕΓΕΡΣΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ
Κατόπιν έπανειλημμένων άναφορών τού επιμελητού άρχαιοτήτων Κυθήρων καθηγητού κ.
Θεμιστοκλή
Γ.
Πετροχείλου,
προς τ ό ΎπουργεΤον Παιδείας
τονίζοντος τήν ανάγκην
άνεγέραεως οικήματος Τνα στεγα~
σθώσιν αί άρχαιολοΎΓκαί συλλογαί Κυθήρων, τό Ά ν ώ τ α τ ο ν
ΆρχαιολοΥΐκόν Συμβούλιον δι'
άποφάσεώς του έχορηγησεν πίστωσιν
διακοσίων
χιλιάδων
(200.000) δραχμών, διά
τήν
άνέγερσιν Μουσείου είς Κύθηρα. Ή Κοινότης Κυθήρων προσέφερεν ηδη _ κατάλληλον οίκόπεδον διά τήν
άνοι·κοδόμησιν

τού Μουσείου και αί έργασίαι
θα άρχίσουν
λίαν συντόμως.
Μέχρι σήμερον ο'ι άρχα.ολογικαί αυλλογαί Κυθήρων φυλάσσονται
εις οίκημα τό όποιον
προς τον σκοπόν αυτόν προσέφεραν ευγενώς δωρεάν οί εκλεκτοί μας συμπατριώται κ.κ. Παναγιώτης Γ. Στάθης δικηγέτκαί Ιούλιος Γ. Στάθης. Λ ό γ ω
δμως τοΰ διαρκώς αυξανομένου
άριθμοΰ τών άρχαιολογικών ευρημάτων, τό οίκημα τούτο κατέστη άνεπαρκές διά την στέΥ α σ ί ν των καί έκρίθη επιβεβλημένη ή άνέγερσις
νέου Μουσείου.

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑ! ΤΗΣ ΕΝΟΣΕΟΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΙΩΝ
Τήν Κυριακήν 24ηιν 'Ιανουαρίου έγένοντο είς Πειραιά άρχαιρεσίαι προς άνάδειξιν νέου
Διοικητικού Συμβουλίου
τής
'Ενώσεως τών 'Απανταχού 'Αν-

τιικυθηρίων
« Ό "Αγιος Μύρων». Κατ' αύτάς παρετηρήθη
άθρόα συμμετοχή συμπατριωτών καί ζωηρόν ένδιαφέρον διά
τήν ποόοδον της Ενώσεως. 'Αφού ήκούσθη και ένεκρίθη παμψηφεί ό άπολογισμός τού λήξαντος έτους, και εξεφράσθηΜετά την θείον λειτουργίαν σαν αί εύχαριστίαι τής συνεό Σεβασμιώτατος, προπεμφθείς λεύσεως προς την άπελθοΰσαν
άπό όλους τους όμογενεΐς, άνε- Διοίκησιν τής Ενώσεως
διά
χώρησβν εις έκπλήρωσιν της άποστολής του.
ΡΟΚΑΜΠΤΙΤΗΣ

ΔΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ

ΑΡΑΖα»

τό σπουδαιότατο ν πατριωτικόν
της έργον, έγένοντο έκλογαί
συμφώνως
τώ
καταστατικώ·
Κατά τάς έκλογάς έξελέγησαν
διά τήν άρχομένην περίοδον
1960 οί έξής έκλεκτοί συμπά
τριώται: Πρόεδρος Νικόλαος
Α. Βενέρης, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σ π, Κυνηγαλάκης, Γενικός Γραμματεύς
Μύρων Α.
Γαλοινάκης, Ταμίας Δημήτριος
Κ. Άλό'ί'ζος, καί σύμβουλοι οί
κ.κ. Θεόδωρος
Καρα,μπέτσος,
Μύρκν
Παύλου
Άλεβιζάκης,
Διονύσιος Μ. Νικολακάκης, Διονύσιος I. Πατακάκης καί Παναγιώτης Μ. Πατεράκης.
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Γραφεία: ΕΘΝΙΚΗΣ Α Ν Τ Ι Σ Τ Α Σ Ε Ω Σ 8α
ΤΗΛ. 41-614 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
'Ανταποκρινόμενοι είς έκκλη
σιν τής έπ ι τ ροπή ς άνακαινίοεΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
ως τού διδακτηρίου ΚοντολιαΤό Διοικητικόν Συμβούλιον γνωρίζει «ΐς απαντας τους Κυνίκων άπέστειλαν έξ 'Αμερικής
τά ακόλουθα ποσά: Θεόδωρος θηρίους 'Αθηνών - Πειραιώς, ότι άπε'φασίσθη όπως τήν Καθαράν
Ν, Κοντολέων έκ Καλιφόρνιας Δευτέραν( 29ην Φεβρουαρίου, μεταβώμεν μετά τών οικογενειών
μας εις την έν Άλίμω περιοχή ν μας, καί έορτάσωμεν τά «κούλου'Αμερικής δολλάρια τριοοκόσια μα» μέ πατριωτικήν σύμπνοιαν και είς περιβάλλον καθαρώς Κυπεντήκοντα, (350), Εμμανου- θηραΐκόν.
ήλ Τρ. Παχουντάκης έκ Νέας
ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Υόρκης 'Αμερικής
δολλ. 50.
'Εκ Πειραιώς: Αύτοκίνητα Γλυφάδας — Βούλας άπό τό
'Αγγελική Ίωάν. Κασιμάτη έκ
Ν. Ύόροαις δολλ. 10. Μηνάς Θ. Δημστικόν Θέ(*τρον, μέ κάθοδον Λουτρά 'Αλίμου.
Ιον Αύτοκίνητα Γλυφάδας
'Εξ 'Αθηνών: 'Από Ζάππειον:
Κασίίμάτης μετά
της κυρίας — Βούλας μέ κάθοδον Λουτρά 'Αλίμου. 2ον Αυτοκίνητα 'Άνω
του
δολλ. 4 καί
Δημήτριος Γλυφάδας μέ κάθοδον 3' στάσις Άργυρουπόλεως. 3ον ΑυτοκίνηΤην 30ήν ' 1 ανουαρίου, έορ- νης Καπετανάκης, άναπτύξας, Έμμαν. Καλοκαιρινός ή Βόλι- τα 'Αλίιμου μέ κάθοδον Λουτρά 'Αλίμου.
τήν τών Τριών Ιεραρχών, ή ό- μέ τήν διοκρίνουσαν αυτόν βα- ας έκ Γιούτικα 'Αμερικής δολ.
Προς τούτοις φέρεται εις γνώτιν τών κ,κ. Συνεταίρων καί
ποια είναι · πανελληνίως καθιε- θύτητα καί γλαφυρότητα,τό ύπέσυμπατριωτών έν γένει, ότι θά δύνονται νά προμηθεύωνται τρόρωμένη ώς έορτή τών γραμμά- ροχον πνευματικόν
φιμα, ποτά, άναψυκτικά καί λοιπά είδη άπό τό περίπτερόν μας.
έργον τών
των, έγένετο είς όλα τ ά σχο- μεγάλων τής
ΕΟΡΤΑΙ
χριστιανωσύνης
Μετά τιμής
λεία τής νήσου ό προσήκων παδιδασκάλων Βασιλείου, Γρηγονηγυρισμός. Είς την πρωτεύουΌ Πρόεδρος
ΕΙΣ
ΚΑΣΤΡIΣΙΑΝΙΚΑ
σαν οί μαθηταί οί καθηγηταί ρίου καί Χρυσοστόμου. 'ΑπευEMM. Σ. Μ Ε Γ Α Λ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Σ
καί οί διδάσκαλοι τού Γυμνα- θυνόμενος προς τους μαθητάς
Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ ΙΑΝΙΚΑ, Φεβρου- Έν Πειραιεΐ τή 15η Φεβρουαρίου 1960
σίου και τού Δημοτικού
σχο- τών σχολείων, ό λαμπρός όμιόπως όλοι άριος 1960 (τοΰ
άνταττοικριλείου, παρηκολοόθησοεν την θεί- λητής, αυνέστησεν
τ ό παράδειγμα τοΰ μας).-— Τήν 17ην Ίοονουαον λειτουργίαν εις
τον Ιερόν άκολουθησουν
ΧΑΡΑΛ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Ο ΛΊΜΕΝΟΒΡΑΧΙΩΝ
ιών
μεγάλων
ίειραρχών
μέ
τον
ναόν τού Εσταυρωμένου,
εις
ρίου έορτήν τοΰ 'Αγίου 'Αντωτήν όποίαν
έπίσης
παρέστη άσπιλον βίον, τήν βαθειαν πίΠρος
τον κατασκευαστήν τού
νίου,
¿πανηγύρισε
μεγαλοπρεΠροερχόμενος
έξ 'Αμερικής
και πλήθος άλλου κόσμου. Με- στιν καί τ ό ύπέροχον έργον, τού
ή θεία άκτινοβολία θά πώς τό χωρίον μας. Τό βρά- άφίκετο άεροπορικώς προς έπί λιμενοβραχίονος Αγίας'Πελατ ά τήν Ιεροτελεστία^ ώμίλησεν
ττρός τ ό έκκλησίασμα ό καθη- ικαταυγάζη διά παντός τάς ψυ- δυ τής παραμονής έτελέσθη υ- σκεψιν τής ποαρίδος, ό έκ Μυ- γίας, κ. Ποτνοίγιώτην I. Κορωκοτταγόμενος έκλε- ναΐον ή Πουλάκην, άπεστάληγητής τού Γυμνασίου κ. "Ιωάν- χάς ιής άνθρώπότητος.
πό τοΰ έφημερίου μας αίδεσι- λοποπάμου
κτος συμπατριώτης κ^ Χαράλαμωτάτου 'Ιωάννου Αευθέρη κα- μπος Γ. Στρατηγός ή Μούχος. σαν ύπέρ τού έργου του τά έτανυκτικός έσπερινός καί τήν Ό άφιχθείς άγαπητός μας φί- ξής: ποσά:
ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΔΙΑ ΤΟ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣ ΙΟΝ
πρωΐαν ή θεία λειτουργία μετ' λος, εΐναι λαμπρά άποκαττεστηΔημήτριος Ζ<χγλανίκης .μηχαάρτοκλασίας. Είς τήν
θείαν μένος μετά της άξιοτίμου οικο- νικός μέσω Γεωργίου Β ρ. ΒεΠΑΝΑΓΊΑΣ ΟΡΦΑΝΉΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ
λειτουργίαν έλαβε μέρος καί ό γενείας του είς Κήσποοτ τής νάρδου έμπορου έν Αθήναις
Πενσυλβαν ίας,
άπολαμ βάν ω ν
Προς τον διαχειριστήν του ι- ηγούμενος Α γ ί α ς Μόνης πανο- πολλής έκτιμησεως είς τήν Ά μ ε δραχμάς 500 είς μνήμην Κοσιμά
Ό είς Μπάντεμπεργκ
της
Αυστραλίας διακεκριμένος σι»- ερού προσκυνήματος Παναγίας σιολογιώτατος πατήρ Εύθύμι- ριικονικήν και τήν Έλληνικήν κοι Ζαγλανίκη. Αθανάσιος Ζ<χντικαί έξεφώνησεν δι- νωνίαν τής περιφερείας ένεκα ώτης έκ Ντάτον Αυστραλίας 5
μπατριώτης
κ.
Χαράλαμπος της 'Ορφανής κ. 'ίωάννην Περ. ος, όο"τι
Μαυρογένης ή Γλούς, άπέστει- Καρύδην, άπεστειλεν έκ Κέμφυ δακτικώτατον λόγον. Είς τάς ι- τού ακεραίου χαρ<χκτήρος του, λίρας καί Βασίλειος Βενάρδος
λεν έκατό λίρας Αυστραλίας τής Αυστραλίας 5 λίρας ή κυ- εροτελεστίας προσήλθαν πολλοί της έντιμου σταδιοδρομίας του έξ "Εππι.ν Αύστροολίας 5 λίρ.
ιτών ευγενών αισθημάτων αυτού
καθώς
προς έπισκευήν του περικΟϊλ- ρία Λευκοθέα Μόττη είς μνήμην έκ^τής γύρω περιοχής
τών γονέων της Κωνσταντίνου καί οί μαθηταί τοΰ σχολείου και όλων τών μελών της οικογεΔΙΑΛΕΞΙΣ
λούς κωδωνοστ ασ ίου τού ιερού
νείας του. Τό ταξίδι του γίνεται
καί Σταματούλας Μόττη.
Καστρίσιανίκων μετά τ*>ύ δι- έπει,τα άπό άποδημίαν πολλών
προσκυνήματος Α γ ί α ς Μάνης,
Τό πρώτον
δεκοπτενθή μερον
δασκάλου των κ. Σπύρου Αυγε- δεκαετηρίδων κατά τ ά ς όποιας
τό όποιον είχεν ύποστή σημανΦεβρουαρίου, ώργανώθη παρά
ρινού. Τό βράδυ τής έορτής έ- ουδέ έπί στιγμήν έλησμόνησεν τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου ΚυΗ ΕΟΡΤΗ
τίκάς ζημίας άπό τήν πτώσιν
δόθη είς τήν άίθουσαν τής λέ- τήν πατρίδα, τήν όποίοιν έχει θήρων είς τήν αίθουσαν αύτού,
κεραυνού. Τήν δωρεάν του ό ευΤΟΥ ΑΠΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΥ
πράγματι κλεισμένην μέσα^ είς
σχης Καστρίσιανίκων ευεργετι- τήν ψυχήν του όπως τό άπέδει- διάλεξις μέ όμιλητήν τον διαγενής δωρητής άπέστειλε μέσω
Την 12ην τρέχοντος έορτήν κή χοροεσπερίς
υπέρ τών ά- ξε πολλάκις μέ τάς πράξεις του κεκριμένον καθηγητήν τού Γυτής άξιοτίμου κυρίας Εύριδίμνασίου κ. Ίωάννην Καπετανάκης 'Ιωάννου Ψάλτη, έκ Παρα- τού "Αγίου Μελετίου, έώρτααεν ναγκών τής αιθούσης. 'Η χορο- μέ τάς εκδηλώσεις του μέ τάς
ό Σεβασμιώτατος
Μητροπολί- εσπερίς έοττέφθη ύπό πλήρους ήγεμονικάς εισφοράς του είς κοι κην καί μέ θέμα « Τ ό δράμα καί
μάττας Αυστραλίας. Τό ποσόν της Κυθήρων. Τήν πρωΐαν προνωφελεΐς σκοπούς. Έκτος
τών ή Αντιγόνη».
τούτο, μερίμνη τής κυρίας Ψάλ- εξάρχοντος Αυτού έτελέσθη είς έπιτυχίας, είς τήν όποίαν συ- κοινωφελών έργων τοΰ δροσολού
Ό όμιλητής μέ τήν διακρίτη, έστάλη προς τό Ιερόν Προ- τον Ιερόν ναόν του Ε σ τ α υ ρ ω - νέβαλε πολύ και τό καλλιτεχνι- στου
χωριού του τ ά όποια νουσαν αύτόν γλαφυρότητα και
μένου ή θεία λειτουργία, είς ήν κόν συγκρότημα Δημητρίου Π. κατ' επανάληψιν συνέδραμε, εί- σαφήνειαν άνέπτυξεν
τό θέμα
έλατβον μέρος πολλοί Ιερείς τής Κασιμάτη έκ Τσίικαλαρίων, μέ ναι ό κ. Στρατηγός έκ τών γεν- του ενώπιον πυκνατάτου άκροαΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
νήσου. Ακολούθως ό Σεβΐχσμι- τά θαυμάσια
άδιάπτωτον
όργανα καί τό ναιότερων δωρητών τού Παγκυ- τηρίου έφελκύσας
ώταϊος έδέχετο δι' όλης
τής
τήν πρσσοχήν τών άκροατών του
ΕΙΣ ΑΛΕΕΑ ΝΔΡΑΔΕΣ
ήμέρας, τ ά ^συγχαρητήρια τών καλλίφωνον τραγούδι τής κυρίκαί άποσπάσας τ ά θερμά συγάρχων και τών κατοίκων της νή- ας Κασιμάτη. 'Ο χορός διήρκεχαρητήρια
οώτών,
δι'
όσα
Κ α τ ά τήν τελευταίσν τοπο- σου.
σεν μέχρι τών πρϊνών ώρών Καί
σπουδαιότατα ήκουσαν περί τής
θετησιν τη^φώνων προς έξυιτητήν έπομένην,
18ην Ί cevouaδημιουργίας τού δράματος καί
ρέτησιν της νήσου, τηλέψωνον
τής έπιδράσεως αυτού είς τήν
έτοποθετήθη καί εις τό χωρίον ΑΠΟΝΟΜΗ
ΠΑΡΑΣΗΜΟΥ píou, έορτήν του 'Αγίου 'Αθακοινωνίαν.
νασίου έπανελήφθη όμοία έορ'Αλεξανδράδες. Τήν λειτουργία/
Ή διάλεξις τού
Καπετατού έν λ ό γ ω τηλεφώνου άνέλαΔιά Βασιλικού Διοττάγμοττος τή. Τήν πρωΐαν ή θεία λειτουρνάκη ήτο ή πρώτη
έκ σειράς
6ε.«·ό ρέκτης καί προοδευτικός
δημοσιευθέντος εις τήν 'Εφημε- γία, κατά τήν διάρκειοίν τής ήτεσσάρων διαλέξεων τάς όποιας
συμπατριώτης
κ. Βαλέριος I.
μέρας έορταί είς τά φιλόξενα
όργανώνει ό Κυθηραϊκός ΣύνδεΚασρμάτης. 'Επειδή τό χωρίον ρίδα τής Κυβερνήσεως τήν 10)
σπίτια
τοΰ
χωρίου
μέ
σχετικήν
σμος διά τό τρέχον έτος.
12)1959,
ή
Α.
Μ.
ό
Βασιλεύς
'Αλεξανδράδες
ευρίσκεται κάπως μακράν τών κέντρων _ τής Παύλος εύηρεστήθη νά άπονεί- κρασοκατάνύξιν καί τό βράδυ
ΠΡΟΟΔΟΣ
νήσου,' ή έγκατάστασις τού^ τη- μη είς τον Διοικητήν 'Αγροφυ- χορός είς την λέσχην, μέ άδιά'Αττικής κ. Νικόλαον πτωτον κέφι μέχρι τών πρωιλέφώνου καλύπτει ζωτηκοτάτην λακής
Ό γνωστός έπιχειρηματίας
όνάγκην. Οΐ ένδιαφερθέντες διά Τσόλκαν, τον χρυσούν Σταυρόν νών ώρών.
κ. Αθανάσιος Χάρος, άξιος συτήν τσττοθετησιν καί προ παν- τού Τάγματος Γεωργίου τοΰ Α '
νεχιστής τής προοδευτικής πατός ο συμπατριώτης διευθυντής είς έπιβράβευσιν τών έξοχων
'Ομοίως τήν Ιΐηιν Φεβρουατού OTE κ. Νικόλαος Κωσταν- αύτου ύπηρεσιών είς τό Σώμα
Ό άφιχθείς έξ 'Ηνωμ. Πολιτει- ραδόσεως τού άλησιμονήτου παρίου, έορτήν τού 'Αγίου Βλά- ών έκλεκτός συμπολίτης κ. Χατίνου Κασιμάτης
προσέφεραν 'Αγροφυλακής.
τρός του, έγκοβτέστησβν
κατ*
ση, έπανηγύρισε μέ μεγάλην
θετικήν ύπηρεσίαν είς τ ό χ ω ρ ί ράλαμπος Γ. Στρατηγός.
αύτάς είς τό έν Λειβαδίω έρον καί είναι άξιοι τών ευχαρισυρροήν προσκυνητών, ό παρά
γοστάσιόν του, νεώτατα καί τεΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
στιών τών κατοίκων.
τήν θέσιν Άμμούτσες φερώνυ- θηραϊκού νοσοκομείου, τού Γυ- λειότατα μήχανήματτα
κυλινμνασιακού μεγάρου, τών ίεοών
Άνενώοησαν είς Αύστραλίαν οί μος ιερός ναός. Τήν θείαν λει- προσκυνημάτων μας καί παντός δρομύλου. Δι' αύτών ό σίτος
κάτωθι
άγαποτο!
wαc
συμπατοιΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ
τουργίαν μετ' άρτσκλασίας έ- έργου κοινής ώφελείας διά τό ττρό τής άλέσεως καθαρίζεται
ώτα:: Μιχαήλ Σ. Καλλίγεοος αετ ό της άξιστίιιου
κυρίας
του τέλεσεν ό έφημέριος Καστρίσι- όποιον έζητήθη ή συνδρομή του. και πλένεται
έπιμελώς ώστε
Τ-ην 2αν Φεβρουαρίου έορτήν Γκλόριας καϊ τής έξαδέλφης των ανίκων αίδεσιμώτοοτος
Δ ι ά τους λόγους αυτούς καί νά άπαλλαγή άπό τήν
'Ιωάνκάνιν
ΤΠΓ Ύττατταντης έπανηγύμισ£ν Πηναγιωτίτσας Έαμ. Τααοάκη.
έν γένει διά τήν δράσιν του, διά
νης
Λευθέρής.
Μετά
τήν
θείαν
καί κάθε ξένην ίίλην, τοιουτομεγαλοπρεπώς, όπως κάθε χρό- Παναγιώτης Γ. Σκλάβος έκ_Πειτ
ά
ευγενή
του
αισθήματα,
διά
νο, τ ό χωρίον Μητάτα. Τήν θεί- ραιώς. "Εμμανουήλ Π. Κουκούλης. λειτουργίαν οί ύπερεκατόν προ- τήν άγνήν Έλληνικήν του ψυ- τρόπως δέ τό παραγόμενον άον λειτουργίαν μετ' άρτοκλ.ασ''- Ιωάννης Π. Καλλίγεοος μετά τής σκυνηταί, βοηθούντος και του χήν ή όποια τον έφερε καί τώ- λευρον εΐναι άρίατης
ποιότηάξιοτίμου κυρίας του Σοφίας και
ας έτέλεσε μέ ττολλήν κατάνυξι ν Θεόδωρος I. Κασιμάτης. 'Ομοίως ωραίου καιρού ό όποιος έπε· ρα έπισκέπτην προσκυνητήν της τος.
ό εφημέριος της κοινότητος « ί - άνεγώρησαυ
Αύστραλίαν ό^ έκ- κρόπτει έκάθησαν είς κοινόν γεύ- πατρίδος, περιβάλλεται ό κ. Χ α
Ανάλογα
μηχανήματα κυδεσιμώτατος
'Αντώνιος Σκλά- λεκτός συμπατριώτης κ. Νικόλα- μα, μέ τά άφθονα έφόδια τά ράλαμπος Στρατηγός άπό τον
ος
Π.
Κομηνός
μετά τής άξιοτίβος. Είς τήν έορτήν έκτος τών
λινδρόμυλου, έχει έγκαταστημέ
σεβασμόν
καί
τήν
άγάπην
ολοκατοίκων του χωρίου, προσήλ- μου κυρίας του και της γαοι τό- όποια έφερον μεθ' έ«χυτών έκ κλήρου της Κυθηραϊκής κοινω- να καί είς Ποταμαν ό έκεϊ προμε νης
βυγατρός των ή Γεογίσ
,θο-/ και πολλοί έξ άλλων χωοί- Α, Μεγαλοκονόμου και ό Δημήτρι- τών χωρίων των.· Τό βράδυ τής νίας. Περιχαρείς διά τήν άφιξιν οδευτικός καί έντιμότοττος έπιέορτής έδόθη καί πάλιν χορός τού έκλεκτιού Κυθηρίου μετά του
^ων. Μετά ίήν λειτουργίαν
οί ος Ε. Βλαντης.
χειρηματίας
κ. Σταύρος Μ.
φιλόξενοι κάτοικοι Μητάτων έείς τήν λέσχην Καστρίσιανίκων όποιου μάς συνδέει παλαιά καί
ΜεγοΛοκονόμος,
συντελέσας
Γ^30ς
τους
άνςοτωρήσαντας
ά·
«έχο^τό' έΐς τ ά ς οικίας των τους
έπιστήθιος
φιλία
του
εύχόμεθα
διαρκέσας
μέχρι
πρωίας.
γαπητούς μας συμπατριώτας, εύ'πανηγυριστάς
παρέχοντες είς γόμϊθα καλό ταςιθι καί καλήν άεύχάριστον τήν έν Ελλάδι δια- καί αύτός είς τήν πρόοδον τής
νήσου.
μονην.
'ούτούς, πολλάς περιποιήσε^.
Α θ . Θ. Κ Α Σ Τ Ρ Ι Σ Ο Σ
ττοκατάστσσιν.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

ΜΕΓΑΑΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ ΕΣΗΜΕΙΩΣΕΝ 0 ΕΦΕΤΕΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ
ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΟΝ JOMATE ΙΟΝ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ KAI 0EIPAI

Μεγάλην έπιτυχίαν έσημείωσεν
καί έφέτος ό έτήσιος χορός τών
Κυθηραϊκών Σωματείων
Αθηνών - Πειραιώς, ό όποιος έδόθη
τήν 13ην Φεβρουαρίου είς τήν
αΐθουσοη/ του Πειραϊκού Συνδέσμου. Παρετηρήθη μεγάλη συμμετοχή συμπατριωτών έκ Πειραιώς καί 'Αθηνών, τάξις ζηλευτή είς όλα, κέφι άδιόΠττωτο μέχρι τών πρωινών ώρών. Ή γνωστή Πειραϊκή όρχήστρα Μιχαήλ
Μπαιρμπαλιά έσκόρπισε τό κέφι
είς τούς χορευτάς καί τ ό Μητατιώτικο βιολί τού κ. Παναγιώτη
Πρωτοψάλτη μέ τ ό λοτγούτο τού
κ. Βοιλερίου Πρινέα καί τις διαλεγμένες μοοτινάδες των, συνετέλεσαν ώστε έκείνη τήν βραδυά,
πολλοί άπό τους χορευτάς μας,
νά νομίζουν, ότι ευρίσκονται είς
τήν γραφικήν πλατεΐαν τών Μητάτων ή είς τον θοωμάσιον έξώστην, που κατεσκευοοσε είς τήν
τήν βρύσιν τού αύτού χωρίου, ό
έκ Παραμάτας Αύστραλίας έκλεκτός συμπατριώτης μας κ. 'Ιωάννης Πρωτοψάλτης καί ή άξιότιμος κυρία του Εύριδίκη. Είς
αύτό συνετέλεσε καί ή εύστοχος
άρχή τού Τσοτγκαροπαναγιώτη,
έχουσα ώς έξής:
«Τήν πρώτη μαντινάδα μου
μέ νού καί μέ καρδία,
στον Ψάλτη καί στήν Ψάλ(τενα,
στέρνω στήν Αυστραλία»,
και συνέχισε διά μακρών έγκωμιάσας τό κατά δυναμιν δλα τ ά
χωριά^ τού Τσιρίγου, ένώ οί χορευταί πάσης ήλικίας καί φύλου άκούραστοι καί ένθουσιώντες συνωστίζοντο είς τήν εΰρύχωρον πίσταν τού χορού.
Τον χορόν ήνοιξαν περί τήν
1 Ιην ώραν καί ύπό τ ά παρατεταμένα χειροκροτήματα πάντων
αί χαριτωμέναι δεσποινίδες Φιλίτσα Ν. Κορωναίου, Εύγενία Ε.
Παυλάκη, Τούλα Μπουλούμπαση, Ελένη Μπουλούμπαση, Λούση Γερ. Κυπρίου, Σ ούλα Ά θ .
Βενάρδου καί Ελένη Άθ(χν.
Βενάρδου, φέρουσαι τήν γραφικήν ένδυμοκτίαν τού σπαλέτου.
Τήν 2crv πρωϊνήν ήρχισεν ή τχώλησις τών λαχνών τού λαχείου,
τ ά άντικείμενα τού όποιου ήσαν
πολλά, άπαντα προσφορά διαφόρων Κυθηραϊκών καί φιλοκυθηραϊκών καταστημάτων και γρα
φείων, χωρίς χάρις είς τ ό καλό
σύστημα που έφαρμόζετίαι άπό
τ ά Σωματεία μας, ό χορός νά
διακοπή ή νά άτονήση, διαρκέσας πέραν της 5ης πρωινής ώρας μέ πολύ κέφι καί ζώηρότητα. Α ξ ί ζ ε ι νά σημειωθή,; ότι τό
προσωπικόν τής αίθούφις ήτο
λίαν πεοιποιητικόν καί froc διάφορα εϊδη φοτ/ητών, ποτών, φρού
των κλπ είς τιμάς πραγματικώς
πολυ εύθηνάς, ώστε δλ<*>ι έμει-

ναν άπολυτως
ικανοποιημένοι.
Τ ά Διοικητικά Συμβούλια τών
Σωμοττείων μας καί Ιδιαιτέρως
οί πρόεδροι αύτών κ.κ. Ι ω ά ν ν η ς
Ν. Στάης τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου καί Εμμανουήλ Σ. Μεγαλοοικονόμος τής Κυθηοαϊκής
Άδελφότητος,
δεν έφείσθησαν
ούδενός κόπου διά νά προετοιμάσουν μίαν θοωμασίεχν άπό πά
σης άπόψεως κυθηραϊκή βραδυά.
Καί τ ό έπέτυχον απολύτως. Θά
ήτο έγωϊστικόν νά ίσχυρισθώμεν, άφού δέν έκρατήσαμεν σημείωσιν, ότι συνεκρατήσαμεν τ ά
όνόματα όλων τών οικογενειών
αΐτινες έτίμησαν διά τής παρουσίας των τον χορόν. Θά οτημειώ
σωμεν όμως τ ά όνόματα δσων
συγκραττούμεν, μέ τήν παράκλη
σιν προς έκείνους πού θά παραλείψω μεν νά μάς παραπονεθούν, ώστε νά μή τους ξεχάσουμεν καί τού χρόνου. Ή σ α ν λοιπόν μεταξύ τών άλλων καί αί οικογένεια·, 'Ιωάννου Σ τ ά η προέδρου τού Κυθηραϊκού
Συνδέσμου, Εμμανουήλ Μεγαλοοικονό
μου προέδρου της Κυθηραϊκής
' Αδελφότητος, Ν ι κολάου Σ τάη,
αντιστράτηγου Δημητρίου Ρεδι
άδη πρώην βολευτού,
Σοφίας
Έμμ. Στάη,
Βίχλερίου Έμμ.
Στάη, 'Ιωάννου Βαρυπάτη, συ μ
βολαιογράφου,
Νικολάου
Π.
Λουράντου, έμπορου, Γεωργίου
Θ. Τζέτζου άνώτέρου υπαλλήλου
τού 'Εμπορικού Επιμελητηρίου,
Γεωργίου I. Χλαμπεα έμπορου
Ζαχαρία Π. Μεγαλοκονόμου έμπορου, Θεοδώρου Τζωρτζοπούλου έμπορικού είσοτγωγέως, Κ.
Κανέλλη ξυλεμπόρου,
Γερασίμου Κυπρίου έμπορου, Μίνου Β.
Τζωρτζοπούλου όδοντιάτρου, Τ ά
σου Τσιγκούνη
ιατρού. Μηνά
Κασιμάτη μεγαλοεπιχειρημοπ-ίου και ιδιοκτήτου τού Ζαχαροπλαστείου «Κρίνος»,, Αθανασίου Βούκα έπιχειρηματίου, Βασιλείου Π. Μπαβέα, έμποροβιομηχάνου, Γ. Κουρλουμπίνη έμπορου, Δημητρ.
Δημοπούλου
είσατγγελέως, Παναγιώτ. Γιοςννο
πούλου δικηγόρου, 'Ηρακλή Σ τ α
θάκη ιατρού, Σταμάτη Τσιτσινάκη βιομηχάνου. Στεφάνου Πετροχείλου ιατρού - άκτινολόγου,
Δημητρίου Πατρικίου έμπορου,
'Ιωάννου Σίμου συμβολαιογράφου, Ποίναγιώτου Κασιμάτη έπιθεωοητού Δημοτικών Σχολείων, Ιωάννου Γ. Σταυρουλάκη,
'Ιωάννου Π. Κασιμάτη συνταξιούχου δη μοδ ι δασκάλου. Σπυρί
δωνος I. Κασιμάτη μηχανικού,
Παναγιώτου I. Κασιμάτη λοχα
γού. Κέκου Μαχαιριώτη, έμποροπλοιάρχου Α ' , Κωνσταντίνου
Σαραντοπουλου, διευθυντού του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, Χαριλάου Σαραντοπούλου,
Γεωργίου
Πρωτοψάλτη υπάλληλου τού υ-

πουργείου Εμπορίου, Α ν δ ρ έ α
Κ. Λουράντόυ έμπόρου, Γεωργίου Μαλακού ύπολοχοτγού, Νικολάου Χάλαρη έμπόρου, 'Ιωάννου Φυρού μαρμαρογλύπτου, Ν ι
κολάου Ματζώρου τελώνου. Σεραφείμ
Πασχάλη, Εμμανουήλ
Άλφιέρη λογιστού,
Βασιλείου
Μαυρομμάτη, έμπόρου, Κοσμά
Σαμίου, μηχανικού,
Γεωργίου
Μεγ<χλοοικονόμου, έμπόρου, Νικολάου Κορωναίου
κτηματίου,
Εμμανουήλ
Μεγαλοκονόμου,
Ευαγγέλου Ζαρναβέλη έμπόρου,
Μιχαήλ Ζαρναβέλη έμπόρου, Λεωνίδα Χαραλάμπους δικηγόρου,
Αντωνίου Κουνέλλη δικηγόρου,
Βρεττού Κασιμάτη
δημοδιδασκάλου Γεωργίου
Γεωργοπούλου καί Δημητρίου Γεωργοπούλου δημ. υπαλλήλων, Κωνστ.
Μυλωνοπούλου λογιστού,
Ανδρέα Κόκκορη, Αλεξάνδρου Μεγαλοκονόμου,
έπιχειρηματίου,
Νικολάου Γ. Φατσέα δικηγόρου,
Ποη/αγιώτου Ν. Κασιμάτη πράκτορος, Θεοδώρου Ποτήρη έμπό
ρου, 'Ιωάννου Κορωναίου μηχα
νικού, Αθανασίου Βενάρδου έπιχειρηματίου, Ανδρέα Καστρίσου έμπόρου, Κοσμά Π. Μεγάλο
κονόμου ιατρού,
Νικολάου Π.
Κ υριάκη λοχαγού,
' I ορδάνου
Λαζοπούλου δημοτικού υπαλλήλου, Διονυσίου Κουλεντιανού έμπορου, Γεωργίου Α. Κονόμου
κτηματίου καί υπαλλήλου Ύ δ ρ .
Πειραιώς, Ανδρέου Γ. Μεγαλοκονόμου αύτοκινητ ιστού, Βαλέριου Πρινέα, Νίκου Κασιμάτη
Γεωργίου Στάθη
όδοντιάτρου,
Κοσμά Μανωλέσκου μηχανικού
α ' Ε. Ν. καί άλλαι.
Καί μία έποενόρθωσις: Γράφο
μεν ανωτέρω
ότι παρέστησαν
είς τον χορόν οΐ κύριοι πρόεδροι των Κυθηραϊκών Σωματείων. ^ Λάθος. Είχον μεροκάματο
μέ όβερ τάϊμ είς τον Πειραϊκό
έκεΐνο τό βράδυ οΐ κύριοι Στάης
καί ΜεγοΛοκονόμος.. "Οχι ότι
ήσαν είς τον χορόν...
Είς όλους εύχόμεθα καί τού
χρόνου.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΐΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Τ"ήν Όργανωτικήν έπιτροπήν
τού χορού τών Κυθηραϊκών Σωματείων ά^ττετέλεσαν τ ά κάτωθι έκλεκτά πρόσωπα.
Κα Νίκη Ί ω ά ν .
Στάη, κ.
Βικτ. Έ μ . Μεγαλοοικονόμου, κ.
Άλεξ. Ίωάν.
Βαρυπάτη. κ.
Χρυσ. Γεωρ. Βενάρδου, κ. Θεώ νη Π. Πεωργά, κ. "Αννα
Ε.
Ζαρναβέλη, κ. Στοιυρ. Ί ω ά ν .
Κορωναίου, κ. Κατίνα
Ίωάν.
Κανέλλη, κ. Κική Γεωρ. Κράκαρη,κ. Ρένα Μηνά Κασιμάτη.
κ. Ζέτη Χαρ. Κρίθαρη, κ. Μαρία Γερ. Κυπρίου, κ. Καίτη Κ.
Κορωναίου, κ. Μαίοη Ν Γ Λουράνδου, κ. Τζένη Παν. Λεβού'/η,

κ. KotTÍva Β. Μαυρομμάτη, κ·
Αθηνά Βασ. Μπαβέα, κ.
σία Ί ω ά ν .
Μουλού, κ. Tc«J|C
Κ ι μ. Παύλου, κ. Κατίνα ΣεραΦ;
Πασχάλη, κ. Σοφία I. Σιμ^
κ. Κούλα Γ. Σουρή, κ. Βσσ'Λ1*
κή Π. Στρατηγού, κ. ΠαναΥ^
τα Κ. Σαμίου, κ. Λ ί τ σ α " f ^
Στρατηγού, κ. Ειρήνη Ί . ¿IP?
τηγού κ. Χρυσ. Στάθη, κ. ρ *
αγγελία
Άνασ.
Τσιγγ?^ 1 ,
δις Μαρία -. Σαραντοπουλο"»
κ. Τζένη Μ. Τζωρτζοπούλου, κ·
Ελένη Θ. Τζωοτζοπούλου,
'/^ηνά Ν. Φατσέα, κ. Α ί κ α τ ^ '
vr\ Ν. Χάλαρη, δις Σ ούλα Λ
Βενάρδου, δίς Ελένη Άθ.
νάρδου δίς Φιλίτσα Ν. ΚοΡ^
ναίου, δίς Ά λ ε ξ . Κουρεμ^®^
δίς Ά δ α Καψάνη, δίς Ματουλ®
Γ. Κυπρίου, δίς Λούση Γ. ^
πρίου, δίς Ή ρ ώ Μηνά Κοκ"!^
τη, δις Τούλα Μπουλούμιτσ*™
δις Nía Ε. Παυλάκη, δίς Χ ^
Άντων. Οΐκονομάκου,
και °
κύριοι Αντώνιος
Π. Β λ α ν ^ '
Γρηγόριος Λ. Κασιμάτης, j^T
στοητΐνος Δ . Κορωναΐος, Ν."*0*
λαος Π. Λουράντος.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ PION

Μετά άπό τήν λαμπράν ¿"^'J^·
ν ¡αν τίιν όποίαν έσημείωσεν Nc
εφέτος ή ευεργετική χοοοε^?^
τών Σωματείων αας. ή
την 13ην τρέχοντος είς τήν
σαν του Πειραϊκού Συνδέσμου. ^
διοικήσεις τών Σωματείων
νονται_ τήν ύ-ίΓογρέωσιν otrcoc
δημοσίως συγχαροΟν και
σουν τάς εύναριοτίας των.
πάντας τους συντελεστάς τηί ,
πιτυγίας αυτής. Ιδιαιτέρων J?
γαριστούμεν τά άγαπητά ΜέληΤ"
ύπό τον σύμβουλον κ. Άντων ι
Βλαντήν 'Οργανωτικής 'E^'^gv
πας διά τους κόπους και Tac «Ρ
τίδας των προς έπιτυγίαν του
ροΟ καί τήν διάθεσιν τών
τού λαγείου. Τούς ευγενείς
οίους και φιλοκυθηρίους οί ^¿¡ύ
προσέφεοον τά διάφορα δώρα Τ^
μεγάλου λαγείου. Τά γ α ρ ι τ ω ^ ν
κοαίτσια μας ττού μέ τήν γρα?'!^
ένδυμασίαν τού σπαλέτου και J "
ίωηρό γορό τους έδωσαν τόν
ριγώτικο τόνο τής βραδυάς, 'Ζ*.
τας τους τιμήσαντας διά της "
ρουσίας των τήν .εύεργετικηνjr
ρόεσπ5θίδα, ή πρόθυμος auuut'
yñ τών οποίων, έπεσφράγισε ^
ολην προσπάθειαν μέ λαϋ'' 1 ^
έπιτυγίαν. "Ολως ιδιαιτέρων
γαριστοΰμεν τους άξιοτίμουε
πουογούς κ. κ. Δημήτριον
πράντην. ενεργεία τού όποί«^ ζ ·
νετο σημαντική μείωσις τQJ
ρου έπι τών εισιτηρίων και 1
γ ιον Άνδρια.όπουλον,
ένεΡΥ^,
τού οποίου πάσαι ai έφοπΑΐ^1^
καί έ/αιρεΐαι έγορήγησαν δωί»
εισιτήρια διά τό λαγεΐον.
, Προς πάντας έκφράζομεν
^
μάς εύγαριστίας καί τήν το ι
τική εύγή «καί τού γρόνου».
ν
Διά τόν Κυθηραϊκόν Σ6ν5ίΏ<
Ά6ηνών ό Πρόεδρος I. Ν. ΣΤΑ^τ
Διά τήν Κυθηραϊκήν ΆοεΛ^;
τητα Πειραιώς - 'Αθηνών ó Ι ® .
δος·ς ΕΜΜ. Σ. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝ^
ΜΟΣ.

ΚΥΘΗΡΑ ΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

XPYSANOH MAY POM MATH

ΑΟΑΝ.

ΜΕΓΑΛΟΚΟΝ ΟΜ ΟΣ

Πλήρης ήμερών άπεβίωσεν είς
Σ Υ Δ Ν Ε Ύ · Αύσιτραλίας, Φεβρουάριος 1960 (Τού Ανταπο- Σικάγο τής Αμερικής, ό έκ Μυ
λοποτάμου
καταγόμενος συμπά
κριτού μας) — Ή Κυίθηραϊκή
παροικία τής πόλεώς μας, συν τριώτης Αθανάσιος Μεγαλοκοώδευσεν έν συντριβή ψύχής είς νόμος ή Φαμόζος, έτών 85.
Ό μεταστάς διεκρίνετό διά
τήν τελευταίοςν της κάτοικίοίν
τήν έκ του χωρίου Άρωνιάδικα τήν καλωσύνην του, τήν εύγένει
καταγομένην Χρυσάνθη·^ Έμμα ον της ψυχής του, τ ά άγνά πατου αισθήματα. Είς
νουήλ Μαυρομάτη, έτών; 75. Ή τριωτικά
κηδεία της έγένετο είς ηόν ιερόν τήν Άμερικήν άφίκετο προ έξήναόν τής Αγίας Τριάδος καί ή
το πάνδημος. Έπί τής σορού
της κοπ-ετέθησοβν πολλο} στέφανοι καί άνθη δροσερά, ;άπό οίκείους καί ξένους, είς · ένδειξιν
τιμής προς τάς πολλάς Ι«αί σπα
νίας άρετάς της. Διότι «πράγμα
τι ή μεταστάσα δέν ήΐο ή τυχούσα. Ή τ ο μιά έξαιρετπκή Φυσιογνωμία άπό έκείνάς όπου
πάντοτε σπανίζουν είς κάθε κοι
νωνίαν. Μέ αισθήματα πραγματικά Χριστιανικά. Μέ - άγάπην
προς όλους καί
περισσότεροι
προς τους πάσχοντας.; Μέ ^ εύγένεκχν ψυχής, μέ ήθος άνώτερον. Δέν ήτο μόνον ή άφοσιωμένη σύζυγος καί στοργική μήτηρ ή καλώς μεριμνώσώ διά τά
τού οϊκου της. Πέροαν άπό τό
σπιτικό της, είργάσθη έπί δεκαετηρίδας μέ πίστιν καί μέ έν
θουσιασμόν διά τό κοΛόν της
κοινωνίας διά τήν άνακούφισιν
ένδεών ,διά τήν πρόοδον τής κυ- κοντά καί πλέον έτών, χωρίς όθηραϊκής παροικίας, δια την έ μως ποτέ νά λησμονή και τήν
ξύψωσιν τού Ελληνικού όνόμα πατρίδα, είς τάς διαφόρους άτος. Μέλος τής Κυθηραϊκής Ά - νάγκας της όποιας ήρχέτο πάνδελφότητος άπό τά πλέον ένθου τοτε αρωγός. Λ ό γ ω τών πολλών
σιώδη, ήτο έπί δεκαετηρίδας ή άρετών του, ό αείμνηστος συμψυχή αυτής είς πάσοΕν πατήρ ι ω- πατριώτης έξετιμάτο άπό όλους
τικήν ή φιλανθρωπικήν έχδήλω καί ή κηδεία του, γενομένη μερί
άδελφού
σιν. Κοττά τά δύσκολα" χρόνια μνη τού τεθλιμμένου
τού πολέμου δπου ό άτ/τίλάλος του Παναγιώτου,ήτο πάνδημος
τών δοκιμασιών τής πατρίδος, καί πολλοί στέφανοι καττ€τέθηδιέσχιζε τά πλάτη τών ώκεανών σαν έπί Της σορού του άπό συγ
πού χωρίζουν τήν Αύστραλία ά γενείς καί φίλους του.
Πρός τόν άγαπητόν μου έξάπό τήν άγαπημένην
Ελλάδα
μας, ή Χρυσάνθη Μαυρομμάτη δελφον Παναγιώτην Μεγαλοκοήτο πρωτοπόρος είς τους έρά νόμου, ό όποιος διά τού έπελνους της περιθάλψεως, προσφέ θόντος θανάτου έστερήθη προσ
ρούσα ή ίδια καί έργαζομένη Φίλοΰς ξάδελφου καί φίλου καί
διά τήν καλυτέραν αύτών άπό συνεργάτου όλοκλήρου ζωής έκ.
δοσιν. Άλλά τι πρώτον και τί Φράζω θερμά συλλυπητήρια καύστερον νά άναφέρωμεν άπό τήν θώς καί πρός τήν έν Κυθήροις
μεγάλτ>ν καί φιλάνθρωπον δρά- άδελφήν του κ. Σταμάταν Φιλίπ
σιν τής άλησμονήτου Χρυσάν- που Καρύδη καί πρός τούς λοιθης Μαυρομμάτη. Δέν έσημειώ πούς συγγενείς του. Ό Θεός
θη έπί τών ήμερών της κοινωψε νά τόν άνοπταύση.
ΕΜΜ. Ν. Σ Κ Α Ν Δ Α Λ Η Σ
λής προσπάθεια άπό τήν όποίαν νά άπουσιάση. Παντού έτρεΓΕΊΙΡΓ. ST. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
χε, παντού έδοήθει δι' δλα είρ-

γάζετο. Και διά τούτο ή δράσις
της, τά αίσθήματά της, τά καλά της έργα θά διαφυλάξουν τήν
σεβαομίαν μορφήν της διά ποιντός είς τάς κοίρδίας όσων τήν
έγνώρισαν,
καί θά παραμείνη
τό όνομά της άπό γενεάς είς
γενεάν καί θά άναφέρεται με
σεβασμόν ώς σύμβολον άγαθοποιού δυνάμεως. Προς τόν σύζυγον καί τά τέκνα τής μεταστάσης προς τήν έν Αθήναις άδελφήν της κυρίαν
Βόγλη καθώς
καί προς τους λοιπούς συγγενείς της έκφράζομεν όλόθερμα
συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τήν
άναπαύση.
ΑΝΔΡ.

Ν.

ΣΙΜΙΤΕΚΟΛΟΣ

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Ο Υ Α Α Α.

ΤΖΑΝΝΕ

Είς βαθύ γήρας άπεβίωσεν
είς Αθήνας ή έκ τού χωρίου Ά
γιος Ηλίας κοτταγομένη συμπατριώτις Κυριακούλά Αντωνίου
Τζάννε, έτών 91
Ή μεταστάσα διεκρίνετό διά
τήν εύγένειαν τής ψυχής της, τήν
κοελωσύνην της, τά πλούσια Χρι
στιανικά της χαρίσματα, ένεκα
τών όποιων εΐχε Αποσπάσει τόν
σεβασμόν καί τήν έκτίμησιν τής
κοινωνίας. Είς Αθήνας διέμενεν
πλησίον τών υίών της, φιλτάτων
μας κυρίων Γεωργίου καί Ί α άννου Τζάννε ή ^ στοργή καί ή
άγάπη τών όποιων συνώδβυσαν
αύτήν μέχρι του τάφου. Ή κηδεία της έγένετο πάνδημος καί
μέ έκδηλώσεις βαθείας λύπης.
Πρός τούς υιούς της, τάς θυγοιτέρας καί λοιπούς συγγενείς
της έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια.

"Ολως άπροόπτως άπεβίωσε
είς το χωρίον Φατσάδικα, ό Γεώργιος Σταματίου Κασιμάτης,
έτών 67.
' Ο μεταστάς έξετιμάτο άπό
τήν κοινωνίαν διά τάς πολλάς
ά ρ ρ ά ς του, τήν άκεραιότητα
τού χαρακτήρος του, τήν καλώ
σύνην τής ψυχής του, τήν μεγάλην του έργατκκότητα. Είς νεαράν ήλικίαν μετηνάστευσε
είς
Άμερικήν
όπόθεν έπα ν ήλθε
πρό τού πολέμου διά νά διέλθη
τόν βίον του μέσα είς τό πατριωτικόν του περιβάλλον Ή κηδείοτ τ<χ> έγένετο έκ τού ιερού
ναού τών Α γ ί ω ν
Αναργύρων,
μέ έκδηλώσεις βαθύτατης λύπης
"Ολοι οί κάτοικοι τού χωρίου
καί πολυάριθμοι έκ τών πέριξ
συνώδευσαν αυτόν έν συντριβή
ψυχής, είς τήν τελευταίαν του
κατοικίοΛ».
Πρός τήν βαρυπενθούσαν σύζυγόν του ,τούς υίούς του καί
λοιπούς συγγενείς του έκφράζο
μεν θερμότατα
συλλυπητήρια.
Ό Θεός νά τον άνοσταύση.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. Μ Π ABE ΑΣ
Άπεβίωσεν είς Αθήνας ό Γεώργιος Κ. Μπαβέας έτόον 72.
Ό μεταστάς διεκρίνετό διά
τήν άκεραιότηττα τού χαρακτήρος του, τήν εύγένειαν τής ψυχής του. τά άγνά αισθήματα αύτού πρός τήν ίδιαιτέραν πατρίδα μας.
Κοατήγετο άπό τόν Ποταμόν
καί ήτο άπό πολλών έτών έγκα
τεστημένος ένιταύθα άπολαμβάνων της γενικής έκτιμήσεως.
Πρός τούς οίκείους καί συγγο«Τς του έκφράζομεν
θερμά
συλλυπητήρια.
"

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΑΝΤΖΟΑΕΤΑ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓ° Ϋ

Ο Λ Μ Π Ο Υ Ρ Υ Αύστραλίας, Ι ανουάριος 1560 ( τ ο υ άνταποκριτού μας). Ή Κυθηραϊκή παροικία της πόλεώς μας καί άπαντες οί λοιποί όμογενεις τής
περιφερείας μας, συνώδευσαν έν
συντριβή ψυχής είς τήν τελευταίαν του κατοικίαν, τόν έντελώς προώρως καί άπροόπτως άποβιώσαντα, συνεπεία δυστυχήματος, γνωστότατον καί άγαπητότατον συμπατριώτην μας Γρη
γόριον Άνδρόνικον κοσαγόμενον
έξ Αντικυθήρων.
Ό μεταστάς έτύνχανε προσφιλής άδελφός
τού εύεργέτου
τής έδώ έδρευούσης έλληνικής
κοινότητος κ. Μύρωνος Άνδρονίκου καί έχαιρε μεγάλης έκτιμήσεως διά τόν εύγενικόν χαρακτήρα του, τήν άμετρον καλωσύνην του, τ ά φιλόξενα καί φιλοπρόοδα αίσθήματά του.
Ό άλησμόνητος συμπατριώτης κοπέλιπεν ενταύθα τήν άπαρηγόρητον σύζυγόν του κυρίαν
Βασιλικήν Άνδρονίκου.. τ ά τρία
χαριτωμένα άγγελούδια του, καί
τόν άδελφόν του κ. Μύρωνα Ά ν δρόνικον, καί έν Ελλάδι τήν μητέρα του κυρίαν Αίκατερίνην
Άνδρονίκου, τόν άδελφόν του κ.
Διονύσιον
Άνδρόνικον, παντοπώλην είς Πειραιά καί πέντε άδελφάς. Πρός τους άνωτέρω καί
πρός τούς λοιπούς
συγγενείς
του έκφράζομεν όλόθερμα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τόν άναπαύση.

Πάρά τάς στοργικάς <PPoVT'¿
δας τών υίών της, οί όποιοι ν
πόνον καί άγωνίαν π α ρ έ σ χ ο ν 1
αύτήν κάθε ίατρικήν βοήδε]?'
άπεβίωσεν είς Αθήνας ή έκ ^
λοποτάμου κοτταγομένη συμ1!^
τριώτις Ά ν τ ζ ο λ έ τ α Δ η μ Π τ ^ .
Στρατηγού, έτών 72. Ή
σ τ ά σ α βιεκρίνετο διά τάζ
^
λάς καί μεγάλας άρετάς ^ '

Π. Τ Ρ Α Β Α Σ Λ Ρ Ο Σ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ Δ. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Άπεβίωσεν
είς Καραβάν ή
Νικολέτα Δ . Διακοπούλου, έτών
37.
Ό θάνοττός της ένεκα τού νεαρού τής ήλικίάς της καί ένεκα
τών πολλών άρετών της, προεκάλεσεν βαθεΐαν όδύνην όχι μόνον είς τιούς οικείους της
καί
τούς συγγενείς της άλλά και
είς όλην τήν κοινωνίαν τού Καραβά.
Ή κηδεία της έγένετο είς τον
ιερόν ναόν τού Αγίου Χαραλάμπους μέ έκδηλώσεις
μεγάλης
λύπης.
Πρός τούς οικείους καί τούς
λοιπούς συγγενείς της έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια.
ΡΟΥΛΑ Δ.

ΤΣΙΤΣΙΛΙΑ

Μέσα είς τό άνθος τής παιδικής της ζωής, πού ήτο γεμάτη
χαρά τρυφερότητα καί καλωσύνη' άπτεβίωσεν εντελώς άπροόπτως εις Πειραιά ή χαριτωμένη
μικρούλα Ρούλα Δ . Τσιτσίλια,
έτών 10.
Πρός
τούς απαρηγόρητους
γονείς της εύχόμεθα τήν έξ ύψους παρηγορίαν.
ΜΑΡΙΑΝΟΗ ΕΜΜ.

ΚΑΡΥΔΗ

Τήν εύγένειαν,
τήν πραότη '
τ ά χριστιανικά καί φιλάνθΡ^Λ.
αύτής αισθήματα. ΜήτΠΡ
δειγματική άφιέρωσεν δλαζ ^
τάς δυνάμεις είς τήν άνατΡ 3 ^ σ ;
τών τέκνων της, τ ά όποια *
ηύτύχησε νά ΐδη καλώς
τεστημένα καί άπολαμ6ανον^
τής άμερίστου κοινωνικής
μήσεως. Ή κηδεία της έγε^,..
είς Αθήνας μέ έκδηλώσειζ
τάτης λύπης. Πλήθος δε
πατριωτών, καί κυρίως ΜυΛ"
ταμ ιτών ήκολούθησαν τήν ¿ ^ ¡ ,
ράν αύτής μέχρι τής τελεατ°
ας της κατοικίας.
·,Πρός τούς φιλτάτους Μ σ ς ί λ £ |
ούς της κ.κ. Δαμιανόν, Βσε0"1 > ^
ον, Νικόλαον καί Έ μ μ α ^ 0 ^ Δ . Στρατηγόν, πρός τήν
τέρα της κυρίαν Άννέταν
Ζερβού, καθώς καί πρός
λοιπούς συγγενείς της, έκΦΡ^
ζομεν όλόθερμα σ υ λ λ υ π η τ ί Ρ
Ό Θεός νά τήν άναπαύση^
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΟΥ
Πλήρης ήμερών άπεβίωσεν
Χώραν καί έκηδεύθη άπό , r0V ή
ερόν ναόν τού Έσταυρωμενρ^Βασιλ. Χάρου, έτών 88. π
τ α σ τ ά σ α ύπήρξεν ό π ό δ ε ι γ Ρ ^ γενείας, καλωσύνης και
¡jτος καί διά τούτο έ ξ ε τ ι μ ά ^ ^
πό όλους. Πρό διετίας
είχε τό άτύχημα νά σ τ ε ρ η σ ^ ,
μονάκριβο παιδί της, και
τετριμμένη έκτοτε άνεμενε^^^
θάνοττον λυτρωτήν.
Ή κ."1 μέ
της έγένετο πάνδημος και
έκδηλώσεις πολλής λύπηζ· kCj¡
Πρός τούς συγγενείς τη ζ ^¿ν
ιδιαιτέρως πρός τόν Φ'λΤ^^ν
μας άδελφόν της κ. " A Y V ^
Πετρόχειλον, έκφράζομεν
συλλυπητήρια. Ό Θεός να
άναπαύση.

Άπεβίωσεν είς Αθήνας καί
έκηδεύθη μέ έκδηλώσεις βαθυτάτης λύπης, ή έκ Μυλοποτάμου
κοπχχγομένη συμπατριώτις Μαριάνθη Έμμ. Καρύδη, έτών 73.
Ή έκλιπούσα ύπήρξεν υπόδειγμα καλωσύνης καί πραότητος
καί διεκρίνετό διά τ ά χριστιανικά καί τ ά φιλάνθρωπα αίσθήΔΩΡΕΑ1
ματά της. Πρός τάς θυγατέρας
της και τούς λοιπούς συγγενείς
Ή κυρία
Λυγερή
της έκφράζομεν θερμά συλλυπη- Κομνηνού, άπέστειλεν έξ,
τήρια.
'
ταλ τής Αύστραλίας, μέσ«
μητρός της κυρίας
Κυρί^^ίΕΥΧΑΡΙΣΤΗ PION
λας Ηλία Μαυρομμάτη, ? cú
pac Αγγλίας υπέρ του Jt^q,
Πάντας τους μετασχόντας τού ναού. Παναγίας Μανωλίτισ^
δαρυτάτου πένθους μας, έπί. τώ Φρατσίων.
¡£ν
θανάτω τής άγαπημέντις μητρός
Ή έπιτρσττή τού ώς
£l)μας
ΑΝΤΖΟΛΕΤΑΣ Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ρού ναού, έκφράζεί θερ μ ^ „ Α χαριστίας προς τήν
Φ'^^ζεί'
εύγαριστούμεν θερμώς.
Τά τέκνα: Δαμιανός καί Διαμάν- σκον δωρήτριαν, καί ^ ' f ^ y é τα Δ. Στρατηγού. Βασίλειος ται άπ' αύτήν .καί τήν
t0í>
καί Άνθούλα Β. Στρατηγού. Νι- νειάν της τήν προστασιών
κόλαος καί Σοφία Ν. Στρατη- Θεού διά πρεσβειών τήζ
γού. Εμμανουήλ καί Σταμάτα ραγίας Θεοτόκου.
„
Έμμ. Στρατηγού. Εμμανουήλ
Οί έπίτροποι τού ίερου ^ <
καί Άννέτα Ζερβού.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ Θ Ε Ο Δ Ο Ρ 0
Οί έγγονοί. οί λοιποί συγγεΔ. Κ Α Λ Ο Κ Α Ι Ρ Ι Ν Ο Σ
νείς;·

