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Ελλειψις πόρων αίτια αναστολής
Υ η Ο Δ Ε Ι Ξ Ε Ι Σ ! των έργων του άεροδρομίου μας

ΕΣΤΕΙΑΕ μεγάλη ΒΟΡΕΑ
-ΑΙ 0Ρ8ΑΣ
Δια το αεροδρόμιο^ Κυθήρων

άποπερατωσιν τών έργων του
άεροδρομίου της Νήσου μας.
'Απαντώ έπ' αυτής.
Συμφωνώ δτι τά γήπεδα αύτά και αί έπ' αύτών πλείστες
όσες έγκαταστάσεις είναι απαραίτητα είς τήν σημερινήν μας
ζωήν. Πλήν δμως, εδώ είς τήν
Αύστραλίαν, έπικρατεί ή άντίληψις, δτι έργα ώς τό άεροδρόμιον, άνήκουν είς τήν εύθύνην και τήν φροντίδα τοΰ
Κράτους, ίσως έν μέρει και
είς τάς κατά περίπτωσιν έταιρείας πού λειτουργούν και εξυπηρετούνται διά τών έργων
αύτών.
Κάμνω αύτήν τήν παρατήρησιν, διότι, δπως άντελήφθην
μέσω τού Τύπου, τά τελευταία
έτη ή σεβαστή Κυβέρνησις έρχεται άροογός είς Ιερούς ναούς
6ι' εξωραϊσμούς, συμπληρώσεις και άλλα, και τον ίδιο
καιρό ό λαός
φροντίζει γιά
δρόμους, λιμάνια και αεροδρόμια.
Έκπληττόμεθα
λοιπόν
πολλοί άπό ήμάς, διότι έδώ
είς τήν Αύστραλίαν ούδέποτε
παρετηρήθη ή Κυβέρνησις νά
συνδράμη εκκλησιαστικούς σκοπούς, τούς όποιους αφήνει είς
τήν φροντίδα τών πιστών, ol
όποιοι πράγματι με έράνους
Κύριοι Πρόεδροι,
και άλλα μέσα συντηρούν τάς
Εις χείρας μου έχω έπιστο- έκκλησίας των, άλλά και τό
λήν σας, διά της όποιας ζη- Κράτος κατασκευάζει αεροδρότείτε τήν συνδρομήν μου προς μια και άλλα έργα, χωρίς οί
πιστοί νά εύρίσκωνται είς τήν
Ο κ. ΑΝΤ. Μ Π Α Ι - Α Ο Σ ανάγκην νά φροντίζουν οί ίδιοι και νά έπιβαρύνωνται.

Οί πρόεδροι των Κοινοτήτων
Κυθήρων, ol όποιοι άποτελοΟν
Την έπιτροπήν του άεροδρομίου
της Νήσου μας, κατά την προσττάθειάν των νά τελειοποιηθούν
κατά τό δυνατόν αϊ συνθήκαι
λειτουργίας του αεροδρομίου,
έκτος των πολλών άλλων ένερΥειών των / απέστειλαν και παρακλητικός έπιστολάς^ εις Κυθηρίους τοΰ εσωτερικού και του
έξωτερικοΟ, δια τών όποιων έιτεκαλοΟντο ήθικήν και οίκονομικήν των βοήθειαν.
Φυσικά, εκ των πρώτων, έλαβε τοιαύτην έπιστολήν, ό
"Πρώτος τή τάξει Κυθήριος. 'Ο
κ. Νικόλαος Π. Λουράντος, πού
είναι έγκατεστημένος είς Σύδνεϋ Αυστραλίας. Και γένναιό£ % ν απ ως εΤναι ό κ. Αουράνόσάκις πρόκειται δ^ έργα
"Πράγματι κώς θεάρεστα ως ευεργετικά διά την κοινωνίαν και
συντελεστικά είς την πρόοδόν
της, άπέστειλεν είς την έπιτροπήν σαράντα χιλιάδες (40.
000) δραχμάς, συνοδεύσας την
μεγάλην συνδρομήν του μέ την
κατωτέρω έπιστολήν, τήν όποιον δημοσιεύομεν, διότι πολλά
διδάσκει.

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΚΥΘΗΡΙΟΣ
ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ

Ά φ ί κ ε τ ο έκ Νοτίου Α φ ρ ι κής προς έπίσκεψιν της πατρίδος και των έδώ συγγενών
του, ό έγκριτος συμπατριώτης

νιας κ. 'Αντώνιος Γ. Μπάϊλος
¿κ Ποταμού.
Ό κ. Μπαΐλος είναι έγκατεστημένος είς τήν πόλιν Γιοχάνεσμπουργκ, δπου μετά των
Αδελφών του
Δημητρίου καΐ
Κοσμά, διευθύνουν ίδιόκτητον
έργοστάσιον παγωτών, με μεΥάλον κύκλον έργασιών.
Ό
Μπάΐλος είναι έπίλεκτον μέλος της όμογενείας μέ μεγάλην κοινωνικήν και άνθρωπι<*τΐκήν δραστηριότητα. 'Επίσης
είναι υποδειγματικός οίκογενειάρχης. Ή σύζυγος του, Ι φιγένεια, κατάγεται άπό την
έκλεκτήν Άθηναΐκήν οίκογέ\τό ϊ ν 'Αγαμέμνονος Ρηγάτου
διακρίνεται δια τήν μόρψωσιν, τό ήθος και τά άπειρα άλλα
χαρίσματά της. Τά
Τρία χαριτωμένα παιδιά των
Γιώργος, Λίλια και Μυρτώ,
Ανατρέφονται μέ τάς αρχάς και
τα πάτρια ήθη, προοδεύουν είς
τά γράμματα καΐ τήν μουσικήν
ΗαΙ ύπόσχονται νά γίνουν αντάξια των εύγενών γονέων των.
Προς τον Αφιχθέντα άγαπηΤόν μας φίλον, πού μέ τήν δρά«ιν, τό ήθος καΐ τάς Ικανότητας του τιμά έν τή ξένη τό
Ελληνικόν δνομα, εύχόμεθα ά^ό καρδίας εύχάριστον διαμο*ήν καΐ καλάς έντυπώσεις.

Πέραν αύτών, θέλω νά παρατηρήσο} και κάτι άλλο. "Οτι
δηλαδή τά συνολικώς μεγάλα
ποσά τά προσφερόμενα άπό τον
Έλληνισμόν τής υφηλίου προς
άνέγερσιν,
άνακαίνισιν
καΐ
καλλωπισμόν άπειραρίθμων εκκλησιών, τά όποία, άπό χρόνια παρακολουθώ είς τον Τύπον, δίδουν τήν εικόνα ώς νά
διεξάγεται πείσμων άγων μεταξύ τών έκκλησιών, ποία θά
ύπερισχύση τών άλλων. 'Ακολουθεί δηλαδή ό σημερινός
Έ λ λ η ν , είς μεγάλο ποσοστόν,
τάς ύπερβολάς και τήν έκκλησιαστικήν χλιδήν τού Βυζαντίου, τά όποία, λέγεται, δτι
συνετέλεσαν και αύτά, είς τήν
έπί τετρακόσια έτη ύποδούλωσιν τής φυλής μας.
Τό βέβαιον είναι δτι ή μεσαιωνική αύτή νοοτροπία δεν
είναι
τού εικοστού αΙώνος.
Και δτι προτιμότερον θά ήτο
αί περισσότεραι προσφοραί, άπό δλους μας, νά γίνωνται γιά
άλλους σκοπούς, προ παντός
έκπαιδευτικούς. Διότι άς προσέξωμεν τά έπιτεύγματα τών
προηγμένων λαών, έν συγκρίσει μέ έκείνα τών λεγομένων
ύποαναπτύκτων λαών. Προς
Θεού, μή καταλογισθούμε μεταξύ τών τελευταίων. Είμεθα
οί "Ελληνες άξιοι καλυτέρας
τύχης.
'Ανταποκρινόμενος είς τήν
έκκλησίν σας, αποστέλλω μέσω τής «Κυθηραΐκής Δράσεως»
ποσόν σαράντα χιλιάδων (40.
000) δραχμών και εύχομαι πλήρη έπιτυχίαν είς τό πράγματι
θεάρεστον αύτό έργον σας.
'Υμέτερος
Ν. Π . ΑΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ναρράνδρα — Αύστραλίας

Σκοπός τής συσκέψεως ήτο
ή μελέτη τής σημερινης καταστάσεως του αεροδρομίου και
ό καθορισμός των απαραιτήτων έργασιών πού πρέπει νά
γίνουν διά τήν άνετον συνέχισιν τής αεροπορικής συγκοινωνίας. Ε π ί σ η ς κατά τήν σύσκεψιν ή Επιτροπή άεροδρομίου ανέπτυξε τά πεπραγμενα
αύτής άπό της συστάσεως και
έδωκε λεπτομερή άπολογισμόν
της οικονομικής διαχειρίσεως.
Τέλος συνεζητή^η τό θέμα της
κρατικοποιήσεως τού άεροδρομίου, τό όποιον σήμερον λειτουργεί ώς κοινοτικόν.
Τά συμπεράσματα τής συσκέψεως έχουν ώς έξής:
1) Είναι έπάναγκες και επείγον νά γίνη έργασία συντηρήσεως τού άεροδιαδρόμου
και έπέκτασις αύτού δσον τό
δυνατόν μεγαλυτέρα.
2) Νά συνδεθη τό άεροδρόμιον μέ τό αύτόματον τηλεφωνικόν δίκτυον και νά ήλεκτροδοτηθή.
3) Νά κατασκευασθή οικοδόμημα διά τήν στέγασιν τών
ύπηρεσιών και τών μηχανημάτων.
Δ ι ' δλα τά ανωτέρω ή Ε π ι τροπή έδήλωσε άδυναμία, έλλείψει χρημάτων.
Ο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ό οικονομικός άπολογισμός
τής Έπιτροπής άεροδρομίου έχει ώς έξης:
Μέχρι τής 4ης Μαΐου εισέπραξε έκ δωρεών 356.418 δρχ.
Και έδαπάνησε διά τό έκτελεσθεν έργον 547.980. 'Οφείλει
είς
διαφόρους
εργασθέντος
191.562 δρχ., ένώ είς τον λογαριασμόν της είς τήν Έ θ ν ι κήν Τράπεζαν ύπάρχουν 8.447
δρχ. Τό έξ 191.562 δρχ. χρέος
τής 'Επιτροπής οφείλεται ώς

ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ
Κατόπιν άποφάσεως τού 'Υπουργικού Συμβουλίου, είς τό
πενταετές πρόγραμμα (1973—
1977) τουριστικής και βιομηχανικής άναπτύξεως τής χώρας περιελήφθησαν και τά Κύθηρα, τά όποία ένετάχθησαν
είς τήν Δ ' περιοχήν. Κατόπιν
αύτού θά είναι δυνατή ή κρατική δανειοδότησις διά ξενοδοχεία μικράς σχετικώς δυναμικότητος παρέχονται δέ και
ποικίλαι άλλαι διευκολύνσεις.
"Ετσι δημιουργούνται
εύνοΐκαί προϋποθέσεις διά τήν τόνωσιν και περαιτέρω άνάπτυξιν τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, προς τουριστικήν άξιοποίησιν τής Νήσου.

έξής: Διά χωματουργικάς έργασίας όφείλονται είς έργασθέντας 107.000 δρχ. Διά μεταφοράν προϊόντων έκσκαφής
39.500. Διά χρήσιν κομπρεσέρ
16.000. Διά μεταφοράς μηχα-

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ό καρκίνος δέρματος
θεραπεύεται ριζικώς
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΦΗΓΗΤΟΥ κ. I. ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τ Ρ Ι Φ Υ Λ Λ Η

Κατόπιν έπιτυχών εξετάσεων έλαβεν υποτροφίαν τής όλλανδικής Κυβερνήσεως και άνεχώρησβν είς Όλλανδίαν δι'
ένός
έτους
έπιμορφωτικάς
σπουδάς είς τό Πολυτεχνείον
D E L E T , ή συμπατριώτις στατιστικός δεσποινίς Κούλα 'Ιωάννου Κασιμάτη, άπό τό χωρίον Πορταλαμιάνικα. Ή δεσποινίς Κασιμάτη, πού είναι
γνωστή διά τάς έπι^δόσεις της
είς τήν Στατιστικήν έπιστήμην, θά παρακολούθηση θέματα βιομηχανικά όργανώσεως.
Τής έκφράζομεν θερμότατα
συγχαρητήρια και τής εύχόμεθα κάθε περαιτέρω πρόοδον.
Και τώρα, πόσο ευτυχισμένες εΤναι οί ωραίες αύτές θύμησες ή κι* έκεινες λ.χ. τού
παιδιού μέ τό κάρβουνο (τού
Γκρέκο), πού όδηγούν, δεν θά
διστάσουμε νά τό πούμε, σε
μιά καλοδουλεμένη κι* άσφαλή
πάντοτε πορεία τον καλλιτέχνη,
άφού κρατούν ένα στοιχείο 6εβαιότητος
στην
προσπάθεια
τους, άτενίζοντας έτσι τ ά δρια
καί τούς σκοπούς τής καλής
και ύγιούς τέχνης;
"Επειτα βρήκαμε πολύ όμορφα τά λουλούδια του (κόλλες
μέ φύλλα, γαρύφαλα, χρυσάνθεμα,, γλαδίολοι κλπ.) μέ χάρι και φινέτσα σχεδιασμένα,
πίνακες πού θαυμάσια μπορούν
νά στολίσουν τις σάλες καί τά
χώλ μας.
Τρίτο, προσέξαμε τήν ποικιλία άπό χρωματισμούς, καθώς και τις καιρικές συνθήκες
τών τοπίων του, πού άνάμεσά
τους εΐναι και άρκετά Τσιριγώτικα (στοιχειό τής Μεσογείου, τό κάστρο δηλαδή τής
Χώρας, τό Καψάλι μέ τον ζευγ ά που όργώνει, τά Κυθηραΐκά
άκρογιάλια και τοπία) κι' δπου
ό χρωστήρας του τούς δίνει τήν

άρμονία πού πρέπει νάχουν και
τις χάρες τής προοπτικής τών
σκιών καί τού ποικιλοχρώμου ή
μονότονου χρωματισμού τους.
Κι' έδώ άς σημειώσουμε, πώς
ή έκθεσί του, σάν άναδρομική
μιας εικοσαετίας
(1952
—
1973) έχει τις διαφορές μεταξύ τών έργων του και τών κατά
καιρούς προτιμήσεων του. Ό κ.
Κορωναΐος σάν πιότερο αυτοδίδακτος
καλλιτέχνης
γίνεται
στην έμπνευσμένη τέχνη του
πολυφωνικός κατ' έξοχήν. Παίρνει άπό κάθε ώραΐο πρότυπο
τις έπιδράσεις του, πού τις μετουσιώνει άμέσως πέρα γιά πέρα σέ μιά καινούργια σύνθεση,
μέ δική της τελείως πνοή. "Ετσι, άπό τά σκοτεινά πλάνα
ξεχύνεται, άν δχι σέ ρόδινα τοπ ί α καί άπόλυτες τελειότητες,
δμως, ωστόσο φθάνει σέ πραγματικά άξιόλογα έπιτεύγματα
σέ έργα πού τά άγαπάς.
Τέλος, οί τύποι τοΰ μόχθου
τά θρησκευτικά θέματα καί τά
συμβολικά, πού παρεμβάλλει
στήν τόση πολυμορφία τοΰ έργου του, μέ νεκρές φύσεις, ψάρια, μπαλλαρίνες κλπ. εΐναι
καί τούτα στούς πίνακές του

Έκθεσις Χ. Κορωναίου
ΥΠΟ κ. MIX. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
τεχνην.
Χωρίς νά εΤμαι ό άρμόδιος
αισθητικός, που υπεύθυνα θά
έχάρασσε τήν γνώμη του γιά
τούς πίνακες του κ. Κορωναίου,
νοιώθω τήν άνάγκη νά π ώ δτι
μέ συνεκίνησε περισσότερο ή έπίδοσί του στο πορτραίτο. Τά
πορτραίτα του δέν τείνουν νά
εικονίσουν συγκεκριμένα πρόσωπα. 'Αποβλέπει μ' αύτά νά
εξωτερίκευση καταστάσεις μας,
αισθήματα και νά δείξη τά παιχνίδια χρώματος,
έκφρασης,
χαράς. Πρότυπα δλων αύτών
τών διαθέσεων μας έχουν δώσει στην έλληνική ζωγραφική οί
Ίακωβίδης, Ροϊλός κ.ά. παλιοί
μας καλλιτέχναι, θωρώντας δέ
άναπολούμε στούς πίνακες του
κ. Κορωναίου, τήν μακρυνή κάπως έπίδρασί τους.

ΔΩΡΕΑΙ

Προς τήν Έπιτροπήν τού
άεροδρομίου προσεφέρθησαν ύπέρ τού έργου αί άκόλουθοι
νέαι είσφοραί, μέ τάς όποιας
μειώνεται τό ποσόν τού χρέους
προς τούς έργασθέντας.
Ό κ. Νικόλαος Π . Λουράντος, έκ Σύδνεϋ Αύστραλίας, άπέστειλεν σαράντα χιλιάδας (40.
000) δρχ. ' Η Κυθηραΐκή 'Αδελφότης Σύδνεϋ ομοίως 20.
899 δρχ. Ό κ. Εμμανουήλ Κ.
Κατσούλης, έξ 'Ικαρίας, 5.000
δρχ. Ό κ. Φραγκίσκος Λαζαρέτος έκ Βιαραδίκων 500 δρχ.
καί ό κ. Γεώργιος Κ. Παυλάκης έκ Φρατσίων 500 δρχ.
'Ομοίως μέσω τού Κυβηραϊκού Συνδέσμου 'Αθηνών έδόθησαν αί άκόλουθοι νέαι είσφοραί:
'Ιωάννης Έ μ μ . Ζερβός 500
δρχ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος 100. Παναγιώτης Ζαχ.
Μεγαλοκονόμος 500. Βασίλειος
Π. Μπαβέας 3.000. Παύλος Β.
Στιγμιότυπον τού Συνεδρίου: 'Ομιλεί ό πρόεδρος τής 'Οργανωτικής Έπιτροπής, διακεκρι- Στρατηγός 1.000, Δημήτριος
μένος συμπατριώτης μας κ. 'Ιωάννης Δ. Στρατηγός, έντεταλμένος 'Υφηγητής τού Πανεπι- Πατρίκιος 500. Παύλος Βενέρης 1.000. Καί
Κυθηραίκός
στημίου 'Αθηνών, πού ήτο και ό πρώτος εισηγητής τού Συνεδρίου.
Σύνδεσμος 'Αθηνών ώς δευτέραν είσφοράν του πέντε χιλιάδας (5.000) δραχμάς.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑΝ

ΘΑ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΗ

τροπή καί δλοι οί εργασθέντες
είναι άξιοι θερμών συγχαρητηρίων. 'Αλλά προ παντός ή Ε πιτροπή είναι άξια κάθε οικονομικής συνδρομής, διά νά έξοφλήση τό χρέος τών 191.562
δραχμών καί νά δύναται νά άναλάβη νέας εύθύνας διά τά
άπαραίτητα άκόμη έργα.
Τέλος, όσον αφορά τήν παραχώρησιν
τού
άεροδρομίου
είς τό Κράτος, ή σχετική διαδικασία συνεχίζεται. Άπαραίτητον είναι νά γίνουν δλαι αί
παραχωρήσεις τών άπαιτουμένων έκτάσεων, ένώ μέχρι σήμερον μέρος μόνον .αύτών έγένετο. Είναι λοιπόν άνάγκη,
οί ίδιοκτήται τών όμορων τού
άεροδρομίου έκτάσεων, οί όποιοι έδήλωσαν δτι προσφέρουν
ταύτας
προθύμως, νά
προσέλθουν καί νά ύπογ ράψουν
τά παραχωρητήρια συμβόλαια.
ΝΕΑΙ

ΤΡ1ΣΑΠΟΝ
Τήν Κυριακήν 27 Μαΐου, είς
τό Α ' Νεκροταφείον 'Αθηνών
έτελέσθη τό καθιερωμένον τρισάγιο ν έπ! τού τάφου τού μεγάλου ευεργέτου τών Κυθήρων
άειμνήστου Νικολάου I . Τριφύλλη, έπί τή συμπληρώσει 18
ετών άπό τού θανάτου του.
Τό μνημόσυνον έτελέσθη μερίμνη τού έν 'Αθήναις Ι δ ρ ύ ματος «Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυθήρων». Παρέστη τό
προεδρείον
τού
'Ιδρύματος,
εκπρόσωποι τών Κυθηραϊκών
Σωματείων 'Αθηνών και Πειραιώς και άλλοι συμπατριώται.

ξ ία έργασιών που προσεφερθησαν δωρεάν και αί όποίαι
έχουν ώς έξής:
Μελέτη, σχέδια καΐ έπιμετρήσεις, πού έγένοντο άπό τον
κ. Γεώργιον Κόκσμα. Παραχωρήσεις έκτάσεως
63 περίπου
στρεμμάτων. Έπίβλεψις τών
έργασιών ύπό τής 'Επιτροπής.
Προσφορά έργασίας άπό τούς
αδελφούς Κουρούμπαλη. "Εξονημάτων 20.000. Διά μεταφο- δα δημοσιεύσεων.
ράν ύδατος 7.000. Και διά άΤό σύνολον τής δαπάνης έμαξαγώγια 2.062.
Είς τό έκ δρχ. 547.980 κό- κρίθη άπό τούς άρμοδίους ώς
στος τού έργου πού έγινε, δεν άπιστεύτως μικρόν έναντι τού
περιλαμβάνεται ή σημαντική ά- εκτελεσθέντος έργου. Ή Έ π ι -

ΚΥΘΗΡΑ, Μάϊος 1973 (τού ανταποκριτού μας).
Τήν 4ην Μαίου συνηλθον είς τό γραφεϊον τής Κοινότητος Κυθήρων είς σύσκεψιν τά μέλη τής έπιτροπής κατασκευής τοΰ άεροδρομίου Κυθήρων. Είς
τήν σύσκεψιν έλαβον έπίσης μέρος και οί κ.κ. Νικόλαος Γ. Φατσέας, πρόεδρος τοϋ Κυθηραϊκοϋ Συνδέσμου Αθηνών, Ιωάννης Πρινέας, πρόεδρος τής
Κυθηραϊκής Άδελφότητος Σύδνεϋ Αύστραλίας, Κωνστ. Περιστεράκης άερολιμενάρχης Κυθήρων και Ιωάννης Γ. Κασιμάτης, ύπάλληλος τής 'Ολυμπιακής Αεροπορίας είς Κύθηρα.

Τήν 12ην καί 13ην Μαΐου,
διεξήχθη εις τάς 'Αθήνας καί
τον Πειραιά τό 2ον Πανελλήνιον Δερματολογικόν Συνέδριον, μέ συμμετοχήν κοί πολλών ξένων ιατρών, κυρίως έξ
Αμερικής, 'Αγγλίας, Γερμανίας, Γιουγκοσλαβίας,^ Τουρκίας
καί 'Αργεντινής. Κύριον θέμα
τού Συνεδρίου ήτο ό καρκίνος
τού δέρματος καί τό κακόηθες
μελάνωμα. "Εγιναν έπίσης πολλαί άνακοινώσεις έπι δερματολογικών θεμάτων ή θεμάτων
συναφών προς τήν δερματολογίαν. Συνολικώς άνεκοινώθησαν 172 έργασίαι.
Τό Συνέδριον έτέλη ύπό τήν
αίγίδα τού 'Υφυπουργού Κοινωνικών Ύπηρεσιών κ. 'Αντωνίου Μέξη καί ύπό τήν προεδρίαν τού καθηγητού τού Πανεπιστημίου 'Αθηνών καί διευθυντού τού Νοσοκομείου Α .
Συγγρού κ . 'Ιωάννου Καπετανάκη.
Πρόεδρος τής όργανωτικής
επιτροπής^ ήτο ό διακεκριμένος
συμπατριώτης μας κ. Ι ω ά ν ν η ς
Δ. Στρατηγός,
έντεταλμένος
'Υφηγητής τού Πανεπιστημίου
'Αθηνών.
Τήν έναρξιν τού Συνεδρίου
έκήρυξε είς τήν αίθουσαν «Τερψιχόρη» τού ξενοδοχείου Χίλτον, ό 'Υφυπουργός κ. Μέξης
παρόντων ύπερεξακοσίων συνέδρων, έκ τών όποιων οί πλείστοι καθηγηταί Πανεπιστημίου,
! διευθυνταί Κλινικών καί έκ-

ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ

Στην μεγάλη αίθουσα έκθέ^ ω ν τοΟ «Παρνασσού» άρχισε
τις 17 Μαΐου και θά κρα3Ποτ| μέχρι τις 10 Ιουνίου ή
ε
κθεσις ζωγραφικής του άπό
Τ
θν Ποταμό
συμπολίτου μας
Υεωττόνου κ. Χαρ. Κορωναίου.
ΕΤναι άδυνατον νά ποΟμε τήν
Χ®ρά μας περνώντας άπό τόσ
°ος δμορψους
πίνακες πορΤ
Ραίτων ί λουλουδιών/
τοπίων
εικόνων γενικά τής ζωής, άνοιώθουμε πώς τό θαυμά^ ο αύτό σύνολο, που προήλθεν
συνεχή καλλιτεχνική έπίάπό μιά καρριέρα στην
^Χνη, πού άνεπτύχθη παράλ^Πλα μέ τήν έπιστημονική του
άλλωστε σταδιοδρομία, άνηκε
συμπολίτη μας, πού άνεπιΨύλαχτα ήδη θά μπορούσαμε νά
ποΟμε ταλαντούχον καλλι-

ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΠΟΣΟΝ 191.562 ΔΡΑΧΜΩΝ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΘΕΝΤΑ!

τής Ι α τ ρ ι κ ή ς Σχολής κ. Μερίκας, οί κ.κ. Παπαβασιλείου,
Δαΐκος, Κασκαρέλης, Ποντίφηξ, Άγιουτάντης, Κανδρεβιώτηε, Θεοδοσίου, Κυριάκος
καί άλλοι.
Ή είσήγησις έπί τών έργασιών τού Συνεδρίου έγινε άπό τον έκλεκτό συμπατριώτη
μας κ. I . Στρατηγόν, έπηκολούθησαν δέ άπό τον ίδιο καί
ύπέρ τάς 10 έπιστημονικαί άνακοινώσεις έξαιρετικού ένδιαφέροντος.
Μετά τήν άνάπτυξιν τών έπί μέρους εισηγήσεων καί άνακοινώσεων καί τών σχετικών συζητήσεων, διετυπώθησαν παρατηρήσεις καί συμπεράσματα έπί
τού Συνεδρίου,
μεταξύ τών όποιων καί τά έΔιά τήν προτομήν τού άει- ξής:
μνήστου γυμνασιάρχου Σπύρου
"Οτι ό καρκίνος τού δέρμαΣτάθη, προσέφεραν μέσω τής
Κυθηραΐκής Άδελφότητος Πει- τος είναι συχνός είς τήν Ε λ ραιώς — 'Αθηνών τάς άκο- λάδα, δτι άρχιζε ι διά μικράς
άνωδύνου εκδηλώσεως, τήν όλούθους νέας δωρεάς:
Κυθηραΐκή 'Αδελφότης Πει- ποία ν δύναται νά διαγνώστ^ εύραιώς — 'Αθηνών 2.000 δρχ. κόλως ό δερματολόγος και δΤάσης Κουκούλης 1.000. Πα- τι έπί πρωίμου διαγνώσεως ή
ναγιώτης Σουγιάννης 500. 'Ι- θεραπεία αύτού είναι έπιτυχής
ωάννης Γαλάτης 500. Γεώργιος 100%.
Τζωρτζόπουλος 500. 'Ιωάννης
"Οτι ή σωστή έπιλογή τής
Φυρός 500. 'Αδελφοί 'Αντώ- θεραπείας τού
καρκίνου τού
νιος καί
'Ιωάννης
Κονόμος δέρματος πρέπει νά γίνεται διά
500. Κοσμάς Μεγαλοκονόμος τής συνεργασίας δερματολόγου
500. Γεώργιος Λεοντσίνης 200. - ίστολόγου. άκτινοθεραπευτού
Θεόδωρος Μούλος 200. Τούλα καί χειρούργου. Ούτω, διά τής
Μπουλούμπαση 100. Εύάγγελος συλλογικής γνώμης έπιλέγεται
Σουρής 100.
ή πλέον ένδεικνυσμένη θεραπευτική μέθοδος προς όφελος
τού άσθενούς. "Οτι μεταξύ τών
μέ ύπομονή και υπευθυνότητα έπιβλαβών παραγόντων, οί όδουλεμένα καί προδίδουν εύκο- ποιοι εύνοούν τήν άνάπτυξιν
λα τον βασανισμό τής έμπνευ- καρκινωμάτων εις τό δέρμα,
σης στο νά σχεδιάση και νά είναι καί ή έπί μακρόν έκθεσις
είς τον ήλιον είς έπαγγελματίας
χρωματίση.
'Ο καλλιτέχνης είναι δεμέ- τής ύπαίθρου. Συνιστάται εις
νος μέ τήν παραδοσιακή τέχνη τά άτομα τά έργαζόμενα δλην
κι' έχει άποφύγει τά κατολισθή- τήν ήμέραν εις τήν ύπαιθρον,
ματα τής μοντέρνας. Δέν θά νά προφυλάσσωνται άπό τον
τον βρής πουθενά άσαφή, άκα- ήλιον. Ού&εμίαν δμως βλάβην
δύναται νά προκαλέση ή κατά
ταλαβαινίστικον, έξωφρενικόν.
Κι' αυτές εΤναι οί άπλες έ- τούς θερινούς μήνας έφαρμορασιτεχνικές μου κρίσεις γιά ζομένη μετά προσοχής ήλιοθεραπεία.
τό έργο τοΰ κ. Κορωναίου.
ι
Ο κ. Κορωναΐος στο παρελΏ ς προς τό κακόηθες μελάθόν συμμετέσχε σ' έκθέσεις τής νωμα, παρά τό γεγονός δτι
χώρας μας, τής Γαλλίας, τής πρόκειται περί λίαν κακοήθους
Ι σ π α ν ί α ς καί άλλου, δπου ά- όγκου τού άνθρώπου, έν τούγοράσθηκαν έργα του και το- τοις τό ποσοστόν της πενταποθετήθηκαν σέ άξιόλογα μου- ετούς έπιβιώσεως αύξάνει, έφ'
σεία, πέρυσι δέ στήν Ι τ α λ ί α δσον ή διάγνωσις γίνη κατά
έλαβε τό άργυροΰν
βραβεΐον τό άρχικόν στάδιο ν τής νότής πρώτης διεθνούς έκθέσεως. σου. Έτονίσθη έπίσης δτι ή
Σημειώνουμε άκόμη δτι πολ- πάθησις αύτη είναι εύτυχώς
λοί τού άφιέρωσαν έπαινετικές σπανία.
κριτικές, δπως οί 'Αλ. ΑιδωρίΉ συμβολή τού Συνεδρίου
κης, Χ. Παπαγεωργίου, Π.
Σ πάλας κ.ά. Στήν έν λόγω δέ είς τήν πρόοδον τής ιατρικής
έκθεσιν παρουσίασε 99 έν συ- έπιστήμης έν 'Ελλάδι, ύπηρξε
λίαν σημαντική. Τά πρακτικά
νόλω έργα.
αύτού θα τυπωθούν καί θά διαMIX. Κ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ νεμηθούν έν καιρώ.

πρόσωποι Νοσηλευτικών 'Ιδρυμάτων. Μετά τήν έναρκτήριον
συνεδρίαν τύπου στρογγυλής
τραπέζης, αί έργασίαι συνεχί•ησαν άλλοτε είς τό Χίλτον,
άλλοτε είς τάς αίθούσας τού
Νοσοκομείου Συγγρού καί άλλοτε είς Πειραιά είς τάς αίθούσας τού Διαγνωστικού Θεραπευτικού 'Ινστιτούτου.
Προήδρευσαν
άλληλοδιαδόχως καί κατά τμήματα πολλοί
καθηγηταί τών πανεπιστημίων
'Αθηνών καί
Θεσσαλονίκης,
μεταξύ τών όποιων ό πρύτανις κ. Τούντας, ό κοσμήτωρ

ΝΕΑ) ΕΙΣΦΟΡΑΙ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡ0Τ0ΜΗΝ

0 κ. ΔΗΜ. ΑΡΩΝΗΣ
ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΔΝΕ Υ·
Συνεχίζων τάς συχνάς έπισκέψεις του είς τήν πατρίδα,
άφίκετο άεροπορικώς τήν 20ήν
Μαΐου, ό διακεκριμένος συμπατριώτης μας, ιατρός, κ. Δημήτριος Έ μ μ . Ά ρ ώ ν η ς . Ό κ.
Άρώνης είναι έγκατεστημένος
είς Σύδνεϋ καί
κατέχει έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τού ιατρικού κόσμου τής Αύστραλιανής μεγαλουπόλεως.
Μέ τήν εύκαιρίαν τής άφίξεώς του έτίμησε τούς άρραβώνας τού άναδεκτού του, έκλεκτού νέου κ. 'Ιωάννου Ν.
Φατσέα, χημικού μηχανικού,
μετά τής έξαιρέτου δεσποινίδος 'Ιωάννας 'Ανδρέου Λουράντου, πού έγένοντο κατά τήν
διάρκειαν λαμπράς έκδηλώσεως
είς Πειραιά, παρόντων ύπέρ
έκατόν προσκεκλημένων. Ό κ.
Άρώνης άντήλλαξε 'τά μνήστρα τών μελλονύμφων.
Έ ξ 'Αθηνών ό κ. Άρώνης
θά μεταβή είς Λονδΐνον και
επανερχόμενος θά έπισκεφθή
τήν γενέτειρα ν. Τού εύχόμεθα
εύχάριστον καί δσον τό δυνατόν μακροτέραν τήν έν 'Ελλάδι παραμονήν.
ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ
ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑΣΙ ΑΣ
ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ
Τήν Κυριακήν 27ην Μαΐου
ή Κυθηραΐκή 'Αδελφότης Πειραιώς - 'Αθηνών, έπί τή 23η
έπετείω άπό τού θανάτου τού
μεγάλου εύεργέτου της Βρεττού Μανωλέσου, έτέλεσε τό
καθιερωμένον
τρισάγιον
έπί
τού τάφου αύτού καί τής συζύγου του Τασίας είς τό Νεκροταφείον τής 'Αναστάσεως,
είς Πειραιά. Έγένετο άνθοστολισμός τού τάφου καί άνεπέμφθη δέησις ύπέρ άναπαύσεως τών άγιων ψυχών των.
Παρέστη τό Προεδρείον καί τά
μέλη τού
Διοικ. Συμβουλίου
τής Άδελφότητος, Κυθήριοι
νέοι καί νεάνιδες τού Φυσιολατρικού Τμήματος καί άλλοι
συμπατριώται τής παροικίας.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ι Σ ΑΠΟΡΩΝ
Ό
Κυθηραϊκός Σύνδεσμος
'Αθηνών διένειμε είς άναξιοπαθούντα μέλη του κατά τάς
ήμέρας τού Πάσχα 5.400 δρχ.
Έπίσης ό Σύνδεσμος άπέστειλε 2.000 δρχ. διά τήν έτησίαν μορφωτικήν έκδρομήν
τών μαθητών τού Γυμνασίου
Κυθήρων.
QPAI ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Διά τήν θερινήν περίοδον
τό γραφείον τού Κυθηραϊκοϋ
Συνδέσμου 'Αθηνών, όδός Κάνιγγος άριθ. 7, λειτουργεί κατά τάς ήμέρας Τρίτην καί
Πέμπτην καί άπό ώρας 10 π.μ.
μέχρι 1 μ.μ.

Στιγμιότυπον άπό τήν σύσκεψιν διά τ ά θέματα τοΰ άεροδρομίου.

Ηΐτά πάροδον πολλών ά ώ ν
Η ΑΓΙΑ
Π Ε Λ Α Γ Ι Α
ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΕΠΙ ΤΕΑΟΥΣ
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΙ! ΣΧΕΔΙΟΝ
Καί όλίγη προϊστορία
Είς τό ύπ' άριθ. 111 φύλλον τής 'Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως, τεύχος τέταρτον,
τής 18 'Απριλίου 1973, έδημοσιεύθη τό έγκριθέν ρυμοτομικόν σχέδιον 'Αγίας Πελαγίας,
διά τού όποιου καθορίζονται
τά άκόλουθα:
Ή περιοχή τού
οικισμού
καί τής πέραν αύτού έκτάσεως, προς τό έσωτερικόν, χωρίζεται είς δύο τομείς. Είς τον
Α ' τομέα
ύπάγεται ή περιοχή
Εομ
εΐν
που είναι
κοντά εις την παραλίαν καί είς τον Β τομέα
ή κειμένη όπισθεν αύτής, προς
τό έσωτερικόν.
Είς τον Α ' τομέα τό εμβαδόν τού οικοπέδου πρέπει νά
είναι τουλάχιστον 80 τ.μ. μέ
πρόσωπο τουλάχιστον 4 μ.μ.
καί βάθος τουλάχιστον 6 μ. Ή
κάλυψις τού οικοπέδου όρίζεται είς 70%, τό σύστημα δομήσεως συνεχές καί τό μέγιστον ύψος 7,5 μ. (διόροφον).
Είς τον τομέα Β ' τό εμβαδόν πρέπει νά είναι τουλάχιστον 500 τετραγωνικά μ., νά
έχη
πρόσωπο
τουλάχιστον
12 μ. καί βάθος τουλάχιστον
16 μ. Τό σύστημα δομήσεως
πανταχόθεν ελεύθερον, μέ πλάγιο ν δριον 2 μ. καί κάλυψιν
40% τής επιφανείας τού οικοπέδου. "Οροφοι έπιτρέπονται
δύο (2) καί μέγιστον έπιτρεπόμενον ύψος 7,5 μ.
ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ

ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Προ πολλών έτών καί άκριβώς κατά τήν έποχήν πού οί
παράγοντες τού οικισμού τής
'Αγίας Πελαγίας έπεδίδοντο
είς τήν άνέγερσιν τού διδακτηρίου καί τού όμωνύμου ιερού ναού, μέ πρωτεργάτην τού
ναού τον τότε Τελώνην 'Αγίας
Πελαγίας κ. Νικόλαο ν Ματζώρον, ό προνοητικός παράγων
κ. Σπύρος Μ. Μεγαλοκονόμος,
κινούμενος άπό τήν συναίσθησιν τού κοινού συμφέροντος,
μας υπέδειξε νά τονισωμεν τήν
άνάγκην δημιουργίας ρυμοτομικού σχεδίου τής περιοχής, διότι ό οικισμός θά έπεκταθή
πολύ σύντομα καί τότε θά προκύψουν
δ ι ' δλους
δύσκολα
προβλήματα. Διά τό ίδιον ζήτημα ένδιεφέρθησαν ζωηρώς
καί οί κ.κ. 'Ιωάννης Π . Κορωναΐος - Πουλάκης καί ό πατήρ του καί μέγας εύεργέτης
τών Κυθήρων κ. Παναγιώτης
I . Κορωναίος ή Πουλάκης.
Διά τό ίδιον ζήτημα ένδιεφέρθη πολύ ό πρόεδρος τής Κοινότητος κ. Νίκος Τριφύλλης.
Πράγματι έγράψαμεν κατ'
έπανάληψιν έπί τού θέματος,
άλλά τό πρόβλημα προσέκρουε
άφ' ένός είς τήν έλλειψιν έ-

παρκους κατανοήσεως άπο τους
άμέσως ενδιαφερόμενους και
άφ' ετέρου είς
οίκονομικάς
δυσκολίας. Διά νά γίνη ένα
ρυμοτομικόν σχέδιον και μικράς, έστω, περιοχής, άπαιτείιαι σοβαρωτάτη δαπάνη. ΙΙρέπει νά μεταβή έπί τόπου μηχανικός, νά προβή είς μετρήσεις καί νά σύνταξη μελέτην
καί σχέδιον, νά γίνουν ένστασεις έπ' αύτού κλπ. Καί τήν
έποχήν έκείνην αί παροχαί έκ
τού Δημοσίου προϋπολογισμού
ήσαν έλάχισται.
Έ τ σ ι ή προσπάθεια έγκατελείφθη καί τό μέγιστον μέρος
τού οικισμού μέ πενήντα καί
πλέον νέας
οίκοδομάς, έγινε
χωρίς νά ύπάρχη σχέδιον. Καί
φυσικά, οί φό6οι τού πρώτου
κρούσαντος τον
κώδωνα τού
κινδύνου, Σπύρου Μεγαλοκονόμου έπεβεβαιώθησαν δλοι.
Ά λ λ ά κατά καλήν τύχην ήλθε ν εις τό Νησί έπειτα άπό ολίγα χρόνια, ό γνωστός μεγάλος εύερνέτης κ. Εμμανουήλ
Μ. Γεωργόπουλος, πού είναι
έγκατεστημένος είς τήν πόλιν
Ντητρόΐτ. Ό κ. Γεωργόπουλος μέ τήν έξαίρετον συζυγόν
του Παναγιωτίτσαν, διεπίστωσαν τήν άνάγκην ρυμοτομικού
σχεδίου καί προσέφεραν διά
τον σκοπόν αύτόν ύπέρ τάς
τριάντα χιλιάδας (30.000) δρχ.
Πέραν μάλιστα τού ποσού
τούτου, καί διά νά ευεργετήσουν τό Νησί διά μίαν άκόμη
φοράν, προσέφεραν καί τριακοσίας χιλιάδας (300.000) δρχ.
διά νά κατασκευασθούν τά τσιμεντένια μπλόκια, πού έποντίσθησαν πέρυσι καί κάνουν εφέτος δυνατήν τήν πλεύρισιν
τών πλοίων είς τον όρμο ν Α γίας Πελαγίας.
Πέρασαν
έκτοτε
περί τά
8 — 10 χρόνια. Καί ή πολυδαίδαλος διαδικασία έκπονήσεως καί έγκρίσεως τού πολεοδομικού σχεδίου, τώρα μόλις
έπερατώθη. "Ετσι ή περιοχή
τού οίκισμού Ά γ ι α ς Πελαγίας
πού έξελίσσεται είς θέρετρον
πρώτης γραμμής, απέκτησε πολεοδομικόν σχέδιον, τό όποιον
εάν δέν θβραπεύη τά άφθονα
στραβά πού διεπράχθησαν κατά τήν αύθαίρετον άνοικοδόμησιν, τουλάχιστον θέτει τέρμα είς τήν άνωμαλίαν καί υπόσχεται
κάποιαν τάξιν διά
τό μέλλον. 'Αρκεί νά έπαγρυπνούν οί άρμόδιοι διά τήν πιστή ν έφαρμογήν.
Ταύτα δημοσιεύομεν χάριν
τής Ιστορίας καί διά νά γνωρίζουν οί νεώτεροι είς ποίους
οφείλουν εύγνωμοσύνην διά τό
έγκριθέν πολεοδομικόν σχέδιον.
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Διά τήν συντήρησιν καί τάς
ποικίλας άνάγκας τού ιερού
ναού «"Αγιος Θεόδωρος» τού
χωρίου Άλοΐζιάνικα, εύσεβείς
καί φιλόθρησκοι συμπατριώται
άπέστειλαν προσφάτως, τάς ακολούθους δωρεάς:
Οικογένεια Παναγ ιώτου καί
Πηνελόπης Σαμίου, έκ Σύδνεύ
Αύστραλίας άπέστειλε 35 δολλάρια Αύστραλίας. Θεόδωρος
Ν. Σάμιος
40 δολλάρια Αύστραλίας. 'Ομοίως είς δολλάρια Αύστραλίας, άπέστειλαν:
Στρατούλα Π . Κυπριώτη 20.
Κοσμάς Π . Σάμιος 20. Δημήτριος Φωτίου Σάμιος 20. Κοσμάς Γ. Σάμιος 20. Αλκιβιάδης Σάμιος 10. Παναγιώτης
Φωτίου Σάμιος 10. Σπύρος Μ.
Σάμιος 10. Γεώργιος Πρωτοψάλτης 10. Γεωργούλα Πρωτοψάλτη 10. 'Ιωάννης καί Ε λ έ νη Καστρίσου 20. Σοφία Θ.
Καστρίσου 10.
Θεόδωρος I .
Καστρίσος 10. Γιαννούλα I .
Μαγουλά 10. Κοσμάς Θ . Σάμιος 10. Ειρήνη Εύστρ. Σαμίου 10. Καλλιόπη Α. Σαμίου
10. Σταματίνα Θ . Νοταρά 10.
Σταματίνα Έ μ μ . Κασιμάτη 10.
'Ελένη Έ μ μ . Νοταρά 10. Ε μ μανουήλ Μ. Σάμιος 5. Δημήτριος Μιχ. Σάμιος 5. Γεώργιος Τσιούτσιας 5. Καί Μαρία Παντελή Καραπάτη 5.

Έπίσης προσέφερον είς δραχμάς: Νικόλαος Εύστρ. Σάμιος 1.000 είς μνήμην τού θείου
του Παναγιώτου Ν . Σαμίου.
Κατ ίνα Β. Μαυρομμάτη καί
Μποτίτσα
Έμμ.
Άλφιέρη
1.000 είς μνήμην τής μητρός
των. 'Ιωάννης Φώτιος 500 είς
μνήμην χν~ συζύγου του Φωφ ώ ς . Καλλιόπη Ν. Σαμίου 500.
Μποτίτσα Έ μ μ . Άλφιέρη 500.
Μαρίνα Γερασίμου Φ§αγκάτου
500. Μαρία Αύγουστή Μακρή
500. 'Ιωάννα Κ. Μυλωνοπούλου 500. Διαμάντω Γ . Χάλου
500. Κατίνα Β. Μαυρομμάτη
300. 'Ιωάννης Π. Καλλίγερος
200. Κοσμάς Σάμιος 150. Καί
Μαρία Μιχαήλ Σαμίου 100.
ρω
ρητάς, ή Εκκλησιαστική Ε π ι τροπή καί οί ένορΐται Ά λ ο ΐ ζιανίκων εύχαριστούν θερμώς,
καί έπικαλούνται έπ' αύτούς
καί τάς οικογενείας των τήν
βοήθειαν τού Ά γ . Θεοδώρου.
ΔΩΡΕΑΙ
Εις μνήμην τής μητρός του
Λυγερής Γ . Φυρού, ό κ. Παναγιώτης Γ. Φυρός άπέστειλε
δύο χιλιάδας (2.000) δρχ. είς
τον ιερόν ναό ν « Α γ ί α Τριάς»
τού χωρίου Μητάτα.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΥ - ΛΙΑΝΑ ΜΑΖΑΡΑΚΗ

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Θεοφάνης Α. Λιάπης, εμττορος, Νίκη Χαραλάμπους Καλλιγέρου, ήρραβωνίσθησαν είς
'Αθήνας.
— ' I ωάννης Ν. Φατσέας, χημικός μηχανικός, Ιωάννα Ανδρέα Λουράντου, ήρραβωνίσθησαν είς Πειραιά.
— Συμεών Σάμιος, έκ Λειδαδίου, έπιχειρηματίας είς Αύστραλίαν, Σοφία Χρήστου Φέγγη, ήρραβωνίσθησαν είς Πειραιά.
ΓΑΜΟΙ

.

| Παραπλεύρως,
φωτογραφικό
στιγμιότυπο
ςμ \
άπό τους μεγαλοπρε^
Γ' ι πεις γάμους του άξιω^ ματικοΰ της πολεμικής
αεροπορίας, εξαίρετου
νέου κ. Κωνσταντίνου
Μάρκου, μετά της χαριτωμένης δεσποινίδος
Λιάνας Κοσμά Μαζαράκη, έκ Χώρας. Ή
στέ-ψις έγένετο μέ κάθε λαμπρότητα, εις τον
Ιερόν ναόν της 'Αγίας Αικατερίνης. Πλήθος προσκεκλημένων έκ
τής 'Αθηναϊκής κοινωνίας, τής Κυθηραΐκής
παροικίας καΐ των συνάδελφο)ν τοϋ γαμβρού αξιωματικών αεροπορίας, έτίμησαν, με
την παρουσίαν των,
τους γάμους. Τους δακτυλίους και νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν ή κ. Μαρία Καψάλη. Την ευτυχισμένη ν νύμφην συνώδευσε μέχρι του ναού,
έκτελών χρέη πατρός, ό προσφιλής αδελφός της κ. Νίκος Κοσμά Μαξαράκης. Μετά την στέψιν τό εΰάρμοστον ζεύγος άνεχο')ρησε δια τον μήνα τσύ μέλιτος, ήδη δέ έγκατεστάθη είς Βόλον, όπου ό κ. Μάρκου υπηρετεί ώς Ιπτάμενος αξιωματικός τής
εκεί δυνάμεως. Προς τους αγαπητούς νεονύμφους έκφράζομεν
εγκάρδια συγχαρητήρια καΐ τους εύχόμεθα κάθε εύτυχίαν.

1.

περοοροιι τρυγονιών

iifflMlÛifli iiliiiliilidtofcl

ιοοφεκιοΒ Evo
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Πολλά τρυγόνια έπέρασαν εφέτος άπό τό Νησί. Τά περάσματα άρχισαν άπό τάς αρχάς
'Απριλίου και έξηκολουθησαν
πέραν τής 20ής Μαίου. Τόσο
πολλά τρυγόνια σε όλο τό Νησί, είχαν νά φάνουν άπό τά
παλιά χρόνια.
Τά περισσότερα, όπως κάθε άνοιξι, πέρασαν άπό τό βόρειο τμήμα τοϋ Νησιού. 'Αλλά όπου και άν κυνηγούσε κανείς, εύρισκε νά τουφεκίση όσα ήθελε. Ά π ό τους εντοπίους
κυνηγους, πολλοί δεν ¿κυνήγησαν, οΰτε έθεώρησαν τάς αδείας των. Μερικοί έθεώρησαν
τάς άδειας διά νά βαρέσουν
κανένα λαγό, όπως συνήθως.
'Ολίγοι έκυνήγησαν πράγματι
τά τρυγόνια και έσκότωσαν
πολλά.
Επίσης πολλά τρυγόνια σκοτώθηκαν άπό κυνηγους πού πή-

Με κάθε έπισημότητα έτελέσθησαν είς 'Αθήνας οί γάμοι
του έκλεκτοΟ νέου κ. Κωνσταντίνου Ν. Τσαγκαράκη, μετά
τής εξαίρετου και χαριτωμένης
δεσποινίδος Κατίνας Φατσέα,
προσφιλούς θυγαττρός τοΟ Γυμνασιάρχου κ. 'Ανδρέα Δ. Φατσέα. Ή στέψις έγένετο είς τον
ιερόν ναόν του 'Αγίου Δημητρίου, 'Αμπελοκήπων. Παρέστη
πλήθος προσκεκλημένων έκ τής
'Αθηναϊκής κοινωνίας, τής Κυθηραϊκής παροικίας και τοΟ
καθηγητικού και τραπεζικού κόσμου. Τούς δακτυλίους και νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξεν ή
κ. Μίνα Δαλέζιου. 'Αμφότεροι
οί νεόνυμφοι είναι πτυχιούχοι
τής 'Ανωτάτης 'Εμπορικής Σχολής και υπηρετούν είς τήν Έθνικήν Τράττεζαν. Τους έκφράΤήν 8ην Μαίου, έορτήν τού
ζομεν έγκάρδια συγχαρητήρια
και τους εύχόμεθα κάθε χαράν .Αγίου 'Ιωάννου, έπανηγύρισε
ό γραφικός ναός 'Αγίου 'Ιωκαι εύτυχίαν.
άννου τού Θεολόγου, είς τήν
περιφέρειαν Χαμηλή. Μέ τήν
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
πρωτοβουλίαν τού προσφάτως
Ή κυρία Στέλλα Π. Π<χχουν- έλθόντος έ | Αύστραλίας εκλετάκη, έτεκεν άρρεν είς Σύδνεϋ κτού συμπατριώτου μας κ. ΔηΑυστραλίας.
μητρίου Π. Σιμιτέκολου ή Λόλ— Ή κυρία Ελένη Έμμ. 6ου, έπεσκευάσθη ό δρόμος
Παχουντάκη, έτεκεν άρρεν είς πού φέρει είς τήν περιοχήν
και ή πανήγυρις συνεκέντρώΣύδνεϋ Αυστραλίας.
σε πλήθος φιλοθρήσκων, οί όποιοι ήλθον άπό τήν παραμοΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
νήν μέ κάθε είδους τροχοφόΌ κ. Ευάγγελος Κώστο- ρα. Τό βράδυ έψάλη ό μέγας
γλου, άστυνομικός, έβάπτισεν εσπερινός και ακολούθως οί
είς Νέαν Ίωνίαν, τό κοριτσά- πανηγυρισταί έδείπνησαν και
κι τού κ. Θεοφίλου Σαρίδη, ό- άρχισαν τό καθιερωμένο γλέννομάσας αυτό Μαρίαν. Τό νεο- τι, ώς τά μεσάνυκτα. Τήν
φώτιστον είναι έγγονάκι τής κ. πρωίαν έτελέσθη ή θεία λειΜαρίας I. Γλυτσού, έκ Δοκάνων.

IL-

γαν στά Κύθηρα άπό τον Πειραιά και τάς 'Αθήνας. Ό διευθυντής
τής
«Κυθηραϊκής
Δράσεως» είναι κατ' άρχήν, έναντίον τού ανοιξιάτικου κυνηγίου, διότι είναι εποχή άναπαραγωγής, ώς και διά τον
πρόσθετον λόγον ότι μέ τό
πρόσχημα τής θήρας τρυγόνων
θηρεύονται λαγοί και πέρδικες.
"Αν όμως ολοι οί κυνηγοί
ήσαν σαν κάποιον φίλο μας,
Καρβουναδιώτη, πού κυνηγώντας 5λην τήν έποχήν και ρίχνοντας χίλιες τουφεκιές έσκότωσε... συνολικώς ένα τρυγόνι, τό όποιον μάλιστα και
φυλάσσει είς τό ψυγείον τού
καφενείου του, τότε θά είμεθα
και ήμείς ύπέρ τής άνοιξιάτικης θήρας. Γιά νά ξοδεύωνται τά μπαρουτόσκαγα και νά
είσπράττωνται
οί
σχετικοί
φόροι.
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Μ. Δ. ΛΕΒΟΥΝΗΣ
Άπεβίωσεν είς Τουγούμπα
τής Αύστραλίας, ό Μηνάς Διονυσίου Αεβούνης, έτών 70.
Ό εκλιπών κατήγετο άπό
τον Ποταμό. Είς Αύστραλίαν
άπεδήμησε κατά την νεανικήν
ήλικίοεν του καί επεδόθη είς επιχειρήσεις έστιατορίων καί μικτών έργασιών, έπί πολλά χρόνια είς τήν πόλιν Μάουντ Λόρκομπ καί έν συνεχεία εις τήν
Μαιρμπάρα τής Κουηνσλάνδης.
Ικανός, έργατικός καί δραστήριος προώδευσε ταχέως καί κατέλαβε έπίζηλον θέσιν μεταξύ
τού έπαγγελματικού κόσμου.
ΑΛε τήν άνταξίαν σύζυγόν του
Καλλιόπην, τό γένος Λεονταράκη, έδημιούργησε πολυμελή
οίκογένειαν, άνέθρεψε τά παιδιά του μέ τάς έλληνοχριστιανικάς παραδόσεις καί ηύτύχησε νά τά ίδή καλώς αποκατεστημένα καί συνεχίζοντα τον
δρόμον τής προόδου καί τής άρετής, δπως ήτο τό δνειρόν του.
Μέ τήν άκεραιότητα του χαροτκτήρος του, τήν εύρεΐαν έγκυκλοπαιδικήν του κατάρτισιν
καί μέ τά άπειρα ψυχικά του
χαρίσματα, κατέκτησε τήν άγάπην τήν κοινωνίας καί τον
σεβασμόν τών εντοπίων άρχών,
αί όποΤαι τον έτίμησαν μέ τον
τίτλον τού επιτίμου είρηνοδί-

ΠΕΝΘΗ

ΛΥΓΕΡΗ Γ. ΦΥΡΟΥ
Πλήρης ημερών άπεβίωσεν
είς Πειραιά ή Λυγερή Γεωργίου
Φυρού, έτών 98.
Ή μεταστάσα κατήγετο άπό τό χωρίον Μητάτα. Διεκρίνετο διά τήν άπέραντον κοελωσύνην της, τήν εύγένειαν τής
ψυχής της, τάς μεγάλας χριστιανικός άρετάς της. Ή τ ο εργατική, πρόθυμος φιλάνθρωπος
καί εύσεβής προς τά θεια. Ύπήρξεν αφοσιωμένη σύζυγος
καί στοργική μητέρα καί άνέδειξε τά τέκνα της είς έκλεκτά
μέλη τής κοινωνίας μας. Μέ
τάς άρετάς, τό άνώτερον ήθ<ί
καί τήν χριστιανικήν της δρ<*
σιν κατέκτησε τήν άγάπην καϊ
τον σεβασμόν όλων τών γνωρίμων της. Ή κηδεία της έγένετο πάνδημος καί έπί τής σορού της κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι.
Καταλείπει
ή μεταστάσα
τούς υιούς της Παναγιώτην Φυρόν είς Πειραιά, Δημήτριον Φυρόν είς Κορόϋ τής Αυστραλίας
καί Κ οσμάν Φυρόν είς Μπρίσμπ(χν τής Αύστραλίας. Όμοίως
τάς θυγατέρας της κυρίας Ποθητήν Μ. Τουτουτζάκη, Βασιλικήν Γ. Σουρή, Αίκατερίνην Δ.
'Αναγνωστοπούλου καί Είρήνην
'Ελ. Θεοδωράκη,
πού διαμένουν είς Κορυδαλλόν Πειραιώς.
Όμοίως καταλείπει 12 έγγονούς, 4 δισεγγονούς καί πολλούς άλλους συγγενείς.
Προς πάντας τούς άνωτέρω
έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τήν άναπαύση.

Τήν 18ην 'Απριλίου 1973 έτέθη είς κυκλοφορίαν νέα σειρά
τουργία μετ' άρτοκλασίας, πού γραμματοσήμων ύπό τον τίτλον ΕΘΝΙΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ, άποτελουμένη έκ 17 κλάσεων, συνολικής ά|ίας 159,10 δρχ. Ε έκράτησε μέχρι τάς 10 π.μ.
πίσης έκυκλοφόρησαν καί 4 φάκελλοι
Α' ήμέρας κυκλοΚατά τό μεσημέρι ολοι πα- φορίας, έσφραγισμένοι δι' ειδικής άναμνηστικής σφραγίδος.
ρεκάθησαν είς πλούσιον γεύ- Τά γραμματόσημα άπεικολίζουν ένδυμασίας Πελοποννήσου (0,
μα μέ γενναίαν κρασοκατάνυ- 10), Στερεάς Ελλάδος (0,20), Λοκρίδος — Λειβανάτες (0,30),
ξιν και τάς άπογευματινάς ώ- ,Σκυρου (0,50), Σπετσών (1,00), 'Αλμυρού (1,50), Μακεδονίας
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ,όΓ
ρας έπέστρεψαν είς τά χωρία — 'Αλεξανδρείας (Ρουμλούκι 2,50), Σαλαμίνος (3,50), 'Ηπείτων μέ τάς καλυτέρας έντυ- ρου — Σούλι (4,50), Λευκάδος (5,00), Σκύρου (6,50), ΚορίνΠάντας τούς μετασχόντας
πώσεις.
τού πένθους μας, έπί τώ θαθου (8,50), Κερκύρας — Γαρίτσα (10,00), 'Ηπείρου (15,00),
νάτω τής αγαπημένης μας μηΌ ναός αύτός είναι παρεκ- Θεσσαλίας — Καραγκούνα (20,00), Μακεδονίας — Επισκοπή
τρός καί μάμμης
κλήσιον τού Αειδαδίου, έπε- (30,00), Θράκης — Μακρά Γέφυρα (50.00). Είς τήν φωτογραΑΥΓΕΡΗΣ Γ. ΦΥΡΟΥ
φίαν, μερικά άπό τά γραμματόσημα τής νέας σειράς.
σκευάσθη δέ προ όλίγων έτών
εύχαριστούμεν θερμώς.
μέ τήν πρωτοβουλίαν τής έκΤά τέκνα: Παναγιώτης Γ.
κλησιαστικής έπιτροπής και
Φυρός. Δημήτριος καί Τασία
κυρίως τού ταμίου αύτής κ.
Φυρού. Κοσμάς Γ. Φυρός, ΠοΕμμανουήλ Π. Καραβουσάνου,
θητή Μ. Τουτουτζάκη. Βασιλικαι μέ τάς αύθορμήτους χρηκή Γ. Σουρή. Αικατερίνη Δ.
ματικός εισφοράς φιλοθρήσκων
Άνοτγνωστοπούλου. Ειρήνη Ε.
Καν Δέσττοιναν Πήτερσον, ποιος τρέφει έναντι Υμών τά
πολλοί τών όποιων διαμένουν
Θεοδωράκη.
είς Ντητρόϊτ 'Αμερικής: Συν- καλύτερα αισθήματα και εύχεείς Αύστραλίαν.
Οί εγγονοί, οί δισέγγονοι.
δρομή σας ελήφθη μέσω του ται νά σάς ξανασυναντήση είς κου καί μέ άλλας διακρίσεις.
φιλτάτου μας κ. Ιωάννου Κ. τάς Αθήνας.
Προ πολλών έτών άπεσύρθη Οί λοιποί συγγενείς.
Κον Μαρΐνον Κατσανέβαν, άπό τάς επιχειρήσεις οικονομιΚορωναίου. ΕΰχαριστοΟμεν θερΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟΝ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
είς Γκλάδστον Αύστραλίας: Εύ- κώς ανεξάρτητος, διέμενε μέ τά
μώς.
χαριστούμεν
θερμώς
διά
τήν
ψιΚαν
Χρυσήν
I.
Βιάρου,
είς
Ή έπιτροπή τού ιερού ναού
άγαπημένα
παιδιά
του,
τά
όΚατά τήν διάρκειαν τών ή-* κες καί λβμβοϋχοι είναι άνε«Σωτήρ Χριστός» τού χωρίου μερών τοϋ Πάσχα παρετηρήθη παρκείς καί έργάται ακόμη ό- Φλορίδα 'Αμερικής: Συνδρομή λικήν έπιστολήν και τήν σχε- ποια και έβοήθει είς τάς ερΕΰχαριστοΟμεν τικήν πληροφορίαν. Τήν πόλιν γασίας των, ανέπτυσσε δέ καί
Άρωνιάδικα/ αισθάνεται τό κα- συρροή κόσμου καί είς τά Κύ- λιγώτεροι. "Ετσι, πολλοί άπό σας ελήφθη.
καί τούς εκλεκτούς συμπατρι- κοινωνική ν δραστηριότητα καί
θήκον νά ευχαρίστηση και δη- θηρα, άν καί αί προϋποθέσεις τούς έπισκέπτας τής Νήσου θερμώς.
μας ένθυμούμεθα πάντο- συνέτρεχε προθύμως καί πανμοσίως τους ευσεβείς και φι- μεταβάσεως, διαμονής καί δια- καί τούς έκ τοϋ εξωτερικού οΚον Παναγιώτην Θ. Καψά- ώτας
λοπάτριδας έναρίτας Παναγιώ- κινήσεως δεν είναι δσον θά μογενείς έταλαιπωρήθησαν. Αί νην, εις Βαλτιμόρην Αμερικής: τε μέ αίσθημα τιμής και νο- τοιοτρόπως προοδευτικούς καί
την Ν. Άρώνην ή Κουμεσόπου- έπρεπε έλκυστικαί. Τά ξενο- άρχαί, είς τούς δύο δρμους, Φιλικωτάτη έπιστολή και συν- σταλγίας. Είς όλους, τούς χαι- πατριωτικούς σκοπούς.
λον, ό όποιος έδώρησε είς τον δοχεία είναι ολίγα, ή έσωτε- καίοί κατά οιονδήποτε τρόπον δρομή σας ελήφθησαν. Εΰχα- ρετισμούς μας. "Επειτα άπό τό
Ή κηδεία του έγένετο πάνψάρεμα τού Βλάχου... είς τά
ναόν πολυτελέστατον ήλεκτρο- ρική συγκοινωνία υποτυπώδης, άρμόδιοι, καταβάλλουν πολλάς ριστοΟμεν θερμώς.
ρηχά, δεν έμάθαμε άλλο κατόρ- δημος καί έπί τής σορού του
φώτιστον πολυελαιον, Χαρά- ή συγκοινωνία μετά τοϋ Πει- φροντίδας διά τήν βελτίωσιν
Κον Άντώνιον Βενάρδον, είς θωμα. Διατί; Ή άγαπητή τρι- κατετέθησαν πολυάριθμοι στέλαμπον Γ. Καμάρην, όστις έ- ραιώς, άν καί τρις τής έβδο- τής καταστάσεως, πλήν δμως
ρ ν ο ι . Τον νεκρόν συνώδευσαν
δώρησε είς τον ναόν 80 υαλο- μάδος, δχι άψογος. Τά πλοία τό πρόβλημα είναι πολυσύνθε Σικάγον Αμερικής: Επιστολή ανδρία έπαυσε νά ψαρεύη, ή ό είς τήν τελευταίαν του κατοικαί
συνδρομή
σας
ελήφθησαν.
άνταποκριτής
μας
Παναγιώτης
πίνακας προς άντικατάστασιν είναι πολύ καλά καί τά πλη- τον καί δυσκολώτατον. Άσφα- ΕΰχαριστοΟμεν θερμώς και ευκίαν, δχι μόνον οί όμογενεΐς
των έθραυσμένων παλαιών, τήν ρώματα πρόθυμα καί ευγενι- λώς έάν υπήρχε είς τό Νησί χόμεθα σύντομη συνάντησι στο Βενέρης άποφεύγει τά σχόλια; καί οί συγγενείς του, άλλά καί
1
πρεσβυτέραν Ελενην ' I ωάννου κά. 'Αλλά ή πλεύρισις είς τούς λιμάνι με άσφαλή πάντοτε τήν
Καν Μαρίαν Π. Σαμίου, είς πλήθος Αυστραλών φίλων του.
Νησί μας.
Λευθέρη, ή όποία κατέβαλε τήν δρμους 'Αγίας Πελαγίας καί
Μαίρυλαντ 'Αμερικής: ΣυνδροΠρος τήν σύζυγόν του Καλπλεύρισιν
τών
σκαφών,
πολλαί
Κον Σωκράτην Μαύρο μ μά- μαί σας έλήφθησαν καί σάς λιόπην, προς τούς υιούς του
δαπάνην διά τήν ήλεκτρικήν Καψαλίου, πότε έπιτυγχάνεται
Καναδά: εύχαριστούμεν θερμώς.
έγκοττάστασιν τού
ναού, τήν καί πότε δχι. Διότι καί ό ε- δυσκολίαι θά έξέλιπον. Επεί- την, είς Βανκούβερ
Διονύσιον, Γεώργιον, Στρατήν,
Κυθηραϊκήν 'Αδελφότητα Σύδ- λάχιστος κυματισμός τής θα- γουσα, λοιπόν, καί ύπ' αρι- Θερμώς εύχαριστοΰμεν διά ληΚ ους Κ ωνσταντΐνον Παυλά- Ίωάννην καί
Σταύρον, μετά
νεϋ, διά τήν άποστολήν 13 λι- λάσσης έγκυμονεί διά τό σκά- θμόν 1 ανάγκη τών Κυθήρων, ψθεΐσαν έτπστολήν σας. Τό κην είς Μπρίσμπαν καί Ίωάν- τών οικογενειών των, προς τήν
ρών Αγγλίας είς μνήμην Έμμ. φος σοβαρούς κινδύνους. Βάρ- είναι ή κατασκευή λυμένος.
φύλλον στέλλεται κατά τήν σύ- νην Β. Κ ασ ι μάτην, είς Ρό- θυγατέραν του Μεταξίαν μετά
«-Λ
Δ. Άρώνη ή Θεοδωροπούλου,
στασίν σας. Τό καλοκαίρι σάς σγουντ Αύστροίλίας: Συνδρο- τής οικογενείας της, προς τούς
και Παναγιώτην Χ. Κρητικόν
περιμένουμε είς τό Γκράντ μαί σας ελήφθησαν μέσω του αδελφούς του Σταύρον καί Ί διά τήν άποστολήν 5 δολλαρίΜιτρεττάνια, ή έστω στοΟ Π ιε- άντιπροσώπου καί φίλου μας ωάννην Αεβούνην μετά τών οιΤήν Κι>ριακήν 6 Μαΐου, είς
ων Αύστραλίας.
ρού, στο Λειβάδι.
κ. Γεωργίου Β. Κασιμάτη. Εύ- κογενειών των, προς τάς άδελ- τον ιερόν ναόν τών 'Αγίων Δώχαριστούμεν
θερμώς.
Κον Άναστάσιον ΕύαγγελιΑί ώς άνω προσφοράί, πού
φάς του Ελένη ν Βαλέριου Βε- δεκα Αποστόλων, είς Ξάνθην,
Κον Άθανάσιον Ψάλτην είς νέρη, Κρέουσαν 'Αντωνίου 'Αρ- έτελέσαμεν 40θήμερον μνημόνόν, είς Σύδνεϋ Αύστραλίας:
έγένοντο δλαι είς μνήμην τών
Τάς άπογευματινάς
ώρας τήν πόλιν Μπάντεμπεργκ.
γονέων τών δωρητών, συνετέ- τής 12ης Μαίου, έορτή τοϋ 'Αάναπαύσεως τής
'Αρνιά \1>ητά, ψάρια τής ώ- Θερμώς εύχαριστούμεν διά φι- Σύδνεϋ Αύστραλίας: Συνδρομή γύρη καί Σταυρούλαν θ . Κο- συνον ύπέρ
λεσαν είς τήν βελτίωσιν τού γίου Θεοδώρου, έγινε μεγάλη ρας, ποικίλα άλλα φαγητά καί λικήν έπιστολήν σας. Διεβιβά- σας έλήφθη μέσω τού φιλτάτου μηνού μετά τών οικογενειών ψυχής τής λατρευτής και άληναού, ό έττΓοΤος έχει πολλάς και έορταστική έκδήλωσις είς τον φρούτα προσεφέρθησαν χωρίς σαμεν τούς χαιρετισμούς σας μας Γιάννη Πρινέα. Εύχαρι- των, καθώς καί προς τούς λοι- σμονήτου συζύγου και μητέρας
μεγάλας έλλείψεις. Τούς εύχα- Αύλέμονα, μεταξύ δέ τών ύ- μέτρο. Καί τό έκλεκτό ντόπιο είς τον κ. Άργυρόττουλον, ό ό- στούμεν θερμώς.
πούς συγγενείς του έκφράζομεν μας
ριστούμεν άπό καρδίας και εύ- περδιακοσίων προσώπων πού κρασί έρρευσε ποταμηδόν. Ή θερμότατα συλλυπητήρια.
Ό
ΕΛΛΗΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
χόμεθα είς τον Παντοδύναμον παρευρέθησαν, οί περισσότεροι κολούθηοε χορός, τραγούδι καί
θεός νά τον άναπαύση.
Ό σύζυγος: Δημ. Πετρόχειλος
νά τούς άνταποδώση τήν εύερ- ήσαν όμογενείς έξ Αύστραλί- ώραία διασκέδασις, πού κράΤά τέκνα: Βασιλική, Ιωάννης,
ΓΕΝΙΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ
Γ. I. ΒΕΖΟΣ
γεσίαν.
Νικόλαος.
ας καί 'Αμερικής. Τήν σχετι- τησε πέραν τοϋ μεσονυκτίου,
Άπεβίωσεν είς Καψάλι ό
Διά τήν Έκκλ. Έπιτροπήν κήν φροντίδα είχεν αναλάβει ολοι δέ οί προσκεκλημένοι άΓεώργιος
Ιωάννου
Βέζος,
έΨΗΦΙΣΜΑ
MIX. EMM. ΤΣΙΤΣΙΑΙΑΣ ό έξ Αύστραλίας διακεκριμέ- πεκόμισαν άλησμονήτους έντυτών 66.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ! ΠΑΝΤΟΣ ΚΛΑΔΟΥ
νος συμπατριώτης μας κ. Θεό- πώσεις.
Τό
Διοικητικόν
Συμβούλιον
ΝΕΑI ΔίΙΡΕΑΙ
Ό εκλιπών διεκρίνετο διά τής Κυθηραϊκής 'Αδελψότητος
δωρος Μάρκου Πετρόχειλος,
τήν
έργατικότητά
του,
τήν
καΔιά τήν χσιμεντόστρωσιν πού έώρταζε τήν άνομαστικήν
ΖΩΗΣ
—
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
—
ΣΠΟΥΔΩΝ
Είς τον φίλον Θόδωρο ΠεΝέας Υόρκης, συνελθόν έκτάλωσύνην του, τήν προθυμίαν κτως,
τού δρόμου καί τά λοιπά έργα έορτήν του. Ώ ς γνωστόν, ό κ. τρόχειλο, που μέ τον τρόπο
ώς έλή<(>θη έξ 'Ακαί τάς χριστιανικάς
άρετάς θηνών ευθύς
ΠΥΡΟΣ — ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ — ΠΛΟΙΩΝ
τού ιερού προσκυνήματος Όρ- Πετρόχειλος μέ τήν κυρίαν του καί τό γειιάτο καλοσύνη κέθλιβερά είδησις τοΟ
του. 'Ακέραιος τον χαρακτήρα, θανάτουή του
φανής Μυλατοτάμου, απέστει- Τριανταφυλλιά καί τήν χαρι- φι του σκορπά ζωντάνια καί
ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ευγενικός, μειλίχιος, μέ τό χαλαν προσφάτως είς τον άκού- τωμένην θυγατέρα του Γεωρ- χαρά όπου βρεθή, εύχόμεθα άΣΤΕΦΑΝΟΥ I. ΦΑΤΣΕΑ
μόγελο πάντοτε είς τά χείλη
ραστον διαχειριστήν κ. Ίωάν- γία άφίκοντο προ μηνός άπό πό καρδίας τά χρόνια πολλά. [ Κολοκοτρώνη 62 — Π ε ι ρ α ι ε ύ ς — Τηλ. 472.305
ήτο πολύ άγοστητός άπό όλους ό όποιος ύπήρξεν έπίλεκτον μένην Περικλή Καρυδην τάς α(••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Β
τούς γνωρίμους του. 'Επίσης λος τής παροικίας μας, πρωκολούθους προσφοράς:
τής ιδρύσεως και
ήτο στοργικός οικογενειάρχης τεργάτης
Μαρία Χριστοφόρου 50 δρχ. ΚΥΘΗΡΑ-Ι'ΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ
καί άνέδειξε τέκνα πού διακρί- πρώτος πρόεδρος τής 'ΑδελφόΠαύλος Π. Μαγουλάς, είς μνή- (Κληροδότημα «ΒΡΕΤΤΟΥ ΚΑΙ Τ ΑΣΙΑΣ ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ»)
νονται καί τιμούν τήν Κυθη- τητός μας, καί ό όποΤος έπί
μην τών γονέων του 200 δρχ.
ραϊκήν κοινωνίαν. Ή κηδεία του σειράν έτών προσέφερε μεγάΚαλλιόπη Ν. Μαγουλά 30 δρχ.
ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΤΟΥΣ
1972
έγένετο άπό τον ιερόν ναόν τού λας ύπηρεσίας και είς τήν Κιΐ-ς
Τρείς αδελφοί έξ Αύστραλίας
'Αγίου Σπυρίδωνος, μέ πάνδη- θηραϊκήν 'Αδελφότητα και %ίαπέστειλαν άνωνύμως 25 δολΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ:
μον συμμετοχήν είς τήν έκφο- τήν παροικίαν και είς τήν !δϊ-*~
λάρια Αύστραλίας. Δημήτριος
ράν του τών κατοίκων Χώρας, αιτέραν μας πατρίδα, καί όΤσιμέρης 10 δολλάρια Αυστρα- 1. *Υπόλ. προηγουμένου έτους:
(23245)
872.700
Καψαλίου,
Καλάμου καί άλ- στις έτίμησε διά τής δράσεώς
λίας. Οί άδελφοί 'Ιωάννης καί Κατάθ. Ταχ. Ταμ.
του τό έλληνικόν δνομα, όμο(23277)
125.827
λων χωρίων.
Νικόλαος Γ. Ζερβός, 20 δολ- Κατάθ. Ταχ. Ταμ.
φώνως άποφασίζει και ψηφίζει:
Κατάθ. Έμπ. Τράπ. (76145)
551
λάρια Αύστραλίας.
Καταλείπει ό μεταστάς τήν
1) Εκφράζει τήν βαθυτάτην
σύζυγόν του Ρήγισσαν Γ. Βέ- θλΐψιν τών μελών του διά τήν
Είς μνήμην Γεωργίου Λε- Μετρητά εις χείρας Διαχειριστού 7^31 1.006.309
ζου, τον υίόν του Ίωάννην έγ- άπώλειαν του διακεκριμένου άνβούνη, ό κ. Θεόδωρος Στεφάκατεστημένον είς Αύστραλίαν, δρός.
νου Μόττης, άπέστειλε τετρα- 2. Εισπράξεις 1972:
37.654
τάς όμοίως είς Αύστραλίαν άκοσίας (400) δραχμάς ύπέρ τού Μισθώματα (Ναυαρίνου 7)
Νά παραστή έν σώματι
Μισθώματα ΓΑριστείδου 17)
287.868 325.522
ποκατεστημένας θυγατέρας του τό 2)Διοικητικόν
Γ η ρ ο κ ο ρ ^ , Κι»θή^ί.>¥ ι **•»
Συμβούλιον είς
Λουκρητίαν
Νικολάου
Σκλάβου
• ^ ^ Έ ι ά τήν προτομήν τού
τό 40θήμερον μνημόσυνον αύ3.
Τόκοι:
καί
Μαρίκαν
Παναγιώτου
ΔευΑειμνήστου γυμνασιάρχου Σπύ(23277 )
4.683
τερεύου. 'Ομοίως καταλείπει έγ- του είς τον καθεδρικόν ναόν τής
ρου Στάθη, ό κ. 'Εμμανουήλ Ταχ. Ταμ.
(23245)
34.908
γονούς καί πολλούς άλλους Νέας Υόρκης.
Κ. Στάθης, γυμνασιάρχης, προ- Ταχ. Ταμ.
3) Απευθύνει τά έγκάρδια
27
συγγενεΤς είς Αύστραλίαν καί
σέφερε μέσω τού Κυθηραίκού Έ μ π . Τράπ. (76145) (13+14)
συλλυπητήρια δλων τών μελών
39.631 1.371.462 ι
13
Ελλάδα.
Συνδέσμου 'Αθηνών 500 δρχ. Έμπ. Τράπ. (76003) ( 3+10)
τής Άδελφότητος προς τά τέ—- Είς ιινήμην Κυριακούλας
Προς πάντας τούς άνωτέρω κνα και τούς άδελφούς τού έκλιΠΛΗΡΩΜΑΙ:
Β. Κασιματη, ό άδελφός της
έκφράζομεν θερμότατα συλλυ- πόντος.
565.000
κ. 'Ιωάννης Α. Σεμιτέκολος Κυθηραΐκή 'Αδελφότης
πητήρια. Ό Θεός νά τον άνα4) Νά δημοσιευθή τό παρόν
Φόρος
εισοδήματος
93.033
μετά τής συζύγου του Άδαπαύση.
ψήφισμα διά του Κυθηραϊκου
,
15.579
μαντίας, προσέφεραν χιλίας Γενικά έξοδα
| Τύπου.
20.000
(1.000) δρχ., διά τήν τσιμεν- Κοινότης Λογοθετιανίκων
Νέα Υόρκη, 27 Μαρτίου 1973
1.864 695.476
τόστρωσιν τοϋ δρόμου τοϋ συ- Άσφάλισις κτιρίων
Ό Πρόεδρος
νοικισμού Βρουχιάνικα, Λει- 'Υπόλοιπον 31)12)72:
'Ωτορινολαρυγγολόγος
Β. ΒΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Μετρητά είς χείρας Διαχειριστοϋ
986
δαδίου.
Σουλίου
4
—
Τηλ.
6
2
1
.
0
0
1
'Ο Γεν. Γραμματεύς
|
675.000 675.986 1.371.462 •
Διά τά κοινωφελή εργα τής Κατάθ. Ταχ. Ταμ. (23245)
ΕΜΜΑΝ. ΚΟΝΤΟΑΕΩΝ
I
Κοινότητος
Λογοθετιανίκων,
[
Ό «ΤΡΙΤΩΝ» είναι ενα άπό τά πλέον σύγχρονα Ξενο- • Ώ ρ α ι έπισκέψεων: δ — 8 μ. μ.
έκτος τών δημοσιευθέντων είς
I δοχεία Β' κατηγορίας. "Εχει οίκοδομηθή μέ τή σύγχρονη ι
Έ ν Πειραιεί τη 31 Δεκεμβρίου 1972
τό προηγούμενοι φύλλον προΌ Πρόεδρος
*0 Διαχειριστής
Ό Γραμματεύς I άρχιτεκτονική και διαθέτει 57 δωμάτια, έψωδιασμένα μέ •
ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
*
σέφερε καί ή Ειρήνη Άνδρ. Τ . ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΙΩ. ΦΥΡΡΟΣ
ΘΕΟΔ. ΜΟΥΛΟΣ I Ιδιαίτερο τηλέψωνον είς κάθε δωμάτιον, καθώς καί οίαδή- ι ;
Σίμου 170 δραχμάς.
I ποτέ άλλη ευκολία 'χρειάζεται ένα άνετο κατάλυμα γ ι ά ι

ΜΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ

Με έξαιρετικήν λαμπρότητα του κατάγεται άπό τά Καστριέτελεσθησαν είς Μπρισμπαν σιάνικα, καί είναι αδελφή τού
τής Αυστραλίας οί γάμοι του είς Ρέντκληφ εγκρίτου συμπαεκλεκτού νέου κ. 'Αποστόλου τριώτου μας κ. Θεοδώρου ΚαΧ. Ευθυμίου, μετά τής χαρι- στρίσου.
τωμένης δεσποινίδος Βάσως
'Ιωάννου Καστρίσου. Τους δαΚαίτοι νεώτατος, είναι άρικτυλίους και νυμφικούς στε- | στα αποκατεστημένος μέ λαμφάνους άντήλλαξεν ό κ. Τά- I πράς επιχειρήσεις είς Σάνυσος Πανάρετος.
μπαγκ τού Μπρίσμπαν καΐ μέ
Μετά την στέψιν παρετέθη μεγάλην έκτίμησιν μεταξύ όμοπλουσιον γεΰμα, είς τό όποιον γενών και εντοπίων. Ή χαριπαρεκάθησαν έκατοντάδες προ- τωμένη νύμφη είναι προσφιλής
σκεκλημένων. Μετά τό γεύμα θυγάτηρ τού δημοφιλούς Γιάνήρχισεν ό χορός και ή διασκέ- νη Καστρίσου, έκ Καστρισιαδασες παρετάθη μέ άδιάπτωτον νίκων, γεμάτη όμορφιά και κακεφι και είς άτμόσφαιραν χα- λωσύνη. Είς τήν φωτογραφίαν
ράς μέχρι τάς πρωΐνάς ώρας. τό άρμονικώτατον ζεύγος, προς
Ό κ. 'Απόστολος ή Πώλ Εύ- τό όποιον έκφράζομεν Θερμόθυμίου έγεννήθη και έσπουδα- τατα συγχαρητήρια καΐ τοϋ εύσεν είς 'Αθήνας, ή δέ μήτηρ χόμεθα χαράν καΐ εύτυχίαν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΣΤΡΙΣΟΣ - ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ
Παραπλεύρως
εικονίζονται οί ευτυχείς νεόνυμφοι
Αθανάσιος
Θεοδοσίου Καστρί σος
και Μαριάνθη Νικολ.
Σουλιώτη, των όποιων
οί γάμοι έτελέσθησαν
είς 'Αθήνας, με έξαιρετικήν
λαμπρότητα.
Τό μυστήριον τής στέψεως έγένετο είς τον
Ιερόν ναόν τού 'Αγίου
Θε ράποντος, παρουσία
πλήθους προσκεκλημένων. Τους δακτυλίους
και νυμφικούς στεφάνους άντήλλαξαν αί
κυρίαι Ευγενία Θεοφάνη Κιούση καΐ Ματίνα Θεμιστοκλή Σταθοπούλου. Μετά τήν
στέψιν οί ευτυχείς νεόνυμφοι
άνεχώρησαν
είς Πήλιον και αλλάς
τουριστικάς περιοχάς,
δια τον μήνα τού μέλιτος. Προς τούς αγαπητούς μας νεόνυμφους έκφράζομεν έγ%
κάρδια συγχαρητήρια και τούς εύχόμεθα χαράν καΐ εύτυχίαν.

! Κ Ο Σ Μ Η Μ Α Τ Α — ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

(ανεψιός Μαρίας Α. Φατσέα έκ Φατσαδίκων)
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96 — ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ΚΑΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ 13—Î 5

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ

ίI Π
I
I0

ΛΙΑΝΙΚΗ

Ρ Ο S Ο Χ Η : ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ — ΑΜΕΡΙΚΗΣ, κλπ. ΟΛΩΣ Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΙΣ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
• «««•••••a·············*·«···1'·······"·

1

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ ΣΠ. Σ Ο Υ Ρ Η Σ
ΑΠΟΘΗΚΗ

ΕΙΔΩΝ

ΑΛΙΕΙΑΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 2 1 - 2 3 (ΣΤΟΑ ΠΟΛΙΤΟΥ) ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 423.385

ΑΓΓΕΛΙΚΗ Χ. ΓΕΠΡΓΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ -

ιΙΙΙΙΙΙΙΙΜί

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 423.054 καί 420.592
ι
ι
ι

ΜΕΓΑΛΗ ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥΛΕΜΟΝΑ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΠΛΗΘΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

ϊ
!

ΔΙΚΤΥΑ ΚΑί ΝΗΜΑΤΑ ΝΑΎΛΟΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ, ΤΑ Κ Α - ,
ΑΥΤΕΡΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΝΟΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΑ, •
ΦΕΛΛΑ, ΜΟΛΥΒΙΑ, ΣΧΟΙΝΑΚIΑ, ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ, ΑΓΚI- ,
ΣΤΡΑ, ΜΙ ΣΙΝΕΖΕΣ ΝΑΎΆΟΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ·
ΑΛΙΕΙΑΣ ΔI' ΕΡΑΣ IΤΕΧΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΑΜΤΙΑΣ. "
ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
·

ΤΟΥ ΕΥΧΟΜΕΟΑ
ΑΓΑΟΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ
Κατόπιν έπιτυχών έξετάσεων, έλίχβε τό πτυχίον όδηγήσεως αυτοκινήτου, ό δραστήριος πρόβδρος τού Συνεταιρισμού Λειβαδίου κ. 'Αθανάσιος
Σπ. Κασιμάτης. Έ ν συνεχεία
ό κ. Κασιμάτης ήγόρασεν ώραιότατον αύτοκίνητον «Φίατ»
καί άνεχώρησεν εις Λειβάδι.
Εις τον φίλτατσν νέον όδηγόν καί τό καινουργές αύτοκίνητόν του εύχόμεθα άρμονικήν συνύπαρξιν εις
όμαλους
καί άνωμάλους δρόμους, μακρότητα ήμερων καί άγαθάς σχέσεις μέ τήν Τροχαίαν.

ΟΠΤΙΚΑ

ΐ
•
I
I
'
I
|
I
ϊ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΙΠΠ. ΠΡΕΚΑ

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

ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 4 — ΑΙΓΑΛΕΩ

-----------------------------ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟΝ

!

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΑΑΝΤΗ

;

ι
•
ι
•

Βασιλίσσης Σοφίας 63 — Πειραιεύς,
Ανακαινισθέν
έπί
συγχρόνων τεχνικών βάσεων έγκαινιάζει νέαν περίοδον
καλλιτεχνικής δραστηριότητος.
Β Α Σ Ι Λ Ι Σ Σ Η Σ ΣΟΦΙΑΣ 63—ΤΗΛ. 4 2 2 . 4 1 1 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

}
ι
[
*

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ

ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ -

Τηλ. 589.409

Β , · - - - - - - - - - · - - - - - - · '
!

μίαν εύχάριστον διαμονή.
Είναι πολυτελώς έπιπλωμένον *
και ευρίσκεται στο κέντρον τού ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Πλησίον |
δλων τών λεωφορειακών γραμμών και τού 'Ηλεκτρικού Σι- •
δηροδρόμου. 'Από τό λιμάνι άπέχει 2 ' λεπτά τής ώρας. Β
Διαθέτει Σαλόνια, Σνάκ - Μπαρ, ώς καί 2 άνελκυστήρες. I
Είδικευμένον προσωπικό ν ευρίσκεται πάντοτε είς τήν διά- {
θέσιν τών πελατών διά πάσαν έξυπηρέτησιν. Ό «ΤΡΙΤΩΝ» I
είναι τό ξενοδοχεΐον τών Κυθηρίων είς τό όποιον κατα- }
λύουν άπό δλα τά μέρη του Κόσμου. 'Επισκεπτόμενοι τον ι

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ

ΙΩΑΝΝΟΥ Π. ΠΑΥΛΑΚΗ

J

·

> ριδάλλον. Παρ' δλο δέ δτι είναι τό μοναδικόν στον Πει- |
I ται δι' δλους. Δωμάτια διπλά, μετά λουτρού ή ντους δρχ. •
I 170. Μονά μετά λουτρού ή ντους δρχ. 140. Διαμερίσματα !

\ I Ε Λ- ε,—ΛΓ... ε.

!

i
ΚΕPAME IΚΟΥ — ΚΑΛΛΕΡΓΗ 4
!
•
Α Θ Η Ν Α Ι — ΤΗΛ. 540.013
J
V-—-——-—————————————————————————-———----—-

ί-

Χ \

-»Γ. »

Λ-

ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ 12 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 5 4 6 - 4 9 5
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΟΛΛ ϋ/ν. •

ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ

ΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ —
j

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ —

ΣΥΝΤΑΓΑΙ

ΠΑΙΔΙΚΑ

ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

i
I

«ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ ΕΙΚΩΝ ΘΑ ΠΕΡΙΕΛΘΗ ΟΛΑ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ

«ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ"
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
'Ιδιοκτήτης — Διβυθυντής: I . Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ, 'Αγίου ι
Μβλβτίου 104, 'Αθήναι — Δ)ντής Τυπογραφείου: Π. PAY- ¡
ΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μουσών 42, Περιστέρι, Τηλ. 365.347
ι
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Κυθήρων 5ραχμα! 70. Λοιπού Εσωτερικού 100.
Κοινοτήτων δραχμα! 250. Τραπεζών - Σωματείων 400.
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
'Αμερικής - Καναδά - Ν. 'Αμερικής $ 8, αεροπορικώς $ 10
Αΰστραλίας - 'Ασίας δολ. Αυστραλίας 6, αεροπορικώς δολ. 10
'Αφρικής $ 8 , αεροπορικώς $ 10. Ευρώπης άεροπορικώς $ 6
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
*Η πάσης φύσεως αλληλογραφία νά απευθύνεται
I. Σ. Κασιμάτην — 'Αγίου Μελετίου 104 'Αθήναι, Τ.Τ. 821

Ii

'Απόψεις

I
I
I
I
I
I
I

Είναι άξιοι παντός επαίνου ται δια παντός περί τον χώ-

ot συμπατριωται που πρωτο- ρον, δπου ό Σπύρος Στάθης ή-

νάλωσε δλας του τάς δυνάμεις
διά τό καλόν τής κοινωνίας,
θά ύπενθυμίζη είς τους έπερχομένους, διά νά παραδειγματίζωνται, άφ' ένός τον μεγάλον διδάσκαλον μέ την φωτεινήν διάνοιαν και την μέχρις
αυτοθυσίας φιλοπατρίαν και
άφ' έτέρου τους ίδρυτάς τής
προτομής πού μέ τάς ένεργείας των απέδειξαν δτι ύπάρχουν ακόμη είς την κοινωνίαν
άνθρωποι ανώτεροι, οί όποιοι
γνωρίζουν νά τιμούν τήν μεγίστη ν τών αρετών, τήν εύγνωμοσύνην, άπό τήν όποίαν
όλοι έκινήθησαν. Τους έκφράζομεν άπό τής στήλης αύτής
έγκάρδιον έπαινον.

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
Μετά τήν ΐδρυσιν τής προ°μής Σπύρου Στάθη, διακεί μ ε ν ο ι συμπατριώται άπό τό
*5ωτερικόν καΐ άπό τά Κύθημάς υπενθυμίζουν μέ έπι°τολάς των και άλλα παρεμ£®θή έπιτακτικά καθήκοντα, τά
kioia ol Κυθήριοι όφείλομεν
έκπληρώσωμεν. Μεταξύ αύτών είναι ή άπόδοσις τιμής είς
τ
° ζεύγος Σπύρου και Μαρί^
Στάη, και ή άπόδοσις τι^ήδ είς τον Μιχαήλ Σιμιτέκολον.
p Ο Σπύρος Στάης ίδρυσε τό
* }1ινάσιον καΐ παντοιοτρόπως
^ΐργέτησε τον τόπον. *Η σύ^Υος του εύηργέτησε καΐ εύερΥβτεί τό Γυμνάσιον διά τού
^ραστίου κληροδοτήματος πού
^ έ λ ε ι π ε διά τους μαθητάς
τ

Ό Μιχαήλ Σιμιτέκολος εί«ι ό πρωτεργάτης τού Νοσον
*^μειακού κτιρίου Κυθήρων,
ευεργέτης τού Γυμνασίου καΐ
J*v πλείστων
σχολείων τής
Νήσου, ¿δαπάνησε δι' δλα αύχιλιάδας δολλαρίων και κα*β6αλε με αύταπάρνησιν ύπεΟβνθρώπους προσπαθείας. Είό έμπνευστής τών έργων
^«δημιουργίας.
Είναι λοιπόν καθήκον τής
ν

Ηρχισε uai συνεχίζεται σεμνοπρεπούς
ή περιφορά Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης
ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΑ! ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΙ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΠΛΗΘΟΥΣ ΠΙΠΩΝ

ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΩΝ
στατούν ή προσφέρουν δια την
άνέγερσιν προτομής του αειμνήστου Γυμνασιάρχου Σπύρου
^τάθη. *Η εργασία, όπως πληδοφορουμεθα, ευρίσκεται περί
^ τέλος της. Ή τοποθέτησις
^^τής είς περίβλεπτον θέσιν,
γίνη εντός τού Αυγούστου
κατά τον Σεπτέμβριον τά
'^καλυπτήριά της, μέ την έ^δαλλομένην μεγαλόπρεπε ιαν.
*ο κόστος του έργου θά ύπερτάς πενήντα χιλιάδας δρχ.,
"^ς όποιας προσφέρουν αύθορ^ τ ω ς , φίλοι καΐ μαθητα! του
>ι>^'ήστου υπέροχου διδασκάπολλοί τών όποιων έξει^χθησαν είς σημαίνοντα μέλη
Κυθηραΐκής κοινωνίας.
Ή προτομή πού θά υψώνε-
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σημερινης γενεάς, που ηυτυχησε νά χαρίση είς τήν ίδιαιτέραν μας πατρίδα τά μεγαλύτερα κοινωφελή της Ιδρύματα,
ώς είναι τό Γυμνάσιον καΐ τό
Νοσοκομεΐον, νά τιμήση έπα| ί ω ς τους
πρωτεργάτας καΐ
εύεργέτας τών 'ιδρυμάτων αύτών, νά διατηρήση αίωνίαν
τήν άνάμνησίν των, ίνα μέ τό
παράδειγμα τών μεγάλων αύτών Κυθηρίων φρονηματίζωνται oi επερχόμενοι. Ή δαπάνη διά την άνέγερσιν κάθε προτομής είναι τής τάξεως τών
50 — 70 χιλιάδων δραχμών.
Ποσόν δηλαδή μηδαμινόν έναντι τού χρέους μας.
Νομίζομεν, δτι διά τήν προτομήν Στάη, τήν πρωτοβουλίαν οφείλει νά άναλάβη ή Κοινότης Κυθήρων ή τό Γυμνάσιον ή ό Κυθηραϊκός Σύνδεσμος Κυθήρων. Και διά τήν
προτομήν Μιχαήλ Σιμιτέκολου
δτι πρέπει νά άναλάβη τήν
πρωτοβουλίαν ή Κοινότης Λειβαδίου ή ή Κυθηραϊκή 'Αδελφότης Νέας 'Υόρκης, τής όποιας τό προεδρικόν αξίωμα
έτίμησεν ό αείμνηστος μεγάλος Κυθήριος.
Άναμένομεν τάς σκέψεις καΐ
απόψεις των.

Τήν 30ήν Απριλίου, Δευτέραν τής Διακαινισίμου, ήρχισεν ή καθιερωμένη έτησία λιτάνευσις τής θαυματουργού εικόνος Παναγίας τής Μυρτιδιωτίσσης, άνά τά χωρία τής Νήσου μας. Ώ ς γνωστόν, ή σεπτή είκών είχε διακομισθή, έκ
Μυρτιδίων είς Χώραν τήν Κυριακήν τής
'Ορθοδοξίας και
εύρίσκετο είς τον ίερόν ναόν
τού Εσταυρωμένου.
Τάς άπογευματινάς
ώρας
τής Νέας Δευτέρας, άφού έψάλη είς τον «Έσταυρωμένον»
ή καθιερωμένη Ιερολογία, ή
θαυματουργός είκών, διεκομίσθη είς Φράτσια και διενυκτέρευσεν είς τον Ιερόν ναόν Παναγίας τής Έλεούσης. Τήν επαύριον, Νέαν Τρίτην, μετά
τήν πανηγυρικήν λειτουργίαν
και τήν τοπικήν λιτάνευσιν, ή
σεπτή είκών διεκομίσθη διά
μέσου τών χωρίων Βιαράδικα,
Μητάτα και Φριλιγκιάνικα είς
τον ίερόν ναόν τού Α γ ί ο υ 'Αντωνίου Καστ ρ ι σ ιαν ίκων, δπου
και διενυκτέρευσε. Τήν πρωίαν
τής Νέας Τετάρτης, έτελέσθη
πανηγυρική λειτουργία είς Καστρισιάνικα, μέ συμμετοχήν
φιλοθρήσκων, άπό δλα τά πλησίον χωρία. Kai τάς άπογευματινάς ώρας διεκομίσθη είς ΚαΩΡΑΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ
ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Πρωτοβουλία τής δραστήριας επιτροπής τού ιερού καθιδρύματος 'Αγίας Έλέσης, κατεσκευάσθη ώραίος αύτοκινητόδρομος άπό τό χωρίον Γερακιάνικα είς τον βυζαντινόν
ναόν τού 'Αγίου Δημητρίου.
Διά τό έργον αύτό έφρόντιζεν άπό πολλά χρόνια ή Ε πιτροπή 'Αγίας Έλέσης και
προ παντός ό γραμματεύς αύτής κ. Κωνσταντίνος Γ. Κομηνός, ταχυδρομικός, είς τάς
φροντίδας τού όποιου όφείλονται δλα σχεδόν τά έργα τής
περιοχής Πούρκου. Ό δρόμος
πού κατεσκευάσθη μέ τήν οίκονομικήν συνδρομήν τού 'Υπουργείου Δημοσίων "Εργων,
είναι πολύ χρήσιμος, διότι έκτος τών άλλων, διευκολύνει
τήν έπίσκεψιν προσκυνητών
και άρχαιοφίλων είς τό σπουδαιότερον βυζαντινόν μνημείον
τής Νήσου.

ραβάν και έναπετέθη προς διανυκτέρευσιν είς τον ίερόν ναόν
τού 'Αγίου Χαραλάμπους. Είς
Καραβάν
έγινε
πανηγυρική
λειτουργία μέ συμμετοχήν φιλοθρήσκων και άπό τήν τέως
Κοινότητα Γερακαρίου. 'Επίσης έγινε και ή καθιερωμένη
τοπική λιτάνευσις μέχρι τού
ιερού ναού Παναγίας Δεσποίνης. Τάς άπογευματινάς ώρας,
ή θαυματουργός είκών, μέσω
τού χωρίου Α γ ί α Πελαγία,
διεκομίσθη είς Ποταμόν, διά

τουργός είκών διεκομίσθη εις
Λογοθετιάνικα. Ό έσπερινός
και τήν έπομένην, Νέον Σάββατον, ή θεία λειτουργία έτελέσθησαν είς τον ίερόν ναόν
τού 'Αγίου Μηνά, παρουσία
πολλών φιλοθρήσκων. Τάς άπογευματινάς ώρας ή λιτανεία
τής Μυρτιδιωτίσσης συνεχίσθη
προς Μυλοπόταμο.
Τήν έπομένην, Κυριακήν τού
Θωμά, έγινε πανηγυρική λειτουργία είς τον περικαλλή ναόν τού 'Αγίου Χαραλάμπους,

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΟΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ

Διεπιστώθη αλματώδης πρόοδος
τ ο υ Ελαιουργικοί) Συνεταιρισμού
ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ 30.000 ΔΡΑΧΜΑΣ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Συνήλθον προσφάτως
είς
Λειβάδι, είς ^ τακτικήν γενικήν
συνέλευσιν τά μέλη τού 'Ελαιουργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού, μέ θέματα ημερησίας
διατάξεως τήν εγκρισιν τών
πεπραγμένων τού Διοικητικού
Συμβουλίου, τήν εγκρισιν της
οικονομικής διαχειρίσεως, την
εγκρισιν άποφάσεων τάς όποιας έλαβεν ή Διοίκησις άναφορικώς μέ την διαχείρισιν τών
λιπασμάτων και τήν δανειοδότησιν μελών μέ έγγύησιν τού
Συνεταιρισμού, ώς και διαφόρους ανακοινώσεις.
Παρετηρηθη αθρόα προσέλευσις μελών και ζωηρόν ενδιαφέρον διά τάς έργασίας και
τήν πρόοδον τού Συνεταιρισμού. Είς τήν συνέλευσιν, παραβληθείς άρμοδίως, παρέστη
καΐ ό δημοφιλέστατος προϊστάμενος τού Πρακτορείου τής
'Αγροτικής Τραπέζης κ. Ά θανασάκος.
Τάς έργασίας τής γενικής
συνελεύσεως διηι^υνε μέ πολλήν Ικανότητα ό πρόεδρος κ.
'Αθανάσιος Σπ. Κασιμάτης, ό
όποιος καΐ άνέλυσε τά τής
δραστηριότητος τού Δ .Σ . κατά
τήν υπό κρίσιν χρονικήν περίοδον. Έ ν συνεχεία έλαβε

ΣΥΝΕΒΑΛΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ

ΠΑΡΆΠΟΝΟ

εργαζόμενοι μάλιστα ύπό εύνοΐκωτέρας συνθήκας. Εύχόμεθα, ή διδακτική προσπάθεια τού
Ό γνωστός όμογενής κ. Ι ω - φίλου κ. Μόττη νά άποδώση
άννης Ν. Καρύδης, πού είναι καρπούς. Θά είναι προς τό καΏΤΧατεστημένος είς SAN DIE- λόν τού τόπου.
j*0 Καλιφόρνιας 'Αμερικής, ΘΕΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
επιστολής του μάς παραΜολονότι δέν υπάρχουν πλέβ ε ί νά συνηγορήσωμεν διά
1
οργανωμένα
JJ έπεκταθή ή ήλεκτροδότησις ον ^ είς τό Νησί
^λοποτάμου και εις τήν πε- ποίμνια, ή παραγωγή κρέατος
^ Χ ή ν Κάτω Χώρα, δπου πε- θά ήτο αρκετή νά καλύψη τάς
W τά δέκα σπίτια έχουν έτοι- τοπικάς άνάγκας, έάν δέν έγέΝσει άπό έτών τάς ήλεκτρι- νετο εξαγωγή μεγάλου αριθμού
εγκαταστάσεις των και ά- αιγοπροβάτων. Μάς αναφέρουν
¡¡^ιενουν νά συνδεθούν μέ τό άριθμούς έξαγωγής, πού μάς
°ίκτυον της Δ.Ε.Η. Μεταξύ έντυπωσιάζουν, καΐ όμως είσπιτιών αύτών είναι και ναι ακριβέστατοι. Μόνον κατά
τάς ημέρας τού Πάσχα εξήχθη^
επιστολογράφου μας.
Ό κ. Καρύδης μετηνάστευ- σαν είς Πειραιά ύπέρ τάς τρεις
V ¡*ν άπό παιδί και τώρα έγγί- χιλιάδας άρνιά. "Ολα αύτά τά
« ι τά 80 χρόνια του. Σ' ολο επιτυγχάνει ή οικόσιτος λεγοτό διαστημα διατηρεί άρ- μένη κτηνοτροφία. Μέ τήν δικ τ ο υ ς τους δεσμούς του μέ αρκώς και μεγαλυτέραν έγκα% πατρίδα, συντρέχει πατρι- τάλειψιν τών διαφόρων καλ^ ΐ κ ο ύ ς κοινωφελείς σκοπούς λιεργειών, έπειδή δέν είναι ά1401
κατά την τελευταίαν δε- ποδοτικαί, ή κτηνοτροφία εύ^Γ^ίαν συχνά επισκέπτεται ρίσκει ευκαιρίας αναπτύξεως.
γενέτειραν. Χαίρει, καθώς Κάθε άγροτική οικογένεια, που
Η&ς γράφει, διά τάς προόδους άλλοτε ετρεφε δύο έ'ως τρία
}$Τ> τελευταίων έτών, δπου ή πρόβατα ή κατσίκες, γιά τό
^ρλάδα μας έγινε
πράγματι γάλα, τό μαλλί καΐ τό τυρί
^Οάτος. Χαίρει διά τά ποικί- τής οικογενείας, τώρα τρέφει
- εργα, τά τηλέφωνα, τους διπλάσια καΐ τριπλάσια. Τού;ς, τό Νοσοκομείο και το άποτελεί μίαν σημαντικήν
οσα δίνονται χάριν τών κα- καΐ θετικήν βελτίωσιν τής οι"^ίκων. Εκείνο δμως πού τον κονομίας τού Νησιού. ΕύχόμεΣτενοχωρεί, είναι που είς τό θα νά συνεχισθή.
?*ίτι του δεν μπορεί νά έχη
*να ψυγείο για λίγο κρύο νε- ΤΑ ΜΑΚΡΥΚΥΘΗΡΑ
Ρ® και την
συντήρησιν τών
'Ομάς 'Ελλήνων Λογοτεχνών
ϊβοφίμων, ώστε νά παραθερί- μέ προσφυγήν της εις τό ΣυμVI μέ τάς άνέσεις του.
βούλιον τής Επικρατείας, ζηΤό παράπονον του φίλου ό- τεί νά μή άνακληθή ή παρα^Υενούς, θέτομεν ύπ' δψιν χώρησις τής νησίδος Μακρυt^v άρμοδίων. Είναι καΐ πα- κύθηρα είς τον Σύνδεσμον
δ^ϊονον πλείστων άλλων. Είτε Ελλήνων Λογοτεχνών, πού πα°Ux συμμετοχής είς τήν άπαι- ρεχωρήθη τό έτος 1954 διά τήν
^ουμένην δαπάνην, είτε δι' ol- άνέγερσιν κατοικιών τών με^^δήποτε άλλου τρόπου, όρθόν λών του.
δίκαιον είναι, δλα τά σπίΉ παραχώρησις άνεκλήθη
τού Νησιού μας νά ήλεκ- τον περασμένο ν Ίανουάριον άΤ
0θδοτηθούν.
πό τό άρμόδιον Ύπουργείον
Οικονομικών μέ τήν αίτιολογίαν ότι ό Σύνδεσμος δέν είχε
προχωρήσει είς τήν κατασκευήν
ΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΝ
οικισμού.
J» Ο γνωστός
παράγων τής
Εις τήν προσφυγήν υποστηίτ^θηραΐκής παροικίας τών Ά - ρίζεται ότι ή άνάκλησις δέν είy t a v κ. Θεόδωρος Μόττης, ναι
επαρκώς
ήτιολογημένη,
Γ^ς τού αειμνήστου βιομηχά- καθ' όσον εχει ήδη έκπονηθη
^
Στεφάνου Μόττη, άπό τό ρυμοτομικόν σχέδιον οικισμού
«ωρίον Λιανιάνικα, έκαλλιέρ- καΐ έχει κατασκευασθή δεξαJJ^e δι* αντιπροσώπων του είς μενή ύδατος διά 1.500 πρό^
Λειβάδα Ποταμού μισό σωπα.
^εμμα
Εύχόμεθα, όπως ή προσφυπατάτες και έφύτευσε γή κριβη βάσιμος, ώστε νά δοg ö i τά 300 έλαιόδενδρα καΐ θή είς τον Σύλλογον 'Ελλήνων
καρποφόρα είς διάφορα Λογοτεχνών, νέα
πίστωσις
^ ρ ι κ ά του κτήματα. Και έ- χρόνου προς έπιδίωξιν τού ωδλα αύτά, δχι βεβαίως ραίου του προγράμματος. Τά
νά κερδίση. 'Απεναντίας, Κύθηρα θά έχουν πολλά νά ώ^ρώνει
διά καλλιεργητικά φεληθούν.
λιπάσματα πολλά χρήματα,
3ι
°" άσφαλώς ή πατάτα θά τού
?^>^χίση σαν μαύρο χαβιάρι,
Ν. R ΦΑΤΣΕΑΣ
;
ν^έλησεν διιως ό κ. Μόττης ;
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ"""
»
5J1 κάμη τους κατοίκους τού »
I
r'tyJioö νά κατανοήσουν δτι g
Πανεπιστημίου 34
ι
¿0Ύ<χζόμενοι μεθοδικά μπορούν ι
?9^ιτα νά κερδίσουν όσα κερ- ι 3ος όροφος-τηλ. 3220.235 ι
^wuv και είς τό έξωτερικό,

τον καθιερωμένον μεγαλοπρεπή
έορτασμόν τής Νέας Παρασκευής.
Τήν ήμέραν αύτήν, έορτήν
τής Ζωοδόχου Πηγής, έορτάζει και ό ναός Ποταμού τιμώμενος έπ' όνόματι τής Ζωοδόχου Πηγής. Έτελέσθη πανηγυρική λειτουργία μετ' αρτοκλασίας, έγινε τοπική λιτάνευσις
άνά τους οικισμούς τής Κοινότητος μέ συμμετοχήν και τής
μπάντας τής Φιλαρμονικής και
τάς βραδυνάς ώρας ή θαυμα-

°Ι*ΟΓΕΝΟΥΣ

τον λόγον ό ταμίας τού Συνεταιρισμού και διευθυντής τού
έλαιουονείου κ. Γεώργιος Ν.
Χάρος, έκθέσας τά τής οίκονομικής διαχειρίσεως.
Καθώς άνεκοίνωσεν ό κ. Γεώργιος Χάρος, που κατά γενικήν όμολογίαν, είναι ό άκοίμητος φρουρός τών συμφερόντων τού Συνεταιρισμού και
τής 'Αγροτικής έν γένει τάξεως, μέ τάς προσφάτως γενομένας βελτιώσεις τών διαφόρων έγκαταστάσεων, τό έλαιουργείον τού Συνεταιρισμού
ένινε τελειότατον και μέ μεγάλην παραγωγικότητα.
Επίσης άνεκοίνωσεν ό κ.
Χάρος, ότι κατά τήν λήξασαν
έλαιουργικήν περίοδον, τό έλαιουργείον άφήκε καθαρόν
κέρδος έκ τής πωλήσεως ελαίου
καΐ έλαιοπυρήνος 220.000 δρχ.
Τον άπολογισμόν τού Δ^Σ.
και τήν οίκονομικήν διαχείρισιν τού Συνεταιρισμού ένέκριναν οί παριστάμενοι άνεπιφυλάκτως, πολλά δέ μέλη, έκφράζοντα τά αισθήματα όλων
τών συνεταίρων, συνεχάρησαν
τήν διοίκησιν διά τό γόνιμον
και καθ' όλα εύεργετικόν διά
τήν Άγροτικήν
τάξιν έργον
της.
Μετά ταύτα ώμίλησεν ό κ.
Άθανασάκος, ό όποιος έπήνεσε τήν διοίκησιν τού Συνεταιρισμ/θύ διά τήν δ^άσιν της,
συνέστησεν εις τά μελη νά περιβάλλουν τον Συνεταιρισμόν
μέ άγάπην και συνεργατικόν
πνεύμα, τονίσας ότι αύτό έπιβάλλει τό συμφέρον των ώς
και τό γενικώτερον συμφέρον
τής Νήσου. Συνεχίζων ό κ.
Άθανασάκος συνέστησε έμπιστοσύνην, συνεργασίαν και άγάπην προς τήν Άγροτικήν
Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, ή όποια διαρκώς έργάζεται και
μεριμνά διά τό καλόν τής 'Αγροτικής τάξεως καΐ τήν πολύμορφον ύποστήριξιν τών γεωργών.

Ήκολούθησαν διάφοροι συζητήσεις άναφορικώς μέ τήν
δράσιν και τάς περαιτέρω έπιΜεταξύ τών όμογενών μας | πιχειρήσεις οικονομικώς άνε- διώξεις τού Συνεταιρισμού, έξάρτητος.
Καθ'
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πούΛ έρχονται
άπό τήν Αύστρα
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λίαν, διά νά παραθερίσουν είς άποδημίας του, παραλλήλως
τήν πατρίδα, τήν όποίαν χρό- προς τάς έπαγγελματικάς και
νια νοσταλγούν, είναι καΐ τό τάς οικογενειακός του φρονΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
έκλεκτόν ζεύγος Κωνσταντίνου τίδας, ό κ. Λιάρος είργάζετο
καΐ 'Αλεξάνδρας Λιάρου, πού και διά τά κοινά καΐ ποικιλο- Δρ. Πανεπιστημίου Μονάχου
ήλθεν άπό τό Σύδνεΰ. Ό άγα- τρόπως συνέβαλεν είς τό καπητός μας Κώστας κατάγεται λόν καΐ τήν πρόοδον τής πα- 'Υφηγητής Παν)μίου 'Αθηνών
θεαρέάπό τήν γραφικήν γειτονικήν ροικίας. Μεταξύ τών
Γραψειον: 'Ακαδημίας 61
Έλαφόνησον, πού φημίζεται στων έργων, διά τά όποια πο- 'Αθήναι 143 — Τηλ. 613-277
γιά τήν καλοσύνη τών κατοί- λύ συνέβαλε καΐ πολύ είργάκων^ της. Ή
κ. 'Αλεξάνδρα σθη ό κ. Λιάρος, είναι καΐ ό
κατάγεται άπό τον Καραβά έκ περικαλλής ναός τής Μυρτιτής γνωστής οικογενείας Δη- διωτίσσης είς τήν περιφέρειαν
μητρίου Κρίθαρη ή Βάγια. Ό Κόγγρα.
Χειρούργος - 'Οδοντίατρος
κ. Λιάρος είναι παλαιός ναυΒοηθός Πανεπιστημίου
τικός γεμάτος πίστι, θάρρος
Καλόκαρδοι, εύγενικοί, κοι'Αθηνών
και εργατικότητα. Είς τήν Αύ- νωνικοί καΐ πρόθυμοι ό κ. καΐ
στραλίαν δέν συνεπλήρωσε ά- ή κ. Λιάρου, Απολαμβάνουν μεΒασιλέως Κωνσταντίνου 8
κόμη τά είκοσι πρώτα^ χρόνια, γάλης εκτιμήσεως μεταξύ τών Πειραιευς — Τηλ. 425.660
πού θεωρούνται σάν τά δυσκο- όμογενών μας.^ Δημοσιεύοντες
λώτερα. 'Αλλά μέ τάς Ικανό- την φωτογραφίαν των, τιμής Δέχεται 9-12 ττ.μ. και 5-8 μ.μ.
τητας του έσταδιοδρόμησε λαμ- ενεκεν, τους εύχόμεθα εύχάριπρά, άποκατέστησε τά παιδιά στον τήν παραμονήν είς την
του καΐ απεσύρθη άπό τάς έ- πατρίδα.

ΓΕΩΡΓΙΟΙ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΚΟΣΜΑΣ θ. ΜΑΡΕΝΤΗΣ

δόθησαν πληροφορίαι άναφορικώς μέ τά νέα μηχανήματα πού
προσετέθησαν είς τό έλαιουργείον, άνεκοινώθησαν δέ καΐ
ενεκρίθησαν παμψηφεί δύο άποφάσεις τού Δ. Σ.
Ή πρώτη άπόφασις αφορά
τήν άνάληψιν άπό τον Συνεταιρισμόν τής
διαχειρίσεως
τών λιπασμάτων είς όλην τήν
Νήσον, και ή δευτέρα άφορα
τήν αΰξησιν έκ δέκα είς τριάντα χιλιάδας δραχμάς τού ποσού, πού κάθε συνεταίρος θά
δύναται νά δανεισθή άπό τήν
Άγροτικήν Τράπεζαν ύπό τήν
έγγύησιν τού Συνεταιρισμού.
'Από τήν
διαχείρισιν τών
λιπασμάτων, τήν όποίαν τού
παραχωρεί ή Άγροτική Τράπεζα, ό Συνεταιρισμός προσδοκά έσοδον περί, τάς 50.000 δρχ.
έτησίως, όπότε θά δύναται νά
προσλάβη μόνιμο ν ύπεύθυνον
ύπάλληλον διά τήν καλυτέραν
λειτουργίαν του καΐ τήν πληρεστέραν έξυπηρέτησιν τών
μελών του.

ΔΙΑΚ·ΣΜΗΣΕΙΣ

Δ. Ζ Ε Ρ Δ Ε Σ
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Ι' Ακτοπλοϊκό» ι Κανάρης ι
Ταχύ — Πολυτελές — 'Ασφαλές — Άνετον
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Τού έκφράζομεν θερμότατα
συγχαρητήρια και τού εύχόμεθα καλήν σταδιοδρομία ν.
ΣΥΡΡΟΗ ΚΟΣΜΟΥ
ΕΙΣ ΤΑ ΚΥΟΗΡΑ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ

ι
Κυθήριοι, προτιμάτε γιά τά ταξίδια σας, τό σκάφος
»
[
πού σάς έξυπηρετεί χειμώνα καΐ καλοκαίρι.
{
•
'Αναχωρεί έκ Πειραιώς κάθε Σάββατον, ώραν 11 π^ι.
[
|
μέ προσεγγίσεις καΐ εις Ά γ ί α ν Πελαγίαν,
ι
ι
Καψάλι και 'Αντικύθηρα.
[
I Διά πληροφορίας τηλέφωνα: 424.800 — 421.679 και 420.478 ι
••••••••••••••••••••ι'

'Εκδρομείς τής Κυθηραϊκής 'Αδελφότητος

Κατά τήν διάρκειαν τών έορτών τού Πάσχα, εις τά διάφορα κέντρα τού Νησιού ώργανώθησαν χορευτικαί και άλλαι κοινωνικά! έκδηλώσεις.
Είς ολας παρετηρηθη συρροή
κόσμου και χαρούμενη άτμόσφαιρα. Οί πολυάριθμοι όμογενείς μας, πού ήλθαν άπό τό
έξωτερικό και οί έξ Αθηνών
κα! Πειραιώς έπισκέπται τού
τόπου, παντοιοτρόπως συνέβαλον είς τήν έπιτυχίαν τών έκδηλώσεων. Έ ξ άλλου, τά πολλά τροχοφόρα πού κυκλοφορούν είς Κύθηρα έξεμηδένισαν
τάς άποστάσεις και έτσι σέ
κάθε κέντρο τού Νησιού ήρχοντο, χάριν διασκεδάσεως, έπισκέπται άπό όλα τά χωριά.
—

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

ΤΡΑΠΕΖΑ

: ΤΟ 100% ΤΟΤ
ΣΤΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Π Ο Τ ΣΤΕΛΝΕΤΕ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΤΟΚΟΣ ΔΑΝΕΙΟΤ
8% ΕΤΗΣΙΩΣ
Σ Κ Ο Π Ο Σ ΔΑΝΕΙΟΤ
ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΤ
ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΤ: ΕΙΣ 15 ΕΤΗ

ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

ζουν τήν ψυχή, όταν, καθισμένοι στ!ς απλόχωρες βεράντες
τού προσκυνήματος άπολαμβάνομε τήν άνοιξιάτικη ομορφιά
στον θαυμάσιο κήπο κα! τά όλάνθιστα παρτέρια του, ενώ άπέναντί μας απλώνεται καταγάλανος ό Κορινθιακός.
Κατά τις τρεις ή ώρα τό άπόγευμα φθάσαμε στήν Πάτρα.
Μετά άπό μία ώριαία άνάπαυση γιά φαγητό, πήραμε τον
δρόμο γιά νά έπ ι σκεφθούμε έναν ώραιότατο, καταπράσινο
λόφο. Τον μαγευτικό λόφο όπου βρίσκονται τό έργοστάσιο,
τά έργαστήρια, τά σπίτια τού
προσωπικού κα! οί περίφημες
κάβες μέ τήν μαυροδάφνη τής
άρχαιότερης έλληνικής οινοποιητικής έταιρίας
«Αχαία
Κλάους». Κατόπιν προ ειδοποιήσεως, μάς περίμεναν.
'Αρμόδιος ύπάλληλος μάς
ξενάγησε στ!ς μεγάλες έγκαταστάσεις κα! στά πελώρια αΐΦέτος ξεκινήσαμε τήν Με- ωνόβια βαρέλια κα! τσιμεντέγάλη Παρασκευή στις 8.30 τό νια ντεπόζιτα, ένώ ευγενέσταπρωι άπό τήν Αθήνα κα! στις τες δεσποινίδες μάς προσφέ-

Ό νέος χημικός μηχανικός,
είναι προσφιλής υΙός τού έκλεκτού συμπατριώτου μας κ. Δημητρίου Γ. Μπαΐλου, έκ Ποταμού καΐ τής κυρίας του Σταματίνας, τά γένος Σπύρου Κασιμάτη έξ Άρωνιαδίκων.

ΠΟΣΟΝ ΔΑΝΕΙΟΤ

l«U«)

Μέ έξαιρετική επιτυχία έπραγματοποιήθη ή άπό καιρό
άριστα προγραμματισμένη άπό
τήν Κυθηραϊκή Αδελφότητα
Πειραιώς — Αθηνών, πενθήμερη Πασχαλινή έκδρομή στήν
Κεφαλονιά μέ αρχηγό κα! ξεναγό τον κ. Τάση Κουκούλη
κα! μέ πούλμαν κα! οδηγό τού
διεθνούς φήμης πρακτορείου
ταξιδιών «Πανολύμπιαν Ε ξ πρές» (Πανεπιστημίου 63 —
Αθήναι). Στήν έκδρομή πήρε
μέρος κα! ένα μέλος τής Διοικούσης Επιτροπής τού Φυσιολατρικού Τμήματος μέ δωρεάν
είσιτήριον, τό όποιον τού προσέφερε ή Αδελφότης. Πέρυσι
τό Πάσχα ή Αδελφότης είχε
πραγματοποιήσει πολυήμερη έκδρομή στήν ώραιοτάτη νύμφη
τού 'Ιονίου, τήν Κέρκυρα κα!
πρόπερσι στήν Ρούμελη — "Ηπειρο — Γιάννινα — Κόνιτσα
— Μέτσοβον — Μετέωρα —
Θεσσαλία.

Κατόπιν επιτυχών έξετάσεων έλαβε τό πτυχίον χημικού
μηχανικού άπό τό Πανεπιστήμιον
Γιοχάνεσμπουργκ
τής
Νοτιοαφρικανικής Ενώσεως ό
έπιμελέστατος νέος κ. Γεώργιος Μπάΐλος.

ι · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΔΡΟΜΗ

Ο κ. ΓΕΩΡΓ. ΜΠΑ-Ι-ΛΟΣ

Ύφηγήτρια Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Νοσοκομείου Ανδρέου Συγγρού

Η

Τήν 16ην Απριλίου, όμάς
είκοσι εξ Αμερικανών φοιτητών, ύποτρόφων τού Πανεπιστημίου τής Κοπεγχάγης, άφίκοντο είς Κύθηρα κα! παρέμειναν έπ! τετραήμερον χάριν άναψυχής κα! περιηγήσεως. Οί
άφιχθέντες
διέμειναν είς τό
ξενοδοχεΐον Εμμανουήλ Κομηνού, είς Καψάλι, έκεϊθεν δέ
έξέόραμον είς όλο τό Νησί. Ή
άφιξις κα! περιήγησις είς Κύθηρα τής άνωτέρω όμάδος είχεν όργανωθή άπό τό παγκοσμίως γνωστόν τουριστικόν
γραφεΐον «Ήράκλειον» τού
δραστήριου συμπατριώτου μας
κ. Δημητρίου Έμμ. Σοφίου.

Πάσχα στην Κεφαλονια

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

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

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜ 5 — ΤΗΛ. 7 2 0 . 6 6 2
Ο Ι Κ Ι Α : ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΠΣ 5 5 — ΑΘΗΝΑΙ

26 ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ
ΦΟΙΤΗΤΑΙ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΩΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΒΕ ΠΤΥΧΙΟΝ

ΔΡ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΣΕΛΟΥ - ΚΙΝΤΗ

ΑΝΘΗ —

καθώς και τοπική λιτανεία άνά τούς οικισμούς τού χωρίου.
Είς Μυλοπόταμο, όπως κάθε
χρόνο, φιλόθρησκοι προσήλθον
άπό όλα τά χωρία τής Νήσου.
Κα! κατά τήν 4ην άπογευματινήν, ή θαυματουργός είκών,
μέσω τών χωρίων Πιτσινιάνικα, Κεραμουτό, Κοντολιάνικα
και Τσικαλαρία διεκομίσθη εις
Φατσάδικα κα! έναπετέθη προς
διανυκτέρευσιν είς τον ίερόν
ναόν τών 'Αγίων Αναργύρων.
Ή πανήγυρις είς Φατσάδικα
έγένετο τήν έπομένην, Δευτέραν τού Θωμά.
'Εκείθεν ή θαυματουργός είκών διεκομίσθη είς Καρβουνάδες εις τον ίερόν ναόν τού Ά γιου Γεωργίου, όπου κα! έτελέσθη ή καθιερωμένη πανηγυρική λειτουργία. Έκ Καρβουνάδων ή είκών τής Μυρτιδιωτίσσης διεκομίσθη άλληλοδιαδόχως κα! μέ τάς σχετικάς
διανυκτερεύσεις εις τά χωρία
"Αγιος 'Ηλίας, Άλεξανδράδες, Γουδιάνικα, Τραβασαριάνικα, Σκουλιάνικα, Λειβάδι, Κάλαμος, Στραπόδι, Καλησπεριάνικα, Δρυμώνα κα! Καλοκαιρινές, διαρρεύσαντος όλου τού
μηνός Μαΐου. Κα! τάς πρώτας
ήμέρας τού τρέχοντος 'Ιουνίου,
θά έπανέλθη ή θαυματουργός
είκών είς τό μόνιμον ένδιαίτημά της, είς τό περικαλές
καθίδρυμα τών Μυρτιδίων.

Παραπλεύρως εικονίζεται ή θαυματουργός
είκών τής πολιούχου
μας Παναγίας τής
Μυρτιδιωτίσσης, τής
όποιας ή καθιερωμένη λιτάνευσις άνά τά
χωρία τής Νήσου, άποτελεί τό σπουδαιότερον
θρησκευτικόν
έθιμον τών Κυθήρων,
τού όποιου ή άνάμνησις συγκινεί βαθύτατα τούς άνά τά
πέρατα τού κόσμου
διασκορπισμένους άδελφούς μας. Τά τελευταία χρόνια, λόγω τής άραιώσεως
τού πληθυσμού, ίσως
κα! ένεκα τής έπ!
μήνα κα! πλέον συνεχιζόμενης περιφοράς,
ή λιτανεία τής Μυρτιδιωτίσσης δέν έχει
τήν παλαιάν της ύποβλητικότητα, γεγονός πού πρέπει νά έπισύρη τήν προσοχήν
όλων μας κα! περισσότερον τήν προσοχήν τών άρμοδίων. "Ισως^ ή έπαναφορά τής παλαιάς τάξεως, όπου ή «γύρα τής Παναγίας» κρατούσε^ μόλις 9 ήμέρας, νά είχε εύεργετικά αποτελέσματα. Οί παλαιότεροι, πού καθιέρωσαν αύτήν τήν τάξιν, έάν
δέν ήσαν σοφώτεροι άπό ήμάς όπου τήν διεταράξαμεν κα! άπό
εύλαβικήν λιτανείαν τήν καταντήσαμεν τυπικήν περιπλάνησιν,
ήσαν άσφαλώς εύλαβέστεροι. Τό θέμα είναι ύψιστης σπουδαιότητος διά θρησκευτικούς κυρίως, άλλά κα! δι' άλλους λόγους.

Ν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Ν

ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΕΙ
ΤΟΚΟΝ ΜΕΧΡΙ 7,25% ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΙΣ
ΣΤΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ Ν ΔΑΝΕΙΟΝ 15ΕΤΕΣ
ΤΨΟΤΣ 750.000.— ΔΡΑΧΜΩΝ
ΧΑΜΗΛΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΤ
ΔΑΝΕΙΟΤ 6% ΕΤΗΣΙΩΣ
ΑΘΗΝΑΙ: Πανεπιστημίου 40 - Τηλ. 621.243
ΠΕΙ ΡΑΙΕΥΣ : Ακτή Μιαούλη 53 - 55 Τηλ. 4522.673
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είς «Καταβόθρες»

9 άπό τον Πειραιά κα! άπό τό
ΕΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ
Κερατσίνι πήραμε τήν καινούρΤΟ ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ για λεωφόρο τού Σχιστού προς
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΏΡΟΥ τον Σκαραμαγκά. Φθάσαμε είς
τήν Κόρινθο κα! παρακολουθήΤήν 12ην Μαΐου, μνήμην του σαμε στον καθεδρικό ναό τού
πολιούχου Κυθήρων
'Αγίου 'Αποστόλου Παύλου τήν 'Ιερή
Θεοδώρου. ¿πανηγύρισε μεγα- Άποκαθήλωση.
Συνεχίσαμε μια θαυμάσια
λοπρεπώς, τό όμώνυμον ίερον
καθίδρυμα. Είς τήν πανήγυριν διαδρομή δίπλα στά ώραιότεπροσήλθον φιλόθρησκοι άπό δ- ρα ακρογιάλια τής 'Ελλάδος.
λα τά χωρία τής Νήσου, με- Σ' ένα δρόμο πού φιδοσέρνεταξύ τών όποιων και πολυά- ται δίπλα - δίπλα στή σιδηροριθμοι όμογενείς, έξ Αυστρα- δρομική γραμμή, κοντά στά
λίας, 'Αμερικής και 'Αφρικής. βορεινά παράλια τής ΠελοπονΤό βράδυ έψάλη Έσπερινός νήσου. 'Ανάμεσα σέ πορτοκακαΐ τήν πρωΐαν
έτελέσθη ή λιές κα! λεμονιές. Πορτοκάλια
θεία λειτουργία μετ' άρτοκλα- όλόχρυσα κα! κίτρινα λεμόνια
σίας, παρουσία πυκνού έκκλη- ανάμεσα στον κατάλευκο γεσιάσματος. Μετά τήν θείαν λει- μάτο άρωμα άνθό τους. Κάτατουργίαν έγινε και ή καθιε- σπρες κα! κίτρινες μαργαρίτες
ρωμένη λιτάνευσις τής σεπτής σέ κάμπους κα! πλαγιές. Καταπράσινα κι' όλόδροσα περικάρας τού 'Αγίου.
βόλια. 'Ολόχρυσες άπαλόγραμΤήν ιδίαν ήμέραν ¿πανηγύ- μες άμμουδιές, κεντημένες μέ
ρισε τήν καθιερωμένην έορτήν όλόλευκες θαλασσινές δαντέτου και ό Ιερός ναός 'Αγίου λες. "Ενα θάμπος τής ψυχής.
Θεοδώρου, τού χωρίου Άλοΐ- Μιά άτέλειωτη χαρά τών μαζιάνικα.
τιών όλη ή διαδρομή μας.
Τ!ς πρώτες μεταμεσημβρινές
ρ · · · · · » · ·
ι
ώρες φθάσαμε στο Αίγιον. Ε κεί παραμείναμε μιά ώρα πεί
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ί ρίπου. Επισκεφθήκαμε τον ναό
κα! προσκυνήσαμε τήν 'Ιερή
»
Χαρ. Τρικούπη 7
ι εικόνα τής Παναγίας τής «ΤρυΤηλ. 620.415 ! πητής» μέσα στο σπήλαιον κα!
i ΑΘΗΝΑΙ
ήπιαμε κρυστάλλινο νερό άπό
ι
«τό άγιασμα» πού βγαίνει άπό
τον βράχο. 'Ωραιότατα στολιί
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ
¡ σμένος μέ μαργαρίτες κα! ροτού
• ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ι δοπέταλα ό 'Επιτάφιος
Ναού. Συναισθήματα συγκινήσεως και θαυμασμού μάς γεμι¡ Ε Ι Σ ΑΓΙΑΝ Π Ε Λ Α Γ Ι Α Ν ·
• Θά εύρετε περιποίησιν, ι
I προθυμίαν κα! είλικρίνειαν J
• Αύτόματον τηλ. 0733.33242 ι

! ΓΡΗΓ. Λ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ !

¡ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΨΑΝΗ j

Κεφαλληνίας.

ρουν νά δοκιμάσωμε πολυχρονίτικα κρασιά. Έ δ ώ , άπό ώρα ιότατες βεράντες πίνοντας
τήν έξαιρετική
μαυροδάφνη
πού μάς προσέφεραν, θαυμάζομε κι' άπολαμβάνομε κάτω
στά πόδια μας ένα καταπράσινο κάμπο. Πιο πέρα, ξαπλωμένη νωχελικά σ' ενα ασύγκριτο πανόραμα όλόκληρη ή Πατραϊκή νύμφη δροσολογιέται
στά καταγάλανα κι' όλόδροσα
νερά τού 'Ιονίου. Κα! πέρα,
στο βάθος τού όρίζοντος, τά
βουνά τής Ρούμελης μέ τό Ιστορικό Μεσολόγγι κα! τή λιμνοθάλασσα κα! λίγο πιο Αριστερά ή Κεφαλονιά κα! πιο πέρα ή Ζάκυνθος.
Κατεβαίνοντας στήν πόλη
τις βράδυνες
ώρες
ήλθαμε
προσκυνητές στον *Ιερό Ναό
τού προστάτου τής πόλεως τών
Πατρών, τού πρωτοκλήτου 'Αποστόλου Ά γ . 'Ανδρέου. "Ένα άρχιτεκτονικό αριστούργημα ολόκληρος ό Ναός. 'Ακούσαμε τά έγκώμια κα! προσκυνήσαμε τό Ίερόν σκήνωμα της
* Αγίας κάρας.
"Ετσι περάσαμε τήν πρώτη
ήμέρα τής εκδρομής μας, τήν
Μεγάλη Παρασκευή. Στ!ς έννέα ή ώρα τό βράδυ ήλθαμε
στήν προκυμαία, δπου περιμένομε νά έπιβιβασθούμβ στο όχημα ταγωγό «"Αγιος Γεράσιμος» γιά τό πολυπόθητο ταξίδι μας στο νησ! τού Κεφάλου,
στήν Κεφαλονιά.
Τ . Κ.
(Στο έπόμενο:
*Η όμορφη Κεφαλονιά)

Χρώματα — Σιδηριιιά
ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΔΟΚΤΩΡ
ι Γ Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ J
J
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
»
• Επιμελητής «Νοσοκομείου Β
J Ατυχημάτων» (Κ.Α.Τ. I
ι τ. Επιμελητής COVEN- •
• TRY
AND
WARWIC ι
ι KSHIRE HOSPITAL — •
l
'Αγγλίας.
ι
ι Δέχεται είς τό ίατρείον του J
• 6.30—8 μ.μ. καθ' έκάστην, ι
I πλην Σαββάτου κα! έξαιρ. •
• ήμερων, όδός *Υψηλάντου5, |
J
'Αθήναι (Κολωνάκι)
ι J
f
Τηλέ<ρ. 711.482
J «

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

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

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

1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ^

ι
[

ΣελΙς 4

«ΚΥΘΗΡΑ* I" Κ Η

Εις την άιτέραντον και φιλόξενον Αυστραλία»

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΥΔΝΕ-Υ
Κατόπιν επιτυχών εξετάσεων έλαβε το πτυχίον του άπό την Φαρμακευτικήν Σχολήν τού
Πανεπιστημίου Σύδνεύ
ό επιμελέστατος νέος
κ. Γεώργιος Σκλάβος,
προσφιλής υιός των
εκλεκτών
συμπατριωτών μας
Ευαγγέλου
και Άννίτσας Σκλάβου, έκ Μητάτων, που
είναι
εγκατεστημένοι
είς Σύδνεύ Αυστραλίας. Ό νεαρός επιστήμων, τον όποιον περικοσμούν πολλά χαρίσματα ήθους κα! αγωγής, και όστις διακρίνεται δια την εύρείαν
του μόρφωσιν κα! τά
ευγενικά του αισθήματα, ανήκει είς την νέαν Έλληνοαυστραλιανήν γενεάν και αποτελεί έπίλεκτον
μέλος
της Κυθηραΐκής παροικίας. Είς την φωτογραφίαν, ό νέος φαρμακοποιός μέ την είδικήν στολήν των αποφοίτων του Πανεπιστημίου, μόλις έλαβε
τό πτυχίον του, τό όποιον κρατεί δια της δεξιάς χειρός. Του
έκφράζομεν θερμότατα συγχαρητήρια, του εύχόμεθα καλήν σταδιοδρομίαν και στους άξιους γονείς του, νά τον χαίρωνται.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Τ ρ ι κ ο ύ β ε ρ τ ο πασχαλινό
γ λ έ ν τ ι μέ σ υ μ μ ε τ ο χ ή ν
δλων των κατοίκων!
ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΟΙ 01 ΑΠΟΔΗΜΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ

Τήν ήμέραν τού Πάσχα, τό τοπικά όργανα, τό γλέντι άΆστυνομικον Τμήμα Κυΐίήρων ναψε και ή διασκέδασις παώργάνωσε
και
εφέτος μιαν ρετάθη ώς άργά τήν νύκτα, μέ
θαυμασίαν έκδήλωσιν, ή όποια εύπρέπειαν, χαράν και τάξιν.
άφηκεν είς όλους μας αλησμόΟί πολυάριθμοι
ομογενείς
νητους εντυπώσεις. Τό Άστυνομικον κατάστημα καί οί ε- μας πού παρεπιδημούν άπό Αύξωθι αύτού χώροι, άπό τήν στραλίαν, Αμερικήν και Ά ¿.τοάν του Εσταυρωμένου μέ- φρικήν καθώς καί οί εξ 'Αχρι τοΰ παλαιοί* ¿-χολαρχείου, θηνών και Πειραιώς άφινθένειχον επιμελώς διακόσμηση μέ τες χάριν τών εορτών, πού όδάφνες και πολύχρωμα ανθη, λοι των έτίμησαν τήν λαμπράν
καθ' ολην δε τήν εκτασιν εΐ- έκδήλωσιν, έμειναν κατενθουχον τοποθετηθή τραπέζια μέ σιασμένοι και έξεφράζοντο μέ
εκλεκτά καί αφθονα πασχαλι- τά καλύτερα λόγια και δια τήν
Άστυνομίαν μας και διά τήν
νό φαγητά.
Κυ6έρνησίν μας. 'Ιδιαιτέρως
' Η προετοιμασία
έγνώσθη οί απόδημοι έμειναν κατάπληεγκαίρως είς όλα τά χωριά κτοι βλεποντες τόσην άγάπην
και το απόγευμα της Λαμπρής καί οικειότητα μεταςύ 'Αστυπλήθος κόσμου πάσης ηλικίας νομίας και κοινού. « Εμείς είς
και τάξεως ήλθε με πολυάρι- τήν Αύστραλίαν — μου ένεπιθμα αυτοκίνητα νά συνεορτά- στεύθη σοβαρώτατος
όμογεση με τούς αξιωματικούς και νης — βλέπομεν τούς εντοπίάνδρας του τιμημένου Σώματος ους εκεί νά διάκεινται μέ τήν
της Χωροφυλακής, τήν μεγά- άστυνομίαν τους σάν
τον...
λην έορτήν της Άναστασεως σκύλο μέ τον γάτο. Πού τέτου Σωτήρος.
τοια ειλικρινής άλληλοεκτίμη
Ό διοικητής, ύπομοίραρχσς |
κα1
Μΐ α6
κ . Νικόλαος Χατζής-, μέ θα^ °
Κατόπιν όλων τών ανωτέρω,
θμοφόρους τού Τμήματος ύπεδεχοντο χαρούμενοι τούς προ- αισθάνομαι τό καθήκον, διεροερχομενους, ενώ χωροφύλα- μηνεύων τά αισθήματα όχι μόκες της δυνάμεως εφρόντιζον νον τά ιδικά μου και τών ενοδιά τήν περαιτέρω τακτοποίη- ριτών μου, άλλα καί πλήθους
σιν όλων. Καί περί τήν τε- άλλων Κυθηρίων καί πολλών
τάρτην απογευματινή ν, μέσα αποδήμων μας, οί όποιοι μέ
είς αληθινά άδελφικήν άτμό- παρεκάλεσαν σχετικώς, νά συγσφαιραν, ήρχισε τό φαγοπότι, χαρώ άπό καρδίας τον Διοικησύμφωνα μέ τήν έπιταγήν «νη- τήν, τούς βαθμοφόρους και όστεύσαντες καί μή νηστεύσαν- λους τούς άνδρας τού Τμήματος Χωροφυλακής
Κυθήρων
τες, εύφράνθητε σήμερον»
ΔΙ Γ Ι ' Ι Ζ Γ Ι ν ,
διά τήν πρωτοβουλίαν και τήν
Αρνιά της σούβλας, κοκκι- ϊ ά
» διεξαγωγήν τής έοον
να αυγα, τυριά,
καλισουνια, |i τΤ!5»
™ MXL
- ν( * έπικαλεσθώ
- *»
νοστιμωτατοι
^
^
^
^ φ επίπ ρ οο.
ποικίλοι
άλλοι
μεζέδες, καθώς καί άφθονο ε- στασίαν τού άναστάντος Κυκλεκτό ντόπιο κρασί, όλα προσ- ρίου, είς έτη πολλά.
φορά τής 'Αστυνομίας, ήσαν
EMM. Ιερεύς ΖΕΡΒΟΣ
είς τήν διάθεσιν δλων. Σέ λίΕφημέριος Μυλοποτάμου
γο άρχισε καί ό χορός μέ τά

ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Ό καθηγητής κ. Γεοργάκης
έκανε Πάσχα tiç Κύθηρα
ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΘΗ ΤΑ ΑΞΙΟβΕΑΤΑ

Πολλοί έπισκέπται μετέβησαν εφέτος είς Κύθηρα, διά
νά περάσουν τάς έορτάς τού
Πάσχα και νά χαρούν τήν όμορφη ζωή τού Νησιού μας.
Πολλοί εξ αυτών ήσαν Κυθήριοι τού εξωτερικού ή της παροικίας Αθηνών καί Πειραιώς, άλλα καί πλείστοι όσοι ήσαν 'Αθηναίοι ή Πειραιώτες,
ώς καί
αρκετοί Ευρωπαίοι,
κυρίως Γερμανοί καί 'Ολλανδοί.
Μεταξύ τών διακεκριμένων
ξένων μας ήτο καί ό πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Γεωργάκης, πρόεδρος τού Δ.Σ. τών
έν Ε λ λ ά δ ι επιχειρήσεων 'Αριστοτέλη 'Ωνάση, τον όποιον
συνώδευον ή χαριτωμένη θυγάτηρ του Χλόη, μετά τού συζύγου της πρίγκιπος Σμολένσκη καί τού υιού των Σεργκέγ ι ε φ . Είς Κύθηρα, ό διακε-

κριμένος καθηγητής μετά τής
οικογενείας τής θυγατρός του
διέμειναν είς Καψαλι είς τό
άρχοντικό Νίκου Ά γ γ . Πετροχείλου, παρηκολούθησαν δέ μετά τών εντοπίων τάς ακολουθίας τών 'Αγίων Παθών καί
της λαμπροφόρου ήμέρας τής
'Αναστάσεως, είς τον Μητροπολιτικόν Ναόν τού Εσταυρωμένου.
Κατά τό όκταήμερον τής παραμονής των, ό κ. Γεωργάκης
και ή συνοδεία του περιηγηθησαν αρκετά μέρη τού Νησιού, παντού δέ μέ τήν απλότητα, τήν εύγένειαν καί τήν
κατάδηλον καλωσύνην των κατέκτησαν τάς καρδίας τών συμπατριωτών μας. Εύχόμεθα νά
απεκόμισαν καί έκεΐνοι καλάς
εντυπώσεις, ώστε νά ξαναέλθουν είς τό Νησί είς πρώτην
! των εύκαιρίαν.

ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΙ ΔΩΡΕΑΙ ΜΗΤΑΤΙΩΤΩΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΔΓ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙ Ι ΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑ ΠΡΙΝΙΑΔΙΚΑ
Διά τήν έκτέλεσιν έργων όδοποιίας είς τον οίκισμόν Πρινιάδικα της Κοινότητος Μητάτων, απέστειλαν έξ Αυστραλίας, τάς ακολούθους δωρεάς,
είς δολλάρια Αυστραλίας:
Βαλέριος I . Σκλάβος ή Ά μ πράμης απέστειλε 30 δολ. Εύγενικη Ν. Βλαχογένη (Τζωρτζιού) 2.
Κοσμάς Γ. Φυρος
(Ψαρός)
10. Σταματίνα Δ.
Ταμβάκη 5.
Παναγιώτης Γ .
Φυρος ή Πίκουλης 15. Νικόλαος Π . Σκλάβος ή Μποτσέτας 10. Βρετός Δ. Πισάνος 5.
Νικόλαος Δ. Φυρός ή Γσυργαρης 5. Μαρία Νικολάου Φυρού 5. Δημήτριος Κ. Πρινέας
ή Βλήτος 20.
Δημήτριος Μ.
Φυρός - Γούργαρης 20. Παναγιώτης Κοσμ. Καραπάτης 10.
Μαρία Ποτντελή Καραπάτη 10.
Δημήτριος Κ. Πρινέας ή Λουντζής 10. 'Αθανάσιος Φ. Πρωτοψάλτης ή Μαντζώρος 20. Νικόλαος
Π.
Πρωτοψάλτης ή
Ντέσης 10. Κατινα Ζαντιώτη
(Ντεσοπούλα) 10. 'Ανδρέας Π .
Πρινέας (Λόλης) 20. Εμμανουήλ Μ, Σάμιος ή Χαμουζάς

10. 'Ιωάννης Γ. Πρινέας ή Με
λεχάς 10. Νικόλαος Φ. Πρω
τοψάλτης ή Ματζώρος 20. Θε
όδωρος Α . Πρωτοψάλτης ή
Ματζώρος 15.^ 'Αντώνιος Θ
Πρωτοψάλτης ή Ματζώρος 10
Γεώργιος Β. Πρωτοψάλτης ή
Σκάρπανης 10. Γεωργία Γ.
Πρωτοψάλτη 8. 'Αντώνιος Φι
λίππου Πρωτοψάλτης μετά τής
συζύγου του Σταυρουλας 20.
Καί Σταματούλα Ν . Σκλάβου
απέστειλε 500 δρχ.
ΔίΙΡΕΑΙ
Μέσω τού αφιχθέντος έξ Αύ
στραλίας κ. Γεωργίου Β. Κα
σιμάτη άπέστειλαν προς τό Ιερόν προσκύνημα Μυρτιδίων, ή
κ. Χρυσούλα
Κωνσταντίνου
Παυλάκη 20 δολλάρια Αυστραλίας, καί ό κ. Δημήτριος Πέτρου Κασιμάτης η Συκοφάος
10 δολλάρια Αυστραλίας. 'Ομοίως άπέστειλε ό Δημήτριος
Π . Κασιμάτης καί 10 δολλάρια είς τον Ιερόν ναόν « Ε σταυρωμένος» τού χωρίου Πιτσινιάνικα.

ΔΡΑΣΙΣ»

ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΰΕΙΒ - ΜΑΜΜΟΥΒ
Κυδήριοι τοΰ Μπρίσμπαν και των προαστίων του πού μέ τήν καλωσύνην
τους, σκλαβώνουν: Μανώλης Καραβουσάνος, Μηνάς Βενάρδος,
Καλοκαιρινοί, Δημήτρης

'Αδελφοί

Κασιμάτης και Δημήτρης Στάδης.

ΓΡΑΦΕΙ 0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΚΥΘΗΡΑ Ϊ ΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ» κ. I. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
24ον
Συνεχίζομεν
καί
σήμερον
τάς έντυπώσεις μας άπό τούς
Κι&ηρίους πού είναι εγκατεστημένοι είς τήν άπέραντον
πόλιν Μπρίσμπαν καί είς τά
γραφικώτατα
προάστιά
της,
τών όποιων τά αισθήματα μάς
συνεκίνησαν βαθύτατα.
Είς τήν περιοχήν GRAGEV I L L E είναι άπό πενταετίας
έγκατεστημένος ό στενός μας
φίλος Μανώλης I . Καραβουσάνος, άπό τό Λειβάδι, μέ τήν
χαριτωμένην οίκογένειάν του.
Η σύζυγος του Μαρία, πού
είναι γεμάτη ευγένεια καί καλωσύνη, κατάγεται άπό τον
Δρυμώνα, έκ τής γνωστής οικογενείας Παναγιώτου καί 'Αρετής Βενέρη. Καί οί δύο σύζυγοι είναι νεομετανάσται, ή
δέ γνωριμία των χρονολογείται άπό τήν έποχήν πού ήσαν
μαθηταί τού Γυμνασίου Κυθήρων, τό όποιον έπεράτωσαν.
Ενα χαριτωμένο αγοράκι, ό
Γιάννης, συμπληρώνει τήν ευτυχία τού ζεύγους καί κρατεί
συντροφιά είς τήν μαμά του,
όταν ό Μανώλης έκδράμη στά
κυνήγια καί στά ψαρέματα, είς
τά όποια φημίζεται ότι κατέχει τήν πρώτην θέσιν μεταξύ
τών όμογενών τής πολιτείας.
Βέβαιον είναι ότι στο κυνήγι
ήταν καλός καί είς τό Τσιρίγο
καί οί τουφεκιές του πέφτανε
πάντοτε στο ψαχνό. Είς τήν
Αύστραλίαν, έξ άλλου, τον είδαμε πολλές φορές νά έχη κατάφορτο τό αύτοκίνητό του μέ
εκλεκτά ψάρια, δέν μπορούμε
όμως νά βεβαιώσουμε άν άπό
τό ψάρεμα επέστρεφε ή άπό
τήν... άγορά...

χειρίζεται άριστα τήν έλληνικήν καί είναι ύπόδειγμα οίκοκυράς καί Έλληνίδος. Τά παιδιά των άνατρέφονται μέ τάς
αρχάς καί τά έλληνοχριστιανικά ιδεώδη, προοδεύουν είς τά
σχολεία των καί είναι χαριτωμένα Ελληνόπουλα.
Ό Μηνάς έδρασε έπί πολλά
χρόνια είς επιχειρήσεις έστιατορίων - ζαχαροπλαστείων είς
τήν πόλιν Μπλακώλ τής Κεντρικής Κουηνσλάνδης, έν συνεργασία μέ τον άδελφόν του
έπίλεκτον Κυθήριον Μανώλη
Βενάρδον, πρόεδρον τής Κυθηραΐκής
Άδελφότητος.
Προ
δεκαπενταετίας μετέφεραν τήν
δράσιν των είς Ναίμπο, τραπέντες είς κινηματογραφικός
έπιχειρήσεις, καί άπό διετίας
μετεκινήθησαν είς Μπρίσμπαν,
όπου καί κατέχουν έξέχουσαν
Θέσιν μεταξύ τών όμογενών.
Παραλλήλως μέ τάς οικογενειακός καί επαγγελματικός του
φροντίδας, ό φίλτατός μας Μηνάς Βενάρδος
εργάζεται καί
διά τά κοινά. Είναι ένεργόν
μέλος τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος, έργάζεται μέ ένθουσιασμόν διά κοινωφελείς καί

πατριαπικους
σκοπούς,
και
παντοιοτρόπως συντρέχει κάθε
προοδευτικήν ή φιλανθρωπικήν
προσπάθειαν. Μέ συγκίνησιν
ενθυμούμεθα πάντοτε τήν φιλοξενίαν καί τάς περιποιήσεις
τνς οικογενείας, προς τήν οποίαν εύχόμεθα κάθε εύημερίαν.
Είς τό προάστιο ν S T O N E S
CORNER είναι άπό έτών εγκατεστημένοι είς τό μεγάλο,
πολυτελές ιδιόκτητο κατάστημά των, οί αδελφοί Γεώργιος,
Νικόλαος καί Κωνσταντίνος
'Ανδρέου Καλοκαιρινός, άπό
τό
χωρίον
'Αλεξανδράδες.
Πρόκειται περί καταστήματος
μικτών εργασιών. Τό διευθύνουν μέ έξαιρετικήν ικανότητα καί ή έπιχείρησις προοδεύει
είς μεγάλον βαθμόν. Ευγενικοί, πρόθυμοι καί έκδηλωτικοί
σκλαβώνουν μέ τάς περιποιήσεις των. Δ ι ' αύτό είναι πολύ
αγαπητοί μεταξύ όμογενών καί
εντοπίων. "Αν καί έπί αρκετά χρόνια εύρίσκονται είς τήν
Αύστραλίαν, διατηρούν όλην
τήν Άλεξανδραδιώτικη καλωσύνη τους. Καί οί τρεις έχουν
Κυθηρίας συζύγους καί ¿δημι-

ούργησαν οικογενείας, που τιμούν τήν όμογένειαν. Ή σύζυγος τού Γεωργίου Καλοκαιρινού κατάγεται άπό τον Καραβά, έκ τής γνωστής οικογενείας 'Ανδρέα καί Χρυσάνθης
Βενάρδου ή Καρύδη. Έγεννήθη είς τήν πόλιν Γώρικ τής
Αύστραλίας, άλλά όμιλεί έλληνικά καί αισθάνεται έλληνικά,
καί τιμά τήν Ελλάδα μας σάν
νά μεγάλωσε
κοντά είς τον
«"Αγιο Λέο» 'Αλεξανδράδων.
Ή σύζυγος τοΰ Νικολάου
Α . Καλοκαιρινού, Ρίτσα, κατάγεται άπό τά Φατσάδικα, έκ
τής άγαπητής μας οικογενείας
Σπύρου καί Κούλας Φατσέα
ή Κόρσολα. Καί ή σύζυγος τού
Κωνσταντίνου
Καλοκαιρινού,
Μαρία, κατάγεται ά^ό τά Πιτσινιάνικα, έκ τής άγαπητής
μας οικογενείας Δημητρίου καί
Χρυσούλας Κασιμάτη ή Συκοφάου.
Οί αδελφοί Καλοκαιρινοί,
είναι ενεργά μέλη τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος, μετέχουν
μέ προθυμίαν είς κοινωνικάς
έκδηλώσεις καί πατριωτικάς
προσπαθείας, καί
αποτελούν
έκλεκτά μέλη τής Κυθηραΐκής

ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΠΡΟΥ

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΒΗΠΩΣΙΣ
ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ
ΕΤΙΜΗΟΗ 0 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΣΥΔΝΕ-Υ-

Διά πρώτην φοράν, ή ΚυθηΕίς άπόστασιν μισής ώρας Ά γ . Θεοδώρου, έργον τών έκ
ραϊκή 'Αδελφότης Πειραιώς— άπό τό «Χωριό τής Κυράς», Μονεμβασίας φυγάδων τής οιΜονογιάννη
τού
Αθηνών διωργάνωσε μίαν κα- τον Ποταμό, καί μόλις δέκα κογενείας
θαρά πνευματικήν έκδήλωσιν πέντε λεπτά άπό τό Κεφαλο- 13ου αιώνος. Στά Κύθηρα ήλτήν Κυριακήν 13 Μαίου, στήν χώρι, Λογοθετιάνικα, σέ άνα- θεν ό Ά γ ι ο ς Θεόδωρος τήν
πευκόφυτον 17ην 'Ιουλίου τού έτους 960
πολυτελή αίθουσα «Μαρίνα Ζέ- πεπταμένον καί
ας», Πασαλιμάνι, έπ' εύκαιρία τοπίον είς τό κέντρον περίπου μ. Χ . καί έμόνασεν άκριβώς
τής έορτής τού Πολιούχου τής τής νήσου, στέκεται όλόλευκος, είς τήν τοποθεσίαν, όπου ό σηνήσου μας 'Αγίου Θεοδώρου. είς πείσμα τών αιώνων, ό αρ- μερινός ναός καί όπου πριν ύκαί
μεγαλύτερος πήρχεν ό ναός τών
'Αγίων
"Ενα πλούσιο μουσικοφιλολο- χαιότερος
μετά
κυκλικού Σεργίου καί Βάκχου. "Ενας άγικό καί χορευτικό άπογευμα- σταυροειδής
χαρουπεών γεμάτος
τινό στήν ώραιότερη αίθουσα τρούλλου Βυζαντινός Ναός τού πέραντος
Πολιούγου τής νήσου μας Ό - άγρια ζώα ήσαν τότε τά Κύτού Πειραιά.
σιου Θεοδώρου. Πέντε είναι θηρα, σέ μιά έποχή πού τό ΒυΚατά τήν έκδήλωσιν αύτήν
όλοι οί τού τύπου αύτού Βυ- ζάντιον
κυβερνούσε ό αυτοτά δύο Κυθηραΐκά Σωματεία,
ζαντινοί ναοί τής νήσου μας.
ή 'Αδελφότης καί ό Σύνδεσμος Οί τοΰ Ά γ ι ο υ Θεοδώρου, τής κράτωρ Ρωμανός ό Λεκαπηνός
καί ό στρατηγός
Νικηφόρος
'Αθηνών,
έδεξιώθησαν
τον 'Αγίας Βαρβάρας
ΠαλαιοχώΠρόεδρο τής Κυθηραΐκής 'Α- ρας, τού 'Αγίου Πέτρου Μυ- Φωκάς κατέβαλε ύπερανθρώδελφότητος Σύδνεύ Αύστραλί- λοποτάμου, τού Ά γ . Ανδρέου πους προσπαθείας νά άπελευας κ. Ίωάννην Πρινέα καί άλ- Λειβαδίου καί τού Ά γ . Δημη- θερώση τήν Κρήτην καί τάς
λους Κυθηρίους έξ Αύστραλί- τρίου Πούρκου. Μονεμβασια- έλληνικάς θαλάσσας άπό τούς
ας. Μεταξύ αύτών ήσαν ή κ. κής έπιδράσεως ό ναός τού ληστοπειρατάς. "Αγρια χόρτα
καί χαρούπια ύπήρξαν ή μονα'Αναστασία Κορωναιου, ό κ.
δική τροφή τού Α γ ί ο υ . Δέν
Πέτρος Κορωναίος μετά τής
ήδυνήθη όμως ν ' άνθέξη είς
έξαιρέτου συζύγου του ή όποία
τάς παντελείς
ελλείψεις καί
ώργάνωσε καί διοίκησε έπί έκακουχίας. Τήν 7ην Απριλίου
τη τό γυναικείον τμήμα τής
τού έτους 961
ήσθένησε καί
Άδελφότητος
Σύδνεύ, ό κ.
τήν 12ην Μαίου τού αύτού έΠαναγιώτης Σουρής, ό όποιος
τους άπέθανε. "Εκτοτε κατέέχρημάτισε πρόεδρος τής Ε λ Διά τήν βελτίωσιν καί τσι- φθανον έκ Πελοποννήσου διάληνικής Κοινότητος τού 'Αγίου
Γεωργίου Μπρίσμπαν Αύστρα- μεντόστρωσιν διαφόρων δρό- φοροι κυνηγοί καί έπισκέπται
μων έντός τού χωρίου Ά λ ο ΐ - είς τά Κύθηρα, μέ άποτέλεσμα
λίας καί άλλοι.
ζιάνικα, φιλοπρόοδοι καί φι- ν ' άρχίση παλι σιγά - σιγά νά
Τήν έορτήν έτίμησαν διά τής λοπάτριδες συμπατριώται προ- κατοικήται ή νήσος. Ά π ό τόπαρουσίας των ό Πρόεδρος τού σέφερον τάς άκολούθους δω- τε τελείται κατ' ετος μεγάλη
Κυθηραΐκού Συνδέσμου Α θ η - ρεάς:
έορτή καί πανήγυρις είς τήν
νών κ. Νικόλαος Φατσέας καί
Θεόδωρος Ά ν τ . Σάμιος προ- νήσον μας τήν 12ην Μαΐου, έΕίς τήν περιοχήν ΒΟΟΝ- μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου,
σέφερε 1.000 δρχ.
'Ιωάννης πέτειον τού θανάτου τού 'ΟDALL είναι έγκατεστημένος ό κ. Γεώργιος
Άντωνάκος,
Καλλίγερος
1.000 σίου Α γ ί ο υ
Θεοδώρου. Δ ι '
είς τό νεόκτιστον παλάτι του, γυμνασιάρχης τού Σ τ ' Γυμνα- Πολυζώη
ένας άπό τούς πλέον άξιους σίου Θηλέων Πειραιώς, ή κ. Μιχαήλ Ά ν α σ τ . Σάμιος 500. αύτό καί ήμεΐς σήμερον μαέκπροσώπους τής Καραβίτικης Εύγενία Άντωνάκου, γυμνα- Ανδρέας Π . Σάμιος 500. Κο- κράν τής νήσου εύρισκόμενοι
στήν
λεβεντιάς. Είναι ό Μηνάς Ε . σιάρχης τού Ε ' Θηλέων Πει- σμάς Π . Σάμιος 500. Δημήτρι- άς φέρομε ν εύλαβικά
μας τον "Οσιον καί
Βενάρδος, πού άν καί εύρίσκε- ραιώς, ό Κυθήριος λογοτέχνης ος Ν. Σάμιος 500. Παναγιώτα μνήμην
ται είς τήν Αύστραλίαν άπό κ. Πάνος Φύλλης, ό ιστορικός Σαμίου 500. Παναγιώτης Δ. Πολιούχον τής Νήσου μας "ΑΣάμιος 800. Γεώργιος Δ. Σά- γιον Θεόδωρον καί όλοι «έν
πολλά χρόνια, νομίζει κανείς κ. Μιχ. Πετρόχειλος κ. ά.
μιος 300. Εύκλεια Ν. Σαμίου βοή» άς άνακράξο>μεν :
όταν τον συνάντηση, ότι τώΟί πρόεδροι τών σοοματείων 400. Μηνάς Π . Σάμιος 20 δολρα δά έγύρισε άπό τό «ΜάρΧαίρε Κορώνης βλαστός ό
μαρο». ' Η σύζυγος του κατά- μας κ.κ. Τάσης Κουκούλης λάρια Αύστραλίας. Φρόσω Χά(θείος
καί
Νικόλαος
Φατσέας
καλολου
200.
Διαμάντω
Χάλου
200.
γεται άπό τήν γνωστήν οίκοΧαίρε τής Πέλοπος νήσου
'Ελλάδα
τον Μαρία I . Άραπάκη 200. Καί
γένειάν Εμμανουήλ καί Αικα- σώρισαν στήν
(ώράΐσμα
τερίνης Νοταρά, καίτοι δέ έ- πρόεδρο κ. Ίωάννην Πρινέαν Βρεττός Γ . Φριλίγκος 200.
Χαίρε ότι καθηγιάσας τήν
Οί κάτοικοι τού χωρίου Ά γεννήθη είς τήν Αύστραλίαν, καί τού ηύχήθησαν καλήν δια(Κυθήρων πάσαν γήν.
μονήν στήν ιδιαιτέρα μας πα- λοίζιάνικα, εύχαριστοϋν θερΧαίρε τών Κυθήρων οίκήτρίδα, τον παρεκάλεσαν δέ νά μώς όλους τούς άνωτέρω φι( τωρ πανόσιος
διαβιβάση τους θερμούς πα- λοπροόδους καί φιλοπάτριδας
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Χαίρε λαμπρόν Κυθήρων κατριωτικούς χαιρετισμούς τών δωρητάς.
(λώπισμα
εδώ Κυθηρίων, προς τούς όΧαίρε φαιδρύνας τήν νήσον
μογενεΐς τής
μεγάλης Κυθη(Κυθήρων
ραΐκής παροικίας τής ΑύστραΧαίρε λαμπτήρ Κυθήρων άείλίας. Ό πρόεδρος κ. Πρινέας
( φωτός!»
ηύχαρίστησε
τά
Κυθηραΐκά
σωματεία διά τήν ώραίαν παΜΟΥΣΙΚΗ - Α Π Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ
Τήν 18ην Μαίου 1973 έγέ- τριωτικήν δεξίωσίν των, καί
Κατά τον μήνα Μάΐον έπεΉ όρχήστρα τού Φυσιολανοντο είς τάς 'Αθήνας, είς τήν τούς ηύχήθη καλήν πρόοδον.
αίθουσαν τού «Παρνασσού» τά Έπηκολούθησε μικρά όμιλία έκ σκέφθη τάς 'Αθήνας καί ήσχο- τρικού Τμήματος τής ΆδελΚυθηραΐκους
εγκαίνια τής εκθέσεως έργων μέρους τού Προέδρου τής Κυ- λήθη μέ τήν μετάκλησιν 'Ελ- φότητος έπαιξε
ζωγραφικής
τού
έξαιρέτου θηραΐκής Άδελφότητος διά τό λήνων καλλιτεχνών είς Αύ- σκοπούς. Ό καθηγητής κ. Γεστραλίαν,
ό
γνωστός
συμπαώργιος Λεοντσίνης ώμίλησε μέ
συμπατριώτου
ζωγράφου
κ. ιστορικόν τής ζωής, τήν^ άφιτριώτης μας, καλλιτέχνης τού θέμα «Τό νησί τής Κυθέρειας
Χαραλάμπους Κορωναιου, έκ ξιν στά Κύθηρα καί την ένθεον
θεάτρου κ. Μηνάς Αναργύρου Αφροδίτης». Αί δίδες ΜατίΠοταμού Κυθήρων. Ό κ. Κο- άσκητικήν ζωήν, τού ΠολιούΦαρδούλης. Ό κ. Φαρδούλης
Τίνα
ρωναίος έχει συμμετάσχει μέ- χου τής νήσου μας Ά γ . Θεο- έγεννήθη είς τήν Αύστραλίαν, να Κωνσταντίνου καί
χρι τούδε είς 28 όμαδικάς εκ- δώρου. Μεταξύ άλλων, ό _ κ. οί δε γονείς του κατήγοντο ά- Κόμη άπέδωσαν με θαυμάσιες
άπαγγελίες τό «EMBAR QUEθέσεις ('Αθήνα, Θεσσαλονίκη Κουκούλης είπε καί τά έξής: πό τον Ποταμό.
ΜΕΝΤ
POUR
CYTHERE»
«'Επτά έρημώσεις^ αναφέρει
κλπ.), καί σε διεθνείς διαγωΜέ τήν εύκαιρίαν αύτήν μενισμούς ('Ισπανία 1962, 'Ιτα- ή παράδοσις διά τήν νήσον τέβη καί είς Κύθηρα καί παν- τού Γιώργου Λεοντσίνη καί τό
ALBERT SAλία 1966, 1972, Μόντε Κάρλο μας. Ά π ό αύτάς, οί τρεις ύ- τού κατέκτησε τήν άγάπην καί «Βαττώ» τού
1969, 1970). "Ετυχε τριών δι- πήρξαν όλοκληρωτικαί καί έ- τήν έκτίμησιν τών συμπατριω- MA IN σέ μετάφραση τού Μιέχομε ν διά τών μας μέ τήν εύγένειάν του, χάλη Πετροχείλου. Τέλος ό κ.
πλωμάτων τιμής καί άργυρού λάχιστα στοιχεία
βραβείου Α ' Διεθνούς Εκθέ- την περιγραφήν των, διότι ού- τήν προθυμίαν καί τήν έκδη- Παναγιώτης Βάρδας παρουσίασεως 'Ιταλίας 1972. 'Αρκετά δείς έπέζησε νά τάς ιστόρηση. λον καλωσύνην του. Εύχόμεθα σε καί σέ μιά άπίθανα καταέργα του κοσμούν τάς πινακο- Ή πρώτη ελαβε χώραν κατά κάθε έπιτυχίαν είς τάς ώραίας πληκτική άπόδοση άπήγγειλε
περίοδο ν
τού έπιδιώξεις του, πού συντελούν τό ποίημα «"Ενα ταξίδι στά
θήκας τών 'Υπουργείων Πολι- τήν χρονικήν
τισμού καί Παιδείας τής χώ- 2ου καί 3ου μ. Χριστόν αιώ- είς τήν προβολήν τού έλληνι- Κύθηρα» τού BAUDELLAIRE
ρας μας ώς καί τό Μουσεΐον νος. Τό 375 μ. Χ . κατέφυγεν κού όνόματος καί προάγουν τό σέ μετάφραση τού Κωστή Παχορός.
μοντέρνας τέχνης Βαρκελώνης. είς τήν έρημον νήσον, έκ Πε- γόητρον τής όμογενείας Αύ- λαμά. Έπηκολούθησε
Χορεύτηκαν έλληνικοί καί σύγΜεταξύ τών έκτιθεμένων έ- λοποννήσου, ή όσιομάρτυς Ά - τραλίας.
χρονοι εύρωπαϊκοί
χοροί μέ
κατόν ζωγραφικών
πινάκων για Έλέσσα. ν Αλλη περίοδος
τραγούδι τής δίδος Σάσας καί
του περιλαμβάνονται καί Κυ- πλήρους έρημώσεως τής νήσου
ΔΩΡΕΑΙ
τών κ.κ. Βρεττού
Κυπριώτη
θηραΐκά τοπία (Κάστρο Καψα- ήτο ή προηγηθείσα τής άφίξεΓιώργου
Μαυρογιώργη.
Διά τάς άνάγκας τού Γενι- καί
λίου, 'Αγία Πελαγία κ. ά . ) . ως στά Κύθηρα τού Πολιούχου
Πάντοτε λεπτός καί διακριδηλαδή ή κού Τρίφυλλε ίου Νοσοκομείου
Τήν έκθεσιν, ή όποια θά πα- 'Αγίου Θεοδώρου,
Σάμιος
ραμείνη άνοικτή μέχρι τής 10ης περίοδος τού 9ου καί τού πρώ- απεστάλησαν προσφάτως αί α- τικός ό κ. 'Ιωάννης
'Ιουνίου, κατά τήν διάρκειάν του ήμίσεος τού 10ου μ. Χ . κόλουθοι δωρεαί καί κληροδο- παρουσίασε τό πρόγραμμα. Μιά
γιορτή κ ι ' ένα πρόνραμμα μουτης έπεσκέφθησαν μέ ένδιαφέ- αιώνος. Τέλος, τρίτη μεγάλη σίαι:
Κυθηραΐκή Αδελφότης Νέ- σικοφιλολογικό, και χορευτικό
έρημώσεως
ρον αρκετοί Κυθήριοι, μεταξύ περίοδος πλήρους
τών όποιων ό ακαδημαϊκός κ. xv" νήσου είναι ή επακολου- ας 'Υόρκης, άπέστειλε 200 δολ- πού μάς προσέφεραν μέ τόση
Γρηγόριος Κασιμάτης, ό πρε- θήσασα όλοκληρωτικώς κατα- λάρια. Ανδρέας Κορωναίος έκ επιτυχία οί Κυθήριοι νέοι καί
σβευτής κ. Γεώργιος Καλού- στροφική καί έρημωτική έπι- Βαλτιμόρης Αμερικής, κατέλι- νεάνιδες τού Φυσιολατρικού
τσης, ό πρόεδρος τής Κυθη- δρομή τού μεγαλυτέρου ληστο- πε διά xvr διαθήκης του 100 Τμήματος τής Άδελφότητος.
έκδήλωσις,
ραΐκής Άδελφότητος κ. Τά- πειρατού τής θαλάσσης, άπο- δολλάρια. Καί 'Ιωάννης Χλαμ- Μία πατριωτική
χριστιανοφάγου Χαΐ- πέας, έκ Ποταμού, διά τής δια- πού πολλοί άλλοι σύλλογοι καί
σης Κουκούλης, ό πρόεδρος τού στάτου
Κυθηραΐκού Συνδέσμου 'Αθη- ρεντίν Μπαρμπαρόσα, τό ετος θήκης του, όμοίως 100 δολλά- σωματεία θά ζήλευαν.
ρια.
Τ. Κ.
νών κ . Νίκος Φατσέας κ. ά. 1537 μ. Χ .

Ό κ. Καραβουσάνος άν καί
όλίγα χρόνια
εύρίσκεται είς
τήν Αύστραλίαν, προώδευσε
σημαντικά. Τό κατάστημά του
μικτών εργασιών, είναι πλουσιώτατο καί έχει μεγάλο κύκλο εργασιών. Καί οί δύο σύζυγοι νοσταλγούν τήν πατρίδα
καί μελετούν γρήγορα έπαναπατρισμό. Ό Μανώλης, εκτός
άπό τάς πολλάς άλλας περιποιήσεις του, έθεσε μέ συγκινητικήν προθυμίαν τό αύτοκίνητόν του καί τον χρόνον του
είς τήν διάθεσιν μας, καί μάς
έβοήθησε κατά πολύ είς τήν
έκπλήρωσιν
της
αποστολής
μας. Τού έκφράζομεν καί άπό
τής στήλης αύτής, τάς πλέον
θερμάς εύχαριστίας μας. Τέλος, είναι άξιοσημείωτον, ότι
άν καί νέος μετανάστης μέ ηύξημένας άκόμη τάς επαγγελματικός καί οίκογενειακάς ύποχρεώσεις του, αναπτύσσει κοινωνικήν καί πατριωτικήν δραστηριότητα, είναι ένεργόν μέλος τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος καί παντοιοτρόπως συντρέχει κοινωφελείς σκοπούς.
Τού εύχόμεθα κάθε πρόοδον,
οίκογενειακήν
εύτυχίαν
καί
γρήγορη έπιστροφή είς τό Λειβάδι. Ό Νικολάκης τον περιμένει νά ξαναπάνε στο Ξερουλάκι νά κυνηγήσουν καπόνους.

ΠΟΛΛΟΙ ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΙ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΘΕΏΝ
ΧΑΡΑΛ. Κ0ΡΩΝΑ10Υ

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΧΡΗΜΑΤΑ
ΔΙΑ ΤΑ ΑΛΟ-Ι-ΖΙΑΝΙΚΑ

ΜΕΤΕΚΑΛΕΣΕ
ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΑΣ
ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ

παροικίας.
"Εχουν
καί
οί
τρείς έξαίρετα νεόκτιστα σπίτια μέ όλας τάς συγχρόνους άνέσεις καί όσάκις αί έργασίαι
τό
έπιτρέπουν,
προσκαλούν
τούς... σολατσαδόρους χωριανούς των Γιάννηδες (θείο καί
άνεψιό), παίζουν τήν... πατροπαράδοτη πρέφα,
θυμούνται
τήν Άλεξανδράδα καί τά Γουδιάνικα καί σχεδιάζουν όνειρα
έπαναπατρισμού. Τούς εύχαριστούμεν γιά τήν άγάπη, πού
παντοιοτρόπως μάς έξεδήλωσαν
καί τούς εύγόμεθα τά όμορφα
όνειρά των γρήγορα νά πραγματοποιηθούν.
Είς τήν περιοχήν
HOLLAND PARK είναι έγκατεστημένος μέ τήν χαριτωμένην
οίκογένειάν του, ό έκ Πιτσινιανίκων άγαπητός μας φίλος
κ. Δημήτριος Πέτρου Κασιμάτης ή Συκοφάος. Ή σύζυγος
του, Χρυσουλα, κατάγεται άπό τά Φράτσια, έκ τής γνωστής οικογενείας Παυλάκη ή
Προβίζη. Είναι καί οί δύο σύζυγοι γεμάτοι εύγένεια καί καλωσύνη καί σκλαβώνουν μέ
τάς περιποιήσεις των. "Αν καί
όλίγα χρόνια ευρίσκονται είς
τήν Αύστραλίαν, έχουν λαμπράν άποκατάστασιν, θαυμάσιο
ιδιόκτητο σπίτι μέ εύρύχωρο
καταπράσινο κήπο, πού θυμίζει τήν Λαγκάδα τού Βασίλη
τοΰ Τρόχαλου. Έκεΐ ό φίλος
Δημήτρης... γυμνάζεται είς τό
άξινάρι καί τό πότισμα, όταν
ή έργασία του τό έπιτρέπη,
γεμίζει τό σπίτι του φρέσκα
φρούτα καί λαχανικά, φιλεύει
τούς φίλους καί θυμάται τά
Πιτσινιάνικα καί τά Φράτσια
πού τόσο τά νοσταλγεί. 'Ενθυμούμεθα μέ συγκίνησιν τάς
περιποιήσεις τής οικογενείας,
είς τήν όποίαν εύχόμεθα εύημερίαν καί πρόοδον.
Είς τήν περιοχήν
HOLLAND PARK, πού μέ τάς πολλάς οικογενείας όμογενών πού
διαμένουν έκεΐ, μοιάζει σάν
έλληνική άποικία, έγκατεστάθη
προσφάτως καί άλ^ος άγνός
Κυθήριος. Είναι ό άνεκτίμητος
φίλος μας Δημήτρης Στάθης ή
Ρογέας, άπό τήν Καρβουνάδα,
μέ τήν άφοσιωμένη
Μαρίκα
του, τό γένος Παναγιώτου Κασιμάτη ή Μπελλαγένια. Καί οί
δύο τους
ένσαρκώνουν κάθε
τσιριγώτικη άρετή. 'Εκδηλωτικοί, φιλόξενοι, περιποιητικοί
καί είς τό έπακρον φιλοπάτριδες. "Εχουν άρκετά χρόνια είς
τήν Αύστραλίαν καί είναι οικονομικώς άνεξάρτητοι. Τούς
πρωτοσυναντήσαμε προ έτών
είς τήν πόλιν E S K . Καί προσφάτως είς τήν πόλιν Ρέντκληφ, καί
έν
συνεχεία είς
Μπρίσμπαν, πού έγκατεστάθησαν χάριν, κυρίως, τών παιδιών των. Είς τήν Αύστραλίαν
μετηνάστευσε ό Δημήτρης καί
μετά πάροδον έτών ήκολούθησαν ή σύζυγος μέ τά δύο κορίτσια καί τον υίόν των. Έ κράτησαν
ζηλευτήν
συνοχήν
καί συνεργασίαν καί προώδευσαν σημαντικά. Τά κορίτσια
άποκατεστάθησαν μέ έκλεκτά
'Ελληνόπουλα καί ό υιός μέ άρίστην Κυθηρίαν. "Ετσι, ό Δημήτρης καί ή Μαρίκα Στάθη
έχάρισαν είς τήν
παροικίαν
τρείς νέες εκλεκτές οικογένειες, καμάρι δικό τους καί κόσμημα τής όμογενείας. Τώρα
οί γονείς άπεσύρθησαν άπό τάς
έπιχειρήσεις, καί... λεβεντέβουν είς τό Μπρίσμπαν, νανσυρίζοντες έκ περιτροπής τά πολυάριθμα χαριτωμένα έγγονάκια των. Πιστοί είς τά πάτρια
ό Δημήτρης καί ή Μαρίκα Στάθη, είναι τακτικά μέλη τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος, συντρέχουν προθύμως κοινωφελείς
καί θεαρέστους σκοπούς, νοσταλγούν τήν πατρίδα, τούς
γονείς καί τούς συγγενείς των
καί μελετούν
ταξίδι είς τήν
'Ελλάδα εις πρώτην των εύκαιρίαν. Τούς εύχαριστούμεν
διά τήν φιλοξενίαν καί τήν άγάπην των καί εύχόμεθα ή εύκαιρία τού ταξιδιού των είς
τήν 'Ελλάδα νά μή βραδύνη
έπί πολύ.
ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΑΡΧΑΙ
ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Περί τά μέσα Μαΐου, τριμελής έπιτροπή άπό τούς προέδρους τών Κοινοτήτων Χώρας, Καρβουνάδων καί Φριλιγκιανίκων κ.κ. Γεώργιον Μεγαλοκονόμον, Βασίλειον Μαρσέλλον καί Παναγιώτην Τσιτσίλιαν άφίκετο βίς Α θ ή ν α ς , ίνα
μετά τών διοικήσεων τών Κυθηραΐκών Σωματείων Αθηνών
καί Πειραιώς, μεριμνήση διά
τήν έξεύρεσιν τού χρηματικού
ποσού, πού απαιτείται διά τήν
έξόφλησιν τού χρέους τών έργων τού
αεροδρομίου Κυθήρων.
Μέ τήν εύκαιρίαν αύτήν οί
άνωτέρω κοινοτάρχαι επεσκέφθησαν τήν
Νομαρχίαν καί
άλλας
δημοσίας
ύπηρεσίας
προς έπίλυσιν ζητημάτων τών
Κοινοτήτων των. 'Ιδιαιτέρως
ό κ. Μεγαλοκονόμος
προέβη
είς έντονα
διαβήματα
προς
τούς άρμοδίους, διά τήν άποκατάστασιν τού περιφερειακού
δρόμου της πρωτευούσης, πού
είναι ζωτικής σημασίας διά όλόκληρο τό Νησί μας.

ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΓΕΝΝΑΙΟΦΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΘΕΑΡΕΣΤΠΝ ΣΚΟΠΩΝ
Ά φ ί κ ε τ ο έξ Αμερικής ό Ι "Ελ - Τζερίτο της Καλιφορνί*
εκλεκτός συμπατριώτης μας κ. ι ας, όπου έπί πολλά χρόνια άΓεώργιος Θ. Τζάννες ή Μπα- | νέπτυξε τήν έμπορικήν καί έ·
| πιχειρηματικήν του δράσιν, με
έξαίρετον έπιτυχίαν. Τά τελευταία χρόνια πού άπεσύρθη
άπό τάς έπιχειρήσεις οίκονομΐ"
κώς ανεξάρτητος, έρχεται συ*
χνά είς τήν πατρίδα καί πάντοτε τό πέρασμά του είναι εύ·
εργετικόν διά τον τόπον. Διότι ό κ. Γεώργιος Τζάννες είναι πρόθυμος καί μεγάλος έ"
νισχυτής κοινωφελών καί θεαρέστων σκοπών, ώς τό Νοσοκομεΐον Κυθήρων, τό Γυμνάσιον, τά Σχολεία, τά ιερά καθιδρύματα καί άλλα. Κατά
| διεξαγωγήν τού μεγάλου έ
I νου διά τό Νοσοκομείον κ<#
τούς δρόμους τού Νησιού, ύπήρξε στενός συνεργάτης τού
άειμνήστου προέδρου Μιχαήλ
Σιμιτέκολου, τού όποιου ύπήδ"
! ξε καί έπιστήθιος φίλος.
Ε φ έ τ ο ς ό κ. Τζάννες ήλθε
προ μηνός είς τάς Αθήνας καί
έγκατεστάθη είς Κηφισιάν πλησίον τής οικογενείας τής προσφιλούς άνεψιάς του κ. Μαρίας
Μηνά Λεοντσίνη. Εκείθεν περιηγήθη
τήν
Πελοπόννησον,
πολλά μέρη της Στερεάς, τήν
Μύκονον καί άλλας νήσους καί
περί τά μέσα 'Ιουλίου θά μεταβή είς Κύθηρα. Είς τήν φωτογραφίαν, ό κ. Γεώργιος Θ·
λάς άπό τό χωρίον "Αγιος 'Η- Τζάννες, προς τον όποιον εύλίας. Ό κ. Τζάννες είναι με- χόμεθα ύγείαν καί εύχάριστον
γαλοκτηματίας είς τήν πόλιν τήν διαμονή ν είς τήν πατρίδα.

ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ ΓΕΠΡΓ. ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗ

Προσκύνημα στήν πατριδί
άπό εξαίρετο συμπατριώτη
"Επειτα άπό άποδημίαν πολλών έτών άφίκετο είς τήν πατρίδα ό εκλεκτός συμπατριώτης μας κ. Γεώργιος Β. Κασιμάτης, μετά τής συζύγου του
Μαρίας, έκ τού χωρίου Δρυμώνας. Ό κ. Κασιμάτης είναι
άποκατεστημένος είς τήν πόλιν
Μπρίσμπαν, όπου έσταδιοδρόμησεν ώς άριστος έπιχειρηματίας καί άνεδείχθη είς έξαίρετον παράγοντα τής όμογενείας. Ή σύζυγος του, πού
διακρίνεται διά τό ήθος καί
τά ευγενικά της
αισθήματα,
κατάγεται άπό τό χωρίον Πιτσινιάνικα, έκ τής γνωστής οικογενείας Γερασίμου Κασιμάτη. "Εχουν τρεις υιούς μέ έλληνοχριστιανικάς
άρχάς
καί
λαμπράς
επιδόσεις
είς
τά
γράμματα. 'Ονομάζονται Βασίλειος, Γεράσιμος καί Παναγιώτης. Έ ξ αύτών ό Βασίλειος
είναι πτυχιούχος καί οί δύο
άλλοι φοιτηταί τού Πανεπιστημίου τού Μπρίσμπαν.
Έ π ί πολλά χρόνια ό κ. Γεώργιος Κασιμάτης προσέφερεν
άνεκτιμήτους ύπηρεσίας είς τήν
Κυθηραΐκήν Αδελφότητα Κουηνσλάνδης, ώς σύμβουλος, ώς
πρόεδρος καί ώς άπλούν μέλος αύτής άπό τά πλέον άγνά
καί πιστά. Καί ή συμβολή του
είς κάθε κοινωφελή καί πατριωτικήν προσπάθειαν ήτο μεγάλη, διότι προήρχετο άπό τήν
άπέραντον άγάπην του προς τό
καλόν, τήν άγνήν φιλοπατρίαν,
καί τήν άδολον είλικρίνειάν
του. Είς τούς μεγάλους ερά-

νους του Νοσοκομείου Κυθήρων, είς εράνους διά τά σχολεία τής Νήσου ή τά θρησκευτικά
καθιδρύματα,
είς
προσπαθείας διά τά κοινωφελή
έργα τής Νήσου όλης ή τού
χωρίου του, Δρυμώνος, ό Γεώργιος
Κασιμάτης
έπέδειξε
προθυμίαν καί γενναιοδωρίανί
τά όποια τον καθιστούν άξιον
παγκυθηραϊκής έκτιμήσεως.
Τό έκλεκτόν ζεύγος θά παραμείνη είς τήν πατρίδα έπί
αρκετούς μήνας, θά έπισκεφθή
δέ καί πολλά μέρη τής 'Ελλάδος, χάριν άναψυχής. Ό άγα;
πητός^ Γιώργος θά άσχοληθή
καί μέ τό κυνήγι, γιατί τά δικαιώματά του στού Καλαμαύρου, Ξερουλάκι, Βάνη καί Καστρί τά διατηρεί άπαράγραπτα. Κρίμα πού δέν έφερε άπό κοντά καί τον πολυΰμνητο
σκύλο του, τον Γιακουμή, νά
τού φέρνη τά θηράματα στο
χέρι.
(Σ.Σ. Κατά τήν γνώμην μαδ
δέν θά ήταν άσχημο νά έφοδιασθή μέ μπαστούνι - τρίαινα, γιά νά καμακώνη τά θη;
ράματα χωρίς νά σκύβη καί νά
κουράζη τήν μέση τ ο υ ) .
Προς τον άγαπητόν μας φί*
λον, στενόν
συνεργάτην καί
άντιπρόσωπον τής «Κυθηραΐκής Δράσεως» είς Κουηνσλάνδην άπό τριάντα καί πλέον έτών, καθώς καί είς τήν έξαίρετον σύζυγόν του, εύχόμεθα
εύχάριστον παραμονήν καί νά
άποκομίσουν άπό τήν πατρίδα
καλάς έντυπώσεις.

Αφίξίΐς αυμπατριωτων
^ Έξηκολούθησαν
καί
κατά
τον μήνα Μάΐον αί
άφίξεις
συμπατριωτών μας, άπό τήν
Αύστραλίαν, τήν Άμερικήνκαί
την Ά φ ρ ι κ ή ν , διά νά παραθερίσουν είς τήν πατρίδα καί νά
συναντήσουν τά έδώ διαμένοντα προσφιλή των πρόσωπα.
Δημοσιεύομεν κατωτέρω τά ονόματα, όσων έπληροφορήθημεν τήν άφιξιν, εύχόμεθα δέ
είς όλους εύχάριστον τήν παραμονήν.
Α ' ΕΞ Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Σ :
Παναγιώτης Δημ. Σουρής,
έκ Καραβά, μετά τής συζύγου
του Μαρίας, τό γένος Καστρίσου. Ό κ. Σουρής είναι μεγαλοεπιχειρηματίας
κινηματογραφικών καί άλλων έπιχειρήσεων, καί διαμένει είς τό
Μπρίσμπαν. Άπεδήμησε προ
πολλών έτών καί είναι διακεκριμένος παράγων τής όμογενείας, διετέλεσε δέ έπί άρκετά έτη πρόεδρος τής Έλληνορθοδόξου Κοινότητος Κουηνσλάνδης.
— Κοσμάς Λεονταράκης, έκ
Φρατσίων, μετά τής συζύγου
του Μαρίας, τό γένος Γεωργίου Μαυρομμάτη. Ό κ. Λεονταράκης άπεδήμησε προ πολλών
έτών,
έγκατεστάθη είς
Μπάντεμπεργκ καί έξελίχθη είς
μεγαλοεπιχειρηματίαν. Έδημιούργησε ύποδειγματικήν οίκογένειάν, άπεκατέστησε τά παιδιά του καί προ όλίγων έτών
μετώκησεν είς Μπρίσμπαν, άποσυρθείς άπό τάς έπιχειρήσεις.
— Βασίλειος Μαυρομμάτης,
έκ Μυλοποτάμου. Άπεδήμησε
προ πολλών έτών καί έγκατεστάθη είς Μπρίσμπαν, όπου
καί διακρίνεται μεταξύ τών όμογενών μας. Ό κ. Μαυρομμάτης είναι αδελφός τής ώς
άνω κυρίας Μαρίας Λεονταράκη, καθώς καί τού είς Α θ ή νας
έγκριτου
συμπατριώτου
μας γεωπόνου κ. Θεοδοσίου
Μαυρομμάτη,
προέδρου
τών
γεωπονικών συλλόγων 'Ελλάδος.
— Παναγιώτης
Γεωργίου
Βλαντής ή Τριφύλλης, άπό τό
χωρίον Καλοκαιρινές. Ό
κ.
Βλαντής άπεδήμησε τό έτος
1936 καί έγκατεστάθη είς Σύδνεύ, όπου καί άνέπτυξε τήν
δράσιν του άναδειχθείς είς έπιχειρηματίαν μέ μεγάλας ικανότητας. Έδημιούργησε ζηλευτήν έλληνικήν οίκογένειάν καί
διακρίνεται μεταξύ τών όμογε-

νών μας. Καίτοι άρκετά νέος»
άπεσύρθη άπό τάς έπιχειρήσειδ
καί άσχολεΐται μέ τάς κτηματικάς καί άλλας ύποθέσεις του.
— Καλλιόπη Μέξη, τό γένος Κουκούλη, έκ τού χωριού
Λογοθετιάνικα, μετά τής θυγατρός της Ασπασίας, τών
δύο χαριτωμένων έγγονών τηδ
καί τού άδελφού της κ. Ά ν«*
στασίου Κ. Κουκούλη. Ή κυρία Μέξη είναι μεγαλοκτημΟ"
τίας είς τήν πόλιν Μέλμπουρν»
άφίκετο δέ χάριν άναψυχήδ
καί περιηγήσεως.
— Κατ ίνα Παν. Τζωρ^ί- •
πούλου, έκ Καραβά. Ή κυρί?
Τζωρτζοπούλου άφίκετο άπό
τό Σύδνεύ, όπου είναι οικογενειακώς άποκατεστημένη.
Ή
άφιχθείσα
είναι
προσφιλής
μήτηρ τού είς Σύδνεύ γνωστού
μεναλοεπιχειρηματίου κ. Λάκη
Π . Τζωρτζοπούλου.
— 'Ιωάννης Τζωρτζόπουλος.
έκ Καραβά, μετά τής συζύγο^
του 'Ελένης. Ό κ. Τζωρτζόπουλος άπεδήμησε προ 50 έτών.
έγκατεστάθη είς
Κόλμπουρν
καί έν συνεχεία είς Σύδνεύ. Ίκανώτατος έπιχειρηματίας καί άγνός είς τά πατριωτικά του αισθήματα είναι δημοφιλέστατος μεταξύ τών όμογενών μας. Ά φ ί κ ε τ ο χάριν αναψυχής καί περιηγήσεως.
— 'Ελένη Καλοκαιρινού, έΗ
Σύδνεύ. Ή κ. Καλοκαιρινού,
πού είναι γεμάτη εύγένεια καί
καλωσύνη, κατάγεται έκ Ποταμού έκ τής γνωστής οικογενείας Παναγιώτου καί ΟύΓ %
νιας Γεωργοπούλου, ό δέ ε !
ζυγός της πού είναι έπιστήθιος φίλος καί άνταποκριτήδ
μας είς Σύδνεύ κ. Άνδρέαδ
Μ. Καλοκαιρινός, κατάγεται
άπό τό χωρίον Άλεξανδράδες·
Μαζί μέ τήν κυρίαν Καλοκαιρινού ταξιδεύει καί ή σύζυγος
τού άδελφού της κ. Θεοδώρού
Π, Γεωργοπούλου. Αί δύο έκλε*
κταί κυρίαι ήλθαν διά νά συναντήσουν τούς γονείς '^ων
καί χάριν άναψυχής.
ΕΞ Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ :
'Ομοίως άφίκοντο έξ Άμ®*
ρικής, ό κ. Γεώργιος Θ. Τζάννες ή Μπαλάς, έκ Καλιφόρνια
καί ό κ. Νικόλαος Παύλου Κο'
τάκης. Ό κ. Κοτάκης είν<*1
έγγονός τού έκ Λογοθετιανι*
κων άειμνήστου σ υ μ π α τ ρ ι ώ ^
Ανδρέα Γαλακάτου, διαμέν^
δέ είς τήν πόλιν "Αγιος Λουδοβίκος.

