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Διαρκής προσπάθεια καΐ φιλοδοξία έμοϋ προσωπικώς καΐ
τών μελών τής Επιτροπής του
Κληροδοτήματος και του Συμβουλίου τής 'Αδελφότητος είναι όπως τό κάθε νέον έτος
«ίναι κατά τό δυνατόν περισοότερον καρποφόρον και γόνιμον άπό τό προηγούμενον. Τό
άπολογιστικόν έργον, τό όποιον ευθύς αμέσως θά σάς ανακοινώσω δέν είναι έργον μόνον του προέδρου ή του γραμματέως. Είναι έργον όλων τών
μελών τής 'Επιτροπής και του
Συμβουλίου και του Φυσιολατρικού Τμήματος και τών επί
μέρους επιτροπών. Εις τό έρΥον αυτό με ¿βοήθησαν άξιοι
συνεργάται οί κ.κ. 'Ιωάννης
Φυρρός, διαχειριστής, Θεόδωρος Μουλός, γραμματεύς, και
Κοσμάς Μανωλεσος, μέλη της
Επιτροπής, ώς έπίσης οι κ.κ.
Παναγιώτης Σουγιάννης, άντι^ρόεδρος, Γεώργιος Ί'ςωρτζόϊϊουλος, γραμματεύς, 'Αντώνιος
Κονόμος, ταμίας,
Γεώργιος
Λεοντσίνης, ειδικός γραμματεύς και Ιωάννης
Γαλαχης,
Εύάγγ. Σουρής, ΐ ω . Φυρρός,
"ϊούλα Μπουλούμπαση και Αναστάσιος Σουγιάννης μέλη τού
Δ. Συμβουλίου. Πλέον αυτών
μία ομάδα νέων καΐ νεανίδων,
ώς έπί τό πλείστον φοιτητών
*<αί σπουδαστών,
μελών τής
Διοικούσης
Επιτροπής
τού
Φυσιολατρικού Τμήματος, έδωσε και δίδει ένθαρρυντικόν
Αξιοζήλευτο και παραδειγματικός τό «παρών» εις τον προΥραμματισμόν, όργάνωσιν και
«κτέλεσιν τών διαφόρων έκδηλώσεων. Εις τό έργον αύτό
μάς ¿βοήθησαν οί κ.κ. Βρεττος
Κυπριώτης, Κωνστ. Λουράν
τος, Ί ω . Φαρδούλης, Γεωργ.
Μαυρογιώργης, Χαρ. Βενάρδος, Ί ω Σάμιος,
'Αντώνιος
Χανιώτης, Στράτος Κορώνης,
Γεώργ. Κασιμάτης, Παν. Κρητικός και αί δίδες Μαίρη Πετροχείλου, Βασιλική Κασιμάτη
*αί 'Ιωάννα Λουράντου.
Είς τά πλαίσια τού Φυσιολατρικού Τμήματος έργάστη*αν ακόμη αλλαι τρεις ομάδες
τών μουσικοχορευτικών συγκροτημάτων. Δηλαδή τό συγκρότημα Κυθηραϊκής Μουσικής
μέ τούς Παναγ. Μαυρομμάτην
(βιολί) και Σταύρον Μαυροδημητράκην (λαούτο). Τό συγκρότημα τής Εύρωπαΐκής μουσικής μέ ύπευθύνους τούς κ.κ.
«ρεττόν Κυπριώτην, Γιώργον
Μαυρογιώργην και Δημ. Κα*ράνον. ΚαΙ τό χορευτικόν
°υγκρότημα
(σπαλετοφόρες),
τό όποιον μάς ¿χάρισε ένα ώΟαΐον θέαμα μέ Κυθηραΐκούς
Χορούς τόσο στον άποκριάτιχορό μας εις τον «ΠειραΐΗον Σύνδεσμον» όσον και είς
***νελλήνιον κλίμακα άπό τους
Σταθμούς Τηλεοράσεως και άπ
ό χό θέατρον 'Ελληνικών χορών τής Δώρας Στράτου. Πήμέρος αί κυρίαι και δίδες
Νίτσα Πουσαίου, Τούλα Μπουλούμπαση, αί Αδελφαί Μάρθα
*αί
Μαρία
Γεωργοπούλου,
Καίτη και Ρένα 'Αλεπού —
Σκλάβου, Μαίρη και Μιράντα
Τριαντάφυλλου, Νότα Πρινέα,
Ειρήνη Πρινέα, Μαρία Σουρή,
Ντίνα Παυλάκη, Καλομοίρα
Καν έλη, Γεωργία Κοντολέοντος, Καλλιρρόη Κλαπάκη και
δ τραγουδιστής Παναγ. Μουλάς. "Ολαι αί άνω έπιτροπαί
*αΙ τά συγκροτήματα, έν στενή και άγαστή συνεργασία έ^ραγματοποίησαν τό Απολογι°τικόν μας έργον.

Διαγωνισμός
ζωγραφικής

Οί Κοντολέοντες
ΥΠΟ ΤΟΥ κ. MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

Τό
έπίθετον
Κοντολέοον,
^«τά τον Τσιτσέλην καί έν τή
Έλλην. Εγκυκλοπαίδεια
ε
Φερεν ένδοξος στρατηγός, είς
τον όποιον είχεν άνατεθή τό
"έμα Μακεδονίας, Κεφαλληνίκαί Λομβαρδίας, πού έπο^λησεν βίς την νότιον Ί τ α -

αν έξαήμερον έκδρομήν είς
"Ηπειρον — Κέρκυραν, τρεις
ημερησίας έκδρομάς είς Τρίκαλα Κορινθίας, Πόρτο Γερμενό και είς Μυκήνας — Ναύπλιον — Έπίδαυρον, τρεις απογευματινούς περιπάτους είς
Πάρνηθα, Μονή Μυρτιδιωτίσσης είς Σταμάταν
'Αττικής
καί είς Χασιά. Κατά τάς έκδρομάς αύτάς διανύσαμεν περί τά 2.500 χιλιόμετρα καί έλαβον μέρος περί τά 450 πρόσωπα.
Είς τον Πειραΐκόν Σύνδε-

Τό εφετείο άθώωσε
uai τούς τέσσερις
συμπατριώτες μας

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΟΥ

Γιά τήν οικογένεια Κοντολέων δέν βρήκα στοιχείο, πού
ν
ά ένοποιή καί διαφωτίζη γιά
ή ν προέλευσή της και χρονολογική σειρά τών μελών της.
Πιθανόν τό έπίθετον νά προ^ θ ε έκ παραφθοράς τού Καντ
«νολέων, πού έφερε Κρητική
οικογένεια καταγομένη έκ τού
οίκου Σκορδιλών καί τής ό'ΐοίας μέλος τι έπί 'Ενετοκρατίας συμμετέσχε είς τήν έπανάστασιν τού Αλεξίου ΚαλέρΥη^ (1290) διά τήν άνεξαρτο^οίησιν τής Κρήτης, έτερο δέ,
® Γεώργιος Καντανολέος φέΡεται καί πρωταγωνιστήσας έν
τ
ή μεγαλονήσω τό 1570.

προεδρεϊον καί οί κ.κ. Ιωάννης Γαλάτης, Γεώργιος Λεοντσίνης καί ή δις Τούλα Μπουλούμπαση. Τέλος, είς τον τομέα τών κοινωνικών ύποχρεώσεων κατατάσσεται καί ή τακτική αποστολή έκ μέρους τής
'Αδελφότητος εύχετηρίων καρτών, προς τά μέλη της έπ' ευκαιρία τών όνομαστικών έορτών των.
Κατά τό διαρρεύσαν έτος
1972 ή 'Αδελφότης συνέδραμε
οικονομικώς περί τούς έκατόν
απόρους Κυθηρίους, μεταξύ

Μέ μεγάλην μας χαράν σάς
άναγγέλλομεν ότι μέ δραστήριους καί συντονισμένος ένεργείας τής
Άδελφότητος, έν
συνεργασία καί μέ τον Κυθηραΐκόν Σύνδεσμον έπανιδρύθη
τό Είρηνοδικείον Κυθήρων καί
λίαν προσεχώς θά έπαναλειτουργήση. Κοιναί ένέργειαι έγιναν άπό κοινού μέ τον ΚυΔιά τον λόγον αύτόν θεωρώ
θηραΐκόν Σύνδεσμον είς διαπρώτιστον καθήκον μου νά εκφόρους Κρατικάς Αρχάς καί
φράσω τάς θερμάς μου εύχαιδίως είς τήν Ύπηρεσίαν τής
ριστίας καί άπό τής θέσεως
Πολιτικής Αεροπορίας, διά
αύτής προς όλους τούς Ανωτήν λειτουργίαν τού αεροδροτέρω και δλους τούς καθ' οίμίου Κυθήρων. Τό έργον τής
κατασκευής τού διαδρόμου τού
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΕΣΕΙΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ αεροδρομίου Κυθήρων, ή Α δελφότης συνέδραμε διά τού
σημαντικού ποσού τών 50.000
δρχ. 'Ωσαύτως ή Αδελφότης
ένίσχυσε καί ήθικώς καί ύλικώς τά έργα κατασκευής προβλήτος είς Πλατείαν "Αμμον
Κυθήρων, τό έργον άξιοποιήσεως τού Σπηλαίου Ά γ . Σοφίας Μυλοποτάμου, έπανειλημμένως δέ έπεσκέφθη τον κ. Νομάρχην Πειραιώς καί τον κ.
Ύπουργόν Ναυτιλίας διά διάφορα θέματα καί ζητήματα τής
Νήσου μας, ιδίως δμως διά τό
συγκοινωνιακόν ζήτημα, τό θέμα τού αεροδρομίου καί τό θέμα κατασκευής λιμένος είς Κύθηρα. Ή Αδελφότης ένίσχυσε δι' άναλόγου ποσού τήν έτησίαν έκπαιδευτικήν έκδρομήν τών μαθητών τής Σ Τ ' τάξεως Γυμνασίου Κυθήρων, απεφάσισε δέ άπό κοινού μέ τον
Κυθηραΐκόν Σύνδεσμον νά συνδράμουν τό έργον κατασκευής
προτομής τού άειμνήστου ΣπύΦωτογραφικόν στιγμιότυπον άπό τήν τελετήν θεμελιώσεως τού «Μαναιλεσείου Μεγάρου>:
ρου Στάθη, δστις τόσα προσέφερεν είς τά Κύθηρα καί τό
ονδήποτε τρόπον συνδραμόντας σμον έδόθη καλώς οργανωμέ- τών όποιων καί φοιτητάς — Γυμνάσιον Κυθήρων.
άποκριάτικος σπουδαστάς. Αίσθανόμεθα ίδιτό έργον μας. Έπίσης ευχαρι- νος ό ετήσιος
στώ θερμώς καί ύμάς δλους χορός τής Άδελφότητος μέ αιτέραν χαράν διότι σήμερον
Ή Αδελφότης έξέδωκε καί
διά τήν έν γένει συμπαράστα- συμμετοχήν 450 περίπου ατό- ή Αδελφότης συνδράμει πέντε ¿κυκλοφόρησε μέ καλλιτεχνικήν
φοιτητάς
μέ
ένα
μικρόν
μέν,
σίν σας καί τήν προσέλευσίν μων. Έπίσης έγινε ό έορταέμφάνισιν τό βιβλίον «ΤΑ
σας είς τάς διαφόρους έκδη- σμός τής Μυρτιδκοτίσσης καί άλλά σταθερόν μηνιαίον ποσόν. ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΟ 1821» μέ
λώσεις τής Άδελφότητος. Με ή 74η έπέτειος τής Άδελφό- Διανέμει δέ τακτικά βοηθήμα- συγγραφέα τον έκλεκτόν Κυτήν συνδρομήν δλων σας καί τητος, τήν 24 Σεπτεμβρίου. τα εις διαφόρους άπορους κα- θήριον καί μ^λος τού Συμβουτό έτος 1972 θά παραμείνη είς Είς τήν Λέσχην μας (οργανώ- τά τάς έορτάς τού Πάσχα καί
(Συνέχεια φς τήν 3η σελ.)
τήν ίστορίαν τής Άδελφότη- θηκαν πέντε μουσικοχορευτικά τών Χριστουγέννων.
τος, ώς έτος γόνιμον καί με- βραδυνά, είς τά όποια προσστόν άπό έργα προόδου, τά ό- ήλθον περί τά 800 άτομα, ώς
ΜΗΝΥΣΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ποια προβάλλουν τήν Αδελ- έπί τό πλείστον Κυθήριοι νέοι
φότητα καί τήν ανυψώνουν είς καί νεάνιδες. Επίσης είς τήν
περίοπτον καί ζηλευτήν θέσιν Λέσχην έπραγματοποιήθη έορμεταξύ τών λοιπών σωματείων τή Χριστουγεννιάτικου Δέντού Πειραιώς καί ολοκλήρου δρου.
τής χώρας, είς δλους τούς τοΠλέον αύτών, ή Αδελφότης
μείς.
συμμετέσχεν είς εκδηλώσεις
Ή Αδελφότης κατά τό λή- τής Έλλην. Σπηλαιολογικής
ξαν έτος ¿πραγματοποίησε μί- Εταιρίας,
τού Κυθηραΐκού
Συνδέσμου καί είς δλας τάς
έκδηλώσεις καί έορτάς, τάς όποιας έπρογραμμάτισεν ή ΝοΜ Ε Τ Α Ξ Υ Μ Α Θ Η Τ Ω Ν μαρχία καί ό Δήμος Πειραιώς
(25 Μαρτίου, 28 'Οκτωβρίου,
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΗΣΙ
έορταί Ά γ . Νικολάου, Ά γ .
Τό δικαστήριον, μετά διεξοΤήν 9ην Απριλίου, είς τό
Σπυρίδωνος κλπ.), ώς καί είς
καί άφού
τήν 108ην έπέτειον τής 'Ενώ- Πενταμελές Έφετεΐον Αθη- δική ν διαδικασίαν
σεως τής 'Επτανήσου μέ τήν νών έξεδικάσθη ή μήνυσις τής ήκουσε τούς μάρτυρας κατηγο'Ελλάδα καί λοιπάς έορτάς Δασικής Υπηρεσίας Κυθήρων, ρίας καί ύπερασπίσεως, τήν άτών 'Επτανησιακών Σωματεί- κατά τών γνωστών συμπατρι- πολογίαν τών κατηγορουμένων
ων ( Ά γ .
Σπυρίδωνος, Ά γ . ωτών μας Βύρωνος Δαπόντε, ώς καί τήν άγόρευσιν τού κ.
Γερασίμου κλπ.). Ή Αδελφό- Παναγιώτου Τριφύλλη, Χαρα- Εισαγγελέως, απεσύρθη είς σύτης ώργάνωσεν έν συνεργασία λάμπους Πετροχείλου καί Γε- σκεψιν καί έξέδωκε τήν άπόφασίν του.
Διεξάγεται κατ' αύτάς καλ- μέ τον Κυθηραΐκόν Σύνδεσμον ωργίου Πέτρο χειλού.
Κατά τό κατηγορητήριον οί
λιτεχνικός διαγωνισμός μετα- τον Ίούνιον 1972 μεγάλην δεΔιά τής άποφάσεώς του τό
ξύ τών μαθητών δλων τών Γυ- ξίωσιν είς τό Τουρκολίμανον, δύο πρώτοι ήγόρασαν άπό τούς
τον "Ελληνα αδελφούς Χαράλαμπον καί Γε- Πενταμελές Έφετεΐον άπέρριμνασίων τής χώρας, μέ θέμα δπου έδεξιώθη
τής έκλογής έκάστου μαθητού, Πρόξενον είς Κουηνσλάνδην ώργιον Πετρόχειλον, ένα βρα- ψε τήν κατηγορίαν καί έκήρυέμπνευσμένον άπό τήν Ά γ ί α ν Αύστραλίας έπίλεκτον Κυθήρι- χώδες περιμανδρωμένον κτήμα ξεν άθώους δλους τους καΓραφήν. Κέντρα τού διαγωνι- ον 'Αλέξ. Φριλίγκον καί λοι- (σόχωρο), κείμενον είς τήν τηγορουμένους.
σμού είναι αί κατά τόπους ίε- πά έξέχοντα μέλη τής Κυθη- χέρσον καί βραχώδη περιοχήν
Τήν δίκην παρηκολούθησαν
ραί Μητροπόλεις. Τό Γυμνά- ραΐκής παροικίας Αύστραλίας. τού χωρίου Αύλέμονας, έσκόσιόν μας μετέχει είς τον διά- Ή Αδελφότης έτέλεσεν έτή- πουν δέ νά τό έπεκτείνουν διά μέ άληθινήν άγων ία ν περί τούς
γων ισμόν μέ έργα ζωγραφικής σιον τρισάγιον έπί τού τάφου τής μετατοπίσεως τού μανδρο- έκατό Κυθήριοι τής παροικίας
μερικών μαθητών του, τά ό- τών μεγάλων Εύεργετών της τοίχου του, ώστε νά περιλά- καί πολλοί άλλοι πού προς τον
ποια έστάλησαν ήδη είς τήν άειμνήστου Β ρε τού καί Τασί- βουν είς τήν ίδιοκτησίαν του σκοπόν αύτόν ήλθον άπό τά
ίεράν
Μητρόπολιν
Γυθείου. ας Μανωλέσου, καί συμμετέ- καί μέρος τής έκτάσεως τού Κύθηρα. "Ολοι έχάρησαν διά
'Εάν ταύτα κριθούν ώς αξιό- σχεν είς τό έτήσιον τρισάγιον Δημοσίου.^ Όπότε, κατά τό τήν άπόφασιν τού δικαστηρίου,
λογα, θά σταλούν είς τήν Κεν- έπί τού τάφου τού μεγάλου εύ- κατηγορητήριον, τό Δημόσιον καί όλοι έξέφραζον τήν ίκανοτρικήν Έπιτροπήν, είς Αθή- εργέτσυ τών Κυθήρων αειμνή- θά έζημιούτο έκατομμύρια δρα- ποίησίν των διά τον τρόπον
νας, προς έκθεσιν καί τελικήν στου Νικολάου Τριφύλλη, είς χμών. Μέ τήν ανωτέρω κατη- τής διαδικασίας καί τήν κακρίσιν. Είς τούς μαθητάς τών τό έτήσιον μνημόσυνον τών γορίαν οί ώς άνω τέσσαρες τάδηλον έπιμονήν καί προσπάόποιων τά έργα θά προκριθούν εύεργετών Σπύρου καί Μαρί- συμπατριώται είχον προφυλα- θειαν τών κ.κ. δικαστών καί
θά απονεμηθούν βραβεία καί κας Στάη, καί είς τήν κηδείαν κισθή είς τάς φυλακάς Τριπό- τού κ. εισαγγελέως, δπως διαέπαινοι. Εύχόμεθα άπό καρδί- τού εκλεκτού μέλους της Θεο- λεως, άποφυλακισθέντες προ- λευκάνουν τό θέμα, διαπιστώας, μεταξύ αύτών, νά είναι δώρου Στάθη. Είς τάς έορτάς σωρινώς κατόπιν καταβολής σουν πέραν κάθε άμφιβολίας
τελετάς αύτάς τήν Αδελ- μεγάλης
χρηματικής
έγγυή- τήν άλήθειαν καί Αποδώσουν
καί οί μαθηταί τού Γυμνασίου καί
φότητα
έξεπροσώπησαν
τό σεως.
δικαιοσύνην.
μας.

"Οπως ¿γράψαμε εις τό προηγούμενον φύλλον, την ΚυριαΗην Ιην 'Απριλίου συνήλθεν εις Πειραιά ή ετησία τακτική γενική συνέλευσις τών μελών της Κυθηραϊκής Άδελφότητος Πειραιώς — 'Αθηνών. Κατ' αύτήν, ό πρόεδρος κ. Τάσης ΚουκούΑης προέβη εις έμπεριστατωμένην άπολογιστικήν έκθεσιν τών
πεπραγμένων της Επιτροπής Διοικήσεως καΐ Διαχειρίσεως
τσϋ Κληροδοτήματος Μανωλέσου, ώς καΐ τών πεπραγμένων
τού Διοικητικού Συμβουλίου τής Άδελφότητος, ειπών τά έξης:

λίαν.
Είς τά Κύθηρα οί ^ Κοντολέοντες ήλθον μετά τον 1 δον
αιώνα άποτελέσαντες μίαν τών
εύγενών των οικογενειών, σήμερον δέ έκ τού ονόματος τής
οικογενείας
υφίσταται
καί
Κοινότης Κοντολιανίκων έν τή
νήσω.
Ό πρώτος έκ τών Κοντολεόντων διά τον όποιον δυνάμεθα νά όμιλήσωμεν είναι ό
λόγιος Χριστόφορος Κοντολέοον, πού ήκμασε τό 1510-50.
Τούτον ακολουθεί ό διορισθείς υπό τών προεστώτων
τού Τσιρίγου τήν 17 'Ιουλίου
1800 ντιρετόρε (φρούραρχος
τού Κάστρου τής Χώρας) Α ν τώνιος Κοντολέίον, που κατά
τό διοριστήριον έγγραφον, πού
έδημοσίευσε ό κ. Θ. Άρχοντούλης ήτο «γεμάτος άπό ζήλον καί έμπειρίαν καί στολισμένος άπό κάθε χρειαζόμενον
προτέρημα». Καί τούτον ακο-

λουθεί ό 'Ιωάννης Κοντολέων,
πού κατά τό «χρονικόν» τού
Λογοθέτη, διωρίσθη πρυτανις
τών Κυθήρων τήν 25 'Ιουλίου
1809, έξελέγη δέ καί Αντιπρόσωπος των
τον Ίανουάριον
τού 1823 είς τήν πρώτην 'Ιόν ιον Βουλήν.
Είς τούς μετά τήν έλληνικήν
έπανάστασιν
έμφανιζομένους
Κοντολέοντες,
συγκαταλέγονται οί δικασταί - Εισαγγελείς
Νικόλαος Κοντολέων καί 'Ιωάννης Α. Κοντολέων. Έ ξ αύτών, ό 'Ιωάννης προ τής είσόδου του είς τό δικαστικό στάδιο,, είχε ύπηρετήσει ώς γραμματεύς τής Καγκελλαρίας τής
Νήσου "Υδρας καί είς σκάφη
τού ναυτικού. Ή οικογένεια
μετά τον θάνατον του έγκατεστάθη είς Ναύπλιον, ό δε Ναυπλιεύς πλέον εγγονός του ύποστράτηγος Γ. Α. Κοντολέων ήτο ό δημοσιεύσας τό περί
«Υψικαμίνου» άρθρον τήν 22
Απριλίου 1950 εις τήν έφημερίδα «"Εθνος». Ά π ό τον
κλάδον αύτόν προέρχεται καί
ό διακεκριμένος τραπεζικός κ.
Βασίλειος Κοντολέων, διευθυντής της Τραπέζης Εμπορικής Πίστεως. "Άλλοι Κοντολέοντες που διεκρίθησαν, ήσαν οί βουλευτά! αδελφοί Ε μ μανουήλ καί Σπυρίδων Α.

Κοντολέων, έκ τών όποιων ό
Σπυρίδων ήτο διαπρεπής χειρουργός καί ίκανώτατος σατιρικός ποιητής. Συνεχισταί τού
κλάδου τούτου τής οικογενείας, ήσαν οί αδελφοί Εμμανουήλ, έπαρχος Κυθήρων^ καί
'Ιερώνυμος, ίατρός έν Σμύρνη.
Ό 'Ιερώνυμος άπέκτησε τρεις
υΙούς, οί όποιοι παρέμειναν
είς Σμύρνην.
Έ ξ αύτών ό 'Ιωάννης Ί ε ρ .
Κοντολέων σπουδάσας τό 1897
είς Γαλλίαν διέπρεψεν ώς νευροπαθολόγος καί μετά τον θάνατον του (1923) κατέλιπε τήν
περιουσίαν του είς τό Πανεπιστήμιον
Αθηνών. ^ Τέκνα
τού άνωτέρω Εμμανουήλ Κοντολέοντος, ήσαν οί Αντώνιος
δικηγόρος καί έπειτα δικαστής, καί Σπυρίδων, Ιατρόςχειρουργός είς Πειραιά, διευθυντής τού Τζαννείου Νοσοκομείου, εγγονοί του δέ οί Αείμνηστοι 'Εμμανουήλ Α. Κοντολέων, καθηγητής τής Χειρουργικής είς τό Πανεπιστήμιον Αθηνών καί Ιωάννης
Α.
Κοντολέων,
δικηγόρος,
βουλευτής Κυθήρων. "Άλλοι
έκ τής οικογενείας φέρονται
οί Κωνσταντίνος Κοντολέων,
έφέτης εις Αθήνας καί Γεώργιος
Κοντολέων
Αρχιτέκτων μηχανικός, πού διετέλε-

σε πρόεδρος τού Συλλόγου
Άρχιτεκτόνοχν Ελλάδος. Κυθήριοι Κοντολέοντες έξ άλλων
κλάδων είναι πολλοί.
Γνωστότεροι μεταξύ αύτών
ήσαν οί Αλέξανδρος Έμμ.
Κοντολέων, Αρχαιολόγος, που
άπεβίωσεν είς
Δελφούς τό
1943 καί Βρεττός Κοντολέων,
πού είχε μεγάλα έκδοτικά καί
βιβλιοδετικά καταστήματα είς
Σμύρνην μέχρι τό 1904.
'Από τούς νεωτέρους μέ τό
έπίθετον Κοντολέων είναι πολλοί, πού καί Απλή Απαρίθμησις είναι Αδύνατος. Εις Μαγούλαν Λακωνίας είναι ό Σπ.
Κοντολέων, έκ Χώρας, πού
διετέλεσε καί Δήμαρχος Σπάρτης. είς Πειραιά ό φαρμακοποιός κ. Εμμανουήλ Κοντολέοον, είς 'Αμερικήν οί Αδελφοί
Εμμανουήλ, Σπυρίδων καί Σοφοκλής, όλοι λογισταί, υΙοί
τού Αντωνίου Έμμ. Κοντολέοντος, έκ Χώρας, πού ήτο
όρκωτός λογιστής. Απόφοιτος
τού Πανεπιστημίου Κολούμπια.
Τέλος είς τήν νήσον Χίον
έγεννήθη ό καθηγητής τής αρχαιολογίας τού Πανεπιστημίου
Αθηνών Νικόλαος Κοντολέων,
ό όποιος ένδεχομένως έλκει
τήν καταγωγήν έκ Κυθήρων.
MIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕIΛΟΣ

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ
Ό διακεκριμένος Κυθήριος
κ. Νικόλαος Π. Λουράντος, ό
όποιος είναι έγκατε στημένο ς
ε ί ς Αύστραλ ίαν, συνε χ ίζω ν
τήν ύπέροχον έθνικήν του δραστηριότητα, έξέπληξε καί πάλιν τήν όμογένειαν καί τάς ανωτέρας τάξεις τής Αύστραλιανής κοινωνίας, μέ τήν γνώριμον είς δλους μας, γόνιμον
καί φοι>τισμένην πρωτοβουλίαν
του.
Ό κ. Λουράντος άπεδήμησεν είς Αύστραλίαν περί τό έτος 1908. Ήγωνίσθη, έπεκράτησε, διέπρεψεν ώς έπιχειρηματίας, έπεβλήθη ώς Ανωτέρα
προσωπικότης.
Πέρασαν πάνω άπό έξήντα
χρόνια καί ό νεαρός τού 1908
έπέστρεψε Ασπρομάλλης νά άνταμώση δσους απέμειναν Από
τούς δικούς του καί τούς παιδικούς φίλους του. Μά προ
παντός ό Νίκος Λουράντος έπέστρεψε στήν πατρίδα γιά νά
εύρεθή καί πάλι είς τον Ε λ λαδικό χώρο, γιατί στήν πραγματικότητα ή Αληθινή ψυχή
του καί κατά τά χρόνια τής
αποδημίας έμενε έδώ, Αμετακίνητη.
Παιδί τότε, πριν πάρη τον
άγνωστο δρόμο τής ξενητειάς,
είργάσθη έπ' άρκετόν είς τάς
Αθήνας καί έγοητεύθη άπό τά
μνημεία τής άρχαίας δόξης, τά
όποια έκτοτε έμελέτησε δσον
όλίγοι. Καί μέ τήν έπιστροφήν
του, πολλές ώρες πέρασε στήν
Άκρόπολι καί τάς άλλας Αρχαιολογικός περιοχάς τών Α θηνών καί τής 'Ελλάδος δλης,
άπολαμβάνων καί άποθαυμάζων
τήν τελειότητα τού ώραίου καί
τού καλού, δπως τό άπετύπωσαν είς τά έργα των οί γίγαντες τής διανοήσεως, τής σοφίας καί τής τέχνης, πρόγονοι
μας. ^
Καί Ακριβώς είς αύτά τά
αισθήματα τού θαυμασμού του
προς τό Αρχαΐον θαύμα ήθέλη-

ΕΙΣ ΤΟ ΝΗΣΙ

Η 25" ΜΑΡΤΙΟΥ
ΕΠΑΝΗΓΥΡΙΣΘΗ
ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ
Κατά τον πανηγυρισμόν τής
25ης Μαρτίου, καί άφού έληξεν ή λαμπρά τελετή πού έγένετο είς τήν πλατείαν Δημητρίου Στάη, έγινε έορτή μέ
πρωτοβουλίαν τού Γυμνασίου
μας, είς τήν νεόδμητον αιθουσαν τού Κυθηραΐκού
Συνδέσμου Κυθήρων. Κατ' Αρχάς, ή
χορωδία
τού Γυμνασίου ύπό
τήν διεύθυνσιν τής καθηγήτριας δεσποινίδος
Ελένης Στ.
Χάρου έψαλε τό Άπολυτίκιον
«τή ' Υπερμάχω...», ήκολούθη σεν ό πανηγυρικός τής ήμέρας
τον όποιον έξεφώνησεν ή καθηγήτρια δεσποινίς Πόπη Γ.
Καλλιγέρου καί έν συνεχεία
ήρχισεν ή παράστασις τού δράματος «Τό Είκοσιένα», κατά
τά διαλείμματα τού όποιου άπηγγέλθησαν Από τούς μαθητάς ποιήματα πατριωτικού περιεχομένου.
Ή έπιτυχία τής θεατρικής
παραστάσεως υπερέβη κάθε
προσδοκίαν. Τό πολυπληθές
κοινόν, πού είχε Ασφυκτικώς
καταλάβει τήν εύρύχωρον αίθουσαν έμεινε κατενθουσιασμένον, έξέσπασε είς παρατεταμένα χειροκροτήματα καί είς τό
τέλος τής παραστάσεως συνεχάρη άπό καρδίας τον Γυμνασιάρχην, δλους τούς καθηγητάς, τούς λαβόντας μέρος μαθητάς καί δλους τούς συντελεστάς τής θαυμασίας εκδηλώσεως.
Έ ξ άλλου, κατόπιν Απαιτήσεως πολλών, οί όποιοι λόγω
τής κοσμοσυρροής δέν ήδυνήθησαν νά έξασφαλίσουν θέσιν,
ή παράστασις έπανελήφθη μέ
τήν Ιδίαν Απόλυτον έπιτυχίαν
καί είς τήν ιδίαν αϊθουσαν,
τάς βραδυνάς ώρας τής 31ης
Μαρτίου.

σε καί έπεδίωξε ό Νίκος Λουράντος νά κάμη κοινωνούς δσον τό δυνατόν περισσοτέρους
άπό τούς εύγενεΐς πολίτας τής
χώρας πού τον έφιλοξένησε,
άποζημιώνων αύτήν κατά κάποιον τρόπον, καί είς ένδειξιν
τής εύγνωμοσύνης του
προς
τήν Αύστραλίαν, ή όποια τού
παρέσχε ελεύθερον πεδίον έπαγγελματικής, κοινωνικής καί
πνευματικής επιβολής.
Διά νά ύλοποιήση τήν θέλησιν καί έπιδίωξίν του ό κ.
Νίκος Λουράντος, δέν έφείσθη
κόπων καί δαπανών. Άδιαφορήσας καί διά τά δύο έφήρμοσε τον άκόλουθον τρόπον:
Ά π ό τάς πολλάς καί ποικίλας

έγχρώμους κάρτας μέ έλληνικάς άρχαιότητας, έπέλεξε τήν
κατά τήν κρίσιν του καταλληλοτέραν, έπρομηθεύθη έξ αύτής περί τάς έξήντα χιλιάδας
άντίτυπα (60.000), έξετύπωσε
είς τήν δεύτεραν όψιν τής
κάρτας, τον κατάλληλον χαιρετισμόν του καί, μέσω διαφόρων
πνευματικών 'Ιδρυμάτων καί
προ παντός διά τής οργανώσεως τών Ροταριανών, τάς έξαπέστειλεν είς δλα τά σημεία
τής Αύστραλίας καί είς πρόσωπα ικανά νά έκτιμήσουν τά
εικονιζόμενα άθάνατα μνημεία.
Τέτοιες κάρτες έλαβον δικηγόροι, ιατροί, καθηγηταί, διδάσκαλοι, βουλευταί, δήμαρ-

Dear Australian F r i e n d s ,
I am a Greek Australian, and having just returned
from m y homeland after 5 0 years residence in
Australia I thought it appropriate to send y o u these
views o f the glory that was Greece.
Just a greeting and a message from me and
nothing more.
Modern Athens, of course, is one o f Europe's
fairest and most entertaining cities, and Greece
generally
is a quaint and interesting- country,
mingling as is does many centuries o f customs and
traditions. Its people are known as good hosts and
the climate about perfect, but it is the classical
period that leaves one spellbound.
A remarkable age this, in all history.
The sacred rock o f the Acropolis is the birthplace
of human consciousness and beauty unsurpassed.
The Parthenon has been called the divine harmony
in marble, which hands cannot c o p y , and words
cannot describe.
For the sake o f perfection not a straight line in
the whole building, horizontal or vertical - instead
we see what is known as the Parthenon's f a m o u s
curves.
And from those astonishing marbles the Athenian
flame still radiates its art and culture to the world.
Even the dark centuries that blighted Europe after
the decline of Athens and R o m e could not entirely
extinguish this intellectual beacon of ancient Greece.
Renan the French Philosopher prayed on the
Acropolis, then wrote: "The Greek miracle happened
but once neither before, nor since".

χοι, υπουργοί, επιχειρηματιαι,
λογοτέχναι, καλλιτέχναι καί δλοι οί Ροταριανοί τής Αύστραλίας, οί όποιοι, ώς γνωστόν,
είναι καθ' δλα πολίται έπίλεκτοι.
Είς τήν Ανοοτέρω φωτογραφία ν εικονίζεται ή κάρτα τού
κ. Λουράντου μέ τό σχετικόν
κείμενον. Βέβαιοι δτι ή ωραία
καί πρωτότυπος αύτη ενέργεια
θά άποβή ποικιλοτρόπως εύεργετική διά τήν 'Ελλάδα, έκφράζομεν τά έγκάρδια συγχαρητήριά μας προς τον μεγάλον
Κυθήριον, ό όποιος έπειτα άπό τήν ίδρυσιν τής πανεπιστημιακής έδρας Νεοελληνικών
είς τό Πανεπιστήμιον Σύδνεύ,
διά τήν όποίαν διέθεσεν ύπέρ
τά όκτώ έκατομμύρια δραχμάς,
προσέφερε μίαν άκόμη μεγίστης σημασίας ύπηρεσίαν είς
τον ' Ελλην ισμόν καί τό " Εθνος.

ΝΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ
Σειρά γραμματοσήμων μέ τίτλον «EUROPA-CEPT 1973»
έκ τριών κλάσεων 2,50, 3 καί
4,50 δρχ. θά τεθή είς κυκλοφορίαν ύπό τού ΕΛΤΑ τήν
2αν Μαΐου 1973, ώς τό είκονιζόμενον άνωτέρω.
Τήν ίδίαν ήμέραν θά κυκλοφορήσουν φάκελλοι Α' ήμέρας
κυκλοφορίας σφραγισμένοι δι'

ειδικής άναμνηστικής σφραγΐδος, οί όποιοι θά διατίθενται
προς 12 δρχ. έκαστος.
Τό Κεντρικόν Φιλοτελικόν
Γραφείο ν (Αιόλου 100) θά
διαθέτη φακέλλους έπί 15θήμερον άπό τής κυκλοφορίας,
έκτος έάν έξαντληθούν ένωρίτερον.
Τά έλληνικά γραμματόσημα
χάρις είς τήν καλλιτεχνικώτατην έμφάνισίν των έχουν κατακτήσει τά τελευταία χρόνια
τό διεθνές φιλοτελικόν κοινόν
καί είναι περιζήτητα άπό τούς
συλλέκτας όλου τού κόσμου.
Best Wishes
Τό γεγονός αύτό εντάσσεται
N. L A U R A N T U S
είς τό ένεργητικόν τού ΕΛΤΑ,
ό όποιος εκτός άπό τήν άψοMidgeon Station,
γον ταχυδρομικήν έξυπηρέτηNarrandera, N.S.W.
σιν περί τής όποιας γράφομεν
είς άλλην στήλην, μάς προσΉ έλευθέρα μετάφρασις του άνωτέρω κειμένου, φέρει καί άψογου έμφανίσεως
χωρίς βεβαίως νά έχη τήν τελειότητα τοϋ άγγλο- γραμματόσημα. Εύγε του.
φώνου πρωτοτύπου, έ χ ε ι ώς έ ξ η ς :
Αγαπητοί Αύστραλοί φίλοι,
Είμαι Έλληνοαυστραλός καί έχοντας μόλις έπιστρέψει άπό ένα προσκύνημα τής πατρικής γής, μετά πενήντα ετών
διαβίωσιν εις Αύστραλίαν, έθεώρησα καλόν νά σάς στείλω
αύτές τις απόψεις άπό τήν δόξαν τής Ελλάδος, ένας χαιρετισμός καί ένα μήνυμα Από μένα μόνο, καί τίποτε παραπάνω.
Ή μοντέρνα Αθήνα βέβαια είναι μία Από τις ωραιότερες
καί ζωντανότερες πόλεις τής Εύρώπης, καί γενικώς ή Ελλάδα είναι μία άπό τις πλέον ένδιαφέρουσες καί κομψές χώρες,
συνδυάζουσα αιώνες εθίμων καί παραδόσεων. Οί άνθρωποι είναι γνωστοί σάν καλοί οικοδεσπότες καί τό κλίμα είναι σχεδόν
τέλειο. Άλλά είναι ή κλασική της περίοδος πού σε άφήνει άναυδο, μία Αξιοσημείωτος περίοδος στήν όλη Ιστορία.
Ό ιερός βράχος τής Ακροπόλεως είναι τό λΐκνον τής Ανθρωπινής συνειδήσεως καί τής αξεπέραστης όμορφιάς. Ό Παρθενώνας έχει Αποκληθή ή θεϊκή Αρμονία στο μάρμαρο, τήν
όποίαν χέρια δεν μπορούν νά Αντιγράψουν καί λόγια νά τήν
περιγράψουν. Χάριν τελειότητος δέν ύπάρχει μία ίσια γραμμή
σ' όλο τό κτίριο (κατακόρυφα ή όριζόντια) καί άπ' αύτού βλέπομε αύτό πού είναι γνωστό σάν οί περίφημες καμπύλες τού
Παρθενώνα. Καί άπό αύτά πού προκαλούν τον θαυμασμό μάρμαρα, ή Αθηναϊκή σοφία Ακτινοβολεί άκόμα τήν τέχνην καί
τό πνεύμα της σ' όλόκληρο τον κόσμο. Άκόμα καί οί σκοτεινοί αιώνες πού τύφλωσαν τήν Εύρώπη μετά τήν πτώσι τής
Αθήνας καί τής Ρώμης, δέν μπόρεσαν νά σβήσουν αύτόν τον
πνευματικό φάρο τής Άρχαίας Ελλάδος.
Ό Γάλλος φιλόσοφος Ρενάν, πού προσευχήθηκε στήν Ά κρόπολι, έγραψε τότε: «Τό Ελληνικό θαύμα δέν έγινε παρά
μία φορά, ποτέ πρίν, ποτέ άπό τότε».
Θερμές εύχές
Ν. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Μέ τήν πρωτοβουλίαν τού
δραστήριου καί ενθουσιώδους
Γυμνασιάρχου κ. Δημητρίου
Κάπτση έγένετο, τήν 5ην Α πριλίου είς τό Γυμνάσιον Κυθήρων, συγκέντρωσις γονέων
καί κηδεμόνο>ν τών μαθητών,
είς τήν όποίαν προσήλθον άθρόως γονείς καί Κηδεμόνες
άπό όλο τό Νησί.
Είς τούς συγκεντρωθέντος
ώμίλησε καταλλήλως ό κ. Γυμνασιάρχης, έξέθεσε τάς προόδους καί τάς έπιδόσεις τών
μαθητών, Ανέπτυξε τον σκοπόν τής συγκεντρώσεως καί έδωκε πολυτίμους
συστάσεις
καί όδηγίας είς τούς γονείς
διά τήν άρτίαν καί έλληνοχριστιανικήν άγωγήν καί μόρφωσιν τών παιδιών των.
,Εν συνεχεία είς τούς γονείς καί κηδεμόνες έδόθησαν
οί έλεγχοι τών παιδιών των
διά νά ένημερωθούν άναφορικώς μέ τάς έπιδόσεις ή τάς
έλλείψεις των. Οί Κυθήριοι
εύγνωμονούν τον κ. Γυμνασιάρχην διά τήν ώραίαν πρωτοβουλίαν του, ή όποια
έκτος
τών άλλων έδαϊκε τήν εύκαιρίαν είς τούς ένδιαφερομένους
νά επικοινωνήσουν μέ δλους
τούς καθηγητάς καί νά άκούσουν τάς πολυτίμους συστάσεις των προς τό καλόν τών
μαθητών.

Σίλΐς 2

«ΚΥΘΗΡΑ-Ι'ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΚΠΝΓΓ. ΜΕΓΑΛ0Κ0Ν0Μ0Σ

ΑΡΙΑΝΘΗ ΣΙΜΟΥ

Μέ κάθε επισημότητα
έτελέσθησαν
είς
Γούλογκογ-χ, Αυστραλίας οι γάμοι τοΰ γ ν ω στού λογιστού κ . Κωνσταντίνου
Μεγαλοκονόμου, μετά της χαριτωμένης
δεσποινίδος
Ά ρ ι ά ν β η ς Σ ί μ ο υ . Μετά την στέψιν παρετέθη πλούσιον δείπνον,
εις τό όποιον παρεκάθησαν τριακόσια
πενήντα πρόσωπα. Μετά
^ τό δείπνον ήρχισεν ό
ψ" »
J
τους ήχους
πλήρους ορχήστρας καΐ
& ή διασκέδασις παρετά1 θη μέ κ έ φ ι και είς άτμόσφαιραν οικογενειακής χαράς, μέχρι τών
η ρ ω ι ν ώ ν ώ ρ ώ ν . Μετά
ν
Χ α -5 τ α 0 [ νεόνυμφοι άνεχώρησαν είς Εΰρώ} πην και Ε λ λ ά δ α διά
^
μήνα τοΰ μέλιτος,
έπισκεφθέντες καΐ τά Κύθηρα. Ε ί ς την φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ν οΐ ευτυχείς νεόνυμφοι, ενώ κόβουν τό γαμήλιον γλύκισμα. Τους έκφράζομεν θερμά συγχαρητήρια και τους εύχόμεθα κάθε εύτυχ ί α ν . Οί νεόνυμφοι καί οί γονείς των Θεόδωρος καΐ Καλλιόπη
Μεγαλοκονόμου, από τό χωρίον Καψάλι καί Γεώργιος καί Ά ν τ ω ν ί α Σίμου, άπό τό χωρίον Κουσουνάρι, εκφράζουν άπό τής
στήλης αυτής τας θερμάς των ευχαριστίας προς τους καλούς
συγγενείς καί φίλους τ ω ν , οί όποιοι μέ τά ώραία δώρα των
καί μέ την παρουσίαν των έτίμησαν τους γάμους. Ε ύ χ ο ν τ α ι δε
εις δλους κάθε εύτυχίαν καί χαράν.
ΝίΜΚ? -

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

| Γούλογκογκ Αύστροελίας τό άγοράκι του κ. Νικολάου Α.
Γεώργιος Κασοΰκας, πρόε- Κοντολέοντος, όνομάσας αύτό
δρος Πρωτοδικών, Γίτσα Πε- Ά ν α σ τ ά σ ι ο ν .
τροχείλου, ηρραβωνίσθησαν είς
Προς τους άγαπημένους μου
'Αθήνας. Ή χαριτωμένη Γίτσα \ γονείς και τον άνάόοχον εύχόΠετροχείλου είναι
προσφιλής μεθα να τους ζήση ό νεοφώτιθ υ γ ά τ η ρ του διακεκριμένου συμ- στος Τάσος καί νά γλεντησωπατριώτου μας κ.
Στεφάνου
με όλοι στους γ ά μ ο υ ς του.
Πετροχείλου, έκ Χώρας,, τέως
Ό π α π π ο ύ ς τοΰ νεοφώτιστου
διευθυντού τών Ταχυδρομείων
Τάσος Κοντολέων
Δωδεκανήσου.

ΓΑΜΟΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Ά ν ε χ ώ ρ η σ ε ν ε ί ς ΑύστραλίΚωνσταντίνος Μάρκου, άξιω- αν ή κ . Μαρία Βασιλείου Γλυματικός τής ττολεμικής Άερο-1 τσου, έκ του χωρίου Δόκανα,
ιτορίας, Αιάνα Κοσμά Μαζα-1 προς έπίσκεψιν
τών
τέκνων
ράκη, έτέλεσαν τους γάμους και λοιπών συγγενών τ η ς . Ε ί ς
των είς 'Αθήνας. Τους δακτυ-1 Αύστραλίαν είναι
έγκατεστηλίους και νυμφικούς στεφάνους [ μέναι αί δύο θυγατέρες της
άντήλλαξεν ή κ. Μαρία Καψά- έκλεκταί. κυρίαι ' Ελένη Μάρλη. Τό μυστήριον έτελέσθη είς κου Κασιμάτη και Σταματία
τον ίερόν ναόν ' Α γ ί α ς Αικατε- I I . Ά ρ ώ ν η , καί ό υιός της κ .
ρίνης έν μέσω έκλεκτου κόσμου Ανάργυρος Γλυτσός.
έκ της ανωτέρας
'Αθηναϊκής
—
Ε π ε ι τ α άπό τριετή πακοινωνίας και τής ενταύθα π α - ραμονήν είς την πατρίδα άνεροικίας μας.
! χωρησεν ε ί ς Αύστραλίαν, ό κ .
Ι ω ά ν ν η ς Γ. Φατσέας, έκ τού Κοσμάς I I . Σκλάόος, έκ Μηχωρίου Φατσάδικα /
Ματούλα τ ά τ ω ν . Ό κ . Σκλά&ος μεταΓεωργίου Φαρδούλη, έκ Ποτα- β α ί ν ε ι είς Κουηνσλάνδην, ομού, έτέλεσαν τους γάμους των π ο ύ έδρασεν ώς άριστος επιεις 'Αθήνας. Τους δακτυλίους χειρηματίας, επί πολλά χρόκαι νυμφικούς στεφάνους άντήλ- ν ι α . Κατά την παραμονήν ταυ
λαξεν ό κ, 'Αθανάσιος Έ μ μ . είς την Ε λ λ ά δ α , με τήν καΦατσέας.
ί λωσύνην καί τά ευγενικά του
! αισθήματα κατέκτησε τήν αγάΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
I πην και τήν έκτί^ησιν συγγεΉ κ. Μέτη Μιχαήλ 'Αθανα- ν ω ν και ξ έ ν ω ν , Εύχόμεθα νά
σοπούλου, τό γένος Γερασίμου απεκόμισε καλάς ε ν τ υ π ώ σ ε ι ς ,
Κυπρίου, έτεκεν είς 'Αθήνας ώστε ν ά έπανέλθη διά μόνιμον παραμονήν.
θήλυ.
— Ή κ. Μαρία Η λ ί α Κ.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Κρητικού, έτεκεν είς 'Αθήνας
Προς τους είς Αύστραλίαν
θήλυ.
— Ή κ. Σ τ έ λ λ α Ε μ μ α ν ο υ - ευρισκομένους ά γ α π η τ ο ύ ς χωήλ Παχουντάκη, έτεκεν άρρεν ριανούς μας, οι όποιοι έστειλαν χρηματικόν ποσόν είς τον
είς Σύδνεϋ Αυστραλίας.
— Ή κ. 'Εριφύλη Δ. Πε- έγκριτον χωριανόν μας κ. Πατροχείλου, έτεκεν άρρεν είς Κο- ναγιώτην Βιαρόπουλον διά τήν
άνακαίνισιν
τής
στέγης του
ρυδαλλόν Πειραιώς.
— Ή κ. Ε&Κιμία Ι ω ά ν ν ο υ ναού μας « Σ ω τ ή ρ Χριστός» του
ώς
και
Στάθη, έτεκε θήλυ, εις Νίκαιαν χωρίου Άρωνιάδικα,
π ρ ο ς τ ά ς άδελφάς του κ. ΒιαΠειραιώς.
-— Ή κ. Διονυσία Δ. Ά ν - ρσπουλου, έκλεκτάς κυρίας Είδρονίκου, έτεκε θήλυ, είς Του- ρήνην Πιπιλή και Ί ο υ λ ί α ν 'Ανδρικού, έκφράζομεν και δημογ ο υ μ π α Αυστραλίας.
— Ή κ. 'Αθηνά Σταμοτού, σ ί α τ ά ς άπειρους ευχαριστίας
τό γένος '! ωσήφ Γλυτσου, έξ μας·
'Αντικυθήρων, έτεκεν είς ΘεσΔ ι ά τήν Έ π ι τ ρ ο π ή ν
σαλονίκην θήλυ.
MiX. EMM. Τ Σ Ι Τ Σ 1 Α Ι Α Σ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ό κ. Κωνσταντίνος Θ. Μεγαλοκονόμος, λογιστής,
έβάιττισεν εις Γούλογκογκ Αυστραλίας τό κοριτσάκι τού κ. * Ανδρέα Μαυρομμάτη,
όνομάσας
αυτό 51 ωάνναν.
Προς τους ευτυχείς γονείς
Άνδρέαν και "Ελλην Μαυρομμάτη και τον άνάδοχον Κωνσταντΐνον Μεγαλοκονόμον, εύχόμεθα νά τους ζήση ή νεοφώτιστη και νά την καμαρώσουν
νύμφην.
Καλλιόπη Θ. Μεγαλοκονόμου
Ρέντκληφ Αυστραλίας
— 4 Ο κ. Γεώργιος Βαλ. Μεγαλοκονόμος
έδάπτισεν
είς

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΙ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

Πανάρχαιη μ έ θ ο δ ο ς
αρδεύσεως π ι θ α ν ό ν
ν άποδειχθή σωτήρια
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΤΙΣΜΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΕΡΟΥ
Δημοσιευομεν
κατωτέρω
τάς σκέψεις καί τά συμπεράσματα τού φίλου συμπατριώτου
κ.
'Αντωνίου Γ.
Καλλιγέρου, περί έναν νέον
τρόπο αρδεύσεως ώρισμένων
καλλιεργειών, ό όποιος θεωρητικώς εξασφαλίζει τελειότερο πότισμα καί οικονομία
ύδατος:
" Ε ν α άπό τά θαυμαστά τής
δημιουργίας, τό νερό, έχει γ ι ά
έμάς τους γεωργούς εντελώς
ιδιαίτερη σημασία. Γ ι α τ ί είναι
απαραίτητο στην άνάπτυξι καί
ΰπαρξι κάθε γεωργοδενδροκομικοϋ προϊόντος. 0 1
βροχοπ τ ώ σ ε ι ς άπό τ ι ς όποιες ό γεωργός άναμένει νά έχη τό νερό που χρειάζεται διά τάς καλλιέργειας του, δεν έξαρτώνται
άπό τον άνθρωπον. Ε ί ς άλλα
μέρη βρέχει συχνά, είς άλλα
όλιγώτερον. Τ ό Νησί μας πάσχει άπό τήν έλλειψιν επαρκούς ποσότητος νερού. Γ ι ' αύτό καί ή π α ρ α γ ω γ ή μας σε γεωργικά κηπευτικά καί δενδροκομικά προϊόντα δεν είναι μεγάλη.
Ά π ό παρατηρήσεις μου στη
δεκαετία 1961—1971 διεπίστωσα δτι ό μέσος όρος τ ώ ν βροχοπτώσεων ε ί ς τό Νησί μας έφθασε είς τ ό ύψος τ ώ ν 726
χιλιοστών τού μέτρου. Ποσότ η ς , δηλαδή, έντελώς άνεπαρκής προκειμένου διά χρησιν αρδεύσεων.
Ε ί ς τήν έπαρχίαν μας καλλιεργούμεν είδη πού ποτίζονται μόνο μέ τάς β ρ ο χ ο π τ ώ σ ε ι ς .
Καί άλλα πού ποτίζομε μόνοι μας άπό πηγάδια ή δεξαμενές. Δ ι ά τά π ρ ώ τ α είδη —
δημητριακά, σανούς, έλαιόφυτα κλπ. — άναμένομεν νά βρέξη επί δικαίους καί άδικους,
διότι δεν μπορούμε νά ρυθμίσωμε τάς βροχοπτώσεις κατά
τάς άπαιτήσεις μας. 'Αναφέρομαι ε ί ς την άλλην περίπτωσ ι ν , κατά τήν όποίαν τά κηπευτικά καί άλλα είδη τ ά ποτίζομεν μόνοι μας. Τ ό πότισμα γ ί ν ε τ α ι
κατά διαφόρους
τρόπους, πάντοτε όμως χρειάζεται νά ύπάρχη
πολύ νερό
καί νά καταβάλλεται πολύς κόπ ο ς . " Ε τ σ ι τά προϊόντα μας
είναι
όλίγα
καί
κοστίζουν
πολύ.
καιρό
δοκιμά, Τον τελευταίο
,
,
,α
! &χαι
νεα μέθοδος ποτι
που
^ ω ρ η τ ι κ ω ς εχει
πολλά πλεονεκτήματα. Μέ αυτήν ό γεωργός χρειάζεται διά
τήν Ιδίαν έκτασιν, όλιγώτερο
νερό και γ ι ά τό πότισμα καταβάλλει ελάχιστο κόπο. Έ ά ν
ή θεωρία έ π ι β ε β α ι ω θ η και ε ι ς
τήν π ρ ά ξ ι ν , θά σωθη τό Νησί μας, δπως και κάθε αλλο
μέρος που εχει δμοια προβλήματα.
Ή νέα μέθοδος ποτίσματος
έχει ώς έ ξ η ς : Τ ό νερό διοχετεύεται υπό τήν
έπιφάνειαν
τοΰ εδάφους, είς τάς ρίζας
τών φυτών ή τών δένδρων, μέ
σύστημα διατρήτων σωλήνων
έκ πλαστικής υλης. " Ε τ σ ι τά
φ υ τ ά έχουν δσο νερό χρειάζονται και ε ί ς τ ό κατάλληλο
βάθος ( σ τ ι ς ρ ί ζ ε ς ) . Δεν γ ί νεται έξάτμισις τοΰ νερού ώστε νά χρειάζεται περισσότερο
και δεν βρέχονται τά φυλλώματα, πράγμα πού εύνοεΐ πολλάς φυτοασθενείας. "Αμα γ ί ν η
ή έγκατάστασις τ ώ ν σωληνώσεων, ό γεωργός δεν θά έχη
παρά νά άνοιξη μία κεντρική
βρύση ( β ά ν α ) και ή έκτασις
θά ποτίζεται αύτομάτως.

ρισιν τών κάτοικων, προσφέρει μεγάλας ύπηρεσίας
καί
συμβάλλει παντοιοτρόπως είς
τήν γεωργικήν πρόοδον τής επαρχίας^ μας.
Τ ό αίτημα είναι σ α φ έ ς . Νά
βοηθηθούν δυο - τρείς προοδευτικοί γεωργοί ε ί ς τήν δοκιμαστικήν έφαρμογήν τού νέου
συστήματος αρδεύσεως.
Κάθε καλοκαίρι τό νερό ύδρεύσεως καί αρδεύσεως είναι
λιγοστό ε ί ς τό Νησί μας, γεγονός πού μάς δημιουργεί δύσκολα προβλήματα.
Εφέτος
θά είναι ακόμη όλιγώτερο, διότι έπέρασε ό χειμώνας καί
τό ύψος τ ώ ν βροχοπτώσεων,
μόλις έφθασε τά 415 χιλιοστά
τού μέτρου. Ε ί ν α ι λοιπόν φανερό πόσην σημασίαν έχει διά
τό Νησί μας ή νέα μέθοδος
αρδεύσεως, ή όποία θεωρητικ ώ ς είναι
αληθινά ιδεώδης.
Μέ τό σημερινό μου δημοσίευμα άποβλέπω καί ε π ι δ ι ώ κ ω δύο
πράγματα: Πρώτον νά μάθουν
οί συνάδελφοι
γεωργοί
τής
Νήσου τήν νέαν μέθοδον ποτ ί σ μ α τ ο ς . Καί δεύτερον νά δοκιμασθή ή νέα αύτή μέθοδος
ώστε νά διαπιστωθή καί πρακ τ ι κ ώ ς ή άπόδοσίς τ η ς .
ΑΝΤ. Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
Στραπόδι — Κυθήρων

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Δρ. Πανεπιστημίου Μονάχου
'Υφηγητής Π α ν ) μ ί ο υ 'Αθηνών
Γραφείο ν: 'Ακαδημίας 61
Δ ι ά νά λειτουργήση αύτό τό
'Αθήναι 143 — Τηλ. 6 1 3 - 2 7 7
θ ε ω ρ η τ ι κ ώ ς άριστο σύστημα,
V U W H U H U W H U W W
πρέπει τ ό νερό νά βρίσκεται
ύ-ψηλότερα άπό
τήν έκτασιν
που θά ποτισθή. " Ε τ σ ι με τήν
Χειροϋργος - ' Ο δ ο ν τ ί α τ ρ ο ς
π ί ε σ ι ν πού δημιουργεί ή ύψομετρική διαφορά, τ ό νερό έξέρΒοηθός Πανεπιστημίου
χεται σαν Ιδρώτας άπό τους
'Αθηνών
μικροσκοπικούς
πόρους
τού
Βασιλέως Κωνσταντίνου 8
πλαστικού σωλήνος και δίδει
Πειραιευς — Τηλ. 4 2 5 . 6 6 0
ε ί ς τ ό έδαφος τήν έπιθυμητήν
Δέχεται 9 - 1 2 π . μ . και 5-8 μ.μ, διά τά φυτά ύ γ ρ α σ ί α ν .
Ε ί ς τ ό χ ω ρ ι ό μου, τό Στραπ ό δ ι , ή πηγή ευρίσκεται πολύ
υψηλότερα
τής^ άρδευομένης
έκτάσεως και τ ό νέον σύστημα μπορεί άριστα νά λειτουρΎ φ η γ ή τ ρ ι α Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου 'Αθηνών
γ ή σ η . 'Αλλά και όπου τ ό νεΔιευθύντρια Μικροβιολογικού Ε ρ γ α σ τ η ρ ί ο υ
ρό ε ί ν α ι είς χαμηλότερο ν έπίΝοσοκομείου 'Ανδρέου Σ υ γ γ ρ ο ύ
πεδον μπορεί νά ύ ψ ω θ ή κατά
V/2 μέτρο, μέ τά συνήθη άνΣκουφά 62 — Τ η λ . 620.607 — Α Θ Η Ν Α I
τλητικά μέσα, όπότε καί πάλιν τό νέον σύστημα Αρδεύσεως γ ί ν ε τ α ι ά ν έ τ ω ς .
Δ ι ά νά βεβαιωθώμεν περί
τής πρακτικής άξιας τής νέας
αύτής
μεθόδου
ποτίσματος,
πρέπει νά κάμωμεν
δοκιμήν,
είς μικράν έκτασιν γ η ς . Π ι στεύομεν ομως δτι θά άποδώση. Διότι κάτι παρόμοιον έ(άνε-ψιός Μαρίας Α . Φατσέα έκ Φατσαδίκων)
φήρμοζαν ot πρόγονοι μας καί
είχσν λαμπρά
άποτελέσματα,
Κ Ο Λ Ο Κ Ο Τ Ρ Ώ Ν Η 96 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
αν και τά μέσα τ ω ν ήσαν πρωτόγονα. Ε κ ε ί ν ο ι ,
δταν έφύτευαν δενδρύλλια
είς
ξηράς
ΚΑΙ
περιοχάς, έτοποθέτουν παραπλεύρως τ ώ ν δενδρυλλίων ένα
καλάμι πού
έφθανε έως τήν
ρίζα, έ ν ώ τό αλλο άκρον του
έξεϊχε τής έπιφανείας τού έΣ Ω Τ Η Ρ Ο Σ Δ Ι Ο Σ 13—15 Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
δ ά φ ο υ ς . Καί μέ τ ό καλάμι αύτό, πού ήταν σάν σωνήνας έρΤ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α : 423.054 καί 420.592
ριχναν λ ί γ ο νερό καί κρατούσαν ύγρό τό έδαφος στο μέρος
ι«
ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
ι πού έχρειάζετο. Τ ά αποτελέI
ι σματα ήσαν λαμπρά. Μέ τούς
Î Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Δ Ι Α Τ Ο Υ Σ Ο Μ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Σ Α Υ Σ Τ Ρ Α - ! πλαστικούς διατρήτους σωλήΛ Ι Α Σ — Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ , κ λ π . Ο Λ Ω Σ Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α • ν α ς , θά πρέπει νά είναι ακόμη
καλύτερα.
Ι Ι Ε Ρ ΐ Π Ο Ι Η Σ Ι Σ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
•
'Αλλά οί σωλήνες πού χρει1··Μ«··Η···Ι
άζονται δεν ε ί ν α ι , προς τό παΙ · · · > · · · · 1
ι · · · · * · · · · · · · · · · · · · < 2
ρόν τουλάχιστον, είδος κοινής
καταναλώσεως, και γ ι ά έμάς
τούς γ ε ω ρ γ ο ύ ς τού Νησιού θά
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ
είναι δυσεύρετοι.
ΙΑΠΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Θ ά ήθελα λοιπόν νά έπικαλεσθώ τήν συνδρομήν καί βοή"Οδός Μεγάλου 'Αλεξάνδρου 79 — Α Θ Η Ν Α Ι
θειαν τού
Υποκαταστήματος
Τ η λ ε φ . : 520.193
τής 'Αγροτικής
Τραπέζης, ή
όποία, κατά γενικήν άναγνώ-

ΚΟΣΜΑΣ θ. ΜΑΡΕΝΤΗΣ

ΔΡ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΣΕΛΟΥ - ΚΙΝΤΗ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ — ΟΡΟΛΟΓΙΑ:
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΟΔ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
Κους Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Ν
ΚΑΣΙΜΑΤΗΝ, ΝΙΚΟΑΑΟΝ Κ. Σ Α ΜΙ ON,
NIK.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ
καί
Σ ΑΡ ANTON
ΣΟΥΡΗΝ,
άηταντας είς Σύδνεϋ Αυστραλίας: Συνδρομαί σ α ς έλήφθησαν μέσω του φίλου και άντιττροσώττου μας κ. Νικολάου Γ.
Κασιμάτη. ΕυχαριστοΟμεν θερμώς.
^ — Κον ΠΑΝ ΑΓ. ΣΤΑΘΗ Ν,
είς Παρραμάττα
Αυστραλίας.
Συνδρομή σ α ς
ελήφθη
μέσω
του φιλτάτου μας προέδρου της
Άδελφότητος κ. Ίεοάννου Γ.
Πρινέα. ΕυχαριστοΟμεν θερμώς*.
— Κον TOM ΠΡΙΝΕΑ, είς
SEATTLE
WA,
'Αμερικής:
Συνδρομή σας έλήφθη μέσω του
φιλτάτου μας κ. Νικολάου Πρινέα. ΕυχαριστοΟμεν θερμώς.
— Καν ΕΑΕΝΗΝ ΠΡI ΝΕΑ, είς
Σύδνεϋ Αυστραλίας: Συνδρομή
σας ελή-φθη μέσω της άδελψής,
σας,
έξαιρέτου
καθηγητρίας
Φρόσως Χανιώτη. ΕυχαριστοΟμεν θερμώς.
— Κον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Ν Ν.
ΑΡΩΝΗΝ ή Κ Ο Υ Μ Ε Σ Ο Π Ο Υ ΑΟιΝ, είς Μιτρίσμ-τταν Αυστραλίας.
Θερμώς
ευχαριστουμεν
διά φιλικήν έττιστολήν και σας
εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν. Φώτιος
καί λοιττοί φίλοι σ α ς χαιρετούν
καί σ α ς άναμένουν.
— Κον IΩΑΝΝΗ Ν ΕΜΜ.
Κ Α Σ I ΜΑΤΗΝ, είς Ν. Ύόρκην
Α μ ε ρ ι κ ή ς : Έττιστολή καί συνδρομή σ α ς ελήφθησαν. ΕυχαριστοΟμεν θερμώς. Πράγματι ή
μητέρα του 'Αττίκ ήταν Κυθηρία, άδελφή του ιατρού Τηλεκλήτου Ροπττάκη. Έγεννήθη είς
τήν ΑΤγυτττον, έσταδιοδρόμησε
είς 'Αθήνας διοατρέψας είς τό
θέατρο καί τή μουσική, συχνά
έττεσκέπτετο τό Νησί μας καί
άττεβίωσε τήν έττοχήν τοΟ πολέμου ( 1 9 4 0 — 4 4 ) .
— Κον ΕΥΑΓΓΕΛΟ Ν ΚΑΒ Ι Ε Ρ Β Ν κάπου είς τήν Αύστραλίαν : ΕυχαριστοΟμεν θερμώς διά φιλικήν έπιστολήν καί
λοιπά περιεχόμενα. Μέ τήν βοηθέ ι αν τών γραμμών σας συμπορευόμεθα μαζί σ α ς είς τό
άσύγκριτο Σύδνεϋ, π ο υ τόσο
τό νοσταλγούμε.
— 'Από Ν ΕΛΛΗΝ, είς τρεΐς
Κ., είς Σύδνεϋ: Καμαρώσατε
την φάτσα
μου.
Βλέπετε τί μοΰ
λείπει, καί
¿ξηγήσετε
στον κόσμο
γιατί
μου
τό
κρατήσατε. Σ α ς
χρειαζότανε
άραγε;
Πάλι καλά που μου αφήσατε
δσην χρειάζεται τό άφεντικό
μου γ ι ά νά... κρεμά τον τρου6α του. Βλέπω τήν "Ηρα μέ
τ ά οΟλα της καί λυώνω στήν
ζήλεια. Καί τό χειρότερο, δεν
έχω έργαλεϊο
νά
ξ ι π π ώ τις
μυΐγες. Σ α ς φιλώ καί σας άναμένω.
Ν ΕΛΛΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ό
Γυμνασιάρχης
καί
ό
Σύλλογος τών καθηγητών τού
Γυμνασίου Κυθήρων, αισθάνονται τήν ύποχρέωσιν νά ευχαριστήσουν καί ά π ό τών στηλών
τής
έφημερίδος
«Κι^ηραϊκή
Δρασις», τό διοικητικόν συμδούλιον τού ΚυθηραΐκοΟ Συνδέσμου Κυθήρων καί ιδιαιτέρως
τον πρόεδρο ν αυτού κ. Σοφοκλήν Καλούτσην, δ ι ά τήν ευγενή προσφοράν δωρεάν
τής
αιθούσης τού Συνδέσμου, διά
τάς
έορταστικάς
έκδηλώσεις
τοΰ Γυμνασίου διά τήν 25ην
Μαρτίου.
( Έ κ του Γραφείου τοΰ
Γυμνασίου Κυθήρων)

Κ Υ Ο Η Ρ Α Ϊ Κ Α

^ W W H H H U W Μ

ΕΛΛΗ

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

Διεκρίνετο ό μακαρίτης Μιχαήλ Κομηνός διά τήν καλωΆ π ε β ί ω σ ε ν είς 'Αθήνας ή σύνην του, τήν προθυμίαν του,
"Ελλη Πετροχείλου, προσφιλής τον άκέραιον χαρακτήρα του
σύζυγος τοϋ έκ Φρατσίων διακεκριμένου ιατρού Δημητρίου
Πετροχείλου.
Ή
μεταστάσα
διεκρίνετο
διά την μόρφωσίν της, τό ήθος
της, τ ά εύγενικά καί ανθρωπ ι σ τ ι κ ά της αισθήματα καί διά
τάς σ π α ν ί α ς άλλας άρετάς της.
Ή κηδεία της έγένετο πάνδημος είς τό Νεκροταφεΐον Ζωγράφου, καί επί της σορού της
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι. Συντετριμμένοι ά π ό τήν
όδύνην ό ίατοός σύζυγος της
και τ ά π α ι δ ι ά της πού είναι
δλα έπιστήμονές, μάς απέστειλαν τήν άκόλουθον άφιέρωσιν
είς τήν μνήμην της:
«Τώρα π ' ανθίζουν τ ά λουλούδια, λουλούδι έσυ μάς έφυγες, "Ελλη αξέχαστη. Γυναίκα — μάνα — άδελφή.
» Ή τόση γλύκα πού έδωσες στή ζωή σ' δλους μας, κάνει τό φαρμάκι καί τον πόνο
μας ά β ά σ τ α χ τ ο . Δεν τό θέλησες έ σ ύ . . .
καί τ ά ά γ ν ά πατριωτικά του
» . . . *Ηταν της μοίρας μας αισθήματα. Ή τ ο φιλόθρησκος,
γραμμένο. . .
φιλόπατρις,
καί
άπελάμβανε
» Ό άνδρας σου καί τ ά π α ι - τής εκτιμήσεως όμογενών καί
διά σου».
'Αμερικανών. Με τήν άνταξίαν
Προς τον ά γ α π η τ ό ν μας σύ- σύζυγόν του 'Αργυρώ, καταγοζυγόν της καί προς τ ά αντά- μένην έκ Χίου, άπέκτησε ζηαποκατέξια τέκνα της, προς τους αδελ- λευτήν οίκογένειαν,
φούς καί λοιπούς συγγενείς της στησε τ ά τέκνα του καί ηύτύέκφράζομεν θερμότατα συλλυ- χησε νά τ ά καμαρώση άξιους
πητήρια. Ό Θεός νά τήν άνα- συνεχιστάς τού έντιμου π α τ ρ ι κού των όνόματος.
παύση.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος καί επί τής σορού του
Σ. Μ Ι Χ Α Λ Α Κ Α Κ Η Σ
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέΆ π ε β ί ω σ ε ν είς Ποταμόν ό φανοι. Προς τήν σύζυγόν του
Σ π ύ ρ ο ς Χαραλάμπους Μιχαλα- 'Αργυρώ, τούς υιούς του Παναγιώτην
καί
'Αντώνιον, τήν
κάκης, έτών 72.
θυγατέρα του Μαρίαν Κάστρου,
τούς άδελφούς του Ζαχαρίαν
καί Θεόδωρον, τήν άδελφήν του
Γιαννούλαν Μαυρομμάτη, τούς
έγγονούς καί λοιπούς συγγενείς του έκφράζομεν θερμά συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τον άναπαύση.

ΦΡ.

' Α γ α π η τ έ έν Χριστώ αδελφέ,
Καθήκον έπιβεβλημένον μέ
έφερε κοντά σου διά νά συμπροσευχηθώ μετά τοϋ ευγενούς

Α Ι Κ Α Τ Ε Ρ Ι Ν Η ΒΑΡΔΑ

Ό μεταστάς ήτο ά π ό τους
όλίγους της ήλικίας του 7 πού
παρέμειναν είς τό Νησί και διέθεσαν τήν ζωήν και τήν δράσιν των διά τό καλόν τοΟ τόπου. "Ησκησε τό έμπορικόν επ ά γ γ ε λ μ α και έφημίζετο διά
τήν άκεραιότητά του, τήν προθυμίαν του καί τ ά εύγενικά του
αισθήματα.
*Ητο
στοργικός
και υποδειγματικός οικογενειάρχης, φιλόνομος και χρηστός
πολίτης, προοδευτικός και ένθουσιώδης υποστηρικτής κάθε
κοινωφελούς έργου καί κάθε εύγενικού σκοπού. Σώφρων, δίκαιος και πρόθυμος, κατέκτησε
άμέριστον τήν κοινωνικήν έκτίμησιν και άγάπην. Και ό αιφνίδιος θάνατος του άφήνει δυσαναπλήρωτον κενόν είς
τήν
Κυθηραϊκήν κοινωνίαν και ιδιαιτέρως είς τήν κοινωνίαν τού
Ποταμού, τού όποιου ύπηρξεν
έπίλεκτον τέκνον.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος ά π ό τον ίερόν ναόν τής
Ί λ α ρ ι ω τ ί σ σ η ς καί πολυάριθμοι
στέφανοι κατετέθησαν έπί της
σορού αυτού.
Καταλείπει ό μεταστάς τον
πολυσέβαστον π α τ έ ρ α του Χαράλαμπον,
τήν
σύζυγόν του
Καλυψώ, τον υ ιόν του Χαράλαμπον,
τήν
θυγατέραν του
Μεταξίαν, σύζυγον τού έκλεκτού συμπατριώτου μας Νίκου
Θ. Κορωναίου t
έμπορου
είς
Μπρίσμπαν, τούς άδελφούς του
Ίωάννην και Μιχαήλ καθώς καί
έγγονους καί πολλούς άλλους
συγγενείς.
Προς δλους τούς άνωτέρω έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό θ ε ό ς νά τον άναπαύση.

Μ. Ν. ΚΟΜΗΝΟΣ
Ά π ε β ί ω σ ε ν είς Σαλίνας Καλιφόρνιας τής 'Αμερικής, ό Μιχαήλ Νικολάου Κομηνός ή Βλαστάρης, έτών 86.
Ό μεταστάς κατήγετο ά π ό
τό χωρίον Ντουριάνικα. 'Απεδήμησεν είς Άμερικήν π ρ ο 6 7
έτών και άφού είργάσθη είς
διαφόρους πόλεις, ήλθε είς Σ α λίνας και μετά τών δραστήριων και Ικανών άδελφών του
Γεωργίου,, 'Αναργύρου καί Ζαχαρία ίδρυσαν μεγάλην ξενοδοχειακήν έπιχείρησιν. Τό ξενοδοχείον των, γνωστόν μέ τήν
έπωνυμίαν KOMI NOS HOTEL
ήτο έπί πολλά χρόνια τό καλύτερον τής Καλιφόρνιας είργάσθησαν δέ εις αύτό πολυάριθμοι όμογενεΐς καί άρκετοί
Κυθήριοι. Ό άείμνηστος άντιπ ρ ό σ ω π ό ς μας Θεόδ. Μπρατσάλης έκεΐ έπέρασε π ο λ λ ά έτη τής άποδημίας του.

Γ ι

'Απεβίωσεν εις Κατούνι ή
Αικατερίνη Χρήστου Βάρδα, έτών 90.
Ή μεταστάσα διεκρίνετο διά
τήν έργατικότητά της, τήν καλωσύνην της καί τάς σπανίας
χριστιανικάς άρετάς της. Ύπηρξεν
αφοσιωμένη
σύζυγος
καί στοργική μητέρα, ήτο φιλεύσπλαγχνος προς τούς ενδεείς, φιλόξενη και καλή μέ δλους.
Ή κηδεία της έγένετο ά π ό
τον ιερόν ναόν τής ' Α γ ί α ς Ειρήνης μέ πάνδημον συμμετοχήν τών κατοίκων Αειβαδίου

καί πέριξ χωρίων είς τήν
φοράν αύτής.
Καταλείπει ή μ ε τ α σ τ ά σ α τήν
μονάκριβη
θυγατέραν της κ.
Εύαγγελίαν Σ π . Μεγαλοκονόμου, πού είναι έγκατεστημένη
είς Αύστραλίαν καί τούς υιούς
της Νικάλαον, 'Εμμανουήλ και
Παναγιώτην Βάρδαν, π ο ύ διαμένουν είς
Κύθηρα. 'Ομοίως
καταλείπει έγγονούς καί πολλούς άλλους συγγενείς είς Αύστροελίαν, 'Αθήνας καί Κύθηρα. Προς δλους τούς άνωτέρω
έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τήν άναπαύση,

Δ. Ν. Γ Α Λ Α Κ Α Τ Ο Σ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΛΛΑ ΕΙΣ ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ

ΓΡΗΓ. Λ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΙ

Ά π ε β ί ω σ ε ν είς Μητάτα, ό
Παναγιώτης Νικολάου Φυρός,
έτών 59.
Ό έκλιπών διεκρίνετο διά
τήν έργατικότητά του, τήν καλωσύνην του, καί τάς πολλάς
χριστιανικάς άρετάς του. Υ πήρξε στοργικός καί
υποδειγματικός οικογενειάρχης, ειλικρινής καί
ακέραιος είς τ ά ς
συναλλαγάς του, πρόθυμος καί
εύγενικός μέ δλους. Δι' αύτό
καί έξετιμάτο ά π ό δλους τους
γνωρίμους του. Ή κηδεία του
έγένετο πάνδημος ά π ό τον ίερόν ναόν τής Α γ ί α ς Τριάδος.
Έ κ τ ο ς τών κατοίκων τού χωρίου του, είς τήν κηδείαν προσήλθον πολλοί καί έκ Φρατσίων, Άρωνιαδίκων
καί άλλων
Κοινοτήτων.

ΨΗΦΙΣΜΑ
Τό Δ. Σ . τού έν Άθήναιζ
κοινωφελούς
ιδρύματος
«Τριφύλλειον
Νοσοκομεΐον
Κυθήρων» συνελθόν εκτάκτως έπί τώ
θλιβερώ ά γ γ έ λ υ α τ ι τού θανάτου του ΣΤΕΦΑΝΟΥ I. ΦΑΤ Σ Ε Α , άνδρός διακεκριμένου
δι' άρετήν
καί
πατριωτικήν
δράσιν, καί ό όποιος προσέφερεν άνεκτιμήτους υπηρεσίας
είς τήν άνέγερσιν του κτιρίου
τού Νοσοκομείου Κυθήρων, ώς
γραμματεύς τής έν Αμερική
Μεγάλης Έρανικής Ε π ι τ ρ ο π ή ς
καί δστις ποικιλοτρόπως εύηργέτησε τ ά Κύθηρα καί έτίμησε
έν Α μ ε ρ ι κ ή τό δνομα τής πατρίδος του, όμοφώνως άποφασίζει και ψηφίζει.
1. 'Εκφράζει τήν βαθυτάτην όδύνην του διά τήν άπώλειαν
τού διακεκριμένου άνδρός.
2. Νά π α ρ α σ τ ή έν σώματι είς
την κηδείαν αύτού.
3. Νά Καταθέση στέφανον έττί
τής σορού του.
4. Νά έκφράση θερμά συλλυπητήρια είς τ ά τέκνα καί
τούς άδελφούς
τού
μεταστάντος.
5. Νά δημοσιευθή τό παρόν ψήφισμα είς τον Κυθηραϊκόν
Τύπον.
Αθήναι 16 Μαρτίου 1973
Ό Πρόεδρος
Π. Γ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
Ό Γεν. Γραμματεύς
I. Σ . ΚΑΣ ΙΜΑΤΗΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Τό Δ. Σ . τής Ε ν ώ σ ε ω ς τών
Α π α ν τ α χ ο ύ Άντικυθηρίων <<0
"Αγιος Μύρων», συνελθόν έκτάκτως, έπί τώ θλιβερώ άγγέλματι του θανάτου τού
ΦΡ. ^ Ιερέως ΧΑΡΧΑΑΑΚΗ
ό όποιος ύπήρξε έπίλεκτον τέκνον τής ιδιαιτέρας πατρίδος
μας καί ώς λειτουργός τού 'Υψίστου έποίμανε μέ ά γ ά π η ν κσ'
μακροθυμίαν
τούς
κατοίκους
τής Νήσου, καί ποικιλοτρόπως
είργάσθη διά τό καλόν τών συμIff. Κ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
πατριωτών μας, όμοφώνως άΆπεβίωσεν
είς
Σύδνεϋ ή ποφασίζει καί ψηφίζει:
Μαρία Κοσμά Πρωτοψάλτη, έ- 1. Εκφράζει την όδύνην τών
τών 80.
άπανταχού
Άντικυθηρίων,
Ή έκλιπούσα κατήγετο έκ
διά τήν μεγάλην άπώλειαν.
Μητάτων. Είς Αύστραλίαν μετέβη π ρ ο 1 5 έτών χάρις είς τ ά 2. Συλλυπειται τ ά τέκνα και
τούς έγγονούς τού μεταπ α ι δ ι ά της Νικόλαον, Θεόδωστάντος
καί
έπι καλείται
ρον, Γεώργιον καί Κατ ίνα, π ο ύ
τον Ά γ ι ο ν Θεόν ύπέρ άναείναι εκεί καλώς άποκατεστηπαύσεως αύτού.
μένα. Τήν διέκριναν έργατικότης, καλωσύνη, εύγένεια ψυχής 3. Τό παρόν ψήφισμα νά δηκαί αισθημάτων. Ή τ ο έκδηλωμοσιευθή διά τού Κυθηραϊτική, π ρ ό σ χ α ρ η καί έτρεφε θερκού Τύπου.
μήν ά γ ά π η ν προς τήν γενέτει' Ο Πρόεδρος
ραν.
Γ. ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΗΣ
Ή κηδεία της έγένετο πάνΌ Γεν. Γραμματεύς
δημος καί έπί τής σορού της
I. Γ Λ Υ Τ Σ Ο Σ
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι. Προς τούς υιούς της,
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΟΝ
τήν θυγατέραν της Κατίνα Γρηγορίου Αεονταράκη, τούς έ γ γ ο Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
νούς
και
λοιπούς συγγενείς τής Ε ν ώ σ ε ω ς τών Α π α ν τ α χ ο ύ
της, καί ιδιαιτέρως προς τον , Αντικυθηρίων,
έκφράζει
τήν
άγαπητόν μας υίόν της Νικόβαθυτάτην θλΐψιν του διά τόν
λαον, πού διαμένει είς Γιουθάνατον τού άριστου συμπαράλλα, έκφράζομεν θερμότατα
τριώτου μας Παναγιώτου Κασυλλυπητήρια. ' Ο Θεός νά τήν
τσανέβα, συλλυπειται θερμόταάναπαύση.
τα τήν σύζυγόν του, τ ά τέκνα
καί τούς συγγενείς του καί εύΚ Α Λ Λ Ι Ο Π Η ΣΑΜΙΟΥ
χεται
ύπέρ
άναπαύσεως τής
αύτού.
Πλήρης ήμερών άπεβίωσεν ψυχής
ι
είς Καμπέρρα Αύστραλίας, ή Ο πρόεδρος Γ. Κυνηγαλάκηζ
Καλλιόπη
Αναστασίου
Σ α - Ό γραμματεύς I. I. Γλυτσός
μίου, έτών 97.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ή έκλιπούσα κατήγετο ά π ό
τό χωρίον Αλοϊζιάνικα. Τήν
Προς δλους όσους μάς συμδιέκριναν άπέραντος καλωσύνη,
πόνεσαν γ ι ά τόν χαμό τής λαεύγένεια
ψυχής,
πλήθος χρι- τρευτής μας
στιανικών άρετών. ΣτερηθεΤσα
ΕΑΑΗΣ
προώρως
του στοργικού της
συζύγου, άνέλαβε μέ θάρρος έχομε ένα ευχαριστώ. Γιά έδλας τάς εύθύνας τής οικογε- ναν - έναν χωριστά είναι άδύνείας, άνέθρεψε τ ά τέκνα της νατο νά άπαντήσωμε. Είναι τόμέ τ ά ς 'Ελληνοχριστιανικάς άρ- ση ή θλίψι. . .
χάς καί τ ά ώδήγησε είς τον Ό σύζυγος: Δημήτριος I. Πετρόχειλος.
δρόμον τής προόδου καί τής
άρετής. Δι' δλα αύτά έξετιμά- Τά π α ι δ ι ά : Βασιλική, Γιάννης/
ΝΤκος.
το ά π ό δλην τήν κοινωνίαν.
Ή κηδεία της έγένετο πάν- Τά άδέλψια της.
δημος καί έπί τής σορού της
κατετέθησαν πολυάριθμο» στέΠάντας
τούς
μετασχόντας
φοενοι.
τού πένθους μας έπί τώ θανάΠρος τούς υιούς της Δαμιανόν καί Μιχαήλ Σάμιον, τ ά ς τω τού λατρευτού μας συζύθυγατέρας της 'Ελένην Έ μ μ . γου, πατρός, υίοΰ, άδελφοΰ καί
Νοταρά καί Σ τ α μ α τ ί ν α Θ. Νο- π ά π π ο υ
Σ Π Υ Ρ Ο Υ ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗ t
ταρά, προς τούς έγγονούς καί
λοιπούς συγγενείς της έκφρά- θερμώς καί ά π ό καρδίας εύζομεν θερμότατα
συλλυπητή- χαριστούμεν.
ρια. ι Ο Θεός νά τήν άναπαύση. Ή σύζυγος: Καλυψώ Σ . Μιχαλακάκη.
Τά τέκνα:
Χαράλαμπος
κα»
ΨΗΦΙΣΜΑ
Ειρήνη Μιχαλακάκη, ΑΛεταξία
Τό Διοικητικόν
Συμβούλιον
καί Νικόλαος Κορωναΐος.
τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου Α - Ό π α τ ή ρ : Χαράλαμπος Μιχαθηνών, συνελθόν έκτάκτως, σήλακάκης.
μερον τήν 16ην Μαρτίου 1973,
Οί άδελφοί οικογενειακώς: Ι ω είς συνεδρίασιν έπί τώ θλιβεάννης καί Μιχαήλ Μιχαλαρώ ά γ γ έ λ υ α τ ι του θανάτου τού
κάκης.
ΣΤΕΦΑΝΟΥ I. ΦΑΤΣΕΑ, συΟί έγγονοί. Οί άνεψιοί.
ν ιδρυτού τής Κυθηραϊκής Ά δελφότητος Νέας Υόρκης, πολ- Οί λοιποί συγγενείς.
Προς τήν σύζυγόν του Αίκατερίνην, τό γένος
Φιλίππου
Σκλάβου, τάς θυγατέρας του
'Ελέσαν Π. Σταματάκου καί
Σταματίναν Ά ν τ . Στάθη, τούς
άδελφούς του Ίωάννην καί Ά λέξανδρον καθώς καί προς τούς
λοιπούς συγγενείς του έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια.
Ό Θεός νά τον άναπαύση.

ποιμνίου σου, δπως ό Κύριος
σε άναπαύση έν χώρα ζώντων,
έν σκηναΤς τών δικαίων Του.
'Απέρχεσαι τού κόσμου τούτου άφού ανάλωσες τον 6ίον
σου είς τήν έκκλησίαν τού Χριστού μας, μέ τελείαν άφοσίωσιν καί ύπακοήν είς τό θέλημά Του, τό "Αγιον, καί άφού
ώδήγησες τό ποίμνιόν σου έπί
4 7 έτη είς χριστιανικήν όδόν
ώς άκούραστος λειτουργός τού
Υψίστου
καί
οικονόμος τών
μυστηρίων
τοΰ
Θεού. Πράος
καί ταπεινός. Πάντοτε μέ τήν
χαράν καί τό γέλιο συμπεριεφέρεσο προς δλους. Δι' αύτό
καί δέν θά λησμονηθής ποτέ.
Ά λ λ ά δχι μόνον έφάνης καλός λειτουργός τού Υψίστου,
άλλά καί ώς οικογενειάρχης άνεδείχθης άριστος
καί ¿δημιούργησες ύποδειγματικήν χριστιανικήν οίκογένειαν. Δικαίως
λοιπόν τ ά π α ι δ ι ά καί οί λοιποί
συγγενείς σου, άλλά καί δλα
τά πνευματικά τέκνα σου πού
πολλά ά π ό αύτά τ ά έβάπτισες
και τ ά έστεφάνωσες ό ίδιος,
σε θρηνούν μέ συγκίνησιν καί
όδύνην.
Κ αί
τώρα
άπευθυνόμενος
προς σας τ ά προσφιλή πνευματικά τέκνα τού έκδημήσαντος
έφημερίου σας, σας προσκαλώ
νά παρακαλέσωμεν τον Κύριον
δπως άναδείξη τον
άντάξιον
συνεχιστή ν τού έργου τού π ρ ο
ήμών νεκρού
πλέον
πατρός
Φραγκίσκου, αύτόν δέ νά άναπαύση έν σκηναΐς δικαίων.
'Αείμνηστε π α τ έ ρ α Φραγκίσκο, εύχομαι δπως τό χώμα
τής ιδιαιτέρας σου πατρίδος,
πού θά σε σκεπάση, εΐναι έλαφρό καί ή μνήμη σου έστω
αιωνία.
Προς τ ά τέκνα του Μύρωνα
καί Γεώργιον Χαρχαλάκην, τάς
θυγατέρας του Κατίναν Ά μ ο λοχίτη ^ καί Μαρίαν Καζαντζάκη, τούς έγγονούς καί λοιπούς
συγγενείς του έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. *0 Θεός νά τον άναπαύση.

ΑΝθΙΠΠΗ

ΧΛΕΝΤΖΟΥ

'Απεβίωσε είς 'Αθήνας ό Δη"Ολως αιφνιδίως άπεβίωσεν
μήτριος Ν. Γαλακάτος,
έτών είς Μάουντ Βέρνον Νέας Υ ό ρ 70.
κης 'Αμερικής, ή Ά ν θ ί π π η ΘεοΌ έκλιπών κατήγετο ά π ό τό δώρου Χλέντζου, έτών 75.
χωρίον Χριστοφοριάνικα.
ΈΉ έκλιπούσα διεκρίνετο διά
σπούδασε τοπογράφος -μηχανικός είς τό Έθ'νίικό Μετσόβ ι- τάς πολλάς καί μεγάλας άρεόν
Πολυτεχνεΐον, ύπηρέτησεν τ ά ς της. Ύπηρξεν άφοσιωμένη
έπί μακρόν εις τ ά ς τεχνικάς ύ- σύζυγος και στοργική μήτηρ,
ήτο φιλάνθρωπος καί ή ψυχή
πηρεσίας τού Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Δητης ήτο γεμάτη ά π ό εύγένειαν
μοσίων έργων καί
άπεσύρθη
και καλωσύνην. Δι' αύτό καί
μέ τον βαθμόν του Διευθυντού.
δσο ι τήν έγνώρισαν θά τήν ένΤον διέκριναν ευρεία κοπτάιρ- θυμούνται πάντοτε μέ σ υ μ π ά τισις, άνώτερο ήθος, χαρακτήρ θειαν καί σεβασμόν. Ό θάναάκέραιος. *Ητο στοργικός οι- τος έπήλθε ά π ό καρδιακήν π ρ ο κογενειάρχης καί κατείχε
έξέ- σβολήν. Ή κηδεία της έγένετο
χουσαν θέσιν είς τήν 'Αθηναϊ- πάνδημος καί έπί τής σορού
κήν κοινωνίαν. Ή κηδεία του της κατετέθησαν πολυάριθμοι
έγένετο πάνδημος καί έπί τής στέφανοι.
σορού του κατετέθησαν πολυΠρος τον φίλτατόν μας σύάριθμοι στέφανοι.
Προς τ ά ς θυγατέρας του Έ - ζυγόν της κ. Θεόδωρον Χλένλένην Κλή καί Μαρίαν Γαλα- τζον, τ ά ς θυγατέρας της Μακάτου, καθώς καί π ρ ο ς τούς ρίαν καί Τούλαν, καί προς τους
λοιπούς συγγενείς του
έκφρά- λοιπούς συγγενείς της έκφράσυλλυπητήζομεν θερμότοττα
συλλυπητή- ζομεν θερμότατα
ρια. Ό θ ε ό ς νά τον άναπαύ- ρια. Ό Θεός νά τήν άναπαύση.
ση.

•
χ
|
•
Ε Ι ς τό κέντρον τοΰ Νησιού μας καί παρά τό χωρίον ,
ι Καρβουνάδες, π ω λ ε ί τ α ι είς τιμήν ευκαιρίας βίλλα πολυτε- ι
• λοϋς κατασκευής και έκτασις καλλιεργησίμου γης δέκα πε- \
ι ρίπου στρεμμάτων. Ε ί δ ι κ ώ τ ε ρ α πωλείται οικία πλήρως έ π ι - 1
• πλωμένη μέ μεγάλη σαλοτραπεζαρία, δύο υπνοδωμάτια, κου- J
J ζίνα μέ δλας τάς ηλεκτρικός συσκευάς, λουτρό πολυτελές ι
ι καί άλλους βοηθητικούς χ ώ ρ ο υ ς . " Ε χ ε ι συνεχομένας άπο- J
• θήκας, σταύλους καί δέκα στρέμματα γης με πολλά έλαιό- ι
I δένδρα και άλλα όπωροφόρα δένδρα, καθώς καί 4 π η γ ά δ ι α . •
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
[
Ε ί ν α ι Ιδεώδης κατοικία δ ι ' εύκατάστατον ομογενή ή ό- Β
Χ α ρ . Τρικούπη 7
I ποιονδήποτε άλλον που θέλει νά απόλαυση τήν όμορφη ζωή ι
! Α Θ Η Ν Α Ι — Τ η λ . 620.415
• τοΰ Νησιού μας, μακρυα άπό τους θορύβους καί τά καυ- \
ι
ι σαέρια τ ώ ν πόλεων. * Ακόμη είναι κατάλληλος διά προοδευ- ι
ι . . . . . . . .
. 1
L . . . . . . . .
• τικόν γεωργοκτηματίαν.
J
[
* 0 πωλητής εύρίσκεται είς τήν Ά μ ε ρ ι κ ή ν , ή δέ τιμή ι
!
Ν. Γ, Φ Α Τ Σ Ε Α Σ
¡ ι δλων αυτών είναι τ ρ ι ά ν τ α χιλιάδες δολλάρια ( $ 3Θ.000). •
Ο Ι ένδιαφερόμενοι νά άπευθύνωνται είς τον κ . Δημή- ι
I
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
» •
«
ι
Πανεπιστημίου 3 4
ι ι τρί/ον Έ μ μ . Καλοκαιρινον,
•
1019 B R I N K E R H O F F A V E
!
! 3ος δ ρ ο φ ο ς - τ η λ . 3220.235 !
!
U T I C A Ν . Υ . 13501 U . S . A .
ι
!
. . . . — . . . — . . '

Π. Ν. Φ Υ Ρ Ο Σ

ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ
1ΕΡΕΥΣ

Ά π ε β ί ω σ ε ν είς 'Αντικύθηρα
ό ιερεύς Φραγκίσκος Χαρχαλάκης, έτών 93.
Ό εκλιπών έποίμανε τον λαόν τής Νησίδος έπί σαράντα
έ π τ ά όλόκληρα χρόνια, μέ φόβον Θεού καί ά γ ά π η ν προς τό
ποίμνιόν του. ' Ε π ί σ η ς υπήρξε
στοργικός οικογενειάρχης καί
ανέδειξε τ ά τέκνα του είς εκλεκτά μέλη
της
Κυθηραϊκής
κοινωνίας. Εύγενικός, πρόθυμος
καί καλόκαρδος προσέφερεν άνεκτιμήτους ύπηρεσίας καί συμβουλάς, είς τούς πτωχούς κατοίκους τής γενετείρας του, καί
τό κενόν πού άφήκε ό θάνατος
του είναι μεγάλο καί δυσαναπλήρωτο.
Ή κηδεία του έγένετο ά π ό
τον ιερόν ναόν τού 'Αγίου Μύρωνος, μέ πάνδημον συμμετοχήν τών κατοίκων 'Αντικυθήρων είς τήν
έκφοράν αύτού.
Είς τήν κηδείαν προέστη ό ήγούμενος Α γ ί α ς Μόνης, άρχιμανδρίτης κ. Ευθύμιος, ό όποιος καί έξεφώνησε τον άρμόζοντα έπικήδειον λόγον, είπών
τ ά έξής:

Π Ε Ν 0 Η

λάς προσενεγκόντος ύπηρεσίας
είς τήν ίδιαιτέραν μας π α τ ρ ί Πάντας
τούς
μετασχόντας
δ α καί τούς Κυθηρίους έν γέ- τού πένθους μας έπί τώ θανει, όμοφώνως άποφασίζει καί νάτω τοΰ λατρευτού μας συψηφίζει:
ζύγου, πατοός καί άδελφού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΦΥΡΟΥ
1. " Ο π ω ς παρακολούθηση τήν
εύχαριστούμεν θερμώς.
έκφοράν τό Δ. Συμβούλιον.
Αικατερίνη
Π·
2. " Ο π ω ς κατατεθή στέφανος Ή σύζυγος:
Φυρού.
έπί τής σορού του.
3. " Ο π ω ς δημοσιευθή τό π α - Τά τέκνα: 'Ελέσα καί Παναγιώτης, Σταματάκος, Σταρόν είς τον Κυθηραϊκόν Τύπον
ματίνα καί Αντώνιος Στάκαί άντίγραφον
παραδοθή είς
θης.
τούς οικείους του μεταστάντος.
Οί άδελφοί:
Αλέξανδρος κα»
Ό Πρόεδρος
Β. Α. Σ Α Μ ΙΟΣ
Μαρία Φυρού. Ι ω ά ν ν η ς Ν·
NIK. Γ. Φ Α Τ Σ Ε Α Σ
Φυρός.
Ό Γεν. Γραμματεύς
Άπεβίωσεν
είς
Καμπέρρα
Οί λοιποί συγγενείς.
Δ
Η
Μ
Η
Τ
Ρ
Ι
Ο
Σ
ΚΟΜΗΣ
Αυστραλίας ό Βασίλειος 'Αναστασίου Σάμιος, έτών 67.
Ό έκλιπών κατήγετο ά π ό ι · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · * ' ΐ
τό χωρίον 'Αλοϊζιάνικα. Ά π ε δήμησε π ρ ο πολλών έτών καί !
Κ Α Ρ Β Ο Υ Ν Α Δ Ε Σ ΚΥΘΗΡίΙΝ
¡
ήτο μοιραΐον νά μη έπανέλθη
είς τήν π α τ ρ ί δ α . Καλός, εύγεΠΡΟΜΗΘΕΥΘΗΤΕ
ΤΑ
ΕΙΔΗ
ΣΑΣ
¡
νικός, πρόθυμος, ήτο πολύ ά - II
ΕΙΣ
Τ Ι ΜΑΣ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η Σ
ΠΩΛΗΣΕΩΣ
;
γ α π η τ ό ς μεταξύ τών γνωρίμων I
του. Ή κηδεία του έγένετο πάν- 9mm m
δημος καί έπί τής σορού του
κατετέθησαν π ο λ λ ά άνθη καί
στέφανοι.
Προς τήν οίκογένειάν του,
προς τούς άδελ<}>ούς του ΜιχαΙΑΤΡΟΣ
ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ήλ καί Δαμιανόν / προς τ ά ς ά δελφάς του 'Ελένην και Σ τ α Α Ι Τ Ω Λ Ι Κ Ο Υ 61 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ — Τ Η Λ . 4611.695 ¡
ματίνα, καθώς καί π ρ ο ς τους
ι
λοιπούς συγγενείς του έκφράΔ έ χ ε τ α ι : 6.30 — 8.30 μ.μ. καί έπί συνεντεύξει
J
ζομεν θερμότατα συλλυπητήρια.
Ό Θεός νά τον άναπαύση.

;

ΓΕΩΡΓΙΟΣ NIK. ΣΤΑΘΗΣ

!

;

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟ Ν

Î

ΤΑΚΗΣ Ε. ΚΑΒΙΕΡΗΣ

«ΚΥΘΗΡΑ-Ι-ΚΗ

;

«ΚΥΘΗΡΑ Ι Κ Η

!

ΔΡΑΣΙΣ»

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

• 'Ιδιοκτήτης — Διευθυντής: I . Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, Άγιου
! Μελετίου 104, 'Αθήναι — Δ)ντής Τυπογραφείου: Π. ΡΑΥI
ΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μουσών 42, Περιστέρι, Τηλ. 365.347
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Κυθήρων δραχμαί 70. Λοιποί) Εσωτερικού 100.
Κοινοτήτων δραχμαί 250. Τραπεζών - Σωματείων 400.
ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
'Αμερικής - Καναδά - Ν. 'Αμερικής $ 8, αεροπορικώς $ 10
Αυστραλίας - 'Ασίας δολ. Αυστραλίας 6, αεροπορικώς δολ. 10
'Αφρικής $ 8 , άεροπορικώς $ 10. Ευρώπης αεροπορικώς $ 6
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
*Η πάσης φύσεως αλληλογραφία νά απευθύνεται
I . Σ. Κασιμάτην — 'Αγίου Μελετίου 104 'Αθήναι, Τ.Τ. 821

Απόψεις
ΑΨΟΓΟΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΜΑΣ
Πολλάκις μάς έδόθη ή ευκαιρία νά διαπιστώσωμεν την
άψογον λειτουργίαν τών Ταχυδρομείων μας, όπως έξειλίχθησαν μετά τήν σύστασιν του
οργανισμού ΕΛ.ΤΑ. Γράμματα
πού μάς στέλλονται εις τάς
'Αθήνας άπό τό εσωτερικό ή
τό εξωτερικό, σχεδόν κατά κανόνα, μάς επιδίδονται αυθημερόν. Τό ίδιο συμβαίνει και μέ
τά έντυπα, όπως διαπιστώνομεν άπό τήν άρίστην κυκλοφορίαν τής εφημερίδος μας. Τάξις και συνέπεια παντού. Τά
Ταχυδρομεία μας κινούνται μέ
συνέπειαν και άκρίβειαν έλβετικσύ ωρολογίου. Μέ τήν εύκαιρίαν, λοιπόν, πού ή Κυθηραίκή Δράσις εισέρχεται μέ τό
άνά χείρας φύλλον εις τό 39ον
έτος της έκδόσεώς της, και
δπου δια πρώτην φοράν διαπιστώνει τοιαύτην ταχυδρομιΧήν τελειότητα, αίσθανόμεθα
τό καθήκον νά έξάρωμεν τό
γεγονός και νά εύχαριστήσωμεν όλους τους παράγοντας.
Διότι άπό τήν έργασίαν των
εξαρτάται αύτη ή τύχη καΐ ή
ύπαρξις τής έφημερίδος. Έκφράζομεν λοιπόν τάς εύχαρι-

στίας μας προς τήν Διεύθυνσιν και τό προσωπικόν τής γενικής
παραλαβής
έντύπων,
προς τον άκουραστον κ. Βασίλειον Σκολαρίκον τού Τμήματος έπιφανείας έξωτερικού, τό
προσωπικόν τής αύτη ς 'Υπηρεσίας και τήν Διεύθυνσιν και
τό προσωπικόν τής άεροπορικής άποστολής. "Ολοι εργάζονται μέ ζήλον καΐ πλήρη συναίσθησιν τής άποστολής και
τής εύθύνης των. 'Ομοίως έκφράζομεν εύχαρίστίας προς
τους προϊσταμένους καΐ τό
προσωπικόν όλων τών παραρτημάτων 'Αθηνών, Πειραιώς
και Περιχώρων, ώς καΐ τών
Ταχυδρομικών Γραφείων^ Κυθήρων και Ποταμού. "Ολοι
εισφέρουν κατά τό μέτρον τής
εύθύνης των, διά νά έχωμεν
τό σημερινό ταχυδρομικό θαύμα. 'Ο φίλτατος Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Κουρεμπανάς και ή σεβαστή Διοίκησις τού ΕΛ.ΤΑ. δικαιούνται
νά ύπερηφανεύωνται
διά τό
έργον των, καθώς και δι' όλους των τους υπηρεσιακούς
συνεργάτας.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΉΣ
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΙΣ
Ή λαμπρά έμφάνισις τού
Γυμνασίου μας εις τάς εορταστικός έκδηλώσεις της 25ης
Μαρτίου, ή θαυμασία παρέλαοις, οί πατριωτικοί χοροί, ή
εμπνευσμένη ομιλία, ή υπέροχος θεατρική παράστασις, τά
ώραΐα ποιήματα και ή ύποβλητική μαθητική χορωδία, συνεΗίνησαν τους συμπατριώτας,
πολλοί τών όποιων μάς γράφουν μέ θερμάς
έπαινετικάς
«κφράσεις τόσον διά τον Γυμνασιάρχην, όσον και διά τους
^αθηγητάς και δή τών φιλολογικών μαθημάτων, ο'ι όποιοι
Ηαι λόγω ειδικότητος είχον
τήν μεγαλυτέραν εύθύνην. Ε πίσης με ένθουσιασμόν μάς
ϊράφουν διά τους μαθητάς
*αί Ιδιαιτέρως
δι' ¿κείνους
τών άνο>τέρων τάξεων, οί όποιοι μέ Ικανότητα, ζήλον και
ένθουσιασμόν, υπό τήν καθοδήγησιν Γυμνασιάρχου και καθηγητών προητοίμασαν και έλαβον μέρος εις τήν λαμπράν
θεατρικήν παράστασιν. Προς
δλους έκφράζομεν άπό τής
στήλης αύτής τά συγχαρητήρια τού Κυθηραΐκού λχχού, ώς
Ηαι τήν διαβεβαίωσιν δτι ή
Κυθηραίκή κοινωνία περιβάλλει μέ όλην τήν στοργήν της,
κύτους και τό έργον των.

μεγαλύτερος ποσότητας. Αύτός είναι και ό λόγος διά τον
οποίον τό κρέας έγινε πανάκριβο άκόμη και είς τάς πλούσιας κρεατοπαραγωγικάς χώρας, όπως είναι ή Αύστραλία
και ή 'Αμερική.
Είς τό Νησί μας μπορούν
νά εύδοκιμήσουν τοιούτου είδους έπιχειρήσεις, έφ' όσον οί
επιχειρηματία ι έπιδοθούν μέ
ζήλον είς τήν έργασίαν. Τό
Κράτος διά τής παντού συνεπικσυρούσης 'Αγροτικής Τραπέζης έρχεται άρωγον μέ χαμηλότοκα δάνεια, τήν προμήθειαν κτηνοτροφών και διά
ποικίλων άλλων ένθαρρύνσεων. Ή διάθεσις τών προϊόντων είναι άσφαλής χωρίς τον
φόβον νά μειωθούν αί τιμαί.
"Ας προσπαθήσουν, λοιπόν, οί
ολίγοι ζωντανοί άνθρωποι που
απέμειναν είς τήν έπαρχίαν
μας. Και οί ίδιοι θά ωφεληθούν και θά σταδιοδρομήσουν
καλώς, και τον τόπον θά εύεργετήσουν.
ΟΜΟΓΕΝΗΣ
ΔΙΔΑΣΚΕΙ
Μάς γράφουν άπό τον "Αγιον Ήλίαν: «Εκλεκτός όμογενής άφιχθείς άπό^ τήν Αύστραλίαν έπειτα άπό σαράντα
πέντε χρόνια, έγκατεστάθη είς
τά Άραπιάνικα, άνεκάλυψε τό
κλαδευτήρι που άφησε πριν μετανάστευση, τό άκόνισε, τό έγυάλισε και άρχισε νά κλαδεύη τά άμπέλια τής περιοχής». Μπράβο του. Μέ τήν
τεμπελιά πού δέρνει τους έναπομείναντας, ή προσφορά τού
δραστήριου όμογενούς είναι...
άμπελοσωτήριος. Μετά τό κλάδεμα ύποτίθεται ότι θά άνακαλύψη και τήν εγκαταλελειμμένη άξίνα, ότι θά τήν ^χρησιμοποιήση δεόντως και ότι μετά τό σκάψιμο τών αμπελιών
θά στρέψη τό ξύλινο μέρος
της προς σωφρονισμόν τών περιεργαζομένων. Τότε ή επιστροφή του είς τό Νησι, έστω και υπό μορφήν έπισκεψεως θά παραμείνη ιστορική
και θά άποδειχθή άνθρωποσωτήριος. Διότι τά τελευταία
χρόνια πού περιεφρονήθη ώς
μέθοδος διδακτική, τό στυλιάρι, έπερίσσεψαν επικινδύνως
τά πάσης φύσεως κούτσουρα.

ΑΞΙΈΠΑΙΝΟΣ
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
Προοδευτικοί συμπατριώται
άπό τήν Χώρα, τήν Καρβουνάδα και τό Κεραμουτό έπιδίδονται τους τελευταίους μήνας
£
ίς τήν ιδρυσιν μικρών κρεα^οπαραγωγικών έπιχειρήσεων.
Επιδιώκουν νά Ιδρύσουν κον
ΐ«λοτροφεία,
όρνιθοτροφεία
χοιροτροφεία, μικρά κατ'
άρχάς, και μεγαλύτερα βραδύ^ρον, έφ' όσον αποκτήσουν
χήν σχετικήν πείραν. Πα^ακολουθούμεν μέ συμπάθειαν
τάς προσπαθείας αύτάς, και
βύχόμεθα διά την έπιτυχίαν
των. Τό κρέας είναι τροφή,
που είς όλον τον κόσμον έγινε περιζήτητη, διότι μέ τήν
ανοδον τού βιοτικού έπιπέδου
όλων τών λαών καταναλίσκεται παντού είς διαρκώς και

ΝΑΥΤΙΚΟΙ
Ε Π ΩΦΕΑΗΘΗΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ
ΑΚΙΝΗΤΟ Ν ΕΙΣ ΤΗΝ Π ΑΤΡΙΔΑ
ΔΑΝΕΙΟΝ ΜΕΧΡΙ 2.000.000.— ΔΡΑΧΜΩΝ ΣΑΣ
ΧΟΡΗΓΕΙ
Η

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΣΟΝ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΤΟΚΟΣ ΔΑΝΕΙΟΤ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΤ

ΑΚΙΝΗΤΟΤ

ΕΞΟΦΑΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΤ: ΕΙΣ 15 ΕΤΗ
ΤΟ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

Ν

ΤΑΜΙΕΥΤΗ

PION

ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙ
ΤΟΚΟΝ ΜΕΧΡΙ 7,25% ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΙΣ
ΣΤΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ Ν ΔΑΝΕΙΟΝ 15ΕΤΕΣ
ΤΨΟΤΣ 750.000.— ΔΡΑΧΜΩΝ
ΧΑΜΗΛΟ Ν ΕΠΙΤΟΚΙΟΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΤ
ΔΑΝΕΙΟΤ 6% ΕΤΗΣΙΩΣ
Α Θ Η Ν Α Ι : Πανεπιστημίου 40 - Τηλ. 621.243
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ : Ακτή Μιαούλη 53 - 55 Τηλ. 4522.673
ΊΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ

ΕΡΓΟ ΣΤΑ Σ ΙΟΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΠΑΥΛΑΚΗ

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

ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΣΙΑΣ ΜΑΝ0ΑΕΣ0Υ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ - ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ!

Έ8εμελιώ8η τ ό νέον
uxipiov
τής Kudnpaïunç
'Αδελφότητος

Κατόπιν επιτυχών εξετάσεων έλαβε τό πτυχιον
του, άπό τήν Άνωτάτην
Σχολήν Εμπορικών καί
Οικονομικών Επιστημών,
ό επιμελέστατος νέος κ.
Κυριάκος Εμμανουήλ Καραβουσάνος, έκ Λειβαδίου. Είναι άξιοσημείωτον δτι ό Κυριάκος Καραβουσάνος, άπό τετραετίας δτε ενεγράφη εις τήν
Σχολήν του, προσελήφθη
καί έργάζεται είς τήν μεγάλην Άμερικανικήν Τρά| πεζαν «Φέρστ Νασιονάλ
Σίτυ» χωρίς αύτό νά τον
έμποδίση είς τάς σπουδάς
του. 'Ικανός είς τήν σκέ•ψιν, ισχυρός είς τον χαρακτήρα, εφήρμοσε μέ έπιμονήν τό πρόγραμμα
τής προόδου του. Εργασία μέχρι τό μεσημέρι είς
τήν Τράπεζαν, φοίτησις τάς απογευματινός καί βραδυνάς ώρας είς τήν Σχολήν. Καί ώς τά μεσάνυκτα μελέτη. Πλήρης
άξιοποίησις τού χρόνου. Τούς καμαρώνομε τέτοιους νέους
καί έχομεν εύτυχώς αρκετούς μεταξύ τών Κυθηρίων, καί τούς
προβάλλομεν προς μίμησιν. Καί είς ένδειξιν εκτιμήσεως δημοσιεύομεν τήν φωτογραφίαν του, παρμένην σε κάποια Χριστουγεννιάτικη τραπεζική εκδρομή, κοντά στο Μέτσοβο, ανάμεσα στά χιονισμένα έλατα. "Ας τον καμαρώσουν οί άναγνώσται μας. 'Αληθινός έπιστήμων μέ ύγιά σκέψιν καί σεμνήν
έμφάνισιν. Τού έκφράζομεν τά συγχαρητήριά μας.

ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟΝ 0ΙΚ0ΠΕ40Ν ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 7 ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΟΣ
Τήν 1ην Απριλίου και περι ώραν 10.30' πρωϊνήν ή Κυθηραϊκή Αδελφότης Πειραιώς — Αθηνών, ¿θεμελίωσε τό νέον κτίριόν της, τό όποιον θά
άνοικοδομηθή έπί τοϋ ιδιοκτήτου οικοπέδου της κειμένου έπί τής όδοΰ
Ναυαρίνου 7 — Πειραιεύς. Τ ό πρώτον στάδιον οικοδομικών έργασιών προβλέπει τήν κατασκευήν κτιρίου μέ τέσσερις ορόφους. Ή τ ο ι τό ίσόγειον, τό
όποιον θά άπαρτίζεται άπό ένα μεγάλο κατάστημα μετά παταριού, άπό τήν
κεντρικήν εϊσοδον και άπό χώρους διά τον ήλεκτρικόν αναβατήρα, καφέ μπάρ και άποχωρητήριον.
Τον πρώτον όροφον, ό οποίος θά άπαρτίζεται άπό τρείς
χώρους και χώλ προς έκμίσθωσιν διά γραφεία ή εργαστήρια
έπαγγελματικά. Τον δεύτερον
όροφον, ό όποιος θά άποτελήται άπό τους αυτούς, όπως ό
πρώτος, τρείς
χώρους και
χώλ,
χρησιμοποιηθησομένους
προς στέγασιν τών γραφείων,
τοϋ βεστιαρίου και τής βιβλιοθήκης τής Άδελφότητος. Οί
χώροι ούτοι θά δύνανται είς
μίαν έορτήν ή δεξίωσιν νά άνοίγουν και νά δημιουργούν ένιαίον χώρον. Τέλος ό τρίτος
όροφος θά άπαρτίζεται άπό ένα ένιαίον χώρον, ήτοι μίαν
αίθουσαν, μπουφέ και καφέ
μπάρ. Είς τήν αίθουσαν αύτήν
προβλέπονται ειδικά σημεία
διά τήν ορχήστρα, διά τό πίγκ
πόγκ, διά σκάκι, διά πρόβας
χορού κλπ.
Έδώ είς τον τρίτον όροφον
θά λαμβάνουν χώραν αί Έτήσιαι Γενικαί Συνελεύσεις, αί
δεξιώσεις,
μουσικοχορευτικά
βραδυνά, διαλέξεις, κινηματογραφικοί προβολαί και διάφοροι άλλαι έκδηλώσεις τής Ά δελφότητος. Είς τήν αίθουσαν
αύτήν θά τοποθετηθούν τηλεφωνική συσκευή, μόνιμοι μικροφωνικαί έγκαταστάσεις, ραδιοπικάπ, μαγνητόφωνον, συσκευή τηλεοράσεως κλπ. διά
τήν καλυτέραν ψυχαγωγίαν τών
μελών. "Αλλωστε τό καφέ μπάρ
θά προσφέρη διάφορα είδη και
ποτά καφενείου, ώς και φασκόμηλον και μέλι παραγωγής
τής νήσου μας.
Τέλος, είς τό δώμα προβλέπεται κατασκευή μικρού καφέ
μπάρ και άποθήκης και τοιαύτη διαρρύθμισις τής ταράτσας
ώστε εις αύτήν νά πραγματοποιούνται διάφοροι εκδηλώσεις κατά τους θερινούς μήνας. Ή έπέκτασις τού κτιρίου
καθ' όλον τό έπιτρεπόμενον ύφος προβλέπεται είς τό μέλλον όταν τό έπιτρέψουν τά οικονομικά τής Άδελφότητος.
"Εχει γίνει τοιαύτη πρόβλεψις
διά τής στατικής μελέτης, ώστε άπασαι αί κατασκευαί έξ
ώπλισμένου σκυροδέματος θά
γίνουν συμφώνως προς τους
έγκεκριμένους ξυλοτύπους άπό μπετόν - τσέλνερ και σίδηρον στάλ τρία. Οί δέ στύλοι
(κολώνες) θά κατασκευασθούν
είς έπαφήν μέ τάς μεσοτοιχίας και ούχί είς ενδιάμεσα σημεία τού οικοπέδου, ώστε νά
αφήνουν ελεύθερον τον χώρον
τού οικοπέδου και τής μεγάλης αιθούσης. Τό νέον κτίριον,
ώς γνωστόν, θά έπωνομασθή
ΜΑΝΩΛΕΣΕΙΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ.
Είς τήν τελετήν τής θεμελιώσεως προσήλθαν οί συγγενείς — ανεψιοί τών μεγάλων
ευεργετών Βρεττού και ΤασίΝΕΑΙ

ΔΩΡΕΑΙ

ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ
ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗ!
Διά τήν προτομήν τού αειμνήστου γυμνασιάρχου Σπύρου
Στάθη, προσέφερον μέσω τού
Κυθηραΐκού Συνδέσμου 'Αθηνών τάς άκολούθους νέας
προσφοράς:
Γεώργιος Τραβασάρος, έκ
Χώρας, έγκατεστημένος είς Ν.
Υόρκην, απέστειλε 100 δολλάρια. Μανούσος Α. Πετρόχειλος, όφθαλμιατρός, 1.000 δρχ.
Γεώργιος
Σ.
Λεονταράκης
1.000 δρχ. Θεοδόσιος Μαυρομμάτης, γεωπόνος, 1.000 δρχ.
'Ανδρέας Φατσέας, γυμνασιάρχης 1.000 δρχ. Κα! Ιωάννης
Γε ρακί τη ς, γυμναστής, 500
δραχμάς.
Κατά τάς πληροφορίας μχχς
ή προτομή παρηγγέλθη είς γνωστόν καλλιτέχνην τών 'Αθηνών καΐ ή τοποθέτησις καΐ τά
αποκαλυπτήρια αύτής θά γίνουν τον προσεχή Σεπτέμβριον.
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ας Μανωλέσου, ήτοι ή κυρία
Καίτη σύζυγος Κοσμά Μανωλέσου, καΐ οί κ.κ. 'Ιωάννης
Στεφ. Μούλος σύζυγος τής
Κούλας Εύαγ. Μανωλέσου και
Δημήτριος Εύαγ. Μανωλέσος.
Τό προεδρείον και τά μέλη τού
Διοικ. Συμβουλίου τής 'Αδελ-

%*

ΘΑ ΕΠΕΚΤΑΘΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΛΛΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Η ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Άναφορικώς μέ τήν αύτόματον τηλεφωνοδότησιν τών
χωρίων τής Νήσου, περι τής
όποιας είχομεν ύποβάλει παράκλησιν προς τον Ο.Τ.Ε. είς
τό προηγούμενον φύλλον, ή άρμοδία σεβαστή Διεύθυνσις Τριπόλεως, προς ένημέρωσιν τών
ένδιαφερομένων, μάς απέστειλε τήν κατωτέρω ίκανοποιητικήν καΐ διαφωτιστικήν άπάντησιν, διά τήν όποίαν καΐ τήν
εύχαριστούμεν.
Κύριε Διευθυντά,
Εϊς άττάντησιν σχολίου σας,
δημοσιευθέντος είς τό υπ' ά.
ριθ. 373, 'Απρίλιος 1973 ψυλ-

0 κ. Ν. ΓΛΥΤΣΟΣ
ΘΑ ΠΕΡΙΟΔΕΥΣΗ
ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Περί τά μέσα τρέχοντος μηνός, θά μεταβή είς Κύθηρα ό
παλαιός συνεργάτης μας κ. Νίκος Β. Γλυτσός, διά τήν έτησίαν περιοδείαν του. Θά άσχοληθή, όπως πάντοτε, μέ τήν
ταμιακήν ένημέρωσιν τών συνδρομητών μας και με τήν συλλογήν δημοσιογραφικού υλικού. Παρακαλσύμεν τους συνδρομητάς καΐ φίλους τής εφημερίδος νά συντρέξουν τον κ.
Γλυτσόν και νά διευκολύνουν,
κατά τό δυνατόν, τό έργον του.
Ή «Κυθηραίκή Δράσις», ή
όποία έπί τριάντα όκτώ χρόνια προσφέρει τάς υπηρεσίας
της είς τό Νησι και τους άπανταχού τού κόσμου διασκορπισμένους άδελφούς μας δσον
καλύτερα δύναται, έχει τώρα
μεγαλυτέραν παρά ποτε άνάγκην τής υποστηρίξεως δλων,
διά νά δυνηθή νά συνέχιση τό
δύσκολον έργον της.

!
•
¡
ι
•
!
•

ΔΟΚΤΩΡ
Γ. Δ . Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ >
1
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ι
Επιμελητής «Νοσοκομείου •
Ατυχημάτων» (Κ,Α.Τ. ¡
χ. Επιμελητής COVEN- ι
TRY
AND
WARWIC J
KS ΗI RE HOSPITAL — ι
1
'AwJlÍM

πτουν γνωριμίας μεταξύ των
καί θά ανταλλάσσουν γνώμας
έπί διαφόρων εύρυτέρων θεμάτων πού άπασχολούν τήν
Νήσον μας. Είς τήν Κυθηραϊκήν Λέσχην θά βρίσκουν ψυχαγωγίαν οί ιΚυθήριοι νέοι
καί έν συνεργασία μέ τούς ώριμους καί
ήλικιωμένους θά
συμβάλλουν καί ούτοι είς τήν
εύόδωσιν καί πραγματοποίησιν
τών σκοπών τής Άδελφότητος.
» Έδώ θά άναπτυχθή καί
θά λειτουργήση βιβλιοθήκη,
Θά διατηρηθή τό βεστιάριον
τών Κυθηραϊκών στολών καί
θά δημιουργηθή ό πυρήν διά
τήν συγκέντρωσιν καί διατήρησιν παντός άρχαιολογικού,
ιστορικού καί λαογραφικού υλικού τής νήσου μας ύπό τύπον μικρού μουσείου. Έδώ θά
διδάσκωνται οί Κυθηραΐκοί χοροί, ή Κυθηραϊκή μουσική καί
τά τραγούδια καί θά μεταλαμπαδεύωνται είς τούς Κυθηρίους νέους τά Κυθηραΐκά ήθη
καί έθιμα καί ό Κυθηραΐκός
έν γένει τρόπος ζωή?. Είς τον
χώρον αύτόν θά εύρίσκουν τήν
δυνατήν ήθικήν καί ύλικήν
προστασίαν οί άποροι Κυθήριοι. Έδώ θά συζητούνται ανοικτά καί είς δημοσίας συγκεντρώσεις τά διάφορα Κυθηραΐκά θέματα καί έδώ θά προγραμματίζεται ό τρόπος καί ή
ακολουθητέα όδός προς έπίλυσίν των. Ή Κυθηραϊκή Λέσχη
εύχομαι νά προσφέρη θέαμα,
ψυχαγωγίαν καί πατριωτικήν
θαλπωρήν είς άπαντας τούς έπισκεπτομένους ταύτην Κυθηρίους αμφοτέρων τών φύλων
καί πάσης ήλικίας.
» Μεγάλοι μας εύεργέται, αίσθανόμεθα τάς άγαθάς ψυχάς
σας ώσάν λευκαί περίστεροι
νά ύπερίπτανται τού ιερού πατριωτικού αύτού χώρου τήν
στιγμήν αύτήν. Διαισθανόμεθα
άκόμη ότι έκεί, «ίς μίαν γωνίαν τού Παραδείσου, εις τήν
όποίαν σάς έτοποθέτησεν ό
Πανάγαθος Θεός, αί ψυχαί σας
σκιρτούν καί άγάλλονται, διότι
διαπιστώνετε ότι οί μεγάλοι
καί Ιεροί σκοποί διά τούς όποιους προσεφέρατε καί άφιερώσατε τήν έκ τής τίμιας έργασίας σας άποκτηθεϊσαν περιουσίαν υλοποιούνται, λαμβάνουν σάρκαν καί όστά καί πραγματοποιούνται. "Ας είναι ή
μνήμη σας αιωνία».

ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΑΡΤΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Ανετο πολυτελές ταχύτατο
τό άκτοπλοικόν 'Κανάρης,
ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙ ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Συνεχίζει τά τακτικά του
δρομολόγια προς Κύθηρα και
Αντικύθηρα, τό πολυτελές καί
ταχύτατο σκάφος «Κανάρης»,
τό όποιον εξυπηρετεί τήν άγονον γραμμήν Πελοποννήσου —
Κυθήρων.
'Από τον Πειραιά αναχωρεί
κάθε Σάββατον τήν 11 ην πρωϊνήν καί προσεγγίζει ©ίς Ά γ ί αν Πελαγίαν, Καψάλι καί Αντικύθηρα. Διαθέτει πολλάς κλίνας πρώτης, δευτέρας καί τουριστικής, θέσεως και οί έπιβάται τής τρίτης θέσεως έχουν είς τήν διάθεσίν των ωραιότατα μόνιμα καθίσματα όπως τών πούλμαν.
Είς τους όρμους Άγιας Πελαγίας καί Καψαλίου, έφ' δσον έπικρατούν συνθήκαι νηνεμίας τό σκάφος, παρά τό
μεγάλο του μέγεθος, πλευρίζει
είς τους λιμενοβραχίονες, προς
καλυτέραν έξυπηρέτησιν τών
επιβατών. 'Οσάκις, λόγω κυματισμού τής
θαλάσσης, ή
πλεύρισις είναι άδύνατος, οί
έπιβάται διακινούνται μέ ειδικό, μικρό, μηχανοκίνητο σκάφος, τό όποιον ήγόρασαν διά
τήν περίπτωσιν αύτήν, οί δρα-

στήριοι πλοιοκτήται τού «Κανάρης», οί όποιοι λόγω καί
τής καταγωγής των άπό τήν
γείτονα τών Κυθήρων Νεάπολιν Βοιών, έπιδιώκουν νά εξυπηρετήσουν τήν περιοχήν
κατά τον καλύτερο ν τρόπον.
'Ημείς οί Κυθήριοι έχομεν
κάθε συμφέρον νά ύποστηρίζεται τό πλοίον πού εκτελεί
τήν άγονον γραμμήν, διότι μέ
αύτήν έχομεν έξησφαλισμένην
μετάβασιν είς τό Νησί, ανεξαρτήτως καιρού. "Οταν είναι
νηνεμία, άπο6ι6αζόμεθα δπου
έκαστος έπιθυμεϊ, διότι τό
πλοίον έρχεται και εις τούς
δύο δρμους.
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ΣΑΒΒΑΤΟΝ ώραν 11 π,μ. διά ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ, ΓΕΡΑ
ΚΑ, ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΝ, ΝΕΑΠΟΛΙΝ, ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΝ,
ΑΓΙΑΝ ΠΕΛΑΓΙΑΝ, ΚΑΨΑΛΙ, ΠΟΡΤΟ - ΚΑΓΙΟ, ΓΥ
ΘΕΙΟΝ, ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ.
!
ΔΕΥΤΕΡΑΝ ώραν 11 π,μ. διά ΘΗΡΑΝ, ΑΓ. Ν Ι Κ Ο - ·
ΛΑΟΝ, ΣΗΤΕΙΑΝ, ΚΑΣΟΝ, ΚΑΡΠΑΘΟΝ, ΧΑΛΚΗΝ, •
ΡΟΔΟΝ.
«
ΠΕΜΠΤΗΝ ώραν 10 π.μ. διά ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΝ, •
ΜΟΥΔΡΟΝ, ΜΥΡΙΝΑ, ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΝ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ- !
ΠΟΛΙΝ.
;
Πληροφορίαι: Πρακτορεΐον τηλέφ. 424.800
»
Γραφεία τηλέφ. 421.679, 420.478.
\

ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΠΠ. ΠΡΕΚΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ

(άνεψιοί Π. Κασιμάτη, Γεν. Επιθεωρητού)
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ
Ι.Κ.Α. — Ο.Τ.Ε. — Δ.Ε.Η. ΚΛΠ. ΤΑΜΕΙΩΝ

ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ -

I I ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 25 — ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ΤΗΛ. 472.900 — 421.371 — 775.440

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ 12 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 546-495
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 4 — ΑΙΓΑΛΕΩ — Τηλ. 589.409

ΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ — ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΙ
Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου «Α. Συγγρού»

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.)

λίου μας, καθηγητην τής φιλολογίας κ. Γεώργιον Λεσντσίνην. Ελπίζω είς τό προσεχές
μέλλον νά προκηρύξωμεν διαγωνισμόν καί διά τήν συγγραφήν βιβλίου μέ Θέμα «ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ καί ό Μεγάλος Πατριωτικός Πόλεμος τού 1940».
Ή 'Αδελφότης κατά τό παρελθόν έτος
1972 κατέβαλε
κάθε προσπάθειαν προς διατήρησιν, μεταλαμπάδευσιν καί
προβολήν
τής
Κυθηραΐκής
Λαογραφίας, τών χορών καί
τραγουδιών τού νησιού μας.
Μέ τάς συνεχείς πρόβας καί
έκδηλώσεις είς τήν Λέσχην
μας, μέ τήν διδασκαλίαν τών
χορών μας καί τήν έπίδειξίν
των άπό τό διεθνούς φήμης
χορευτικόν συγκρότημα τής
Δώρας Στράτου καί μέ τήν έμφάνισιν τού μουσικοχορευτικού
μας συγκροτήματος είς τούς
Σταθμούς τής Τηλεοράσεως.
Μέ τήν άναμόρφωσιν τήν όποίαν ή 'Αδελφότης έπραγματοποίησεν εις τον Κανονισμόν
τού Κληροδοτήματος καί είς
τό Καταστατικόν τού Διοικ.
Συμβουλίου έπέτυχεν άπολύτως τήν στενήν συνεργασίαν
τών δύο Συμβουλίων ώς καί
τής Δ. Ε. τού Φυσιολατρικού
Τμήματος, μέ άποτέλεσμα τήν
καλυτέραν έπιδίωξιν καί έπιτυχίαν τών σκοπών της. Ή
'Αδελφότης προέβη εις έγγραφήν νέων μελών. Έπραγματοποίησε, τέλος, τήν 2αν 'Απριλίου 1972 τήν Έτησίαν τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν τών
μελών της διά τό άπολογιστικόν έργον τού έτους 1971 καί
διά τήν άνάδειξιν δι' αρχαιρεσιών νέων μελών τού Διοικ.
Συμβουλίου διά τήν 3ετίαν
1972, 1973 καί 1974, ώς καί
διά τήν άνάδειξιν Εξελεγκτικής Επιτροπής διά τον έλεγχον τών διαχειρίσεων τής Ε πιτροπής Κληροδοτήματος καί
τού Διοικ. Συμβουλίου, τής περιόδου 1972.
Τέλος ή 'Αδελφότης προώθησε έν τώ μέτρω τού δυνατού τό μεγάλον έργον τής κατεδαφίσεως τού πεπαλαιωμένου
καί έτοιμορρόπου κτιρίου τής
Άδελφότητος καί τής άνοικοδομήσεως, καί ήδη έχει έκκαθαρισθή τό οίκόπεδον έπί τής
όδοΰ Ναυαρίνου 7 — Πειραιεύς, έχει έκδοθή ή σχετική άδεια
άνοικοδομήσεως,
προ
μιας περίπου ώρας σήμερον έπραγματοποιήσαμεν τήν κατάθεσιν θεμελίου λίθου καί άγιασμόν, καί συντόμως θά άρχίση ή άνοικοδόμησις τού νέου
τετραωρόφου κτιρίου τής Ά δελφότητος (πρώτον στάδιον
έργασιών). "Ητοι ίσόγειον εις

| τό όποιον θά κατασκευασθή
κατάστημα προς έκμίσθωσιν,
δεύτερος δροφος όστις θά χρησιμοποιηθή διά γραφεία, βιβλισθήκην, βεστιάριον κλπ.
τής 'Αδελφότητος καί τρίτος
δροφος, δστις θά χρησιμοποιήται ώς ενιαίος χώρος ώς Λέσχη διά τάς εκδηλώσεις τής
'Αδελφότητος.
ίίροβλέπεται
ειδικός χώρος διά καφέ μπάρ
καί ασανσέρ. Προέβημεν είς
μειοδοτικόν διαγωνισμόν καί
άνεθέσαμεν τήν μελέτην καί έκδοσιν άδειας εις τον Πολιτικόν μηχανικόν Λουκάν Τσουμακίδην καί εις έτερον μειοδοτικόν διαγωνισμόν καί άνεθέσαμεν τήν κατεδάφισιν είς τον
κατεδαφιστήν Νικόλαον Καρούμπαλην.
Έν συνεχεία τήν 27ην Δεκεμβρίου προέβημεν είς σχετικόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν
διά τήν άνάθεσιν εις έργολήπτην τού έργου τής άνοικοδομήσεως. Πλήν δμως, τον διαγωνισμόν αύτόν ήκυρώσαμεν,
διότι αί προσφοραί έκρίθησαν
ασύμφοροι. Τον διαγωνισμόν
έπανελάβαμεν τήν 2αν Φεβρουαρίου 1973 καί άνεθέσαμεν τό
έργον κατ' έπιλογήν είς τον
ίδιον Πολ. Μηχανικόν Λουκάν
Τσουμακίδην. Τώρα πλέον, μέ
τήν βοήθειαν τής Παναγίας
Μυρτιδιωτίσσης θά προχωρησωμεν είς τήν άνοικοδόμησιν.
Περαίνων τά τού άπολογισμού
τού έτησίου έργου μας, ευχαριστώ καί πάλιν ύμάς διά τήν
προσέλευσίν σας».
Προ τού ώς άνω απολογισμού, άνεγνώσθησαν καί έπικυρώθησαν τά πρακτικά τής
περυσινής 'Ετησίας Γενικής
Συνελεύσεως,
άνεγνώσθησαν
καί άνελύθησαν οί απολογισμοί
οικονομικής καί χρηματικής
διαχειρίσεως τού Κληροδοτήματος καί τού Δ. Σ. καί ό
πρόεδρος τής 'Εξελεγκτικής
'Επιτροπής κ. Διον. Κουλεντιανός άνέγνωσε τήν "Εκθεσιν
τής 'Επιτροπής. Έπηκολούθησε διαλογική συζήτησις καί έν
συνεχεία ή Συνέλευσις ένέκρινεν παμψηφεί τόσον τό άπολογιστικόν καί διαχειριστικόν
έργον τής Πενταμελούς 'Επιτροπής Κληροδοτήματος Βρεττού καί Τασίας Μανωλέσου,
δσον καί τού διοικ. Συμβουλίου. 'Επίσης ένέκρινε τά σχέδια καί τό όλον έργον τής άνοικοδομήσεως καθώς καί τούς
προϋπολογισμούς
χρηματικών
διαχειρίσεων έτους 1973 καί
τέλος έξέλεξε τούς Έμμ. Βενάρδον, Γιώργον Μαυρογιώργην καί Κωνστ. Φραντζεσκάκην ώς μέλη τής νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής διά τό
έτος 1973.

s

ΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ — ΠΑΙΔΙΚΑ

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΑΝΘΗ —

ΔΙΑΚΘΣΜΗΣΕΙΣ

Δ. Ζ Ε Ρ Δ Ε Σ & Υ Ι Ο Ι
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 5 — ΤΗΛ. 720.662
ΟΙΚΙΑ: ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 55 — ΑΘΗΝΑΙ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΤΟΥΣ 1972

ΜΑΛΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.
Δ/Π ΚΑΝΑΡΗΣ

Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Αρμονική συνεργασία
μεταξύ τών διοικήσεων

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 49 — Τηλέφ. 471.993

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
Έμμ. Μπενάκη καί Νικηταρά 6 (Τ.Τ. 142) 5ος δροφος
ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 615.928

ΣΥΝΕΚΡΟΤΗΘΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

"Οταν πνέουν βόρειοι άνεμοι ή προσέγγισις γίνεται είς
Καψάλι καί μέ τούς νοτίους
άνέμους είς Άγίαν Πελαγίαν.
Πρόσθετος λόγος διά νά προτιμούμε τό «Κανάρης» είς τά
ταξίδια μας, είναι δτι πρόκειται περί σκάφους μεγάλης στερεότητος, πολυτελούς κατασκευής καί επιπλώσεως, καί δτι οί πλοιοκτήται του κ.κ.
Σταθάκης καί Μανούσος είναι
ΚΥΘΗΡΑ*Ι"ΚΗ Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Σ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ~ ΑΘΗΝΩΝ
γνωστοί φιλοκυθήριοι.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ

1

!
I ΦΑΤΣΕΑΣ
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ι
ι ΣΟΛΩΝΟΣ 99 - ΑΘΗΝΑΙ !

Χ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Άναπλ. Προϊστ. Συγκ.
Κέντρου Πελ)σου

ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΟΣ

!

!

λον τής έγκριτου ύμών έφημερίδος, υπό τον τίτλον «Τά αυτόματα τηλέψωνα τών Κυθήρων», έν ώ, συν τοΐς άλλοις,
εκφράζετε τήν έλττίδσ; αυτομάτου τηλεφωνοδοτήσεως όατασών
τών Κοινοτήτων τής νήσου, έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωμεν ύμΤν τά άκόλουθα:
Τό δτι ήτο σοβαρον έττίτευγμα, ή αυτόματος επικοινωνία
τών μικρών Κοινοτήτων τής νήσου, άπό και προς οιονδήποτε
γραφεΐον τής χώρας, γεγονός
διτερ έκτιμάται Ιδιαιτέρως είς
τό σχόλιόν σας, άποδεικνύει
τήν άλματώδη έξέλιξιν τών Τηλεπικοινωνιών.
Ή πρόοδος αυτη θά συνεχισθή και κατά τά προσεχή έτη και θά πρέπει νά θεωρήται
έπόμενον ταύτης ή αυτόματος
τηλεφωνοδότησις δλων τών Κοινοτήτων και ή χορήγησις αυτομάτων τηλεφώνων είς Ιδιώτας.
Ώ ς εΐναι δμως και είς υμάς γνωστόν, ή έκτέλεσις τών
διαφόρων έργων κατανέμεται
συμμέτρως είς δλα τά διαμερίσματα τής χώρας και ιεραρχείται άναλόγως
τών
κατασκευαστικών δυνατοτήτων του
'Οργανισμού, έν συνδυασμώ μέ
τήν έξυπηρέτησιν τών τοπικών
άναγκών.
Ύ π ' αυτό τό πνεύμα, έχει
συμπεριληφθή είς τό άρξάμενον
κατασκευαστικόν πενταετές πρόγραμμα ( 1 9 7 3 — 1 9 7 7 ) ή έπέκτασις τής αύτοματοποιήσεως και είς έτέρας Κοινότητας
τής νήσου Κυθήρων.
Μετά τιμής

Χρώματα — Σιδηριιιά
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Ι
ΔΩΡΑ - ΜΠΙΖΟΥ
¡

AM 0 R Ε

*

Ό Πρόεδρος τής Άδελφότητος κ. Τάσης Κουκούλης καταθέτει
τον θεμέλιον λίθον τού «Μανωλεσείου Μεγάρου». Παραπλεύρως
διακρίνεται ό σύμβουλος τής Άδελφότητος κ. 'Ιωάννης Γαλάτης μέ τον έγγονόν του Γιάννην Γαλάτην τον νεώτερον.

»
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70
!
! Πειραιευς — Τηλ. 470-776 J

:

φότητος και τής Πενταμελούς
'Επιτροπής τού Κληροδοτήματος, ό πρόεδρος τού Οίκοδομικσΰ Συνεταιρισμού Κυθηρίων κ. Εμμανουήλ Μεγαλοκονόμος και ό πρόεδρος τού Συλλόγου Τουριστικής αξιοποιήσεως τού Σπηλαίου Ά γ . Σο-

φίας Μυλοποτάμου κ. Θεόδωρος Στρατηγός.
Επίσης παλαιά στελέχη τής Κυθηραϊκής
Άδελφότητος και έπίλεκτοι
Κυθήριοι, μεταξύ τών όποιων
διεκρίναμεν τους κ.κ. Νικόλαον Καστρίσον, Κωνσταντϊνον
Μυλωνόπουλον, Γεώργιον Κονόμον, Γεώργιον 'Αν. Βενάρδον και πολλούς άλλους.
Τήν άκολουθίαν τοϋ αγιασμού έψαλλεν ό Προϊστάμενος
τού Μητροπολιτικού ναού 'Αγίας Τριάδος Πειραιώς αίδεσιμώτατος πατήρ Κωνσταντίνος. Ή κατάθεσις τού θεμελίου λίθου έγένετο υπό τού
προέδρου τής Άδελφότητος κ.
Τάση Κουκούλη άπό πέτρες και
χώμα πού είχε φέρει ή Αδελφότης άπό τήν περιφέρειαν
τών τριών Καθιδρυμάτων τής
Νήσου μας, ήτοι τών Μυρτιδίων, τής 'Αγίας Μόνης καί
τής 'Αγίας Έλέσης, ώς και
άπό τήν πατρικήν οίκίαν τού
μεγάλου ευεργέτου Βρεττού
Μανωλέσου, τήν κειμένην είς
το χωρίον Λογοθετιάνικα Κυθήρων. Τό σημείον τής θεμελιώσεως, τό οίκόπεδον και οί
προσκεκλημένοι
έραντίσθησαν
μέ τον άγιασμόν καί μέ μυρτιές πού ή Αδελφότης έφερε
άπό τά Κύθηρα.
Άφού έτηρήθη ένός λεπτού
σιγή είς μνήμην τών εύεργετών, τους προσκεκλημένους
προσεφώνησεν ό πρόεδρος τής
Άδελφότητος κ. Τάσης Κουκουλης, ειπών μεταξύ άλλων
και τά έξης:
«ΤΗλθεν έπι τέλους ή μεγάλη στιγμή τής θεμελιώσεως
τού «Μανωλεσείου Μεγάρου».
Μέ τήν θεμελίωσιν αύτήν ύλοποιούνται οί μεγάλοι ίεροι και
πατριωτικοί σκοποί τού κληροδοτήματος τών μεγάλων ευεργετών Βρεττού καί Τασίας
Μανωλέσου. Τό υπό κατασκευήν μέγαραν εύχόμεθα νά
άποτελέση μίαν ζωντανή ν κυψέλην, είς τήν όποίαν ώς φίλεργοι μέλισσαι θά συγκεντρούνται οί Κυθήριοι τών μεγάλων παροικιών
Πειραιώς
καί Αθηνών ώς καί οί έκ τής
νήσου καί έκ τού έξωτερικού
άπό τά πέρατα τής γής άφικνσυμενοι είς τήν πατρίδα. Ή
ύπό κατασκευήν Κυθηραίκή
Λέσχη Πειραιώς εύχομαι νά
είναι ένα τζάκι καί μια ζεστή
γωνιά δπου θά συναντώνται
όλοι οί Κυθήριοι, θά συνά-

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ:
1. Ύπόλ. προηγουμένου έτους:
Κατάθ. Ταχ. Ταμ. (23266)
Κατάθ. Έμπ. Τράπ. (65063 )
Μετρητά είς χείρας Ταμίου

164
2.582
5.547

8.293

2. Εισπράξεις έτους 1972:
Κληροδότημα
565.000
Συνδρομαί μελών
4.650
Δωρεαί
400
Βιβλίον «Τά Κύθηρα καί τό 1821: 5.350

575.400

3. Τόκοι:
Ταχ. Ταμ. (23266)
Έμπ. Τρ. (65063 )
Έμπ. Τρ. (65002) (24+51)
Έθνι. Τρ. (22320)

1.937
232
75
66

2310

ΠΛΗΡΩΜΑΙ:
"Επιπλα — Σκεύη — Βιβλία
9.611
Πβριοδικον
1.326
Έκδηλ. - Έορταί - Κοιν. Ύποχρ. 30.805
Ύπάλλ. - Είσπρ. - Λογιστής
47.435
Γεν. έξοδα
26.836
Σνντήρ. κτιρίων - Έπισκευαί
6.410
"Αποροι - Βοηθήματα
42.676
¡ "Εργα Κυθήρων - Κοινωφ. έργα 102.965
Βιβλίον «Τά Κύθηρα καί τό 1821» 35.632
250.124
¡ Άνοικοδόμησις

553.820

Ύπόλοιπον 31)12)72:
Μετρητά εις χείρας Ταμίου
Καταθ. Έθν. Τραπ. (22320)

9.797
22.386

32.183

586.003

586.003

Έν Πειραιεί τη 31 Δεκεμβρίου 1972
Ό Πρόεδρος
Ό Ταμίας
Ό Γραματεύς
Τ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Α. ΚΟΝΟΜΟΣ
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

«ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»

Σελίς 4

Εις την άπεραντον και φιλόξενον Αύστραλίαν

ΔΕΞΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΘΗ
0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΣΥΔΝΕΥ·

ΜΕΤΑ ΑΠΟΔΗΜΙΑΝ 35 ΕΤΩΝ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΑΕΙΑ - ΜΑΜΜΟΥΒ
'Αξέχαστοι οί Κυδήριοι του Μπρίομπαν. Ή ομόνοια μεγαλουργεί. 'Αδελφοί
Κασιμάτη, Λέων Φωκάς, Βασίλης Κομηνός, Σωκράτης Άρώνης, Δημήτρης
Κρίδαρης, Βαρθολομαίος Κατσανέβας. Τό στυλιάρι λόγος επαναπατρισμοί).
ΓΡΑΦΕΙ 0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΚΥΘΗΡΑ Ϊ ΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ» κ. I. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
23ον
Αί έντυπώσεις μας άπό την
πόλιν καί τά προάστια τοΰ
Μπρίσμπαν παραμένουν ζωηραί, άν καί πέρασαν δύο όλόκληρα χρόνια, άπό τότε πού
τά έπεσκέφθημεν. Πατριώται
μέ τά αισθήματα τών Κυθηρίων τής Αύστραλίας κατακτούν
διά παντός τον έπισκέπτην
των. Είς τό κέντρον τής πόλεως καί έπί τής όδού Άδελαΐδος εύρίσκονται τά κτίρια
τών αδελφών 'Εμμανουήλ Κασιμάτη, τών όποιων ή αξία
ανέρχεται είς έκατομμύρια δολλαρίων. Πρόκειται περί πολυορόφων οικοδομών, πού καταλαμβάνουν έκτασιν οικοδομικού τετραγώνου, έχουν πολλάς στοάς καί είναι έγκατεστημένα έκατοντάδες καταστημάτων καί γραφείων πάσης φύσεως καί κάθε επαγγέλματος.
Αί ίδιοκτησίαι Κασιμάτη εύρίσκονται πλησίον τής κεντρικής πλατείας τοΰ Μπρίσμπαν
καί είς την περισσότερον έμπορικήν καί άκριβήν περιοχήν.
01 άδελφοί Γεώργιος, 'Αντώνιος καί Θεόδωρος Έμμ.
Κασιμάτης
κατάγονται
άπό
την Καρβουνάδα καί εύρίσκονται είς τήν Αύστραλίαν πενήνΤό Κοινοτικόν Συμβούλισν τα, περίπου, χρόνια. Κατ' άρΔια την έκτέλεσιν διαφόρων
κοινωφελών έργων είς την πε- και ή Επιτροπή Κοινοτικής χάς έσταδιοδρόμησαν είς τήν
ριφέρειαν της Κοινότητος Λο- 'Αναπτύξεως εκφράζουν προς πόλιν "Ιψουϊτς, ώς έμποροι ύγοθετιανίκων, προσέφερον την τους ευγενείς δωρητάς θερμάς φασμάτων καί έν γένει ειδών
ένδύσεως καί ύποδήσεως, όοίκονομικήν των βοηθέ ι αν ol ευχαριστίας.
"Ενα άπό τά έργα κοινής που καί προώδευσαν είς μεγάκάτωθι συμπατριώται μας:
αγάπη των
ώφελείας, τά όποια επιδιώκει λον βαθμόν. Ή
Εμμανουήλ Μ. Γεωργόπου- ή Κοινότης καΐ ή Επιτροπή, προς τήν έργασίαν, ή έμφυτος
λος μετά της κυρίας του Πα- νά αποπερατώσουν, είναι ή ά- Ικανότης των καί ή μεταξύ
ναγιωτίτσας, έκ Ντητρόΐτ 'Α- νακαίνισις και έπίπλωσις τοΰ των άσκίαστος συνεργασία, έμερικής απέστειλε 2.985 δρχ. κτιρίου, τοΰ παλαιού Δημοτικού φεραν λαμπρά αποτελέσματα.
Ζαχαρίας Ν. Κομηνός, έκ Σα- Σχολείου, διά τάς κοινώνικάς Προ δεκαπενταετίας, περίπου,
λίνας 'Αμερικής 1.490. Γεώρ- έκδηλώσεις των κατοίκων. Τό μετέφεραν τήν δράσιν των είς
γιος Μπενέτου Μαυρομμάτης, κτίριον τοΰτο άνηγέρθη άπό τό Μπρίσμπαν, όπου καί κατέέξ 'Αμερικής 1.490. 'Αντιγό- τον άείμνηστον Θεόδωρο ν Μα- χουν σήμερον έξέχουσαν θέσιν
νη Θ. Σίμου, έξ 'Αμερικής νωλέσον τό έτος 1881. Έχρη- μεταξύ τοΰ έμπορικοΰ καί έπι500. Κώστας Άνδρ. Σίμος έξ . σιμοποιήθη, επί πολλά χρόνια χειρηματικοΰ κόσμου όχι μόΑυστραλίας 500. Και έκ Πει- | ώς διδακτήριο τοΰ Σχολείου νον τής όμογενείας άλλά καί
ραιώς προσέφερον Δημήτριος | Λογοθετιανίκων. Ά φ ' ότου δ- τής Αύστραλίας έν γένει.
Είς τήν περίπτωσιν τών αΕύστ* Χλεντζος 500. Χαρά- ι μως τό Σχολεΐον έγκατεστάθη
λαμπος Π. Σουρής 500. 'Αν- ! είς τό νέον διδακτήριον, άπέ- δελφών Κασιμάτη, βλέπομεν
τώνιος Έμμ. Ζαντιώτης 300. μείνε και πάλιν είς την Κοι- τον παράγοντα «όμόνοια» νά
Μηνάς Θ. Γεωργόπουλος 250. I νότητα και θά χρησιμοποιηθή θαυματουργή. Τί κρίμα ότι
Παναγιώτης Σουγιάννης 200. | ώς αίθουσα ψυχαγωγίας καΐ τοιαύτα παραδείγματα αδελΚαι 'Ιωάννης Π. Κανέλλης διά την στέγασιν τοΰ Κοινο- φών μέ άγαστήν συνεργασίαν
δεν έχομεν νά έπιδείξωμεν
ί τικοΰ Γραφείου.
100.
πολλά ούτε έκτος, ούτε έντός
τής 'Ελλάδος... Οί άδελφοί
Κασιμάτη αποτελούν ενα φωΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΝ
τεινόν παράδειγμα, τό όποιον
εύχόμεθα νά εύρίσκη μιμητάς.
'Επίσης οί άδελφοί Κασιμάτη
είναι άριστοι οίκογενειάρχαι,
αί σύζυγοι των είναι καί αί
τρεις Κυθηραΐκής καταγωγής
καί άν έθρεψαν τά παιδιά των
με τάς 'Ελληνοχριστιανικός
Μετά την υπό τοΰ σεβαστού διά προσφυγής είς τό Συμβού- άρχάς. Αί σύζυγοι των Στέλ'Υπουργείου Οικονομικών άνά- λιον Επικρατείας.
λα Ά ν τ . Κασιμάτη, 'Ελένη Γ.
Οί Κυθήριοι παρακολουθούν Κασιμάτη καί Στέλλα Θ. Κακλησιν τής μεταβιβάσεως είς
τον Σΰλλογον Ελλήνων Λογο- τό θέμα μέ ζωηρόν ένδιαφέρον σιμάτη, πέραν άπό τάς οίκοτεχνών τής γνωστής νησίδος καΙ εύχονται την πλήρη δικαί- γενειακάς των φροντίδας ανα«Μακρυκΰθηρα», ή όποια είχε ωσιν τών Λογοτεχνών. Διότι πτύσσουν καί κοινωνικήν καί
παραχωρηθή περί τό έτος 1954 ό σκοπός τον όποιον οί Λογο- άνθρωπιστικήν δραστηριότητα,
διά την ίδρυσιν πνευματικοΰ τέχναι επεδίωξαν, μακράν τοΰ εξ αύτών δέ ή κ. Στέλλα Θ.
κέντρου, ό έν λόγω Σύλλογος νά έχη αίχμήν Ιδιωτικής επι- Κασιμάτη συχνά πρωτοστατεί
υπέβαλε προς την Κυβέρνησιν χειρήσεως, θά συντελέση είς είς τάς άνθρωπιστικάς έπιδιεντονον διαμαρτυρίαν, έξαιτού- την έτι περαιτέρω προβολήν ώξεις τής κοινότητος καί τής
μενος την κατάργησιν τής α- τής Νήσου είς παγκόσμιον κλί- Φιλοπτώχου 'Αδελφότητος.
μακα και θά συμβάλη είς την
νακλήσεως.
Είς τήν περιοχήν NORMAN
τουριστικήν άνάπτυξιν, πού είPARK είναι εγκατεστημένος
"Ηδη πληροφορούμεθα ότι ή ναι άναγκαία καΙ κατεπείγου- είς τό θαυμάσιο ιδιόκτητο καδιαμαρτυρία τοΰ Συλλόγου α- σα. Καί, έπί τέλους, διερω- τάστημά του ό έξαίρετος νέος
περρίφθη και ότι κατόπιν τού- τάται κανείς: Προς ποίον σκο- Λέων Φωκάς, έκ Χίου, τοΰ ότου ό Σύλλογος Ελλήνων Λο- πόν ή άνάκλησις; Περί ξηρού ποιου ή σύζυγος Γεωργία εί"Εχει τί
γοτεχνών άνέθεσεν είς τον βράχου πρόκειται.
ναι έκλεκτή Κυθηρία, γεμάτη
γνωστόν εγκριτον δικηγόρσν καλύτερον νά πράξη τό σεβα- εύγένεια καί καλωσύνη. 'Η κ.
κ. Σπύρον Πάλλην την διεκδί- στόν Ύπουργεΐον διά την ά- Φωκά κατάγεται άπό τον Δρυκησαν των δικαιωμάτων του, ξιοποίησίν του;
μώνα, έκ τής γνωστής οικογενείας 'Ιωάννου Βρ. Λουράντου. Νεώτατοι καί ol δύο,
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΝ διατηρούν
άνθηράν έπιχείρησιν έμπορίου ειδών διατροφής
ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΑΛΑΚΕΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΨΑΛΙ μέ μεγάλο κύκλο έργασιών.
Τήν εύτυχίαν των συμπληρώΜέ τάς φροντίδας και την την άνάθεσιν είς τεχνίτας τής νει ένα χαριτωμένο αγοράκι, ό
πρωτοβουλίαν τής Ενώσεως επισκευής αύτού.
'Ηλίας, που οί στοργικοί γοΠρος τον Ιερόν αύτόν σκο- νείς τό άνατρέφουν μέ τάς άρτών 'Απανταχού Άντικυθηρίων, τριμελής επιτροπή μέ έπί πόν, φιλοπάτριδες Άντικυθή- χάς καί τά ιδεώδη τής πακεφαλής τον άντιπρόεδρον αύ- ριοι, προσέφερον διά τής Έ - τρίδος. Είς τήν εύρύχωρον
τής κ* Παναγιώτην Πατεράκην νώσεώς των σημαντικάς προσ- καί ώραίαν κατοικίαν των πού
αναχωρεί κατ' αύτάς είς Κα- φοράς, αί όποΐαι έδημοσιεύ- τήν κάνουν ακόμη ώραιοτέραν
νάλι, διά νά έξετάση τάς ά- θησαν είς προηγούμενον φύλ- ό έκδηλωτισμός καί τά θερμά
νάγκας
τοΰ
Κυνηγαλακείου λον.
αισθήματα τοΰ ζεύγους, ανταΔιά τον αύτόν σκοπόν προ- μώσαμε καί τόν άγαπητόν μας
κτιρίου καΙ νά μεριμνήση διά
ί σέφερον καί πάλιν ό κ. Χαρά- πατέρα τής κ. Φωκά, τόν παI λαμπος Νικολακάκης, έκ θεσ- σίγνωστο Γιάννη Λουράντο,
ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ
| σαλονίκης δρχ. πέντε χιλιάδες πού χάριν τών παιδιών του,
Π Ε Ρ Ι Ι Ε Ρ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η Σ (5.000) και Μαρία 'Ιωσήφ Γα- δύο φορές μετέβη είς την Αύλανάκη χιλίας (1.000) δρχ. στραλίαν. Καί ασφαλώς θά
Την !5ην Μαρτίου, ό αίδεΤό Δ.Σ. τής 'Ενώσεως εύσιμώτατος Πρωθιερεύς Κυθή- | χαριστεί θερμώς τούς άνωτέ- τριτώσουν, διότι άμα φθάση
στην Αύστραλία νοσταλγεί τήν
ρων Σταύρος Χάρος ώμίλησεν ί ρω γενναιόφρονος δωρητάς.
πατρίδα μέ τήν όμορφη ζωή
είς συγκέντρωσιν
δλων τών
της, καί μόλις φθάση στον
μαθητών τοΰ Γυμνασίου ΚυθήΔρυμώνα άναζητά τά παιδιά
ρων, άναπτύξας την σημασίαν
ΔΩΡΕΑΙ
καί τά εγγονάκια του.
και τό ύπέροχον έργον τής
*Iεραποστολής. 'Η εμπνευσμέΕίς μνήμην Μαρίας Κοσμά
Τόν Γιάννη τόν βρήκαμε νά
νη ομιλία τοΰ αίδεσιμωτάτου Πρωτοψάλτη απέστειλαν μέσω έτοιμάζη τις αποσκευές τοΰ
πατρός Σταύρου έγένετο είς τά τοΰ κ. 'Ιωάννου Πρινέα, προ- ταξιδιού τής έπιστροφής, τήν
πλαίσια τών έκδηλώσεων τής έδρου τής Κυθηραϊκής Άδελ- όποίαν καί ¿πραγματοποίησε.
Εβδομάδος Εξωτερικής Ι ε - φότητος Σύδνεύ, είς τό ίερόν Προ μηνός περίπου άφίκετο
ραποστολής.
προσκύνημα 'Αγίας Μόνης τάς καί τό ζεύγος Φωκά, χάριν άΤέλος, οί μαθηταί προσέφε- ακολούθους προσφοράς:
ναψυχής καί περιηγήσεως. Θά
ρον, εντός κλειστών φακέλλων
ένθυμούμεθα μέ συγκίνησιν τάς
Γεωργία
'Αποστόλου
Στάθη
χρηματικά ποσά, μετέχοντες 5 δολλάρια, 'Αθανάσιος Πρω- περιποιήσεις τής οικογενείας
τοιουτοτρόπως είς τον Πανελ- τοψάλτης 5 δολλάρια καί Μα- είς τήν όποίαν εύχόμεθα κάθε
λήνιον "Εραναν ύπέρ τοΰ έρ- ρία Κοσμά Πρωτοψάλτη 5 δολ- εύτυχίαν, καί έπί τή άφίξει
γου τής Εξωτερικής 'Ιεραπο- λάρια. 'Ομοίως είς μνήμην Μα- της είς τήν 'Ελλάδα, εύχάριστολής.
ρίας Κοσμά Πρωτοψάλτη απέ- στον παραμονήν.
στειλε ή κ. Μαρία 'Ανδρέου
Είς τήν ίδίαν περιοχήν έγκαΔΩΡΕΑΙ
Πρινέα 10 δολλάρια διά τον τεστάθη τά τελευταία χρόνια
Προς τό Ιερόν προσκύνημα ήλεκτροφωτισμόν τοΰ ιερού καί ή εκλεκτή οίκογένεια Βα'Αγίας Μόνης απέστειλαν προ- προσκυνήματος Μυρτιδίων καί σιλείου Κομηνοΰ, άπό τό χωσφάτως τάς ακολούθους δω- 4 δολλάρια διά την ύδραντλίαν ρίον Κομηνιάνικα. Ή σύζυγος
τοΰ ιερού προσκυνήματος 'Α- του κατάγεται άπό τά Κλαράρεάς: ^
δικα, έκ τής γνωστής οικογε'Ιωάννης Γκουβούσης, απέ- γίας Μόνης.
Είς μνήμην Μαρίας Κοξάκη, νείας Νικολάου Φατσέα. Ό
στειλε 500 δραχμάς. 'Ιωάννης
Καλλίγερος 10 δολλάρια Αύ- ό κ. Γεώργιος Σ. Λεονταρά- Βασίλης ¿σταδιοδρόμησε είς
στραλίας. 'Ελένη Π. Νοταρά κης άπέστειλε είς τον Κυθη- Λόγουντ τής Κουηνσλάνδης,
'Αθηνών όπου καί ανεδείχθη επιχειρηένα κανδήλι καΙ ενα πολύφωτο. ραΐκόν Σύνδεσμον
— Εις μνήμην Δημητρίου Θ. 1.000 δραχμάς διά την προτο- ματίας μέ πολλάς Ικανότητας.
'Αρώνη, ό κ. Θεόδωρος Γ. μήν Σπύρου Στάθη καί 500 Μέρος όμως τής περιουσίας
εγκαίρως
Στρατηγός απέστειλε 500 δρχ. δρχ. ύπέρ τής αξιοποιήσεως του τό μετέφερεν
είς τό Ιερόν προσκύνημα 'Α- τοΰ σπηλαίου 'Αγίας Σοφίας είς Μπρίσμπαν, διότι είς τό
Μυλοποτάμου.
χωριό ό επαγγελματικός όρίγίας Μόνης.

Άφίκετο έξ Αυστραλίας δια βραχεΐαν παραμονήν εις την πατρίδα , ο εκλεκτός συμπατρια:>της μας κ. 'Ιωάννης Γ. Πρινέας,
έκ Μητάτων, πρόεδρος της Κυθηραΐκής Άδελφότητος Σύδνεύ.
Ό κ. Πρινέας συνοδεύεται και άπό την χαριτωμένην σύζυγόν
του "Ανναν, τό γένος Κοσμά Πρωτοψάλτη. Ό αφιχθείς συμπατριώτης είναι δραστήριον μέλος της παροικίας και καταβάλλει πολλάς φροντίδας δια τό καλόν της όμογενείας. Κατά την
παραμονήν του θά ένημερωθή άναφορικώς μέ τά γενικά ζητήματα της Νήσου και μέ τάς ΰφισταμένας άνάγκας, προς τοΰτο
δέ θά έπικοινωνήση μέ τους διαφόρους Κυθηραΐκούς παράγοντας. Ή Κυθηραϊκή 'Αδελφότης Πειραιώς — 'Αθηνών καΐ ό
Κυθηραΐκός Σύνδεσμος 'Αθηνών, θά δεξιωθούν έπισήμως τον
αφιχθέντα πρόεδρον και την σύζυγόν του, την 13ην Μαΐου, εις
την αίθουσαν «Μαρίνα Ζέας» του Πειραιώς. Εις την φωτογραφίαν, πού ελήφθη εις τό άεροδρόμιον τοΰ Σύδνεύ, διακρίνονται ό κ. Πρινέας έν μέσω της συζύγου και της θυγατρός του
και αί κυρίαι Μαρία Κοσμά Πρωτοψάλτη (μήτηρ της κ. Πρινέα) και Μαρία 'Ανδρέα Πρινέα. Προς τον φίλτατόν μας κ.
Ίωάννην Πρινέα καΐ την σύζυγόν του εύχόμεθα εύχάριστον
την διαμονήν καΐ νά αποκομίσουν τάς καλυτέρας εντυπώσεις.

Δ ω ρ ε α ι Κυθηρίων
δια ιιοινωφελή έργα
εις τά Λογοδετιάνιιια

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΑΤΑ ΗΑΚΡΥΚΥΒΗΡΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ζων ήτο περιωρισμένος. Ήγόρασε ακίνητα καί είς εν έξ
αύτών ώργάνωσε λαμπράν έμπορικήν έπιχείρησιν, διατηρών
συγχρόνως καί τάς άλλας είς
Λόγουντ.
Ό Βασίλης καί ή σύζυγος
του ενσαρκώνουν κάθε Κυθηραϊκή άρετή. Είναι εύγενικοί,
φιλόξενοι καί διατηρούν άσβεστη άγάπη προς τήν γενέτειραν. 'Ανατρέφουν τά παιδιά
των μέ τάς άρχάς καί τά ήθη
τής πατρίδος καί είναι πρόθυμοι ένισχυταί πατριωτικών
καί άνθρωπιστικών σκοπών.
Τό μέγαρο τους έχει έκτεταμένο κήπο καί τά τρυγόνια πηγαινοέρχονται όλην τήν ήμέραν σάν σπουργίτια σέ τσιρι-

γώτικο μποστάνι. Κρίμα πού
στήν πόλι δέν έπιτρέπεται τό
κυνήγι. Θά ήταν μοναδική εύκαιρία γιά τούς πουλολόγους
Δρυμωνιάτες, Πουρκιώτες καί
Καλαμίτες, πού μέ έπί κεφαλής τόν Μανώλη Καραβουσάνο πηγαίνουν τρείς ώρες μακρυά γιά πέντε - δέκα παπιά,
τσακίζονται, χάνουν τόν καιρό
τους καί δέν τούς μένει χρόνος ούτε γιά νά μάς γράψουν
ένα λυπητερό «γειά σου»...
Είς τήν ώραίαν περιοχήν
ΝυΝΟΑΗ, πού διαρκώς έξελίσσεται είς έμπορικόν κέντρον πρώτης γραμμής, εύρομεν
αποκατεστημένους μέ καλάς έργασίας καί αξιόλογα άκίνητα,
τούς παλαιούς μας φίλους Σω-

κράτην Άρώνην, έκ Χώρας
καί Δημήτριον Χαρ. Κρίθαρην,
άπό τόν Καραβά.
Ό Σωκράτης έχει ένα θαυμάσιο ιδιόκτητο κατάστημα μέ
άριστα ώργανωμένην έπιχείρησιν μικτών έργασιών. Τό κτίριον είναι νεόκτιστον καί όλα
είς αύτό
άπαστράπτουν άπό
καθαριότητα καί
τάξιν. Τάς
εργασίας διευθύνουν τά παιδιά του καί έργάζεται έμμισθο
προσα>πικό. Εκείνος καί ή εύγενεστάτη σύζυγος του Τερέζα, τό γένος Έμμ. Δαπόντε,
απλώς έπιβλέπουν καί καμαρώνουν. 'Αλλά διά νά φθάσουν είς τό σημερινό στάδιο
είργάσθησαν έπί χρόνια σκληρά καί έπίμονα. Είναι άξιοι

κάθε τιμής. Ή φιλοξενία καί
αί περιποιήσεις τοΰ ζεύγους
μάς συνεκίνησαν
βαθύτατα.
Τούς έκφράζομεν τάς εύχαριστίας μας καί άπό τής στήλης
αύτής καί τούς εύχόμεθα γρήγορη έπιστροφή στήν Χώρα,
τήν όποίαν τόσο νοσταλγούν.

Είς τήν ίδίαν περιοχήν καί
έπί τής λεωφόρου Σαγκέίτ, έχει λαμπράν έπιχείρησιν μικτών έργασιών ό εκλεκτός Κυθήριος καί παλαιός μας φίλος
κ. Δημήτριος Χαρ. Κρίθαρης,
άπό τόν Καραβά. Επίσης έχει χαριτωμένην οίκογένειάν
μέ συνοχήν καί 'Ελληνοχριστιανικός άρχάς, καθ' ότι καί
ή σύζυγος του είναι έκλεκτή
Καραβίτισσα. Τό ζεύγος, σάν
γνήσιοι Καραβίτες, δίδει παντού τό «παρών» είς κάθε πατριωτικήν καί άνθρωπιστικήν
ΔΙΑ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΝ ΚΑΙ... Ο.ΤΙ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
προσπάθειαν καί συνδράμει κάθε κοινωφελές έργον. Παρακολουθεί μέ ένδιαφέρον κάθε
είδησιν σχετικώς μέ τάς προόδους τής πατρίδος, τήν όποίαν
θά έπισκεφθή είς πρώτην του
εύκαιρίαν. Εύχόμεθα, ή εύκαιρία αύτή νά μή βραδύνη έπί
πολύ. Ή μάνα τού Δημήτρη,
κ. Ανθούσα Χ. Κριθάρη, ό
μαγευτικός Καραβάς καί όλο
τό Νησί μας, τούς άναμένει
'Αφίκοντο έξ Αύστραλίας ονταρακης μετα τής συζυγου μας. Τά τελευταία χρόνια ά- μέ πόνο καί στοργή.
του
'Αγγελικής,
άπό
τό
χωπρος παραθερισμόν καί διά νά
πεσύρθη άπό τάς έργασίας καί
συναντήσουν τούς έν 'Ελλάδι ρίον Καρβουνάδες. Ό κ. καί άσχολείται μέ τήν οίκογένειάν
Είς τήν περιοχήν NEW
συγγενείς των, οί κάτα>θι α- ή κ. Λεονταράκη είναι παλαιοί του, πού είναι μία τών καλυμετανάσται με μεγάλην έμπο- τέρων τής όμογενείας Κουην- FARM είναι καλώς αποκατεγαπητοί συμπατριώται μας:
ό έκ Μυλοποτάμου
Θεόδωρος Μάρκου Πετρό- ρικήν καί κοινωνικήν δράσιν σλάνδης. Άφίκετο, κυρίως, στημένος
έκλεκτός Κυθήριος κ. Δαμιαχειλος, μετά τής κυρίας του είς τήν πόλιν Κασίνο. Προ ό- διά κτηματικάς του ύποθέσεις, νός
Άναργ. Ανδρόνικος, μέ
Τριανταφυλιάς καί τής χαρι- λίγων ετών άπεσύρθησαν άπό διότι καί είς τήν 'Ελλάδα έ- τήν χαριτωμένην
καί έλληνοτάς
έπιχειρήσεις,
τάς
όποιας
χει
μεγάλην
άκίνητον
περιουτωμένης θυγατρός των Γεωρπρεπεστάτην οίκογένειάν του.
γίας. Ό κ. Πετρόχειλος κα- συνεχίζει όΤ άντάξιος υίός των σίαν.
σύζυγος του κ. Χρυσούλα
τάγεται έκ Φρατσίων καθώς Ιάκωβος. Ηλθον τότε είς τήν
— Παναγιώτης 'Αθ. Γεωρ- Ή
Άνδςονίκου, είναι έξαίρετος
καί ή σύζυγος του. Είναι γνω- πατρίδα. 'Αλλά προ ένός έτους γόπουλος μετά τής συζύγου Κυθηρία
έκ Μυλοποτάμου, τό
στός μεγαλοεπιχειρηματίας είς είτε διότι ένοστάλγησαν τά του Σταματούλας, τό γένος γένος Δημητρίου
Στρατητήν πόλιν Μπάντερμπεγκ, πα- παιδιά των καί τούς έκεί συγ- Καλοπαίδη καί τών τέκνων του γού, συνταξιούχουI. διδασκάσίγνωστος δέ καί πολύ αγα- γενείς καί πολλούς φίλους 'Αθανασίου, Γρηγορίας καί λου. Ό κ. Ανδρόνικος έδραπητός είς όμογενείς καί Αύ- των, είτε διότι άνεζήτησαν τό Τασούλας. Ό κ. Γεωργόπου- σε έπί πολλά χρόνια είς τήν
στραλούς. Είς τήν πατρίδα ή τρυφερό... στέΐκ καί τήν μυ- λος κατάγεται άπό τά ΧριστοΤσάλεβιλ τής Κεντρικής
οίκογένεια Πετροχείλου θά πα- ρωδάτη μπανάνα, ξαναπετάχθη- φοριάνικα καί ήτο έγκατεστη- πόλιν
Κουηνσλάνδης, όπου διεκρίθη
ραμείνη πλέον τοΰ ένός έτους. καν ώς τήν Αύστραλία, καμά- μένος είς Σάν Μαίρης τον ώς
καί κατέ"Ελειπε 22 χρόνια, κτησεέπιχειρηματίας
— Κατίνα Βασιλείου Ποτή- ρωσαν τά παιδιά των στο Κα- Σύδνεύ.
τήν γενικήν έκτίμησιν
ρη ή Μπουλντή, μετά τής χα- σίνο καί Κάναντα (είς Κάναν- προώδευσε σημαντικά λόγω μέ τό άνώτερον ήθος καί τόν
ριτωμένης θυγατρός της 'Ελέ- τα μένει ή κόρη των έκλεκτή τής έργατικότητός του καί τοΰ άκέραιον χαρακτήρα του. Τά
νης. Ή κ. Ποτήρη είναι οικο- κυρία Θεοδώρου Φατσέα - Μα- άδαμαντίνου χαρακτήρος του, τελευταία χρόνια μετώκησεν
γενειακώς εγκατεστημένη είς ζαράκη), περιηγήθησαν πόλεις έχει ύποδειγματικήν οίκογένει- είς Μπρίσμπαν, όπου κατέχει
τήν πόλιν Τουγούμπα, κατά- καί χωριά καί ένθουσιασμένοι άν καί, ώς πληροφορούμεθα, έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τών
γεται δέ άπό τό χωρίον Μυλο- άπό τήν φιλοξενίαν πού τούς προτίθεται νά διακόψη τήν ά- όμογενών, όπως καί ή σύζυγος
πόταμο. Ό σύζυγος της φίλ- έγένετο παντού, έπέστρεψαν ποδημίαν του. Τοΰτο καί τοΰ του, πού διακρίνεται μεταξύ
τατός μας κ. Βασίλειος Δημ. είς τήν Καρβουνάδα νά ένθυ- εύχόμεθα άπό καρδίας. Νέοι τών κυριών τής παροικίας, διά
Ποτήρης είναι ιδιοκτήτης με- μοΰνται καί νά νοσταλγούν. Ή ώς ό κ. Γεωργόπουλος είναι τήν άνωτερότητα τοΰ ήθους,
γάλων φορτηγών αυτοκινήτων κ. Λεονταράκη είναι άδελφή κρίμα νά χάνωνται άπό τήν τήν εύγένειαν καί τήν κοινωκαί γνωστότατος μεταξύ τής τοΰ είς Γιουράλλα άριστου 'Ελλάδα.
νικήν καί άνθρωπιστικήν της
όμογενείας διά τό ήθος καί τόν συμπατριώτου καί φίλου μας
— Δημήτριος Π. Σιμιτέκο- δράσιν. Τούς εύχαριστοΰμεν
Νίκου
Ψάλτη
μέ
τά
λαμπρά
αιάκέραιον χαρακτήρα του.
λος, ή Λόλβος, έκ Λειβαδίου, διά τάς περιποιήσεις των καί
σθήματα, τήν έκλεκτή οικογέ— Γεώργιος Χατζηπλής, με- νεια καί τόν... τσαλιμιάρη ίπ- συνοδευόμενος καί άπό τήν τούς εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν.
χαριτωμένην οίκογένειάν του.
τά τής κυρίας του 'Ελέ- ποποταμόσκυλο.
Ή κυρία του, Γεωργία, πού
νης, Κυθηρίας έκ Φρατσίων,τό
'Ομοίως είς NEW FARM είγένος Πολυζώη Ραΐση. Ό κ.
— Παναγιώτης Δ. Ποτήρης είναι ύπόδειγμα εύγενείας καί ναι άπό πολλά χρόνια έγκατεΧατζηπλής κατάγεται άπό τήν ή Τροχαλιώτης, μετά τής κυ- καλωσύνης, κατάγεται άπό τήν στημένος ό έξ Αντικυθήρων
Θεσσαλίαν, άλλά είς τό Σύδ- ρίας του Κατίνας καί τών παι- Χώρα, έκ τής γνωστής οικο- άγαπητός συμπατριώτης μας κ.
νεύ έπολιτογραφήθη Τσιριγώ- διών των Δημητρίου καί Ει- γενείας Νικολάου Λουράντου. Βαρθολομαίος
Κατσανεβάκης,
της καί είναι άπό τούς πλέον ρήνης. Ό κ. Ποτήρης κατά- Ό κ. Σιμιτέκολος είναι κα- πού είναι ή προσωποποίησις
λώς
έγκατεστημένος
είς
Μπρίέκλεκτούς μας. Είναι μεγαλο- γεται άπό τό Μυλοπόταμο καί
τής καλωσύνης. Επίσης εύγεεπιχειρηματίας μέ έμπορικάς είναι γνωστός έπιχειρηματίας σμπαν, όπου άν καί όλίγων έ- νική καί καλόκαρδος είναι ή
καί άλλας επιχειρήσεις καί ι- είς τήν πόλιν Τουγούμπα. Τό τών μετανάστης, έχει σημαν- σύζυγος του 'Ελένη, τό γένος
διοκτήτης τοΰ μεγάλου κέντρου έκλεκτόν ζεύγος Ποτήρη ήλθε τικήν περιουσίαν καί λαμπράς Εύαγγέλου Κυνηγαλάκη, καταδιασκεδάσεως «Σάλωνα», που χάριν τών γονέων καί συγγε- έπιχειρήσεις. Ή οικογένεια ά- γομένη ομοίως έξ Αντικυθήάναψυχής καί ρων. Διατηρούν ένα θαυμάσιο
ευρίσκεται είς τον 'Ελληνικό νών του καί διά νά γνωρί- φίκετο χάριν
μαχαλά τής Αύστραλίας, τόν σουν τήν 'Ελλάδα τά χαριτω- χάριν τών γονέων καί συγγε- κατάστημα μικτών έργασιών
γνωστόν μέ τήν έπωνυμίαν μένα παιδιά των πού έχουν νών των. Λέγεται ότι ό μόλις καί είναι πολύ άγαπητοί μεταNEW TOWN. Τό κέντρον τοΰ γεννηθή είς τήν Αύστραλίαν. άναχωρήσας μπατζανάκης του ξύ όμογενών καί έντοπίων.
κ. Χατζηπλή είναι τό μεγαλύ- Φυσικά δε καί χάριν άναψυ- άρχικυνηγός καί άνεκτίμητος Περιποιητικοί καί φιλόξενοι,
φίλος μας Γιώργος Τζάννες, σκλαβώνουν μέ τήν καλωσύνην
τερο στήν Αύστραλία Έλληνι- χήδ·
τοΰ άφήκε οδηγίες περί τοΰ τους. Ό κ. Βαρθολομαίος Κακόν κέντρον διασκεδάσεως. "Ε—
'Εμμανουήλ
'Ιωάννου
Χαπού πρέπει νά στρέψη τό του- τσανεβάκης προ τής μεταβάσεχει έλληνική κουζίνα, έλληνιρατζάς,
μετά
τής
συζύγου
του
φέκι καί πώς νά τό γεμίζη, ώς του είς τήν Αύστραλίαν
κή όρχήστρα, "Ελληνας καλλιτέχνας καί έλληνικόν πρό- 'Ολυμπίας καί τών χαριτωμέ- γιά νά... γεμίζη καί ό τρου- ήτο έγκατεστημένος είς τήν
γραμμα. Χωρεί μέ κάθε άνε- νων θυγατέρων του Άργυρώς βάς. Εύχόμεθα νά είναι αλη- Αίγυπτον, όπόθεν έξετοπίσθη
σιν περί τά 1.500 πρόσωπα καί Ευφροσύνης. Ό κ. Χαρα- θινή ή πληροφορία καί ν' ά- μετά τών λοιπών Ευρωπαίων.
καί κάθε βράδυ ώς τά ξημε- τζάς κατάγεται άπό τό χωρίον κολουθήση τις όδηγίες ό άγαρώματα καίγεται τό... πελε- Κεραμσυτό, ή δέ σύζυγος του πητός μας Τζίμης. Θά τού είΛίγες ήμέρες πριν τόν έπικούδι. Ψυχή τής επιχειρήσεως έκ Καραβά, έκ τής γνωστής ναι χρήσιμες.
σκεφθοΰμε, έδέχθη τήν έπίσκεοίκογενε
ίας
Τζωρτζοπούλου.
είναι ή πανέξυπνη καί δραστή— 'Εμμανουήλ Π. Κουκού- ψι κακοποιών, πού τοΰ ξαλάρια κ. Ελένη Χατζηπλή, ό- Τά κορίτσια του πού διακρί- λης, μετά τής συζύγου του Δέ- φρωσαν τό ταμείο καί τοΰ έταν δέ ό Γιώργος ταξιδεύη διά νονται καί διά τήν πανεπιστη- σποινας καί τών τέκνων του καμαν τό μαγαζί λίμπα. Μάς
τάς ποικίλας ύποθέσεις του, μιακήν των μόρφωσιν έγεννή- Παναγιώτου καί Πάτρας. Ό τό διηγήθηκε, χωρίς νά δείτήν βοηθά ό πατέρας της φίλ- θησαν είς τήν Αύστραλίαν καί κ. Κουκούλης καί ή σύζυγος χνη ότι τό περιστατικό τού έτατός μας Πολυζώης Ραίσης. έρχονται είς τήν πατρίδα διά του, πού ήτο θυγάτηρ τοΰ άει- καμε έντύπωσι, άν καί τοΰ συπρώτην φοράν. Ή οικογένεια
— Δημήτριος Νικολάου Λου- είναι καλώς άποκατεστημένη μνήστου εκλεκτού Κυθηρίου νέβη γιά δεύτερη φορά. ΦαίΧαρίτου Λογοθέτη, κατάγον- νεται σέ κάτι τέτοια είχε έξοιράντος μετά τής κυρίας του. είς Σύδνεύ.
ται άπό τό χωρίον Λογοθετιάάπό τήν Αίγυπτο.
Ό κ. Λουράντος είχε άναχω— Κοσμάς Σάμιος, έκ τοΰ νικα. Ή έκλεκτή οικογένεια κειωθή
("Ας τό έχει υπ' όψιν του ό
ρήσει προ ένός έτους, άμα έ- χωρίου
Άλοίζιάνικα. Ό κ. είναι καλώς άποκατεστημένη Κοσμάς
Κονταράτος, πού μόπεράτωσε τάς σπουδάς του είς Σάμιος είναι έγκατεστημένος
τήν Μαράσλειον Παιδαγωγικήν είς τήν πόλιν Μπρίσμπαν, ό- είς Παραμμάττα Αύστραλίας, λις κάτι λόφαροι τοΰ ρίξανε
'Ακαδημίαν, μετέβη δέ, κυρί- που έδρασεν έπί σειράν ετών όπου κατέχει έξέχουσαν θέσιν λίγο στυλιάρι, στο κεντρικό
πάρκο τοΰ Σύδνεϋ, σηκώθηκε
ως, διά νά ρύθμιση περιουσια- άναδειχθείς ίκανώτατος επι- μεταξύ τής όμογενείας.
κι' έφυγε άπό τήν Αύστραλία).
κά του θέματα.
χειρηματίας. Εύγενικός, πράΉ άπουσία του λοιπόν άπό
— Γεώργιος Φιλίππου Σκλά- ος, καλός μέ όλους, αποτελεί ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ:
τήν πατρίδα είναι μακροχρόβος, μετά τής συζύγου του έκλεκτόν μέλος τής παροικίας
'Ομοίως άφίκοντο άπό τήν νιος. Παρά ταύτα διατηρεί άΧρυσούλας καί τών υιών του
Άμερικήν ό μηχανικός κ. Πα- μείοοτη τήν άγάπην του προς
Φιλίππου καί Βύρωνος, πού είΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
ναγιώτης Φραγκόπουλος, πού τήν 'Ελλάδα, καί πόθος του
ναι πολιτικοί μηχανικοί. Ό κ.
είναι έγκατεστημένος είς τήν είναι ό έπαναπατρισμός. ΕύΣκλάβος άφίκετο άπό τό ΣύδΝέαν Ύόρκην, καί ό έπιχειρη- χαριστοΰμεν τό έκλεκτόν ζεύνεύ, κατάγεται δέ άπό τό χω- ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗ ματίας
κ. Εμμανουήλ Π. Τρα- γος διά τάς περιποιήσεις του
ρίον Μητάτα.
βασάρος,
είναι εγκατεστη- καί εύχόμεθα ή νέα μας συνάν— 'Ανδρέας Δημητρίου ΛουΕΓΙΝΕ ΕΙΣ ΤΑ ΦΡΑΤΣΙΑ μένος είς που
τήν πολιτείαν Βιρ- τησις μαζί του νά γίνη είς τόν
ράντος, άπό τό χωρίον ΚαληΠειραιά, είς τό θαυμάσιον κένσπεριάνικα. Ό κ. Λουράντος
Είς τά πλαίσια τών έκδη- τζίνια. Ό κ. Τραβασάρος συ- τρον Σταύρου Πλουμίδη, πού
είναι γνωστός έπιχειρηματίας λώσεων τοΰ Επιμορφωτικού νοδεύεται καί άπό τήν έκλε- είναι τό Άντικυθηραίκόν έντου Μαρίαν, τό
είς τήν πόλιν Γκλέν - "Ινες, Κέντρου Κυθήρων, ή καθηγή- κτήν κυρίαν
Σπόρου Τζάννε ή Πάτε- τευκτήριον ήμεδαπών καί διόπου μετά τοΰ έξαδέλφου του τρια τοΰ Γυμνασίου μας, δε- γένος
ρου, έκ Λειβαδίου. Ώ ς γνω- ερχομένων.
κ. 'Εμμανουήλ I. Κασιμάτη ή σποινίς Πόπη Καλλιγέρου ώ- στόν, ό κ. Τραβασάρος κατάΠορταλαμίσυ διετή ρουν μεγάλο μίλησεν είς τήν αίθουσαν τοΰ γεται άπό τό χωρίον Τραβακατάστημα μικτών έργασιών. σχολείου Φρατσίων, είς συγ- σαριάνικα.
Πρόκειται περί έξαιρετικοΰ κέντρωσιν τών μαθητών καί
ΕΚΚΛΗΣΙΣ
Τέλος, άφίκετο έξ 'Αμερινέου, εύχόμεθα δέ ή επιστρο- όλων τών κατοίκων τής Κοικής,
ή
έκλεκτή
κυρία
Είρήνη
νότητος,
μέ
θέμα
«
Ή
Άγγλοφή του είς τήν πατρίδα νά είΘερμώς παρακαλούμεν πάν- ι
κρατία είς τά Κύθηρα». Μετά Δημητρίου Παυλάκη, τό γένος τας τούς καταγομένους ά- J
ναι οριστική.
— Μιχαήλ Ευαγγέλου Μεγα- τήν όμιλίαν προεβλήθησαν δύο Πρινέα, έκ Μητάτων. Ή κυ- πό τήν Κοινότητα Άρωνια- |
λοκονόμος μετά τής οίκογενεί- κινηματογραφικοί ταινίαι μέ ρία Παυλάκη είναι οικογενεια- δίκων, όπουδήποτε καί άν ι
ας του, έξ 'Αγίας Πελαγίας. θέματα τόν Μινωΐκόν καί τόν κώς εγκατεστημένη είς τήν πό- διαμένουν, καί όλους τούς \
Λουδοβίκος. Ό φιλοθρήσκους
Ό κ. Μεγαλοκονόμος άφίκετο Μυκηναΐκόν πολιτισμόν, μέ λιν "Αγιος
Κυθηρίους, I
άπό τήν πόλιν Μπρίσμπαν, ό τάς σχετικάς, φυσικά, έπεξη- σύζυγος της κ. Δημήτριος νά προσφέρουν ό,τι δύναν- J
Παυλάκης
κατάγεται
έκ
Φραγήσεις.
που εδρασεν ώς άριστος έπι
ται διά τήν άποπεράτωσιν ι
τσίων. Άφίκετο χάριν άναχειρηματίας, σκοπεύει δέ κατά
Τήν ώραίαν έκδήλωσιν πα- ψυχής καί διά νά συναντήση τής στέγης τού ιερού ναού J
τάς πληροφορίας μας, νά πα ρηκολούθησαν μέ άδιάπτωτον
μας «Σωτήρ Χριστός» τού |
ραμείνη μονίμως είς τήν Έ λ ένδιαφέρον πολλοί καί έξ άλ- άδελφούς καί άλλους προσφι- χωρίου Άρωνιάδικα. Ή •
λάδα. Εύχόμεθα ή πληροφορία λων Κοινοτήτων καθώς καί ό λείς συγγενείς της.
άνάγκη είναι μεγάλη καί έ- \
νά είναι άκριβής. Διότι, νέος σύλλογος τών καθηγητών μεπείγουσα. Απειλείται αύτή ι
όπως είναι, άκέραιος τόν χα- τά τοΰ Γυμνασιάρχου. "Ολοι ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
ή ύπαρξις τού οίκοδομήμα- J
ρακτήρα, δημοφιλής καί ίκα- απεκόμισαν λαμπράς εντυπώΈνώ τό φύλλον εύρίσκετο τος καί τό έργον πρέπει ι
νώτατος, δύναται καί εδώ νά σεις καί συνεχάρησαν τήν έκ- έπί τού πιεστηρίου, έπληροφο- νά γίνη τό γρηγορώτερον. •
σταδιοδρομήση καλώς, καί ή λεκτήν καθηγήτριαν τόσον διά ρήθημεν τήν άφιξιν καί πλείI
πατρίδα μας έχει άνάγκην άπό τήν έμπεριστατωμένην όμιλίαν, στων άλλων συμπατριωτών μας.
Διά τήν Έπιτροπήν
*
τέτοια παιδιά της.
όσον καί διά τήν λαμπράν πρω- Περί αύτών θά γράψωμεν είς
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— Γρηγόριος Ιακώβου Λε- τοβουλίαν της.
τό προσεχές.

Δφιξεις συμπατριωτών
άπό Αύστραλία-Αμερική

ΑΦΙΧΘΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ
Οκ. ΑΝΔΡΕΑΣ Κ. ΚΟΜΗΝΟΣ
ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ

"Επειτα άπό άποδημίαν 35
έτών άφίκετο είς τήν πατρίδα
ό άγαπητός συμπατριώτης μας
κ. Ανδρέας Κ. Κομηνός, συνοδευόμενος καί άπό τήν οίκογένειάν του πού άποτελεϊται
άπό τήν σύζυγόν του Παναγιωτίτσαν, τούς υίούς του Κωνσταντίνον καί Νικόλαον, έκ
τών όποιων ό πρώτος είναι
καθηγητής τών Καλών Τεχνών
καί τήν χαριτωμένην θυγατέρα των Χαρίκλειαν. Ό κ. Κομηνός είναι μεγαλογεωκιήμων
έγκατεστημένος είς Καλάγκα
τής Κουηνσλάνδης. Επιδίδεται κυρίως είς τήν παραγωγήν
καί τό έμπόριον κηπευτικών καί
φρούτων, είς μεγάλας ποσότητας. Τά πρώτα έτη τής άποδημίας του έσταδιοδρόμησε είς
τήν περιφέρειαν Γκύμπυ, όπου
μέ τούς άδελφούς του Θεόδωρον καί Μανώλη είχον μεγάλην έμποροπαραγωγικήν έπιχείρησιν καί εκτεταμένα άγροκτήματα.
Ό κ. Κομηνός κατάγεται άπό τό χωρίον Περλεγκιάνικα.
Η σύζυγος κ. Παναγιωτίτσα,
πού είναι γεμάτη εύγένεια καί

καλωσύνη, κατάγεται άπό τό
Πούρκο, έκ τής γνωστής οικογενείας Νικολάου Φατσέα. Τά
παιδιά των
έγεννήθησαν είς
τήν Αύστραλίαν καί διακρίνονται διά τήν φιλομάθειαν καί
τό ήθος των. Ή άγαπητή μας
οικογένεια, πού εικονίζεται είς
τήν άνωτέρω φωτογραφίαν, ανήκει είς τήν πρώτην σειράν
τών όμογενών Κουηνσλάνδης.
μέ εύρείαν δράσιν κοινωνικήν
καί πατριωτικήν.
Έκτος τών άλλων ό κ. Ανδρέας Κομηνόςάφοσιωμένος
είς τά πάτρια, είναι θερμός ύποστηρικτής τής ίδέας ιδρύσεως καί τρίτου Έλληνορθοδόξου ναού είς Μπρίσμπαν καί
είς τήν περιοχήν Α8ΡΙΕΥ»
προς έξυπηρέτησιν τών χριστιανών τών βορείων προαστίων, πολλοί τών όποιων είναι
έκλεκτοί Κυθήριοι. Προς τήν
άφιχθεΐσαν έκλεκτήν οίκογένειάν εύχόμεθα εύχάριστον τήν
παραμονήν καί ιδιαιτέρως είς
τά παιδιά νά άποκομίσουν έντυπώσεις πού νά τά κάνουν νά
αίσθάνωνται ύπερήφανα διά
τήν καταγωγήν των.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΑΣ ΜΑ Ι Ο, ΙΟΥΝΙΟ, ΙΟΥΛΙΟ

Τό πρόγραμμα εκδηλώσεων
Φυσιολατρικού Τμήματος
ΧΟΡΟΙ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ, ΚΑΙ... ΟΛΙΓΗ ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ
Τό Φυσιολατρικόν Τμήμα
τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος
Πειραιώς — 'Αθηνών, τού όποιου τήν Διοικούσαν Έπιτροπήν άπαρτίζουν οί δραστήριοι νέοι Βρεττός Κυπριώτης,
Κώστας Λουράντος, 'Αντώνιος
Χανιώτης, 'Ιωάννης Φαρδούλης, Χαράλαμπος Βενάρδος,
Γεώργιος Μαυρογεώργης, 'Ιωάννης Σάμιος, Ευστράτιος Κορώνης, Γεώργιος Κασιμάτης,
καί αί νεάνιδες Μαίρη Πετροχείλου, Βασιλική Κασιμάτη
καί 'Ιωάννα Λουράντου, προγραμματίζει τάς άκολούθους
έκδηλώσεις διά τούς μήνας
Μάΐον, Ίούνιον καί ΊούλιονΓ
13 Μαίου, ήμέραν Κυριακήν
καί άπό ώρας 5ης άπογ ευ ματ ινής, έπ' εύκαιρία καί τού
έορτασμού τού πολιούχου Κυθήρων 'Αγίου Θεοδώρου, φιλολογικήν καί μουσικοχορευτικήν έκδήλωσιν, είς τήν αίθουσαν «Μαρίνα Ζέας» είς Πασαλΐμάνι. Θά όμιλήση ό έγκριτος καθηγητής τής φιλολογίας
κ. Γεώργιος
Λεοντσίνης, μέ
θέμα «Τό Νησί τής Κυθέριας
Αφροδίτης», θά άκολουθήσουν
άπαγγελίαι ποιημάτων καί, τέλος, χορός κατά βούλησιν ύπό τούς ήχους τού μουσικού
συγκροτήματος τής 'Αδελφότητος. 'Υπεύθυνοι διά τήν όργάνωσιν τής έκδηλώσεως θά
είναι οί νέοι Βρεττός Κυπριώτης καί 'Ιωάννης Σάμιος.
Τήν 20ήν Μαΐου, ήμέραν
Κυριακήν θά γίνη άπογευματινός περίπατος είς Άμυγδαλέζαν Σταμάτας 'Αττικής καί
προσκύνημα είς τήν έκεί Μονήν «Παναγίας τής Μυρτιδιω-
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τίσσης». Ή άναχώρησις θά
γίνη τήν 3ην άπογευματινήν
άπό τήν Λέσχην τής 'Αδελφότητος. Μετά τό προσκύνημα
καί τήν περιήγησιν περί τήν
Μονήν, οί έκδρομεΐς θά σταθμεύσουν, διά φαγητό καί διασκέδασιν, είς Σταμάταν ή Μπάφι. Ή έπιστροφή είς Πειραιά
θά γίνη περί τήν ΙΟην βραδυνήν. Τιμή εισιτηρίου 45 δρχ·
'Αρχηγός Βασιλική Κασιμάτη»
μέ άναπληρωτήν τόν Εύστράτιον Κορώνη ν.
Τήν 2αν 'Ιουνίου,

ήμέραν

Σάββατον καί άπό ώρας 8.30
μ .μ. θά γίνη μουσικοχορευτική έκδήλωσις, είς τήν αίθουσαν τής Λέσχης. 'Υπεύθυνος
τής βραδυάς 'Αντώνης Χανιώτης.^
Τήν Ιην 'Ιουλίου, ήμέραν
Κυριακήν, θά γίνη
ήμερησί«
έκδρομή είς Βίλλια, Κιθαιρώνα καί Πόρτο Γερμενό. Ή άναχώρησις θά γίνη άπό τήν
Λέσχην τής Άδελφότητος τήν
7ην πρωΐνήν καί άπό τάς 'Αθήνας τήν 7.15 πρωΐνήν ώραν
άπό Πειραιώς 1 ('Ομόνοια)·
Οί έκδρομεΐς θά σταθμεύσουν
δι' όλίγον είς Βίλλια προς άνάπαυσιν καί περιήγησιν, έκεί"
θεν δέ όσοι έπιθυμούν καί δύνανται, θά όρειβατήσουν πρόδ
Κιθαιρώνα, οί δέ ύπόλοιποι θ<*
κατηφορήσουν
προς
Πόρτο
Γερμενό διά λουτρόν, φ α γ η τ ό ν
καί διασκέδασιν. Θά είναι ή
τελευταία έκδρομή τής έποχήζ
καί καθ' όλας τάς ένδείξειδ
θά καή τό πελεκούδι. Τιμή εί^
σιτηρίου 70 δρχ. 'Αρχηγός θά
είναι ό Γιώργος Κασιμάτης μέ
άναπληρωτή τήν Μαίρη Πετροχείλου.

ΚΥΘΗΡΑ Ϊ ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Γραφεία: Κάνιγγος 7, 4ος όροφος — Τηλέφ. 638.190
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Ό Κυθηραΐκός Σύνδεσμος 'Αθηνών άπηύθυνε προς τά μέλη του τήν άκόλουθον άνακοίνωσιν:
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου
άπεφάσισεν όπως, μεταξύ τών άλλων έκδηλώσεών του συμπεριλάβη καί τήν όργάνωσιν εκδρομών προς ψυχαγωγίαν
καί στενωτέραν έπαφήν μεταξύ τών μελών του.
Καί έπειδή δέν είναι εύχερής ό καταρτισμός έκδρομικού
προγράματος, θά ένημερώνωνται τά μέλη δι' ειδικών έκάστοτε άνακοινώσεών μας. "Ηδη άπεφασίσθη ή όργάνωσις
εκδρομής είς Δυρόν, διά τό τριήμερον 19—21 Μαΐου 1973.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 19 Μαΐου, ώρα 3 μ.μ.: Άναχώρησις διά ι
Ίσθμόν, "Αργός (στάσις), Τρίπολιν (δεΐπνον), Σπάρτη \
(διανυκτέρευσις).
ι
ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 Μαΐου, ώρα 8.30 π.μ.: Άναχώρησις διά \
Μυστράν προς έπίσκεψιν τής βυζαντινής πόλεως καί τών ι
μοναστηριών καί έν συνεχεία άναχώρησις διά Κροκεές, Mo- J
λάους, Μονεμβασίαν, γεύμα καί έπίσκεψις τού Κάστρου τής ι
Μονεμβασίας. Τό άπόγευμα έπιστροφή είς τήν Σπάρτην, J
δεΐπνον καί διανυκτέρευσις.
,
ΔΕΥΤΕΡΑ, 21 Μαΐου, ώρα 6 π.μ.: Άναχώρησις διά I
Γύθειον, Σπήλαια Δυρού, έπίσκεψις τών Σπηλαίων καί με- \
τά τό πέρας τής επισκέψεως άναχώρησις διά Γύθειον. Γεύ- I
μα καί άναχώρησις δι' 'Αθήνας μέ ένδιαμέσους στάσεις είς J
Τρίπολιν, Μύλους καί Ίσθμόν.
ι
Επίσκεψις τών σπηλαίων καί διανυκτερεύσεις έξησφα- *
λισμέναι.
,
"Εξοδα δρχ. 450 καλύπτοντα τό είσιτήριον τού πούλμαν ι
καί τάς δύο διανυκτερεύσεις είς Σπάρτην.
{
Προθεσμία δηλώσεως συμμετοχής μέχρι τήν 12ην Μαΐου %
είς τόν άρχηγόν τής έκδρομής κ. EMM. Χ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΝ •
όδός Μενάνδρου 15, τηλ. 3219254 καί καταβολή τών έξόδων ,
τής έκδρομής.
J
Μετά πατριωτικών χαιρετισμών
,
Διά τό Διοικητικόν Συμβούλιον
J
Ό Πρόεδρος
Ό Γεν. Γραμματεύς ι
NIK. ΦΑΤΣΕΑΣ
ΔΗΜ. ΚΟΜΗΣ \
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