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ΛΑΜΠΡΟΣ 0 ΕΟΡΤΑΣΜΟ]!
ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΗΡΩΟΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ

ΧΩΡΑ, 'Ιούλιος 1973 (τού Ι βερνήτης κ. Καρτάλης, πλωανταποκριτού μας).— Ή Ε - |τάρχης, ηύχαρίστησε καταλλήθνική Κυβέρνησις κα! κατά τον λως.
έφετεινόν έορτασμόν της ΝαυΤήν έπομένην, 2αν 'Ιουλίου,
τικής Εβδομάδος
περιέλαβε τελευταίαν ήμέραν τού έορτακα! τά Κύθηρα, ώς καΙ κατά σμού, ό κυβερνήτης τού πολετά παρελθόντα έτη. Ό έορτα- μικού, συνοδευόμενος ύπό αγήσμός ήρχισε διά τοϋ κατάπλου ματος ναυτών προς άπόδοσιν
εις τον λιμένα Καψαλίου, την τών κεκανονισμένων τιμών, άπρωίαν της 30ης Ι ο υ ν ί ο υ τού νήλθεν είς Χώραν περί τήν
πολεμικού πλοίου «Χατζηκων- 9.30 πρωΐνήν κα! κατέθεσε στέσταντής». "Αμα τώ κατάπλω φανον είς τό Ήρώον τών Πετου, ό Πρόεδρος της Κοινότη- σόντων.
τος Κυθήρων μετά τού ΛιμεΤό απόγευμα τής Ιδίας ημένάρχου Καψαλίου επεσκέφθη- ρας, ό κυβερνήτης
έδεξιωθη
σαν τό πλοίον κα! ηύχήθησαν είς τό πολεμικόν τούς προέτό «καλώς ήλθατε». 'Ακολού- δρους τών
Κοινοτήτων, τάς
θως συνώδευσαν τους ανωτέ- | 'Αρχάς τής Νήσου, τούς προέρους αξιωματικούς αύτού, τους ! δρους τών οργανώσεων κα! Ιοποίους ¿ξενάγησαν άνά τά α- δρυμάτων,
τούς
διευθυντάς
ξιοθέατα τής Νήσου.
τών τραπεζικών Καταστημάτων
Την έπομένην τό απόγευμα κα! έν γένει τούς προϊσταμέεδόθη άδεια
έπισκέψεως τού νους τών ύπηρεσιών.
πλοίου ύπό τών 'Αρχών κα!
Τό πλοΐον
άνεχώρησεν έκ
τού κοινού, την έσπέραν δέ Καψαλίου τό μεσονύκτιον τής
παρετέθη δεϊπνον προς τους α- Δευτέρας.
ξιωματικούς κα! τούς ανωτέρους βαθμοφόρους τού πλοίου
ΔΙΩΡΙΣΘΗ
είς τό εν Λειβαδίω έστιατόΒΟΗΘΟΣ
ΕΔΡΑΣ
ριον τού κ. I. Λουράντου, ύΤΗΣ ΑΣΟΕΕ
πό τής Κοινότητος Κυθήρων,
τού Κυθηραϊκού
Συνδέσμου, ι Μέ άπόφασιν τών Πρυτανιτής Λιμενικής Επιτροπής Κυ- κών αρχών δημοσιευθεϊσαν είς
θήρων κα! τού Ναυτικού 'Ο- τήν Εφημερίδα Κυβερνήσεως
μίλου Κυθήρων. Είς τό δεϊπνον διωρίσθη βοηθός τής έδρας
παρεκάθησαν επίσης μέλη τών | 'Ιδιωτικής
Οικονομικής τής
Διοικ. Συμβουλίων τών ανωτέ- 'Ανωτάτης Σχολής Οικονομιρω 'Οργανώσεων κα! ό Διοικη- κών κα! Εμπορικών Έπιστητής τής Χωροφυλακής μετά τού
κ. Λιμενάρχου Καψαλίου.
Κατά την διάρκειαν τού γεύματος ώμίλησαν ό Πρόεδρος
τού Κυθηραικού Συνδέσμου κ.
Σοφ. Καλούτσης κα! ό Πρόεδρος τής Λιμενικής Επιτροπής κ. Έμμ. Δαπόντες, οί όποιοι ηύχαρίστησαν τήν Έθνικήν Κυβέρνησιν, διότι συμπεριέλαβε κα! εφέτος τά Κύθηρα είς τον έορτασμόν, κα! ηύ*"'θησαν εύημερίαν είς τον κυβερνήτην κα! τό πλήρωμα τού
πολεμικού. 'Ακολούθως, ό κυ-

ΤΗΣ ΕΥΧΟΜΕΘΑ
ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ
μών, ή συμπατριώτις Αικατερίνη Μύρωνος
Γαλανάκη, έξ
'Αντικυθήρων.
Ή δεσποινίς Γαλανάκη, πού
περικοσμεΐται κα! μέ άνώτερον
ήθος, απεφοίτησε τής ανωτέρω Σχολής προ ένός έτους μέ
έπίζηλον βαθμόν. Μέ τον διορισμόν της
εισέρχεται πλέον
είς άκαδημαϊκήν σταδιοδρομίαν, τήν οποίαν τής εύχόμεθα
λαμπράν. Δημοσιεύοντες τήν
φωτογραφίαν της, τιμής ένεκεν, τής έκφράζομεν έγκάρδια
συγχαρητήρια.

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

Ιωάννης 'Ανδρόνικος
ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕ Υ·
Ή Κυθηραϊκή παροικία τής
Αυστραλίας κα! πολυάριθμα μέλη τής ανωτέρας Αύστραλιανής κοινωνίας, συνώδευσαν μέ
ψυχικήν συντριβήν είς τήν τελευταίαν του
κατοικίαν, τον
Ίωάννην Δαμιανού Άνδρόνι*ον, που άπεβίωσεν είς Σύδν«ΰ, τήν 15ην 'Ιουλίου.
'Ο εκλιπών ύπήρξεν έξέχουσα Κυθηραϊκή
φυσιογνωμία
*α! δσοι
ηύτύχησαν νά τον
γνωρίσουν θά τον ενθυμούνται
έφ' όρου ζωής των. Έγεννήθη είς τό Μυλοπόταμο τό έτος
1895. Έμαθήτευσε είς τό Δημοτικόν σχολείο ν τού χωριού
κα! τό έτος 1906 έπήρε τον
άγνωστο δρόμο τής ξενητειάς,
διά νά έλθη είς τό Σύδνεΰ τής

ΚΥΘΗΡΑΪΚΟΥ

Ένεκρίδη πίοτωσις 2.οοο.οοο
δια την ϋδρευοιν τοϋ οικισμού
ΑΨΟΓΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΞΕΝ
Τήν 11 ην 'Ιουλίου, συνήλθε
είς Πειραιά ή ετησία τακτική
Γενική Συνέλευσις τών μελών
τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού
Κυθηρίων
«Παναγία
Μυρτιδιώτισσα» μέ τά έξης θέματα
ημερησίας διατάξεως:
1. Άνάγνωσις εκθέσεως Ε ποπτικού Συμβουλίου.
Άνάγνωσις έκθέσεως πεπραγμένων
Διοικητικού Συμβουλίου. 'Απαλλαγή Διοικητικού κα! Ε ποπτικού Συμβουλίου, άπό πάσης εύθύνης.
2. "Εγκρισις
ισολογισμού
χρήσεοίς 1972. "Εγκρισις απολογισμού άπό 1.1.1973 μέχρι
23.3.1973. "Εγκρισις προϋπολογισμού 1973.
3. Λήψις
άποφάσεως περϊ
παρατάσεως
τής
ύπογραφής
τών παραχωρητηρίων συμβολαίων μεταβιβάσεως οικοπέδων
προς δικαιούχους Συνεταίρους.
4. Λήψις άποφάσεως περ! έπιστςοφής είς
διαγραφέντας,
λόγω οφειλής των προς τον
Συνεταιρισμόν, τών καταβληθέντων παρ' αύτών χρημάτων.
5. Λήψις
άποφάσεως περ!
εγκαταστάσεως δικτύου ύδρεύσεως κα! κρουνών είς τήν περιοχή ν μας δαπάναις τού Συνεταιρισμού κα! καθορισμός άριθμού δόσεων.
6. Διάφοροι ανακοινώσεις.
'Αρχομένων τών έργασιών
| τής συνελεύσεως, ό ακούραστος κα! πάντοτε ένθουσιώδης
πρόεδρος τού Δ.Σ. κ. Εμμανουήλ Σ. Μεγαλοοικονόμος έχαιρέτησε τούς παρισταμένους
συνεταίρους κα! τον Ύπουργικόν άντιπρόσωπον παρά τώ
Συνεταιρισμώ μας κ. Άναστάσιον Σάμιον, έπεκαλέσθη τό
ένδι::φέρον όλων διά τήν όμαλήν κα! γόνιμον
διεξαγωγήν
τής συνελεύσεως κα! καταλήγων έζήτησε άπό τήν συνέλευσιν νά έκλέξη πρόεδρον αύτής
(κατά τό Καταστατικόν), πρακτικογράφους κα! μέλη Ε φ ο ρευτικής Επιτροπής, διά την
συνέχισιν τών έργασιών.
Ή γενική συνέλευσις έξέλεξε παμψηφεί πρόεδρον αύτής
τον κ. Στυλιανόν Σ. Μεγαλοοικονόμον,
πρακτικογράφσυς

ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΕΚΛΕΚΤΟΣ
ΚΥΘΗΡΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ο κ. Π. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Άνεχώρησεν
είς
Άμερικήν, συνοδευόμενος άπό τήν εύγενεστάτην
σύζυγον και τον
υίόν του, ό διακεκριμένος συμπατριώτης μας κ. Παναγιώτης
I. Κασιμάτης, έκ Καρβουνάδων. Ό κ. Κασιμάτης είναι
διαπρεπής έπιστήμων, καθηγητής τού Πανεπιστημίου «Κολούμπια» τής Νέας 'Υόρκης.
Είς τάς 'Αθήνας μετεκλήθη ό
κ. Κασιμάτης προ ένός έτους
και έδίδαξε σειράν μεταπτυχιακών μαθημάτων, είς πτυχιούχους τής 'Ανωτάτης Σχολής
Εμπορικών και Οικονομικών
Επιστημών. Τού εύχόμεθα άπό καρδίας καλό ταξίδι και
γρήγορα νά έπανέλθη διά μόνιμον διαμονήν. Ή άναγεννώμενη 'Ελλάδα έχει πολλή ν άνάγκην επιστημόνων ώς ό κ. Παναγιώτης Κασιμάτης.

ΤΟΥ ΕΥΧΟΜΕΘΑ
ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑ
Έπανήλθεν άπό τήν Ά γ γ λ ί αν, όπου άνηγορεύθη διδάκτωρ
τής Λατινικής Φιλολογίας, ό
διακεκριμένος
συμπατριώτης
μας, καθηγητής Φιλολογίας κ.
Νικόλαος Κοσμά Πετρόχειλος.
Ό κ. Πετρόχειλος μετέβη είς
Άγγλίαν
κατόπιν
τριετούς
Κρατικής ύποτροφίας.
Τού έκφράζομεν θερμότατα
συγχαρητήρια κα! τού εύχόμεθα κα! είς ανώτερα.
Τό όνομά του ύψώθη είς
έκτίμησιν όλων τών μετ'
τού συναλλασσομένων, σάν
νώνυμο μέ τήν άρετήν κα!
είλικρίνειαν.

τήν
αύσυτήν

' Η τύχη έστάθη εύμενής άπέναντί του κατά τήν κρισιμώτερη ώρα τού βίου του. Τήν
ώρα τής
έκλογής συντρόφου
τού βίου του. 'Η σύζυγος του
Κάθλην, Αύστραλίς τήν καταγωγήν, ήτο προικισμένη μέ άπειρα χαρίσματα κα! έστάθη ό
άξιος σύντροφος, συνεργάτης
κα! συμπαραστάτης του. Μοιράσθησαν τις δοκιμασίες κα! τούς
μόχθους στά
πρώτα δύσκολα
χρόνια. Μαζί έδωκαν τήν μάχην τής ζωής κα! μαζί έπεκράτησαν. Μέ αδιατάρακτη αρμονία έδρεψαν κα! τούς καρπούς τής οικογενειακής κα!
τής έπαγγελματικής εύτυχίας
των. Απέκτησαν δύο λεβέντες,
τον Κοσμά κα! τον Γεώργιο,
στους όποιους μετελαμπάδευσαν όλα τά ψυχικά των χαρίσματα.

Αυστραλίας, που ήσαν ήδη έγκατεστημένοι οί μεγαλύτεροι άδελφοί του.
'Η άγάπη του προς τήν έργασίαν, ό άδαμάντινος χαρακτήρας του, τό θάρρος κα! ή
επιμονή του, ή απέραντος καλωσύνη του, ή προθυμία κα!
τά ολίγα γράμματα πού έμαθε
στο σχολείο, ήσαν τά προσόντα πού έφερε μαζί του άπό τήν
πατρίδα. Έπεδόθη είς τό έμπόριον καφέ, τσαγιού, σοκολάτας κα! άλλων ειδών, μέ τά
όποια έφωδίαζε πολλά καταστήματα, καθ' όλην τήν Αύστραλίαν. Στήν άρχή έπέρασε
μεγάλες δυσκολίες, έκουράσθη,
Μέ τήν πάροδον τού χρόέμόχθησε είς άφάνταστον βα- νου ή έταιρία 'Ιωάννου Ά ν θμόν. Μά τελικώς έπεκράτησε. δρονίκου άπέκτησε μεγάλη φή-

τούς κ.κ. Άθανάσιον Βούκαν
και Σταύρον Κουκουράκην, και
μέλη έφορευτικής
επιτροπής
τούς κ.κ. Σπύρον Σούγιαννην,
Άθανάσιον Μπίθαν και Νικήταν Φιλοσοφώφ.
Ό πρόεδρος τής γενικής Συνελεύσεως κ. Στ. Μεγαλοοικονόμος, άναλαβών τά καθήκοντά του, ηύχαρίστησε τούς παρισταμένους διά τήν τιμητικήν
έκλογήν του, έπεκαλέσθη τήν
συνεργασία ν όλων διά τήν όμαλήν διεξαγωγήν τών έργασιών και
ακολούθως έδωκε
τον λόγον είς
τον πρόεδρον
τού Εποπτικού Συμβουλίου κ.
Δημήτριο ν Σ. Τζάννεν, διά νά
άναγνώση τήν έκθεσιν τού Ε -

ποπτικού, έχουσαν ώς έξης:
Τό Έποπτικόν
Συμβούλιον
κατά τήν παρελθούσαν διαχειριστικήν χρήσιν δεν έπώπτευσε
μόνον τών πράξεων της Διοικήσεως, άλλά συνειργάσθη μετ'
αύτής όπου τούτο ήτο άναγκαΐον. Αι
προσττάθειαι δλων
μας μετά τήν κατά 95% τακτοποίησιν τών παραχωρητηρίων συμβολαίων
έτειναν και
τείνουν είς τήν άξιοττοίησιν της
περιοχής μας. Ή προ πολλού
γενομένη έναρξις άνοικοδομήσεως τής περιοχής μας, έπηύξησε τήν δραστηριότητα μας διά
τήν δημιουργίαν τών βασικών
προϋποθέσεων ταχυτέρας άνοικοδομήσεως ταύτης, ήτοι τής

I τοποθετήσεως ηλεκτρικού και
δικτύου
υδρεύσεως. Έπι τής
προόδου τών ενεργειών τούτων,
θά σας άναπτύξη ό κ. Πρόεδρος έν λεπτομερεία.
Είς τον οίκονομικόν τομέα,
τό Έποπτικόν Συμβούλιον πληροφορεί τήν Γεν. Συνέλευσιν,
δτι πνεύμα περισυλλογής, ώς
πάντοτε, και ορθολογικός τρόπος διαχειρίσεως τών εξόδων
τού Συνεταιρισμού έντός τών
όρίων τού εγκεκριμένου προϋπολογισμού, διέκρινε τήν οίκονομικήν διαχείρισιν τού Δ. Σ.,
μέ αποτέλεσμα
νά έπιτευχθή
και κατά τήν παρελθούσαν χρησιν πλεόνασμα διαχειρίσεως έκ
δρχ. 42.205,80 άναβιβάζον ου-

Επιστρέφοντες κατενθουσιασμένοι άπό Σπάρτην, Μυστράν, Δυρόν και Μονεμβασία, οί εκδρομείς τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθηνών, έμειναν κάπου γιά φαγητό και άναψυκτικά.
Μά ώς φαίνεται άπό τήν παρέα μόλις οί πέντε είχαν κουρασθή. Άλλοιώς δεν έξηγεϊται τόση ορθοστασία, ένώ οί καρέκλες... κάθονται!

ΗΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΟΥΝ ΟΑΟΙ ΑΙΑ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΚ

ήλειιτροφωτισμός

τής

Μυρτιδιωτίσσης

ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΓΥΘΕΙΟΝ
Προς τούς άπανταχού Κυθηρίους, άγαπητούς ήμών πατριώτας.
Αγαπητοί μας,
Γνωρίζομεν τήν άγάπην σας
προς τήν Παναγίαν τήν Μυρτιδιώτισσαν.
Τίποτε
δεν σάς
συγκινεί περισσότερον άπό τό
ιερόν προσκύνημα τής Μυρτιδιωτίσσης. Τά μάτια τής ψυχής σας είναι διαρκώς έστραμμένα προς αύτό. Τά χείλη σας
πολλάκις ψελλίζουν λόγια προσευχής προς τήν θαυματουργόν
Εικόνα τής Μυρτιδιωτίσσης.
Τό σπίτι σας,
τό γραφεΐον
σας, τό αύτοκίνητόν σας, άσφαλώς φέρουν, ώς κόσμημα
και ώς φυλακτήριον τήν Εικόνα τής
Μυρτιδιωτίσσης και
προς αύτήν καθ' έκάστην στρέφετε τά μάτια σας και λόγια
προσευχής απευθύνετε, δεόμενοι τής βοηθείας αύτής.
Ή αγάπη σας αύτη προς τό
προσκύνημα τής Μυρτιδιωτίσσης και ό ψυχικός δεσμός σας
προς αύτό — δέν ύπάρχει Κυθήριος πού νά μην έχη έπισκεφθή αύτό — μάς δίδουν τό
θάρρος και μάς δημιουργούν
τήν ύποχρέωσιν νά καταστήσωμεν ύμάς κοινωνούς τών ένεργειών μας ύπέρ τού Προσκυνήματος.
Ή Επιτροπή ήχθη είς τήν
άπόφασιν άπό πολλού χρόνου
διά τήν έκτέλεσιν δύο μεγάλων έργων:
1) Τήν ήλεκτροφώτισιν τού
Προσκυνήματος διά τής παρομη στήν Αύστραλία κα! έπεβλήθη ώς έπιχείρησις εισαγωγής, έπεξεργασίας κα! έμπορίας καφέδων.
Τό κατάστημά
του, έπ! τής όδού Γεωργίου ήτο πασίγνωστο.
Εύθύς ώς
έμεγάλωσαν τά
παιδιά του, έμορφώθησαν κα!
είσήλθον είς τήν πατρικήν έπιχείρησιν ώς συνεταίροι. Κα!
προ δεκαπενταετίας περίπου άνέλαβαν κα! τήν διοίκησιν, όποτε, μέ τήν δημιουργικήν των
όρμήν, διηύρυναν τάς έργασίας, εφήρμοσαν μοντέρνας μεθόδους κα! συστήματα, έκτισαν νέον ύπερσύγχρονον έργοστάσιον έπεξεργασίας τού καφέ κα! άνήγαγον τήν έπιχείρησιν είς τήν μεγαλυτέραν τού
είδους της είς όλόκληρον τήν
Αύστραλίαν.
Έάν ώς άνθρωποι κρίνωμεν, ό Γιάννης Ανδρόνικος έφυγε εύτυχισμένος
άπό τον
πρόσκαιρον κόσμον. Διότι είδε πραγματοποιημένα όλα του
τά όνειρα. Ή σύζυγος του Κάθλην, πού δικαιολογημένα τήν
έλάτρευε, τού παρέσχε όλην
τήν άφοσίωσίν της μέχρι τής
τελευταίας του πνοής. Είδε τά
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Μέ απόλυτον ήσυχίαν και τάξιν και κατά τρόπον άψογον
διεξήχθη και εις τα Κύθηρα τό Δημοψήφισμα της 29ης 'Ιουλίου. Οί έκλογείς, έντελώς έλεΰθεροι και ανεπηρέαστοι, προσήρχοντο εις τα τμήματα δια να ασκήσουν τό έκλογικόν των
δικαίωμα. Τα αποτελέσματα ήσαν συντριπτικά υπέρ της Δημοκρατίας και του πρώτου Προέδρου της κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου. Έπι 2.956 ψηφισάντων, έλαβον, τό «ΝΑΙ» 2.723 ψήφους, τό «ΟΧΙ» 208 ψήφους και 25 ψηφοδέλτια ήσαν άκυρα.
Τα αποτελέσματα κατά έκλογικά τμήματα έχουν ώς έξης :
Χώρα. Έψήφισαν 531. Έ ξ αυτών 504 Ναι καΙ 27 Ό χ ι .
Λειβάδι. Έψήφισαν 258. Έ ξ αυτών 216 Ναι και 36 "Οχι.
Κοντολιάνικα. Έψήφισαν 138. Έ ξ αύτών 132 Να! και 6 "Όχι.
Καρβουνάδες. Έψήφισαν 268. Έ ξ αύτών 257 Να! και 11 Ό χ ι .
Μυλοπόταμο. Έψήφισαν 116. Έ ξ αύτών 109 Να! κα! 7 "Οχι.
Μυρτίδια. Έψήφισαν 117. Έ ξ αύτών 108 Να! κα! 9 "Οχι.
Φράτσια. Έψήφισαν 150. Έ ξ αύτών 125 Να! κα! 19 "Όχι.
'Αντικύθηρα. Έψήφισαν 91. Έ ξ αύτών 86 Να! κα! 5 "Οχι.
Άρωνιάδικα. Έψήφισαν 93. Έξ αύτών 88 Να! κα! 4 "Οχι.
Καραβάς. Έψήφισαν 244. Έ ξ αύτών 229 Να! κα! 13 "Οχι.
Ποταμός. Έψήφισαν 404. Έ ξ αύτών 360 Να! κα! 37 Ό χ ι .
Λογοθετιάνικα. Έψήφισαν 188. Έ ξ αύτών 163 Να! κα! 22 Ό χ ι
Φριλιγκιάνικα. Έψήφισαν 205. Έ ξ αύτών 200 Να! κα! 5 "Οχι.
Μητάτα. Έψήφισαν 153. Έξ αύτών 146 Να! κα! 7 Ό χ ι .
Είς ποσοστόν έπ! τού αριθμού ψηφισάντων, έλαβε τό «Να!»
τα 93% κα! τό «"Οχι» τα 7%.

Ή έξαίρετος δεσποινίς Λίλα Άσπιώτη, έλαβεν έπαξίως
τό πτυχίον τής Φιλοσοφικής
Σχολής (Τμήμα Αρχαιολογίας) τού 'Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ή
νεαρά έπιστήμων έλκει τήν καταγωγή ν άπό τό χωρίον Ά ρέοι Μυλοποτάμου
κα! είναι
θυγάτηρ
τού
διακεκριμένου
συμπατριώτου μας κ. Νικολάου
Άσπιώτη, καθηγητού τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Ή «Κυθηραϊκή Δράσις» τής
έκφράζει θερμά συγχαρητήρια
κα! τής εύχεται λίαν έπιτυχή
σταδιοδρομίαν.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ - ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ

ΔΡΑΙΙΣ

I

χής ρεύματος έκ τής Δ . Ε . Η .
και τής πλήρους και τελείας
ηλεκτρικής έγκαταστάσεως είς
αύτό.
Ό μέχρι τούδε παρεχόμενος
φωτισμός είναι άν δχι πρωτόγονος, τούλάχιστον άτελής,
δημιουργών κατά τούς μήνας
τού θέρους,
ότε
χρειάζεται
πλουσιώτερος και τελειότερος,
λόγω τών πολλών προσκυνητών, πολλάς δυσκολίας, καθιστών τήν τέλεσιν τών ιερών
ακολουθιών και τήν παραμονήν προσκυνητών είς τήν Μονήν δύσκολον. Έ ξ όλων αύτών
και έκ τής έπεκτάσεως τού ήλεκτρικού ρεύματος είς όλην
τήν Νήσον καθίσταται έπιβεβλημένη, όσον τό δυνατόν ταχύτερον, ή ήλεκτροφώτισις τού
Προσκυνήματος.
Ή όλη δαπάνη διά τήν παροχήν ρεύματος έκ τού χωρίου
Καλοκαιρινές
κα! ή έγκατάστασις έντός τής Μονής, κατά
τούς ύπολογισμούς τών ήλεκτρολόγων - μηχανικών, θέλει

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Κατά τό δεύτερον δεκαπενθήμερον 'Ιουνίου, ό σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Σωτήριος, έπεσκέφθη κα! περιώδευσε τά Κύθηρα, έκήρυξε τον
θεϊον λόγον
ίερουργήσας είς
διαφόρους ναούς κα! έρρύθμισε διάφορα έκκλησιαστικά θέματα.
παιδιά του καλώς άποκατεστημένα κα! συνεχίζοντα έπαξίως
τήν πατρικήν των παράδοσιν
τής έντιμου δραστηριότητος.
Γεμάτος καλωσύνη κα! εύγένεια, γεμάτος προθυμίαν κα!
άνθρωπισμόν, άγνός, έκδηλωτικός, μεγαλόκαρδος, μόνον φίλους έγνώρισεν είς τον πρόσΦίλους, πού
καιρον κόσμον.
δέν θά τον ξεχάσουν ποτέ.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος άπό τον ιερόν ναόν τής
Α γ ί α ς Τριάδος, κα! πολυάριθμοι στέφανοι κατετέθησαν έπ! τής σορού αύτού.
Προς τήν σύζυγόν του Κάθλυν Άνδρονίκου, προς τούς
υιούς του Κοσμάν κα! Γεώργιον Άνδρόνικον μετά τών οικογενειών των, προς τούς άδελφούς του Κοσμάν κα! Ε μ μανουήλ Άνδρόνικον μετά τών
οικογενειών των, προς τούς άνεψιούς του
κα! ιδιαιτέρως
τον άνεψιόν του κ. Δαμιανόν
Καρύδην πού τον άναπούσε
σάν τρίτο
παιδί του, καθώς
κα! προς τούς λοιπούς συγγενείς του έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά
τον άναπαύση.

ανέλθει είς 600.000 δρχ. Έ π '
αύτού ζητούμεν τήν συνδρομήν
κα! τον όβολόν
πάντων τών
Κυθηρίων. Είμεθα βέβαιοι ότι
πάντες, είτε έκ τού ύστερήματος, είτε έκ τού περισσΒύματος, θά μάς προσφέρητε τήν
οίκονομικήν ένίσχυσιν, δια νά
άποκτήση φώς, ή τό Πνευματικόν φώς παρέχουσα Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα. Τήν βεβαιότητα ταύτην άντλούμε-ν έκ
τής άγάπης σας προς τήν Παναγίαν.
2) Τό ιερόν προσκύνημα τής
Μυρτιδιωτίσσης
κατέχει ύπό
τήν ίδιοκτησίαν του εν ά'κίνητον είς τήν
πόλιν Γυθείου,
δωρεά τού άειμνήστου Θλιβερού. Τό οίκημα τούτο, πεπαλαιωμένον κα! έχον μεγάλην άξίαν ώς οίκόπεδον, λόγω τής
κεντρικής θέσεως είς ην ευρίσκεται,
κατεδαφίσθη κατόπιν
άποφάσεως τής Επιτροπής, μέ
τον σκοπόν νά άνεγερθή νέον
τετραώροφον κτίριον προς έκμετάλλευσιν ύπέρ τού Προσκυνήματος.
Τάς ήμέρας αύτάς εύρισκόμεθα είς
τήν έκπόνησιν τού
σχεδίου τοϋ νέου κτιρίου. Ώ ς
αντιλαμβάνεσθε, έν τοιούτον
έργον άπαιτεί μεγάλην δαπάνην, άλλά έάν περατωθή κα!
τεθή είς λειτουργίαν θά έχη νά
άποδώση έν σταθερόν κεφάλαιον είς τό Προσκύνημα.
Κα! έπ' αύτού έπικαλούμεθα
πάντων τήν ύλικήν ένίσχυσιν.
Τό οίκημα θά είναι περιουσία
τού Προσκυνήματος, ώστε μέ
τά έξ αύτού εισοδήματα νά δύναται νά έκπληροί καλύτερον
τούς ιερούς σκοπούς αύτού.
'Ημείς, ώς Επιτροπή
τού
Προσκυνήματος, έχομεν ού μόνον τήν θέλησιν κα! τήν διάθεσιν διά τήν έκτέλεσιν τών
ώς άνω έργων, άλλά κα! πάσαν ένέργειαν
καταβάλλομεν
διά τήν ύλοποίησιν αύτών.
"Εχομεν τήν πεποίθησιν ότι,
θά φέρωμεν είς πέρας τά ώς
άνω έργα μέ τήν κατανόησιν
κα! τήν ένίσχυσιν τών πανταχού άδελφών μας
Κυθηρίων
κα! τήν βοήθειαν τής Παναγίας τής Μυρτιδιωτίσσης, ή όποια εύχόμεθα νά διαφυλάττη
ύμάς έν ύγεία έπ! έτη πολλά,
εύλογή τάς εργασίας σας και
σάς χαρίζη κάθε πνευματικόν
κα! ύλικόν άγαθόν.
Ή Επιτροπή τού 'Ιερού
Προσκυνήματος
«Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα»
Ό Πρόεδρος
Ό Μητροπολίτης Γυθείου καχ.
Οιτύλου κα! τοποτηρητής Κυ>θήρων Σωτήριος
Τά Μέλη: Γεώργιος Παυλάκης,,
Παν. Βενάρδος, Εύστρ. Θεοδωρακάκης, Φραγκίσκος Λαζαρέτος.

τω τά αποθεματικά μας εις τό
σεβαστόν συνολικόν υψος τών
723.155,90 δρχ.
"Εχετε πλήρη εικόνα τής διαχειρίσεως 1972, άττό τον ίσολογισμόν και άπολογισμόν 1)1
— 2 9 ) 6 ) 7 3 άττό τά είς χείρας
σας έντυπα. Έ π ' αυτών θά άκολουθήση λεπτομερής άνάλυσις και εκθέσεις άπό τούς Ταμίαν και Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γνώσιν έπι τρεχόντων θεμάτων και λεπτομερή άνάπτυξιν
τούτων θά λάβετε παρά του
Δ.Σ. κατά τήν άνάγνωσιν τής
έκθέσεως τών πεπραγμένων αυτού.
Τελειώνων, θά ήθελα νά παρακαλέσω ύμάς, όπως φανήτε
συνεπείς είς τάς προς τον Συνεταιρισμόν οικονομικός σας ύττοχρεώσεις. Ώ ς θά σάς άναπτύξη δέ ή Διοίκησις, θά διαπιστώσητε δτι έλάχιστοι συνεταίροι τακτοποιούν τάς έκ συνδρομών υποχρεώσεις των. Κατά τήν παρελθούσαν χρησιν, έκ
συνδρομών εισπρακτέων δρχ.
200.540, είσεπράχθησαν μόνον
64.810, έκ δέ συνδρομών τρεχούσης χρήσεως είσεπράχθησαν
μόνον 1.620. Τό γεγονός τούτο, ώς άντιλαμβάνεσθε, δημιουργεί κωλύματα είς την δραστηριότητα
τής
Διοικήσεως.
Εύελπιστούμεν ότι θά τύχωμεν
τής ύμετέρας κατανοήσεως, έπι του προκειμένου, προς όφελος τού συνόλου.
Μετά ταύτα ό λόγος έδόθη
είς τον άκούραστον πρόεδρον
τού Δ. Σ. κ. Εμμανουήλ Σ.
Μεγαλοοικονόμον, διά νά άναγνώση τήν έκθ'σιν πεπραγμένων τής Διοικήσεως κατά τήν
ύπό κρίσιν χρονικήν περίοδον,
ή όποια έκθεσις έχει ώς έξής:
«Τό Διοικητικάν Συμβούλιον
τού οποίου έχω τήν τιμήν νά
προΐσταμαι, ευθύς
μετά τάς
άρχαιρεσίας τής 23ης 'Απριλίου 1972, πού τού αναθέσατε
και πάλιν τήν Διοίκησιν τοΰ
Συνεταιρισμού, έπεδόθη μέ ζήλον, εργατικότητα, προσοχήν
και μέ τήν διακρίνουσαν αύτό
συνοχήν, είς τό έργον του. Και
μέ τήν συνεργασίαν τού έτέρου οργάνου Διοικήσεως, τού
Εποπτικού Συμβουλίου, δπου
αύτη έπεβάλλετο, συνεπικουρούμενον δέ και ύπό τού άντιπρο: σώπου τής προϊσταμένης μας
'Αρχής, τού Υπουργείου Κοινωνικών Ύπηρεσιών, έπέλυσε
σοβαρώτατα θέματα.
Στόχος τών
ένεργειών τής
Διοικήσεως, μεταξύ άλλων ήσαν
και τά φλέγοντα θέματα τής
ηλεκτροδοτήσεως και ύδροδοτήσεως τής περιοχής μας. Κατόπιν επανειλημμένων όχλήσεων
έγγράφως, και προσωπικών μεταβάσεων, προς τάς άρμσδίας
(Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.)

Μερίμνη τού Δ.Σ. τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος Πειραιώς —
Αθηνών, γεωτρύπανο προβαίνει είς έδαφοληψίαν μέχρι βάθους 20 μέτρων, προκειμένου νά γίνη εδαφολογική έξέτασις,
είς τό ύπό άνοικοδόμησιν οίκόπεδον αύτής. Τό οίκόπεδον έκληροδότησ2ν, ώς γνωστόν, ό άείμνηστος Β^εττός Μανολέσος, επίκειται δέ ή άνέγερσις έπ' αύτού τού Μανωλεσείου Μεγάρου.

ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΣ

Φιλέλλην Αυστραλός
υπουργός, παραθέρισε
ίνα μήνα άς Κύθηρα
0 κ. ΠΗΤΕΡ ΝΤΕΛΑΜΟΝ ΚΑΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΟΥ
ΔΡΥΜΩΝΑΣ, Ιούλιος 1973
(τοϋ άνταποκριτοϋ μας).— Περί τά τέλη 'Ιουνίου άφίκετο
είς Κύθηρα ό διακεκριμένος
Αύστραλός φιλέλλην κ. PETER DELAMON, συνοδευόμενος άπό τήν εύγενεστάτην σύζυγόν του.
Ό κ. Ντέλαμον είναι έξέχουσα πολιτική προσωπικότης,
'Υπουργός Εμπορίου είς τήν
κυβέρνησιν τής πολιτείας και
άντιπρόσωπος
τής πολιτείας
του είς Λονδϊνον. Ούτος διετέλεσεν επί πολλά χρόνια 'Υπουργός τής Δικαιοσύνης και
άπολαμβάνει μεγάλης εκτιμήσεως μεταξύ τού πολιτικού και
νομικού κόσμου τής Κουηνσλάνδης. Έ ξ άλλου, είναι πολύ αγαπητός μεταξύ τών ομογενών μας, οί όποιοι είς τό
πρόσωπον του εύρίσκουν πρόθυμον βοηθόν και συμπαραστάτην. Είναι στενός φίλος πλείστων Κυθηρίων, μεταξύ τών
όποιων άνήκει και ό πρόεδρος
τής Άδελφότητός μας κ. Ε μ μανουήλ Βενάρδος.

καιρίαν νά τούς εκδηλώσουν
όλην τήν άγάπην των.
Μεταξύ τών ομογενών αύτών είναι ό κ. Θεόδωρος Μάρκου Πετρόχειλος, έκ Μπάντεμπεργκ, ό κ. Κοσμάς Λεονταράκης, έκ Μπρίσμπαν, ό κ. 'Ιωάννης Δ. Κομηνός έκ Μπρίσμπαν, ό κ. Παναγιώτης Δ.
Σουρής έξ "Ασπλυ, ό κ. Γεώργιος Β. Κασιμάτης έκ Μπρίσμπαν, ό κ. Εύάγγελος Δ. Κασιμάτης έκ Ρέντκληφ, ό κ. Κοσμάς Άθούσης έκ Ρέντκληφ,
και πλείστοι άλλοι, τών όποιων τά ονόματα μάς διαφεύγουν.
Ό κ. και ή κ. Ντέλαμον παρέμειναν είς τό Νησί πέραν
τού μηνός και τό περιηγήθησαν άπό Καψαλίου μέχρι Καραβά. Επίσης επεσκέφθησαν
όλα τά ιερά καθιδρύματα, μεταξύ τών όποιων και τού Ά γιου Κοσμά είς Ξερουλάκι, πού
ή έπίσκεψίς των συνέπεσε μέ
τήν πανήγυριν πού γίνεται τήν
Ιην 'Ιουλίου.

'Ήδη οί έκλεκτοί έπισκέπται
Τέλος, ό κ. Ντέλαμον προ- τής Νήσου μας, άφού μέ τήν
109η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
σέφερε κατά καιρούς μεγάλας εύγένειαν, τήν προθυμίαν, τήν
ύπηρεσίας είς τήν Κυθηραϊκήν άπλότητα και τήν έκδηλον καΑδελφότητα και είς άναγνώ- λωσύνην των κατέκτησαν τάς
ΤΕΛΕΤΗ ΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑ
ρισιν τών ύπηρεσιών αύτών, ή καρδίας όλων τών κατοίκων,
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΙΝ Κυθηραϊκή Αδελφότης δι' α- άνεχώρησαν είς Ά γ γ λ ί α ν , όποφάσεως τού Δ.Σ. και τής που ό κ. Πήτερ Ντέλαμον έκγενικής συνελεύσεως τών με- I προσωπεΐ τήν Κυβέρνησιν τής
ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΩΝ
λών της, άνεκήρυξε αύτόν έ- I Κουηνσλάνδης.
Εύχόμεθα, αί
j έντυπώσεις των άπό τήν Έ λ ΚΥΘΗΡΑ.— Έ π ι τή 109η πίτιμον ίσόβιον μέλος της.
I λάδα και άπό τά Κύθηρα νά
έπετείω τής Ενώσεως τής 'ΕΕίς Κύθηρα τό ζεύγος Ντέπτανήσου μέ τήν 'Ελλάδα, ώρ- λαμον ήλθε προς παραθερισμον είναι εύχάριστοι, ώστε νά τούς
γανώθη είς τήν έν Χώρα με- κατόπιν προσκλήσεως τού ζεύ- ξαναφέρουν κοντά μας τό γρηγαλοπρεπή αίθουσα ν τού «Κυ- γους Κοσμά και Μαρίας Λεον- γορώτερο.
Γ. Β. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
θηραϊκού Συνδέσμου», εύγενώς ταράκη, πού άφίκοντο έκ Κουπαραχωρηθεϊσαν,
έορταστική ηνσλάνδης προ τριών μηνών,
έκδήλωσις, ύπό τού διευθυντού και οί όποιοι είναι στενοί φίΕΛΑΒΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟΝ
τού
Δημοτικού
Σχολείου κ. λοι των. Ό Αύστραλός φιλέλΊ ω ά ν . Κυριακάκη, τή εύγενή λην και ή σύζυγος του διεμει- ΜΕ ΕΠΙΖΗΛΟΝ ΒΑΘΜΟ
συμπράξει τού Προέδρου τού ναν είς τό ξενοδοχεϊον Γιάννη
«Κυθηραϊκού Συνδέσμου»
κ. Πιέρου, είς Λειβάδι, και έφαίΚατόπιν έπιτυχών εξετάσεΣοφ. Καλούτση και τής φιλο- νοντο κατενθουσιασμένοι και
ων, έλαβε τό πτυχίον της μέ
λόγου καθηγητρίας τού Γυμνα- άπό τό ξενοδοχεϊον και άπό
έπίζηλον βαθμόν άπό τήν Νοσίου, δίδος 'Ελένης Στ. Χά- τον ίδιοκτήτην του.
μικήν Σχολήν τού Πανεπιστηρου.
Αληθινά είναι εύτύχημα διά μίου Σύδνεϋ, ή έπιμελεστάτη
Κατά τήν έκδήλωσιν ταύτην, τά Κύθηρα νά έχουν έναν Γιάν- συμπατριώτις Τίνα Καραβουμετ' είσήγησιν τού κ. Καλού- νη Πιέρο, και άτύχημα ότι εί- σάνου, προσφιλής θυγάτηρ τού
τση, ώμίλησεν ό κ. Κυριακά- ναι μόνον ένας.
έκ Λειβαδίου δημοφιλεστάτου
κης μέ θέμα « Ό Σολωμός και
συμπατριώτου κ. Κοσμά I. ΚαΕπίσης ήσαν ένθουσιασμένοι ραβουσάνου και τής έκλεκτής
τό έργον του», άπηγγέλθησαν
δέ ύπό μαθητριών αποσπάσμα- άπό τήν ύποδοχήν τού Κυθη- κυρίας του Ζαφειρίας.
τα ποιημάτων αύτού. Επίσης ραϊκού λαού και τήν φιλοξεΉ νέα δικηγόρος διακρίνεχορωδία
μαθητριών ύπό τήν νίαν τών έξ Αύστραλίας παρεδιεύθυνσιν τού κ. Καλούτση, πιδημούντων συμπατριωτών μας ται διά τήν εύρείαν μόρφωσιν,
έτραγούδησε μελοποιημένα ποι- πού μέ τήν παρουσίαν τού κ. τήν όξείαν σκέψιν, τήν γλωσί ήματα τού έθνικού ποιητοϋ, ό- Ντέλαμον και τής κυρίας του σομάθειαν και τον άδαμάντιπως τήν «Άνθούλα», τήν « Ά - είς τό Νησί εύρήκαν τήν εύ- νον χαρακτήρα, χαρίσματα πού
τής έξασφαλίζουν
έξέχουσαν
γνωστη», τήν «Ξανθούλα», τήν
θέσιν είς τον έπι,στημονικόν
«Φαρμακωμένη» και άλλα.
κόσμον τής Αύστραλιανής μεΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ
Ή έκδήλωσις, τήν όποίαν
παρηκολοΐίθησε πυκνόν άκροαΥΠΟΤΡΟΦΙΑΝ ΕΛΑΒΕ γαλοιντόλεως.
Τής έκφράζομεν
έγκάρδια
τήριον, έστέφθη ύπό πλήρους
Ο κ. Κ. ΤΑΜΒΑΚΗΣ
συγχαρητήρια και τής εύχόμεεπιτυχίας. Ό όμιλητής, όστις
θα λαμπράν σταδιοδρομίαν.
έχειρίσθη άριστα τό θέμα του,
Ό πτυχιούχος τής Φυσικοκαθώς και όλοι οί λαβόντες μέρος είς τήν έορτήν, άπέσπασαν μαθηματικής Σχολής τού ΠαΕΞΗΤΑΣΑΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ
τά θερμά
συγχαρητήρια τών νεπιστημίου Αθηνών κ. Κυριάκος Κοσμά Ταμβάκης, κατόπιν
παρευρεθέντων.
έπιτυχών εξετάσεων, έλαβεν
550 ΣΥΜΠΑΤΡΙΠΤΑΣ
άμερικανικήν ύποτροφίαν διά
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ μεταπτυχιακός σπουδάς τού
Κατά στοιχεία παρασχεθέντα
Η ΠΟΠΗ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ κλάδου τής θεωρητικής φυσι- ύπό τού «Τριφυλλείου Γενικού
κής, είς BROWN UNIVER- Νοσοκομείου Κυθήρων» οί ύΜετά
τετραετή
εύδόκιμον S I T Y , πλησίον τής Βοστώνης. πό τού Διοικ. Συμβουλίου τού
Ό νεαρός έπιστήμων κατά- Κληροδοτήματος Νικ. Τριφύλφοίτησιν και έπιτυχεΐς έξετάσεις, έλαβε τό πτυχίον της ά- γεται άπό τά Λογοθετιάνικα, λη μετακληθέντες είς Κύθηρα
πό τήν Άνωτάτην Σχολήν Οι- έπεράτωσε τάς σπουδάς του ιατροί προς δωρεάν έξέτασιν
κονομικών και Εμπορικών Ε - λαμβάνων άνελλιπώς τήν ύπο- πασχόντων συμπολιτών, έξήταπιστημών, ή έπιμελεστάτη συμ- τροφίαν Στάη και διακρίνεται σαν: Ό μεν ώτορινολαρυγγοπατριώτις, Πόπη Ζαχαρία Πε- διά τήν όξείαν σκέψιν, τήν έ- λόγος κ. Τηλιακός 400 ασθεπιμέλειαν και τό άριστον ήθος νείς και έχειρούργησε 16 πετοοχείλου, έκ Χώρας.
του. Τον συγχαίρομεν άπό καρ- ριπτώσεις άμυγδαλεκτσμών, ή
Τής έκφράζομεν
έγκάρδια δίας και τού εύχόμεθα κάθε πε- δέ σύζυγος του, ιατρός έπίσης,
συγχαρητήρια και τής εύχόμε- ραιτέρω κατάκτησιν είς τήν ώ- ενήργησε 550 μικροβιολογικός
θα καλήν σταδιοδρομίαν.
έξετάσεις είς 150 άτομα.
ραίαν του έπιστήμην.
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Ή κηδεία του έγένετο άπό
Δ. Ε, ΜΑΝΩΛΕΣΟΣ
τον ιερόν ναόν τής 'Αγίας Τρι"Ολως αιφνιδίως άπεβίωσεν άδος Σύδνεϋ, καί επί τής σοεις Πειραιά ό Δημήτριος Μα- ρού του κατετέθησαν πολυάρινωλέσος, ετών 56.
θμοι στέφανοι.
Ό μεταστάς κατήγετο άττό
Προς τον φίλτατόν μας άδελφόν του κ. Εμμανουήλ Μεγαλοκονόμον, προς τούς ανεψιούς καί
λοιπούς συγγενείς
του έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τον άναπαύση.

Ό παιδικός μας φίλος Αντώνης Μαργέτης, μέ τό τρόπαιο της
αλιευτικής εξόδου του.
Σα>στός Καψαλιώτης ό
^ 'Αντώνης,
ξέρει
τό |
κάθε μυστικό της τέ- |
χνης και κάνει θραϋσι στα ψάρια τοΰ Καναδά περι
τό Πόρτ
'Αλμπέρνι, πού έχει τό
Χ. Α ΜΑΛΑΝΟΣ
^ ναυαρχείο του. Εύχό^ μεθα γρήγορα νά γυΆπεβίωσεν είς Μυλοπόταμο
ρίση στο Καψάλι μα- |
ό Χαράλαμπος 'Ανδρέου Μαζΐ μέ την ανεκτίμητη
λάνος, έτών 83.
Δύο νέαι άναμνηστικαΐ σει- ] «Δρ Γεωργ.
Παπανικολάου»
Κούλα του, ώστε νά
ραι γραμματοσήμων τίθενται θά διατίθεται άντι 11 δραχμών,
Ό μεταστάς διεκρίνετο διά
Ιδούν κι' οι χωριανοί
είς κυκλοφορίαν τήν ΙΟην Αύ- έκαστος δέ φάκελλος τής σειτήν καλωσύνην του, τήν εύγέτου δύο φρέσκα ψάρια
γούστου.
, ράς «150ετηρις άπό τής άνευνειαν τής ψυχής του, τάς πολστο τσουκάλι τους...
α) Ή σειρά ύπό τον τίτλον , ρέσεως τής εικόνος τής Εύαγλάς χριστιανικάς άρετάς του.
"Ας καμαρώσουν κάτι
«Δρ Παπανικολάου» άποτελου- | γελιστρίας έν Τήνω» άντι δρχ.
Κοπά τ^ν παιδίικήν ήλικίαν του
δικοί μας, τον 'Αντώμένη έκ δύο (2) κλάσεων, δρα- 4,50, ήτοι δύο (2) δρχ. έπι
άπεδήμηαε είς Άμερικήν, δπου
νη μέ τον ψάρακλο \
χμών 2,50 και 6,50 συνολικής | πλέον τής άξιας τών έπι έκάκαί έσταδιοδρόμησε, χωρίς ποπού ψάρεψε,
όνομαστικής άξίας δρχ. 9.
; στου φακέλλου έπικολλημένων [
τέ νά λησμονήση καί τήν γε• - χ · , κι' άς*
Μετα την
«συνταξιοδοτησ
1
1
παυσουν να νλαοοκοαυ.*
,
'
, ,
Γ
ΰ
β) Ή σειρά ύπό τον τίτλον νοαμματοσήμων.
νέτειραν. Τό έτος 1965 διέκοj«.
του «Μυρτιοιωτισσα», που τογαζουν μόλις πιάσουν
«150ετηρις άπό τής άνευρέσεΤό έν 'Αθήναις (όδός Αίό- \
ψε τήν άποδημίαν, έγκατεστάλίγα περκόχανα. "Ετσι θά γλυτώσουν και τά κατεψυγμένα άπο σο εξυπηρέτησε τό νησί μας
ως τής Εικόνος τής Εΰαγγε- | λου 100) Κεντρικόν Φιλοτελιθη είς Μυλοπόταμο καί μετά
και τήν άγονη γραμμή, προστό δίχτυ τού Νιόνιου και από τό δόντι του.
λιστρίας έν Τήνω» άποτελουμέ- ; κόν Γραφεΐον θά διαθέτη φα- τό χωρίον Αογοθετιάνικα. Κα- ί προθυμίας
συνέβαλεν είς άνφάτως δρομολογήθηκε τό πλοίο
νη έκ μιας κλάσεως δρχ. 2,50. ; κέλλους επί εν δεκαπενθήμε- τά τήν νεανικήν ήλικίαν του με- Ι θρωπιστικούς καί Θεαρέστους
«ΚΑΝΑΡΗΣ».
Τό επιβατικό
Τήν αύτήν ήμερομηνίαν, έξ | ρον άπό τής κυκλοφορίας των, τηνάστευσε είς Αυστραλίαν καί | σκοπούς. Διά τάς άρετάς καί
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
25 ΧΡΟΝΙΑ
αυτό είναι ένα άπό τά εξ πού
άλλου, θά κυκλοφορήσουν εί- ' έκτος άν ούτοι έξαντληθούν έ Ι άνέπτυξε τήν δραστηριότητά
Έν μέσω στενού σίκογενεια-; ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΥ ΒΙΟΥ μάς έδωσε ή 'Ιταλία γιά ποκονογραφημένοι φάκελλοι Α' νωρίτερον.
; του είς τήν πόλιν "Ορεντς, δ- !
λεμικές επανορθώσεις 5ιά τον
κού κύκλου έγένοντο εις Πειήμέρας κυκλοφορίας, έκάστης
Τά γραμματόσημα τών έν ί που ήτο πασίγνωστος και ποΤην 23ην 'Ιουνίου, τό έκλε- χαμένον έξ αιτίας τού δευτέραιά την 25ην Ιουλίου οι αρτών έν λόγω δύο εκδόσεων, λόγω δύο έκδόσεων, Θά πω- λύ άγαπητός μεταξύ όμογενών
κτόν ζεύγος Ιωάννου και Α ν ρου παγκοσμίου πολέμου έμποραβώνες τού κ. Παναγιώτου
¿σφραγισμένοι δι' ειδικής ά- λούνται ύπό τών Ταχυδρομι- | καί εντοπίων. Προ έπταετίας,
ΤΑΧΥ,
«ΝΕΤΟ,
ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ
Άντ, Βλαυτή, χημικού μηχανι- τωνίας ΙΙαπαδάκη συνεπλήρω- ; ρικόν μας στόλον.
ναμνηστικής σφραγίδος.
κών Γραφείων μέχρι καί τής περίπου, διέκοψε τήν άποδημίκού, μετά της χαριτωμένης δε- σε τά 25 χρόνια εύτυχισμενου | Τό «ΚΑΝΑΡΗΣ» κατασκευά"Εκαστος φάκελλος έπι τού 10ης Αύγουστου 1974, έφ' δ- αν του, έγκατεστάθη είς Πειέγγάμου βίου του. Μέ τήν ευ-- |ι στηκε τό
το έτος
ετος 1952—53 είς πίσης άριστερά ή κουζίνα, ή | τού μεσαίου καταστρώματος,
σποινίδος Πόπης Ζαχαρία Πεπαιριαν αυτήν έδωκε είς τό ίταλικά ναυπηγεία. Τό πλοίο ρεσεψιόν και τό κυλικειον και έκε? πού τελειώνουν οί καμπ' οποίου θά είναι έπικολλημένα σον δέν έξαντληθούν ένωρίτε- ραιά και απέβη πολύτιμον μέτροχείλου, πτυχιούχου της 'Αν
1
τά γραμματόσημα τής σειράς ρον.
λος τής Κυθηραϊκής παροικίας
νωτάτης Σχολής Οικονομικών άο οντικό του σπίτι, είς Νέαν αυτό τό είχε έπι 20ετίαν ό Νο όεξιά οί καμπίνες τής Α' θέ- νες τής Α' θέσεως, σπάρχει
Πειραιώς.
Ύόρκην,
πλουσιωτάτην
δεξίωσεως
καί
συνέχεια
ή
τραπεζασκάλα
προς
τό
Β'
κάτω
καμικός,
μέ
πλόες
εξωτερικού,
/
'Εμπορικών Επιστημών.
— Βασίλειος I. Χαρατζάς, σιν, είς τήν οποίαν προσήλ- Κέρκυρα — Μπρίντεζι στήν άρ~ ρία τής Β' θέσεως. Δεξιά καί τάστρωμα, δττου οί καμπίνες
Διεκρίνετο, ό αλησμόνητος
0
ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ
ΣΑΡΛΩ
ΣΤΗΝ
TI
BI
έκ ΚεραμουτοΟ, Ζαχαρούλα Ι - βον πολλοί συγγενείς και φί- χή και άργότερα δρομολογήθη- άριστερά του κλιμακοστασίου τής τουριστικής θέσεως, 4 τεΔημήτριος Μανωλέσος, διά τήν
λοι,
διά
νά
τοΰ
εκφράσουν
τά
πόρτες
προς
τό
χώλ
καί
τό
κυτράκλινες
και
4
έξάκλινες.
Ή
κε
και
ταξίδευε
στά
μεγάλα
νηωάννου Γεράκι τη, ήρραβωνίσθηκαλωσύνην του, τήν εύγένειαν
- m
συγχαρητήρια των και νά τοΰ σιά Χίο, Μυτιλήνη, Ρόδο, Κρή- ριον κατάστρωμα τού πλοίου. τουριστική θέσις διαθέτει τρασαν εις Ποταμόν.
τής ψυχής του, τήν προθυμίαν
ευχηθούν νά τά έκατοστήση μέ τη. Κατά ενδιάμεσα διαστήμα- 'Αποχωρητήρια άνετα καί κα- πεζαρίαν και μττοι/φέ τύπου κατου, τον άγνόν ποττριωτισμόν
υγεία ν και χαράν.
Έκ των τα έχρησιμοποιήθη σάν κρουα- θαρά. Η Α θέσις διάθετε ι μιά φενείου διά 26 άτομα, όπου εΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
του καί διά τά φιλόθρησκα και
προσελθόντων είς τήν δεξίωφιλάνθρωπα αίσθήμοττά του. Δι' τά φιλάνθρωπα αίσθήματά του
Ή κ. Μαρία Χαραλάμπους σιν, πλείστοι ήσαν Κυθήριοι, ζερόπλοιο στήν Μεσόγειο. Τον μονοκλινή, 8 τετράκλινες καί 24 ξυπηρετούνται οί έπι βάτα ι τής
Γ' θέσεως καί τής τουριστιάπό δίκλινες καμπίνες.
αυτό καί έξετιμάτο άπό δλους ήγαπάτο άπό δλους καί ό αιΤαμβάκη έτεκεν
είς 'Αθήνας καθ' οσον ή κ. Παπαδάκη εί- ' I ανουάριο άγοράστηκε
κής.
Ά
π
ό
τό
μεσαΐον
(κύριον)
τήν
Άνώνυμον
Ναυτιλιακήν
ΈΉ
Β'
θεσις
διαθέτει
μία
έτούς γνωρίμους του, ό δέ πρό- φνίδιος θάνατος του συνεκίνησε
θήλυ.
ναι αγαπημένη μοναχοκόρη τών ταιρίαν «ΛΛΑΑΕΑΣ» μέ κυρίους ξάκλινη καμπίνα, 9 δίκλινες καί κατάστρωμα,
μετά
άπό
τήν
ωρος θάνατος του συνεκλόνισε τήν κοινωνίαν μας.
— Ή κ. Τζούλια Δημητρίου εκλεκτών συμπατριωτών μας
τραπεζαρία
τής
Α'
θέσεως,
μία
μετόχους
τους
Μηνάν
Σταθά19 τετράκλινες. Μία σκάλα άτήν Κυθηραϊκήν κοινωνίαν. Ή
Ή κηδεία του έγένετο πάνΚασιμάτη, ετεκεν εις Αθήνας 'Ιωάννου και 'Αγγελικής Κακη και Βασ. Μανούσον, άπό τήν πό τήν τραπεζαρία τής Β' θέ- σκάλα όδηγεΐ είς τό πρώτο άάπαρηγόρητος σύζυγος καί οι δημος άπό τον ιερόν ναόν του
θήλυ.
σιμάτη ή Πορταλαμίου, που εί- Νεάπολιν Βοιών. Και μετά ά- σεως οδηγεί είς τό Α' κάτω νω κατάστρωμα, όπου ό χώσυγγενεΤς του, διεκόμισαν τον 'Αγίου Χαραλάμπους. Προς τάς
— - Ή κ. Μαρία
Ιωάννου ναι γνωστά και επίλεκτα μέλη
πό ένα γενικό άνανεωτικό φρε- κατάστρωμα, είς τον χώρον ό- ρος τής Γ' θέσεως μέ 108 κανεκρόν είς Κύθηρα καί έκηδεύ- άδελφάς του Εύγενίαν 'Ανδρέου
Μεγαλοκονόμου, τό γένος Έμτής Κυθηραϊκής παροικίας.
| οκάρισμα δρομολογήθηκε κα" που οι καμπίνες τής Β' θέσε- θ ίσματα τύπου πούλμαν. Επίθη είς Αογοθετιάνικα, μέ πάν- Μαλάνου καί Κυράνην Θεοδώμονου^ Βέζου, έτεκεν ε|ς ΠαΠρος τους έορτάσαντας Γιάν- | έκτελεΐ' πολλές γραμμές, μετα ως. 'Απ' εδώ διάδρομος καί σης καθίσματα μέ καναπέδες
δημον συμμετοχήν τών κατοί- ρου Κοντολέοντος, προς τούς
λαιόν Φάληρον, θήλυ.
νην και Άντωνίαν εύχόμεθα | ξύ Τ£>ν όποιων και τήν άγονον σκάλα προς τήν πρύμη, όπου διά τους έπιβάτας τής Γ' θέκων τής περιφερείας είς τήν έκ- άνεψιούς καί λοιπούς συγγενείς
και άπό τής στήλης αυτής ά- | Πελοποννήσου Κυθήρων.
τό καφέ μπάρ τής Β' καί Γ' σεως υπάρχουν είς τήν πρύμην
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ψοράν του, καί μέ σπαρακτι- του έκφράζομεν θερμότατα συλδιατάρακτον
ευτυχιαν
μέχρι
καί
τήν
πλώρην,
άνωθεν
τοΰ
μεΚάθε Σάββατον
και ώραν θέσεως. Είς τήν άριστερή πλευκός εκδηλώσεις θλίψεως.
λυπητήρια. 'Ο Θεός νά τον άΉ
δεσποινίς
Αικατερίνη και τής έκατονταετηρίδος. Και
άναχωρεΐ άπό ρά τού Α' κάτω καταστρώμα- σαίου στά Α' και Β' καταναπαύση.
Α. ΣΤ. ΠΟΤΗΡΗΣ
Πέντε, ¿βάπτισε ν είς Μπρίσ- είς τους αγαπητούς μας γο- 1 1 ην πρωϊνήν
Προς
τήν
σύζυγόν
του
Γεωρτήν άγονον τος είναι οί καμπίνες τών ά- στρώμοττα περίπου.
Στό τηλεοπτικό πρόγραμμα «Κέφι καί τραγούδι» τής 1ης 'Ιου- γίαν, τήν μητέρα του Μαρίαν,
μπαν Αυστραλίας, το άγοράκι νείς των, νά τους χαίρονται. τον Πειραιά διά
Π. Ν. ΚΑΡΥΔΗΣ
μηχανής καί
γραμμήν Πελοποννήσου. Στις 4 ξιωμοΓτικών τής
Τό σαλόνι — καφέ μπάρ νίου καί ώραν 8.30 μ.μ. ένεφανίσθη σέ σπαρταριστή άπομίμησι τον άδελφόν του Νικόλαον, πού
του κ. Σώζοντος Κυπρίου και
τό άπόγευμα πιάνει στο κατα- κάτωθεν τό μηχανοστάσιον τού τής Α' θέσεως διαθέτει τζα- Σαρλώ, ό γνωστός έρασιτέχνης Μάκης Παύλου Καραβουσάνος, διαμένει είς Αύστραλίαν, τάς
Άπεβίωσεν είς Μπρίσμπαν
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
της συζύγου του Χριστίνας, όπράσινο
Κυπαρίσσι και στις πλοίου.
μαρίες μέ θέαν προς τήν πλώ- άπό τό χωρίον Λειβάδι. Εύθυτενής, γεμάτος ζωή καί κέφι έ- άδελφάς του Κούλαν Ιωάννου Αυστραλίας, ό Παναγιώτης Νινο μάσασα αυτό Γεώργιον. ΜεΚον Ίωάννην Φατσέαν, είς
Πυροσβεστήρες, κώδωνες συ- ρην, καί προς τους δεξιά καί παιξε τον ρόλο του μέ καταπληκτική άπόδοσι καί σκόρπισε α- Μουλου, πού διαμένει είς Πει- κολάου Καρύδης, έτών 96.
τά την βάπτισιν εδόθη πλουσι- Καμπέρρα Αυστραλίας: Φιλική 4.45' στον ειδυλλιακό Γέρακα.
Ό εκλιπών κατήγετο άπό τό
ώταττο πάρτυ. Επίσης κατά την επιστολή καί συνδρομαι σας έ- Στις 6 φθάνει στήν ξακουσμέ- ναγερμού, σωλήνες καί σημεία άριστερά διαδρόμους, μέ ανε- κράτητο τό γέλιο σ' όλους τούς θεατάς. Ό Μάκης, κατέχει, ως ραιά, και Σταματούλα 'Αντωήμέραν της βαπτίσεως, ή για- λή<{>θησαν. Ευχαριστούμεν θερ- νη Βενετία τής 'Ανατολής, τήν ειδοποιήσεως διά πυρκαϊάν ά- τον φωτισμον καί αίρκοντίσιον φαίνεται, τό μυστικό νά παρατείνη τήν νεότητά του πέραν τού νίου Κασιμάτη, πού
διαμένε χωρίον Μυλοπόταμο. ΔιεκρίνεΜονεμβάσια. Στις 7 καβαντζά- ποτελούν τον έξοπλισμόν τού μέ πλουσίαν
έπίπλωσιν, μέ όγδοηκοστού έτους καί μέ τήν άνοικτή καρδιά του νά έκμηδε- είς Αύστραλίαν, προς τόνΓ γ υ - ι τ ο δ ι ά τΠν καλωσύνην του, τήν
γιά του νεοφώτιστου εκλεκτή μώς.
ρει τον Καβομαλιά και στίς πλοίου, γιά ώρα κινδύνου. Υ - πλαστικά δάπεδα, μέ καναπέ- νίζη τάς συνεπείας τού χρόνου. Εύγε τουί Μέ τήν έμφάνισίν ναικάδελφόν του Ίωάννην Μου- ;
κυρία Κατίνα Γ. Κυπρίου, που
Κον Θεόδωρον Πασχάλην, είς
πλήρες αίρκοντίσιον, δες καί μέ κυλικειον μέ ψηλά του καί είς τήν Τηλεόρασιν έτίμησε διά μίαν άκόμη φοράν τό λόν, τούς άνεψιούς καί λοιπούς !
διαμένει είς Πετρούπολιν 'Αθη- Σύδνεϋ Αυστραλίας. Συνδρομαι 8.15' πιάνει στή νύμφη τού πάρχει
νών, έδωκε είς τό άρχοντικό της σας έλήφθησαν μέσω τοΰ άντι- Αακωνικού, τήν Νεάπολη. Στις ώστε παντού, σέ όλους τους σκαμνάκια καί μέ ήλεκτροφω- όνομα τού Νησιού μας. 'Ανωτέρω ένα χαρακτηριστικό στιγμιό- συγγενείς του έκφράζομεν θερ- ,
μεγάλη δεξίωσι δια νά πανη- προσώπου καί φίλου μας κ. 9 τό βράδυ πιάνει στήν Έλα- χώρους καί στά κάτω κατα- τισμόν, πού είναι παραπλήσιος τυπο άπό τήν έπιτυχημένη έμφάνισι τού Μάκη — Σαρλώ. μότατα συλλυπητήρια. Ό Θεφόνησο, στις 10.30' πλευρίζει στρώμοττα καί στίς καμπίνες προς τό ήλιακόν φώς. Τηλεόραγυρίση τό γεγονός και νά έκός νά τον άναπαύση.
Ν. Γ. Κασιμάτη. Ευχάριστου- στον μώλο τής 'Αγίας Πελα- καί στά άποχωρητήρια, νά δη- σις, ραδιόψωνον, ραδιοπικάπ
δηλώση δλην την χαράν της
! γίας και τά μεσάνυχτα βρίσκε- μιουργή διαρκώς φυσικήν άτμό- καί αίρκοντίσιον συμπληρώνουν
θ. Μ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
Εις τους ευτυχείς γονείς, την μεν θερμώς.
Κον Σπυρον Ψάλτην, είς Γώ-|ται στο Καψάλι. Στις 2 μετά σφαιραν, καθαρόν καί δροσερόν τήν δλην έπίπλωσιν του σαλοάνάδοχον και τήν γιαγιά του
Άπεβίωσεν είς Σύδνεϋ Αύμεσάνυχτα
πιάνει Πορτο άέρα. Ά π ό τό κεντρικόν κλι- νιού.
νεοφώτιστου, πού εΐναι γεμάτη γκα-Γώγκα Αυστραλίας: Έ-1
στραλίας ό Θεόδωρος Μηνά Κοπίσω προς
Τό κάθε τι καλόγουστα φτιαχαρά και υπερηφάνεια γιά τό πιστολή και συνδρομαι σας έ- καιο και στις 4 στο Γύθειο. μακοστάσιον καί
ρωναΤος, έτών 64.
καινούργιο εγγονάκι της, εύχό- λήψθησαν. Ευχαριστούμεν θερ- Στις 8.30' τό πρωΐ τής Κυ- τήν πρύμη, στό μεσαΐον κατά- γμένο και καλοβαλμένο στή θέΚαί κατά τον μήνα Ίούλιον έκ Ποταμού, μετά τής χαριτωστό Καψάλι, στρωμα εΐναι οί καμπίνες τής σι του. Καθαριότητα άπόλυτη,
Ό εκλιπών κατήγετο έκ Πομώς. Τά καλά σας λόγια μάς ριακής έρχεται
μεθα νά τους ζήση.
μένης θυγατρός του Ελένης.
συγκινούν. Σάς εύχόμεθα υγεί- γιά νά φθάση στά 'Αντικύθηρα Β' θέσεως. Προς τήν πλώρη καλαισθησία και άρίστη άρχι- έξηκολούθησαν νά καταφθάνουν Ό κ. Κορωναίος είναι γνω- ταμού. Είς Αύστραλίαν άπεδήστίς 10.30'. Στις 12.30 ξαΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
αν και εύτυχίαν.
τεκτονική διαρρύθμισις τών δια- συμπατριώται μας έκ τού εξω- στός κτηματίας είς Σύδνεϋ, δ- μησε κοττά τήν παιδικήν ήλινάρχεται
οπό
Καψάλι
και
στις
έσταδιοδρόμησε
φόρων χώρων. Κλιμακοστάσια, τερικού, διά νά παραθερίσουν που καί είναι εγκατεστημένος. κίαν του καί
ι
Κον Άθανάσιον Κρίθαρην,
ΔΩΡΕΑΙ
Ο κ. Γεώργιος Σταύρου
|
2
τό
άπόγευμα
παίρνει
τον
είς έμπορικάς καί κινηματογραπλατύσκαλα, χώλ καί διάδρο- είς τήν πατρίδα. Δημοσιεύοείς
Βανκούβερ
Καναδά:
Επι—
Νικόλαος
Εύαγγέλου
μεν
κατωτέρω
τά
ονόματα,
όΚαλλίγερος, άπό τό χωρίον Πιδρόμο τής επιστροφής άπό τις
φικάς επιχειρήσεις. 'Επί πολΉ κ. 'Αλεξάνδρα Β. Κομη- μοι εΐναι μπόλικοι, ώστε νά έ- σων έπληροφορήθημεν τήν ά- Σκλάβος, άπό τό χωρίον Μη- λά χρόνια διέμενεν είς τήν πότσινιάνικα, είς μνήμην του γαμ στολή και συνδρομή σας έλή- ίδιες σκάλες, γιά τον Πειραιά.
πιτρέπουν τήν διαρκή άνανέωσι
φθησαν.
Ευχαριστούμεν
θερμώς.
νοΰ
απέστειλε
20
δολλάρια
Αυτάτα. Ό κ. Σκλάβος είναι γνω- λιν Σ κόν, δπου ήτο ιδιοκτήτης
βροΟ του Δημητρίου Α. ΚαλοΜά, άς ρίξωμε μια ματιά
του άέρα καί τήν άνετη κυκλο- φιξιν, εύχόμεθα δέ είς δλους
στός έπιχειρηματίας είς Σύδ- άνθηρών επιχειρήσεων καί μεκαιρινού, κατέβαλε δλην τήν
Κον Θεόδωρον Χλέντζον, εις στο έσωτερικό τού καραβιού. στραλίας εις τον Ιερόν ναόν φορία τών επιβατών. Σέ δποιο- εύχάριστον διαμονήν.
τοΰ 'Αγίου 'Ιωάννου, τοΰ χωνεϋ, δπου μετά τού πατρός του γάλης
δαπάνην, διά τήν έπαργύρωσιν Μάουντ - Βέρνον Ν. Υ. Αμερι- "Εχει
άκινήτου
περιουσίας.
χωρητικότητα
2.000
δήποητε
σημείο
του
καραβιού
Α'
ΕΞ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ:
διατηρεί άνθηράς έπιχειρήσεις. Προσφάτως μετώκησεν είς Σύδτης Ιεράς εικόνος τής 'Αγίας κής: Επιστολή καί συνδρομαι γκρός, βύθισμα 15 πόδια στήν ρίου Ντουριάνικα.
κι' άν βρεθήτε, είτε σέ καμπίΝικόλαος
Α. Άρώνης, έξ Μήτηρ τού κ. Σκλάβου είναι ή νεϋ οικονομικώς άνεξάρτητος.
— Ό κ. Ιωάννης Σΐμος έ- νες, είτε σέ διαδρόμους καί
Τριάδος, τού ναού τού χωρίου σας έλήφθησαν μέσω τού κα- πλώρη καί 1 7 πόδια στήν πρύμας. 'Ομοίως, ή θυγάτηρ του λού μας φίλου κ. Χαραλάμπους μη. Μπορεί άνετα νά μεταφέ- δώρισεν είς τον Ιερόν ναόν τραπεζαρίες, είτε στά άποχω- Άρωνιαδίκων. Ό κ. Άρώνης έκλεκτή κυρία Άννίτσα Σκλάευγενειαν της ψυχής του, τάς
Διεκρίνετο ό άείμνηστος Θε- πολλάς
παράγων τής βου, τό γένος Γεωργίου ΦριΕιρήνη Δημητρίου Καλοκαιρι- Π. Σουρή. Ευχαριστούμεν θερ- ρη 700 έπιβάτας καί πλέει μέ 'Αγίου 'Ιωάννου, τοΰ χωρίου ρητήρια και στό Β' κάτω κα- είναι γνωστός
χριστιανικάς
άρετάς
όδωρος
ΚορωναΤος
διά
τήν
άλίγκου,
έκ
Φριλιγκιανίκων.
νού, είς μνήμην τού συζύγου μώς. Και διά τό βαρύτατον ταχύτητα 15 μιλλίων. Πλοίαρ- Ντουριάνικα, ποσότητα ύλικοΰ, τάστρωμα
του. Υπήρξε στοργικός οικογεάκόμη, αϊσθάνεσθε παροικίας Σύδνεϋ καί έκ τών
πέραντον
κοίλωσύνην
του,
τήν
— Τέλος, άφίκετο έξ Αύδημοφιλών
όμογενών
της, άφιέρωσεν είς τον Τδιον πένθος σας εύχόμεθα τήν έξ ύ- χος εΐναι ό Σαράντος Γαϊτά- διά τό λουστράρισμα τών στα- παρόμοια σάν νά βρίσκεσθε στό πλέον
νειάρχης, φίλεργος, φιλόπατρις
εύγένειαν τής ψυχής του, τάς
Ιερόν ναόν της ! Αγίας Τριάδος ψους παρηγορίοτν.
νος,
υποπλοίαρχος ό Φώτιος σιδιών.
επάνω - επάνω κατάστρωμα πε- μας. 'Απεδήμησε προ πολλών στραλίας ή έκλεκτή κυρία Ει- μεγάλας χριστιανικός άρετάς καί άνέδειξε τέκνα, πού διακρίΚαλλιγέρου,
'Αλεξατνδράδων, ένα δίσκον, μίνονται είς τήν κοινωνίαν μας.
— Καν Άργυρώ Μιχ. Κο- Κοελαθάς. Πρώτος μηχανικός ό
— Ό κ. Θεόδωρος Μανω- ριπάτου,
δπου καί ή γέφυρα έτών, έσταδιοδρόμησε είς τό ρήνη Γεωργίου
αν κουβέρτα, ενα άνθοδοχεΐον μηνού, είς Σαλίνας, Καλιφόρ- Μάνθος 'Αρβανίτης, πρώτος ά- λαράς, άντι μνημοσΰνου τών τοΰ πλοιάρχου. "Ολες οί καμ- έμπόριον καί παραλλήλως άνέ- προερχομένη άπό τό Σύδνεϋ. του. "Ετρεφε θερμήν άγάπην Τά τελευταία χρόνια μετηνάκαι μία ξεσκονίστρα.
νιας 'Αμερικής: Εύχαριστούμεν συρματιστής ό Παναγ. Κορω- γονέων του Παναγιώτου και πίνες, και οι του Β' κάτω κα- πτυξε κοινώνικήν καί πατριω- 'Η κ. Καλλιγέρου κατάγεται προς τήν γενέτειρα καί παντοιο- στευσε είς τήν Αύστραλίαν, δέκ Καρβουνάδων, έκ τής γνω- τρόπως συνέτρεχε κοινωφελείς που εύδοκιμούν/ τά παιδιά του
Τους εύχαριστούμεν θερμώς θερμώς διά τήν συνδρομήν καί ναΐος, άρχιμάγειρος ό Ιωάννης Άντωνίας, προσέφερε δυο χι- ταστρώματος, ευρίσκονται είς τικήν δράσιν.
Βασιλείου καί πατριωτικούς σκοπούς. Υ - Νικόλαος Καρύδης, Αντιγόνη
— Παναγιώτης 'Αθανασίου στής οικογενείας
και έπικαλούμεθα έπ' αυτούς τό εύγενικώτατο γράμμα σας, Δερμάτης, λοστρόμος ό 'Ιωάν- λιάδας (2.000) δρχ. ύπέρ τοΰ στάθμην ύψηλστέραν τής έπιφαπήρξε στοργικός καί άφοσιω- Χ. Άνδρονίκου καί Σταματική
Κασιμάτη
ή
Καλούλα.
Μεγαλοκονόμος,
έκ
Λειβαδίου.
τήν θείοα» παρηγορίαν και βοή- καί σάς εύχόμεθα τήν έξ ύ- νης Φαρδής, φροντιστής ό Ιω- Γηροκομείου Κυθήρων.
νείας τής θαλάσσης καί έχουν
μένος οικογενειάρχης
καί μέ 'Ιωάννου Βλαντή, τά όποΐα τού
—
'Ιωάννης
Χαρ.
Βενέρης,
Ό
κ.
Μεγαλοκονόμος
είναι
θειαν.
ψους ένθάρρυνσιν και παρηγο- άννης Γαβαλάς, άρχιλογιστής ό
— Είς μνήμην τής προσφι- φινιστρίνια προς άερισμόν.
τήν
άνταξίαν
σύζυγόν
του,
έπί- παρέσχον κάθε στοργικήν φρονάπό
τό
χωρίον
Δρυμώνας.
Ό
γνωστός
κτηματίας
είς
ΣύδΓ
Ή Εκκλησιαστική Επιτροπή ρίαν.
Νικηφόρος
,.Μανωλέσος
. π , καί Αάρ λοΰς αδελφής των Γρηγορίας
σέ συσχέτισιν
n ,
λ 'Ολα αυτά,
Άλεξανδράδων
— Κον Άνδρέαν Καλοπαί- χιθαλαμηπολος à Πέτρος Δα- Q Ζ α ν τ ι ώ τ η < άποβιωσάσης είς μέ πεντακάθαρο, ευγενικό, επι- νεύ, διακρίνεται δέ καί ώς ύ- κ. Βενέρης είναι καλώς άπο- σης έκλεκτήν Κυθηρίαν έκ Πι- τίδα μέχρι τής τελευταίας του
Έμμ. Γ. Κασιμάτης, Μηνάς Ν. δην, είς Πασαντένα 'Αμερικής: μΐγος, στον όποιον έκφράζω τις Σύδνεϋ Αυστραλίας, ό κ. Πα λεγμένο καί πεπειραμένο προ- ποδειγματικός οικογενειάρχης. κατεστημένος είς Μπρίσμπαν, τσινάδων, τό γένος Μαυρομ μά- πνοής.
Πετρόχειλος, Βαλέριος ί. Κα- Επιστολή και συνδρομή σας ιδιαίτερες εύχαριστίες μου γιά ναγιώτης 'Αναστασίου Κρίβα- σωπικόν, πού πολλά άλλα έπι- Ή έξαίρετος σύζυγος του εί- οπόθεν καί άφίκετο αεροπορι- τη, έδωσαν είς τά παιδιά των
Ή κηδεία του έγένετο πάνέλληνοχριστιανικήν άγωγήν και
σιμάτης και Ιωάννης Π. Δέον- έλήφθησαν. Σάς εύχαριστούμεν τις πολύτιμες πληροφορίες του. ρης και ή αδελφή του κ. Ερι- βατικά πλοΤα θά έπιθυμοΰσαν ναι άδελφή τού γνωστού οδον- κώς.
δημος
καί έπι τής σορού του
άρτίαν
μόρφωσιν.
— Γεώργιος Κοντολέων ή
ται νης.
θερμώς.
προσωπικόν 55 άτο- φύλη Ευστρατίου Κανέλλη, α- νά είχαν γιά πλήρωμά τους, τιάτρου κ. Ά ν τ . Καλούτση έκ
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέμΣυνολικόν
α
Χώρας. Τά παιδιά του διακρί- Νιόρος, άπό τό χωρίον ΒιαΜε
τάς
άρετάς
και
τήν
δρά— Κ ους Άνδρέαν Κ ασ ι μά- ·
φανοι.
πέστειλαν
1.000 δρχ. είς τό μας κάνουν τό ταξίδι προς τά νονται είς τάς πανεπιστημια- ράδικα. Ό κ. Κοντολέων ^το
την, Γεώργιον Κορώνην, ΊωάνΤό πλοΐον έχει πέντε κατα- Νοσοκομεΐον
Καταλείπει ό μεταστάς είς
Κυθήρων
και Κύθηρα άνετο, μαγευτικό καί κός των σπουδάς, αισθάνονται εγκατεστημένος είς Κουηνσλαν- σιν κατέκτησεν ό άλησμόνητος
Θεόδωρος
Κορωναΐος
άμέριστον
Βενάρδον, Εμμανουήλ Αε- στρώματα
(πατώματα).
Τά 1.000 δρχ. είς τον Ιερόν ναόν όνειρικό.
τήν Αύστραλίαν τά παιδιά του
• ΑΛΕΞ. Α. ΜΑΡΣΕΛΟΣ ί νην
υπερήφανα
διά
τήν
έλληνικήν
δην.
τήν κοινών ικήν έκτίμησιν καί ά- Νικόλαον, Άντιγόνην καί Σταοντσίνην,
'Αδελφούς
Σουρή, Α' καί Β' περιπάτου, τό μεΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ των καταγωγήν καί χειρίζονΘεοδωρακά- γάπην. Ή κηδεία του έγένετο ματικήν καί είς Αθήνας τήν
— Δημήτριος
;
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
; Κοσμάν Ν. Σουρήν καί κυρίαν σαΐον καί τά Α' καί Β' κάτω 'Αγίου Χαραλάμπους Καραβά.
—
Ό
κ.
Βρεττός
Κασιμάτης,
ται
εύχερώς
τήν
γλώσσαν
μας.
κης,
έκ
Ποταμού,
προερχόμε• Δέχεται Πατριάρχου Ίωα- ' Αούλα Κοτάκη, είς "Αγιον Αου- καταστρώματτα. Διαθέτει τέσπάνδημος καί έπι τής σορού κόρην του κ. Εύφροσύνην ΒαΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
— Χρυσούλα Νικολάου Κα- νος άπό τήν πόλιν Γκρίφιθ. του κατετέθησαν
πολυάριθμοι σιλείου Ταμβάκη. Όμοίως και κειμ 47, καθ* έκάστην 5—7 ι δοβίκον 'Αμερικής. Συνδρομαι σαρες θέσεις, τήν Α', τήν Β', συνταξιούχος, προσέφερε τάς
ακολούθους
δωρεάς:
Δρχ.
750
Φίλτοττέ μου κ. Κασιμάτη,
σιμάτη ή Τζαμουρδή, έκ Λει- ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ:
στέφανοι.
ι α π λ η ν
Σαββάτου και | σας έλήφθησαν, μέσω τού άντι- τήν V και τήν Τουριστική. Ή
ταλείπει
τούς αδελφούς του
Εύχομαι
ύγείαν
καί κάθε βαδίου. Ή κ. Κασιμάτη διαΠαναγιώτης Έμμ. Τζάννες
φίλου μας κ. πρώτη θέσις έχει τραπεζαρία είς τον Ιερόν ναόν 'Αγίας Τρι! Κυριακής, καθώς καί έπι ι προσώπου καί
Προς τήν σύζυγόν του Άνναν, Διονύσιον Καρύδην, Βασίλειον
άδος
Πειραιώς,
δι'
άγοράν
προσωπική
καί
οικογενειακή
μένει
οικογενειακώς
είς
Σύδή
Πάτερος,
μετά
τής
οικογε'Ιωάννου
Αεοντσίνη,
μαζι
μέ
είς τό μεσαΐον (κύριον) κατάI συνεντευξει. Τηλ. 869.638 «
τά παιδιά του, τούς άγαπητούς Καρύδην,
Σταμοοτίαν
Δήμου
τριών καθισμάτων. Δρχ. 700 ευτυχία.
νεϋ, κατάγεται δέ έκ Χώρας νείας του. Ό κ. Τζάννες εί- μας άδελφούς του Κώσταν καί Στάη και Μαρίαν Εύαγγέλου
!
καί 722.074.
ί τήν ίδικήν του. Ευχαριστούμεν στρωμα, χωρητικότητος 70 ά- διά τήν έπιχρύσωσιν τού ΕυαγΉ
παρούσα
μου
είναι
ένα
καί
είναι
άδελφή
τού
γνωστού
ναι
έγκατεστημένος
είς
τήν
θερμώς.
τόμων, καλώς έππτλωμένην, μέ
Σπΰρον Μ. ΚορωναΤον, τήν ά- Μανωλέσου, καθώς καί έγγοΚον Θεόδωρον Α. Φλά- ! παραθυράκια καί θέα προς τήν γελίου τού Ιερού ναού «"Αγιος μεγάλο καί θερμό ευχαριστώ όδοντιάτρου κ. 'Αντωνίου Δ. Νέαν Ύόρκην.
δελφή ν του κυρίαν Εύαγγέλου νούς, άνεψιούς καί πολλούς άλVWHHHHHHHWUHV
Χαράλαμπος»,
'
Α
ρων
ιαδ
ίκων.
προς
σάς,
τον
αγαπητό
φίλο
Καλούτση.
— Ούρανία Δ. Καστρίσου I. Βαγγή, καθώς καί προς τους λους συγγενεΤς. Είς δλους έκσκαν είς ALBION PARK Αύ- θάλασσα, και ανετον φωτισμον.
δραχμάς 2.000 είς τον Ιε- καί^ εκδότη
τής «Κυθηραϊκής
— Παναγιώτης Εύαγγ. Κο- μέ τους υιούς της Κοσμάν καί λοιπούς συγγενείς του έκφρά- φράζομεν θερμότατα συλλι/ττηΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ στραλίας: Συνδρομή σας έλή- Πολύ μελετημένη ή όλη διαρ- Και
ρόν
ναόν
«"Αγιος
Γεώργιος»
Δράσεως» γιά τήν άναγγελία μηνός μετά τής νεαράς συζύ- Άθανάσιον μετά τών οικογεφθη, μέσω τού φίλου και άντι- ρύθμισις τού πλοίου, μέ κενζομεν θερμότατα συλλι/πητήρια. τήρια. Ό Θεός νά τον άναΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
προσώπου μας κ. Ν. Γ. Κασι- τρικόν κλιμακοστάσιον. Είς τό είς Βουνό Αύλέμονος διά την καί τήν κατάλληλη προβολή τής γου του Ντίνας. Ό κ. Κομη- νειών των καί τήν θυγατέραν Ό Θεός νά τον άναπαύση.
παύση.
κάλυψιν
διαφόρων
έλλείψεων.
έκθέσεώς
μου
στον
«Παρνασσό»
της
κ.
Εύφροσύνην
Α.
Πρίννός
κατάγεται
έκ
Ποταμού,
έμεσαΐον κατάστρωμα εΐναι έΔρ. Πανεπιστημίου Μονάχου | μάτη. Εύχαριστούμεν^ίερμώς.
Ή έπιχρύσωσις τού Ευαγγε- προς τον επίσης άγαπητό φί- γεννήθη είς Ροκάμπτον τής τζου. Οί άνωτέρω είναι έγκα- Δ. ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
λίου τού 'Αγίου Χαραλάμπους λο λογοτέχνη κ. Μιχάλη Πε- Αύστραλίας καί είναι λαμπρά τεστημένοι είς Γουΐτσιτα Κάν'Υφηγητής Παν)μίου 'Αθηνών
Πάντας
τούς καθ' οίσνδήποτε
έστοίχισε 2.500 δρχ., έκ τών τρόχειλο, πού μέ τό θαυμαστό αποκατεστημένος είς Σύδνεϋ. σας καί κατάγονται άπό τά ΚαΆπεβίωσεν είς Αύστραλίαν
Γραφεΐον: 'Ακαδημίας 61
όποιων τάς 1.800 προσέφερεν κριτικό του σημείωμα άξιολό- Ή εύγενεστάτη σύζυγος του στρισιάνικα. Άφίκοντο, κυρί- ό Δημήτριος Γεωργίου Μεγα- τρόπον συμμετασχόντας είς τό
Χ ρ ώ μ α τ α —
Z i S n p i u à
'Αθήναι 143 — Τηλ. 613-277
βαρύτατο πένθος μας έπι τή
ή κ. Καλή Παπαδοπούλου καί γησε τήν έκθεσι μέ έμπειρία κατάγεται άπό τά Φατσάδικα, ως, διά νά συναντήσουν τούς λοκονόμος, έτών 65.
άπωλεία τού πολυαγαπημένου
άλλοι κάτοικοι τού συνοικι- καί βαθειά γνώσι τής τέχνης, έκ τής γνωστής
συγγενείς
των
Άθανάσιον
καί
οικογενείας
Ό
έκλιπών
κατήγετο
άπό
τό
ΕΙΑΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
σμού Γερακιτιάνικα.
καί προς όσους έκ τών συμπο- 'Ιωάννου Γ. Μπρατσάλη,
MÂIPH ΛΙΑΠΗ
Σταυρούλαν Καστρίσου καί διά χωρίον Κάλαμος. Διεκρίνετο διά μας συζύγου, υιού, άδελφοΰ
λιτών
μας
έπεσκέφθησαν
τήν
νά
προσκυνήσουν είς Μυρτίδια τήν καλωσύνην του, τήν εύγέ- και θείου
—
'Εμμανουήλ
Κ.
Μαλάνος,
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
— Ό κ. Θεόδωρος Μάρκου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ
έκθεσι
καί
μέ
ένεθάρρυναν
ηκαί
λοιπά προσκυνήματα τής νειαν τής ψυχής του καί τάς ^ ΔΗΜ. Ε. ΜΑΝΩΛΕΣΟΥ
έκ
Χώρας,
μετά
τής
κυρίας
του
Πετρόχειλος
προσέφερε ^ διά
J Χειρούργος - 'Οδοντίατρος ι
θικά στήν δύσκολη πορεία μου. Πολυξένης, τό γένος Κασιμά- Νήσου.
χριστιανικάς άρετάς του. Ή τ ο εύχαριστούμεν θερμώς.
τήν
προτομήν
τού
αειμνήστου
I Δέχεται 5 — 8 μ.μ., όδος •
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 49 — Τηλέφ. 471.993
Ελπίζω ότι στήν προσεχή τη, άπό τό χωρίον Δρυμώνας.
— 'Ελένη Πατακάκη, τό γέ- έγκατεστημένος είς τήν πόλιν Ή σύζυγος: Γεωργία Δ. ΜαΓυμνασιάρχου
Σπύρου
Στάθη,
• Βασ. Κωνσταντίνου & Σω- ι
εκθεσι θά δοθή ή ευκαιρία νά 'Ο κ. Μαλάνος είναι γνωστός νος Δημητρίου Στρατηγού, έκ Γώλγκετ τής Ν. Ν. Ούαλλίας,
νωλέσου.
1.000 δραχμάς.
I τηρος Διός άριθ. 13 — 6ος J
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
έχω μεγαλύτερη επικοινωνία μέ μεγαλοκτηματίας είς Σύδνεϋ. Μυλοποτάμου, μετά τών παδιών δπου καί έξετιμάτο άπό όμο- Ή μητέρα: Μαρία Ευαγγέλου
•
όροφος — Πειραιεύς
g
τους συμπατριώτες μας, πρά— 'Αλέξανδρος Καστρίσος, της Αίκατερίνης, Δήμητρας καί γενεΤς καί έντοπίους καί δπου
Μανωλέσου.
ΔΩΡΕΑΙ
! Τηλέφ. 'Ιατρείου 470.327 •
γμα πού ιδιαίτερα έπιθυμώ.
έκ Καστρισιανίκων. Ό κ. Κα- Κωνσταντίνου. Ή κ. Πατακά- άνέπτυξε τήν δραστηριότητά Οί άδελφοί, οί άνεψιοί, οί λοιI »
Οικίας
421.371 J
στρίσος έγεννήθη είς Ροκάμ- κη είναι οικογενειακώς άπο- του έπι πολλά χρόνια.
Φιλικώτατα υμέτερος
ποί συγγενείς.
Είς μνήμην τού συζύγου της
πτον τής Κουηνσλάνδης καί εί- κατεστημένη είς τήν Νέαν ΎΧ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
Πέτρου,
ή
κ.
Ρεγγίνα
Π.
Οί;
ΔΡ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΣΕΛΟΥ - ΚΙΝΤΗ
^ p u m
ναι υίός τού γνωστού παρά- όρκην.
κονομάκη, κατέθεσε είς τό Ά 5
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ
\ {
γοντος
τής
όμογενείας
κ.
Σπύ—
"Ολγα
Μουστακαλή,
τό
Ύφηγήτρια Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου 'Αθηνών
γαθοεργόν Ταμείον « Ή ΜυρΘΕΟΔΩΡΟΣ
ρου Καστρί σου καί τής κυρίας γένος Δημητρίου Στρατηγού,
\ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ι «
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
τιδιώτισσα»
χιλίας
(1.000)
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ρ Ρ Α Κ Τ Ο Ρ 6 Ι Ο Ν
του 'Ελένης, τό γένος Π. Γα- έκ Μυλοποτάμου, μετά τής θυί
Νοσοκομείου 'Ανδρέου Συγγρού
δραχμάς.
Δικηγόρος
λάνη.
ί ΠΑΝΑΓΙΏΤΗ ΚΑΨΑΝΗ ; ι
γατρός
της
Εύφροσύνης.
'Η
Γ € Ν I Κ 2 Ν
Α * Φ Α Λ € Ι 0 Ν
;
— Είς μνήμην Μαρίας ΚοΑγίου Κων)νου 7
— Παναγιώτης
Χανιώτης κ. Μουστακαλή είναι αποκατε• ΕΙΣ Α Π Α Ν ΠΕΛΑΓΙΑΝ « 5
Σκουφά 62 — Τηλ. 620.607 — Α Θ Η Ν Α I
| ζάκη, ή κ. Πόπη Δημητρίου
Πείρα na
στημένη
είς
Νέαν
Ύόρκην.
μετά
τών
θυγατέρων
του
Στέλι Θά ευρετε περιποίησιν, ι
ΑΣ Φ À ΑΕ IAI
Σταματιάδου,
τό γένος Νικ.
Τηλ. 426.551
λας καί Αίκατερίνης καί τού
— Βαρβάρα Παπασπύρου, τό
I προθυμία ν καί είλικρίνειαν •
Πετροχείλου,
άπέστειλε
500
γαμβρού του κ. Φρένς. Ό κ. γένος Δημητρίου Στρατηγού,
1 Αυτόματον τηλ. 0733.33242 ι
• ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
είς
τον Ιερόν ναόν
Χανιώτης
κατάγεται άπό τά έκ Μυλοποτάμου, μετά τών τέΠ Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ ΣΠ. Σ Ο Υ Ρ Η Σ
| δραχμάς
(»••••••••••••«••«••λ \
'Αγ. Αικατερίνης Καψαλίου. FFTNT Ω
"κοΫΕΛΛ
• ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
Μητάτα καί είναι γνωστός πα- κνων της Νικολάου καί Μα!
ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΙΔΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ
·
— Είς μνήμην τού υΙού της
ράγων τής παροικίας Σύδνεϋ, ρίας. 'Η κ. Παπασπύρου είΠ Υ Ρ Ο Σ (ΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ · ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ)
Γ""""ΊΟΓΚΟΠΕΔΑ
;
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
! δπου διετέλεσε καί πρόεδρος ναι αποκατεστημένη είς Νέαν
Νικολάου, ή κ. Κατίνα Κυριά- ;
ι
ι ; ΓΟΥΝΑΡΗ 21—23 (ΣΤΟΑ ΠΟΛΙΤΟΥ) ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ \ κου Γουλάκου, άπέστειλε 500 »
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70
! τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος. Ύόρκην.
Ζ Ω Η Σ (ΜΙΚΤΗ - ΣΥΝθΕΤΟΣ - ΕΠΙ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΩΝ)
5 Εις Αύλέμονα, είς προ- ι !
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ 423.385
! δραχμάς είς τον Ιερόν ναόν 'Α- I Πειραιεύς — Τηλ. 470-776 • Άφίκετο χάριν αναψυχής καί
— Τέλος, άφίκετο άπό τον
•
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν (ΟΑΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ)
ί νομιοΰχον θέσιν καί εις ά- {
γίας Αικατερίνης Καψαλίου.
διά νά συνάντηση τήν άδελ- Καναδά, δπου είναι καλώς άΚΥΡΙΑΚΟΣ
Δ.
[ πόστασιν 500 μέτρων άπό ι
φή ν του, διακεκριμένην καθη- ποκατεστημένος ό νεαρός συμ— 'Ανώνυμος έδώρισεν εις
{τήν θάλασσαν» πωλούνται* ¡ Δ Ι Κ Τ Υ Α ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΑ ΝΑΎΆΟΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ, ΤΑ ΚΑ-ι τον Ιερόν ναόν τού «ΕσταυΜΑΛΑΝΟΣ
γήτριαν τής
φιλολογίας καί πατριώτης μας
κ. Γεώργιος
Ι Ω Α Ν Ν Η Σ Ε Μ Μ Α Ν .
Ζ Ε Ρ Β Ο Σ
• οικόπεδα, είς τιμήν εΰκαι- ι ϊ ΑΥΤΕΡΑ ΔΙΚΤΥΑ ΜΑΝΟΜΕΝΑ ΕΤΟΙΜΑ ΑΡΜΑΤΩΜΕΝΑ, • ρωμένου» Χώρας, μίαν όμολογνωστήν συγγραφέα, Φρόσω Παναγιώτου Καψάνης, έξ 'ΑΧειρούργος όδοντίατ^ος
ΛΑΜΠΑΚΗ
62
ΑΘΗΝΑΙ
Τ. 907
* ρίας, διά τήν άξιοποίησιν * • ΦΕΑΛΑ, ΜΟΛΥΒΙΑ, ΣΧΟΙΝΑΚΙΑ, ΠΑΡΑΓΑΔΙΑ, ΑΓΚI- \ γίαν όνομαστικής
άξιας 500 Ίατρείον: 'Ησιόδου καί Ά - Χανιώτου καί τον άδελφόν του γίας Πελαγίας συνοδευόμενος
ι τής περιοχής.
ί | ΣΤΡΑ, ΜΙ Σ ΙΝΕΖΕΣ ΝΑΎ-ΑΟΝ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ I
έγκριτον
ίατρόν,
όρθοπεδικόν,
καί
άπό
τήν
χαριτωμένην
μνηραβαντινού
3
—
τηλ.
713.423
ΤΗΛΕΦ.
2
0
.
1
2
.
9
6
6
δραχμών τού Λαχειοφόρου Δα}
Ν. Γ. ΤΣΑΟΥΣΗΣ
ι • ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙ' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΤΙΑΣ. \
στήν του Ντενίς Λαφραΐκέρ,
νείου Οίκονομικής 'Αναπτύξε- Οικία: Εύτυχίδου 3, Τηλέφ. κ. Θεόδωρον Χανιώτην.
ι
Αύλέμσνας, Τηλ. 32^238 ' !
ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
\ ως 1962.
733.881
— Θεόδωρος Μ. Κορωναϊος, γαλλικής καταγωγής.

Ταξιδεύοντας
μέτό 'Κανάρης,

Αφίξεις συμπατριωτών

ΝΤ6Σ

:

:

ΗΥ "ί

<ΚΥΘΗΡΑ·Ι·ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»

" Κ Υ Θ Η Ρ Α Ί ' Κ Η

Δ Ρ Α Σ Ι Σ »

ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.)

άρχάς, τον Δήμον 'Αλίμου, τάς
υπηρεσίας Δ.Ε.Η. κλπ., έττετεύχθη ή ήλεκτροδότησις
είς
τους άναγείροντας
οίκοδομάς
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
είς τήν ττεριοχήν μας ώς τό άΚυθήρων
δραχμαΐ
70. Λοιπού
Εσωτερικού
100.
πό 13.7.72 έγγραψον τής Δ.
E.H. ττρος τον Συνεταιρισμόν.
Κοινοτήτων δραχμαι 250. Τραπεζών - Σωματείων 400.
'Ομοίως ή E.E.Y. 6Γ έγγραΕ Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
φου της προς τον Δήμον 'Αλί'Αμερικής - Καναδά - Ν . 'Αμερικής $ 8, αεροπορικώς $ 10
μου, δέχεται τήν έγκατάστασιν
Αυστραλίας - ' Α σ ί α ς δολ. Αυστραλίας 6, αεροπορικώς δολ. 10
δικτύου και κρουνών δαπάναις
'Αφρικής $ 8 , αεροπορικώς $ 10. Ευρώπης αεροπορικώς $ 6
του Δήμου ή τών ενδιαφερομέΤ Ι Μ Η ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Δ Ρ Χ . 10
νων Κυθηρίων, θέμα δπερ άναΉ πάσης φύσεως αλληλογραφία νά απευθύνεται
ψε ρετα ι είς τά υπό συζήτησιν
σήμερον, προς
λήψιν άποφάI . Σ. Κασιμάτην — Α γ ί ο υ Μελετίου 104 'Αθήναι, Τ . Τ . 821
σεως υπό του κυριάρχου σώματος τής παρούσης Γεν. Συνελεύσεως.
ι
"Ετερον θέμα πού άπησχόι
λησε τήν Διοίκησιν, ήτο τό τής
I
περιψράξεως έλαχίστων οικοπέI
δων, τά όποΐα λόγω θανάτου
I
I
τού άναδόχου Δ. Γαρμπή, δέν
^ — — βββΡβ m mm m m*. άποπερατώθησαν. "Ηδη ή Διοίκησις έκάλεσε
τους κληρονό-

'Απόψεις

ΝΑ ΕΚΛΕΙΨΗ ΤΟ ΑΤΟΠΟΝ
ται του έπιδόματος πολλών μηνών, πράγμα πού δημιουργεί
εύλογα παράπονα είς τους ένδιαφερομένους. Σημειωτέον μάλιστα, δτι πολλοί, ιδίως πτωχών
οικογενειών,
τρέπονται
προς τήν Φυσικομαθηματική ν
Σχολήν, υπολογίζοντες νά καλύπτουν τά έξοδά των μέ τό
ευεργέτημα Στάη. Και τό άτοπον, έκ τής καθυστερήσεως του
σχετικού διαγωνισμού,
τους
φέρει είς δύσκολον θέσιν. Πέραν αύτού, τό νά άποστερή τό
Έθνικόν Πανεπιστήμιον 'Αθηνών επιμελείς φοιτητάς του ολίγων χιλιοδράχμων, τά οποία
άλλωστε, κατά τήν διαθήκην
Στάη, δέν έχει τήν εύχέρειαν
νά διάθεση δι' άλλον σκοπόν,
είναι φαινόμενον θλιβερόν.
Παρακαλούμε ν θερμώς τάς
αρμοδίας πανεπιστημιακός άρχάς και τήν Έθνικήν Κυβέρνησιν νά ερευνήσουν τό θέμα.
Μετά τήν έρευναν, είμεθα βέβαιοι δτι τό άτοπον θά έκλειψη.

Κ ΠΙΣΤΙΣ
^ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗΣΕ

κη και μεταφέρει, έντελώς δωρεάν παιδιά τού Γυμνασίου και
τού Δημοτικού σχολείου άπό
Καρβουνάδες, Μυρτίδια, Κοντολιάνικα, Λειβάδι και άλλας
Κοινότητας, είς τό Καψάλι, οπού διδάσκονται κολύμβησιν,
κωπηλασίαν και ιστιοπλοΐα ν .
Τά παιδιά παρακολουθούν, καθοδηγούν και διδάσκουν μέλη
τού 'Ομίλου και ό καθηγητής
τού Γυμνασίου κ. Χατζίδης.
Διά τήν κα>πηλασίαν και ίστιοπλοίαν
χρησιμοποιούνται
τά
ειδικά μικρά σκάφη τού 'Ομίλου.
'Ασφαλώς δέν διαφεύγει κανενός ή άξια και ή σπουδαιότης τής προσπαθείας τού 'Ομίλου. Θά ήτο εύχής έργον αν
ό "Ομιλος διέθετε μεγαλύτερα
οικονομικά μέσα, ώστε ή ώραία δράσις του νά καλύπτη
τά παιδιά
δλης τής Νήσου.
"Ας τό έχουν αύτό ύπ' όψιν
των όλοι οί δυνάμενοι νά βοηθήσουν. Αί είσφοραί των θά
αποβούν πολλαπλώς ωφέλιμοι.
Πάντως ένα μεγάλο εύγε αξίζει είς τον πρόεδρον και τό
Δ . Σ . τού
Ναυτικού 'Ομίλου
Κυθηρίων.

Μέ τάς φροντίδας τής Διαχειριστικής Επιτροπής, προL ωθείται τό έργον ήλεκτροδοf τήσεως τού Ιερού προσκυνήμα! τος 'Αγίας Έλέσης. Αί έγκαταστάσεις ήλεκτροδοτήσεως τού
ν
<Χού και τού κτιριακού συγκροτήματος έπερατώθησαν. Έ*ομίσθησαν έπί τόπου τά ύλιεπεκτάσεως τού δικτύου, ή^οίχθησαν οί λάκκοι άπό τά
*ερακιάνικα μέχρι τον
ναόν
*αί κατ' αύτάς θά τοποθετηθούν οί στύλοι πού θά ύποβασ
τάζουν τό καλώδιον. Ή ένω°ΐς λοιπόν τού προσκυνήματος
He το δίκτυον τής Δ . Ε . Η . είν
αι ζήτημα ολίγων πλέον ημερών. Παραλλήλως μέ τάς έρΥασίας συνεχίζεται ή αποστολή χρηματικών δωρεών διά τήν
^οπληρωμήν τού έργου, τό ό'toiov θά στοίχιση περί
τάς
7
0.000 δρχ., ώς εγράψαμεν είς
'τροηγούμενον φύλλον. "Οταν
άξιοι τής αποστολής των επίτροποι τής «'Αγίας Έλέσης»
Προγραμμάτισαν τήν διά τής
Α .'E.H.
ήλεκτροδότησιν
τού
Προσκυνήματος, δεν είχον είς
jo ταμείον ούτε όβολόν νά διαθέσουν. Έκινήθησαν δμως άχήν άγνήν άγάπην των προς
τό προσκύνημα και άπό τήν πί®τιν που τρέφουν προς τήν φιΜ>πατρίαν και θεοσέβειαν τού
Κυθηραΐκού λαού. Και μέ τήν
*ίστιν αύτήν έφεραν λαμπρόν
^Ίοτέλεσμα. Ή Δ . Ε . Η . έπέ*ειξεν είς τάς αιτήσεις των
Στοργική ν κατανόησιν. Οί φι^•όθρησκοι ένεφανίσθησαν
μέ
Τ
άς εισφοράς των, δπως είς
*άθε περίπτωσιν. Και
έντός
*ού Αύγουστου, τό φώς τής
Α.Ε. Η . θά καταλάμψη τό παγ-

ΑΝ ΑΣ Κ ΑΦ ΑΙ
ΕΙΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΙΝ
Ά φ ί κ ε τ ο και πάλιν είς Κύθηρα και άσχολείται μέ άρχαιολογικάς άνασκαφάς είς Παλαιόπολιν, ό 'Ιρλανδός καθηγητής
τής Αρχαιολογίας κ. Χάξλεύ.
Κατά τάς προηγουμένας άνασκαφάς του έφερε ν είς φώς
εύρήματα μεγάλης αρχαιολογικής αξίας, δέν άμφιβάλλομεν
δέ δτι κάτι παρόμοιον θά έπιτύχη και έφέτος. Και μέ τάς
σκέψεις αύτάς αίσθανόμεθα τό
καθήκον νά τον εύχαριστήσωμεν άπό τής στήλης αύτής, διά
λογαριασμόν τού Κυθηραΐκού
λαού. Έκτος τών άλλων, ή
εργασία του προβάλλει τό Νησί μας και άπό τουριστικής απόψεως. Δέν άμφιβάλλομεν δτι τό σεβαστόν άρμόδιον 'Υπουργέ ίο ν Πολιτισμού και Ε πιστημών θά
έχη πλαισίωση
τον διακεκριμένον
καθηγητήν
και μέ "Ελληνας ειδικούς τόσον διά νά συνδράμουν τό έργον του, δσον και διά νά τον
κατοχυρώσουν άπό κάθε δυνατην παρερμηνείαν τής ώραίατ
του προσπαθείας.

ί

Η

^θηραΐκόν καθίδρυμα. Ή πίσ
τΐς^ ¿θαυματούργησε. Συγχα• Κτήρια είς τους πιστούς έπιτ
ρόπους.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ
/ Ο Ναυτικός "Ομιλος Κυθήρ ω ν , συνεχίζει
και
έφέτος
τ
<*ς άπό τής ίδρυσεώς του κατ
<*6αλλομένας προσπαθείας έξJJ-κειώσεως τής νεολαίας τής
Νήσου μέ τήν θάλασσαν. Προς
Τ
ον σκοπόν αύτόν, παρά τά πε^ιΧρότατα οικονομικά μέσα πού
διαθέτει, ενοικίασε τό λεωφοQeiov τού κ. Γεωργίου Δρακά-

μους, δπως συνεχίσουν και άποπερατώσουν ταύτην. Ούτοι,
ώς είττον, δέν εΐναι γνώσται
τοιούτων έργασιών και άπεποιήθησαν ένώπιον τού Πρωτοδικείου Αθηνών τήν κληρονομίαν.
Κατόπιν τούτου, διά τών χρημάτων τού ειδικού λογαριασμού
«Περιφράξεις οικοπέδων» δρχ.
121.000, ό Συνεταιρισμός θέλει προχωρήσει προς όλοκλήρωσιν τής περιφράξεως και τών
υπολοίπων έλαχίστων αυτών οικοπέδων.
'Επίσης ήσχολήθη και μέ τήν
άνακύψασαν
διαψοράν μεταξύ
Συνεταιρισμού και
άναδόχου
τών χωματουργικών έργων Πυγμαλίωνος Τακτικού. Αύτη τελικώς ήχθη ένώπιον τών Δικαστηρίων, ήδη δέ τό ΠρωτοδικεΤον 'Αθηνών έξέδωσε προδικαστικήν άπόφασιν, δι* ής όρίζεται πραγματογνώμων
προς
ένέργειαν αυτοψίας. Ε π ί σ η ς ήσχολήθη και μέ τό θέμα τού υψομέτρου τών οικοδομών, πλην

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΚΥΘΗΡΙΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Α' Π ά γ ι ο ν

21.420.—
5.570.—

Β' Κ υ κ λ ο φ ο ρ ο ύ ν
Χρεώσται Συνεταίροι
α) Λογ)σμός ά | ί α οικοπέδων
β ) Λσγ)σμός Συνδρομών
γ ) Λογ)σμός δικαστ. έξόδων
Προσωρ. χρεωστικ. λογ)σμοί
"Εργα οδοποιίας ύπό έκτέλεσιν
"Εργα κρασπεδορείθρων
ύπό
έκτέλεσιν
Έργολήπται χωματουργ. έργων
όδοπ. Λ)σμός δικ. έξόδων . .
Έγγυοδοσίαι
Πρόβλεψις δι' ύποχρ. Δτ^μοτ.
φόρου έντάξεως

Γ' Δ ι α θ έ σ ι μ ο ν
Ταμείον
Καταθέσ. δψεως παρά Ε . Τ . Ε .

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν
ΛΟΓ )ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ:
Οικόπεδα συνεταίρων 40.457,50
Κατατεθείσαι έγγυήσεις ύπέρ ήμών
113.500.—
Απαιτήσεις ε | έγγυήσ
εκτελέσεως έργων
οδοποιίας
189.000.—

338.174.—
584.566.—

338.174.—
584.566.—

14.855.—

21.133.—

15.850.—

17.564.—

953.445.—

961.437.—

40.457,50
200.540.—
33.815.—
11.876.—
2.078.167.—

23.876.—
2.018.167.—

4.122.—

4.002.—

Α'

1.000.—

125.413.—

125.413.—

2.496.499,50
= = = = =
203.738,25
2.270.648,75

2.862.049,50

2.474.387.—

2.106.117,20

Í7924~!33Í"Í50

5^929.603~,70

1972
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Χ ρ ή σ ι ς
1 972
1 97 1

Κ ε φ ά λ α ι α

Γ' ' Υ π ο χ ρ ε ώ σ ε ι ς
Έργολήπται περιφράξ. οίκοπ.
Έργολήπται χωματουργ. έργων
όδοποιίας
Δήμος 'Αλίμου Δημοτ. φόρος
έντάξεως οίκοπ.
596.890.—
-Μείον καταβληθείς 72.172.—
Υποχρεώσεις ιδρύσεως Πνευματικού Κέντρου
Συνδρομαί έπομένης χρήσεως
Επιστρεπτέοι καταβολαί διαγραφέντων συνεταίρων . . . .
Επιστρεπτέοι συν)καί μερίδες
αποχωρησάντων συν)ρων . .
Πιστωταί
Προσωρινοί Πιστωτ. Λ)σμοί .
"Εξοδα πληρωτέα
Κρατήσεις λόγω έγγυήσ. έκτελ.
έργων όδοποιίας
Κρατήσεις
ύπέρ τρίτων και
Έ λ λ η ν . Δημοσίου
Κρατήσεις ύπέρ Έ λ λ η ν . Δημοσίου είς σχημ. τακτ. άποθ.
A . N . 1500)50

784.081,50

6.267.289.—

ΜΥΡΤΙΔΜΤΙΣΣΑ»

Β' Π ρ ο β λ έ ψ ε ι ς
Πρόβλεψις δι' έκτέλεσιν χωματουργ. έργων όδοποιίας . . .
Πρόβλεψις δι' εργα αξιοποιήσεως περιοχής

~8ίΊ54,45
2.024.662,75

342.957,50
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ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
(ανεψιός Μαρίας Α . Φατσέα έκ Φατσαδίκων)
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ

Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν
ΛΟΓ)ΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
Δικαιούχοι οίκοπ.
40.457,50
Δικαιούχοι κατατεθεισών έγγυήσεων
113.500.—
'Υποχρεώσεις εξ έγγυήσεων έκτελέσεως
έργων όδοποιίας
189.000.—

6.713.685,20

13—15

1.046.000.—
52.461,94
629.543,16

1.739.155,90

1.728.005,10

900.083.—

900.083.—

1.516.629.—

1.516.629.—

2.416.712.—

2.416.712.—

121.765,60

121.765,60

111.000.—

111.000.—

524.718.—

560.804.—

338.174.—
60.—

338.174 —
1.040.—

392.738.—

392.738.—

28.000.—
4.252.—
37.059,70

4.252.—
41.019,70
2.500.—

189.000.—

189.000.—

3.154.—

5.106 —

18.542,30

17.487,30

1.768.463,60

1.784.886.60

5.924.331,50

5.929.603,70

342.957,50

784.081,50

6.267.289.—

6.713.685,20

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΠΣ» 1972
Π I Σ Τ Ω Σ I Σ
1 971

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
"Έντυπα και βιβλία
Γραφική ύλη
Ταχ)κά — Τηλ)κά
Δημοσιεύσεις
Δαπάναι προσωπικού
Διάφορα μικροέξοδα
'Οδοιπορικά
"Εξοδα Ιδρύσεως και όργανώσεως γραφείου
"Ε|οδα λειτουργίας γραφείου
Α Π Ο Σ Β Ε Σ Ε Ι Σ ΧΡΗΣΕΩΣ
Ε π ί π λ ω ν και Σκευών 6.278.Μηχανών γραφείου
1.714.Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν . . . .
ΠΙΣΤΩΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ
ΠΡΟΣ Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Ν . . .
ΔΙΑΘΕΣΙΣ
ΛΟΙΠΟΥ

1 972

1971

1 972

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
4.891 .—
1.166.—
1.736.—
6.842.—
46250.—
12.803.—
70.—

3.603.—
377.—
875.—
7.910.—
44.500.—
12.626.—
165.—

16.5773

21.297.—

90.335,20

91.353.—

7.992.—

7.337.—

98.3273

98.690.—

42.205,80

47.440.—

140333.—

146.130.—

Συνδρομαί χρήσεως
ΕΓΓΡΑΦΑΙ
ΤΟΚΟΙ Κ Α Τ Α Θ Ε Σ Ε Ω Ν
ΡΑ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ

123.840.—
1.500.—

125.520.—

15.193.—

20.610.—

140.533.—

146.130.—

ΠΑ-

Π Ι Σ Τ Ω Τ . ΥΠΟ42.205,80

Τακτικόν Άποθεματικόν
"Εκτακτον Άποθεματικόν . . .
Έ λ λ ν . Δημόσ. A . N . 1500)50

3.558.—
42.696.—
1.186.—

3.165,58
37.985,22
1.055.—
42205,80

47.440.—

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΠΟ

1.1 -

Εισπραχθείσα άξια οικοπέδων
Είσπραχθεΐσαι συνδρομαί παρελθουσών χρήσεων
Είσπραχθείσαι συνδρομαί χρήσεως 1973
Παρακρατηθέντες φόροι έπ' άμοιβών τρίτων ύπέρ
Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Δημοσίου

1.000.—
3.380.—
1.620.—
2.542.—

Σ ύ ν ο λ ο ν
ε ί σ π ρ ά ξ ε ω ν
8.542.—
Ύπόλοιπον Ταμείου 3 1 ) 1 2 ) 7 2
203.738,25
Ύπόλοιπον Λογ)σμού καταθέσεων παρά τή Ε θ ν ι κή Τραπέζη Ε λ λ ά δ ο ς τήν 3 1 ) 1 2 ) 7 2
2.270.648,75

Διά γενικά έξοδα
Δ ι ' άμοιδάς τρίτων (Δικηγόροι, Λογισταί, κλπ.)
Δι έπισκευήν Τουριστικού περιπτέρου περιοχής μας
Είς αποχωρήσαντος συνεταίρους: Ε π ι σ τ ρ ο φ ή
τής Συνεταιριστικής των μερίδος
Είς Δήμον 'Αλίμου: Διά φόρον έπεκτάσεως σχεδίου αδιαθέτων οικοπέδων
Εις Έλληνικόν Δημόσιον: Ά π ό δ ο σ ι ς παρακρατηθέντων φόρων έπ' άμοιβών τρίτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΤΟΥΣ

ΧΟΝΔΡΙΚΗ

ΚΑΙ

3.000.
112.800.
15.000.

6.000.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ

ΒΑΘΗΣ

12 —
ΔΙΑ

Ε Ι Σ ΦΑΡΜΑΚΑ —
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΘΗΝΑΙ —
ΠΑΣΑΝ

Δι'
Δι
Διά
Διά
Διά
Διά
Δι*
Δι'
Δι*

έντυπα και βιβλία
6.000.
γραφικήν ύλη ν
4.000.
ταχυδρομικά — τη^λεγραφικά
7.000.
δημοσιεύσεις
9.000.
δαπάνας προσωπικού
50.000.
διάφορα μικροέξοδα
13.000.
όδοιπορικά
3.600.
έξοδα όργανώσεως, έπιπλα και Σκεύη Γραφείου 5.000.
έξοδα λειτουργίας γραφείου
30.000.
127.600.
9.200.

ύπόλοιπον

136.800.

136.800.

ΟΛΩΝ ΤΩΝ

ΤΑΜΕΙΩΝ

* 0 Πρόεδρος τού Δ . Σ .
EM. Σ. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ό Γεν. Γραμματεύς τού Δ . Σ .
Α Λ . Γ. Χ Α Ρ Χ Α Λ Α Κ Η Σ

Ό

Ν. Γ, ΦΑΤΣΕΑΣ

\

Ταμίας,

N I K . Π. Λ Ο Υ Ρ Α Ν Τ Ο Σ

I ΓΡΗΓ. Λ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ !
!
ι
•

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Χαρ. Τρικούπη 7

ΧΑΡΙΔ.

Λογιστής

¡
•
I

ΚΟΣΜΑΣ 0. ΜΑΡΕΝΤΗΣ
Χειρούργος - 'Οδοντίατρος
Βοηθός Πανεπιστημίου
Αθηνών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 8
Πειραιεύς — Τηλ. 4 2 5 6 6 0
Δέχεται 9-12 π.μ. και 5-8 μ.μ.

Ώτορι νολαρυγγολόγος
Σουλίου 4 — Τηλ. 6 2 1 . 0 0 1
Κ Α Π Ε Τ Α Ν Α Κ Η Σ *Ωραι έπισκέψεων: 6 — 8 μ. ν
Ό

Α ν ω τ έ ρ ω εικονίζεται ή έπιμελεστάτη δεσποινίς Μαρία Α ν τωνίου και Κούλας Μαργέτη, άπό τό Καψάλι, πού έργαζόμενη
διά νά μή έπιβαρύνη τούς γονείς της, διακρίνεται και ώς φοιτήτρια Καναδικού Πανεπιστημίου. Ή δημοσίευσις γίνεται τιμής ένεκεν και διά νά εύρίσκη μιμητάς μεταξύ τών Ελληνοπαίδων πού έγεννήθησαν είς άγγλοφώνους χώρας, είς τάς όποιας
έπί σειράν ετών άκμάζουν χιλιάδες όλόκληρες ομογενών μας.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

Ίδρύθη στην 'Αμερική
έπιτροπή Κυθηρίων
διά τ ό ά ε ρ ο δ ρ ό μ ι ο ν
ΘΑ ΒΕΑΤΙΩΘΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΘΗ
Μέ τήν πρωτοβουλίαν ένθέρ- | Ή Έπιτροπή Ά γ ι ο υ Λουμων πατριωτών τής Κυθηραΐ- I δοβίκου, εύχαρίστως θά δεχθή
κής παροικίας 'Αγίου Λουδο- | και θά διοχετεύση τάς εισφοαρμοδίως, άποστελβίκου, 'Αμερικής,
συνεστήθη | ράς των
ειδική έπιτροπή προς τον σκο- | λουσα και είς ήμάς τά ονόμαπόν τής συλλογής χρηματικών τα τών εύγενών δωρητών, προς
Ή
διεύθυνσις
Ι εισφορών, ύπέρ τής βελτιώσε- δημοσίευσιν.
ι ως και έπεκτάσεως τού άερο- της Έπιτροπής, προς τήν οποίαν
δύνανται νά στέλλουν
δρομίου Κυθήρων.
Πρόεδρος τής έν λόγω επι- κάθε είσφοράν έχει ώς έξής:
τροπής
άνέλαβεν ό έκλεκτός « Κ Υ Τ Η Ε Λ 1 Α Ν A I R P O R T
Κυθήριος, κ. 'Ιωάννης Λεον- COMMITTEE OF S T . L O U I S
τσίνης, επιστήθιος φίλος τού 6212 T H O L O Z A U A V E N U E
διευθυντού τής «Κυθηραΐκής S T . L O U I S , M I S S O U R I
63109».
Δράσεως» και αντιπρόσωπος
αύτής άπό τής ίδρύσεώς της,
μέλη δέ τής έν λόγω επιτροΗ ΠΑΡΑΔΟΟΣ
πής είναι τά έξής έκλεκτά πρό... ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
σωπα τής παροικίας: Γεώργιος Κορώνης, ταμίας, Α ν δ ρ έ α ς
Πέτρου Κασιμάτης, γραμματεύς
Τό φύλλο μηνός Σεπτεμκαι
Εμμανουήλ
Λεοντσίνης, βρίου, κατά τά καθιερωμένα,
Γεώργιος Πετρόχειλος, 'Ιωάν- δέν θά έκδοθή. Οί φίλοι συννης Κορωναίος, Γεώργιος Πα- δρομηταί, πού μάς συγχωρούν
σπαλάς, 'Ιωάννης Θ. Σουρής, αύτη τήν... άναποδιά έπί 38
Βασίλειος Θ. Σουρής και Κο- χρόνια πού έκδίδεται ή εφημεσμάς Ν . Σουρής, μέλη.
ρίδα, έλπίζομεν νά μάς συγχω'Η ώς άνω έπιτροπή τού ρήσουν και τήν έφετεινήν. Έ τήν
έπιείκειάν
αεροδρομίου έπελήφθη μέ ζέ- πικαλούμεθα
σιν τού έργου της, και πολύ των. 'Αλλά και τί άλλο μποσυντόμως θά άποστείλη είς Κύ- ρούν νά κάμουν, άφού τήν «Κυθηρα, είτε άπ' εύθείας είτε μέ- θηραίκή Δράσι» τήν έχουν,
σω τής «Κυθηραΐκής Δράσεως» χρόνια τώρα, σάν μοναχοκόρη
δ,τι ποσόν δυνηθή νά συγκέν- τους. Αύτό τον μήνα, θέλεις
τρωση. Τά ονόματα όλων τών ένεκα άναπαραδιάς (μπατιριλίσυνδρομητών θά δημοσιευθούν κι που λ έ ν ε ) , θέλεις μέ τήν
Αυγουστιάτικη μυίγα πού βαείς τάς στήλας μας.
Ό σ ο ι άπό τούς συμπατριώ- σανίζει κάθε ζωντανό, θέλεις
άφθονου
τας τής Αμερικής έπιθυμούν μέ τήν προσδοκίαν
νά συντρέξουν τήν προσπάθει- φθινοπωρινού κυνηγιού, καπριαν τελειοποιήσεως
τού αερο- τσώνεται και ό εκδότης της,
δρομίου Κυθήρων, δύνανται νά και φεύγει είς τήν Βρουλέα,
έμβάσουν τάς
εισφοράς των δπου αναμένει τούς καλούς του
μέσω
τής
έπιτροπής Ά γ ι ο υ φίλους και δ σου ς έπιθυμούν νά
Λουδοβίκου, ανεξαρτήτως πο- λάβουν... πειστικωτέρας εξηλιτείας είς τήν οποίαν είναι γήσεις. Έ τ σ ι , τό έπόμενο φύλλο θά έκδοθή τήν 1 'Οκτωβρίου.
έγκατεστημένοι.

ΝΑΥΤΙΚΟ!
Ε Π ΏΦΕΛΗΘΗΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ
ΑΚΙΝΗΤΟ Ν ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Η

Κ Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Η

ΤΡΑΠΕΖΑ

Σ Α Σ ΧΟΡΗΓΕΙ
ΔΑΝΕΙΟΝ ΜΕΧΡΙ 2.000.000.— ΔΡΑΧΜΩΝ

ΤΟΚΟΣ ΔΑΝΕΙΟΤ
ΣΚΟΠΟΣ ΔΑΝΕΙΟΤ

: ΤΟ 100% TOT
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Π Ο Τ ΣΤΕΛΝΕΤΕ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
9% ΕΤΗ Σ Ι ΩΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΤ

ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΤ: ΕΙΣ 15 ΕΤΗ
ΤΟ

ΣΤΕΓΑΣΤ1ΚΟΝ

Τ Α Μ Ι Ε Υ Τ Η Ρ

ΙΟΝ

ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
ΤΟΚΟΝ ΑΠΟ 6.75%—8% ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΙΣ
ΣΤΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΔΑΝΕΙΟΝ 15ΕΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 750.000 - Δ Ρ Α Χ Μ Ω Ν
ΔΙΑ ΤΗΝ Α Π Ο Κ Τ Η Σ Ι Ν ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΧΑΜΗΛΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΤ
ΔΑΝΕΙΟΤ 8% ΕΤΗΣΙΩΣ
Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ Ι Κ Ο Ν ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
Κ Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑΙ: Πανεπιστημίου 40 - Τηλ. 621.243
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ: Ακτή Μιαούλη 53 - 55 Τηλ. 4522.673

! ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ. 620.415 j
ι
I· m m m m m m m

ΑΛΕΞ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ

Έ ν Πειραιεϊ τή 29)6)1973

ΠΑΙΔΙΚΑ

•

i « .
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ΠΟΣΟΝ ΔΑΝΕΙΟΤ

Μετά τρίμηνον
παραμονήν
είς τήν πατρίδα, άνεχώρησεν
είς Μπρίσμπαν τής Αύστραλίας, ό άγαπητός συμπατριώτης
μας κ. Κοσμάς Σάμιος, έκ τού
χωρίου Άλοϊζιάνικα.
— Άνεχώρησεν είς Ά γ γ λ ί αν συνοδεύουσα τά δύο παιδιά
της, τά όποια θά έγγραφούν
είς
Κολλέγιον
δι' άνωτέρας
σπουδάς, ή έκλεκτή κ. Παρή
Γεωργίου Γλυτσού.
. . . . . . . . . . . . . . . .
f —

1973

Πιστωτικόν

ΤΗΛ. 546-495

Λαμπράν έπιτυχίαν έσημείωσεν ή εκδρομή τού Κυθηραΐκού Συνδέσμου Α θ η ν ώ ν τήν
15ην 'Ιουλίου, είς Μυκήνας,
Ναύπλιον και Έπίδαυρον. Οί
έκδρομείς άνεχώρησαν άπό τάς
Ά θ η ν α ς μέ πούλμαν τήν 7ην
πρωινή ν και μετά μικράν στάθμευσιν είς τον Ίσθμόν τής
Κορίνθου έφθασαν και περιηγήθησαν τά μνημεία τών Α ρ χαίων Μυκηνών. Ακολούθως
μετέβησαν και περιηγήθησαν
τά αξιοθέατα
τού Ναυπλίου,
περιλαμβανομένου
και
τού
Μπούρντζι και έν συνεχεία μετέβησαν διά φαγητό, άνάπαυσιν και μπάνιο είς τήν γραφικήν παραλίαν τής Παλαιάς Ε πιδαύρου. Και περί τήν 7ην
άπογευματινήν άνεχώρησαν διά
τό άρχαίον θέατρον τής Ε π ι δαύρου, δπου παρηκολούθησαν
τήν παράστασιν τών τραγωδιών τού Αισχύλου «Χοηφόροι»
και «Εύμενίδες». Ή παράστασις, πού ύπήρξε άψογος, ένεθουσίασε τούς έκδρομείς καθώς και τάς χιλιάδας τών άλλων θεατών, τόσον ώς έργον,
όσον και ώς σκηνοθεσία και
άπόδοσις τών έκλεκτών ήθοποιών, που έλαβαν μέρος.
Στήν έκδρομήν αύτήν, ή όποια συνεδύασε τό ψυχαγωγικό μέ τό μορφωτικό στοιχείο,
στ'ΐαντική και είς μεγάλο ποσοστόν ύπήρξε ν ή συμμετοχή
Κυθηραϊκής νεολαίας τών
Α θ η ν ώ ν και μάλιστα τών έκλεκτών Κυθηοιων σπουδαστών.
"Ολοι οί έκδρομείς έμειναν
ένθουσιασμένοι. Τό Δ .Σ. τού
Κυθηραΐκού Συνδέσμου Α θ η νών είναι άξιον συγχαρητηρίων διά τήν καλήν όργάνωσιν
και τήν άρίστην έπιτυχίαν τής
έκδρομής.

2.270.648,75 J
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
»
ι
Πανεπιστημίου 34
ι
2.482.929.—
| 3ος δ ρ ο φ ο ς - τ η λ . 3220.235 !

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ —

ΣΥΝΤΑΓΑΙ

5.178.—

Ε Ξ Ο Δ Α

ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

36.086.—

ΛΙΑΝΙΚΗ

Έ ξ έγγραφών
Ρ Ο Σ Ο Χ Η : Δ Ι Α ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑ- . Έ κ συνδρομών
Έ κ τόκων καταθέσεων δψεως
Λ Ι Α Σ — Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ , κλπ. ΟΛΩΣ Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α [ Έξ έκμισθώσεως περιπτέρου
Π Ε Ρ Ι Π Ο Ι Η Σ Ι Σ ΚΑΙ Σ Ο Β Α Ρ Α Ι ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
«

ΠΛΑΤΕΙΑ

14.000.—

Ε-

Ε Σ Ο Δ Α
ΠΩΛΗΣΙΣ

14.138.—
45.625.—
5.600.—

120.627.—
91.653,25

2.482.929.-

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α : 423.054 και 420.592

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΕΚΔΝ>ΟΜΗΣ
ΕΙΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΝ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

Σ ύ ν ο λ ο ν
π λ η ρ ω μ ώ ν
Ύπόλοιπον Ταμείου 2 9 ) 6 ) 7 3
Ύπόλοιπον Λογ)σμού καταθέσεων παρά τή
θνική Τραπέζη 'Ελλάδος τήν 2 9 ) 6 ) 7 3

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

' -

ρισμός θά έπιβαρυνθή όλιγώτερον. Ό αριθμός και τό ΰψος
τών δόσεων διά τήν ΰδρευσιν,
θά καθορισθούν, όταν αί άρμόδιαι ύπηρεσίαι τής Ε . Ε .
Υ δ ά τ ω ν περατώσουν τήν έκπόνησιν τής σχετικής μελέτης,
όπότε θά γνωστοποιηθή και τό
ύτ|κ>ς τής όλης δαπάνης.
Τέλος διεξήχθη μυστική ψηψοφορία, κατόπιν τής όποιας
ενεκρίθησαν διά παμψηφίας:
1) Τά πεπραγμένα τού Δ . Σ .
2) Ή απαλλαγή Διοικητικού
και Εποπτικού Συμβουλίου
άπό πάσης εύθύνης.
3) Ό
ισολογισμός
χρήσεως
1972
4) Ό απολογισμός άπό 1.1.73
μέχρι 29.6.73.
5) 'Ο προϋπολογισμός έτους
1973.
0 1 σχετικοί πίνακες δημοσιεύονται παραπλεύρως.
"Αν και ή συνέλευσις έγενετό είς έποχήν, κατά τήν οποίαν πολλοί συνεταίροι απουσιάζουν άπό τήν περιοχήν, προς
παραθερισμόν, παρετηρήθη ικανοποιητική συμμετοχή μελών.
Αί έργασίαι διεξήχθησαν είς
άτμόσφαιραν πατριωτικής και
φιλικής άλληλεγγύης. Τά διάφορα θέματα άνεπτύχθησαν μέ
σαφήνειαν και άνεσιν. .Ο Υ πουργικός
Αντιπρόσωπος κ.
Αναστάσιος Σάμιος, μέ τήν ικανότητα και
τήν λεπτότητά
του συνέβαλε τά μέγιστα είς
τήν άψογον
διεξαγωγήν της
συνελεύσεως. Ό πρόεδρος τής
Συνελεύσεως κ. Στυλιανός Μεγαλοοικο νόμος, έξετέλεσε
τά
καθήκοντά του μέ πληρότητα
και ικανότητα. "Ολοι οί παράγοντες, επέδειξαν προθυμίαν
και ικανότητα. Είς όλους ανήκουν έγκάρδια συγχαρητήρια.
Εύχαριστίαι και συγχαρητήρια έξεφράσθησαν
κατά τήν
συνέλευσιν είς τον έμπνευστήν
τής προσπαθείας, ίδρυτήν και
στυλοβάτην τού Συνεταιρισμού
κ. Εμμανουήλ Σ. Μεγαλοοικονόμον. Και ήσαν ειλικρινή και
δικαιολογημένα.
Πράγματι, χάρις είς αύτόν,
είς τήν έπιμονήν του, είς τό
θάρρος του, είς τάς θυσίας του
ύπό δυσμενεστάτας συνθήκας,
έσώθη ό Συνεταιρισμός και οί
άκολουθήσαντες συνεταίροι ^ έχουν ένα οίκόπεδον, τού όποιου
ή αξία ύπερβαίνει σήμερον τάς
600 χιλιάδας δραχμών. Χάρις
είς τον Εμμανουήλ Σ. Μεγαλοοικονόμον τό δνειρον τού Κυθηραΐκού Οικισμού είναι πλέον
μία άπτή και ώραία πραγματικότης.

29.6.73
Π Λ Η Ρ Ω Μ Α I

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΔΙΟΣ

1.016.000.—
55.627,52
667.528,38

Χ Ρ Ε Ω Σ I Σ

ΚΑΙ

ΣΩΤΗΡΟΣ

φοροι
συζητήσεις,
έδόθησαν
πληροφορίαι, αντηλλάγησαν απόψεις έπί θεμάτων κοινού διά
τούς Συνεταίρους ένδιαφέροντος, ελήφθησαν δέ δι' άνατάσεως τής δεξιάς χειρός αί ακόλουθοι άποφάσεις.
1. Παρετάθη μέχρι 31.12.73
ή προθεσμία ύπογραφής παραχωρητηρίων συμβολαίων μεταβιβάσεως οικοπέδων προς δικαιούχους συνεταίρους.
2. Νά έπιστραφούν είς διαγραφέντος λόγω οφειλής των
προς τον
Συνεταιρισμόν, τά
καταβληθέντα παρ' αύτών χρήματα.
3. 'Ενεκρίθη ή δαπάνη μέχρι ποσού δύο έκατομμυρίων
(2.000.Θ00) δραχμών διά τήν
έγκατάστασιν δικτύου και κρουνών ύδρεύσεως είς τήν περιοχήν τού Συνεταιρισμού. 'Υπάρχει βάσιμος έλπίς δτι τής ανωτέρω δαπάνης
διά τήν ύδρευσιν θά μετάσχη και ό Δήμος 'Αλίμου, όπότε ό Συνεται-

Συν)κόν Κεφάλαιον
Συν )καί μερίδες 508X2.000
Τακτικόν Άποθεματικόν .
"Εκτακτον Άποθεματικόν

548.081,50
141,510.—

1.109.—
1.000.—

«ΠΑΝΑΓΙΑ

ΧΡΗΣΕΩΣ

Χ ρ ή σ ι ς
1972
1 971

Οίκόπεδον Πνευματι. Κέντρου
Οικόπεδα αδιάθετα
"Επιπλα και Σκεύη
31.392.—
-Μείον άποσβέσεις
16.537.—
Μηχαναί Γραφείου
—Μείον άποσβέσεις

δμως, ό νέος Οικοδομικός Κανονισμός, άποκλείει έπι του παρόντος τήν βελτίωσιν τών δρων
δομήσεως.
Είς τον οίκονομικόν τομέα ή
Διοίκησις εφήρμοσε, ώς πάντοτε, αύστηράς
οικονομίας, ώς
προς τάς δαπάνας Διοικήσεως,
αϊ άττοΐαι, ώς θά παρατηρήσατε είς τό άνά χείρας σας έντυπον τής οικονομικής δραστηριότητος τού Συνεταιρισμού, έγένοντο μετά μεγίστης φειδούς».
Συνεχίζων ό κ. Μεγαλοοικονόμος άνέγνωσε τήν είσηγητικήν έκθεσιν έπί τού ισολογισμού, ανέπτυξε τά τής διαχειρίσεως,
εξέθεσε
λεπτομερώς
τάς προσπαθείας, διά τήν ύδρευσιν
και
ήλεκτροδότησιν
και
καταλήγων
παρεκάλεσε
τους παρισταμένους νά άποφανθούν διά μυστικής ψηφοφορίας έπί τών αναφερομένων είς
τά ύπ' αριθμόν 1 και 2 θέματα τής ή|ΐερησίας διατάξεως.
'Ακολούθως έγένοντο διά-

Ε Ι Σ Π Ρ Α Ξ Ε Ι Σ

ί ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ — ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΑΞΙΑ ΕΑΛΗΝΟΚΑΝΑΔΕΖΑ ΚΑΨΑΑΙΩΤΙΣΣΑ

Η ΓΕΝΙΚΗ Σ Υ Ν Ε Α Ε Υ Σ Ι Σ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

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

"Οπως είναι γνωστόν, ή αείμνηστος Μαρίκα Σπύρου Στάη
έκπληρούσα έπιθυμίαν του προβποθανόντος
αυτής, συζύγου
της, κατέλειπε είς τό Πανεπιβτήμιον 'Αθηνών μεγάλην άκίνητον περιουσίαν, ίνα έκ τών
«ίσοδημάτων αυτής λαμβάνουν
ύποτροφίαν φοιτηται τής Φυσικομαθηματικής Σχολής καταγόμενοι έκ Κυθήρων. Δι' αύτό
ο'ι, Μαρίκα καΐ Σπύρος Στάης
τιμώνται από τον Κυθηραΐκον
λαόν ώς μεγάλοι εΰεργέται τής
Νήσου μας. Τό
κληροδότημα
Ετάη λειτουργεί άπό αρκετά,
τώρα, χρόνια, και πολλοί Κυ^ήριοι ¿σπούδασαν μέ την ΰ^οτροφίαν Στάη. Παρατηρείται
δμως, άναφορικώς μέ την λειτουργίαν του κληροδοτήματος,
τό έξής άτοπον: Ό διαγωνισμός δια την λή-ψιν τής υποτροφίας αντί νά γίνεται κατά
την έναρξιν έκάστου 'Ακαδημαϊκού έτους, διεξάγεται περί
τήν λήξιν του. "Ετσι, οί επιτυγχάνοντες φοιτηται στερούν-

ΣελΙς 3

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛ001Κ0Ν0Μ0Υ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η Κ Α Ι Λ Ι Α Ν Ι Κ Η
Έμμ. Μπενάκη και Νικηταρά 6 ( Τ . Τ . 142) 5ος δροφος
Α Θ Η Ν Α Ι — Τηλέφ. 615.928

ΑΝΟΗ —

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙ!

Δ. Ζ Ε Ρ Δ Ε Σ

&

ΥΙΟΙ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΙΩΑΚΕΙΜ 5 — ΤΗΛ. 720 662
Ο Ι Κ Ι Α : ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 55
ΑΘΗΝΑΙ

«ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»

ΣελΙς 4

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
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Εις τήι> άπέραντον και φιλόξενον Αυστραλιαν
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΑΕΙΑ - Μ Π Μ Μ Ο Υ Β
Τέλος της περιοδείας είς Κουηνσλάνδην. Γ. Ποτήρης, I. Βενέρης, Π. Κεντρωτής, Ελένη Βενέρη-Χέλλεν. Οί Κυδήριοι των πόλεων Σαγκέϊτ και
Ρέντκληφ. Ικανότατος... πειρουνιοτής. 'Αποχαιρετισμός τοΰ Μπρίομπαν.
ΓΡΑΦΕΙ 0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΚΥΘΗΡΑ-Ι-ΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ» Κ. I. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
26ov

Μεταξύ τών πολλών
Ä iVífíi:
Ä l i i i•i Y:
ll ' '
ομογενών, πού άφίκοντο έφέτος είς τήν πατρίδα, ήτο κα! ή εξαίρετος κυρία Καλλιόπη
Μέξη, τό γένος Κουκούλη, μετά τού φιλτάτου
μας
άδελφοΰ
της κ.
'Αναστασίου
Κουκούλη, έκ Λογοθετιανίκων. Ή κ. Μέξη
κα! ό άδελφός της είναι έγκατεστημένοι είς
Φράγκτον τής Αύστραλίας, όπου άπολαμβάνουν τής άμερίστου έκ·
τιμήσεως ομογενών κα!
έντοπίων. Είναι ένθερμοι πατριώται κα!
λατρεύουν τήν γενέτειραν. Είναι οικονομικώς άνεξάρτητοι κα!
πολύ συχνά περιοδεύουν όλο τον κόσμο χάριν άναψυχής, πάντοτε δέ είς τό πρόγραμμα των περιλαμβάνεται κα! έπίσκεψις τής πατρίδος. Έφέτος
παρέμειναν ολίγον διάστημα, έλπίζομεν όμως νά έπιστρέψουν
τό συντομώτερον. Είς τήν φωτογραφίαν, πού έλήφθη είς τό
ξενοδοχείον «Άμπασαντέρ» τών 'Αθηνών, εικονίζονται ή κ.
Μέξη μέ τον άδελφόν της Άναστάσιον. Τούς εύχόμεθα καλό
ταξίδι, κάθε εύτυχία κα! χαρά κα! γρήγορη έπιστροφή.

νω άπό έξήντα χιλιόμετρα, άπλώνονται οικισμοί μέ πλήθος
ομογενών, έκ τών όποιων πολ
Πριν άποχαιρετησωμεν
το
λο! είναι Κυθήριοι. "Ολοι είΜπρίσμπαν, τοΰ όποιου οί Κυναι καλώς άποκατεστημένοι κα!
θήριοι μάς χάρισαν συγκινητιοί περισσότεροι έχουν άποσυρκές αναμνήσεις, έπεσκέφθημεν
θή άπό τάς έργασίας οικονοεις τά σπίτια και τά μαγαζιά
μικώς άνεξάρτητοι. "Ολοι νοΜέλη τοΰ Φυσιολατρικού Τμήματος τής Κυθηραΐκής 'Αδελφό- των, δύο ακόμη έκλεκτούς μας
σταλγούν τήν πατρίδα, χαίρουν
φίλους, τους όποιους ουδέποτητος Πειραιώς — 'Αθηνών, στο Πόρτο Γερμενό.
όταν μανθάνουν έλληνικάς προτε θά λησμονήσωμεν. Τον Γεόδους, κα! όλοι ετοιμάζονται
ώργιον Δημητρίου Ποτήρην ή
νά τήν έπισκεφθοΰν. Τά τεΤροχαλιώτην είς τό προάστιον
λευταία χρόνια πολλά μέλη τής
ZILLMERE καΙ τον Ίωάννην
Κυθηραϊκής παροικίας τών δύο
Χαραλάμπους Βενέρην είς τήν
πόλεων Σαντγκέΐτ κα!
Ρέντπεριοχήν Ε VERTON PARK.
κληφ
μετώκησαν είς ΜπρίσΌ Γεώργιος Ποτήρης κατάμπαν ή έξεδήμησαν άπό τον
γεται άπό τό Μυλοπόταμο και
πρόσκαιρον κόσμον. 'Αλλά έέχει πολλά χρόνια είς τήν Αύμειναν και άρκετοί, ώστε ή ΚυΜε εξαιρετική επιτυχία τό γκλίτσες. Λιοπύρια και θυμά- στραλίαν. 'Η εύγενεστάτη σύθηραΐκή παρουσία κα! ή ΤσιΦυσιολατρικόν Ιμημα της Κυ- ρια μώβ ολάνθιστα. 'Ακακίες, ζυγος του "Αννα,
κατάγεται
ριγώτικη φιλοξενία νά είναι
θηραικης Αόελφότητος όιωρ- μουριές, δενδροπασχαλιές. Πευ- άπό τό Καψάλι κα! είναι κόρη
αίσθητα! είς τον έπισκέπτην.
γανωσε, μέ το τέλος τών μα- κα μέ τενεκεδάκια για την ρη- τοΰ άλησμονήτου φίλου μας
Μεταξύ έκείνων πού έξεδήμηβημάτων, μια τελευταία, άπο- τινοσυλλογή.
Σπύρου Μεγαλοκονόμου ή Κασαν στρέφομεν περίλυποι τήν
χαιρετιστήριο
εκδρομή
στα
'Ολόχρυσα χωράφια θερισμέ- ρασπύρου. Και οί δυό τους είσκέψιν προς τούς διαπρέψανϋιλλια — Πόρτο Ιερμενό, μέ , ν α # Κι ένα χαρούμενο πούλ- ναι γεμάτοι καλωσύνη. Δίδουν
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΕΝΤΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ
τας είς τήν κοινωνική ν, έπαγάρχηγό τον 1ιώργο Λασιμάτη μ α ν γ ε μ ά τ ο νειάτα και άνοιξη. είς τά παιδιά των έλληνοχριγελματικήν κα! άνθρωπιστικήν
και συναρχηγό την Μαίρη ίΐε- Γεμάτο γέλιο καί χαρά, πού j στιανικήν άνατροφήν, έχουν
δραστηριότητα, ήτοι: Άθανάάποκατάστασιν
και
τροχειλου, την Ιην Ιουλίου. σκορπούσαν ό Βρεττός Κυπρί- λαμπράν
σιον Σταυριανού Κομηνόν, άπό
2*τήν εκδρομή πήραν μέρος ώτης και ή Μαρία Λέοντος, Ι χαίρουν τής αμέριστου έκτιμήτό χωρίον Ντουριάνικα, Χασχεδόν όλα τα μέλη τής Διοι- έκ μητρός Κυθηριας ( Αννας j σεως ομογενών και εντοπίων.
ράλαμπον Άνδρόνικον έκ Μυκούσης Επιτροπής του Φυσιο- Κυπρίου). Παλιά ρομαντικά Ή ψυχή κα! ή σκέψις των είλοποτάμου, Κωνσταντίνον Δ.
λατρικοϋ Τμήματος και πολλοί κ α χ νοσταλγικά τραγούδια
ναι προσηλωμέναι είς τήν παΚεντρωτήν, έκ Φρατσίων κα!
φοιτηται και μαϋηται. Μία ώ- (Τσιγγάνα μαυρομάτα, Ρεζεν- τρίδα, συντρέχουν πατριωτιΣπύρον Δ. Μεγαλοκονόμον ή
Διά τήν βελτίωσιν τοΰ άε- j όποιον σήμερον λειτουργεί ώς
ραιοτατη διαδρομή άνάμεσα σέ τά, Σκληρή καρδιά) κα! σύγ - κούς κα! άνθρωπιστικούς σκοΚαρασπύρον,
έκ
Καψαλίου. ροδρομίου Κυθήρων, φιλοπά- κοινοτικόν. "Οταν τό άεροδρόΠΛΟΥΣΙΟΝ ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΝΤΕΛΑΜΟΝ
πευκα, Ορούμπη, θυμάρι και ό- \ Υ ο ο ν 0 ι ρυθμοί. "Θαλάσσιο μπά- | πους κα!^ όνειρον των είναι η
"Ολοι των έτίμησαν τό έλλη- τριδες Κυθήριοι, απέστειλαν μιον γίνη Κρατικόν, ή βελτίωλ,ολευκες άγραμπελες. £χίνα, ! νιο στά κρυστάλλινα νερά τού" έπιστροφή είς τό Νησί μας.
j σις, συμπλήρωσις κα! έπέκταπρινάρια και άγριοχαρουπιές. Πόρτο
ΔΡΥΜΩΝΑΣ, 'Ιούλιος 1973 ταλήγων ηύχήθη είς όλους τήν j νοΰς έγκαρδιότητος. Μας εν- νικόν όνομα κα! άφήκαν οικο- τάς ακολούθους δωρεάς:
Γερμενό.
Παιχνίδια Ό Γιώργος μαζ! μέ τά πολείναι κα! (τού άνταποκριτοΰ μας). Τήν προστασίαν και βοήθειαν τών τυπωσιασεν όλους ή άφθονία γενείας κα! έργα, πού τιμούν
Οί άδελφο! Χαράλαμπος κα! ' σ ι € αύτοΰ θά γίνουν δαπάναις
ιναι πάνω μας το χιλιοτραγου- (ρακέτες, βόλεϋ) στήν ολόχρυ- λά του χαρίσματα
Εμμανουήλ
Φατσέας (φωτο- τ °ύ Κράτους.
δισμένο και
ιστορικό βουνό ση αμμουδιά και ένα ομαδικό ρέκτης κυνηγός, μετέδωκε δέ Ιην 'Ιουλίου, έορτήν τών Α - Ά γ ι ω ν 'Αναργύρων.
τών έκλεκτών φαγητών κα! ή τήν μνήμην των.
Ό χρόνος πού είχαμε είς γράφοι) άπέστειλαν 8.200 δρχ.
τήν... άρρωστεια κα! είς τήν γίων 'Αναργύρων, έπανηγύρι"Επειτα άπό τον αίδεσιμώ- ικανότης τής πρεσβυτέρας Μετού Κιθαιρώνα, κατάφυτο άπό | φ ^ γ η χ 5 τό μεσημέρι.
"Ανναν, ή όποία χειρίζεται τό
έλατα στά ψηλά και πεύκα πιο
έορτήν τατον, ώμίλησαν οί κ.κ. Πα- γαλοκονόμου, πού είχε τήν ό- τήν διάθεσίν μας ήτο πολύ πε- 'Ιωάννης Γ. Ξηνταράκος 4.000.
Μιά εκδρομή καλά προγραμ- όπλον μέ κάθε άνεσιν. "Ετσι, σε τήν καθιερωμένην
χαμηλά, που φθάνουν μέχρι τή
Θ.
Μεγαλοκονόμος j ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΟΜΗΝ
του, τό ιερόν προσκύνημα Ά - ναγιώτης Δ. Σουρής, Εύάγγε- λην εύθύνην. Μαζ! μέ τάς εύ- ριωρισμένος. Κα! έτσι άπό τούς Μιχαήλ
ματισμένη.
Μια
εκδρομή
γεμάτών
πόλεων 4.000. Βασίλειος Χαρ. Κασι- !
συχνά έκδράμουν στο Κιλάνι γιου Κοσμά, είς τήν τοποθεσί- λος Δ. Κασιμάτης, Βασίλειος χαριστίας μας, τής έκφράζομεν συμπατριώτας
θάλασσα. ΙΙευκα στις πλαγιές
Ρέντκληφ, οί μάτης 2.500 (δευτέρα εισφο- ΣΠΥΡΟΥ ΕΜΜ. ΣΤΑΘΗ
και στις ράχες. Ιίευκα στους τη νεανικά βιώματα, πού γιά κα! άλλους κυνηγότοπους κα! αν Ξερουλάκι. Ή πανήγυρις Γ. Μαυρομμάτης κα! τέλος ό άπό τής στήλης αύτής κα! τά Σαντγκέΐτ κα!
πολλά
χρόνια
θά
μάς
μένουν
μόνοι
τούς
οποίους
άνταμώσα- ρά). Γεώργιος Γλυτσός 2.260. ί
γυρίζουν
μέ
φορτωμένο
τό
αδρομους κα!
στις ρεματιες. I
ήτο έφέτος εξαιρετικώς λαμ- κ. Πήτερ Ντέλαμον, ό όποιος θερμά συγχαρητήριά μας.
Διά τήν προτομήν τοΰ άει1
κ
με κα! πού μάς συνεκίνησαν μέ 'Ανώνυμος κυρία
μάξι μέ κάθε λογής κυνήγι, ά- πρά. Περ! τά 60 αύτοκίνητα έξέφρασε τήν χαράν του κα!
Απέραντα λιόφυτα γεμίζουν άνεξίτηλα.
.?': α ι είς
πλα μμνήμη
π ημ . Τ|ν μαστού γυμνασιάρχου Σπύρου
Γ.
Β.
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
τάς περιποιήσεις των ήσαν ή τού συζύγου της 1.000. Πανα
μέ ασήμι ολόκληρη τήν περιοθερμά συγχαρητήρια στον πό ορτύκι μέχρι αγριογούρου- I. Χ. κα! πολλά άλλα τροχο- τήν ίκανοποίησιν τής συζύγου
~
Στάθη, προσέφερον μέσω τού
οικογένεια Σπύρου κα! Βαγγε- γιώτης κα! Νικόλαος Καλογρί- Κυθηραϊκοΰ Συνδέσμου 'Αθηχή. Βουκολικές σκηνές και ει- άρχηγό κα! σ' όλα τά μέλη τοΰ νο...
φόρα, χάρις είς τον άποπερα- του, διά τήν γνωριμίαν του μέ
Ό Γιάννης Βενέρης κατά- τωθέντα τσιμεντόδρομον, έφε- τό Νησί, συνεχάρη τούς ομοκόνες. Κοπάδια άπό πρόβατα Φυσιολατρικού Τμήματος τής
— Τήν ιδίαν ήμέραν έπανη- λιώς Μεγαλοκονόμου, έκ Κα- δης 1.520. 'Ιωάννης ιερεύς Κο- νών τάς άκολούθους νέας εισΔημήτριος Σ. φοράς :
Τ . Κ . γεται άπό τον Δρυμώνα, κα- ραν μέ άνεσιν τούς φιλοθρή- γενείς Αύστραλίας διά τήν ώ- γύρισε σεμνοπρεπώς τήν καθι- ψαλίου, Παναγιώτου κα! Ρή- ρωναίος 300.
και κατσίκια. ΤσομπάνηΟες μέ Άδελφότητος.
θώς κα! ή ανεκτίμητος σύζυ- σκους άπό όλα τά χωρία τής ραίαν πατρίδα των, έτόνισε τήν ερωμένην έορτήν του, ό ίερός γισσας Σκλάβου, άπό τό χω- Μαυρογεώργης 200. Γεώργιος
Δημήτριος Κυριάκης προσέ'Αντωνίου Εύαγγέλου
συγκίνησιν του άπό τήν φιλο- ναός τών Α γ ί ω ν 'Αναργύρων ρίον Γουδιάνικα,
γος του Γρηγορία, πού είναι Νήσου.
Κορωναίος
500.
ν
ξενίαν και τήν ύποδοχήν πού τοΰ χωρίου
Γ. Τζωρτζόπουλος φερε 500 δ~ . Εμμανουήλ Κ.
κόρη τού άριστου φίλου μας
Φατσάδικα. Τήν Μαρέντη άπό τά Φράτσια, Θεο- Θεόδωρος
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ
Χαρακτηριστικόν
είναι
ότι
Στάθης
500.
Δημήτριος Σ.
δώρου
Μεγαλοκονόμου
άπό
τό
τού έγένετο είς όλα τά χωρία θείαν λειτουργίαν μετ' άρτο500. Θεόδωρος Κ. Σούγιαννης
Σπύρου ιερέως Μαγείρου. "Εηύχήθη ύπέρ κλασίας, έτέλ^σεν ό έφημέριος Καψάλι, Θεοδώρου Καστρίσου 1300. 'Ιωάννης Κ. Σούγιαννης Μασσέλος 1.000. Θεόδωρος κα!
να χαριτωμένο, πανέξυπνο κο- έπλεόνασε τό στοιχεΐον τών έξ κα! καταλήγων
I. Χαρατζάς 500.
τών Κυθήρων Κοντολιανίκων αίδεσιμώτατος άπό τά Καστρισιάνικα, τής πεν- | 200. Κα! Χαράλαμπος Δ. Κρί- Νικόλαος
ριτσάκι, ή Ειρήνη, συμπληρώ- Αύστραλίας ομογενών, πού πα- τής εύημερίας
τήν πατρίδα. κα! τών απανταχού Κυθηρίων. 'Ανδρέας Καλλίγερος. Είς τήν θεράς του κυρίας Μαρίας Ά θ . ' θαρης 100.
Δαμιανός 'Ανδρόνικος 500. Κονει τήν εύτυχίαν τοΰ ζεύγους. ραθερίζουν είς
Ό Γιάννης μέ τήν Γρηγορία Επίσης είς τήν πανήγυριν παΤό γεύμα διεξήχθη είς ά- πανήγυριν προσήλθον φιλόθρη- Κομηνοΰ άπό τό χωρίον Περ-; Διευκρίνισις: Ή προσφορά σμάς 'Ανδρόνικος 500. Γεώρτου είναι ένα άρμονικό άνδρό- ρέστη κα! ό Αύστραλός φιλέλ- τμόσφαιραν χαράς κα! είλικρι- σκοι κα! έκ τών πέριξ χωρίων. λεγκιανικα και Παναγιωτιτσας τ ή ς Άδελφότητος Κουηνσλάν- γιος Γκούβερης 500. 'Ιωάννης
Ντέλαμον, μέ
Παύλου Μουλού, τό γένος Πέ- δης ήτο 20.739 δραχμα! και Σ. Μασσέλος 1.000. Παναγιωγυνο, πού συμφωνούν είς όλα. λην κ. Πήτερ
τρου Κασιμάτη έκ Πιτσινιανί- όχι 20.000 ώς άνεγράφη είς τό τίτσα Θεμιστοκλή Πετροχείλου
'Ακόμη κα! στο πρόβλημα τοΰ τήν εύγενεστάτην κυρίαν του.
1.000. Γεώρνιος Σ. Μασσέλος
κων,
Έκ τών πανηγυριστών πολεπαναπατρισμού, γιά τό όποιον
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟ Ι-ΣΤΑΜΕΗΗΣ ΤΟΥ
προηγούμενον φύλλον.
1.000. Θεόδωρος Μάρκου Πε'Επίσης είς Ρέντκληφ εύροείναι κα! οί δύο στά πανιά... λο! προσήλθον άπό τό έσπέ— Μέ τάς
μέχρι σήμερον τρόχειλος 1.000. 'Ανάργυρος
μεν έφησυχάζοντα τον φίλτα'Απορούμε
μάλιστα πώς δέν ρας. Τον έσπερινόν κα! τήν t #
προσφοράς
φιλογενών
Κυθηρίκα! Παύλος Β. Στρατηγός
τόν μας Κοσμάν Άθούσην, μέ
σαλπάρουν άγκυρα, άφοΰ οι- θείαν λειτουργίαν έτέλεσαν, ό
ΑΕΞΙΩΣΙΣ ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΗΜΟΥΣ ΜΑΣ
Εύγενία
'Εμμανουήλ
τήν έξαίρετον κυρίαν του, πού ων, τό χρέος είς έργασθέντας 1.000.
κονομικώς άνεξάρτητοι όπως ήγούμενος τοΰ προσκυνήματος
έμειώθη
είς
41.520
δραχμάς.
Γρίσπου τό γένος Παντελή
τώρα διέκοψαν τήν άποδημίαν
Τό κόσμημα τών κοσμημά- τουργίαν, ' Ιεράν Παράκλησιν, είναι, δέν έχουν σοβαρούς λό- αίδεσιμώτατος Γεώργιος Μεγα— Πλησιάζει προς τό τέλος Καλλιγέρου 300. Κα! 'Ιωάννης
των κα! έπανήλθον είς τά Βιαγους άναβολής. Κι' οί δύο τους λοκονόμος κα! ό έφημέριος
των τού Νησιού μας είναι τό Έσπερινόν) κλπ.
έκ Σύδνεϋ Αύστραράδικα. 'Ο κ. Άθούσης άπε- της ή διαδικασία κρατικοποιή- Μανέας,
αίδεσιμώτατος
1) Τήν ένάτην (9ην) Αυ- δέν έχουν πολλά χρόνια στήν Καρβουνάδων
ιερόν προσκύνημα τής Πανασύρθη άπό τάς έπιχειρήσεις οι- σεως τοΰ άεροδρομίου μας, τό λίας 420.
γίας τής Μυρτιδιωτίσσης. Τού- γούστου, έπ! τή θαυματουργι ξενητειά. Παρά ταύτα προώ- Γεώργιος Λουράντος.
κονομικώς άνεξάρτητος κα! ήχάρις είς
Μετά τήν θείαν λειτουργίαν,
το, ως ναυαρχις εν μεσω τοΰ κή διασώσει αύτοΰ κατά τό έ- δευσαν σημαντικά
σχολείτο μέ τήν έπίβλεψιν τής
εύρύχωρον αιθουσαν
ίεροΰ στόλου τών πολλών προ- τος 1971, άπό τήν άπειλήσα- τήν ικανότητα των. Τό κατά- είς τήν
κτηματικής
του
περιουσίας.
Η 1 3 Ε Τ Ι Σ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΤΣΕΑ
Ήγουμενείου
παρετέθη
σκυνημάτων τών Κυθήρων, δέ-| σαν αύτό πυρκαϊάν, θά τελε- στημά των είναι άριστα ώρ- τοΰ
Πότε
πότε
έξέδραμε
εις
τήν
γανωμένο
κα!
έχει
μεγάλο
κύπλούσιον γεύμα προς τιμήν τοΰ
'Αρχιερατική
χεται κατ' έτος πλήθος προ- σθή νυκτερινή
Ή προϊσταμένη τοΰ * Αρχείου ρουν τον κάθε επισκέπτη.
θάλασσαν κα! μέ τούς άνεψιούς
σκυνητών κα! μέ τήν θείαν χά- Λειτουργία, μετά μνημοσύνου κλο έργασιών, διότι κα! οί ι- Αύστραλοΰ φιλέλληνος κα! τής Κυθήρων διακεκριμένη καθηγή"Ενα τέτοιο αξιοσέβαστο κα- του^ 'Ανδρέα κα! Γιάννη Κονριν τής Παναγίας ενισχύει πάν- ύπέρ τών κοιμηθέντων εύεργε διοιείναι πολύ δημοφιλείς είς κυρίας Ντέλαμον, είς τό όποι- τρια τής φιλολογίας, δεσποι- τάλοιπο τού
Κυθηραϊκού πατας τους διαμένοντας ενταύθα, τών κα! δωρητών τής Μονής, ομογενείς κα! έντοπίους. Τους ον παρεκάθησαν κα! περ! τούς νίς 'Ελένη Σταύρου ιερέως Χά- ρελθόντος είναι τό Ιστορικό τολέοντα έπεδίδετο στο ψάρεμα... άπό στεριάς, όπου οί άεύχαριστοΰμεν
διά
τάς
περιποιέξήντα
άγαπητο!
όμογενεΐς
μας.
συγκινεί βαθέως και κατευθύ2) Την 15ην Αύγούστου, έρου, έπιδιώκουσα τήν διαφύ- 'Αρχείο τών Κυθήρων, τό όποιον νεψιο! είναι άσσοι τής άπετονει τά απόδημα τέκνα τής Νή- ; ορτήν τής Κοιμήσεως τής Πα- ήσεις και τήν άγάπην πού μάς
Μεταξύ αύτών, οί γνωστό! λαξιν τοΰ ποικίλου κα! σπου- στεγάζεται είς τό διοικητήριον νιάς κι' ό μπάρμπας δυνατός
σσυ και
ήλεκτρίζει μέ θείον ν αγίας, θά τελεσθή πανηγυρι- έπέδειξαν κα! τους άναμένομεν συμπατριώται
Θεόδωρος Μ.
στήν πατρίδα. Ή νέα μας συ- Πετρόχειλος μετά τής οικογε- δαιοτάτου άρχειακοΰ ύλικού τού μεσαιωνικού κάστρου τής είς τον... πειρουνισμόν (ιδίως
φως παν τας τούς έπισκεπτομέ- κή θεία Λειτουργία.
τής Νήσου, μάς άπέστειλε τήν Χώρας. "Ενας θησαυρός ανυπο- τών τηγανισμένων...).
νάντησις
εύχόμεθα
νά
γίνη
τό
3) Τήν 24ην Σεπτεμβρίου θα
νους τον Ναόν του.
νείας του, Κοσμάς Λεονταρά- κατωτέρω έκκλησίν της, ή ό- λόγιστης άξίας, που περιλαμΞημέρωμα τής 27ης 'ΑπριΚάθε καλοκαίρι άνοιγε ι πλα έορτασθη μεγαλοπρεπώς, μετά ταχύτερον στήν 'Αθήνα κα! έ- κης μετά τής κυρίας του, Πα- ποία άπευθύνεται
προς τούς βάνει έγγραφα συμβολαιογραΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
τύτερα τάς πύλας του κα! δέ- ; πάσης ίεροπρεπείας, ή έπέτει- πειτα στον Δρυμώνα, στο Ξε- ναγιώτης Σουρής μετά τής κυ- άπανταχού Κυθηρίους. Έπικα- φικά, ληξιαρχικά, εκκλησιαστι- λίου 1971. "Εξω άπό τό φιλόξενο σπίτι τοΰ μπάρμπα Γιώρχεται τό πλήθος τών προστρε- I ος τής ευρέσεως τής θαυμα- ρουλάκι, στο Καστρ! κα! στοΰ ρίας κα! τών υιών του, 'Ιω- λούμεθα όλην
τήν προσοχήν κά, δικαστικά, διοικητικά έν γέ- γη Βενέρη, στο Γουέστ - έντ,
Τήν 7ην κα! 8ην'Ιουλίου δι-1 προσώπευσε μέ έπιτυχίαν τήν
Βάνη.
χόντων είς αυτό Κυθηρίων κα! τουργοΰ Εικόνος.
άννης Κομηνός ή Σπάνιας με- τών άναγναχττών μας είς τάς νει, διαθήκες, που ρίχνουν φώς μάς αναμένει μέ τον ιδιοκτήτη εξήχθησαν είς DARMSTADT 'Ελλάδα δύο φοράς είς πανευΠρίν,
μέ
τό
σημερινό
σημείΤήν έπομένην τής έορτής,
λοιπών προσκυνητών
τά τής χαριτωμένης θυγατρός όρθάς παρατηρήσεις κα! πατρι- είς τήν ίστορίαν δχι μόνο τών του τό πολυτελές
άγωνας, κατά δέ
αύτοκίνητο τής Δυτικής Γερμανίας διε- ρωπαικους
Οπως, λοιπόν, κάθε χρόνον | ήτοι 25ην Σεπτεμβρίου, θά δε- ωμα, κλείσωμε τάς έντυπώσεις του, Βασίλειος Γ. Μαυρομμά- ωτικός έπιδιώξεις τής δεσποι- Κυθήρων αλλά και όλης τής Ε - τού καλού μας φίλου Μανιαλη θνείς κολυμβητικοί
άγώνες, τον προπονητήν της, αύτη είάπό
τήν
περιοδείαν
μας
είς
ξιωθή ή 'Επιτροπή τού Προετσι και εφετος θά δεχθή
της, Θεόδωρος Μεγαλοκονόμος νίδος Χάρου, κα! παρακαλού- πτανήσου καί, κατά συνέπειαν, Καραβουσάνου. 'Αποχαιρετούμε είς τούς οποίους έλαβε μέρος ναι σπάνιον φαινόμενον κολυμΜυρτιδιώτισσα, μέ ακόμη με- σκυνήματος πάν τας τους άπο- Κουηνσλάνδην, ενθυμούμεθα μέ μετά τής κυρίας του, Μιχαήλ μεν, όπως τύχη αύτη κάθε ή- δλης τής 'Ελλάδος. Τό Άρχεΐο τήν συγγενικήν μας οίκογένει- κα! ή 'Ελλάς διά τών συλλό- βητικής ικανότητος. Τής έκγαλυτέραν στοργήν, τους πι- δήμους Κυθηρίους, τους δια- συγκίνησιν τάς περιποιήσεις Δ. Καλοκαιρινός μετά τής κυ- θικής κα! υλικής συνδρομής είς μας, κατά τήν γνώμην τών ει- αν πού διέθεσε κα! τήν ψυχήν γων 'Ολυμπιακού κα! Γλυφά- φράζομεν εγκάρδια συγχαρητήστεύοντας είς τήν θαυματουρ- τρίβοντας κατά τάς ημέρας έ
ρίας του 'Ελένης, ό τέως πρό- τήν ώραίαν της προσπάθειαν. δικών επιστημόνων, είναι άπό της άκόμη διά νά συμβάλη είς δας.
ρια κα! τής εύχόμεθα νά έλθη
γικήν δύναμιν αύτής κα! έπι κείνας είς τήν Νήσον μας.
ΔΩΡΕΑΙ
εδρος τής Κυθηραϊκής Άδελ- 'Η έκκλησις τής δεσποινίδος τα πλουσιώτερα είς τήν Ε λ - τούς σκοπούς τής περιοδείας
πρώτη εις τούς Βαλκανικούς
Τον Όλυμπιακόν
άντεπρο- άγώνας, πού θά γίνουν αύτόν
Τής δεξιώσεως θά προηγηθή ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ φότητος Κουηνσλάνδης κ. Γε- Χάρου έχει ώς έξής:
θυμούντας νά ζητήσουν, είς τον
λάδα και εφάμιλλο άρχείων τής μας κα! γεμάτοι συγκίνησιν ξεσώπευσαν όκτώ άθλήτριαι κα! τον μήνα.
τόπον τής ευρέσεως τής θαυ- έσπερινός μετά παρακλήσεως
ώργιος Β. Κασιμάτης μετά τής
Άττευθυνόμεθα δχι μόνον είς Βενετίας, διότι καλύπτει μίαν κινούμε γιά τό ταξίδι τής έΑΓΙΟΥ
ΚΟΣΜΑ
ματουργού Εικόνος, τήν άκα- ύπέρ ύγείας πάντων τών είς
κυρίας του Μαρίας, ό κ. Εύάγ- τους Κυθηρίους εκείνους, οί ό- περίοδον 3 αιώνων και πλέον πιστροφής. Σέ λίγο προστίθεν- 10 άθληταί, μεταξύ τών οποίΚατά τήν ήμέραν τού έορ- γελος Δ. Κασιμάτης κ. ά.
ων ήτο κα! ή πρωταθλήτρια
εύρισκομένων
ταμάχητον βοήθειαν τής Πανα τήν ξενητειάν
(Σ.Σ. Κρίμα, πού μόνη ή χαττοΐοι βλέπουν μέ αίσιοδοξίαν χωρίς^ χάσμα. Αυτός ό θησαυ- ται είς τήν συνοδέίαν μας, ό
τής 'Ελλάδος Αικατερίνη 'Αν- ριτωμένη μικρούλα Αικατερίνη
γίας. 'Εφέτος τό προσκύνημα, άγαπητών αδελφών μας Κυθη τασμοΰ τού 'Αγίου Κοσμά, είς
ρός,
ήμερα
μέ
τήν
ημέρα
φθείείς
τό
μέλλον
τών
Κυθήρων,
άλπαιδικός
μας
φίλος
Σπύρος
Κατά
τά
έπιδόρπια,
ό
ήγούΞερουλάκι, έγένοντο προς τό
δρέου
Φατσέα,
έκ
τοΰ
χωρίου
κατά τήν περίοδον τοΰ θέρους, ριων.
Φατσέα, κολυμβά τόσο γρήγοιερόν προσκύνημα αί άκόλου- μενος αίδεσιμώτατος Γεώργιος λα και είς έκείνους, οί όττοΐοι ρεται ανεπανόρθωτα μέσα σέ Φατσέας ή Κόρσολας κα! ό νεα- Φατσάδικα.
Έ ν Κυθηροις τή 1.7.1973
θά εχη τάς έξης επισήμους έκ
ρα. "Αν τήν έφθαναν όλοι οί
βλέπουν μέ άγοπτην και στοργήν ένα άκαταλληλότατο κτίριο έκ- ρός Σιμιτέκολος ή ΜουντουλούΜεγαλοκονόμος
ηύχαρίστησεν
όθοι
δωρεαί:
Ή Επιτροπή τού Ίεροΰ
δηλώσεις, έκτος τών καθ' έΑύτη κατέλαβε τήν δευτέραν Τσιριγώτες, θά ήτο λελυμένο
τεθειμένος στήν σκόνη καί τήν νης.
είς τό Κυθηραϊκό τταρελθόν.
λους
τούς
προσελθόντας
είς
τήν
Βασίλειος
Γ.
Μαυρομμάτης,
Προσκυνήματος «Παναγία
κάστην διαφόρων θρησκευτιΔιασχίζουμε τήν άπέραντη θέσιν είς τό άγώνισμα 100 κα! κα! τό συγκοινωνιακό μας πρόΌ συναισθηματικός δεσμός, υγρασία.
προσέφερε 1.000 δρχ. Πανα- πανήγυριν, έξέφρασε τήν χαή Μυρτιδιώτισσα»
κών ακολουθιών (Θείαν Λειράν
του
διά
τήν
παρουσίαν
τού
"Ηδη
τό
Έθνικόν
"Ιδρυμα
πόλι
είς άποχαιρετισμόν, είσ- 200 μέτρα ύπτίως κα! τήν τρί- βλημα. Θά ξεκινούσαν μέ τά
όποιος
συνδέει
τον
κάθε
Κυό
γιώτης Δ. Σουρής 1.000. Κοεκλεκτού
ζεύγους
Ντέλαμον,
'Ερευνών
έστειλε
ειδική
έπιστήερχόμεθα
είς τήν λεωφόρον Ει- την είς τό άγώνισμα 100 κα! μαγιώ τους άπ' τον Πειραιά,
θήριο μέ τήν ιδιαίτερη πατρίσμάς Λεονταράκης 1.000. Γιανσυνεχάρη
τούς
συνδρομητάς
τοΰ
μονα,
τήν
δίδα
Χρύσα
Μαλτέρηνικού
και
κατευθυνόμεθα 200 μέτρα πεταλούδας, ύστερή- περ! τά χαράματα, κα! θά έπιδα του τον κάνει ώστε νά μή
νούλα Δ. Ζαντιώτη 1.000. Μισασα τής Γερμανίδος άντιπά- ναν τον πρωινό καφέ τους στο
ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΠΙΤΣΙΝΑΔΟΝ
χαήλ
Δ.
Καλοκαιρινός 500. ίεροΰ προσκυνήματος διά τά άδιαψορή άλλά άντιθέτως νά ά- ζου μέ^ συνεργείο, γιά ν' άρ- ποός Νότον μέ πορείαν προς λου της κατά έν δευτερόλεπτον,
Καψάλι. 'Όσο γιά τ!ς αποΕύάγγελος Δ. Κασιμάτης 150 φιλόθρησκα αίσθήματά των, ά- σχολήται και νά προβληματί- χίση τήν ταξινόμησι, ή όποία Σύδνεύ, πού άπέχει έξακόσια έτιμήθη δέ μέ
δύο μετάλλια σκευές, τά πλοία Ξηνταράκου
εΤναι άδύνατη χωρίς μίλλια. Διατρέχομε τά ώραιόδραχμάς. Γεώργιος Α. Βενέ- νεμνήσθη μετ' εύγνωμοσύνης ζεται τόσο μέ τό Κυθηραϊκό τδυστυχώς
ϊ
— Βέζου κα! Κάπονα θά έκακατάλληλες
άρχειοθήκες. τερα παράλια τής Αύστραλίας κα! δύο διπλώματα.
ρης 10 δολλάρια Αύστραλίας. τών Κυβερνητικών παραγόντων παρόν και μέλλον, όσο και μέ ς
ναν χρυσές... καλοπληρωμένες
πού
μέ
τήν
γενναίαν
των
βοήΗ
μόλις
13
έτών
πρωταθλήΠρέπει
νά
προμηθευθούμε
μεGOLD
COAST,
COOLANτό
Κυθηραϊκό
παρελθόν.
"Ενα
Άντωνία Γ. Βενέρη 7 δολλάθειαν
έπερατώθη
ή
τσιμεντότρια
Αικατερίνη
Φατσέα
άντιδουλειές. Κρίμα!).
ταλλικές
αρχειοθήκες,
μέσα
στις
GATTA,
MURWILLUMBAH,
παρελθόν
πλουσιώτατο,
άξιο
ρια Αύστραλίας. Κα! άνώνυστρωσις τοΰ δρόμου, και
θαυμασμού, πού παρουσιάζεται όποιες θά προφυλαχθή ό,τι πο- BALLINA, GRAFTON κα!
μος 100 δολλάρια.
όλοζώντανο
μπροστά μας μέ λύτιμο έχει απομείνει. "Ολοι φθάνσμεν είς COFFS - HARΌ ηγούμενος τού προσκυνήτά
πολλά
και
ποικίλα κατά- πρέπει νά συνειδητοποιήσουμε BOUR, πού άπέχει 300 μίλματος αίδεσιμώτατος Γεώργιος
ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΑΠΑΝΗ 40.000 ΔΡΑΧΜΩΝ
λοιπα του7 κατάλοιπα πού σε- τήν ανυπολόγιστη γιά τό νησί λια. Έδώ, είς τό φιλόξενο καΜεγαλοκονόμος ευχαριστεί θερβάστηκαν αιώνες και χιλιετηρί- μας άξία τού αρχείου και νά τάστημα 'Ιωάννου Βαρυπάτη,
μώς τούς ανωτέρω δωρητάς,
Οί κάτοικοι τού χωρίου Πι- | Άρωνιαδίκων, άπ' όπου θά κα! εύχεται έπ' αυτούς κα! τάς
δες και άποτελούν τήν ζωντα- συνδράμωμε τό έργο τής τα- έκ Χοιρας, μάς άναμένει μέ τό
ΤΑΚΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
τσινάδες,
μέ
πρωτοβουλίαν ι ξεκινήση ή γραμμή συνδέσεως οικογενείας των τήν προστανή. και ομιλούσα ιστορία τού ξινομήσεως καί καταλογογρα- καινουργές αύτοκίνητο του ό
Τώρα οί εναπομείναντες κά- σίαν κα! βοήθειαν τών 'Αγίων
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
τών δραστηρίίι)ν συμπατριωτών
Νησιού μας. Αυτά τά κατάλοι- φήσεώς του. Τό αρχείο περι- Τζίμης Λουράντος, άπό τό χωΧαραλάμπους Μαυρομμάτη κα! τοικοι, παρακαλούν τους απαν- 'Αναργύρων.
πα, εΤτε χαρτιά εΐναι είτε πέ- μένει τήν συνδρομή μας αυτήν ριό Καλησπεριάνικα, μέ τον οΑΡΧΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ
Κατά τό πρώτον έξάμηνον Βενέρη, 2.000 δρχ. 'Ιωάννης
Βρεττοΰ Μαυρομμάτη, έπωφε- ταχού εύρισκομένους Πιτσινατρες είτε φορεσιές και κεντή- τήν συνδρομή ττού έφτιασε δρό- ποίον ^ συνεχίζσμεν τήν πορείδρχ. άπό
λούμενοι τοΰ ευεργετικού συ- διώτας, νά τούς βοηθήσουν οιματα είτε σπίτια και εκκλησίες μους, σχολεία, εκκλησίες, αί- αν προς τό Σύδνεύ, ένώ ό φί- τρέχοντος έτους, έστάλησαν είς Πατρούμπας 1.150
ΕΛΑΒΕ ΠΤΥΧΙΟΝ
προσκύνημα 'Αγίας συνδρομάς έκδρομέων έκ ΚαΤό Έθνικόν "Ιδρυμα Ερευ- είτε μουσική, απαιτούν τον σε- θουσες καί ό,τι άλλο συμβάλ- λος ^ Μανώλης Καραβουσάνος τό Ιερόν
στήματος τής Δ.Ε.Η. προς ή- κονομικώς, διά νά ήλεκτροδολεκτροδότησιν μικρών περιο- τηθή τό χωρίον κα! νά απο- Χ H ΜIΚ Ο Υ - Μ Η Χ Α Ν I Κ Ο Υ νών, άπέστειλεν εις Κύθηρα βασμό μας και περιμένουν τήν λει εις τήν πρόοδον, τήν εύη- μέ τήν συντροφιά του έπιστρέ- Έλέσης, ύπέρ τών έργων, τά ραβά. Θεόδωρος Κ. Σούγιανόποία έκτελούνται μερίμνη τής νης 500 δρχ. κα! Καλλίστη Φρ.
τήν συνεργάτιδά του δίδα Χρύ- έκδήλωσιν τής στοργής μας και μερίαν καί τήν προβολήν τού φουν είς τήν βάσιν των.
χών (διά συμμετοχής τών έν- λαύσουν οί πτωχοί κάτοικοι
Μετά πενταετή
εύδόκιμον
δραστήριας
Εκκλησιαστικής Φατσέα 300 δρχ.
διαφερομένων είς τήν άπαιτου- τά άγαθά τού συγχρόνου πο- φοίτησιν είς τό Ε. Μ. Πολυ- σαν Μαλτέζου διά τήν μελέ- του ενδιαφέροντος μας. Αυτά νησιού μας.
Επιτροπής κα! διά τον ήλεμένην δαπάνην), καταβάλλουν λιτισμού. Αί αύθόρμητοι εισ- τεχνείον, έλαβε τό πτυχίον του την τών έν τώ Ίστορικώ Ά ρ - είναι πού συνθέτουν τό ιδιαίτεΣαν προϊσταμένη τού 'ΑρΕιδικώς διά τήν ήλεκτροδόΠΡΟΗΧΟΗΣΑΝ
κτροφωτισμόν τοΰ καθιδρύμαχείω Κυθήρων
άποκειμένων
φροντίδας διά τήν ήλεκτροδό- φορά! νά άποστέλλωνται είς άπό τήν
τησιν τοΰ ίεροΰ προσκυνήμα'Ανωτάτην Σχολήν έγγράφων, 'Ελληνικών κα! 'Ι- ρο χρώμα τού Νησιού μας και χείου, απευθύνω έκκλησιν προς
128
ΜΑΘΗΤΑΙ
τος
αί
άκόλουθοι
δωρεαί:
τον
ταμίαν
τής
επιτροπής
κ.
τησιν τοΰ χωρίου των. Ούτω,
αύτά, πάνω άπ' όλα, ένδιαφέ- όλους τούς Κυθηρίους, μέ τήν
τος, πέραν τών 10.000 δρχ.
Χημικών - Μηχανικών, ό ν βάΏ ς πληροφορούμεθα, κατά
κατόπιν αιτήσεως τών άνωτέ- Χαράλαμπον Μαυρομμάτην, είς ρος συμπατριώτης μας κ. Πα- ταλικών. Ή δ!ς Μαλτέζου συελπίδα ότι κανείς δέν θά μείνη
τάς όποιας προσέφερεν ό νεατάς
προαγωγικάς
έξετάσεις
ωδεύετο
κα!
ύπό
τριών
αποΕλένη
Σπύρου
Καστρίσου,
Πιτσιναδες.
ρω, μετέβη είς Πιτσινάδες ό
αδιάφορος. Τό
Άρχεΐον μας
ρός ένθουσιώδης
συμπατριώΝΑ ΕΠΙΤΥΧΗ
| ναγιώτης Βλαντής. Ό νέος μη- φοίτων τής Σχολής Βιβλιοθηδοαστήριος προϊστάμενος τής
πρέπει νά σωθή καί νά προ- τοΰ Γυμνασίου Κυθήρων, έπ! μέσω Σαράντου Βλαντή, άπέ- της κ. Στυλιανός Κ. Βενέρης»
χανικός
είναι
προσφιλής
υίός
Ήδη
διά
τό
ώς
άνω
έργον
ΠΟΛΛΑΣ...
ΑΘΩΩΣΕΙΣ
συνόλου
203
μαθητών,
128
προκονομίας, καθώς κα! φωτογράστειλε έξ Αύστραλίας 20 δολ» τ~ι τ τ ττ η'
, τ^
«
ϋυιι υνι* ιυ ω^
ν
βληθή.
ήχθησαν, παρέμειναν άνεξετα- λάρια. 'Ομοίως 20 δολλάρια προσέφερον επίσης ό κ. ΚοΔ .Ε. Η. Κυθήρων κ. Εμμ. Δα- . ^ σ τ ά λ η σ α ν β 1 ς τ ή ν έ π ι τ ρ ο . τού έν Πειραιεί γνωστού φω- φου τοΰ 'Εθνικού 'Ιδρύματος
σμάς
Έμμ.
Μεγαλοκονόμος
1 πήν αί πρώται αυθόρμητοι είσ- τογράφου κ. 'Αντωνίου ΒλανΉ
Προϊσταμένη
στέοι διά τον Σεπτέμβριον 52 Αύστραλίας
άπέστειλε μέσω
ποντες
με επιτόπιο
ειδικον νσυνεργειον
Κατόπιν έπιτυχών έξετάσεπροέβη είς
διαπίστω φοραί, αί όποίαι --έχουν ώς έ- τή. Τοΰ έκφράζομεν θερμότα- Ερευνών.
2.000 δρχ., ό κ. Παύλος Β.
ΕΛΕΝΗ ΧΑΡΟΥ
είς
διάφορα
μαθήματα,
κυρίως
Σαράντου
Βλαντή
ή
κ.
Ειρήνη
ων,
έλαβε
τό
πτυχίον
του
άπό
Ούτοι
παρέμειναν
είς
Κύθησιν τών συνθηκών συνδέσεως jjZÍC
τα συγχαρητήρια κα! τού εύ- ρα έπ! δεκαήμερον έργασθέν- τήν Νομικήν Σχολήν τοΰ Πα- Φιλόλογος Γυμνασίου Κυθήρων όμως είς τά μαθηματικά, κα! Γεωργίου Δευτερεύου. 'Ανώ- Στρατηγός 1.000 δρχ. Ό κ·
και έν συνεχεία ή αρμοδία υ- ξής:
Σαράντος
Βλαντής μετά τής
χόμεθα καλην σταδιοδρομίαν.
23 άπερρίφθησαν.
νυμος έκ Μπιλοέλα Αύστραλίτες ύπό τήν έπιστημονικήν κα- νεπιστημίου 'Αθηνών, ό έπιμεΧαράλαμπος
Μαυρομμάτης,
πηρεσία προΰπελόγισε τήν δασυζύγου του Πόπης 20 δολλάας
δολλάρια
10.
'Ιωάννης
ΚαΚατά
τάς
εισιτήριους
έξετάλέστατος
νεαρός
μας
φίλος
κ.
θοδήγησιν
τής
δίδος
Μαλτέζου
ΔΥΟ
ΦΟΙΤΗΤΑΙ
πάνην τού έργου. Μετά ταύτα, προσέφερε πέντε χιιλ. (5.000)
ρια Αύστραλίας. Ό κ. ΓεώρΔΩΡΕΑΙ
κα! μέ τήν πρόθυμον συνεργα- Νίκος Γ. Βαρείας.
διά τήν σύνδεσιν τού χωρίου j δρχ.
Βρεττός
Μαυρομματης
ΕΛΑΒΟΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΝ σεις προσήλθον 56, έκ τών ό- στρίσος δολλάρια 10. Ουρανία γιος Καβαλίνης μετά τής συποιων 30 εισήχθησαν, 7 παρε- Νοταρά δολλάρια 10. ΚωνστανΌ νέος δικηγόρος πού διαΕίς μνήμην τοΰ συζύγου σίαν τής Προϊσταμένης τοΰ
μέ τό δίκτυον τής Δ.Ε.Η. έ 3.000. Βασίλειος Μαυρομμάτης
ζύγου του 'Ελένης, έκ Σύδνεύ
Κατά τον διενεργηθέντα υ- πέμφθησαν προς
άνεξέτασιν τίνος Φαρδούλης δολλάρια 5.
ζητήθησαν σαράντα χιλιάδες j 2.000. Γρηγόριος Μαυρομμάτης της Θεοδώρου Γ. Στάθη, γυ- 'Αρχείου δίδος 'Ελένης Χά- κρίνεται κα! διά τό άριστον
20 δολλάρια Αύστραλίας. Και
πό
τοΰ
Πανεπιστημίου
'ΑθηΘεόδωρος
Μανωλαράς
500
δρχ.
τον
Σεπτέμβριον
είς
τά
μαθηρου,
έμειναν
δέ
απολύτως
ιήθος
του,
είναι
υίός
τού
συνμνασιάρχου,
ή
κ.
Μαρία
Θ.
τών
ένj
1.000.
Δυσανάγνωστος
500.
δρχ., ώς συμμετοχή
ό κ. Νικόλαος Έμμ. Βενέρης»
νών
διάγωνισμόν
προς
χορήγηΕμμανουήλ
Γαλάνης
100
δρχ.
ματικά
κα!
19
άπερρίφθησαν.
κανοποιημένοι
έκ
τών
εύρεθένταγματάρχου
Χωροφυλακής
κ.
Θεόδωρος
Πασχάλης
κα!
ΣεΣτάθη
προσέφερε
1.000
δρχ.
διαφερομένων είς τήν δαπάνην
μετά τής συζύγου του ΠελαΤό ποσόν τών σαράντα χι- ραφείμ Πασχάλης έκ Σύδνεύ ύπέρ τού Γηροκομείου Κυθή- των έγγράφων και άλλων στοι- Γεωργίου Βαρειά κα! τής άξιο- σιν τής υποτροφίας Στάη, έπέ- Οί άπορριφθέντες δύνανται νά Στρατής Τζάννες 100 δρχ. Πα- γίας, έκ Μπρίσμπαν 20 δολλάτυχον
ή
πρωτοετής
φοιτήτρια
ναγιώτης
Γ.
Βενέρης,
είς
μνήέπανέλθουν
προς
όλικήν
έξέχείων,
τά
όποία,
κατά
δήλωτίμου
κυρίας
του
Μαρίκας,
τό
λιάδων δραχμών είναι, κατά Αυστραλίας άπό 2.500 δρχ. ε- ρο>ν.
ρια Αύστραλίας.
— Είς μνήμην τού υίού της σιν τής δίδος Μαλτέζου, είναι γένος Νικολάου Μαζαράκη, έκ τών μαθηματικών δ!ς Θάλεια τασιν κατά τον Σεπτέμβριον. μην τών γονέων του κα! τού
γενικήν όμολογίαν μικρόν, δο- καστος. Οί άδελφο! Θεόδωρος
Έμμ.
Λευθέρη,
έκ
Λειβαδίου,
έξαδέλφου
του
Διονύση,
10
Κα!
οί
άπορριφθέντες
κατά
Ή Διαχειριστική Επιτροπή
θέντος μαλιστα ότι ή Δ . Ε . Η . | κ α ! 'Ανδρέας Ή λ . Μαυρομμά- Νικολάου, ή κ. Κατ ίνα Κυριά- έφάμιλλα κα! έν πολλοίς ανώ- Χώρας.
φοιτητής τάς εισιτήριους εξετάσεις, ύ- δολλάρια Αύστραλίας. Κωνστ. 'Αγίας
Τοΰ έκφράζομεν
θερμότατα κα! ό δευτεροετής
Έλέσης
εύχαριστεί
θά έπιβαρυνθή μέ πολλαπλά της, ανα 5.000 δρχ. έκαστος. κουΓουλάκου, άπέστειλε 500 τερα, τών εύρεθέντων εις πλείτών
φυσικών
κ.
Παναγιώτης
τούς ανωτέρω
σια αυτού, διότι τό χωρίον ά- | Κα! Θάλεια ^ Ν. Τραβασάρου δογ. είς τον Ιερόν ναόν 'Α- στα άλλα ιστορικά αρχεία τοΰ συγχαρητήρια κα! τοΰ εύχόμε- Γεωργ. Καλλίγερος, έκ Χώρας. στέρησαν, κυρίως, είς τά μα- Γ. Κομηνός, είς έκτέλεσιν ό- θερμώς όλους
ρου τής διαθήκης Εύαγγέλου δωρητάς.
θηματικά.
Κράτους.
θα καλή ν σταδιοδρομίαν.
γίας Αικατερίνης Καψαλίου.
πέχει ύπέ^ τά 500 μέτρα έξ ! 1.000 δραχμάς.

Τά νειάτα έξώρμησαν
στο Πόρτο Γερμενό!

της έκ Φρατσίων αγαπητής μας I χήν WAVELL HEIGHTS, έ- ¡ στια τοΰ Μπρίσμπαν SAND-|
οικογενείας Παναγιώτου Κεν- j πεσκέφθημεν είς τό άρχοντικόν | GATE και REDCLIFFE μάς
τρωτή. Μέ τήν έργατικότητα, της, τήν έξαίρετον κυρίαν Έ- θυμίζουν τήν παραλιακή ζώνη
τήν ικανότητα και τήν συνο- λένην Βενέρη ή Χέλλεν, τό γέ- άπό Παλαιό Φάληρο μέχρι Βάχήν της, μέσα σέ λίγα χρόνια νος Λεβούνη, έκ Ποταμού. Ό ρη. Τοπία άπεριγράπτου ώραιάποκατεστάθη καλώς. Τά μα- j σύζυγος της άείμνηστος Βαλέ- ότητος, μέ πυκνή βλάστηση μέγαζιά της στήν όδόν Ρώμα και ριος I. Βενέρης ή Χέλλεν, ύ- χρι θαλάσσης κα! μέ κατακάστήν όδόν Άδελαίδος, έκαναν ' πήρξεν έξαίρετος
προσωπικό- θαρες αμμουδιές. Δεξιά απλώχρυσές δουλειές και τό σπίτι j της τής όμογενείας, έσταδιο- νεται ό απέραντος Ειρηνικός,
της, σέ γραφικώτατη περιοχή! δρόμησεν είς τό έμπόριον, ά- πού, παρά τήν ονομασία του,
είναι σωστό νέδειξε πολυμελή άρίστην οί- είναι γεμάτος σκυλόψαρα κα!
ιου ^ Μπρίσμπαν
παλάτι. Ο Παναγιώτης έχει κογένειαν, κα! ύψωσε τό έλ- καρχαρίες, πού δέν ύπόσχονται
r
τρεις
Τον Νίκο, Βα- ληνικό όνομα είς τήν έκτίμη- ειρηνικά... τά τέλη τής ζωής,
— - γυιούς:
σίλη και Γιάννη, όλους καλώς σιν τής Αύστραλιανής κοινω- είς τους λουσμένους. Γι' αυτό
άποκατεστημένους. Ό Γιάννης νίας. Κα! όλα αύτά μέ άντά- οί αμμουδιές
προστατεύονται
πού είναι όλο λεβεντιά κα! έκ- I ξιον σύντροφον, συνεργάτην άπό τους... ανεπιθύμητους έπιδηλωτισμό, μάς ύπεσχέθη τότε κα! συμπαραστάτην τήν κυρίαν σκέπτας μέ χονδρά σιδηροπλέγηήγορη έπιστροφή στήν πα- Ι Έλένην. Τήν εύχαριστοΰμεν γματα είς άρκετόν βάθος τοΰ
τρίδα. Ενθυμούμεθα τά λόγια j κα! άπό τής στήλης αυτής διά ώκεανοΰ.
του. Εκείνος τά ένθυμεΐται; \ τάς περιποιήσεις κα! τήν φιΕίς ολην τήν παραλιακήν έκΤέλος, είς τήν γραφικήν κα! j λοξενείαν της.
τασιν άπό
Μπρίσμπαν μέχρι
διαρκώς προοδεύουσαν περιο- I Τά βορεινά παραλιακά προά- Ρέντκληφ, πού έχει μήκος πά-

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΌΣ ΗΠΜΠΡΠ Η ΠΑΝΗΓΥΡΙ!
ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΠΟΥ ΚΟΣΜΑ

Ιό πρόγραμμα ιεροτελεστιών
eig τό προσκύνημα Μυριιϋίων

ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ Η' ΑΠΟΛΑΥΣΟΥΜΕ
ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Ολοι νά βοηθήσωμε
y ιά νά δ ι α σ ω δ ή
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Χάρις (ϊς τάς νίας δωρεάς
ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΑΙ ΟΦΕΙΑΑΙ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΣΟΕΝΤΑΣ
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Πλησιάζει η κρατικοποίησις

θρίαμβος μικρής Κυθηρίας
είς κολυμβητικούς αγώνας
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