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Ή 25η Μαρτίου
έ ωρτ άβ9η
μέ λαμπρότητα
ΚΥΘΗΡΑ,
Μάρτιος
1973
(τού ανταποκριτού μας). —
"Οπως είς όλόκληρον την 'Ελλάδα, μέ έξαιρετικήν λαμπρότητα καί Έθνικήν
άνάτασιν
έωρτάσθη καΐ είς τό Νησί μας
ή μεγάλη
επέτειος της 25ης
Μαρτίου 1821. Ά π ό την προ^γουμένην ήμέραν ^ έγινε γενικός σημαιοστολισμός δλων τών
δημοσίων, τραπεζικών, κοινοτικών και ιδιωτικών κτιρίων,
καί πανηγυρική
διακόσμησις
δρόμων, πλατειών και καταντημάτων.
Την πρωΐαν έτελέσθησαν δοΙολογίαι είς ολας τάς ένορίας
*αί σχολικαΐ έορταΐ είς τα διδακτήριο μέ συμμετοχήν όλου
τού λαού. Οί διδάσκαλοι και
οΐ κοινοτάρχαι έξεφώνησαν έγκαιρους λόγους καί εξήραν
τήν άνδρείαν,
την
έπιμονήν
ΗαΙ τήν πίστιν τών προγόνων
!*ας, τών οποίων αί θυσίαι κατέπληξαν, τότε, τήν ανθρωπότητα καί μάς έξησφάλισαν τό
μέγα καί
ασύγκριτο άγαθό,
τήν έλευθερίαν.
Είς τήν πρωτεΰουσαν ή μεγάλη
πανηγυρική
δοξολογία
¿τελέσθη είς τον Μητροπολιτικόν ναόν του 'Εσταυρωμένου, περί τήν ΙΟην πρωίνήν.
Παρέστησαν
αί
άστυνομικαί
καί πολιτικαί άρχαί, οί μαθηταΐ τού Γυμνασίου καί του Δημοτικού Σχολείου
μετά τών
καθηγητών
και
διδασκάλων
των, τό Κοινοτικόν Συμβούλιον καί ή διοίκησις τού Κυθηραΐκού Συνδέσμου Κυθήρων
καί πλήθος λαού έξ δλων τών
οικισμών τής Κοινότητος.

Μετά τήν
δοξολογίαν καί
τον έκφωνηθέντα λόγον, έγένετο παρέλασις τών μαθητών
είς τήν πλατείαν Δημητρίου I.
Στάη καί κατάθεσις στεφάνων
είς τό Μνημείον τού Α γ ν ώ στου Στρατιώτου. Και ή τελετή έληξε μέ τήν άνάκρουσιν
τού Εθνικού "Υμνου.
Ακολούθως
πλήθος, άρχαί
καί μαθηται μετέβησαν είς τό
Γυμνάσιον διά τήν καθιερωμένην σχολικήν έορτήν, είς τήν
οποίαν πάντοτε μετέχει και τό
Δημοτικόν Σχολείον
Χώρας.
"Εγινε ή κατάλληλος ομιλία,
έπηκολούθησαν άπαγγελίαι από τους μαθητάς
ποιημάτων
πατριωτικού περιεχομένου καί
είς τό τέλος έψάλη ό Εθνικός "Υμνος.
— 'Ομοίως λαμπρός έορτασμός έγένετο είς Ποταμόν, οπού ή δοξολογία έψάλη είς τόν
περικαλή ιερόν ναόν της Ί λαριωτίσσης. Παρέστησαν αί
άστυνομικαι και πολιτικαί άρχαί, τά προεδρεία της Κοινότητος,
τών
Σωματείων και
Συλλόγων, οί μαθηται τού Δημοτικού Σχολείου μετά τού διδασκάλου των και πλήθος κόσμου.
Είς τήν έορτήν έδωκεν ίδιαιτέραν λαμπρότητα ή μπάντα
; τής Φιλαρμονικής.
Μετά τήν
δοξολογίαν και
ί τόν έκφωνηθέντα λόγον, έγένετο κατάθεσις στεφάνων είς
τήν προτομήν τού στρατηγού
Πάνου Κορωναίου και ή ώραία
τελετή έληξε μέ τήν άνάκρουσιν
άπό τήν μπάντα τής ΦιλαρμοI νικής τού Εθνικού μας Ύ I μνου.

ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΡΕΣΙΤΑΛ

Τό αγγλικό κοινό άποθεωσε
τόν κ. Γεώργιο Χατζηνικο
ΕΠΑΙΝΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΡΙΤΙΚΩΝ
Ό κ. Γεώργιος Χατζηνίκος, στούσε και βρέθηκε μόνο στον
"Ελληνα
μονίμως διαμένων είς Ά γ γ λ ί - ίκανό και δεξιοτέχνη
«ν... πολιτογραφημένος δμως κ. Γιώργο Χατζηνΐκο, ττού έπρεΚυθήριος — άφού τά καλο- πε νά τταίξη ένα άπό τά πιο
καίρια του τά περνά οικογε- δύσκολα άλλά και πιο ωραία
νειακώς είς τήν έν Ά γ ι α Πε- σόλο (τή Ραψωδία τού Ροοχμάλαγία ίδιόκτητον
οίκίαν του
Ανάμεσα είς
τους απλοϊκούς
Κυθηρίους, πού ξέρουν δμως
νά εκτιμούν τήν εύγένειάν του
καί τήν απέραντη καλωσύνην
του είς τάς σχέσεις του μαζί
ταιν — είναι ένας
διεθνούς
εύρους καλλιτέχνης, μέ τό ταλέντο τού οποίου έχει κατ' έ"¡ανάληψιν άσχοληθή ό παγκόσμιος Τύπος.
Ε σ χ ά τ ω ς , μία έκτακτος και
®ίδική περίπτωσις πού έδωσε
ολο τό μέτρον τής άξιας του,
ύπήρξεν αφορμή ν' άσχοληθη
Και πάλιν μέ τάς ίκανότητάς
τ ου ό 'Αγγλικός
Τύπος.
Κατωτέρω
άναδημοσιεύομεν
Κ^ΐτικήν
τού
«Ταχυδρόμου»
τ ού Λονδίνου τής 15.2.73:
« Ό γνωστός καλλιτέχνης τού
^ιάνου, διδάκτωρ τής Μουσικής
Ακαδημίας τού Μάντσεστερ ιτού
^σαγήνευσε τό άκροατήριον τής
Ελληνικής Εταιρίας Λονδίνου
είς τάς 16 Ιανουαρίου μέ την ' νινωψ σέ θέμα τού Παγκανίνι ).
Μουσική ν διάλεξίν του «'Ελλάς Με αυτές τις πρωτοφανείς
Μουσική», άπεκλήθη ήρως διό- συνθήκες ¿προετοιμασίας (δίάντ ¡κατέστησε, τήν ύστατη χως δοκιμές) ό κ. Χατζηνΐκος
ύρα, τόν άσθενήσαντα σολίστα κατέπληξε καί κατενθουσίασε τό
τής δραδυάς στο Μττράντψορντ. μεγάλο κοινό στο Σαίντ Τζώρτζ
Μέ τήν όρχήστρα Χαλλέ, επρό- Χώλλ τού Μπράντφορντ καί δίκειτο νά -τταίξη ώς σολίστ ό τπα- καια (κατά τόν άγγλικό τύπο)
νίστας Ραφαήλ 'Ορόσκο. Μόνον απέσπασε τά χειροκροτήματα
άττόγευμα τής ιδίας ήμέρας (μέ δρθιο τό κοινό) του άκροαδ ή λ ω σ ε άνικανότητα νά παρευ- τηρίου του γιά τήν θαυμασία
Ρεθή στην συναυλία. Άνεζητήθη μουσική έκτέλεσι τών δύσκολων
δ «ήρως» πού θά τόν άντ ι καθι- έργων τού Ραχμάνινωφ».

0 ΣΥΝΙΔΡΥΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ Ν. Υ.

ΑΠΕΒΙΩΣΕ ΚΑΙ ΕΚΗΔΕΥΘΗ
0 ΣΤΕΦΑΝΟΣ]. ΦΑΤΣΕΑΣ
ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ
ΕΙΧΕ ΤΙΜΗΘΗ ΜΕ ΠΑΡΑΣΗΜΑ

Είς ήλικίαν 94 ετών άπεβίείς Αθήνας ό συνιδρυτής Κυθηραΐκή ς Ά δ ε λ φ ό "^τος Νέας Υόρκης, Στέφα'Ιωάννου Φατσέας ή Ζερβός, έκ τού χωρίου Φατσάδίκα.
Ή κηδεία του έγένετο πάνί^ΐμος εις τό Α ' Νεκροταφεΐον
Αθηνών καί πολυάριθμοι στέφανοι κατετέθησαν έπί τής σοτου, άπό τά παιδιά του,
άδελφούς του,
άλλους
Ρ^Υγενείς του καί άπό τάς Κυ^Πραίκάς οργανώσεις. Παρέστησαν τά Δ . Σ . τής Κυθηραίκ ής
Άδελφότητος, τού Κυθη0<*ίκού Συνδέσμου, τού «Τρίφυλλε ίου Νοσοκομείου Κυθήω σεν

τ ής

ρων», πολλοί Κυθήριοι τής παροικίας Αθηνών καί Πειραιώς καί μέλη τής Αθηναϊκής
κοινωνίας. Έ κ
τών
τέκνων
του, πού δλα
διαμένουν είς
Άμερικήν, άφίκοντο αεροπορικώς καί συνωδευσαν τόν άγαπημένον πατέρα των είς τήν
τελευταίαν του κατοικίαν οί
υιοί του 'Ιωάννης καί Γεώργιος καί ή θυγάτηρ του 'Ιωσήφ ίνα.
Ό Στέφανος Φατσέας υπήρξε μία έξαίρετος
Κυθηραίκή
φυσιογνωμία μέ βαθύ τό αίσθημα άγάπης πρός τήν πατρίδα, σεβασμού είς τήν θρησκείαν τών πατέρων μας καί προσηλώσεως είς τά οικογενειακά

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ - ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ

ΛΑΟΥ

Λόγω τών εμπλοκών sic τά κληροδοτήματα

Τι ιτρέπει νά γίνη μέ το κτήμα « Ατλας»

Άναφέρομεν
μερικά περιστατικά καί έπικαλούμεθα έπ'
αύτών δλην τήν προσοχήν τών
αναγνωστών μας, και κυρίως
έκείνων
που
σκέπτονται νά
κληροδοτήσουν κάτι, προς τήν
ίδιαιτέραν μας πατρίδα.
Τό μεγαλύτερον και τό σπουδαιότερον μέχρι σήμερον Κυθηραΐκόν κληροδότημα, είναι
έκείνο πού κατέλιπε ό αείμνηστος Νικόλαος 'Ιωάννου Τρίφυλλης. Τούτο περιήλθεν είς
τόν Κυθηραΐκόν λαόν είς δύο
φάσεις. "Ενα μέρος τού κληροδοτήματος, που αποτελείται
άπό τό βίς 'Αθήνας άκίνητον,
τό γνωστόν μέ τήν έπωνυμίαν
«Συντριβάνι», έδόθη κατά τό
έτος 1954, διά δωρεάς έν ζωή,
υπό σαφείς δρους. Ή αξία του
υπερβαίνει τό
έν έκατομμύριον δολλάρια.
Τό άλλο μέρος τού κληροδοτήματος, έδόθη διά τής διαθήκης τού άειμνήστου Τρίφυλλη, ή όποία έδημοσιεύθη περί
τό έτος 1955. Και περιλαμβάνει άκίνητα είς 'Αθήνας επί
τών όδών Πανεπιστημίου, 'Ερμού καί πλατείας Ρόμβης, ή
ά ξ ία τών όποιων υπερβαίνει
τά δύο έκατομμύρια δολλάρια.
"Ετσι δμως πού διετυπώθησαν
τά δύο συμβόλαια (ή διαθήκη
τό έτος 1948 καί τό δωρητήριον τό έτος 1954), είς τά όποια έκφράζεται ή βούλησις
τού διαθέτου Ν.
Τριφύλλη,
είναι δύσκολον νά προσαρμοσθούν ταύτα, ώστε νά ένοποιηθή ή περιουσία που έκληροδοτήθη καθώς
καί τά άντίστοιχα Νομικά Πρόσωπα ( Ι δρύματα), τά όποία έκ τών ώς
άνω συμβολαίων άπέρρευσαν
καί συνεστήθησαν. Καί έξ αύτού τού λόγου ανακύπτουν
πλείστα δεινά καί διά τους διοικούντος τά * Ιδρύματα ταύτα καί διά τόν τόπον. Υ π ά ρ χει λοιπόν έμπλοκή.
Περιστατικόν δεύτερον: Τό
έτος
1948
άπεβίωσεν
είς
Μπρίσμπαν Αύστραλίας, ό άείμνηστος Γεώργιος Σκλάβος ή
Τζωρτζιός, έκ τού χωρίου Μητάτα. Ούτος κατέλιπε μεγάλην
περιουσίαν,
μεταξύ
δέ τών
κτημάτων του ήτο καί τό γνωστόν μέ τήν έπωνυμίαν « " Α τλας», τό όποιον κείται είς
τήν καλυτέραν
περιοχήν τής
πόλεως Μπρίσμπαν.
Τό ήμισυ τού κτήματος « " Α τλας», τού όποιου ή σημερινή
άξια κυμαίνεται γύρω είς τάς
τετρακοσίας χιλιάδας δολλάρια, άνήκε είς τόν ίδιον καί
τό έτερον ήμισυ είς τήν σύζυγόν του Μαρίαν, τό γένος Καραπάτη ή Πρινέα. Μέ τήν διαθήκην του ό Γεώργιος Σκλάβος κατέλιπε είς τήν σύζυγόν
του καί έ φ ' δρου ζωής της τά
εισοδήματα τού μεριδίου του
έκ τού κτήματος «"Ατλας», μετά δέ τόν θάνατον της, γράφει
ή διαθήκη, τό μερίδιον τούτο
τού κτήματος νά περιέλθη είς
τήν Κυθηραΐκήν 'Αδελφότητα
Κουηνσλάνδης, καί νά χρησιμοποιηθή «προς ίδρυσιν ή προς
όφελος Νοσοκομείου ή Σανατορίου είς Κύθηρα».
'Από τήν ήμέραν πού έδημοσιεύθη ή διαθήκη μέχρι σήμερον έπέρασαν είκοσι πέντε
ιδεώδη. Τάς άρετάς αύτάς τού
μεταστάντος έξήρε
κατά τήν
διάρκειάν τής κηδείας ό πρόεδρος τής Κυθηραΐκής Ά δ ε λ φ ό τητος κ. Τάσης Κουκούλης, όμιλών έκ μέρους καί τού Κυθηραΐκού Συνδέσμου, ειπών τά
έξής:
Πολυαγαπημένε μας και άείμνηστε, Στέφανε Φατσέα,
Τό 1 879 ττρωτόνοιωσες την
θαλπωρή τού ήλιου σ τ ό χωριό
τής Ιδιαιτέρας μας πατρίδος,
στά Φατσάδικα, που τόσο τό ά γάπησες.
'Αφού άπεφοίτησες άττ' τό
Δημοτικό
Σχολείο
ταξίδεψες
πρός Πειραιά και ήλθες είς τάς
Αθήνας, δπου έ<ί>οίτησες είς τάς
σχολάς του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» καί είργάσθης
ώς έμποροϋπάλληλος.
Τδχει γραπτό δμως ή μοίρα
τών κατοίκων του άγαπημένου
μας νησιού δπως και δλοον τών
Ελλήνων, νά ξενητευάμεθα. ' Ε τσι κι' έσύ, το ετος 1903 πήρες τόν μεγάλο ύδάτινο δρόμο
προς τήν μεγάλη άμερικανική
ήπειρο. "Ήλθες, άμούσταχο ά κόμη παιδί, πλημμυρισμένος ά πό όμορφα νεανικά όνειρα γιά
προκοπή καί έργασία και έγκατεστάθης εις τήν Νέαν Ύόρκην, δπου
έπεδόθης έπιτυχώς

χρόνια. Καί ή εύεργετική τελευταία βούλησις τού άειμνήστου Γεωργίου Σκλάβου ακόμη δεν έξεπληρώθη. Διότι ή
κληρονομιά είχε πολλάς περιπετείας, πού ακόμη συνεχίζονται.
Είς τήν αρχήν ή σύζυγος τού
Γεωργίου
Σκλάβου,
Μαρία,
προσέβαλε τό κύρος τής διαθήκης ένώπιον τών δικαστηρίων τής Κουηνσλάνδης καί έπεδίωξε νά άκυρώση τόν δρον
αύτής, τόν άναφερόμενον είς
τήν κληροδοσίαν προς τά Κύθηρα. Ό δικαστικός άγων έκράτησε πολλά χρόνια καί έ-

στοίχισε πολλάς χιλιάδας δολλάρια. Έν τ ώ μεταξύ απεβίωσε καί ή Μαρία Σκλάβου.
Τελικώς τό άνώτατον δικαστήριον έκήρυξε
τελεσιδίκως
έγκυρον τήν διαθήκην καί ύπεχρέωσε τους μέχρι τότε διαχειριστάς τού κτήματος νά παραδώσουν τό ήμισυ τού « " Α τλαντος» εις τήν Κυθηραΐκήν
'Αδελφότητα, ή όποία νά μεριμνήση διά τήν έκτέλεσιν τής
βουλήσεως τού διαθέτου Γεωργίου Σκλάβου. Ή Κυθηραΐκή
'Αδελφότης έπιβλέπει έκτοτε
τό κτήμα, τό συντηρεί καί εισπράττει τά είσοδήματά του, τά

δποΐα, ώς μας έπληροφόρησαν,
καταθέτει είς είδικόν λογαριασμόν. Καί αύτό θά συνεχισθή
μέχρις δτου τό κτήμα έκποιηθή κατά κάποιον τρόπον καί τό
άντίτιμόν του
σταλή είς τά
Κύθηρα διά τά περαιτέρω.
Σχετικώς μέ αύτό τό θέμα,
σχετικώς δηλαδή μέ τήν τύχην
τού ήμίσεος τού ακινήτου « " Α τλας», τό όποιον αξίζει περί
τάς διακοσίας χιλιάδας δολλάρια, γίνονται άπό τίνος χρόνου είς Μπρίσμπαν διάφοροι
ζυμώσεις. Μία μερίς τών Κυθηρίων τής Κουηνσλάνδης μέ
έπί κεφαλής τόν πρόεδρον τής
'Αδελφότητος κ. 'Εμμανουήλ
Βενάρδον, έπιδιώκει δύο στόχους. ' Α φ ' ένός τό κτήμα νά
περιέλθη είς τήν κυριότητα τής
'Αδελφότητος καί ά φ ' έτερου
τά χρήματα πού θά εισπραχθούν άπό τήν πώλησίν του νά
σταλούν είς τήν Ελλάδα, όπως ήτο ή τελευταία βούλησις
τού άειμνήστου Γεωργ. Σκλάβου.

Τά χαριτωμένα κορίτσια τού Μουσικοχορευτικού συγκροτήματος τής Κυθηραίκής 'Αδελφότητος Πειραιώς — 'Αθηνών, δπως ένεφανίσθησαν στον χορό τού Κυθηρ. Συνδέσμου 'Αθηνών.

ΑΝΗΓΟΡΕΥΘΗ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΞΕΝΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ό
νεαρός
συμπατριώτης
μας κ. Γεώργιος
'Ανδρέου
Φατσέας, έκ τού χωρίου Μαζαρακιάνικα, πτυχιούχος τής
Φυσικομαθηματικής Σχολής τού
Πανεπιστημίου 'Αθηνών, κατόπιν εύδοκίμων επιμορφωτικών μεταπτυχιακών σπουδών
είς Γαλλίαν, άνηγορεύθη τήν
12 Μαρτίου διδάκτωρ τής Φυσικομαθηματικής Σχολής τού
Πανεπιστημίου τών Παρισίων.
Τού έκφράζομεν θερμότατα
συγχαρητήρια
καί
εύχόμεθα
σύντομα νά τόν καμαρώσωμεν
καί πανεπιστημιακόν καθηγητήν.
ΠΡΟΗΧΘΗ
ΕΙΣ

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΝ

Ό
έκλεκτός συμπατριώτης
μας κ. 'Ιωάννης
Στεφάνου
Στάθης, έξ Ά γ ι ο υ 'Ηλία, γεωπόνος τής Αγροτικής Τραπέζης, προήχθη είς τόν βαθμόν τού Τμηματάρχου. Ό κ.
Στάθης ύπηρετεί είς τό 'Υποκατάστημα τής Α . Τ .Ε. Λαρίσης. Τού έκφράζομεν θερμά
συγχαρητήρια καί τού εύχόμεθα καί είς άνώτερα.
είς έπιχειρήσεις έστιατοιρίων.
Τό μεγάλο σου κατάστημα στον
45ον δρόμο ν τής Νέας Υόρκης,
υπήρξε έπι πολλά χρόνια καταφύγιο δπου εύρισκαν προστασία
πολλοί όμογενεΐς. Ή τ α ν μια ζεστή φωλιά, πού εύρισκαν θαλπωρή οί Κυθήριοι στην κρύσ
χειμωνιάτικη άτμόσφαιρα της
ζενητειάς.
Περί τό έτος
1919 ίδρυσες
μαζί μέ τους άειιμνήστοος Ά ν τώνιον Κοντολέοντα,
Γεώργιον
Μαχαιριώτην, Κοσμάν Μαρσέλλον και άλλους Κυθηρίους τής
παροικίας, τήν Κυθηραΐκήν 'Αδελφότητα τής Νέας Υόρκης, ή
όποία διεδραμάτισε σημαντικοί
ρόλον είς τήν έπιδίωξιν και κατασκευήν διαφόρων ποικίλης φύσεως έργων είς τό νησί μας.
Διετέλεσες έπαξίως Πρόεδρος
τής
'Αδελφότητος αύτής έπί
πολλά χρόνια και ¿πρωτοστάτησες είς τους έράνους γιά τήν
ίδρυσιν τού Γυμνασιακού μεγάρου Κυθήρων και διά τήν κατασκευήν τού δρόμου προς Διακόφτι Κυθήρων. Ή
Κυθηραΐκή
•Αδελφότης 'Αμερικής έπι τών
ήμερων σου συνέτρεξε και βοήθησε δλα τά κοινωφελή έργα τών
Κυθήρων, Ιερά προσκυνήματα,
σχολεία, έκκλησίες, πλατείες,
βρύσες, κοινοτικούς και άγροτικούς δρόμους. Μία δμως άπό

ΕΔΟΘΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Πολυάριθμοι συμπατριοται
κ α ί κυρίως νεολαία
εις τόν αποκριάτικο χορό
ΤΟΥ ΚΥΟΗΡΑΊ ΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ό άποκριάτικος χορός τού
Κυθηραΐκού Συνδέσμου Α θ η νών έσημείωσε καί έφέτος έξαιρετικήν έπιτυχίαν, παρά τό
γεγονός δτι έδόθη είς ήμέραν
Μεγάλης Τεσσαρακοστής. "Ετσι οί ύπερπεντακόσιοι συμπάτριώται τής παροικίας, όμογενείς έξ Αύστραλίας καί Α μ ε ρικής καί οί φιλοκυθήριοι πού
έτίμησαν
τόν
Σύνδεσμον μέ
τήν παρουσίαν των είς τήν έκδήλωσίν του, απεκόμισαν τάς
καλυτέρας έντυπώσεις.
Ό χορός
έγινε τό βράδυ
τής 24ης Μαρτίου είς τάς αίθουσας τού ξενοδοχείου «Βασιλεύς Γεώργιος»
παρά τήν
Πλατείαν
Συντάγματος.
Έκράτησε μέχρι πρωίας —καί
καθ' δλην τήν διάρκειάν του
παρετηρήθη
ατμόσφαιρα
πατριωτική, έγκαρδιότης, κέφι,
τις πιο μεγάλες σου προσφορές
ύπήρξε ή άκούραστη και ένθουσ ιώδης συμμετοχή σου ώς ταμίας είς την Μεγάλην Έρανικήν
Επιτροπή ν, ή όποία μέ έπι κεφαλής τόν άείιμνηστον μεγάλον
Κυθήριον Μιχαήλ Σιμιτέκολον
συνεκέντρωσε 75.000 δολλάρια,
διά τήν ίδρυσιν του Νοσοκομείου
Κυθήρων και την άσφαλτόστρωσιν τής κεντρικής όδού τών Κυθήρων.
Μπορεί νά ζούσες σ έ μεγάλες
μιλιομετρικές άποστάσεις μακρυά ά π ' τό νησί, Στέφανε Φατσέα. Πάντοτε όμως αισθανόσουν στην ξενητειά σαν νά ήσουν κοντά, πολύ κοντά σ τ ό νησί μας και τους κατοίκους του.
Δέν υπάρχει κοινωφελές έργον
τού νησιού μας πού νά μή φέρη
τήν σφραγίδα «Στέφανος Φατσέας». Κάθε Κυθηραΐκή προσπάθεια, κάθε έργο μικρό ή μεγάλο, κοινωφελές γιά τό νησί
μας, σέ εύρισκε πάντοτε συνδρομητή καί συμπαραστάτη.
Υπήρξες άγνός καί νοσταλγός πατριώτης, ευσεβής χριστιανός, υποδειγματικός οίκογενειάρχης. "Εδωσες εις τά παιδιά σου έλληνοχριστιανικήν ά γωγήν. Τους έμαθες νά άγαπουν
τήν 'Ελλάδα, τά έλληνικά ήθη
(Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.)

ευθυμία καί
χαρά. Άρίστην
έντύπωσιν προεκάλεσε τό μουσικοχορευτικό συγκρότημα τής
Κυθηραίκής Άδελφότητος Πειραιώς — Αθηνών, μέ τά χαριτωμένα κορίτσια ντυμένα στό
σπαλέτο καί τους
γνωστούς
καλλιτέχνας Μαυρομμάτην καί
Μαυροδημητράκην.
Ή νεολαία μας, άντιπροσωπευθείσα έφέτος, πρός μεγάλην μας χαράν,
άπό αρκετά
έκλεκτά μέλη της, έκτος άπό
τους λεβέντικους Ελληνικούς
χορούς, μέ τους όποιους ξαναζωντάνεψε είς τήν μνήμην
μας άξέχαστους παλιούς καιρούς, άπέδειξε άκόμη δτι δέν
υστερεί καί είς τους... εξωφρενικούς, τους
μοντέρνους
που λένε... Τό κακό είναι δτι
σ ' αυτούς πού καί ώς πράξις
καί ώς θέαμα είναι ό ξ ω 'πό
λόγου μας,
παρέσυρε ή νεολαία καί μερικούς ασπρομάλλη δες
πού καταίδρώσανε οί
ταλαίπο)ροι μέ τά τσαλίμια, τά
ξεβιδώματα καί τά σκαμνάκια
τού χασαποσέρβικου... Νά είναι καλά καί τού χρόνου.
Κατά τήν διάρκειάν τής βραδυάς, ό πρόεδρος τού Συνδέσμου, έγκριτος συμπατριώτης
μας δικηγόρος κ. Νικόλαος
Γ. Φατσέας, άπηύθυνε σύντομον καί εύστοχον χαιρετισμόν
πρός τούς παρισταμένους καί
τους συνεχάρη διά τήν συμμετοχήν των είς τήν Κυθηραΐκήν
έκδήλωσιν. 'Ιδιαιτέρως ό κ.
Φατσέας ηύχαρίστησε τήν Διοίκησιν τής
Κυθηραΐκή ς Ά δελφότητος διά τήν συνεργασίαν της είς τήν έκδήλωσιν
καί τήν διάθεσιν τού μουσικοχορευτικού της συγκροτήματος
που τόσο συνέβαλε είς τήν έπιτυχίαν, καθώς
καί
ολους
τούς Κυθηρίους καί φιλοκυθηρίους, οί όποίοι, έκτιμώντες
τούς φιλανθρωπικούς καί πατριωτικούς σκοπούς τού Συνδέσμου, προσέφερον δωρεάν τά
πολυάριθμα δώρα τού λαχείου.
Τά πλέον έντυπωσιακά έξ αύτών ήσαν μία συσκευή τηλεοράσεως, τήν οποίαν προσέφερε ν ή έκλεκτή κυρία
Φιλιώ
Ράΐκου, τό γένος Βλαντή, τρία
χρυσά κοσμήματα τά όποία ά(Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.)

Μία άλλη
μερίς Κυθηρίων
τής Κουηνσλάνδης δέν συμφωνεί μέ τάς απόψεις τού προέδρου κ. Βενάρδου καί θά έβλεπε εύχαρίστως τήν ταχυτέραν
πώλησιν τού άκινήτου είς οιονδήποτε άγοραστήν, ώστε ή
άξια νά σταλή
είς
Κύθηρα,
κατά τούς δρους τής διαθήκης.
Ά π ό τάς δύο αύτάς έπιδιώξεις, όρθοτέρα, κατά τήν κρίσιν μας, είναι ή πρώτη. Είναι
έκείνη τήν όποίαν έπιδιώκει ό
πρόεδρος τής Κυθηραΐκής Ά δελφότητος καί πολλοί άλλοι
έί^λεκτοί Κυθήριοι. "Εχει τά
έξής πλεονεκτήματα: Έ ν ώ έξ ασφαλίζει
τήν
έκπλήρωσιν
τής τελευταίας βουλήσεως τού
διαθέτου, πού είναι ιερά, ταυτοχρόνως έξασφαλίζε ι διά τήν
Κυθηραΐκήν παροικίαν καί τήν
όμογένειαν έν γένει, μίαν έντονον Έλληνικήν παρουσίαν
είς τό κέντρον τής Αύστραλιανής μεγαλουπόλεως, ένα ίδρυμα είς τό όποιον πάντοτε θά
κυματίζη ή κυανόλευκος καί
πάντοτε θά άναθερμαίνωνται
τά αισθήματα άγάπης πρός τήν
ίδιαιτέραν μας πατρίδα.
Ή δευτέρα
έπιδίωξις, νά
πωληθή δηλαδή τό κτήμα είς
οιονδήποτε καί νά σταλή τό
άντίτιμόν είς τά Κύθηρα, είναι πράξις πού ικανοποιεί τήν
τελευταίαν βούλησιν τού αειμνήστου Γεωργίου Σκλάβου,
άλλά είναι πράξις
στενόκαρδος. 'Ωφελεί τά Κύθηρα, δσον
καί ή πρώτη έπιδίωξις, άλλά
άγνοεί τό γενικώτερον συμφέρον τού Κυθηραΐκού στοιχείου
καί τό συμφέρον τής όμογενείας. "Εχομεν χρέος, κατά τήν
ταπεινήν άντίληψιν τού γράφοντος, νά έπιδιώκωμεν μέ
κάθε θυσίαν, τό άληθές συμφέρον τού άπανταχού τής γής
Κυθηραΐκού στοιχείου, διότι
έντός αύτού
προάγονται καί
έξυπηρετούνται
άποτελεσματικώτερα καί
σταθερότερα καί
τά συμφέροντα τής ιδιαιτέρας
μας πατρίδος. Είς αύτήν τήν
λύσιν, τήν στενόκαρδον, δύναται νά φθάση ή Αδελφότης,
ώς έκτελεστής τής Διαθήκης
Σκλάβου, μόνον δταν ή πρώτη λύσις άποδειχθή αδύνατος.
Διά νά έπιτύχωμεν τήν λύσιν πού έπιδιώκει ό πρόεδρος
τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος
καί άλλοι έκλεκτοί Κυθήριοι
τής Κουηνσλάνδης, καί κατά
τήν όποίαν τό κτήμα θά μένη
διά παντός Ιδιοκτησία της καί
παραλλήλως
ή άξια του νά
σταλή είς τό Νησί, ώς όρίζει
ό άείμνηστος Σκλάβος, πρέπει
ή Αδελφότης νά έξοικονομήση ένα ποσόν τής τάξεως τών
200 χιλιάδων δολλαρίων, καί
νά προβή είς τήν άγοράν. Καί
έπειδή ή έξεύρεσις τού ποσού
δεν είναι εύκολος, δι' αύτό ή
ύπόθεσις χρονίζει.
Έ π ' αύτού, έχοντες ύπ* όψιν τό γενικώτερον Κυθηραΐκόν συμφέρον καί γνωρίζοντες
καλώς τούς Κυθηρίους τής περιοχής καί τάς δυνάμεις των,
εχομεν νά προτείνωμεν τά έξής:
Οί πλούσιοι Κυθήριοι τού
Μπρίσμπαν πού είναι καί πολλοί καί καλοί, νά δανείσουν
έντόκως τήν Άδελφότητά των
διά νά προβή είς τήν άγοράν,
καί νά έξοφληθούν μέ τά έσοδα τού κτήματος. Ή λύσις αύτή είναι άσφαλής διά τούς δανειστάς, διότι τά εισοδήματα
είναι μεγάλα καί άφορολόγη(Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.)
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ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΚΣ ΑΝΕΚΠΠΗΡ11Τ0Ι
ΑΙ ΒΟΥΑΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 0IA8ETQN
Μ έ λύπην παρακολουθοΟμεν, επί χ ρ ό ν ι α τώρα, ότι τ α περισσότερα
κληροδοτήματα, τά όποια φιλάνθρωποι Κυθήριοι κατέλιπον διά κοινωφελ ε ί ς σκοπούς, ήσαν π ε ρ ι π ε π λ ε γ μ έ ν α κατά τέτοιον τρόπον, ώστε οί έ κ τ ε λ ε
σταί τών διαθηκών, ή τά Ι δ ρ ύ μ α τ α πού έτιμήθησαν μέ τά άντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία, ν ά άποδύωνται ε ί ς α γ ώ ν α ς , νά ύποβάλλωνται ε ί ς κόπους, νά δημιουργούνται σημαντικά έ ξ ο δ α καί, τό σπουδαιότερον, ν ά παρ α κ ω λ ύ ε τ α ι ή καί νά ματαιώνεται ή έ κ τ έ λ ε σ ι ς τής φιλανθρώπου τ ε λ ε υ τ α ί α ς
β ο υ λ ή σ ε ω ς τών εύεργετών, ή όποία βούλησις δέον νά θεωρήται ιερά.

|

ΟΜΑΣ

Δεκα χιλιάδες δολλάρια
εστάλησαν στό Γηροκομείο
άπό εκκαθάρισιν διαθήκης
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΧΑΡ. ΓΕΡΑΚΙΤΗ
Κατόπιν έπιμελούς φροντίδος τών έκτελεστών τής διαθήκης τού άειμνήστου συμπατριώτου
μας
Χαραλάμπους
Γλού ή Γερακίτη, ό οποίος απεβίωσε τόν Άπρίλιον τού έτους 1971 είς τήν πόλιν Μπάντεμπεργκ
Κουηνσλάνδης
τής
Αύστραλίας, άπεστάλη είς τό
έν Αθήναις ίδρυμα «Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυθήρων»
τό ύπέρ τού Γηροκομείου Κυθήρων καταλειφθέν ποσόν έκ
δέκα χιλιάδων δολλαρίων Αύστραλίας (10.000) καί έπί πλέον 266 δολλάρια Αύστραλίας,
πού ήσαν οί τόκοι τού έν λόγ ω ποσού άπό τής έκκαθαρίσεως τής κληρονομιάς
μέχρι
τής άποστολής του.
Τ ό Διοικητικόν Συμβούλιον
τού κοινωφελούς
Ιδρύματος
«Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυθήρων» μερίμνη τού όποιου ιδρύεται καί
τό Γηροκομείον
Κυθήρων καί τό όποιον φέρει
τήν έπωνυμίαν «Κασιμάτειον
Γηροκομείον Κυθήρων» έπικα-

| λείται τήν
μακροθυμίαν τού
j Ά γ ι ο υ Θεού ύπέρ άναπαύσεI ως τού άειμνήστου εύεργέτου
Ι Χαραλάμπους Γλού.
| Επίσης τό έν Αθήναις κοι| νωφελές ίδρυμα «Τριφύλλειον
Νοσοκομείον Κυθήρων» έκφράζει θερμάς εύχαριστίας πρός
τούς έκτελεστάς τής Διαθήκης
Παύλου Σταυριανού Κομηνού
καί Q/LAND TRUSTEES LIMITED διά τάς καλάς καί εύστοχους ύπηρεσίας των προς
έκκαθάρισιν τής
κληρονομιάς
καί άποστολήν τού έκ 10.266
δολλαρίων Αύστραλίας χρηματικού ποσού είς τόν προορισμόν του.
Οί ώς άνω έκτελεσταί έδικαίωσαν τήν πρός αύτους έμπιστοσύνην
τού
άειμνήστου
συμπατριώτου μας καί συνετέλεσαν είς τήν ταχείαν καί άπρόσκοπτον
έκπλήρωσιν
τής
τελευταίας του βουλήσεως.
Τούς άνήκει ειλικρινής, θερμός καί δημόσιος έπαινος.

0 κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΚΥΘΗΡΙΟΣ
ΗΛΘΕ ΕΙΣ ΤΗΝ Ε Λ Λ Α Δ Α
ΑΠΟ ΤΗΝ NOTION ΑΦΡΙΚΗΝ
Προερχόμενος άπό τήν Νότιον Άφρικήν άφίκετο πρός
έπίσκεψιν
της πατρίδος καί
τών εδώ έγκατεστημένων συγγενών του, ό έκλεκτός συμπατριώτης μας κ. Θεόδωρος Π.
Κασιμάτης ή Μαραγκάκης. Ό
κ. Κασιμάτης είναι διαπρεπής
παράγων τής όμογενείας Νοτίου Αφρικής. Είναι εγκατεστημένος είς τήν πόλιν Μπλοεμφοντέϊν καί έδρασεν έπιτυχώς είς τόν έμπορικόν τομέα.
Αί ίδιοκτησίαι καί αί έπιχειρήσεις του είς τό κέντρον τής
ώς άνω πόλεως μαρτυρούν διά
τάς σπανίας
ίκανότητάς του
καί άποτελούν τιμήν τού Ε λ ληνισμού. Είναι γεμάτος εύγένεια καί καλωσύνη. Καί οποίος τόν έπισκεφθή είς τήν
βάσιν του έπιστρέφει άπό τήν
Μαύρη ν "Ηπειρον μέ τάς πλέον... λευκάς έντυπώσεις.
Είναι κυριολεκτικά λεβέντης
είς τά αίσθήματά του, δπως
άσυναγώνιστη είς καλωσύνην
καί φιλοξενίαν είναι καί ή πολυμελεστάτη οίκογένειά του,
τά πέντε κορίτσια του καί οί
ισάριθμοι γαμβροί του, μεταξύ τών όποιων ξεχωρίζουν ό
Παναγιώτης Φατσέας άπό τά
Μαζαρακιάνικα καί ό Αθανάσιος Σπυρόπουλος (ό παρ' ολίγον παπάς), άπό τήν Α ρ κ α δία. Ή κυρία του, Ε ρ ι φ ύ λη, είναι έπίσης έκλεκτή Λειβαδίτισσα, τό γένος Τζάννε
καί διακρίνεται διά τήν εύγένειάν καί τά φιλόξενα αίσθήματά της.
Ό άφ ιχθείς
έκλεκτός μας

φίλος είναι άδελφός τού εγκρίτου συμπατριώτου κ. Ι ω ά ν νου Π. Κασιμάτη, έπί είκοσαετίαν διατελέσαντος
αιρετού
προέδρου τού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Πειραιώς.
Είς τό άεροδρόμιον τών Α θηνών τόν κ. Κασιμάτην ύπε-

δέχθησαν μέ στοργήν τά αδέλφια του 'Ιωάννης καί Δημήτριος Κασιμάτης καί Κατίνα
Κουκάρα, μέ τάς οικογενείας
των, καθώς καί πολλοί άλλοι
συγγενείς καί φίλοι. 'Ομοίως
πολλοί τόν άναμένουν είς τό
Νησί, διότι τό όνομά του, ή
δράσις του καί ό άγνός πατριωτισμός του είναι παντού
γνωστός καί τού έχει έξασφαλίσει τήν γενικήν
έκτίμησιν
καί άγάπην.
Τού εύχόμεθα άπό καρδίας
εύχάριστον καί δσον τό δυνατόν μακροτέραν τήν έν 'Ελλάδι διαμονήν.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ! ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΣΥΔΝΕΎ* Αύστραλίας, Μάρτιος 1973 (τού άνταποκριτού
μας).-— Τήν 18ην Μαρτίου,
είς τήν αίθουσαν τής 'Ελληνικής Λέσχης Σύδνεϋ, συνήλθον
είς Τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τά μέλη τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος Αύστραλίας
μέ τά έξής θέματα ήμερησίας
διατάξεως:
"Έγκρισις τών πεπραγμένων
τής Διοικήσεως κατά τήν διάρκειάν τού λήξαντος έτους
1972, έγκρισις τής οικονομικής διαχειρίσεως καί τού ισολογισμού, τροποποίησις
τών
άρθρων 13 καί 66 τού Καταστατικού
τής
Άδελφότητος
καί διάφοροι άνακοινώσεις.
Παρέστησαν πολυάριθμα μέλη τής Άδελφότητος καί αί
έργασίαι τής συνελεύσεως διεξήχθησαν μέ τήν έμπρέπουσαν
τάξιν καί είς άτμόσφαιραν πατριωτικής έγκαρδιότητος.
Ό
ενθουσιώδης πρόεδρος κ. ' Ι ω άννης Πρινέας έξέθεσε τά τής
δράσεως τού Διοικητικού Συμβουλίου, άνέπτυξε τά άφορώντα τήν οίκονομικήν διαχείρισιν καί τήν περιουσιακήν κατάστασιν, διέγραψε τούς μελλοντικούς στόχους τού Σωματείου καί έκάλεσε δλους τούς
παρισταμένους νά συντρέξουν
καί νά βοηθήσουν τήν Ά δ ε λ φότητά μας.
'Ιδιαιτέρως έτόνισεν ό κ.
Πρινέας τήν άνάγκην τής συμ-

Ό φίλος
Νίκος
Πλάστης
μάς έτηλεφώνησε σήμερον άπό
τό Λειβάδι: Μετά τήν άναχώρησιν έκ Κυθήρων
τών δύο
θηροφυλάκων, διά τετράμηνον
έπιμόρφωσιν είς Λαμίαν, συνεστήθη αύθημερόν πολυμελής
όμάς έθελοντών περδικολαγοφίλων, διά νά συνέχιση, μέχρι τής έπανόδου τών θηροφυλάκων, τό έργον προστασίας
τού ένδημικού θηράματος.
Μετέχουν οί γνωστοί καί
δραστήριοι συμπατριώται Γιάννης Κούβος, Γιάννης Ρούσσος,
Γιάννης Λαγουδάς, Παναγιώτης Τρελόπαπας, Παναγιώτης
Β. Κασιμάτης, Θανάσης ΚαΔΩΡΕΑΙ
σιμάτης, Αντώνης Νυστάζος
καί άλλοι γνωστοί καί μή έΕίς μνήμην τής μητρός των
ξαιρετέοι.
'Ελένης Ξενοφώντος ΣαραντοΘεωρείται βέβαιον κατόπιν πούλου καί έπί τή συμπληρώαύτού, δτι οί λαγοί καί οί πέρ- σει έξαετίας άπό τού θανάτου
δικες θά προστατευθούν δσον της, τά παιδιά της Χαρίλαος
Μαρία,
άπέστειλαν 500
καί έπί θηροφυλάκων καί δτι καί
έργων άεροό τόπος θά γεμίση τήν άνοιξι δρχ. ύπέρ τών
λαγουδάκια καί περδικόπουλα. δρομίου Κυθήρων.

μετοχής τών νέων είς τάς ποικίλας έκδηλώσεις τής Ά δ ε λ φότητος, ώστε νά είναι γνώσται τών Κυθηραΐκών πραγμάτων καί έτοιμοι διά νά διαδεχθούν έπαξίως τούς σήμερον
διοικούντας.
Έπίσης ό πρόεδρος κ. Πρινέας άπέδωκε
φόρον
τιμής
προς δλους τούς έργασθέντας
καί διοικήσαντας τήν Α δ ε λ φότητα, άπό τής συστάσεώς
της, διευκρινήσας δτι έάν κατά
τά τελευταία έτη τά αποτελέσματα είναι περισσότερον έντυπωσιακά, τούτο
οφείλεται
είς τό γεγονός δτι έπλήθυνε
ή παροικία Σύδνεϋ τόσον μέ
νέους μετανάστας πού ήλθαν
άπό τήν 'Ελλάδα,
δσον καί
διά τής έγκαταστάσεως είς τήν
πόλιν πλείστων έξ έκείνων οί
όποίοι διέμεναν είς τά διάφορα χωρία τής Αύστραλίας.
Τώρα, έτόνισεν ό κ. Πρινέας, έχομε ένα σοβαρό πρόβλημα. Νέοι
μετανάσται δέν
έρχονται άπό τό Νησί. Οί παλαιοί άποσύρονται κατά τόν ένα ή τόν άλλον τρόπο. Καί οί
νέοι πού γεννιούνται έδώ, δέν
μετέχουν τών πατριωτικών έκδηλώσεων είς τόν βαθμόν πού
χρειάζεται. Τό πρόβλημα αύτό πρέπει νά μάς άπασχολή δλους καί περισσότερον δσους
έχουν παιδιά. Ά π ό τά παιδιά
εξαρτάται τό μέλλον τής Ά δελφότητος.
Τήν λογοδοσίαν τού κ. Πρινέα καί τήν οίκονομικήν διαχείρισιν τού Σωματείου ένέκρινεν ή Γενική Συνέλευσις όμοφώνως καί ανεπιφυλάκτως.
Έπίσης οί παριστάμενοι συνεχάρησαν τόν πρόεδρον καί τό
Διοικ.
Συμβούλιον
διά τήν
δράσιν των, καί ύπεσχέθησαν
κάθε συνδρομήν.

Σελίς 2
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ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟ! - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΕΛΗ

<ΚΥΘΗΡΑΊ*ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»

ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΑΤΡΙΠΤΟΥ

Ή άξιοποίηοις του άιιινήτου
των Μυρτιδίων εις τό

Κ Υ Θ Η Ρ Α ϊ ΚΑ

ΠΕΝΘΗ

του, Κωνσταντΐνον και ΊωάνΓΕίίΡΓΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ
νην είς Αύστραλίαν καί ΑΛέΚΑΣΙΜΑΤΗ
Άπεβί(Α>σεν
εις
Μπρογγί
ή
Μέ έξαιρετικήν λαμΆπεβίωσεν είς Πειραιά, ό
ςανδρον, είς την Ί^λλαόα, προς
πρότητα
έτελέσθησαν
Γεώργιος Λεβούνης, έτών 85. Γαρυφαλιά Μηνά Γεωργά, ετών τους εγγονούς καί Λοιπούς συγΑπεβίωσε είς Αειβάδι ή
εις τον ίερόν ναόν
Ό εκλιπών κατήγετο άπό τό 77. Ή έκλιπούσα κατήγετο ά- γενείς του έκφράζομεν θερμό- Κυριακούλα Βασιλείου
ΚασιΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
'Αγίου 'Ιωάννου Ρένχωρίον Άρωνιάδικα. Κατά τήν πό τήν γνωστήν οίκογένειαν Κο- τατα συλλυπητήρια. Ό ϋεός μάτη, έτών 87.
σμά
Ζαντιώτη.
Διεκρίνετο
διά
τη, Πειραιώς, oi γάΉ έκλιπούσα κατήγετο ά Είς τό φύλλον της ύμετέ- Ι πός της κληροδοσίας καΐ έπι- τρικώτατον σημεϊον τής πόλε- νεανικήν ήλικίαν του άπεδήμη- τήν καλοκτύνην της, τήν εύγέ- νά τον άναπαύση.
Vll μοι του εκλεκτού νέου
σε είς Αύστραλίαν, άπό τήν όπό τήν γνωστήν οίκογένειαν
νειαν
της
ψυχής
της
καί
τάς
1 κ. 'Ιακώβου Διονυσίου ρας εφημερίδος «Κυβηραϊκή τακτική ή ανάγκη άξιοποιήσε- ως τού Γυθείου, είναι σημαν- ποίαν επανήλθε προ
άρκετών
Β. Γ . Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
Ανδρέου Β ικέτου ή ΣιμιτέκοΆνδρονίκου, μηχανι- Δράσις» μηνός Μαρτίου έ. έ. | ως τοΰ κληροδοτηθέντος άκι- τικής αξίας καί ώς κληροδό- έτών. Διεκρίνετο διά τήν κα- χριστιανικάς άρετάς της. Υ λου.
Υπήρξε ύπόδειγμα καέδημοσιεύθη
ή
πληροφορία
καθ'Ι
νήτου
και
ήμεΐς,
θερμοί
ύποτημα
έχει
ιδίαν
καί
αύτοτελή
κού, καταγόμενου από
άφοσιωμένη
σύζυγος,
λωσύνην του, τήν έργατικότητά πήρξε
Απεβίωσε είς Δρυμώνα ό
J τά 'Αντικύθηρα, μετά ήν ή Επιτροπή της Μονής ; στηρικταί της αναληφθείσης οίκονομικήν διαχείρισιν καί του, τά εύγενικά και τά άν-κοινωνική εκδηλωτική καί φι- Βασίλειος Γεωργίου Κασιμά- λωσύνης καί πραότητος καί έκοσμεΐτο μέ άπειρους άλλας ά της χαριτωμένης δε- Μυρτιδίων προέβη είς τήν κα- | προσπαθείας διά τήν άνοικοδό- νομικήν ύπόστασιν, μή έχου- βρωπιστικά
καί άπελάμβανε της, ετών 94.
του αισθήματα. λάνθρωπος
ρετάς. Ή τ ο άφοσιωμένη σύζυσποινίδος 'Αναστασίας τεδάφισιν τής έν Γυθείω οι- μησιν του. Επειδή δμως δεν σαν σχέσιν ή έξάρτησιν άπό Υπήρξε υποδειγματικός οικο- τής γενικής εκτιμήσεως.
Ο έκλιπών ήτο προσφιλής γος καί στοργική μήτηρ, ευΠετρέλη. Τό μυστή- κίας κληροδοτήματος αειμνή- ύπάρχουν εισέτι πληροφορίαι, τήν τοιαύτην τού ιερού καθι- γενειάρχης, φιλόνομος και προΉ κηδεία της έγένετο άπό πατήρ τού είς Μπρίσμπαν της γενική, πρόθυμη μέ τήν ψυχήν
ριον της στέψεως έτε- στου 'Ηλία Θλιβερού, μελετά- κατά ποίον τρόπον σκέπτεται δρύματος, δεν υπάρχει νομίζο- οδευτικός πολίτης, κοινωνικός, τον ιερόν ναόν τού 'Αγίου 'Ιλέσθη μέ κάβε επιση- ται δέ ή είς τήν θέσιν αύτής ή Επιτροπή νά αντιμετώπιση μεν πρόβλημα, καθόσον συν- εκδηλωτικός καί καθ' δλα ά- ωάννου, μέ πάνδημον συμμε- Αύστραλίας ανταποκριτού μας
μότητα και παρουσία άνοικοδόμησις πολυορόφου κτι- τήν σχετικήν δαπάνην, θεωρού- τρέχουν άπασαι αί προϋποθέ- ξκχγάπητος. Ή τ ο προσφιλής τοχήν είς τήν έκφοράν της τών κ. Γεωργίου Κασιμάτη. Διεκρίνετο διά τήν μεγάλην καλωμεν σκόπιμον νά διατυπώσω- σεις αί έπιτρέπουσαι είς τήν
πλήθους προσκεκλημέ- ρίου.
πατήρ, του είς Πειραιά διακε- κατοίκων Γερακαρίου, Καρονων . Τους δακτυλίους
Ή άξιοποίησις τοΰ ακινή- μεν τήν γνώμην, δτι, ή προς Διαχειριστικήν Έπιτροπήν, δ- κριμένου ιατρού κ. Παναγιώτου βά, 'Αγίας Πελαγίας, Ποτα- συνην του, τήν εργατικότητα
του, τά φιλόθρησκα καί φιλανκαι νυμφικούς στεφά- του τούτου δι' άνοικοδομήσε- τούτο τυχόν διάθεσις τών έν πως, προς άντιμετώπισιν τών Λεβούνη καί τών εις Αύστραλί- μού καί άλλων χωρίων.
θρωπα αίσθήματά του. 'Υπήρξε
νους άντήλλαξεν ό κ. ώς του, είχε κα! κατά τό πα- τή Μονή ύπαρχόντων χρημά- δαπανών άνοικοδομήσεώς του, αν έκλεκτών κυριών Κώστα Σίστοργικός καί υποδειγματικός
Στυλιανός Μπόζος. Με- ρελθόν απασχολήσει τήν Έπι- των, τών προερχομένων έκ τών έπιδιώξη καί έπιτύχη τήν σύ- μου καί 'Ιωάννου Μιχαλακάκη.
οικογενειάρχης καί άνεοειζε τα
τά την στέψιν οί ευτυχείς νεόνυμφοι, άφού έδέχθησαν τά συγ- τροπήν, δτε και ό υποφαινό- προς τό ιερόν μας Καθίδρυμα ναψιν μακροπροθέσμου δανείου Μέ τάς άρετάς καί τήν δράσ;ν
τέκνα του εις εκλεκτά με/νη της
χαρητήρια γονέων, συγγενών και προσκεκλημένων, άνεχώρη- μενος ήτο μέλος αύτής, καί γενομένων δωρεών καί άφιε- παρά τίνος τών δανειοδοτικών
του, εΤχεν κατακτήσει τήν κοικοινωνίας μας. Κατα την νέοσ«ν ύπό τάς εύχάς δλων διά τον μήνα του μέλιτος. Εις την είχεν έν όμοφωνία άποφασι- ρωμάτων τών απανταχού αδελ- 'Οργανισμών, δι' ού θά βανωνικήν έκτίμησιν καί άγάπην
ι η τα του α.ιεοημησε, οια ολίγα
φωτογραφίαν τό χαριτωμένο και αγαπητό μας ζευγάρι, είς τό σθή ή προς τον σκοπόν τού- φών μας, καί άνεπίτρεπτος νο- ρύνεται αύτό τούτο τό άκίνηε ι η εις Άμερικην και επανελόποιον έκφράζομεν θερμότατα συγχαρητήρια και του εύχόμε- τον σύναψις δανείου, παρά τού μίζομεν είναι καί άπαράδεκτος. τον τού κληροδοτήματος καί καί ό θάνατος του προεκάλεσε
οω^ επεοοαη εις τας συνηίίεις
Είς ούδεμίαν περίπτωσιν δ- τού όποιου ή άπόσβεσις θά έ- λύπην είς δλους καί συγκίνηθα κάθε χαρά και εύτυχίαν.
Ταμείου Παρακαταθηκών και
πιτευχθή διά
τής διαθέσεως σιν. Ή κηδεία του έγένετο πάνα/ροτικας εργασίας, ησχολεΐμως
ή
άδυναμία
διαθέσεως
Δανείων.
Δυστυχώς,
λόγοι
αMIX. Δ . ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ
το με τας οικογενειακας του
νεξάρτητοι τής θελήσεως τής τών έν τή Μονή χρημάτων δεν μέρους τών ετησίων εισοδημά- δημος καί έπί τής σορού του
φροντιοας και προσεφερεν ποΕπιτροπής, δεν έπέτρεψαν τήν θά πρέπει νά άποτελέση άνα- των τού έν αύτώ άνεγερθησο- κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι.
λύτιμους υπηρεσίας εις την
τής άρξαμέ- σχετικόν λόγον, τής άρξαμέ- μένου μεγάρου.
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΛΜΟΥ πραγματοποίησιν
προοοον της περιοχής. Μ ε τας
νης ήδη προσπαθείας αξιοποινης τότε προσπαθείας.
Προς τον άγαπητόν μας υιΚΩΝΣΤ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
σπανίας αρετας και την εξαίήσεως τού κληροδοτηθέντος άΜέ έξαιρετικήν λαμΚαι ή μεν κατεδάφισις τής κινήτου. Έάν ληφθή ύπ' όψιν
όν του, προς τάς θυγατέρας
ρει ο ν αράσιν
ι ου κατέκτησε
Δικηγόρος
πρότητα και έν μέσω
έπί τού ακινήτου ύπαρχούσης
του, τούς εγγονούς καί λοιπούς
την κοινωνικήν έκτίμησιν καί άδτι
ευρίσκεται
τούτο
είς
κεντ.
'Επίτροπος
Μ.
Μυρτιδίων
πλήθους προσκεκλημέπεπαλαιωμένης οικίας, ήτο έκ
συγγενείς του έκφράζομεν θεργάπην καί μονον φίλους κατε- γεμάτην άπό καλωσύνην δι' δνων έτελέσθησαν είς
τών πραγμάτων επιβεβλημένη,
μότατα συλλυπητήρια. Ό θεΚαταλείπει
ή μεταστάσα Λίπε είς τον πρόσκαιρον κό- λους. Δι' δλα αύτά έξετιμάτο
Πειραιά οί γάμοι τοΰ
καθόσον αύτη είχεν ήδη προ
ός νά τον άναπαύση.
άπό τήν κοινωνίαν καί ή εΐδητον σύζυγόν της κ. Μηνάν Γε- σμον.
εκλεκτού νέου κ. Εμπολλού καταστή έτοιμόρροπος
ωργάν, τούς άδελφούς της
μανουήλ Πέτρου ΚασιΗ κηδεία του έγένετο άπό σις τού θανάτου της προεκάλεκαι έπικίνδυνος. Ή έκ νέου
Γ. Β. Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Φ Ο Ρ Ο Σ
Γεώργιον
Κοσμά Ζαντιώτη ν, τον ιερόν ναόν τής Άγιας Μα- σε μεγάλην λύπην. Ή κηδεία
μάτη, λογιστοΰ, μετά
δμως άνοικοδόμησις έν τώ άείς
Άγίαν
Πελαγίαν
καί Χαρά- ρίνης, ιμέ πάνδημον συμμετο- της έγένετο άπό τον ιερόν νατης χαριτωμένης δεκαι
σας
εύχ6μεθα
οίκογενειακήν
Κον
Δημήτριον
Π.
ΚαρωναΤ'Απεβίωσε
είς
Καλοκαιρικινήτω πολυορόφου κτιρίου,
λαμπον
καί
Εύάγγελον
Κο- χήν είς τήν έκφοράν του τών όν τής Αγίας Ειρήνης, μέ πάνσποινίδος Ειρήνης Β.
εόπνχίαν.
ον
Πουλάκην,
είς
Σύδνεϋ
Αυνές, ό Γεώργιος Βασιλείου Χριέστω καί άν είναι επιτακτική,
σμά
Ζαντιώτην
είς
'Αθήνας,
Πάλμου,
λογίστριας.
κατοίκων τής κοινότητος καί δημον συμμετοχήν είς τήν έκΚον
'Ελευθέριον
Π.
Δια—
στόφορος ετών 67.
νομίζομεν χρήζει λεπτομερε- στραλίας: Συνδρομή σας έλήφοράν της τών κατοίκων Αεικαι τήν άδελφήν της κ. ΕίρήΉ στέψις έγέ-νετο τήν
στάτης μελέτης καί ιδιαιτέρας <{>θη μέσω τού αντιπροσώπου κόττουλον, είς Νέαν Ύόρκην 'ΑΌ μεταστάς διεκρίνετο διά νην Χαρ. Κορωναίου, είς 'Α- πολλών εξ ίχλλων χωρίων.
28ην 'Ιανουαρίου είς
I Ιρός την σύζυγόν του Έ - βαδιού καί πολλών άλλων κοικαι φίλου μας κ. Ν. Γ. Κασι- μερικής: Έττιο-τολή και συνδρο- τήν έργατικότητά του, τήν καπροσοχής.
τον Ιερόν ναόν της
μή σας έλήφθησαν. ΕύχαριστοΟ- λωσύνην του καί τάς χριστιανι- θήνας. 'Ομοίως καταλείπει ά- λένην, τους υίους του Ι εώργ ι- νοτήτων. Κατά τήν διάρκειαν
μάτη. Εύχαριστουμεν θερμώς.
Δεν υπάρχει ούτε ή ελαχίτής κηδείας τήν μεταστάσαν
νεψιούς και πολλούς άλλους
Ευαγγελιστρίας. Τους
μεν θερμώς.
—
Κον
Σπυρον
'Αλβανάκην,
κός άρετάς του. Υπήρξε στορ- συγγενείς. ΓΤρός δλους τους ά- όν καί Ιωαννην πού διαμένουν άπεχαι,ρέτησε έξάρας τάς ά στη αμφιβολία, δτι οί άπαρδακτυλίους και νυμφιείς
Αύστραλίαν,
τάς
θυγατέρας
—
Κους
3Κ
είς
Σύδνεϋ
Αυχημικόν,
εις
Ρόδον:
Θερμώς
εύγικός οικογενειάρχης,
φιλόνο- νωτέρω έκφράζομεν θερμότατίζοντες τήν Διαχειριστικήν
κούς στεφάνους άντήλτου Δέσποιναν I. Καλλιγέρου, ρετάς της ό κοινοτικός παράΈπιτροπήν τού Ιερού μας Κα- χαριστούμεν δια συνδρομήν και στραλίας: 'Απορροφημένη άπό μος πολίτης, άληθινός χριστια- τα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά
λαξεν ή κ. Μαίρη Φιείς Αύστραλίαν, Γρηγορίαν Α. γων Λειβαδίου κ. 'Εμμανουήλ
τά
ύπερεντατικά
μαθηματά
της,
ύποστήριξίν
σας.
Σας
εύχόμεθα
νός
μέ
άνθρωπισμόν
καί
φιλάνθιδρύματος
γνωρίζουν
πολύ
λιππίδου, Είς τήν φωτήν άναπαύση.
Λεβέντη, είς Πειραιά καί Μα- Λευθέρης.
δέν
σας
έ'γραψε
τους
τελευταίκάθε
εύτυχίαν.
θρωπο
αισθήματα.
Δι'
οαττό
καλά τί έπί τού προκειμένου
τογραφίαν τό ώραιόΠρος τόν άγαπητόν μας υίριέταν Χ. Στάθη είς Αθήνας,
ους
μήνες.
'Ελπίζει
είς
την
έ—
Κον
Δημήτριον
1.
Φατσέκαί έξετιμάτο άπό δλη ν την
είναι τό όρθότερον, και αύτό
τατον ζεύγος των νεόόν της κ. Παναγιώτην Κασιμάπρος
τον
άόελφόν
του
'
ΙώάνΓ
Ε
Ρ
Α
Σ
Ι
Μ
Ο
Σ
Γ
Ε
Ω
Ρ
Γ
Α
Σ
πιείκειάν
σας
και
ζητεί
τήν
συγαν,
είς
Νέαν
Ύόρκην:
ΕπιστοΚυΘηραϊκήν κοινωνίαν.
άσφαλώς θά πράξουν. Λόγω
νυμφων, προς τό όποιΑειβαδίου,
νην, τάς άόελφάς, εγγονούς καί την, κοινοτάρχην
δμως τής μεγάλης σοβαρότη- λή καί συνδρομαί σας ελήφθη- γνώμην και τήν... ευχήν σας.
ον έκφράζομεν θερμόΠρο έτους, περίπου, δτε έ'Απεβίωσε είς Μπρογγί, ό λοιπούς συγγενείς του έκφρά- τόν άδελφόν της, πολυσέβαστον
Τήν
30
Μαρτίου
έλαβε
τό
πτυσαν. Εύχαριστουμεν θερμώς.
τος
τού
θέματος
καί
τής
κατά
τατα συγχαρητήρια κα!
— Καν Map ί αν Παναγιώτου, χίον της είς τους κλάδους Μπε- ξεδηλώθη ή άσθένειά του, ήλθε Γεράσιμος Γεωργίου Γεωργάς, ζομεν θερμότατα συλλυπητή- διδάσκαλόν κ. Ίωάννην Βικέτό
παρελθόν
απασχολήσεως
δισεγγοείς 'Αθήνας ένοσηλεύθη είς διά- έτών 78.
τοΰ εύχόμεθα κάθε χαράν και κάθε εύτυχίαν.
ρια. Ό Θεός νά τον άναπαύση. τον, τούς εγγονούς,
μας μέ τούτο, ας μάς έπιτραπή εις Γιώρκ Πα. 'Αμερικής: Εύ- κατσολογίας, Ύδροβιοπτηνολονούς καί λοιπούς
συγγενείς
φορα νοσοκομεία, του παρεσχέγίας,
Λαγοβγαλτικής
και
κοπάΌ
εκλιπών
διεκρίνετο
διά
χαριστουμεν
θερμώς
δι'
έπιστονά διατυπώσωμεν, έν πάση δυτης έκφράζομεν θερμότατα συλθη κάθε βοήθεια έκ τής επι- τήν έργοπΊκότητά του, τον άκέΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
νατή συντομία, τάς έπί τού- λήν και συνδρομήν σας και εύ- δι ώξεως, ώς και γενικής κουλυπητήρια.
Ό Θεός νά τήν ά στήμης
καί
κάθε
οικογενειακή
βαλητικής.
Παντού
έβαθμολοραιον
χαρακτήρα
του,
τήν
καλωχόμεθα οίκογενειακήν εύτυχίαν.
ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
του απόψεις μας.
ναπαύση.
Υηθη μέ «άριστα». 'Επίσης άρι- στοργή. Χωρίς, δυστυχώς νά σύνη ν καί τάς άνθρωπιστίικάς ά—
Κον
Δημήτριον
Τζωρτζό"Υστερα άπό μισού περίπου
Τό περί σδ ό λόγος άκίνηστη είς τήν συνεργασίαν της μέ άποτραπή τό μοιραΐον. Ή κη- ρετάς του. Κατά τήν νεανικήν ήΣτις 9 Μαρτίου στο πατρι'Αντώνιος Χριστοπουλόπου- αιώνος άπουσία
ξαναγύρισα τον περιήλθεν εις τήν Μονήν πουλον, είς Τάουσον Μδ. 'Αμεδεία του έγένετο είς τον Ιερόν λικίαν του ήλθε είς 'Αθήνας καί κό μας σπίτι στο Δρυμώνα, έΣΤΥΛΙΑΝΗ
λος, δικηγόρος,
Σπυριδούλα στην αγαπημένη πατρίδα, γιά Μυρτιδίων έκ κληροδοσίας τού ρικής: 'Επιστολή και συνδρομαί τήν "Ηρα και μέ τον γέροντα
ναόν
του
Άγιου
Σπυρίδωνος,
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
διδάσκαλόν των. Σας άναμένει
ήσκησε τό επάγγελμα τού έ- δυσε ό ήλιος τής ζωής τού άΚων)νου Τσικλέα, φαρμακοποι- τήν όποίαν
είχα διατηρήσει κατά τό έτος 1905 — άν κα- σας έλήφθησαν. Σάς^ εύχαρι- τό κοολοκαΐρι μέ" τά τρυφερότε- μέ πάνδημον συμμετοχήν είς
στιάτορος. Τό έστιατόριόν του γαπημένου μας πατέρα, μιάς
ός ήρραβωνίσθησαν εις Πειπάντοτε μιά γλυκεία νοσταλ- λώς
ένθυμούμαι — αποβιώ- στουμεν θερμώς και σας άναμέ- ρα της αισθήματα και έτοιμη τήν έκφοράν του τών κατοίκων έπί τής όδού Βύσσης ήτο έντευ- ζωής 93 χρόνων πού σ' έμάς τά
Άπεβίωσεν είς Άλεξανδράνομεν
τό
καλοκαίρι.
ραιά.
γία.
σαντος έν Γυθείω 'Ηλία Θλινά σας δώση χίλια φιλιά.
κτή,ριον πολλών Κυθηρίων της παιδιά του αφήνει αξέχαστες δες ή Στυλιανή Νικολάου Πε—
Κον
Εύάγγελον
Καβιέρην,
— 'Αναστάσιος Ε. Κουέλλης,
"Ενοιωθα όμως κάποια αό- βερού, μέ τήν ύποχρέωσιν, ϊεποχής καί κατοοφύγιον πτω- άναμνήσεις γεμάτες άπό εύ- τροχείλου ή Ντιγενή, έτών 88.
έκτελωνιστής, Καλλιόπη Θεοδώ- ριστη ανησυχία, πώς δλα θά να έκ τών
εισοδημάτων του κάπου είς τήν Αύστραλίαν: ΕύΉ έκλιπούσα κατήγετο άπό
χών είς τούς όποιους παρείχε γνωμοσύνη.
χαριστουμεν
θερμώς
δια
τό
ρου Μούλου, ήρραβωνίσθησαν είχαν αλλάξει άπό τότε πού έ- διατίθενται, κατ' έτος, δραχμαί
ΔΩΡΕΑ!
τό χωρίον Φατσάδικα, έκ τής
τροφήν
καί
κάθε
βοήθειαν.
ΆλΘυμούμεθα
τήν
προθυμία
γράμμα
καί
τά
αισθήματα
σας.
είς Πειραιά.
φυγα. "Ηξερα, πώς δεν θά εύ- χίλιαι (1.000) διά τήν προίΠΡΟΣ Τ Ο ΑΓΑΘΟΕΟΓΟ
λά ή ζωή τής 'Αθήνας, μέ τούς του, δταν εϊμαστε μικρά, πού γνωστής οικογενείας Παναγιώρισκα ατή ζωή τους αγαπημέ- κισιν άπορων κορασίδων κα- Σας παρακολουθούμε και σας
ΓΑΜΟΙ
πολλούς παγαπόντιδες — δ- γυρίζοντας κουρασμένος άπό τή του Καλλιγέρου ή Κουρμουλή ή
'Υπέρ τοΰ 'Αγαθοεργού Ταζηλεύουμε
χωρίς
νά
φθονούμε.
νους μου γονείς καί οί συγγε- ταγομένων έκ Γυθείου.
πως κάποτε μάς έξεμυστηρεύ- δουλειά μάς έπαιρνε στά γόνα- Σπιθέα. Τήν διέκριναν έργοττιΓεώργιος Βαγγελάτος, Μόνα νείς καί οί φίλοι θά μέ είχαν Τήν ακριβή καί πιστήν έκ- Προσέξατε τούς όμογενεΐς μας. μείου τής Ιεράς Μητροπόλεως
θη — δέν τον έσήκωνε. Καί τά του γιά παιγνίδι, σάν νά- κότης, προθυμία, ευγένεια ψυΠάνου Φύλλη, ¿τέλεσαν τους γά- ξεχάσει. Καί μονομιάς βρέθη- πλήρα>σιν τής βουλήσεως τού Είναι δλοι έπικίνδυνοι. Θά σας Κυθήρων « Ή Μυρτιδι,ώτισσα»
προ 42 περίπου έτών, έξέκαμε ταν πιο ξεκούραστος άπό μάς. χής και αισθημάτων. Ύπήρξεν
μους των είς 'Αθήνας. Τό μυ- κα μέσα στή γλυκεία θαλπωρή διαθέτου, όχι μόνον δεν δύνα- διπλασιάσουν τό βάρος καί θά προσέφερον προσφάτως τάς
τό μαγαζί και τά σκεύη του, Σάν έβγαινε στά μαγαζιά έστήριον έτέλεσεν εις τον Ιερόν του πατρικού σπιτιού μέ τ ' α -ται ή Διαχειριστική Επιτρο- σας κάμουν νά φορέσετε μεγα- ακολούθους δωρεάς:
έπέστρεψε στο Μπρογγί, έ- γύριζε φορτωμένος δώρα γιά
Ό κ. Γεώργιος Σπ. ΤραβαΠρόσεξε,
ναόν του 'Αγίου Παντελεήμονος δέλφια μου, που είχαν μείνει ε- πή τής 'Ιεράς Μονής νά άρ- λύτερα κοστούμια.
παντρεύθη καί άπέμεινε ά - δλους μας, καί άμα κάπως με(Αχαρνών) ό Σ εβασμ ιώτατος δώ στον τόπο μας, στο μαγευ- νηθή, άλλά αντιθέτως είναι υ- Βαγγέλη! Τό πιο έπικίνδυνο σάρος έκ Νέας 'Υόρκης 'Αμεσχολούμενος μέ τάς άγροτικάς γαλώσαμε μάς έπαιρνε στή
Μητροπολίτης κ.κ. Γαβριήλ Κα- τικό μας νησί, στο αγαπημένο ποχρεωμένη νά προβή έν και- έργαλεΐο είς τήν Αύστραλίαν εΐ- ρικής άπέστειλε 2.985 δραχμάς
εργασίας, μέχρι τού θανάτου δουλειά καί μάς έδινε χίλιες
είς μνήμην Διονυσίου καί 'Αλοκαιρινός. Τους δακτυλίους χωριό καί δλες οί παλιές άγά- ρώ εις τήν λογικήν καί δικαί- ναι τό... πηρούνι. Δάτς - ώλ!
του.
γλαίας Καλουτση. Ό κ. Πανκοώές συμβουλές άπό τήν πείκαί Λεμφικούς στεφάνους άντήλ- πες, ξανάνθισαν. Μέσα σ ' αυ- αν άναπροσαρμογήν τού διά — Καν Μεταξίαν
ΓεωργοA
λαξαν αί έκλεκταί κυρίαι Κού- τούς τους έξη μήνες πού έζη- τής διαθήκης τού κληροδότου πούλου, είς Ταίμωθ Αυστραλί- τολέων Κατζοϋρος 500 δρχ.
Ή κηδεία έγένετο άπό τον ρα τής ζωής του. Ή άμετρη
είς
μνήμην
"Αλμπας
Νταοπούστοργή
του
δέν
τον
έμπόδιζε
λα Γρηγορίου Κασιμάτη και Μα- σα στή ν 'Ελλάδα, στο όμορφο καθορισθέντος, ώς άνω, ποσού ας: Επιστολή καί συνδρομή
ιερόν ναόν τού 'Αγίου
Ιωάνρία Παναγιώτου Κασιμάτη. Πα- !νησί μας, στον Πειραιά, στο τών χιλίων (1.000) δραχμών σας έλήφθησαν. Εύχαριστουμεν λου. Καί ό κ. Φώτιος Π. Κα- Καλοκαιρινών καί πολλών άλ- νου, μέ σπαρακτικός έκδηλώ- κάποτε νά μάς τιμωρήση σκλητζούρος
500
δρχ.
είς
μνήμην
ρέστη πλήθος προσκεκλημένων Ι Μαρούσι, μαζί μέ τήν κόρη μου καί νά διαθέτη, κατά τά σημε- θερμώς.
σεις λύπης τής άφοσιωμένης ρά γιά κάποιο λάθος μας, ή
λων χωρίων.
"Αλμπας Νταοπούλου.
βλασφημία ή ψεύδος πού είπαέκ της Κυθηραΐκής παροικίας |Πίτσα, κοντά στ' αδέλφια μου ρινά δεδομένα, σημαντικόν μέ— Κον Παναγιώτη ν Γ. ΦαΚαταλείπει
ό άείμνηστος συζύγου του, πού τον είχε μο- με και γιά κάθε παραστράτηκαι της 'Αθηναϊκής κοινωνίας.
Σοφία καί 'Αντώνη Ααπατά, ρος τών εισοδημάτων τού άνε- τσέαν, είς Μπλοεφοντέϊν Ν.^ 'ΑΓεώργιος Β. Χριστόφορος τήν ναδικό στήριγμα καί προστά- μά μας, πού δέν τό έπέτρεπε τό
— Γεώργιος Χ. Μπουγάς, |Φρόσω Χανιώτου και στ' ά- γερθησομένου κτιρίου δι' δνφρικής: Συνδρομή σας έλήφθη
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
σύζυγόν του Άναστασίαν, τον τη ν. Είς τήν κηδείαν προσήλ- άμεμπτο χριστιανικό του ήθος.
καί έκ Καραβά,
•πλοίαρχος Ε.Ν., Σταυρούλα ' I- !δέλφια τού μακαρίτη τού συ- τό
κληροδότημα
προέβλεψε μέσω τοΰ άγαπητοΰ μας πενθεΠάντας τους μετασχόντας υίόν του 'Εμμανουήλ, μετά τής θον πολλοί
ωάννου ΜουλοΟ, λογίστρια, έτέ- ίζύγου μου 'Αντώνη και Πανα- σκοπόν.
Τί χαρούμενες
συγκινήσεις άφοσιωμένη σύζυγος και στορρου σας κ. Θεοδώρου Π. Κασι- τοΰ πένθους μας έπι τώ θανά- οικογενείας, που διαμένει είς
λεσαν τους γάμους των είς "A- Iγιωτίτσα Πρινέα, Ποθητή Πρωπού μάς έδινε κάθε χρονιά τήν γική μήτηρ, εύσεβής χριστιανή
Είναι ιερός βέβαια ό σκο- μάτη. Εύχαριστουμεν θερμώς τω τής πολυαγαπημένης μας Αύστροώίαν, τήν θυγατέρα του
λιμον 'Αττικής, Τους δακτυλίους ί τοψάλτη, τά άνήψια μου, στούς
ήμέρα τού Αγίου
Βασιλείου μέ άπέραντον καλωσύνην διά
συζύγου και άδελφής
Άρετήν 'Αντωνίου Βλαντή, πού
και νυμφικούς στεφάνους άντήλ- |συγγενείς καί φίλους πού μέ
πού έώρταζε. Πηγαίναμε πρωΐ τούς συνανθρώπους της. λ\έ τάς
ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑ
διαμένει είς Καλοκαιρινές, τον
λαξεν ό κ. Ίωάν«/ης Μοσχολιός, τήν εγκάρδια φιλοξενία τους
πρωΐ νά τού πούμε τά χρόνια άρετάς και τήν δράσιν της εΐχε
εύχαριστουμεν θερμώς.
άδελφόν του Παναγιώτην μετά
έττιχε ¡ρηματίας.
πολλά φιλώντας τό χέρι του κατακτήσει τήν κοινωνικήν έκτίμάς έκαναν νά ζήσωμε άξέχαΌ σύζυγος: Μηνάς Γεωργάς. της οικογενείας του, είς Καλο— Τήν Î Οην Μαρτίου έτελέ- !στες ημέρες.
και έκεΤνος μάς έδινε τήν εύχή μησιν καί άγάπην καί ό θάνατος
Οί άδελφοι οικογενειακώς: Γε- καιρινές, τήν άδελφήν του 'ΕΚΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ - ΟΕΟΔίΙΡΑΚΗ
σθησαν είς τό παρεκκλήσιον ί 'Επίσης ή άνηψιά μου Πίτσα
του μαζί μέ τον μποναμά. Στήν της προεκάλεσε λύπην είς οικείώργιος Κοσμά Ζαντιώτης, Χα- λένη ν Σπύρου Κασιμάτη, ομοί«'Αγία Παρασκευή» (Πατησίων) I Λαπατά μέ τις κόρες της ή
προσευχή του γονάτιζε μπρος ους καί ξένους. Ή κηδεία της
ράλαμπος Κοσμά Ζαντιώτης, ως είς Καλοκαιρινές, τον άδελΠΑΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ 12 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 546-495
και εις στενον οίκογενειακον κύ- Ει'ρήνη Πέπττα μέ τήν οίκογέστήν εικόνα τού Χριστού, τον έγένετο άπό τόν 'ιερόν ναόν τής
Εύάγγελος Κοσμά Ζαντιώτης, φόν τής συζύγου του Παναγιώκλον, οι γάμοι του κ. Θεοδώρου νειά της Ματίνα καί άλλοι συγεύχαριστούσε γιά τήν άπειρη Αγίας Τριάδος, μέ πάνδημον
Ειρήνη Χαραλάμπους
Κορω- την Βλαντήν είς Αύστραλίαν,
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ
I. Νάκου, άντ ι πλοιάρχου του |γενείς καί φίλοι μέ τή συντροκαλωσύνη του καί έπεκαλεΐτο συμμετοχήν είς τήν έκφοράν της
ναίου.
καθώς εγγονούς καί
πολλούς
ΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ — ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ — ΠΑΙΔΙΚΑ
Πολεμικού Ναυτικού, μετά της I φιά τους μ' έκαναν νά περάσω
γιά μάς καί γιά δλους τούς άν- τών κατοίκων του χωρίου καθώς
άλλους συγγενείς, είς Αύστραχαριτωμένης δεσποινίδος Mai- j ευχάριστα καί τις πιο δύσκοθρώπους τή θεία δύναμι. Μάς έ- καί πολλών έκ Καρβουνάδων,
λίαν
καί
Ελλάδα.
Προς
δλους
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
;
ΔΟΚΤΩΡ
I
ρης Π. Μασουρίδου, δημοσιο- ; λες ώρες. 'Ιδιαίτερα ένιωσα
καμε χριστιανούς, μέ φόβον Θε- Φατσαδίκων καί άλλων χωρίων.
τους άνωτέρω έκφράζομεν θερΠοταμού καί άλλων χωρίων, ού καί άγάπη γιά δλους τούς
γράφου, προσφιλούς θυγατρος ; συγκίνηση δταν βρέθηκα κοντά
! Γ Δ . Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ j μότατα συλλυπητήρια. Ό Θεδιότι
παντού
ήτο
γνωστός
καί
Καταλείπει ή μεταστάσα τόν
της διδασκαλίσσης κ. Πόπης ; στον αδελφό μου Θεόδωρο Χαάνθρώπους. Ή εύχή του σάν
ός νά τον άναπαύση.
πολύ άγοατητός ό άλησμόνη- φεύγαμε άντηχή πάντοτε στά υίόν της Μηνάν Πετρόχειλον με!
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
!
Μασουρίδου, τό γένος Εύαγγέ- |νιώτη πού τον άφησα στήν κούτος Γεράσιιμος.
λου Βενάρδου, έκ Καραβά. Τους |νια καί τον βρήκα επιστήμονα,
αύτιά μας «στήν εύχή μου κι' τά τής οικογενείας του, τάς θυ\ Επιμελητής «Νοσοκομείου ϊ
Προς τήν σύζυγόν του Κα- ό Θεός μαζί σας». Τ^άς έμαθε γατέρας της Καλλιόπην Μηνά
ΔΡ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΣΕΛΟΥ - ΚΙΝΤΗ
δακτυλίους και νυμφικούς στε- |στο φημισμένο νησί της ΚρήΣ
Υ
Λ
Λ
Υ
Π
Η
Τ
Η
Ρ
Ι
Ο
Ν
ι
'Ατυχημάτων» (Κ.Α.Τ. !
τίναν, καθώς καί προς τους άκόμη δτι ό καλύτερος τρόπος Κασιμάτη καί Αίκατερίνην Γεφάνους άντήλλαξαν ό κ. Γεώρ- ίτης. Εκείνος μάς ξενάγησε σε J
Ύφηγήτρια Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου 'Αθηνών
• τ. Επιμελητής COVEN- ι
γιος Γερανόπουλος, ή κ. 'Ιωάν- δλο τό νησί μέ τήν άγαπημένη «
Προς τήν άγαπητήν μας οι- λοιπούς συγγενείς του έκφρά- γιά τήν πρόοδο εΐναι ή έργα- ωργίου Μαρσέλλου μετά τών οιΔιευθύντρια Μικροβιολογικοί) Εργαστηρίου
ι TRY
AND WARWIC • κογένεια του άλησμόνητου Δη- ζομεν Θερμότατα συλλυπητή- τικότης και ή ειλικρίνεια. Τού κογενειών των, τήν άδελφήν της
να Δ. Σκαλιστήρη και ή δεσποι- του οικογένεια.
J
Νοσοκομείου 'Ανδρέου Συγγρού
• KSHIRE HOSPITAL — | μήτρη Α. Καλοκαιρινού, άπ' ρια. Ό Θεός νά τον άναπαύ- όφείλομε πολλά. Μά τό
νίς Πει Κορρέ.
μόνο Καλλιόπην 'Εμμανουήλ Στάθη
'Αλλά καί στον Πειραιά βρήπού εύχόμεθα στο Θεό εΐναι νά μετά τής οικογενείας της, καθώς
{
'Αγγλίας.
\ τις 'Αλεξανδράδες πού τόσο ση.
Σκουφά
62
—
Τηλ.
620.607
—
Α
Θ
Η
Ν
Α
Ι
κα
όλόθερμη
φιλοξενία
στή
γειΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
μάς άξιώση νά μεταδώσωμε καί πολλούς έγγονούς, άνεψιούς
l Δέχεται είς τό ίατρεϊον του J Ι τραγικά καί
καί ξαφνικά μάς έτονιά κοντά σε δικούς καί φίΠ.
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
στά παιδιά μας, δσα μάς μετέ- καί άλλους συγγενείς.
Ή κ. Μαρίκα Ιωάννου ΚονJ
6.30—8
μ.μ.
καθ'
έκάστην,
ι
φύγε
άπό
τον
πρόσκαιρο
κόλους πού εΐχα γνωρίσει τά ωΠρος πάντας τούς ανωτέρω
δωκε έ κείνος.
τολέαντος, έτεκεν είς 'Αθήνας
_I πλην
. Σαββάτου κα!
.— έξαιρ. • σμο, προς τον πατέρα του 'Ανραιότερα χρόνια της ζωής μου.
'Απεβίωσε είς Σύδνεϋ Αύέκφράζομεν θερμότατα συλλυθήλυ. ^
• ημερών, όδός Ύψηλάντου5, ι δρέα, τήν γυναίκα του ΕΙρήνη,
Εύχαριστούμε
τό
Θεό
πού
ΈκεΤνοι πού έμειναν μάς έδειτά άδέλφια του Γιώργο, Νΐκο, στραλίας, ό Παναγιώτης Τζωρ- τον μακροημέρευσε καί τού έ- πητήρια. Ό Θεός νά τήν άνα— Ή κ. Θεοδώρα Κωνσταν- ξαν άγάπη, στοργή, καλωσύνη.
ι
'Αθήναι (Κολωνάκι)
\ Κώστα, Μαρία καί Γαρυφαλιά, τζόπουλος, έτών 68.
παύοη.
τίνου Μεγαλοοι κονόμου έτεκεν j "Ολους τούς ευχαριστώ μέ δλη
δωκε χ(ΐρούμενη ζωή μέ σωμα!
Τηλέφ. 711.482
! εκφράζαμε τά θερμότερα συλεις 'Αθήνας άρρεν.
Ό
εκλιπών
κατήγετο
άπό
τική
και
πνευματική
υγεία
μέμου τήν καρδιά καί εύχομαι νά
λυπητήριά μας. 'Ο Θεός νά τον Καραβά. Άπεδήμησε κα- ΧΡ' τής τελευταίας πνοής. Ή Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Α
ΛΕΥθΕΡΗ
— Ή κ. Ρ ίτα 'Ελευθερίου ; μπορέσω νά ανταποδώσω κάποτούς παρηγορήση καί εκείνον τά τήν νεανικήν ήλικίαν του μνήμη του άς εΐναι αιωνία.
Καλλιγέρου έτεκεν άρρεν είς j τε τις τόσες περιποιήσεις τους
Άπεβίωσεν είς Αθήνας ή
καί έγκατεστάθη είς τήν πά- Έμεΐς δέν θά τον
ξεχάσωμε
Πόρτ 'Ελίζαμπεθ Νοτίου 'Αφρι- : καί φροντίδες στήν μακρυνή χώ| ΑΑΕΞ. Α. ΜΑΡΣΕΛΟΣ | νά άναπαύση.
(ανεψιός Μαρίας Α . Φατσέα έκ Φατσαδίκων)
Διαμάντα Γ. Λευθέρη ή Κατελιν GOULBURN. 'Εργατικός, ποτέ.
ρα που μένω.
Οικογένεια
κής.
;
ΧΕΙΡΟΎΡΓΟΣ
;
λούζου, έτών 82.
δραστήριος, εύγενικός έπε κράΤά παιδιά του
Ιωάννου Π. Κυριάκη
— Ή κ. Μάντη Ιωάννου Πα'Επίσης ευχαριστώ θερμά έΚΟΛΟΚΟΤΡΏΝΗ 96 — ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
• Δέχεται Πατριάρχου Ί ω α - •
τησε
επαγγελματικώς
καί
καΉ έκλιπούσα κατήγετο άπό
Γρηγορίτσα, Γιώργος, Μαριέτστού έτεκεν είς 'Αθήνας άρρεν, κείνους πού μού συμπαραστάι κείμ 47, καθ' έκάστην 5—7 •
τέκτησε τήν κοινωνικήν έκτίμητό Αειβάδι. Διεκρίνετο διά τήν
τα, Δέσποινα καί Γιάννης.
Ε ΥΧΑΡΙ ΣΤΗΡΙΟΝ
— Ή κ. Ειρήνη Βαλέριου Φα- θηκαν δλο αυτόν τον καιρό γιά
ΚΑΙ
• μ .μ·, πλην Σαββάτου καί •
καλωσύνην, τήν εύγένειαν και
σιν και άγάπην. Μέ τήν έξαίρετσέα ετεκεν εις Αειβάδι θήλυ. τον κανονισμό τών οικογενειαι Κυριακής, καθώς και έπί |
τάς χριστιανικάς άρετάς της.
Πάντας τούς
μετασχόντας τον σύζυγόν του Κατίναν, τό
— Ή κ. Μαρία 'Αθανασίου κών καί οικονομικών μου υποΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ι
συνεντευξει.
Τηλ.
869.638
•
*Ητο άδελφή τού γνωστού συμΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
τού πένθους μας έπί τώ θανά- γένος Σουρή, ¿δημιούργησε υΚαπετανάκη ετεκεν είς 'Αθήνας θέσεων, δπως τον γνωστό δικηϊ
καί 722.074.
| τω τής λατρευτής μας μητρός ποδειγματική ν οίκογένειαν. 'ΑΠάντας τούς μετασχόντας πατριώτου κ. Παναγιώτου Λευθήλυ.
γόρο καί άριστο επιστήμονα κ.
πέκτησε έναν υίόν τον 'Ελευ- τού πένθους μας, έπί τώ θανά- θέρη, πού διαμένει είς Πειραιά,
καί μάμμης
Σπυρίδωνα Στρατηγόν. 'Ακόμη
ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 13—15 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
θέριον
ή Λάκη, πού ήτο τό κα- τω τής λατρευτής μας μητρός, καί τής κ. Αικατερίνης Λουράνκαί γιά εκείνους πού δεν βρήκα
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
του, άπό τό χωρίον Αουραντιάμάρι
καί
τό στήριγμά του. άδελφής καί μάμμης
ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ
Ι.
ΒΕΝΕΡΗ
Ή κ. Μαρία 'Αναστασίου πιά στήν ζωή, νομίζω, πώς έΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 423.054 κα! 420.592
νικα. Ή κηδεία της έγένετο πάνΑογοθέτη, τό γένος Μηνά Μα- ξεπλήρωσα ένα χρέος. Προσκύθερμώς καί άπό καρδίας εύχα- Ά π ό to GOULBURN μετέφερε
ΚΥΡ ΙΑΚΟΥΛΑΣ
Δικηγόρος
δημος και έπι τής σορού της
τήν δράσιν του είς τό Σύδνεϋ
νωλέσου, ετεκεν εις 'Αθήνας νησα τον τάφο τους καί τον πόΚΑΣΙΜΑΤΗ
ριστουμεν.
'Αγίου Κ ων) νου 7
ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
κατετέθησαν πολλά άνθη καί
καί άπό δεκαετίας περίπου εύχαριστουμεν θερμώς.
τισα μέ τά δάκρυα πού είχα φυένα χαριτωμένο άγοράκι.
Τά τέκνα,
Πειραιά
στέφανοι.
παρεχώρησε δλην τήν εύθύνην
Τά
τέκνα:
Παναγιώτης
καί
Εύχόμεθα όλοψύχως να τους λάξει τά χρόνια της ξενητειάς.
Τηλ. 426.551
Οί Εγγονοί.
τών έπιχειρήσεων είς τον άξιον Μαρίκα Κασιμάτη.
Καί ελπίζω πώς ή ψυχή τους θά ¡ Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑ- ι
ζήοη.
Προς τους άδελφούς, άνεψιούς
Οί Αοιποί συγγενείς
υίόν του, ό όποΐος ¿δικαίωσε
ένοιωσε τήν δροσιά.
Οί άδελ<}>οί: Ιωάννης καί καί. λοιπούς συγγενείς της έκΟικογένεια
!
ΛΙΑΣ - ΑΜΕΡΙΚΗΣ, κλπ. ΟΛΩΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ [
πλήρως τάς έλπίδας τών γο- Άδαμαντία Β ικέτου.
Κοσμά Κ. Ταμβάκη
'Αλλά πάνω άπ' δλους καί
θερμότατα συλλυπηΙ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
{ ;
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΛΑΑ ΕΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ
; νέων του, έπεξέτεινε τάς εργα- Οί εγγονοί: Ο ι δ«τέγγ'σνοι. φράζομεν
άπ' δλα ευχαριστώ τήν Μυρτιτήρια.
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
διώτισσα πού μέ άξίωσε νά
J
Είς τό κέντρον τοΰ Νησιού μας καί παρά τό χωρίον \ σίας καί έξελείχθη είς μεγαλο- Ο'ι λοιποί συγγενείς.
Ή κ. Λούλα 'Εμμανουήλ Κα- προσκυνήσω τή χάρι της καί εύΕ ΥΧΑΡΙ ΣΤΗΡΙΟΝ
ι Καρβουνάδες, πωλείται είς τιμήν ευκαιρίας βίλλα πολυτε- • επιχεκρηματίαν. Τά κοτταστήσιμάτη έ6άπτΐσε εις ΑΛυρτίδια χομαι στον θεό νά μού δώση
Πάντας τούς .μετασχόντας
• λσϋς κατασκευής καί έκτασις καλλιεργησίμου γής δέκα πε- \ ματα καί ή άκίνητος περιουσία
ΤΟ ΓΝίΙΣΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Πάντας τούς μετασχόντας
περιοχήν τού πένθους μας έπί τώ θανάτό κοριτσάκι τοΰ κ. 'Ανδρέα Γ. κουράγιο νά ξοοναγυρίσω μέ τά
ρίπου^ στρεμμάτων. Είδικώτερα πωλείται οικία πλήρως έπι- I των κείνται· είς τήν
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΛΑΝΤΗ
; Iι πλωμένη
Άνδρονίκου, όνομάσασα αύτό άγαττημένα μου παιδιά γιά νά
μέ μεγάλη σαλοτραπεζαρία, δύο υπνοδωμάτια, κου- J NEW TOWN, καταλαμβάνουν τω τού λατρευτού μας συζύ- τού πένθους μας έπί τώ θανάγνωρίσουν κι' έκεΐνα τήν γη τών
Ρουμπίναν.
Βασιλίσσης Σοφίας 63 — Πειραιεύς,
ανακαινισθέν
έπι • g ζίνα ^μέ δλας τάς ηλεκτρικός συσκευάς, λουτρό πολυτελές ι μεγάλην έκτασιν, ύψηλής εμ- γου, πατρός αδελφού καί πάπ- τω τού λατρευτού μας πατρός,
άδελφοΰ καί πάππου
πατέρων τους, γιά νά μπορούν
ι καί άλλους^ βοηθητικούς χώρους. "Εχει συνεχομένας άπο- 1 πορικής άξίας καί άποτελούν που
συγχρόνων
τεχνικών
βάσεων
έγκαινιάζει
νέαν
περίοδον
(
H H H H H H H H H H H H W νά εΐναι υπερήφανα γιά τήν καΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
μίαν
Έλληνικήν
κατάκτησιν
ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
\
θήκας,
σταύλους
καί
δέκα
στρέμματα
γή£
μέ
πολλά
έλαιο\
καλλιτεχνικής δραστηριότητος.
|
Εύχαριστουμεν θερμώς.
τοτγωγή τους άπό τήν πιο όμορπού
τιμά
τό
Κυθηραϊκό
όνομα.
εύχαριστουμεν
θερμώς.
ΑΛΕΞ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ
•
δενδοα
καί
άλλα
οπωροφόρα
δένδρα,
καθώς
καί
4
πηγάδια.
•
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 63—ΤΗΛ. 422.411 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ !
Ή σύζυγος: 'Ελένη Β. Καφη καί ένδοξώτερη χώρα του κόΉ σύζυγος: Αναστασία Γ.
•
Είναι ίδέωδης κατοικία δι' εύκατάστατον ομογενή ή ό- ϊ Καλός μέ δλους, εύγενιχός, φι'Πτορι νολαρυγγολόγο ς
σμου.
σιμάτη.
ι ποιονδήποτε άλλον πού θέλει νά απόλαυση τήν όμορφη ζωή • λόπατρις, μέ τρυφερά αισθή- Χριστοφόρου.
Σουλίου 4 — Τηλ. 621.001
ΕΑΕΝΗ ΠΡΙΝΕΑ
Τά τέκνα: Εμμανουήλ και
• του Νησιού μας, μακρυα άπό τούς θορύβους καί τά καυ- [ ματα φιλαλληλίας άφήκε ό ΠαΤά τέκνα: Γεώργιος καί
*Πραι έτη σκέψεων: 6 — 8 μ. μ.
Σύδνεϋ Αυστραλίας
ι σαέρια τών πόλεων.^ 'Ακόμη είναι κατάλληλος διά προοδευ- ι ναγιώτης Τζωρτζόπουλος άνα- Μαρία Χριστο<}>όρου. 'Αρετή, Μαρία Κασιμάτη, Ιωάννης καί
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
1
μνήσεις είς οικείους καί ξέ- καί Αντώνιος Βλαντής.
ι τικόν γεωργοκτηματίαν.
Κατερίνα Κασιμάτη. Γρηγορί<*
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
\
Ό πωλητής ευρίσκεται εις τήν Άμερικήν, ή δέ τιμή ! νους, πού θά διοττηρηθούν έπί
05
άδελφοί:
Παναγιώτης καί Απόστολος Λεβέντης. ΔέΑΝΘΗ — ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙ Σ
• δλων αύτών είναι τριάντα χιλιάδες δολλάρια ( $ 30.000).· μακρόν. Ή κηδεία του έγένετο καί Φωτεινή Χριστοφόρου, Ε - σποινα καί 'Ιωάννης ΚαλλίγέΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Κασιμάτης, ρος, Μαριέττα και ΧαράλαJ
ΟΙ ένδιαφερόμενοι νά άπευθύνωνται είς τον κ. Δημή- | πάνδημος καί έπί τής σορού λένη καί Σπύρος
Δ. Ζ Ε Ρ Δ Ε Σ & Υ Ι Ο !
Όδός Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 79 — ΑΘΗΝΑΙ
ι τριον Έμμ. Καλοκαιρινόν,
I του κατετέθησαν πολυάριθμοι Πανοτγιώτης και Βασιλ. Βλαν- μπος Στάθης.
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜ 5 - — ΤΗΛ. 720.662
"
1019 BRINKERHOFF AVE
ί στέφανοι. Προς τήν σύζυγόν τή.
Οι άδελψοί.
Τηλέφ.: 520.193
Ο Ι Κ Ι Α : Α Γ Α Θ Ο Υ Π Ο Λ Ε Π Σ 55 — ΑΘΗΝΑΙ
!
UTICA Ν. Υ. 13501 U.S.A.
ι του Κατίναν, τον φίλτατόν μας
Οί έγγονοί. Οί λοιποί συγ01 έγγονοί: Οί λοιποί συγυίόν του Λάκην, τούς άδελφούς γενείς.
γενείς.
Γ.

ΛΕΒΟΥΝΗΣ

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ

'Αλληλογραφία

^^ y

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ

Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Τ Α — ΩΡΟΛΟΓΙΑ;
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΖΕΒΑΚΟΓΑΟΥ

;

cKYOHPA-i-KH Δ Ρ Λ Γ Ι Σ

«ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ

ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΟΙ ΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΤΩΝ

ΚΑΗΡοαοτΗΜητα και ΠΕΡΙΠΛΟΚΑΙ

ΔΡΑΣΙΣ»

Ε Κ Δ Ι Δ Ο Μ Ε Ν Η ΑΠΑΞ Τ Ο Υ

Σ ιλίς 3

ΜΗΝΟΣ

'Ιδιοκτήτης — Διευθυντής: I. Σ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Κ Σ , 'Αγίου
Μελετίου 104, 'Αθήναι — Δ)ντής Τυπογραφείου: Π. ΡΑΥΤ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ , Μουσών 42, Περιστέρι, Τηλ. 365.347

ί ναι ή δι' δλων τών είσοδημάI των του έπικούρησις τής λειΕ Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
τα. Ή 'Αδελφότης καλύπτε- ; τουργίας τού έν Ποταμώ λειΚυθήρων
δραχμαι 70. Λοιπού
Εσωτερικού
100.
ται άπό τον νόμον τής Αυ- ι τουργούντος Νοσοκομείου Κυστραλίας, πού αφήνει άφορο- θήρων. Τούτο ικανοποιεί πλήΚοινοτήτων δραχμαι 250. Τραπεζών - Σωματείων 400.
ι λόγητα τά εισοδήματα
δλων ρως τον δρον
τής διαθήκης
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
'Αμερικής - Καναδά - Ν. 'Αμερικής $ 8, αεροπορικώς $ 10 ! τών κοινωφελών Σο>ματείων Σκλάβου «προς όφελος Νοσοκαι
Ιδρυμάτων.
'Υπάρχουν κομείου είς Κύθηρα». "Εδρα
Αυστραλίας - 'Ασίας δολ. Αυστραλίας 6, αεροπορικώς δολ. 10
είς τό Μπρίσμπαν
πλούσιοι τού 'Ιδρύματος είναι τά Κύ'Αφρικής $ 8 , αεροπορικώς $ 10. Ευρώπης αεροπορικώς $ 6
Κυθήριοι, πολλοί, μερικοί εί- θηρα και ή περιουσία του είς
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Δ Ρ Χ . 10
I ναι έκατομμυριούχοι. Δέν εύ- τάς 'Αθήνας.
εργετούν μόνον δσοι δωρίζουν
Ή πάσης φύσεως Αλληλογραφία νά απευθύνεται
2) Είναι τό ύπό τον τίτλον
ή κληροδοτούν διά πατριωτι- «Τριφύλλειον Νοσοκομείον ΚυI. Σ . Κασιμάτην — 'Αγίου Μελετίου 104 Αθήναι, Τ . Τ . 821
κούς και φιλανθρωπικούς σκο- θήρων». Τούτο συνεστήθη είς
πούς. Εύεργετούν και έκείνοι έκτέλεσιν ειδικού δρου τού δωπού μέ δάνεια εύκολίας κατο- ρητηρίου Νικολάου Τριφύλλη,
χυρώνουν και ένισχύουν φι- παρά τής γνωστής μεγάλης Έ λανθρωπικός και πατριωτικάς ρανικής Επιτροπής τήν οποίοργανώσεις, δπως είναι και ή αν και ύποκατέστησε. Τούτο
'Αδελφότης.
λειτουργεί άπό τού έτους 1955
Οί πατριώτες τής περιοχής και άνεγνωρίσθη ύπό τής Κυ— —1
ί πού θά άπεδέχοντο νά κάμουν βερνήσεως διά Βασιλικού ΔιαI αύτήν τήν χειρονομίαν, θά εύ- τάγματος, τό έτος 1957. "Εδρα
δπου
εργετήσουν τήν παροικίαν και του είναι αί 'Αθήναι,
Κατενθουσιασμένοι είναι οί ουργίαν, και ύπεράξιοι τής α- τό Νησί μας χωρίς νά ζημιω- κείται και τό σημαντικώτερον
κάτοικοι τής Νήσου με την εί- ποστολής των. Σημειώνεται ό- θούν, διότι τό ποσόν πού θά
τό εισπράξουν
^αγωγήν τών τηλεφωνικών δι- μως είς τό Νησί, πιθανόν και δανείσουν θά
κτύων τών Κυθήρων είς τό εις άλλας έπαρχίας, μία πα- καθώς και τούς τόκους του.
α ϋτόματο σύστημα τού Ο.Τ.Ε. ραφωνία. Έ ν ώ τά κέντρα Χ ώ Παραλλήλως μέ τό θέμα εκκατά ποικίλους
τρόπους ρας και Ποταμού και όλα τά ποιήσεως τού ήμίσεος τού αεκφράζουν την μεγάλην ίκανο- Κοινοτικά τηλεφωνεία είσήλ- κινήτου «"Ατλας» ή Κυθηραϊ*οίησίν των. Πράγματι ή πρό- θον είς τό αύτόματον σύστη- κή 'Αδελφότης, ώς έκτελεστής
οδος πού έσημειώθη τά τελευ- μα, δεν έγένετο τό ίδιο και διά τής διαθήκης Σκλάβου, αντιμετ «ία χρόνια, σχετικώς με τάς τά ιδιωτικά τηλέφωνα τών χω- τωπίζει
και τό έξης πρόβλη?Πλεπικοινωνίας, είναι τόσον ρίων, οί συνδρομηταί τών ό- μα: Τήν επιλογήν έκ τών ύΕντυπωσιακή,
πού
προκαλεί ποιων διά νά μιλήσουν μέ τάς παρχόντων έν 'Ελλάδι, ή τήν
νέου
Νομικού
*ον θαυμασμόν. Προ ολίγων ά- 'Αθήνας ή μεταξύ των, πρέ- συγκρότησιν
χόμη έτών ούδείς θά ήδύνατο πει νά ζητήσουν γραμμήν άπό Προσώπου
( Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς ) , είς
ν0 πιστεύση ότι άπό τό τηλε- τό κέντρον. Και αύτό συνεπά- τό όποιον
νά
άποστείλη τό
£(ονείον τού Γερακαρίου ή τού γεται καθυστέρησιν και άλλας προϊόν τής πωλήσεο^ς «προς ΐδρυσιν ή προς όφελος ΝοσοΚαλάμου θά μπορούσε νά μι- δυσχερείας.
κομείου ή Σανατορίου είς Κύ*Πση στην Αυστραλία ή και ά*όμη στην 'Αθήνα, χωρίς νά
Είναι άραγε δύσκολον νά γί- θηρα», δπως γράφει ή διαθήΤήν Κυριακήν, 25 ΦεβρουαΜεσολαβή ση τηλεφωνητής τού νουν αύτόματα και ολα τά ι- κη. 'Εάν τό "Ιδρυμα αύτό, τό ρίου, συνήλθον είς τακτικήν
δέντρου και χωρίς νά χρεια- διωτικά τηλέφωνα, ώστε δλοι όποιον θά δεχθή τό άντίτιμον Γενικήν
Συνέλευσιν τά μέλη
?θή πολύωρος αναμονή. ' Η σε- νά έξυπηρετούνται
καλύτερα; τής περιουσίας και θά έκτελέ- τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος
ση
τήν
έντολήν
τού
διαθέτου
ι σ τ ή Διοίκησις και δλοι οί Παρακαλούμεν την σεβαστήν
Νέας 'Υόρκης, μέ θέμα ήμερη^αράγοντες τού Ο.Τ.Ε. απο- Διοίκησιν τού Ο.Τ.Ε. νά έ- Γεωργίου Σκλάβου, τό είχε ή- σίας διατάξεως τήν διεξαγωδεικνύονται διά
μίαν άκόμη ξετάση τό αίτημα. Και άν εί- δη επιλέξει ή Κυθηραΐκή 'Α- γήν άρχαιρεσιών προς άνάδειΨοράν, άξιοι συνεργάται τής ναι δυνατόν νά τό ίκανοποιή- δελφότης και τό είχον άποδε- ξιν μελών
τού
Διοικητικού
Εθνικής
μας
Κυβερνήσεως ση. Θά προσφέρη μίαν άκόμη χθή και αί άρμόδιαι Αύστρα- Συμβουλίου διά
τήν διετίαν
^ού δίδει
τάς
κατευθύνσεις μεγίστην ύπηρεσίαν είς την έ- λιαναί άρχαί, θά ήδύνατο και 1973 και 1974.
θά έπρεπε και τό ίδρυμα τούτην πνοήν προς άναδημι- παρχίαν μας.
Πρόεδρος τής Γενικής Συτο, νά διευκολύνη τήν 'Αδελ- νελεύσεως εξελέγη ό κ. Νικόφότητα
είς
τήν
άγοράν,
δεχόμος προς Παλαιόπολιν μέσω
λαος Χριστάκος, ό όποιος έξεΧΡΗΣΊΜΏΤΑΤΟΣ
Φρατσίων, ό όποιος συμβάλ- μενον, κατόπιν εγκρίσεως και τέλεσε τά καθήκοντά του και
ΔΡΟΜΟΣ
λει μέ τον κεντρικόν παρά τό τού αρμοδίου 'Υπουργείου τών διηύθυνε
τάς
έργασίας τής
Κοντολιάνικα.
Έπί Οικονομικών, τήν τμηματικήν συνελεύσεως μέ αξιέπαινο ν ιΠρο έτώ*', μέ ίδιωτικήν χωρίον
"^ωτοβουλίαν και τάς προσφο- τού σημείου αύτού, διευκρινί- άποστολήν τού ποσού. "Ετσι ή κανότητα.
ράς χών ένδιαφερομένων, ή- ζουν οί επιστολογράφοι μας 'Αδελφότης θά έδανείζετο τώΈν άρχή ό κ. Χριστάκος ένοίχθη ενας δρόμος πού συν- δτι τό τμήμα πού συνδέει τά ρα όλιγώτερα χρήματα, πού θά χαιρέτησε τούς παρ ισταμένους,
τά χωρία Γερακάρι και χωρία Κοντολιάνικα και "Α- ήτο πολύ εύκολώτερον νά εξευ- τούς ηύχαρίστησε διά τήν τιΤ ρ α β ά ς . Περνά άπό τά Ά - γιος 'Ηλίας, μήκους περίπου ρεθούν.
μητικήν έκλογήν του ώς προ^πιάνικα τής τέως Κοινότη- 1.000 μέχρι 1.500 μέτρων και
Τά Νομικά Πρόσωπα ( Ι - έδρου
τής
συνελεύσεως και
τος Γερακαρίου
και έρχεται τό όποιον είχε άσφαλτοστρω- δρύματα)
τά
ανεγνωρισμένα τούς συνεχάρη διά τήν συμμετά Διακοπουλιάνικα τής θή περίπου προ δεκαετίας έχει ύπό τού Κράτους και επικυρω- τοχήν των είς τάς έργασίας
Κοινότητος Καραβά. Ό δρό- τώρα καταστραφή και κατάστή μένα διά
Βασιλικών Διατα- και τάς έκδηλώσεις τής Κυ^ ς αύτός είναι πολύ έξυπη- άδιάβατον. Και παρακαλούν, γμάτων
δημοσιευθέντων
είς θηραίκής Άδελφότητος Νέας
9®τικός
διά
τους κατοίκους σχετικώς, νά περιληφθή είς τήν Εφημερίδα τής Κυβερνή- 'Υόρκης, πού είναι μία άπό
*€ρακαρίου και Καραβά, έχει τήν έπικειμένην έπισκευήν τού σεως, και έκ τών όποιων ή τάς παλαιοτέρας 'Αδελφότητας
και μεγάλο τουριστικόν έν- δρόμου προς Παλαιόπολιν. Τό 'Αδελφότης Κουηνσλάνδης δύ- τών απανταχού Κυθηρίων και
"Ιαφέρον. Χρειάζεται ομως έδιεδραμάτισε σπουκατεστραμμένον αύτό τμήμα α- ναται νά έπιλέξη τό κατά τήν ή όποια
^σκευή, διότι έπί χρόνια δεν
νήκει και είς τήν όδόν προς κρίσιν της άρμόδιον διά νά δε- δαίον ρόλον είς τήν έκτέλεσιν
Τ°ύ έγένετο καμμία
συντήρη'Αρωνιάδικα μέσω Φρατσίων, ' χθή και διαχειρισθή τήν κλη- μεγάλων έργων είς τό Νησί
° ι ζ. "Ετσι, ώρισμένα τμήματά
Βιαραδίκων,
Μητάτων
και ρονομίαν Σκλάβου, είναι δύο: και είς τήν προβολήν τού Κυκατήντησαν αδιάβατα. Μέ
1) Είναι τό ύπό τον τίτλον θηραϊκού ονόματος μεταξύ τών
Φριλιγκιανίκων.
Είναι
λοιπόν
ι
¡ί &ν δαπάνη ν τής τάξεως τών
Νοσοκομείον», ομογενών τής 'Αμερικής.
50.000 δραχμών
μπορεί νά έ- και διά τον λόγον αύτόν χρη- «Τριφύλλειον
Συνεχίζων ό κ. Χριστάκος
^ίσκευασθή και νά τσιμεντο- σιμώτατο. Παρακαλούμεν τούς τό όποιον συνεστήθη διά τής
σ τρωθή.
Διότι οί ένδιαφερό- αρμοδίους νά έξετάσουν τό αί- διαθήκης τού αειμνήστου Νικο- έξήρε τό έργον και τήν δράκατοίκων και νά λάου Τριφύλλη, περί τό έτος σιν τού απερχομένου λόγω λή¡¡®νοι κάτοικοι τής περιοχής, τημα τών
φροντίσουν
διά
τήν ίκανοποίη- 1957 και τού όποιου ή λειτουρ- ξεως τής θητείας του Διοικηπροσφέρουν
ευχαρίστως
^ προσωπικήν έργασιαν των. σίν του. Είναι λογικόν και δί- γία ήρχισ« τό έτος 1959. Σκο- τικού Συμβουλίου και ιδιαιτέπός τού 'Ιδρύματος τούτου εί- ρως τού προέδρου αύτού δια^αρακαλούμεν τούς αρμοδίους καιον.
εξετάσουν τό αίτημα και
νά , φροντίσουν οια την ίκανο9λ
*°ίησίν του. Θά προσφέρουν
"ετικήν ύπηρεσίαν και είς τούς
^ έ σ ω ς ένδιαφερομένους τών
^οίων παράκλησιν μεταφέρου ν είς τήν στήλην αύτήν, και
Υ«νΐκώτερον είς τήν τουριστικών άνάπτυξιν τού Νησιού μας.
( Σ υ ν έ χ ε ι α έκ τ η ς 1ης σ ε λ . )

'Απόψεις

ΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

μέρος
τής
περιουσίας του.
Σκοπός του είναι ή έπικούρησις τής
λειτουργίας τού έν
Ποταμώ λειτουργούντος Νοσοκομείου Κυθήρων, έφ' δσον δε
έχη πλεόνασμα εισοδημάτων νά
διαθέτη ταύτα και δι' άλλους
κοινωφελείς Κυθηραϊκούς σκοπούς, δρον έπί τού όποιου και
έστηρίχθη ή ίδρυσις τού Γηροκομείου
Κυθήρων. Και τό
"Ιδρυμα τούτο
«Τριφύλλειον
Νοσοκομείον Κυθήρων» πληροί
τον δρον τής διαθήκης Σκλάβου «προς όφελος Νοσοκομείου
είς Κύθηρα». Διά τήν ίδρυσιν,
φυσικά νοσοκομείου, πού γράφει ή διαθήκη Σκλάβου, δέν
γίνεται πλέον κανένας λόγος,
διότι ό δρος αύτός είναι σήμερον περιττός, άφού σήμερον
ύπάρχει και λειτουργεί νοσοκομείον είς Κύθηρα.
Γράφει δμως ή διαθήκη Γ.
Σκλάβου και τήν φράσιν «προς

ίδρυσιν ή προς όφελος Σανατορίου είς
Κύθηρα». Και ή
φράσις αυτή μάς οδηγεί είς
αλλας σκέψεις.
Ό
άείμνηστος
Γεώργιος
Σκλάβος, όταν συνέτασσε τήν
διαθήκην του, είχε κατά νουν
τάς συνθήκας ζωής τού Νησιού μας, δπως τάς άφησε περί τό 1900 πού άπεδήμησε. Τότε ολόκληρη ή 'Ελλάδα και τό
Νησί μας, φυσικά, έμαστίζοντο άπό τήν φυματίωσιν. 'Ολόκληροι οίκογένειαι άπεδεκατίζοντο. Δέν υπήρχε χωριό χωρίς πολυάριθμα
θύματα
τής
φοβέρας νόσου, πολλά τών όποιων απεβίωσαν ύπό συνθήκας άπεριγράπτου
θλιβερότητος και διά τά ίδια και διά
τούς άνθρώπους των.
Τ Ητο λοιπόν
έκδηλος ή άνάγκη και μέγας ό πόθος τών
Κυθηρίων νά άποκτήση τό Νησί ένα είδικόν θεραπευτήριο ν,

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΑΟΓΗΝ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Συνεκροτήθη γενική συνέλευσις
της Δδελφότητος Νέας Υόρκης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 0 κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
κεκριμένου συμπατριωτου μας
κ. Γεωργίου Θ.
Στρατηγού,
και έξέφρασε τάς εύχαριστίας
τής συνελεύσεως προς αύτούς.
'Επίσης ό κ. Χριστάκος εκφράζων ομόθυμο ν έπιθυμίαν δλων τών μελών τής Ά δ ε λ φ ό τητος, παρεκάλεσε τον κ. Γ.
Στρατηγόν, παρά τον φόρτον
τών έπιστημονικών και άλλων
φροντίδων του, νά
διαθέση
τάς πολυτίμους ύπηρεσίας του
προς τήν 'Αδελφότητα διά μίαν, έστω, άκόμη διετίαν και
καταλήγων ηύχήθη
διά
τήν
εύόδωσιν τών
έργασιών τής
συνελεύσεως και τήν εύημερίαν
τής Κυθηραϊκής 'Αδελφότητος.
'Ακολούθως έλαβε τον λόγον ό πρόεδρος τού απερχομένου Δ . Σ. διακεκριμένος ιατρός - καθηγητής κ. Γεώργιος
Θ. Στρατηγός.
Ό κ. Στρατηγός ηύχαρίστησε τήν συνέλευσιν διά τά αίσθήματά της προς αύτόν και
προς τό συμβούλιον, ηύχαρίστησε τά μέλη τού απερχομένου συμβουλίου, διά τήν συ-

ΑΦΙΞΕΙΣ
Δημήτριος Θεοδ. Τσιμέρης,
έκ Μυλοποτάμου. Ό κ. Τσιμέρης είναι έγκατεστημένος είς
Μακάύ Νοτίου Κουηνσλάνδης.
οπόθεν και άφίκετο.
— Διονύσιος Ν. Καρύδης,
έκ Μυλοποτάμου. Ό κ. Καρύδης άφίκετο έξ
'Ηνωμένων
Πολιτειών τής 'Αμερικής

νεργασίαν και βοήθειαν πού
τού παρέσχον καθ' δλην τήν
διάρκειαν τής προεδρίας του,
άνέφερε
τούς
λόγους ένεκα
τών οποίων δέν θά δυνηθή, έπί τού παρόντος, νά έπωμισθή
τάς εύθυνας τού προέδρου τής
'Αδελφότητος, παρεκάλεσε τούς
παρισταμένους νά μή επιμείνουν έπί τού σημείου αύτού,
και καταλήγων
έτόνισεν δτι
και έκτος τού συμβουλίου ευρισκόμενος ούδέποτε θά παύση νά προσφέρη κάθε δυνατήν
συνδρομήν είς τήν 'Αδελφότητα και τό συμβούλιον της και
είς τήν ίδιαιτέραν, μικράν, μακρυνήν άλλά πάντοτε άγαπημένην πατρίδα.
Μετά ταύτα έγένοντο αί άρχαιρεσίαι, έπειτα άπό τάς όποιας τό νέον
Διοικητικόν
Συμβούλιον τής 'Αδελφότητος
συνεκροτήθη άπό τά κάτωθι
έκλεκτά πρόσωπα τής παροικίας :
Πρόεδρος,
Βασίλειος
Βρ.
Κασιμάτης. »Αντιπρόεδρος Κοσμάς Έμμ. Τζάννες. Γενικός
Γραμματεύς 'Εμμανουήλ Κοντολέων. Ταμίας, Σταύρος Σάμιος. Και μέλη: Γεώργιος Θ.
Στρατηγός, Κώστας Ν. Κασιμάτης, Νικόλαος Μεγαλοκονόμος, Νικόλαος Φατσέας, ' Ι ω άννης Τζάννες. Νικόλαος Χριστάκος, Παναγιώτης Πανάρετος, Παναγιώτης Έμμ. Τζάννες, 'Ιωάννης Κασιμάτης, Δημήτριος Κολοκυθάς και Ε μ μανουήλ Π. Κασιμάτης.

ένα Σανατόρισν, διά νά άπομονώνωνται ύπό άνθρωπίνας
συνθήκας οί πολυάριθμοι άσθενείς και νά ύποβάλλωνται
είς θεραπείαν. Έ ξ άλλου δέν
ύπήρχε τότε είς τό Νησί, παρά τάς δέκα ή δώδεκα χιλιάδας τών κατοίκων του, ούτε
ύποψία νοσοκομειακής
περιθάλψεως.
Αύται ήσαν τότε αί συνθήκαι και αύτάς
έπεδίωξε νά
βελτιώση μέ τήν περιουσίαν
του ό άείμνηστος
Γεώργιος
Σκλάβος, κινούμενος άπό ένα
αίσθημα άγνού άνθρωπισμού.
Σήμερον αί συνθήκαι μετεβλήθησαν είς βαθμόν άπίστευτον
διά τήν έποχήν έκείνην. Σήμερον έχομεν είς τό Νησί Νοσοκομείον και τέσσερα 'Αγροτικά 'Ιατρεία, ολα δωρεάν διά
τούς κατοίκους, και ή φυματίωσις σχεδόν έξέλιπε. Είς τό
Νησί έλάχιστοι πάσχουν, ή νόσος έξεφυλίσθη και τά Σανατόρια άνά τήν 'Ελλάδα άλλα
διέκοψαν τήν λειτουργίαν των
και αλλα περιωρίσθησαν.
Σήμερον ή πλέον έπιτακτική
και έπείγουσα
κοινωνική ανάγκη είναι ή έξασφάλισις περιθάλψεως και προστασίας τού
Γήρατος. Διότι οί νέοι κάτοικοι άπεδήμησαν, οί ήλικιωμένοι δσο παρέρχονται τά έτη άδυνατούν νά περιθάλψουν τούς
έαυτούς των. Χρειάζεται λοιπόν νά λειτουργήση τό ταχύτερον ό οίκος τής εύγηρείας.
Τό Γηροκομείον, πού άποπερατώνεται έντός τού έτους.
Έάν ό Γεώργιος Σκλάβος
συνέτασσε σήμερον τήν διαθήκην του, θά έκανε δ,τι και ό
Γεώργιος Γρ. Κασιμάτης είς
τήν Τασμάνια, δ,τι ό Λεωνίδας
Π.
Μεγαλοκονόμος είς
'Αθήνας, δ,τι οί άλλοι εύεργέται και δωρηταί τού Γηροκομείου. Θά έγραφε και ό Γεώργιος Σκλάβος είς τήν διαθήκην του «προς
ίδρυσιν ή
προς όφελος Σανατορίου γερόντων εις Κύθηρα»...
Αύτό πού δέν έσκέφθη νά
διατύπωση ό μακαρίτης Σκλάβος, δύναται νά γίνη διά τής
εύρυτέρας έρμηνείας τού δρου
της διαθήκης. Τότε, μάλιστα,
δέν είναι καν άνάγκη νά πωληθή τό κτήμα. Διότι τό Γηροκομείον, τό Σανατόριον γερόντων υπάρχει, δέν πρόκειται νά χρειασΦή κεφάλαια διά
νά κτισθή. Μπορεί δηλαδή νά
έξακολουθήση
ή
'Αδελφότης
νά έπιβλέπη τό κτήμα, νά τό
συντηρή και τά είσοδήματά του
νά στέλνονται κάθε μήνα διά
τήν λειτουργίαν τού Γηροκομείου.

Ταύτα
άναφορικώς
μέ τό
κληροδότημα Σκλάβου, διά νά
γίνη γνωστή ή υπάρχουσα έμπλοκή. 'Ομοίως περιπεπλεγμένα ήσαν τά κληροδοτήματα Γεωργίου Γρ. Κασιμάτη, Δημητρίου Βενάρδου, Μιχαήλ Παναγιώτου, Εύαγγέλου Μελιτά,
καθώς και πλείστα άλλα, διά
τά όποια θά γράψωμεν προσεI χώς.

Στέφανος I. Φατσέας,
απέθανε - έκηδεύθη
( Συνέχεια έκ της 1 ης σελ.)
και έθιμα και τον Κυθηραϊκόν
τρόπον ζωής. ΕΤχες την μεγάλην χαιράν και εύτυχίαν νά τά
ίδής νά διακρίνονται είς τήν
έλληνοαμερικανικήν
κο ινωνίαν,
δπου γεννήθηκαν και άνετράφησαν. Έ ξ αύτών ό υιός σου Ι ω άννης έφθασε είς τά ανώτερα
κλιμάκια τής Ιεραρχίας τού ά μερικανικοΟ στρατού, είς τον
βαθμόν τού υποστρατήγου και
δταν υπηρέτησε είς την έν 'Ελλάδι 'Αμεριικανικήν Άποστολήν
μετά τον δεύτερον παγκόσμιον
πόλεμον, πλείστα δσα προσέφερε ν είς τήν πατρίδα μας..
Διά την δρασιν σου ταύτην,
άξέχαστε Στέφανε Φατσέα, την
έθνικήν, τήν πατριωτικήν και τήν
χριστιανικήν και διά τάς πάμπολλας προσφοράς σου προς
τήν έλληνικήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν και τήν Πατρίδα, ή έλ-

0 ΧΟΡΟΣ
ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑΊ ΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.)
πέστειλε έκ Θεσσαλονίκης ό
έγκριτος
Κυθήριος
Κοσμάς
Έμμ.
Μεγαλοκονόμος,
ένα
πλήρες σετ φαγητού, τό όποιον προσέφερε ή κ. Θεοδώρα
Α . Στρατηγού,
ένα
μεγάλο
λαμπατέρ, προσφοράς τού προέδρου τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού κ. Εμμανουήλ Μεγαλοοικονόμου, ένα σετ καλυμμάτων αύτοκινήτου, προσφορά τού κ. Σπύρου Θ. Στρατηγού, ένα άεροπορικό εισιτήριο μετ' επιστροφής άνά τήν
'Ελλάδα, προσφορά τής 'Ολυμπιακής 'Αεροπορίας και ένας
θαυμάσιος πίνακας τού διακεκριμένου
έρασιτέχνου ζωγράφου κ. Χαραλάμπους Π. Κορώνα ίου, προσφορά τού ίδίου.
Ό πίναξ τού κ. Κορωναίου εικονίζει μέ θαυμασίαν άπόδοσιν
τό ψάρι «σκορπιός» πού φημίζεται γιά τήν νοστιμάδα του.
Εύχόμεθα ό κλήρος νά τό έδωκε σε πρόσωπο πού νά έκτιμά
και τήν τέχνην και τό είκονιζόμενον (έπί πινακίω).
Τέλος, ό πρόεδρος κ. Φατσέας ηύχαρίστησε τούς έν τ ώ
Συμδουλίω
συναδέλφους του
και δλους τούς
έργασθέντας
διά τήν έπιτυχίαν τής έκδηλώσεως.
"Οπως και έν άρχή γράφομεν, ό χορός έσημείωσε απόλυτον έπιτυχίαν. Παρετηρήθη
κέφι, τάξις, έγκαρδιότης. Τά
είδη πού προσέφερε τό κέντρον, πολύ καλά. Ή μουσική
καλή και τά μέλη της ακούραστα. Οί λαχνοί τού λαχείου
διετέθησαν
έντός
έλαχίστου
χρόνου και δλοι έμειναν ικανοποιημένοι.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τού Κυθηραίκού Συνδέσμου είναι άξιον εγκαρδίων έπαίνων
διά τήν λαμπράν έκδήλωσιν.
Π. Κ.

ληνική
Κυβέρνησις σέ ¿τίμησε
μέ τό παράσημο τού Φοίνικος
και ίδιαιτέραν τιμητική ν διάκρισιν σού άπενεψε ή 'Αρχιεπισκοπή Βορείου και Νοτίου 'Αμερικής. ν υ ίερος ναός Αγίων Αναργύρων του χορίου Φατσάόικα Κυθήρων σε άνεκήρυξε ευεργέτη ν καί τό ονομά σου παντού
στο νησί αναφέρεται ώς ύποόηλωτικόν καθε άγνού / πατριωτικού και ωραίου κοινωφελούς έργου.
Αγαπημένε μας Στέφανε, υπήρξες άριστος καί υποδειγματικός οικογενειάρχης. Μεγάλος
και ιδανικός πατριώτης. "Ησουν
μακρυά, μά ή σκέψι σου και κάβε σου πράζι σέ έφερνε κα**ε
μέρα κοντά σ τ ά πατρικά σου,
κοντά στο νησί μας. Στο νησί
πού γεννήθηκες και πού τόσο ά γάπησες. Κοντά στο χωριό σου.
Ή Κυθηραΐκή Ι σ τ ο ρ ί α έχει ήδη αναγράψει στάς όέλτους της
μέ άνεξίτηλα γράμματα τό ονομά σου και τό πατριωτικόν σου
έργον. Μία θέσι τιμητική σέ περιμένει στον Παράδεισο. Έκεΐ
πού δεν υπάρχει λύπη, πόνος,
στεναγμός. Έκεΐ θά αισθάνεσαι
μόνο χαρά, ίκανοποίησι και ά γαλλίασι, διότι ώς άνθρωπος έξε τέλεσες τό καθήκον σου στο
ακέραιο. Σέ δλους τούς τομείς.
Πατρίδα, τήν Οικογένεια, τήν
Θρησκεία.
Τό μεγάλο πατριωτικό σ ω ματείο, ή Κυθηραΐκή 'Αδελφότης Πειραιώς — 'Αθηνών, τήν
όποίαν έχω τήν τιμήν νά έκπροσωπώ, ό Κυβηραϊκός Σύνδεσμος
'Αθηνών, τό Τριφύλλειον *Ίδρυμα'Αθηνών, τά μέλη τής μεγάλης Κυθηραϊκής παροικίας 'Αθηνών και Πειραιώς, οί κάτοικοι
της νήσου, άπαντες οί δπου γης
Κυθήριοι και σύμπας ό Κυθηραϊσμός κλίνομεν εύλαβώς τά
γόνατα μπροστά σου. Καταβέτομε στέφανα μέ λίγα λουλούδια στήν σορόν σου, σαν ένα
μικρό δείγμα και είς άναγνωρισιν άγάπης προς έσέ και τάς
πράξεις σον. Ή μνήμη σου άς
παραμένη αιωνία. Και τό μεγάλο πατριωτικόν και χριστιανικό ν έργον σον άς μένη άνέσπερα φωτεινον παράδειγμα,
προς μίμησιν στις έπερχόμενες
γενεές.
Προς τά τέκνα του Ί ω ά ν νην, Γεώργιον,
Ίωσηφίναν,
"Ανναν καί Σοφίαν, προς τούς
αδελφούς του 'Εμμανουήλ, πού
διαμένει
είς
Φατσάδικα καί
Θεόδωρον καί Δημήτριον πού
διαμένουν είς Άμερικήν, προς
τούς έγγονούς, ανεψιούς καί
λοιπούς συγγενείς του έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια.
Ό Θεός νά τον άναπαύση.

Ι ΓΡΗΓ. Λ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ !
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Πολλά τα ωραία παρετηρηρσαν είς τάς χορευτικάς εκδ ώ σ ε ι ς τών σωματείων μας
^ τ ά τήν ΙΟην και τήν 24ην
Α ρ τ ί ο υ . "Ενα έξ αυτών πού
η0οεκάλεσε θύελλα χειροκροτήσ ε ω ν καΐ ευμενέστατα σχόλια
και τό θέαμα τών τριών
"Ρδκοφόρων
φοιτητών
μας,
^
μέ λεβεντιά και χάοι έχό(?«ψαν έλληνικούς χορούς είς
ΓΤ^ «Ζέα» και είς τό «Κίνγκ
Ηώρτζ».
'Ασφαλώς
γύρω
πολλές καρδιές θά ραγί°^ΐκαν, ένώ τά χέρια μικρών
*<*ι μεγάλων πόνεσαν νά χειροκροτούν. Τ Ησαν οί Γιώργος
^λλίγερος, Μπάμπης Βενάρ£>ς και ό διδάσκαλος Στρατής
Κορώνης. Μπράβο τους. Τούς
^Χαριστούμε έκ αέρους τών
^ρισταμένων, τούς
συγχαίγιά τήν λεβεντιά ^ τους
ί ^ τούς παρακαλούαε νά φυ^ξουν επιμελώς
τήν
στολή
τό... φέσι τους. Θά ξανα^ίασθούν.
Λ

^ Κ Α Ι Ο Ν ΑΙΤΗΜΑ
, Ευχαριστίας
μάς γράφουν
^ ο Χ ό Νησί προς τούς Κυ5εΡνητικούς και υπηρεσιακούς
^Ράγοντας, είς τους όποιους
0<Ρ€ίλονται αί μεγάλα ι έφετειπιστώσεις διά γρησιμώταεργα όδοποιΐας. Μεταξύ αύπεριλαμβάνεται και ό δρό-
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I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Πανεπιστημίου Μονάχου

'Ανωτέρω εικονίζεται ή πρόσοψις τού πεπαλαιωμένου τριώροφου κτιρίου, τό όποιον έκληροδότησε είς τήν Κυθηραΐκή ν 'Αδελφότητα Πειραιώς — 'Αθηνών ό άείμνηστος συμπατριώτης
μας Βρεττός Μανωλέσος. Κείται είς Πειραιά καί έπί τής όδού
Ναυαρίνου άριθ. 7. Τό κτίριον τοΰτο κατεδαφίσθη ήδη καί
είς τήν θέσιν του θά άνεγερθή πολυόροφος οικοδομή, είς τό
ίσόγειον τής όποιας θά λ«ιτουργή έμπορικόν κατάστημα καί
είς τούς ύπερκειμένους όρόφους θά στεγάζωνται τά γραφεία
τής Κυθηραΐκής 'Αδελφότητος και ή Λέσχη αυτής. Ή νέα
οικοδομή θά φέρη
τήν έπωνυμίαν «Μανωλέσειον Μέγαρον».
Παραπλεύρως εικονίζονται έν σχεδίφ αί κατόψεις τού ισογείου
καί τών όρόφων τού νέου κτιρίου.

Γραψεϊον: 'Ακαδημίας 61
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ΚΟΣΜΑΣ θ. ΜΑΡΕΝΤΗΣ
Χειρούργος - 'Οδοντίατρος
Βοηθός Πανεπιστημίου
'Αθηνών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 8
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Κάτοψις του Ισογείου — Κλίμαξ

1:50

Κάτοψις τού Ιου καί 2ου όρόφων — Κλίμαξ 1:50

Κάτοψις τού 3ου όρόφου — Κλίμαξ 1:50

<ΚΥΘΗΡΑ"Ι·ΚΗ

Σελίς 4

Εις την άτκραντον και φιλόξενον Αύστραλίαν

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ ΚΑΒΙΕΡΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΣ
Μέ ένθουσιασμόν μάς %
γράφει τάς εντυπώσεις
του άπό την Αύστραλίαν, ό αγαπητός μας
φίλος Βαγγέλης Καβιέρης, * Η υποδοχή του
άπό γνωστούς και αγνώστους του κάνει
ζωηράν έντύπωσιν. ΚαΙ
ή συνάντησίς του μέ
παιδικούς του φίλους
βαθύτατα τον συγκινεί. Δεν ανέμενε, μάς
γράφει, νά άνταμώση
πατριώτες τόσον Θερμούς καί τόσον αγνούς.
"Ενας έξ αυτών είναι
και ό παιδικός του φίλος Γιώργης Καστρίσος — Γκιούλιος, μέ
τον όποιον είχαν νά
συναντηθούν εδώ και
48 χρόνια. Χωρίσθηκαν παιδιά. Και συναντήθηκαν τώρα στο
πρώτο στάδιο της δευτέρας των... νεότητος. Ό
Βαγγέλης τον έπεσκέφθη στο
PUNCHBOWL τον Σύδνεϋ, έπιτυχημένον επιχειρηματίαν και
άριστον οίκογενειάρχην. Είπαν για τά παρόντα και τά περασμένα, ξεσκόνισαν τάς αναμνήσεις των, άδειασαν μερικά μπυρομπούκαλα και έπειτα ώρθώθησαν προ του φακού, όπως_ τους
καμαρώνουμε στην παραπάνω φωτογραφία, μέ ^καταφανή την
συγκίνησιν της χαράς είς τά πρόσωπά των. "Ας έλπίσωμεν
ότι ή επίσκεψις τού Βαγγέλη, θά του άποδοθή είς τον Ποταμόν.

ΕΙΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΔΕΣ

Ανατροπή τρακτέρ
μέ θύμα γεωργόν
ΕΦΟΝΕΥΘΗ 0 ΟΔΗΓΟΣ, ΕΣΠΘΗ Η ΣΥΖΥΓΟΣ
Τό πρωΐ της Παρασκευής,
23 Μαρτίου, γεωργικός έλκυστήρ (τρακτέρ) μέ όδηγσν τον
Δημήτριον 'Ανδρέου Καλοκαιρινών, ενώ άπό τό χωρίον Ά λεξανδράδες ήρχετο προς "Αγιον Ήλίαν,
ανετράπη παρά
την θέσιν «Μαρνέρης», μέ αποτέλεσμα νά φονευθή έπι τόπου
ό όδηγός και νά τραυματισβή
ή συνεπιβαίνουσα τού τρακτέρ
σύζυγος τον Ειρήνη.
Τό δυστύχημα συνέβη είς
την συμβολήν τοΰ δρόμου Ά -

λεξανδράδων μέ τον άγροτικόν
δρόμον προς Άγίαν
Κυρίακήν. Τό έδαφος είναι επικλινές και ό ελαφρά κατωφερικός
δρόμος εχει δυο μικρές, κλειστές στροφές, που σχηματίζουν ένα λατινικό σίγμα ( β ) .
Τό τρακτέρ κατερχόμενον επήρε την πρώτη στροφή, αλλά
είς την δευτέραν ¿ξέφυγε της
όδοΰ, έπεσε είς τό παρακείμενον κτήμα, που είναι περί τό
ένα μέτρο
χαμηλότερα, ανετράπη καΐ
κατεπλάκωσε τον
όδηγόν είς τό κάθισμά του.
Ή σύζυγος του έπρόλαβε και
έπήδησε προ της ανατροπής
του τρακτέρ και έτραυματίσθη
μεν είς διάφορα μέρη τοΰ σώ-

ματος της, άλλά διέφυγε τον
κίνδυνον.
Τό δυστύχημα έγινε αμέσως
άντιληπτόν καί οί κάτοικοι τής
περιοχής, οί όποιοι έσπευσαν
νά βοηθήσουν, αφού μέ πολύν
κάπον ελευθέρωσαν τον άτυχο
γεωργό, άπό τον μεταλλικόν
όγκον πού τον συνέθλιψε, μετέφεραν αύτόν, νεκρσν πλέον,
είς τό νοσοκομείον και έκείθεν
είς τό χωρίον του προς ταφήν.
Ή σύζυγος του Ειρήνη παρέμεινε είς
τό νοσοκομείον
προς νοσηλείαν.
Ό
άτυχης
Δημήτριος Α.
Καλοκαιρινός ήτο 47 ετών, έργατικώτατος, πρόθυμος, καλόκαρδος καί εξαιρετικά χρήσιμος είς
τήν κοινωνίαν μας.
Ή τ ο γεωργοκτηματίας και διεκρίνετο διά
τήν έπιμέλειάν
του και τήν άγάπην του προς
τον τόπον. Είχε νυμφευθή τήν
Είρήνην Γεωργίου Καλλιγέρου
εκ Πιτσινιανίκων, μόλις προ
έξ μηνών.
Καταλείπει είς Κύθηρα τον
άπαρηγόρητον πατέρα του Ά ν δρέαν Δ. Καλοκαιρινόν, τήν
σύζυγόν του Είρήνην και τήν
άδελφήν του Μαρίαν Βαλέριου
Κασιμάτη. Και είς Αύστραλίαν τους αδελφούς του Γεώργιον, Νικόλαον και Κωνσταντίνον, και τήν
άδελφήν του
Γαρυφαλιά Δημητρίου Κομηνού ή Ξεγάντζαρου. "Ολοι διαμένουν είς Μπρίσμπαν. Είς όλους έκφράζομεν
θερμότατα
συλλυπητήρια.
Τό δυστύχημα
συνεκλόνισε
και κατέθλιψε τήν Κυθηραϊκήν
κοινωνίαν. Ή κηδεία έγένετο
τό Σάββατον 17 Μαρτίου άπό
τον ίερόν ναόν τής 'Αγίας
Τριάδος και ήτο πάνδημος.
Προσήλθον άπό όλα τά χωρία
τής Νήσου καθώς και άπό τήν
Χώραν και τον Ποταμόν. Ό
Θεός νά τον άναπαύση.

ΦΙΛ08ΡΗΣΚΗ ΣΥΜΠΑΤΡΙΠΤΙΣ ΕΞ ΑΥΣΡΑΑΙΑΣ
ΕΣΤΕΙΛΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΔΙΑ 14 ΣΤΑΣΙΔΙΑ

ΔΡΑΣΙΣ

ΝΕΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΑΕΙΑ - ΜΑΜΜΟΥΒ
'Εκλεκτοί Κυδήριοι του Μπρίομπαν πού μάς μένουν άξέχαοτοι: Νίκος Φυρός, Χαράλαμπος Ποτήρης, Ηρακλής Μεγαλοκονόμος, Νίκος Κομηνός και
ό... νεοσύλλεκτος Γιάννης Βέζος. Εύχόμεθα είς όλους γρήγορη επιστροφή.
ΓΡΑΦΕΙ 0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΚΥΘΗΡΑΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ» κ. I. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
22ον
; Συνεχίζομεν τάς έντυπώσεις
I μας άπό τους Κυθηρίους τού
¡Μπρίσμπαν, τούς όποιους ενθυμούμεθα πάντοτε μέ άγάπην
και έκτίμησιν.
Είς τήν περιοχήν HILL
END, πού μέ τά γραφικά της
άνήφορα πνιγμένη μέσα στο
πράσινο θυμίζει Μητάτα, είναι
άποκατεστημένη άπό πολλών έτών είς τήν ιδιόκτητη βίλλα
της ή έκλεκτή οικογένεια ΝιΙκολάου και Τασίας Φυρού,πού
¡μέ τον έκδηλωτισμόν και τάς
περιποιήσεις των κυριολεκτικώς μάς έσκλάβωσαν. Ό κ.
Φυρός κατάγεται άπό τά Μητάτα. Ή κ. Τασία κατάγεται
έκ Πειραιώς, ήτο θυγάτηρ τού
άειμνήστου Βρεττού Βενάρδου
έξ 'Αγίας 'Αναστασίας και είναι αδελφή τού είς Πειραιά
έγκατεστημένου διακεκριμένου
και λίαν δημοφιλούς Κυθηρίου
κ. Γεωργίου Βενάρδου έμποροI κτηματίου. Ό κ. Φυρός άπεδήμησε προ πολλών έτών και
έγκατεστάθη είς τήν πόλιν
Τουγούμπα. "Εδρασε είς τον
έμπορικόν τομέα, διεκρίθη ώς
επιχειρηματίας και κατέκτησε
μέ τό ήθος και τάς πολλάς του
ικανότητας άμέριστον τήν κοινωνικήν έκτίμησιν. Μετά παI ρέλευσιν όλίγων έτών διέκοψε
τήν άποδημίαν του καί έλθών
είς τήν πατρίδα ένυμφεύθη,
παρέμεινε ένα
διάστημα και
κατόπιν έπανήλθε είς τάς έργασίας του είς Τουγούμπα. Μέ
τήν άνταξίαν σύζυγόν του εδημιούργησε ζηλευτήν οίκογένειαν, έδωκε είς τά παιδιά του
Έλληνοχριστιανικήν
άγωγήν
και πανεπιστημιακήν μόρφωσιν
και τώρα πατήρ και μήτηρ^ τά
καμαρώνουν κατέχοντα έξαίρετον θέσιν είς τήν Αύστραλοελληνικήν
κοινωνίαν και νά
συνεχίζουν έπαξίως τήν κοινωνικήν και άνθρωπιστικήν δράσιν τών γονέων των. Προ δεκαετίας, περίπου, ó κ. Νίκος
Φυρός απεσύρθη άπό τάς έπιχειρήσεις, διότι οικονομικώς
άνεξάρτητος όπως είναι, δέν
έπιθυμεί νά τελευτήση πίσω άπό τον... μπεζαχτά. Μπράβο
του. Τάς ίδιας αρχάς έχει και
ή σύζυγος του, που μαζί μέ τά
άπειρα αλλα χαρίσματά της κατέχει και άρτίαν μόρφωσιν.
"Ετσι τό έκλεκτόν ζεύγος αναπτύσσει κοινωνικήν δραστηριότητα, ασχολείται μέ τά παιδιά του και
μέ τά διάφορα
σπόρ. Ό Νίκος, έκτος τών
άλλων είναι και διαπρεπής
μπαλαδώρος καί μαζί μέ τον
άνεκτίμητο Πολύχρονη Καλοκαιρινό καί άλλους αειθαλείς
συμπατριώτας τής πόλεως διατηρούν ίδικήν των λέσχην, περί τής όποιας έγράψαμε προ
μηνών. Ό κ. καί ή κ. Φυρού
I τρέφουν θερμήν άγάπην προς
ί τήν πατρίδα, τήν έπεσκέφθηI σαν προ τετραετίας καί τώρα
! μελετούν νέο ταξίδι. Τούς εύI χαριστοΰμεν διά τάς περιποι{ήσεις των καί τούς εύχόμεθα
j ταχείαν έπάνοδον είς Πειραιά
¡και Μητάτα.

Ή έκ Φατσαδίκων φιλόθρη- ! Και είς ιεράς εικόνας, ίερά
σκος κυρία Κατίνα Γεωργίου I σκεύη, κανδήλια, και οίκονοΦατσέα - Μαραγκού, ή όποια | μικώς διά τήν συντήρησίν του,
προ ολίγων ετών έγκατεστάθη 1 πολλά τής όφείλομεν. Δι' όλα
είς Σύδνεΰ Αυστραλίας, απέ- Ι τήν εύχαριστούμεν άπό καρστειλε τό άπαιτσύμενον χρη- δίας, εύχόμεθα είς τον Θεόν
ματικόν ποσόν διά νά κατα- I διά τήν ύγείαν και τήν εύτυέλπίζομεν ότι
σκευασθή μία πτέρυξ έκ δέκα ; χίαν της καί
χα ρ ίση τήν
τεσσάρων (14) στασιδιών είς I γρήγορα θά μάς
τον ίερόν ναόν τής Ύπεραγίας ί χαράν μέ τήν παρουσίαν της
Θεοτόκου τοΰ χωρίου Κοντο- | είς τό Νησί, ώστε νά τής έκλιάνικα, όπόθεν
κατάγεται ή I δηλώσωμεν έντονώτερον τήν
ί βαβεϊαν μας προς αύτήν εύευσεβής δωρήτρια.
ί γνωμοσύνην.
"Ετσι θεραπεύεται μία έπεί| Κατ' έντολήν τών ένοριτών
γουσα ανάγκη τοΰ ώς άνω πεΚοντολιανίκων, ό Επίτροπος
ρικαλούς ναού διά τήν άνοικο- τού ναού.
δόμησιν τοΰ όποιου πολλά προΓΕΩΡΓ. I. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝ
σέφερε και ό πατήρ τής δοιρητρίας αείμνηστος Παναγιώτης
ΝΕΑΙ ΔΩΡΕΑ!
Κοντολέων ή Κόκκινος.
Ή έκλεκτή
κυρία Κατίνα
ΔΙΑ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ
Φατσέα δεν είναι ή πρώτη φοΔιά τήν άξιοποίησιν τού
ρά πού ευεργετεί τον ναόν μας.
Σπηλαίου 'Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου, απέστειλαν προσΚΑΙ ΝΕΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
φάτως τάς
άκολούθους νέας
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗΝ εισφοράς.
Κυθηραϊκή 'Αδελφότης Νέας 'Υόρκης άπέστειλε 14.950
ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΣΤΑΘΗ δραχμάς
(ίσόποσον 500 δολλαρίων). Κωνσταντίνο Φωτεινού
Διά τήν προτομήν τοΰ άληείς μνήμην τού πατρός της Γεσμονήτου Γυμνασιάρχου Σπυωργίου Β. Φωτεινού, άπέστειρίδωνος Στάθη απέστειλαν, διά | λε 1.000 δρχ. 'Ανάργυρος Β.
τοΰ Κυθηραϊκού
Συνδέσμου Ι Στρατηγός, συμβολαιογράφος,
'Αθηνών, τάς ακολούθους νέ- | είς μνήμην Γεωργίου Β. Φωας προσφοράς:
; τεινοΰ, 500 δραχμάς.
Μιχαήλ Δ. Καλοκαιρινός άΣυνολικώς μέχρι τής 22ας
πέστειλε 1.500 δρχ. 'Ιωάννης Μαρτίου 1973 απεστάλησαν άΠ. Φώτιος 1.000. Εμμανουήλ πό φιλοπροόδους Κυθηρίους
Σπ. Καλλίγερος 1.000 Παύλος διά τήν άξιοποίησιν τού ΣπηΒ. Στρατηγός 1.000. Παναγιώ- λαίου 'Αγίας Σοφίας Μυλοποτης Δ . Στάθης 1.000. Χαρά- τάμου 221.189 δραχμαί.
λαμπος Ευαγγέλου ίερέως ΚρίΑί είσφοραί συνεχίζονται.
θαρης 1.000. Χρήστος Γ. Φατσέας 500. Στέλιος Π. ΚανΝΕΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ
τιώτης 500. Δημήτριος Π.ΣτάΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ
θης 500. Νικόλαος 'Αγγέλου
Πετρόχειλος 500. Βίκτωρ I. ; Κατόπιν έπιτυχών έξετάσεΠανάρετος 250.
ί ων έλαβε τό πτυχίον του άπό
Σημείωσις Συντάξεως: "Ο- | τό Φυσικό Τμήμα τής Φυσικοσοι επιθυμούν νά
συμμετά- ί μαθηματικής Σχολής τού Πασχουν τής δαπάνης διά τήν | νεπιστημίου 'Αθηνών, ό έπιμεπροτομήν του αειμνήστου με- ! λέστατος συμπατριώτης μας κ.
γάλου διδασκάλου μας, γυμνα- ί Κυριάκος Κοσμά Ταμβάκης.
σιάρχου Σπύρου Στάθη, δέον | Ό νεαρός επιστήμων διανά αποστέλλουν τάς εισφοράς | κρινόμενος κατά τήν διάρκειαν
των είς τον Κυθηραϊκόν Σύν- | τών σπουδών του ελάμβανε άδεσμον 'Αθηνών, Κάνιγγος 7, | νελλιπώς τό χρηματικό ποσόν
'Αθήναι 141, τηλ. 638.190 ή έκ τού κληροδοτήματος Σπύείς τήν Κυθηραϊκήν 'Αδελφό- ρου και Μαρίκας Στάη.
Τοΰ έκφράζομεν έγκάρδια
τητα
Πειραιώς — 'Αθηνών,
'Αριστείδου 17, Πειραιά 1, συγχαρητήρια και τού εύχόμεθα λαμπράν σταδιοδρομίαν.
τηλέφ. 474.887,

Είς τήν περιοχήν ΚΕΝΜΟRE, πού είναι άπό τις ώραιότερες καί άκριβώτερες τού
Μπρίσμπαν, είναι εγκατεστημένος είς τό νεόκτιστο παλάτι του, ό πασίγνωστος καί δημοφιλέστατος συμπατριώτης, κ.
Χαράλαμπος
Δ.
Ποτήρης ή
Μπουλντής, έκ Μυλοποτάμου.
Ή εύγενεστάτη κυρία του Βούλα κατάγεται έκ Ποταμού έκ
τής γνωστής οικογενείας 'Ιωάννου Κορωναίου. Ό κ. Ποτήρης άπεδήμησε τό έτος 1923
και έγκατεστάθη είς τήν πόλιν
Τουγούμπα. Έπεδόθη μέ έπιτυχίαν είς ποικίλας έπιχειρήσεις, τό δέ κατάστημά του REGAL CAFE ήτο ένα άπό τά
καλύτερα τής Αυστραλίας. Προ
δεκαετίας, περίπου, μετώκησε
είς Μπρίσμπαν, 'ίδρυσε έργοστάσιον κονσερβοποιίας και αί
έργασίαι του προοδεύουν αλματωδώς, αν καί ό ίδιος άσχολείται μέ τάς έργασίας απλώς διά νά περνά τον καιρόν
ΔΩ PEA I ΕΙΣ

ΜΝΗΜΗΝ

Ή κ. Ρεγγίνα Π. Στάθη καί
ή κ. 'Ελένη Ν. Άντωνάκου,
απέστειλαν άνά πεντακόσιας
(500) δραχμάς έκάστη, είς τό
ίερόν προσκύνημα Παναγίας
'Ορφανής, είς μνήμην τής έ|αδέλφης των "Αλμπας Νταοπούλου.
— Ή κ. ΜΙλπω Λιβανού άπέστειλε χιλίας (1.000) δρχ.
είς τό ίβρόν προσκύνημα 'Ορφανής, είς μνήμην "Αλμπας
Νταοπούλου.
— Ή οικογένεια Πάνου Λεβούνη, απέστειλε πεντακόσιας
(500) δρχ. εις τό ίερόν προσκύνημα 'Ορφανής, είς μνήμην
" Αλμπας Ν ταοπούλου.
— Ό κ. καί ή κ. Στυλιανού
Μπινιάρη, καί ή κ. Έριθέλγη
Βαρδαμάσκου, άπέστειλαν τετρακοσίας (400) δραχμάς είς
τό ίερόν προσκύνημα 'Ορφανής
είς μνήμην "Αλμπας Νταοπούλου.
Ή κ. Γρηγορία Έμμ. Καρύδη, άπέστειλε 10 δολλάρια
Αυστραλίας διά τά έργα είς
τό ίερόν προσκύνημα «'Ορφανής» είς μνήμην τών προγόνων και συγγενών της.

του. Διότι δέν έχει καμμίαν
οίκονομικήν
άνάγκην. Ό κ.
Ποτήρης κατέχει έπίζηλον θέσιν όχι μόνον μετα|ύ τών ομογενών άλλά καί είς τούς καλυτέρους κύκλους τής Αύστραλιανής κοινωνίας.
Είναι ένθουσιώδης είς τά πατριωτικά
του αισθήματα, έδωκε είς τά
παιδιά του άγωγήν Έλληνοχριστιανικήν καί πανεπιστημιακήν μόρφωσιν, είναι δραστήριον μέλος τής Κυθηραϊκής Ά δελφότητος Κουηνσλάνδης καί
προσφέρει κάθε συνδρομήν είς
κοινωφελείς πατριωτικούς σκοπούς. 'Επίσης άπό εύγενή καί
πατριωτικά αισθήματα εμφορείται έξ οικογενειακής παρα-

δόσεως καί ή σύζυγος του κ.
Βούλα, πού διακρίνεται μεταξύ τών κυριών τής όμογενείας.
Πολύν χρόνον διαθέτει ό φίλος Χαράλαμπος Ποτήρης είς
τήν Ζωγραφικήν καί είναι αληθινός
καλλιτέχνης, άν καί
αύτοδίδακτος. Οί πίνακές του
μέ τοπία τής Αύστραλίας ή
παρμένοι άπό τήν ζωήν καί τήν
φύσιν είναι άληθινά άριστουργήματα. 'Επίσης άσχολείται
— γιά νά σκοτώνη τον καιρό
του — μέ τό κυνήγι καί τό
ψάρεμα, καί, κατά πού λένε,
είναι καί είς τά δύο δεινός.
Πάντως, προ τετραετίας πού
έπεσκέφθη τήν 'Ελλάδα άφησε άκουσμα στο ψάρεμα τού

βυθού (όλο χοντρόψαρα) καί
στο Μυλοπόταμο άκόμη ένθυμούνται τούς όρφούς, πού άπό τά χεράκια του, ξεκοκκαλιάσανε στον Λιμιώνα. 'Ενθυμούμεθα πάντοτε μέ συγκίνησιν τήν φιλοξενίαν καί τήν άγάπην τού ζεύγους, τού έκφράζομεν τάς εύχαριστίας μας
καί χαρά μας θά είναι νά ξανασυναντηθούμε γρήγορα άλλά
αυτή τήν φορά ή συνάντησις
νά γίνη είς τήν πατρίδα.
Είς τήν
περιοχήν STAFFORD είναι άποκατε στημένο ι
πολλοί ομογενείς καί άρκετοί
έξ αύτών είναι Κυθήριοι. 'Εδώ ανταμώσαμε τούς καλούς
μας φίλους 'Ηρακλήν Ν. Με-

Άνωτέρω εικονίζεται ένας θαυμάσιος... άμπαλλότοπος (BOWLING GREEN) τού Μπρίσμπαν καί μία χαρακτηριστική σκηνή άπό τό άγαπημένο άθλημα τής Αύστραλιανής... γερουσίας. Στήν εικόνα οί άντίπαλοι ετοιμάζονται νά δώσουν τήν... μάχην. Είς τις μπάλλες έπιδίδονται και πολλοί ομογενείς μας άμα άποσυρθοϋν άπό τάς επιχειρήσεις. Είναι άθλημα
εύγενικό, κοινωνικό καί ύγιεινότατο. Τό μειονέκτημά του είναι ότι ό εγγραφόμενος είς τήν
Λέσχην τού Μπόλιγκ, άνεξαρτήτως τής ήλικίας του, παίρνει αύτομάτως τό χρίσμα γέροντος.

ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΣ «ΜΑΡΙΝΑΣ 2ΕΑΣ»

Μεγάλη ή έηιτυχία τοΰ χορού
μόνο μέ Κυδήριους καλλιτέχνες
ΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Καταπληκτικά απρόσμενη επιτυχία είχε φέτος ή άποκριάτικη έτήσια χοροεσπερίδα, τήν
όποια μέ έπιμέλεια διωργάνωσε ή Κυθηραίκή 'Αδελφότης
στήν πολυτελή αίθουσα «ΜΑΡΙΝΑ ΖΕΑΣ» — Πασαλιμάνι
τήν Ιθην Μαρτίου. Μία πολύ
ώραία καί σύγχρονη αίθουσα
μέ μεγάλες ββράντες καί τζαμαρίες, πού μπροστά της άπλώνεται καταγάλανη ή φαληρική θάλασσα. Μιά κουζίνα
πολύ καθαρή καί μέ νοστιμώτατα φαγητά. Προσωπικό μέ
ώραία ενδυμασία
καί άψογη
συμπεριφορά.
"Ενα
πλήρες
τάμπλ ντ' ότ μέ νοστιμώτατα
όρεκτικά καί φαγητά σ' ένα
περιβάλλον σύγχρονο καί πολιτισμένο.
Ή μεγάλη πολυτελής αίθουσα κατάλληλα διακοσμημένη μέ
γιρλάντες,
σερπαντίνες
καί
πολύχρωμα μπαλλόνια. Έπίπλωσι καινουργής καί αρίστη.
"Ολα τά τραπέζια κατάλληλα
διαρυθμισμένα καί στολισμένα
μέ άσπρα - κόκκινα γαρύφαλα,
μέ πολύχρωμες
καλλιτεχνικές
διαφημιστικές καρτούλες τού
μεγάλου έμπορικού οίκου Πειραιώς — Γάλαρη, μέ διάφορα
μπαλλόνια καί
σερπαντίνες.
Γήν διακόσμησι τών τοίχων
είχε προσφέρει εύγενώς τό
Ράδιο — Κορασίδη.
Πλήρης προσκεκλημένων ή
αίθουσα, άλλά καί αρκετός χώρος διά τήν ορχήστρα καί τήν
πίστα, ώστε οί προσελθόντες
νά μπορούν άνετα νά χορεύουν. 'Ολόκληρο τό μουσικοχορευτικό καί καλλιτεχνικό πρόγραμμα τής βραδυάς καθώς
καί ή έκτέλεσίς του ήτο έργον
τών Κυθηρίων νέων καί νεανίδων τού Φυσιολατρικού Τμήματος τής 'Αδελφότητος. "Ισως διά πρώτην φοράν είς τήν
ίστορίαν της ή 'Αδελφότης διωργάνωσε μίαν τόσο ώραίαν
μουσικοχορευτικήν άποκριάτικην βραδυά στηριζομένη άποκλειστικά καί μόνον στις δικές της έρασιτεχνικές, μουσικοκαλλιτεχνικές δυνάμεις. Δέν
χρησιμοποίησε κανέναν έπαγγελματία καλλιτέχνην.
Χορεύτηκαν αχόρταγα Τσιριγώτικοι χοροί, Μπουρδάρης,
Μπάλλος, Καραβίτικο, Μεσαρίτικο, μέ τον μάγο τού βιολιού Παναγιώτη Μαυρομμάτη
καί τον Άλέκον Σούγιαννη
καί μέ τον δεξιοτέχνη τού λαγούτου Σταύρον
Μαυροδημητράκη. Τον πρώτο Τσιριγώτικο χορό έσυραν οί διακεκριμένοι προσκεκλημένοι Παναγιώτης Κασιμάτης,, Πρόεδρος τού
Τριφυλλείου 'Ιδρύματος 'Αθηνών, Νικόλαος Φατσέας, πρόεδρος τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου 'Αθηνών, Νικόλαος Φατσέας, Διευθυντής τού 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων, Γεώργιος
Στρατηγός, πρόεδρος
τής Επιστημονικής Εταιρίας

Γεν. Κρατικού Νοσοκομείου
Πειραιώς καί τό Προεδρείον
τής 'Αδελφότητος. Στή συνέχεια, μεγάλες παρέες άρχισαν
τις παραγγελίες καί χόρευαν
όπως γίνεται στο Νησί μας.
'Αλλά καί στήν εύρωπαΐκή
μουσική ή όρχήστρα τού Φυσιολατρικού Τμήματος τής Ά δελφότητος ύπό τήν καλλιτεχνικήν διεύθυνσιν τού κ. Δημ.
Καπράνου άπέδωσε άφάνταστα
περισσότερα άπό ό,τι προσδοκούσαμε. Παλιές νοσταλγικές
μελωδίες, παλιά ταγκό, φόξ τρότ, παλιά
τραγούδια
τού
κρασιού καί
τής αποκριάς,
σύγχρονοι ξέφρενοι ρυθμοί...
"Ολ' αύτά απετέλεσαν γιά όλους μας ένα ώραιότατο μουσικό κοκτέιλ. Ή όρχήστρα μας
πλήρης: 'Αρμόνιο,
κορνέτα,
κιθάρα, μπάσο κιθάρα, τζάζ,
μέ συντονιστή μάνατζερ καί μέ
δύο τραγουδιστός.
Δύο άλλοι όμως τραγουδιστές ένθουσίασαν, συγκίνησαν
καί δημιούργησαν συναισθήματα άνυπέρβλητης χαράς καί ένθουσιασμού. Τά δύο άηδόνια
τών Κυθήρων, ό Βρεττός Κυπριώτης καί ό Γιώργος Μαυρογιώργης. Ό ένας καλύτερος
άπό τον άλλον. Γλυκόλαλες,
δουλεμένες φωνές, πού οί μουσικοί τους φθόγγοι μοιάζουν
σάν άηδονολαλήματα στις ρεματιές τού Καραβά καί τών
Μητάτων. Πραγματικά εμάς
τούς ήλικιωμένους μάς έφεραν
πολλά χρόνια πίσω μέ τά τραγούδια τους,
μάς ξανάνοιωσαν. Μάς ξανάφεραν στά χρόνια τής «Ριρίκας» καί τής «Ρεζεντάς».
'Υπέροχες ήσαν σε μιά άψο-

ΕΔΩΡΙΓΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Ό γνωστός γεωργοκτηματίας κ. 'Αντώνιος Γ. Καλλίγερος, άπό τό χωρίον Στραπόδι,
μάς απέστειλε, ύπέρ τού Γηροκομείου Κυθήρων, τήν υπ'
άριθμόν 267137 όμολογίαν τού
Εθνικού Δανείου Οικονομικής
'Αναπτύξεως 1970, όνομαστικής άξιας 500 δραχμών.
Τήν
προσφοράν του ό κ.
Καλλίγερος συνώδευσε μέ έπιστολήν θερμού περιεχομένου
διά τό ίδρυόμενον ευαγές "Ιδρυμα καί μέ τήν εύχήν όπως
ή μετοχή του εύνοηθή άπό τήν
τύχην κατά τάς προσεχείς κληρώσεις, ώστε τό πεντακοσιόδραχμον τού υστερήματος τού
δωρητοΰ, που είναι συμβολική
προσφορά, γίνη
ούσιαστική
διά τού κέρδους έκ τής κληρώσεως.
Σ. Σ. διά τον κ. Καλλίγερον:
Λόγφ πληθώρας ύλης, σπουδαιοτάτη συνεργασία σας περί
ποτίσματος, θά δημοσιευθή είς
τό φύλον τής 1ης Μαΐου.

γη χορευτική έμφάνισι οί δύο
άδελφές Καίτη καί Ρένα 'Αλεπού - Σκλάβου σέ ένα ώραιότατο χασάπικο. Μέ ώραίο
ρυθμό καί μουσικότητα έπαιξε
σόλο άκκορντεόν συρτά καί
Καλαματιανούς ό Ά λ . Τζωρτζόπουλος (15 έτών). Στο παίξιμο του πλημμύρισε ή πίστα
χορευτάς. 'Αλλά καί ή αδελφούλα του Μαρία Τζωρτζοπούλου (12 έτών) μάς ξετρέλλανε
μέ τό τραγούδι της, καθώς καί
οί μικρές άδελφές Μαίρη καί
Μιράντα Τριανταφύλλου - Κοντολέοντος μάς κατέπληξαν μέ
τά ώραιότατα σύγχρονα τραγούδια τους. Τούς εύχόμεθα
γρήγορα νά μάθουν άπό τήν
θεία τους
Γεωργία καί τις
Τσιριγώτικες μαντινάδες.
"Ενα άλλο ώραιότατα συνδυασμένο στο τραγούδι ντουέτο ύπήρξαν ή Σάσα καί ό Καπράνος. Μέ πολλή μουσική διακριτικότητα έπαιξε καί ή κορνέτα μας. Ωραιότατος καί μοναδικός ύπήρξε ό έκφωνητής
κ. Ί ω . Σάμιος. Τά λόγια του
λίγα, καθαρά και ένθουσιαστικά, χωρίς νά κουράζουν, έδιναν τήν γενική κατεύθυνα ι
στήν έξέλιξι τού καλλιτεχνικού προγράμματος.
' Η όλη βασική προετοιμασία καί ό προγραμματισμός
τής υπέροχης αύτής γιορτής
όφείλεται
στους
Κυθηρίους
νέους. Είνοα ένα έργο τών νέων καί νεανίδων τού Φυσιολατρικού Τμήματος. Οί 'Ιωάννης Σάμιος, Εύστράτιος Κορώνης καί 'Αντώνιος Χανιώτης απέδειξαν ότι εργάζονται
μέ πλήρη συναίσθησι τής εύθύνης. Νά ποίοι απαρτίζουν
τό Φυσιολατρικό Τμήμα:
Βρεττός Κυπριώτης, Γιώργος Μαυρογιώργης, Κωνστ.
Λουράντος, 'Ιωάννης Σάμιος,
'Αντώνιος Χανιώτης, 'Ιωάννης Φαρδούλης, Εύστράτιος
Κορώνης, Χαράλαμπος Βενάρδος, Γιώργος Κασιμάτης, Μαίρη Πετροχείλου, 'Ιωάννα Λουράντου, Βασιλική Κασιμάτη,
Ρένα Σκλάβου καί άλλοι.
Σέ όλους, πού πραγματικά
μέ μίαν άπόλυτη
συνεργασία
μεταξύ τους καί μέ τό Διοικ.
Συμβούλιο τής Άδελφότητος,
έργάσθηκαν καί άπέδωσαν ό,τι
μπορούσαν καλύτερο, άξίζ«ι
κάθε έπαινος. Ό καθένας μό4
νος του στον τομέα του, ¿¡Μ
λά καί όλοι μαζί, καί μέ το|&ς;
έρασιτέχνας καλλιτέχνας μας,
προσέφεραν μίαν
ώραιοτάτ^ν4
έορταστικήν έκδήλωσιν. Μίαν
αλησμόνητη γλεντζέδικη, άάοκριάτικη βραδυά «δεμένη» καί
ώργανωμένη, γεμάτη χαρά, Ηέ-·
φι καί ένθουσιασμό. Πρόσφεραν ένα έρασιτεχνικό μουσι?ίοχορευτικό πρόγραμμα, πού θά
τό ζήλευαν (οργανωμένα έπάγγελματικά συγκροτήματα. *Ας
εύχηθούμε καί τού χρόνου.
Τ. Κ.

γαλοκονόμον, έκ Μυλοποτάμου,
Νικόλαον Γ. Κομηνόν άπό τό
χωρίον Κομηνιάνικα καί Ί ω άννην Γ. Βέζον άπό τό Καψάλι, τών όποιων ή φιλοξενία μάς συνεκίνησε.
Ό 'Ηρακλής Μεγαλοκονόμος είναι προπολεμικός μετανάστης μέ πολλήν δράσιν είς
Αύστραλίαν καί πολλάς προσφοράς προς
τό χωρίον του.
Μετηνάστευσε
τό έτος 1939
καί είργάσθη
είς KYOGLE,
πλησίον τού άδελφού του αειμνήστου Παναγιώτου Μεγαλοκονόμου, πού ήτο μία έξέχουσα φυσιογνωμία τής όμογενείας. Έκείθεν
μετέφερε
τήν
δράσιν του ό 'Ηρακλής είς τό
χωρίον WARWICK, ίδρυσε ίδικάς του επιχειρήσεις καί τό
κατάστημά του, μικτών έργασιών, ήτο τό καλύτερο καί
πλουσιώτερο τής περιοχής.
Προ άρκετών έτών άπεσύρθη άπό τάς έπιχειρήσεις οικονομικώς άνεξάρτητος καί μεΌ 'Οργανισμός 'Ελληνικών
τώκησε είς Μπρίσμπαν, όπου
τον ευρομεν είς τήν θαυμασί- Ταχυδρομείων, συνεχίζων τήν
αν ίδιόκτητον βίλλαν του. Ή ι άναδημιουργικήν του πνοήν,
σύζυγος του είναι έξαίρετος | έθεσεν, άπό τής 30ής Μαρτίου
'Ελληνίδα Κυθηραϊκής
κατα- τ. έ. είς κυκλοφορίαν δύο σειγωγής καί συναγωνίζεται τον ράς άναμνηστικών γραμματοΉρακλήν
είς εύγένειαν καί σήμων, άψογου καλλιτεχνικής
καλωσύνην. 'Ανατρέφουν τά έμφανίσεως.
παιδιά των μέ τάς άρχάς καί
Είς τά γραμματόσημα τής
τά ήθη τής πατρίδος, συμβάλ- Α ' σειράς εικονίζονται άρλουν είς κοινωνικούς καί πα- χαιολογικά εύρήματα τής νήτριωτικούς σκοπούς καί είναι σου Θήρας.
έπίλεκτα μέλη τής Κυθηραϊκής
Είς τά γραμματόσημα τής
παροικίας. 'Επίσης διατηρούν Β' σειράς εικονίζεται τό Έ άμείωτον τό ένδιαφέρον των θνικόν Μετσόβιον ΠολυτεχνείΆνωτέρω εικονίζονται τά
διά τήν πατρίδα, τήν οποίαν ον, ή δέ έκδοσις έγένετο έπί έπτά γραμματόσημα
τής Α'
καί θά επισκεφθούν είς πρώ- τή έκατονταετηρίδι τού 'Ιδρύ- σειράς μέ τιμάς άντιστοίχωζ
την των εύκαιρίαν. Εύχόμεθα ματος. Ή πώλησις τών γραμ- 0,10, 0,20, 0,30, 1,5, 2,5, 5
ή επίσκεψις αύτή νά μή βρα- ματοσήμων τών ώς άνω άνα- καί 6,50 συνολικής άξιας 16,10
δύνη πολύ...
φερομένων δύο νέων σειρών, καθώς
καί
τό
άναμνηστιΌ φίλος
Νίκος Κομηνός θά συνεχισθή μέχρι τής 30ής κόν τής έκατονταετηρίδος τον
εύρίσκεται είς τήν Αύστραλίαν Μαρτίου 1974, έκτος έάν ταύ- Ε.Μ.Π., τό όποιον τιμάται
δρχ. 2,50.
προ είκοσι, περίπου, έτών. τα έξαντληθούν ένωρίτερον.
Κατ' άρχάς έγκατεστάθη είς
τήν πόλιν Τσάλεβιλ τής ΚενΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ
τρικής Κουηνσλάνδης καί ήσχολήθη μέ τήν ύποδηματοποιΐΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ
αν καί τό έμπόριον ύποδημάτων. Τά τελευταία χρόνια μεΣυνήλθε σήμερον είς Πει- Διαχειρίσεως τής Πενταμελούς
τέφερε τήν δράσιν του είς
Μπρίσμπαν, ίδρυσε ώραιότατο ραιά, ή προαγγελθεί σα έτησία Επιτροπής έτους 1973.
6) Άνοικοδόμησις καί έγ*
κατάστημα ύποδημάτων είς τήν τακτική γενική συνέλευσις τών
άνωτέρω περιοχήν καί αί έρ- μελών τής Κυθηραΐκής Άδελ- κρισις σχεδίων άρχιτεκτονικήδ
γασίαι του προοδεύουν σημαν- φότητος Πειραιώς — Αθηνών καί στατικής μελέτης καί προτικά, λόγω τής ικανότητος, μέ τά έξής θέματα ήμερησίας ϋπολογισμού καί δαπάνης τού
έκτελεσθησομένου έργου άνοί"
τής προθυμίας καί τού άκε- διατάξεως:
1) "Εκθεσις
πεπραγμένων κοδομήσεως τού κτιρίου τής
ραίου χαρακτήρος του. Ή σύζυγος του είναι έπίσης έκλε- καί άνάλυσις άπολογισμού οι- Άδελφότητος (Ναυαρίνου 7.
κτή Κυθηρία έκ Ποταμού, τό κονομικής καί χρηματικής δια- Πειραιεύς) καί άνάληψις άπό
γένος Σοφίου καί διακρίνεται χειρίσεως τού Διοικ. Συμβου- τό Ταχ. Ταμιευτήριον Πειραιδιά τό άνώτερον ήθος καί τά λίου τής Άδελφότητος τού έ- ώς έκ τού σχετικού λογαριασμού
τής
Άδελφότητος
εύγενικά της αισθήματα. Τά τους 1972.
2) "Εγκρισις πεπραγμένων (23245) τών άναγκαιούντων
άδέλφια τής κυρίας Κομηνού
χρηματικής χρημάτων μέχρι καί όλοκλήΓιάννης καί Μάντη Σοφίου, καί άπολογισμού
πού διακρίνονται διά τήν εύ- διαχειρίσεως τού Διοικ. Συμ- ρων τών καταθέσεων καί χρέωσις τής Άδελφότητος μέ ύγένειαν καί τά φιλόξενα αί- βουλίου έτους 1972.
3) Ψήφισις Προϋπολογισμού πόλοιπον δι' έξόφλησιν οικοσθήματά των, διατηρούν λαμπράς έπιχειρήσεις μικτών έρ- διαχειρίσεως τού Διοικ. Συμ- δομικού έργου.
7) Εκλογή συμφώνως τοίζ
γασιών
είς
Τσάσγουντ τού βουλίου έτους 1973.
4) "Εκθεσις
καί έγκρισις άρθροις 36 τού Καταστατικού
Σύδνεϋ. Θά ένθυμούμεθα πάντοτε τήν καλωσύνην καί τάς πεπραγμένων καί άπολογισμού τής Άδελφότητος καί 11 τοΰ
διαχειρίσεως τής Κανονισμού τού Κληροδοτήμαπεριποιήσεις τού φίλου κ. Νί- χρηματικής
Επιτροκου Κομηνού, είς τον όποιον Πενταμελούς Επιτροπής Διοι- τος, Εξελεγκτικής
εύχόμεθα κάθε οίκογενειακήν κήσεως καί Διαχειρίσεως τού πής διά τό έτος 1973.
Κληροδοτήματος «Βρεττού καί
Σχετικώς μέ τάς έργασίας
εύτυχίαν.
Τασίας
Μανωλέσου»
έτους καί τάς άποφάσεις τής ώς άΌ νεαρός μας φίλος 'Ιωάν- 1972.
νω συνελεύσεως θά γράψωμεν
νης Γεωργίου
Βέζος είναι...
5) Ψήφισις Προϋπολογισμού είς τό προσεχές.
νεοσύλλεκτος μετανάστης καί
τά αίσθήματά του αποπνέουν
άκόμη όλη τήν Καψαλιώτικη
εύγένεια. Γεμάτος προθυμία
καί καλωσύνη, σάν τον πατέρα του, σκλαβώνει κάθε έπισκέπτη του. 'Ακόμη δέν πέ"Ηρχισεν ή άφιξις συμπα- ούς του φίλους
ομογενείς η
ρασε δεκαετία στήν Αύστραέξωτερικού, Αύστραλούς, ώς καί χάριν αλία καί είναι ιδιοκτήτης ώ- τριωτών έκ τού
ραιοτάτου καταστήματος μι- προς παραθερισμόν είς τήν πα- ναψυχής. Μετά άπό τάς άδελ;
κτών έργασιών καί κυρίως θα- τρίδα, καθώς καί όλίγων πού φάς καί τά άνήψια του πού
λασσινών, είς τά όποια έξ οι- έρχονται διά νά παραμείνουν είναι είς τό Σύδνεϋ καί τήν
κογενειακής παραδόσεως έχει μονίμως, διακόπτοντες όριστι- Καμπέρρα, θά μεταβή είς Καίδιαιτέραν έπίδοσιν. Γι' αύτό κώς τήν άποδημίαν των. Κα- τούμπα νά άνταμώση τον άγακ. Παναγιώτην
καί ό κύκλος τών έργασιών εί- τωτέρω δημοσιεύομεν τά ονό- πημένο ν του
ναι μεγάλος καί ή έπιχείρησις ματα ^ όσων έπληροφορήθημεν Τζωρτζόπουλον, νά τού μεταδιαρκώς προοδεύει καί έπεκτεί- τήν άφιξιν, εύχόμενοι είς ό- φέρη τον χαιρετισμό τού Καραβά καί νά ξεσκονίσουν τάς
νεται. Ή χαριτωμένη καί εύ- λους εύχάριστον διαμονήν.
Κοσμάς Άνθούσης μετά τής παλαιάς άναμνήσεις των.
γενεστάτη κυρία του κατάγεται
άπό τά Βιαράδικα καί είναι κυρίας του Καλλιόπης, έκ ΒιαΜέ τήν εύκαιρίαν τής μεταπροσφιλής έγγονή τού άγαπη- ραδίκων. Ό κ. Άνθούσης ή- βάσεώς του είς Αύστραλίαν,
τού μας φίλου καί άνταποκρι- το έγκατεστημένος είς Ρέντ- είς τήν όποίαν ό κ. Θεόδωρος
τσύ είς Ντάμπο, κ. Δημητρίου κληφ τής Κουηνσλάνδης.
Κρίθαρης ανέπτυξε παλαιότεΚ. Τσαούση.
Ένθυμούμεθα
— Δαμιανός Καρύδης μετά ρον μεγάλη ν κοινωνικήν καί
πάντοτε τάς περιποιήσεις τού τής κυρίας του
Στέλλας, έκ έπαγγελματικήν δράσιν, θά έζεύγους καί τού εύχόμεθα κά- τού χωρίου Μυλοπόταμον. Ό ξετάση καί τό θέμα τής καταθε εύτυχίαν.
κ. Καρύδης ήτο έγκατεστημέ- βολής τών συντάξεων τών ονος είς τήν πόλιν Σύδνεϋ.
μογενών μας πού έχουν έπανα— Πέτρος Π. Σιμιτέκολος πατρισθή, πράγμα πού έχει μεάπό τό χωρίον Κατούνι. Ό κ. γάλην σημασίαν καί διά τό ΝηΠΡΟΤΥΠΟΝ
Σιμιτέκολος ήτο έγκατεστημέ- σί μας. Είς τον φίλτατόν μας
νος είς τήν πόλιν "Ωλμπουρυ. κ. Θεόδωρον Κρίθαρην εύχό0ΙΚ0ΤΡ0ΦΕΙ0Ν
— Βασίλειος Κωνστ. Μαζα- μεθα καλό ταξίδι, εύχάριστΠ
ράκης μετά
τής οικογενείας διαμονήν είς τά παλιά του ληΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
του. Ό κ. Μαζαράκης κατά- μέρια καί καλήν έπάνοδον.
— "Επειτα άπό τριετή διαΕις Καλλιθέαν 'Αθηνών καί γεται άπό τό Καψάλι, ήτο έγτήν πόλιν μονήν είς τήν πατρίδα, άνεχώ~
έπί τής όδού Μεταξά άριθ. 60, κατεστημένος είς
λειτουργεί άπό τίνος χρόνου Κατούμπα, καί σκέπτεται νά ρησεν είς Αύστραλίαν, ό άγασυμπατριώτης μας ν.·
πρότυπον οίκοτροφείον ύπερη- παραμείνη μονίμως είς τήν πα- πητός
Κοσμά Κασιμάτης*
λίκων, τό όποιον έπισύρει τά τρίδα. "Ηδη διαμένει είς Πει- 'Ιάκωβος
ραιά.
έκ Λειβαδίου, μετά τής χαριευμενέστατα σχόλια, διά τήν
—
Εύάγγελος
I.
Διακόπουτωμένης συζύγου του Κικής»
άρίστην όργάνωσιν καί ύποδειγματικήν λειτουργίαν του. λος μετά τής συζύγου του Μα- πού κατάγεται άπό τάς ΑθήΕίναι έγκατεστημένον είς πο- ρίας. Ό κ. Διακόπουλος κα- νας. Ό κ. Κασιμάτης πού έλυόροφον
νεόκτιστον οίκοδο- τάγεται άπό τον Καραβά, ή- γεννήθη είς τήν Αύστραλίαν,
μήν ειδικώς μελετηθείσαν διά το δέ έγκατεστημένος είς τήν ήλθε προ τριετίας καί έγοητεύθη άπό τήν 'Ελλάδα, που τήν
τρν *σκοπόν αύτόν, ή διεύθυν- πόλιν Σύδνεΰ.
έγνώριζε μόνον έξ άκοής καί
σις καί τό προσωπικόν έπιδειΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
άπό φωτογραφίες. Έ ξ άλου ή
κνύουν ζήλον καί Ικανότητα,
είναι κατακάθαρο καί παρέχει
Αφού
παρέμεινεν είς τήν κ. Κασιμάτη μεταβαίνει είς
«ίς τούς γέροντας πού προσ- πατρίδα έπί τριάντα καί πλέον Αύστραλίαν διά πρώτην φθ"
φεύγουν είς αύτό, οίκογενεια- έτη, άνεχώρησε είς Αύστρα- ράν, γνωρίζουσα όμως τήν άγ'
κήν θαλπωρήν. Τό ίδρυμα τού- λίαν ό παλαίμαχος
πρόεδρος γλικήν γλώσσαν, ασφαλώς θα
το δέχεται ήλικιωμένους κάθε τής Έλληνορθοδόξου Κοινότη- τήν άγαπήση όσον ό άγαπημέ"
οίκονομικής τάξεως, καθώς καί τος Σύδνεϋ καί ιδρυτής τής νος της σύζυγος αγάπησε τήν
όμογενεΐς έκ τού έξωτερικού, Κυθηραΐκής Άδελφότητος Αύ- 'Ελλάδα. Ό γάμος τους έγιΛού θέλουν νά ζήσουν πολύ ή στραλίας,
γνωστότατος
καί νε στήν Αθήνα καί άπό εθνιόλίγον διάστημα είς τήν πα- δημοφιλέστατος συμπατριώτης κής άπόψεως δέν είχαμε καμΉ Ελλάδα
τρίδα. 'Ανήκει είς τήν έκλε- κ. Θεόδωρος Ευαγγέλου ίερέ- μίαν άπώλειαν.
έκέρδισε τον Ίάκωβον καί ^
κιήν Κυθηρίαν Νάσιαν Σεχο- ως Κρίθαρης, έκ Καραβά.
1
ηούλου, τό γένος 'Αριστείδη
Ό κ. Κρίθαρης μεταβαίνει Αύστραλία έκέρδισε τήν Κι* !*
Άρώνη, καί άδελφήν τού δια- είς Αύστραλίαν χάριν τών α- Τούς εύχόμεθα καλήν έγκατα'
κεκριμένου πολιτικού μηχανι- δελφών καί ανεψιών του, διά στασιν καί πάντοτε ινήν εύτΐΓ
κού κ. Θεοδώρου Άρώνη, ι
νά συνάντηση πολλούς παλαι- χίαν.

Αφίξιις συμπατριωτών

