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"Αρδρα τοΰ καθηγητού
κ. Παναγιώτη Στρατηγού

ΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΙ
Σ Π Ο Υ Α Α Ι ΕΙΣ Η . Π . Α .
Χρήσιμοι πληροφορίαι
Τά τελευταία χρόνια πολλοί
νέοι Κυθήριοι, απόφοιτοι των
ανωτάτων Σχολών, είτε κατόπιν υποτροφίας, είτε μέ ιδικά
των μέσα διευρύνουν τάς σπουδάς των είς τό έξωτερικόν, έπιδιώκοντες νά έπιτύχουν άνωτέραν επιστημονική ν κατάρτισιν. Οί περισσότεροι έξ αυτών μεταβαίνουν είς τάς Ή νωμένας Πολιτείας, διότι ή
χώρα αύτη παρέχει τάς περισσοτέρας εύκαιρίας και δυνατότητας είς νέους ανθρώπους διά
νά προοδεύσουν.
Έ ξ άλλου περισσότεροι άπό
20 Κυθήριοι ή Κυθηραϊκής καταγωγής νέοι έπιστήμονες διαφόρων κλάδων έξέρχονται κάθε χρόνο άπό τά έΜ,ηνικά Πανεπιστήμια και λοιπάς άνωτάτας Σχολάς. Πολλοί έξ αύτών
ζητούν πληροφορίας άναφορικώς μέ τον μηχανισμόν και τό
σύστημα μεταπτυχιακών σπουδών είς Άμερικην, διότι έπιθυμούν νά μεταβούν εκεί διά
νά τελειοποιηθούν είς τήν έπιστήμην των. Οί νέοι αύτοί είναι άξιοι κάθε τιμής και κάθε
συμπαραστάσεως. Και ακριβώς
διά νά τους φανούμε χρήσιμοι,
παρακαλέσαμε ν τον διακεκριμένον συμπατριώτην και στενόν
μας φίλον κ. Παναγιώτην Δ.
Στρατηγόν, καθηγητήν τών μαθηματικών είς τό ΙΙανεπιστήΗΐον τού Μπρούκλιν Νέας 'Υόρκης νά μάς ένημερώση επί
τού ανωτέρω θέματος.

Πιστεύω ότι ή πείρα τήν όποίαν έχω αποκτήσει άπό τήν
παρακολούθησιν άμερικανικών
Πανεπιστημίων θά είναι χρήσιμος είς τους μέλλοντας έξ
αύτών νά σπουδάσουν είς τάς
Η.ΠΑ.
Βεβαίως, δέν είναι δυνατόν
νά εξαντλήσω τό Θέμα μέ ένα
δημοσίευμα.
Σήμερα θά παραθέσω μερικούς ορισμούς και θά περιγράψω, γενικώς, τά άφορώντα τό
πρώτον άνώτερον πανεπιστημιακόν δίπλωμα.
Τό ήμισυ τού ακαδημαϊκού
έτους ονομάζεται SEMESTER.
' Η μονάς ακαδημαϊκής έργασίας προς άπόκτησιν διπλώματος ονομάζεται CREDIT ή
POINT ή SEMESTER HOUR
και βασίζεται έπί τού αριθμού
τών ώρών εργασίας, αί όποίαι
προγραμματίζονται καθ' έκάστην έβδομάδα καά τήν διάρκειαν τού SEMESTER. Συνήθως, εν CREDIT σημαίνει ή
μίαν ώραν παρακολουθήσεως
μαθήματος (ό αριθμός τών
CREDITS κατά μάθημα έξαρτάται άπό τό μάθημα και άπό
τό Πανεπιστήμιον. Π. χ. είς τό
Πανεπιστήμιον Κολούμπια, ώρισμένα μαθήματα προσφέρονται διά 3 CREDITS και άλλα
διά 41/2 CREDITS, και είς τό
Πολυτεχνείον τού Μπρούκλιν
δλα τά μαθήματα προσφέρονται
διά 2 CREDITS), ή δύο ώρας μεταπτυχιακού έργ αστήΚατωτέρω δημοσιεύομεν τό ρ ίου, ή τρεις ώρας έρεύνης άπρώτον σχετικόν πληροφορια- ποσκοπούσης είς τήν συγγρακών άρθρον τού διακεκριμένου φήν διατριβής.
Καθηγητού, ό όποιος τιμά τό
Τά αμερικανικά Πανεπιστήέλληνικόν όνομα, και τον όποι- μια, έκεΐνα τά όποια έχουν
ον θερμότατα εύχαριστούμεν πλήρες πρόγραμμα μεταπτυχιαδιά τήν πολύτιμον συνεργασίαν κών σπουδών, χορηγούν τρία
του. Τό άρθρον τού καθηγη- διπλώματα. Τό πρώτον δίπλωτού κ. Παναγιώτου Δ. Στρα- μα ονομάζεται BACHELOR'S
τηγού έχει ώς εξής:
DEGREE. Τό δίπλωμα τό ό«Κατά τήν πρόσφατον έπί- ποιον χορηγεί ή Φυσικομαθησκεψίν μου είς τήν 'Ελλάδα ματική Σχολή τού Πανεπιστηάναγνωρίζεται
είχον τήν εύκάιρίαν νά συναν- μίου Αθηνών
τήσω πολλούς
φοιτητάς τής ώς BACHELOR'S DEGREE.
Φυσικομαθηματικής Σχολής τού
Τό δεύτερον δίπλωμα όνομάΠανεπιστημίου 'Αθηνών και ζεται MASTER'S DEGREE,
τού Πολυτεχνείου. Μερικοί έξ και τό τρίτον δίπλωμα DOαύτών σκοπεύουν νά συνεχί- CTOR'S DEGREE.
σουν τάς σπουδάς των είς τό
Γενικώς, έκαστος υποψήφιος
εξωτερικόν.
διά τό MASTER'S DEGREE
υποχρεούται δπως συμπληρώση
τουλάχιστον
30
CREDITS
ΠΡΟΣΦΟΡΑ!
προκεχωρημένων σπουδών και
έρεύνης, είς τό πρόγραμμα τό
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗΝ όποιον
προσφέρεται άπό τό άντίστοιχον άκαδημαϊκόν τμήμα.

ΣΠΥΡΟΥ EMM. ΣΤΑΘΗ

Μερικά τμήματα άπαιτούν
τήν συγγραφήν διατριβής ή άλλου είδους έπιστημονικήν έργασίαν, οπότε ό αριθμός τών
30 CREDITS έλαττούται, εις
άλλα δέ τμήματα, π. χ. είς τό
μαθηματικόν, ή συγγραφή διατριβής είναι, συνήθως, προαιρετική. Ή έκλογή διατριβής
περιλαμβάνει προφορικήν έξέτασιν, άφού ή έργασία έχει
συμπληροϊθή και κατατεθή προς
θεώρησιν έκ μέρους τών μελών
τής εξεταστικής επιτροπής. Ό
υποψήφιος, ό όποιος προσφέρει μόνον παρακολούθησιν μαθημάτων, συνήθως, υποχρεούται δπως ύποβληθή είς προφορικήν έξέτασιν προτού τού άπονεμηθή τό MASTER'S DEGREE. f O υποψήφιος διά τό
MASTER'S DEGREE πρέπει
νά έχη τουλάχιστον τον βαθμόν Β, (μέ Α τό «"Αριστα»),
κατά μέσον δρον, είς δλα τά
μαθήματα και δλα τά άλλα τυχόν άπαιτούμενα θέματα (διατριβήν, κλπ.). Ό χρόνος ό όποιος απαιτείται διά τήν άπόΑϊ είσφοραί διά τον άνωτέ- κτησιν τού MASTER'S DEQco σκοπόν συνεχίζονται μέσω GREE είναι περίπου έν και ή^ού Κυθηραΐκού Συνδέσμου και μισυ έτος.
Τ
ής Κυθηραϊκής Άδελφότητος,
Είς τό έπόμενον δημοσίευμα
πίστεύομεν δέ δτι δλοι οί μα- θά άσχοληθώμεν μέ τό άνώτα^ΐταί του θά φανούν καΐ είς τον πανεπιστημιακόν δίπλωμα,
τήν περίπτωσιν αύτήν άντάξιοι τό DOCTOR'S DEGREE».
τού άειμνήστου φωτισμένου διδασκάλου των.
Π. Δ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Μαθηταί και φίλοι τού αειμνήστου Γυμνασιάρχου Σπυρίδωνος Έμμ. Στάθη, ανταποκρινόμενοι είς τήν δημοσιευθεΐσαν
ε
ίς προηγούμενον φύλλον μας
πρόσκλησιν τών Κυθηραΐκών
Σωματείων 'Αθηνών και Πειραιώς, προσέφερον διά τήν άν
έγερσιν τής προτομής του τάς
έρωτας εισφοράς των ώς έξης:
Δημοσθένης Κοντάκος προσέφερε 2.000 δραχμάς. "Αννα Γ.
^Αλβανάκη 1.000. Δημήτριος
Πατρίκιος 1.000 Κωνσταντίνος
Π. Λουράντος 1.000. Παναγιώτης Γ. Κασιμάτης 1.000. Παναγιώτης Θ. Πανάρετος 1.000.
Πάνος Α. Φύλλης 1.000. Μανούσος Κλεομένη Πετρόχειλος
«.000. Εύάγγελος Κοσμά Ζαντιώτης 1.000. Δημήτριος Κόμης 500. Εμμανουήλ Χ. ΚαλλίΥερος 500. Χαράλαμπος Στάθης 500. Νίκος Γ. Φατσέας
500. 'Αντώνιος Μασσέλος 500.
Και Δημήτριος Χ. Κασιμάτης
250 δρχ.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ

Το επώνυμο Μορσέλλοο
ΥΠΟ MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
Τό έπώνυμον προέρχεται προΦ^νώς έκ του λατινικού όνόμαΤ
°ς τού θεοΰ "Αρης (Μαρς) και
^Ίμαίνει τταιδί του "Αρεως. Τό
^ ρ σ έ λ λ ο ς είναι έξ άλλου αύΤ
ο τούτο τό Μάρκελλος ή Μάρκελλος, καθόσον τό Ο είς τους
βυζαντινούς έπροφέρετο Κ. Τό
Ι^ίθετον είχεν εύρυτάτην διάοοσιν σέ πολλάς χώρας της ΕύΡ^ττης (Γαλλία, Ίσ-ττανία, ΣιΚε
λία κ#
διάφοροι δέ άξιω^οπ-ούχοι τό έψερον κατ' έττοδιακριθέντες οπως οί Μάρ,0
ζ Μάρκελλος, εξεταστής τών
Τ
εσσάρων νήσων τής 'Ανατολής
κ
?ί τών κατακτήσεών της ΚερΚυ
Ρας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου
Κυθήρων, όστις τό 1658
^«βαίνων της γαλέρας «Φρα-

δέλλο» ναυαρχούσης στόλου έκ
14 σκαφών έττιχείρησεν αίφνιδιαστικήν κατάληψιν τής Λευκάδος, μή στεφθεΐσαν υττό έπιτυχίας, λόγω τής άκαταλληλότητος τών χρησιμσττοιηθεισών
κλιμάκων άναρριχήσεως έττι τού
φρουρίου της, υπαρχηγός δέ
τοΰ Μοροζίνη, που και φέρεται άποθανών είς τά Κύθηρα,
επίσης άλλος τις πολεμιστής
μετάσχων είς τήν ναυμαχίαν
της Ναυπάκτου (Αεπάντο) και
άρκετοι προνοηταϊ σταλέντες
υπό τών 'Ενετών είς τά Κύθηρα, δπως οι Ιερώνυμος Μαρσέλλος κατά τό διάστημα άπό
18 Φεβρουαρίου 1684 έως 26
'Απριλίου 1687, Σεβαστιανός
Μαρσέλλος άπό 23 Μαΐου 1714

ΕΦΗΜΕΡίΣ - ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Εντός
αί

•

του

ΟΤΙ Θ Α

έτους

εγυαταστάσεις
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

Συνεχίζονται είς τό Γηροκομείον Κυθήρων αί έργασίαι
άποπερατώσεως τών έσωτερικών εγκαταστάσεων 'τού κτιρίου και ή διαμόρίρωσις και
περιμάνδρωσις τού περιβόλου
του. Ή πρόοδος τών έργασιών
συναντά μεγάλας δυσκολίας ένεκα τής ελλείψεως έντοπίων
έργατοτεχνιτών. 'Αλλά και ή
μετάβασις συνεργείων άπό τάς
'Αθήνας είναι προβληματική ένεκα της συνεχιζομένης έντατικής άνοικοδομήσεως είς ολόκληρο τό λεκανοπέδιον 'Αττικής.
Ό γνωστός διά τήν είλικρίνειαν και τήν ίκανότητά του
έργολάβος - πολιτικός μηχανικός κ. Βασίλειος Καραμιτζας
καταβάλλει κάθε άνθρωπίνην
φροντίδα διά τήν ταχυτέραν άποπεράτωσιν τού έργου, έλπίζομεν δέ δτι δλα θά έχουν περατωθή εντός τού τρέχοντος
έτους.
Μετά τήν κτιριακήν άποπεράτωσιν, θά τοποθετηθούν τά
έπιπλα, τά όποια ήγοράσθησαν
δαπάναις έγκριτου Κυθηρίου, ό
όποιος διαμένει είς τήν περιοχήν Πειραιώς — 'Αθηνών, και
τά όποια φυλάσσονται έπιμελώς είς Ποταμόν, θά συμπληρωθούν μέ δσα άκόμη είδη είναι απαραίτητα και τό εύαγές
ίδρυμα «Κασιμάτειον Γηροκομείον Κυθήρων» θά τεθή άμέσως είς λειτουργίαν.
Τά έπιπλα, πού φυλάσσονται
είς Ποταμόν, διά τό Κασιμάτειον Γηροκομείσν, άπαντα αρίστης ποιότητος, κατασκευής
τής γνωστής μεγάλης ειδικής
βιομηχανίας Τσαούσογλου, είναι τά έξής:
Πενήντα κρεβάτια μέ τά νεοστρώματά των. Πενήντα πολυθρόνες, πενήντα τραπέζια και
πενήντα καθίσματα. Έστοίχισαν είς τον ευγενή άνώνυμσν
εύεργέτην περίπου
διακοσίας
πενήντα χιλιάδας
(250.000)
δραχμάς.

ΟΜΩΣ

κερές κουβέρτες, διακόσια λευκά σινδόνια, ισάριθμες μαξιλαροθήκες και έκατόν μαξιλάρια. Κατά πρόχειρον ύπολογισμόν ταύτα θά στοιχίσουν περί τάς έκατόν πενήντα χιλιάδας (150.000) δραχμάς.
Επίσης πρέπει νά γίνη ό έ-

ΚΥΘΗΡΑΙΚΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ

ΤΟ

ΠΟΛΛΑ

φοδιασμός τής κουζίνας είς ήλεκτρικάς συσκευάς και είδη
τραπεζαρίας. Διά τήν άγοράν
και τοποθέτησιν μεγάλου ήλεκτρικού ψυγείου, είναι κατατεθειμένη μεγάλη ειδική δωρεά,
τού έκλεκτού συμπατριώτου
μας κ. Παναγιώτου Στρατηγού

ΠΟΙΚΙΛΑ

ΕΙΔΗ

ή Λύχνου, έκ Πενσυλβανίας
'Αμερικής.
Κάθε προσφορά διά τά ώς
άνω άπομένοντα νά άγορασθούν
απαραίτητα εϊδη, πάσα προσφορά τών φιλανθρώπων Κυθηρίων, είναι εύπρόσδεκτος. Διά
τον ρουχισμόν και ιδίως διά

Αποψις τού άποπερατουμένου Κασιματείου Γηροκομείου. Θά είναι τό τελειότερον κτίριον τής
Νήσου. Νά ένισχυθή άπό τους φιλανθρώπους είς εϊδη ιματισμού καΐ κουζίνας.

Μ Ε Α Π Ο Λ Υ Τ Ο Ν ΕΠΙΤΥΧ1ΑΝ

Εγινε ή γενική συνέλευσις
τής Ενώσεως Δντικυθηρίων

Τά είδη που χρειάζονται άκόμη διά νά όλο^ληρωθή ή έΔΩΡΕΑ! ΔΙΑ Τ Ο Κ Υ Ν Η Γ Α Λ Α Κ Ε Ι Ο Ν
πίπλωσις τού Γηροκομείου είχηρευουσης θέσεως έφημερίου
Τήν 28ην 'Ιανουαρίου, τάδιά τήν προώθησιν και έπίλυ
ναι: Πενήντα κομοδίνα, πενήντα ντουλάπες, έκατόν πενήντα μέλη τής Ενώσεως τών Ά σιν προβλημάτων τής παροικί- 'Αντικυθήρων, τήν δρομολόγημάλλινες και ισάριθμες βαμβα- πανταχού Άντικυθηρίων « Ό ας μας και τής ιδιαιτέρας πα- σιν πλοίου είς τήν γραμμήν
"Αγιος Μύρων» συνήλθον είς τρίδος, 'Αντικύθηρα, ή όποια 'Αντικυθήρων, τήν συντήρησιν
Πειραιά είς τακτικήν γενικήν συγκεντρώνει πάντοτε δλην τήν τού Κυνηγαλακείου 'Ιδρύματος
συνέλευσιν μέ τά έξής θέματα στοργήν και τάς φροντίδας και άλλας.
ΘΑ ΑΡΧΙΣΗ
τών απανταχού τέκνων της. 'Ιήμερησίας διατάξεως:
'Ακολούθως ό ταμίας
τής
πεπραγμένων τού διαιτέρως ανεφέρθη ό κ. Κυ- 'Ενώσεως κ. Δημήτριος 'ΑλοΐΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ."Εκθεσις
Σ. »Απολογισμός οικονομι- νηγαλάκης είς τάς ενεργείας ζος άνέλυσε τήν οίκονομικήν
διαχειρίσεως. "Εγκρισις τού Δ.Σ. διά τήν τακτοποίη- διαχείρισιν και τον ίσολογιΜΕΓΑΛΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ κής
αύτών. Και κοπή τής βασιλό- σιν τής κληρονομιάς τού αει- σμόν τού Σωματείου μας. Πάνμνήστου 'Ηλία Χαρχαλάκη και τα τά ανωτέρω ή γενική συΉ εκκλησιαστική επιτροπή πιττας τού Σωματείου.
τήν άπαλλαγήν αύτής άπό φό- νέλευσις ένέκρινεν ομοφώνως,
Ή
συνέλευσις
έγινε
είς
τήν
τού Ιερού προσκυνήματος 'Αέξέφρασε δέ καΐ τάς εύχαριγίας Μόνης θά άρχίση κατ' αύ- εύρύχωρον αϊθουσαν τού έστια- ρον κληρονομιάς, τάς φροντί- στίας της προς τον πρόεδρον
τάς εργασίας διά τήν έπισκευήν τορίου τού δημοφιλούς και φι- δας διά τήν λειτουργίαν τού και τό Δ .Σ. διά τήν ικανότητού δρόμου προς "Αγιον Γε- λοπροόδου συμπατριώτου μας Δημοτικού Σχολείου 'Αντικυ- τα και τήν πατριωτική ν των
ώργιον και τού δρόμου προς κ. 'Ιωάννου Πατακάκη, παρε- θήρων, τάς προσπαθείας διά δράσιν.
τό χωρίον Αύλέμονας, τον τηρήθη δέ μεγάλη συρροή με- τήν πλήρωσιν τής άπό μακρού
Τέλος, ό δραστήριος και ενγνωστόν δρόμον Παπά Μόρμο- λών τής Ενώσεως και ζωηρόν
θουσιώδης πρόεδρος κ. Γεώρτήν δράσιν
ρη. Και οί δυο αυτοί δρόμοι ενδιαφέρον περί
ΔΩΡΕΑΙ ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ γιος Κυνηγαλάκης έκοψε τήν
είναι χρησιμώτατοι και θά εξυ- και τό έργον τού πατριωτικού
πίττα τού Σωματείου, κατά τά
πηρετήσουν θρησκευτικούς και μας σωματείου.
ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
καθιερωμένα, και ήκολούθησεν
Ό πρόεδρος κ. Γεώργιος
τουριστικούς σκοπούς. Κάθε
ή χαρμόσυνος πρωτοχρονιάτικη
προσφορά διά νά γίνη ή κα- Κυνηγαλάκης κηρύσσων τήν έΕίς μνήμην τής πολυαγαπηάτμόσφαιραν
λυτέρα δυνατή έπισκευή, είναι ναρξιν τών έργασιών τής συ- μένης και άξέχαστης αδελφής έκδήλωσις εις
σκόπιμος και εύεργετική. Οί νελεύσεως ηύχήθη είς τους πα- των ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΔΡ. ΣΤΑ- έγκαρδιότητος και πατριωτικής
άνατάσεως.
δυνάμενοι νά βοηθήσουν, νά ριστάμενους και είς όλους τους
Κατά τήν διάρκειαν τής έκστέλλουν τάς προσφοράς των Άντικυθηρίους και Κυθηρίους ΘΗ, τό γένος Θεοδώρου Καείς τήν δραστηρίαν διαχειρι- εύτυχισμένο και χαρούμενο τό ψάνη, και έπί τή συμπληρώσει δηλώσεως και κατόπιν εισηγήέτους
άπό
τού
θανάτου
της,
τά
σεως τού προέδρου κ. Κυνηστικήν έπιτροπήν και τον ή- νέον έτος, συνεχάρη τά παριστάμενα μέλη διά τήν συμμε- αδέλφια της "Αννα και Μάνος γαλάκη, φιλοπάτριδες συμπαγούμενον 'Αγίας Μόνης.
Βενάρδος
άπέστειλαν
χιλίας
τοχήν τοον είς τάς έργασίας τής
τριώται προσέφερον διά τήν
συνελεύσεως και ηύχαρίστησε (1.000) δραχμάς, μέσω τού κ. έπισκευήν καΐ συντήρησιν τού
τους έκλεκτούς συμπατριώτας Χαριλάου Ξ. Σαραντοπούλου, είς Καψάλι ευρισκομένου ΚυΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΗ
Ίωάννην Εύστρ. Πατακάκην είς τήν έπιτροπήν έργων τού νηγαλακείου 'Ιδρύματος τάς ακαι
άδελφούς Εμμανουήλ Κα- αεροδρομίου Κυθήρων.
κολούθους αύθορμήτους προσΤΟΥ Κ. Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ τσιπατάκη
διά τάς έπικαίρους
φοράς.
—
'Ομοίως
διά
τήν
ένίσχυσιν
προσφοράς των.
'Αντώνιος I. Χαρχαλάκης,
τών έργων αεροδρομίου ΚυθήΚατά τάς προσφάτως γενοΌ κ. Πατακάκης παρεχώρη- ρων απέστειλαν προς τήν άρ- προσέφερε 5.000 δρχ. Μύρων
μένας αρχαιρεσίας τής 'Επιστημονικής Εταιρίας τού Γε- σε δωρεάν τήν αϊθουσαν τού μοδίαν έπιτροπήν ό κ. Μανού- 'Ανδρόνικος 5.000. Διονύσιος
νικού Κρατικού Νοσοκομείου έστιατορίου του διά νά γίνη ή σος Κλεομένους Πετρόχειλος Πάτερος 1.000. Διονύσιος Ν.
Πειραιώς, επανεξελέγη πρόε- συνέλευσις, και οί αδελφοί 3.000 δραχμάς και ό κ. Εύάγ- 'Ανδρόνικος 1.000. Βασίλειος
δρος αυτής, ό έγκριτος συμ- Κατσιπατάκη έδώρησαν τήν βα- γελος Σ. Αύγερινός 500 δρχ. Πατακάκης 1.000. Μιχαήλ 'Αφουξενίδης 1.000. Νικήτας Η.
πατριώτης μας διδάκτωρ τής σιλόπιττα είς μνήμην τού πα— Ό άρχιτέκτων μηχανικός Πάτερος 500. Νικόλαος Γ. Γαιατρικής και διευθυντής τής τρός των.
κ. Δημήτριος Ζαγλανίκης, απέ- λανάκης 500. Νικόλαος ΤουρΔερματολογικής Κλινικής τού
Συνεχίζων ό πρόεδρος κ. Κυ- στειλε 2.500 δρχ. υπέρ τού άε- λούμης 500. Σπυρίδων Κατσαιδίου Νοσοκομείου κ. Γεώργιος νηγαλάκης εξέθεσε τά πεπρα- ροδρομίου Κυθήρων, είς μνήΠ. Στρατηγός. Τού έκφράζο- γμένα τού Δ. Σ., ανέφερε τάς μην τού πατρός του Κωνσταν- νέβας, είς μνήμην τής μητρός
του 500. 'Ιάκωβος 'Ανδρόνικος
μεν θερμότατα συγχαρητήρια. προσπαθείας πού κατεβλήθησαν τίνου Ζαγλανίκη.
500. Μύρων 'Ανδρ. Γαλανάκης
500. Γεώργιος
Χαρχαλάκης
έως 21 Ιανουαρίου 1719, που
Ό έ. ά. υποναύαρχος I. Λα- δικόν «'Ιόνιος Ήχώ» τεύχος 500. 'Ιωάννης Κωνσταντόπουλος 500. Λυμπέρης Λυμπερόκαι ήναγκάσθη νά συνάψη συν- ζαρόπουλος έπιπροσθέτως εΐχε 236 τοΰ 1966.
θηκολόγησα μετά τών έπιδρα- δημοσιεύσει έπιστολήν είς την
'Ακολούθως διεκρίθη είς τήν πουλος 300. 'Εμμανουήλ Καμόντων τότε κατά τής νήσου έφημερίδα «Καθημερινήν» της πολιτικήν ζωήν τής Χώρας μας τσανεβάκης 300. Βασίλειος 'ΑΤούρκων παραδους είς τούτους 3 Νοεμβρίου 1950, δτι άνεΰρεν ό γεννηθείς έν Σμύρνη τό 1855 λοίζος 300. Μύρων Μ. Άλεαύτήν παρά τήν έκδηλωθεΐσαν είς βιβλίον περι τοΰ άποδήμου και άποθανών έν 'Αθήναις τό βιζάκης 250. Γεώργιος 'Αλεθιέπιθυμίαν του είς τό νά τους 'Ελληνισμού,
δτι κάποιος Γ. 1958, Δημήτριος Γ. Μαρσέλ- ζάκης 250. Γεώργιος Κυνηγαάντιστή, και Πέτρος Μαρσέλ- Μαρσέλλος έγκατασταθεις με- λος, δστις και έγένετο Υφυ- λάκης 200. Νικόλαος Κυνηγαλος άπό 13 Δεκεμβρίου 1778 τά τήν 'Ελληνικήν Έπανάστα- πουργός Κοινωνικής Προνοίας λάκης 200. 'Ανδρέας Χ. Πλουέως 16 Ιανουαρίου 1881, κα- σιν είς Άμερικην μετέτρεψε τό έπϊ Κυβερνήσεως Σοφούλη κα- μίδης 200. Βασίλειος Ρεσσό'Ιωάννης Έμμ.
τά τοΰ όποιου
έσημειώθη ή δνομά του είς Μάρσαλ και ού- τά τό διάστημα άπό 26 Νοεμ- πουλος 200.
γνωστή άπό τό χρονικόν τού Ιε- τω δέν ήτο άπίθανος ή έκδοχή, βρίου 1945 έως 31 Μαρτίου Πατακάκης 200. Παναγιώτης
ρέως Λογοθέτη έπανάστασις δτι κι' ό έμπνευστής τοΰ σχε- 1946. Περί τής καθόλου δρά- Παναγόπουλος 150. Πέτρος Δ.
τών Κυθηρίων της 1 Φεβρουα- δίου Μάρσαλ ήτο ένδεχομένως σεώς του ώς ιατρού ώτολαρυγ- Γαλανάκης 150. Νικόλαος I .
ρίου 1780 και τάς άλλας Ι ο - έλληνικής καταγωγής.
γολόγου και βουλευτού Πειραι- 'Αλοιζος 150. Μαρία Πλουμίδη 100. Ειρήνη Πλουμίδη 100.
νίους νήσους, καθώς και οίκο(Σ. Σ. Προφανώς Τσιριγώ- ώς, Αίγίνης, Τροιζηνίας, Σπε- Βρεττός
Γ.
Μεγαλοκονόμος
γένειά τις είς τά μέλη τής ό- της...).
τσών, "Υδρας και Κυθήρων έκ100. 'Ιωάννης Λυράκης 100.
ποιας έγένοντο τιμαριουχοι έν
Θέτει
τό
εϊς
τέσσερα
τευχίδια
Είς τό Τσιρίγο οί Μαρσέλ'Απόστολος
Πολυμερόπουλος
Κερκύρα.
λοι έγκατεστάθησαν κυρίως είς έκδοθέν βιβλίον του «'Επιστη- 100. Μύρων
Πλουμίδης 100.
Έκ τοΰ έπιθέτου αύτοΰ ά- τό χωρίον
Καρβουνάδες, γιά μονική, άθλητική και πολιτική Διονύσιος Γλυτσός 500. 'Ιωάνπέρρευσε προφανώς και τό έπί- τό όποιον λέγεται ότι ώνομά- δράσις» (1950) καθώς και τά
θετον Μασσέλος, που άπαντά- σθη άπό έναν Μαρσέλλον έκ άνά τον κόσμον ταξίδιά του νης Γλυτσός 200. Και Διονύσιος Κ. Γαλανάκης έξ 'Αμεριται στά Κύθηρα και έφερεν ό τών οικιστών του, που είχε τό (1956).
κής 750 δρχ.
έκ τών νομοθετών Γεωργ. Μασ- παρώνυμον Καρβουνάρης, καθό"Ετερος διακριθείς είναι ό
σέλος (Τδε Λένορμαν τό «Ίόνι- σον και σήμερον υπάρχει είς άποφοιτήσας κατ' άρχήν έκ τού
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
ον ζήτημα» ύποσημείοχτις σ. αυτό χωράφι τοΰ Καρβουνάρη. 'Ελληνικού σχολείου τής Χώρας και ό πρόεδρος τής 'Ενώσεως
44) τοΰ 'Ιονίου Συντάγματος
Ό διαπρέψας έκ τών φερόν- (Κυθήρων), γεννηθείς δ' έν εύχαριστούν
θερμώς
όλους
τοΰ 1817 και σήμερον φέρει ό των τό έπώνυμον είς τά Κύθη- Σμύρνη ούρολόγος και δερμα- τους ανωτέρω φιλοπάτριδας,
Γυμνασιάρχης Γεώργιος Σπυρ. ρα, είναι ό τιμηθείς και διά τολόγος ιατρός Βαλέριος Μαρ- δωρητάς και τους εύχονται κάΜασσέλος, καθώς και είς τήν προτομής είς αύτά ιατροφιλό- σέλλος έκδώσας τό έγκριτον πε- θε εύτυχίαν. Ό Παντοδύναμος
Κέρκυραν, είς τήν έπισκοπήν σοφος Πέτρος, διά τον όποιον ριοδικόν «'Ιατρικά Χρονικά» Θεός, διά πρεσβειών τού 'Ατης όποιας άνεδείχθη Ιεράρχης και έξέθεσα τά δσα έγνώριζον (1928—1940) και τά βιβλία γίου Μύρωνος2 νά προστατεύη
άπό τού 1833 - 1848 6 Κερκυ- είς τό άρθρον μου «Δύο Κυθή- «Ή βλενόρροια άπό τών προϊ- τάς οικογενείας και νά εύλογή
ραίος Χρύσανθος Μασσέλος.
ριοι διανοούμενοι» είς τό περιο- (Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.) τά έργα των.
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τά μάλλινα είδη, πού είναι άπαραίτητα διά νά θερμαίνωνται
τά άγαπητά και πολυσέβαστα
γεροντάκια μας (περιλαμβανομένου και τού γράφοντος) θά
ήθέλαμε νά
παρακαλέσωμεν
τους άποδήμους μας καί, κυρίως, τους Αύστραλέζους μας,
πού βουλιάζουν είς τό άριστον
καί άσύγκριτον αύστραλέζικο
μαλλί, νά έχουν κατά νούν τό
θέμα και νά βοηθήσουν.
Τά ιερά προσκυνήματα τών
Μυρτιδίων, τής 'Αγίας Έλέσης καί τής 'Αγίας Μόνης έχουν πολλά σκεύη καί ρουχισμόν άπό Αύστραλοτσιριγώτικες προσφορές, τά όποια προκαλούν εύμενή καί συγκινητικά
διά τους δωρητάς σχόλια τών
προσκυνητών πού έξυπηρετούνται. Νά έχουν λοιπόν κατά
νούν οί εύγενείς έπίδοξοι άφιερωταί, ότι τό Γηροκομείον,
προωρισμένον νά δέχεται, νά
περιθάλπη καί νά εύεργετή
πτωχούς καί άπροστατεύτους
γέροντας, είναι έπίσης ιερόν όσον καί τά προσκυνήματά μας.
Πρέπει λοιπόν νά συγκινή κάθε χριστιανικήν καί κάθε εύαίσθητην ψυχήν.
Παραλλήλως μέ τά άνωτέρω,
τό έν 'Αθήναις κοινωφελές ίδρυμα, τό γνωστόν μέ τήν έπωνυμίαν «Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυθήρων», τού όποιου
έργον καί λειτούργημα είναι
καί τό ίδρυόμενον Κασιμάτειον
Γηροκομείον, μαζί μέ τάς πολλάς καί μεγάλας άλλά άφανεϊς
φροντίδας τού Δ .Σ. διά τό καλόν τών Κυθήρων, έκπονεί ήδη τον όργανισμόν λειτουργίας
καί τον έσωτερικόν κανονισμόν
τού ιδρύματος. Κατά τάς πληροφορίας μας, είς Κύθηρα θά
διοική τό Γηροκομείον τοπικόν
συμβούλιον πενταμελές ή έπταμελές, καί θά ύπηρετή τό κατά νόμον έμμισθον προσωπικόν. Περί όλων αύτών θά γίνουν έν καιρώ ύπεύθυνοι καί
λεπτομερείς άνακοινώσεις.

ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΑΠΑΝ ΜΟΝΗΝ

Ή νεολαία των Κυθήρων
νά δώση ενεργό παρόν
εις τήν ζωή του νησιού
Κοινή καί παλαιά ήτο καί
είναι δλων μας ή έπιθυμία νά
συστήσωμεν ένα όμιλον τής νέας Τσιριγώτικης γενεάς. Καί
ομόθυμος ή σκέψις ότι, μέ τήν
συνένωσίν μας, μέ τήν δραστηριοποίησίν μας, θά έδίδαμεν
ένα ένεργόν παρόν εις τήν ζωήν τού Νησιού μας. Προσέτι
δέ, ό,τι θά έπιτελούσαμεν δέν
θά άφεώρα μόνον περιωρισμένως ήμάς όλους προσωπικώς,
άλλά τον τόπον μας.
'Ημείς είμεθα τό νέον αίμα,
ό νέος παλμός του. Εύγενής,
ωραία ή ιδέα μας. "Ετσι πιστεύομεν.
Συγκινητική ή έπιθυμία μας
καί ύι|τηλόφρων ή ένόρασίς
μας. Αύτή ή ένόρασις περί τήν
συνεργασίαν μας, περί τήν
δράσιν μας, είναι — τήν αίσθανόμεθα καί τήν συνειδητοποιούμεν — τόσον μεγάλη καί
πλατεία, ώστε εκτείνεται πέραν
καί άπό τον έλληνικόν όρίζοντα. Φθάνει καί μέχρι τά πέρατα τής γής, όπου τόσοι άλλοι νέοι καί νέα ι ώσάν καί
ήμάς, μέ Τσιριγώτικο καί αύτοί αίμα, μέ τής ψυχής τους
τά μάτια προσβλέπουν προς τά
έδώ.
Είς τήν διάχυτον καί γενικήν αύτήν έπιθυμίαν έδώσαμεν
ήδη — ήμείς ώς πρώτος πυρήν — μίαν μορφήν. Ή μορφή συνίσταται είς τήν άναζωογόνησιν, συνέχισιν καί πληρεστέραν πλαισίωσιν τού Φυσιολατρικού Τμήματος τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος Πειραιώς — 'Αθηνών. Δέν θά παρήλκεν, ίσως, νά είπωμεν ότι
ή ιδέα μας είχε τήν πλέον εύμενή άπήχησιν είς τον κόσμον
τής έδώ παροικίας μας καί τού
Νησιού μας.
"Ολως δέ κατ' έξοχήν είχε
καί εύρήκε άνταπόκρισιν είς
τήν Διοίκησιν τής Κυθηραίκής
Άδελφότητος Πειραιώς - Α θηνών, τής οποίας όλα τά Μέ-

λη τού Διοικ. Συμβουλίου με
περισσήν μάς περιέβαλον στοργήν καί πολύτιμον μάς έπέδειξαν συμπαράστασιν.
Έπί τή
πραγματώσει, έπί τέλους τής
ιδέας, ήδη καλούμεθα όλοι νά
συσπειρωθώμεν καί νά συμβάλλωμεν είς τάς εύγενείς επιδιώξεις της. 'Ημείς, ώς ό
πυρήν της, σάς ομιλούμε ν μέ
τήν καρδίαν τής άδελφοσύνης,
τής έν τή αύτή Κυθηραΐκή ψυχή άδελφοσύνης.
Οί σκοποί μας είναι πολλοί.
Καί πιστεύομεν ότι είναι εφικτοί. Δέν θά είναι μόνον ή μεταξύ μας στενωτέρα γνωριμία
καί έπικοινωνία. Δέν θά είναι
μόνον ή μέ διαφόρους εκδηλώσεις ψυχαγωγία μας. Ό χ ι . Θά
είναι, πρέπει νά είναι, εύρύτεροι, μεγαλύτεροι. Όραματιζόμεθα εύρύ τό πλαίσιόν των.
Διότι πιστεύομεν ότι όλοι ήμείς οί νέοι καί αί νέαι — ή
νέα Τσιριγώτικη γενεά — υπό
τήν πνοήν τού παλμού μας καί
τού ένθουσιασμού μας, μέσα
είς τό αμάλγαμα τής ψυχής μας
καί τού πατριωτισμού μας,
μπορούμε νά πραγματοποιήσουμε ν πολλά. Έ π ' άγαθώ καί τής
Κοινωνίας μας καί τού Τόπου
μας.
Έ ν τή συνενώσει μας, μέ μίαν ψυχήν καί έπι τον αύτόν
τείνοντες στόχον, θά έπιτελέσωμεν πολλά, ώς νά είμεθα μύριοι, κατά τό άνάλογον τού
'Ηρακλείτου «είς έμοί μύριοι
έάν άριστος ή». Είναι ύπερόολή νά πιστεύωμεν ότι είμεθα
όλοι άριστοι. "Εχοντες προ όφθαλμών τό τού Σωκράτους
«ούκ έκ χρημάτων γίγνεται αρετή, άλλ' έΐ αρετής χρήματα
καί πάντα αγαθά», προσβλέπομεν όλοι μας περι τήν πραγμάτωσιν τών σκοπών μας, μέ βασικό ν γνώρισμα τήν άρετήν.
(Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.)

ΝΕΑ ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ Π. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

Προς τό ιερόν προσκύνημα
Άγίας^ Μόνης, άπεστάλησαν
προσφάτως, αί άκόλουθοι δωρεαί καί αφιερώσεις.
Γεώργιος Τζάννες - Μπαλάς
απέστειλε 100 δολλάρια. 'Ιωάννης Γιαννιός, ιατρός, προσέφερε 200 δρχ.
'Ιωάννης Π.
Φώτιος 400 διά τήν άγοράν
τεσσάρων φιαλών ύγραερίου.
'Ιωάννης Γεωργαλάς
1.000.
Παναγιώτης Θ. Σΐμος, έξ Αυστραλίας, 15 δολλάρια. Καλομοίρα Χαραλάμπους Καστρίσου
μέσω Μαρίας Π. Πρωτοψάλτη
15 δολλάρια, είς μνήμην τών
γονέων της καί τών γονέων
τού συζύγου της. 'Ανώνυμος
έξ Αύστραλίας 10 δολλάρια.
Δημήτριος Σταυρόπουλος άφιέρωσε ένα χαλί διαδρόμου τής
έκκλησίας. Μαρία Π. Πρωτοψάλτη, μία έγχώρια κουβέρτα.
Καί Αικατερίνη Σκολινού μία
έγχώρια κουβέρτα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Έπι τή λήξει τού οικονομικού έτους 1972 ό Πρόεδρος
καί τό Κοινοτικό ν Συμβούλιον
της Κοινότητος Κυθήρων, ευχαριστούν πάντας τους καθ'
οιονδήποτε τρόπον βοηθήσαντας τούτους είς τό δύσκολον
έργον των.
' Ιδιαιτέρως άπευθύνουν θερμοτάτας ευχαριστίας προς τον
κ. Μανοΰσον Κλεομένους Πετρόχειλον ό όποίος είχε τήν ευγενή καλωσύνην νά προσφέρη
τό ποσόν τών δύο χιλιάδων
(2000) δραχμών ώς οίκονομικήν ένίσχυσιν προς τήν καθ' ήμάς Κοινότητα. "Ας είναι ή
πραξις του παράδειγμα προς
μίμησιν.
Διά τό Κοινοτικόν Συμβούλιον
Ό πρόεδρος
ΓΕΩΡΓ. ΜΕΓΑΛΟ Κ Ο ΝΟΜΟ Σ
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3.000 δολλάρια διά τον Σταυρόν
τοΰ προσκυνήματος Μυρτιδίυν
ΕΥΠΡΕΠΙΖΕΤΑΙ 0 ΓΥΡΠ ΧΩΡΟΣ
Ώ ς γνωστόν ό έκλεκτός Κυθήριος καί
μέγας εύεργέτης
τού Μυλοποτάμου κ. Παναγιώτης Αλεξάνδρου Στρατηγός έδαπάνησε προ ένός έτους περί
τάς δέκα πέντε χιλιάδας (15.
000) δολλάρια, διά τήν κατασκευήν, άπό ανοξείδωτο μέταλλο, μεγάλου σταυρού, καί διά
τήν έγκατάστασιν
αύτού είς
περίοπτον θέσιν υπεράνω τού
ιερού προσκυνήματος Μυρτιδίων. Ό έν λόγω σταυρός μέ
τήν πέτρινην βάσιν του έχει
ύψος περί τά ένδεκα μέτρα καί
είναι όρατός άπό άπόστασιν
πολλών μιλίων. "Οταν πραγματοποιηθή ή ήλεκτροδότησις τού
προσκυνήματος, διά τήν όποιον φροντίζει ή άρμοδία έπιτροπη τής Εγχωρίου Περιουσίας, θά ήλεκτροφωτισθή καί
ό σταυρός μέ ειδικούς προβολείς, καί θά φαίνεται λαμπρός
άπό τους έπιβαίνοντας τών
πλοίων, τά όποια διέρχονται
τό στενό μεταξύ Κυθήρων καί
Πελοποννήσου.
Εφέτος ό κ. Στρατηγός ό
όποίος είναι έγκατεστη μένος
είς Γιωγκστάουν τής 'Αμερικής, άπέστειλεν είς τον κ. Γεώργιο ν Κόκσμα τρείς χιλιάδες
(3.000) δολλάρια διά νά γίνουν
διάφοροι βελτιώσεις είς τήν
περιοχήν τού σταυρού. Μέ τό
ποσόν αύτό διεπλατύνθη ό δρόμος πού όδηγεί μέχρι τής βάσεως τού σταυρού, διεμορφώθη
μεγάλο πεδίο σταθμεύσεως αύτοκινήτων, κατεσκευάσθησαν έκατέρωθεν τής προσβάσεως τού
δρόμου δύο στύλοι διά νά το-

WsiiißffiM^MMkiM χ,

ποθετηθούν λαμπτήρες, έγινε
πέτρινη περι^μάνδρωσις τής περιοχής, έφυτεύθησαν καταλλήλως πολλά δενδρύλλια κι' έγινε γενικός έξωραΐσμός όλου
τού χώρου.
Διά τήν ώς άνω νέαν μεγάλην δωρεάν του, ό κ. Παναγιώτης Ά λ . Στρατηγός είναι
άξιος θερμών εύχαριστιών και
συγχαρητηρίων. Απέδειξε διά
μίαν άκόμη φοράν ότι ξέρει νά
κάνη καλήν καί χριστιανικήν
χρήσιν τού πλούτου.
Ύπενθυμίζομεν έπί τή εύκαιρία, ότι ό κ. Παναγιώτης
Στρατηγός έδαπάνησε κατά τά
τελευταία χρόνια ύπέρ τάς τριάντα χιλιάδας 30.000 δολλάρια
διά τήν άνέγερσιν καί έπίπλωσιν τού ώραιοτάτου ξενώνος
πού εύρίσκεται παρά τήν είσοδον τού Μυλοποτάμου. Ή
κατασκευή καί ή έπίπλωσις είναι μέ όλας τάς συγχρόνους
αντιλήψεις καί έντυπωσιάζουν
τον έπισκέπτην. Δύνανται νά
διαμείνουν ύπέρ τά είκοσι άτομα και έχει όλας τάς ανέσεις μιας πολιτισμένης διαμονής.^
Τέλος, πολλάς χιλιάδας δολλάρια έδαπάνησε ν ό κ. Στρατηγός καί είς τήν συνδρομήν
καί ένίσχυσιν πολλών και διαφόρων κοινωφελών έργων είς
ολόκληρο τό Νησί μας.
Ό Παντοδύναμος νά τού χαρίζη ύγείαν, εύτυχίαν και δύναμιν, διά νά συνεχίζη έπί μακρόν τήν πατριωτικήν, θεάρεστον καί άνθρωπιστικήν του
δράσιν.

^ . ι

&

Τό ιερό παγκυθηραικό προσκύνημα. Στο ύψωμα δεξιά φαίνεται ό φωτεινός Σταυρός,
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και Χρυσάνθη, 'ΑλεΑΛΙΥ1ΠΛ ΝΤΑΟΠΟΥΛΟΥ Κομηνού και Μ(χτίνα Άντ. Κονξ άνδ ρου και ' I ωάν ΓΕΠΡΠΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ - ΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ νας
τολέοντος, πού διαμένουν είς
Νενέ, ντυμένα
μέ την εθνική ν μας
Άπεβίωσεν είς 'Αθήνας ή Άμερικήν, καθώς και προς
ένδυμασίαν. Τό πε"Αλμπα Νταοττουλου, έτών 89. τούς λοιπούς συγγενείς της έκρασμένο καλοκαίρι οί
Ή έκλιποΟσα κατήγετο έκ φράζομεν θερμότατα συλλυπηστοργικοί γονείς των
Χώρας, έκ της γνωστής άρχον- τήρια. Ό Θεός νά τήν άι/απαύπού είναι γνωστοί
τικής οικογενείας Πετροχείλου. ση.
καΐ δημοφιλείς παράΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Τήν διέκριναν άττέιραντος καλωγοντες των ομογενών <
σύνη, άνώτερον ήθος, ευγένεια
ΒΛΑΧΟΓΕΝΗ
Καμπέρρας Αυστραψνχής, λετττότης αισθημάτων.
λίας, έφεραν τά παιΎττήρξε σύζυγος και μήτηρ υ"Ολως αιφνιδίως άπεβίωσεν
διά των για νά γνωποδειγματική, συνέτρεχε ενδεείς είς Σύδνεϋ Αυστραλίας, ή Μαρρίσουν την πατρίδα,
και ήτο γεμάτη χριστιανική ά- γαρίτα Βλαχογένη, έτών 75.
όπότε και έγοητεύθηγάττη διά τούς συνανθρώπους
Ή μεταστάσα κατήγετο άπό
σαν άπό τις ομορτης.
τό Μυλοπόταμον, δπου διήλθε
φιές της. Ή οικογέΉ κηδεία της έγένετο πάνδη- τόν βίον της περί'βαλλομένη μέ
νεια, καθώς γράφομος άπό τό Α' Νεκροταφείο ν άμέριστον τήν κοινωνικήν έκτίμεν είς αλλην στή'Αθηνών και έπι της σορού της μησιν, ένεκα τών πολλών και μελην, άνεχώρησε προ
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέ- γάλων χαρισμάτων της. Προ
μηνός μέ τάς καλυφανοι.
τριών μηνών μετέβη είς τήν Αύτερας
εντυπώσεις,
Κοτταλείπει τάς θυγατέρας στραλίαν διά νά έπισκεφθή τά
προτίθεται δε νά έτης κυρίας Νίκην I. Στάη, σύ- έκεΐ καλώς έγκατεστημένα παιπανέλβη εξ Αύστραζυγον του έγκριτου συμπατριώ- διά της Ούρανίαν, Βασίλειον,
λίας τό συντομώτετου μας δικηγόρου Ιωάννου Ν. Κωνσταντίνο ν και Μαίρη ν μέ
ρον και νά παραμείΣτάη, και "Ελλην Γιούλη. 'Οοικογενείας των, και ήτο
νη πλέον είς τήν πατρίδα. Της εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν και μοίως τόν άδελφόν της, έγκρι- τάς
ταχείαν έκπλήρωσιν τού πόθου της επιστροφής της. Και στά τον Κυθήριον κ. Στέφανο ν Πε- μοιραΐον νά μή έπιστρέψη. Κατόπιν έγκεφαλικου επεισοδίου
χαριτωμένα παιδάκια κάθε πρόοδον.
τρόχειλον, τέως διευθυντή ν των άπεβίωσεν εις Σύδνεϋ, παρά
Ταχυδρομείων Δωδεκανήσου και τήν άμεσον και στοργικήν φροντήν άδελφήν της κυρίαν Άντι- τίδα τών τέκνων της. Ή κηδεία
0 ΜΑΚΗΣ - ΣΑΡΛΩ ΣΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙ
γόνην Μαρινοπούλου. Τέλος κα- της έγένετο πάνδημος και έπι
ταλείπει έγγονούς, άνεψιούς και τής σορού της κατετέθησαν ποΉ διπλανή φωτογραφία
πολλούς άλλους συγγενείς.
είναι άσχετη μέ τό Καρλυάριθμοι στέφανοι.
ναβάλι. Γιατί, εκείνο
Τήν διέκρινον άπέραντος καΠρος πάντας τούς άινωτέρω
κρατεί τρείς ¿βδομάδες,
έκφράζομεν θερμότατα συλλυπηένώ ό αμίμητος Μάκης
τήρια. Ό θεός νά τήν άναΚαραβουσάνος, πού πόπαύση.
ζαρε ι στη φ ωτογ ραφ ία,
Μέ έξαιρετικήν λαμπρότητα και παρουσία πλήθους προσκεκλη- κρατεί τά σκήπτρα στην
ΚΟΡΝ ΗΛΙΑ
ΚΟΡΔΑΤΟΥ
μένων, έτελέσβησαν εις Πειραιά οί γάμοι τοΰ έκλεκτοΰ νέου άπομίμησι του Σαρλώ, έκ. Γ ε ω ρ γ έ Λ. Λεονταράκη, άρχιμαγείρου του Ε. Ν., μετά δώ και έξήντα χρόνια,
Πλήρης ήμερων άπεβίωσε
της χαριτωμένης δεσποινίδος "Αννας Δημητρίου Πετροχεί- πού πρωτοεμφανίσθηκε
είς Κατούμπα Αυστραλίας, ή
λσυ. 'Αμφότεροι οί νεόνυμφοι κατάγονται από τά Φράτσια. στά κέντρα της 'ΑμεριΚορνηλία Κορδάτου ή ΘεοδωράΉ στέ-ψις έγένετο εις τον Ιερόν ναόν «Άνάληψις τοΰ Σωτή- κής και γέμισε τήν κάκη, έτών 92.
ρος» είς Δραπετσώνα, Τους δακτυλίους και νυμφικούς στεφά- σα του παρά. Αύτές τις
Ή έκλιπούσα διεκρίνετο διά
νους άντήλλαξεν ό γνωστός εφοπλιστής κ. Ευάγγελος Σταθά- μέρες ό Μάκης μέ τούς
τήν έργοπ-ικότητά της, τήν
συμπαραστάτες
του
Κοκης. Προς τους ευτυχείς νεσνυμφους, πού εικονίζονται ανωπροθυμίοτν της, τήν καλωσύνην
σμά Θ. Καραβουσάνο
τέρω, έκφράζομεν θερμότατα συγχαρητήρια.
και τάς χριστιανικάς άρετάς
και Πέτρο Π. Κασιμάτης. *Ητο έκδηλωτική, φιλεύσάρον, είς RYDALMERE, Αυ- τη θά ξαναπαίξουν στο
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
σπλαγχνος, μήτηρ στοργική και
Λειβάδι και σ' άλλα
Εμμανουήλ Ζαχαρία Κασιμά- στραλίας. Συνδρομή σας ελή- κέντρα του Νησιού και
έτρεφε θερμήν άγάπην προς τήν
φθη
μέσω
του
άγαπητού
μας
ετης, επιχειρηματίας είς Μπρίγενετειραν.
λωσύνη, ευγένεια αισθημάτων,
ξαδέλφου
σας
κ.
Παναγιώτου
Π.
δσα
συγκεντρώσουν
μέ
τόν...
δίσκο,
θά
δοθούν,
δπως
πάντοσμπαν
Αύστραλίας,
Βούλα Τραβασάρου, συνταξιούχου κυ- τε, γιά κοινωφελή σκοπό. Τό περασμένο καλοκαίρι, μιά τέΉ κηδεία της έγένετο πάν- και πλήθος χριστιανικών αρεΜατθαίου Κοντολέοντος, έκ Β ι- νηγού. Εΰχαριστοΰμεν θερμώς τοια έμφάνισι τού Μάκη απέφερε... δισκοπρεπώς 2.000 δρχ. δημος και έπι τής σορού της τών. Υπήρξε άφοσιωμένη σύζυαραδίκων, ήρραβωνίσθησαν είς και σάς άναμένομεν τό ταχύτε- γιά τόν θρόνον τού ναού Λειβαδίου. Κα! οί Λειβαδίτες ακόμη κατετέθησαν πολυάριθμοι στέ- γος, φιλόστοργος μήτηρ, ευσεΚαρυδαλλον Πειραιώς.
βής χριστιανή, καλή προς όξεκαρδίζονται στά γέλια. Τώρα πού θά ξαναπαιξη, θά πούνε φανοι.
ρο ν.
θερμότατα
συγχαρητήρια
Καταλείπει είς Αύστραλίαν λους. Διά τούτο ό θάνατος της
Κον Παναγι go την Α. Στρατή- όλοι «τετέλεσται». "Ολοι λοιπόν είς τήν νέαν παράστασιν τού
και καλά στέ<ί>ανα.
γόν, είς ^ YOUNGSTOWN, 'Α- Μάκη, που παρά τά 85 χρόνια του έχει τήν ελαστικότητα αί- τόν υίόν της 'Εμμανουήλ μετά κατελύπησεν όχι μόνον τά παιΈμμ. Γ. Βενέρης
λουρου. Κα! δλοι έφοδιασμένοι μέ πολλά μαντήλια γιά τό τής οικογενείας του και τήν θυ- διά της, πού δικαιολογημένους
WEST - END — Αυστραλίας μερικής. 'Επιστολή και συνδρο- δάκρυ και πολλά πενηντάρια γιά τόν δίσκο, που θά δοθούν γατέραν της Χαρίκλειαν Άρ- τήν έλάτρευαν, άλλά και όλη ν
μαί σας έλήφθησαν. Δι·' δλα
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
σας εύχαριστούμεν θερμώς και γιά κοινωφελή σκοπό. 'Ημερομηνία της παραστάσεως θά γνω- χοντούλη μετά της θυγατρός τήν κοινωνίαν. Καταλείπει ή μετης. Είς ΓΤοταμόν Κυθήρων τόν ταστάσα είς τάς 'Αθήνας τούς
έρχόμενο στοποιηθή διά... τοιχοκολλήσεως.
Ή κ. Καίτη 'Αντωνίου Τσι- σας άναμένομεν τό
υϊόν της Ευστράτιον μετά της υιούς της Ίωάννην και Σώζοντα
τσιλάκη, το γένος Νικολάου καλοκαίρι.
οικογενείας του και είς Πει- Βλαχογένην μέ τάς οικογενείας
Κασιμάτη, ετεκεν εις Αθήνας
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
ραιά τήν Θυγατέραν της Κατί- των, είς Σικάγον 'Αμερικής τόν
Κον
Νικόλαον
Α.
Φατσέαν,
άρρεν.
ναν Ιωάννου Κανέλλη μετά υίόν της Παναγιώτην Βλαχογέεις Νέαν Ύόρκην 'Αμερικής.
— Ή κ. Χριστίνα Σώζοντος Συνδρομή σας ελήφθη μέσω του
τής οικογενείας της. Προς πάν- νην μέ τήν οίκογένειάν του και
Κυπρίου, ετεκεν άρρεν εις φιλτάτου μας ανεψιού σας κ.
τας τούς άνωτέρω καβώς και είς Αύστραλίαν τούς υιούς της
Μπρίσμπαν Αυστραλίας.
προς τους λοιπούς συγγενείς Βασίλειον και ΚωνσταντΤνον
Νίκου Φατσέα, δικηγόρου. Εύ—•Ή κ. Αέσδη Βρανά Κασι- χαριστούμεν θερμώς.
της έκφράζομεν θερμότατα συλ- Βλοεχογένην και τάς θυγατέρας
μάτη, ετεκεν είς Λονδίνο ν θήλυ.
λυπητήρια. Ό Θεός να τήν ά- της Ούρανίαν Φοορδούλη και
— Ή κ. Ελένη Κοσμά ΣαΜαίρην Άδαμαντίδου, μετά τών
ναπαύση.
μίου, ίτεκεν θήλυ είς Γε,ρμανί- ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ ΤΑΛΕΝΤΟ
οικογενειών των.
αν,
ΕΛ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ
Προς δλους τούς άνωτέρω,
ΤΟΥ
κ.
ΔΗΜ.
Γ.
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ή έταιρία «HELLAS REκαθώς και προς τούς λοιπούς
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
CORDS FILMS» μέ ύπερηφάΒ'.
τίσουν νά έφοδιάζουν τούς με'Απεβίωσε εις Χώραν ή 'Ε- συγγενείς της έκφράζομεν θερΜέ χαρά και μέ συγκίνησι νειαν άναχοινεΐ τήν εκδοσιν του
ταπωλητάς μέ κρέατα πού θά λένη 'Εμμανουήλ Κοντολέον^- μότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός
μεγάλη έμαθα, έδω στην 'Α- καινούργιου δίσκου του ΒασίΕξηγήσαμε στο προηγούμενο πρέπει νά φέρνουν άπό άλλες
νά τήν άναπαύση.
θήνα, την γέννησι του νέου έγ- λη Λεβέντη με γενικόν τίτλον τήν μεγάλη δυσχέρεια ευρέσε- περιοχές τής χώρας. "Ας είναι τος ή Κόκκινου, έτών 74.
Ή έκλιπούσα διεκρίνετο διά
γονού πού εφερε στον κόσμο ή «'Αχόρταγη πού είναι ή 'Αλέ- ως τροφίμων, έάν θά πήγαιναν και κατεψυγμένα. Καθώς και
τήν καλωσύνην της, τήν εύγέ- Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Α I. Β Ε Ν Ε Ρ Η
χαριτωμένη νύμφη μου Χριστί- κα».
πολλοί παραθερισται γιά τις ψάρια, ακόμα δέ και λαχανι- νειαν τής ψυχής της και
τάς
να Σώζοντος Κυπρίου, ττου
διακοπές
τους
στά
Κύθηρα.
κά,
γιατί
σέ
πολλές
περιπτώΕίς τον δίσκον αυτόν τον
'Απεβίωσε εις Γερακιάνικα
διαμένει στο Μττρίσμτταν Αυσεις σπανίζουν και αύτά.
Θά πούμε ακόμη μερικά.
ή Γρηγορία Ιωάννου Βενέρη,
στραλίας. Και γεμάτη χαρά Βασίλη συνοδεύει γνωστή σταρ
Τό Τσιρίγο έβγαζε μέχρι
Ευτυχώς υπάρχουν έμποροι
έτών 94.
στέλνω στά άγαττημένα παι- της τηλεοράσεως. Ό τρόπος πριν λίγα χρόνια, μέλι εξαιρε- στο νησί Ικανώτατοι, έξυπνοι
Ή έκλιπούσα ύπήρξε υπόδιά μου Σώζοντα και Χριστί- έρμηνείας, ένορχηστρώσεως άλ- τικής ποιότητος. Τ Ηταν άπό πρακτικοί και προνοητικοί άνδειγμα καλοσύνης και πραότηνα τά θερμότερα συγχαρητήρια λα και ήχογραφήσεως φέρουν τήν βοσκή τών μελισσών στις θοωποι. "Ας συντελέσουν και
τος και έκοσμεϊτο μέ πολλάς
μου, και στο νεογέννητο εγγο- I τήν σφραγίδα του διαλεχτού φασκομηλιές και στά θυμάρια αύτοί στην κοινή προσπάθεια
Χριστιανικός άρετάς. Ή τ ο άνάκι μου τά ττλέον τρυφερά μου j καλλιτέχνη.
(θρούμπι τά λένε εκεί), πού τουριστικής αναπτύξεως τού
φοσιωμένη σύζυγος και στοργιφιλήματα. Νά ζήση και νά εύΓνωστός ηχολήπτης έκ τών αφθονούν στά βουνά και στους τόπου.
κή μήτηρ, εύσεβής χριστιανή,
τυχήση.
πλέον διακεκριμένων και μέ δι- λόφους. Δυστυχώς πρίν 2—3
'Αλλά ύπάρχει στο Τσιρίγο
φιλεύσπλαγχνος προς τους ενΉ Γιαγιά
εθνή φήμη δεν συνεκράτησε χρόνια, δυο μεγάλες πυρκαΐές και ένας άλλος σπουδαίος παδεείς και καλή προς δλους.
Κατίνα
τήν έκπληξί του:
«Ουδέποτε έκα'ψαν μεγάλες εκτάσεις κι' έ- ράγων επιτυχίας τής τουριστιΔιά τούτο και έξετιμάτο άπό δΠετρούτταλις — 'Αθηνών
εΐδα έρμηνευτή που νά είναι τσι δσα μελίσσια γλύτωσαν ά- κής αξιοποιήσεως τού νησιού:
λην τήν κοινωνίαν. Ή κηδεία
σύγχρονα ενορχηστρωτή ς7 νά πό την φωτιά, δεν εύρισκαν ύ- *Η Χωροφυλακή. Διοικητής
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
της έγένετο άπό τό ίερόν προδ ι ευθύνη άλλον έρμηνευτή, τον στερα τροφή. Και επειδή τό τής Χωροφυλακής τών Κυθήσκύνημα τής 'Αγίας Έλέσης,
Ή κ. ''Ελένη Γιακουδάκη, έ- έαυτόν του και νά ρυθμίζη ό Τσιριγώτικο μέλι είναι περι- ρων είναι ό ύπομοίραρχος κ.
μέ πάνδημον συμμετοχήν εις
βάτττισεν είς Περιστέρι 'Αθηνών ίδιος τά όργανα λήψεως. Και ζήτητο, οί. παραγωγοί ταίζουν Χατζής. Είχα τήν τιμή νά τόν
τά κοριτσάκι τού κ. Δημητρίου δλα αυτά άπό τον άνθρωπο πού τά μελίσσια τους μέ ζάχαρη ή γνωρίσω τό 1971, έμαθα δέ Χριστιανικάς άρετάς της. Πρό- τήν έκφαράν της τών κατοίκων
έργατική τής περιοχής καθώς και πολΚρίθαρη, όνομάσασα αυτό Μαρ- είναι τεσσάρων μηνών καλλιτέ- άλλες γλυκαντικές ουσίες κι' πώς ύπηρετεΐ ακόμα έκεί. Πρό- θυμη, έκδηλωτική,
και
φιλόξενη
έξετιμάτο
άπό τήν λών έκ Χώρας και άλλων χωγοορίταν. Τό νεοφώτιστο είναι μνης!»
έτσι τό περίφημο αύτό μέλι έ- κειται περί εξαιρετικά μορφωκοινοονίαν
και
ή
εΤδησις
του θα- ρίων.
άγοπτημένο έγγονάκι του άγαχασε τό θαυμάσιο εκείνο άρω- μένου, πολιτισμένου και ενηΥπάρχουν δμως και άλλες μα του. Τώρα, λοιπόν, οί πα- μερωμένου άξιωματικού, πού νάτου της προε κάλεσε λύπην
ττητοΰ μας φίλου κ. Ευστρατίου
Προς τούς άγαπητούς
μας
Τζωρτζοπούλου. Προς τους ευ- τάσεις είς τόν Βασίλη. Σε έ- ραθερισται πού πάντα ψώνιζαν τιμά τήν στολή του, τό Ιστο- είς δλους. Ή κηδεία της έγένε- υιούς της Παναγιώτην και Κώτυχείς γονείς, την άνάδοχον και ρώτηση άν σκοπεύη νά άσχο- μέλι άπό τό Τσιρίγο, δέν τό ρικόν Σώμα εις τό όποιον α- το πάνδημος άπό τόν ϊερόν να- σταν I. Βενέρην, τήν θυγατέρα
τον ττάτπτον της νεοφώτιστου εύ- ληθή μέ τόν κινηματογράφο — αγοράζουν καθόλου.
νήκει και τόν ίδιο τόν έαυτό όν τοΰ Εσταυρωμένου και πολ- της κ. "¡Ελένη Κομηνού, τούς
χόμεθα νά τους ζήση.
άπτήντησε: Τέχνην κάνω. Έφ'
'Αλλά, θά μσύ πήτε, τό μέλι του. Είναι θαυμάσιος στην έμ- λά άνθη κατετέθησαν έπι της είς Κύθηρα, 'Αθήνας και Αύδσον ό κινηματογράφος είναι είναι είδος πρωτίστης ανάγ- φάνισι και περίφημος στην δι- σορού αύτη ς.
στραλίαν έγγονούς και λοιπούς
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
τέχνη — προφανώς δεν άπο- κης γιά τήν διατροφή τών άν- εξαγωγή τών αστυνομικών του
Προς τάς άδελφάς της Εύ- συγγενείς της έκφράζομεν θερΚαν Μάντη Μ. Μουάτσου, κλείεται τίποτε. Ή διεύθυνσις θρώπων; "Οχι βέβαια. 'Αλλά καθηκόντων. Είμαι λοιπόν τής γενίαν Γ. 'Ανδρονίκου, διαμέ- μότατα συλλυπητήρια. Ό Θεείς Τορόντο Καναδά. Την συν- της έταιρίας υποψιάζεται δτι ό είναι ενδεικτικό της ζημιάς γνώμης, πώς και ό άξιωματι- νουσαν είς 'Αθήνας, Μαρίαν Δ. ός νά τήν άναπαύστη.
κός αυτός θά μπορούσε πολύ
δρομήν σας μας άπέστειλε ό Βασίλης ήλεγξε στο πρόσφατο πού υφίσταται ό τόπος.
"Οπως λοιπόν ζημιώνεται ό νά συντελέση μέ τις συμβουΓερμανία
άδελφός σας και παιδικός μας ταξίδι του στη Δ.
φίλος κ. 'Αντώνης Μαργέτης, τήν δυνατότητα νά άσχαληθη μέ τόπος μέ τήν προσφοράν κά- λές και μέ τις πρωτοβουλίες
ΓΕΩΡΓΙΟΣ NIK. ΣΤΑΘΗΣ
έκ Πορτ — 'Αλμττέρνι. Εύχαρι- τήν έβδομη τέχνη. Κατστπν δε κιστης ποιότητος μελιού, έτσι του στήν έπιτυχία τών σκοπών
Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Λ Δ Ε Σ ΚΥΟΗΡίΙΝ
στούμεν και εύχόμεθα νά σάς γενομένων προτάσεων θά πρω- ζημιώνεται καΐ όταν ό τόπος πού έπιδιώκομε. 'Εξυψώνεται
&/μίζη τό φύλλο, τό ονειρεμένο ταγωνιστήση εις τήν ταινκχν δέν έχη τά αναγκαία μέσα δια- τό γόητρον τού τόπου μέ τέΓΕΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
τοιους
αντιπροσώπους
τών
μας Νησί.
στη «πέτρα της υπομονής» ευ- τροφής τών ανθρώπων.
ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ
ΤΑ ΕΙΔΗ
ΣΑΣ
'Αρχών
και
θεωρώ
τά
Κύθηρα
"Αν
εξαίρεση
κανείς
τά
αύ— Κον Πώλ Ευθυμίου, είς θύς ώς περάτωση τάς σπσυδάς
ΕΙΣ 'ΓΙ ΜΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣΕΟΣ
Μττρίσμτταν Αυστραλίας.
Εύ- του τόν έπόμενον Ίούνιον. "Ι- γά, πού χάρις στην οικόσιτο πολύ τυχερά πού έχουν αύτόν
χαριστούμεν θερμώς διά την έ- σως ή ένεργειά του αύτη συν- πτηνοτροφία βρίσκονται στο τόν άστυνομικόν διοικητή.
Δ. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
ττιστολήν σας. Ή τταράκλησίς δυάζεται μέ τήν απαγόρευα ι ν νησί, δέν ύπάρχει άλλο τίποτα
Β Ι Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ΠΑΝΤΑΛΟΝΙΩΝ
σας έκτελειται. Σάς εύχόμεθα είς τήν έταιρίαν νά τόν συμπε- «έν έπαρκεία», όπως λέγεται
κάθε πρόοδον και «καλήν πα- ριλάβη είς τά διαφημιστικά και στην αγορανομική γλώσσα. ΓΑ ΝΤ ΩΝΙΟΣ" ΚΟΤΕΛΛ ΗΥ
Α Ν Δ Ρ Ι Κ Ω Ν ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ
'Αλλά και όταν ύπάρχη, μέ
τρίδα».
προγράμματά της είς τό ραδιόΔ"Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
δυσκολία τό βρίσκει ό ξένος ι
— Kocv Κυράνη Διακοπού- φωνον.
την έποχή της νηστείας, όπως •I
«ΤΟ Τ Ε Λ Ε10 Ν »
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70
ι
λου, είς Μορρί Αυστραλίας.
'Επιστολή και συνδρομή σας Ι » · · · · · · · · · · · · · > · · Β · | π.χ. τόν δεκαπενταύγουστο. I Πειραιεύς — Τηλ. 470-776 [
Πρέπει νά καταλάβουν οί Τσι"Ετοιμα χαΐ έπΙ παραγγελία — ΤιμαΙ Εργοστασίου
έλήφθησαν. Εΰχαριστοΰμεν θερ- I
μώς. Τό φύλλο θά σας στέλλε- II ΓΡΗΓ. Λ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ \ ριγώτες πώς δέν μπορούν νά
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ται του λοιπού
άεροπορικώς, I
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
! άναγκάσουν τούς ξένους νά κά- Ί
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ (ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ)
νουν σαρακοστή, όταν οί ίδιοι •
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
J
όπότε πιστεύομεν θά τό λαμβά- Iι
Χαρ.
Τρικούπη
7
\
δέν
θέλουν.
Και
πρέπει
νά
είI
Δικηγόρος
,
νετε τακτικά και θά σάς φέρνη
ΖΑΝ ΜΩΡΕΑΣ 12—14 ΚΟΥΚΑΚΙ — ΤΗΛ. 9222.293
Αγίου Κων)νου 7
Τηλ. 620.415 \ ναι σέ θέσι νά προσφέρουν τρό5 ΑΘΗΝΑΙ
τον χαιρετισμό της πατρίδος.
ι
φιμα
επαρκή,
καλής
ποιότητος
ι
Πείρα
ία
(
Κον Παναγιώτην Γ. Τραβακαι στις κανονικές τιμές.
J
Τηλ. 426.551
«
L·······
Πρέπει οί έμποροι νά φρονΕ Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν
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ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ — ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ — ΠΑΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ! ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
!
ΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙ ΑΣ — ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙ ΑΣ

Οί τουρίστες και πώς
6ά τούς χορτάσουμε

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΚΙΚΑ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΚΟΓΛΟΤ
(Ανεψιός Μαρίας Α. Φατσέα έκ Φατσαδίκων)
ΚΟΑΟΚΟΤΡΟΝΗ 96 — ΠΕΙ Ρ ΑΙ Ε ΥΣ
ΚΑΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΣΟΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 13—15 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ΤΗΑΕΦΦΝΑ: 423.054 και 420.592
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ΚΥΘΗΡΩΝ

• Διαβέτομεν εκλεκτά τυροκομικά προϊόντα και κρέατα άI γρίου κατσικιού και αρνιών. — Ειλικρινής έξυπηρέχησις.
•
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λmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmβ····4

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
ΚΟΥΑΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ -

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ 12 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 546-495
ΠΟΑΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ

ΛΙΑΝΙΚΗ

I
¡ π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ — ΑΜΕΡΙΚΗΣ, κλπ. ΟΛΩΣ Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α
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ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ
ΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ — ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ — ΠΑΙΔΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
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ΣΥΡΜΑΛΙΩ
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ
Άπεβίωσεν είς Χριστοφοριάνι·κα, ή Συιρμαλένια Παναγιώτου ΚουλεντιαναΟ, έτών 85.
Ή μεταοτάσα διεκρίνετο διά
τήν καλωσύνην, την εύγένειαν

και τάς χριστιανικός άρετάς
της. Ύττηρξεν αφοσιωμένη σύζυγος και στοργική μήτη,ρ, ευσεβής ττρός τά θεΤα, φιλεύσττλαγχνος ττ,ρός τούς ενδεείς, εργατική, πρόθυμη και καλή μέ δλην
τήν κοινωνίαν.. Δι' αύτό και ό
θάνατος της π,ροεκάλεσε μεγάλην λύπην εις οικείους και ξένους, ή δε κηδεία της, που έγένετο άπό τόν ιερόν ναόν του 'Αγίου Βασιλείου ήτο πάνδημος.
Καταλείπει ή μεταστάσα τόν
σύζυγόν της ψίλτατόν μας κ.
Παναγιώτην Κουλεντιανόν, τά
παιδιά της Σταιματούλαν ,Χριστοφόρου Κομηνού, Διονύσιον,
θεοφάνην και Δημήτριον Π.
Κουλεντιανόν, πού διαμένουν είς
"Αρμινταλ Αυστραλίας, Γιαννούλαν 'Αθανασίου Τσιγκού^,
πού διοομένει είς Κέμψι Αύστραλίας, και Είρήνην 'Ιωάννου Τρίφυλλη (Φώτη Κάβου) πού διαμένει είς Τριφυλλιάνικα. 'Επίσης
καταλείπει έγγονούς και πολλούς άλλους συγγενείς πού διαμένουν είς Αύστραλίαν, Άφρικήν, Πειραιά και Κύθηρα.
Προς δλους τούς άνωτέρω έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό θεός νά τήν άναπαύση.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Τήν 16ην Φεβρουαρίου, άπεβίωσεν είς 'Αθήνας, ή Παρασκευή Α. Κασιμάτη, τό γένος
Δημητρίου Τραυλού, έτών 75.
Ή κηδεία της έγένετο πάνδημος άπό τόν ίερόν ναόν τών 'Αγίων Κωνσταντίνου και 'Ελένης

του νεκροταφείου Ζωγράφου,
και έπι της σορού της κατετέθησαν πολλοί στέφανοι.
Ή μεταστάσα ήτο σύζυγος
του άλησμονήτου Κυβηρίου Αναστασίου Γ. Κασιμάτη (Κατσούλη), ιδιοκτήτου του άλλοτε
ξενοδοχείου «Άττικόν» ποορά
τήν όδόν Σταδίου. Τήν διέκριναν άπέραντος καλωσύνη, ευγένεια: ψυχής, ήθος άνώτερον. Υπήρξε φιλόστοργος μήτηρ και
άνέδειξε τέκνα, τά όποΐα διακρίνονται είς τήν Άθηναϊκήν
κοινωνίαν και τιμούν τό Κυθηραϊκόν όνομα.

I. ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ

κάρδια συλλυπητήριά μας. 'Άς
εΤναι ή μνήμη αύτού αιωνία.
Γ. Β. Κ.
Άπεβίωσε είς Ποταμόν ό 'Ιωάννης Φαρδούλης ή Άλάης, έΤήν Κυριακήν 1 8 Φεβρουατών 85.
Ό έκλιπών διεκρίνετο διά ρίου, έτελέσθη είς Γλυκά Νερά
τήν έργατικότητά του7 τήν κα- Αττικής 40θήμερον μνημόσυλωσύνην του και τάς χριστια- νον του άλησμονήτου συμπανικάς άρετάς του. Ή κηδεία τριώτου μας Γεωργίου Β. Φωτου έγένετο άπό τόν ίερόν να- τεινού, ύπέρ άναπαύσεως της
όν τής Ίλαριωτίσσης, μέ πάν- ψυχής αύτού. Τό μνημόσυνον έδημον συμμετοχήν είς τήν έκ- τελέσθη μέ τήν φροντίδα τής
φοράν του τών κατοίκων της θυγατρός του Κωνσταντίνος Γ.
Φωτεινού.
κοινότητος.
Παρέστησαν, συγγενείς, φίΠρος τήν σύζυγόν του Σταματίαν, τους άδελφούς του Μη- λοι, συμπατριώται τού μετανάν, Άνάργυρον και Χρυσάν- στάντος και πολλοί κάτοικοι
θην, καθώς και προς τούς λοι- τής περιοχής Παιανίας. Ό Θεπούς συγγενείς του έκφράζομεν ός νά τόν άναπαύση.
θερμότατα συλλυπητήρια.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Π. Φύλλης
Πάντας τούς μετασχόντας τού
Π. Β. ΧΑΡΟΣ
πένθους μας έπι τώ θανάτω τής
λατρευτής μας μητρός και μάμΆπεβίωσεν ©ίς Μανιτοχώρι ό μης
Παναγιώτης Βασιλείου Χάρος, MAP ΓΑΡ ΙΤΑΣ ΒΛΑΧΟΓΕΝΗ
έτών 68.
εύχαριστούμεν θερμώς.
Ό άείμνηστος Παναγιώτης ή Τά τέκνα: ' I ωάννης και ΜαρΝότης Χάρος διεκρίνετο διά τήν
γαρίτα Βλαχογένη, Σώζων
έργατικότητά του, την καλωσύκαι "Άννα Βλαχογένη, Ουρανην του# τάς πολλάς χριστιανινία και Κωνστ. Φαρδούλης,
κάς άρετάς του. 'Υπήρξε στορΠαναγιώτης και Λούλα Βλαγικός οικογενειάρχης, φιλόνοχογένη, Βασίλειος και Βοορμος πολίτης, άληθινός χριστιαβάρα Βλαχογένη, Κωνστ. και
νός. Ά π ό τήν μοΐρα έδοκιμάσθη
Ειρήνη Βλαχογένη, Μαίρη
σκληρά, πρώτα μέ τόν θάνατον
και Μιχαήλ Άδαμαντίδης.
τής άγαπημένης του κόρης και Οί έγγονοί. Οί λοιποί συγγεέν συνεχεία της άφοσιωμένη ς
νείς.
συζύγου του. Επέδειξε χριστιανική ν καρτερίαν και θάρρος. "ΕΠάντας τούς μετασχόντας τού
πένθους μας έπι τώ θανάτω
τού άγαπημένου μας συζύγου
και άδελφού
ΙΩΑΝ. ΦΑΡΔΟΥΛΗ - ΑΛΛΗ
εύχαριστούμεν θερμώς.
' Η σύζυγος: Σ ταματ ί να.
Οί άδελφοί: Μηνάς, Ανάργυρος,
Χρυσάνθη.
Οί λοιποί συγγενείς.
Πάντας τούς μετασχόντας τού
πένθους μας έπι τώ θανάτω τής
λατρευτής μας συζύγου, μητρός
και μάμμης
ΣΥΡΜΑΛΕΝΙΑΣ
H
Ü
mmß
ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ
δωκε δλην τήν στοργήν του είς εύχαριστούμεν θερμώς.
τόν μοναχογυιό του Βασίλη και Ό σύζυγος: Πανοτγ ιώτης Κ ούήταν γεμάτος ικανοποίησι, πού
λε ντ ιανός.
ήξιώθη νά τόν καμοορώση δια- Τά τέκνα: Σταματούλα Χριστοκεκριμένο ζωγράφο και άξιο οιφόρου Κομηνού. Ειρήνη και
κογενειάρχη.
'Ιωάννης Τριφύλλης. ΔιονύΤόν τελευτάϊον καιρό ό άλησιος και Βάγια Κουλεντιασμόνητος Νότης ήσθένησε βαρύνου. Θεοφάνης και Χριστοφία
τατα, διεκομίσθη εις τό ΝοσοΚουλεντιανού. Γιαννούλα και
κομεΐον μας και έτυχε έκεΐ κάΑθανάσιος Τσιγκούνης. Δηθε άνβρωπίνης βοηθείας. Ατυμήτριος και Ζαχαρούλα Κουχώς τό μοιραΐον έπήλθε τήν 1 8
λεντ ιοτνού.
Φεβρουαρίου. Ή κηδεία του έγέ- Οί έγγονοί. Οί λοιποί συγγενετο πάνδημος και έπι της σονείς.
ρού του κατετέθησαν πολλά άνθη και στέφανοι.
Ά π ό τό Σύδνεϋ τής ΑυστραΚοτταλείπει· τό^ υίόν του Βα- λίας, δπου ευρισκόμεθα, αίσθασίλειον, πού διευρύνει τάς σπου- νόμεθα τό καθήκον νά εύχαριδάς του είς τό Παρίσι μέ Κρα- στήσωμεν άπό καρδίας πάντας
τικήν ύποτροφίαν, τούς άδελ- τούς μετασχόντας τού πένθους
φούς του Σταυρόν Χάρον, πρω- μας, έπι τώ θανάτω τών αγατοπρεσβύτερον Κυθήρων, Μανώ- πημένων μας αδελφών
λη Χάρον, δημοδιδάσκαλόν, ΚώΜΑΡΙΓΟΥΛΑΣ και
σταν Χάρον πού διαμένει είς ΆΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΞΥΔΕΙΑ
μερικήν και Ίωάννην Χάρον πού πού άπεβίωσαν είς Αθήνας.
διαμένει είς Μπουένος Άϋρες
Οί άδελφοί : 'Ελένη και Σπύτής Αργεντινής. 'Ομοίως κατα- ρος Κασιμάτης. Ευριπίδης και
λείπει ενα έγγονόν, άνεψιούς 'Ελένη Φαρδούλη. Κώστας και
και πολλούς άλλους συγγενείς Χρυσούλα Φαρδούλη. Τίνα και
Είς δλους έκφράζομεν θερμό- Κούλα Φαρδούλη.
τατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά
Οί λοιποί συγγενείς.
τόν άναπαύση.
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΓΙΑΜΟΥΜ ΕΛΟ Υ
— Άπεβίωσεν είς Αθήνας
ή Ουρανία Γιακουμέλου, τό γένος Παύλου Καρύδη, έκ Μυλοποτάμου.
Πρός τήν θυγατέραν της κ.
'Ελένην Βραϊλάνου και πρός
τούς λοιπούς συγγενείς της έκφράζομεν θερμά συλλυπητήρια.

Δ Ω Ρ Ε Α ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
μνήμην
"Αλμπας
— Είς
Νταοπούλου, ή οικογένεια Καλοντση απέστειλε δραχμάς 500,
Είς τόν υίόν της μεταστάσης εις τό Άγαθοεργόν
Ταμείον
κ. Γεώργιον Α. Κασιμάτην, δι- Κυθήρων « Ή Μυρτιδιώτισσα».
κηγόρον, νομικόν σύμβουλον τού
'Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς
ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
και τήν θυγατέρα της κ. ΑίκαΈτελέσθη
είς Μπρίσμπαν Αυτερίνην, σύζυγόν του στρατηγού
κ. Κίμωνος Μπάρλα, έκφράζο- στραλίας τό έτήσιον μνημόσυνον του άλησμονήτου συμπατριμεν θερμότατα συλλυπητήρια.
ώτου Χαραλάμπους Σ ουρή, μεΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ρί μ νη της άφοσιωμένης του συζύγου.
Άπεβίωσεν είς Αθήνας ό Ι Ό έκλιπών υπήρξε μία έξαίωάννης Παναγιώτου Κασιμάτης ρετος φυσιογνωμία της παροιή Τζαμουρδής, έτών 72.
κίας μας και διεκρίθη και ώς
Ό έκλιπών κατήγετο άπό τό έπιχειρηματίας και ώς οικογεΛειβάδι. Κατά τήν παιδικήν ή- νειάρχης. Έγεννήθη είς τόν Καλικίαν του μετέβη είς ΑΤγυπτον, ραβά και ήτο υίός τού αειμνήείργάσβη όλίγα έτη και έκεΐθεν στου Δημητρίου Σουρή. Άπεέπέστρεψε και ίγκατεστάθη είς δήμησε εις ήλικίαν 16 έτών, εί,ρτάς Αθήνας, άσχολούμενος μέ γάσθη μέ έπιμονήν και ικανότητό έμπόριον υγρών καυσίμων. τα και έξελίχθη είς μεγαλοεπιΤόν διέκριναν ή καλωσύνη, ή ευ- χειρηματίαν.
Korr' άρχάς έγκατεστάθη είς
γένεια, ή έργατικότης και πολλά! άλλα ι χριστιανικοί άρεταί. τήν πόλιν Τουγούμπα, δπου και
*Ητο κοινωνικός, εύχοορις, πρό- ένυμφεύθη τήν έκλεκτήν Κυθηρίθυμος και καθ' δλα άξιαγάπη- ocv "Εστα Λόντη ή Λεονταράκη,
έκ Φρατσίων, μέ τήν όποίαν έτος.
δημιούργησε ζηλευτήν οίκογέΠρός τούς άγαπητούς μας ά- νειάν. Άπό τάς ¿ργασίας έστιαδελφούς του Άντώνιον και Νι- τορίων και γαλακτοπωλείων
κόλαον, πρός τά παιδιά του και έτράπη πρός τάς θεατρικάς έπιτούς λοιπούς συγγενείς του έκ- χει ρήσε ι ς "δπου και διεκρίθη. Μέ
φράζομεν θερμότατα συλλυπη- τήν καλωσύνην του, τόν άκέρα ιτήρια. Ό θεός νά τόν άνα- όν χαροοκτηρα και τά ευγενικά
παύση.
του αισθήματα κατέκτησε τήν
κοινωνικήν έκτίμησιν και άγάΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟ
πην. Απέκτησε δύο χαριτωμέ'Επί τώ θανάτω τού άγαπη- να παιδιά, τόν Δημήτριον και
τού μας Θωμά Λ ιόντου, ή οί- τήν Σταματούλα, πού είναι σύΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Χ. ΓΚΙΖΕΛΗ - ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ
κογένειά μου και έγώ έκφράζο- ζυγος του έκλεκτού νέου Κυθημε θερμότατα συλλυπητήρια ραικής καταγωγής Νικολάου
ΙΑΤΡΟΥ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ
προς τήν σύζυγόν του Δήμη- Λεοντσίνη. Ηύτύχησε νά ίδή και
(ΠΡΩΗΝ ΜΑΡΘΑΣ ΓΙΑΧΝΗ — ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ) * τραν και πρός τά τέκνα του δύο έγγονάκια, τόν Μανωλάκη
Εμμανουήλ. και τόν Χαράλαμπον. Μά δυστυΠΑΤΗΣΙΩΝ 352 & Α. ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ 1 — Α Θ Η Ν Α I • Σταμοττίαν και
Επίσης
εύχόμεθα
είς
τόν Παν- χώς, έπάνω είς τήν άκμήν του
ΤΗΛ. 288-433
»
τοδύναμο Θεό νά άναπαύση τήν και είς ήλικίαν 50 μόλις έτών
έξεδήμησε άπό τόν πρόσκαίιρον
ψυχήν αυτού.
κόσμον, προς άνέκφραστη λύπη
ΑΛαρία Ν. Λεοντσίνη
τής άφοσιωμένη ς του συζύγου,
Γ Ε Ν Ι ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ
II Μεραρχίας 21„ Πειραιάς
τών παιδιών του και δλων τών
συγγενών και γνωρίμων του.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΓΕΟΡΓΑ
'Εκτός τής συζύγου, τών παιΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
διών και τών έγγονών του κατέΑ Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι ΠΑΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ
• ΠΡΟ'ΓΟΝΤΑ ΘΑΛΑΣΣΗΣ J λειπε ό άείμνηστος Χάρης τούς
ΖΟΗΣ — ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ — ΣΠΟΥΔΩΝ
άδελφούς του Παναγιώτην, Χρή:
« ο ΦΟΝΤΑΝ»
: στον
και Γεώργιον, πού εΐναι
ΠΥΡΟΣ — ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ — ΠΛΟΙΩΝ
! ΙΩΑΝΝΗΣ Λ Ε Υ Ο Ε Ρ Η Σ ρ γνωστοί παράγοντες της παροιι
Κεντρική 'Αγορά
a κίας, καθώς έπίσης άδελφάς, άΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
*
'Αθηνών 64
» νεψιούς και πολλούς άλλους
Κολοκοτρώνη 6 2 — - Π ε ι ρ α ι β ύ ς — Τηλ. 472.305
ι
Τηλέφωνον 3244.751
» συγγενείς.
fmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJi Είς δλους έκφράζομεν τά έγ-

Πάντας τούς μετασχόντας τού
πένθους μου, έπι τώ θανάτω τοΰ
άγαπημένου μου πατρός
ΠΑΝΛΓΙΩΤΟΥ Β. ΧΑΡΟΥ
ευχαριστώ θερμώς. Ή μοΐρα δέν
τό ήθέλησε νά ευρεθώ κοντά του
στις τελευταίες του
στιγμές.
Εύχαριστώ άπό καρδίας τούς
συγγενείς και φίλους πού του
συμπαρεστάθησαν. "Ολως ιδιαιτέρως εύχαριστώ τούς ιατρούς
κ.κ. Γιαννιόν και Τριοη/ταφυλλίδην, τούς λοιπούς ιατρούς, τάς
άδελφάς και τό προσωπικόν τού
Νοσοκομείου μας γιά τήν στοργικήν φροντίδα και τήν περίθαλψι πού τοΰ προσέφεραν. Τό δτι
έφυγε άπό τόν κόσμο δέν μειώνει τά προς τούς άνωτέρω ευγνώμονα αίσθήματά μου, γκχτ«
κανείς δέν μπορεί νά μεταβάλη
τήν θεΐα βουλή.
Τέλος, εύχαριστώ τους άκολουθήσαντας τήν κηδείαν του
και δσους μέ συνελυπήθησαν
καθ' οιονδήποτε τρόπον.
Ό Υίός του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π. ΧΑΡΟΣ
Ζωγράφος

Η ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΙΣ
ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
'Επί δημοσιεύματος μας δπως ήλεκτροδοτηθη τό άερσδρόμιον Κυθήρων, ή σεβαστή διεύθυνσις της Δ.Ε.Η. μάς άττέστειλε τήν κάτωθι άπάντησιν:
«Κύριε Διευθυντά,
Έ π Ι δημοσιεύματος της ύμ€τέρας έφημερίδος, της 1.2.73,
σχετικώς μέ τήν μή εισέτι ήλεκτροδότησιν τοΰ αεροδρομίου
Κυθήρων έχομεν τήν τιμήν νά
γνωρίσωμεν ύμίν δτι ή αρμοδία υπηρεσία τής Δ.Ε.Η. είς
άπάντησιν τοΰ υπ' άριθ. 216)
3.5.72 εγγράφου τής Κοινότητος Φριλιγκιανίκων, περί πα'
ροχής ρεύματος είς τό έν λόγω αεροδρόμιον, απέστειλε τήν
ύπ' άριθ. 52264)19.5.72 έπιστολήν διά τής όποιας ήτήσατο τήν ύποβολήν τών απαραιτήτων στοιχείων, ατινα απαιτούνται διά τήν σύνταξιν τήδ
σχετικής οικονομοτεχνικής μελέτης. Τά έν λόγω στοιχείο
δέν υπεβλήθησαν
εισέτι υπό
της Κοινότητος καΐ ούτω καθυστερεί ή σύνταξις τής σχετικής μελέτης.
Μετά τιμής
Γ. Ν. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
Γενικός Διευθυντής Διανομής»
Κατόπιν τών άνωτέρω παρΟ"
καλού μεν τήν άρμοδίαν Κοινότητα Φριλιγκιανίκων νά άττοστείλη τά αιτούμενα, ώστε τό
έργον νά προωθηθή. ΕΤναι
τικής σημασίας.

<ΚΥ·ΗΡΑ-Ι-ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»

«ΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
'Ιδιοκτήτης — Διευθυντής: I . Σ . ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, 'Αγίου
Μελετίου 104, 'Αθήναι — Δ)ντης 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, αεροπορικώς $ 10
Αυστραλίας - 'Ασίας δολ. Αυστραλίας 6, αεροπορικώς δολ. 10
'Αφρικής $ 8 , αεροπορικώς $ 10. Ευρώπης αεροπορικώς $ 6
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
Ή πάσης φύσεως αλληλογραφία νά απευθύνεται
I. Σ. Κασιμάτην — 'Αγίου Μελετίου 104 'Αθήναι, Τ.Τ. 821
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ΘΑ ΑΓΟΡΑΣΗ... ΚΡΙΘΑΡΟΚΙΝΗΤΟΝ ΟΧΗΜΑ!.

Εκδηλώσεις του Φυσιολατρικού
Τμήματος τής Ά δ ε λ φ ό τ η τ ο ς
ΚΑΤΑ Τ Ο Π Ρ Ω Τ Ο Τ Ε Τ Ρ Α Μ Η Ν Ο Τ Ο Υ 1973

Τό Φυσιολατρικό Τμήμα τής ΠΟΓΕΥΜΑΤIΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑ- τήν ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ.
λός, ό γΰρος του Κοι^τάβου και φαλονιάς θά αποτελέσουν τόν
Κυθηραΐκής Άδβλφότητος Πει- ΤΟΣ είς Σούνιον.
Άναχώρησις άπό Λέσχη 7 τής Λάσης. Λειβαθώ (Καπετα- κύριον σκοπόν και στόχον τής
ραιώς — 'Αθηνών θά διοργάΆναχώρησις άπό Λέσχην και άπό 'Ομόνοια 7.15 π.μ. τήν νοχώρια), Είκοσιμία, Πόρος εκδρομής μας. Μία πλουσιωτάνωση διάφορες εκδηλώσεις κα- 2 ^ 0 και άπό 'Ομόνοιαν 2.45 Μεγάλην Παρασκευήν, 27ην 'Α- (θαλάσσιο λουτρό), "Αδυθος, τη σέ θέματα, αξέχαστη καϊ
τά τήν διάρκεια τού καινούρ- μ.μ. "Αφιξις είς Σούνιον (ο- πριλίου. Διαδρομή: 'Ισθμός — Δρογκαράτη, Καραβόμυλος. "Α- καλά οργανωμένη έκδρομή μέ
γιου χρόνου.
μιλία - ξενάγησις). Επιστροφή Κόρινθος — Κιάτο — Ξυλό- γιος Γεράσιμος, Μεγάλο βου- πλήρη ξενάγησιν. Πιθανά έξοΣυγκεκριμένα, γιά τό δίμη- άπό Μεσόγεια. Βραόυνό φαγη- καστρο ν — Αϊγιον — Πάτραι. νό. Ληξούρι, προσκύνημα στα δα (πούλμαν, φέρρυ μπώτ και
νον Μαρτίου και 'Απριλίου τό καΐ διασκέδασις είς Κορω- Έπιθίβασις φέρρυ μπώτ διά Κυπούρια. Επίσκεψις στο σπί- ξενοδοχεία ύπνου) περί τάς Ή χαριτωμένη Τσιριγωτοκαναδέζα φοιτήτρια Μαρία Μαργέτη
1973 προγραμματίζει τάς έ-πί. Τιμή είσιτηρίου 45 δρχ. Σάμην Κεφαλληνίας — Άργο- τι του 'Ανδρέα Λασκαράτου. 1.000 δρχ.
κατά τήν πρόσφατη, ολιγοήμερη παραμονή της είς τήν πατρίδα,
ξής εκδηλώσεις και έκδρομάς: 'Αρχηγός: Βρεττός Κυπριώτης. στόλιον. Τέσσαρες διανυκτε- Κάστρο του 'Αγίου Γεωργίου
'Αρχηγός - ξεναγός: Τάσης πολύ έξετίμησε κάθε τί τό έλληνικό. Άκόμη και τούς... γαϊδάρεύσεις είς Άργοστόλιον. Πλή- και Μονή Ά γ . 'Ανδρέου. "Ο- Κουκούλης.
1) Τήν ΙΟην Μαρτίου, ήμέ- 'Αναπληρωτής: Ί ω . Σάμιος.
ρους μας, δπως μάς γράφει ό παιδικός φίλος μας πατέρας της
5) Τάς ημέρας του Πάσχα ρης περιήγησις και ξενάγησις λα αύτά καΐ οί άπειρες φυσικές
ραν Σά66ατον, ώραν 9ην βρα6) Ό άγών διά τό πρωτά- 'Αντώνης Μαργέτης, πού μένει οικογενειακώς είς Πόρτ - Άλδυνήν. ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΚΡΙΑ- μεγάλη πενθήμερος (27.4 — 1. στο νησι του Κεφάλλου. Κα- καλλονές καΐ τά μυστηριώδη θλημα ΠΙΓΚ - ΠΟΓΚ αρχίζει μπέρνι τοΰ Καναδά. 'Απεφάσισε μάλιστα ή Μαρία νά ξανάρθη
5.73) Πασχαλινή έκδρομή είς ταβόθρες, Σπήλιο, Πλατυγια- γεωλογικά φαινόμενα τής Κε- τήν 15ην Φεβρουαρίου. Δηλώ- γρήγορα στο Καψάλι και νά άγοράση ένα γάιδαρο γιά τούς πεΤΙΚΗ ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ.
Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Μία αποκριάτικη βραδυά γεσετε συμμετοχήν. 'Ημέρα διε- ριπάτους της. Και δέν θά κάμη άσχημα. "Οπως κατήντησαν τά
ξαγωγής: Έκαστη Πέμπτη 6— τροχοφόρα μέ τούς βιαστικούς ή ατζαμήδες οδηγούς, καλύτερα
Τό θέμα τής κρατικοποιήσε- τού πεδίου προσγειώσεως και μάτη κέφι, μουσική και χορό.
8 μ.μ. 'Υπεύθυνος: Ά ν τ . Χα- νά κινήται κανείς μέ τά τετράποδα, άρκεΐ νά μή ξιππούνται
τε του άεροδρομίου μας εύρί- ή έξόφλησις τού χρέους προς Τσιριγώτικοι, Ελληνικοί και
• Π Ω Σ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
νιώτης.
και νά μή μυγιάζωνται. Γιατί τά τελευταία χρόνια παρατηρεί®^ται είς καλόν δρόμον. Αί τούς εργασθέντος. Αύτά απο- Ευρωπαϊκοί χοροί. "Ενα γνήγλέντι και
Κοινότητες Κυθήρων, Κάρβου- τελούν εύθύνην ίδικήν μας και σιο Τσιριγώτικο
Δι' δλας τάς ώς άνω έκδη- ται καϊ σ' αύτά κάποιος ξεπεσμός καϊ στο πλήθος και στήν...
δεΐπνον
τάμπλ
ντ'
ότ
στήν
πον ω ν , Ποταμού και Φριλιγ- δχι τού Κράτους. "Ολοι οί δυλώσεις, μέ τάς όποιας έπιτυγ- ποιότητα. Λοιπόν, Μαρία, σκέψου πριν άγοράσης. Στήν φωτο^ανίκων πού συνεπή ξ αν τον νάμενοι άς βοηθήσουν σχετι- λυτελή αίθουσα «Μαρίνα Ζέχάνεται ή άλληλογνωριμία και γραφία, ή Μαρία μέ τό... κριθαροκίνητο όχημά της, κάπου στο
όνειρεμένο Καψάλι.
^δνδεσμον Κοινοτήτων καΐ είς κώς την Έπιτροπήν 'Αεροδρο- ας», Πασαλιμάνι. Κυθηραΐκή
ή σύσφιξις τών πατριωτικών
Ί^δ οποίας οΐ Ιδισκτήται τής μίου, άφού άλλωστε ή βοήθεια μουσική μέ τον Παναγ. Μαυδεσμών μεταξύ τών μελών τής
^τάσεως τού άεροδρομίου με- αύτη θά είναι, πιστεύομεν, καΐ ρομμάτη και Σταύρο Μαυροδηπαροικίας μας, τό Φυσιολατριμητράκη. Εύρωπαΐκή μέ τό
ΝΕΑΙ ΔΩΡΕΑΙ ΚΑΙ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ
κόν Τμήμα
τής Κυθηραΐκής
"^βίβασαν τά κτήματά των, ή τελευταία πού τούς ζητείται ιιουσικό
συγκρότημα
τού
ΦυΆδελφότητος,
έκυκλοφόρησε
^ραχωρούν τώρα τάς έκτάσεις
ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΩΝ ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ
σιολατρικού Τμήματος. Παραπρος τά μέλη της άναλυτικόν
®ύτάς ε ί ς τδ Κράτος και ετσι διά τό σπουδαιότατον αύτό έρ- καλούμεν δηλώσετε εγκαίρως
γον.
Διότι
άν
δεν
συντηρηθη
πρόγραμμα,
ώστε
δλος
νά
ενημ 'Υπηρεσία Πολιτικής 'ΑεροΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΜΟΥΛΟΥ
Προς τό Ιερόν προσκύνημα Γεώργιος Τσαλαβούτας 100.
συμμετοχήν, διότι αϊ θέσεις είμερωθούν εγκαίρως.
πορίας θά δύναται πλέον νά είς καλήν κατάστασιν τό πε-ναι περιωρισμέναι. 'Υπεύθυ«Παναγία Μυρτιδιώτισσα» απε- Διαμάντα Ντούβου 100. Μηνάς
δίον
προσγειώσεως,
ή
αεροποΣε
λίγο
φεύγουν
δλοι
άπ'
έρους
άνθρώπους
τού
κόσμου,
Ό
άπροσδόκητος
θάνατος
^νηθή προς τελειοποίησιν τού
Ή Διοικούσα Επιτροπή τού στάλησαν κατά τούς τελευταί- Λογοθέτης 300. 'Ελένη Μεγανοι: Τάσος Σούγιαννης, ΒρετΑεροδρομίου Κυθήρων. Τούτο ρική συγκοινωνία κινδυνεύει τός Κυπριώτης, Γιώργος Μαυ- του νεαρού επιχειρηματία 'Α- κεΐ και ένα φορείο ξεπροβάλλει άλλά τώρα κανείς δεν έχει νά Τμήματος, πού είναι αξία παν- ους μήνας αϊ ακόλουθοι δωρεαι λοκονόμου 1.500. Εύάγγελος
λεξάνδρου 'Ωνάση συνεκλόνισε άπό τό «άσανσέρο» μέ τόν νεκρό ζηλέψη τίποτα ά π ' <χύτόν, γιατί τός επαίνου διά τήν πατριωτι- και αφιερώσεις:
Φυσικά θά άπαιτήση κάποιο νά σταματήση, προς άνυπολόγι- ρογιώργης.
Μαγουλάς 200. Βαρβάρα Μελιτό πανελλήνιον. Τά Κύθηρα έπάνω. Ατενίζοντας τό θέαμα τό αιφνίδιο αυτό συμβάν τόν έ- κήν της δράσιν αποτελείται άΧΟονικόν διάστημα. Έ ν τώ με- στον βλάβην τών συμφερόντων
τά
700. Σπύρος Μουάτσος 500,
α)
Είς
δολλάρια
Αυστραλίας
2) Τήν 18ην Μαρτίου ΗΜΕ- τον ¿θρήνησαν άκόμη περισσό- αύτό ή καρδιά σου σταματά νά κανε μονομιάς πάμπτωχο. "Οσα
"^Ιύ έπιβάλλεται ή συντήρησις τής Νήσου μας.
είς μνήμην τής συζύγου του
ΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ είς Στε- τερον, διότι είς τό προσωπι- κτυπά γιά λίγο και ένα ρίγος χρήματα και άν διέθεσε, ή ζωή πό τά έξής δραστήρια και έν- απέστειλαν: Αικατερίνη Πετρο- και
500 είς μνήμην τής άδελθουσιώδη μέλη:
Βρετός Κυ- χείλου 20. 'Ανώνυμος 22. Κακόν του ένδιαφέρον όφείλεται σέ καταλαμβάνει, ένώ ένα δά- τού στηρίγματος του, τού παι- πριώτης, Κώστας Λουράντος, λομοίρα Ραίση 10. Σταματούλα φής του Ελένης Τσικνιά. 'Αείς τό άψογα καλογραμμένο νήν Ευβοίας.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ
Άναχώρησις
ώραν
7.30
π.μ.
κρυ
κυλά
στο
πρόσωπο
σου.
διού
του,
δέν
έγλύτωσε.
κατά μέγα μέρος και τό δτι έπρογραμματικό του άρθρο άμε'Αντώνιος Χανιώτης,
'Ιωάν- Μεγαλοκονόμου 10. 'Αδελφοί νώνυμος 500. ,Ανώνυμος 500.
ΚΑΨΑΛΙΟΥ
Τό παιδί πού άφησε τήν τε- νης Φαρδούλης, Χαράλαμπος Καρύδη 10. 'Αθανασία Μ. Κα- Παναγιωτίτσα Βλαχογένη 351.
ρόληπτον ύπεράσπισιν τών γε- άπό Λέσχην και 7.45 άπό Ό - χομε σήμερον άεροπορικήν συγ- Ακόμα και ό πιό σκληρός σ '
Οί κάτοικοι της περιοχής ν ικωτέρων Κυθηραΐκών και μόνοιαν διά Χαλκίδα — Στενή κοινωνίαν.
αύτή τήν στιγμή συγκινείται λευταία του πνοή μιά Τρίτη τού Βενάρδος, Γεώργιος Μαυρογε- σόλλου 10. Μαρία Γογγίλη 10. Ιωάννα Κασιμάτη 1.600. Μα^αψαλίου είναι ανάστατοι μέ Εθνικών συμφερόντων καΐ ά- (μεσημβρινό φαγητό). Βραδυκαι ένώνει τόν πόνο του μέ τόν Γενάρη, ήταν ένα πραγματικό ώργης και 'Ιωάννης Σάμιος. Ντόρης Μάττης 2. Ματ ίνα 'Α- ρία Βουγιαλέλη 500. Ευαγγετ
Μετά
τήν
σκληράν
εϊδησιν,
° ρυμοτομικόν σχέδιον πού ε- νυποχώρητον αγώνα διά τό κα- νό είς Χαλκίδα καΐ έπιστροφή
πόνο τών άλλων. Ή μέρα περνά διαμάντι. Ή τ α ν σεμνό, έγκιραρώνη 10. Ελένη
Κορωναίου λία Άρώνη 300. 'Αβραάμ Καπολλά
γράμματα
και
κείμενα
κ ρ ί θ η προσφάτως διά τό Κα- λόν τής Νήσου. Είναι νέος, περι τήν ΙΟην βραδυνήν ώραν.
και 6 κόσμος θρηνεί τό παιδί τές, φιλάνθρωπο, ήσυχο, και ά 20.
'Ελένη
Χ.
Ψάλτη
5. Ρίτσα λύβας 300. Γεώργιος Φριλίγεγκωμιαστικά
τού
προώρως
έκνάλι. Ή έφαρμογή τού σχε- μορφωμένος, δυναμικός, ικα- Τιμή εισιτηρίου 80 δρχ. 'Αργιά τό όποιο ή μοΐρα δεν ήθελε
ΠΩΣ ΠΡΟΗΛΘΕ
Α. Χαστά 5. Θεόδωρος Μαυ- κος ή Σπυράκος 250.
μάς έστάλησαν άλλη εύτυχία. Τό πρωΐ τής μέ- γάπαγε κάτι περισσότερο άπό
δίου, υποστηρίζουν οί ενδιαφε- νός νά προβάλη τά Κυθηραΐ- χηγός: Κώστας Λουράντος. δημήσαντος
κάθε άλλο. Τόν άέρα, πού σ '
ρομμάτης 10. Θεόδωρος Π. ΝοΤέλος άπέστειλαν είς λίρας
ΤΟ ΕΠΩΝΥΜΟΝ
ρόμενοι, άντ ι νά βοηθήση τούς κά αιτήματα καΐ νά ύποστηρί- 'Αναπληρωτής: Ά ν τ . Χανιώ- προς δημοσίευσιν. Και ποιήμα- ρας έκείνης, μέσα στο κλουβί έ- αυτόν άφιέρωσε δλη του τήν ζωή
ταράς 10. Π . Ν. Κορωναίος 'Αγγλίας: Ειρήνη Ταμβάκη 5.
τα ούκ όλίγα.
Δημοσιεύομεν νός υδροπλάνου έμελλε νά μαρα*<*τοίκους είς την άνάπτυξιν ζη τά συμφέροντα τής Νήσου. της.
και
σ'
αύτόν
έμελλε
νά
περάση
10.
Σταματική
Α.
Καστρίσου
ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
Γεώργιος Πρωτοψάλτης 5. Γεάξιοποίησιν τού Καψαλιού, *Η «Φωνή» δπως έκυκλοφόρη3) Τήν 7ην 'Απριλίου, Σάβ- κατα>τέρω σχετικόν κείμενον θή τελείως μία μόλις άνθίζουσα τις τελευταίες του ζωντανές στι10. Χαράλαμπος
Σουρής 10. ώργιος Παυλάκης 16.
^ριολεκτικώς τούς χαντακώ- σε τό πρώτο της φύλλο έπι- βατον 8.30 μ.μ. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ τού νεαρού μαθητού Π . Μου- ζωή.^
(Συνέχεια
έκ
τής
1ης
σελ.)
γμές.
Κανείς
άνθρωπος
δέν
πρόΠαναγιώτης Πετρόχειλος 20.
ν
λού, έκ Λογοθετιανίκων, πού
*ι. Διότι προβλέπει την κα- βάλλεται είς την κοινήν έκτί- ΒΡΑΔΥΝΟ.
Έ | άλλου έστάλησαν είς τό
Τό παιδί που σκοτώθηκε δεν κειται νά ξεχάση αύτό τό παι'Ανώνυμος 5. Εμμανουήλ και
αντικατοπτρίζει τά Κυθηραΐκά
στορικών
μέχρι
τών
καθ'
ήμάς
"^δάφισιν πολλών και νέων ά- μησιν μέ τήν καλήν ύλην καΐ
Μουσική
—
χορός
—
τραίερόν προσκύνημα Μυρτιδίων
δί.
Γιατί
τόσοι
και
τόσοι
έχουν
ήταν
όποισδήποτε
τυχαΐο.
Ή
Φρόσω
Κασιμάτη
5.
'Ανώνυμος
ν
αισθήματα έναντι τού δημοφιχρόνων (1938) ένθα και μνη-όμη οικοδομών. Παρακαλούέντεχνον σελιδοποίησιν. γούδι. Θά βραβευθούν οί τρεις λεστάτου νέου πού έχάθη επά- ταν ένα παιδί, πού ή καρδιά του εύεργετηθή άπ' αύτόν πού τώρα μονεύονται δλαι αΐ δημοσιευ- 20. 'Ανώνυμος 50. 'Ιωάννης διά τόν έμπλουτισμόν τών κελ. Ηβν θερμώς τούς αρμοδίους νά τήν
καλύτεροι τραγουδιστοί.
έμεΐς
θρηνούμε.
Καθένας
αύτή
έκρυβε
άνεκτί
μητες
άρετές.
*
Ηκαι Μαρία Καλλιγέρου 10. Καϊ λίων τά εξής χρήσιμα είδη:
"Εχει
λοιπόν
τάς
προϋποθέσεις
[ Ενεργήσουν αυτοψία ν και νά α4) Τήν 22αν 'Απριλίου Α- νω είς τήν άνθησιν τής ζωής ταν ένας πραγμοπΊκός θησαυ- τήν στιγμή λυπάται και σνναι- θεΐσαι είς περιοδικά έργασίαι 'Ελένη Π. Δρακάκη 10.
"Αγνωστος έστειλε μία κουδιά
νά
προσφέρη
θετικάς
υπηκαι τής δράσεώς του, καθώς
του/ «Ιστορία του Έταιρικούσουν ολας τάς απόψεις τών
β) Είς δολλάρια 'Αμερικής βέρτα άργαλειού. Τιτίκα Κ.
και έναντι τού μεγάλου του ρός. Τόν θησαυρό αυτόν, που έ- σθάνεται τόν τραγικό πατέρα σμοΟ» τυχοΟσα και δει/τέρας
ενδιαφερομένων. "Ετσι δ,τι ά- ρεσίας είς τον Κυθηραΐκόν
χασε δλος ό κόσμος, πόσο πε- πού έχασε τόσο νέο τόν γνιό έκδόσεως (ή Σεξουαλική ζωή απέστειλαν: Φωτεινή Μαυρομ- Κομηνού μία κουβέρτα. 'Αρετή
πατρός.
^οφασισθη θά είναι άδιάβλη- λαόν. Συγχαίρουν από καρδίΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Βλαντή μία λευκή κουβέρτα.
ρισσότερο
ό πατέρας του... Ό του.
ας
τον
φίλτατον
"Αρην
διά
τήν
τών άρχαίων λαών/ έκ σελίδων μάτη 25. Μαρία Β. Κασιμάτη "Αγνωστος μία κουβέρτα, εξ
καΐ θά συντελέση είς την
Τό κείμενον τού μαθητού Π . άνθρωπος αυτός έδέχθη ένα σοπροσπάθειαν
πού
ανέλαβε
καΐ
Ά
ς
έλπίσουμε
λοιπόν,
ό
Θε5.
Δημήτριος
Καστρί
σος
5.
368, τό 1963).
άνάπτυξιν τής ώραίας αυτής
ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
Μουλού έχει ώς έξης:
βαρώτατο τραύμα, τόν χαμό ός νά δώση στον άνθρωπο αύεύχόμεθα είς τήν «Φωνήν» του
'Αντιγόνη Πρινέα 20. Σούλα πετσέτες φαγητού, και δύο μαΠεριοχής.
Μεταξύ δε τών λοιπών δια- Καρνέζη 10. Ε. Λουράντος 25. ξιλαροθήκες. Άντζολέτα Κατού παιδιού του. Χ) χαμός αυ- τόν δύναμι και θάρρος, ώστε νά
νά ακούεται ήχηρά είς ετη μα- (Συνέχεια έκ της 1ης σελ.)
Ξημερώνει. Κάθε μέιρα, ό ή-τός τού έκαψε τά φτερά και τού μπορέση ν' άντέξη τήν σοβαράν κριθέντων έκ τής όλης οικογε- Μιχαήλ Χλέντζος 20. Μαρία Θ. στρίσου μία κουβέρτα καμηλώ.
κρά.
Μακράν πάσης υλιστικής επιΚΥΝΗΓΙ
λιος άνατέλλει χαρούμενος, έτοι- γκρέμισε διλα δσα εΤχε δημιουρ- αύτήν άπώλεκχν.
νείας άναψέρομεν τούς Νικόλα- Λεώνη 20. Ειρήνη Γ. Τριφύλ- "Αγνωστος μία κουβέρτα καδιώξεως.
_Μέ την λήξιν τής κυνηγετι- ΤΟ ΝΕΡΟ
μος νά γεμίση χαρά, τον κόσμο, γήσει έως τώρα.
ον Μαρσέλλοvy ττατέρα τής ήθο- λη 10. Παναγιώτης Πετρογιάν- μηλώ. 'Ανώνυμος μία κουβέρΠΑΝΑΓ. ΧΡ. ΜΟΥΛΟΣ
Μέσα
είς
τό
κύριον
περιεχό^ ς περιόδου πρέπει ή αρμοττου τον δέχεται.
ποιοΰ
Μαρσέλλο^ ό ττάτπτος νης 10. 'Ελένη Σ. Φατσέα 5. τα καμηλώ. Μαρία ΝικολακάΌ
άτυχος
αυτός
πατέρας
είΜαθητής
ΙΕ'
Γυμνασίου
μενον
τών
εύρυτέρων
σκοπών
δία υπηρεσία νά έντείνη την Έπέρασεν ό χειμώνας χωρίς
του
δποίου
ήτο άπό τις Καρ- Γαρυφαλιά Σασαρώνη 70. Μπέ- κου ένα κιλίμι. "Αγνωστος μία
ναι
ένας
άπό
τούς
πλουσιωτέΑρρένων
Αθηνών,
τάξεως
Γ
'
Σήμερα δμως ό ήλιος είναι
^ γ ρ ύ π ν η σ ί ν της, διά νά στα- νά σημειωθούν άρκεται βροχο- μας θά είναι, έκτος άλλων και
βουνάδες
και
πού ό ϊδιος έ- ση Νήχελς 5. Ελένη Γιαννα- κουβέρτα. "Αγνωστος ένα κάΣήμερα
εΐναι
Ι^τήση ή λαθροθηρία είτε μέ πτώσεις, ώστε νά άπορροφήση τό: Νά προσφέρωμβν τήν συμ- διαφορετικός.
τύγχανε δεύτερος έξάδελφος κού 5. Κούλα 'Αθανασούλη 50. λυμμα προσκυνηταρίου. Ποθηπαράστασίν
μας
κατά
τον
πλέον
τό
έδαφος,
και
αί
πηγαί
νά
έθλιμμένος, τό ίδιο και ό κόσμος
^ α γίνεται αύτη, είτε μέ τροτού διακεκριμένου βαθυψώνου Ούρανία Καστρίσου 10. Π. Πέ- τή Καστρίσου μία κουβέρτα.
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ
Χοφόρα και άλλα μέσα. Διότι χουν μίαν ίκανοποιητικήν άπό- ένεργόν και επωφελή τρόπον, που τον βλέπει. Στα πρόσωπα
Ό έφοπλιστής κ. Σπύρος ΜπιΙωάννου
Π. Μαρσέλλου (ΐδε τερσον 22.
υ
ΑΓΑΘΟΕΡΓΟΝ
ΤΑ
ΜΕΙΟΝ
«Η
Μ
ΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣ
ΣΑ»
είς
τον
εύγενή
αγώνα
διά
τήν
δοσιν.
"Ετσι
τό
καλοκαίρι
θά
τών τόσων άνθρώπων θά διαικιρί** τό πού έγένετο τά περασμέλίνης απέστειλε 54 σινδόνια,
περι τοΰ τελευταίου τούτου άρν
έπίλυσιν
τών
διαφόρων
τοπιγ
)
Είς
δραχμάς
απέστειλαν:
α χρόνια νά αλωνίζουν τό Νη- έχωμε μεγάλο πρόβλημα. ΟΙ
νης τήν λύπη. Κι' έγώ, πού αύθρον μου είς τό τεύχος 270 του 'Ανώνυμος 500. Κοσμάς Μεγα- 40 κουβέρτες, 75 μαξιλαροθήΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1972
ανενόχλητοι ολίγοι κακομα- αρμόδιοι ας εξετάσουν άπό τώ- κών ζητημάτων τού Νησιού τη την στιγμή γρόκ^ω, 6ρέχω τό
1969 τής «Ιονίου Ήχους») λοκονόμος 2.000. Μαρία Καλο- κες καϊ 40 μαξιλάρια.
μας.
Νά
προστρέχωμεν
και
νά
Δρχ.
θημένοι, δεν πρέπει νά γίνη ά- ρα, μήπως θά ήτο όρθόν νά
χαρτί μέ δάκρυα συγκινήσεως. Α) ΕΣΟΔΑ
θεατρικόν
συγγραφέα έκδώσανΠάντας τούς άνωτέρω δωρη1. Έ κ περιφοράς δίσκων
216.— τα τό 1934 τό βιδλίον « Ό τέ- καιρινού 250. Ρέλλια Κονόμου
^κτόν. "Αλλως ό τόπος θά ά- χρησιμοποιηθούν διά τήν λει- συμβάλλωμεν είς τήν καλήν όρ- Ό , τ ι κι' άν κοιτάξης γύρω σου
γάνωσιν
διαφόρων
και
ποικί350. Θεόδωρος Μεγαλοκονόμος τάς και άφιερωτάς, ή Διαχει2.
Έ
κ
δωρεών
είς
μνήμην
14.870.—
τουργίαν
τού
γενικού
υδραγω^μείνη χωρίς ενδημικό θήραθά κλαίη. Τά δένδρα έχουν γείλειος
Ποκεριστ
και
6
άσσος
3. Έ κ τοκομεριδίων Έ θ ν . Δανείων
7,50 τής Πόκας» και τυχόντα τού 500. Δημήτριος Μηλιώτης 100. ριστική Επιτροπή Μυρτιδίων
μα και οί μόνιμοι κάτοικοι θά γείου τά νερά τού Περάτη, τής λων πατριωτικών εκδηλώσεων. ρει τά κλαδιά τους, σάν καΜιχαήλ Δ. Καλοκαιρινός 1.000. εύχαριστεί θερμώς.
Χάσουν την μοναδικήν ψυχα- Γωνίας ή τών Όχέλων, πού Νά έλθωμεν είς έπικοινωνίαν τσουφιασμένα, τά πουλιά έπαπρώτου βραβείου «ΚαλοκαιριΣύνολον έσόδων έτους 1972
15.093,50 νείου διαγωνισμού» τού 1948
Υίογίαν των, πού είναι τό κυ- θεωρούνται ατελείωτα. Κάτι έ- μέ τήν νεολαίαν τών ξενητε- ψαν νά κελαϊδούν χαρούμενα.
ν
Ύπόλοιπον προηγουμένου έτους
14.137,10 διά τό έργον του «Γιά τούς νέπιβάλλεται νά γίνη, άφού ή μενών συμπατριωτών μας (και
ήγι.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΑ00ΙΚ0Ν0Μ0Υ
Ένώ συμβαίνουν δλα αυτά,
γεώτρησις Λειβαδίου, άπό τήν δή τών τής Αυστραλίας και
ους ό έρως», πού έζησε κατά
Αμερικής),
έν
όι|>ει
δέ
τών
όΠΕΡΊ ΜΙΑ ΑΝΤΙΔΙΚΊΑ
Έ ν δλω
29.230,60 τό πλείστον στήν Κύπρον, Θ.
κάπου, σ ' ένα δωμάτιο κάποιου
οποίαν ύδρεύεται τό περισσόΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
λως ίδιαζουσών συνθηκών των,
Ν. Μαρσέλλον, Σ μυρνιωτοκυθή, Καθώς πληροφορούμεθα, τό τερον μέρος τού νησιού, απε- νά φροντίσωμεν ν* άναπτύξω- νοσοκομείου, ένα λουλούδι πάνω
ΠΩΛΗΣΙΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
ριον καταγόμενον έκ τού χω^μόδιον Ύπουργείον άνεκάλε- δείχθη πτωχή. Θά ήτο θλιβε- μεν στενάς φιλικάς καΐ πατρι- στήν άνθησί του, άφηνε ι την τε- Β) ΕΞΟΔΑ
Έμμ.
Μπενάκη
καϊ
Νικηταρά 6 ( Τ . Τ . 142) 5ος όροφος
1. "Εκτακτα βοηθήματα είς άπορους
18.150,50 ρίου Φράτσια, συγγράψαντα
^ την παραχώρησιν υπ' αύτού ρόν έάν οί κάτοικοι έπειτα ά- ωτικάς μετ' αυτής σχέσεις έπι λευταία του πνοή, κοιτά γιά
ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 615.928
«Τό ψάρεμα και τά ψάρια»
Μακρυκυθήρων είς τούς πό τήν είσαγωγήν τζαρτζαβα- τή επιδιώξει κυρίως τής ύ π ' στερνή φορά τον ήλιο. Ή κίνηΣύνολον έξόδων έτους 1972
18.150,50 (1948) έργασίαν έκ 285 σε^°Υοτέχνας, μέ αίτιολογικόν δ- τικών, φρούτων, κρεάτων και αύτών έκ τού πλησίον γνωρι- σι στο νοσοκομείο αυτό, εΤναι
Ύπόλοιπον είς νέαν χρήσιν
11.080J0 λίδων παρουσιασθεΐσαν είς τήν
δεν τά άξιοποίησαν έπαρ- κατεψυγμένων -ψαριών, έκ Πει- μίας τού Νησιού μας ώς και μεγάλη. Γιατροί, δημοσιογρά<|>οι, άπλοϊκοί ά\£ρωποι, γυρίΆκαδημίαν 'Αθηνών δι' άνακοιμέχρι σήμερον. "Ετσι ή- ραιώς, ήναγκάζοντο νά κάνουν τής Ελλάδος.
Έ ν δλω
29.230,60 νώσεως τοΰ καθηγητού Δοντά
ζουν έχοντας δλοι τους ζωγραμία αντιδικία μεταξύ και είσαγωγήν... νερού.
Χ ρ ώ μ α τ α — Σ ι δ η ρ ι ι ι ά
Έ φ ' ώ καλούμεθα δλοι νά φισμένη στά πρόσωπά των τήν
(έφημ. «Τό Βήμα» τής 5 Μαΐου
β ά τ ο υ ς και Συλλόγου 'Ελλήν
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟ
ΚΑΘΗΚΟΝ
Πάντα τά διαχειριστικά στοιχεία ευρίσκονται είς τήν διά- 1950) και τήν «Κυνηγετικήν
προσέλθωμεν και νά συν έλθω- θλΐψι. "Ολοι κλαίνε γιά τόν ά^ν Λογοτεχνών. ' Η πλειοψηΕ Ι Δ Η ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
μεν περί τήν
ώραίαν Ιδέαν δικο χαμό ένός παιδιού και πε- θεσιν παντός βουλομένου.
Βλητικήν» (1956), Θ. Μαρσέλτών κατοίκων, καθώς πληΚατά
τον
μήνα
Μάρτιον
θά
λον
έκδώσαντα
τά
«Χρυσά
βουροφορούμεθα, ύποστηρίζει τάς γίνουν είς Πειραιά και Άθή- μας, τής όποιας τον κοντόν μό- ρισσότερο άττ' δλους ο! γονείς
Έ ν Κυθήροις τή 31 Δεκεμβρίου 1972
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ
νά» φοτντασ~τικόν χρονικόν έκ 4
^ ψ ε ι ς τών λογοτεχνών. Ή - vae δυο πατριακαι έκδηλώσεις, νον έστήσαμεν ήμείς, ό πρώ- του παιδιού, που σάν ράκη κυΔιά τό Διοικητικόν Συμβούλιον
κλοφορούν
στόμέρος
αυτό.
τος
πυρήν
της,
ήνωμένοι
δέ
καΐ
σελίδων στήν Κύπρον τό 1947
θεωρούμεν την παραχώρη- είς τάς όποιας εύχόμεθα νά παΌ
Πρόεδρος
Ό
Γραμματεύς
Ό
Ταμίας
®ιν αύτήν έξ ύπαρχής άκυρον. ραστούν δσο τό δυνατόν πε- άδελφωμένοι, νά βοηθήσωμεν,
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 49 — Τηλέφ. 471.993
Σταύρος Ιερεύς Χάρος
Κ. Παστός
Σοφ. Καλούτσης και τόν Τζούλιον Μαρσέλλον,
πού άφιέρωσε εικόνα τής Μυρ,ιότι τό Κράτος παρεχώρησε ρισσότεροι Κυθήριοι. Διότι μέ έν αγαστή συνεργασίςι, είς τήν
τ
τιδιωτίσσης μετά κανδήλης είς
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
°τε την περιοχήν έπι τής ό- τήν παρουσίαν των προσδίδουν πραγμάτωσιν τών ώραίων, ευΚΑΛΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗΝ
τόν έν Σμύρνη ναόν τής 'Αγίας
μοιας δεν είχε τίτλους κυριό- είς τάς έκδηλώσεις τον τοπι- γενών και πατριωτικών κοινών
INTERAMERICAN
Φωτεινής και ήτις εΐχε τοποθεΤΠτος και ή όποια, κατά την κόν χαρακτήρα πού άρμόζει, σκοπών μας.
ΚΑΙ ΚΑΛΗΝ ΕΠΑΝΟΔΟΝ
τηθή είς τόν μετά τόν έπισκομας, άνήκει είς την γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΖΩΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Γ . ΣΑΜΙΟΣ
πικόν θρόνον κίονα τού ναού.
Κοινότητα Φριλιγκιανίκων. Νο- των τά μέλη τής παροικίας μας
Άνεχώρησε εις Άμερικήν
(Φοιτητής Νομικής )
"Οθωνος 4 — Τηλ. 3231.161
Κιζομεν λοιπόν ότι έπέστη ό και ένθαρρύνουν τάς Διοικήδιά νά έπισκεφθη τά έκεΐ καΓνωστοί δέ έκ τών συγχρό^ ΐ ρ ό ς διά νά κινηθή ή Κοινο- σεις τών Σωματείων πού τάς
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
λώς έγκατεστημένα τέκνα της,
νων μας τέλος τυγχάνουν ό ώύ ς Φριλιγκιανίκων και νά δι- όργανώνουν, είς τούς αγώνας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ή
έκλεκτή
Κυθηρία
Ποθητή
Π.
τορινολαρυγγολόγος 'Αλεξ. Π.
^δικήση τά συμφέροντα της. υπέρ τών Κυθηραΐκών συμφεΓΕΩΡΓΙΟΙ Σ. ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ
ι Στρατηγού, έκ Μυλοποτάμου.
Μαρσέλλος, ό συνώνυμος τού\ώρα πού είς τον αχυρώνα της ρόντων. Και είναι οί άγώνες
Αισθάνομαι τό καθήκον νά Ή κ. Στρατηγού διέμενεν και
Τηλ.
766.376
του χειρουργός Άλεξ. Α. ΜαρΥίνεται καυγάς, ας έλθη και ή αύτοί, πολλοί,
ποικίλοι και ευχαριστήσω άττό καρδίας, ό- άλλοτε είς τήν Άμερικήν, όπόΑ Θ Η Ν Α Ι
σέλλο ς, ή ύφηγήτρια - ΜικροΚυΐνότης ώς τρίτος τής πασπουδαίοι. Αί έκδηλώσεις πού λους τούς σνγγενεΐς, φίλους θεν έπανηλθε ττρο δεκαετίας j
βιολογίας τοΰ Πανεπιστημίου
Οοιμί α ς.
θά γίνουν είναι αί έξής: Τήν και συμττατριώτας, οί άττοΐοι και έγκατεστάθη είς τάς 'Αθή'Αθηνών κ. Ουρανία ΜαρσέλΙΟην Μαρτίου ό άποκρηάτικος μέ έττεσκέφθησαν εϊς την Κλι- νας. Ο ς Άμερικήν ή κ. Στραλου - Κίντη και ό κ. ΠαναγιώΗ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ χορός τής Κυθηραΐκής Άδελ- νικήν Πειραιώς «Ή Μεγαλόχατηγού έχει δύο υίους τόν Γετης Μαρσέλλος
πού έξέδωκε
ΤΑΚΗΣ Ε. ΚΑΒΙΕΡΗΣ
Συνεχίζων την πατρικήν πα- φότητος Πειραιώς — 'Αθηνών. ρη» κατά την διάρκειαν της ώργ ιον και τόν Βασίλειον, καϊ
προσφάτως τό ωραιότατο βιKai
τήν
24ην
Μαρτίου
ό
χορός
νοσηλείας
μου,
και
μέ
τάς
πεθάδοσιν, ό γνωστός έγκριτος
δύο θυγατέρας, τήν Κυράνην
βλίο «Άρχαι τής άρχ(τεκτονι(Γυ
ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
μπατριώτης κ. "Αρης Τσι- τού Κυθηραΐκού Συνδέσμου 'Α- ριποιήσεις, και τά ένΟαρρυνπτι- σύζυγον Θεοδώρου Σοφίου και
κής τών κήπων».
χ
ν
θηνών.
Σχετικάς
άνακοινώσεις
κά των λόγια σννετέλεσαν είς 'Ελευθερίαν, σύζυγον
σίλιας έξέδωκε την «Φωνήν
ΟθωΑΙΤΩΛΙΚΟΥ 61 — ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ — ΤΗΛ. 4611.695
Κυθήρων», ή όποια επί δημοσιευομεν είς άλλας στήλας. την ταχυτέιραν άττοθεραιτείαν νος Ποτήρη. "Ολοι εΐναι καMIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ
'
Η
συμμετοχή
Κυθηρίων
τής
μου. 'Επίσης θερμώς ευχαριΤΠς έποχής τού αειμνήστου ί*6υτοϋ της, ήκούσθη πάντοτε παροικίας και εις τάς δύο αΰ- στώ τούς ιατρούς και τό προΔέχεται: 6.30 — 8.30 μ.μ. και έπι συνεντεύξει
Η φωνή - καμπάνα. Ό αγαπη- τάς χορευτικάς εκδηλώσεις, ά- σωπικό τής κλινικής διά την
\
Ν. Γ, ΦΑΤΣΕΑΣ
\
τός μας κ. "Αρης υπόσχεται ποτελεί επιτακτικό καθήκον.
σταργικήν των περίθαλψιν και
ι
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ι
τάς έπιστημονικάς των φροντίι
Πανεπιστημίου 34
»
δας. Είς δλους εΤμαι βαθύται 3ος δροφος- τηλ. 3220.235 '
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ Φ0ΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
τα ευγνώμων.
ΝΑΥΤΙΚΟΙ
•
ι
ANTONIO
Υ
ΒΛΑΝΤΗ
ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ
Γεώργ. Στ. Καλλίγέρος
Βασιλίσσης Σοφίας 63 — Πβιραιβύς,
άνακαινισθέν
Πιτσινιάνικα Κύθηρα
έπΐ!
ΑΚΙΝΗΤΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
συγχρόνων τεχνικών βάσεων εγκαινιάζει νεαν περίοδον J ΚΟΣΜΑΣ θ. ΜΑΡΕΝΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΟΝ ΜΕΧΡΙ 2.000.000.— ΔΡΑΧΜΩΝ ΣΑΣ
καλλιτεχνικής δραστηριότητος.
Χειρούργος - 'Οδοντίατρος
¡
ΔΟΚΤΩΡ
ι
ΧΟΡΗΓΕΙ
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 63—ΤΗΛ. 422.411 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ |
Βοηθός Πανεπιστημίου
! Γ Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ J
Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
'Αθηνών
ΠΟΣΟΝ ΔΑΝΕΙΟΤ
: ΤΟ 100% TOT
*0 «ΤΡΙΤΩΝ» είναι ενα άττό τά πλέον σύγχρονα ΞενοΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ι
Βασιλέως
Κωνσταντίνου 8
ΑΝΘΗ
—
ΔΙΑΚΘΣΜΗΣΕΙΣ
δοχεία Β' κατηγορίας. "Εχει οίκοδομηθή μέ τή σύγχρονη
ΣΤΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
¡ Επιμελητής «Νοσοκομείου
άρχιτεκτονική και διαθέτει 57 δωμάτια, έφωδιασμένα μέ
Πειραιευς — Τηλ. 425.660
Π Ο Τ ΣΤΕΛΝΕΤΕ
* Ατυχημάτων» (Κ. Α.Τ,
Δ. Ζ Ε Ρ Δ Ε Σ & Υ Ι Ο Ι
Ιδιαίτερο τηλέψωνον είς κάθε δωμάτιον, καθώς και οιαδήλώς άποκατεστημένοι είς τήν
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
τ. Επιμελητής COVEN-1 πάλιν Σικάγο, είς τήν όποίαν
Δέχεται 9-12 π.μ. και 5-8 μ.μ.
ποτε άλλη ευκολία 'χρειάζεται ένα άνετο κατάλυμα γιά
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 5 — ΤΗΛ. 720.662
ι TRY
AND
WARWIC • διαμένουν και άλλοι έκλεκτοι
ΤΟΚΟΣ ΔΑΝΕΙΟΤ
8% ΕΤΗΣΙΩΣ
μίαν εύχάριστον διαμονή.
Εΐναι πολυτελώς έπιπλωμένον
ΟΙΚΙΑ: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 55 — ΑΘΗΝΑΙ
»
W
H
i
W
i
H
H
W
W
i
H
W
• KS Η IRE HOSPITAL — J και γνωστοί Κυθήριοι, δπως ό
και ευρίσκεται στο κέντρον του ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πλησίον
ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΤ
ι
δλων τών λεωφορειακών γραμμών και τοΰ 'Ηλεκτρικού Σι'Αγγλίας.
\ Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος ή
ΑΛΕΞ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΤ
δηροδρόμου. 'Από τό λιμάνι άπέχει 2' λεπτά τής ώρας.
•
Χαμώζος,
έκ
ΑΛυλοποτάμου,
ι
Δέχεται
είς
τό
Ιατρεΐον
του
ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΤ: ΕΙΣ 15 ΕΤΗ
Ώτορ ι νολαρυγγολόγο ς
Διαθέτει Σαλόνια, Σνακ - Μπαρ, ώς και 2 άνελκυστήρες.
• 6.30—8 μ.μ. καθ' έκάστην, ι ΛΛανώλης Μούλος έκ ΛογοθεΔΡ
ΟΥΡΑΝΙΑ
ΜΑΡΣΕΛΟΥ
ΚΙΝΤΗ
ί
Είδικευμένον προσωπικόν ευρίσκεται πάντοτε εις τήν διάι πλήν Σαββάτου καΐ έξαιρ. • τιανίκων, Βασίλειος Παστός,
Σουλίου 4 — Τηλ. 621.001
ι
θέσιν τών πελατών διά πάσαν έξυπηρέτησιν. Ό «ΤΡΙΤΩΝ»
Το ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ Ν ΤΑΜΙΕΥΤΗ PION • ήμερών, όδός Ύψηλάντουδ, ι και Εμμανουήλ Ζερβός έκ ΜυΎφηγήτρια Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου 'Αθηνών »
Αντώνιος
ΒενάρΔιευθύντρια Μικροβιολογικοί) 'Εργαστηρίου
\ Ώραι έττισκέψεων: 6—8 μ. μ. είναι τό ξενοδοχεΐον τών Κυθηρίων είς τό όποιον καταΣΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙ
ι
'Αθήναι (Κολωνάκι)
ϊ λοποτάμου,
λύουν άπό δλα τά μέρη τού Κόσμου. 'Επισκεπτόμενοι τόν
δος, έξ Αγίας Αναστασίας
Νοσοκομείου 'Ανδρέου Συγγροΰ
«
Τηλέφ. 711.482
ΤΟΚΟΝ ΜΕΧΡΙ 7,25% ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΙΣ «
Πειραιά, συνιστώμεν νά καταλύσετε είς τό ξενοδοχεΐον
και άλλοι. "Ετσι ή κ. Ποθητή
ΣΤΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ
έκτός της χαράς που θά τής ι
Σκουφά 62 — Τηλ. 620.607 — Α θ Η Ν Α I
1 | ΑΛΕΞ. Α. ΜΑΡΣΕΛ0Σ ! «ΤΡΙΤΩΝ» τό όποιον προσφέρει δλας τάς νέας ευκολίας
Ιι·*················ι
και άνέσεις μέσα είς ενα οικογενειακόν και σοβαρόν πεδίδουν τά καλά της
παιδιά ι · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · » '
5ΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ 15ΕΤΕΣ
;
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
! ριβάλλον. Παρ' δλο δέ δτι εΐναι τό μοναδικόν στον Πεικαι τά χαριτωμένα έγγονάκια
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
I.
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ΤΨΟΤΣ
750.000.—
ΔΡΑΧΜΩΝ
x
ραιά, Τουριστικόν Ξενοδοχεΐον at τιμαί του είναι προσι• Δέχεται Πατριάρχου Ίωα- •
της, θά περιβάλλεται και άπό
ΧΑΜΗΛΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΤ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΞΥΑΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
ταΐ δι* δλους. Δωμάτια διπλά, μετά λουτρού ή ντους δρχ.
ι κείμ 47, καθ' έκιίστην 5—7 ι
μίαν μικράν άλλα αίσθηματι170. Μονά μετά λουτρού ή ντους δρχ. 140. Διαμερίσματα
ΔΑΝΕΙΟΤ 6% ΕΤΗΣΙΩΣ
Δρ. Πανεπιστημίου Μονάχου κήν Κυθηραΐκήν παροικίαν.
• μ4ΐ·* «λτ|ν Σαββάτου και •
ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΠΑΥΛΑΚΗ
δύο διπλών δωματίων μετά λουτρού ή ντους δρχ. 300. Μοι Κυριακής, καθώς καϊ έπΙ ι
Γραφείον: 'Ακαδημίας 61
Α Θ Η Ν Α Ι : Πανεπιστημίου 40 - Τηλ. 621.243
Τής εύχόμεθα κάθε εύτνχίαν,
νά άνευ λουτρού δραχμές 100.
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ — ΚΑΛΛΕΡΓΗ 4
ι συνβντβύξβι. Τ^.. 869.638 ι
Α Θ Η Ν A I — ΤΗΛ. 540.0*3
ΠΕΙ Ρ Α Ι Ε Υ Σ : Ακτή Μιαούλη 53 - 55 Τηλ. 4522.673 'Αθήναι 143 — Τηλ. 613-277 καλήν διαμονή ν και καλήν έΞενοδοχεΐον «ΤΡΙΤΩΝ» όδός Τσαμαδού 8, τηλ. 473.457
!
καϊ 722.074.
ί
W H W H U H H W W H W πάνοδον.

Απόψεις

O i Κυθήριοι έδρήνησαν
τον θάνατο του 'Ωνάση

<ΚΥ·ΗΡΑΊ·ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»

ΣιλΙς 4

Είς την άτκραντον και φιλόξενον Αύστραλίαν

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

'Οφείλονται ακόμη
200.000 δραχμαι
ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΔΙ' ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
Ί ο θέμα τού αεροδρομίου Κυθήρων, δικαιολογημένους, συγκινεί κάθε Κυθήριον. Περισσότερσν συγκινεί τους αποδήμους
μας καΐ γενικώς εκείνους που
διαμένουν έκτος της Νήσου.
Διότι άπό την καλήν τακτοποίησιν τού αεροδρομίου εξαρτάται ή ασφαλής διακίνησις τών
αεροπλάνων, τά οποία δλοι προτιμούν δια τά ταξίδια των,
προκειμένου νά κερδίσουν χρόνον και νά αποφύγουν τάς πιθανάς ταλαιπωρίας της θαλάσσης, κατά την πάντοτε μελετωμένην καΐ συχνά πραγματοποιουμένην έπίσκεψιν της πατρίδος.
Σήμερον τό άεροδρόμιον λειτουργεί ώς κοινοτικόν, τά δέ
έργα που έγένοντο διά νά καταστήσουν δυνατήν την χρησιμοποίησίν του άπό αεροπλάνα 18
θέσεων, έγένοντο δαπάναις τών
Κυθηρίων, μέσω της ειδικώς
προς τον σκοπόν αυτόν συσταθείσης επιτροπής, έκ τών κοινοταρχών Ποταμού, Φριλιγκιανίκων, Καρβουνάδων και Χώρας, και τών προϊσταμένων
τών γραφείων
της Εθνικής
Τραπέζης Χώρας καΐ Ποταμού.
Τά χρήματα πού έδαπανήθησαν (περίπου 800.000 δραχμαι)
προήλθον άπό τάς μεγάλας έκ
50.000 δραχμών δωρεάς τών
Μυρτιδίων και της Κυθηραίκής Άδελφότητος Πειραιώς —
'Αθηνών, πολλά προσέφερον οί
Κυθήριοι τής παροικίας 'Αθηνών και Πειραιώς μέσω τών
Κυθηραϊκών σωματείων, ελάχιστα προσέφερον οί Κυθήριοι
τής Νήσου, και άκόμη όλιγώτερα, οί Κυθήριοι τού εξωτερικού. Ή επιτροπή τού αεροδρομίου, άπό τάς 800.000 δρχ.
πού έστοίχισαν τά έργα, χρωστά εις τους έργασθέντας περί
τάς 200 χιλιάδας δραχμών. Νομίζομεν δτι αυτό τό ποσόν είναι ζήτημα τιμής διά τους απανταχού Κυθηρίους νά τό
προσφέρουν, πολύ περισσότερον πού οί έχοντες νά λαμβάνουν δεν είναι δλοι Κυθήριοι.

Διά νά δρομολογηθούν μεγαλύτερα άεροπλάνα χρειάζεται
έπέκτασις τού πεδίου προσγειώσεως. Τό έργον όμως είναι
άνώτερον τών Κυθηραϊκών δυνατοτήτων και θά τό άναλάβη
τό Κράτος. Διά νά τό άναλάβη δμως τό Κράτος και άπό
Κοινοτικόν πού είναι νά γίνη
Κρατικόν άεροδρόμιον χρειάζονται πολλαί διαδικασίαι και
ένέργειαι. Σήμερον εύρισκόμεθα είς τό στάδιον αύτών τών
ενεργειών. Βασική προύπόθεσις διά νά γίνη Κρατικόν, είναι νά παραχωρηθή είς τό Δημόσιον ή έκτασις πού καταλαμβάνει και δση χρειάζεται άκόμη διά την έπέκτασίν του. Οί
ίδιοκτήται, δλοι φιλοπάτριδες
και προοδευτικοί Κυθήριοι, τά
παραχωρούν δωρεάν. Ή διαδικασία συνεχίζεται. Μέχρι σήμερον παρεχώρησαν τάς ιδιοκτησίας των μέ επίσημα έκχωρητήρια
συμβόλαια οί έξής:
Εριφύλη 'Ανδρέου Πρωτοψάλτη, έκ Φριλιγκιανίκων. 'Αντώνιος Ν. Πρωτοψάλτης, έκ Φριλιγκιανίκων. Αλεξάνδρα Π.
Βαμβακάρη, έκ Φριλιγκιανίκο)ν, Θεόδωρος I. 'Αργύρης έκ
Ποταμού. Θεόδωρος Έμμ. Σάμιος, έξ Άλοΐζιανίκων και
Χαράλαμπος Φ. Σάμιος, έξ Ά λοΐζιανίκων.
Διά νά καλυφθή ή άναγκαία
εκτασις πρέπει νά παραχωρηθούν άκόμη τά τεμάχια πού ανήκουν είς τούς κ.κ. Ίωάννην
Θ. Άργύρην, Ίωάννην Κοσμά
Μανέαν, και Σταματικήν Βρ.
Κασιμάτη.
Πληροφορούμεθα δτι δλοι είναι πρόθυμοι νά προβούν είς
την ύπογραφήν τών έκχωρητηρίων συμβολαίων. "Ας σπεύσουν δμως διότι τό θέμα έπε ίγει.
"Αμα ή εκτασις παραχωρηθή
είς τό Δημόσιον, ή 'Υπηρεσία
Πολιτικής Αεροπορίας θά προγραμματίση έργα μεγάλης κλίμακος διά την έπέκτασίν και
τελειοποίησιν τού αεροδρομίου
μας.

META ΟΚΤΑΜΗΝΟΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΝ

Εττ€οτρ£ΐ|ιεν ¿ς την Αύστραλίαν
ή οικογένεια κ. Γεωργίου Τζάννε
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΕΙΣ
"Επειτα άπό όκτάμηνον πα-1 ρική και γινη αρχικυνηγος τού
ραμονήν είς τήν πατρίδα, άνε- ; δολλαρίου. Πολλές τρουλίδες
χώρησεν είς Αύστραλίαν ό ά- ( σκότωσε ό Γιώργος στον Άργαπητός συμπατριώτης μας κ. | γυρώ στάς 19 'Οκτωβρίου.
Γεώργιος
Τζάννες μετά τής | Και θά σκότωνε περισσότερες
συζύγου του Άριστέας και τών άν έπέμενε λιγάκι. 'Αλλά μόχαριτωμένων
παιδιών
των \ λις τρουβάδιασε περί τάς είΆρχοντούλας, Νικολάου καί Ι κοσι καί άλλα τόσα όρτυκοτρύΜάρκου. Ή εκλεκτή οίκογέ- ; γσνα, άφησε τό κυνήγι καί ένεια Τζάννε είναι καλώς άπο-1 σπευσε φορτωμένος στά εργοκατεστημένη
είς
τήν πόλιν! στάσια Τζώρτζη καί ΣυνεταιΓουί Γουά, όπου έχει άνθηράς ρικό, νά κάμη τήν φιάκα του
έπιχειρήσεις μικτών έργασιών.; στον Θανάση καί στούς άλλους
Κατά τήν διάρκειαν τής πα-1 σκλάβους... τού καθήκοντος,
ραμονής της είς τήν πατρίδα, πού έχασαν τό άφθονο κυνήγι
εκτός άπό τό Νησί μας, πού τής ημέρας αύτής, έπειδή... δεν
τό περιώδευσε άπό Καψαλίου τό πήραν χαμπάρι...
μέχρι
Καραβά, ή οικογένεια
Μέ τά αισθήματα καί τήν καΤζάννε περιηγήθη δλην τήν
Ελλάδα και πολλάς πόλεις τής λωσύνην των, με τούς τρόπους
Δυτικής Ευρώπης, χάριν άνα- καί τήν άνοικτή καρδιά των ό
ψυχης. Είς Κύθηρα διέμενε κ. καί ή κ. Τζάννε κατέκτησαν
συγγενών καί
κατά τό πλείστον είς Χώραν τήν έκτίμησιν
άπ' όπου κατάγεται ή εκλεκτή γνωστών, καί έτυχσν άπό όκυρία Τζάννε, πού είναι θυγά- λους θερμής ύποδοχής καί πολτηρ τού άλησμονήτου Νικολάου λών περιποιήσεων. Κατενθουσιασμένοι άπό τήν πατρίδα,
Δ. Λουράντου - Μαραγκού.
Ό Γιώργος, ώς
γνωστόν, χαρούμενοι διά τάς προόδους
κατάγεται άπό τό Λειβάδι. Κα! πού διεπίστωσαν παντού, καέκτος τών άλλων χαρισμάτων τασυγκινημένοι άπό τάς εκδητου, πού τον κάνουν αγαπητό λώσεις τιμής καί άγάπης πού
είς όλους, είναι και δεινός κυ- τούς έγένοντο, έκφράζουν είς
όλους, άπό τής στήλης αύτής,
νηγός.
ευχαριστίας
Τό έφετεινό φθινόπωρο, προ- τάς εγκάρδιους
φανώς ένεκα συν επωνυμίας, των, καί απευθύνουν τάς κααντικατέστησε στο τρουλιδοκύ- λύτερα ς εύχάς των.
νηγο τον αξέχαστο φίλο μας
"Ηδη ή άγαπητή μας οικοΚοσμά Έμμ. Τζάννε ή Πάτε- γένεια έφθασε αεροπορικώς είς
ρο καί αλώνισε τήν περιοχή ά- τον προορισμόν της. Τής εύχόπό ,Αετόγουρνα μέχρι Πόρτο μεθα άπό καρδίας κάθε περαικαί Λεφτό, σάν ανεμοστρόβι- τέρω πρόοδον, καθώς καί σύνλος, δπως ακριβώς έκανε κι' ό τομον άλλά καί μόνιμον έπαΚοσμάς πρίν φύγη στήν 'Αμε- ναπατρισμόν.

ΔΩΡΕΑ! ΦΙΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Προς τό ιερόν προσκύνημα
Α γ ί ο υ Θεοδώρου προσέφερον
προσφάτως χρηματικάς δωρεάς
καί αλλα είδη διά τον έφοδιασμόν τού ήγουμενείου, οί κατωτέρω συμπατριώται μας:
Θεανώ Βαμβακάρη, έκ Σύδνεύ, μέσω τού κ. Δημητρίου
Βαμβακάρη, 385 δρχ. είς μνήμην τού συζύγου της 'Αντωνίου Βαμβακάρη. Μέσω τού αίδεσιμωτάτου Η λ ί α Χανιώτη,
προσέφερον: Ό κ. 'Ιωάννης
Κονταλέων 10 δολλάρια καί ό
κ. Θεόδωρος Κασιμάτης 5 δολ.
'Ελένη Γεωργίου
Βαμβακάρη
6.000 δρχ. διά νά κατασκευα-

ΕΓΙΝΕ ΠΡΟ Ϊ ΣΤΑΜΕΝΗ
*Η εξαίρετος δεσποινίς Σταματινα Κασιμάτη, διαρκώς διακρινόμενη κατά τήν διάρκειαν
τών σπουδών της, έλαβε τό
πτυχίον τής προϊσταμένης καί
διωρίσθη είς τον Ύγειονομικόν
Σταθμόν
Νεαπόλεως
Βοιών.
*Η δεσποινίς Κασιμάτη είναι
προσφιλής θυγάτηρ τού γνωστού μηχανουργού κ. Θεοδώρου Β. Κασιμάτη, έκ Λειβαδίου.
Τής έκφράζομεν θερμότατα
συγχαρητήρια καί τής εύχόμεθα καλήν σταδιοδρομίαν.

σθή ταβάνι είς τήν αίθουσαν
τοϋ ήγουμενείου. Καίτη Κουτεντάκη 100 δρχ. Ειρήνη Π.
Άρώνη ή Κσυμέσου 6 φλυτζάνια, 12 κουταλάκια καί 12 μαχαιροπήρουνα. Ελένη πρεσβυτέρα 'Ιωάννου Λευθέρη 12 πιάτα καί 6 νεροπότηρα. 'Ανώνυμος κυρία 500 δρχ. Ειρήνη Πιπιλή τό γένος Βιαροπούλου
350 δρχ. Θάλεια Νικ. Τραβασάρου ένα σερβίτσιο. Τό ζεύγος 'Αποστόλου
Κανέλλη 50
δραχμάς καί διάφορα είδη τραπεζαρίας. Καί Κυράνη Γεωργίου Μαυρομμάτη 6 φλυτζάνια
τσαγιού.
Πάντα ς τούς άνωτέρω δωρητάς, ή έπιτροπή τού προσκυνήματος, ό ηγούμενος
αύτού
πατήρ 'Ηλίας καί ή όλως ιδιαιτέρως
έργαζομένη διά τον
εύπρεπισμόν τού καθιδρύματος
'Αγίου Θεοδώρου, κυρία Μπετίνα Χ. Μαυρομμάτη, εύχαριστούν θερμώς.
'Επίσης, οί άνωτέρω έκφράζουν τάς εγκάρδιους εύχαριστίας των προς τον διακεκριμένον συμπατριώτην μας κ. Νίκον Δ. Φατσέαν, διευθυντήν
του Γραφείου Τύπου καί Δημοσίων Σχέσεων τού 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, διά
τάς φροντίδας του προς άνακαίνισιν τού δρόμου προς τό
ίερόν προσκύνημα.

ΕΝΤΥΠΠΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΑΕΜ - ΜΠΜΜΟΥθ
Ε κ λ ε κ τ ο ί Κυδήριοι τ ο υ Μπρίσμπαν: Γιώργιος Π. Κασιμάτης, Σπύρος Ά ρ ώ νης κα'ι 'Αδελφοί Κομηνοί. Ό παληοκαφενές τής παροικίας καί ή κυψέλη
τών Κομηνέων. Ό Σπύρος ν ά άποκτήοη καί πάλιν πεδερά.
ΓΡΑΦΕΙ 0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ» κ. I. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
21ον

είς τήν πατρίδα. Καί δπως μάς
πληροφορεί ό είς Μπρίσμπαν
παιδικός μας φίλος Γιάννης
Καστρίσος, ό πατήρ θά διαμένη στο Ξερουλάκι νά... προστατεύη τήν περιοχή άπό τούς
λαγούς, ό δέ υιός θά μεταβαί-

νικήν δραστηριότητα, διατηρεί
άσβεστον τήν φλόγα τού Κυθηραΐκού πατριωτισμού, συντρέχει_ κοινωφελείς σκοπούς
καί είναι πολύ άγαπητός άπό
όλους τούς γνωρίμους του. Είναι στενός συγγενής τών είς

άριθμός 200 λειτουργεί ένα κα- | κανένα χαρτάκι ή συζητούν καί
τάστημα έτοιμων φαγητών πού περνούν τήν ώραν των σχεδιάΣυνεχίζομεν τάς έντυπώσεις
στήν κίνησι κόσμου είναι ίδια ζοντες ταξίδι γιά τήν πατρίμας άπό τούς Κυθηρίους τού
κυψέλη. Οί άνθρωποι κινούν- δα. Τά σκυλάκια, τά τουφέκια
Μπρίσμπαν, τών όποιων τά αιται σάν τά μελίσσια, έφοδιά- καί προ παντός ό παληοκαφεσθήματα καί ή φιλοξενία θά
ζονται μέ ποικίλα κρύα φαγη- νές, ήσαν αίτία νά έπισκεπτόμάς συγκινούν πάντοτε. Είς τό
τά καί φεύγουν τρεχάτοι. Δέν μεθα συχνά αύτόν τον μαχαλά,
κέντρον τής πόλεως καί έπί
κατά τήν παραμονήν μας είς τό
τής οδού Γεωργίου, είναι άπό
Μπρίσμπαν, μετέχοντες καί ήπολλών έτών έγκατεστημένος
μείς μέ τό γνωστόν σύστημά
είς τό ίδιόκτητον κατάστημά
μας (τού άκροατού) είς τά συτου, ό δημοφιλέστατος συμπαζητούμενα, πού πολλές φορές
τριώτης Γεώργιος Παναγιώτου
είναι καί χρήσιμα πράγματα.
Κασιμάτης, άπό τό χωρίον ΔρυΤό κατάστημα κυψέλη, τής
μώνας. "Εχει άνθηράν έπιχείόδού Αλμπέρτου άνήκει είς
ρησιν έστιατορίου καί ζαχαροδύο έκλεκτούς Κυθηρίους, πού
πλαστείου, διευθύνει έπιτυχώς
δσο περισσότερον τούς γνωρίέργασίας σοκολατοποιίας καί
ζει κανείς, τόσον καί περισσόθεωρείται άπό τούς ομογενείς
τερον τούς έκτιμά. Είναι οί
ώς μεγαλοεπιχειρηματίας. Είς
αδελφοί Μανώλης καί Βασίλης
τάς έργασίας του άπασχολούνΠ. Κομηνός ή Γαλάνης, άπό τό
ται καί πολλοί ομογενείς, συχωρίον Ντουριάνικα, καί είναι
χνάκις δέ καί Κυθήριοι. Διότι
οί νεώτεροι άπό τούς έπτά αό άνεκτίμητος Γεώργιος Κασιδελφούς Κομηνού πού έξεκίνημάτης, παρά τήν μακροχρόνιον
σαν άπό τό Νησί μας είς παιάποδημίαν του, είναι πάντοτε
δικήν ήλικίαν διά νά σταδιοένας άγνός, τίμιος καί πρόθυδρομήσουν, νά εύδοκιμήσουν
μος Τσιριγώτης.
καί νά τιμήσουν τό Κυθηραΐκόν όνομα είς τήν φιλόξενον
Πέραν άπό τάς έπαγγελματιΑύστραλίαν.
κάς καί τάς οικογενειακός του
φροντίδας, πολύν χρόνον διαΟί μεγαλύτεροι άδελφοί των
θέτει ό κ. Κασιμάτης καί είς
Γεώργιος, Αναστάσιος, Χριτά κοινά τής παροικίας καί είστόφορος, 'Ιωάννης καί Νικόναι πρόθυμος είς θυσίας διά
λαος έσταδιοδρόμησαν είς τό
τό καλόν τής όμογενείας καί
Ν.5.\ν. καί κατά τό πλείστον
τήν προβολήν τού έλληνικού οείς τήν πόλιν "Αρμινταλ. Ά νόματος. Λαμβάνει ένεργόν μέπό τήν "Αρμινταλ έξεκίνησαν
ρος είς τά ζητήματα τής Έ λ τήν δράσιν των καί οί άδελληνορθοδόξου Κοινότητος τής
φοί Μανώλης καί Βασίλης,
Κουηνσλάνδης, είναι δραστή- Μία άποψις άπό τήν ώραιοτάτην καί άπέραντον πόλιν Μπρίσμπαν, ή όποια καταλαμβάνει βραδύτερον δέ μετεφέρθησαν
ριον μέλος τής Κυθηραΐκής Ά - έκτασιν 375 τετραγωνικών μιλλίων. 'Αριστερά διακρίνεται τό πολυόροφο κτίριο τής κοι- είς Μπρίσμπαν όπου έκτιμώνδελφότητος, συντρέχει ήθικώς νοπολιτειακής Τραπέζης, πού κείται έπί τής όδού Άδελαίδος καί δεξιά τό 'Ελληνικού ρυ- ται άπό όλους τούς ομογενείς
καί ύλικώς πατριωτικούς κοι- θμού Δήμαρχειακό μέγαρο. Προ τού Δημαρχείου άπλώνεται ή κεντρική πλατεία Βασιλέως καί ώς έπιχειρηματίαι μέ ικανωφελείς σκοπούς καί πρωτο- Γεωργίου καί άπέναντι τού Δημαρχείου έπί τής όδού 'Αδελαΐδος κείται τό περίφημο κτί- νότητας καί ώς οίκογενειάρχαι
στατεί είς κάθε πατρια>τικήν ριο, που ό αείμνηστος Γεώργιος Σκλάβος έκληροδότησε, μέσω τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος, μέ άρχάς καί ώς άγνοί "Ελληπροσπάθειαν. Ή σύζυγος του ύπέρ τής νήσου μας. Τού κτήματος Σκλάβου φαίνεται μικρά λωρίς, δπως δείχνει τό βέλος. νες. Ή σύζυγος τού Μανώλη,
Κούλα, πού είναι
ύπόδειγμα
Πολύτιμη, κατάγεται άπό τον
οικοκυράς καί Έλληνίδος, κα- νη είς τό Νοσοκομείον μας, Αθήνας έγκριτων Κυθηρίων είναι πολύ μεγάλο, ούτε δια- Δρυμώνα, έκ τής γνωστής οιτάγεται έκ Μυλοποτάμου έκ τής διά νά θεραπεύη δωρεάν τούς Παναγιώτου Γ. Βιαροπούλου θέτει πολλά καθίσματα, άπα- κογενείας Παναγιώτου Κασιγνωστής οικογενείας Παναγιώ- προσερχομένους...
καί τών αδελφών Αγγέλου, στράπτει δμως άπό καθαριότη- μάτη, ένώ ή σύζυγος τού Βατου Μαλάνου ή Καμπίτη, καί
'Ενθυμούμεθα μέ συγκίνησιν Αντωνίου καί 'Εμμανουήλ Χ. τα. Στον ίδιο δρόμο, λίγο πιο σίλη κατάγεται άπό τά Ντουείναι γεμάτη ευγένεια καί κα- τάς περιποιήσεις τού Γιώργου Γερακίτη, τούς όποιους μέ χα- πέρα άπό τήν Κυψέλη, προς ριάνικα, έκ τής άριστης οικολωσύνη.
καί τού εύχόμεθα οικογενεια- \ θά έβλεπε είς τήν Αύστρα- τήν κατεύθυνσι τού Δημαρχείου γενείας Παναγιώτου Στ. ΚοΤό ζεύγος Κασιμάτη άνατρέ- κή ν εύτυχίαν καί εύόδωσιν τών λίαν, διά νά τούς περιποιηθή ύπάρχει μία βιτρίνα γεμάτη ά- μηνού. Είναι καί αί δύο ύποκαί νά τούς ξεναγήση είς τό πό κάθε ράτσας σκυλάκια. Καί δειγματικαί μητέρες καί 'Ελφει τά παιδιά του μέ τάς έλ- ώραίων του έπιδιώξεων.
Είς τήν περιοχήν GREEN πανέμορφο Μπρίσμπαν, πού με- απέναντι άκριβώς άπό τά σκυ- ληνίδες, άνατρέφουν τά παιδιά
ληνοχριστιανικάς άρχάς, ώστε
νά έξελιχθούν είς άξια μέλη LOPES είναι έγκατεστημένος τά τό Λος "Αντζελες τής Αμε- λάκια κείται ένα κατάστημα των μέ τάς έλληνοχριστιανικάς
τής παροικίας μας. Έ κ τών είς τό παλατάκι του, ό έκλε- ρικής, είναι ή μεγαλυτέρα, είς πού πωλεί τουφέκια καί όλα τά άρχάς, καί διακρίνονται μεταπαιδιών του, ό Παναγιώτης κτός πατριώτης Σπύρος Άρώ- έκτασιν, πόλις τού κόσμου. 'Ε- συμπράγκαλα τής τέχνης. Σέ ξύ τών κυριών τής όμογενείας.
πού συγκεντρώνει πολλά χαρί- νης - Βιαρόπουλος, άπό τό χω- πίσης είναι άδελφός τής είς πάροδο τής όδού Αλμπέρτου Οί άδελφοί Κομηνοί είναι πρόσματα καί ικανότητας είναι τε- ρίον Άρωνιάδικα. Άπεδήμησε Αθήνας έγκατεστημένης έκλε- καί πολύ πλησίον τής Κυψέ- θυμοι, εργατικοί, εύγενικοί καί
ταρτοετής φοιτητής τής 'Ια- προ πολλών έτών καί έτράπη κτής Κυθηρίας 'Ελένης Φαραν- λης κείται τό κτιριακό συγκρό- άπολαμβάνουν μεγάλης έκτιμήτρικής Σχολής τού Πανεπιστη- είς τό έμπόριον, όπου καί έπε- τούρη, καί όμιλεί μέ θαυμα- τημα τής 'Ελληνικής Κοινότη- σεως άπό τήν κοινωνίαν. Τούς
μίου Βρισβάνης καί άμα λάβη κράτησε, χάρις είς τήν έργα- σμόν, ύπερηφάνειαν καί στορ- τος, είς τον παληοκαφενέ τής εύχαριστούμεν διά τήν άγάπην
τό πτυχίον του θά διευρύνη τικότητά του, τήν προθυμίαν γήν διά τήν άνηψιάν του Μα- οποίας συχνάζουν πολλοί φίλοι καί τάς περιποιήσεις των, τούς
τάς σπουδάς του είς τό Λον- του καί τον άδαμάντινον χα- ρίαν Φαραντούρη, πού είναι μας, άπόστρατοι, κατά τό πλεί- εύχόμεθα οικογενειακή ν εύτυτου.
Παραλλήλως καλλιτέχνις τού τραγουδιού, στον τής έπαγγελματικής δρα- χίαν καί είς τήν Κυψέλην των
δίνον. Μετά ταύτα, γονείς καί ρακτήρα
υιός είναι αποφασισμένοι νά προς τήν έπαγγελματικήν του παγκοσμίου φήμης.
στηριότητος, οί όποιοι παίζουν νά έχη πάντοτε καλοχρονιά.
έγκατασταθούν διά μερικά έτη δράσιν άναπτύσσει καί κοινωΠρος όλους τούς άνωτέρω ό
Σπύρος διαβιβάζει άπό τής
στήλης αύτής τούς χαιρετιΣΗΜΑΝΤΙΚΑ! ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΦΙΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ σμούς
του καί τήν έκφρασιν
τής άγάπης του.
ΔΙΑ ΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΜΥΡΤΙΔΙΑ
Τά τελευταία χρόνια ό ΣπύΔιά τον ήλεκτροφωτισμόν 'Ανώνυμος έξ Αθηνών 2.000. ρος άπεσύρθη άπό τάς επιχειτού συγκροτήματος τού Ιερού Στέλλα Γαλανάκη, τό γένος ρήσεις καί άσχολείται μέ τά ^ Άφίκοντο προσφάτως άπό ποκατεστημένος είς Γωριάλντα
Παχουντάκη, σπορ καί τήν κοινωνική ζωή. τήν Αύστραλίαν, οί έξής συμ- Ν. Ν. Ούαλλίας.
προσκυνήματος Μυρτιδίων, προ- Τριανταφύλλου
— 'Ιωάννης Δημ. Πισσάνος
οδευτικοί καί
φιλοπάτριδες 1.000. Γεώργιος Α. Πετρόχει- Είναι περιποιητικός, φιλόξε- πατριώται μας:
Γκλόρια Μιχαήλ Καλλιγέρου, μετά τής συζύγου του Ντόρης,
συμπατριώται μας απέστειλαν λος 1.000. Θεόδωρος καί Σταυ- νος, πνευματώδης καί σκλαβώπροσφάτως τάς
άκολούθους ρούλα Κομηνού, έκ Σύδνεϋ Αύ- νει μέ τήν καλωσύνην του. Τον τό γένος Παναγιώτου Εύστρ. έκ τού χωρίου Μητάτα. Ό κ.
στραλίας 1.000. Γεώργιος καί εύχαριστούμεν διά τήν παλαι- Καλλιγέρου, έκ Πιτσινιανίκων. Πισσάνος είναι έγκατεστημένος
νέας δωρεάς:
'Ελένη Καβαλίνη, έκ Σύδνεύ άν καί σταθεράν άγάπην του Ή άφιχθείσα ύπήρξεν αφοσιω- είς τήν πόλιν Τέντεφιλντ, άΓεώργιος Πετρόχειλος απέ- Αύστραλίας 1.000. Ρέλλια Δου- καί εύχόμεθα ή συνάντησίς μας μένη σύζυγος τού άλησμονήτου φίκετο δέ έπειτα άπό 36 χρόνια
στειλε 500 δολλάρια (δρχ. 15. ράμπεη 500. Θεώνη Θεοδοσίου μαζί του νά ξαναγίνη κάπου Μιχαήλ Σπυρίδωνος
ιερέως άποδημίας.
000). Νίκη Νικολάου Κασιμά- 500. Σταύρος Μεγαλοκονόμος στο Διακόφτι.
Καλλιγέρου, ό πρόωρος θάνα— 'Ομοίως άφίκοντο έξ Αύτη, είς μνήμην τού συζύγου 500. Θεόδωρος
Μανωλαράς
(Σημείωσις διά τον ίδιον: τος τού όποιου κατέθλιψε τήν στραλίας προς έπίσκεψιν τής
της Νικολάου
Κ. Κασιμάτη, 700. Παναγιώτης Γκιτάκος 250. Αρκούδα μέ τά... χαρίσματα Κυθηραΐκήν κοινωνίαν. Ή κ. πατρίδος, οί έκλεκτοί συμπαμηχανικού, διευθυντού τού Ο. Ανώνυμος 300. Μ. Λ. 300. πού μσύ γράφεις, δέν ύπάρχει Γκλόρια Καλλιγέρου είναι έγ- τριώται μας κ.κ. Χαράλαμπος
Τ.Ε., άπέστειλεε 2000 δρχ. Α - Κωνσταντίνος Π.Βλαντής 500. ούτε στήν Νότιο καί Ανατο- κατεστημένη είς Σύδνεύ, άφί- Χαρατζάς έκ Κεραμουτού, Ε μ νώνυμος έξ Αθηνών 5.000. 'Ι- Δημήτριος Π. Χριστόφορος λική Αφρική... Κύτταξε νάξα- κετο δέ χάριν, κυρίως, τού πα- μανουήλ Καλλίγερος ή Σκάρος
ωάννης Π. Φώτιος είς μνήμην 500. Παναγιώτης Γεωργόπου- ναποκτήσης πεθερά. "Αλλως τό τρός της, πού διαμένει είς Α - άπό τό χωρίον
Πιτσινιάνικα
θήνας.
τής συζύγου του Φωφώς 1.000. λος, λίρες Αγγλίας 45,46. κενόν θά παραμένη).
καί Γεώργιος Μ. ΤζωρτζόπουΓρηγορία Σκλάβου 10 δολλάρια
— Κοσμάς Ν. Φυρός, έκ Μη- λος έκ Καραβά.
Είς τό κέντρον τής πόλεως
Αύστραλίας. Νικόλαος Πρινέ- καί έπί τής όδού 'Αλμπέρτου, τάτων, κατόπιν άποδημίας 53
Έ ξ αύτών, ό κ. Χαρατζάς
ΠΡΟΣΕΦΕΡΕ
ας 10 δολλάρια
Αύστραλίας.
έτών. Ό κ. Φυρός ήτο έγκα- είναι έγκατεστημένος είς ΣύδΠΟΣΟΝ 5.000 ΔΡΧ.
Μαρία Π. Λαζαρέτου 10 δολτεστημένος είς Μπρίσμπαν τής νεϋ, ό κ. Καλλίγερος είς Ά ν Κουηνσλάνδης.
ταμστέον καί ό κ. ΤζωρτζόπουΔΙΑ ΤΟ ΓΗ ΡΟΚ Ο Μ Ε ΙΟΝ λάρια Αύστραλίας. Σαράντος
ΕΛΑΒΕ ΠΤΥΧΙΟΝ
— Γεώργιος Κασιμάτης, έκ λος είς Γκούλμπερν. Καί οί
Ό κ. Θεόδωρος Π. Μανω- Βλαντής 60 δολλάρια ΑύστραΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Φρατσίων. Ό κ. Κασιμάτης ή- τρείς διακρίνονται διά τά εύλαράς, ό όποιος ήλθε άπό τό λίας. Ανώνυμος 10 δολλάρια
Κωνστ. Σουρής
το έγκατεστημένος είς Βόρειον γε νικά των αισθήματα καί είΣύδνεϋ τής Αύστραλίας προ ό- Αύστραλίας.
ΤΟΥ ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ
Κουηνσλάνδην.
ναι γνωστοί διά τήν πατριωτιλίγων μηνών, προσέφερεν ύ- λίρες Αγγλίας 25,23. Καί Ε λ — Παναγιώτης Ν. Κομηνός κήν των δράσιν.
πέρ τού Γηροκομείου Κυθήρων πίδα Κοντέλη, τό γένος ΕμΚατόπιν έπιτυχών έξετάσε- μετά τής συζύγου του, τών τέΚαλλιγέρου ή
Προς όλους τούς άφιχθένπέντε χιλιάδες
(5.000) δρχ. μανουήλ ιερέως
20 δολλάρια Αύ- ων, έλαβε τό πτυχίον του άπό κνων του καί τής μητρός του. τας αγαπητούς συμπατριώτας
είς μνήμην τών γονέων του Κουρμουλή
τήν Άνωτάτην Σχολήν Οικο- Ό κ. Κομηνός κατάγεται άπό
στραλίας.
μας εύχόμεθα εύχάριστον διαΠαναγιώτου καί 'Αντώνιος.
νομικών Επιστημών τού ΠαΠάντας τούς άνωτέρω φιλο- νεπιστημίου τού Μπρίσμπαν ό τά Ντουριάνικα καί είναι ά- μονήν.
*Η διοίκησις τού 'Ιδρύματος
τού έκφράζει καί άπό τής στή- προόδους καί φιλοθρήσκους επιμελέστατος νέος κ. Βασίλειλης αύτής θερμοτάτας εύχαρι- δωρητάς ή Έπιτροπή Μυρτιδί- ος Γ. Κασιμάτης. Ό νεαρός έΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΑ ΑΝΕΓΕΡΘΗ ΕΙΣ ΓΥΘΕΙΌΝ
ων ευχαριστεί θερμώς.
στίας.
πιστήμων είναι προσφιλής υιός
τών είς Μπρίσμπαν έκλεκτών
ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΙΝ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΗΛΙΑ ΘΛΙΒΕΡΟΥ
συμπατριωτών μας Γεωργίου
ΚΥΟΗΡΑ-Ι-ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ AO Η Ν ΩΝ
καί Μαρίας Κασιμάτη, έκ τού
έγένετο
Κατόπιν άποφάσεως τής 'Ε- μα τών Μυρτιδίων,
χωρίου Δρυμώνας.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ
πιτροπής 'Εγχωρίου
Περιου- πλήρης κατεδάφισις τής οικίας
Του έκφράζομεν θερμότατα σίας Κυθήρων είς τήν οποίαν 'Ηλία Θλιβερού, είς Γύθειον,
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 1972
συγχαρητήρια καί τού εύχόμε- ύπάγεται καί τό Ιερόν καθίδρυ- προκειμένου είς τό οίκόπεδον
ΕΣΟΔΑ
θα λαμπράν σταδιοδρομίαν.
πού εύρίσκεται είς έπίκαιρον
Διαθέσιμον κεφάλαιον: παρελθόντος έτους
58.199
θέσιν τής πόλεως, νά άνεγερθή
ΠΕΡΙΩΔΕΥΣΑΝ
Ά π ό συνδρσμάς μελών
16.010
νέα πολυόροφος οικοδομή. Ή
ΔΩPEA Ι
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
» προσόδους έκ μισθωμάτων
12.725
κατεδαφισθεί σα οικία ανήκει,
» εισφοράς — δωρεάς
6.650
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ώς γνωστόν, είς τό ίερόν προΉ κυρία Αλεξάνδρα Γεωρ» τόκους καταθέσεων
768
γίου Κορώνη άπέστειλεν έξ Ά "Επειτα άπό έξάμηνον παρα- σκύνημα Μυρτιδίων. Είς τήν
» έσοδα έορτών — έκδρομών κλπ
72.940 109.093 γιου Λουδοβίκου
Αμερικής μονήν είς τήν πατρίδα, άνεχώ- άπόφασιν προήλθε ν ή Επιτρο20 δολλάρια, διά τον θρόνον ρησεν είς Αύστραλίαν ό άγα- πή κατόπιν μακράς μελέτης τού
Γενικόν σύνολον
167.292 τού Ιερού ναού «Σωτήρ Χρι- πητός συμπατριώτης μας κ. Α - θέματος, άφ' ένός διότι έπρόστός» Λειβαδίου, είς μνήμην λέξανδρος Νενές μετά τής κυ- κειτο περί παλαιού καί έτοιΕΞΟΔΑ
τών γονέων της Βασιλείου καί ρίας του 'Ιωάννας καί τών χα- μορρόπου κτιρίου, τό όποιον
Είς κοινωφελείς σκοπούς
15.000 Σταμάτας Κασιμάτη.
ριτωμένων παιδιών των Μηνά δέν έπεδέχετο έπισκευήν, καί
» ένίσχυσιν Κυθηραΐκής Λέσχης
12.000
— Ό κ. Κοσμάς Έμμ. Με- καί Σταυρούλας. Ό κ. Νενές άφ' έτέρου διότι τό νέον κτί» ένίσχυσιν άναξιοπαθούντων Κυθηρίων
9.450 γαλοκονόμος, άπέστειλεν έκ κατάγεται άπό τον Ποταμό, ή ριον πού θά άνεγερθή είς τήν
» τιμητικάς εκδηλώσεις μελών
3.200 Θεσσαλονίκης 1.080 δρχ. διά δέ σύζυγος του άπό τήν Κρή- θέσιν της, θά άποφέρη σοβα» ποσοστά είσπράκτορος
3.280 τον θρόνον τού ιερού ναού την έκ τής γνωστής οικογενεί- ρά εισοδήματα εις τό ίερόν
» ένίσχυσιν Κυθηραΐκού Τύπου — Δημοσιεύσεις ..
4.100 «Σωτήρ Χριστός» Λειβαδίου.
ας Κοσιφάκη. Ή οικογένεια προσκύνημα Μυρτιδίων, τά ό» έξοδα έορτών — έκδρομών (χοροεσπερίς κλπ.) . . 65.725
— Ό κ. Γεώργιος Π. Μού- είναι έγκατεστημένη είς Καμ- ποια θά διατίθενται διά κοινω» γενικά έξοδα
4.362 λος μετά τής κυρίας του Μα- πέρρα, όπου ό κ. Νενές είναι φελείς καί θεαρέστους σκοριάνθης, είς μνήμην τού αδελ- εξαίρετος έπιχειρηματίας μέ πούς.
Σύνολον εξόδων
117.117 φού των Κυριάκου Καρίπογλου πολλήν δράσιν καί λαμπρόν όΔέν γνωρίζομεν ποίον θά είΎπόλοιπον διαθεσίμου κεφαλαίου 31.12.72
50.175 απέστειλαν χιλίας δρχ. (1.000) νομα.
ναι τό προϋπολογισθέν κόστος
είς τον ίερόν ναόν Ά γ ι ο υ ΜηΚατά τήν παραμονήν των είς τού έργου, ούτε κατά ποίον
Γενικόν σύνολον
167.292 νά Λογοθετιανίκων.
τήν 'Ελλάδα, ό κ. Νενές καί τρόπον θά άντιμετωπισθή ή
— Ό κ. Θεόδωρος 'Ηλία ή οίκογένειά του περιηγήθησαν σχετική δαπάνη, πιστεύομεν όΕΣΟΔΑ
Δρχ. 109.093
Μαυρομμάτης έκ Νέωρα Αύ- πολλά μέρη, χάριν άναψυχής μως ότι ή Έπιτροπή ΜυρτιδίΕΞΟΔΑ
»
117.117
στραλίας, μάς απέστειλε 10 μετέβησαν δέ καί είς Εύρώπην. ων ύπό τήν φωτισμένην προδολλάρια Αύστραλίας διά τον Είς Κύθηρα, Κρήτην καί ό- εδρίαν τού Σεβασμιωτάτου κ.κ.
Μείωσις διαθεσίμων
8.024
θρόνον τού ναού Λειβαδίου, που μετέβη ή έκλεκτή οικογέ- Σωτηρίου, θά έχη έπαρκώς μεΈ ν Αθήναις τή 15.1.1973
είς μνήμην Κορνηλίας Κορδά- νεια άφήκεν είς όλους τάς κα- λετήση τό Θέμα καί ότι θά προΌ Πρόεδρος
Ό Γεν. Γραματεύς του, καί 10 δολλάρια Αύστρα- λυτέρας έντυπώσεις μέ τήν εύ- βή είς σχετικάς ανακοινώσεις
Κ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΕΜΜ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ λίας ύπέρ τού Ιερού προσκυνή- γένειαν καί τον έκδηλωτισμόν προς ένημέρωσιν τού Κυθηραΐματος Ά γ ι α ς Μόνης, είς μνή- της. Τής εύχόμεθα καλό ταξί- κού λαού, εύθύς αμα καταλήξη
Ό έπί τού Λογιστηρίου Σύμβουλος
Ό Ταμίας
Χ. Ξ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΜΜ. ΣΑΜΙΟΣ μην Μαρίας Κ. Πρωτοψάλτη. δι καί σύντομη έπιστροφή.
είς τελικά συμπεράσματα.

Αφίξεις συμπατριωτών

Στη φίοτογραφία ή κ. Κούλα Γ. Κασιμάτη, μέ τον λεβέντη γυιο
της φοιτητή τής 'Ιατρικής, τού Πανεπιστημίου Μπρίσμπαν·
ΚΥΘΗΡΑΤΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΑΘΗΝΩΝ

I Γραφεία: Κάνιγγος 7, 4ος όροφος, τηλ. 638.190, Αθήναι
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ
Αγαπητέ Συμπατριώτη μας,
Μέ ίδιαιτέραν χαράν σάς γνωρίζομεν ότι ό Σύνδεσμος
μας διοργανώνει καί έφέτος, δπως καί τά άλλα χρόνια,
τήν έτησίαν χοροεσπερίδα του είς τήν γνωστήν αίθουσαν
τού Ξενοδοχείου KING GEORGE (Πλατ. Συντάγματος),
τήν 24ην Μαρτίου, ήμέρχν Σάββατον καί άπό ώρας 9ης
έσπερινής.
Τό δικαίωμα εισόδου μετά πλήρους δείπνου (τάμπλ'
ντ' ότ) ώρίσθη είς δραχμάς 225.
Ή έτησία χοςοεσπερίς τού Συνδέσμου μας, έκτος άπό
τον ψυχαγωγικόν της σκοπόν, καί τήν εύκαιρίαν τήν οποίαν
παρέχει είς όλους τούς σιμπατριώτας μας νά συναντηθούν
είς ένα θερμόν καί εύχάοιστον Κυθηραϊκόν περιβάλλον, αποβλέπει καί είς τήν κατά τό δυνατόν οίκονομικήν ένίσχυσιν τού Σωματείου μας. Διότι, δπως καί άλλοτε έχει τονισθή, αί εισπράξεις έκ τής χοροεσπερίδος αύτής άποτελούν
τά βασικά έσοδα τού Συνδέσμου μας, διά τών όποιων ούτος προσπαθεί ν' άνταποκριθή είς τάς πολλαπλός φιλανθρωπικός καί κοινωφελείς του ύποχρεώσεις.
Είναι συνεπώς πατριωτικόν καθήκον όλων τών μελών
τού Συνδέσμου νά συμβάλουν είς τήν έπιτυχίαν τής χοροεσπερίδος μας διά τής προσωπικής των συμμετοχής καί τής
διαθέσεως εισιτηρίων μεταξύ τού συγγενικού καί φιλικού
των περιβάλλοντος.
Τά είσιτήριά σας δύνασθε νά προμηθευθήτε άπό τά
Γραφεία τού Συνδέσμου (Κάνιγγος 7, 4ος όροφος, τηλέφ·
638.190) καθ' έκάστην κατά τάς ώρας 10 — 2 μ.μ. καί
6 — 8 μ.μ., ώς καί άπό τήν Κυθηραΐκήν Λέσχην Αθηνών,
οδός Πανεπιστημίου 65, τηλέφ. 3214414.
,Εκτός άπό τό πλούσιον καλλιτεχνικόν πρόγραμμα και
τό Κυθηραϊκόν χρώμα τής βραδυάς, μέ τους γνήσιους καί
ώραίους Τσιριγώτικους χορούς, θά ύπάρχη καί λαχείον
μέ πολλά καί πλούσια δώρα.
Διά τήν έξασφάλισιν τού τραπεζιού σας τηλεφωνήσατε
εγκαίρως είς τήν άνωτέρω διεύθυνσιν τών γραφείων μας·
Μετά πατριωτικών χαιρετισμών
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον
Ό Πρόεδρος
Ό Γεν. Γραμματεύς
ΝΙΚ. Γ. ΦΑΤΣΕΑΣ
ΔΗΜ. ΚΟΜΗΣ

0 κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ I. ΣΤΑΘΗΣ

Ετήρηο* τήν ύπόσχίσιν
καί ήλθε στήν Ελλάδα
ΜΕΤΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑΝ 45 ETÍIN
Τήν 20ήν Φεβρουαρίου άφίκετο έξ Αύστραλίας ό άγαπητός συμπατριώτης μας κ. Νικόλαος I . Στάθης ή Αράπης,
άπό τό χωρίον "Αγιος Ηλίας,
διακόπτων άποδημίαν σαράντα
πέντε έτών. Ό κ. Στάθης είναι άποκατεστημένος εις Κουηνσλάνδην καί έδρασε ως καλός έπιχειρηματίας εις τάς πόλεις "Ιψουϊτς, Ρέντκληφ καί
άλλας. Είναι στοργικός οικογενειάρχης, κοινωνικός, φιλόπατρις καί άπολαμβάνει μεγάλης έκτιμήσεως μεταξύ τών ομογενών.
Μέ τήν έκλεκτήν του σύζυγον Βασιλικήν, τό γένος Παναγιώτου Κασιμάτη ή Μπελαγένια, έκ Καρβουνάδων, έδημιούργησαν πολυμελή οίκογένειαν, έμαθαν είς τά παιδιά
των τήν έλληνικήν
γλώσσαν
καί άνεδείχθησαν πολύτιμοι
παράγοντες τής όμογενείας.
,Επίσης τό ζεύγος Στάθη φημίζεται διά τά φιλόξενα καί
εύγε νικά του αισθήματα. Είς
τό άρχοντικό των, πού καταλαμβάνει έκτασιν ένός οικοδομικού τετραγώνου καί θά ήδύνατο νά στεγάση άνέτως όλους
τούς Άγιολίτες, εύρίσκουν καθημερινώς άδελφικήν ύποδοχήν
καί φιλοξενίαν πολλοί συμπατριώται, οί όποιοι, κοντά είς
τον Νίκο καί τήν Βασιλική του
αισθάνονται σάν νά εύρίσκωνται είς τά σπίτια των.
Ό κ. Στάθης παρά τά χρόνια τής άποδημίας του, ποτέ
δέν έλησμόνησε τήν πατρίδα
καί ποικιλοτρόπως συνέβαλε
είς τήν ένίσχυσιν κοινωφελών
Κυθηραϊκών σκοπών. Επίσης
είναι δραστήριον μέλος τής Κυθηραΐκής ,Αδελφότητος καί τής
Έλληνορθοδόξου
Κοινότητος
Κουηνσλάνδης, μετέχει είς τήν
κοινώνικήν ζωήν τής παροικίας
καί έργάζεται καί προσφέρει,
έκ τών πρώτα>ν, διά τό καλόν
τής όμογενείας καί τήν προβολήν τού έλληνικού ονόματος.
Ά π ό τήν Αύστραλίαν μετέβη είς τήν Άμερικήν διά νά
συνάντηση τον άδελφόν του
Χαράλαμπον, πού είναι γνωστός παράγων τών ομογενών
Ά γ ι ο υ Λουδοβίκου, τήν άδελφήν του κ. Μαρίαν Ά ν τ . Κασιμάτη ή Θωμά, πού διαμένει
είς τήν ιδίαν πόλιν, καθώς καί
άλλους συγγενείς καί φίλους
του. "Ομως είς τήν Άμερικήν
παρέμεινε μόνον δέκα πέντε ήμέρας. "Οπως φαίνεται, τά χιόνια πού λέγει ότι εύρήκε έκεί,
άσυνήθιστον όπως είναι άπό τό
θερμόν κλίμα τής Κουηνσλάνδης, τον έκαμαν νά άναζητήση
περισσότερο τήν άπό μηνών άφιχθείσαν καί εύρισκομένην είς
Καρβουνάδες, άφοσιωμένην του
σύζυγον καί με ταχύ άεροπλάνον τής Τ.Ψ.Α. έφθασε είς τό
'Ελληνικό τήν 20ήν Φεβρουαρίου, έπειγόμενος νά εύρεθή
είς τό Νησί, όσον ταχύτερα γίνεται.

Χαίροντες διά τήν άφιξί ν
του είς τήν πατρίδα, καί τήν
τήρησιν τού λόγου πού μάς γ
δο>κε είς Ρέντκληφ κατά τήν
πρόσφατον περιοδείαν μας, τοί
εύχόμεθα εύχάριστον τήν παραμονήν .
ΚΥΘΗΡΑ-Ι-ΚΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ι
J,

ΕΞΕΛΕΓΗ
Η ΝΕΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Τήν 7ην Φεβρουαρίου, κβ*
τόπιν προσκλήσεως *τού πρ€"
σβυτέρου τών νεοεκλεγέντων
συμβούλων, κ. Παναγιώτη Κ«'
σιμάτη, συνήλθον είς συνεδρί"
αν τά μέλη τού Δ. Σ. τού Κυ'
θηραΐκού Συνδέσμου Αθηνών»
διά τον καταρτισμόν τής νέας
Διοικήσεως είς σώμα. Αύτη
συνεκροτήθη ήδη ώς έξής:
Πρόεδρος Νικόλαος Γ. Φα*
τσέας, δικηγόρος. Αντιπρόεδρος Ανδρέας Δ. Φατσέας, γι>*
μνασιάρχης. Γενικός Γραμματεύς, Δημήτριος Κόμης, τραπεζικός. Ταμίας, Εμμανουήλ Ν·
Σάμιος, λογιστής. Μελη: Δημήτριος Μ. Κυριάκης, ύποστράτηγος έ. ά., Θεοδόσιο?
Μαυρομμάτης, γεωπόνος, Νικόλαος Σ. Βαρυπάτης, συνταξιούχος, Εμμανουήλ Α. Λουράντος λογιστής, Σπύρος Έμμ·
Τζάννες, ιατρός, Μανούσος
Πετρόχειλος, έργολάβος Δημοσίων "Εργων, 'Εμμανουήλ Χ·
Καλλίγερος, επιχειρηματίας.
Σημείωσις: Ό έπίτιμος Γενικός 'Επιθεωρητής κ. Π. Κ«'
σιμάτης,λόγω φόρτου έργασίαζ
ύπέβαλε τήν παραίτησίν του ά;
πό τό Δ .Σ. τού Κυθηραΐκού
Συνδέσμου. 'Επίσης έκλεγέντεί
παρά τήν έπίμονον άρνησίν
των, παρητήθησαν τού Δ.Σ. οί
κ.κ. Κωνσταντίνος Λουράντος»
δικηγόρος, καί Νικόλαος Δ·
Στρατηγός, έπιχειρηματίας.
Καί οί τρείς ώς άνω έκλεκτοί Κυθήριοι, θά έξακολουθή;
σουν μέ τό ίδιο ένδιαφέρον κα ι
μέ τον αύτόν ένθουσιασμόν ν<ϊ
προσφέρουν
τάς
ύπηρεσίσδ
των, συντρέχοντες τό νέον Δ·
Συμβούλιον είς τό έργον τθϋ
προς τό καλόν τού Συνδέσμου
καί τής παροικίας.
ΔΩΡΕΑ
Ό κ. Χαράλαμπος Καμάρηζ'
άπέστειλε έξ Αύστραλίας 3.000
δρχ. διά νά αντικατασταθούν
τά τζάμια τού ιερού ναού «Σωτήρ Χριστός» τού χωρίου Ά*
ρωνιάδικα, είς μνήμην τού Λ«*
τρός του Γεωργίου Καμάρη ^
Άρώνη.

