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ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 1073
Μέ την είσοδον είς τό νέον έτος 1973 και μέ την εύκαιρίαν τών άγιων έορτών, τάς όποιας πανηγυρίζει όλόκληρος ή Χριστιανοσύνη, αίσθανόμεθα τήν ανάγκην νά έκφράσωμεν άπό της στήλης αυτής μαζί μέ τάς θερμοτέρας
εύχάς μας και τάς διαπύρους ευχαριστίας μας προς τους
ύποστηρικτάς και συνδρομητάς μας, έσωτερικού και εξωτερικοί), μέ τήν πολύτιμον ήθικήν και ύλικήν βοήθεια ν τών
όποιων κατώρθωσεν ή «Κυθηραΐκή Δράσις» νά διανύση
τά 37 χρόνια πού παρήλθον άπό τήν ήμέραν τής έκδόσεώς
της. Ε π ί σ η ς εύχαριστούμεν άπό καρδίας τούς άγαπητούς
και έκλεκτούς συνεργάτας μας, μέ τήν ανιδιοτελή βοήθειαν
τών όποιων έδώσαμεν είς τήν εφημερίδα περιεχόμενον άξιον
τής προσοχής κάθε άναγνώστου της, ώστε ή «Κυθηραΐκή
Δράσις» νά κρίνεται άξια τής υποστηρίξεως του Κυθηραϊκού
λαού. 'Ακόμη, εύχαριστούμεν τούς άπανταχού τού κόσμου
άντιπροσώπους και άνταποκριτάς μας διά τήν μεγάλην βοήθειαν πού μάς παρέχουν έντελώς δωρεάν, ύποβαλλόμενοι
μάλιστα καΐ είς κόπους καΐ είς δαπάνας διά τήν άρτιωτέραν κατάρτισιν τής έφημερίδος, ώστε και είς περιεχόμενον
και είς έμφάνισιν νά είναι τό φύλλον, άξιον όργανον προαγωγής τών συμφερόντων τής Ιδιαιτέρας μας πατρίδος,
προβολής τού Κυθηραϊκού στοιχείου και έπιβολής τού Κυθηραϊκού ονόματος.

«ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΪΟΝ ΚΥΘΗΡΩΝ»
ΟΔΟΣ ΚΑΝΙΓΓΟΣ 7 — Α Θ Η Ν Α Ι , Τ . Τ . 141
Μερίμνη τού όποιου ιδρύεται καΐ τό
«ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΥΘΗΡΩΝ»
Ε Υ Χ Ε Τ Α Ι
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΘΗΡΙΟΥΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ
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Πρόεδρος

Γεν. Γραμματεύς

ΙΩΑΝ. Σ . Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ

ΠΑΝΑΓ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ

Ν ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Του

κ» M I X . Κ .

Θα μιλήσωμε γιά ενα θαυμάσιο ττορτραιτο των μέσων κι
¿νωρίτερα του περασμένου αίώ^ καμωμένο ά π ' τον άγνωστο
ζ^Υρά<|>ο Γ(εράσιμο) Μαντζα¿ΤΓ' τήν Κεφαλονιά, τής
••ρεσβυτέρας, σέ νεανική ήλι"Αννας Γιάννη Κασιμάτη,
Τ
ο γένος Γεράσιμου Κρασσά,
"Του εΐναι σήμερα στην κατοχή
Τ
°ΰ κ. Άλ. Κομποθέκρα, σύζυΥου δισέγγονης τής Πρεσβυτέξ^ς, έμπορου στην 'Αθήνα (ό^ ς Πιττάκη 9 ) .
Ή -ττροσοττογραψία αυτή έΧε» τήν τέχνη και τά χαρίσματής έ-ττοχής της, γλυκύτητα
κ<
ϊ· στοχαστική μελοχγχολία στη
άδρά κατά τό μάλλον ή
ήττον χαρακτηριστικά, κόμμωσι
^εριποιημένη, κοσμήματα στα
"^οΐα έλετττούργησεν ό κ αλλ ιΤε
Χνης, νταντελένια τραχηλιά
κ
εντητή σέ βαθύχρωμο φόρεμα
Κι
εΤναι ζωγραφισμένη στο κλαστυλ του μπούστου. Διτλοιπόν, θά μάς άπασχο-

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

λήση, περί του ποιός νάταν ό
ζωγράφος και ποιά ή εικονιζόμενη.
Ή οικογένεια τών Μαντζαδίνων έγκαταστάθηκε στην Κεφαλονιά, πού υπάρχει και χωριό Μαντζαβινάτα ή Μανταδινάτα, τό 1385. Μοναδικός ζωγράφος της άναφέρεται άπό
τους Η λ ί α Τσιτσέλην «Κεφαλληνιακά σύμμικτα» τόμ. Α ' σ.
4, και Ντΐνον Κονόμον « Ή Χριστιανική τέχνη στην Κεφαλονιά»
σ. 28, ό Μαρίνος Μαντζαβΐνος,
που μαζί μέ τούς Γεωργ. Μηνιάτην, Διον. Βέγιαν, Χαρ. I.
Μηλιαρέσην και Γ. "Αβλιχον άποτελεΐ τήν παλαιοτέρα σειρά
τών άγιογράφων του νησιού.
Στον περασμένο αιώνα ωστόσο
μνημονεύονται τρεις άξιόλογοι
κληρικοί Μαντζαβΐνοι, οί Ρόζος
Δημήτριος, Γεράσιμος υιός του
'Ανδρέου, Ιερέως
έπίσης, και
Νικόλαος (άρχιμανδρίτης), ά π '
τούς όποιους δμως κανείς δεν
άναφέρεται πώς άσχολήθηκε μέ
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Ν. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΛΑΟΥ

Πιστώσεις 24.350.000 δραχμών
δι' έργα οδοποιίας εις Κύδηρα

--^^fy

ΔΥΟ ΑΚΟΜΗ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΝ ΛΑΟ Ν
Κατόπιν άποφάσεως τού 'Υπουργού τών Δημοσίων "Εργων κ. Παπαδημητρίου, χορηγούνται 24.350.000 δραχμαί διά
τήν ριζικήν άνακαίνισιν ολοκλήρου σχεδόν τού όδικού δικτύου
τής Νήσου. Οί μεγάλοι δρόμοι θά άσφαλτοστρωθούν και οί
μικροί θά καλυφθούν μέ τσιμέντο.

Τό βραβεϊον Επιμελείας
ελαβον οί φοιτηταί μας
Λευθερη και Λεοντσίνης
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ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΙ ΠΟΥ ΕΔΟΘΗΣΑΝ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ

Τά χορηγηθέντα
κονδύλια
κατανέμονται είς έργα, πολλά
τών όποιων έδημοπρατήθησαν
ήδη. Συγκεκριμένα θά διατεθούν: Δέκα όκτώ έκατομμύρια
(18.000.000) διά τήν ριζικήν
άνακαίνισιν και άσφαλτόστρω'Ιδιαιτέρως θερμόν πρωτοχρονιάτικον χαιρετισμόν καΐ
σιν τών δρόμων:
εύχαριστίας έκφράζομεν προς τούς άγαπητούς μας φίλους,
1) 'Από
'Αεροδρομίου είς
οί όποιοι άπό τήν Αύστραλίαν, τήν 'Αφρικήν, τήν Άμεριδρμον Διακοφτίου.
2) 'Από
κήν, τον Καναδά, τήν Ί α π ω ν ί α ν , τήν Εύρώπην και άπό
Φράτσια προς Παλαιόπολιν και
τό έσωτερικόν μάς έτίμησαν και εφέτος μέ τάς εύχετηρίους
Αύλέμονα.
3) 'Από Καψάλι,
κάρτας των, μέ τάς όποιας κατακλύζεται τό γραφεΐον μας
είς Κάλαμον και Λειβάδι. 4)
και κατασυγκινείται ή καρδιά μας. Δυστυχώς, δέν δυνάΆ π ό Μυλοποτάμου είς Άρέμεθα νά άπαντήσωμεν, ώς θά έπρεπε, είς ένα έκαστον
ους και Δόκανα. 5) Ά π ό Χώξεχωριστά. Τούς εύχαριστούμεν θερμώς άπό τής στήλης
ρας είς Ποταμόν (κεντρικός).
αύτής και τούς εύχόμεθα κάθε άπό Θεού εύτυχίαν. 'Ιδιαι6) Ά π ό Άρωνιάδικα είς άετέρως είς τούς άπσδήμους μας εύχόμεθα τό 1973 νά είναι
ροδρόμιον.
τό έτος τής μαζικής έπιστροφής των είς τήν πολυπόθητη
Τα άνωτέρω 18.000.000 δρχ.
γενέτειρα, έστω καΐ μόνον γιά προσκύνημα τού τόπου και
διατίθενται έκ τού προϋπολοτής Μυρτιδιώτισσας, και γιά παραθερισμόν.
γισμού τών Δημοσίων ΕπενδύΠρος τούς άπανταχού Κυθηρίους, μαζι μέ τάς εύχάς
σεων.
μας ύπέρ τής οικογενειακής εύτυχίας των, έκφράζομεν και
Πέντε έκατομμύρια (5.000.
δλην μας τήν εύγνωμοσύνην διά τήν ύποστήριξιν τήν οποί000) δραχμαί χορηγούνται διά
αν μάς παρέχουν. Στηριζόμενοι είς τήν άγάπην των θά
τήν άσφαλτόστρωσιν ή τσιμενσυνεχίσωμεν τό έργον μας καΐ κατά τό άρξάμενον Νέον
τόστρωσιν τών έξής δρόμων:
"Ετος 1973, τό όποιον εύχόμεθα είς όλους χαρούμενο καΐ
Διά τον δρόμον Χώρας — Καευτυχισμένο.
ψαλίου 800.000. Διά τήν τσιΙΩΑΝΝΗΣ Σ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
μεντόστρωσιν τού δρόμου άπό
Λειβάδι είς Στραπόδι 150.000.
Διά τον έσοατερικόν δρόμον
προς "Ανω και Κάτω Κεραμουτό 250.000. Διά τον δρόμον άπό Πιτσινιάνικα προς
Μυλοπόταμον (περιοχή Μαραθέας) 150.000. Διά τήν τσιμεντόστρωσιν
τών
έσωτερικών
δρόμων τού χωρίου Κάλαμος
200.000. Διά τήν άποπεράτωσιν τής τσιμεντοστρώσεως τού
δρόμου άπό Κουμάρος προς Κομηνιάνικα και Ά γ ί α ν Έλέσσα
200.000. Διά τήν
τσιμεντόστρωσιν τών δύο μικρών δρόμων πού συνδέουν τό χωρίον
Δρυμώνας μέ τήν όδόν ΜυρτιΕίς τό ύπ' άριθ. 368 φύλλον τό χωρίον Καρβουνάδες.
δίων
(άπό
' Αμμουτσόκαμπο
μηνός Νοεμβρίου 1972, έδημοΤούς έκφράζομεν άπό τής και Μαλτεσάκια) 200.000.
σιεύσαμεν ότι διακεκριμένος ό- στήλης αύτής έγκάρδια συγχαΔιά τον δρόμον άπό Ποταμογενής έξ 'Αμερικής, ό όποι- ρητήρια, διά τήν θριαμβευτιος διακατέχεται άπό τον πό- κήν έπιτυχίαν των, καΐ τούς μού είς Τριφυλλιάνικα 250.
θον νά ίδη μίαν καλυτέραν κοι- παρακαλούμε ν νά επικοινωνή- 000. Διά βελτίωσιν τού δρόνωνίαν, τήν όποίαν έγγυάται σουν μαζί μας διά νά λάβουν μου άπό Μάκρωνα είς Αύλέμοή καλή έκπαίδευσις, μάς απέ- έκαστος τό έκ δραχμών 2.250 να 100.000. Διά τήν άποπεράστειλε ν καΐ εφέτος 150 δολλά- δώρον τού άγνωστου των εύ- τωσιν τής τσιμεντοστρώσεως
Qia 'Αμερικής, μέ τήν έντολήν γενούς δ ω ρητού. Δύνανται νά τού δρόμου άπό Καρβουνάδες
νά δοθούν ώς βραβεϊον επιμε- μάς γράψουν είς τήν διεύθυν- είς Ά γ ι ο ν Ή λ ί α ν 150.000. Διά
λείας είς ένα ή δύο σπουδα- σιν: 'Αγίου Μελετίου 104 'Α- τήν άποπεράτωσιν τού δρόμου
ί α ς , άποφοίτους τού Γυμνα- θήναι, 821, ή νά μάς τηλεφω- άπό τό χωρίον είς τήν πηγήν
σίου Κυθήρων, οί όποιοι θά ε- νήσουν είς τον άριθ. 852.679. Βιαραδίκων 300.000. Διά τήν
τσιμεντόστρωσιν τού δρόμου
πιτύχουν τήν καλυτέραν βαθμοΑΙ εύχαριστίαι των προς τον άπό τό Ιερόν προσκύνημα Ά γ .
λογίαν είς τάς είσαγωγικάς έξετάσεις τών άνωτάτων καΐ ά- δωρητήν θά εκφρασθούν δ ι ' έ- Θεοδώρου προς τήν κεντρικήν
νωτέρων σχολών κατά τό άρ- πιστολής των, τήν όποίαν θά όδόν Χώρας — Ποταμού, 150.
μάς παραδώσουν ίνα διαβιβά- 000. Διά τήν άνακαίνισιν μέΙάμενον άκαδημαΐκον έτος.
σωμεν
ταύτην άρμοδίως.
χρις
άσφαλτοστρώσεως
τού
Σύμφωνα μέ τά άποσταλένδρόμου άπό τό χωρίον Ά ρ ω 3« είς ήμάς στοιχεία, τό ώς
νιάδικα μέχρι τού αεροδρο«νω χρηματικόν έπαθλον δικαιΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
μίου, 800.000 (πέραν τών άνωούνται νά λάβουν ή φοιτήτρια
τής Φυσικομαθηματικής Σχολής ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ τέρω άναφερομένων). Διά τήν
τσιμεντόστρωσιν τού δρόμου
τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών
Εύθαλία Εμμανουήλ Λευθέρη,
Διωρίσθη είς τό Νοσοκομεί- άπό Καρβουνάδες είς Σταθιάάπό τό χωρίον Λειβάδι, και ό ον Κυθήρων καΐ άνέλαβε τήν νικα 150.000. Διά τήν άνακαίσπουδαστής τής Παιδαγωγικής διεύθυνσιν τής Παθολογικής νισιν τού δρόμου άπό τό χω'Ακαδημίας Λαμίας Έμμανου- κλινικής, ό γνακττός Ιατρός κ.
^ 'Ιωάννου Λεοντσίνης, άπό Δημήτριος Γιαννιός.
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ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ
ΤΟ ΠΡ0ΑΥΛΙ0Ν
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Συνεχίζονται at έργασίαι διαμορφώσεως και διευρύνσεως
τής αύλής τού Γυμνασίου Κυθήρων, κατόπιν τής δωρεάς υπό τού κ. Σπυρ. Άλβανάκη ένός τμήματος τού παρακειμένου
κτήματος του προς τον σκοπόν
τούτον. "Ηδη πρόκειται νά άσφαλτοστρωθή ή αύλή καΐ νά
κατασκευασθή έντός αύτής ύπόστεγον διά τήν διδασκαλίαν
τού μαθήματος τής Γυμναστικής είς αύτό, οταν αί καιρικα!
συνθήκαι είναι
ακατάλληλοι
διά τήν έν ύπαίθρω διδασκαλίαν.
τήν ζωγραφικήν. "Ετσι, τό πιθανώτερο άπό αυτούς εΐναι νά
ύποθέσωμε μήπως εις τον Γεράσιμον, ό όποιος ήταν άριστος
μουσουργός της έκκλησιαστικής
μουσικής, πού δίδαξε είς τήν
Ριζάρειο Σχολή, συνυπήρχε και
τό ταλέντο τής
ζωγραφικής,
τήν όποίαν δλως έρασιτεχνικά
άσκουσε. Ό κληρικός δμως αυτός, προς τον όποΐο συμφωνεί
τό δνομα τού ζωγράφου πού
διετέλεσε και άρχιδιάκονος τού
Μητροπολίτη Κεφαλονιάς Σπυρίδωνα Κοντομίχαλου, φέρεται
άποθανών τό 1891, όποτε τό
πορτραίτο πρέπει νά ένταχθή
σέ εργα τής πολύ νεανικής του
ήλικίας και έάν φυσικά μακροημέρευσε, π ρ ά γ μ α σχετικώς απίθανο διά τήν ώριμότητα τής
τέχνης του, ά λ λ ά και γιατί θά

εΐχε τήν ευκαιρία νά υπηρέτηση μέ ζήλο τήν ζωγραφική και
νά έχη καταλίπει κι' άλλα άξιοπρόσεχτα σ' αυτήν έργα.
Πρόκειται, λοιπόν, περι ζωγράφου άγνωστου μάλλον, μή
δυνάμενου έπακριδώς νά προσδιοριστή, πού κι' άπό κανέναν
μέχρι σήμερα/ έκ τών άσχοληθέντων μέ τήν έξακρίβωσίν τους
δεν άναφέρεται.
Ή οίκογένεια, έξ άλλου, πάλιν Κασιμάτη,
έγκατεστάθηκε
στά Κύθηρα τό 1316, δταν και
τήν άπέστειλαν οί έξουσιαστές

ρίον Φράτσια προς τήν κεντρικήν όδόν Χώρας Ποταμού ( Ξεροσοβάλας) 400.000.
Διά τήν
τσιμεντόστρωσιν
τού εσωτερικού δρόμου τού

χωρίου Δόκανα 150.000. Διά
τήν άποπεράτωσιν τού παραλιακού δρόμου Ά γ ι α ς Πελαγίας άπό προβλήτος προς Καραβάν 200.000. Διά τήν άνακαίνισιν τού δρόμου άπό Κουσουνάρι Λογοθετιανίκων προς
Ά γ ι ο ν Έλευθέριον, 300.000.
Διά τήν τσιμεντόστρωσιν τού
έσωτε ρ ικού δ ρόμου Καρα β ά,
100.000. Διά τήν κατασκευήν
δρόμου άπό τό χωρίον Μυλο-

πόταμο προς τό Σπήλαιον Α γίας Σοφίας 600.000. Διά τήν
άποπεράτωσιν τής άνακαινίσεως τού δρόμου όπό Λειβάδι
είς Μυρτίδια, 600.000. Και διά
τήν άποπεράτωσιν τής τσιμεντοστρώσεως τού δρόμου προς
"Αγιον Κοσμάν είς Ξερουλάκι
150.000.
Αί ώς άνωτέρω χορηγηθείσαι πιστώσεις είναι αί μεγαλύτεροι πού
εδόθησαν μέχρι

σήμερον διά τήν όδοποιΐαν τής
Νήσου, άμα δέ εκτελεσθούν αί
προβλεπόμενοι έργασίαι θά έπιλυθή, σχεδόν έν τώ συνόλω
του, τό πρόβλημα τού όδικού
δικτύου τής έπαρχίας μας.
Κατόπιν
τής
χορηγήσεως
τών πιστώσεων αύτών καί τής
απολύτως όρθής αξιολογήσεως
τών έκτελεστέων έργων, αίσθανόμεθα τό καθήκον νά έξάρωμεν τήν στοργήν τής Ε θ ν ι κής Κυβερνήσεως προς τήν έπαρχίαν μας καί νά συγχαρώμεν άπό καρδίας όλους τούς
αρμοδίους κυβερνητικούς καί
ύπηρεσιακούς παράγοντας. 'Ιδιαιτέρως διερμηνεύομεν τάς
εύχαριστίας τού Κυθηραϊκού
λαού προς τόν ύπέροχον πρωτεργάτην τής έλληνικής αναδημιουργίας αξιότιμο ν ύπουργόν τών Δημοσίων "Εργων κ.
Παπαδημητρίου, προς τάς τεχνικάς ύπηρεσίας τού 'Υπουργείου καί τού Νομού Πειραιώς
καί προς τόν άκούραστον καί
ένθουσιώδη συμπατριώτην μας
κ. Νίκον Φατσέαν, διευθυντήν
Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων
τού
'Υπουργείου
Δημοσίων
"Εργων, τού όποιου αί όρθαί
κατατοπιστικαί εισηγήσεις συντελούν ώστε ή εύεργετική κυβερνητική στοργή νά κατακαλύπτη όλο τό Νησί μας.

Κί" - • > ·
«MjyfeW^ -

Ί δ έ α ν τής διά τών χορηγηθεισών πιστώσεων έπιδκοκομένης
άναμορφώσεως καί εκσυγχρονισμού τού όδικού δικτύου τής
Νήσου, δίδει ή γέφυρα Μαύρης Λίμνης τού δρόμου Κοντολιανίκοαν — Φρατσίων — Παλαιοπόλεως, ή όποία εικονίζεται
είς τήν άνωτέρω φωτογραφίαν. Κάτω άπό τόν τσιμέντινον
θόλον τής νεοκατασκευασθείσης φαίνεται τό τόξον τής παλαιάς
γεφύρας. Τό έργον εκρίθη άναγκαίον καί κατεσκευάσθη άνεξαρτήτως τού κόστους του. "Ετσι, ό ύπεράνω διερχόμενος δρόμος γίνεται άληθινή λεωφόρος. Δι' αύτό οί Κυθήριοι εύγνωμονούν τήν Κυβέρνησιν καί τούς άρμοδίους.

ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Ι

Θά θτηδη προτομή
του Σπύρου Στάδη

Είναι εξαιρετικώς εύχάριστον δι' ήμάς, δτι συμπίπτουν
αί άνωτέρω άνακοινώσεις περί τών χορηγηθεισών πιστώσεων μέ τήν έναρξιν τού νέου
έτους 1973, τό όποίον κατόπιν
Τά
Κυθηραΐκά
Σωματεία
αύτών, αρχίζει διά τό Νησί 'Αθηνών — Πειραιώς (Κυθημας μέ τούς καλυτέρους οίω- ραΐκός Σύνδεσμος 'Αθηνών καί
νούς. Μάλιστα σημαντικόν μέ- Κυθηραΐκή 'Αδελφότης ΠειΜέρος τού όρμου και τής γραφικής παραλίας Ά γ ι α ς Πελαγίας. Τώρα ό οικισμός επεκτείνε- ρος τών προβλεπομένων έργων ραιώς — Α θ η ν ώ ν ) ανταποκριται μέ νέας οίκοδομάς καΐ ό παραλιακός δρόμος πού όδηγεί πρόν Καραβάν θά άσφαλτοστρω- έδημοπρατήθη καί ή έκτέλεσις νόμενα είς ένθερμον παλαιόν
9ή μέ τάς νεοχορηγηθείσας μεγάλας πιστώσεις. Ψηλά στά βουνά παραχειμάζουν άφθονοι λα- τών έργασιών ήρχισε.
παγκυθηραΐκόν αίτημα εκφράγοί, πού γιά τήν νοστιμάδα τους μόνον ό φίλος Π. Γεωργόπουλος μπορεί νά δώση πληροφορίες
σεως χρέους τιμής, προς τόν
Τό μόνον, λοιπόν, πού ύπό αείμνηστο ν διδάσκαλον όλοκλήτύπον πρωτοχρονιάτικης εύχής ρων Κυθηραΐκών γενεών καί
θά ήθέλαμεν νά προσθέσωμεν πρωτεργάτην τής άνεγέρσεως
προς τό καλόν τών Κυθήρων, τού διδακτηρίου τού Γυμνασίου
είναι δπως ή Ε θ ν ι κ ή Κυβέρ- Κυθήρων ΣΠΥΡΟΝ Σ Τ Α Θ Η Ν
νησις μέ τήν άπέραντον στορ- απεφάσισαν τήν διά κοινών
γήν πού ό ύπέροχος Πρόεδρος προσφορών άνέγερσιν προτοκ. Γεώργιος Παπαδόπουλος καί μής του είς τόν περίβολον τού
όλα τά άξια μέλη της τρέφουν έν λόγω διδακτηρίου, τών αποπρος κάθε έλληνικήν έπαρχίαν, καλυπτηρίων της γενησομένων
στρέψη άμέριστον τήν προσο- έν είδική τελετή έν αύτώ, ένχήν της είς δύο ακόμη μεγάλα τός τού άρχομένου έτους 1973.
Κυθηραΐκά θέματα, περί τά όποία άγωνιά ό Κυθηραΐκός λαός καί οί έκτος τής νήσου καί
πέραν τών όρίων τής πατρίδος
διαμένοντες συμπατριώται μας.
Τό θέμα τής κυριότητος τών
χέρσων έκτάσεων, πού συνάπτεται άπολύτως μέ τήν τουριστικήν άνάπτυξιν τής Νήσου
Τέκνα μου έν Κυρίω άγαπητά. Θεώ καΐ έπί γής ειρήνη έν άν- κινήθησαν εις προσευχήν. «Και καί τό θέμα τής επεκτάσεως
«ΟΙ Ποιμένες είπον προς άλ- θρώποις εύδοκία». Δέκται άλ- ύπέστρεψαν οί ποιμένες δοξά- τού διαδρόμου προσγειώσεως
λήλους' διέλθωμεν δή έως Βη- λά και πομποί τού άγγελικού ζοντες και αίνούντες τόν Θε- καί τών κτιριακών έγκαταστάθλεέμ... και ήλθον σπεύσαντες μηνύματος. «Και πάντες οί ά- όν...». Ό Ούρανός κινείται είς σεων τού άεροδρομίου Κυθήκαι εύρον... τό Βρέφος κείμε- κούσαντες έθαύμασαν περί τών άπσκάλυψιν «μυστηρίου χρό- ρων, ώστε, διά τής διακινήσεΆπεβίωσεν έκ συγκοπής τής
νον έν τή Φάτνη».
λαληθέντων ύπό τών ποιμένων νοις αίωνίοις σεσιγημένου». Ό ως μεγαλυτέρων αεροσκαφών, καρδίας, τήν 14.12.72 είς 'ΑΟύρανός
δίδει
τήν
λυτρωτική
ν
προς
αύτούς».
"Ηκουσαν
αίνον
νά
έπιτευχθή
μείωσις
τών
ση'Ιδού οί πρώτοι έπισκέπται
θήνας, ό Θεόδωρος Γεωργίου
τού Βρέφους τής Βηθλεέμ! 'Ι- αγγέλων προς τον Θεόν καΐ έ- διά τόν δεσμώτην ανθρωπον εϊ- μερινών ύψηλών ναύλων, ώ- Κασιμάτης, έτών 61.
δησιν,
ότι
«έτέχθη
ύμίν
σήμεστε τό άεροπλάνον νά είναι
δού οί πρώτοι προσκυνηταί τού
Ό μεταστάς ήτο γόνος τής
ρον Σωτήρ...». «Θεός έφανερώ- προσιτόν δι' όλους τούς Κυσαρκωθέντος και έν Σπηλαίω
έκ Πιτσινιανίκων μεγάλης οιθη έν σαρκί». Ό Ούρανός εκ- θηρίους.
γεννηθέντος Σωτήρος Χριστού!
κογενείας Κασιμάτη ή Παχνούντοτε μένει ανοικτός. Τόν ήνοι'Ιδού οί πρώτοι κήρυκες τού
τιου. *Η οικογένεια αύτη έγξεν
«ό
εκ
τού
Ούρανού
καταμεγάλου γεγονότος! Οί Ποικατεστάθη είς τήν Κρήτην προ
6άς,
υίός
τού
άνθρωπου
ό
ών
μένες τής Βηθλεέμ! Ούτοι δέ70 καί πλέον έτών καί έδημιέν τώ Ούρανώ». Τόν κρατεί
χονται
έπίσκεψιν.
«Άγραυούργησεν έμπορικάς καί άλ)^χς
άνοικτόν
«ό
αναληφθείς
είς
λούντες καΐ φυλάσσοντες φυέπιχειρήσεις, είς τάς όποιας
τούς Ούρανούς και καθεζόμελακάς τής νυκτός έπί τήν ποίείργάσθησαν καί πολλοί ΚυθήΤρείς φίλοι συνώμοσαν κα- νος έκ δεξιών τού Πατρός».
μνην αύτών... "Αγγελος Κυ- τά γέροντος κυνηγού καΐ μέ
ριοι, οί όποιοι ποικιλοτρόπως
μηνύματα
προς
ρίου επέστη αύτοϊς... και εξαί- τήν εύχετήριον κάρταν τους, 'Αποστέλλει
έπροστατεύθησαν
άπό
τούς
έν συσσεισμώ,
φνης έγένετο σύν τώ άγγέλω τού έστειλαν καΐ μίαν φρεσκο- τήνγήν. Είτε
τρεις
αδελφούς
Γεωργάκην,
Κατωτέρω
εικονίζεται
ό
νεαθυέλλη,
πυρί,
και
φερομένη
πλήθος στρατιάς Ούρανίου». κομμένην μπεκατσομύτην.
πνοή βιαία, είτε έν αύρα λε- ρός συμπατριώτης μας μηχανο- Παναγ ια>τάκην καί Νικολάκην
Ανταποδίδουν έπίσκεψιν. «ΔιΆ π ό τήν στήλην αύτήν, τούς πτή κάμνει τήν παρουσίαν Του λόγος - ήλεκτρολόγος κ. Νικό- Κασιμάτη ή Παχνούντιο.
έλθωμεν δή έως Βηθλεέμ... και εύχαριστεΐ ό γέροντας,
Ό Θεοδωρος Κασιμάτης μετούς
ήλθον σπεύσαντες και άνεύρον θαυμάζει, πού τρείς μαζι κα- ό Θεός και τήν έπίσκεψίν Του λαος Π. Άνδριανός, ό όποιος τά τήν μέσην έγκύκλιον έκπαί. . . τ ό Βρέφος κείμενον έν τή τώρθωσαν νά δαμάσουν μίαν... είς τήν καρδίαν και τόν νούν άριστεύων έπί τρία συνεχή έ- δευσίν του, διεδέχθη τόν πατη είς Άμερικανικόν Πανεπιπαντός άνθρωπου.
Φάτνη».
τέρα του, Γεωργάκην, είς τό
μπεκάτσα, άναμένει δέ ότι, φιΠόσοι
όμως
τόν
αισθάνονέμπόριον τής ξυλείας, τόσον δέ
Γίνονται δέκται κοσμοσωτη- λότιμοι δπως είναι, μέ τήν εύπροήγαγε τάς έργασίας, ώστε
ρίου μηνύματος. «ιΕΙπεν αύτοίς καιρίαν τής έορτής του, 7 'Ια- ται; Πόσοι, ώς άλλοι Ποιμένες
τό κατάστημά του άνεδείχθη
ό άγγελος μή φοβείσθε. 'Ιδού νουαρίου, θά τού στείλουν και άγραυλούν και φυλάσσουν φυπρώτο είς ολην
τήν Κρήτην
εύαγγελίζομαι ύμίν χαράν με- δλην τήν συνέχειαν τής μύτης, λακάς διά τήν έπίσκεψιν τού
Θεού;
Και
πόσοι
ώς
οί
κάτοικαί είχε άπ' εύθείας συναλλαγάλην... ότι έτέχθη ύμίν σήμε- μέχρι τήν ούρά, έκτος εάν τήν
κοι
τής
Βηθλεέμ
κοιμούνται
ύγάς μέ όμοειδεΐς επιχειρήσεις
(τήν
ούρά) τήν
ρον Σωτήρ, δς έστί Χριστός». τελευταίαν
πνον βαρύν; "Αλλοι έκ τών
τής Εύρώπης. Έπίσης διετέΘέλγονται έκ τής άγγελικής κρατήσουν σάν κάτι πού τούς ανθρώπων
ωθούνται
έκ
τών
λεσε έντεταλμένος αντιπρόσωύμνα>δίας: «Δόξα έν ύψίστοις χρειάζεται... Και τού χρόνου. μηνυμάτων αύτών είς πνευμαπος τού Τμήματος 'Ελληνικών
τικός πορείας. Διέρχονται έκ
έξαγωγών μεγάλης 'Αμερικανιτων Βενιέρηδες άπό τήν Κρήτη διάκος στο Πατριαρχείο τής τής Βηθλεέμ. Κα! άλλοι μένουν
κής έταιρείας. Κατά τά τελευγιά νά τά έπιμελουνται, ώς άν- Κωνσταντινούπολης, ιερεύς στη ασυγκίνητοι.
ταία έτη είχεν έγκατασταθή είς
«Διέλθωμεν εως Βηθλεέμ»,
τιπρόσωπό τους. "Εκτοτε ¿πλή- Ρωσία και τέλος, μετά τον γάτάς 'Αθήνας καί προσληφθείς
είναι
ό
πόθος
πάσης
ανθρωπιθυναν πολύ τά μέλη της, σέ ση- μο του μετά τής Κρασσά, ιεείς τήν Τράπεζαν Βιομηχανινής
ψυχής,
άκουούσης
τού
μημεΐον νά άναφέρωμε, πώς σή- ρέας στο 'Αργοστόλι, στήν έκκής 'Αναπτύξεως ύπηρέτει είς
μερα στο Αειβάδι και τήν Καρ- κλησία τών «Είσοδίων τής Θεο- νύματος «ότι έτέχθη ύμίν σήτό Τμήμα 'Ελληνικών 'Εξαγωβουνάδα μονάχα ευρίσκονται τόκου», ή όποία άνήκε σε θείον μερον Σωτήρ» και άποδεχομέγών.
10 τουλάχιστον ά π ' αύτήν οι- της. Ή εικασία μου στηρίζεται νης τήν πρόσκλησιν τής Ε κ Κατά τόν Έλληνοϊταλικόν
κογένειες, πού ξεχωρίζουν ^ιέ τά είς τον ζήλον τής οικογενείας κλησίας: «Δεύτε ίδωμεν πιστοί
πόλεμον ύπηρέτησε είς τήν Ά λ πού
έγεννήθη
ό
Χριστός».
Ή
παρατσούκλια Λαχανάς, Ξερός, του νά παρουσιάση και άλλον
βανίαν ώς λοχίας καί έλαβε
Ντετόρος ή Τσερέβελος, Τζα- Ικανόν κληρικόν διά τον έπισκο- προς τήν Βηθλεέμ πορεία γίνεμέρος είς τήν ίστορικήν καί
μουρδής, Νικολακάκης, Αινός, πικόν θρόνο ν, τον όποΐο ν και ται κατά πολλούς τρόπους: Διά στήμιον, συνεχίζει τάς έπιμορ- νικηφόρον μάχην τού ΤεπελεΠαυλινάκης, Καλούλας, Κρητι- νά έξεπαίδευσεν είς τά τότε τού σώματος και διά τού πνεύ- φωτικάς του σπουδάς καί έρεύ- νίου. "Αμα επέστρεψε είς τά
κός, Χοχλιός κ. ά. διασκορπί- μεγάλα έκκλησιαστικά κέντρα. ματος, διά τής πίστεως και τής νας είς τόν κλάδον τής Πυρη- Χανιά ένετάχθη είς τήν συμμαστηκε δε σχετικά κατά καιρούς
Κατιόντες (δισέγγονοι) τής μυστηριακής ζωής. Ή διά τού νικής Φυσικής.
χικήν κατασκοπείαν, ένισχυθείς
και στά άλλα νησιά τής Ε π τ α - οικογενείας, ώς οί
Σπύρος σώματος πορεία προς τήν ΒηΌ κ. Άνδριανός έτελείοοσε εις τήν δράσιν του ύπό τής εύνήσου, δπως λ.χ. στη Ζάκυνθο, Τσερνωτάς, Μαρία Κομποθέκρα θλεέμ άνευ καρδίας πιστευού- μέ σειράν ύποτροφιών τό Ε.Μ. φυεστάτης, δραστήριας, εύγεπού συναντάμε τον π α π ά Νικό- και Ευτυχία Κασιμάτη γνωρί- σης, είς ούδέν ωφελεί. Ή έν Πολυτεχνείον. Κατόπιν έλαβε νούς καί φιλοστόργου συζύγου
λαο Κασιμάτη (Τδε Ντίνου Κο- ζουν δτι οί γονείς τους έλεγαν τώ Ναώ παρουσία μας κατά άμερικανικήν ύποτροφίαν διά του. Είς τόν τρίτον όροφον ένόμου «Τό Ζακυνθινό Ράσο στήν είς όλους, δτι ήσαν Τσιριγωτό- τήν παρούσαν νύκτα, άνευ τής πενταετείς σποι>δάς καί έτσι νός τών έμπορικών καταστημάΕθνεγερσία» σ. 33) και στήν πουλα, κι' δτι είς τήν υπ' άριθ. άνορκλίσεως τού Βρέφους τής μετέβη είς Άμερικήν δπου τώ- των του, ευρισκομένων πλησίΚέρκυρα, δπου κατά τις άρχές 188 τού έτους 1844 πράξι τού Βηθλεέμ είς τήν καρδίαν μας ρα διακρίνεται καί πρωτεύει, ον τής Μεγάλης 'Αγοράς τών
μένει δι' ήμάς τύπος κουραστι- ώστε νά διανοίγωνται δι' αύτού ΙΗ' αιώνα, ήκμασε ό ιατρο- άρχειοφυλακείου
Κεφαλληνίας,
Χανίων, είχε έγκατασταθή τό
φιλόσοφος Πέτρος Κασιμάτης. πού άφορά τόν παππού τους κός καί μία άπλή συνήθεια. Ε - τόν εύρεΐς όρίζοντες λαμπράς μυστικό στρατηγείον τής άντικείνος, δστις δέν έγνώρισεν ώς επιστημονικής σταδιοδρομίας.
Σ τ ά Κύθηρα άξίζει ωστόσο Δημήτριο, υιό τού ίερέα Ι ω ά ν - πίστιν του καί δέν ήσθάνθη ώς
χιτλερικής κατασκοπείας, μέ
Ό νεαρός επιστήμων είναι ασυρμάτους,
νά σημειώσουμε
πώς υπήρξε νου Κασιμάτη άναγράφεται έκ- βίωμα του τήν Παύλειον διαόπλα,
τρόφιμα
και δεσπότης τους Γρηγόριος τος τής ήμερομηνίας γεννήσεως κήρυξιν «ιέπεφάνη ή Χάρις τού προσφιλής υίός τής κ. Καλλιό- καί παντοίο ύλικό, σύνδεσμος
πης
Παναγ.
Άνδριανού
καί
Κασιμάτης,
πού τό διασωθέν και βαπτίσεώς του δτι «ό ιε- Θεού ή Σωτήριος πάσιν άνθρώδέ τών "Αγγλων κατασκόπων
άντιμνήσιό του φέρει τήν ήμε- ρεύς 'Ιωάννης Κασιμάτης ήτο ποις, παιδεύουσα ήμάς ίνα άρ- έγγονός τού άειμνή στου συμπά- ύπό τό ψευδώνυμον 'Αλέκος ·Νικολάου Σαμίου ή Στέφανος - Γεώργης ύπήρξε ό
ρομηνίαν κζ' Ιανουαρίου 1771, υίός του Παναγήί;), ή σύζυγος νησάμενοι τήν άσέβειαν καί τριώτου
κατιών συγγενής του όποιου, του ώνομάζετο "Αννα, θυγάτηρ τάς κοσμικάς επιθυμίας σωφρό- Περλέγγου, άπό τό χωρίον Ά - έκλιπών όμού μέ τόν άείμνηώς εικάζω, θά ήτο ό σύζυγος Γερασίμου Κρασσά, τόσον δέ νως καί δικαίως καί εύσεβώς λοΐζιάνικα. Τού έκφράζομεν στον άγωνιστήν Μ. Σπανουδάτής είκονιζομένης Ιερεύς ,Ιωάν- ό Ιερεύς, πού ήταν κι' έφημέ- ζήσωμεν έν τώ νύν αίώνι»... καί άπό τής στήλης αύτής θερ- κην. Ά π ό τότε εκμεταλλευθείς
νης Κασιμάτης άπό τό Τσιρί- ριος της έκκλησίας τών Είσο- Είναι εν παθητικόν στοιχείον μότατα συγχαρητήρια.
μέ έπιδεξιότητα, τόσον ό ίδιος,
γο έπίσης, πού κατά τούς άπο- δίων τής Θεοτόκου, δσον και ή τής κοινωνίας. Μία
δσον καί ή γεμάτη άπό τόλμην
άκαρπος
γόνους τής
Πρεσβυτέρας, ώς σύζυγός του διέμεναν είς τό
καί γενναιότητα σύζυγος του
Ό θείος του
καλώς γνωρίζουν, έχρημάτισε 'Αργοστόλι.
(Συνέχεια είς τήν 4ην σελ.)
Θεόδωρος Ν. Σάμιος τήν άναγκαστικήν έπίταξιν τού

ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ κ. ΣΟΤΗΡΙΟΥ

"Δεχθητε νά ávauAidñ
εις τάς ιιαρδίας σας
ό γ ε ν ν η θ ε ί ς Χριστός,,

ΤΡΕΙΣ ΚΥΝΗΓΟΙ
ΕΔΑΜΑΣΑΝ ΜΙΑΝ
...ΜΠΕΚΑΤΣΑ!

Παρακαλούνται δθεν οί μαθηταί του καί όσοι άλλοι έκ
τών συμπολιτών μας έπιθυμούν
νά έκφράσουν τά προς τόν εκλιπόντα αίσθήματά των, δπως
άπευθύνωνται είς τά έν λόγω
Κυθηραΐκά Σωματεία (έν 'Αθήναις κ. Κωνσταντΐνον Λουράντον τηλεφ. 638.190 ή 948.
493 καί έν Πειραιεΐ κ. Τάσην
Κουκούλην τηλεφ. 420898).
Διά τά ώς άνω Σωματεία
ΚΩΝΣΤ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Πρόεδρος Κυθηραϊκού Συνδέσμου 'Αθηνών
Τ Α Σ Η Σ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Πρόεδρος Κυθηραΐκής Άδελφότητος Πειραιώς - 'Αθηνών

ΓΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Δπεβίωσεν άπό συγκοπήν
ό Θεόδωρος Γ. Κασιμάτης
μεγάλου έργοστασίου τής έλαιουργίας, τό όποιον διηύθυνε ό
αδελφός του χημικός κ. Μηνάς
Γ. Κασιμάτης, τόν όποιον ένε-

ΚΥΘΗΡΙΟΣ
ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

πιστεύοντο οί Γερμανοί επειδή
έχει σπουδάσει είς τό Βερολΐνον, καί τόν
διετήρησαν είς
τήν θέσιν του, κατώρθωσε νά
προσφέρη άνεκτιμήτους ύπηρεσίας είς τήν Κρητικήν Ά ν τ ί στασιν καί τό "Εθνος, μέχρι
τής πτώσεως τής χιτλερικής
τυραννίας (Μάιος 1945).
Ό Θοδωρής Κασιμάτης άνήκε είς διακεκριμένην
οίκογένειαν, ήτο πράος, εύγενής, λεβέντης στο σώμα καί στήν ψυχή. Τ Ητο άγωνιστής, πατριώτης, έπιχειρηματίας μέ άξια, άριστος οίκογενειάρχης, σύζυγος καί πατέρας ύποδειγματικός, άνθρωπος καθ' δλα περίφημος. Έκάπη τό νήμα τής
ζωής του έπειτα άπό άγώνας
ύπέρ τού ώραίου καί τού καλού, χωρίς, δυστυχώς, νά δοκιμάση τήν χαράν τής πλήρους
αποκαταστάσεως τών δύο προσφιλών παιδιών του Γεωργάκη καί Λελίνας καί τής υγείας
τής άγαπημένης καί καρτερικής
συζύγου του, στερήσας αύτούς,
εκτός τών άλλων, καί τής πολυτίμου συντροφιάς του. Κατέλιπεν δμως μνήμην άληστον.
Εύχόμεθα, είς μέν τήν δε Ινώς
πληγεΐσαν
οίκογένειάν
του, μέ τήν βοήθειαν τής θείας
προνοίας καί τού πανδαμάτορος
χρόνου, νά άντιμετωπίση τό
σκληρόν πλήγμα τής μοίρας, τό
δέ χώμα τής 'Αττικής γής ή
όποία τόν έδέχθη ώς τελευταία
του κατοικία νά είναι έλαφρόν
καί φιλόξενον.
ΠΑΝ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ

« Κ Υ Θ Η Ρ Α Ι Κ Η ΔΡΑΣΙΣ»
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0 ΚΥΘΗΡ10Σ ΠΡ0Σ0Π0ΓΡΑΦΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΦΥΛΛΗ!

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ - ΚΙΚΗ ΚΑΧΡΑΗΑΝΟΥ

Για τον Κυθήριο ζωγράφο
Δημήτριο Τ ρ ι Φύλλη, μπόρεσα
νά συγκεντρώσω πληροφορίες,
κάπως άκριβεΐς, άττό τον έκ Πατρών φίλο του κ. Ίωάννην Μανουσον, πού τού εΐχε κάμει και
τό πορτραίτο στα
1939 μέ
χρωματιστό κραγιόν, ευρισκόμενο σήμερα στην 'Αθήνα, όδός 'Αεροπόρου Παπαναστασίου 32, σέ ιαέτριο μέγεθος μεγάλης φωτογραφίας, και άπό
τον όποΐον φιλοξενεΐτο τά καλοκαίρια στο εξοχικό σπιτάκι
του στήν LONG ISLAND τής
Νέας Υόρκης.
Μού τον περιέγραψε κοντό
στ' άνάστημα, μέ κατσαρά μαλλιά, φυσιογνωμία και τρόπους
Ι καλλιτέχνη, ευχάριστο, ηλικίας
στά 1920 περίπου 35 χρόνων,
μ' έντονο ένδιαφέρον γιά τις
γυναίκες, πού και έπίστευε δτι
τον άγαπούσαν. Μου διηγήθηj κε δέ άκόμη και μιά μικρή περιπέτειά του σ' αυτό τό «Μακρονήσι» τής Νέας Υόρκης, που
ενα πρω'Γ, ενώ είχε πάρει μόνος την βάρκα του γιά νά ψαρέψη, τον παρέσυρε αιφνίδια ή
Μέ εξαιρετική ν λαμπρότητα έτελέσθησαν εις 'Αθήνας οί γάμοι άμπωτις προς τά βαθειά, πού
τοΰ έκλεκτοΰ νέου κ. 'Ιακώβου Κοσμά Κασιμάτη, εκ Σύδνεϋ και θά έκινδύνευε απόλυτα, αν
Αυστραλίας, μετά της χαριτωμένης δεσποινίδος Κικής Στρατή γιά καλή τυχη δεν προλάβαιΚαχραμάνου, έ | 'Αθηνών. ' Η στέψις έγένετο είς τον Ιερόν νε νά κρατηθή και διημερεύση
ναον τοΰ 'Αγίου Νικολάου, έν μέσω εκλεκτής κοινωνίας, συγ- στις κολώνες τής γέφυρας που
γενών και φίλων των νεόνυμφων. Τους δακτυλίους και νυμ- συνάντησε μέχρι τής επιστροφικούς στεφάνους άντήλλαξεν ό κ. Στρατής Θ. Κασιμάτης. φής τών νερών. "Ετσι, ό Τρίφυλ'Ανωτέρω οί ευτυχείς νεόνυμφοι, προς τους όποιους έκφρά- λης εξήλθε σώος άπό την πεζομεν εγκάρδια συγχαρητήρια και τους εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν. ριπέτεια εκείνη, πού παρετεινεν
έπι ώρες την άγωνία δλων τους.

ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ - ΚΑΙΤΗ ΚΑΤΣΙΠΑΝΝΗ
Μέ έξαιρετικήν λαμπρότητα έτελέσθησαν είς 'Αθήνας οί γάμοι τοΰ εκλεκτού νέου κ. Νικολάου
Διονυσίου Μαργέτη, από
τό χωρίον Καψαλι, μετά
τής χαριτωμένης δεσποινίδος Καίτης Γεωργίου
Κατσιγιάννη, εξ 'Αθηνών. Ή στέψις έγένετο
έν μέσω πλήθους προσκεκλημένων, είς τον ιερόν ναον τής
'Αγίας
Ζώνης. Τους δακτυλίους
και νυμφικούς στεφάνους, άντήλλαξεν ό πρωτεξάδελφος τοΰ γαμβρού
νεαρός συμπατριώτης μας
κ. 'Ιωάννης 'Αντωνίου
Μαργέτης, πού ήλθε από τον Καναδά, ενθα
διαμένει μονίμως. Είς
την φωτογραφίαν, στιγμιότυπον από την στέψιν. Παραπλεύρως τών
νεόνυμφων, είς τούς όποιους έκφράζομεν έγκάρδια συγχαρητήρια, εικονίζεται ό κουμπάρος μέ την άσπρη λαμπάδα του.
Τού εύχόμεθα «πάντα άξιος» και σύντομσν... προαγωγήν, ώστε
άντί κουμπάρο στην 'Αθήνα νά τον δούμε γαμβρό στο Καψάλι.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

και τον άνάδοχον εύχόμεθα νά
τούς ζήση.
Ή κ. Τέτη Νικολακοιτουλου,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟΝ
τό γένος Νικολάου Κ. ΚασιμάΌ κ. Γεώργιος
Τζάννες ή
τη, έτεκε είς 'Αθήνας άρρεν.
Μπαλάς, έκ τού χωρίου "Αγιος
— Ή κ. Χρυσάνθη Θεολ. Ηλίας, πού είναι εγκατεστημέΣαρίδου, έτεκεν είς 'Αθήνας θή- νος είς Καλιφόρνιαν 'Αμερικής,
λυ. Ή μάμμη τού νεογεννήτου απέστειλε 100
δολλάρια, μέ
είναι εκλεκτή Κυθηρία έκ Δο- τήν έντολήν νά διανεμηθούν ως
κάνων, τό γένος 'Ιωάννου Γλυ- φιλοδώρημά του είς τούς μαθητσσύ.
τάς τού
Δημοτικού Σχολείου
Καρβουνάδων — ΚοντολιανίΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
κων, έπι ταΐς έορταΐς τών ΧριΌ κ. "Αγγελος Γκόνης, έ- στουγέννων και τού Νέου "Εβάπτισεν είς Αθήνας τό αγο- τους 1973.
ράκι τού κ. 'Ηλία Θεοδωράκη
ΟΙ μαθηταΐ τού ώς άνω Δηόνομάσας
αυτό
Εμμανουήλ. μοτικού Σχολείου εύχονται, όΜήτηρ τού νεοφώτιστου εΐναι ή {πως τό Θεϊον Βρέφος τής Βηγνωστή Κυθηρία φαρμακοποιός Ι θλεέμ χαρίζη είς τον ευγενή δωκ. Κούλα Θεοδωράκη, τό γένος ρητήν, ύγείαν, χαράν και πάΓεωργίου Στρατηγού, έκ Μυλο- σαν οικογενειακήν ευτυχιαν.
ποτάμου.
Ό Δ)ντής τού Σχολείου
Προς τούς
ευτυχείς γονείς
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΦΑΤΣΕΑΣ
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ΚΑΛΗ

ΧΡΟΝΙΑ

'Ως προς την καρριέρα του,
ξεκίνησε άπό γκαρσόνι έστιατορίου στο Μπόστον / πού συνήθιζε νά ζωγραφίζη πρόσωπα
στις διάφορες πετσέτες και τά
τραπεζομάντηλα τού ρεστωράν.
Κάποια άπό τά σκίτσα του,
έτυχε νά τά έκτιμήση ένας πλού-

Κ Υ ΘΗΡ Α Ϊ ΚΑ
ΜΗΝΑΣ

σιος 'Αμερικανός, που μέ χρήματά του και τον έστειλε νά
σπουδάση στην ζωγραφική σχολή τού Χάρβαρτ.
Ά π ό τό 1925 μεγάλωσε ή
φήμη του σάν προσωπογράφου.
ΕΤχε κάμει τό πορτραίτο τού
πρίγκιπα Χριστοφόρου και πολλών άριστοκρατών και έβγαλε
τότε πολλά λεπτά, πού, ρέποντας, δπως δλοι οι καλλιτέχνες,
στη σπατάλη, γρήγορα τά έξηνέμιζε. 'Αργότερα,
δπως μού
είπε και ό βαθύφωνος κ. Γιάννης Μαρσέλλος, έκαμε αέ έλαιογραφία και τό πορτραίτο τής
βασιλίσσης τής 'Αγγλίας Ε λ ι σ ά β ε τ χαρακτηριζόμενο σάν άπό τά έξ άποστάσεως πιο έπιτυχή της.
Ό Τρίφυλλης πέθανε στή Ν.
Υόρκη στις 26 Ιουλίου 1955.
Στήν προσπάθεια νά βρώ τεχνοκριτικά δημοσιεύματα γιά
τήν τέχνη του δέν στάθηκα τυχερός, ίσως γιατί
δέν ήρεύνησα τά καταλληλότερα περιοδικά. Μόνο τη σύντομη νεκρολογία του στήν έφημερίδα
«'Εθνικός Κήρυξ» τής Νέας Υ όρκης εΐδα τής 28ης 'Ιουλίου
1955, πού και άνεδημοσιεύθη
στον «Κυθηραϊκό
Τύπο» και
που γράφει πώς «... ήταν άπό
δεκάδος έτών
γνωστός στούς
'Αμερικανούς ζωγράφους, πού
εΐχε διαπρέψει σέ προσωπογραφίες, δπως έκείνη τού Δημήτρη Μητρόπουλου, πού τήν
είχαν έκθέσει σέ κατάστημα της
Πέμπτης Λεωφόρου και προκαλούσε τά ευμενή σχόλια δλων.
"Οτι ήτο άξιος μύστης τών έλληνικών καλλιτεχνικών παραδόσεων, άπέθανεν έκ συμφορήσεως και ή κηδεία του έγένετο έκ
τού έλληνικού καθεδρικού ναού».

Είς τήν άκμήν τής ήλικίας
του άπεβίσωσεν είς Νέαν Κηφισιάν, ό Μηνάς Γεωργίου Λεοντσίνης, έτών 47.
Ό έκλιπών κατήγετο άπό τό
χωρίον Κεραμουτό. Κατά τήν
διάρκειαν τού συμμοριτσπολέμου μετέχων τών έθνικών δυνάμεων ήγωνίσθη διά τήν έλευθερίαν και τά ιδανικά τής 'Ελλάδος μας, έτραυματίσθη βαρέως και έτιμήθη μέ παράσημα
άνδρείας και έξαιρέτων πράξεων. Μόλις άφυπηρέτησε τών

MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ

Απόδημοι uai έργα
Κύριε Διευθυντά,
Τό περασμένο φθινόπωρον,
έμεΐς οί παρεπιδημούντες έξ
Αυστραλίας
και.
'Αμερικής
Λειβαδίτες και Καλαμίτες, καθώς και πολλοί κάτοικοι Καψαλίου, Λειβαδίου και Καλάμου, μέ αναφορές μας προς τήν
Κυβέρνησιν και ειδικώς προς
τον άντιπρόεδρόν της κ. Στυλιανόν Παττακόν, έζητούσαμε
τήν άνακαίνισιν
τοΰ δρόμου
Καψαλίου — Καλάμου — Λειβαδίου, ώς δρόμου πρωταρχικής σημασίας γιά δλο τό Νησί.
,Εκάμαμε τις αναφορές διότι είχαμε εμπιστοσύνη είς τήν
στοργήν τής Κυβερνήσεως καΐ
είς τό ένδιαφέρον τού αντιπροέδρου της. Και πράγματι
έδικαιώθημεν.
"Εγγραφος άπάντησις τής
Εθνικής
Κυβερνήσεως μέσω
τής Νομαρχίας Πειραιώς και
τής Κοινότητος Κυθήρων, μάς
πληροφορεί δτι ή αϊτησίς μας
έγένετο δεκτή καΐ δτι ποσόν
ένός έκατομμυρίου δραχμών
θά διατεθή αμέσως διά τήν εναρξιν τών έργασιών άνακαι-

νίσεως τοΰ δρόμου Καψαλίου
— Καλάμου.
Κατόπιν αΰτοΰ, διερμηνεύων
τά αισθήματα δλων τών ύπογραψάντων και δλων τών κατοίκων Καψαλίου — Καλάμου
— Λειβαδίου,
έκφράζω άπό
τής στήλης αύτής τάς θερμάς
ευχαριστίας μας και δλην μας
τήν
εύγνωμοσύνην προς τήν
Έθνικήν Κυβέρνησιν και τον
κ. Άντιπρόεδρον. Ή σημερινή Κυβέρνησις είναι πράγματι κυβέρνησις έργων. Δέν δημαγωγεί, δέν ζητά ψήφους.
Μεριμνά γιά τά μικρά μέρη δσο και γιά τά μεγάλα. Κατόπιν
τοΰ έγγραφου, έγώ καΐ αρκετοί άκόμη ομογενείς άνεβάλαμε τό ταξίδι τής έπιστροφής
μας δι' ενα άκόμη έτος, διά
νά παραστοΰμεν καΐ είς τήν
έναρξιν τών έργασιών. Και είμαι βέβαιος δτι θά δοκιμάσωμε και τήν χαράν αυτήν. Ό
κ. Παττακός αποτελεί έγγύησιν.
Εύχαριστών διά τήν φιλοξενίαν, διατελώ δλως υμέτερος.
Θ. Ε . ΚΟΝΟΜΟΣ

Αλληλογραφία

Κον ΙΩΑΝΝΗΝ ΒΑΤΙΚΙΩ- τά αφεντικά της και σας αναΤΗΝ, είς Ντόβερ 'Αμερικής. Δι' μένουν μέ λαχτάρα τό έφετεινό
εύχάς και
συνδρομή ν εύχαρι- καλοκαίρι.
Κον ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΜΕΓΑΑΟστοΟμεν θερμώς.
ΟΙ ΚΟΝΟΜΟΝ, είς Κάλαμον.
Κον ΓΕΩΡΓΙΟΝ Π. ΣΤΡΑ- Εύχαριστοΰμεν
δι' έπιστολάς
ΤΗΓΟ Ν, είς Ν. 'Υόρκην 'Αμε- και εύχάς σας. Τό κυνηγετικό
ρικής. Συνδρομή σας έλήφθη, σας δράμα μάς συνεκίνησε. Δυο
μέσω του φιλτάτου μας άδελ- μπεκάτσες δλάκληρη έποχή —
φου σας κ. Έ μ μ . Π. Στρατη- κι' άν ήσαν κι' αύτές — είναι
γού. Εύχαριστοΰμεν θερμώς.
καημός καρδίας. "Ομως οι αΚον ΕΜΜΑΝ. Π. ΣΤΡΑΤΗ- ναφορές σας μέ τις ύπογραφάι ΓΟ Ν - Πάροραν, είς Νέαν Ύ- ρες θαυμοττουργούν. Θά εΤναι
όρκην 'Αμερικής. Θερμώς εύχα- καλόν νά συντάξετε νέαν άναριστοΰμεν διά τάς εύχάς και φοράν, νά τήν υπογράψουν και
τάς συνδρομάς σας. Το νέον αύτήν δλοι οί όμογενεΤς τής πεέτος σας εύχόμεθα ευτυχισμέ- ριφερείας και νά τήν στείλενο και χαρούμενο.
τε... Ιεραρχικώς διά του κυνηπρος τους
Kocv ΡΟΖΒΝ ΒΕΝΑΡΔΟΥ, γετικού Συλλόγου
είς Σύδνεϋ Αυστραλίας. Συν- άρμοδίους. Τό κείμενον νά γράδρομή σας ελήφθη, μέσω του φη7 περίπου, τά έξής: «'Ομο•έκλεκτου μας φίλου άδελφου γενείς Καλάμου άγωνιουν. Νό
σας κ. Έμμανουήιλ Μ. Γεωργο- μπεκάτσα, νό τσίκλα, νό κονπούλου, έκ Ντητρόϊτ 'Αμερικής. τομύτης, πλέντι κολοκυθοκορφάδα και ραδίκιο. Διατάξατε μπεΘερμώς εύχαριστοΰμεν.
Κον ΕΛΛΜΑΝΌΥΗΑ Μ. ΓΕ- κάτσες και τσικλοκότσυφα νά
ΩΡΓΟΙ! ΟΥΛΟ Ν, είς Ντητρόϊτ έμφανισθούν πάραυτα, άλλως
'Αμερικής. Επιστολή και συν- δεν θά μείνη είς τήν περιοχή,
δρομαί σας έλήφθησαν. Εύχα- ουτε γουλόφυλλο, ούτε άλλο
ριστοΰμεν θερμώς
καθώς και πράσινο φύλλο».
διά τάς εύχάς σας. Τό νέον έτος σας εύχόμεθα νά περάσετε
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
μέ οικογενειακήν εύτυχίαν και
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
κάθε χαράν.
Δικηγόρος
Κους 3 Κ, είς Σύδνεϋ Αύ'Αγίου Κ ων) νου 7
στραλίας. 'Από τήν θυγατέρα
Πειραιά
σας Νέλλην... φωναχτές εύχές
Τηλ. 426.551
γιά τον καινούργιο χρόνο. Σας
άναμένει σέ κάποιο τσιριγώτικο 6ουνό νά κάμη τό καθήκον
της. "Ομως, άναμένει και τήν...
προίκα της 6πό μορφήν άλυσίΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
«
θας μέ φιογγάτο κολλάρο, σάν ;
αύτό τής
φωτογραφίας
πού •
ΚΟΑΟΚΟΤΡΩΝΗ 70
»
στείλατε ά π ' τήν 6 SCOTT ST. ι Πειραιεύς — Τηλ. 470-776 \
'Εξ άλλου, έγκάρδιες εύχές ά π ' L
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Ξ Ε Ν Ο Δ Ο Χ Ε I Ο Ν

«ΤΡΙΤΟΝ»
Β
Κ α τ η γ ο ρ ί α ς
ΤΣΑΜΑΔΟΥ 8 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
Τηλέφωνον: 473.457
Ή Διεύθυνσις τοΰ Ξενοδοχείου «ΤΡΙΤΩΝ» Πειραιώς
εύχεται είς τους αγαπητούς της φίλους
Ε Υ Τ Υ Χ Ι Σ Μ Ε Ν Ο

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 1973

ΑΝΘΗ —

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙ!

Δ. Ζ Ε Ρ Δ Ε Σ

& ΥΙΟΙ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜ 5 — ΤΗΛ. 720.662
Ο Ι Κ Ι Α : ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 55 — ΑΘΗΝΑΙ

!

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ Γ Ι Α ΤΟΝ Κ Α Ι Ν Ο Υ Ρ Γ Ι Ο ΧΡΟΝΟ

!

ι
!
ι

Ε Ι Σ Π Α Ν Τ Α Σ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΣ

!

ΚΑΙ

ΤΗΝ

ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ
ΑΞΙΟΤΙΜΟΝ Π
ΠΕΕΛ
ΛΑ
ΑΤΤΕΕΙΙΑ
ΑΝ
Ν ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ

ϊ

ΒΛΑΝΤΗΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ι
|
¡ Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Η Σ ΣΟΦΙΑΣ 63, Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ , Τ Η Λ . 422.411 •
ι
•
1 . . .
mm J
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Π Ω Λ Η Σ Ι Σ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η ΚΑΙ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η
Έ μ μ . Μπβνάκη και Νικηταρά 6 ( Τ . Τ . 142) 5ος δροφος
Α Θ Η Ν Α Ι — Τηλέφ. 615.928

ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ

τάξεοον τού στρατού, τοΰ παρεχωρήθη άναπηρικόν περίπτερον
είς Νέαν Κηφισιάν, δπου και
έγκατεστάθη. 'Εκτός άπό τάς
έργασίας τοΰ περιπτέρου, έπεδίδετο μέ ικανότητα και είς άλλας έπιχειρήσεις, παροιμιώδης
δέ ήτο ή άκεραιότης τοΰ χαρακτήρος του και ή είλικρίνειά
του περί τάς συναλλαγάς.
Ά π ό τον γάμον του μέ τήν
έκλεκτήν Κυθηρίαν Μαρίαν Χ.
Τζάννε, έξ 'Αγίου 'Ηλία, απέκτησε ένα χαριτωμένο κοριτσάκι, τήν Ποθητή, πού ήτο ή χαρά και τό καμάρι τοΰ ζεύγους
Στοργικός σύζυγος και πατέρας, έπιτυχημένος Επιχειρηματίας, άγοατητότατος
είς τήν
κοινωνίαν, ήτο έκλεκτόν μέλος
τής παροικίας μας. Διά τό Νησί μας και ιδιαιτέρως διά τό
χωρίον του έτρεφε τά καλύτε
ρα αισθήματα και έπεζήτει εύ
καιρίαν διά νά τό έπισκεφθή.
Εις τά κοινωφελή έργα τής Νήσου ήτο πρόθυμος ένισχυτής
ΕΤχε λεπτά αισθήματα, ήτο εύ
γενικός, καλόκαρδος και πρόθυμος είς τήν έξυπηρέτησιν τών
συνανθρώπων του.
Δυστυχώς, συνεπεία τών κα
κουχιών τοΰ πολέμου και ένεκα τού τραυματισμού του, έπα
θε καρδιακόν νόσημα, διά τήν
θερατπείαν τοΰ όποιου κατέβαλλε έπϊ έτη υπεράνθρωπους προσπαθείας ή άφοσιωμένη του σύζυγος, χωρίς νά λογαριάζη θυσίας και κόπους.
'Επίσης εΐχε ποικιλοτρόπως
φροντίσει διά τον άλησμόνητον
Μηνά, ό προσφιλέστατος θεΐος
του κ. Γεώργιος Τζάννες ή
Μπαλάς, έκ Καλιφόρνιας, έπιδιώξας και είς τήν 'Αμερικήν
νά τον όδηγήση διά κοελυτέραν
ίατρικήν βοήθειαν. Παρά ταύτα
τό μοιραΐον έπήλθε προς άνέκφραστη θλΐψι τής συζύγου, τής
μητρός και τής θυγατρός του
και προς μεγόόλην λύττην τών
συγγενών και τών γνωρίμων
του.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος και έπι τής σοροΰ του
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι.
Προς τήν σύζυγόν του Μαρίαν, τήν θυγοττέραν του Ποθητήν, τήν μητέρα του Πολυτί-

μην, τούς άδελφούς, τάς άδελΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΛΟΥ
φας και λοιπούς συγγενείς του
και ιδιαιτέρως είς τον άγαπηΆπεβίωσεν είς Πειραιά ή Γετόν μας θεΤον του κ. Γεώργιον ωργία Παναγιώτου Μούλου, έΤζάννε ή Μπαλάν, έκφράζομεν τών 89.
θερμότατα συλλυπητήρια.
Ό
Ή μεταστάσα κατήγετο άπό
θεός νά τον άναπαύση.
τό χωρίον Κουσουνάρι, έκ τής
γνωστής οικογενείας Θεοδώρου
ΜΑΡΙΓΗ ΚΑΣΤΡΙΣΟΥ
Ιερέως Άνδρονίκου. Τήν διέκριναν άπέραντος καλωσύνη, ευγέΆπεβίωσεν είς Καατρισιά- νεια ψυχής, πλήθος Χριστιανινικα ή Μαριγη Γεωργίου Κα- κών άρετών. ' Η τ ο έργατική,
στρίσου, η Πολυργιοχλά, έτών πρόθυμη, έκδηλωτική και φιλεύ69. Ή έκλιποΰσα κατήγετο ά- σπλαγχνος προς τούς ένδεεΐς.
πό τό χωρίον 'Αλοϊζιάνικα, έκ Ύπήρξεν άφοσιωμένη σύζυγος
τής γνωστής οικογενείας 'Ανα- και στοργική μήτηρ και άνέδειστασίου Σαμίου. Τήν διέκριναν ξε τέκνα πού τιμούν τήν κοιέργατικότης,
προθυμία, ευγέ- νωνίαν μας. ΔΓ δλα αυτά άπενεια ψυχής και αισθημάτων. Δι'
αυτά και έξετιμάτο άπό δλην
τήν κοινωνίαν. Ή κηδεία της
έγένετο πάνδημος άπό τον ιερόν ναον του 'Αγίου 'Αντωνίου.
Καταλείπει
ή
μεταστάσα
τήν μητέρα της Καλλιόπην 'Αναστασίου Σαμίου, τούς άδελφούς της Βασίλειον και Δαμιανόν Σάμιον, τάς άδελφάς της
Έλένην Έ μ μ . Νοταρά και Σταματίνα Θ. Νοταρά,
άπαντας
ένκατεστημένους είς Καμπέρρα
Αυστραλίας και
τον άδελφόν
της φίλτατόν μας Μιχαήλ Σάμιον, πού διαμένει είς Πειραιά.
'Ομοίως καταλείπει είς Αύστραλίαν τά άνήψια της Κοσμάν, Ξενοφώντα και Χαράλαμ- λάμβανε τής γενικής έκτιμήπον Καστρίσον και τήν άδελ- σεως.
Ή κηδεία της έγένετο πάνφήν των Βασιλείαν / καθώς και
πολλούς άλλους συγγενείς είς δημος και έπι τής σορού της
πολλά άνθη και
Αύστραλίαν και Ελλάδα. Προς κατετέθησαν
πάντας τούς άνωτέρω έκφράζο- στέφανοι.
Καταλείπει ή μεταστάσα είς
μεν θερμότατα
συλλυπητήρια.
Ν. Φάληρο ν τον υίόν της κ. ΔηΌ Θεός νά τήν άναπαύση.
μήτριον Γ. Μουλόν μετά τής οιΕ Λ Ε Ν Η Χ. ΜΑΣΣΕΛΟΥ κογενείας του και τήν θυγατέρα της κ. Συρμαλιώ Ανδρέα
Ζέρβα μετά
τής οικογενείας
Άπεβίωσεν είς Πειραιά ή της, είς Κουσουνάρι τήν άδελΕλένη Χαραλάμπους Μασσέλου φήν της κ. Είρήνην Α. Σίμου
έτών 74.
και είς Σύδνεϋ τής Αύστροίλίας
Ή έκλιποΟσα κατήγετο άπό τον άδελφόν της κ. Δημήτριον
τά Φράτσια. Κατά τήν παιδι- Άνδρόνικον.
κήν ήλικίαν της άπεδήμησεν είς
'Ομοίως κατοςλείπει τρία έγτήν Αίγυπτον, άπό δπου έπα- γόνια, ένα δισέγγονον και πολνήλθε όλίγον διάστημα προ του λούς άλλους συγγενείς.
πολέμου, και παρέμεινεν είς τό
Προς δλους
τούς άνωτέρω
χωρίον της άσχολουμένη μέ τάς έκφράζομεν θερμότατα συλλυσυνήθεις άγροτικάς έργασίας. πητήρια. Ό Θεός νά τήν άναΉ τ ο εργατική, ευγενική, πρό- παύση.
θυμη,
φιλεύσπλαγχνος
προς
τούς ένδεεΐς, φιλόθρησκη και ή
Ε Λ Ε Ν Η ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ

ψυχή της ήτο γεμάτη άπό καλωσύνην. Δι' αυτό και έξετιμάτο άπό οικείους, συγγενείς και
ξένους. Ό τ α ν έξεδηλώθη ή άσθένειά της^ ήλθεν είς Πειραιά,
πλησίον του
άδελφου της κ.
Κοσμά Χ. Μασσέλου, ό όποιος
κατέβαλε
κάθε
προσπάθειαν
χωρίς νά ύπολογίζη κόπους και
έξοδα διά τήν άττοθεραπείαν
της.

ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Δυστυχώς, παρά τάς υπεράνθρωπους φροντίδας και τάς
στοργικάς περιποιήσεις τού άδελφου της, ό όποιος τήν ύπερηγάπα, καθώς και τής συζύγου του Σταυρούλας και τών
παιδιών του, τό μοιραΤον έπήλθε τήν 28ην Νοεμβρίου. Ή κηδεία της έγένετο πάνδημος άπό
τον Ιερόν
ναον Αναστάσεως,
τοΰ Νεκροταφείου Πειραιώς και
έπι τής^σορού της κατετέθησαν
πολλά άνθη και στέφανοι.

Διά τον μαρμάρινον θρόνον
τοΰ Ιερού ναού «Σωτήρ Χριστός» απέστειλαν είς τήν Ε κ κλησιαστικών Έπιτροπην Λειβαδίου τάς
ακολούθους νέας
εισφοράς:
Κοσμάς Έ μ μ . Μεγαλοκονόμος, έκ Θεσσαλονίκης απέστειλε 2.000 δρχ. 'Ανώνυμος 500.
Γεώργιος Β. Κασιμάτης 500.
Άριστέα Γ. Τζάννε 100. Α γ γελική Ε . Μαρσέλλου 250. Κα!
Άννεζίνα Θ. Τζάννε 500.
Ή Εκκλησιαστική Επιτροπή Λειβαιδίου ευχαριστεί θερμώς, δλους τούς άνωτέρω δωρητάς.

Καταλείπει ή μεταστάσα είς
Πειραιά τον άδελφόν της Κ Οσμάν Χ. Μασσέλον μετά τής
συζύγου του Σταυρούλας και
τών τέκνων των, και είς Αύστραλίαν τήν νύμφην της Καλομοΐραν Θεοδώρου Μασσέλου μετά τών τέκνων της Χαραλάμπους, Άδαμαντίας και Κυριακούλας.
'Ομοίως
καταλείπει
πολλούς άκόμη συγγενείς είς
Αύστραλίαν και Έλλόοδα.
Προς πάντας τούς άνωτέρω
και ιδιαιτέρως προς τον φίλτατόν μας άδελφόν της κ. Κοσμάν
Μασσέλον, έκφράζομεν θερμότοςτα συλλυπητήρια. Ό Θεός
νά τήν άναπαύση.

ΔΩΡΕΑ I
ΔΙΑ ΤΟΝ ΟΡΟΝΟΝ

ΔΩΡΕΑ I
Ό αΐδεσιμώτατος Σταύρος
Χάρος, εφημέριος Χώρας, έδώρισεν είς τό έν Χώρα παρεκκλήσιον τής 'Αγίας Βαρβάρας,
δύο καινουργεΐς κώδωνας, καταβολών και τήν δαπάνην τοποβετήσεώς των είς τό κωδωνοστάσιον τού Ναού. 'Ομοίως
έδώρισε ετερον καινουργή κώδωνα είς τό παρά τούς πρόποδας τού Φρουρίου Χώρας έξωκκλήσιον τού 'Αγίου Παύλου,
καταβολών επίσης τήν δαπάνην
τοποθετήσεώς του.
Ή κ. Ζωή Χατζηαντωνίου,
τό γένος Κλεομένους Πετροχείλου, έκ Χώρας, έδώρισε είς
τον Ιερόν ναον Εσταυρωμένου
Χώρας εν έπίχρυσον κανδήλιον.
Ή δίς Μαρία Κοζάκη έδώρισε είς τον έν Χώρα Ιερόν
ναον .Αγίας "Αννης, εν έπίχρυσον κανδήλιον.
Ό κ. Ι ω ά ν ν η ς Φώτιος επί
τη συμπληρώσει δεκαετίας άπό τού θανάτου τής συζύγου
του Φωφώς, άπέστειλεν είς
μνήμην αύτής, α) είς τό Ά γ α θοεργόν Ταμεΐον Μητροπόλεως
Κυθήρων « Ή Μυρτιδιώτισσα»
δρχ. 500, β) είς τό Ιερόν προσκύνημα Μυρτιδίων δρχ. 1.000
διά τον ήλεκτροφωτισμόν αύτού κα! γ ) είς τό Ιερόν προσκύνημα 'Αγίας Μόνης δρχ. 500.

Π Ε Ν Θ Η
ρας του κυρίας Τίτσαν Κρίθαρη και Κούλοα/ Ζαντιώτη, καθώς έγγονούς και πολλούς άλλους συγγενείς.
Προς πάντας τούς άνωτέρω
έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τον άναπαύση.
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
ΧΛΕΝΤΖΟΥ

Πλήρης ήμερών άπεβίωσεν
είς Αογοθετιάνικα ή Κυριακούλα Παναγιώτου Χλέντζου, έτών
93. Ή μεταστάσα διεκρίνετο
διά τήν καλωσύνην της, τήν εύγένειαν τής ψυχής της και τάς
πολλάς
χριστιανικάς
άρετάς
της. Υπήρξε υποδειγματική σύζυγος και φιλόστοργος μήτηρ,
ήτο ευλαβική προς τά θεία και
καλή προς δλους.
Ή κηδεία
της έγένετο άπό τον ιερόν ναον
τοΰ Α γ ί ο υ Μηνά, μέ πάνδημον
συμμετοχήν τών κατοίκων τής
κοινότητος είς τήν έκφοράν της.
Προς τά τέκνα της Ευάγγελον και Άννεζίναν
Χλέντζου,
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
προς τούς έγγονούς και λοιπούς
συγγενείς της έκφράζομεν θερΠάντας τούς
μετασχόντας
μότατα συλλυπητήρια. Ό Θετού πένθους μας, έπι τώ θανάός νά τήν άναπαύση.
τω τοΰ πολυαγαπημένου και
συζύγου, παΓΡΗΓΟΡΙΑ
ΚΕΝΤΡίΙΤΗ λατρευτού μας
τρός, υιού και άδελφοΰ
ΜΗΝΑ Γ. ΑΕΟΝΤΣΙΝΗ
Τήν 30ήν 'Οκτωβρίου άπεεύχαριστοΰμεν θερμώς.
βίωσεν είς Άλεξανδράδες, ή
Ή σύζυγος: Μαρία Μ. ΑεονΓρηγορία Κεντρωτή, έτών 69.
τσίνη.
Ή έκλιποΰσα διεκρίνετο διά
Ή θυγάτηρ: Ποθητή Μ. Λεοντήν καλωσύνην της, τήν εύγέτσίνη.
νειαν τής ψυχής της και τάς άλΉ μήτηρ: Πολύτιμη Γ. Λεονλας πολλάς άρετάς της. Υ τσίνη.
πήρξε ύποδειγμοττική και φιλόΟί άδελφοί: Νικόλαος και Άρστοργος μήτηρ, ήτο εύλαβική
Άργυρώ
γυρώ Λεοντσίνη.
προς τά θεΐα, φιλεύσπλαγχνος
και Κωνστ. Κατσάμπουλας.
προς τούς ένδεεΐς, πρόθυμη και
Α σ π α σ ί α και Κωνστ. Ζήνας·
καλή μέ δλην τήν κοινωνίαν.
Ελένη και Ίωάν. Λεοντσίνης·
Ή κηδεία της έγένετο άπό Θεόδωρος Χ. Τζάννες, Πανατον ιερόν ναον τής Α γ ί α ς Τριά- γιώτης και Γιαννούλα Τζάννε,
δος, μέ πάνδημον συμμετοχήν Γεώργιος και
Σοφία Τζάννε,
Περικλής και Μαντούλα Τζάννε, Διαμάντα και Γεώργιος Σιμιτέκολος, λ^ττετίνα και Πολυζώης
Πρινέας,
Γρηγορία Χ·
Τζάννε.
Οί λοιποί συγγενείς.

Άπεβίωσεν είς Ντάμπο Αυστραλίας, ή 'Ελένη
'Ιωάννου
Καλλιγέρου, έτών 50.
Ή έκλιπούσα κατήγετο άπό
τήν γνωστήν οίκογένειαν Παναγιώτου Τριφύλλη και ήτο σύζυγος τού άλησμονήτου φίλου
και συνεργάτου μας ' I ωάννου
Έμμ.
'ιερέως
Καλλιγέρου ή
Κουρμουλή, διά τον πρόωρον
θάνατον τού όποιου άκόμη θρηνεί ή παροικία μας. Τήν διέκρινον ή καλωσύνη, ή εύγένεια,
ή προθυμία και πολλαι άλλα ι
άρεταί. Ύπήρξεν άφοσιωμένη
σύζυγος και στοργική μήτηρ,
έκδηλωτική, φιλόξενη, έργατική
και έτρεφε θερμήν άγάπην προς
τήν πατρίδα. Διά τάς άρετάς
και τό άνώτερον ήθος της έξετιμάτο άπό τήν κοινωνίαν, και
ή κηδεία της γενομένη άπό τον
ιερόν ναον της Μυρτιδιωτίσσης,
ήτο πάνδημος. 'Επί τής σοροΰ
και τοΰ τάφου της κατετέθησαν
πολλά άνθη και στέφανοι.
Προς τά παιδιά της, προς
τον φίλτατόν μας πενθερόν της
αίδεσιμώτατον Εμμανουήλ Καλλίγερον - Κουρμουλή, προς τούς
άδελφούς και τάς άδελφάς της,
καθώς και προς τούς λοιπούς
συγγενείς της έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τήν άναπαύση.
Α Ν. ΜΕΛΙ ΤΑ Σ
Άπεβίωσεν είς Σύδνεϋ Αύστραλίας, ό Ανδρέας Νικολάου
Μελιτάς, έτών 75.
Ό μεταστάς κατήγετο άπό
τό χωρίον Μελιτιάνικα. Ά π ε δήμησε προ πολλών έτών και
έγκατεστάθη είς Σύδνεϋ, δπου
διεκρίθη ώς 'ικανός έπιχειρηματίας και άγνός πατριώτης. Ε πίσης υπήρξε στοργικός οικογενειάρχης, καλός χριστιανός
και ή ψυχή του ήτο γεμάτη ευγένεια και καλωσύνη. Ή τ ο άκόμη προοδευτικός, κοινωνικός,
φιλόξενος και πρόθυμος εϊς θυσίας, διά κοινωφελεΤς και θεαρέστους σκοπούς. Δι' αύτά και
έξετιμάτο άπό δλους τούς γνωρίμους του. Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος και έπι τής σοροΰ του κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι.
Καταλείπει ό μεταστάς τήν
άφοσιωμένην του
σύζυγον κ.
•Καλλιόπην, τό γένος Μοδέα, έκ
Καραβά και τάς δύο θυγατέ-
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Ύφηγήτρια Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου 'Αθηνών
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Νοσοκομείου 'Ανδρέου Συγγρού
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ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ — ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ας και υποδειγματικός οικογενειάρχης.
Με τάς άρετάς και μέ τήν
δράσιν του κατέκτησε ό Παναγιώτης Καλλίγερος άμέριστον
τήν άγάπην τής κοινωνίας, και
ή κηδεία του, γενομένη άπό τόν
ιερόν ναον τοΰ Α γ ί ο υ Νικήτα,
ήτο πάνδημος. 'Εκτός τών Καλαμιτών προσήλθον είς τήν κηδείαν πολλοί και έκ Καψαλίου,
Χώρας, Δρυμώνος και Λειβαδίου.
Καταλείπει ό μεταστάς τούς
υιούς του Ίωάννην και Γεώργιον είς Αύστραλίαν και Σταύρον είς Κύθηρα και τάς θυγατέρας του κυρίας Κωνσταντινιάν 'Εμμανουήλ Βέζου είς Παλαιόν Φόςληρον και Νικητίαν Γεωργίου Βάρδα, είς Αύστραλίαν. 'Ομοίως καταλείπει εγγονούς και άλλους συγγενείς είς
Αύστραλίαν και 'Ελλάδα.
Προς πάντας τούς άνωτέρω
έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τόν άναπαύση.

Πάντας τούς
μετασχόντας
του πένθους μας έπι τώ θανάτω τής λατρευτής μας μητρός,
μάμμης και άδελφής
ΓΕΩΡΓΙΑΣ Π. ΜΟΥΑΟΥ
εύχαριστοΰμεν θερμώς.
Τά τέκνα: Δημήτριος και Γεωργία Δ. Μουλοΰ. Συρμαλιώ
και Ανδρέας Ζέρβας.
Οί άδελφοί: Ειρήνη Α. Σίμου.
Και Δημήτριος Ανδρόνικος.
είς τήν έκφοράν της τών κατοί- Οί έγγονοί. Οί λοιποί συγγενείς.
κων του χωρίου και των πέριξ.
Καταλείπει τάς θυγατέρας
Πάντας τούς
μετασχόντας
της κυρίας Μαρίκαν 'Ανδρέου
Κασιμάτη, είς Σικάγον 'Αμερι- του πένθους μας, έπι τώ θανάκής, Είρήνην Μηνά Πετροχείλου τω τής πολυαγοστημένης μαζ
είς Άλεξανδράδες και Κατίναν άδελφής και θείας
ΕΛΕΝΗΣ Χ. ΜΑΣΣΕΛΟΥ
'Ιωάννου 'Ανδρεάδη είς 'Αθήνας. 'Ομοίως τόν άδελφόν της εύχαριστοΰμεν θερμώς.
κ. Ίωάννην Ν. Καλοκαιρινόν Οί άδελφοί: Κοσμάς και Σταυρούλα Μασσέλου. Κοίλομοίρί*
είς Σύδνεϋ Αυστραλίας, τήν άΘεοδώρου Μασσέλου.
δελφήν της κ. Σταματίνα Κ.
Κοντού, τ ά έγγόνια της Γρη- Οί άνεψιοί. Οί λοιποί συγγενείς.
γόριον και Στέλλα Πετροχείλου καθώς και πολλούς άλλους
συγγενείς.
Πάντας τούς
μετασχόντας
Είς δλους τους άνωτέρω έκ- του πένθους μας, έπι τώ θανάφράζομεν θερμότατα συλλυπη- τω τής λατρευτής μας μητρός,
τήρια. Ό Θεός νά τήν άνα- άδελφής και μάμμης
ΓΡΗΓΟΡIΑΣ ΚΕΝΤΡΩΤΗ
παύση.
εύχαριστοΰμεν θερμώς.
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΟΝΤΟΜΙΧΗ Τά τέκνα: Μαρίκα και Ανδρέας Κασιμάτης. Ειρήνη κα»
Μηνάς Πετρόχειλος. Κατίνα
Τήν 8ην Νοεμβρίου άπεβίωκαι Ιωάννης Ανδρεάδης.
σεν είς Βούλαν Άττικής / ή Φωτεινή Θεοδώρου Κοντομίχη, έ- Οί άδελφοί: 'Ιωάννης και Χριστίνα Καλοκαιρινού. Σταματών 74.
τίνα και Κομιανός Κοντός.
Ή έκλιποΰσα κατήγετο άπό Οί έγγονοί. Οί λοιποί συγγετό χωρίον
Άλεξανδράδες, έκ
νείς.
τής γνωστής οίκογενείας Νικολάου Καλοκαιρινού. Διεκρίνετο
Πάντας τούς
μετασχόντας
διά τήν καλωσύνην της, τήν εύγένειαν τής ψυχής και τάς χρι- τού πένθους μας, έπι τώ θανάτω του άγαπημένου μας πατρός
στιανικός άρετάς της.
και πάππου
Προς τους οικείους και τους ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ
συγγενείς της έκφράζομεν θερ- εύχαριστοΰμεν θερμώς.
μότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός Τά τέκνα: Ιωάννης και Δέσποινά τήν άναπαύση.
να Κςχλλιγέρου. Σταύρος κα'
Ιωάννα Καλλιγέρου. Γεώρ*
Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
γιος Καλλίγερος. Κωνσταντινιά και Εμμανουήλ Βέζος.
Νικητία και Γεώργιος ΒάρΆπεβίωσεν είς Κάλαμον ό
δας.
Παναγιώτης Καλλίγερος ή Σπυρόπουλος, έτών 86.
Οί έγγονοί. Οί λοιποί συγγεΌ έκλιπών διεκρίνετο διά
νείς.
τήν έργατικότητά του, τήν προθυμίαν του, τήν κοελωσύνην και
ΜΝΗΜΟΣΥΝΏΝ
τάς χριστιανικός άρετάς του.
Τήν Κυριακήν 7 'Ιανουαρίου
'Επίσης υπήρξε στοργικός οίκογενεκχρχης και άνέδειξε τέ- και ώραν 9 π.μ. είς τόν ιερόν
κνα που τιμούν τήν κοινωνίαν ναον «Αναστάσεως» τού ΝεκροΠειραιώς,
τελούμεν
μας. Είς τό χωρίον του ό Πα- ταφείου
ναγιώτης Καλλίγερος προσέφε- 4ϋθήμερον μνημόσυνον τής προρε πολλάς υπηρεσίας και συνε- σφιλούς άδελφής μας
ΕΛΕΝΗΣ Χ. ΜΑΣΣΕΛΟΥ^
τέλεσε κατά πολύ είς τήν πρόοδον του Καλάμου. Πέραν άπό ύπέρ άναπαύσεως της ψυχήζ
τάς συνήθεις άγροτικάς έργα- της.
σίας του ήσκησε μέ εύσυνειδη- Οί άδελφοί: Κοσμάς και Σταυσίαν και τό έμπόριον, ίδρύσας
ρούλα Μασσέλου.
είς Κάλαμον ένα ώραιότατο Οί λοιποί συγγενείς.
κατάστημα γενικού έμπορίου.
Τό κατάστημα αυτό, πού ήτο
και έντευκτήριο τών συγχωριανών του, τό άνέλαβε προ έτών
και προήγαγε άκόμη περισσό- !
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
!
τερον, ώστε νά συναγωνίζεται ι
ι
Χαρ. Τρικούπη 7
»
τά καλύτερα τού Νησιού μας, *
ό υιός του Σταύρος, πού εΤναι \ Α Θ Η Ν Α Ι — Τηλ. 620.415 \
ένας άνεκτίμητος έπαγγελματί-

Ι ΓΡΗΓ. Λ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ !

ΓΕΩΡΓΙΟΣ NIK. ΣΤΑΘΗΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

ΚΥΘΗΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

(Ανεψιός Μαρίας Α . Φατσέα έκ Φατσαδίκων)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ
ΤΑ
ΕΙΔΗ
ΣΑΣ
Ε Ι Σ ΤΙΜΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ
ΠΩΛΗΣΕΩΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗ 96 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
;ΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ

ΚΑΙ

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΠΑΥΛΑΚΗ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ - ΚΑΛΛΕΡΓΗ 4
Α Θ Η Ν A I — Τ Η Λ . 540.013

ΣΩΤΗΡΟΣ Δ Ι Ο Σ 13—15 Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α : 423.054 και 420.592
ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η

ΚΑΙ

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙ ON

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΛΑΝΤΗ

ΛΙΑΝΙΚΗ

I
Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Δ Ι Α ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑ! Π
Λ Ι Α Σ — Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ , κλπ. ΟΛΩΣ Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α
I
I
Π Ε Ρ Ι Π Ο Ι Η Σ Ι Σ ΚΑΙ Σ Ο Β Α Ρ Α Ι Ε Κ Π Τ Ω Σ Ε Ι Σ
I
U -

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ι
ι
ι
5

ι
I
I
I
I
ι
I
ι
I
nmmm*
immm»ji
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Βασιλίσσης Σοφίας 63 —- Πειραιβύς,
ανακαινισθέν
feu!
συγχρόνων τεχνικών βάσεων έγκαινιάζει νέαν πβρίοδσν \
καλλιτβχνικής δραστηριότητος.
ι
Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Η Σ ΣΟΦΙΑΣ 63—ΤΗΛ. 422.411 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ !

«ΚΥΘΗΡΑ· Ι* Κ Η Δ Ρ Α Σ Ι Σ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗΝ ΕΙΣ ΜΥΚΗΝΑΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΥΡΟΝ

«ΤΣΙΡΙΓΠΤΙΚΑ», «ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ»
- Κ Υ Θ Η Ρ Α

Ι Κ Η

Δ Ρ Α Σ Ι Σ »

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
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Σελις 3

Ιδιοκτήτης — Διευθυντής: I . Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, ' Α γ ί ο υ !
Μελετίου 104, 'Αθήναι — Δ)ντής Τυπογραφείου: Π. PAY- •
Δέν προτίθεμαι νά κάνω κριΌ Θεός νά σού δίνη χρόνια,
ΤΟΠΟΥΑΟΣ, Μουσών 42, Περιστέρι, Τηλ. 365.347
ι• τική τού Πάνου Φύλλη. Μά κι' παιδί μου, πού μάς έδωσες αύούτε τό μπορώ. "Ομως, μέ συ- τή τή μεγάλη χαρά. Τό μικρό
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
! νεπήρε ό ένθουσιασμός μ' αύ- μας Τσιρίγο πλαταίνει, παίρΚυθήρων δραχμαί 70. Λοιπού Εσωτερικού 100. \ τό τό τραγούδι του, όπως θά νει καθολικό νόημα, γίνεται ό
Κοινοτήτων δραχμαί 250. Τραπεζών - Σωματείων 400. ι συνέπαιρνε έναν μερακλή χο- πλανήτης Γή και ό Τσιριγώτης
ρευτή γιά νά χορέψη, μέ συνε- γίνεται ό άνθρωπος πού ψάΕ Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
! πήρε και θά μιλήσω. Τά τεί- χνει στά σκοτεινά νά βρή τον
'Αμερικής - Καναδά - Ν. 'Αμερικής $ 8, αεροπορικώς $ 10 J χη τής θλίψης πού μ' έκλεισαν δρόμο του, νά ζήση. Γιατί «οί
Αυστραλίας - 'Ασίας δολ. Αυστραλίας 6, αεροπορικώς δολ. 10 • άπό καιρό, δέν μ' άφησαν φαί- καιροί είναι δύσκολοι».
'Αφρικής $ 8, αεροπορικώς $ 10. Ευρώπης αεροπορικώς $ 6 J νεται ν' ακούσω αύτό τό μαΏ ς κι' ή κουρκούλα ζή, παίρτού Τσιρίγου νει τό πραγματικό της νόημα,
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
J γικό τραγούδι
1 πρωτύτερα.
πού είναι ή αιωνιότητα. "Ολα
*Η πάσης φύσεως αλληλογραφία νά απευθύνεται
Πού άνασταίνει βρακάδες ζούν και χορεύουν.
I . Σ. Κασιμάτην — 'Αγίου Μελετίου 104 'Αθήναι, Τ.Τ. 821 J
Τσιριγώτες και σπαλετοφόρες
Τέλος, μέ μόχθο και μέ γνώΤσιριγώτισσες, τους παππού- σι φέρνει ό Πάνος στο χορό
δες μας και τις μανάδες μας τήν 'Αφροδίτη
κι' είναι «ό
και τούς βάνει νά δουλεύουν Ούρανός, δλο Ούρανός και τίστά χτήματα πού τώρα χερίσε- ποτ' άλλο».
ψαν, ν' αλωνίζουν στ' άλώνια
Ή ξεθαμένη 'Αφροδίτη, ή
πού τώρα ρήμαξαν, ν' άποσπερίζουν στις καμάρες πού τώρα Μάννα, άκούει τήν σπαραχτιέγιναν χαλάσματα, νά κουτσο- κή κραυγή τών παιδιών της,
μπολεύουν, νά έρωτεύωνται, νά πέρα άπό τήν "Αβυσσο, στον
χαίρωνται τις μικρές χαρές άλλο κόσμο, και πασχίζει νά
τους και νά ύπομένουν, νά πνί- τά σώση.
"Αν άφαιρέσουμε κείνον πού
γουν δταν μπορούν τις μεγάΤέσσαρες νέαι καθηγήτριαι, ούτε ήμέραν πέραν τής τετρα- λες λύπες τους. 'Ανασταίνει μέ τό Τσιρίγο και πέρα άπό τό
Κυθηραΐκής καταγωγής, υπηρε- ετίας, πού διαρκεί ή φοίτησις ώς και τή φωνή τους ό Πάνος. Τσιρίγο, άνέβη τόσο ψηλά πού
τούν έφέτος εις τό Γυμνάσιον είς τήν Φιλοσοφικήν και τήν
Και βλέπουμε μαγεμένοι τό δέν ακούγεται πιά ή φωνή του,
μας. ιΕΙναι αϊ φιλόλογοι 'Ελέ- Μαθηματικήν Σχολήν.
δραμα και ζούμε μαζί τους, μι- πού δέν χρειάζεται κάν τις ευνη Στ. Ιερέως Χάρου, 'Αγγεκρά παιδιά πού τά κουβαλάμε χές μας, (τί «και σ' ανώτερα»
λική Βασ. Μασσέλου, Πόπη Γ.
Ή Κυθηραΐκή κοινωνία πε- πάντα μέσα μας ζωντανά, πού μπορείς νά εύχηθής γι' αύτόν
Καλλιγέρου και ή μαθηματικός ριβάλλει και τάς τέσσαρας δε- καμμιά δύναμι δέν μπορεί νά πού δέν υπάρχουν πιά άνώτερα), ό Πάνος είναι ή σπουΠαναγιώτα Έμμ. Κασιμάτη. σποινίδας μέ ολην τήν στοργήν τά σκοτώση.
"Ολαι ¿μαθήτευσαν είς τό Γυ- της και τάς καμαρώνει σάν ι"Υστερα τον δέρνει αυτόν δαιότερη φωνή τού Τσιρίγου
μνάσιον Κυθήρων, διαπρέψα- δικά της παιδιά, έχουσα και τον λαό άπαλά μέ τή σάτιρα μας ν
σαι μάλιστα κατά τά μαθητικά τήν βεβαιότητα, δτι τό ηύξη- και γελώ, και τό γέλιο, σάν
Εύχομαι, δλοι ν' ακούσουν
των χρόνια. "Ολαι αγαπούν τό μένον ένδιαφέρον
τών νέων τό ξύλο, βγήκε άπό τον Πα- αύτή τή φωνή.
Νησί και επεδίωξαν νά τοπο- καθηγητριών, θά άποβή εύερ- ράδεισο...
Δ. Χ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
θετηθούν είς αύτό και νά εγ- γετικό και διά τό Γυμνάσιον
καινιάσουν τήν καθηγητικήν και διά τά παιδιά τού Νησιού
των σταδιοδρομίαν. "Ολαι, και μας. Τους έκφράζομεν άπό τής
ώς μαθήτριαι, και ώς φοιτή- στήλης αυτής έγκάρδιον έπαιι
τριαι, διεκρίνοντο διά τήν σε- νον διά τήν προθυμίαν των νά
— «ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ»
δρχ. 100 ι
μνότητα και τό ύπέροχον ήθος ύπηρετήσουν είς τήν γενέτειρα
"ίων. "Ολαι ¿τελείωσαν τάς και τους εύχόμεθα λαμπράν
— «ΤΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΙΚΑ» σειρά Ε ' . . .
50 !
σπουδάς των χωρίς νά χάσουν σταδιοδρομίαν.
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ:
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1
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σικά, δλα ευρίσκουν τό τέλος
ΓΕΩΡΓ. ΚΑΛΑΙΓΕΡΟΣ
Κυθηραΐκά Σωματεία 'Αθηνών — Πειραιώς.
των. Κα! τό «Μυρτιδιώτισσα» ¡ 2 ) Βιβλιοπωλείον ΑΘΑΝ. ΚΑΡΑΒΙΑ, οδός 'Ακαδημίας I
'Αφού έπι 35 όλόκληρα χρό- δεν ήδύνατο νά άποτελέση έ- ι
και 'Ιπποκράτους, γωνία — Α Θ Η Ν Α Ι .
|
νια υπηρέτησε μέ άφοσίωσιν ξαίρεσιν τού σκληρού κανόνος. I
δίς τό καθήκον τον άγροτικόν Τώρα λοιπόν πού τό «ΜυρτιΧοσμον τής Νήσου, απεχώρησε διώτισσα» απεσύρθη, ένα μότής υπηρεσίας, συνταξιοδοτη- νον εύχόμεθα: Τό σκάφος πού
θείς, ό γεωπόνος Κυθήρων κ. θά τό διαδεχθή, είς τήν έκτέΓεώργιος Π. Καλλίγερος. Ό λεσιν τής γραμμής Κυθήρων,
άποχωρήσας γεωπόνος υπήρξε νά έχη δλα τά πλεονεκτήματα
Διά τήν άγιογράφησιν και Κρίθαρη 1.000. Αικατερίνη Α.
•Υπόδειγμα σεμνού, ακεραίου τών νέων σκαφών και δλην τήν
*αί Ικανού έπιστήμσνος, είχε εύστάθειαν και συνέπειαν τού περικόσμησιν τού ιερού ναού Λεβαντή 500. 'Αργυρώ Π.
βαθεΐαν συναίσθησιν τής απο- αποσυρθέντος. Και προ παντός 'Αγίου Χαραλάμπους προσέφε- Τζωρτζοπούλου 500. Ειρήνη
150. Και
Φωτεινή
στολής του, ήγάπησε τό έργον νά έχη πλοιοκτήτην και πλή- ραν είς τήν Έκκλησιαστικήν Βαγγή
του και έτρεφε τά καλύτερα αι- ρωμα δμοια μέ τό «Μυρτιδιώ- Έπιτροπήν Καραβά ,τάς άκο- Τζωρτζοπούλου 350.
λούθους νέας δωρεάς:
Τέλος, προσέφερον: Πανασθήματα διά τον τόπον. Ή
Εις μνήμην τών γονέων των γιώτης Εύαγγ. Βενάρδος 500
συμβολή του είς τήν πρόοδον
τής γεωργίας μας υπήρξε ση- ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ προσέφερον ώς έξής: Γεώργι- δρχ. είς μνήμην τού πατρός
ος I. Σουρής ή 'Αστυνόμος, του. Χαρίλαος Κατράκης 2.000
μαντική αν και ή προσπάθειά
του προσέκρουσε είς τον ύπερΑίσθανόμεθα τήν ύποχρέω- δρχ. 300. Ειρήνη Κ. Κρίθαρη είς μνήμην τού αδελφού του
αυντηρητισμόν τής γεωργικής σιν νά έξάρωμεν ώς σκόπιμον, 100. Γιώτα Θ. Κορατναίου 100. Θεοδώρου Κατράκη. Δημήτριος
τ
άξεως. Παρά ταύτα ¿πέτυχε προοδευτικόν ακόμη και άν- Σοφία Κ. Γεωργοπούλου 150. Τρίφυλλης 1.000 είς μνήμην
'ϊολλά. "Ας είναι βέβαιος δτι θρωπιστικόν μέτρον, τό νέον Τριαντάφυλλος Κορωναίος 600. τής μητρός του. Μαρίτσα Χαπροσφοραί του προς τό κα- σύστημα πληρωμής τών γεωρ- 'Απόστολος Κανέλλης 1.000 ραλάμπους Κρίθαρη 100. Σολόν τών συμπατριωτών μας δεν γικών συντάξεων, περί τού ό- 'Ανώνυμος 1.100. Χαράλαμπος φία Ν. Πήτα 500. Χαράλαμπος
λησμονηθούν ποτέ.
ποιου γράφομεν είς άλλην στή- Κρίθαρης 600. Χαράλαμπος Π. Φραντζεσκάκης 200 είς μνήμην
λην. Διότι, μέ τήν πληρωμή ν Τζωρτζόπουλος 1.000. Δημήτρι- τής μητρός του. 'Ιωάννα Σπ.
*ΙΙΑ ΕΥΧΗ
τών συντάξεων είς τά σπίτια ος Γ. Τζωρτζόπουλος 200. Γε- Άρμένη 100. Κωνστ. Ε. Κουράσιμος Γεωργός 100. Γιώτα τρόπουλος 150. Ούρανία Μηνά
"Ολοι ένθυμούμεθα τήν συ- τών δικαιούχων, απαλλάσσον- Θ. Κορωναίου 400.
Κορωναίου είς μνήμην τού συκόπους και έξοδα,
νέπειαν και τήν σταθερότητα, ται άπό
'Ομοίως προσέφερον είς μνή- ζύγου της 1.000. Και 'Αργυπτωχοί και γέροντες καΐ πολμέ
ρώ Τζωρτζοπούλου 10 δολλάτά όποια τό πλοίον «Μυρτι- λάκις ασθενείς άγρόται, οί ό- μην Παναγιώτου Εύαγγ. Κρί- ρια Αύστραλίας,
είς μνήμην
θαρη
τάς
έξής
δωρεάς:
Τάσος
ποιοι
μέχρι
τώρα
έταλαιπωδιώτισσα» υπηρέτησε τάς συγτού συζύγου της Παναγιώτου
Α.
Κορωναίος
175
δρχ.
Λουίρούντο
διά
νά
λάβουν
τήν
μικοινωνιακός άνάγκας τού Νησ
άρωγήν. Είς ζα Ν. Ψάλτη 2.676. Γιαννού- Τζωρτζοπούλου.
ΐού μας έπι δεκαπέντε και κράν Κρατικήν
Πάντας τούς άνωτέρω δωρητους
αρμοδίους
τών
μεγάλων λα Μαυρομμάτη 352. Και άνώ"λέον έτη, και δλοι ¿δοκιμάτάς, ή Εκκλησιαστική 'Επισαμε λύπην διά τήν άπουσίαν 'Οργανισμών ΕΛΤΑ και ΟΓΑ νυμος ομογενής 500.
'Ομοίως, είς μνήμην Νικο- τροπή και ό εφημέριος αίδεσιτου άπό τήν γραμμήν Κυθή- ανήκουν εύχαριστίαι και έπαι6 ων. Και δικαιολογημένους. νοι, διά τό ληφθέν μέτρον, τό λάου Κρίθαρη, ιατρού, ή σύ- μώτατος 'Ιωάννης Κορωναίος
Κρίθαρη και ή κοινωνία Καραβά, εύχα£ιότι τό πλοΐον αύτό εύθύς όποιον, μεταξύ τών άλλων, έ- ζυγος του κ. Κική
α
μα έτέθη είς τήν έξυπηρέτη- πιμαρτυρεί διά τήν Κρατικήν προσέφερε 3.000 δρχ. 'Αλίκη ριστούν θερμώς.
σ
ΐ·ν τής γραμμής μας, λόγω τού μέριμναν και στοργήν υπέρ τού
^νάματος του πού συγκινεί κά- άγροτικού κόσμου. Σημειούμεν
Κυθήριον, λόγω τής σταθε- επί τή ευκαιρία, δτι γενικός
θότητός του ώς σκάφους, ένε- διευθυντής τού ,Οργανισμού
^ τής καλωσύνης και τής ά- τών 'Ελληνικών Ταχυδρομείων
ν
<οτερότητος τού πλοιοκτήτου (ΕΛΤΑ) είναι ό πληθωρικής
τ
°υ, καΐ λόγω τής ικανότητος ικανότητος, εύρυτάτης μορφώτού έξαιρέτου ήθους τού σεως και άψογου ήθους Κυθή- J τού Καθηγητού κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ, πωλεΐ^ηρώματος μέ τό όποιον ήτο ριος κ. Γεώργιος Β. Κουρεμ- * ται είς τήν Κυθηραΐκήν Λέσχην Πειραιώς, όδός Άριπάντοτε έπηνδρωμένον, είχε πανάς, διά τήν προσωπικότητα ! στείδου 17, και είς δλα τά κεντρικά Βιβλιοπωλεία
Κατακτήσει τήν έμπιστοσύνην τού όποιου αίσθανόμεθα, οί » 'Αθηνών και Πειραιώς. Δέν πρέπει νά λείψη άπό
κανένα Κυθηραίκό σπίτι.
Κυθήριοι, δίκαιολογημένην υ- |
τ ήν άγάπην τού Κυθηραΐλαού, που τό έθεώρη σάν περήφανε ιαν.
Ατελώς Ιδικόν του πλοΐον. ΦυΔΩΡΕΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

'Απόψεις

Ι

Αναχωρήσεις
συμπατριωτών

Υμνος τού τραγουδιού

ΕΓΚΑΡΔΙΟΙ ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΙ ΕΥΧΑΙ

ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΩΡΟ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ! ΔΩΡΕΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΑΡΑΒΑ

Τήν Κυριακήν, 17 Δεκεμβρίου, ή Κυθηραΐκή 'Αδελφότης Πειραιώς — 'Αθηνών, έπραγματοποίησε τήν προαγγελθείσαν ήμερησίαν έκδρομήν τών
μελών της είς Μυκήνας, Ναύπλισν και Έπίδαυρον. 'Αρχηγός τής έκδρομής ήτο ό κ. Γεώργιος Μαυρογεώργης. Είς τήν
έκδρομήν μετέσχον και οί έ |
Αύστραλίας
παρεπιδημούντες
συμπατριώται μας κ.κ. Θεόδωρος Μανωλαράς μετά τής κυρίας του, Πέτρος Π. Κορωναίος μετά τής κυρίας του και
Παναγιώτης Έμμ.
Άρώνης
μετά τής οικογενείας του. Κατά τήν διέλευσιν τών έκδρομέων άπό τον Ίσθμόν τής Κορίνθου, και κατά τήν παραμονήν των είς Μυκήνας, Ναύπλιον και Έπίδαυρον, έξενάγησεν
αύτούς και έδωκε
χρησίμους
πληροφορίας διά τάς περιοχάς,
ό πρόεδρος τής 'Αδελφότητος
κ. Τάσης Κουκούλης.
Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν ό κ.
Κουκούλης άνεφέρθη καΐ είς
τάς άνασκαφάς πού έγένοντο
τά τελευταία χρόνια είς τήν
Παληόπολιν Κυθήρων και δπου
μεταξύ τών άλλων εύρέθησαν
και τάφοι Μυκηναϊκής έποχής
(1700—1600 π. Χ.), ένώ εξ

ΤΟ

ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΗ
'ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ,,

Λόγω τής ήλικίας του και
τής έκ τού χρόνου φθοράς, τό
άτμόπλοιον
«Μυρτιδιώτισσα»
άπεσύρθη τής ύπηρεσίας. Μετά τον παροπλισμόν του, τό
σκάφος θά διαλυθή. Ό πλοιοκτήτης κ. Σπύρος
Μπιλίνης,
γνωστός και διά τά φιλοκυθηραίκά του αισθήματα, προσέφερε άπό τον ίματισμόν τού σκάφους, καινουργή ή μεταχειρισμένον, προς έφοδιασμόν τών
κελλίων τού Ιερού προσκυνήματος Μυρτιδίων, ώς ακολούθως: Σινδόνια 54, κουβέρτες
40, μαξιλαροθήκες 75 και μαξιλάρια βαμβακερά 40.

άλλων εύρημάτων, είπεν ό κ.
Κουκούλης, άπεδείχθη δτι είς
Κύθηρα ήκμασε και ό Μινωικός πολιτισμός περί τό 3000
προ Χριστού.
Εις τήν πάλιν και είς τό
Κάστρο τού Ναυπλίου, μέ ύπόδειξιν τού άντιπροέδρου τής
'Αδελφότητος κ. Παναγιώτη

Σουγιάννη, ό όποιος προ έτών
υπηρέτησε τήν θητείαν του είς
τήν είς Ναύπλιον έδρεύουσαν,
τότε, στρατιωτικήν μονάδα, οί
εκδρομείς ανέγνωσαν χαραγμένα είς τοίχους τής πόλεως και
τής 'Ακροναυπλίας πολλά ονόματα Κυθηρίων πού ύπηρέτησαν στρατιώται.

ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Γ.Α.

Κατά τήν διαδρομήν μέσω
τού πλουσίου 'Αργολικού κάμπου οί έκδρομείς περιηγήθησαν
εκτεταμένους
πορτοκαλεώνες
και έμειναν κατενθουσιασμένοι
άπό τήν θέαν τών πορτοκαλεοδένδρων, άπό τήν γεύσιν τού
καρπού των και άπό τήν γενναιοδωρίαν τών ιδιοκτητών.
Ή έκδρομή, παρά τό δριμύ
•ψύχος τής ήμέρας, έστέφθη μέ
πλήρη έπιτυχίαν. Είς τήν Κυθηραΐκήν
'Αδελφότητα
και
τούς όργανωτάς τής έκδρομής
ανήκουν θερμά συγχαρητήρια.
Είς τήν άνωτέρω φωτογραφίαν, ή όποια ελήφθη είς τήν
Άκρόπολιν τών Μυκηνών, εικονίζεται μία όμάς έκδρομέων.

Κατ' οϊιιον
ήπληρωμή
συντάξεων

Κατόπιν ύπογραφείσης συμβάσεως μεταξύ τών μεγάλων
'Οργανισμών ΕΛΤΑ και ΟΓΑ
('Ελληνικών Ταχυδρομείων και
Γεωργικών Ασφαλίσεων) αί
συντάξεις τού Ο.Γ.Α. θά καταβάλλωνται προς τούς δικαιούχους είς τάς οικίας των άπό τούς ταχυδρομικούς διανομείς, είς τούς όποιους θά ύπογράφουν σχετικήν άπόδειξιν.
ΤΟ Δ Ι Κ Τ Υ Ο Ν
'Η πληρωμή τών συντάξεων
Τ
Η
Σ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
τού Ο.Γ.Α. θά γίνεται άνά δίμηνον και άπό 6ης μέχρι 15ης
ΚΑΛΑΜΟΥ
τών μηνών 'Ιανουαρίου, ΜαρΜέ πίστωσιν 350.000 δρατίου, Μαίου, 'Ιουλίου, Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου. Τό μέ- χμών, τάς όποιας έχορήγησε τό
τρον έφηρμόσθη άπό τον λή- Κράτος, συνεχίζονται αί έργαξαντα μήνα Δεκέμβριον 1972. σίαι κατασκευής τού έσωτερικού δικτύου υδρεύσεως τών
οικισμών τού χωρίου Κάλαμος.
ΕΛΑΒΕ ΠΤΥΧΙΟΝ
Ύδροσωλήνες συνολικού μήΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ κους 3.000 μέτρων έκομίσθηΚατόπιν επιτυχών έξετάσε- σαν είς Κάλαμον και καθ' δλας
ων έλαβε τό πτυχίον ραδιοη- τάς ένδείξεις δλα τά σπίτια θά
λεκτρολόγου τού Εμπορικού αποκτήσουν άφθονο νερό άπό
Ναυτικού, ό έπιμελέστατος και τήν γεώτρησιν Λειβαδίου. Έ κ
ίκανώτατος νέος κ. Θεόδωρος τών οικισμών τού Καλάμου μόΜαγουλάς. Ό νέος ραδιοηλεκ- νον ή περιοχή Ξερονιάματα καΐ
τρολόγος είναι προσφιλής υιός Σπηλιές θά απομείνουν χωρίς
τού άγαπητού μας συμπατριώ- νερό, δπως άπομένουν καΐ χωτου κ. Νικολάου Μαγουλά, ρίς ήλεκτρισμό. Έλπίζσμεν δναυτικού, έκ Μυλοποτάμου. τι οί άρμοδιοι θά μεριμνήσουν
Τού έκφράζομεν έγκάρδια συγ- διά τούς οικισμούς αύτούς,
χαρητήρια καΐ
τού εύχόμεθα ώστε δλοι οί κάτοικοι τού χωρίου νά ικανοποιηθούν.
καλήν σταδιοδρομίαν.

Άνεχώρησεν είς Άμερικήν
μετά τής συζύγου του Θεοδώρας, ό έν 'Αθήναις μεγαλοεπιχειρηματίας κ. Νικόλαος Δημ.
Στρατηγός, έκ Μυλοποτάμου.
Ό κ. Στρατηγός θά παραμείνη είς Ήνωμένας Πολιτείας έπι έξάμηνον δι' έπαγγελματικάς ύποθέσεις του, διά τουριστικήν περιοδείαν και προς
έπίσκεψιν τών έκεί έγκατεστημένων συγγενών του.
— "Επειτα άπό έτησίαν παραμονήν είς τήν πατρίδα, άνεχώρησεν είς Αύστραλίαν ό αγαπητός συμπατριώτης μας κ.
Εμμανουήλ Δ. Στρατηγός μετά τής χαριτωμένης θυγατρός
του Άνδρονίκης. Ό κ. Στρατηγός κατάγεται έκ Μυλοποτάμου, είναι δέ εγκατεστημένος
είς Σύδνεύ. Κατά τήν παραμονήν του είς τήν Ελλάδα, εκτός
άπό τό Νησί μας έπεσκέφθη
και πολλά άλλα μέρη χάριν άναψυχής και διά νά γνωρίση
καλύτερα τήν πατρίδα, τό χαριτωμένο κοριτσάκι του Άνδρονίκη. ιΕύγενικός, πρόθυμος
και καλός μέ δλους, έξετιμήθη
ό κ. Στρατηγός άπό τούς συμπατριώτας και έτυχε παντού
θερμών περιποιήσεων. Έ ξ άλλον, ό ίδιος απεκόμισε άπό τήν
πατρίδα και τάς προόδους της
άρίστας έντυπώσεις. Εύχόμεθα
σύντομα νά έπανέλθη διά μόνιμον διαμονήν.
— Άνεχώρησεν είς Αύστραλίαν ό αγαπητός συμπατριώτης
μας κ. Εμμανουήλ 'Αποστόλου
Μαρέντης, έκ Φρατσίων. Ό κ.
Μαρέντης είναι παλαιός άγωνιστής τής ξενητιάς. Έ π ι σειράν έτών ήτο εγκατεστημένος
είς Μάουντ - Μόργκαν τής
Κουηνσλάνδης, δπου διατηρεί
ακόμη άκίνητον περιουσίαν και
οικονομικά συμφέροντα. ΤΗλθε
προ τετραετίας
και διέμενεν
είς τάς 'Αθήνας. Είς τήν Αύστραλίαν, έκτος άπό τά περιουσιακά του θέματα, έχει τον
υίόν του, τούς άδελφούς του
Πέτρον και Γεώργιον και πλήθος συγγενών και φίλων, πού
δλους τούς νοσταλγεί. Εκδηλωτικός και πρόθυμος, ό αγαπητός Μανώλης Μαρέντης έκτιμάται άπό δλους τούς γνωρίμους του. Τού εύχόμεθα καλό
ταξίδι και σύντομη έπιστροφή.
'Αφού παρέμειναν είς τήν
πατρίδα έπι είκοσι μήνας, άνεχώρησαν είς Αύστραλίαν ό
έκλεκτός συμπατριώτης μας κ.
'Ανδρέας Π. Πρινέας μετά τής
κυρίας του Μαρίας, έκ τού χωρίου Μητάτα.
Κατά τήν παραμονήν των είς
τήν πατρίδα ό κ. και ή κ. Πρινέα, έκτος τού Νησιού μας περιηγήθησαν καΐ δλην τήν Ε λ λάδα χάριν άναψυχής, έπιστρέφουν δέ είς την Αύστραλίαν
μέ τάς καλυτέρας έντυπώσεις.

ΤΟ ΝΕΟ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΤΑ ΚΥΒΗΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1821»

Είς Κύθηρα ό κ. Πρινέας συνέβαλε είς τήν έκτέλεσιν πολλών κοινωφελών έργων, μέ τήν
καλωσύνην δε και τον έκδηλωτισμόν του κατέκτησε τήν έκτίμησιν τής κοινωνίας. Οί μόνοι, τούς όποιους δυνατόν νά
έπίκρανε ό άγαπητός μας 'Ανδρέας είναι οί κυνηγοί τής περιοχής, έπειδή ό τρουβάς του
ήταν πάντοτε ό πλέον ευπαρουσίαστος. Γιατί, ώς γνωστόν,
οί κυνηγοί είναι, κατά τό πλείστον, παράδοξα δντα. "Αν ό
ομότεχνος των έχη τού κόσμου
τά άγαθά, έπιχαίρουν. "Αν όμως ό τρουβάς του έχη έναν
τσαλαπετεινό περισσότερο άπό
τον τρουβά των πάνε νά σκάσουν...
Τό ζεύγος Πρινέα μεταβαίνει είς Παρραμάττα, δπου άπό
πολλών έτών είναι καλώς άποκατεστημένον.
— 'Ομοίως άνεχώρησαν είς
Αύστραλίαν, έπειτα άπό έξάμηνον παραμονήν είς τήν πατρίδα, ό άγαπητός μας συμπατριώτης κ. Δημήτριος Μυλιώτης, μετά τής κυρίας του 'Αγγέλας, έκ τού χωρίου Μητάτα. Τό ζεύγος Μυλιώτη είχε
έλθει είς τήν πατρίδα έπειτα
άπό άποδημίαν πενήντα έτών.
Έκτος τού Νησιού μας, τό όποιον έπεσκέφθη έξ ολοκλήρου
άπό Καραβά μέχρι Πόρτο —
Βρουλέα, περιηγήθη και δλην
τήν 'Ελλάδα χάριν αναψυχής·
"Ηδη μεταβαίνει είς Σύδνεύ,
δπου είναι μονίμως έγκατεστημένον.
— Επίσης άνεχώρησεν είς
Αύστραλίαν ό άγαπητός συμπατριώτης μας κ. Νικόλαος Β.
'Αρώνης ή Μαγωνέζος, άπό τό
χωρίον
'Αρωνιάδικα. Ό κ.
Άρώνης παρέμεινεν είς τήν
'Ελλάδα έπι πέντε μήνας, περιοδεύσας πλείστας περιοχάς,
μεταβαίνει δέ είς τό χωρίον
Ναραμπράΐ, δπου είναι γνωστός μεγαλοκτηματίας.
ΝΕΑΙ ΔΩΡΕΑΙ

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ
Διά τήν τουριστικήν άξιοποίησιν τού περίφημου σπηλαίου Ά γ ι α ς Σοφίας, Μυλοποτάμου, απέστειλαν είς τήν άρμοδίαν συντονιστικήν έπιτροπήν τάς άκολούθους νέας αύθορμήτους προσφοράς:
Νικόλαος Γ. Στρατηγός ή
Σορίζος, έξ Αύστραλίας άπέστειλε 70 δολλάρια Αύστραλίας. 'Ιωάννης Ξενοφώντος Ζερβός έξ Αύστραλίας 1.000 δρχ.
Χαράλαμπος Δ. Ποτήρης 25
δολλάρια Αύστραλίας. Νικόλαος Δ. Ποτήρης, 25 δολλάρια
Αύστραλίας. Βούλα Χαρ. Ποτήρη 25 δολλάρια Αύστραλίας.
Βασίλειος Δ. Ποτήρης 20 δολλάρια Αύστραλίας.
Ασπασία
Δ. Ποτήρη 20 δολλάρια Αύστραλίας. Θεόδωρος Δ. Ψαρρός 10 δολλάρια Αύστραλίας.
Εύφροσύνη Δ. Χριστιάνου, τό
γένος Παναγιώτου Στρατηγού
10 δολλάρια Αύστραλίας. Παναγιώτης Κασιμάτης 2.000 δρχ.
Μηνάς Θ. Λογοθέτης 500 δρχ.
Και Γεώργιος Τζωρτζόπουλος
500 δραχμάς.
Αί προσφοραί διά τον άνωτέρω κοινωφελή σκοπόν συνεχίζονται.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ
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ΚΥΘΗΡΑ-Ι-ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΑΝΙΓΓΟΣ 7 — Τηλ. 638.190
ΑΘΗΝΑΙ
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ΚΥΘΗΡΑ-ΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΟΝ

Τήν Τρίτην 2 'Ιανουαρίου
1973 και ώραν 6.10 μ μ., μέ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΗΣΙΣ
j τήν φροντίδα τής Κυθηραΐκή ς
'Αδελφότητος Πειραιώς — 'ΑΌ Κ Υ Θ Η Ρ Α Τ Κ Ο Σ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν ε π ί τ ή \ θηνών θά μεταδοθούν άπό τήν
Τηλεόρασιν τού Εθνικού Ι δ ρ ύ είσόδω τού Νέου "Έτους, διοργανώνει έορταστικήν συνεματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοστίασιν την Κυριακήν 14ην 'Ιανουαρίου 1973 και άπό ώρας
9 μ 4ΐ. είς τό κέντρον διασκεδάσεως «ΚΑΛΥΒΑ» (επί τών ράσεως (E.IJP.T.) Κυθηραίκοι
χοροί καΐ τραγούδια άπό τό
δδών Καυταντζόγλου και Δ. Ράλλη 25 τηλ. 2015801) κατά
μουσικοχορευτικό συγκρότημα
τήν διάρκειαν τής όποιας θά κοπή κατά τό καθιερωμένον
τής Άδελφότητος. Θά χορευέθιμον, ή Βασιλόπιττα τού Σωματείου μας.
Θά έμφανισθή όλσκληρον τό πλούσιον συγκρότημα τού θούν οί χοροί: Μπουρδάρης,
τά Ζαγαράκια, Καραβίτικος,
Κέντρου.
"Αγιος Γιώργης και ΠαπαδοΤιμή κατ' άτομον, τάμπλ ντ' ότ, δρχ. 140.
Είς τήν τιμήν αύτήν περιλαμβάνεται πλήρες δεΐπνον, παναγιώταινα. Όργανοπαίκται
θά είναι, ώς πάντοτε, οί κ.κ.
μετά οίνου (τού κέντρου), τό φιλοδώρημα, ώς και ό ΦόΠαναγιώτης Μαυρομμάτης στο
ρος Δημ. Θεαμάτων.
βιολί και Σταύρος ΜαυροδημηΠαρακαλείσθε οπως παρευρβθήτε μετά τής άξιοτίμου
τράκης στο λαούτο.
οικογενείας σας και τών φίλων σας.
Έ ν 'Αθήναις τή 24 Δεκεμβρίου 1972 •

Μετά πατριωτικών χαιρετισμών. Διά τό Δ. Συμβούλιον
Ό Πρόεδρος
Ό Γεν. Γραμματεύς
j ΚΟΝΣΤ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

ΕΜΜ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
-

I

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ

ΚΟΥΑΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

12 —

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΘΗΝΑΙ —

Δ Ι Α ΠΑΣΑΝ

Ε Ι Σ ΦΑΡΜΑΚΑ —

ΤΗΛ. 546-495

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ —

ΣΥΝΤΑΓΑΙ

Χ ρ ώ μ α τ α

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

—

ΠΑΙΔΙΚΑ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΩΝ

Σ ι δ η ρ ι ι ι ά

Ε Ι Δ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 49 — Τηλέφ. 471.993
Π Ε I Ρ Α I Ε Υ Σ

Λαμβάνουν μέρος ή κ. Νίτσα Πουσαίου και αί δεσποινίδες
Τούλα
Μπουλούμπαση,
Μάρθα Γεωργοπούλου, Μαρία
Γεωργοπούλου, Καλλιρρόη Καμπάκη, Ντίνα Παυλάκη, Καλομοίρα Κανέλλη, Ειρήνη Ε. Πρινέα, Νότα Βαλ. Πρινέα, Αικατερίνη 'Αλεπού - Σκλάβου, Ειρήνη 'Αλεπού - Σκλάβου, Μαρία Τριανταφύλλου, Μιράντα
Τριανταφύλλου και Μαρία Δ.
Σουρη. Ή έκπομπή θά γίνη υπό τήν τακτικήν έπιμέλειαν τού
κ. Νίκου Διονυσοπούλου.
Τρίτη, 2 'Ιανουαρίου, ώρα
6.10 μ.μ., όλοι μπροστά στους
δέκτες σας. Τό μουσικοχορευτικό συγκρότημα τής Κυθηραΐκή ς ,Αδελφότητος θά σάς μεταφέρη νοερά στο άξέχαστο
Νησί μας.
HUVWUHHHUUHUW

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Αρ. Πανεπιστημίου Μονάχου
Γραφείο ν:

'Ακαδημίας 61

'Αθήναι 143 —

Τηλ. 613-277

ΗΗΗΗ»ΗΗΗΗΗΗ»ΗΗ1

Είς μνήμην τού αγαπημένου
της συζύγου Μηνά Γ. Λεοντσίνη, ή κ. Μαρία Μ. Λεοντσίνη
απέστειλε 2.000 δραχμάς, είς
τον Ιερόν ναόν «Σωτήρ Χριστός» τού χωρίου Κεραμουτό.
— Είς μνήμην Αικατερίνης
Καντζούρου, τό γένος Νικολάου Στάη, ό σύζυγος της κ.
Παντελέων Καντζούρος και ό
υιός της κ. Φώτιος Καντζούρος απέστειλαν άνά 500 δραχμάς έκαστος, είς τό ίερόν
προσκύνημα 'Ορφανής, Μυλοποτάμου.
Ό στρατηγός κ. 'Αλέξανδρος Τσιγγούνης απέστειλε,
μέσω τού Κυθηραΐκού Συνδέσμου 'Αθηνών 1.000 δραχμάς,
είς ένίσχυσιν τών έργων 'Αεροδρομίου Κυθήρων. *Η άνωτέρω δωρεά έγένετο είς μνήμην
Ζωής Β. Τσιγγούνη καΐ άντί
στεφάνου έπι τού τάφου της.
— Διά τήν άγιογράφησιν
τού 'ιερού ναού Α γ ί ο υ Χαραλάμπους, Καραβά απέστειλαν
τάς ακολούθους δωρεάς:
Είς μνήμην Σταύρου Μιχαηλίδη, ό σύγγαμβρός του κ. Χριστόφορος Κρίθαρης μετά τής
συζύγου του Παναγιωτίτσας απέστειλαν 250 δρχ. καΐ ή γυναικαδέλφη τού θανόντος κ.
Γρηγορία 'Ιωάννου Λεγάκη
500 δραχμάς.
Είς μνήμην 'Ιωάννου Λεγάκη, ή σύζυγος του κ. Γρηγορία
I. Λεγάκη απέστειλε 1.000 δρχ.
και ό σύγγαμβρός του κ. Χριστόφορος Κρίθαρης μετά τής
συζύγου του Παναγιωτίτσας
250 δραχμάς.
Είς μνήμην Ουρανίας Έμμ.
Γιακουμέλου, τό γένος Παύλου
Καρυδη, έκ Μυλοποτάμου, ό άνηψιός της κ. Παύλος Μαγουλάς, έκ Γλυφάδας κατέθεσε
400 δραχμάς ύπέρ τού άεροδρομίου Κυθήρων, μέσω τού
Κυθηραΐκού Συνδέσμου 'Αθηνών.
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Ν. Γ, Φ Α Τ Σ Ε Α Σ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μέ ένα φιλόξενο χαμόγελο
σάς υποδέχεται τό πεπειραμένο προσωπικό
τής ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
γιά νά σάς μεταφέρη,
μέ τά πολυτελή άεριωδούμενα BOEING 707, 727
και τά νέα 720Β
άνετα και σύντομα στόν προορισμό σας.
ή ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ συνδέει τήν Ελλάδα
μέ τήν
ΕΥΡΩΠΗ, ΑΜΕΡΙΚΗ. ΑΦΡΙΚΗ
ΑΣΙΑ και

ι
Πανετπστημίου 34
ι
! 3ος όροφος-τηλ. 3220.235 !
?
'

ίΡ1
,1

ΔΟΚΤΩΡ

Mr
!

Ί Γ Δ. Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ |
!

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

;

2 Επιμελητής «Νοσοκομείου •
1 Ατυχημάτων» (Κ. Α .Τ. ϊ
\ τ. Επιμελητής COVEN- ι
• TRY
AND
WARWIC J
• KSHIRE HOSPITAL — ι
J
Αγγλίας.
J
l Δέχεται είς τό ίατρεΐον του |
J 6.30—8 μ.μ. καθ' έκάστην, ι
I πλήν Σαββάτου καΐ έ|αιρ. J
• ήμερών, όδός Ύψηλάντουδ, ι
•
'Αθήναι (Κολωνάκι)
{
•
Τηλέφ. 711.482
\

ΚΟΣΜΑΣ θ. ΜΑΡΕΝΤΗΣ
Χειρούργος - 'Οδοντίατρος
Βασιλέως

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Κωνσταντίνου 8

Πειραιευς —

Τηλ. 425.660

Δέχεται 9-12 ·π\μ. και 5-8 μ.μ,

| ΑΛΕΞ. Α. ΜΑΡΣΕΛ0Σ |
;

ι
I
ι
ι[
ι
•

¡
¡

'Υπό τής κ. Μαρίας Ζελίνη,
συζύγου τού κτηνιάτρου Κυθήρων, καθηγητρίας τής 'Αγγλικής, ώργανώθησαν είς Χώραν,
Ποταμόν
και
Καρβουνάδες
φροντιστήρια κατωτέρου και
άνωτέρου κύκλου, προς διδασκαλίαν ύπ' αύτής τής 'Αγγλικής Γλώσσης. Τοιουτοτρόπως
συμπληρούται ένα μεγάλο κενόν, πού έπι σειράν ετών έταλαιπώρει τήν μαθητιώσαν νεολαίαν τής Νήσου και άπετέλει
αίτίαν ή πρόφασιν μετακινήσεως συμπατριωτών μας είς 'Αθήνας.

τών πεντε ηπείρων

ΧΕΙΡΟΎΡΓΟΣ

;

Δέχεται Πατριάρχου Ίωα- {
κείμ 47, καθ' έκάστην 5—7 ι
μ «μ μ πλην Σαββάτου καΐ [
Κυριακής, καθώς και έπι |
συνεντεύξει. Τηλ. 869.638 •
καΐ 722.074.
!

ΑΛΕΞ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
Ωτορινολαρυγγολόγος

Σουλίου 4 —
Τ Ωραι

Τηλ. 621.001

έπι σκέψεων: 6 — 8 μ. μ.

Σ«λΙς 4

«ΚΥΘΗΡΑ-Ι·ΚΗ ΔΡΑΣIΣ»

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΙΙΟΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΑΕΙΒΑΔΙΟΥ

Εις τήν άπεραντον και φιλόξενον Αύστραλίαν
ΕΝΤΥΠΠΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΰΕΙΠ - ΜΠΜΜΟΥΘ
Εκλεκτοί Κυδήριοι του Μπρίσμπαν: Μάρκος Κασιμάτης, Νίκος Καλλίτερος,
Γιάννης Κομηνός, Μανώλης Κομηνός, Θόδωρος Σκλάβος. - Γιατί οί Ξεγάντζα·
ροι άποφεύγουν τον θείο. - Ό

Σπάνιας νά ένδυμείται τήν ύπόσχεσίν

του.

ΓΡΑΦΕΙ 0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΚΥΘΗΡΑ-Ι ΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ» κ. I. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
19ον

* Ανωτέρω εικονίζεται τμήμα τσϋ Εικονοστασίου τού ναού Λειβαδίου. Δεξιά διακρίνεται ό μαρμάρινος θρόνος πού έγένετο
μέ τάς εισφοράς των φιλοθρήσκων ένοριτών, και είναι αληθινό
κομψοτέχνημα. Μένει ακόμη κάποιο ύπόλοιπον διά την έξόφλησιν του μαρμαρογλύπτου. Ή Εκκλησιαστική Επιτροπή παρακαλεί τους φιλοθρήσκους Λειβαδίτας νά συνδράμουν τον ναόν
δια την άποπληρωμήν τού έργου.
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Αφίξίΐς συμπατριωτών
άπό τό ίξοτιρικόν
Ά φ ί κ ε τ ο άπό την Νότιον ανάγκην νέων, δραστήριων και
Ά φ ρ ι κ ή ν ό γνωστός ηλεκτρο- καλών, ώ ς αύτοί, κατοίκων.
λόγος μηχανικός κ . Ευάγγελος
— Κατόπιν μακροχρονίου ά'Ηρακλή Καλαμπόκης, προσφι- ποδημίας, άφίκετο ες 'Αμεριλής υιός της διδασκαλίσσης κ. κής ό καλόκαρδος και ευγενέΜαρίας 'Ηρακλή Καλαμπόκη, στατος συμπατριώτης κ . Δητό γένος 'Αθανασίου Πρωτο- μήτριος Εμμανουήλ Κασιμάτης
ψάλτη, έκ Μητάτο>ν.
ή Ιίορταλαμίος. Ό κ. ΚασιΌ κ . Καλαμπόκης είναι οι- μάτης κατάγεται άπό τό χωρίον
κογενειακώς
εγκατεστημένος Πορταλαμιάνικα και ήτο εγκαεις τήν ώρα ία ν πόλιν Γιοχάν- τεστημένος είς τήν Νέαν Ύόρνεσμπουργκ, όπου κατέχει έπί- κην.
ζηλον θέσιν τόσον μεταξύ του
— Ά φ ί κ ε τ ο έξ Αυστραλίας
τεχνικού κόσμου του κλάδου
ό αγαπητός συμπατριώτης μας
του, όσον και μεταξύ των οκ . Συμεών Σάμιος, άπό τό χωμογενών μας. Είς Νότιον Ά ρίον Λειβάδι. Ό κ. Σάμιος ήφρικήν ό κ . Καλαμπόκης άπετο εγκατεστημένος είς τήν πόδήμησε προ τετραετίας, έτυχε
λιν Ντάμπο, όπου χάρις είς τήν
δέ κατά τά πρώτα του βήματα
έργατικότητά του, τήν προθυπάσης προστασίας άπό τον προμίαν και τήν έκδηλον καλωσύσφιλή του θείον κ . Εύθύμιον
νην του έξετιμάτο άπό όλους.
Πρωτοψάλτην, πού ακμάζει εΕίς τήν Αύστραλίαν άπεδήμησε
κεί άπό πολλών ετών. Ό νεαπρο ολίγων ετών. Επέστρεψε
ρός μας φίλος ήλθε κυρίως νά
τώρα χάριν αναψυχής, εύχόμεπεράση τά Χριστούγεννα μέ
θα όμως νά παραμείνη μονίμως.
τούς προσφιλείς του
γονείς,
Νέοι μέ τάς ικανότητας τοΰ
και θά παραμείνη είς τήν 'Ελάγαπητού μας Συμεών, μπορούν
λάδα περί τάς πέντε ¿βδομάκαι εδώ νά σταδιοδρομήσουν
δας. Έ κ τ ο ς των άλλων, ό κ .
καλώς και διά τής παρουσίας
Καλαμπόκης είναι ίκανώτατος
των νά φανούν χρήσιμοι είς
έρασιτέχνης
φωτογράφος και
τήν πατρίδα.
κινηματογραφιστής, θά λάβη δέ
κατά τήν παραμονήν του είς
— Ά φ ί κ ε τ ο έκ Σύδνεϋ Αύτήν πατρίδα πολλάς ταινίας μέ στραλίας ό αγαπητός συμπατριτοπία όλης τής Ε λ λ ά δ ο ς , τήν ώτης μας κ . Δημήτριος Ά ν τ .
οποίαν έπί τούτω περιοδεύει. Πρωτοψάλτης μετά τής χαρι— "Επειτα άπό άποδημίαν τωμένης συζύγου του Μαρίας
δέκα ετών άφίκετο έξ Αυστρα- καί τού πρωτοτόκου υιού των
λίας ό αγαπητός συμπατριώτης Α ν τ ω ν ί ο υ . Ή κ. Πρωτοψάλτη
μας κ . Θεόδωρος
Ευαγγέλου είναι προσφιλής θυγάτηρ τού
Χλέντζος, συνοδευόμενος άπό έν Πειραιεί γνωστού εμπόρου
τήν εύγενεστάτην κυρίαν του | ξηρών
καρπών κ . Βασιλείου
Βασιλικήν καΐ τά χαριτωμένα Ι Μαυρομμάτη. Ό κ . καί ή κ .
παιδιά των Κατίναν και Εύάγ- Πρωτοψάλτη κατάγονται άπό
γελον. Ό κ. Χλέντζος κατάγε- τά Φριλιγκιάνικα και είναι έγται άπό τό χωρίον Λογοθετιά- κατεστημένοι είς τήν πόλιν
νικα και ήτο εγκατεστημένος Σύδνεϋ. Ά φ ί κ ο ν τ ο χάριν άναείς Σύδνεϋ, όπου διετηρει ενα ψυχής καί περιηγήσεως, εύχόθαυμάσιο κατάστημα μικτών μεθα όμως νά παραμείνουν οέργασιών
είς
τήν περιοχήν ριστικά. Τά πλεονεκτήματα πού
Μπέξλυ. "Ενθερμος είς τά πα- διαθέτουν καί τό νεαρόν τής
τριωτικά του αισθήματα, δρα- ήλικίας των
τούς εγγυώνται
στήριος και ενθουσιώδης ήτο λαμπράν σταδιοδρομίαν καί είς
λίαν αγαπητός, όπως και ή σύ- τήν 'Ελλάδα.
ζυγος του μεταξύ τών όμογενών μας. "Οπως μάς έλεγαν
— Τέλος, άφίκοντο άπό τήν
είς τήν Αύστραλίαν, όπου τούς Αύστραλίαν αί άγαπητοί μας
έπεσκέφθημεν, σκοπός των ήτο συμπατριώται αδελφοί Νικόλανά επαναπατρισθούν διά παν- ος Κεντρωτής καί Βασίλειος
τός. Εύχόμεθα νά τό πραγμα- Κεντρωτής, μετά τής συζύγου
τοποιήσουν. Ό τόπος μας έχει του κ . ,Αργυρώς. ΟΙ αδελφοί
Κεντρωτή κατάγονται άπό τά
Φράτσια καί είναι γνωστοί έπιχειρηματίαι είς τήν πόλιν
Μπρίσμπαν. Ό Νίκος Κεντρωτής έχει μεγάλα στεγνοκαθαριστήρια με μεγάλον κύκλον έρΤήν 22αν Δεκεμβρίου έπ' γασιών. Ό Βασίλης διατηρεί
ευκαιρία τών
διακοπών τών καταστήματα μικτών έργασιών
μαθημάτων διά τά Χριστούγεν- καί άναψνκτικών, έν συνεταινα, ελαβε χώραν σχολική έορ- ρισμό) μέ τον δραστήριον καί
άδελφόν του κ .
τή είς τό Γυμνάσιον Κυθήρων. άνεκτίμητον
Κατ* αυτήν ώμίλησεν ή φιλό- Ίωάννην Κεντροιτήν, πού προ
λογος καθηγήτρια δίς Πόπη Γ. τριετίας έπεσκέφθη τήν πατρίΚαλλιγέρου μέ θέμα «ή λαογρα- δα. Είς Μπρίσμπαν διαμένει εφία τού δωδεκαημέρου», άνα- πίσης ό πατήρ του κ. Παναπτύξασα τά κατά τόπους κρα- γιώτης Κεντρωτής, πού είναι
τούντα έθιμα τών Χριστουγέν- γεμάτος ευγένεια καί καλωσύνων, τής Πρωτοχρονιάς και νην. Ή κ . Ά ρ γ υ ρ ω Β . Κεντρωτή κατάγεται άπό τον Πειτών Φώτων.
ραιά. 0 1 αδελφοί Κεντρωτή άΜετά τήν όμιλίαν άπηγγέλ- φίκοντο χάριν αναψυχής καί
θησαν υπό μαθητών τού Γυμνα- περιηγήσεως. Εύχόμεθα νά άσίου διάφορα Χριστουγεννιάτι- ποκομίσουν άπό τήν πατρίδα
κα ποιήματα, ή δε χορωδία έ- καλάς έντυπώσε ις.
ψαλε χριστουγεννιάτικα άσματα. Έπηκολούθησε διανομή δώΠρος πάντας τούς ώς άνωρων είς τούς μαθητάς διά κλη- τέρω άφιχθέντας συμπατριώτας
ρώσεως και
προσεφέρθησαν μας εύχόμεθα εύχάριστον τήν
γλυκίσματα. Ή έορτή έστέφθη έν 'Ελλάδι διαμονήν καί εύτυμέ πλήρη έπιτυχίαν.
χισμένον τό Νέον "Ετος.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
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ΓΛΥΤΧΟΣΪ

Συνεχίζομεν τάς εντυπώσεις
μας άπό τούς Κυθηρίους τής
πόλεως Μπρίσμπαν, τά αισθήματα τών όποιων μάς μένουν
αλησμόνητα.
Είς τήν
περιοχήν ΤΟΟ\νΟΝΟ εύρήκαμε νά άπολαμβάνη
τούς μόχθους του, άσχολούμενος μέ τήν ύποδειγματικήν του
οίκογένειαν, τήν περιποίησιν
τού μεγάλου κήπου του καί μέ
τά διάφορα σπόρτς, ό παλαιός
μας φίλος Μάρκος Μηνά Κασιμάτης ή Μπολάνης, άπό τό
χωρίον Καρβουνάδες. Ή σύζυγος του Ε λ έ ν η , πού είναι γεμάτη άρχοντιά καί χάρι, κατάγεται άπό τά Δόκανα, έκ τής
γνωστής οικογενείας Βασιλείου
Γλυτσού. Ό Μάρκος άπεδήμησε τό έτος 1930. Έσταδιοδρόμησεν είς τήν πόλιν Μαγούλαμπα, όπου έξελίχθη είς μεγαλοεπιχειρηματίαν
καί
τώρα,
πού τά παιδιά του φοιτούν είς
τό Πανεπιστήμιο ν, μετώκησεν
είς Μπρίσμπαν, άποσυρθείς άπό τάς επιχειρήσεις. Ή οικογένεια Μάρκου καί 'Ελένης Κασιμάτη ανήκει είς τήν καλυτέραν τάξιν τής όμογενείας. Έ ξέμαθον είς τά παιδιά των τήν
έλληνικήν γλώσσαν, λαμβάνουν
μέρος είς τάς κοινωνικάς εκδηλώσεις τής παροικίας, πρωτοστατούν είς πατριωτικάς εκδηλώσεις καί συντρέχουν κοινωφελείς σκοπούς. Διατηρούν
άμείωτον τήν άγάπην των προς
τήν πατρίδα καί μέ τάς έρωτήσεις καί
τά ένδιαφέροντά
των μάς άφήκαν νά έλπίζωμεν
δτι ή νέα μας συνάντησις μαζί τους θά γίνη είς τήν Καρβουνάδα. Θά ενθυμούμεθα μέ
συγκίνησιν τάς περιποιήσεις
καί τήν φιλοξενίαν των καί
τούς εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν.

αν, καί πολύ άγαπητός είς τήν
έλληνικήν καί τήν αύστραλιανήν κοινώνίαν είναι ό έκ τού
χωρίου 'Αλεξανδράδες έκλεκτός μας φίλος κ. 'Ιωάννης
Δημητρίου Κομηνός ή Σπάνιας.
Έξεκίνησε γιά τήν Αύστραλία
τό έτος 1924, άφού ¿ξεπλήρωσε τάς στρατιωτικός του ύποχρεώσεις καί άφού κατά τον
Έλληνοτουρκικόν πόλεμον διεκρίθη έπί τού πεδίου τής μάχης καί έτιμήθη μέ τό μετάλλιον τού Πολεμικού Σταυρού
καί άλλα παράσημα άνδρείας.
Τά πρώτα χρόνια τής άποδημίας του είργάσθη είς "Αλφα,
Β. Κουηνσλάνδης, καί έν συνεχεία είς
Γκλάδστων, όπου
εξελίχθη είς μεγαλοεπιχειρηματίαν. Προ δεκαπενταετίας περίπου μετώκησε είς
Μπρίσμπαν
καί
άπό τό έμπόριον

φρούτων που μετηρχετο μέχρι
τότε, είς μεγάλην κλίμακα, μετέφερε τήν δράσιν του είς κινηματογραφικός
επιχειρήσεις.
Τον ίδιον καιρόν ήσχολήθη μέ
άγοραπωλησίας κτημάτων καί
άλλας έργασίας, ίκανώτατος δέ
όπως είναι καί γεμάτος δραστηριότητα, παντού είχε μεγάλην έπιτυχίαν, ώστε νά θεωρήται σήμερον ένας άπό τούς
πλέον ισχυρούς κτηματίας τής
Κουηνσλάνδης μέ άκίνητα, έπιχειρήσεις καί ποικίλα καταστήματα είς πολλά ιιέρη καί περιοχάς τής πόλεως, μεταξύ τών
όποιων καί είς ΘΑΥΤΗΟΚΝΕ
όπου εύρίσκεται ή κατοικία του
πού είναι αληθινό μέγαρο.
Ά λ λ ά ό 'Ιωάννης Κομηνός
δέν είναι μόνον καλός έπιχειρηματίας. Είναι καί άριστος
οικογενειάρχης, άγνός πατριώ-

της και άνεκτιμητος κοινωνικός παράγων. Είναι έπίλεκτον
μέλος τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος Κουηνσλάνδης. μετέχει
ένεργώς είς πολλάς άλλας όργανώσεις καί συμβάλλει ποικιλοτρόπως είς τό καλόν τής όμογενείας. Ή
σύζυγος του
Παναγιωτίτσα κατήγετο άπό
τήν γνωστήν οίκογένειαν 'Εμμανουήλ Τραβασάρου, άπό τό
χωρίον Τραβασαριάνικα καί ήτο γεμάτη έκδηλωτισμόν καί
καλωσύνην. Έστάθη είς όλην
τήν ζωή ν της ό άντάξιος συμπαραστάτης του,
κυρίως είς
τάς πρώτας
δυσκόλους ώρας
τής άποδημίας, καί ό πρόωρος
θάνατος της, έπελθών προ ένός έτους, τον συνέτριψε. Εύτυχώς, τά τρία παιδιά του, Δημήτρης, Μαρία καί Μανώλης,
άκολουθούν τό παράδειγμά του

ΕΔΟΘΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΟΡΤΗ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΕΣΧΗΝ ΤΗΣ Α0ΕΑΦ0ΤΗΤ0Σ
ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕ ΘΕΡΜΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ

Μεγάλη έορταστική καί χα- μέρους τού Διοικητικού Συμρούμενη έκδήλωσις έλαβε χώ- βουλίου, προς τούς προσκεκληραν τήν 23ην Δεκεμβρίου, τάς μένους καί προς τούς άπανταβραδυνάς ώρας, είς τάς αίθού- χού τής γής Κυθηρίους «Χρόσας τής Λέσχης τής Κυθηραΐ- νια πολλά, χαρούμενες γιορτές
κής Άδελφότητος Πειραιώς — καί εύτυχισμένο τον καινούρ'Αθηνών. 'Ωραιότατα στολισμέ- γιο χρόνο», πού σέ λίγες ήμενο τό Χριστουγεννιάτικο δέν- ρες θά άνατείλη.
δρον τής Άδελφότητος μέ τήν
Τά παιδάκια Λέτα Μαρκεζίφάτνη καθώς καί αί αίθουσαι, νη, Βασίλης Καραμάνος, Σταύτά γραφεία καί οί διάδρομοι ρος Κωνσταντινίδης, 'Ελενίτού κτιρίου. Τήν διακόσμησιν τσα Μπαγιονέτα, Πολύμνια ΣοΕίς τήν ίδίαν περιοχήν ΤΟ είχαν κάμει μέ κέφι καί γού- φίου, Μαρία Παυλάκη καί ΜαΟ Ψ Ο Ν Θ έγκατεστάθη τά τελευταία χρόνια καί ή εκλεκτή
οικογένεια Νικολάου
Εμμα- ! ΤΟ Δ. Σ. ΤΗΣ ΚΥΘΗΡΑ-Ι-ΚΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ι
νουήλ Καλλιγέρου ή Βρανά άπό τό χωρίον «Κάλαμος. Ή σύζυγος τού Νίκου είναι έπίσης J Εύχεται προς τά μέλη της καί τούς απανταχού Κυθηρίους ι
εκλεκτή Κυθηρία άπό τό χωρίον
Ντουριάνικα, τό γένος
Νικολάου Κομηνού. Τά παιδιά
των χειρίζονται μέ εύχέρειαν
Ό καινούργιος Χρόνος 1973 ας γεμίση τις οίκογένειές
τήν έλληνικήν
γλώσσαν καί
σας μέ ύγεία καί προκοπή, μέ εύτυχία καί χαρά. Καί
διαπιστώνει κανείς, ότι ¿θαυτήν Άδελφότητά μας με μεγαλύτερη καί άποδοτικώματούργησε
τό...
βάπτισμα,
τερη παγκυβηραίκή δράσι σέ όλους τούς τομείς, προς τό
πού εδώ καί λίγα χρόνια έπήσυμφέρον, τήν προβολήν καί πρόοδον τής Νήσου μας.
ρανε είς τό Πόρτο - Βρουλέα,
πού τά έφεραν
οί στοργικοί
γονείς των.
στο Κυθήριοι νέοι καί νεανί- τίνα Παυλάκη άπήγγειλαν μέ
Ό Νίκος Καλλίγερος άπεδή- δες τού Φυσιολατρικού Τμήμα- έξαιρβτική χάρι ποιήματα άφιμησε προ πολλών έτών. Κατ' τος τής Άδελφότητος. Η κ ο ύ - ερωμένα στις άγιες ήμέρες τών
άρχάς έγκατεστάθη είς "Αρμιν- σθησαν μαγνητοφωνημέναι ύ- Χριστουγέννοον.
Έ | άλλου, ή Μαρία Τζωρταλ, έπειτα είς Γωριάλντα καί μνωδίαι τών Χριστουγέννων.
προ τετραετίας περίπου μετέ- Ή Μαρία Τζωρτζοπούλου μέ τζοπούλου καί αί άδελφαί Μιφερε τήν δράσιν του είς Μπρί- συνοδόν στο άκκορντεόν τον ά- ράντα καί Μαρία Τριανταφύλσμπαν, ίδρύσας είς τήν άνωτέ- δελφόν της 'Αλέκο Τζωρτζό- λου (ή μήτηρ των είναι τό γέρω περιοχήν
ένα ώραιότατο πουλο, τραγούδησαν τά Χρι- νος Κοντολέοντος, έκ ΒιαραδίΌ κ ω ν ) , ένθουσίασαν
τούς πακατάστημα μικτών έργασιών. στουγεννιάτικα κάλαντα.
Δραστήριος καί ίκανώτατος ε- πρόεδρος τής Άδελφότητος κ. ρευρισκομένους μέ τις μελωδιπιχειρηματίας, είναι καλώς ά- Τάσης Κουκούλης ηύχήθη έκ κές φωνές τους καί τά ώραία
ποκατεστημένος, καί αν έξακολουθή νά εργάζεται, είναι είτε
άπό συνήθεια, είτε γιά νά ξεχνά τον Κάλαμο, τά περκόχανα τής Βρουλέας, τά ορτύκια
τής Φοραδόμαντρας καί τούς
λαγούς τής
Άντωνέλας, πού
άρνητικώο. άπό τό φαινόμενον
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.)
προ ετών έκαμαν τον χωριανό
τόσων νέων, περιφερομένων άτου τον Μίμη, νά ξιπποσύρη.
Ή ψυχή καί ή σκέψις του εί- συκή. Έ ν α ς Βηθλεεμίτης κα- νά τάς όδούς, «πού γυρνάνε
ναι διαρκώς στήν πατρίδα. Ή θεύδων, όστις δέν ήκουσε τό σαν άλήτες νυκτομένοι παροΑύστραλία με όλα τά πλούτη έγερτήριον σάλπισμα, «έγειρε ρίτες στά σκοτάδια στ' άστροκαί τις ομορφιές της, δεν μπό- ό καθεύδων καί άνάστα έκ τών φώς» καί ζητούν αύτό πού δέν
ρεσε νά τον κατακτήση. Παρα- νεκρών καί έπιφαύσει σοι (θά τούς έδωκεν ό τεχνικός πολιτισμός: Τήν ψυχικήν είρήνην
μένει ένας άγνός Καλαμίτης, σέ φωτίση) ό Χριστός».
καί πνευματικήν ίκανοποίησιν.
πού σκλαβώνει μέ τήν καλοσύΟί ούτω
κοιμώμενοι όνεινη του. Τον εύχαριστοΰμε γιά ρεύονται ότι άπ^θανεν ό Θεός
Ή φωνή μου είναι ίσχνή
τά αίσθήματα καί τήν φιλοξε- καί είς τό παραλήρημά των καί δέν φθάνει είς τά ώτα τών
νίαν του καί τον άναμένομε τό διακηρύσσουν «...πέβανε ό Θε- «έν μαλακοίς ίματίοις ήμφιεταχύτερον είς τήν πατρίδα.
ός». Ώραίον όνειρον δ ι ' έκεί- σμένων» έν τοίς οίκοις τών ίΕίς τήν περιοχήν Α Ώ Ή Ε Υ , νους, οί όποιοι άμετανοήτως σχυρών τού πλούτου, τής σοπού είναι μία άπό τάς νέας πε- άμαρτάνουν καί εμμένουν είς φίας καί τής έξουσίας. Καί αν
ριοχάς είς τάς όποιας απλώνε- τήν άμαρτίαν. Είναι όμως ό- φθάση δέν θά τύχη εύμενούς
ται ή άπέραντος πόλις είναι νειρον. Ή άλήθεια είναι, αύτό ύποδοχής, διότι πολλοί έξ αύαποκατεστημένοι πολλοί Κυθή- που ήκουσαν καί είδον καί δι- τών παραμένουν σκληροτράχηριοι, πού μέ τήν δράσιν καί τό εκήρυξαν οί ποιμένες, «ότι έ- λοι καί άπερίτμητοι τή καρδία
ήθος των τιμούν τό έλληνικόν τέχθη ύμίν σήμερον Σο>τήρ». καί τοίς ώσίν. Ή φωνή αύτη
είναι φωνή πόνου διότι πειόνομα. Πρώτος μεταξύ αύτών,
Φοβερόν!
Νά ύπάρχη τό νούν άνθρωποι, διότι φονεύονπασίγνωστος είς τήν όμογένειφώς καί ό άνθρωπος νά άγα- ται άνθρωποι, διότι διαλύονται
πά τό σκότος. Νά άνοίγεται ό οίκογένειαι, διότι έν άσωτίαις
δρόμος προς τήν Βηθλεέμ καί διάγουν άνθρωποι, διότι χάνονΤΟΝ ΑΝΕΚΗΡΥΞΕ
νά βαδίζη ούτος διά στραγγα- ται νέοι.
ΕΠΙΤΙΜΟΝ ΜΕΛΟΣ
λιών καί διεστραμμένων όδών.
Έ ά ν τής φωνής αύτη ς δέν
Δύο χιλιάδες έτη έχουν παρέλΉ "Ενωσις τών 'Απανταχού
άκούουν άλλοι. Δέν τήν προθει
άφ'
ής
ήμέρας
ήκούσθη
τό
* Αντικυθηρίων, « Ό
"Αγιος
σέχουν πολλοί. Άκούσατέ την
Μύρων» έκτιμώσα τάς πολλάς «έπί γής ειρήνη» καί ό άνθρω- σείς, άγαπητοί μου
άδελφοί.
πος
διά
διαφόρων
άλλων
έπικαί μεγάλας ύπηρεσίας, τάς όΣτήκετε έν τή πίστει... 'Οδοικινδύνων
μεθόδων
άναζητεί
ποιας προσέφερε είς τό Σωμαπορήσατε προς τήν Βηθλεέμ...
τείον καί είς τήν ίδιαιτέρα τήν είρήνην.
Δεχθήτε νά άνακλιθή είς τάς
πατρίδα, 'Αντικύθηρα, ό έγΔιατί ή μεγάλη Βηθλεέμ, ή καρδίας σας ό γεννηθείς Χρικριτος συμπατριώτης μας δι- άνθρωπότης, διέρχεται καθεύ- στός... Γενήτε ό 'Αστήρ τής
κηγόρος κ. Σπύρος Γ. Στρατη- δουσα τό γεγονός τής γεννή- 'Ανατολής διά πολλούς αδελγός, άνεκήρυξε αύτόν έπίτιμον σεως τού Σωτήρος; Διατί δί- φούς μας «καθήμενους έν Χώμέλος τής 'Ενώσεως. Σχετικώς δει τήν είκόνα ένός Σπηλαίου ρα καί σκιά θανάτου», ίνα δι'
μάς άπέστειλε τήν έξης προς ληστών καί φωλεός δηλητηρι- υμών όδηγηθούν είς προσκύνητον κ. Στρατηγό έπιστολήν της. ωδών έρπετών;
σιν τού Σωτήρος Χριστού. « Ό
«Κύριε Στρατηγέ,
Δέν αφυπνίζεται άπό τούς δέ Θεός πάσης Χάριτος... αύΤό Δ .Σ. τής 'Ενώσεως τών κρότους τών όπλων τών δια- τός καταρτίσει ύμάς, στηρίξει,
'Απανταχού 'Αντικυθηρίων, έκ- φόρων πολέμων; Δέν συγκινεί- σθενώσει, θεμελιώσει».
φράζει προς ύμάς τάς έγκαρ- ται άπό τά έκατομμύρια τών
Τούτο εύχομαι διά πάντας
δίους ευχαριστίας του, διά τό θυμάτων καί τών άναπήρων;
πατριωτικόν ένδιαφέρον καί Δέν ένοχλείται άπό τούς ποτα- τούς κατοικούντας είς τήν Μάτάς έξοχους ύπηρεσίας προς τό μούς τών αίμάτων; Δέν συν- νη ν καί τήν Νήσον Κυθήρων
Σωματείον μας
καί προς τό τρίβεται ό έγωίσμός της άπό καί διά τά απόδημα πνευματικά μου τέκνα, τά έντός ή έκτος
Νησί μας.
τάς φωνάς τών πεινώντων, τής 'Ελλάδος διαβιούντα, ώς
Έ π ί τούτοις καί ώς έλάχι- τών ανερχομένων σήμερον είς καί δ ι ' έκείνους οΐτινες θά λάστον φόρον αναγνωρίσεως καί τά δύο τρίτα τού πληθυσμού βουν γνώσιν, καθ' οίονδήποτε
εύγνωμοσύνης, τό Δ .Σ. κατά τής γής; Δέν άνησυχεί άπό τάς τρόπον, τού περιεχομένου τής
τήν πρόσφατον αύτού συνεδρί- εκρήξεις τών ώργισμένων νέ- παρούσης
Πατρικής
'Εγκυασιν άνεκήρυξε ύμάς, όμοφώ- ων τής έποχής μας; Δέν τρο- κλίου.
νως, έπίτιμον μέλος τής 'Ενώ- μάζει άπό τούς υπολογισμούς
σεως.
Διάπυρος προς τον έν Σπηπερί τών θυμάτων ένός παγκοΜέ θερμάς εύχαριστίας καί σμίου πολέμου, ότι θά είναι λαίου γεννηθέντα καί έν Φάτνη
βαθυτάτην έκτίμησιν.
ταύτα είς άνθρώπινον ύλικόν άνακλιθέντα Κύριον Εύχέτης.
Διά τό Δ. Συμβούλιο ν
πεντακόσια μέ έ|ακόσια έκαΌ Μητροπολίτης
τομμύρια τήν ώραν, ήτοι έκαΌ Πρόεδρος
Γυθείου καί Οίτύλου καί
τ
όν
έξήκοντα
χιλιάδες
τό
λεΓ. ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ
πτόν;
Τοποτηρητής Κυθήρων
Ό Γεν. Γραμματεύς
ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Δεν διδάσκεται, έστω καί
I . ΓΛΥΤΣΟΣ»
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τραγούδια πού τραγούδησαν.
Ό 'Αλέκος Τζωρτζόπουλος μέ
μιά ποικιλία έλληνικών καί εύρωπαΐκών σκοπών καί τραγουδιών πού έπαιξε μέ τό άκκορντεόν του, μάς κατέπληξε γιά
τό ύπέροχο μουσικό του ταλέντο. Τόσον αύτός, όσον καί ή
αδελφούλα του
Μαρία, άλλά
καί αί άδελφαί Μαρία καί Μιράντα Τριανταφύλλου έπέδειξαν ένα πρώιμο έκλεκτό ταλέντο στο τραγούδι τους, πού ήταν γεμάτο άρμονία καί μουσικότητα.
Ε κ ε ί ν ο ι όμως πού έδωκαν
τό γνήσιο πατριωτικό χρώμα
καί τόνο στήν έορτή τής Ά δελφότητός μας, ήσαν οί βάρδοι τής Τσιριγώτικης μουσικής, Παναγιώτης Μαυρομμάτης
μέ τό γλυκόλαλο βιολί του καί
Σταύρος Μαυροδημητράκης, ό
δεξιοτέχνης τού λαγούτου. "Έπαιξαν τσιριγώτικους σκοπούς
καί τραγούδια, συρτό, Καραβίτικο, Μεσαρίτικο καί Μπάλλο. Χορεύθηκαν οί τσιριγώτικοι κατά παρέες, όπως γίνεται
καί στο Νησί μας. Μόνο χρήματα πού δέν έδιναν στούς
βιολιτζήδες, γιατί δέν τό έπιτρέπει ή 'Αδελφότης.
Αύτούς τούς δύο όργανοπαίκτες μαζί μέ τις όμορφες σπαλετοφόρες μας θά τούς άπολαύσετε σ' ένα ώραιότατο θέαμα
καί σ' ένα γλυκόλαλο άκρόαμα
μαζί μέ τον νέο τραγουδιστή
Παναγιώτη Μουλό, άπό τήν όθόνη τής Τηλεοράσεως τού 'Εθνικού 'Ιδρύματος Ραδιοφωνίας καί Τηλεοράσεως, τήν 2αν
'Ιανουαρίου ήμέραν Τρίτην καί
ώραν 6.10 μ.μ.
Τό γεγονός πού μάς προκαλεί μεγάλην χαράν καί μάς δημιουργεί αίσιοδοξίαν διά τήν
Κυθηραίκήν παροικίαν, είναι ότι ποσοστόν ύπέρ τά πενήντα
τοίς έκατό τών παρευρισκομένων είς τήν έορτήν ήσαν Κυθήριοι νέοι καί νεάνιδες, μαθηταί καί μαθήτριας σπουδασταί
καί σπουδάστριες
διαφόρων
σχολών, φοιτηταί καί φοιτήτριαι πανεπιστημίων καί άνωτάτων ίδρυμάτων.
Ή χρυσή
Κυθηραΐκή νεολαία συμβαδίζει
μέ τούς γονείς, συγγενείς καί
συμπατριώτες, ώστε οί μεγαλύτεροι νά μεταλαμπαδεύουν
είς τά τσιριγώτικα νειάτα τά
ήθη, τάς άρχάς, τά ιδεώδη καί
τά έθιμα τής πατρίδος.
Είς τά παιδάκια πού παρέστησαν είς τήν ώραίαν Χριστουγεννιάτικη έκδήλωσι, ή
σύμβουλος δεσποινίς
Τούλα
Μπουλούμπαση προσέφερε έκ
μέρους τής Άδελφότητος διάφορα δώρα. Προσεφέρθησαν,
έξ άλλου, είς όλους τούς παρευρισκομένους ώραιότατα μελομακάρουνα, πού παρεσκεύασαν οίκοκυραί τής παροικίας
μας, μέ μέλι τσιριγώτικο.
Ή όλη έορτή ήτο άριστα (οργανωμένη καί διήρκεσε μέ άδιάπτοοτο κέφι καί έγκαρδιότητα μέχρι τής 2ας πρωινής ώρας.
Τ . Κ.
Δ1ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ
ΝΕΑΙ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΙ

ΕΙΣ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ
Διωρίσθη καί άνέλαβε τά
καθήκοντά της είς τό Γυμνάσιον Κυθήρων, ή δεσποινίς Παναγιώτα 'Εμμανουήλ Κασιμάτη, καθηγήτρια τών Μαθηματικών. Ή δεσποινίς Κασιμάτη
κατάγεται άπό τό χωρίον Καρβουνάδες.
Έπίσης διωρίσθη καί άνέλαβε τά καθήκοντά της είς τό
Γυμνάσιον Κυθήρων ή δεσποινίς Πόπη Γ . Καλλιγέρου, καθηγήτρια τής Φιλολογίας. Ή
δεσποινίς Πόπη είναι θυγάτηρ
τού τέως γεωπόνου Κυθήρων
κ. Γεωργίου Καλλιγέρου.
Είς τάς ώς άνω νεσδιωρισθείσας καθηγητρίας, τάς όποιας μέ τήν πλήρη αυτών κατάρτισιν περικοσμεί καί άμεμπτον
ήθος, έκφράζομεν τάς καλντέρας εύχάς μας διά λαμπράν
σταδιοδρομίαν.

συνεχίζουν έπαξίως τάς έργασίας καί μέ τήν καλωσύνην καί
τό ήθος των άπαλύνουν τον πατρικό πόνο.
Μέ αύτά τά χαρίσματα, τήν
άνοικτή καρδιά καί τήν άπέραντη καλωσύνη του είναι ό
Γιάννης Κομηνός - Σπάνιας πολύ άγαπητός μεταξύ τής όμογενείας καί όλοι έπιζητούν τήν
συναναστροφήν του. Μόνον τά
άνήψια του Γιάννης, Δημήτρης
καί Μανώλης Κομηνός - Ξεγάντζαρος τον άποφεύγουν...
συστηματικά διότι, λέγουν, δέν
είναι καλός είς τήν... πρέφα!
Και έχουν δίκαιον νά τον άποφεύγουν. Πράγματι, δέν είναι
καλός μαζί τους, άφού όλο
τούς κοπανίζει όπου συναντηθούν. Τί άνεμενε νά τού ειπούν
καί... «εύχαριστώ», άφού, άν
καί συγγενείς, τούς μεταχειρίζεται, στήν πρέφα, σάν φρεσκοψαρεμένα χταπόδια ! . . .
'Ενθυμούμεθα μέ συγκίνησιν
τήν άγάπην καί τάς περιποιήσεις του, καθώς καί τήν ύπόσχεσίν του, ότι θά μάς ξανασυναντήση είς τήν 'Ελλάδα.
Τού εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν
καί προ παντός διευθέτησιν
κατά τούς πόθους του, τού λόγου εκείνου πού τού δυσχεραίνει τήν έπίσκεψιν τής πατρίδος, τήν όποίαν, παρά τά 49
χρόνια τής συνεχούς άποδημίας του, έχει κλεισμένην είς τήν
ψυχήν του. Έκτος τών άλλων,
ό άνηψιός του, ό άνεκτίμητος
Γιάννης Πιέρος, τού κρατεί τό
καλύτερο
διαμέρισμα είς τό
H I L T O N H O T E L τού Τσιρίγου.
Είς τήν περιοχήν ASPLEY
είναι εγκατεστημένος καί ό άγαπητός συμπατριώτης μας κ.
Εμμανουήλ Κ. Κομηνός άπό τό
χωρίον Περλεγκιάνικα. Ή σύζυγος του, εύγενεστάτη, εύπαίδευτη καί καλόκαρδη κ . Μαριγούλα Κομηνού, κατάγεται άπό τήν γνωστήν οίκογένειαν
Γεωργίου Μυλωνοπούλου, άπό
τό χωρίον Άρωνιάδικα, καί
διακρίνεται μεταξύ τών κυριών τής όμογενείας. Τά παιδιά
των όμιλούν τήν έλληνικήν χάρις είς τάς φροντίδας τών γονέων καί ίδιαιτέρως τής ύπερόχου μητρός των, διακρίνονται είς τά γράμματα καί άνατρέφονται σάν άξια 'Ελληνόπουλα. Ό κ. Κομηνός έχει ένα
θαυμάσιο σπίτι, καινουργές, μέ
εύρύχωρον καί περιποιημένο ν
κήπον, πού είναι άληθινός παράδεισος. Μέ τάς περιποιήσεις
καί τήν φιλοξενίαν της ή οικογένεια κυριολεκτικώς μάς έσκλάβωσε. Ό Μανώλης μέ τον
άδελφόν του Άνδρέαν καί τον
άείμνηστον πρεσβύτεοον άδελφόν τους Θόδωρο, έδρασαν έπί σειράν έτών ώς δραστήριοι
έπιχειρηματίαι είς τήν πόλιν
καί τήν περιοχήν Γκύμπι. Είς
τήν πόλιν είχον μεγάλο κατάστημα, άποθήκας καί ώριμαντύοια φρούτων, πού έμπορεύοντο είς μεγάλην κλίμακα καί είς
τήν περιοχήν έκτεταμένα άγροκτήματα παραγωγής κηπευτικών καί φρούτων, καί διατροφής άγελάδων
γάλακτος. Τά
τελευταία χρόνια ό άγαπητός
Μανώλης μετώκησε είς Μπρίσμπαν καί έτσι ή λαμπρά οίκογένειά του μετέχει πλέον ένεργώς είς τήν κοινών ικήν ζωήν
τής παροικίας. Τής εύχόμεθα
κάθε εύτυχίαν καί ποόοδον.
Τέλος, είς ASPLEY έγκατεστάθη τά τελευταία χρόνια ή
οικογένεια Θεοδώρου καί Κατ ίνα ς Σκλάβου άπό τό χωρίον
Μητάτα. Ή κ. Σκλάβου κατάγεται άπό τό χωρίον Άλεξανδράδες, εκ τής γνωστής οικογενείας 'Ιωάννου Κασιμάτη ή
Τζάννε. Ό Θεόδωρος Σκλάβος
πού, δυστυχώς, άπεβίωσε προ
ολίγων μηνών, είχε σειράν καταστημάτων, παρά τήν κεντρικήν λεωφόρον πού φέρει είς
Β. Κουηνσλάνδην, εν έκ τών
όποιων είχεν είς λειτουργίαν
ό ίδιος. Τά άλλα τά είχε έκμισθωμένα είς ξένους. Φιλόξενος καί εύγενικός καθώς καί
ή σύζυγος του, μάς άφήκαν
τάς
καλντέρας
έντυπώσεις.
Κρίμα, πού έφυγε άπό τήν ζωήν τόσον πρόωρα.

ΩΡΑΙΑ ΕΟΡΤΗ
ΔΙΑ ΤΑ ΝΗΠΙΑ
Τήν 22αν Δεκεμβρίου έπ'
εύκαιρία τών
διακοπών τών
Χριστουγέννων, είς τήν έν Χώρα νέαν μεγαλοπρεπή αίθουσαν
τού «Κυθηραΐκού Συνδέσμου»,
ευγενώς παραχωρηθεΐσαν, ώργανώθη υπό τού Εθνικού 'Αγροτικού Νηπιοτροφείου Κυθήρων, έορτή Χριστουγεννιάτικου δένδρου.
Μετά σύντομον όμιλίαν τού
προέδρου τού Διοικ. Συμβουλίου κ. Σοφ. Καλούτση, άναπτύξαντος τήν μεγίστην σημασίαν τού
ίδρύματος καί τήν
προνομιακήν μεταχείρισιν τής
Νήσου διά τής διαθέσεως αύτοκινήτου ύπό τής ύπηρεσίας
πρός μεταφοράν τών παιδιών
είς τό "Ιδρυμα, έπηκολούθησεν
άπαγγελία ποιημάτων καί έψάλησαν Χριστουγεννιάτικα άσματα ύπό τών μικρών τροφίμων
τού Νηπιοτροφείου.
Μετά ταύτα
διενεμήθησαν
δώρα είς τά παιδάκια καί προσεφέρθησαν αναψυκτικά
είς
τούς
παρευρεθέντας.
Θερμά
συγχαρητήρια είς τούς όργανωτάς τής έορτής.

Πρόγραμμα ρροχέων κυμάτων
ΠΟΜΠΟΣ 100 KW
Συμπατριώται έξ Αύστρσλίας καί 'Αφρικής μέ έπιστολάς
των μάς παραπονούνται δτι δεν μποςούν νά ακούσουν είς τό
ραδιόφωνο τήν φωνήν τής 'Ελλάδος μας, πού είναι δ ι ' αύτούς
ζωτικής σημασίας. 'Αντί απαντήσεως, δημοσιεύομεν κατωτέρω τό πρόγραμμα τού 'Ελληνικού Σταθμού Βραχέων Κυμάτων,
ώστε οί ένδιαφερόμενοι, ρυθμίζοντες άναλόγως τούς δέκτας
των τήν κατάλληλον ώραν, νά παρακολουθούν τάς έλληνικάς
έκπομπάς ευκρινώς, είς οιονδήποτε μέρος τού κόσμου καί άν
εύρίσκωνται.
"Ωρα
'Ελλάδος

Κατεύθυνσις

Συχνότης

2— 4
ΒΟΡΕΙΟΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
5— 6
Ε Ι Ρ Η Ν Ι Κ Ο Ν ΩΚΕΑΝΟΝ
6— 7
Π Ε Ρ Σ Ι Κ ON ΚΟΛΠΟΝ
7— 9.50 ΚΥΠΡΟΝ — ΤΟΥΡΚΙΑΝ
10—11.50 Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Ν
12—13.50 Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Ν Α Φ Ρ Ι Κ Η Ν
15—15.50 Ι Σ Π Α Ν Ι Α Ν - Π Ο Ρ Τ Ο Γ Α Λ Ι Α Ν
16—16.50 ΖΩΝΗ Ν ΠΑΝΑΜΑ
17—17.50 ΑΙΓΥΠΤΟΝ
18—19.00 ΒΑΛΚΑΝΙΑ (ΑΛΒΑΝ.,
ΓΙΟΥΓΚ., ΡΟΥΜ., ΒΟΥΛΓ)
19.15—19.50 Σ Ο Β Γ Ε Τ Ι Κ Η Ν ΕΝΩΣΙΝ
20—20.50 Α Ι Θ Ι Ο Π Ι Α Ν — KENYAN
21—21.50 ΕΥΡΩΠΗ Ν
22—22.50 ΑΖΟΡΑΣ
23—23.50 Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Ν

Μήκος
Κύματος

7.295
7.215
7.295
6.175
21.610
17.780
15.425
21.610
9.605

41,09
41,6
41,09
48,6
13,88
16,85
19,45
13,88
31 ¿ 6

6.075
7.215
9.520
5.960
7.295
7.215

49,42
41,6
31,51
50,33
41,09
41,6

Τό Δ. Σ. τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κυθηρίων

«ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ»
εύχεται τό Νέον "Ετος 1973 νά είναι δ ι ' όλους τούς
Συνεταίρους έτος χαράς καί οικογενειακής εύτυχίας.
,

Ό

Πρόεδρος

Ό

• Ε . Σ. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Α.

Γεν. Γραμματεύς
Γ.

ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ·

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΗΡΩΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ

Δημητριοο κ . Σουρπο
Άττλός. Πάντοτε μέ τό χαμόγελο και μέ τό άστεΤο του
άνοιγε τήν καρδιά του καθενός.
Στη χαρά σου χαρούμενος, στη
λύττη σου παρηγορητής. "Ηρωας της ζωής, που μέ τήν άρρωστη καρδιά χρόνια και χρόνια,
σάν οικογενειάρχης, σάν πατέρας, σάν φίλος στάθηκε στις

γιά πρώτη φορά ά π ' αυτόν εφαρμόζονται στο νησί. Κοινοτικό γραφείο μέ ξενώνα. Δεξαμενή, δενδροφυτειες, δρόμο'
και σάν επιστέγασμα του έργου του, κάθε σπίτι Γέρακαριώτικο νάχη τό άλεξικέραυνο
του. "Ετσι, στις άγριες νύχτες
τού χειμώνα μέ τής καταιγίδοτς
τ' άστραπόβροντα, κοιμούνται
ήσυχοι οί άνθρωποι του μόχθου,
που τόσο άγάπησε κ Γ άγοτττήθηκε άπ' αυτούς.
Καταλείπει ό μεταστάς τήν
σύζυγόν του Μεταξίαν καί τά
παιδιά του Κοσμάν και Παναγιώτην.
'Ομοίως
καταλείπει
τους άδελφούς του Παναγιώτη^
Σουρήν (άόματον), Διονύσιον
Σουρήν καί Κωνστ. Σουρήν
τάς άδελφάς του Σταυρούλα^
I. Κορωναίου, Κυριακουλαν Η
Σουρή, Καλλιόπην Γ. Δημητρο^
πούλου, Map ί αν
Καπίρη κα·
Εύαγγελίαν Φρ. ΛευϊτικοΟ καθώς άνεψιους καί πολλούς άλλους συγγενείς.
Προς πάντας τους άνωτέρ^
έκφράζομεν θερμότατα συλλυτΠΓ
τήρια.
'Αξέχαστε
κι'
άγαπημένε
μας «Μητσέα». Μεγάλο κενο
μάς δημιουργεί ή άπουσία σου·
"Ολοι όσοι σ' έζησαν, πάντα
θάχουν τήν άνάμνησί σου. Μιάν
άνάμνησι χαράς, καλωσύνης και
καρτερίας.

έπάλξεις. Καρτερικός και όχι
μοιρολάτρης. "Ενας ασθενής μέ
ψυχή παλληκαρίσια. Τέτοιος ήταν ό Δημήτρης Κοσμά Σουρής, πού μάς έφυγε ξαφνικά στά
54 χρόνια του. Σάν πρόεδρος
του Γεραχαρίου, άνέπτυξε τέτοια δράσι, που σ' έκανε ν' άπορης. Χάρι στήν πρωτοβουλία του δόθηκαν κονδύλια και
"Ας εΐναι έλαφρό τό χώμ σ
φτ ι άχθη καν εργα που ζήλεψαν
που σέ σκεπάζει.
μεγάλες κοινότητες.
ΓΕΡΑΚΑΡΙΩΤΗΣ
Τσιμεντοστρωσεις
δρόμων,

ΠΥΚΝΟΝ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΝ ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΗΣΕΝ ΟΛΑΣ
ΤΑΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Τήν 12ην Νοεμβρίου, έν τώ
πλαισίω τής καταβαλλομένης
προσπαθείας προς διαψώτισιν
τού κοινού ύπό τού Κέντρου
Επιμορφώσεως,
ώργανωθη
πνευματική έκδήλωσι ς είς τήν
έν Χώρα νέαν αίθουσαν τού
«Κυθηραΐκού Συνδέσμου» μέ όμιλητάς: α) Τήν φιλόλογον καθηγήτριαν τού Γυμνασίου δίδα
Έλένην Σταύρου Χάρου, μέ θέμα « Ή Ιστορία τής Επισκοπής Κυθήρων» καί β) τον διευθυντήν τού Δημοτικού Σχολείου Κυθήρων κ. Ί ω ά ν . Κυριακάκην, μέ θέμα «Τό όλοκαύτωμα τού Αρκαδίου». ΑΙ όμιλίαι έπλαισιώθησαν μέ απαγγελίας ποιημάτων ύπό μαθητριών
τού Γυμνασίου Κυθήρων καί
μέ τον ύμνον τής Κρήτης, ό όποιος έψάλη άπό τήν χορωδίαν
τού Γυμνασίου, τήν όποίαν έχει καταρτίσει ή άκούραστη

καθηγήτρια δίς Ε λ έ ν η Στ. 1«*
ρέως Χάρου.
Ή ιδία έκδήλωσις έπανελ"Π"
φθη είς Καρβουνάδες μετά μ 1 '
αν έβδομάδα.
Έπίσης τήν Ιθην Δεκεμβρίου
είς τήν αύτήν ώς άνω αϊθο^'
σαν τού «Κυθηραΐκού Συνδε'
σμου» έπραγματοποιήθη καί άλλη πνευματική έκδήλωσις μέ ό"
μιλητήν τον θεολόγον καθηγίΓ
τήν τού Γυμνασίου κ. Β. Άθα*
νατον καί μέ θέμα «Τό Κίνημ®
τού Δεκεμβρίου 1944».
Ά π ά σ α ς τάς άνωτέρω έκδη*
λώσεις παρηκολούθησε πυκνόν
άκροατήριον, μεταξύ τού όποί'
ου καί όλοι οί παράγοντες τήί
Νήσου.
ιΕίς τούς όργανωτάς κοντούς όμιλητάς όλων τών άνβτ
τέρω εκδηλώσεων ανήκουν θερμότατοι έπαινοι.

01 ΝΑΟΙ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ, ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
Πρός τήν Έκκλησιαστικήν
έπ LT ροπή ν Λογοθετιανίκων καί
διά τάς άνάγκας τών Ιερών
ναών 'Αγίου Μηνά καί 'Αγίας
Παρασκευής, απέστειλαν προσφάτως τάς ακολούθους δωρεάς.

μνήμην τών πάππων της,
δολλάρια Αύστραλίας.
Πάντας τούς άνωτέρω δω*
ρητάς, ή Εκκλησιαστική Έπι*
τροπή Λογοθετιανίκων καί ^
έφημέριος τής κοινότητος
'Ηλίας Χανιώ'
Εύφροσύνη Έ μ μ . Λιανού, δεσιμώτατος
έξ
Αυστραλίας,
άπέστειλεν της, ευχαριστούν θερμώς.
27,37 λίρας 'Αγγλίας διά τήν
δημιουργίαν ανθόκηπε ίου είς
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
κατάλληλον τεμάχιο ν γής, τό
όποιον ή Ιδία παρεχώρησεν είς
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΝ
τον ίερόν ναόν 'Αγίου Μηνά.
"Αννα Μηνά Λογοθέτη 5 δολΜεταξύ τών Κυθηρίων οί δ"
λάρια Αύστραλίας είς μνήμην
τού συζύγου της. Καί Λευκο- ποίοι έπέτυχον είς τάς
θέα Εμμανουήλ Μόττη 2 δολ- γωγικάς έξετάσεις τών 'Ανωλάρια Αύστραλίας είς μνήμην τάτων Σχολών, ήτο καί ό έπι*
μελέστατος
νέος
Νικόλαοδ
τών γονέων της.
Μουρούτης, ό όποιος έπέτυχ 8
'Ομοίως διά τον ναόν 'Αγί- καί ένεγράφη είς τήν 'Ανωτάσ
ας Παρασκευής προσέφεραν: τη ν Βιομηχανικήν Σχολήν Θε '
σαλονίκης.
Νικόλαος Μαυρομμάτης, είς
' Ο νεαρός φοιτητής είν<^
μνήμην τού πατρός του 20 δολ1
λάρια Αύστραλίας. Γιαννούλα προσφιλής υίός τού έκλεκ'ίΟ '
'Αθανασίου Μαυρομμάτη είς συμπατριώτου μας κ. Πάνο?
^
μνήμην τού συζύγου της 10 Μουρσύτη, έκ Ποταμού,
ν
δολλάρια Αύστραλίας. 'Αθανα- είναι έγκατεστημένος άπό έτώ
σία Μπενέτου Μαυρομμάτη, είς είς τήν συμπρωτεύουσαν.
μνήμην τού πατρός της 10 δολΤού έκφράζομεν θερμότ«^
λάρια Αύστραλίας. Καί Τερ- συγχαρητήρια καί τού εύχόμ®*
ψιχόρη Μπενέτου Κομηνού είς θα καλήν πρόοδον.

