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Καιρός ν α δοδη δικαία λύσις
ε ι ς το 9 έ μ α χ έ ρ σ ω ν ε κ τ ά σ ε ω ν
ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΠΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
"Οπως κατ' επανάληψιν και μέχρι βαθμοϋ φορ- διά της άπομακρύνονται.
τικότητος έχομεν έκθέσει,

ένας

σπουδαίος λόγος,

πού αναγκάζει νέους Κυθηρίους νά άπομακρύνωνται
άπό τό Νησί είτε.διά νά μεταναστεύσουν είς τό έΕωτερικό, εϊτε διά νά σταδιοδρομήσουν είς

Αθήνας καί

Πειραιά, είναι καί ή άντιδικία πού συνεχίζεται άπό τό
έτος 1964, μεταξύ Δασικής Υπηρεσίας καί κατοίκων

Δι' αποφάσεως της 'Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της 'Ελλάδος, διωρίσθη τακτικόν αίρετόν μέλος της Μονίμου Συνοδικής Επιτροπής έπί τής θρησκευτικής διαφωτίσεως, ό δημοφιλέστατος συμπατριώτης μας καΐ διακεκριμένος συγγραφεύς κ. Νικόλαος Διονυσίου Φατσέας. Γνωρίζοντες τάς μεγάλας άρετάς και τάς έξοχους Ικανότητας του κ. Φατσέα, είμεθα βέβαιοι δτι και εις την νέαν του άποστολήν θά άποδώση
λαμπρόν έργον, δπως συνέβη καθ' δλην την σταδιοδρομίαν
του, και δτι θά φανή υπεράξιος τής εμπιστοσύνης τής 'Ιεράς
Συνόδου. Εις την φωτογραφίαν ό κ. Νικόλαος Δ. Φατσέας,
διευθυντής Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του 'Υπουργείου
Δημοσίων "Εργων, είς τό γραφείον του. Του έκφράζομεν
θερμά και έγκάρδια συγχαρητήρια.

άναφορικώς μέ τήν κυριότητα τών χέρσων έκτάσεων τ ή ς Νήσου.

Έάν τό μέχρι τότε ύφιστάμενον ίδιοκτησιακόν καθεστώς
δέν έτίθετο ύπό άμφισβήτησιν,
έκτος τών άλλων άγαθών, θά
ύπήρχον σήμερον είς τά Κύθηρα δύο μεγάλαι τουριστικαί ξενοδοχειακοί μονάδες, είς τάς
όποιας θά ήδύναντο νά εργασθούν ικανοποιητικώς πολλοί
νέοι, πού τώρα έκπατρίζονται,
ένώ παράλληλα θά συνετηρούντο άρκεταί οίκογένειαι. 'Η μία
τουριστική μονάδα είχε αρχίΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
σει νά συγκροτήται είς τό Καψάλι και ή άλλη είς τον Αύλέμονα. Δυστυχώς διά τον τόπον, άνθρωποι ρηχοί καί άνεύθυνοι, ot όποιοι έτυχε νά κατέχουν, τότε, κάποιαν θέσιν είς
τήν κοινωνίαν τής Νήσου, παρορμώμενοι άπό άκατανόητα
δι' ήμάς έλατήρια, παρενόησαν
ή κατασυκοφάντησαν τήν προσπάθειαν ώς οίκοπεδοφαγίαν,
παρεπλάνησαν άκόμη καί τινας
δημοσίας άρχάς και κατεδίωΚΥΘΗΡΑ, 'Ιανουάριος 1973 δέ και τά κάλαντα. Τέλος, εις ξαν μέ πείσμα και μέ κάθε
(του ανταποκριτού μας). Λαμ- δλα τά παιδιά διενεμήθησαν (α- τρόπο τούς πρωτεργάτας.
πράν έπιτυχίαν έσημείωσαν αί ραιότατα δώρα καΐ είς όλους
Καί τώρα βλέπομεν περίλυδύο έορταστικα! έκδηλώσεις, τους παρευρεθέντας, μικρούς
τάς όποιας ώργάνωσε κατά τάς και μεγάλους, προσφέρθηκαν ποι τό αποτέλεσμα. Πλησιάζουν
δέκα χρόνια άπό τότε πού έξεημέρας τών έορτών, τό ενταύ- γλυκά καΐ αναψυκτικά.
θα ύποκατάστημα τής Εθνικής
Μετ' ολίγας ημέρας, ό διευ- δηλώθη ή πρώτη σοβαρά έξόρΤραπέζης.
θυντής και τό προσωπικόν τής μησις τουριστικής άξιοποιήσεΉ πρώτη έδόθη είς την εύ- Τραπέζης έδ ε ξ ι ώθησα ν είς τήν ως τών Κυθήρων, ή όποια έρύχωρον και πολυτελεστάτην αίθουσαν τού 'Υποκαταστήμα- στραγγαλίσβη έν τή γενέσει
νέαν αίθουσαν τού Κυθηραϊκού τος αύτής, την πολυπληθή πεΣυνδέσμου Κυθήρων τό άπό- λατείαν της. Παρέστησαν δλοι
Υευμα τής Πρωτοχρονιάς, μέ ot παράγοντες τής Νήσου και
συμμετοχήν καΐ τού Δημοτικού δλοι οί εκπρόσωποι τού εμπορικού και επιχειρηματικού κόΣχολείου Κυθήρων.
Παρέστησαν εκπρόσωποι τών σμου. Είς τους συγκεντρωθέναστυνομικών και λοιπών δημο- τος άπηύβυνε τάς εύχάς τής
σίων υπηρεσιών, τά Διοικητι- Τραπέζης ό διευθυντής κ. Σπύκά Συμβούλια τής Κοινότητος ρος Αύγερινός και ακολούθως
καί τών διαφόρων οργανώσε- προσεφέρθησαν είς δλους διάΚατόπιν έπιτυχών έξετάσεων, καθώς και πλήθος κόσμου. φορα ποτά, άναψυκτικά, ξηροί
ων, έλαβε τό πτυχίον του άπό
Είς τους συγκεντρωθέντος, καρποί και γλυκά.
τήν Ίατρικήν Σχολήν τού Παπού, έκτος τών παιδιών, ήσαν
Και εις τάς δύο εκδηλώσεις
δλοι πελάται τής Εθνικής Τρα- έπεκράτησε άτμόσφαιρα θερμής νεπιστημίου 'Αθηνών, ό επιμεπέζης, ώμίλησεν καταλλήλως ό έγκαρδιότητος, άμοιβαίας έκτι- λέστατος νέος κ. Εμμανουήλ
δημοφιλέστατος διευθυντής τού μήσεως καΐ στενής συνεργασί- Γ. Δευτερεύος. Ό νέος ιατρός
Υποκαταστήματος κ. Σπύρος ας μεταξύ τής Εθνικής Τρα- είναι προσφιλής υίός τού μηΑυγερινός, ηύχήθη είς όλους πέζης και τού Κυθηραϊκού κοι- χανικού κ. Γεωργίου Έμμ.
ευτυχισμένο καΐ χαρούμενο τό νού. "Ολοι οί παρευρεθέντες Δευτερεύου, Ιδρυτού τού εις
νέον έτος 1973 καΐ συνεχάρη απεκόμισαν άρίστας έντυπώ- Τσικαλαρία γνωστού μηχανουριούς Κυθηρίους διά την συνερ- σεις και ποικιλοτρόπως έξέ- γείου επισκευής αυτοκινήτων.
Υασίαν και τήν άπόλυτον έμπι- φραζον τήν Ικανοποίησίν των
— 'Ομοίως κατόπιν έπιτυστοσύνην των προς τήν Έθνι- διά τήν εύρείαν δραστηριότη- χών έξετάσεων έλαβε τό πτυκήν Τράπεζαν, πού είναι τό τα τού 'Υποκαταστήματος, τό χίον της άπό τήν Ίατρικήν
άρχαιότερον και μεγαλύτερον όποιον, πέραν τής οικονομικής Σχολήν
τού
Πανεπιστημίου
πίστωτικόν ίδρυμα τής 'Ελλά- προωθεί και τήν πολιτιστικήν Θεσσαλονίκης, ή έπιμελεστάτη
δος.
και κοινωνικήν άνάπτυξιν τής δεσποινίς Μαρία Λεοντσίνη. Ή
νέα ιατρός είναι προσφιλής θυ"Επειτα ώμίλησε μέ έπίκαι- Νήσου.
ρον θέμα, ό ίκανώτατος διευΕίς τον διευθυντήν, τό προ- γάτηρ τού αγαπητού συμπαθυντής τού Δημοτικού Σχο- σωπικόν και τους όργανωτάς τριώτου μας τμηματάρχου τού
λείου κ. Ιωάννης Κυριακάκης τών ανωτέρω εκδηλώσεων α- Ι;Κ.Α. κ. Δημοσθένους Λεον*αί έν συνεχεία τά παιδιά τού νήκουν θερμότατοι έπαινοι διά τσίνη, έκ Κεραμουτού, που είΣχολείου άπήγγειλαν μέ χάριν τήν λαμπράν έπιτυχίαν πού έ- ναι έγκατεστημένος είς Θεσσαποιήματα τών Χριστουγέννων σημειώθη. Είς δλους εύχόμεβα λονίκη ν.
και τής Πρωτοχρονιάς, είπαν «καΐ τού χρόνου».
Προς άμφοτέρους τούς νέους
ιατρούς μας, έκφράζομεν θερμότατα συγχαρητήρια και τούς
ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΑΗΣΙΟΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ εύχόμεθα
καλήν σταδιοδρομίαν.

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΓΚΑΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ AYO ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΣΥΓΧΑΙΡΟΜΕΝ
ΤΟΥΣ 2 ΝΕΟΥΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ

ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗΝ ΑΜΕΣΟΥ ΡΙΖΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΣ

'Οπως δλοι γνωρίζομεν, τό
παρεκκλήσιον τού ναού 'Αγίου
Χαραλάμπους «Ταξιάρχαι» τού
κοιμητηρίου Μυλοποτάμου, έΖ«ι άμεσον ανάγκην ριζικής άνακαινίσεως. Τούτο τό διαπιστώνουν πολλοί, ακόμη και μή
Χωριανοί μας. Μάλιστα προσφάτως πού έπεσκέφθη τό χωQLÓ μας ό καλός μας φίλος διευθυντής
τής
«Κυθηραϊκής
δράσεως», τόσον έντυπωσιάοθη άπό τήν κατάστασιν τού
παρεκκλησίου, ώστε όλως αύ"Ορμήχως άπηύθυνε έκκλησιν
*(?ός τους χωριανούς διά τήν
ε
πΐσκευήν τού οικοδομήματος
π
(?ίν έρειπωθή έντελώς.
'Αγαπητοί μου χωριανοί,
Σεις δλοι πού ύπεβλήθητε
τήν μεγάλην δαπάνην άνοικ
οδομήσεως τού ώραίου κα>δων
οστασίου, τό οποίον στολίζει
τ
ρ χωριό μας, σείς πού μέ τις
εισφορές σας ανακαινίσατε τον
^αόν τού 'Αγίου Χαραλάμπους
ωστε νά είναι σήμερον ύπόδει>

ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ
ΑΓΙΑΣ ΕΛΕΣΗΣ
, Προς τό Ιερόν προσκύνημα
Αγίας Έλέσης και κατά τό
3;$ίμηνον 'Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου, έστάλη°αν αί ακόλουθοι δωρεαί:
Παναγιωτίτσα Βλαχογένη εξ
^ύστραλίας, μέσω Μαρίας Α.
Ποτήρη ¿^έστειλε 10 δολλάρια
Αυστραλίας. Χαράλαμπος Γ.
Μπελέσης, έξ 'Αμερικής, μέσω
Πολύτιμης Κασιμάτη, 100 δολά ρ ι α . 'Ανώνυμος έκ Κυθήρων
5
00 δραχμάς. Στρατής Σ. Τζάν^ες 100 δρχ. Θεόδωρος Μανωραράς 100 δρχ. και Γεώργιος
Δευτερεύος 100 δρχ.
Πάντας τους άνωτέρω εύγεy^S δωρητάς, ή Διαχειριστική
Επιτροπή τού Ιερού προσκυνήματος 'Αγίας ,Ελεσης, εύχαρίστεί θερμώς.

γ μα ευπρεπείας και συγκροτήσεως, γιά τούς ναούς όλου τού
Νησιού μας, σείς δλοι πού
προσφέρατε μέ γενναιοφροσύνην είς δλα τά κοινοοφελή έργα τού χωριού μας, ακούσατε
παρακαλώ, διά μίαν άκόμη φοράν τήν φωνήν μου, πού είναι
ή φωνή τού Μυλοποτάμου.
Μετά άπό τό κωδωνοστάσιο,
μετά άπό τήν άνακαίνισιν τού
«'Αγίου Χαραλάμπους», μετά
άπό τον θαυμάσιον ξενώνα πού
μάς έκτισε και μάς επίπλωσε
ό μεγάλος μας χωριανός καΐ
εύεργέτης Παναγιώτης Στρατηγός ή 'Αλεξανδρής, μετά άπό
τήν έκτέλεσιν πολλών κοινωφελών έργων πού κάνουν τό
χωριό μας τό ώραιότερο τού
νησιού, ένα άκόμη μένει νά έπιδιώξωμεν, ένα άκόμη έργον
άναμένει τήν φροντίδα καΐ τήν
στοργήν μας. Είναι ή άνακαίνισις τού παρεκκλησίου τών
Ταξιαρχών και ό εύπρεπισμός
τού νεκροταφείου, είς τό όποιον άναπαύονται τά όστά προσφιλών γονέων, προγόνων και
συγγενών μας.
Επικαλούμαι τήν βοήθειαν
όλων σας, ώστε και τό έργον
αύτό νά γίνη τό συντομώτερον.
Ή εκκλησιαστική επιτροπή άρχισε ήδη τήν προσπάθειαν καΐ
επέτυχε τό πρώτον στάδιον τού
έργου, που είναι τό δέσιμο τού
οικοδομήματος μέ τσιμεντοδοκούς. Θά συνέχιση ή έπιτροπή
μέ δλην της τήν δραστηριότητα. 'Αλλά χρειαζόμεθα τήν οίκονομικήν βοήθειαν όλων σας,
διά νά έπιτύχωμεν τήν ριζικήν
και πλήρη άνακαίνισιν. Κάνεις
Μυλοποταμίτης όπουδήποτε και
άν εύρίσκεται, άς μήν άρνηθή
τήν συνδρομήν του, κάνεις νά
μή καχρεύση είς τήν φωνή μου,
κάνεις νά μή λείψη άπό τό
προσκλητήριον τού Μυλοποτάμου.
Μυλοπόταμο, 10.1.1973
Εμμανουήλ Ιερεύς Ζερβός
'Εφημέριος Μυλοποτάμου

3.750 ΔΡΑΧΜΑΙ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ
ΑΓΙΟΥ ΟΕΟΔΩΡΟΥ
Μέ τήν φροντίδα τής εκλεκτής κυρίας 'Ιωάννας Κώστα
Μυλωνοπούλου, έκ Πειραιώς,
έστάλησαν 3.750 δραχμαί είς
τον Ιερόν ναόν 'Αγίου Θεοδώρου, τού χωρίου 'Αλοίζιάνικα.
Τό άνωτέρω χρηματικόν ποσόν
προσεφέρθη ώς έξής:
Ποτίτσα 'Εμμανουήλ Άλφιέρη προσέφερεν είς μνήμην τής
μητρός της 500 δρχ. Καλλιόπη Νικολάου Σαμίου, είς μνήμην τών γονέων της 500. Μαρίνα Γερασίμου Φραγκάτου, είς
μνήμην τού πατρός της 500.
Μαρία Αύγουστή Μακρή, είς
μνήμην τού συζύγου της 500.
Ιωάννα Κώστα Μυλωνοπούλου, είς μνήμην τών γονέων
της 500. Διαμάντω Γεωργίου
Χάλου, εις μνήμην τών γονέων της 500. Κατίνα Βασιλείου
Μαυρομμάτη, είς μνήμην τής
μητρός της 300. 'Ιωάννης Π.
Καλλίγερος, είς μνήμην τής
συζύγου του 200. Κοσμάς Έ μ .
Σάμιος είς μνήμην τών γονέων
του 150. Και Μαρία Μιχαήλ
Σαμίου, είς μνήμην Μαριγώς
Α. Σαμίου 100.
ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΣ
ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
Μέ τον βαθμόν «"Αριστα» έλαβε τό πτυχίον της, άπό τήν
Φιλοσοφικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών, ή έπιμελεστάτη δεσποινίς Ελένη Διακάκη. Ή νεαρά έπιστήμων είναι προσφιλής θυγάτηρ τού έγκριτου συμπατριώτου μας κ.
Γεωργίου Διακάκη, τέως διευθυντού τού Εμπορικού Ε π ι μελητηρίου 'Αθηνών.
Τής έκφράζομεν θερμότατα
συγχαρητήρια διά την περιφανή έπιτυχίαν της καΐ τής εύχόμεθα λαμπράν σταδιοδρομίαν.

της, και καμμία πρόοδος δέν
έσημειώθη έκτοτε είς τον τομέα αύτόν. Κάνεις δέν τολμά
ούτε νά κτίση, ούτε νά πωλήση διά νά κτίσουν άλλοι, ούτε
νά άγοράση άγροτεμάχιον χέρσον προς άξιοποίησιν. "Ετσι
μία θλιβερά στασιμότης μαστίζει τήν Νήσον και τά νέα παι-

Ι μακρύνσεως τών κάτοικων νεαράς ηλικίας, κατά τό ίδιον χρονικόν διάστημα έκλεισαν πέντε
σχολεία έλλείι|)ει μαθητών καί
κατηργήθησαν συγχωνευθείσαι
μέ τάς όμορους των δύο κοινότητες, έλλείψει δημοτών.
Πέραν αύτών, άπειλούνται
μέ τον ίδιον κίνδυνον πολλά
άκόμη σχολεία καί αί πλεϊσται
τών κοινοτήτων. Ό πληθυσμός
γενικώς έμειώθη κατά 40 τοις
έκατόν (ένεκα αποδημίας καί
θανάτων).
Δέν ίσχυριζόμεθα δτι ή μείωσις τού πληθυσμού μέ δλας
τάς δυσμενείς επιπτώσεις της
οφείλεται άποκλειστικώς καί
μόνον εις τήν άμφιβολίαν πού
έδημιουργήθη περί τό ιδιοκτησιακό καθεστώς. Πιστεύομεν
όμως δτι καί αύτή είναι ένας
σοβαρός συντελεστής.
Διά λόγους, λοιπόν, εύρυτέρας σκοπιμότητος καθώς καί
διά λόγους δικαιοσύνης πρέπει
τό θέμα αύτό περί τό όποιον
αγωνιά ό Κυθηραΐκός λαός, νά
ρυθμισθή καί νά κλείση.
Διά τον δίκαιον τερματισμόν
τού όλου θέματος, αί κοινότητες τής Νήσου διά τών έκπροσώπων των Κυθηρίων νομικών
καί διά τών έν Αθήναις καί
δικηγόρος, 1.000. Αδελφοί Γε- λαμπος Δ. Στρατηγός
1.500. Πειραιεί Κυθηραϊκών Σωμαωργίου Κονόμου 1.000. Δημή- 'Ιωάννης Παούρης 900. Πέτρος τείων, ύπέβαλον προσφάτως,
τριος I. Στρατηγός, διδάσκα- καί Άργυρώ Ζαχουλίτη 200. έν συνεχεία άλλων παλαιοτέλος, 500. 'Ιωάννης Δ. Στρα- 'Ιωάννης Ξ. Ζερβός μέσω Γε- ρων άναφορών των, ύπόμνημα
τηγός, ύφηγητής
Πανεπιστη- ωργίου Μαλάνου 500. Πέτρος προς τούς άρμοδίους, τό όποι- Δύο απόψεις τμημάτων τού δρόμου άπό Άρέους είς ναόν Α μίου 1.000. Εύφροσύνη, Φιλιώ Ν. Μαρέντης 100. Γιαννούλα ον δημοσιεύεται είς τήν 3ην γίου Πέτρου, δπως έγινε μετά τήν τσιμεντόστρωσιν. Είς τήν
πρώτην φαίνεται καί ή άνακαινισθείσα είσοδος τού προαυλίου
καί 'Ελένη Ν. Στρατηγού Μαυρομμάτη, μέσω Εμμανουήλ σελίδα.
τού ναού. Είς τήν δευτέραν, πού έλήφθη άπό τήν εϊσοδον τού
1.500. Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Ιερέως Ζερβού 351,50. Εισπράπροαυλίου, φαίνεται τμήμα τού τσιμεντόδρομου καί τά... αρΑθηνών 2.000. Κυθηραϊκή Α - ξεις άπό ναόν Ά γ ι ο υ Πέτρου
δελφότης Πειραιώς — Αθη- 185. Έπί τή ευκαιρία σημει- 0 κ. ΕΜΜ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ χαία Κονομιάνικα. Φαίνεται έπίσης ό πρωτεργάτης τών έργων
φίλτατός μας κ. Γεώργιος Α. Κονόμος καί ό άγαπημένος του
νών 5.000. Αθανάσιος Δ. Πο- ούμεν δτι ό κ. Θεόδωρος ΤζάνΕΛΑΒΕ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ έγγονός Βασιλάκης Κουλεντιανός, πού συναγωνίζεται τον παπτήρης 300. Πέτρος Γ. Καραδή- νες, επιχειρηματίας, μάς κατέπού είς άγάπην προς τό Νησί μας. Έδώ είς τήν... έφημερίδα
μας 100. Γεώργιος Μαδαμαδιώ- θεσε 200 δραχμάς διά τό προτης 100. 'Ιωάννης Έμμ. Κα- αύλιον τού ναού Παναγίας Έ- ΤΗΣ «ΦΕΡΣΤ ΝΑΣΙΟΝΑΛ» βλέπει ό αναγνώστης τρεις έποχάς καί τήν έλπίδα τού μέλλοντος, τήν όποίαν εκπροσωπεί ό Βασιλάκης. Τήν άρχαίαν μέ
ρύδης 500. Παναγιώτης Στρα- λεούσης.
νεαρός συμπατριώτης μας τά... Κονομιάνικα, τήν βυζαντινήν μέ τον «"Αγιον Πέτρον»
τηγός (Δίχνος) 3.000. ΧαράΓενικόν άπολογισμόν έσόδων κ. ΌΕμμανουήλ
Π. Καλλίγερος, καί τήν σύγχρονον μέ τον πρωτεργάτην τής άναδημιουργίας
καί δαπανών κατεθέσαμεν είς έλαβε τό έκ 15.000
τού χωρίου του κ. Γεώργιον Κονόμον, προς τον όποίον άνήκει
τον
Σύλλογον
Κοινωφελών χρηματικόν βραβείον δραχμών
κάθε τιμή διά τό θαυμάσιον έργον που έγινε μέ τούς αγώνας
τής
μεΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΊ-ΛΑΣ
"Εργοίν Μυλοποτάμου, τού ότου, τάς θυσίας του καί τήν πρωτοβουλίαν του.
Αμερικανικής Τραπέζης
ποιου ό φιλοπρόοδος καί φιλό- γάλης
Νάσιοναλ Σίτυ Μπάνκ»
Ανέλαβε τά καθήκοντά του πατρις πρόεδρος κ. Θεόδωρος «Φέρστ
άριστεύσας είς τάς πτυό
Αναπληρωτής
Νομάρχης Ν. Στρατηγός, μάς άπήντησε ώς
χιακάς έξετάσεις τής Παντείου
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Πειραιώς κ. 'Ιωάννης Βοΐλας. μέ θερμόν συγχαρητήριον έγ- Σχολής
Πολιτικών Επιστημών.
Είναι νεώτατος, τον διακρί- γραφον, διά τήν άψογον έκτέΤό βραβείον τούτο δίδει ή
νουν δέ εύρεϊα κατάρτισις, ά- λεσιν τών έργασιών καί τήν
νώτερον ήθος, φλογερός πα- λευκήν οίκονομικήν διαχείρισιν άνωτέρω Τράπεζα κάθε χρόνο
τριωτισμός καί βαθεία προσή- τών δωρεών πού προσεφέρθη- είς τον πρώτον πτυχιούχον έκαστης τών Ανωτάτων Σχολωσις είς τάς άρχάς καί τούς σαν.
λών Παντείου, Βιομηχανικής
σκοπούς τής Εθνικής μας ΚυΚαταλήγων, εύχαριστώ άπό
βερνήσεως. Ασφαλώς ύπό τήν καρδίας όλους τούς δωρητάς καί Ανωτάτης Εμπορικής.
ίκανήν καί εμπνευσμένην ήγε- καί ένισχυτάς τών έργων, ίδι"Ηδη, ό κ. Καλλίγερος ύπησίαν του ή Νομαρχία Πειραι- αιτέροος δέ τήν Έθνικήν μας ρετεί τήν στρατιωτικήν του θηΤΟΥ κ. ΔΗΜ. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ώς, ώς συνέβη καί μέ τούς τε- Κυβέρνησιν καί τον πρώην Νο- τείαν, λαβών όμως όλιγοήμεΣέ προηγούμενα άρθρα μας ή μάλλον άδύνατο. "Έπειτα, δλευταίους προκατόχους του, θά μάρχην Πειραιώς κ. Ίωάννην ρον άδειαν, προσήλθεν είς εξεέπιδείξη κάθε στοργική ν φρον- Πωλιουδάκην, διά τήν μεγάλην τάσεις τής Νομικής Σχολής τού έξηγήσαμε πόσο άναγκαία εί- ταν οί ψαράδες βγάλουν λίγα
τίδα διά τό Νησί μας καί τά βοήθειαν πού μάς παρέσχον, ά- Πανεπιστημίου Αθηνών καί ναι ή άνάπτυξι τού Τουρισμού ψάρια, τά αρπάζουν άμέσως οί
γιά τό Τσιρίγο καί τί πρέπει έστιάτορες καί οί λεγόμενοι
προβλήματά του.
νευ τής όποιας ή προσπάθειά έπιτυχών ένεγράφη είς τό τρί- νά κάνωμε γιά νά έπιτύχωμε «μανάβηδες», δηλαδή οί μετατον
έτος.
Τού εύχόμεθα άπό καρδίας μας θά άπέμενεν όνειρον διά
πράτες, καί τά πουλούν όσο
αύτή τήν άνάπτυξι του.
κάθε έπιτυχίαν είς τήν άπο- πολλά άκόμη έτη.
Δι' δλα τού έκφράζομεν έγβαστά ή ψυχή τους.
Σήμερα
θά
άσχοληθούμε
με
στολήν καί τό έργον του.
Γ. Α. ΚΟΝΟΜΟΣ κάρδια συγχαρητήρια.
Μερικοί μάλιστα άπό τούς
τό θέμα τών δυσχερειών πού
θ' άντιμετωπίσωμε γιά τήν «μεταπράτες» ένεργούν καί σάν
πραγματοποίησι τών σκοπών εχθροί τού τόπου. Δέν επιθυμώ νά κατηγορήσω κανένα.
μας αύτών.
"Οπως άνεκοινώθη έπισήμως Άλλά πέρυσι μού έτυχε ένα
πριν λίγον καιρό, ήλθαν στήν περιστατικό, πού μέ δυσαρέ'Ελλάδα, τό 1972, πάνω άπό στησε πάρα πολύ. Θά τό διηδυόμισυ
έκατομμύρια
ξένοι γηθώ γιά νά συντελέσω στήν
τουρίστες καί έκαμαν έδώ τις μή έπανάληψί του:
"Ενα πρωί βρισκόμουν στήν
διακοπές τους. Αύτοί όμως οί
πέρασε ένα
άνθρωποι δέν ζήσανε, βέβαια, Καρβουνάδα καί
μέ τον άέρα... "Εφαγαν καί ή- μικρό φορτηγό αύτοκίνητο μέ
"Ετρεξα ν' αγοράσω
πιαν καί, δπως είναι φυσικόν, ψάρια.
καταναλώσανε φορτία ολόκλη- γόπες, γιατί δέν είχε τίποτε
ρα κρεάτων καί ψαριών καί τό- άλλο καλύτερο. Ό ψαράς μού
σων άλλων τροφίμων. Καί ώς έβαλε ένα κιλό σ' ένα χαρτί
προς μέν τά άλλα τρόφιμα, ύ- καί τον ρώτησα πόσο κάνουν.
πάρχουν εύτυχώς άρκετά στήν Μού απάντησε σκαιώς: 32 δρχ.
'Ελλάδα, δπως π. χ. τά ζυ- Επειδή ήξερα πολύ καλά πώς
μαρικά, τά ποτά, τά φρούτα οί γόπες πουλιόντουσαν έκεϊ
κλπ. Ά π ό κρέατα, όμως, πού 28 δρχ. τό κιλό, ρώτησα τον
ή χώρα μας δέν είναι αύτάρ- ψαρά γιατί τις πουλούσε αυτός 32. Μού τις άρπαξε καί
κης, τί γίνεται;
Πώς, λοιπόν, θ' άντιμετω- τις άδειασε στο αύτοκίνητο λέπισθή αύτό τό θέμα, όταν θα γοντάς μου: «"Ας τις κάτω!».
έλθουν πολλοί παραθερισταί Καί έφυγε άμέσως.
Αύτή ή σκηνή έγινε άντιληστο μικρό μας νησί, πού δέν
έχει ούτε κτηνοτροφία, ούτε πτή άπό τούς Καρβουναδιώτες
άρκετά ψάρια, ούτε άλλα τρό- πού εξέφρασαν τήν λύπη τους.
φιμα, εκτός άπό ώρισμένα, δ- Δέν έκαμα τίποτε είς βάρος
πως π. χ. τά ζυμαρικά καί τά του. Άλλά θά ήθελα νά μάθη
αύτός ό κακός ψαράς, πώς αύφρούτα;
Και γιά μέν τήν κτηνοτρο- τή ή συμπεριφορά του κάνει
φία, ξέρουμε πώς πριν τον κακό στο νησί μας. Δέν ύπάρπόλεμο υπήρχαν στο νησί κάτι χουν βίαιοι άνθρωποι στο Τσιμικρά κοπάδια αίγοειδών ώς ρίγο. Αύτός άποτελούσε έξαίκαί μία μικρή οικόσιτη κτηνο- ρεσι...
Άλλά, θά συνεχίσω καί στο
τροφία, πού έφθανε λίγο - πολύ γιά τις άνάγκες τών κατοί- άλλο φύλλο.
κων καί πάντα σέ κάθε καΐκι,
ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
μπαρκάρανε γιά τον Πειραιά
καί λίγα γιδοπρόβατα, πού πε2.060.000 ΔΡΑΧΜΑΙ
ρίσσευαν.
Σήμερα όμως ή κατάστασι είΔΓ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΕΠΣ
Στιγμιότυπο άπό τό κόψιμο τής βασιλόπιττας τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών. Είς τό ναι διαφορετική. Ποίμνια δέν
κέντρον ό πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Π. Λουράντος. Έκατέρωθεν οί σύμβουλοι κ.κ. Πα- ύπάρχουν, ή οικόσιτη κτηνοΠαρά τής Νομαρχίας Πειραιναγιώτης Κασιμάτης, Εμμανουήλ Λουράντος, Νικόλαος Βαρυπάτης καί Γεώργιος Κασιμά- τροφία έχει έκμηδενισθή καί οί ώς ένεκρίθησαν, έδημοπρατήτης, Χαρίλαος Σαραντόπουλος καί Νικόλαος Φατσέας.
αγελάδες σπανίζουν. Πώς, λοι- θησαν καί έκτελούνται είς Κύπόν, θ' άνταποκριθή τό νησί θηρα μέ συνολικήν δαπάνην
Τήν Κυριακήν 14 'Ιανουα- έκ μέρους τού Διοικ. ΣυμβουΚαθ' δλην τήν διάρκειαν τής μας στή ζήτησι κρεάτων; Μέ 2.060.000 δραχμών, έπεκτάσεις
ρίου, έδόθη είς τήν αίθουσαν λίου, ηύχαρίστησε τούς παρι- βραδυάς οί παρευρεθέντες πα- τά λιγοστά σφάγια πού παρά- τών έσωτερικών
δικτύων ύ«Καλύβα» είς Αθήνας, ή πρω- στάμενους διά τήν συμμετοχήν ρηκολούθησαν τό καλλιτεχνικό γει τώρα ό τόπος δέν θερα- δρεύσεως οικισμών καί κοινοτοχρονιάτικη έορτή τού Κυθη- των είς τήν πατριωτικήν έκ- πρόγραμμα τού κέντρου μέ τρα- πεύεται ή κατάστασις.
τήτων, ώς άκολούθως:
"Επειτα, δέν υπάρχει κατά
ραϊκού Συνδέσμου Αθηνών, ή δήλωσιν καί καταλήγων συνέ- γούδια καί χορούς, παρέμειναν
Διά τό έσωτερικόν δίκτυον
όποια περιελάμβανε συνεστία- στησε είς τούς απανταχού Κυ- δέ διασκεδάζοντες μέ άδιάπτω- τήν θερινή περίοδο, πού είναι τών χωρίων 'Αγία
Πελαγία
καί
ή
έποχή
τών
διακοπών,
ούσιν τών μελών τής παροικίας θηρίους, νά έλθουν άρωγοί διά τον εύθυμίαν καί κέφι πέραν
καί Τριφυλλιάνικα, διετέθησαν
τε
ίχνος
φρέσκου
γάλακτος.
μας καί κοπήν τής βασιλόπιτ- τήν άποπεράτωσιν των έργων τής 3ης πρωινής. Καθώς άνε350.000 δρχ. Τού χωρίου Κάτας. "Ηρχισε περί τήν 9ην τού άεροδρομίου Κυθήρων.
μένετο, ή επιτυχία τής εκδη- Δέν μπορεί νά βρή κανείς ούτε λαμος, 370.000 δρχ. Τού χωβραδυνήν καί παρέστησαν περί
Μετά ταύτα, 0 κ. Λουράντος λώσεως ήτο μεγάλη, ή έορτή ένα ποτήρι γάλα φρέσκο άπό ρίου Δρυμώνας 150.000. Τού
τά τριακόσια άτομα έκ τών άφού έκοψε τήν βασιλόπιττα διεξήχθη είς άτμόσφαιραν πα- ζούλα ή άπό άγελάδα. Κι' έτσι χωρίου Μητάτα 80.000 δρχ.
Κυθηρίων Αθηνών καί Πει- τού Σωματείου, κατά τά καθιε- τριωτικής έγκαρδιότητος καί οί άνθρωποι καταφεύγουν στά Τού χωρίου
Άλεξανδράδες
ραιώς, καθώς καί πολλοί όμο- ρωμένα ηύχήθη προς τούς πα- άφήκε είς δλους τάς καλυτέ- συντηρημένα γάλατα τού κου- 220.000 δρχ. Τής κοινότητος
τιού.
γενεΐς έξ Αύστραλίας καί Α - ρισταμένους καί προς όλους ρας έντυπώσεις.
Φριλιγκιανίκων
130.000 δρχ.
μερικής.
τούς Κυθηρίους, εύτυχισμένο
Είς τό Δ. Σ. τού Συνδέσμου
Άλλά ύπάρχει έλλειψι καί Τού χωρίου Βιαράδικα 155.000
Μετά τό γεύμα ό πρόεδρος καί χαρούμενο τό νέον έτος άνήκουν θερμότατοι έπαινοι στά ψάρια. Συνήθως ή έλλειψι δρχ. Τής κοινότητος Λογοθετού Κυθηραϊκού
Συνδέσμου 1973. Τό χρυσούν νόμισμα τής διά τήν λαμπράν όργάνωσιν αύτή παρουσιάζεται δταν ό τιανίκων 195.000 δρχ. Τής κοιΑθηνών έγκριτος συμπατριώ- πίττας έτυχε είς τον γνωστόν καί τήν πλήρη έπιτυχίαν. Είς καιρός δέν είναι κατάλληλος νότητος Κοντολιανίκων 130.000
της μας κ. Κωνσταντίνος Λου- βιομήχανον Πειραιώς κ. Ά ν - δλους τούς παρευρεθέντας εύ- καί τό ψάρεμα στή θάλασσα δρχ. Καί τού χωρίου Διακόφτι
χόμεθα «καί τού χρόνου».
τών Κυθήρων είναι δυσχερές 280.000 δρχ.
ράντος άπηύθυνε χαιρετισμόν δρέαν Στρατηγόν,
Και έάν κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν δέν έρρεε είς τό
Νησί ποταμηδόν τό Κυβερνητικό χρήμα, ή παντελής έρήμωσις τής έπαρχίας μας θά είχεν
έπέλθει. Εύτυχώς κατά τήν
πενταετίαν
αύτήν ή Εθνική
μας Κυβέρνησις διέθεσε διά τά
Κύθηρα τεραστία χρηματικα
ποσά δι' έργα κοινής ώφελείας
και πολιτιστικής άναπτύξεως.
Τοιαύτην κυβερνητικήν στοργήν καί φροντίδα, τά Κύθηρα
ούδέποτε άλλοτε έγνώρισαν.
Μόνον τά γνωστά καί μέ εμφανές είς δλους μας άποτέλεσμα χρηματικά ποσά, ύπερβαίνουν τά έκατόν έκατομμύρια
δραχμών. Έ ξ αύτών, διά τήν
όδοποιΐαν έδαπανήθησαν ύπέρ
τά έξήντα έκατομμύρια. Διά

τήν ύδρευσιν ύπέρ τά τριάντα
| έκατομμύρια. Διά τήν ήλεκτρο
ί δότησιν ύπέρ τά είκοσι έκα| τομμύρια. Διά τό τέλειον τη| λεπικοινωνιακόν δίκτυον, διά
| τάς πολλάς και τόσον έπιτυ| χεις άναδασώσεις, διά τά λι| μενικά έργα, διά τά σχολικά
! κτίρια, διά τό Νοσοκομεϊον και
διά πλείστους άλλους σκοπούς
διετέθησαν έπίσης αναρίθμητα
έκατομμύρια δραχμών, ώστε νά
είναι άπολύτως ακριβής ό ισχυρισμός μας, δτι τό χρήμα έκ
τού Κρατικού Προϋπολογισμού
έρρευσε — καί έξακολουθεί νά
ρέη — είς τό Νησί ποταμηδόν,
καί δτι τοιαύτην Κυβερνητικήν στοργήν καί φροντίδα ουδέποτε άλλοτε έγνώρισαν τά
Κύθηρα.
Παρά ταύτα, ένεκα τής άπο-

Μ £ τήν ουι/δρομήν πολλών παραγόντων

ΑΝΕΚΜΝΙΣΘΗ ΠΛΗΡΩΣ Η 000Σ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
Μέ τήν δύναμιν τού Θεού
καί τήν συμπαράστασιν πολλών
παραγόντων, έτελείωσε ή τσιμεντόστρωσις τού δρόμου προς
τον βυζαντινόν ναόν τού 'Αγίου Πέτρου, καθώς καί ό έξωραϊσμός τής εισόδου τού προαυλίου του.
Τον δρόμον αύτόν, ό όποιος
άρχίζει έξίύθι τού ναού Παναγίας τής Έλεούσης Άρέων,
τον κατεσκεύασε προ τριάντα
περίπου έτών μέ πρωτοβουλίαν
του καί ιδικά του έξοδα, ό άείμνηστος χωριανός μας Κοσμάς
Στ. Ταμβάκης. Ά π ό τότε όμως καί μέχρι τώρα δέν έγινε
καμμία έργασία συντηρήσεως
καί κατεστράφη σχεδόν έντελώς, ώστε νά καταντήση άδιάβατος. Τώρα, μέ τήν μόλις περατωθείσαν προσπάθειάν μας,
άνεκαινίσθη έντελώς. Τό μήκος του είναι 638 μέτρα, τό
πλάτος του 5 μέτρα καί τό τσιμέντινο κατάστρωμα έχει πλάτος 3,20 μέτρα. Είναι όμαλός,
στερεός καί θά κρατήση πολλά
χρόνια, διά νά έξυπηρετούνται
οί προσκυνηταί καί έπισκέπται
τού ιερού ναού, πού είναι άξιόλογον βυζαντινόν μνημείον,
καί ό μοναδικός έν Κυθήροις
ναός πού τιμάται έπ' ονόματι τού 'Αγίου Πέτρου.
Εκατέρωθεν καί καθ' όλον
τό μήκος τού δρόμου έφυτεύθησαν πεύκα, τά όποια μόλις
άναπτυχθούν θά όμορφήνουν όλο τό τοπίο. Έπίσης έγινε έπισκευή καί
έξωραϊσμός τής
εισόδου είς τον περίβολον τού
ναού.
Τέλος, προς ένημέρωσιν καί
καθοδήγησιν τών ξένων έτοποθετήσαμεν είς έπίκαιρα σημεία
16 πινακίδας, τάς όποιας μάς
έδωσε δωρεάν ή Νομαρχία
Πειραιώς. Έ ξ αύτών 6 πινακίδες
έτοποθετήθησαν
παρά
τήν συμβολήν τής οδού Μυλοποτάμου — Δοκάνων μέ τήν
κεντρικήν όδόν Χώρας — Ποταμού, άνά 2 είς τήν εϊσοδον
καί έξοδον τού χωρίου 'Αρέοι,
2 είς τήν διασταύρωσιν τού
δρόμου προς «Άγιον Πέτρον»,
καί άνά 2 είς τήν εϊσοδον καί
τήν έξοδον τού χωρίου Μυλοπόταμον.
Διά τήν προεργασίαν καί τήν
τσιμεντόστρωσιν τού δρόμου,
τον έξωραίσμόν
τής εισόδου
τού προαυλίου, τήν δενδροφύτευσιν έκατέρωθεν καί καθ' όλον τό μήκος τού δρόμου, τήν
μεταφοράν καί τήν τοποθέτησιν
τών πινακίδων, έδαπανήθησαν
54.377 δραχμαί καί έπί πλέον
διετέθησαν 1.750 σακκιά τσιμέντο καί τό άνάλογο άμμοβότσαλο, τά όποια μάς προσέφερε δωρεάν ή Νομαρχία Πειραιώς καθώς καί 50 σακκιά τσιμέντο, τά όποια μάς έδώρισαν
οί γνωστοί μεγαλέμποροι άδελφοί Γεώργιος καί Ζαχαρίας Β.
Κασιμάτης ή Καλούλας.
Έκτος άπό
τούς εύγενείς
δωρητάς, προς τούς όποιους
όμολογούμεν βαθυτάτην εύγνωμοσύνην καί τών όποιων τά όνόματα άναφέρονται κατωτέρω,
δλως ίδιαιτέραν βοήθειαν μάς
προσέφεραν οί κ. κ. 'Ιωάννης
Πωλιουδάκης, πρώην Νομάρχης Πειραιώς, τον όποιον οί
κάτοικοι Άρέων τον τιμούν
ώς μεγάλον εύεργέτην τού χωρίου, Θεόδωρος Ν. Στρατηγός
πρόεδρος τού Συλλόγου Κοινωςελών "Εργων Μυλοποτάμου,
Νικόλαος Δ. Στρατηγός μεγαλοεπιχειρηματίας, Αντώνιος Γ.
Κονόμος μηχανικός, Κοσμάς
Ταμθάκης πρόεδρος τής Κοινότητος Μυλοποτάμου καί Παναγιώτης Μαρσέλλος. Τούς έκφράζομεν άπό τήν στήλην αύτήν θερμοτάτας εύχαριστίας.
ΑΙ δωρεαί πού έγένοντο διά
τά ώς άνω έργα έχουν ώς έξής : Σύλλογος Κοινωφελών
"Εργων Μυλοποτάμου προσέφερε 15.000 δραχμάς. Νικόλαος
Δ. Στρατηγός 13.000. Φιλιώ Κ.
Ράϊκου 2.000. Αδελφοί Γεωργίου Στρατηγού,
βιομήχανοι,
2.000. Σπύρος Γ. Στρατηγός,

ΟΙ τουρίστες και πώς
δά τούς χορτάσουμε!

Λαμπρά προτοχρονιάτικη εορτή
τοϋ Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

ΖΩΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ Μ. ΚΑΤΖΑΚΗΣ - ΑΓΑΠΗ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

Πολύχρονης Ν. Λειβαδίτης,
έργοδηγός - μηχανολόγος, ' Ελένη Δημητρίου Δάβη, ήρραβωνίσθησαν είς 'Αθήνας.
— Εμμανουήλ Άντ. Λαυράντος, λογιστής,
'Αγγελική
Χρυαάγη, ήρραβωνίσθησαν είς
'Αθήνας.

Είς την άττεραντον και φιλόξενου Αύστραλίαν

ΓΑΜΟΙ

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

έκατοντάδας καταστημάτων είς
δλην τήν
Αύστρο-λίαν. 'Επεβλήθη είς τήν άγοράν τής ΚουΕίς τήν
γραφικήν περιφέηνσλάνδης, κυρίως, διά τήν
ρειαν Μπάρντον ( Β Α Κ ϋ Ο Ν ) ,
συνέπειάν του καί τήν παροιτού Μπρίσμπαν, είναι έγκατεμιώδη εντιμότητα πού τον διαστημένος ένας άπό τούς πρωκρίνει. Ή σύζυγος του 'Ελέτοπόρους τής παροικίας μας
νη κατάγεται άπό τά Φριλιγτού όποιου ή δράσις καί τό
κιάνικα έκ τής γνωστής οικοθος τιμούν τον 'Ελληνισμό. Ε
γενείας Φριλίγκου ή Φαφούτη
ναι ό Νικόλαος Κουκούλης άκαί διακρίνεται διά τό ήθος
πό τό χωρίον Λογοθετιάνικα,
της. Τά δύο κορίτσια των Εύπού έγκατεστάθη είς τήν Αύφροσύνη καί Σοφία, έξαίρετες
στραλίαν, καί κατά τό πλείΕλληνοπούλες είναι γεμάτα οστον είς Κουηνσλάνδην, άπό
μορφιά, μόρφωσι καί χάρι. Τό
τό έτος 1905. Ή σύζυγος του,
σπίτι του, κτισμένο είς γραφι'Αφροδίτη, κατάγεται άπό τήν
κήν περιοχήν, είναι αληθινό
Καρβουνάδα καί έκ τής γνωΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
παλάτι. Περιβάλλεται μέ άτέΌ έγκριτος δικηγόρος κ. Χρήστος Μ. Κατζάκης και ή έπί- ι στής οικογενείας Μαρσέλλου,
λειωτο καταπράσινο κήπο, πού
Ή κ. 'Ελένη Γεωργίου Στρα- σης δικηγόρος εξαίρετος Κυθηρία 'Αγάπη Χ. Πετροχείλου, συναγωνίζεται δε τον ανδρα
μοιάζει μέ παράδεισον, είς τον
τηγού, προέδρου τής Κυθηραϊ- ήρραβωνίσθησαν εις Πειραιά. Την άμοιβαίαν ύπόσχεσιν γά- της είς εύγένειαν, λεπτότητα
όποιον δμως τήν θέσιν τού Ά κής Άδελφότητος Ν. Υόρκης, μου των, έδωκαν οί δύο νέοι, την Κυριακήν 17 Δεκεμβρίου καί καλωσύνην. Ό κ. Κουκούγιου Πέτρου, κατέχει ένα πεετεκεν είς Ν. Ύάρκην άρρεν.
καί κατά την διάρκειαν θερμής οικογενειακής συγκεντρώσεως λης έσταδιοδρόμησε είς τό έμλώριο λυκόσκυλο, πού γιά νά
— Ή κ. Ρούλα 'Αλεξάνδρου καί υπό τάς διαπυρους εύχάς τών γονέων των. Ό κ. Χρήστος πόριον τροφίμων, δπου έφημίτό καμαρώση κανείς πρέπει νά
Μπέτση, ττλοιάρχου Ε. Ν. τό γέ- Κατζάκης είναι έπίλεκτον μέλος τής εν Αθήναις παροικίας ζετο διά τήν ειλικρινειών του
βεβαιωθή πρώτα, δτι είναι γενος Ιωάννου θ . Κασιμάτη, έ- Μαιδυτίων. Ή χαριτωμένη δεσποινίς 'Αγάπη Πετροχείλου, εί- περί τάς συναλλαγάς, τήν ικαρά δεμένο...
τεκε θήλυ, είς Ν. Ύόρκην.
| ναι προσφιλής θυγάτηρ του εκλεκτού συμπατριώτου μας κ. νότητα καί τήν προθυμίαν του.
— Ή κ. Κυράνη Βασιλείου ι Χαραλάμπους Μηνά Πετροχείλου, έκ Φρατσίων, πού είναι γνω- Μετά τήν άποκατάστασιν τών
"Οταν μέ τον επιστήθιο φίΚαττσιάφα, τό γένος Θεοδώρου | στός παράγων τής ένταΰθα
Κυθηραΐκής παροικίας. Είς τό παιδιών του, είς τά όποια έλο και άνταποκριτή μας ΓιώρΣτρατηγού, ετεκεν είς Πειραιά | εύάρμοστον ζεύγος πού εικονίζεται ανωτέρω, έκφράζομεν
δωκε άρίστην άνατροφήν καί
γο Κασιμάτη,
άπεπειράθημεν
θήλυ.
άρτίαν μόρφωσιν καί τά ανέμότατα συγχαρητήρια και τού εύχόμεθα «καλά στέφανα».
έπίσκεψιν τού φίλου Γιώργου
Ό εκλεκτός συμπατριώτης Βενέρη, τό λυκόσκυλο μάς ύ— Ή κ. Ελένη Καββούρη,
δειξε είς επίλεκτα
μέλη τής
τό γένος Θεοδώρου Μαρέντη,
παροικίας μας, άπεσύρθη άπό μας, αρχιτέκτων μηχανικός κ. πεδέχθη μετά... χαράς, δπως ό
απέ- λύκος τά πρόβατα. Μά πάνω
îorrpoO, ετεκεν εις 'Αθήνας θήλυ.
τήν έπαγγελματικήν δραστηριό- Δημήτριος Ζαγλανίκης,
τητα καί
άπολαμβάνει
τούς στειλε προς τον συγγραφέα του στήν ώρα ένεφανίσθη ό νοικοΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
καρπούς τών μακροχρονίων μό- προσφάτως εκδοθέντος βιβλίου κύρης κι' έτσι τά... πρόβατα
Με μεγάλην χαράν άνέγνωχθων του, άσχολούμενος μόνον «'Αρχιτεκτονική τών κήπων» κ. τήν πέρασαν καλά. Σέ λίγο μάσα εις την έφημερίδα μας τά
μέ τάς κοινωνικάς εκδηλώσεις Παναγιώτην Σωτ. Μαρσέλλον, λιστα έγίναμε καί οί τρεις κατής άττονομής του τίτλου του
καί τήν έπιδίωξιν κοινωφελών γεωπόνον, τήν άκόλουθον έπι- ί λοί φίλοι.
στολήν:
Άρχιμανδρίτου, είς τον ύπεράκαί θεαρέστων σκοπών.
| Ό Γιώργος Βενέρης έδρασε
Κύριε Μαρσέλο,
ξιον κληρικόν και στενόν μου
ιέπί χρόνια ώς πρόεδρος τής
Τό σπίτι του είναι κτισμένο
Θερμώς
σας
εύχαριστώ
καί
φίλον
ιερομόναχον
Εύθύμιον
Κυθηραΐκής ,Αδελφότητος τής
είς μίαν γραφικήν καί ήρεμον
σάς
συγχαίρω
γιά
τό
βιβλίο
Καλλίγερον, ήγούμενον του ιεΚουηνσλάνδης, οπότε άπέδειξε
περιοχήν, δπως
ταιριάζει μέ
σας
«
Α
ρ
χ
έ
ς
τής
άρχιτεκτονιρού προσκυνήματος Α γ ί α ς Μόπανηγυρικά τάς πολλάς ίκανότους ένοικους του. "Εχει ώνης.
ραίο κήπο μέ καταπράσινα βα- κής τών κήπων». Τό έργον σας τητάς του καί δλο τό ψυχικό
Του έκ φράζω άπό τής στήσιλικά καί άλλα άνθη, πού έν- αύτό, γραμμένο μέ σαφήνεια καί άνθρωπιστικό μεγαλεΐον
λης αυτής έγκάρδια συγχαρητυπωσιάζει
τον
έπισκέπτην. καί απλότητα, καλύπτει ένα ση- του. Πάντοτε παρών καί ώς
τήρια και του εύχομαι μακροάτομον είς
Θά ένθυμούμεθα πάντοτε τάς μαντικό κενό στον τομέα τής πρόεδρος καί ώς
ημέρευσα διά νά συνέχιση την
περιποιήσεις τής οικογενείας, αισθητικής καί έπιστημονικής κάθε κοινωφελή σκοπόν. Καί
διαμορφώσεως
κ<*ί
φυτεύσεως
ώραίαν πνευμοτπχήν του δράσιν
νά τρέξη καί νά παρακινήση
είς τήν οποίαν εύχόμεθα κάθε
τού εξωτερικού χώρου.
προς τό καλόν τής κοινωνίας
καί νά προσφέρη άπό τήν τσέεύτυχίαν.
Μιά τέτοια έργασία, έχει ι- πη του. Είς δλα τά έργα καί
μας. Τέλος έπικαλούμαι
τάς
Παραπλεύρως τής κατοικίας
πατρικάς του ικεσίας, όπως ή
Κουκούλη, διαμένει είς τό άρ- διαίτερη σημασία σήμερα στή τά ιδρύματα τού Νησιού μας,
Ύπεραγία
Θεοτόκος,
'Αγία
χοντικό της ή εκλεκτή Κυθη- Χώρα μας, δπου τό πράσινο μικρά καί μεγάλα, ή σφραγίδα
Μόνη, μας άξιώση νά έλθωμε
ρία Μαρία Σωτήρη Κομηνού, εκτοπίζεται σέ τόσο μεγάλη έκ- τού Γιώργη Βενέρη, τής Ά άπό την ξενητειά
ευλαβικοί
έκ Ποταμού. Ό σύζυγος της το-ση, γιά νά καταλάβουν τήν δελφότητος καί τής παροικίας
προσκυνηταί του Μοναστηριού
αείμνηστος Σωτήρης Κομηνός θ^ση του οί μεγάλοι κτιριακοί Κουηνσλάνδης είναι έντονη καί
της και του τόπου μας.
κατήγετο άπό τό χωρίον Ντου- όγκοι, πού συχνά άποβλέπουν άνεξίτηλη. Εύγενικός, άνθρωΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
άξιαγάπηριάνικα καί ήτο μεγαλογεωκτή- στήν έντατική κερδοσκοπική πιστής, πατριώτης
BRAMPTON ONT. CANADA Μέ κάθε έπισημότητα έτελέσθησαν είς Φιλοθέην 'Αθηνών οί μων παρά τό "Εμεραλ τής Κεν- έκμετάλλευση τού χώρου, ένώ τος άπό πάσαν έποψιν. Αύτός
γάμοι τού διευθυντού Ε . Ο . Τ . είς Βέλγιον και τάς χώρας τής τρικής Κουηνσλάνδης. Ά π ό τά θάπρεπε νά προβλέπωνται με- είναι ό Γιώργος Βενέρης.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Μπενελούξ κ. Δημητρίου Γ. Άναστασάκη, μετά τής δεσποι- παιδιά της, ό είς είναι ιατρός γαλύτεροι «πράσινοι πνεύμοΤον εύχαριστούμεν διά τήν
νες», μέ αισθητικά ώραία καί άγάπην του καί τού εύχόμεθα
Ευχαριστώ θερμώς την Ε - νίδος Ειρήνης II. Κασιμάτη, μονίμου μέλους τής Διεθνούς μέ σπουδάς είς τήν Ά γ γ λ ί α ν
επιστημονικά
όρθή
διαμόρφωΓραμματείας
N
A
T
O
.
Τό
μυστήριον
ηύλόγησεν
είς
τον
ιερόν
καί έχει μεγάλην
φήμην διά
νά έπισκεφθή γρήγορα τήν παθνική ν Κυβέρνησιν και την Ά ρ ση καί φύτευση, γιά νά αναχιεπκτκοπήν 'Αθηνών, διά τήν ναόν τής 'Αγίας Φιλοθέης ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης τήν έπιστημονικήν του κατάρ- δείξουν καί συμπληρώσουν τά τρίδα. Λείπει ολόκληρα έξήνμετάδοσιν μέσω του ραδιοφώ- Ενόπλων Δυνάμεων κ. Νικόλαος. Τούς δακτυλίους και νυμ- τισιν καί τά άνθρωπιστικά του άρχιτεκτονικά έργα καί νά συμ- τα ένα χρόνια! Μά ό Δρυμώνου τής θείας λειτουργίας καί φικούς στεφάνους άντήλλαξεν ό 'Υφυπουργός Εθνικής Οι- αισθήματα. Ή κ. Κομηνού πα- βάλουν έτσι στήν καλή σωμα- νας, τό Νησί μας καί ή 'Ελλάδα μας πάντοτε τον άναμέάλλων θρησκειτπκών τελετών. κονομίας κ. Μιχαήλ Μπαλόπουλος. Μετά τήν στέψιν έδόθη ρά τήν μακροχρόνιον άποδημί- τική καί ψυχική
ύγεία του νουν, δπως αναμένουν καί δλα
Τάς παρακολουθώ μέ εΰλάβει- δεξίωσις ύπό τού ζεύγους είς τό ξενοδοχείον «Μεγάλη Βρε- αν της παραμένει άγνή Τσιρι- "Ελληνος.
ταννία».
Παρέστησαν
εκπρόσωποι
τής
Κυβερνήσεως,
των
'Εγώτισσα, γεμάτη εύγένειαν καί
τά άλλα άξια, ώς ό Βενέρης,
αν και ή ψυχή μου γεμίζει μέ
Δυνάμεων, τού Διπλωματικού Σώματος, ή Διοίκησις καλωσύνην. Τήν εύχαριστούΜέ έκτίμηση
τέκνα των.
χριστιανικήν άγαλλίασιν. Προ νόπλων
Ε 0
παντός τάς Κυριακάς πού δ £ Ι ™
· · Τ " εκπρόσωποι τού Τουριστικού Βιομηχανικού καί μεν διά τάς περιποιήσεις της
Δ. ΖΑΓΛΑΝΙΚΗΣ
Είς τό κέντρον τής πόλεως
ιστα αλλα ε
καί έπί τής όδού Άδελαΐδος,
Αρχιτέκτων Μηχανικός
έχει ή1 έκκλησία rμας ίερέα,
ή, | !û
™λεκ™
Α- καί τής εύχόμεθα κάθε εύτυr
^ τής θεί-1 ^ ν α ϊ κ ή ς —
—
ευρίσκονται τό κατάστημα καί
ραδιοφωνική μετάδοσις
κοινωνίας.
Είς την
την φωτογραφιαν,
φωτογραφιαν, ό κ. Μπαλοπουû
ας λειτουργίας
είναι άληθινή |1 λος με - W
> νεονυμφους ' Η ευτυχισμένη νύμφη είναι προσαί άποθήκαι
τών
έκλεκτών
τους
συμπατριωτών μας άδελφών
ευεργεσία για δλους τούς θρη- ι φιλής θυγάτηρ τού διακεκριμένου συμπατριώτου μας κ. ΠαΣταύρου, 'Ιωάννου καί ΓεωρI ναγιώτου Γ. Κασιμάτη ή Τζαμουρδή, έκ Λζιβαδίου. Προς
σκευόμενους.
γίου Π. Κομηνού, πού έμποτούς νεονύμφους έκφράζομεν έγκάρδια συγχαρητήρια.
Κάτι που θά ήθελα νά πα- jj
ρεύονται λαχανικά καί φρούτα
ρακαλέσω μέ σεβασμό τήν Έ - j
ΚΟΦΦΣ - ΧΑΡΜΠΟΡ, Αύ-Ι σαν δέ καί πολλοί ομογενείς είς μεγάλην κλίμακα. Ό Σταύθνική μας Κυβέρνησι και τήν !
στραλίας,
'Ιανουάριος
1973 1 τής περιοχής, μεταξύ τών ό- ρος έφθασε είς τήν Αύστραιερά
'Αρχιεπισκοπή, εΐναι νά
(τού άνταποκριτού μας). — ' π ο ί ω ν αί γνωσταί οίκογένειαι I λίαν τό έτος 1929. Τον ήκολούγίνονται περισσότερες έκπομ- Μ έ έξαιοετικήν λάμΤήν 26ην Δεκεμβρίου οί άγα- Ι ω ά ν ν ο υ Βαρυπάτη, 'Αναργύ- θησε ό 'Ιωάννης τό 1936 καί
πες με θρησκευτικά θέματα. Οί ! π ρ ό χ η τ α κ α 1 π α ρουσία
πητοί μας συμπατριώται Γεώρ- ρου Μελιτά καί Κωνσταντίνου περί τό 1948 ήλθε καί ό Γεώρχριστιανοί της έπαρχιας διψου- ^ ή ^ ς
σκεκλημέπρο
γιος καί Χρυσάνθη Σουρή έώρ- Τριφύλλη, πού δλοι των περι- γιος. Ό Σταύρος ίδρυσε έπιμε γιά έκκλησία και γιά διδα- νων έτελέσθησαν
ετεΛ,εσυησαν εις
τασαν μέ δικαιολογημένη χαρά βάλλουν τό ζεύγος Σουρή μέ χείρησιν είς τήν πόλιν Μαγούκτικά χριστιανικά κηρύγματα. Αύστραλίαν οί γάμοι
τά πενήντα χρόνια εύτυχισμέ- άγάπην καί έκτίμησιν.
λαμπαχ πού κείται είς τά δρια
ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
τού έκλεκτού νέου κ.
'Ακόμη τήν οίκογενειακήν έ- τών Πολιτειών Νέας Ν. Ούαλνου έγγάμου βίου των. Ό κ.
Αειβάδι — Κυθήρων
Θεοδοσίου Αναστασίου
Σουρής κατάγεται άπό τό Γε- πέτειον έτίμησαν πολλοί Αύ- λίας καί
Κουηνσλάνδης καί
Καστρίσου, μετά τής
ρακάρι, ή δέ σύζυγος του έκ στραλοί είτε διά τής παρου- προώδευσε σημαντικά. "Επειτα
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
χαριτωμένης δεσποινίΠοταμού έκ τής γνωστής οικο- σίας των, είτε μέ τά θερμά προσέλαβε καί τούς αδελφούς
Κον Δημήτριον
Μοα/ρομ μά- δος "Ολγας Νικολάου
τηλεγραφήματά του καί συνέπηξαν ίσχυράν έγενείας
'Εμμανουήλ
Πρωτο- συγχαρητήρια
την, είς Σύδνεϋ
Αυστραλίας. Κορωναίου. Ή στέψις
ψάλτη. Τό ζεύγος είναι έγκα- των. Μεταξύ τών άλλων, τη- ταιρίαν, μετέφεραν τήν δράσιν
Επιστολή και συνδρομή σας έγένετο είς τον ιερόν
τεστημένο είς τό χωρίον Ρέ- λεγραφικώς συνεχάρησαν τό των είς τήν πρωτεύουσαν τής
έλήφθησαν. Σάς εύχαριστουμεν ναόν τού Ά γ ι ο υ 'Ιωπτον δπου διατηρεί μεγάλο καί ζεύγος Σουρή ό πρωθυπουργός Κουηνσλάνδης, δπου εύρίσκονάννου
Παρραμάττας.
θερμώς. Τό νέον έτος σάς εύπλούσιας παραγωγής άγρόκτη- τής Αύστραλίας, ό αντιπρόε- ται σήμερον, καί οί άδελφοί
χόμεθα ευτυχισμένο καί χαρού- Τούς δακτυλίους καί
μα. Τήν έορτήν προπαρεσκεύα- δρος τής 'Αντιπολιτεύσεως καί Κομηνοί θεωρούνται μεγσλο""
νυμφικούς
στεφάνους
μενο.
σαν τά παιδιά των Σταυρούλα ό Δήμαρχος τής περιφερείας πιχειοηματίαι μέ έξαίρετον φή— Καν Άνναν Χιωτέλη, εις άντήλλαξεν ό γνωστός
Σοφίου, 'Ελένη Πασπαλά, Στα- μας.
μην διά τήν ικανότητα καί τήν
Κ ρήτην. Δ Γ εύχάς καί συνδρο- έπιχειρηματίας κ. Νιματίνα Λαχανά καί Ζαχαρίας
Κατά τά επιδόρπια τού πλου- είλικρίνειάν των. Καί οί τρείς
Άναγνώστου.
μήν σας ευχαριστούν εν θερμό- κόλαος
; Σουρής, χωρίς νά προειδοποιή- σιοπάροχου γεύματος ώμίλησαν άδελφοί είναι εκδηλωτικοί, εντατα. Έ π ί τώ νέω έτει σάς Παράνυμφοι παρέστησουν τούς γονείς των, είς τούς καταλλήλως οί κ.κ. Παναγιώ- θουσιώδεις, φιλόξενοι καί ένσαν
αϊ
χαριτωμένοι
εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν.
όποιους έχάρισαν διά τής ένερ- της Λαχανάς, 'Ανάργυρος Με- θεομοι πατριώται. Θά ένθυμούδεσποινίδες
Ά
ν
ν
α
— Καν Έλένην Σπύρου Φαγείας των μίαν πολύ χαρούμε- λιτάς καί 'Ιωάννης Βαρυπά- μεθα μέ συγκίνησιν τάς περιτσέα, είς Ν. Ύόρκην Άμερι- Σκλάβου καί ' Ελένη
νη έκπληξι.
της, οί όποιοι έπλεξαν θερμόν ποιήσεις των. Ό Σταύρος έέπιστολήν,
Κης. Δι'
4-i' 6HIV
IWMf», εύχάς
CU^Ul, καί
KUl ΙΝοταρά. Μετά τήν στέΈκτος άπό τά παραπάνω έγκώμιον τού έορτάζοντος ζεύ- χει ώραιοτάτη 6ίλλα είς γρασυνδρομήν σας εύχαριστούμεν | ψιν, είς τό πολυτελές
παιδιά μέ τάς οικογενείας των γους καί τού ηύχήθησαν νά τά φικόν μέρος τής πόλεως, μέθερμώς. Ευτυχισμένο τον και- . κέντρον
OATLAND
παρευρέθησαν είς τήν έκδήλω- έκατοστήση. Μετά τό δείπνον σα σέ εκτεταμένο κήπο πού ένούργιο χρόνο και καλήν άντά- | παρετέθη πλούσιο γεύμα είς ύπερδιακοσίους προσκεκλημένους, σιν ό άδελφός τής κ. Σουρή ήρχισεν ό χορός καί τό γνή- κτος άπό τά ποικίλα ¿αραιόταμωσιν τό καλοκαίρι στο «Πιέ- Μετά τό δείπνον ήρχισεν ό χορός καί ή ώραία διασκέδασις Μιχαήλ Έ μ μ .
γλέντι, πού τα άνθη καλλιεργεί μέ έπιτυΠρωτοψάλτης σιο τσιριγώτικο
ρος - Χίλτον HOTEL.
| έκράτησε μέ πολύ κέφι καί είς άτμόσφαιραν οικογενειακής καί ή αδελφή της κ. Μαρία θά μείνη είς δλους μας άλη- χία καί πολλά λαχανικά άπό
— Καν Παρασκευούλα Νι- ' χαράς, μέχρι τών πρωινών ώρών. Ό φίλτατός μας Θεοδόσιος
σμόνητο. Διαβιβάζομεν καί ά- τσιριγώτικα μαλλιαροβλάσταρα
κολάου Πετροχείλου, είς Ν. Ύ Καστρίσος έγεννήθη είς Άρωνιάδικα καί είναι μεγαλοεπιχει- Κομηνού. Τό πλούσιο τραπέζι πό τής στήλης αύτής είς τούς καί τζογούς, μέγρι πράσα καί
όρκην 'Αμερικής. Συνδρομή σας ρηματίας είς Τασμάνιαν, δπου μετά τού ικανού καί δραστή- καί ή ώραία διασκέδασις πού άγαπητούς μας Γεώργιον καί κουνουπίδια,
είς
ποσότητας
έλήφθη. Εύχαριστούμεν θερμώς. ριου αδελφού του Παναγιώτου ίδρυσαν καί διευθύνουν μεγά- ήκολούθησε, έγιναν στο πολυ- Χρυσάνθην Σουρή τά θερμότε- πού θά μπορούσε νά διαθρέ-ψη
— Κον Παναγιώτην Σουρήν, λος επιχειρήσεις εισαγωγικού καί εξαγωγικού έμπορίου. Ή τελές κέντρον BELL INGEN ρα συγχαρητήριά μας.
πλουσιοπάροχα δλους τούς χωείς Πρίνον Θάσου.
Συνδρομή χαριτωμένη νύμφη έγεννήθη είς τήν Αύστραλίαν, οί δέ γο- R.S.L. CLUB, πού είναι κονριανούς του πού άπέαειναν είς
Κ.
I
.
ΤΡΊΦΥΛΛΗΣ
τά
εις
τήν
πόλιν
μας,
παρέστησας έλήφθη. Εύχαριστούμεν θερ- νείς της κατάγονται άπό τον Καραβά. Έκτος τών πολλών
τά Ντουριάνικα.
Ή εκλεκτή
μώς·
κυοία του Ε λ έ ν η , κατάγεται
!ι άλλων χαρισμάτων της είναι καί κάτοχος εύρείας μορφώσεως,
άπό τό γωρίον ΚαλησπεριάνιΚους Δημήτριον Μασσσσσέ- ! προσέφερε δέ μεγάλας ύπηρεσίας είς τήν παροικίαν ώς γραμκα καί είναι άδελφή τού γνωλον καί Κυριάκον Ν. Κασιμά- ! ματεύς τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος. Προς τούς άγαπητούς
Ε Π ΩΦΕΑΗΘΗΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ
στού διακεκριμένου δικηγόρου
την, είς Σύδνεϋ
Αύστραλίας. ί μας νεονύμφους, πού εικονίζονται άνωτέρω, έκφράζομεν θερτού Πειραιώς κ. Θεοδώρου Δ.
Συνδρομαί σας έλήφθησαν μέ- μότατα συγχαρητήρια καί τούς εύχόμεθα παντοτεινήν εύτυχίαν.
ΑΚΙΝΗΤΟ Ν ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Λουράντου, διακρίνεται δέ μεσω τού ψιλού καί ανταποκριτού
ΔΑΝΕΙΟΝ ΜΕΧΡΙ 2.000.000.— ΔΡΑΧΜΩΝ ΣΑΣ ταξύ τών κυοιών τής όμογεμας κ. Νικολάου Γ Κασιμάτη.
ΧΟΡΗΓΕΙ
νείας. Τήν εύτυχίαν τού ζεύΕύχαριστούμεν θερμώς.
Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
γους όλοκληρώνουν τά τρία
— Κον Γεώργιον Κρίθαρην,
Η
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
χαριτωμένα παιδιά των Χρυείς Τορόντο Αύστραλίας. ΣυνΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ — ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ — ΠΑσάνθη. Παναγιώτης καί Μαρία,
ΠΟΣΟΝ ΔΑΝΕΙΟΤ
: ΤΟ 100% TOT
δρομαί σας έλήφθησαν μέσω
ΡΑΣΙΤΟΑΟΓΙ ΑΣ — ΑΙΜΑΤΟΑΟΓΙ ΑΣ
είς τά όποια δίδουν άνατροτού άνταποκριτού καί φίλου
ΣΤΝΑΛΑΑΓΜΑΤΟΣ
α>ήν κατά τά πάτρια ήθη καί
μας κ. 'Ανδρέα Μ. ΚαλοκαιριΠΟΤ ΣΤΕΑΝΕΤΕ
ιδεώδη, τά έμαθαν νά μιλούν
νού. Εύχαριστούμεν θερμώς.
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
έλληνικά καί διαρκώς πρωτεύ— Κον ΜαρΤνον
Κατσανέουν είς τά μαθήματά των. Έ ν ΙΑΤΡΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
ΤΟΚΟΣ ΔΑΝΕΙΟΤ
8% ΕΤΗΣΙΩΣ
βαν, είς Μπρίσμπαν Αυστραλίθυμούμεθα μέ συγκίνησιν τάς
ας. Συνδρομαί σας έλήφθησαν I (ΠΡΩΗΝ ΜΑΡΘΑΣ ΓΙΑΧΝΗ — ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) •
ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΤ
ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ
περιποιήσεις τού Ζεύγους, είς
καί σάς εύχαρ ιστού μεν θερμώς.
ΑΚΙΝΗΤΟΤ
τό όποιον εύχόμεθα κάθε εύΉ έντολή σας θά έκτελεσθή τον • ΠΑΤΗΣΙΩΝ 352 & Α. ΑΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 1 — Α Θ Η Ν A I ¡
ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΤ: ΕΙΣ 15 ΕΤΗ
τυχία.
ΤΗΛ. 288-433
J
Δεκέμβριον τρέχοντος
έτους. j
'Εν τώ μεταξύ σάς εύχόμεθα
m U H U U U U H H U H H V
ύγείαν καί καλήν ποττρίδα.
ΤΟ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Ν
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΣ
f
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΩΝ
ι
ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙ
I
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΤΟΚΟΝ ΜΕΧΡΙ 7,25% ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΙΣ
I
ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
Δρ. Πανεπιστημίου Μονάχου
I
ΣΤΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ
I
Γραφειον: Ακαδημίας 61
I
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Ν ΔΑΝΕΙΟΝ 15ΕΤΕΣ
Χειρούργος - 'Οδοντίατρος
I
'Αθήνα. 143 — Τηλ. 6 1 3 - 2 7 7
I
ΤΨΟΤΣ 750.000.— ΔΡΑΧΜΩΝ
Βοηθός Πανεπιστημίου
I
Έ τ ο ι μ α καί έπί παραγγελία — Τιμαί Εργοστασίου
W H V W U W U H H H H W
I
ΧΑΜΗΛΟ Ν ΕΠΙΤΟΚΙΟΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΤ
Αθηνών
ΔΑΝΕΙΟΤ 6% ΕΤΗΣΙΩΣ
iI
Βασιλέως Κωνσταντίνου 8
Ώτορι νολαρυγγολόγος
Α Θ Η Ν Α Ι : Πανεπιστημίου 40 Τηλ. 621.243
ί
Πειραιευς — Τηλ. 425.660
Σουλίου 4 — Τηλ. 621.001
" ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 12—14 ΚΟΥΚΑΚΙ — Τ Η Λ . 9222.293
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ : Ακτή Μιαούλη 53 - 55 Τηλ. 4522.673
Τ
Ωραι έπισκέψεων: 6—8 μ. μ.
Δέχεται 9-12 π.μ. και 5-8 μ.μ. j | a a a a · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · · · · · · · · J
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χίαν καί σύντομα να επισκεφθή τήν πατρίδα, πού τόσον
τήν αγαπά.
Είς
τήν περιοχήν
NEW
FARM διαμένουν πολλοί καί
έκλεκτοί
Κυθήριοι, διά την
δράσιν καί τά αισθήματα τών
όποιων αίσθανόμεθα πραγματικήν ύπερηφάνειαν. Πρώτος μεταξύ αύτών είναι ό πατριάρχης τής παροικίας καί θεμελιωτής τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος κ. Γεώργιος Έ μ μ .
Βενέρης ή Μανωλάρης, άπό τό
χωρίον Δρυμώνας. Άπεδήμησε
τό έτος 1912, χωρίς έκτοτε νά
έπισκεφθή τήν πατρίδα. Έτράπη είς τό έμπόριον λαχανικών
καί φρούτων καί έπί πολλά
χρόνια ήτο ένας άπό τούς μεγαλέμπορους τών ειδών αύτών,
καί έπρομήθευε έμπόρευμα είς

ΕΠΑΙΝΟΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ
ΤΟΥ κ. ΜΑΡΣΕΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ - ΕΙΡΗΝΗ Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

ΜΕ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟ ΓΛΕΝΤΙ, ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ Γ. ΣΟΥΡΗ
ΕΟΡΤΑΣΕ ΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΓΑΜΟΝ ΤΟΥ

ΘΕ0Δ0ΣΙ0Σ ΚΑΣΤΡΙΣΟΣ - ΟΛΓΑ ΚΟΡΠΝΑΙΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΙ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Χ. ΓΚΙΖΕΛΗ -

ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ θ. ΜΑΡΕΝΤΗΣ

«ΤΟ Τ Ε Λ ΕI0 Ν »

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ (ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ) ί

ΤΙΜΗ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΙΟΥΣ ΦΙΛΟΤΕΛΙΣΤΑΣ

ΜΝΗΜΗΝ
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Είς
μνήμην
Παναγιώτου
Εύαγγέλου ιερέως Κρίθαρη, ή
κ. Τασία 'Αλεξάνδρου Κορωναίου ή Ψωμά προσέφερε 500
δρχ. διά τήν άγιογοάφησιν τού
ίεςού ναού 'Αγίου Χαραλάμπους, Καραβά.
— Ό κ. Χαρίλαος Ξ. Σαραντόπουλος καί ή δ)νίς Μαρία Ξ. Σαραντοπούλου προσέφεραν 500 δρχ. ύπέρ τών έργων τού άεροδρομίου Κυθήρων, είς μνήμην τού έξαδέλφου των Γεωργίου Στάη.
— Είς μνήμην τού συζύγου
της Θεοδώρου Γ. Στάθη, Λυκειάρχου, καί έπί τή συμπληρώσει έξ μηνών άπό τού θανάτου του, ή κ. Μαρία Θεοδώρου Στάθη, άπέστειλε 1.000
δρχ. είς τον ιερόν ναόν Ά γ ι ο υ
'Ηλία, τού όμωνύμου χωρίου.
— Ό κ. Βασίλειος Βρ. Κασιμάτης, έκ Νέας Υόρκης 'Αμερικής άπέστειλεν 20 δολλάρια διά τον θρόνον τού ιερού Τήν ΙΟην Νοεμβρίου ή ταχυδρομική ύπηρεσία τής 'Αμερικής
ναού «Σωτήρ Χριστός» τού έκυκλοφόρησε ειδικό γραμματόσημο προς τιμήν τής φαρμακευτικής έπιστήμης. Τό γραμματόσημο αύτό τό παρουσίασαν
χωρίου Λειβάδι.
είς τον Παγκόσμιον Όργανισμόν 'Ανταλλαγής ΓραμματοσήΕΚΔΟΣΕΙΣ
μων, οί έγκριτοι συμπατριώται μας φαρμακοποιοί (πατήρ καί
υιός) 'Ανδρέας καί Θεόδωρος Καβάκος, πού είναι καί μεγάΕ Ι Σ Τ Η Ν ΚΥΠΡΟΝ...
λοι συλλέκται γραμματοσήμων. Εις τήν φωτογραφιαν, οί 'Αν4 ποιήματα... 4 όμολογίες... δρέας καί Θεόδωρος Καβάκος έπιδεικνύουν τό νέο γραμμα'Αντώνη Ν. Συμιγδαλά
τόσημο, γεμάτοι χαρά γιά τήν μεγάλη τιμή πού τούς έγένετο.
'Αθήναι 1973
Σημειωτέον, δτι είς Μαίρυλαντ άκμάζουν 700 φαρμακεία, καί
δλα συνηγωνίσθησαν ποίον θά πρωτοπαρουσιάση τό νέο γραμΠρο ήμερών ό φιλοκυθήριος ματόσημο είς τήν παγκόσμιον άνταλλαγήν. Ό κ. Α. Καβάκος
καί λογοτέχνης - συγγραφεύς είναι φαρμακοποιός καί ειρηνοδίκης. ' Ο Θεόδωρος Καβάκος
κ. 'Αντώνης
Ν. Συμιγδαλάς είναι φαρμακοποιός καί δικηγόρος. Καί οί δύο διευθύνουν τό
έκυκλοφόρησε τό έκτον του μεγάλο φαρμακείον των είς Βαλτιμόρην, έχοντες δέ νά επιβιβλίο, πού είναι 4 ποιήμα- δείξουν καί λαμπράν πατριωτικήν δράσιν, συγκαταλέγονται
τα άφιερωμένα στο μαρτυρικό
μεταξύ τών άριστων ομογενών μας.
νησί, στήν Κύπρο.
Χαιρετίζουμε μέ άρκετή συμπάθεια τήν προσφορά του αύτήν καί τού εύχόμεθα νά δικαιωθούν
γρήγορα τά όνειρά
του. Είναι, μπορούμε νά πού- V V m H m m U V H H H H H V H H H H V H H V H H H i H H H <
με, μιά άξιόλογη καί άξιοπρόΠρος πάντας τούς άνωτέρω
Γ. Β. ΦΩΤΕΙΝΟΣ
σεκτη προσπάθεια. Ή διεύθυνέκφράζομεν θερμότατα συλλυΆπεβίωσεν είς Γλυκά Νερά
σίς του είναι:
πητήρια. Ό Θεός νά τον άνα'Αφροδίτης 2β, 'Αθήναι, 119 'Αττικής, δπου διέμενε τά τε- παύση.
λευταία
χρόνια,
6
Γεώργιος
Βακαί ή τιμή τού βιβλίου του
σιλείου Φωτεινός, έτών 76.
ΑΣΗΜΩ ΝΟΤΑΡΑ
δρχ. 15.
Ό εκλιπών κατήγετο έκ ΜυΆπεβίωσεν είς Αθήνας, ή
λοποτάμου καί ήτο γόνος τής Άσήμω Σταύρου Νοταρά, εΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
γνωστής μεγάλης οικογενείας τών 65.
Τήν 27ην 'Ιανουαρίου συνεΉ έκλιπούσα κατήγετο άπό
πληρώθη έτος άπό τού θανάτήν γνωστήν οίκογένειαν Χαρατου τής άλησμονήτου συμπαλάμπους
Αθηναίου. Τήν διέτριώτιδος Παναγιωτίτσας
I.
κριναν άνώτερον ήθος, απέρανΚομηνού ή Σπάνια, ή όποια άτος καλωσύνη, εύγένεια ψυχήζ
πεβίωσεν είς Μπρίσμπαν τής
καί αισθημάτων. Ύπήρξεν αΑύστραλίας. Καί μέ τήν εύφοσιωμένη σύζυγος τού δημοκαιρίαν τού καθιερωμένου έτηφιλούς συμπατριώτου μας, άσίου μνημοσύνου της, ό σύζυστυνόμου κ. Σταύρου Νοταράς
γος αύτής καί τά παιδιά της
καί προς χάριν του ήγάπησε το
αφιερώνουν είς τήν μνήμην της
Νησί μας σάν ιδιαιτέρα πατά άκόλουθα:
τρίδα της. 'Επίσης υπήρξε
Πολυαγαττημένη καί λατρευστοργική
καί
ύποδειγματική
τή μας Παναγιωτίτσα.
μητέρα, εύσεβής χριστιανή μέ
Στις 27
Ιανουαρίου συμάγνόν άνθρωπισμόν καί φίλεύπληρώνεται έτος, από τότε ιτού
σπλαγχνα αισθήματα.
μάς άφησες έρημους δλους, σύΉ κηδεία της έγένετο πάνζυγο, παιδιά και εγγόνια σου.
δημος καί έπί τής σορού της
Σέ βλέπομε στήν φωτογραφία
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέκαι δεν θέλομε νά πιστεύσωμε
φανοι. Προς τον άγαπητόν μας
δτι μάς λείπεις. "Οχι, δεν έφυ- Φωτεινού, ή οποία άνέδειξε δύο σύζυγόν της κ. Σταύρον Νοταγες. Μένεις ζωντανή στήν μνή- καθηγητάς Πανεπιστημίου καί ράν, τήν θυγατέρα της κ. Χρύμη μας κά9ε στιγμή και κάθε τον πρώτον Κυθήριον Άκαδη- σα Γεωργίου
Λεονάρδου, τήν
ώρα. Πρόσωπα
κι' ευγενικές μαϊκόν, καί ή όποία έτίμησε τό μητέρα της κ. Χρύσα Ιωάννου
ψυχές σάν και σένα, ποτέ δεν κυθηραϊκόν δνομα άνά τήν Ε λ - Νοταρά, καθώς καί προς τούς
λησμονούνται. Γιατί σ' δλη τήν λάδα καί τό έλληνικόν όνομα λοιπούς συγγενείς της έκφράζωή σου, λατρευτή μας Πανα- παγκοσμίως.
Ό
άποβιώσας ζομεν θερμότατα συλλυπητήρια.
γιωτίτσα, μέ τά έργα σου καί Γεώργιος Β. Φωτεινός ήτο ό τεμέ τά λόγια σου, μέ τους τρό- λευταίος τής οικογενείας. "ΟΓ. I. ΚΟΝΤΟΣ
πους καί τήν άρχοντιά σου, μέ μως τό δνομά της θά παραμείΆπεβίωσεν είς Πόρτο - Ράτήν καρτερία καί τό θάρρος σου, νη αίώνιον τόσον είς τά Επι- φτη Αττικής ό Γεώργιος Ι ω μέ τις άπειρες, άμέτρητες κα- στημονικά
επιτεύγματα
καί άννου Κοντός, έτών 78.
λωσύνες σου, μάς φώτισες μέ συγγράμματα τών άειμνήστων
Ό μεταστάς διεκρίνετο διά
τό φως τής μητρικής άγάπης, καθηγητών — ιατρών Γεωργίου
που είναι τό λαμπρότερο στον καί Παναγιώτου, όσον καί είς τήν έογατικότητά του, τήν προκόσμο, κι' άφησες παράδειγμα τά κοινωφελή έργα όλων τών θ υ α ί α ν του, τήν άκεραιότητα
σέ μάς και στους νεώτερους, μελών της πού έγένοντο είτε τού χαρακτήρος του καί τάς
του πώς πρέπει νά ζή ό άνθρω- εις Μυλοπόταμον καί Κύθηρα, χριστιανικός του άρετάς. *Ητθ
ίκανώτατος όελιεύς καί έπί πολπος στήν πρόσκαιρη ζωή. Χω- είτε είς τάς 'Αθήνας.
λά έτη διέμενεν είς τον Αύλέρίς κακίαν καί πάθη, χωρίς μοΌ μεταστάς έγεννήθη είς τό μονα. Μετά ταύτα έγκατεστάχθηρίαν προς τους συνανθρώΜυλοπόταμον, προς τό όποΐο θη είς Πόρτο - Ράφτη, δπου έπους του. Πόσο σπανίζουν σήέτρεφε καθ' ολην τήν ζωήν του πεξέτεινε τήν δράσιν του, προμερα άνθρωποι σάν καί σένα!
θερμήν άγάπην.
Έ π ί πολλά χρόνια διετέλεΑξέχαστη, άγια ψυχή, πίστευες μέ πάθος στο καλό ώς σε οικονομικός διευθυντής του
τήν στερνή σου ώοα. Γι' αυτό νοσοκομείου 'Ανδρέα Συγγρού
σου άφιερώνομε μέ πόνο τό τα- καί διεκρίνετο διά τήν τάξιν
καί τήν ίκανότητά του. Ή τ ο
πεινό άκόλουθο στιχάκι μας:
εκδηλωτικός, ευγενικός, φιλόΝαί. "Ησουν θαϋμα άνθρωπος θρησκος καί φιλόπατρις. Ή ψυπνεύμα, ψυχή καί σώμα.
χή του ήτο γεμάτη άπό καλωΓι' αυτό ευχόμαστε έλαφρό
σύνην, καί πολλοί πτωχοί έδονά σέ σκεπάζη χώμα.
κίμασαν τήν φιλανθρωπίαν του.
Δι' αύΐΌ καί έξετιμάτο άπό δΌ σύζυγος: Γιάννης.
Τά παιδιά: Μανώλης, Δημή- λους. Ή κηδεία του έγένετο άπό τον ιερόν ναόν τής Παιανίας
τρης, Μαρία.
Οι νύμφες: Γουΐνην, Μπέβελη. 'Αττικής καί έπί τής σορού
Τά εγγόνια: Μαρία, Παναγιω- του κατετέθησαν πολλά άνθη
τίτσα καί Γιάννης, 'Ελισά- καί στέφανοι. Είς τήν νεκρώβετ, Αικατερίνη καί Γιάννης. σιμον άκολουθίαν προέστη ό έφημέριος Μυλοποτάμου αΐδεσιμώτατος 'Εμμανουήλ Ζερβός, ώδευσε είς μεγάλον βαθμόν καί
ΔΟΚΤΩΡ
πού συνέπεσε νά φθάση τήν ή- άπελάμβανε τής γενικής έκτιμήι Γ Δ. Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ \ μέραν αυτήν άεροπορικώς έκ σεως. 'Επίσης ήτο στοργικός
Κυθήρων. Λόγον συγκινητικόν, οικογενειάρχης καί άνέδειξε τά
j
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
; σκιαγραφήσας τάς άρετάς καί τέκνα του είς εκλεκτά μέλη τής
τήν δράσιν τού μεταστάντος, κοινωνίας μας.
! Επιμελητής «Νοσοκομείου • έξεφώνησεν ό συμβολαιογράφος
Καταλείπει ό μεταστάς τήν
•
Ατυχημάτων» (Κ. Α .Τ.
! 'Αθηνών κ. Άνάρνυρος Στραάφοσιωμένην του
σύζυγόν κ.
5 τ. Επιμελητής COVEN- ι τηγός. Είς τήν κηΡείαν παρέ- Κυριακούλαν, τους υιούς του
• TRY
AND
WARWIC J στησαν ή θυγάτηρ, οί συγγε- Ίωάννην καί Νικόλαον, έκ τών
¡ K S H I R E HOSPITAL
- ! νείς, πολλοί Κυθήριοι τής πα- όποιων ό 'Ιωάννης εΐναι άριJ
'Αγγλίας.
J ροικίας καί πλήθος άπό τούς στα άποκατεστημένος είς ΑύI Δέχεται είς τό ίατρείον του \ κατοίκους τής Παιανίας, δπου στραλίαν, τάς θυγατέρας του
! 6.30—8 μ.μ. καθ' έκάστην, ι ήτο πασίγνωστος καί πολυ ά- Άργυρώ, Χρυσούλαν, Φωτεινήν
I πλήν Σαββάτου καί έξαιρ. J γαπητός.
καί Φρύνην καθώς καί πολλούς
• ήμερών, όδός Ύψηλάντουδ, ι
Προς τήν θυγατέραν του άλλους συγγενείς.
Προς πάντας τούς άνωτέρω
•
'Αθήναι (Κολωνάκι)
j Κωνσταντίναν, καθώς καί προς
τούς λοιπούς συγγενείς του έκ- έκφράζομεν θερμότατα συλλυJ
Τηλέφ. 711.482
\ φράζομεν θερμότατα συλλυπη- πητήρια.
τήρια.
π.
ΠΡΩΤΟΨΆΛΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Β. I. ΝΟΤΑΡΑΣ
Άπεβίωσεν είς Βιαράδικα, ό
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
»
Άπεβίωσεν είς Μπρίσμπαν Παναγιώτης Πρωτοψάλτης, έΔικηγόρος
5
'Αγίου Κ ων) νου 7
ι Αύστραλίας, ό Βρεττός Ιωάν- τών 80.
νου Νοταράς, έτών 68.
Ό έκλιπών διεκρίνετο διά
Πειραιά
*
Ό έκλιπών κατήγετο άπό τό τήν καλωσύνην του, τήν εύγέΤηλ. 426.551
ι
χωρίον Φριλιγκιάνικα, άπό δ- νειαν τής ψυχής του καί τάζ
που άπεδήμησε προ πενήντα έ- χριστιανικάς άρετάς του. Κατών. Τον διέκριναν έργατικότης, τά τήν νεανικήν ήλικίαν του άκαλωσύνη καί πολλαί άλλα ι πεδήμησε είς Άμερικήν, όπο;
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ί χριστιανικοί άρεταί. 'Επίσης θεν έπιστρέψας προ πολλών έ;
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70
! ήτο στοργικός οικογενειάρχης,' τών, διέμενεν είς τό χωρίον του
συνέβαλε
ι Πειραιευς — Τηλ. 470-776 • καλός φίλος καί έτρεφε θερμήν καί ποικιλοτρόπως
άγάπην προς τήν γενέτειραν. είς κοινωφελή έργα καί θεαρε~
Δ Γ αύτό και έξετιμάτο άπό δ- στους σκοπούς. Καλός προς δλους τούς γνωρίμους του. Ή λους, πρόθυμος καί έκδηλωτικηδεία του έγένετο άπό τον Ιε- κός, έξετιμάτο άπό τήν κοινω*
ρόν ναόν τού 'Αγίου Γεωργίου νίαν, καί μόνον φίλους κατε•ί
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ^Ο Σ
!| καί έπί τής σορού του κατετέ- λειπεν είς τον πρόσκαιρον κοθησαν πολλά άνθη καί στέφανα. σμον.
;
Χαρ. Τρικούπη 7
ι
Καταλείπει ό μεταστάς είς
Ή κηδεία του έγένετο άττ°
• Α Θ Η Ν Α Ι — Τηλ. 620.415 ! Αύστραλίαν τήν σύζυγόν του κ. τον ιερόν ναόν τής Ύπεραγί 0 ^
Δωροθέαν καί πέντε τέκνα καί Θεοτόκου, μέ πάνδημον συμ^ ε "
είς τήν Ελλάδα τήν μητέρα τσχήν τών κατοίκων τής π ε ρ ' 0 '
του κ. Χρύσα Ίωάν.
Νοταρά χής είς τήν έκφοράν αύτου.
ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
καί τούς άδελφούς του ΣταύΠρος τήν θυγατέραν του Μ®'
ΠΡΟ Ϊ Ό Ν Τ Α ΘΑΛΑΣΣΗΣ
ρον I. Νοταράν, άστυνόμον καί ρούλην Π. Πρωτοψάλτη έκφΡ^'
Νικόλαον I. Νοταράν, άνώτε- ζομεν θερμότατα συλλι/ιτητή"
ΙΩΑΝΝΗΣ Λ Ε Υ θ Ε Ρ Η Σ
ρον άξιωματικόν. 'Ομοίως κα- ρια. Ό Θεός νά άναπαύση TTlV
ταλείπει πολλούς άκόμη συγγε- ψυχή ν αύτού.
Κεντρική 'Αγορά
νείς είς 'Ελλάδα καί Αύστρα'Αθηνών 64
Οί άνηψιές του Τούλα
λίαν.
ψάλη καί Ειρήνη ΓαρυφαλάκΠ·
Τηλέφωνον 3244.751

ΕΗΤΥΠΟΣΕΣ
Ι ΑΠΟ ΠΕΡΟ
ΙΑΕΑ
Ι—ΜΑΜΜΟΥΒ
Εκλεκτοί Κυδήριοι του Μπρίσμπαν: Νίκος Κου
κούλης, Μαρία Κομηνοϋ, ό πατριάρχης της παροικίας Γιώργης Βενέρης καί Σταύρος Κομηνός.

Ανδρέας Π. Καλλίγερος, μηχανικός Ε.Ν., Ελένη Σωτηρίου
Πετροχείλου, έτέλεσαν τούς γάμους των είς
ΆΛεξανδράδες.
Ή στέψις έγένετο μέ κάθε έτη- .
σημότητα ε!ς τον Ιερόν ναόν
της 'Αγίας Τριάδος. Τους γάμους ηύλόγησεν ό Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θήρας κ.κ.
Γαβριήλ, θεΐος της νύμφης, έπί
τούτο μεταβάς άεροπορικώς είς
Κύθηρα. Τους δακτυλίους και
νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν ή κ. Αναστασία Α. Τραβασάρου. Μετά την στέψιν εδόθη πλουσιωπτάτη δεξίωσις μετά γεύματος είς τό γνωστόν
κέντρον I. Λουράντου — Πιέρου, είς Λειβάδι.

ΔΩΡΕΑΙ ΕΙΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ

ΚΥΘΗΡΑΤΚΑ ΠΕΝΘΗ

ΓΑΝΤ Ω ΝΤΟΣ "ΚΟΫΕΛΛ ΗΥ Ί

| ΓΡΗΓ. Λ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ !

ί...................!
«0 ΦΟΝΤΑΝ»

Κ Υ Θ Η Ρ Α Ι Κ Η ΔΡΑ ΣΙ Σ»

« Κ Υ Θ Η Ρ Α ' Ι ' Κ Η

Δ Ρ Α Σ Ι Σ »

Τό υ π ό μ ν η μ α τών κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν
δ ι ά τό ι δ ι ο κ τ η σ ι α κ ό ν ζ ή τ η μ α

Ιδιοκτήτης — Διευθυντής: I . Σ . Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ , 'Αγίου
Μελετίου 104, Αθήναι — Δ)ντής Τυπογραφείου: Π. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μουσών 42, Περιστέρι, Τηλ. 365.347
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Κυθήρων δραχμαΐ 70. Λοιπού Εσωτερικού
100.
Κοινοτήτων δραχμαΐ 250. Τραπεζών - Σωματείων 400.
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
'Αμερικής - Καναδά - Ν. 'Αμερικής $ 8, άεροπορικώς $ 10
Αυστραλίας - 'Ασίας δολ. Αυστραλίας 6, άεροπορικώς δολ. 10
Αφρικής $ 8 , άεροπορικώς $ 10. Ευρώπης άεροπορικώς $ 6
Τ Ι Μ Η ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
Ή πάσης φύσεως άλληλογραφία νά άπευθΰνεται
Ι· Σ. Κασιμάτην — 'Αγίου Μελετίου 104 'Αθήναι, Τ . Τ . 821

Κατωτέρω δημοσιεύομεν τό ύπόμνημα τών εκπροσώπων τών κοινοτήτων τής νήσου μας, τό άναφερόμενον είς τήν ανάγκην ρυθμίσεως τοΰ περιβοήτου ιδιοκτησιακού προβλήματος:
Προς τον Έξοχώτατον κύριον
Ύφυπουργόν Εθνικής Οικονομίας, έπι θεμάτων Γεωργίας
Ενταύθα

Απόψεις
ΣΑΦΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
τών άνωτερων και άνωτατων
σχολών, πού γίνονται κάθε
χρόνον. Παρατηρούμεν, λοιπόν,
δτι τά παιδιά τού Γυμνασίου
μας έπιτυγχάνουν είς ποσοστόν
επί τοίς εκατόν άπό 60 μέχρι
και 90. 'Ενώ τά παιδιά τών
πόλεων έπιτυγχάνουν έπι τοϊς
έκατόν είς ποσοστόν 20 μέχρι
30. Και φυσικά τά θέματα είναι δι' δλους τά αυτά. Μάλιστα τά έπαρχιωτάκια μας κατέχονται και
άπό άνησυχίαν
λόγω αλλαγής περιβάλλοντος,
άπό κάποιαν φοβίαν και λύπην
διότι δεν έχουν τους γονείς
των νά τά ένθαρρύνουν, πολλές δέ φορές στενοχωρούνται
καΐ οίκονομικώς. Και μέ δλα
αύτά υπερτερούν είς γνώσεις
και ήθος, διότι είς τό Γυμνάσιόν μας μορφώνονται καλύτερα. Τό συμπέρασμα είναι σαφές. Κάνουν λάθος και άντί
νά ωφελήσουν,
βλάπτουν τά
παιδιά των, δσοι έκ μόνου τού
λόγου αυτού έγκαταλείπουν τό
Νησί μας.

"ΑΡΑΚΛΗΣΙΣ
Μέ την φροντίδα τής Κοινόΐ3 τ °ζ Φριλιγκιανίκων και τής
¿^ΐτροπής 'Αεροδρομίου ΚυΤΊθων, έπεζετάθη κατά εκατό
^όμη μέτρα, ό διάδρομος
''•Οοσγειώσεως τού άεροδρομίου
Τούτο ήτο άπαραίτητον
, α την δρομολόγησιν μεγαλυε
Ι 6(ον αεροσκαφών. Ά π ό τον
*Μ>θηραϊκόν Σύνδεσμον Ά θ η την Κυθηραΐκήν ΆδελΨ°τητα Πειραιώς — 'Αθηνών
την Έπιτροπήν τού 'Αεροδρομίου καταβάλλονται
άπό
Ννών ένέργειαι διά νά συνΦη χο άεροδρόμιον Κυθήρων
^ τά δίκτυα τού Ο . Τ . Ε . καΐ
ΤΠδ Δ . Ε . Η . Και τά δύο είναι
^ ρ α ί τ η τ α διά την καλήν λειτού άεροδρομίου, δι'
^ τ ό και
παρακαλούμεν τους
0
$μοδίους νά έπιδείξουν καταν
θησιν. Λειτουργία άεροδρομίου χωρίς ηλεκτρισμό και τη^ψωνο είναι κάτι τό άκαταν
οητο.

θήρων, νά έχη δλα τά πλεονεκτήματα τών νέων σκαφών
και ολην την εύστάθειαν και
συνέπειαν τού άποσυρθέντος.
Και προ παντός νά έχη πλοιοκτήτην και πλήρωμα δμο'.α μέ
τό Μυρτιδιώτισσα». Χαίρομεν,
λοιπόν, διότι ή εύχή μας έπραγματοποιήθη. Διότι κατά την
δημοπρασίαν τών άγονων γραμμών προεκρίθη και ανέλαβε την
έκτέλεσιν τής γραμμής Πελοποννήσου — Κυθήρων — 'Αντικυθήρων, τό μεγάλο και πολυτελές νέον σκάφος «Κανάρης», τό όποιον
ανήκει είς
τους γνωστούς μεγαλοεπιχειρηματίας άδελφούς Σταθάκη,
έκ Νεαπόλεως Βοιών, οί όποιοι είναι συγγενείς τού παλαιού φίλου τών
Κυθήρων,
γνωστού έφοπλιστού κ. Σπυρου Μπιλίνη. Ε π ί σ η ς πληροφορούμεθα δτι είς τό νέον σκάφος θά ύπηρετήσουν πολλοί άπό τό ύπέροχον πλήρωμα τού
«Μυρτιδιώτισσα». Κατόπιν τών
άνωτέρω εύχόμεθα είς τους άδελφούς Σταθάκη κάθε περαιΗ ΕΥΧΗ ΜΑΣ
f ίς τό προηγούμενον φύλλον τέρω πρόοδον και είς τό «Κα^ ύπό τον τίτλον «Μία εύχή» νάρης» πάντοτε καλά ταξίδια.
^θάφοντες έπι τή άποχωρήσει
«Μυρτιδιώτισσα» άπό την
^εργον ύπηρεσίαν κατελήγα- ¡
Ν. Γ, ΦΑΤΣΕΑΣ
¡
«Τώρα λοιπόν πού τό
ι
Δ
Ι
Κ
Η
Γ
Ο
Ρ
Ο
Σ
¡
Μυρτιδιώτισσα» απεσύρθη, έV(
Πανεπιστημίου 34
ι
* μόνον εύχόμεθα: Τό σκά- \
πού θά τό διαδεχθή, είς ¡ 3ος δ ρ ο φ ο ς - τ η λ . 3220.235 ι
^ έκτέλεσιν τής γραμμής Κυr
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Χ ρ ώ μ α τ α
ΕΙΔΗ

—

ΟΙΚΙΑΚΗΣ

Σ ι δ η ρ ι ι ι ά
ΧΡΗΣΕΩΣ

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

ΟΙ υπογράφοντες τήν παρούσαν Πρόεδροι: τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος Πειραιώς — 'Αθηνών Τάσσης Κουκουλης και
τοϋ Κυθηραΐκοϋ
Συνδέσμου 'Αθηνών Κωνσταντίνος Λουράντος και oi δικηγόροι: 'Ιωάννης Στάης, Τάσσης Κουκούλης, Νικόλαος Φατσέας, Σπυρίδων Στρατηγός,
Θεόδωρος Λουράντος και Γεώργιος Κασιμάτης, ένεργοϋντες είς τά πλαίσια τής δοθείσης ήμΐν έντολής ύπό τών Κοινοτήτων τής νήσου τών Κυθήρων:
Κυθήρων, Ποταμού,
Λιβαδίου, Κοντολιανίκων, Καρβουνάδων, Φρατσίων, Μητάτων, Φριλιγκιανίκων και Λογοθετιανίκων, εχομεν τήν τιμήν νά ύπομνήσωμεν τά ακόλουθα:
1. Διά τής ύπ' άριθ. πρωτ.
62144)702)15.5.1967 αποφάσεως τού κ. Υπουργού Γεωργίας έδόθη ή εντολή είς τά αρμόδια όργανα τής Γενικής Διευθύνσεως
Δασών, δπως καΐ
διά τά έν ταΐς Ί ο ν ί ο ι ς Νήσοις δάση εφαρμόζουν τάς περί προστασίας
δικαιωμάτων
τού Δημοσίου έπι δημοσίων
δασικών έκτάσεων
σχετικάς
διατάξεις τού Δασικού Κώδικος και τού Νόμου «περι προστασίας Δημοσίων Κτημάτων».
Διαπιστωθέντος προφανώς δτι
ή έν λόγω άπόφασις άντέκειτο
προς τό είδικόν ιδιοκτησιακόν
καθεστώς τής Επτανήσου, έξεδόθη ή μέχρι σήμερον ισχύουσα ύπ άριθ. πρωτ. 313864)
5530)10.1.69 άπόφασις τού κ.
'Υπουργού Γεωργίας προς τά
Δασαρχεία 'Αθηνών, Κερκύρας,
Κεφαλληνίας,
'Αμφιλοχίας,
Μεσολογγίου καΐ Πατρών, δι'

ής ένετέλλοντο
ταύτα, δπως
«έπικειμένης τής νομοθετικής
ρυθμίσεως τού ιδιοκτησιακού
ζητήματος άπασών τών δασικών έκτάσεων
τών κειμένων
είς τήν περιφέρειαν τών Έ πτανήσων» και
μέχρι ταύτης
θεωρούν τάς πάσης φύσεως δασικάς εκτάσεις τών νήσων τούτων ώς μή δημοσίας, «πλήν τής
περιοχής
Κυθήρων», ένθα θά
έξηκολούθουν έφαρμόζοντα τήν
προαναφερθείσαν
ύπ'
άριθ.
62144)702)15.5.67 ύπουργικήν
άπόφασιν.
2. Ά π ό τού 1964 περίπου
τά διά τά Κύθηρα αρμόδια δασικά όργανα ήρχισαν νά θεωρούν μέγα μέρος τών χέρσων
έκτάσεων τής νήσου — ιδιωτικών και μή — ώς ανήκον
είς τό Έλληνικόν
Δημόσιον,
διώκοντα πολλούς
Κυθηρίους
δ ι ' δλων τών παρεχομένων αύτοίς ύπό τής νομοθεσίας έκτάκτων διοικητικών καΐ προσωρινών μέτρων και ποινικών διώξεων άποφεύγοντα έπιμελώς
τήν παρέχουσαν πλήρη έγγύησιν ένδελεχούς έρεύνης τακτικήν δικαστικήν όδόν. Είς ούδεμίαν δέ έκ τών ύποβληθεισών διά κυθηραϊκάς έκτάσεις
αιτήσεων άναγνωρίσεως έδόθη
άπάντησις,
ήτις
προϋπέθετε
διά τό άρμόδιον όργανον σοβαράν άνάληψιν εύθυνης.
3. 'Από τής αυτής περίπου
περιόδου μέχρι σήμερον αί άρμόδιαι δασικαι 'Υπηρεσίαι ανέπτυξαν ώφέλιμον διά τά Κύθηρα άναδασωτικήν καΐ δασωτικήν δραστηριότητα έπι σχετικώς μεγάλων χέρσων έκτάσεων, ανηκουσών είς ίδιώτας
και είς τήν διακοινοτικήν περιουσίαν τής νήσου. Επισήμως
δέν διηυκρίνισαν τά αρμόδια
δασικά όργανα, έάν αί άναδασώσεις αύται αποτελούν έν έκάστη συγκεκριμένη περιπτώσει διαχείρισιν δημοσίων, κοινοτικών ή ιδιωτικών
δασών.

«ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ 1821»

Ό θήρας Γαβριήλ επαινεί
το βιβλίο κ. Γ. Λεοντσίνη

Ό διακεκριμένος Κυθήριος
και Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας κ.κ. Γαβριήλ αναφερόμενος είς τό περισπούδαστον βιβλίον «Τά Κύθηρα στον
αγώνα τού 1821» τού ένθουσιώδους καθηγητού κ. Γεωργίου Λεοντσίνη, απέστειλε είς
τήν Κυθηραΐκήν 'Αδελφότητα
Πειραιώς — 'Αθηνών τήν άκόλουθον έπιστολήν:
Φίλτατε κύριε Πρόεδρε,
Προ<ΐ>ανώς προ καιρού ελήφθη τό θαυμάσιον βιβλίον τοΟ
έκλεκτοΟ έπιστήμονος κ. Γεωργίου Λεοντσίνη/ τό έκδοθέν πρωτοβουλία τής ι>πό τήν προεδρίαν υμών τελούσης «οΚυθηραϊκής
Άδελφότητος Πειραιώς Αθηνών» και τό όποιον είχατε τήν
καλωσύνην νά μοί άποστείλητε. Δυστυχώς έμοΰ άπουσιάζοντος, δλα τά ληφθέντα βιβλία
και περιοδικά έμενον άναμένοντά με νά έπιστρέψω και φυσικά νά ευρω τήν εύκαιρίαν νά
τά ΐδω και νά τά φυλλομετρήσω.
Μέ πόσην χαράν εΐδον τό βιί βλίον «Τά «Κύθηρα στον άγώνα τού 1821» διά τήν άποστολήν τού όποιου θερμότατα σας
ευχαριστώ.

Ή λίαν καλλιτεχνική έμφάνισις και έκδοσις
αυτού, τό
πλούσιον είς πληροφορίας και
6ή ιστορικώς θεμελιωμένος, άναφερομένας είς τήν συμβολήν
και συμμετοχήν των Κυθήρων
και τού λαού αύτών, είς τον έθνικόν άγώνα, τό καθιστούν άναγκαΤον, έπιβεβλημένον και
πολύτιμον άπόκτημα
παντός
Κυθηρίου και τής βιβλιοθήκης
αυτού.
Θερμότατα σας ευχαριστώ
και πάλιν διά τήν άποστολήν
του και συγχαίρω διά τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν της έκδόσεως αυτού.
Βαθυτάτην αισθάνομαι τήν
άνάγκην και τήν ύποχρέωσιν,
δι' υμών, νά έκφράσω και τά
θερμότατα συγχαρητήριά μου
προς τον συγγραφέα τού έν λόγω βιβλίου και έκλεκτόν έπιστήμονα κ. Γεώργιον Λεοντσίνη ν.
Έ π ι τούτοις επί ταΐς παρερχομέναις έορταΐς και τό άρξάμενον Νέον "Ετος εύχομαι ύμΐν
άπό καρδίας πάσαν εύλογίαν.
Ό Μητροπολίτης
Ι Ό Θήρας Γαβριήλ

Κ ΤΗ Ν ΟΤ ΡΟΦIΚ AI

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΚΙΚΑ
ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΛ

ΚΥΘΗΡΩΝ

ι
Διαθέτομεν έκλεκτά τυροκομικά προϊόντα και κρέατα ά¡ γρίου κατσικιού και αρνιών. — Ειλικρινής έξυπηρέτησις.
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ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΚΟΥΛΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

-

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ 12 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 546-495
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ
ΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ — ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ — ΠΑΙΔΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

_ Ο «ΤΡΙΤΩΝ» εΐναι ενα άπό τά πλέον σύγχρονα ΞενοΤ°Χεϊα Β' κατηγορίας. "Εχει οίκοδομηθή μέ τή σύγχρονη
-ΡΧιτεκτονική και διαθέτει 57 δωμάτια, έφωδιασμένα μέ
" ι αίτερο τηλέφωνον είς κάθε δωμάτιον, καθώς και οίαδή^ ^ ε άλλη ευκολία χρειάζεται ενα άνετο κατάλυμα γιά
μ,
«ν εύχάριστον διαμονή.
Είναι πολυτελώς έπιπλωμένον
ευρίσκεται στο κέντρον τοΰ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Πλησίον
τών λεωφορειακών γραμμών και του 'Ηλεκτρικού Σι«Προδρόμου. Ά π ό τό λιμάνι άπέχει 2' λεπτά τής ώρας.
διαθέτει Σαλόνια, Σνάκ - Μπαρ, ως και 2 Ανελκυστήρες,
^»δικευμένον προσωπικόν ευρίσκεται πάντοτε είς τήν διά°εσι ν τών πελατών διά πάσαν έξυπηρέτησιν. Ό «ΤΡΙΤΩΝ»
*·ΐναι το ξενοδοχείον τών Κυθηρίων είς τό όποιον καταδύουν άπό δλα τά μέρη τοϋ Κόσμου. Επισκεπτόμενοι τον
'ειραιά, συνιστώμεν νά καταλύσετε είς τό ξενοδοχείον
^'ΡΙΤΩΝ» τό όποιον προσφέρει δλας τάς νέας ευκολίας
Κα
· άνέσεις μέσα είς ενα οίκογενειακόν και σοβαρόν πεΡ'βάλλον. Παρ* δλο δέ δτι είναι τό μοναδικόν στον ΠειΡαιά, Τουριστικόν Ξενοδοχείον αϊ τιμαί του είναι προσιδι' δλους. Δωμάτια διπλά, μετά λουτρου ή ντους δρχ.
Μονά μετά λουτρου ή ντους δρχ. 140. Διαμερίσματα
^ ο διπλών δωματίων μετά λουτρου ή ντους δρχ. 300. Μοάνευ λουτρού δραχμές 100.
Ξενοδοχείον «ΤΡΙΤΩΝ» όδός Τσαμαδού 8, τηλ. 473.457

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ ΠΟΥ ΤΙΜΑ ΤΟ ΚΥΘΗΡΑ Ι·Κ0 ΟΝΟΜΑ

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

. Πληροφορούμεθα δτι και άλΚυθηραϊκές οικογένειες έ^ιμάζονται νά εγκαταλείψουν
Τ
° Νησί, μέ την αίτιολογίαν οί1, έρχονται είς τάς 'Αθήνας
^ νά μορφώσουν καλύτερα
Τα
παιδιά των. Δεν εχομεν
άρμοδιότητα και καμ^ ν διάθεσιν να κρινωμεν τα
°ΐΗογενειακά οΰδενός και νά
έρχόμεθα άπρόσκλητοι σύμβουλοι. 'Υποτίθεται δτι ¿αθέν
?5 γνωρίζει καλύτερα τά του
^ ο υ του, είναι δέ και ό μόν
°5 υπεύθυνος διά τάς συνετών πράξεων του. Θά
Γ^λομεν δμως — μέ την άδειτων — νά έρωτήσωμεν 6πράγματι διά τον λόγον
^ ό ν φεύγουν άπό τό Νησί
εγκαταλείπουν τά σπίτια
ϊ(
°ν, π ρ ί ν τά παιδιά τελειώ^ ν τό Γυμνάσιο, που διαπιστώνουν δτι θά μορφωθούν καρτερά είς την πόλιν; Ά σ φ α ^ζ κριτήριον έπΐ τής απορίας
είναι
τά
άποτελέσματα
Τ(
°ν είσαγωγικών έξετασεων

Σβλίς 3

ΣΥΝΤΑΓΑΙ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

!
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ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ — ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

(ανεψιός Μαρίας Α. Φατσέα έκ Φατσαδίκων)
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
ΚΑΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
¡
!
ι
!
ι

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
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'Ανεπισήμως τά έν Κυθήροις
δασικά όργανα διέδιδον, δτι άπασαι αί άναδασούμεναι εκτάσεις είναι δημόσιαι, τών πτωχών ιδιοκτητών μή τολμούντων βεβαίως και μή δυναμένων ν ' αποδυθούν είς δαπανηρόν κατά τοϋ Δημοσίου δικαστικόν αγώνα προς προάσπισιν τών δικαιωμάτων των.
4. "Απαντα τ' άνωτέρω, ώς
και τό δλον πρόβλημα καθ' δλας αυτού τάς πτυχάς καΐ μεθ'
δλων τών δυσμενών έπιπτώσεων διά τήν Νήσον γνωρίζουν
άπό πολλού αί ύφ* 'Υμάς 'Υπηρεσίαι έκ τών επανειλημμένως ύποβληθεισών
είς αύτάς
διαβημάτων,υπομνημάτων, διαμαρτυριών και παραπόνων τών
κατοίκων τής Νήσου, τών Κοινοτήτων και τών έν τώ εσωτερικό") και εξωτερικώ Κυθηραΐκών Σωματείων.
Ε π ε ι δ ή μέχρι σήμερον ούδεμία λύσις έχει
δοθή είς τό
πρωταρχικής σημασίας δι,ά τήν
Νήσον μας πρόβλημα, αί προαναφερθεΐσαι Κοινότητες διά
τού άπό 16 'Απριλίου 1972
κοινού Πρακτικού αυτών άνέθεσαν εις ημάς τήν περιφρούρησιν τών έπι τών μή ιδιωτικών δασών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των και τήν έπιδίωξιν τής άποκαταστάσεως τής
αυτής μεταχειρίσεως τής Νήσου Κυθήρων, οϊας τυγχάνουν
και αί λοιπαί 'Ιόνιοι Νήσοι έκ
μέρους τού .Ελληνικού Δημοσίου, καθ' δσον άφορα είς τό
ιδιοκτησιακόν καθεστώς τών
δασικών έκτάσεων.
Έξετάσαντες
έπισταμένως
τό άντικείμενον τής άνατεθείσης ήμΐν έντολής και έρμηνεΰσαντες νομικώς τήν δλην ύπόθεσιν, ένισχυθέντες προς τούτο και ύπό τής
προσφάτου
Γνωμοδοτήσεως
τού Καθηγητού τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ. 'Ιωάννου Σόντη και τού
Καθηγητού τού Πανεπιστημίου
τού Μονάχου και Ύφηγητού
τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών κ.
'Αποστόλου Γεωργιάδου, έπείσθημεν δ τ ι :
1. Ή
προαναφερθείσα ύπ'
άριθ. 313864)5530)10.1.1969 άπόφασις τού κ. 'Υπουργού Γεωργίας, καθ' δ σημεΐον άφορα
είς τήν έξαίρεσιν τής Νήσου
τών Κυθήρων τού άκολουθουμένου συστήματος διαχειρίσεως τών δασικών έκτάσεων τών
λοιπών 'Ιονίων Νήσων, δέν έχει έπαρκή έρείσματα δικαιολογούντα νομικώς τήν έξαίρεσιν έκ τού κανόνος, και ώς έκ
τούτου άντίκειται, κατά τήν ήμετέραν άποψιν, είς τό νομικόν καθεστώς ιδιοκτησίας τών
μή ιδιωτικών δασικών έκτάσεων τής Νήσου.
2. ' Η ύπ' άριθ. 197)1967
Γνωμοδότησις
τού
Νομικού
Συμβουλίου τού Κράτους νομικώς δέν πείθει περί τής έπιστημονικής όρθότητος τού συμπεράσματος αυτής, συνεπικουρούσης είς τούτο και τής διαπιστώσεως άντιφάσεών τίνων,
άσαφειών (π.χ. καθ' δσον άφορα είς τό αρθρ. 2 τού Ν.
ΡΝ'/1866) και παρεισφρύσεως
στοιχείων, μή δυναμένων, κατά τάς άρχάς τής νομικής έπιστήμης, ν ' άποτελέσουν άντικείμενον νομικής Γνωμοδοτήσεως.
3. Ή άπό 17.12.1968 "Εκθεσις τού Γενικού Επιθεωρητού Δασών κ. 'Ιωάννου Φλώρου καΐ τού Προϊσταμένου τού
Νομικού Τμήματος Δασών κ.
'Ιωάννου Στεργιοπούλου, έρχομένη είς αντίθεσιν προς τήν
μέχρι τού
1964
διοικητικήν
πρακτικήν, ώς και προς τά ύπ'
άριθ.:
α ) 14286)1.4.1931 έγγραφον
τού 'Υπουργείου 'Εσωτερικών
προς τό Συμβούλιον τής Ε π ι κρατείας,
β) 396)1931 άπόφασιν τού
Συμβουλίου τής Επικρατείας,
γ ) 13426)1.4.1935 έγγραφον
τής Δ)νσεως Δημοσίων Κτημάτων προς τον Οίκονομικόν
"Εφορον Κυθήρων,
δ) 21211)30.3.1949 τού 'Υπουργείου Γεωργίας προς τό
Δασαρχεΐον Πατρών,
ε ) 359)2.4.1959 Γνωμοδότησιν τού Νομικού Συμβουλίου
τού Κράτους,
στ) 5819)7.1.1966 τού Δασονομείου Κερκύρας προς τήν
Τοπικήν
Έπιτροπήν
Τουρισμού Κυθήρων, και
ζ) 32)17.1.1966 έγγραφον
τού
Δασονομείου
Βονίτσης
προς τήν αύτήν Έπιτροπήν
Τουρισμού
καΐ περιέχουσα
άνακριβείας
κυρίως ώς προς τήν λειτουργίαν τής Επιτροπής Διαχειρίσεως τής Έπιχωρίου Περιουσίας Κυθήρων καΐ τό ένδιαφέρον αυτής και τών Κοινοτήτων
τής Νήσου διά τάς έν Κυθήροις δασικάς έκτάσεις δέν δύναται νομικώς νά θεμελίωση
τήν έξαίρεσιν τών Κυθήρων
τού ιδιοκτησιακού καθεστώτος
τής λοιπής 'Επτανήσου.
4. Ή άκολουθουμένη άπό τού
1964 ύπό τών αρμοδίων δασικών όργάνων τακτική καί έφαρμοζομένη πρακτική διαχειρίσεως τών δασικών έκτάσεων
τής Νήσου άντίκειται είς τό
νομικόν καθεστώς ιδιοκτησίας
αυτών, παρεβίασε δέ πολλάκις
κεκτημένα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ιδιωτών και Κοινοτήτων, έλθούσα ούτως είς άντίθεσιν και προς τάς γενικάς άρ-

Ι ΑΛΕΞ. Α. ΜΑΡΣΕΛ0Σ !
5
•
ι
•
ι
•
!

ΧΕΙΡΟΎΡΓΟΣ
;
Δέχεται Πατριάρχου Ί ω α - •
κείμ 47, καθ' έκαστη ν 5—7 ι
μ 41.» πλήν Σαββάτου και >
Κυριακής, καθώς καί έπΙ |
συνβντευξει. Τηλ. 869.638 •
καί 722.074.
'

χάς τού Διοικητικού Δικαίου,
Ιδία τήν άρχήν τής νομιμότητος τής Διοικήσεως και τήν
άρχήν τής χρηστής διοικήσεως.
Ώ ς πρώτον βήμα διά τήν έπιδίωξιν τής άποκαταστάσεως
τής νομιμότητος καί τής προστασίας τών ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τών Κοινοτήτων
τής Νήσου Κυθήρων άπεφασίσαμεν, δπως άποταθώμεν προς
'Υμάς, έξοχώτατε κύριε Υ φ υ πουργέ, εύελπιστούντες, έν τή
άπολύτω
εμπιστοσύνη
ήμών
και προς τήν νομικήν κρίσιν
'Υμών, δτι θά καταστήσητε τό
πρώτον τούτο βήμα καί τελευταίον διά τής άποκαταστάσεως
τής νομιμότητος και τής δικαιοσύνης. Έ ν τή πεποιθήσει
ταύτη ύποβάλλομεν τήν παράκλησιν δπως:
1. Δι' έκδόσεως νέας άποφάσεως άρητε τήν ύπό τής ύπ'
άριθμ.
313864)5530)10.1.1969
θεσπιζομένην έξαίρεσιν τής Νήσου Κυθήρων, έντελλόμενοι,
ώς καί εις τάς λοιπάς Ι ο ν ί ο υ ς
Νήσους, τήν διαχείρισιν τών
έν αύτή δασικών έκτάσεων ώς
μή δημοσίων,
2. Δώσητε έντολήν είς τά
ύ φ ' 'Υμάς αρμόδια δασικά όργανα, δπως, έξακολουθούντα
τήν λίαν ώφέλιμον δάσωσιν
και άναδάσωσιν τών προς τούτο καταλλήλων χέρσων έκτάσεων, έκτελούν ταύτην κατ' έφαρμογήν τών κειμένων διατάξεων περί δασώσεως καί άναδασώσεως κοινοτικών καί ιδιωτικών κτημάτων, ώστε νά
μή θίγωνται τά έπ' αυτών ιδιοκτησιακά δικαιώματα τούτων.
Προς τούτοις θά ήτο σύμφωνον προς τάς άρχάς καλής πίστεως καί χρηστής διοικήσεως, δπως δ ι ' έγγράφου τής άρμοδίας 'Υπηρεσίας διευκρινισθή προς τήν Έπιτροπήν Έ π ι χωρίου Περιουσίας ή προς τάς
Κοινότητας τής Νήσου δτι αί
μέχρι τούδε έκτελεσθείσαι δασώσεις καί άναδασώσεις δέν έ-

γένοντο ώς διακατοχικαί πράξεις τού Δημοσίου διανοία κυρίου προς κτήσιν ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων έπι τών (άνα)δασωθεισών έκτάσεων.
Δεδομένου δτι οιαδήποτε νομοθετική ρύθμισις άντίθετος
προς τό νομικόν καθεστώς ιδιοκτησίας τών πάσης φύσεως
μή ιδιωτικών δασικών έκτάσεων καί ώς έκ τούτου θίγουσα
τά ιδιοκτησιακά
δικαιώματα
τών Κοινοτήτων τής Νήσου
καί τήν διαχειριστικήν έξόυσίαν τής Επιτροπής Διαχειρίσεως τής Έπιχωρίου Περιουσίας θ' άντέκειτο είς τάς υπέρ
τής ιδιοκτησίας καί τής τοπικής αυτοδιοικήσεως έγγυήσεις
τού Συντάγματος, θά ήτο εύκτέον, έάν ήθέλατε είσηγηθή,
προς άποφυγήν πάσης μελλοντικής άμφισβητήσεως έκ μέρους τής Διοικήσεως, τήν νομοθετικήν άναγνώρισιν τού έν
Έπτανήσω ισχύοντος νομικού
καθεστώτος ιδιοκτησίας τών
μή ιδιωτικών δασών καί είς
τήν Νήσον Κύθηρα.

'Ανωτέρω εικονίζεται ή χαριτωμένη οικογένεια τού διακεκριμένου συμπατριώτου μας κ. Εμμανουήλ Μεγαλοκονόμου, πού
διαμένει είς Γαλλίαν. Ό κ. Μεγαλοκονόμος είναι υιός τού
κ. Ευαγγέλου
Έμμ.
Μεγαλοκονόμου, μεγαλοεπιχειρηματίου
χρυσοχοίας είς Θεσσαλονίκην, ό όποιος κατάγεται άπό τό Λειβάδι. Ό κ. 'Εμμανουήλ Μεγαλοκονόμος έγεννήθη είς Θεσσαλονίκην, δπου καί έπεράτωσε τήν Νομικήν Σχολήν. Μετά ταύτα
διηύρυνε τάς σπουδάς του είς τό Παρίσι, οπόθεν έπιστρέψας
είσήλθεν εις τό Διπλωματικόν Σώμα. Διωρίσθη ύποπρόξενος
είς Κωνσταντινούπολιν, μετ' ολίγον προήχθη είς Πρόξενον
καί έτοποθετήθη είς Πόρτ - Σάϊντ καί Κάϊρον, καί έν συνεχεία προαχθείς είς Γενικόν Πρόξενον διωρίσθη είς Μασσαλίαν. 'Ακολούθως μετετέθη είς Σστρασβούργον είς τό Συμβούλιον τής Εύρώπης καί κατά τάς άρχάς τού άρξαμένου έτους
είς τον Ο . Η . Ε . Νέος μέ εύρείαν μόρφωσιν, ύπέροχον ήθος
καί σπανίας ικανότητας, άπέδειξε άπό τά πρώτα του βήματα,
Εύελπιστούντες, άξιότιμε κύ- δτι τό Διπλωματικόν Σώμα είναι δι' αύτόν ό κατάλληλος στίριε 'Υφυπουργέ, δτι θ' άντιβος. Τού εύχόμεθα κάθε περαιτέρω έπιτυχίαν.
μετωπίσετε τό δλον θέμα έν
πνεύματι δικαιοσύνης καί νομικής όξυδερκείας καί ύπό τό
πρίσμα τού άληθώς νοουμένου
δημοσίου συμφέροντος, διατελούμεν μετ' έξαιρέτου τιμής.

ΑΠΟΨΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΑΣ
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Διά τήν Κυθηραΐκήν 'Αδελφότητα Πειραιώς — 'Αθηνών
Ό Πρόεδρος
Τ Α Σ Σ Η Σ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Διά τον Κυθηραΐκόν Σύνδεσμον
'Αθηνών
Ό Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Οί Δικηγόροι
Ι ω ά ν ν η ς Στάης, Τάσσης Κουκούλης,
Νικόλαος
Φατσέας,
Έ κ μέρους τού κ. Κ. Θ. μένος άπεφασίσθη κατ' άρχήν
Σπυρίδων Στρατηγός, ΘεόδωΚαψάνη έλάβομεν καί δημοσι- είς τον ύπό τής άρμοδίας Υ ρος Λουράντος, Γεώργιος Κα- εύομεν τήν κατωτέρω έπιστο- πηρεσίας
επιλεγέντα
ορμον
σιμάτης.
λήν:
Διακοφτίου και δτι ή σχετική
5
'Αγαπητέ κύριε Κασιμάτη /
πρότασις θά ληφθή υπ όψιν
Είς τό ύιτ' άριθ. 370 φύλ- κατά τήν
σύνταξιν τού προ;
ΚΥΘΗΡΑ*!"ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ι λον τής αγαπητής «Κυθηραϊ- γράμματος μελετών τού έτους
κής Δράσεως» εΐδον διαβιβαζο- 1972.
|
Σωματείον άνεγνωρισμένον
« μένας, και πολύ δικαίως, τάς
• Γραφεία: Κάνιγγος 7 (4ος δροφος) τηλ. 638.190, 'Αθήναι ι ευχαριστίας του Κυθηραϊκού | Δυστυχώς, δέν βλέπω ουδελαου τόσον προς τον κ. Ύ- μίαν μέχρι σήμερον σχετικήν κίπουργόν τών Δημοσίων "Εργων νησιν καί πολύ φοβούμαι μήκ. Παπαδημητρίου, κατά κύριον πως ή δλη ύπόθεσις λησμονη•
ι λόγον, δσον και είς τον συμ- θή. Δέν νομίζετε, λοιπόν, δτι
I
Δυνάμει τού άρθρου 11 τού Καταστατικού τού Σωματείου [ πατριώτην κ. Ν. Φατσέαν, Δι- θά πρέπει κ Γ εσείς νά άναλάι μας, καλούμεν τά κατά τάς άρχαιρεσίας τής 28ης 'Ιανουα- ι ευθυντήν Τύπου και Δημοσίων βητε σχετικήν πρωτοβουλίαν;
| ρίου έ. έ. έκλεγέντα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου δπως • Σχέσεων του αύτου ΥπουρΕυχαριστώ διά τήν φιλοξεI προσέλθωσιν είς τά Γραφεία τού Συνδέσμου, όδός Κάνιγ- ι γείου «διά τάς ύπ' αυτού γε- νίαν.
• γος άριθ. 7, τήν Τετάρτη ν 7 Φεβρουαρίου καί ώραν 7 μ .μ. • νόμενος όρθάς κατατοπιστικάς
Είλικρινώς ύμέτερος
I είς συνεδρίαν προς καταρτισμόν τής νέας διοικήσεως είς [ εισηγήσεις, ώστε ή ΚυβερνητιΚ. θ . ΚΑΨΑΝΗΣ
• Σώμα, διά τής έκλογής Προέδρου, 'Αντιπροέδρου, Γενικού ι κή στοργή νά κατακαλύπτη όI Γραμματέως καί Ταμ ίου.
• λόκληρον τήν Νήσον».
Εύχαριστούμεν τον φίλον κ.
I
%
Είς τό Τδιον φύλλον εκφρά- Κοσμάν Θ . Καψάνην διά τήν
,
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς 1
ι
Παναγιώτης Κασιμάτης
! ζετε τήν εύχήν διά τήν όλοκλή- φιλικήν έπιστολήν του και διά
,
Σύμβουλος
* ρωσιν δύο μεγάλων άκόμη Κυ- τάς καλάς ενεργείας του, δπως
θηραϊκών θεμάτων δι' ά άγωνιά τό Νησί μας άποκτήση κάποιο
ό λαός τής νήαου καί τά όποια, άσφαλές λιμάνι. Διότι πράγμαώς δημοσιεύετε, εΐναι άψ' ένός τι ή έλλειψις λιμένος έμποδίμεν τό θέμα τής κυριότητος τών ζει καί ανακόπτει τήν πρόοδον
χέρσων έκτάσεων και άφ' έτε- τού τόπου. "Αν τούτο δέν τό
ρου ή έπέκτασις του διαδρόμου άναφέραμε καί είς τό προηγούΠρος τήν έκκλησιαστικήν έ- ρομμάτη, μέσω τής κ. Σταμα- προσγειώσεως τού άεροδρομίου μενον φύλλον, είναι διότι έχοπιτροπήν Μυλοποτάμου καί διά τίας Στάη, απέστειλε είς τον και ή άνέγερσις τών κτιριακών με γράψει τόσα πολλά καί επί
τάς άνάγκας τού ιερού ναού έφημέριον Μυλοποτάμου, αίδε- αυτού εγκαταστάσεων.
σειράν έτών, διά τό λιμενικόν
τού 'Αγίου Χαραλάμπους, άπέ- σιμώτατον 'Εμμανουήλ Ζερβόν,
'Ομολογώ δτι άνέμενον νά μας πρόβλημα, ώστε ή έπανάστειλαν προσφάτως τάς ακο- 10 δολλάρια Αύστραλίας ύπέρ Τδω προτασσόμενον ώς θέμα α- ληψίς του νά καταντά κουραλούθους δωρεάς:
τού ιερού ναού 'Αγίου Πέτρου, πολύτου προτεραιότητος, τήν στική διά τους
άναγνώστας
Γεώργιος Παναγιώτου Στρα- 10 δολλάρια ύπέρ τού ιερού κατασκευήν του ύφ' δλων τών μας. Πάντως άφού, δπως γράτηγός, ιατρός, άπέστειλε 500 ναού τής 'Αγίας Τριάδος καί άδημονούντων κατοίκων και έπι φουν τά προς τον κ. Καψάνην
τού ιερού τόσα έτη άναμενομένου λψένος, έγγραφα, ή Κυβέρνησις τό μεδρχ., εις μνήμην τού πατρός 10 δολλάρια ύπέρ
του. Κοσμάς Μηνά 'Ανδρόνι- ναού 'Αγίου Χαραλάμπους Μυ- ή έλλειψις του όποιου είναι και λετά, ένα εχομεν νά εύχηθώκος, δικηγόρος, 1.000 δρχ. είς λοποτάμου .
ό κύριος συντελεστής του πλή- μεν: νά τελειώση ή μελέτη καί
μνήμην τών γονέων του. Δηρους μαρασμού τής πατρίδος. ή λιμενοποίησις κάποιου οίουμήτριος 'Αθ. Ποτήρης 300. Ι ' Η έκκλησιαστική επιτροπή "Ολα τά υπόλοιπα (αυξησις δήποτε όρμου τών Κυθήρων,
ωάννης 'Ανδρέου Βλαχογένης εύχαριστεΐ θερμώς δλους τους αύτομάτως τού τουρισμού, κα- πρίν... τελειώσουν οί μόνιμοι
500 είς-μνήμην τού πατρός του. ευγενείς
δωρητάς,
είναι δέ τασκευή εύπρεπών μικροξενοδο- κάτοικοι.
Πόπη Βλαμάκη, είς μνήμην τού διατεθειμένη, δπως τάς άνωτέ- χειακών εγκαταστάσεων, φθησυζύγου της Γεωργίου Βλαμά- ρω εισφοράς, καθώς καί δσας νότερον άεροπορικόν είσιτήριον,
κη 300. Ρούλα Διδιάνου Δαρ- άλλας λάβει είς τό άμε σον μέλ- ένδεχομένη τοποθέτησις φέρρυ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
ζέντα, τό γένος Κοσμά Καρύ- λον, τάς διαθέση διά τήν ρι- μπώτ κλπ.), θά εξασφαλισθούν
ΕΙΣ ΑΡΕΟΥΣ
δη, 500 είς μνήμην τής μητρός ζικήν άνακαίνισιν καί άποκα- αύτομάτως μέ τον νόμον τού
της. Καί άνώνυμος έξ Αύστρα- τάστασιν τού παρεκκλησίου 'Α- σύν τώ χρόνω άναπτυχθησο μεΜερίμνη τής άρμοδίας ύπηλίας άπέστειλε 50 δολλάρια Αύ- γίου Χαραλάμπους
«Ταξιάρ- νού συναγωνισμού. Δέν έπιτρέ- ρεσίας Ικανοποιήθη έπιτακτική
στραλίας.
χαι» τού κοιμητηρίου Μυλοπο- πεται είς τήν έποχήν μας νά όνάγκη τού χωρίου Ά ρ έ ο ι διά
Τέλος, ή κ. Γιαννούλα Μαυ- τάμου.
ύπάρχουν δρομολογημένα πλοΐα τής εγκαταστάσεως κοινοχρήέκτελούντα τήν γραμμήν άπαξ στου τηλεφώνου, προς έξυπητής έβδομάδος και νά μή δύ- ρέτησιν τών κατοίκων. Ή τηνανται νά προσεγγίσουν είς τον λεφωνική συσκευή έτοποθετήθη
προοριαμόν των λόγω κακοκαι- εις τήν οίκίαν τού γνωστού
ρίας.
έργολάβου κ. Εμμανουήλ Χ.
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι ΖΩΗΣ
αριθμόν
Κατά τήν τελευταίαν προ δι- Ταμβάκη, καί έχει
ετίας μετάβασίν μου είς τήν κλήσεως 3266 Κυθήρων.
"Οθωνος 4 — Τηλ. 3231.161
πατρίδα, μετά 35ετή απ' αύτής άπουσίαν μου, διεπίστωσα
ΓΕΝΙΚΟΣ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Σ
ΔΩΡΕΑΙ
άκόμη μίαν φοράν τήν έλλειψιν
Ό κ. Μηνάς Θ. Λογοθέτης,
ταύτην και άπηύθυνα έκκλήσεις
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ
προς τον Άντιπρόεδρον τής χημικός, άφιέρωσε είς τον ΙεΤηλ. 766.376
Κυβερνήσεως κ. Παττακόν και ρόν ναόν Α γ ί ο υ 'Ηλία σετ
Α Θ Η Ν Α Ι
τον κ. Ύπουργόν τών Δημοσί- έπιχρύσων έξαπτερύγων καί
ων "Εργων. Τόσον τό Ύπουρ- Σταυρού.
— Ό κ. Ι ω ά ν ν η ς Π . Κυγεΐον Δημοσίων "Εργων διά του
ím' άριθ. Γ 32754)20.9.71 έγ- ριάκης, έδώρισε είς τον ιερόν
γράφου του δσον και ή Νομαρ- ναόν 'Αγίου 'Ηλία, εικόνα τού
χία Πειραιώς διά του άπό 9. Προφήτου Ή λ ι ο ύ μετά τών 12
11.71 ύπ' άριθ. Ζ 893 εγγρά- έκ τών θαυμάτων του, είς μνή¡
ΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
j φου της (φωτοαντίγραφα τών μην τών γονέων του Παναγιώ¡
ι όποιων έπισυνάπτω) μου άνήγ- του καί Ε λ έ ν η ς καί τού άδελ¡ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 61 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ — Τ Η Λ . 4611.695 ¡ γειλαν δτι ή κατασκευή του λι- φού του Γεωργίου Κυριάκη.
>
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Δέχεται: 6.30 — 8.30 μ.μ. και έπι συνεντβΰξει
!
ΓΕΝΙΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ

!

ΠΡΟΣΚΑΗΣΙΣ

|

ΔΩΡΕΑΙ ΦΙΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΙΝΤΕΒΑΜΕΡΙΟΑΝ

;

ΤΑΚΗΣ Ε. ΚΑΒΙΕΡΗΣ

ΑΝΘΗ —

;

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΓΕΠΡΓΑ

ΔΙΑΚΘΣΜΗΣΕΙΣ

Δ. Ζ Ε Ρ Δ Ε Σ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ

& ΥΙΟΙ

ΠΑΝΤΟΣ

ΚΛΑΔΟΥ

ΖΩΗΣ — ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ — ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜ 5 — ΤΗΑ. 720.662
ΟΙΚΙΑ: ΑΓΑΘΟ ΥΠΟ ΑΕΩΣ 55 — ΑΘΗΝΑΙ

ΠΥΡΟΣ — ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ — ΠΛΟΙΩΝ
ΚΑΙ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΡ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΣΕΛΟΥ - ΚΙΝΤΗ

|

Ύφηγήτρια Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου 'Αθηνών
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού

Γ

Σκουφά 62 — Τηλ. 620.607 — Α Θ Η Ν Α I

;

ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

ι
ι
ι
!

Βασιλίσσης Σοφίας 63 — Πειραιεύς,
ανακαινισθέν
έπί
συγχρόνων τεχνικών βάσεων έγκαινιάζει νέαν περίοδον
καλλιτεχνικής δραστηριότητος.
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 63—ΤΗΛ. 422.411 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

;

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΛΑΝΤΗ

Κολοκοτρώνη 62 — Π ε ι ρ α ι ε ύ ς

— Τηλ. 472.305

"κηΝΣΤΑΉΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛ00ΙΚ0Ν0Μ0Υ

,

ί

•
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
*ι
•
ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η ΚΑΙ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η
»
•
Έ μ μ . Μπενάκη καί Νικηταρά 6 ( Τ . Τ . 142) 5ος δροφος
ι
!
Α Θ Η Ν Α Ι — Τηλέφ. 615.928
!
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ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΠΑΥΛΑΚΗ

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

Κ Υ Θ Η Ρ Α Ι Κ Η ΔΡΑΣΙΣ»

ΣελΙς 4

ΛΑΜΠΡΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

^

* y

Ανωτέρω εικονίζεται ό Ιε- δικής λυκίθου είς Αύστραλίρός ναός τον όποιον άνήγειρεν αν, δια νά ριφθή είς τά θεμέή ' Ελληνορθόδοξος Κοινότης λια τοΰ ναού.
Γκόλμπερν δια τάς θρησκευτικός άνάγκας των χριστιανών
Έκτος τοΰ κοινοτάρχου κ.
της περιοχής της και προς τι- Ευαγγέλου Ζαντιώτη και τής
μήν των Αυστραλών στρατιω- κυρίας του, μεταξύ τών έργατών που έπεσαν εις την Ε λ - | σθέντων διά τήν άνέγερσιν τοΰ
λάδα υπέρ της ελευθερίας, κα- | ναού και τήν πρόοδον τής
τά τον β ' παγκόσμιον πόλε- Ι Έλληνορθοδόξου
Κοινότητος
μον. Ό πρωτεργάτης τού έρ- ! Γκόλμπερν, είναι καΐ ό εξαίρεγου πρόεδρος τής Κοινότητος ι τος συμπατριώτης μας κ. ΠαΓκόλμπερν κ. Ευάγγελος Ζαν- ναγιώτης Ζαντιώτης, οΐ άδελτιώτης, μαζί μέ τήν έξαίρετον | φοι Τάσου Λεβαντή, ή κ. Βούσόζυγόν του κυρίαν Νίνα, πού | λα Διακουμή, ό κ. Γεώργιος
είναι θυγάτηρ τοΰ εκλεκτού | Π. Κορωναίος και άλλοι όμοσυμπατριώτου μας κ. Σαράντου I γενείς. Είς όλους ανήκει κάΣουρή, έκ Σύδνεϋ,
άφίκοντο θε έπαινος και κάθε τιμή. Ε προ μηνών είς τήν 'Ελλάδα, ξ κτός τοΰ θρησκευτικού προοδια νά παραλάβουν τά ιερά | ρισμού του, ό περικαλλής ναός
σκεύη, βιβλία και εικόνες δια I ό όποιος τιμάται έπ' ονόματι
την λειτουργίαν τοΰ ναού. Ε - | τοΰ Αποστόλου τών Εθνών
πίσης τό ζεύγος Ζαντιώτη πα- ί Παύλου, θά ύποδηλώνη διά
ρέλαβε άπό τό συμμαχικόν νε- | παντός τήν παρουσίαν και τήν
κροταφεΐον Καλαμακίου χώμα ! θεάρεστον δράσιν τοΰ άποδήέκ τοΰ τάφου άγνωστου Αυ- | μου 'Ελληνισμού είς τό κένστραλού στρατιώτου και μετέ- | τρον τής Αυστραλιανής ήπείφερε αυτό εντός βαρυτίμου ει- ! ρου.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
"Επειτα άπό τρίμηνον παρα- τάγεται άπό τό χωρίον Φράμσνην είς τήν πατρίδα άνεχώ- τσια, ήτο δέ έπ! πολλά έτη έγρησεν είς Αύστραλίαν ό εκλε- κατεστημένος είς Βόρειον Κουκτός συμπατριώτης μας κ. Πα- ηνσλάνδην. Έκτος άπό τό Νηναγιώτης Έμμ. Άρώνης, συ- σί μας, ή εκλεκτή οικογένεια
νοδευόμενος άπό τήν κυρίαν Πετροχείλου περιηγήθη όλην
του Άντωνίαν και τάς χαρι- τήν Ελλάδα χάριν αναψυχής
τωμένας θυγατέρας του Χαρί- και διά νά μορφώση εικόνα
τής προόδου πού παρατηρείται
κλειαν και Δέσποιναν.
Κατά τήν παραμονήν του είς τά τελευταία χρόνια. "Ετσι έτήν Ελλάδα ό κ. Άρώνης μέ | δόθη ή εύκαιρία και είς τήν
τήν οίκογένειάν του περιώδευ- θυγατέρα του, πού έγεννήθη
σε πλείστα μέρη τής πατρίδος είς τήν Αύστραλίαν, νά γνωχάριν άνα-ψυχής. Μετέβη είς ρίση και νά άγαπήση τον τόΚύθηρα διά δύο εβδομάδας και πον.
ακολούθως είς Πελοπόννησον,
"Ηδη ό κ. Πετρόχειλος καΐ
'Ιωάννινα, δλην τήν "Ηπειρον ή οίκογένειά του, πού είναι
και τήν Στερεάν, καθώς και είς γεμάτη εύγένεια και καλωσύτην Θεσσαλονίκην και πολλά νη, μεταβαίνουν είς τήν πόμέρη τής Μακεδονίας καΐ Θρά- λιν Ρέβενσο (ΗΑνΕΝ5ΗΟΕ)
κης.
όπου διατηρεί λαμπράς έπιχειΕπίσης μετέβη είς πολλά ρήσεις και μεγάλην άκίνητον
Νησιά, τήν Ρόδον, τήν Κέρκυ- περιουσίαν.
— "Επειτα άπό τρίμηνον παραν, τήν Τήνον και άλλα, ώστε
τά παιδιά και ή σύζυγος του, ραμονήν είς τήν πατρίδα, άνεπου έγεννήθησαν είς τήν Αύ- χώρησεν είς Αύστραλίαν ό άστραλίαν, νά γνωρίσουν καλώς γαπητός συμπατριώτης μας κ.
Θεόδωρος Σάμιος, άπό τό χωτήν πατρίδα μας.
Με τάς περιοδείας του αύ- ρίον Άλοϊζιάνικα. Ό κ. Σάτάς, ό κ. Άρώνης έ σχημάτισε μιος είναι καλώς άποκατεστησαφή εικόνα τών έργων καΐ μένος και έχει έκλεκτήν οίκοτης προόδου τής Ελλάδος και, γένειάν είς τήν πόλιν Τουγούόπως μας έδήλωσε, έμεινε κα- μπα τής Κουηνσλάνδης. Ά φ ί τενθουσιασμένος . Επίσης τάς κετο, κυρίως, χάριν τής μηκαλυτέρας εντυπώσεις απεκό- τρός και τών άδελφών του, μέ
μισαν ή σύζυγος και αί θυγα- τήν εύκαιρίαν όμως αύτήν πετέρες του, αί όποΐαι επιστρέ- ριώδευσε καΐ πολλά μέρη τής
διαμείνας και είς
φουν είς τήν Αύστραλίαν υπε- 'Ελλάδος,
ρήφανοι διά τήν καταγωγήν Αθήνας έπι άρκετάς έ βδομάδας.
των.
— Άφού παρέμεινεν είς τήν
Έ ξ άλλου, τόσον είς Κύθη- 'Ελλάδα έπι ένα μήνα, άνεχώρα, όσον καΐ είς Πειραιά και ρησεν είς Αύστραλίαν ό αγαΑθήνας οί φίλοι και οι συμ- πητός
συμπατριώτης μας χ .
πατριώται περιέβαλον τον κ. Σπύρος Έμμ. ,Αρώνης, άπό τό
Άρώνην και τήν οίκογένειάν χωρίον Άρωνιαδικα. Ό κ.
του μέ θερμάς περιποιήσεις Άρώνης είναι οικογενειακώς
και πολλήν άγάπην, πράγμα και έπαγγελματικώς άποκατεπου βαθύτατα τους συνεκίνη- στημένος είς τήν πόλιν Σύδσε καΐ τούς ύπεχρέωσε.
νεΰ. Άφίκετο, κυρίως, χάριν
Δι' όλα αύτά ή εκλεκτή οι- τής μητρός του και διά νά έκογένεια Παναγιώτου Άρώνη πισκεφθή συγγενείς και φίλους
εκφράζει άπό τής στήλης αύ- του.
τής προς τούς συγγενείς της,
— Επίσης άνεχώρησεν είς
τους φίλους καΐ τούς συμπά- Αύστραλίαν ή κ. Ελένη Γ. Μετριώτας θερμάς ευχαριστίας γαλοκονόμου, τό γένος Μηνά
και εύχεται εις όλους κάθε εύ- ιερέως Μαρέντη. 'Η κ. Μεγατυχίαν και χαράν.
λοκονόμου μεταβαίνει είς Κου—- Ά φ ο ύ παρέμεινεν είς τήν ηνσλάνδην όπου είναι έγκατεπατρίδα επί δυο έτη, άνεχώ- στημένοι οί άδελφοί της, γνωρησεν είς Αύστραλίαν, ό αγα- στοί καΐ άγαπητοί συμπατριώπητός
συμπατριώτης μας κ. | ται μας Παναγιώτης και ΣτέΓεώργιος Αναστασίου Πετρό- φανος Μ. Μαρέντης.
χειλος μετά τής κυρίας του
Προς πάντας τούς άναχωρήΠαναγιωτίτσας και τής χαρι- σαντας άγαπητούς συμπατριώτωμένης θυγατρός του Αικατε- τας μας, εύχόμεθα καλό ταξίδι
ρίνης. Ό κ. Πετρόχειλος κα- και κάθε εύτυχία.

ΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΑ-Ι ΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΝ ΝΟΜΑΡΧΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τήν 11 ην πρωϊνήν τής 26ης | δρους κ.κ. Τάσην Κουκούλην
'Ιανουαρίου, πενταμελής άντι- ί και Κωνσταντίνον Λουράντον
προσωπεία άπό τούς προέδρους | ό Νομάρχης κ. 'Ιωάννης Βοίκαι μέλη τών Δ .Σ. τής Κυθη- (λας ηύχαρίστησε διά τάς εύραϊκής Άδελφότητος και τού | χάς τών Σωματείων μας, έτόΚυθηραϊκού Συνδέσμου, έγένε- νισε τό ενδιαφέρον τής Εθνιτο δεκτή υπό τού Αναπληρω- κής Κυβερνήσεως και τό ίδιτού Νομάρχου Πειραιώς κ. κόν του, διά τό καλόν τής Νή'Ιωάννου Βοιλα, εις έθιμοτυ- σου μας και συνέστησε τήν ταπικήν συγχαρητήριον έπίσκεψιν κτική ν έπαφήν μεταξύ τών
επί τη άναλήψει τών καθηκόν- | προεδρείων και τής Νομαρχί; ας, διά τήν πληρεστέραν ένητων του.
Απαντών είς τούς προέ- ! μέροκτιν τού κ. Νομάρχου καί
| τών 'Υπηρεσιών, διά τήν τα| χείαν και άκριβοδικαίαν έπίλυΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
| σιν τών υπαρχόντων ή άναφυομένων Κυθηραΐκών προβλημάΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
των.
ΑΙ' ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ
"Επειτα άπό τήν έπίσκεψιν
ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ¡είς τον κ. Νομάρχην, ή άντιI προσωπεία τών Σ ορμάτε ίων μας
Ενθουσιώδεις και φιλοπά- ; είς τήν όποίαν πλήν τών προτριδες Κυθήριοι, ίδιοκτήται I έδρων μετέσχον και τά Διοιεκτάσεων όμορων μέ τό άερο- Ικητικά μέλη τής Άδελφότητος
$|κ>μιον, παραχωρούν ταύτας I Παναγιώτης Σουγιάννης, 'Ιωδωρεάν είς τήν Πολιτικήν Άε- άννης Γαλάτης καί Τούλα
ροπορίαν, διά τάς άνάγκας τε- Μπουλούμπαση, επεσκέφθησαν
Διευθυντήν τής
λειοποιήσεως καΐ επεκτάσεως τον Γενικόν
τοΰ αεροδρομίου μας. Παρα- | Νομαρχίας κ. Αθανασίου, έπέκαλούμεν τήν άρμοδίαν Έπι- | δωκαν προς αύτόν τό είς αλτ ροπήν νά μάς άποστείλη τά α- ί λην στήλην δημοσιευόμενον υκριβή στοιχεία όλων τών ευ- πόμνημα, άναφορικώς με τάς
γενών δωρητών προς δημοσί- χέρσας εκτάσεις και έπεκαλέευσιν, διά νά τούς πληροφορη- σθησαν τήν συμπαράστασιν τής
τήν δικαίαν
θή ό Κυθηραϊκός λαός και νά Νομαρχίας, διά
τούς ευγνωμονή. Διότι, πρά- ρύθμισιν τού ιδιοκτησιακού
γματι, είναι άξιοι κάβε τιμής. προβλήματος τής Νήσου μας.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΠΑΜΨΗΦΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΙΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΙΟΙΚΗΣΕΟΣ
ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΤΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Τήν Κυριακήν 28 'Ιανουαρίου συνήλθον είς 'Αθήνας και
είς τήν γνωστήν αϊθουσαν τής
Κυθηραικής Λέσχης, είς τακτικήν γενικήν συνέλευσιν τά μέλη τσύ Κυθηραϊκού Συνδέσμου
'Αθηνών, μέ τά έξής θέματα
ήμερησίας διατάξεως:
1) "Εκθεσις πεπραγμένων
τοΰ Δ.Σ. 2) "Εγκρισις ισολογισμού τού έτους 1972. "Εγκρισις απολογισμού τοΰ αυτού
έτους και έκθέσεως τής Εξελεγκτικής Επιτροπής. Και διενέργεια αρχαιρεσιών προς άνάδέιξιν μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, καθ' δτι ή
θητεία αμφοτέρων έληξε τήν
31 Δεκεμβρίου 1972.
'Αρχομένων τών έργασιών

τής συνελεύσεως, ό πρόεδρος
τοΰ απερχομένου Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Λουράντος έκάλεσε
τους παρισταμένους νά έκλέξουν σύμφωνα μέ τό Καταστατικόν τού Σωματείου, πρόεδρον
τής συνελεύσεως, πρακτικογράφον καΐ μέλη τής Εφορευτικής Επιτροπής διά τάς αρχαιρεσίας.
Πρόεδρος εξελέγη διά παμψηφίας ό εκλεκτός συμπατριώτης μας κ. Δημήτριος Κόμης,
τραπεζικός, πρακτικογράφοι δέ
και έφορευτική επιτροπή οί κ.
κ. Εμμανουήλ Χ. Καλλίγερος,
και 'Ιωάννης Γερακίτης.
Ό κ. Κόμης άναλαβών τά
καθήκοντά του, άφού ηύχαρίστησε τήν συνέλευσιν διά τήν
τιμήν πού τοΰ έγένετο, έδωσε

τον λόγον είς τον πρóεδQOV
τού απερχομένου Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνον Λουράντον, όστις άνέγνωσε τήν έκθεσιν τών πεπραγμένων τής Διοικήσεως κατά τήν λήξασαν χρονικήν περίοδον. 'Ολόκληρον τό κείμενον δημοσιεύεται κατώτερο).
Μετά ταύτα άνεγνώσθησαν ό
ισολογισμός και απολογισμός
χρήσεως 1972 καθώς καί ή
έκθεσις τής Εξελεγκτικής Ε πιτροπής, πού ήτο πραγματικός
ύμνος διά τήν δράσιν και τό
έργον τού απερχομένου Διοικ.
Συμβουλίου, τοΰ όποιου ό εξαίρετος πρόεδρος και όλα τά
μέλη είναι άξιοι θερμών συγχαρητηρίων. Πάντα ταύτα ένεκρίθησαν ομοφώνως.
Πρίν ή Συνέλευσις προχωρή-

ση είς τό θέμα τών αρχαιρεσιών, ό κ. Κωνσταντίνος Λουράντος παρεκάλεσε επιμόνως
νά μή αναγράψουν τό όνομά
του είς τό ψηφοδελτιον, διότι
ένεκα τής θερινής απουσίας του
άπό τάς 'Αθήνας, πού δυνατόν
νά παρατείνεται επί πολλούς
μήνας, δυσκολεύεται νά πςοσφίρη τάς ύπηρεσίας του. Ήκολούθησαν διάφοςοι συζητήσεις
και τελικώς
διεξήχθησαν αί
άρχαιςεσίαι, κατόπιν τών όποιων διά τό νέον Διοικ. Συμβούλιον και τήν Έξελεγκτικήν Έπιτροπήν έξελέγησαν τά έξής
εκλεκτά μέλη τής παροικίας:
Ν. Γ. Φατσέας, δικηγόρος,
Έμμ. Α. Λουράντος, λογιστής,
Δημήτριος Κόμης, τραπεζικός,
Κωνστ. Λουράντος, δικηγόρος,

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΟΙ

Π. Κασιμάτης, γεν. Επιθεωρητής, Ν. Δ. Στρατηγός, επιχειρηματίας, Σπύρος Έμμαν.
Τζάννες, ιατρός, Α. Φατσέας
γυμνασιάρχης, Έμμ. Ν. Σάμιος, λογιστής, Π. Κυριάκης, ύποστράτηγος έ. ά., Έμμ. Χ.
Κολλίγεςος, ηλεκτρολόγος.
'Αναπληρωματικοί
έξελέγησαν οί κ.κ. Μανούσος Πετρό| χείλος, Θεοδόσιος ΜαυρομμάI της, πρόεδρος τής 'Ενώσεως
Γεωπονικών Συλλόγων τής Ε λ λάδος, Νικόλαος Βαρυπάτης,
Γεώργιος Β. Κασιμάτης καΐ
Χαρίλαος Σαραντόπουλος.
Διά τήν Έξελεγκτικήν Έπιτροπήν έξελέγησαν οί κ.κ. Θεοδόσιος
Μαυρομμάτης,
Παν.
Τριφύλλης και Βρετός Γ. Τριαρχης.

Τον παρελθόντα Ίούνιον έλαβε τό πτυχίον του άπό τήν Θερ'
λογικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ό έ κ λ ε κ τ ό ζ
συμπατριώτης μας αίδεσιμώτατος Γεώργιος Νοταράς, άπό τό
χωρίον Φριλιγκιάνικα. Ό νέος Θεολόγος άπεφοίτησε τού Γνμνασίου Κυθήρων κα! χειροτονηθείς είς ιερέα ύπηρέτηοε
αρκετά έτη ώς έφημέριος Λειβαδίου, όπου έξετιμάτο άπό τήν
κοινωνίαν διά τό άμεμπτον ήθος, τήν έργατικότητά του κα1
τήν πνευματικήν του δράσιν. Προ τετραετίας καί κατόπιν έπι;
τυχών έξετάσεων ένεγράφη είς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοί
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, έργαζόμενος δέ ώς εφημέριο?
ίεροΰ ναού, έπεράτωσε εύδοκίμως τάς σπουδάς του καί έλα&
τό πτυχίον του μεταξύ τών πρώτων. Έ ν συνεχεία μετέσχ^
μορφωτικής εκδρομής είς Εύρώπην, τήν όποίαν ώργάνωσεν ί
Θεολογική Σχολή διά τούς νέους πτυχιούχους της, καί έΜ>'
στρέψας διωρίσθη έφημέριος τού ιερού ναού Παμμεγίστων Τα'
ξιαρχών, Θεσσαλονίκης. Είς τήν φωτογραφίαν ό α ί δ ε σ ι μ ο λ ο '
γιώτατος Γεώργιος Νοταράς μετά τήν όρκωμοσίαν του, ά ν '
ταλλάσσει χειραψίαν μέ τον πρύτανιν τοΰ Αριστοτελείου Π«'
άποτελή όνειρον κα! έγινε πρα- νεπιστημίου. Τού έκφράζομεν έγκάρδια συγχαρητήρια καί προ'
γματικότης, τοΰ άεροδρομίου βάλλομεν τό παράδειγμά του, παράδειγμα πιστώς, έ ρ γ α τ ι κ ό ι Τ Γ
τος κα! επιμονής, προς μίμησιν.
μας άναγνωρισθέντος δι' αποφάσεως τής Υ.Π.Α. ώς Κοινοτικού άεροδρομίου Κυθήρων.
"Εχον υπ' όψιν του τό ΔιΑΣΤΕΙΡΕΥΤΟ ΚΕΦΙ ΠΣ ΤΟ ΠΡΩ-1οικητικόν Συμβούλιον τήν σοβαρότητα τήν όποίαν ενείχε
διά τήν Νήσον μας ή έλλειψις Συμβολαιογράφου, δι' έγγράφων του προς τό Ύπουργείον Δικαιοσύνης κα! έπανειλημμένων προσωπικών παραστάσεων ένώπιον τών άρμοδίων οργάνων του, ήξίωσε καί
επέτυχε τήν πλήρωσιν τής κενής θέσεως Συμβολαιογράφου
Κυθήρων διά τού διορισμού
τής κυρίας Αγγελικής ΚρασόΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
βα - Λιακάκου.
Μέ τήν προθυμοτάτην συμΣΥΔΝΕΎ· Αύστραλίας, 'Ια- κα! χαρούμενο τό νέον εχοζ
παράστασιν τοΰ έπιτίμου προ- νουάριος 1973 (τού άνταποκρι- 1973 κα! έν συνεχεία έκσψ6
έδρου τού Συνδέσμου μας ά- τού μας). Μεγάλην έπιτυχίαν τήν βασιλόπιττα τού Σωμ«'
ξιοτίμου κ. 'Ιωάννου Στάη, τό έσημείωσε καί έφέτος ό πρω- τείου.
Διοικ. Συμβούλιον προέβη είς τοχρονιάτικος χορός τής ΚυΤό χρυσοΰν νόμισμα τής ηί^
τάς δεούσας ένεργείας προς ά- θηραϊκής Άδελφότητος Αύ- τας έτυχεν είς τον δημοφιλέ'
νασύστασιν τοΰ Ειρηνοδικείου στραλίας. Εδόθη είς τήν εύ- στατον συμπατριώτην κ. ΕύαΥ'
μας κα! εύρισκόμεθα ήδη είς ρύχωρον αϊθουσαν τού Δημαρ- γελον Μουλόν, ό όποιος έδώ'
τήν εύχάριστον θέσιν νά σάς χείου τής πόλεως καί συνεκέν- ρισεν είς τήν Αδελφότητα τήν
πληροφορήσωμεν ότι τό Διά- τρωσε περί τούς έπτακοσίους έκ δέκα δολλαρίων άξίαν αύ*
ταγμα άνασυστάσεως
τούτου συμπατριώτας, έκ τών όποιων τού.
έδημοσιεύθη προ ολίγων ήμε- οί πλείστοι ήσαν έκ τής νέας
Κατά τήν διάρκειαν τής βρ«'
ρών είς τήν Εφημερίδα τής γενεάς.
δυάς έγινε κλήρωσις λαχείο^
Κυβερνήσεως.
Ό χορός ήρχισε περί τήν μέ διάφορα αντικείμενα,
κατά τό πλείστον πςίοΟ'
'Ωσαύτως τό Διοικ. Συμβού- 8ην βραδυνήν τής 1ης τοΰ έλιον δι' άλλεπαλλήλων διαβη- τους κα! έκράτησε μέ πολύ κέ- φοραί προς τήν Αδελφότης*
μάτων του παρά τώ 'Υπουργώ φι πέραν τής 2ας πρωινής. Πε- Καί κατά τον έφετεινόν πρΦ"
Εμπορικής Ναυτιλίας — Με- ρί τήν 9η ν βραδυνήν εισήλθε ν τοχρονιάτικο χορό, έπεκρά-ίΤ
ταφορών κα! Επικοινωνιών, είς τήν αϊθουσαν μέ όλην τήν σαν, κέφι, τάξις κα! άτμόσφαΐ'
επέτυχε τήν έπανάληψιν τών τσιριγώτικη φρεσκάδα του, ό ρα πατριωτική. ' Ιδιαιτέρα
κατά τό διάστημα τοΰ παρελ- μόλις προ ολίγων ώρών προσ- τσιριγώτικο χρώμα έφερε 4
θόντος θέρους
διακοπέντων γεια)θε!ς είς τό άεροδρόμιον παρουσία τού φίλου Β α γ γ έ λ η
δρομολογίων τοΰ εκτελούν τος τοΰ Σύδνεύ, γνωστότατος είς Καβιέρη μέ τό άσυναγώνισ^
τήν άκτοπλοϊκήν γραμμή ν Πε- όλους κα! λίαν άγαπητός Εύάγ- τραγούδι του.
λοποννήσου άτμοπλοίου «Ευαγ- γελος Καβιέρης κα! ή αίθουσα
Είς τό προεδρείον τής Ά '
γελίστρια».
έσείσθη άπό τά χειροκροτήματα. δελφότητχίς καί τούς όργανο)"ν
τάς τ ή / έκδηλώσεως άνήκο^
Κατόπιν ένεργειών τοΰ ΣυνΠερ! τό μεσονύκτιον ό πρό- θερμοί/έπαινοι διά τήν έ π ι ^ '
δέσμου μας, τής Κυθηραΐκής
Άδελφότητος Πειραιώς — Α - εδρος τής Άδελφότητος, κ. χίαν πού έσημειώθη.
Ε ία όλους εύχόμεθα «καί ΪΟΙ'
θηνών καί τοΰ Συλλόγου Κοι- 'Ιωάννης Πρινέας έξεφώνησε
νωφελών "Εργων Μυλοποτά- σύντομον έπίκαιρον λόγον, ηύ- χρόνου».
Ν. Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
μου παρά τώ Υπουργώ Δημο- χήθη είς όλους εύτυχισμένο
σίων "Εργων κα! μέ τήν άμέριστον συμπαράστασιν κα! βοΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
ήθειαν τοΰ έκλεκτοΰ συμπατριώτου μας άξιοτίμου κ. Νικολάου Διον. Φατσέα, τοΰ πολλά προσενεγγόντος μέχρι τούδε είς τήν ίδιαιτέραν μας πατρίδα, έπετύχαμεν τήν χορήγησιν πιστώσεως
ποσού
δργ.
600.000 διά τήν κατασκευήν όδοΰ άγούσης άπό Μυλοποτάμου
προς Σπήλαιον Ά γ . Σοφίας.
'Ομοίως μέ τήν πρόθυμον
ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΟΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ
συμπαράστασιν τοΰ έπιλέκτου
συμπατριώτου άξιοτίμου κ. ΓεΤάς παραμονάς τών Χρι- Μελιτάς κα! ή έξαίρετος ού'
ωργίου Κουρεμπανά, Γεν. Δι- στουγέννων, ό είς Σύδνεΰ γνω- ζυγός του Βαρβάρα, τούς
ευθυντού ΕΛΤΑ, προέβημεν στός κτηματομεσίτης κα! άντι- σκλάβωσαν μέ τάς περιποΐή'
είς τάς ένδεικνυομένας ένερ- πρόσωπός μας είς Αύστραλίαν σεις των, προ παντός δέ
γείας παρά τώ Ο.Τ.Ε. διά τήν κ. Νικόλαος Γ. Κασιμάτης, συ- παιδιά Γιώργος κα! ΔημήτρΉδ
έγκατάστασιν τηλεπ. Κέντςου νοδευόμενος κα! άπό τούς μι- εύρήκαν δλην τήν εύκαιρίαν ν<*
είς τό άεροδρόμιόν μας καί εί- κρούς υιούς του Γεώργιον κα! χαρούν τήν θάλασσα πού τόθ°
μεθα βέβαιοι ότι ή έγκατάστα- Δημήτριον, έ|έδραμε είς Μπρί- τήν άγαποΰν.
σις τούτου θέλει πραγματοποι- σμπαν διά νά έπισκεφθή συγ"Ηδη ό κ. Κασιμάτης, β«'
ηθή συντόμως.
γενείς κα! φίλους καί χάριν θύτατα συγκεκινημένος άπό τάί
Πιστεύομεν έπίσης ότι λίαν περιηγήσεως. Ά π ό τό Σύδνεύ, εκδηλώσεις τιμής κα! άγάπηδ
συντόμως θά έπιτύχωμεν τήν έπιβαίνων τοΰ πολυτελούς αύ- πού έγένοντο προς αύτόν κο1
μετατροπήν τού άεςοδρομίου τοκινήτου του ήκολούθησε τήν τά παιδιά του άπό συγγενείζ»
μας άπό Κοινοτικού είς Κρα- λεωφόρον Νέας 'Αγγλίας κα! φίλους καί συμπατριώτας, κ«1
τικόν τοιούτον κατόπιν τοΰ τό- διήλθεν άπό τάς πόλεις "Αν- μ ή δυνάμενος νά γράψη ίδια I'
σον θερμού ένδιαφέροντος όπερ ταμστεον, Νιούκαστλ, Ταίμωθ, τέρως είς ένα έκαστον, έ κ φ ρ ά *
επέδειξαν κα! έπιδεικνύουν αί "Αρμινταλ, Τέντεφιλ, Γώρικ ζει άπό τής στήλης αύτής εί5
άρμόδιαι Ύπηρεσίαι τής Πο- κα! "Ιψουΐτς, είς τάς όποιας όλους τάς θερμάς καί έγκαρ*
λιτικής Αεροπορίας κα! προ διαμένει πλήθος έκλεκτών Κυ- ' δίους εύχαριστίας του.
παντός ό έκλεκτός συμπατριώ- θηρίων, πολλοί τών όποιων είΕπίσης, εύχεται είς όλουδ
της μας άξιότιμος κ. Σπύρος ναι φίλοι, συγγενείς καί πε- ύγείαν, ευημερία ν καί π ρ ό ο δ ο ν
λάται
τού
κ.
Κασιμάτη,
κα!
οιΒλαμάκης, τού όποιου ή προς
κα! νά διέλθουν τό νέον έτοζ
τό Νησί μας άγάπη είναι είς τινες επεφύλαξαν είς αύτόν 1973 μέ κάθε εύτυχίαν κα! χ«'
κα! τά παιδιά του έγκάρδιον ύ- ράν.
πάντας γνωστή.
Σκόπιμον έπ! τούτοις θεω- ποδοχήν.
ρούμεν νά γνωρίσοομεν προς
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ
Είς Μπρίσμπαν παρέμεινεν
τήν Γεν. Συνέλευσιν ότι καθ' έπ! τετραήμερον, έπεσκέφθη
όλον τό διάστημα τοΰ έτους τό πολλούς φίλους κα! συγγενείς
ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Διοικ. Συμβούλιον παρηκολού- κα! περιηγήθη τά ά|ιοθέατα
θησε κα! πλείστα όσα άλλα θέ- τής πόλεως κα! τάς θαυμασίας
ΔΙΚΤΥΟ Ν ΤΟΥ OTE
ματα παγκυθηραΐκοΰ ένδιαφέ- τουριστικάς περιοχάς είς Ρέντροντος κα! προέβη είς διαβή- κληφ, Σαγκέΐτ, Σέρφις ΠαρανΚΑΙ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
ματα κα! ένεργείας ένώπιον τάϊς κα! άλλας.
τών άρμοδίων Αρχών προς έΜΕ ΑΡΙΟΜΟ 0733
Τήν πρωΐαν τών Χριστουπίλυσιν αύτών.
γέννων έκκλησιάσθη είς τον
Κατ' άνακοίνωσιν τοΰ OTE'
Περαίνοντες τήν παρούσαν ιερόν ναόν τοΰ 'Αγίου Γεωρ- έντός τού τρέχοντος έτους 1973
έκθεσίν μας, μίαν κα! μόνην γίου κα! έπέρασε τήν ήμέραν τό τηλεφωνικόν δίκτυον ίήδ
εύχήν
διατυπώνομεν: Τό έκ του μέ τήν πολυμελή συγγενι- Νήσου μας θά ένταχθή είς Χ°
τών σημερινών άρχαιρεσιών ά- κήν του οίκογένειάν Εύαγγε- αύτόματον ύπεραστικόν τηλ£"
ναδειχθησόμενον
νέον Διοικ. λίας Σπύρου Μεγαλοκονόμου ή φωνικόν δίκτυον τής χώρ<*5
Συμβούλιον, νά δυνηθή νά έπι- Καρασπύρου, πού είναι έκ τών καί θά έχη άριθμόν κλήσεωζ
τελέση καλύτερον κα! άποτελε- καλυτέρων οικογενειών τής 0733.
σματικώτερον τήν άποστολήν παροικίας μας.
Έάν, παραδείγματος χάριν»
του κα! νά τύχη τής θερμής
Είς Σύδνεΰ επέστρεψε ν ό κ. θελήση κανείς άπό τάς Άθή"
καί άμερίστου συμπαραστάσε- Κασιμάτης μέ τούς υίούς του νας νά κρατήση δωμάτιο είς
ως κα! ύποστηρίξεως είς τό διά τής Λεωφόρου Ειρηνικού. ξενοδοχείον τοΰ Πιέρου είς
έργον του έκ μέρους όλων τών Καθ' όδόν έπεσκέφθη φίλους Λειβάδι, άντί νά κάνη τηλεέν Αθήναις κα! Πειραιεί συμ- κα! συμπατριώτας είς τάς πό- φωνική πρόσκλησι κα! νά ά*
πατριωτών μας.
λεις
Μπάλινα,
Γκράφτον, ναμένη τήν ώρισμένην ωραν, βο
Κατόπιν τής έν συνόψει έκ- Κόφφς - Χάρμπορ, Κέμψι κα! μπορή νά τηλεφωνή κατ' ευθέσεως τών πεπραγμένων μας Ταρρή, οί όποιοι κα! ύπεδέ- θείαν, προτάσσων είς τό
κατά τό διαρρεύσαν έτος 1972, χθησαν πατέρα κα! υίούς μέ λεφωνον τού Πιέρου, πού εί"
παρακαλούμεν τήν Γεν. Συνέ- θερμάς έκδηλώσεις έκτιμήσεως ναι 2297, τον άριθμόν τού κέν-1,
λευσιν όπως έγκρίνη τήν πα- κα! άγάπης. Είς Κόφφς - Χάρ- τρου Κυθήρων, πού θά είν«
ρούσαν λογοδοσίαν κα! τον υπ' μπορ κα! τήν περιοχήν της, ό- 0733. Θά παίρνη δηλαδή ύ εν-ν
τον
άριθμό
όψιν ύμών τεθέντα
ίσολογι- που παρέμειναν έπ! τρείς ήμέ- διαφερόμενος
άκούη *ήν
σμόν κα! άπαλλάξη τό Διοικ. ρας, όλοι οί συμπατριώται καί 07332297 κα! θά
Συμβούλιον άπό πάσης εύθύ- ιδιαιτέρως ό παιδικός φίλος φωνήν τοΰ Γιάννη, τήν τόσ®ν
τού κ. Κασιμάτη 'Ανάργυρος συμπαθητική ν.
νης.

Έπελύδησαν πολλά ζητήματα
παγι<υδηραϊκοϋ ένδιαφέροντος
Ή "Εκθεσις πεπραγμένων τοΰ
Διοικητικού Συμβουλίου κατά
τήν διάρκειαν τοΰ έτους 1972
έχει ώς έξής:
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τού Κυθηραϊκού
Συνδέσμου
Αθηνών λήγοντος τού έτους
1972 καθ' δ εκλήθη είς τήν
διαχείρισιν τών τοΰ Σωματείου
μας ,θεωρεί ύποχρέωσίν του όπως προβή είς σύντομον άπολογισμόν τών κατά τό έτος
τούτο ένεργειών του και τής
καθόλου δράσεώς του προς ένημέρωσιν ύμών καί απάντων
τών συμπατριωτών μας.
Απερχόμενοι τής Διοικήσεως τού Συνδέσμου μας δέν έχομεν ένδεχομένως νά σάς παρουσιάσαιμεν πλουσίαν και έντυπωσιακήν δράσιν είς έκδηλώσεις, δυνάμεθα όμως νά σάς
διαβεβαιώσωμεν ότι έπράξαμεν, κατά τό διάστημα τού έτους, πάν τό δυνατόν διά τήν
προώθησιν και τήν έπίλυσιν
πολλών καί σοβαρών Κυθηραΐκών ζητημάτων ένδιαφερόντων
τήν έν 'Αθήναις και Πειραιεΐ
Κυθηραΐκήν παροικίαν και τούς
έν τή Νήσω συμπολίτας μας.
Ουτω κατά τό ύπό κρίσιν έτος, τό έργον και ή δραστηριότης τού Διοικητικού Συμβουλίου συνοψίζονται ώς έξής:
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
1) Τήν 23ην 'Ιανουαρίου
ώργάνωσε τό Δ. Σ. ώραίαν έορταστικήν έκδήλωσιν είς τό
κέντρον «Καλύβα» διά τήν, κατά τά καθιερωμένα, κοπήν τής
βασιλόπιττας τοΰ Σωματείου
μας.
2) Τήν 4ην Μαρτίου ώργάνωσε τήν έτησίαν έπίσημον χοροεσπερίδα τού Συνδέσμου μας
είς τό πολυτελές ξενοδοχείον
«Κιγκ Τζώρτζ», ή όποία κατά
γενικήν δμολογίαν έσημειωσεν
άπόλυτον έπιτυχίαν.
3) Έδεξιώθη καί παρέθεσε
δείπνον, άπό κοινού μετά τής
Κυθηραΐκής Άδελφότητος Πειραιώς — Αθηνών, είς πολυτελές κέντρον τοΰ Τουρκολίμανου έν Πειραιεί, προς τιμήν
τοΰ εκλεκτού συμπατριώτου
μας άξιοτίμου κ. 'Αλέκου Φριλίγκου, προξένου τής 'Ελλάδος
έν Βρισβάνη Αύστραλίας καί
άλλων εκλεκτών καί σημαινόντων συμπατριωτών μας έξ Αύστραλίας.
4) Συμμετέσχε μετά τών λοιπών έν Αθήναις 'Επτανησιακών Σωματείων είς τον έτήσιον πανηγυρικόν έορτασμόν
τής επετείου τής 'Ενώσεως τής
Επτανήσου μετά τής μητρός
Ελλάδος.
5) Τήν 24ην
Σεπτεμβρίου
έώρτασεν, ώς καθ' έκαστον έτος, είς τον Μητροπολιτικόν
Ναόν Αθηνών τήν έορτήν τής
προστάτιδος τής Νήσου μας
Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΕΙΣ ΚαΐΝΩΦΕΛΕΙΣ
ΣΚΟΠΟΥΣ
Παρά τήν πενιχρότητα τών
οικονομικών μέσων άτινα ό
Σύνδεσμος διαθέτει, έπιθυμοΰμεν νά σάς διαβεβαιώσωμεν,
ότι τό Διοικητικόν Συμβούλιον κατέβαλε πάσαν
δυνατήν
προσπάθειαν, όπως
έπιτύχη
κατά τό δυνατόν τήν πραγμάτωσιν τών ύπό τοΰ Καταστατικού τοΰ Σωματείου μας τασσομένων σκοπών και ιδίως τής
ηθικής καί ύλικής άλληλοβοηθείας τών μελών αύτοΰ, τής
παροχής οικονομικής ενισχύσεως είς άναξιοπαθοΰντας συμπατριώτας και τής δι' όλων
τών μέσων ένισχύσεως τών έν
τή Νήσω έκτελουμένων έργων
κοινής ωφελείας. Ούτω διετέθησαν έκ τοΰ Ταμείου τού Συνδέσμου τά έξής ποσά:
1) Δι' οικονομική ν ένίσχυσιν άναξιοπαθούντων συμπολιτών μας δρχ. 9.450. 2) Είς
Κυθηραΐκήν Λέσχην Αθηνών
ώς μηνιαία έπιχορήγησις δρχ.
12.Θ0Θ. 3) Είς Κυθηραΐκόν Τύπον, όστις καί ύπήρξε πάντοτε ένθερμος συμπαραστάτης τοΰ
Συνδέσμου μας καί κατά γενικήν όμολσγίαν πολυτιμότατος
παράγων προβολής τών Κυθηραΐκών θεμάτων καί προασπίσεως τών Κυθηραΐκών συμφερόντων, διά συνδρομάς και δημοσιεύσεις δρχ. 4.100. 4) Δι'
ένίσχυσιν τών έργων άεροδρομίου Κυθήρων δρχ. 10.000. 5)
Διά τήν άξιοποίησιν τοΰ Σπηλαίου 'Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου δρχ. 5.000. 6) Διά δαπάνας έορτών καί εκδηλώσεων τοΰ Συνδέσμου δρχ. 65.725
και 7) Διά τιμητικάς έκδηλώσεις προς μέλη τοΰ Συνδέσμου

καί έκλεκτούς και σημαίνοντας
συμπολίτας δρχ. 3.200.
Π Α Ρ ΑΚΟΛ Ο ΥΘ Η ΣIΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΥΘΗΡΑ ΓΚΩΝ
ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
παρηκολούθησε μετά ζωηροτάτου ενδιαφέροντος άπαντα τά
ζωτικής σημασίας Κυθηραϊκά
ζητήματα τά ένδιαφέροντα άμέσως τήν έν Αθήναις καί
Πειραιεί Κυθηραΐκήν παροικίαν και ιδιαιτέρως τήν Νήσον
καί τούς έν αύτή συμπολίτας
και προέβη είς πλείστα διαβήματα καί παραστάσεις ένώπιον
τών αρμοδίων Αρχών διά τήν
προώθησιν καί
τήν έπίλυσιν
αύτών.
Είδικώτερον, μέλη τού Διοικητικού μας Συμβουλίου, μετά
τού Προέδρου τής Κυθηραΐκής
Άδελφότητος Πειραιώς — Α θηνών, έπισκεφθέντα τον Ύφυπουργόν Περιφερειακόν Διοικητήν Αττικής καί Νήσων
Έξοχώτατον κ. Κωνσταντίνον
Παπαδόπουλον καί τον Νομάρχην Πειραιώς άξιότιμον κ. 'Iωάννην Πωλιουδάκην, άνέπτυξαν προς αυτούς τούς λόγους
διά τούς όποιους ή Νήσος μας
δέν θά έπρεπε νά ύπαχθή διοι-

κητικώς είς τον Νομόν Λακωνίας, άλλά νά παραμείνη, ώς
μέχρι τούδε, Επαρχία τοΰ Νομού Πειραιώς. 'Υπέβαλον δέ
προς τον σκοπόν τούτον έμπεριστατίομένα ύπομνήματα προς
άμφοτέρους τούς άνωτέρω Κυβερνητικούς έκπροσώπους ώς
καί προς πάσαν έτέραν άρμοδίαν Αρχήν. "Ετι δέ πλέον
προέβησαν είς δημοσιεύσεις
διά τών ήμερησίίον άθηναΐκών
έφημερίδων σχετικών επιστολών καί διαμαρτυριών, εύχάριστον αποτέλεσμα τών όποιων ύπήρξεν ή παραμονή μας
διοικητικώς καί δικαστικώς
είς τον Νομόν Πειραιώς.
Θεωρούμεν ύποχρέωσίν μας
νά τονίσωμεν ιδιαιτέρως τήν
θερμήν συμπαράστασιν ής έτυχε τό Διοικητικόν Συμβούλιον
είς τάς άνωτέρω ένεργείας του
έκ μέρους τών έπιλέκτων συμπατριωτών μας Σεβασμιωτάτου
Μητροπολίτου Θήρας κ.κ. Γαβριήλ Καλοκαιρινού καί τού άξιοτίμου κ. Παναγιώτου Ράϊκου, μέλους τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τοΰ
Συνδέσμου μας
καί τήν σημαντικήν συμβολήν
άμφοτέρων διά τήν έπίτευξιν
τοΰ ώς είρηται εύτυχοΰς άποτελέσματος.
'Ωσαύτως, τό Διοικητικόν

Συμβούλιον υίοθέτησεν άπό
τής πρώτης στιγμής τήν ίδέαν
κατασκευής άεροδιαδρόμου έν
τή Νήσω και προς τον σκοπόν
τούτον, έκτος τής παρ' αυτού
καί έκ τού Ταμείου του χορηγηθείσης ένισχύσεως έκ δραχμών
10.000, συνεκέντρωσε
καί άπέστειλε προς τήν έν Κυθήροις Έπιτροπήν κατασκευής
τού άεροδιαδρόμου ποσόν δρχ.
92.400 προερχομένων έκ προσφορών εύγενών καί φιλοπροόδων συμπατριωτών μας
τών
Αθηνών καί τού Πειραιώς.
Άλλά και μετά τήν κατά τον
παρελθόντα Ίανουάριον έπελθούσαν διακοπήν τών προς τήν
Νήσον αεροπορικών πτήσεων,
έν συνεννοήσει πάντοτε μετά
τών έν Κυθήροις άρμοδίων και
τοΰ Προεδρείου τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος Πειραιώς Αθηνών, προέβη είς τάς ένδεικνυομένας ένεργείας παρά
Ι τή 'Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διά τήν επανάληψιν
τών πτήσεων καί τήν κανονικήν λειτουονίαν τού αεροδρομίου μας καί ήδη εύρίσκεται
είς τήν έξαιρετικώς
εύχάριστον θέσιν νά πληροφορήση ύμάς ότι ή άεροπορική μας συγκοινωνία έπαυσε
πλέον άπό
τοΰ παρελθόντος 'Ιουλίου νά

ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΣ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

Οί Κυθήριοι ευγνωμονούν
τήν Έθνικήν Κυβέρνησιν
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΟΥ

Φίλε κ. Κασιμάτη,
Μέ μεγάλη μου χαρά ¿διάβασα είς τάς στήλας τής εγκρίτου έφημερίδος μας «Κυθηραΐκή Δράσις» όσα ύπό τον τίτλον «Πιστώσεις 24.350.000
δραχμών δι' έργα οδοποιίας είς
Κύθηρα» γράφετε είς τό φύλλον μηνός 'Ιανουαρίου. Καί
μαζί μέ όλους τούς καλούς Κυθηρίους, ευχαριστώ θερμότατα
τήν Έθνικήν μας Κυβέρνησιν,
τον άξιότιμον Ύπουργόν τών
Δημοσίων "Εργων καί όλους
τούς αρμοδίους ύπηρεσιακούς
παράγοντας. 'Ιδιαιτέρως χαίρω
διότι είς τό σεβαστόν αύτό ποσόν πού διαθέτει ή 'Εθνική
Κυβέρνησις, περιλαμβάνεται έπ! τέλους και ή άσφαλτόστρωσις τού δρόμου άπό Μυλοπόταμον είς Άρέους και Δόκανα, πού είναι δρόμος ζωτικής
σημασίας διά τό Νησί μας.
Τό πρώτο μέρος τοΰ ύπό άνακαίνισιν δρόμου, πού συνδέει τά χωρία Μυλοπόταμον
καί Άρέους κατεσκευάσθη προ
50 έτών μέ έράνους Κυθηρίίον
τής Αμερικής μέ τήν πρωτοβουλίαν και τάς φροντίδας τοΰ
άειμνήστου Ανδρέα Κ. Ταμβάκη. "Επειτα άπό 15 χρόνια
κατεσκευάσθη καί τό δεύτερον
τμήμα, τό όποιον συνδέει τά
χωρία Μυλοπόταμον καί Ά ρέοι μέ τό χωρίον Δόκανα καί
μέ τήν κεντρικήν όδόν Χώρας
— Ποταμού.
Τό δεύτερον αύτό μέρος έγινε καί πάλιν δι' έράνων μεταξύ τών συμπατριωτών μας,
μέ τήν πρωτοβουλίαν καί τάς
φροντίδας τού άειμνήστου Γεωργίου Κοντού, προέδρου τότε, τής Κοινότητος Μυλοποτάμου. "Ομως είς τά 35 χρόνια
πού πέρασαν άπό τής κατασκευής του, ελάχιστες έπιχωματώσεις έγένοντο και ό δρόμος είχε καταντήσει
άδιάβατος. 'Επανειλημμένες άναφορές
τής Κοινότητος πού έζήτει βοήθειαν διά τήν συντήρησιν τοΰ
δρόμου, άπό τάς προηγουμένας
Κυβερνήσεις έμεναν αναπάντητες. Σήμερον, πού ή 'Εθνική
μας Κυβέρνησις πραγματοποιεί
χωρίς νά ύπόσχεται, έχομεν
πλέον τήν πεποίθησιν ότι ήλθεν ή ώρα νά πραγματοποιηθή
και ό ιδικός μας πόθος, καθώς
και όλων τών συμπατριωτών
μας και νά άνακαινισθή ό ζωτικώτατος αυτός δρόμος, πού
έξυπηρετεΐ όλους τούς Κυθηρίους. Εύγνωμονούμεν τήν Έθνικήν Κυβέρνησιν.
Έκτος όμως άπό τά μεγάλα
ποσά πού δίδονται δι' έργα όδοποιΐας, έδιαβάσαμε καί μικροποσά πού δίδονται διά τήν
τσιμεντόστρωσιν
έσωτερικών
δρόματν είς διάφορα χωριά.
Κα! αύτά τά είδαμε μέ μεγάλη

χαρά και εύχαριστοΰμεν όλους
τούς αρμοδίους πού συνετέλεσαν είς τήν χορήγησιν.
'Εδώ έπιθυμώ νά ύπομνήσω
ότι καί ήμείς παρεκαλέσαμεν
θερμώς διά μικράν οίκονομικήν
συνδρομή ν προς όλοκλήρωσιν
τής τσιμεντοστρώσεως τοΰ έσωτερικού δικτύου τού χωριού
μας, καί ότι πάντοτε τήν άναμένομεν. Μέ τήν προσωπική ν
έργασίαν τών κατοίκων, μέ τάς
αύθορμήτους προσφοράς πολλών καλών πατριωτών μας καί
μέ τήν άνεκτίμητον βοήθειαν
είς τσιμέντο καί άμμοβότσαλο,
πού μάς έδώρισε ή Νομαρχία
Πειραιώς, έπετύχαμε τήν άναδημιουργίαν τού χωρίου μας.
"Ενας δρόμος ύπολείπεται άκόμη νά τσιμεντοστρωθή καί
δι' αύτόν έπεκαλέσθημεν τήν
Κρατικήν βοήθειαν. Δέν θέλω
νά παραδεχθώ ότι μάς ήγνόησαν.
Τέλος, ήλπιζα, ότι όλοι οί
απόδημοι συγχωριανοί μας θά

έσπευδαν νά συμπαρασταθούν
καί νά βοηθήσουν κατά τάς δυνάμεις των, είς τά κοινωφελή
έργα τοΰ Νησιού μας. Δυστυχώς, δέν ένεφανίσθησαν όλοι.
"Ας έλπίσωμεν, ότι, έστω καί
κάπως άργά, θά έκτελέσουν όλοι τό καθήκον των. Πιστεύω
ότι όλοι έχομεν καθήκον νά μιμούμεθα τούς μικρούς και μεγάλους εύεργέτας τού Νησιού
καί τής κοινωνίας μας, καί όχι έκείνους πού ένώ ήσαν, τυχόν, παντοδύναμοι, έφυγαν διά
παντός άπό τον κόσμον αύτόν
χωρίς ούδέν τό καλόν νά πράξουν προς τήν ίδιαιτέραν καί
άγαπημένην μας πατρίδα Κύθηρα, τό οποίον νά ένθυμίζη
τό πέρασμά των άπό τον πρόσκαιρον κόσμον, ώστε οί έναπομένοντες και οί έρχόμενοι νά
τούς εύγνωμονοΰν.
Εύχαριστών διά τήν φιλοξενίαν, διατελώ όλως ύμέτερος
Γ. Α. ΚΟΝΟΜΟΣ

Ενας απόστολος του Νησιού μας
περιοδεύει εις τήν Αύστραλίαν
Ή Κυθηραϊκή παροικία τοΰ
Πειραιώς έστερήθη κατ' αύτάς
ένα έκλεκτό μέλος της, τού όποιου ή άπουσία έγινε ιδιαιτέρως αισθητή κατά τάς έορταστικάς ήμέρας τής πρωτοχρονιάς. Πρόκειται γιά τον δημοφιλέστατο Βαγγέλη Καβιέρη, πού
άνεχώρησε είς Αύστραλίαν διά νά έπισκεφθή άδελφούς, συγγενείς καί άναριθμήτους φίλους του, πού διαμένουν εκεί. Ό Βαγγέλης εύχαρις, εύγενικός, κοινωνικός,
πρόθυμος, θερμός λάτρης τοΰ
Νησιού μας καί προικισμένος
μέ καλλιτεχνικό τάλαντο, σε
κάθε έκδήλωσι τής παροικίας,
ήτο όχι άπλώς παρών, άλλά
πρωταγωνιστής.
Τώρα πού μάς λείπει τό αίσθανόμεθα περισσότερο. Ά ν τ ί
νά τον χειροκροτούμε στον
«Πειραϊκό» κα! στήν «Καλύβα», τον ύπεδέχθησαν μέ χαρά
στο αεροδρόμιο τού Σύδνεϋ τήν
πρωΐαν τής Πρωτοχρονιάς κα!
τον άπεθέωσαν στο χειροκρότημα τό ίδιο βράδυ στήν χορευτική αίθουσα τού Δημαρχείου, πού έδινε χορό ή Κυθηραϊκή Αδελφότης Αύστραλίας.
Δέν παραπονούμεθα. Στήν
τρυφερή καρδιά τοΰ Βαγγέλη
έχουν ίσα δικαιώματα καί οί
πατριώτες τής
Αύστραλίας,
πού όσοι τον γνωρίζουν είναι
φίλοι του. Θά μείνη ένα έξάμηνο κα! θά έπισκεφθή πολλές πόλεις καί χωριά. Θά τούς

είπή γιά τήν 'Ελλάδα καί γιά
τό Νησί μας. Θά τούς ξαναζωντανέψη παλαιές νοσταλγίες.
Ή φωνή του θά άκουσθή στις

Ευάγγελος Π. Καβιέρης
εκκλησίες κα! τό βιολί του θά
άντηχήση στά Αύστραλέζικα
«πάρτυ». Θά συγκινηθούν καί
θά τον συγκινήσουν. Θά διασκεδάση καί θά διασκεδάσουν
στις πατριωτικές συναναστροφές καί εκδηλώσεις.
Τού εύχόμεθα καλή δύναμι,
καλή διαμονή, όμαλή περιοδεία
κα! καλή έπιστροφή γιά νά έπανεύρη ή έδώ παροικία μας
τον άνθρωπο της.

Νέοι 15 - 75 έτών
έδωσαν τό παρών
είς χοροεσπερίδα

Θερμότατη ήτο ή υποδοχή
τοϋ κ. Νικολάου Καοιμάτη

r

