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ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Νά άναλάβουι; άμεσος σύντονοι; αγώνα οί πρόεδροι τον κοινοτήτων
πόντες ήγόρασε ίδιωτικήν έκτασιν και μόνον, χωρίς ούδαμού νά θίξη δημοσίαν έκτασιν.
"Ετσι, τό δικαστήριον άπέρριψε τήν κατηγορίαν και ό κ.
Βύρων Δαπόντες έκηρύχθη αθώος. Ή
άπόφασις έγένετο
δεκτή μέ μεγάλην χαράν άπό
τό πολυπληθές Κυθηραϊκόν άκροατήοιον, τό όποιον παντοιοτρόπως
έξέφρασε τήν ίκανοποίησίν του και συνεχάρη τον

έκ κληρονομιάς
κ. Δαπόντε διά τήν σθεναράν τέχουν είτε
τών πατέρων των, είτε έξ άτου στάσιν.
γοράς, είναι
πράγματι ιδικά
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
των και όχι δτι είναι τού ΔηΤά συμπεράσματα έκ τής δι- μοσίου. Διά νά τό άποδείξουν
εξαχθείσης δίκης, παρά τήν αύτό, πρέπει νά προσκομίσουν
αναγόμενα
μέχρι
λαμπράν δικαστικήν άπόφασιν, συμβόλαια
είναι λίαν άνησυχητικά διά τού έτους 1882, δηλαδή συμβότούς Κυθηρίους.
Διότι είναι λαια 91 έτών.
δυνατόν, άνά πάσαν στιγμήν,
Αύτό κατώρθωσε ό κ. Δαι νά κληθούν ούτοι νά αποδεί- πόντες, χωρίς νά φεισθή κόξουν δτι τά κτήματα πού κα- πων και δαπανών. Αύτό, ομως,
ούδείς άλλος δύναται νά τό έπιτύχη. Οί πλείστοι Κυθήριοι
δέν έχομεν καθόλου συμβόλαια,
ή έχομεν ολίγων έτών, ώστε
νά μή καλύπτεται ή άπαιτουμένη διάρκεια μετά τήν ύπουργικήν άπόφασιν πού έξαιρεί τά
Κύθηρα άπό τήν λοιπήν 'Επτάνησο ν.
"Εχομεν μάλιστα τήν πληροφορίαν, πού θά ηύχόμεθα νά
είναι ανακριβής, ότι έκ τών
286.000 στρεμμάτων πού είναι
ή έκτασις ολοκλήρου τής Νήσου, τό Δημόσιον άνεκήρυξεν
ήδη ώς δημόσια τά 200.000
στρέμματα, ώς αιγιαλούς και
γή τοΰ πολίτου, δπως τήν έχει παραλίας τά 20.000 στρέμματα
καθορίσει και δπως τήν έδο- και ώς κορυφάς όρέων άνεπίγμάτισε ό μέγας Περικλής είς δεκτα οιασδήποτε εκμεταλλεύτον «Έπιτάφιον»:
σεως τά 20.000 στρέμματα. "Ε«γνώναι τά πολιτικά μή έν- τσι, είς τούς κατοίκους ανα» δεώς μόνοι γάρ τόν τε μη- γνωρίζονται σήμερον τά ύπό»δέν μετέχοντα τών δε νο- λοιπα 26.000 στρέμματα, δση
» μίζομεν ουκ άπράγμονα, γή δηλαδή καλύπτεται άπό τά
» άλλ' άχρεΐον...».
σπίτια τών 64 μικρών χωρίων
Άπράγμων και άχρηστος ή- και οικισμών μας.
το άδύνατον νά μείνη ό Γιώρ'Επιβάλλεται δπως οί πρόγος. Αυτό ήτο δ Γ αυτόν άδιαεδροι τών Κοινοτήτων συνει
νόητον, οχ ι τόσον, και μόνον,
άπό άπόψεως ιδιοσυγκρασίας, δητοποιήσουν τόν κίνδυνον όαλλ' άπό άπόψεως άρχων, μέ ποξενώσεως τών κατοίκων άτάς όποιας παιδιόθεν εΐχε γα- πό τάς κτηματικάς περιουσίας
λουχηθή άπό τόν ύπέροχον Λευΐ- των, και διά τής Επιτροπής
την πατέρα του, άληστου μνή- Εγχωρίου Περιουσίας άναλάμης έν τή καθόλου ιστορία τής βουνν έον αγώνα, κατά τής αποφάσεως, διά τής όποιας ή
Νήσου τών Κυθήρων.
Νήσος, ώς προς τό ίδιοκτηΌ Γιώργος δέν έμεινε ποτέ σιακόν καθεστώς της, έξηρέάδιάφορος. 'Απεναντίας έν παν- θη τής λοιπής 'Επτανήσου.
τι πάντοτε πρωτοστάτης μέ έντονον τό αίσθημα τής άγάπης
προς τήν πατρίδα. Ή γνωστή
ΑΥΘΟΡΜΗΤΟΙ
υψηλόφρων έκείνη έννοια, ή κλαΔΩΡΕΑΙ
ΑΠΟΔΗΜΩΝ
σική, τής, ύπέρ πάν ό,τιδήποτε και οιαδήποτε τής / ύπεράΠΙΤΣΙΝΑΔΙΩΤΩΝ
νω προσώπων και πραγμάτων,
ίερότητος και προβαδίσματος
Διά τήν ήλεκτροδότησιν τού
τοΰ προς τήν πατρίδα αισθήγραφικού χωρίου Πιτσινάδες,
ματος και καθήκοντος άμα τοΰ
φιλοπάτριδες συμπατριώται εγπολίτου, άνευρίσκετο βαθύτατα
κατεστημένοι είς Αύστραλίαν,
(Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.)
άπέστειλαν προς τήν άρμοδίαν
Έπιτροπήν
τάς
ακολούθους
αύθορμήτους εισφοράς:
Θεόδωρος 'Ηλία Μαυρομμάτης απέστειλε δέκα χιλιάδας
(10.000) δραχμάς. Εμμανουήλ
Σταύρου Γερακίτης 6.000 δρχ.
Νικόλαος Εύαγγέλου Σκλάβος
4.000 δρχ. Παναγιώτης Ν. Ά ρώνης ή Κουμέσος 1.000 δρχ.
'Ομοίως απέστειλαν είς δολθά μνημονεύουν
αύτούς
διά λάρια Αύστραλίας, Γεώργιος
παντός και θά τιμούν τάς θεα- Έμμ. Μαυρομμάτης 100. Η ρέστους πράξεις των. Πεθαί- λίας Θεοδ. Μαυρομμάτης 60.
νουν δσοι λησμονούνται, έτό- 'Ιωάννης Θεοδ. Μαυρομμάτης
νισεν ό κ. Κασιμάτης. 'Αλλά 20. Και Πάνος
Γεροντάκος,
οί εύεργέται τής κοινωνίας δέν πρόεδρος τής 'Ελληνικής Κοιθά λησμονηθούν ποτέ.
νότητος Σύδνεϋ 20.
Μετά τό μνημόσυνον, ό πρόΠάντας τούς άνωτέρω δωεδρος κ. Κασιμάτης μετά τής
κυρίας του Έρασμίας, οί έξ ρητάς και κάθε ένισχυτήν τού
Αύστραλίας έκλεκτοί όμογε- έργου της, ή 'Επιτροπή Πιτσινείς κ.κ. Εμμανουήλ Γερ. Κα- ναδων και ιδιαιτέρως ό Τακ.
Χαράλαμπος
σιμάτης, Θεόδωρος Γερ. Κασι- μίας αύτής
μάτης, 'Ανδρέας Γερ. Κασιμά- Μαυρομμάτης, εύχαριστεί θερτης και Γεώργιος Β. Κασιμά- μώς.
της μετά τής κυρίας του Μαρίας, ό κ. Εύθύμιος Πρωτοψάλτης, ό διδάσκαλος κ. Εμμανουήλ Σ. Καλλίγερος
μετά
'τής κυρίας του "Αννας και τής

ΑΠΕΘΑΝΕ ΕΝΑΣ ΕΝΘΕΡΜΟΙ ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ, ΕΝΑΣ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Πάνδημος έγινε ή κηδεία
του Γεωργίου Αουράντου

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ. ΑΙΓΥΠΤΟ.
'Ερμού, ασφαλώς είς τον τού
Λογίου Ε ρ μ ο ύ διακεκριμένην
θά εΐχε καταλάβει θέσιν. 'Ο λόγος του, και ό πεζός και ό
ποιητικός, και
ιδία
μάλιστα

Κατετέθησαν ήδη

Ε1ΖΦ0ΡΑΙ ΑΙΑ ΠΑ ΗΑΕΚΤΡΟΑΟΤΗΒΗ
ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΒΕΟΔΙΡΟΥ

3.000 ΔΡΑΧΜΑΙ
ΠΡΟΣΕΦΕΡΕΝ
0 Κ. ΝΤΕΛΑΜΟΝ

ΝΕΑΙ ΔΩΡΕΑΙ
ΔΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΣ ΟΡΦΑΝΗΝ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΙΝ0ΥΝ0Σ ΑΠΟΞΕΝΟΣΕΩΣ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΑΣ ΚΤΗΜΙΙΙΙΚΙΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΝ

ροτέρας τών περιπτώσεων. Πόσον διαφορετικός θά ήταν ό
κόσμος, αν δπως ό Λουράντος
Μέ τά ώς άνω προσκομισθένΤήν 17ην Σεπτεμβρίου, είς
έσκέπτοντο όλοι οί διαθέτοντες χρήμα! Ή χειρονομία του τό πενταμελές Έφετεΐον 'Α- τα συμβόλαια, τά όποία είχον
μάς συγκινεί
βαθύτατα. Τού θηνών, έξεδικάσθη ή γνωστή προγενεστέρως έπιβεβαιοίθή έύπόθεσις Βύρωνος I. Δαπόντε. πί τού έδάφους άπό ειδικούς
Κατά τό κατηγορητήριον, ό κ. έμπειρογνώμονας, πού είχον όΔαπόντες, διά εικονικών συμ- ρισθή παρά τού αύτού πενταβολαίων είχε καταπατήσει δη- μελούς 'Εφετείου Αθηνών και
όποιοι
εμπειρογνώμονες
μόσια κτήματα, τά όποία πε- οί
ριέλαβε δι' έπεκτάσεως τών ο- προσήλθον ώς μάρτυρες κατά
ρίων διαφόρων κτημάτων, τά τήν δίκην τής 17ης Σεπτεμόποία ήγόρασε άπό ίδιώτας.'Η βρίου, άπεδείχθη πέραν πάσης
κατηγορία
άνεφέρετο είς τά αμφιβολίας, δτι ό Βύρων Δακτήματα περί τον «"Αγιον Σπυρίδωνα» Καψαλίου, τήν θέσιν
«Βαβίλες», Καψαλίου και τήν
I θέσιν «Βρουλέα» Καλάμου.
Τήν δίκην παρηκολούθησαν
μέ άδιάπτωτον ένδιαφέρον πλή| θος συμπατριωτών. ΈξητάσθηI οαν συνολικώς 26 μάρτυρες.
Διακόψαντες τάς είς Κύθηρα
| διακοπάς των, προσήλθον αύΘορμήτως διά νά έξετασθούν
ώς μάρτυρες ύπερασπίσ^ως τού
κ. Δαπόντε, οί γνωστοί έγκριτοι συμπατριώται
δικηγόροι
κ.κ. 'Ιωάννης Ν. Στάης και
Ό κ. Νικόλαος Λουράντος Κωνσταντίνος Π. Λουράντος,
ώς και ό τέως
αξιωματικός
Άπεβίωσεν είς Αθήνας ό
σφιγγομεν νοερως το χερι με τής Χωροφυλακής κ. Γεώργιος
άπεριόριστον
σεβασμόν
και Ν. Ξανθάκης. Έκ τών Κυθη- Γεώργιος Εμμανουήλ ιερέως
τον διαβεβαιούμεν δτι είς την ρίων τών 'Αθηνών προσήλθον Λουράντος, έτών 69.
ζούγκλαν τής σημερινής κοινω- αύθορμήτως ώς μάρτυρες ύπεΌ έκλιπών ύπήρξε μία έξαίνίας τό παράδειγμά του, παρά- ρασπίσεως οί γνωστοί συμπα- ρετος Κυθηραϊκή προσωπικόδειγμα ανθρωπισμού και γεν- τριώται Παναγιώτης Α. Τρι- της. Έγεννήθη είς το χωρίον
ναιοφροσύνης, αποτελεί ελπίδα φύλλης και Παναγιώτης Ν. Καλησπεριάνικα, έπεράτωσε τό
δια μίαν καλυτέραν κοινωνίαν. Κασιμάτης.
Σχολαρχείον Χώρας, ύπηρέτηΜίαν κοινωνίαν πού ονειρεύεΚατηγορούσα άρχή ήτο ή Δα- σεν είς τό Πολεμικόν Ναυτιται και δια τήν οποίαν πολυ- σική 'Υπηρεσία Κυθήρων. Τήν κόν και μετά ταύτα άπεδήμησε
ειδώς και
πολυτρόπως διαρ- ύπεράσπισιν τού κατηγορουμέ- είς τήν Αϊγυπτον. Ανέπτυξε
κώς εργάζεται και μοχθεί.
νου κ. Δαπόντε εΐχον αναλά- πολύμορφον και έξαίρετον δράΕύγε του!
βει ό έγκριτος δικηγόρος τών σιν και πολύ ταχέως κατέλαβε
; Αθηνών κ. Γεώργιος Μαγκά- πρώτην θέσιν μεταξύ τού εν
κης, ποινικολόγος, και οί συμ- Αίγύπτω 'Ελληνισμού. Έκτος
πατριώται δικηγόροι κ.κ. Γε- τού εμπορίου, έτράπη είς τήν
τήν ποίησιν
ώργιος I. Κασιμάτης, ύφηγη- λογοτεχνίαν και
τής τού Πανεπιστημίου 'Αθη- και έξετιμάτο ιδιαιτέρως άπό
νών και Σπύρος Γ. Στρατηγός. τούς άνθρώπους τών γραμμάΚατά τήν έπ' άκροατηρίοί έ- των και τής τέχνης, διά^ την
ξονυχιστικήν διαδικασίαν άπε- πνευματικότητά του, τήν αγνόδείχθη, δτι τά κτήματα, διά τητα, τήν άνθρωπιά και τήν
τά όποία
έκατηγορείτο ό κ. βαθύτητα τής σκέψεως, πού έΔαπόντες ήσαν ανέκαθεν ιδιω- χαρακτήριζαν τό πνευματικό
τικά και δτι έπ' αύτών ή πέ- και λογοτεχνικό του έργον.
Κατά τήν διάρκειαν τού ποτού
προσκυνήματος
μέ
τό
δίριξ αύτών, δεν ύπήρχε ιδιοΉ δραστήρια Επιτροπή τού
Ιερού προσκυνήματος 'Αγίου κτυον τής Δ.Ε.Η. και διά τήν κτησία τού Δημοσίου. Διά τά λέμου, τό μέγα κατάστημά του
Θεοδώρου, έχει νά έπιδείξη κατασκευήν ήλεκτρικής έγκατα- κτήματα είς «"Αγιον Σπυρίδω- είς 'Αλεξάνδρειαν ήτο τό κένπολλά έργα, μέ τά όποία έβελ- στάσεως είς τον ναόν καΐ τό να», ό κ. Δαπόντες προσεκό- τρον τού είς Αϊγυπτον κατατίωσε και είς μερικάς π«ριπτώ- j κτιριακόν συγκρότημα, χρειά- μισε δώδεκα συμβόλαια διαδο- φυγόντος 'Ελληνισμού, άπειροι
σεις ανακαίνισε, τό Ιερόν προ- ζονται περί τάς έξήκοντα χι- χικών μεταβιβάσεων, άπό τού δέ και άνεκτίμητοι ήσαν αί
τού μαχοσκύνημα και έπέτυχε τήν άξιο- λιάδας (60.000) δραχμών. Και έτους 1862. "Ητοι τίτλους κυ- προσφοραί του ύπέρ
Τ
ΐοίησιν τής αγροτικής του πε- διά τήν έξοικονόμησιν αύτών, ριότητος 111 έτών. Διά τά κτή- μένου "Εθνους. Ητο έπίσης
ριουσίας, προς όφελος όλοκλή- ή Επιτροπή, άφού πρώτα τά ματα εις «Βαβίλες», συμβόλαια ύποδειγματικός οικογενειάρχης
μέλη της κατέθεσαν τάς εισφο- μέχρι τού έτους 1829. "Ητοι και έτρεφε θερμήν άγάπην προς
0ου τής Νήσου.
τήν γενέτειραν.
Ό εύπρεπισμός τού ναού και ράς των, έπικαλεϊται τήν βοή- τίτλους κυριότητος 184 έτών.
Ή κηδεία του έγένετο πάνΚαι διά τήν περιοχήν «Βρουτού ήγουμενείου, ή πλήρης δεν- θειαν ολων τών Κυθηρίων.
Δεν άμφιβάλλομεν δτι δλοι λέα», τίτλους κυριότητος μέ- δημος και επί τής σορού του
δροφύτευσις τών γύρω κτημάτων και ό καταρτισμός μεγά- οί προοδευτικοί και οί φιλό- χρι τού έτους 1870. "Ητοι τί- κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι. Τον νεκρόν άπεχαιρέλου φυτωρίου
δασικών και θρησκοι θά ανταποκριθούν είς τλους 103 έτών.
τησεν ό έπιστήθιος φίλος του,
Καρποφόρων δένδρων, προς έ- τήν παράκλησίν της, θά τήν έέκλεκτός συμπατριώτης
τών
νίσχυσιν τών δενδροφυτεύσε- ν ισχύσουν οικονομικώς και θά
Αθηνών και γνωστός δικηγόίον, είναι έργα πού τήν τιμούν τήν συντρέξουν είς τήν ταχυρος, κ. Δημήτριος Παναγιωτόόλοκλήρωσιν
Hai επιβάλλουν τά μέλη τής τέραν δυνατή ν
πουλος, ειπών τά κατωτέρω, τά
'Επιτροπής είς τήν γενικήν έκ- τού έργου της. Ό πολιούχος
όποία πλήρως προσαρμόζονται
τής Νήσου μας "Αγιος Θεόδωτίμησιν.
είς τον απελθόντα
έξαίρετον
ρος
ας
είναι
βοηθός
δλων
τών
Περί δλων αύτών έγράψαμεν
Κυθήριον:
*ατά καιρούς. Τώρα ή 'Επι- δωρητών και ας άνταποδώση
Έ δ ώ δλοι μας, στην σύνατροπή, άφού έπέτυχε τήν πλή- είς αύτούς κατά τά αίσθήματά
Ό Αύστραλός ύπουργός κ.
θη ύδρευσιν τής περιοχής 'Α- των.
Πήτερ Ντέλαμον και ή σύζυ- ξιν αΰτήν, διά τον τελευταΐον
Αί πρώται είσφοραί πού κα- γος του κατά τήν πρόσφατον χαιρετισμόν. Τον τελευταΐον,
γίου Θεοδώρου, έπιδιώκει τήν
τήν ήλε- έπίσκεψίν των είς τό Νησί, ! ττρός ένα ύττέροχον και σττάνιον
ήλεκτροδότησιν αύτής, μελλον- τετέθησαν ήδη διά
ηκώς δέ θά έπιδιώξη τήν ϊ- κτροδότησιν τού παγκυθηραϊκού προσέφεραν μέσω τού κ. Γε- ' άνθρωπον: τον ιτολυαγα-ττητόν
δρυσιν ξενώνος είς τό κτίριον προσκυνήματος τού Ά γ . Θεο- ωργίου Β. Κασιμάτη 3.000 δρχ. μας Γεώργιον Λουράντον. Μάς
ιού έχρησίμευε άλλοτε ώς δι- δώρου έχουν ώς έξής:
διά τά έργα είς τό ιερόν προ- έφαγε τόσον ξαφνικά... τόσον
Αίδεσιμώτατος 'Ηλίας Χα- σκύνημα Ά γ ι ο υ Κοσμά είς Ξε- άνέλπιστα... Τό φέρετρον έδώ
δακτήριον. Διά τήν σύνδεσιν
νιώτης, έφημέριος Λογοθετια- ρουλάκι.
μπροστά μας... Ή νεκρώσιμη
νίκων και πρόεδρος τής Ε κ Ό ήγούμενος τού προσκυνή- άκολουθία έδώ έναυλη...
κλησιαστικής Επιτροπής Ά γ . ματος και ή κοινωνία τής Νή"Ομως και τό δτι κείται έδώ
Θεοδώρου, προσέφερε 500 δρχ. σου, έκφράζουν προς τούς εύ- νεκρός ό Γεώργιος / δεν μποΕυστράτιος Θεοδωρακάκης 500. γενεστάτους δωρητάς θερμάς ρούμε νά τό πιστεύσωμεν... ΜέΧαράλαμπος Μαυρομμάτης, είς εύχαριστίας.
χρι τήν τελευταίαν του πνοήν
μνήμην Δημητρίου Μαυρομμάτη
ένθουσιώδης, δραστήριος, φλοΚομηνός 500.
γερός. Και σέ μιά στιγμή έΠρος τον ακούραστο ν δια- 500. Σωτήριος
κσττη άττότομα τό νήμα τής ζω100 ΔΟΛΛΑΡΙΑ
χειριστήν τού Ιερού προσκυ- 'Αναστάσιος Καβεζός 500. 'Ιής του. Τί κρΐμα...
νήματος «'Ορφανής» και είς ε- ωάννης ιερεύς Λευθέρης, είς
ΔΩΡΕΑ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
μνήμην
τών
γονέων
του
500.
"Ανθρωποι σαν τον Γιώργον
νίσχυσιν τών εκεί έκτελουμέθά έπρεπε, κατά θείαν προνονοον έργων, προοδευτικοί και Δημήτριος Βαμβακάρης 500.
ΣΤΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
μίαν, νά είναι άγέραστοι και
ψιλόθρησκοι συμπατριώται α- Πιπίτσα 'Ιωάννου Κορωναίου
συζύγου και
νά μένουν σάν φάροι μέσ' στην
νέστειλαν προσφάτων τάς ακο- είς μνήμην τού
Ό έκλεκτός
συμπατριώτης Κοινωνίαν, τηλαυγεΐς και Σωτών γονέων της 500. Λυγερή
λούθους νέας δωρεάς:
'Ιωάννου Κομηνού είς μνήμην κ. Εύθύμιος Ά θ . Πρωτοψάλ- τήριοι, νά τήν φωτίζουν και νά
Κωνσταντίνος Λιάρος, άπέτών γονέων της 750. Νικόλαος της, προσέφερε 100 δολλάρια τήν καθοδηγούν στην
άρετην,
στειλεν 20 δολλάρια ΑύστραΓ. Καστρίσος 500. Ειρήνη Νι- ύπέρ τού Γηροκομείου Κυθή- πού τόσον δύσκολος και ανάνλίας. Πολύτιμη Ν. Χλέντζου,
κολάου Καστρίσου 500. Θεό- ρων, είς μνήμην τού αδελφού της εΤναι ό δρόμος της... Και
10 δολλάρια Αύστραλίας. Δαδωρος Καντιώτης 500. 'Αντώ- του άειμνήστου Παναγιώτου νά εΐναι υπόδειγμα ή ζωή τους.
Ηιανός Σπ. Καρύδης 10 δολλάνιος Ζαγλανίκης, είς
μνήμην Ά θ . Πρωτοψάλτη, τραπεζικού.
Ύπό πάσαν έννοιαν ό Γιώρρια Αύστραλίας,
είς μνήμην
τών γονέων του 1.000. Βρετ- Ό κ. Εύθύμιος Πρωτοψάλτης γος ήτο ό τέλειος άνθρωπος.
τού αγαπημένου του θείου Ιωτός Μαυρομμάτης 300. Κοσμάς είναι γνωστός έπιχειρηματίας Έν τω προσώπω του, πλήρη
άννου Άνδρονίκου, αποβιώσανΚομηνός, μέσω ,Αντ. Ζαγλα- φιλοτελισμού είς Γιοχάννεσ- και άπόλυτον εΐχε τήν έφαρμοτος είς Σύδνεύ. 'Αγγελική Κονίκη, 150. Πολυζώης Καλλίγε- μπουργκ τής Νοτίου Αφρικής, γήν και τήν
επαλήθευα ι ν τό
Μηνού, είς μνήμην 'Αντωνίου
ρος, είς μνήμην τής συζύγου συχνά δέ έπισκέπτεται τήν πα- κλασικόν έκεΐνο «ώς χαρίεν ό
Κομηνού και Μαρούλας Μαυτου, 500. Κατίνα Βασιλείου τρίδα, τήν όποίαν παντοιοτρό- άνθρωπος όταν άνθρωπος ή».
Οομμάτη, 5 δολλάρια ΑύστραΜαυρομμάτη, είς μνήμην τής πως ευεργετεί και τής οποίας Ύπό οιονδήποτε
πρίσμα και
λίας. Τσιτσίλια Διακοπούλου,
γιαγιάς της 100.
Ίωαννίδης τό δνομα τιμά έν τή ξένη μέ ύφ' οιανδήποτε έννοιαν ή επαείς μνήμην Θεοδώρου Κορω/
τήν
δράσιν
και
τό
άνώτερον
100. 'Ανώνυμος έξ 'Ιρλανδίας
λήθευα ι ς αύτή ένεσαρκουτο και
π ί ο υ 3 δολλάρια Αύστραλίας.
50. Και Πουλχερία Νικολοπού- ήθος του.
άνευρίσκετο είς τον Γιώργον.
Ιωάννης Κασιμάτης 150 δρχ.
λου 50.
Ή συναισθηματικότης και ή
Μαρία Χαραλάμπους ΧριστοφόΉ Επιτροπή 'Αγίου Θεοευαισθησία, ή στοργή και ή φι0ου, είς μνήμην τού συζύγου
ΕΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ
λία, ή άγάπη και ή κοινωνική
^ ς και τών γονέων της 100 δώρου και ό πρόεδρος αύτής
ΤΟ Π Α Ρ Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Ο Ν
άλληλεγγύη, ή τών ανθρωπίνων
δρχ. 'Αρίστη Μέξη 2 δολλάρια αίδεσιμώτατος 'Ηλίας Χανιώκατανόησις και ή συμπαράσταΑμερικής. 'Ασπασία Δ. Ποτή- της εύχαριστούν θερμώς δλους
ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ
σις, ή ευγένεια και ή καλωσύgfl 10 δολλάρια
Αύστραλίας. τούς άνωτέρω δωρητάς.
νη, ή χρηστοήθεια, ή σεμνότης,
Κα! Κατίνα Βασιλείου ΠοτήΤήν 2αν Σεπτεμβρίου, μνήό σεβασμός, ή γενναιοδωρία
0η 10 δολλάρια Αύστραλίας.
μην τού Ά γ ι ο υ Μάμαντος, έκαι ή φιλοξενία ήσαν ιδιαίτερα
ΝΕΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
πανηγύρισε σεμνοπρεπώς τήν
γνωρίσματά του, κύρια και έκαθιερωμένην έορτήν του τό
βαθειά
έγχαραγμένα
Κατόπιν έπιτυχών εξετάσε- όμώνυμον γραφικόν παρεκκλή- δραΐα,
ΠΡΟΤΟΜΗ
ων, έλαβε τό πτυχίον της άπό σιον, είς τήν περιοχήν Ψυχρό. και στερεά συνδεδεμένα μέσ'
τό είναι του. Ό ένδον κόσμος
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
τήν Φιλοσοφική ν Σχολή ν τού Τήν θείαν
λειτουργίαν μετ'
του
εΐχε μίαν ψυχικότητα έξαίΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
Πανεπιστημίου Σύδνεύ, ή νεα- αρτοκλασίας έτέλεσεν ό έφηρετον
και σπανίαν. Ένώ έν
ρά συμπατριώτις μας 'Ελένη μέριος Α γ ί α ς Ειρήνης, αίδεταύτώ, τό πνεΰμα του ήτο έξ
Είς τήν Κοινότητα Περάμα- Ψάλτη. *Η νέα φιλόλογος εί- σιμώτατος 'Ανδρέας Καλλίγε- ίσου και αυτό έξοχον και σπάτ
°ς 'Ιωαννίνων καΐ εντός τού ναι προσφιλής θυγάτηρ τών εκ- ρος. Οί φιλόθρησκοι πού προ- νιον. Φωτεινόν, σπινθηροβόλον,
Περίφημου σπηλαίου των, έγέ- λεκτών συμπατριωτών μας Γε- σήλθον είς τήν έορτήν ύπερέ- υψιπετές, προς δέ προικισμέν
°ντο τά αποκαλυπτήρια τής ωργίου και 'Αλεξάνδρας Ψάλ- βαινον τούς διακοσίους, πολ- νον και μέ μίαν προνομίαν δώ/
Προτομής τού αειμνήστου συμ- τη, έκ Ποταμού. Τήν διακρί- λοί δέ έξ αύτών ήσαν ομογε- ρον τής φύσεως: εΐχε φλέβα
μεταξύ
^*τριώτου μας, σπηλαιολόγου νουν εύρεΐα κατάρτισις, γλωσ- νείς έξ Αύστραλίας,
λογοτεχνικήν.
Ιωάννου Στεφάνου Πετροχεί- σομάθεια και άνώτερον ήθος. τών όποιων και ό άντιπρόεδρος
Έάν, έν τή πορεία τής ζωής
λου, ό όποιος έξηρεύνησε και Τής έκφράζομεν θερμότατα συγ- τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος
τής εύχόμεθα Κουηνσλάνδης κ. 'Ιωάννης Κο- δεν εΐχε στραφή ή πυξίδα του
Αξιοποίησε τά έν λόγω σπή- χαρητήρια και
λαμπράν σταδιοδρομίαν.
προς τον δρόμον τοΰ Κερδώου
μηνός ή Σπάνιας.
λαια.

Συνεχίζων την άνθρωπιστικήν και Έθνικήν του δραστηριότητα, με τά όποια κατέκτησε άπό πολλών έτών, τον θαυμασμόν, την έκτίμησιν, τον σεβασμόν και την άμέριστον άγάπην δλων τών καλών Ε λ λήνων, ό διακεκριμένος συμπατριώτης μας κ. Νικόλαος
Παναγιώτου
Λουράντος, _ έκ
Καρβουνάδων, ό όποιος είναι
εγκατεστημένος
εις την Αύστραλίαν, έδωκε πάλιν νέα έντονα δείγματα της εύρύτητος
ΗαΙ της απεραντοσύνης τών αισθημάτων του. Προσέφερε διαδοσίας πεντήκοντα
χιλιάδας
(250.000) δολλάρια Αυστραλίας, πού αντιστοιχούν σε ένδεια έκατομμύρια
(11.000.000)
δραχμάς, είς τό Έλληνικόν άνθρωπιστικόν "Ιδρυμα της Αυστραλίας, τό γνωστόν υπό την
έπωνυμίαν «Βασιλείας» προς ένίσχυσιν τού έργου και έκπλήρωσιν της ύψηλής και Ιεράς
αποστολής του.
Τό
'ίδρυμα
«Βασιλείας» λαμπρόν έργον της
'Αρχιεπισκοπής
Αυστραλίας,
περιλαμβάνει είς τους σκοπούς
*αί τάς έπιδιώξεις του την περίθαλψιν γερόντων, την άνα^ούφισιν αναπήρων, την προστασίαν ορφανών, την βοήθειαν έν γένει αναξιοπαθούντων
ομογενών μας.
Είς την νέαν μεγάλην^ χειρονομίαν του ό κ. Νικόλαος
Λουράντος δεν έσκέφθη μόνον
ώς Κυθήριος, ούτε μόνον ώς
Ηαλός Έλλην.
Έσκέφθη και
έπραξε προ παντός ώς αληθινός, ώς τέλειος άνθρωπος. 'Ηθέλησε νά ανακούφιση τον άνθρώπινον πόνον, είς τάς χει-

ΛΑΟΥ

'

Γεώργιος

Λουράντος

αύτός, ήτο περίφημος: βαθυστόχαστος είς νοήματα, γλαφυρός είς έκφρασιν, παραστατικός είς εικόνας. Ή τ ο και λυρικός. Εμπνευσμένος.
Έν τω προσώπω του, πλήρη και άπόλυτον έπίσης εΐχε
τήν έφαρμογήν και τήν έπαλήθευσιν και ή έννοια και ή άγω-

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

«' Α π ο θ ν ή σ ι ι ο υ ν μ ό ν ο ν
δ G ο ι λησμονούνται»
Τήν 29ην Αύγουστου, τό έν
Αθήναις ίδρυμα «Τριφύλλειον
Νοσοκομεΐον Κυθήρων» έτέλεσεν είς Μητάτα, τό καθιερωμένον έτήσιον
μνημόσυνον τού
άειμνήστου συμπατριώτου 'Ιωάννου Πρινέα ή Σερέτη, εύεργέτου τού
Νοσοκομείου. Τό
μνημόσυνον, μέ τήν φροντίδα
τής Κοινότητος Μητάτων, έτελέσθη, δπως κάθε χρόνον, είς
τό παρεκκλήσιον
τού Ά γ ι ο υ
Ίο)άννου, τό όποιον κατά τήν
ήμέραν
αύτήν
έορτάζει τήν
μνήμην τού Α γ ί ο υ .
Παρέστησαν ό πρόεδρος και
πολλοί κάτοικοι τών Μητάτοϊν,
πολυάριθμοι όμογενείς πού συνέπεσε νά παραθερίζουν είς
Κύθηρα,
μεταξύ τών όποιων

Η ΝΑΞΟΣ
και ή Παναγία Μυρτιδιώτισσα
ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΤΑΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΗ
'Ανάμεσα στ' άσπρονήσια νω του λευκάζει ένα μικροσκοτού Αιγαίου ξεχωρίζει σάν τό | Τ Γ Ι Κ Ο έκκλησάκι σέ σχήμα Βαμεγαλύτερο, τό εύφορώτερο και | σιλικής, κτισμένο μέ άμμο θαπαραγωγικώτερο νησί των Κυ- λάσσης, πέτρες κι' άσβέστη.
κλάδων, ή Νάξος. Μόλις κα- Καμάρα ή μακρόστενη στέγη
βαντζάρης τόν Καβοκόρακα τής του στηρίζεται στους τέσσεΠάρου, ολόκληρο τό νησί του ρεις χονδρούς πλευρικούς πάΔιονύσου και τής 'Αριάδνης ξα- χους εβδομήντα εκατοστών τοίνοίγεται μπροστά σου. Διάφα- χους. Μαρμάρινο σταυρό έχει
νη7 καθάρια, κάτασπρη ή πρω- πάνω άπό τό ίερό και μικρό
τεύουσα, ή Χώρα. Επιβλητικά δίστηλο καμπαναριό μέ άλλο
κ Γ ολάνοιχτα «τά Παλάτια» μέ μικρότερο σταυρό στην κορυΤ « Π °Ρ™Ρ«» προσμένουν κα φή και μιά μικροσκοπική κακαλωσορίζουν τόν ταξιδευτή. μπάνα κρεμασμένη. Δύο μέτρα
Δύο τεράστιες
κολώνες
άπό πλάτος, πέντε μάκρος και τριμάρμαρο Ναξιώτικης προελεύ- αήμισυ ϋψος τό κτίριο.
σεως και μιά μαρμάρινη τράΜιά πόρτα άπό τή νοτική
βα που τις ενώνει στο επάνω πλευρά. "Εχει ηλεκτρική εγκαμέρος, σχηματίζουν μιά τερά- τάσταση και ηλεκτροφωτίζεται
στια πόρτα, πού ή λαϊκή πα- τήν ήμερα του πανηγυριού. "Οράδοση τήν ώνόμασε «Παρτά- λα λιλιπούτεια... Μικρό ξύλινο
ρα». ΕΤναι ή μεγάλη πόρτα του τέμπλο μέ δύο πορτοΟλες, ιΩάρχαίου μεγαλοπρεπούς vaou j ραία Πύλη και βοηθητική. Δύο
τού θεου τού φωτός 'Απόλλω- είκόνες στό Τέμπλο, τής Πανανα. Έδώ, κατά τήν παράδοση, γίας και τού Χριστού και οκτώ
στο νησάκι πού είναι ή «Πορ- μικρές σέ οριζόντια σειρά άπό
τάρα», εγκατέλειψε τήν 'Αριάδ- πάνω μέ διάφορες εικόνες άπό
νη ό Θησέας, όταν, έπιστρέ- τή ζωή τού Χριστού (Γέννηση,
φοντας άπό τήν Κρήτη νικητής Βάπτιση, κλπ.). Μικρή Α γ ί α
τού Μινώταυρου, λόγω τρικυ- Τράπεζα.
μέ
Πλακόστρωτο
μίας άναγκάστηκε νά προσορ- μαύρα και άσπρα, είκοσι έπι
μισθή στην Νάξο. Ά π ό τό ψη- είκοσι,
πλακάκια τό δάπεδο.
λότερο σημείο τής άπόκρημνης Τρία μικρά καντήλια κρέμονάνατολικής άκτής
τού μικρού ται μπροστά στό Τέμπλο.
νησιού ρίχτηκε στή θάλασσα ή
Μπροστά μας, δπως μπαί'Αριάδνη και πνίγηκε. Γ Γ αύτό νομε στον βορεινό τοΐχο, κρετό νηαάκι τούτο εξακολουθεί νά μασμένη ή εικόνα τής Παναλέγεται «Παλάτια τής Άριάδ- γίας Μυρτιδιωτίσσης,
στολινης». Και σήμερα, καθώς λένε, | σμένη. "Εχει διαστάσεις 60 μέ
όταν κτυπούν τό νησί μανία- | 80 πόντους και φέρει χρονολοσμένα τά ξεροβόρια κι' οί κα- ! γ ( α 1916. Πιο παληό είκόνιταιγίδες, άκούγεται ό θρήνος σ μ α δέν σώζεται. "Ενα καντήτής 'Αριάδνης μέσα στή βουή λι κρέμεται μπροστά της κα»
τών κυμάτων.
μερικά τάματα. "Ενας μικρός
Μά σάν τό πλοΐο μάς πλη- πολυέλαιος μέ τρία μινιόν λαμσιάζει στό λιμάνι τής Νάξου, πάκια, σχεδόν γεμίζει τόν έκάτι άλλο μάς τραβάει το μά σωτερικό χώρο πάνω άπό τά
τι και τήν προσοχή. Μπαίνον- κεφάλια τών πέντε - έξη πιστών
τας στό λιμάνι δεξιά μας σάν πού χωράει τό έκκλησάκι. Κάμβαρκούλα άγκυροβολημένη ξε- 1 πόσες μικρές, φορητές, λιτές,
χωρίζει ένα άλλο μικρό νησά- ξύλινες είκονίτσες στολίζουν έκ ι με έκταση καμμια εκατο- σωτερικα τους τοίχους. Τής
Ιωάννου
στή τετραγωνικά μέτρα. Τσι- Α γ ί α ς Αικατερίνης,
Ζωοδόχου Πηγής,
μεντοστρωμένη ή περισσότερη Προδρόμου,
ι
έπιφάνειά του.
Κατά τό ένα Αγ. Δημητρίου, Ά γ . Νεκτατρίτο έχει άμμουδερό έδαφος, ρίου, 'Αγίας Βαρ6άρας. Νά και
όπου φύονται πεντέξη θάμνοι μία φορητή εικόνα του Ά γ . Νιάρμυρίκια. "Εχει πέντε παληές κολάου, που καθώς στό κάτω
κολώνες αγκυροβόλια. Και πά- μέρος άναγράφεται, είναι άφιέρωμα της, προφανώς Κυθηρίας,
Ναταλίας Γεωργίου Παυλάκη.
"Εξη ψαθόπλεκτες καρέκλες, ένας πάγγος, ένα τραπεζάκι, ένα ντουλαπάκι, ένα μικρό μεταλλικό μανουάλι
γιά
δεκαΉ κυρία Θεοδώρα 'Εμμα- πέντε κεριά, ένας μικρός μπουνουήλ Καρύδη, προσέφερεν ό- φές και πάνω ένα μικρό παγκάλόκληρον τήν δαπάνην διά τήν ρι μέ την εικόνα τής Παναγίας
κατασκευήν και τοποθέτησιν Μυρτιδιωτίσσης.
Σάν «Παναγιά του Βράχου,
είς τήν κεντρικήν
έξώθυραν
και τά δύο παράθυρα τού ιερού τάμα κάποιου ναυαγοσωσμέναυ
ναού τού Ά γ ι ο υ Σώζοντος πο- κι' άπάνεμο καταφύγιο γιά τις
λυτελών κουφωμάτων έξ άνο- μικρές ψαρόβαρκες», τήν αναξειδώτου μετάλλου και τών φέρει ή λαογράφος συγγραφεύς
σχετικών κρυστάλλων, καθώς Αθηνά Ταρσούλη στό βιβλίο
και διά τήν κατασκευήν 50 τ.μ. της «"Ασπρα νησιά». Σάν «Πατσιμεντοταράτσας είς τό προ- ναγιά του Μώλου» τήν άναφέαύλιον τού ίδίου ναού. Διά τά ρουν άλλοι νεώτεροι συγγραφείς
νεοκατασκειχχέργα ταύτα, ή εύσεβής δωρή- έξ αιτίας του
τρια έδαπάνησε ύπέρ τάς είκο- σθέντος κοττά τά τελευταία χρόνια παραλιακού μώλου.
Ό
σι πέντε χιλιάδας δραχμών.
Τούς άνωτέρω εύγενεΐς και «Τουριστικός 'Οδηγός γιά τήν
φιλοθρήσκους δωρητάς ή 'Εκ- Ελλάδα» τού 'Οργανισμού Τουκλησιαστική 'Επιτροπή Μυλο- ριστικών 'Εκδόσεων ατό σχετιποτάμου εύχαριστεί θερμώς και κό κεφάλαιο περι Νάξου γράεύχεται είς ολους ύγείαν, εύη- φει κατά λέξη: «Μιά έκκλησουλα όλόλευκη/ ή Μυρτιδιώτισσα,
μερίαν και πρόοδον.
ταξιδεύει σάν σέ γοελέρα πάνω
σ' ένα μικρό νησάκι τοΟ λιμαΔιά τήν Έπιτροπήν
νιού!
ΕΜΜ. ΖΕΡΒΟΣ,
Νά πώς την τραγουδά ή Ν αΈφημέριος Μυλοποτάμου
ξία ποιήτρια Διαλεχτή Ζευγώλη - Γλέζου:
«Ζωσμένη άπό τή θάλασσα,
ΔΩΡΕΑΙ
δαρμένη τό χειμώνα
και μεθυσμένη άπ' τά μουγγά
Διά τήν προτομήν τού άειτραγούδια τού νερού,
μνήστου γυμνασιάρχου Σπύρου
στέκ' ή έκκλησούλα στό γιαλό
Στάθη, προσέφερον είς τόν Κυσάν μοναχή άνεμώνα
θηραϊκόν Σύνδεσμον Αθηνών,
σύμβολο κάποιου μακρυνού
ό φιλόλογος καθηγητής κ. Νιπού πέρασε καιρού».
κόλαος
Κοσμά
Πετρόχειλος
Μά άς δοΰμε τί λέει ή Ιστο1.000 δρχ. και ό κ. Νικόλαος
Π. Καρύδης, έκ Μπρίσμπαν, ρία και παράδοση τής Νάξου,
δπως τήν διερεύνησα έπί τόπου
10 δολλάρια Αύστραλίας.
άπό άνάγνωση διαφόρων βιβλί— Προς τόν ιερόν ναόν τού ων και προφορική συζήτηση μέ
«Σωτήρος» τού χωρίου Άρω- τόν σύγχρονο Νάξιον Ιστορικό
νιάδικα προσέφερεν 130 δολ- συγγραφέα Γεώργιον Μ. Μελισλάρια ό κ. Θεόδωρος Π. Μα- σινόν, κάτοικον πόλεως Νάξου
νωλαράς, είς μνήμην τών γο- και μέ διάφορους άλλους, τους
νέων του. Και άνώνυμος, ύπό όποιους θερμώς ευχαριστώ διά
στοιχεία
Β. Β.,
προσέφερε
1.000 δρχ.
(Συνέχεια είς τήν 3ην σελ.)

ΔΩΡΕΑΙ ΦΙΛΟθΡΗΙΚΩΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΜΑΣ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ ΤΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Στιγμιότυπον άπό τήν έπίσκεψιν είς τό Γηροκομείον. Είς
τό μέσον είναι εύδιάκριτοι τέσσαρες άπό τούς σουβατζήδες
και ό έκ Νοτίου 'Αφρικής έξαίρετος Κυθήριος κ. Εύθύμιος
Ά θ . Πρωτοψάλτης, καθώς και
άλλοι
συμπατριώται έ | όλης
τής Νήσου.
Μετά τήν έπιμνημόσυνον δέησιν, τήν όποίαν έτέλεσεν ό
έφημέριος Μητάτων αίδεσιμώτατος Νικόλαος Μ. Μαρέντης,
ό πρόεδρος τού έν 'Αθήναις ιδρύματος κ. Παναγιώτης Κασιμάτης, έπίτιμος Γενικός Έπιθεοίρητής, διά συντόμου αλλά εμπνευσμένης άμιλίας του
έξήρε τήν εύεργεσίαν τού άειμνήστου 'Ιωάννου Πρινέα προς
τό Νοσοκομεΐον Κυθήρων και
μέσω αύτού προς τόν Κυθηραϊκόν λαόν.
Καταλήγων ό κ. Κασιμάτης
έτόνισεν δτι ό 'Ιωάννης Πρινέας και έν γένει οί εύεργέται
τής κοινωνίας δέν άποθνήσκουν
ποτέ, καθ' δτι οί έπερχόμενοι

Τό γραφικό έκκλησάκι τής Μυρτιδιωτίσσης, είς τό λιμάνι
τής Νάξου. Περί αύτού γράφει είς κατωτέρω στήλας ό πρόεδρος τής Κυθηραϊκής 'Αδελφότητος Πειραιώς — Αθηνών,
κ. Τάσης Κουκούλης, δικηγόρος.

νύμφης του κ. Γρηγορίας, ό
διδάσκαλος κ. Νικόλαος Κασιμάτης, ό άντισυνταγματάρχης
κ. Νίκος Κυριακής μετά τής
κυρίας του, ό γνωστός παράγων Πιτσινιανίκων κ. Νικόλαος Καλλίγερος - Μπαγιώκος,
ό έ | Αύστραλίας έκλεκτός όμογενής κ. 'Εμμανουήλ Καλλίγερος — Σκάρος και άρκετοί
άλλοι, μετέβησαν
είς Μητάτα, όπου προσεφέρθησαν καφές και αναψυκτικά. Και περί
τήν 11 ην μεσημβρινήν δλοι οί
άνωτέρω έπεσκέφθησαν και περιειργάσθησαν τό είς Ποταμόν
άνεγειρόμενον Κασιμάτειον Γηροκομείον, όποτε ό ρέκτης και
πάντοτε πρόθυμος είς θυσίας
χάριν τού γενικωτέρου καλού,
κ. Εύθύμιος Ά θ . Πρωτοψάλτης προσέφβρεν έκατόν δολλάρια (100) ύπέρ τού Γηροκομείου.

Ι Προς τήν δραστηρίαν Έκ' κλησιαστικήν Έπιτροπήν ΜυΙλοποτάμου, έστάλησαν προσφά(τως αί άκόλουθοι δωρεαί διά
I τάς άνάγκας ιερών ναών τού
I χωρίου:
"Ελλη Βενέτη, μέσω Αντωνίου Στάθη,
απέστειλε 1.000
δρχ. διά τόν ιερόν ναόν τού
Ά γ ι ο υ Σώζοντος.
Δημήτριος
Κυρ. Μαλάνος 500 δρχ. διά
τόν ιερόν ναόν τών Ταξιαρχών (Νεκροταφείου). Σταματούλα 'Ιωάννου Βλαντή, τό γένος Παναγιώτου
Καρύδη 10
δολλάρια Αύστραλίας, διά τόν
ιερόν ναόν
τών Ταξιαρχών.
Νικόλαος Π. Καρύδης 10 δολλάρια Αύστραλίας διά τόν ναόν τών Ταξιαρχών, είς μνήμην
τών γονέων και αδελφών του.
Δημήτριος και Στέλλα Στρατηγού ή Μούχου 300 δρχ., είς
μνήμην τού νονού του Παναγιώτου Καρύδη.
Κοσμάς και
Μαρία Λεονταράκη, έδώρισαν
εν ήλεκτρικόν ώρολόγιον είς
τόν ναόν τού Α γ ί ο υ Χαραλάμπους.

ΦΙΛΟβΡΗΣΚΟΣ
ΔΩΡΙΣΕ ΠΑΓΚΑΡΙ
ΕΙΣ ΜΥΡΤΙΔΙΑ
Φιλόθρησκος Κυθηρία διαμένουσα είς Αθήνας, άφιέρωσεν
είς τό ίερον προσκύνημα Μυρτιδίων ξυλόγλυπτον Παγκάρι,
άξιας είκοσι έπτά χιλιάδων
(27.000) δραχμών. Διά τήν άφιέρωσίν της αύτήν και διά
τάς πολλάς άλλας προσφοράς
της προς τό προσκύνημα Μυρτιδίων, ή 'Επιτροπή τού καθιδρύματος τής έκφράζει και δημοσίως τάς εύχαριστίας της.

ΣελΙς 2

«ΚΥΘΗΡΑ'I"ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

I ΚΥΘΗΡΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΕΛΑΒΟΝ ΜΕΡΟΣ ΕΙΣ ΔΥΟ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
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'Από 23 εως 30 Αύγουστου, Έλληνος μαθηματικού Κωνσυνήλθεν είς 'Αθήνας, τό Α' σταντίνου Καραθεοδωρή. Τάς
Παγκόσμιον Συνέδριον 'Ελλή- σχετικάς έκδηλώσεις διωργάνων Επιστημόνων τοΰ Ε ξ ω - νωσεν ή 'Ελληνική ΜαθηματιΜέ έξαιρετικήν λαμτερικού, τό όποιον διωργάνω- κΐ 'Εταιρεία εν συνεργασία μεπρότητα και παρουσία
σε τό Ύπουργείον Πολιτισμοί τά τού 'Υπουργείου
Πολιτιπλήθους προσκεκλημέκαι Επιστημών. 'Έλαβον μέ- σμού καΐ Επιστημών.
νων, έτελέσθησαν εις
ρος 350 "Ελληνες επιστήμονες
Πειραιά οί γάμοι τού
Τοΰ Συμποσίου μετέσχον ύτής αλλοδαπής, διαφόρων κλά- περδιακόσιοι σύνεδροι, κατά τό
εκλεκτού νέου κ. 'Ηδων
καΐ
περισσότεροι
από
100
λία Σαμαρά, χωροφύπλείστον καθηγηταΐ Πανεπιεπιστήμονες τοΰ έξωτερικού.
λακος εκ Λαμίας, μεστημίων.
Μεταξύ αύτών ήτο
Μεταξύ
των
πρώτων
ήτο
καΐ
τά της χαριτωμένης
και ό διακεκριμένος συμπατριό διακεκριμένος συμπατριώτης | ώτης μας κ. Παναγιώτης Δ.
δεσποινίδος Βασιλικής
μας κ. Γεώργιος Θ. Στρατη- | Στρατηγός, καθηγητής τού ΠαΝικολάου
Λεοντσίνη,
γός, καθηγητής τής αισθητικής | νεπιστημίου
έκ Χώρας. Ή στέψις
Μπρούκλιν
τής
και στοματολογίας τοΰ Πανε- | 'Αμερικής. Κατά τήν διάρκειέγένετο μέ κάβε επισηπιστημίου 'Αϊνστάιν τής Νέας αν των έργασιών τού Συμπομότητα εις τον ίερον
'Υόρκης. Έξ 'Αμερικής έκλή- σίου έγένοντο πολλαι ανακοιναον του 'Αγίου Σπυθησαν και μετέσχον τοΰ Συνε- νώσεις έπι θεμάτων τής Μαρίδωνος. Τους δακτυδρίου περί, τούς 30 έπιστήμο- θηματικής Επιστήμης, μεταξύ
λίους και νυμφικούς
νες διαφόρων κλάδων.
στεφάνους άντήλλαξεν
δέ έκείνο>ν πού προέβησαν είς
Σκοπός τοΰ Συνεδρίου ήτο ανακοινώσεις
ό γνωστός έπιχειρημαήτο καΐ ό κ.
ή ανταλλαγή απόψεων έπι θε- Στρατηγός.
τίας κ. 'Ιωάννης Έμ! μάτων πού αναφέρονται είς
μανουηλίδης. Μετά τήν
Μετά τήν λήξιν τοΰ Συμποτάς πανεπιστημιακός σπουδάς
στέψιν οί ευτυχείς νεόσίου, ό 'Υπουργός Πολιτισμού
και
κυρίως
τάς
μεταπτυχιακός.
νυμφοι , άφοΰ εδέχθηΣήμερον είς τήν Ελλάδα, ώς και Επιστημών έδεξιώθη τούς
σαν τάς εύχάς συγγεσυνέδρους είς τάς αίθούσας τού
νών και φίλων, άνεχώρησαν διά τον μήνα τοΰ μέλιτος. Είς τήν έτονίσθη είς τό Συνέδριον, αί ξενοδοχείου «Βασιλεύς Γεώρφωτογραφίαν, τό χαριτωμένο ζευγάρι, είς τό όποιον έκφράζο- μεταπτυχιακαί σπουδαι είναι γιος».
ανύπαρκτοι,
πράγμα
μεν θερμότατα συγχαρητήρια και τοΰ εύχόμεθα χαρά και ευτυχία. σχεδόν
πού δυσχεραίνει τήν ερευναν
Αμφότεροι οί ώς άνω διακαι τήν πρόοδον τής έπιστή- κεκριμένοι έπιστήμονες κατάί 'Αμφότεροι οί νεόνυμφοι είναι μηζ·
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
γονται έκ Μυλοποτάμου, έπε' πτυχιούχοι της Ανωτ. Βιομηράτωσαν τό Γυμνάσιον ΚυθήΕπίσης
από
3
εως
7
ΣεπτεμΝικόλαος I. Αουράντος, εμ- I χανικής Σχολής.
j βρίου συνήλβεν
είς 'Αθήνας ρων και τό Πανεπιστήμιον 'Αποροβιομήχανος, Κυράνη ΝικοΔιεθνές Μαθηματικόν Συμπό- θηνών και είναι επίλεκτα μέλη
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
λάου ΚαΛοκαιρινου ήρραβωνίσιον, διά τά 100 χρόνια άπό τής Κυθηραϊκής παροικίας τής
σθησοτν είς Πειραιά.
Ι Ή κ. Ιωάννα Διονυσίου ΜεΙ της γεννήσεως τοΰ διασήμου Νέας 'Υόρκης.
— Εμμανουήλ Ο. Δαττόντες, | γαλοκονόμου — Καρασττύρου,
έκ Χώρας, 'Ελένη Κορώνη, ήρ- | έτεκεν άρρεν, είς Μττρίσμπαν
ραβων ισβησαν
είς
ΝεαττοΑιν \ Αυστραλίας.
Βοιών.
— Ή κ. Νίκη Σπύρου Φα— Θεόδωρος Βενάρδος, Ρού- τσέα, έτεκεν άρρεν είς Παραλα Θ. Σημαιοφορίδαυ, ίρραβω- μάτα Αυστραλίας.
Διά τήν άγιογράφησιν τού γιώτης Μαυρσμμάτης 2 δολλάνίσθησαν είς Κοίλλιθέαν. Ό κ.
— Ή κ. Μαρία Παναγιώτου 'ιερού ναού τού 'Αγίου Χαρα- ρια. Κανέλλα Α. ΜεγαλοκονόΒεναρδος είναι -πτυχιούχος της Μαυρομμάτη, ετεκε θήλυ είς λάμπους Καραβά, απέστειλαν μου 5 δολλάρια. Βούλα ΠαπαΑ.Σ.Ε.Ο.Ε., υιός δε των φιλ- Καμπέρρα Αυστραλίας.
είς τήν άρμοδίαν Έκκλησια- δάτου Λιάρου 5 δολ. Εύαγγετάτων συμπατριωτών μας Μά— Ή κ. Ρεγγίνα Γεωργίου στικήν Έπιτροπήν τάς ακολού- λία I. Κρίθαρη 5 δολ. "Αννα
νου Ι. Βεναροου και της κυρίας Σιμιτέκολου, έτεκεν είς Κατού- θους δωρεάς:
και Μαρία Μοδέα 5 δολ. Βατου "Αννας, τό γένος Φεο-όώρου
Γρηγορία Λεγάκη, είς μνή- σιλική Ν. Σουρή 3 δολ. Και
νι,
άρρεν.
Καψάνη, έκ Ποταμού.
μην 'Ιωάννου και Σταύρου, Γεώργιος Ε. Μαυρογεώργης 20
— Ή κ. 'Αθηνά Άντ. Κο- δρχ. 1.500. Χριστόφορος Κρί- δολλάρια Αύστραλίας.
— Κωνσταντίνος Ίωάν. Λου- νόμου, έτεκεν είς Πειραιά άρρεν. θαρης, είς
μνήμην 'Ιωάννου
' Η Εκκλησιαστική Επιτροράντος, έττιχειρηματίας, Σ ούλα
— Ή κ. Χρύσα Νικολάου και Σταύρου 500 καΐ είς μνή- πή 'Αγίου Χαραλάμπους εύχαΛαμπαόίτου,
ήρραβωνί σθησαυ Στρατηγού, φαρμακοποιού, έ- μην
Εύαγγέλου
Σουρή 300. ριστεΐ θερμώς δλους τούς αείς Πειραιά.
τεκε θήλυ είς Κογκό 'Αφρικής. "Εστα Χαραλάμπους Σουρή, είς νωτέρω δωρητάς.
μνήμην τού συζύγου της 3.746.
— Χρήστος Πατταχρήστου ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
ΕΥΧ ΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟΝ
Εύάγγελος Τσάκος είς μνήμην
Στέλλα Κώστα Φαρ&ούλη, ήρρα6ωνίσ6ησαν είς Σύδνεϋ ΑυΌ κ. Στέφανος Τζωρτζόπου- τής μητρός του 200. Ούρανία
Αισθάνομαι τήν ύττοχρέωσιν
στραλίας.
λος, έβάπτισεν είς Καραβά τό 'Αλοΐζου, είς μνήμην τών γο- νά εύχαριστήσω και δημοσίως,
κοριτσάκι τού γνωστού μηχα- νέων της, 10 δολλάρια Αύστρα- τον
διακεκριμένον
ίατρόν κ.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
νικού κ. Ευαγγέλου Τζωρτζο- λίας. Φρόσω Μ. Τζωρτζοπού- Κωνσταντΐνον Θεοδωρίδην, διόΤήν άγαττημένην μας Στέλ- πούλου και τής κυρίας του Ε - λου είς μνήμην τού συζύγου τι μέ τήν έγκαιρον διάγνωσιν
λα Κώστα Φαρόούλη, συγχαι- λένης, όνομάσας αύτό Παναγιώ- της Μηνά, 10 δολλάρια Αύστρα- και τήν όρθήν θεραπείαν, μού
ρομεν εγκαρδίως διά τούς αρ- ! ταν. Τό μυστήριον έτελέσ€η είς λίας. Παναγιώτης Α. Κρίθα- έττανέδωκε τήν σοβαρώς κλονιραβώνας της με τον έξαίρετον 1 τον ιερόν ναόν «Δεσποίνης» πα- ρης και Εριφύλη Ε. Κανέλλη, σθεισαν ύγείαν μου. Ή προθυνέον κ. Χρηστον Πατταχρήστου, | ρουσία πλήθους προσκεκλημέ- είς μνήμην Γρηγορίτσας Θεοδ. μία του νά σπεύση είς βοήθεικαι ευχάμεβα είς το ταιριασμέ- I νων. 'Ακολούθως είς τό ήγου- Ζαντιώτη, 1.000 δρχ. 'Ιωάννης άν μου, ή άνιδιοτέλεια και ή
| μενειον τού προσκυνήματος «Δε- Πασπαλάς, είς μνήμην τών γο- στοργή του μέ συνεκίνησαν και
νο ζευγάρι καλά σ τ έ ρ ν α .
Οί θεΐοι της: Ζαχαρίας
και | σποίνης» παρετέθη πλουσιώτα- νέων του 200 δρχ. Γεώργιος μέ έγέμισαν θάρρος. Ε π ι σ τ ή Λεβαντής, είς μνήμην τοΰ πα- μονες και άνθρωτπσταί, δττως
! τον γεύμα.
Μαρίκα Κασιμάτη.
τρός του 'Αναστασίου 200 δρχ. ό κ. Θεοδωρίδης, εΤναι εύεργέΠρος τούς ευτυχείς γονείς, Χαράλαμπος
Τα εξαδέλφια της: Χαράλαμπος
Ν.
Άρώνης 5
και Θεόδωρος Ζαχ. Κασιμά- ι τον άνάδοχον και τούς πάππους δολλάρια. Χαράλαμπος Γ. Μο- ται τής κοινωνίας και τούς ατης.
| τού νεοφώτιστου, εύχόμεθα νά δέας είς μνήμην τών γονέων νήκει κάθε έπαινος και κάθε
τιμή. Τον ευχαριστώ έκ βάθους
| τούς ζήση.
του 10 δολλάρια. Εύστράτιος καρδίας.
ΓΑΜΟΙ
Ή θεία του
Ν. Σουρής, είς μνήμην τοΰ πα- ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡ. ΚΑΡΥΔΗΣ
Βασίλειος Στ. Χάρος, υπάλ- Τασία 'Αλ. Κορωναίου - Ψωμά τρός του 5 δολλάρια. ΠαναΜυλσπόταμο — Κύθηρα
ληλος Δ.Ε.Η., Ευαγγελία Πο— Ή κ. Μαρίκα Μαρούδα,
λίτου, έτέλεσαν
τούς γάμους έβάπττισεν είς Μυρτίδια, τό άτων είς Καλλιθέαν 'Αθηνών. γοράκι τού κ. Δημητρίου I.
Τούς γάμους ηϋλόγησαν είς τον Κασιμάτη - Αουντζή, όνομάσαιερόν ναόν του 'Αγίου Νικολάου σ α αύτό Παναγιώτην. Οί γονείς
Σάν έλαχίστην έκφρασιν ευ- Ή εγγονή: Άντζολέττα Κοσμά
ο'ϊ Σεβασμιότατοι μητροιτολΐ- του νεοφώτιστου
είναι καλώς γνωμοσύνης, άπευθύνομεν άπό
Στρατηγού.
ται κ.κ. Γαβριήλ και Σωτήριος. αποκατεστημένοι είς Ροδεσίαν τών στηλών τής εγκρίτου τοπιΤους δακτυλίους και νυμφικούς τής Ν. 'Αφρικής, άφίκοντο δε κής μας εφημερίδος, απείρους Οί λοιποί συγγενείς.
στεφάνους
άντήλλαξαν ή δε- ειδικώς διά τήν βάπτισιν τού ευχαριστίας είς
τούς ιατρούς
Πάντας τούς
μετασχόντας
σττοινίς Εύθαλία Αευθέρη και ή τέκνου των. Ό νεοφώτιστος Πα- κ.κ. Παπαδημητρακάπουλον και
Παρασκευή Κορμττή.
ναγιώτης είναι προσφιλής εγ- Δημόπουλον και είς τον Διευ- τοΰ πένθους μας έττϊ τώ θανάτω τής λοττρευτής μας συζύγου,
— Θεόδωρος Μ. Πατρίκιος, γονός τού προέδρου τής Κοι- θυντήν τού Τριφυλλείου Νοσο- μητρός και μάμμης
Μαρία Νικολάου Βενέρη, έτέ- νότητος Μυρτιδίων. Προς τούς κομείου κ. Τριανταφυλλίδην, διά
ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΩΡΙΟΥ
λεσαν τούς γάμους των είς τό γονείς, τον άνάδοχον και τούς τήν παροχήν τών πολυτίμων έ- εύχαριστούμεν θερμώς.
πάππους εύχόμεθα νά τούς ζή- πιστημονικών
των
φροντίδων
ΜττρίσμτΓαν της Αυστραλίας.
ση και έπι πλέον είς τον φίλον προς τήν άλησμόνητον σύζυγον Ό σύζυγος: Χαράλαμπος Πα— Βασίλειος Ι. Χαρατζάς, Γιάννη Λουτζή, νά τον καμαρώ- και μητέρα μας Μαρίαν Πανώνώριος.
Ζαχαρουλα Ιωάννου Γερακίτη, ση δραστήριο πρόεδρο και ά- ριου και διά τήν συμπαράστα- Τά τέκνα: Εμμανουήλ, Παναέτέλεσαν τους γάμους των είς ριστο κυνηγό, σάν γνήσιο έγγο- σίν των ώς (υττερόχων) ανθρώγιώτης και Γεώργιος, μετά
Τριφυλλιάνικα. Τούς δακτυλίους νό του.
πων κατά τάς κρίσιμους ώρας ! τών οικογενειών των.
και νυμφικούς στεφάνους άντήλ— "Ο κ. Σπύρος Βλαντής, τής ζωής της.
λαξεν ό κ. Γεώργιος Πέτρου
Ε π ί σ η ς εύχαριστούμεν τήν
Πάντας τούς
μετασχόντας
έβάπτισεν είς Μυρτίδια τό κοΚασιμάτης.
ριτσάκι του κ. Κοσμά Σαμίου προϊσταμένην και τάς άδελψάς του πένθους μας επί τώ θανά— Παναγιώτης 1. Γερακί- και της συζύγου του 'Ελένης, του Νοσοκομείου και τάς συγ- τω τού προσφιλούς μας συζύτης, Σταματική Θ, Μαγωνέζου όνομάσας αύτό "Ανναν. Οί γο- χαίρομεν διά τήν μετ' αύτοαταρ- γου, πατρός, άδελφού καί π ά π έτέλεσαν τους γάμους των είς νείς τού νεοφώτιστου είναι κα- νήσεως έκτέλεσιν τοΰ έργου που
Τριφυλλιάνικα. Τούς δακτυλίους λώς εγκατεστημένοι είς Γερμα- των.
ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΙΑΡΟΥ
και νυμφικούς στεφάνους άντήλ- νίαν, άφίκοντο δέ, κυρίως, διά Ό σύζυγος: Χαράλαμπος Παεύχαριστούμεν θερμώς.
λαξεν ό κ. Πανοτγιώτης Γ. Στά- νά βαπτίσουν τον πρώτον βλανώριος.
Ή σύζυγος: Χρύσα Βιάρου.
θης.
στόν τής οικογενείας των είς Τά τέκνα: Εμμανουήλ, Πανα- Τά τέκνα: Εύάγγελος, Μηνάς
— Παναγιώτης Έ μ μ . Αου- , τήν ίεράν Μονήν των Μυρτιδίων.
γιώτης και Γεώργιος, οικοκαί
Παναγιώτης
Βιάρος.
ράντος, θηροφύλαξ, Γρηγορία ! Προς τούς εύτυχείς γονεΤς, τους
γενειακώς.
"Αννα καί Κοσμάς Σάμιος.
Διονυσίου Σουρή, έτέλεσαν τούς Ι πάππους και τον άνάδοχον, ευΟί άδελφοί: 'Αθανάσιος, ΦραγΠάντας τους
μετασχόντας
γάμους των είς Γεροτκάρι. Τούς I χόμεθα νά τούς ζήση ή νεοφώκούλης κα» Νικόλαος Βιάρος.
δακτυλίους και νυμφικούς στε- I τ ιστός και νά τήν καμαρώσουν τοΰ ττένθους μας, έττϊ τώ θα- Ο5 έγγονοί. Οί άνεψιοί.
νάτω τής λατρευτής μας μη- Οί λοιποί συγγενείς.
φάνους άντήλλαξεν ή κ. Ελένη ; νύμφην.
τρός και μάμμης
Κοσμά Σαμίου, άδελφή του
— Ό κ. Δημήτριος ΜασσέΑΝΝΕΖ1ΝΑΣ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
γαμβρού.
ΙΥΙΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
| λος, έβάπτισε είς Σύδνεϋ^Αύ— Ιωάννης Γ. Μεγαλοκο- ί στραλίας, τό άγοράκι τού κ. εύχαριστούμεν θερμώς.
Με τήν εύκαιρίαν τής άφίΤά τέκνα: Καλλιόπη και Βανόμος, έκ Καψαλίου, Χρυσού- | Κώστα Γ. Φατσέα και τής συΚαλοκαιρινός.
Μηνάς ξεώς του είς Κύθηρα, ό εκλελα Θ. Κουνελάκη, έτέλεσαν | ζύγου του Κατίνας, όνομάσας λέριος
κτός συμπατριώτης μας κ. Πατους γάμους των είς Πειραιά. αύτό Γεώργιον. Προς τούς ευ- και Βάσω Κασιμάτη. Διαμάντα ναγιώτης Β. Μεγαλοκονόμος,
και
Ιωάννης
Καλλίγερος.
'ΕΤους δακτυλίους και νυμφικούς τυχείς γονείς και τον άειθαλή
έκ Σικάγου 'Αμερικής, έτέλεστεφάνους άντήλλαξεν ή δε- άνάδοχον, εύχόμεθα νά τούς λένη και Νικόλαος Καλλίγερος. σεν είς τό ιερόν προσκύνημα
'Ιωάννης Γερ. Κασιμάτης. Θεόσποινίς Ελένη I. Καλλιγέρου. ζήση.
δωρος και Κατίνα Κασιμάτη. «'Ορφανής» θείαν λειτουργίαν
Παναγιωτίτσα και Παναγιώτης καί μνημόσυνον, υπέρ αναπαύΚασιμάτης.
Εμμανουήλ
και σεως τών ψυχών τών γονέων
Σταματίνα Κασιμάτη. Ανδρέ- του καί τού άδελφού του. Είς
ας και Ειρήνη Κασιμάτη. Σο- τήν σχετικήν ίεροτελεστίαν παφία Ν· Κατσούλη. Μαρία και ρέστησαν πολλοί συγγενείς καί
ΙΑΤΡΟΣ Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ
φίλοι τού κ. Παναγιώτου ΜεΓεώργιος Κασιμάτης.
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
γαλοκονόμου, ό όποιος
εΐναι
Οί έγγονοί.
«Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ»
γνωστός εύεργέτης καί έκ τών
Οί λοιττοι συγγενείς.
κυρίων συντελεστών τής άναδηΔέχεται: 5 — 8 μ41. καΐ έπΙ συνεντευξει
Πάντας τούς
μετασχόντας μιουργίας τού ιερού προσκυνήΦιλελλήνων 40, Πασαλιμάνι — Πειραιευς — Τηλ. 4529.661
του ιτένθους μας έττϊ τώ θα- ματος 'Ορφανής καί γενναιόνάτω του λατρευτού μας συζύ- φρων ένισχυτής κάθε κοινωφεγου, ιτοπρός, αδελφού και ττάττ- λούς έργου. Κύριος ό Θεός, άς
άναπαύση τάς ψυχάς τών μνηττου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΜ. ΑΟΥΡΑΝΤΟΥ μονευθέντων.
εύχαριστούμεν θερμώς.
ΕΠΑΝΟΡΟΩΣΕΙΣ
Ή σύζυγος: ΔέσποιναΓ. Αουράντου.
Κατά τήν ήμέραν έορτασμού
ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Τά τέκνα: Δημήτριος και Κική τού ^ γ ί ο υ
Κοσμά, έγένοντο
Αουράντου.
διάφοροι δωρεαί προς τό ιερόν
Οί αδελφοί: 'Αντώνιος και Καλ- προσκύνημα είς Ξερουλάκι. 'Αλλιόπη Αουράντου.
Ιωάννης λά, είς τήν σχετικήν δημοσίευκαι 'Αγγελική Χάρου.
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 49 — Τηλέφ. 471.993
σιν έγένετο μία παράλειψις καί
Οί έγγονοί.
ενα λάθος. Τά έπανορθώνομεν,
01 λοιποί συγγενείς.
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
εκφράζοντες
τήν
λύπην μας
προς τους ένδιαφερομένους.
Εύχαριστούμεν θερμά δλους
'Ο κ. Πήτερ Ντέλαμοντ πρατους συγγενείς φίλους και γνωστούς, πού ποικιλοτρόπως έξε- σέφερεν εις τό προσκύνημα
δήλωσαν τήν συμπάθειά τους 3.000 δρχ. Ό κ. Εύάγγελος
και συμμετέσχον είς τό βαρύ- Κασιμάτης δεν μετέσχεν είς τάς
τατον πένθος μας, γιά τον θά- κατατεθείσας δωρεάς, ή δέ δηΎφηγήτρια Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου 'Αθηνών
νατο
τού πολυαγαπημένου μας μοσιευθείσα προσφορά του έξ
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
συζύγου, πατρός, υιού, αδελ- 150 δρχ. κακώς άνεγράφη, άΝοσοκομείου 'Ανδρέου Συγγροΰ
φού τό ποσόν αύτό εβαλε είς
φού και πάππου
τον δίσκον τής έκκλησίας διά
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΡΔΑ
Σκουφά 62 — Τηλ. 620.607 — Α Θ Η Ν Α Ι
νά άνάψη ένα κερί, είς έκπλήΉ σύζυγος: Μαρίκα Π. Βάρδα ρωσιν παλαιού του τάματος.
Τά τέκνα: Χρήστος Π. Βάρδας, Κούλα
και
Κοσμάς
Στρατηγός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
'Η μήτηρ: Κυριακούλα Π. ΚονΑΟΥΡΑΝΤΟΣ
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ
τολέοντος.
Δικηγόρος
ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
Οί άδελφοί οικογενειακώς:
'Αγίου Κ ων) νου 7
Εύαγγελία Σ π . ΜεγαλοκονόΠειραιά
Έμμ. Μπενάκη καΐ Νικηταρά 6 ( Τ . Τ . 142) 5ος δροφος
μου, Νικόλαος Χ. Βάρδας,
Τηλ. 426.551
ΑΘΗΝΑΙ — Τηλέφ. 615.928
'Εμμανουήλ Χ. Βάρδας.
ι · · · · · · > · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ^
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ΑΝΝΕΖΙΝΑ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Άπεβίο^σεν είς Πιτσινιάνικα
ή Άννεζίνα Γερασίμου Κασιμάτη, ετών 97.
Ή έκλιπούσα διεκρίνετο διά
τήν καλωσύνην/ τήν εύγένειαν
και τάς χριστιανικάς
άρετάς

έγγονούς και πολλούς άλλους
συγγενείς.
Προς πάντας τούς ανωτέρω,
καί ιδιαιτέρως είς τον φίλτατόν μας άνεψιόν του κ. Μοτνώλην Μουλόν, πού διαμένει είς
Σικάγο, εκφράζαμε ν θερμότατα
συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τον
άναπαύση.
Ν. Γ. ΦΩΤΕΙΝΟΣ

της. Ύπήρξεν άφοσιωμένη σύζυγος καί στοργική μήτηρ, έργατική φιλεύσπλαγχνος, τέλειον
υπόδειγμα οικοκυράς μέ άρχάς
καί ήθος.
Ηύτύχησε νά μεταλαμπαδεύση είς τά ένδεκα παιδιά της
τά μεγάλα ψυχικά της χαρίσματα καί νά τά Τδη δλα καλώς άποκατεστημένα καί έπίλεκτα μέλη τής κυθηραϊκής κοινωνίας, δπως ήτο ό πόθος της.
Πρό τίνων έτών μετέβη είς τήν
Αύοπτραλίαν δπου τά πλείστα
άπό τά παιδιά της εΐναι εγκατεστημένα, έμεινε μαζί των έπι
πέντε έτη καί εύτυχής διά τήν
άγάπην καί τήν στοργήν πού
τής έπεφύλαξαν, έπανήλθεν είς
τήν πατρίδα διά νά ένθυμήται
και νά νοσταλγή.
Μόλις έπληροφορήθησαν είς
τήν Αύστραλίαν διά τήν άσθένειάν της, έσπευσαν νά τής έκδηλώσουν δλην τήν άγάπην των
καί νά δεχθούν τήν τελευταίαν
της εύχήν τά παιδιά της, Μαρία, Θόδωρος, Μανώλης καί
'Ανδρέας, τά όποια μέ τάς άδελφάς των 'Ελένην καί Παναγιωτίτσαν πού
διαμένουν είς
Κύθηρα, καί τούς άναριθμήτους
συγγενείς, χωριοονούς
καί φίλους των άπό δλο τό Νησί, συνώδευσαν τήν έκφοράν της μέχρι τής τελευταίας της κατοικίας. Το πλήθος πού παρευρέθη είς τήν κηδείαν, ήτο πρωτοφανές διά τά Πιτσινιάνικα.
Συγκινητικόν έπικήδειον λόγον
έξεφώνησεν ό έπίτιμος Γενικός
'Επιθεωρητής κ. Ποεναγιώτης
Κασιμάτης, έξάρας τήν δράσιν
καί τάς άρετάς τής μεταστάσης.
Προς τούς άγοπτητούς μας
υιούς της, προς τάς θυγατέρας
της καί προς τους λοιπούς συγγενείς της έκφρ,άζομεν θερμότατα
συλλυπητήρια. Ό Θεός
νά τήν άναπαύση.
I. Α. ΒΙΑΡΟΣ
Άπεβίωσεν είς Μαϊάμι Φλορίδος τής 'Αμερικής, ό 'Ιωάννης Α. Βιάρος, έτών 86.
Ό έκλιπών κατήγετο άπό τό
χωρίον Βιαράδικα. 'Αφού έξεπλήρωσε τάς στρατιωτικός του
ύποχρεάκτεις, λαβών μέρος είς
τάς μάχας προς άπελευθέρωσιν τών 'Ιωαννίνων, άνεχώρησεν
είς Άμερικήν
κατά τό έτος
1914. Κατ' άρχάς έμεινεν είς
Ν. Ύόρκην μέ τον μακαρίτην
πατέρα του καί άκολοίθως είς
Βάντεργκριφτ τής Πενσυλβανίας. Κατά τή,ν διάρκειαν τοΰ Α'
παγκοσμίου πολέμου κατετάγη
είς τον άμερικανικόν
στρατόν
καί μετά τών συμπατριωτών
Θεοδώρου I. Φατσέα, Παύλου
Θ. Φατσέα καί άλλων, ήλθε είς
τό Γοελλικό μέτωπο. Έκεΐ ήγω-

Άπεβίωσεν είς Φιλοθέην 'Αθηνών ό Νικόλαος
Γεωργίου
Φωτεινός, έτών 72.
Ό έκλιπών
έγεννήθη
είς
Σμύρνην, κατήγετο δέ άπό ναυτικήν οίκογένειαν τοΰ Μυλοποτάμου. 'Από τής νεαράς ήλικίας του έπεδόθη είς τήν θάλασσαν καί μετά τον θάνατον
τοΰ πατρός του, είς ήλικίοα/ 18
έτών, έξετέλει χρέη πλοιάρχου,
μέχρι τής έπιστρατεύσεώς του.
Μετά τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν ήλθεν είς 'Αθήνας καί
είργάσθη ώς δημοσιογράφος.
Ή τ ο μέλος
τής Ενώσεως
Συντακτών, συνειργάσθη είς τήν
Έγκυκλοπαιδείαν τού Πυρσού,
καί τέλος, έπεδόθη είς τήν μελέτην θεμάτων
τής Ιστορίας

τής επιστημονικής
ναυτιλίας
τών άρχαίων Ελλήνων καί έγραψε σχετικά, δπως «Ή Ναυτιλία π α ρ ' άρχαίοις "Ελλησι»
Α' βραβειον 'Ακαδημίας 'Αθηνών. Ε π ί σ η ς έγραψε μελέτην
μεταφρασθεΐσαν γοίλλιστί «Μαρίνος ό Τύριος» ό άρχαΐος "Ελλην θεωρητικός τής επιστημονικής ναυτιλίας, έργον διά τό όποιον έγινεν εύρύς λόγος είς
τούς ειδικούς έπιστημονικούς
κύκλους τής Εύρώπης. 'Επίσης
υπήρξε συνεργάτης τής μεγίστου κύρους γερμανικής 'Εγκυκλοπαίδειας
PAVLI
UND
WISSOWA. Ό ίδιος έγραψε
τό σχετικόν
πολυσέλιδον άρθρον είς τήν προαναφερθεΐσαν
έγκυκλοπαιδείαν περί τού Μαρίνου τοΰ Τυρίου.
'Ακόμη ό Νικόλαος Γ. Φωτεινός άφησε όλοκληρωμένον,
άλλά δυστυχώς άνέκδοτον μεταφραστίικόν έργον, τό όποϊον
έκδιδόμενον θά άπετέλει πλήρη
Ναυτικήν Βιβλιοθήκην περί τής
θεωρίας τής Ναυτιλίας. 'Επίσης λαογραφικήν
αυτοβιογραφίαν, και ήμιτελή συγγραφήν
περί τής Σμύρνης καί τών έν
Κουκλουτζά Κυθηρίων.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος καί έπι τής σοροΰ του
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι. Προς τήν σύζυγον καί
τούς συγγενείς του έκφράζομεν
θερμότατα
συλλυπητήρια. ι Ο
θεός νά τον άναπαύση.

άνθρωπος καθ' δλα άξιαγάπητ
°ς.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος, πλήθος δέ συμπατριωτών άπ' δλο τό Νησί συνώδευσε τήν έκφοράν αύτοΰ μέχρι τής
τελευταίας του κατοικίας. Κατά τήν διάρκειαν τής κηδείας
τον νεκρόν άπεχαιρέτησε μέ λόγον
συγκινητικόν, ό γνωστός
παράγων τής περιοχής κ. Κωνσταντίνος Στάθης, ειπών τά
έξής:
«Σκληρότατο πένθιμο γεγονός συνεκέντρωσε έδώ δλην αυτήν τήν κοσμοπλημμύραν. Ό
θάνατος τού δραστήριου Παναγιώτου Βάρδα. Δέν πρόκειται
περί ήλικιωμένου τινός προσώπου, είς τήν κηδείαν τοΰ οποίου
προσερχόμεθα
άπλώς είς ένδειξιν τιμής. Έ δ ώ άπωλέσαμε
έξαιρετικόν άνδρα, έκ τών καλυτέρων τής περιφερείας μας,
πού μπορούσε άνετα μίαν ακόμη είκοσαετίαν νά συνεχίζη τό
έργον του καί νά προσφέρη είς
τήν κοινωνίαν τό προϊόν τοΰ
τιμίου ίδρώτος του, πού ήσαν
τά πάσης φύσεως κηπευτικά, μέ
τά όποΐα έτροφοδότει τούς κατοίκους τής περιοχής μας.
Ή τ ο έργατικώτατος καί έντιμώτατος είς τάς συναλλαγάς
του. Τό κενόν πού αφήνει ό θάνοπός του είναι ζήτημα άν θά
άναπληρωθή ποτέ. Ύπήρξεν όμως άτυχος. Ή μοίρα τον έκτύπησε πρό έτών σκληρά διά
τοΰ θανάτου τοΰ τρυφεροΰ βλαστού του. Μά, παρά τήν πικρίαν του, έξηκολούθησε τήν έργασίοα/, και προσέφερε πολλά
είς τήν κοινωνίαν. Τέλος, φοβερή νόσος επέφερε τό μοιραΐον, παρά τάς φροντίδας τής συζύγου καί τών παιδιών του, πού
ήγωνίσθησαν διά τήν σωτηρίαν
του. "Ετσι έστερήθη ή κοινωνία τών άνεκτιμήτων υπηρεσιών
του καί ή συμπαθεστάτη οίκογένειά του τοΰ στοργικού της

μουτό, έκ τής γνωστής οικογενείας Χαρατζά.
Καί
προς
χάριν της, ολόκληρος ή οικογένεια έθεώρη τό Νησί μας ώς
ίδιαιτέραν πατρίδα της, συχνά
τό έπεσκέπτετο καί ποικιλοτρόπως ήρχετο αρωγός καί εύερ-

ρα, τήν όποίαν δικαιολογημένως έλάτρευαν τά παιδιά της
καί έξετίμα ή Κυθηραϊκή κοινωνία. Είς τάς δυσμάς τού μακρού της βίου ηύτύχησε νά έχη
γύρω της δλα τά παιδιά της,
προς τούτο μάλιστα ό υιός της
Δημήτριος μετέβη εις Αύστραλίαν έξ 'Αμερικής.
Ή κηδεία της έγένετο πάνδημος καί επί τής σοροΰ της
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι. Καταλείπει ή μεταστάσα, είς Αύστραλίαν τά παιδιά
της Νικόλαον
καί
Βρετούλα
Μαυρομμάτη καί 'Αθανασίαν
καί Μπενέτον Μαυρομμάτην, ώς
καί τάς έγγονάς της Ίωάνναν
Ι καί Άντωνίαν Μαυρομμάτη. 'ΟΙ μοίως καταλείπει είς Άμερικήν,
ί τα παιδιά της Δημήτριον καί
ι Έλένην
Μαυρομμάτη
μέ τά
παιδιά των Ίωάνναν και Αθανάσιον, πού μένουν είς "Αγιον
Φραγκΐσκον καί τούς αδελφούς
γετική είς κάθε κοινωφελές έρ- της Ζαχαρίαν καί Θεόδωρον Ν.
γον καί είς κάθε θεάρεστον κυθηραϊκόν σκοπόν.
Τον άλησμόνητον Εύάγγελον
Ζαμάνην περιεκόσμουν άπειρα
χαρίσματα καί μεγάλαι άρεταί. Ή τ ο καλός μέ δλους, ευγενικός, εκδηλωτικός, φιλάνθρωπος, φιλόθρησκος καί άλτρουϊστής. Έπίσης ήτο υποδειγματικός οικογενειάρχης μέ άρχάς,
ήθος καί άρετήν.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος καί επί τής σοροΰ του
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι.
Προς τήν σύζυγόν του Μαρίαν/ τά παιδιά του Σταματίνα
καί Νΐκον, τον φίλτατόν μας
άδελφόν του κ. Ίωάννην Ζαμάνην, ίατρόν, καθώς καί προς Κομηνόν μετά τών οικογενειών
τούς λοιπούς συγγενείς του έκ- των, που διαμένουν είς Σαλίφράζομεν θερμότατα συλλυπη- νας.
τήρια. Ό Θεός νά τον άναΠρος δλους τούς άνωτέρω
παύση.
καθώς καί προς τούς λοιπούς
ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ συγγενείς της έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός
Άπεβίωσεν είς Λειβάδι, ή νά τήν άναπαύση.
Ελένη Φραγκίσκου ΚαλλιγέΜΑΡΙΑ ΠΑΝΩΡΙΟΥ
ρου, έτών 86.
Άπεβίωσεν
είς Φατσάδικα ή
Ή έκλιπούσα κατήγετο άπό
τήν γνωστήν
οίκογένειαν Κ. Μαρία Χαραλάμπους Πανώριου,
Τζάννε, και διεκρίνετο διά τάς έτών 68.
Ή έκλιπούσα διεκρίνετο διά
πολλάς
χριστιανικός
άρετάς
της. Ή τ ο έργατική, πρόθυμη, τήν καλωσύνην, τήν εύγένειαν
άρετάς
ευγενική,
φιλάνθρωπος καί ή και τάς χριστιανικάς
ψυχή της ήτο γεμάτη καλωσύ- της. Ύπήρξεν άφοσιωμένη σύ^·
νην. Έπίσης ύπήρξεν άφοσιω- ζυγός καί στοργική μήτηρ, καί
νά
άναόείξη τούς
μένη σύζυγος καί στοργική μή- ηύτύχησε
τηρ, άνέδειξε τά τέκνα της είς τρεις υιούς της είς έξαίρετα μέεκλεκτά μέλη τής Κυθηραϊκής λη τής Κυθηραϊκής κοινωνίας.
κοινωνίας καί ηύτύχησε νά τά Πρό εικοσιπενταετίας περίπου
Τδη καλώς άποκατεστημένα και είχε πάθει έγκεφαλικόν έπεισόνά καμαρώση όκτώ έγγόνια καί 6ιον και έκτοτε ή ζωή της έτέλει ύπό άμεσον άπειλήν, διεπέντε δισεγγόνια.
Ή κηδεία της έγένετο πάν- τηρεΐτο δέ χάρις είς τάς άπεδημος και μέ σπαρακτικός έκ- ριγράπτους φροντίδας τοΰ συζύγου καί τών παιδιών της. Οί
δηλώσεις θλίψεως.
Καταλείπει τον μονάκριβον χωριανοί καί όσοι άλλοι έγνώκοντά τάς μέχρις
υΐόν της Ίωάννην Λευθέρην, με- ρισαν άπό
προσπαθείας
τά τής οικογενείας του, τάς θύ- αύταπαρνήσεως
τών δικών της, διά νά τήν περιθάλψουν, νά τήν θεραπεύσουν
ή, έστω, νά τήν άνακουφίσουν
μέ τήν άγάπην των, τρέφουν
διά τον Χαράλαμπον Πανώριον
καί τούς υιούς του άπεριόριστον έκτίμησιν και σεβασμόν.
Ή κηδεία της έγένετο πάνδημος άπό τον ιερόν ναόν τών
Αγίων Αναργύρων. Έκτος τών
κατοίκων της Κοινότητος, εις
τήν κηδείαν προσηλθον πολλοί
καί έκ Μυλοποτάμου, Καρβουνάδων, Λειβαδίου, Χώρας καί
άλλων Κοινοτήτων.
Προς τον σύζυγον / τούς υιούς, τούς έγγονούς και λοιπούς
συγγενείς της έκφράζομεν Θερμότατα συλλυπητήρια. 'Ο Θεός νά τήν άναπαύση.

προστάτου.
'Ανεξιχνίαστοι εΐναι αί βουλαί τοΰ Οεοΰ. Υπομονή χρειάζεται. Ό Παντοδύναμος νά δώση είς τήν οίκογένειαν τό βάλσαμον τής παρηγορίας καί είς τήν ψυχήν τοΰ
μεταστάντος κατά τά καλά του
έργα. "Ας είναι τό χώμα του
ελαφρό καί ή μνήμη του αιωνία».
Προς τήν σύζυγόν του Μαρίκαν, τά παιδιά του Κούλαν Κοσμά Στρατηγού καί Χρήστον
Βάρδαν, τήν πενθεράν του Μαρίαν Κοντολέοντος, τήν έγγονούλα του Άντζολέτταν Κοσμά
Στρατηγοΰ, τήν
άδελφήν του
Εύαγγελίαν Σ. Μεγαλοκονόμου
— Καρασπύρου, τούς άδελφούς
του Νικόλαον καί Εμμανουήλ,
Π. Χ. ΒΑΡΔΑΣ
καθώς και προς τούς λοιπούς
συγγενείς του έκφράζομεν θερΆπεβίωσεν είς Κοντολιάνικα μότατα συλλυττητήρια. ι Ο Θεός
ό Παναγιώτης Χρήστου Βάρ- νά τον άναπαύση.
δας, έτών 58.
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΙΚΟΥ
Ό έκλιττών διεκρίνετο διά
τήν έργατικότητά του, τήν καΆπεβίωσεν είς Ποταμόν ή
λωσύνην του, τήν εύγένειαν τής Μαρία Ιωάννου Χατζίκου, έ- γατέρας της Μαρίαν Δημητρίου
ψυχής του καί τάς χριστιανι- τών 84.
Δούκα και Κούλαν 'Ηλία Νικός του άρετάς. Ή τ ο ΕπαγγελΉ έκλιπούσα διεκρίνετο διά κολακάκη μετά τών οικογενειματίας κηπουρός άπό τούς ετήν καλωσύνην, τήν εύγένειαν ών των, έγγονούς, δισεγγονούς
λαχίστους πού διαθέτει ή Νήκαί πολλούς άλλους συγγενείς.
καί
τάς χριστιανικός
άρετάς
σος, τό δέ κενόν πού αφήνει
Προς δλους τούς άνωτέρω καί
της.
Δι'
αύτό
καί
έξετιμάτο
άό θάνατος του δεν θά άναπληιδιαιτέρως προς τον φίλτατόν
ρωθή ποτέ.
Εκδηλωτικός είς πό δλην τήν κοινωνίαν. Ή κη- μας υίόν της Ίωάννην Αευθέ| | ρην, γνωστόν ίχθυέμπορον τών
τάς
κοινωνικός του
σχέσεις, ϋ Ι
πρόθυμος και άκέραιος είς τάς
Αθηνών, έκφράζομεν θερμότατα
συναλλαγάς του άπελάμβανε
συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τήν
μεγάλης έκτιμήσεως άπό δλην
άναπαύση.
τήν κοινωνίαν.
ΣΤΑΜΑΤΙΚΗ
Ή τ ο έπίσης στοργικώτατος
ΚΑΣΤΡΙΣΟΥ
οικογενειάρχης, πιστός φίλος,
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Σάν κεραυνός έν αιθρία μάς
εΰρεν έδώ σπό Μπρίσμπαν τής
Αύστραλίας, ό αιφνίδιος θάνατος τής πολυαγαπημένης άδελφής μας Γρηγορίας Νικολάου
Βενέρη, τό γένος
Κυπριώτη,
πού έπήλθεν είς τον Δρυμώνα.
Ποτέ δεν θά ξεχάσωμε τήν άνοικτή άγγελική της καρδιά καί
τά άπειρα χαρίσματά της. Συντετριμμένοι καί περίλυποι, έκφράζομεν
καί
δημοσίως δλο
μας τον πόνο καί συλλυπούμεθα άπό καρδίας τον άνδρα της,
τά παιδάκια της καί τις αδελφές της. "Ας εΐναι ή μνήμη της
αιωνία.
Οικογένεια ι:
Έ μ μ . Χ. Βενέρη
Ίωάν. Χ. Βενέρη
έκ Μπρίσμπαν Αύστραλίας

νίσθη μέ άνδρείαν, έτραυματίσθη βαρύτατα καί έπαρασημοφαρήθη άπό τήν άμερικανικήν
κυβέρνησιν.
Τό έτος 1922 ένυμφεύθη τήν
έκλεκτήν Κυθηρίαν Χρυσήν Μ.
Καστρίσου, έκ Μητάτων/ μέ
τήν όποίαν
έδημιούργησε ζηλευτήν οίκογένειαν. Βραδύτερον
έγκατεστάθη είς Φλόριδα, έπεδόθη έπιτυχώς είς διαφόρους έπιχε ι ρήσεις, καί έξετιμάτο άπ ό όμογενεΐς καί έντοπίους διά
τήν μεγάλην του
καλοοσύνην,
τήν έντιμότητα καί τά φιλάνθρωπο καί χριστιανικά του χαρίσματα. Καθ' δλα τά έτη τής
άποδημίας του ούδέποτε έλησμόνησε τήν πατρίδα καί μαζί
μέ τήν άνεκτίμητον
σύζυγόν
Μέ μεγάλη μας λύττη έμάτου ποικιλοτρόπως συνέτρεχε θαμε τον αιφνίδιο και πρόωρο
πατριωτικούς καί θεαρέστους θάνατο, τού άγαπημένου μας
σκοπούς.
Βαγγέλη Ζαμάνη, πού έπήλθε
Συνεπεία τών τραυμάτων καί είς τάς Αθήνας. Μέ τό περυσιτών πολεμικών δοκιμασιών του, νό άλησμόνητο ταξίδι μας στήν
ήσθένησε πολλάκις καί τρις υ- πατρίδα, τον ¿γνωρίσαμε άπό
πεβλήθη είς σοβαράς έγχε ι ρή- κοντά και έξετιμήσαμε τά άσεις. Κατά τήν τελευταίαν, συν- πειρα χαρίσματά του. Γι' αύτό
τελούσης καί τής ήλικίας του, καί ό πόνος μας γιά τον πρόυπέκυψεν είς τό μοιραΐον. Ή ωρο χαμό του είναι τόσο ποκηδεία του έγένετο πάνδημος. λύς, πού δέν έκφράζεται μέ λόΤό φέρετρο έκάλυπτε ή άστε- για. Εύχόμεθα άπό καρδίας ό
ρόεσα καί άγημα τών άμερικα- Παντοδύναμος Θεός νά χαρίση
νικών ένοπλων δυνάμεων <χπέ- τήν παρηγορίαν εις τήν άγαπηδωκε τάς κεκοονονισμένας τιμάς. μένην του σύζυγον Μαρίαν, στά
Οί οικείοι του περίλυποι, συγ- παιδιά του Σταματίνα καί Νΐγενείς καί φίλοι του, όμογε- κον και στον άγαπημένο του
νεΐς καί 'Αμερικανοί συνώδευ- άδελφό Γιάννη Ζαμάνη, ιατρό,
σ(χν τήν έκφοράν του μέχρι τής πού δλο ι θρηνούν τον πρόωρο
θάνατο του.
τελευταίας κοπΌΐκίας του.
Έπίσης παρακαλούμε τον
Καταλείπει τήν άφοσιωμένην του σύζυγον
Χρυσούλ<χν, Παντοδύναμον νά άνοσταύση τήν
τούς υιούς του Εύάγγελον, Μη- ψυχήν τού άγαπημένου μας
νάν καί Παναγιώτην, τήν θυ- Βαγγέλη, πού θά τον ένθυμούγατέραν του "Αννοτν, τούς άδελ- μεθα πάντοτε μέ πόνο...
φούς του 'Αθανάσιον, Φρ<χγκού- Γεώργιος καί Ελένη Καβαλίνη
Σύδνεϋ Αύστραλίας
λην καί Νικόλαον/ καθώς καί

δεία της έγένετο άπό τον ιερόν ναόν τής Ίλαριωτίσσης, μέ
πάνδημον συμμετοχήν τών κατοίκων Ποταμού είς τήν έκφοράν αύτής.
Προς τά τέκνα της Έλένην
Σπύρου Παυλάκη, Άπόστολον
Χατζΐκον καί Κωνσταντΐνον Χατζΐκον, καθώς καί προς τούς
λοιπούς συγγενείς της έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια.
Ό Θεός νά τήν άναπαύση.
ΚΟΣΜΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ

Άπεβίωσεν είς Άρωνιάδικα,
ό Κοσμάς Χριστιάνος, έτών 80.
Ό έκλιπών κατήγετο άπό τό
χωρίον Αογοθετιάνικα. Διεκρίνετο διά τήν καλωσύνην, τήν
εύγένειαν και τάς χριστιανικάς
άρετάς του. Υπήρξε στοργικός
οικογενειάρχης, έργοπικός, πρόθυμος και άγνός είς τά πατριωτικά του
αισθήματα. Ή
κηδεία του έγένετο άπό τον ιερόν ναόν τοΰ Σωτήρος, μέ πάνδημον συμμετοχήν τών κατοίκων τής Κοινότητος είς τήν έκφοράν αύτού.
Προς τά τέκνα του Γεωργίαν
Μοογωνέζου, Ποθητήν Μπλαβέρη, Εύάγγελον Χριστιάνον καί
Μάρθαν Βαζένιου, καθώς καί
προς τούς
λοιπούς συγγενείς
του έκφράζομεν θερμότατα συλι
λυπητήρια. Ο Θεός νά τον άναπαύση.
Ε. ΖΑΜΑΝΗΣ
Άπεβίωσεν είς Αθήνας ό
Εύάγγελος Ν. Ζαμάνης έτών 64.
ΊΗ μήτηρ τοΰ έκλιπόντος κατήγετο άπό τό χωρίον Κερα-

w w w u w

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΝΔΥΛΗΣ

Άπεβίωσεν είς Αθήνας ό
Ιωάννης Κονδύλης, έτών 70.
Ό έκλιπών
διεκρίνετο διά
τήν καλωσύνην, τήν εύγένειαν
καί τάς χριστιανικός
άρετάς
του. Ή κηόεία του έγένετο πάνδημος καί επί τής σοροΰ του
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι.
Προς τήν σύζυγόν του Μαρίαν, τό γένος Αντωνίου Ζερβού ή Μάγου, έκ Μυλοποτάμου, καθώς καί προς τούς λοιπούς συγγενείς του έκφράζομεν
Άπεβίωσεν είς Χόμπαρτ Αύ- θερμότατα συλλυπητήρια.
Ό
στραλίας ή Σταματική Ανα- Θεός νά τον άναπαύση.
στασίου Καστρίσου, έτών 73.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Ή έκλιπούσα διεκρίνετο διά
τήν καλωσύνην,
τήν ευγένεια
Έ π ι τή συμπληρώσει τεσκαί τάς χριστιανικάς
άρετάς σαράκοντα ή μερών άπό τού θατης. Είς Αύστραλίαν άπεδήμη- νάτου τοΰ άλησμονήτου συμπασε πρό ολίγων έτών χάριν τών τριώτου μας Ιωάννου Ανδρόέκεΐ
καλώς
εγκατεστημένων νικου, άποβιώσαντος είς Σύδπαιδιών της, τά όποΐα καί τήν νεϋ Αύστραλίας, ό άνεψιός του
περιέβαλον μέ δλην τήν άγά- κ. Δαμιανός Καρύδης μετά τής
πην των. Δυστυχώς, ήτο πε- συζύγου του Στέλλας, έτέλεπρωμένον
νά παραμείνη έκεΐ σαν είς Μυλοπόταμον τό τεσδιά παντός... Ή κηδεία της έ- σαρακονθήμερον μνημόσυνον αύγένετο πάνδημος και έπι τής τοΰ. Τό μνημόσυνον έτελέσθη
σοροΰ της κατετέθησαν πολυά- είς τον Ιερόν ναόν του Α γ ί ο υ
ριθμοι στέφανοι.
Δημητρίου, ό όποιος εΐχεν άΚαταλείπει ή μεταστάσα είς νακαινισθή πρό έτών δαπάναις
Κύθηρα τον σύζυγόν της κ. Ά - τού άειμνήστου 'Ιωάννου Άνναστάσιον Θεοδοσίου Καστρί- δρονίκου. Παρέστησαν οί συγσον, είς Αύστραλίαν τούς υίούς γενείς καί οί φίλοι τοΰ έκλιτης Παναγιώτην καί Θεοδόσιον πόντος, καθώς καί πλήθος άλΙ πού είναι γνωστοί μεγαλοεπι- λου κόσμου, πού έγνώριζε καί
χειρηματία! είς Χόμπαρτ, καί έτίμα τον άείμνηστον Ίωάννην
τήν θυγοττέραν της κ. Άφρο- Άνδρόνικον καί τάς μεγάλας
δίτην Θεοδώρου Νοταρά, κα- άρετάς του. "Ας εΐναι ή μνήμη
λώς έγκατεστημένην είς Σύδ- του αιωνία.
νεϋ. Έπίσης
καταλείπει
εις
Θεσσαλονίκην τήν άδελφήν της
κ Στρατούλα Μπαστούνη, καθώς καί πολλούς έγγονούς καί
Ώτορι νολαρυγγολόγος
άλλους συγγενείς.
Σουλίου 4 — Τηλ. 621.001
Προς δλους τούς άνωτέρω Ώραι έπισκέψεων: ό—8 μ. μέκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. 'Ο Θεός νά τήν άναπαύση.

ΑΛΕΞ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ

ΚΟΣΜΑΣ θ. ΜΑΡΕΝΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Χειρούργος - 'Οδοντίατρος
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
Βοηθός Πανεπιστημίου
'Αθηνών
Άπεβίωσεν είς Σύδνεϋ ΑύΒασιλέως Κωνσταντίνου 8
στροελίας ή Γιαννούλα ΑθαναΠειραιεύς — Τηλ. 425.660
σίου Μαυρομμάτη, έτών 92
Ή έκλιπούσα κατήγετο άπό Δέχεται 9-12 ττ.μ. και 5-8 μ.μ·
τό χωρίον Χριστοφοριάνικα. Διεκρίνετο διά τήν
καλωσύνην
της, τήν εύγένειαν τής ψυχής
της καί τάς χριστιανικάς άρεΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
τάς της. Ύπήρξεν άφοσιωμένη
σύζυγος καί στοργική μήτηρ,
Δέχεται Πατριάρχου Ίωα- [
έργοττική, φιλάνθρωπος καί κακείμ 47, καθ' έκάστην 5—7 ι
λή μέ όλους. Άτυχήσασα νά
μ.μ., πλην Σαββάτου καί •
χηρεύση είς νεαράν ήλικίαν, άΚυριακής, καθώς κα! έπι (
φοσιώθη είς τά παιδιά της, άσυνεντεύξει. Τηλ. 869.638 1
νέπτυξε καρτερ ί αν και θάρρος
και 722.074.
]
καί άνεδείχθη εξαίρετος μητέ-

ΑΛΕΞ. Α. ΜΑΡΣΕΛΟΣ ί

ΣελΙς 3
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«ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»
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ΚΥΘΗΡΑ

ΝΕΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

" Α λ λ ο ι οί υ π ε ύ θ υ ν ο ι
διά τ ή ν κ α θ υ σ τ έ ρ η σ ι ν

'Ιδιοκτήτης — Διευθυντής: I . Σ . Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ , ' Α γ ί ο υ !
Μελετίου 104, 'Αθήναι — Δ)ντής Τυπογραφείου: Π . PAY- •
ΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μουσών 42, Περιστέρι, Τηλ. 365.347
ι
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ί
Κυθήρων
δραχμαΐ
70. Λοιπού
Εσωτερικού
100. !
Κοινοτήτων δραχμαι 250. Τραπεζών - Σωματείων 400. I
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ί

ΠΩΣ ΕΧΕΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ

ΑΠΟ ΤΑ ΜΑ!...

Είς τήν πρωτεΰουσαν, έπι
τής κεντρικής όδού και παςά
Αμερικής - Καναδά - Ν . 'Αμερικής $ 8, αεροπορικώς $ 10 Β τήν φόσα Παπά Κασιμάτη, είΑυστραλίας - 'Ασίας δολ. Αυστραλίας 6, αεροπορικώς δολ. 10 • ναι έγκατεστημένο
τό κατάΉ συμβολαιογράφος Κυθή- ρων κα! Καρβουνάδων μέ τόποίας παρεχωρήθησαν διά τών
'Αφρικής $ 8, αεροπορικώς $ 10. Ευρώπης αεροπορικώς $ 6 , στημα τού δημοφιλούς έπιχειρων κ. 'Αγγελική Κράσοβα — δικαίωμα δπως αύται παραχω- ανωτέρω δωρητηρίων συμβοΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Δ Ρ Χ . 10
\ ρηματίου κ. Γεωργίου Π . ΦαΛιακάτου, μ ά ς άπέστειλε τήν ρήσουν έν τώ μέλλοντι ταύτας λαίων αί έν λόγω έκτάσεις, Ό πρόεδρος τού «Τριφυλλείου Νοσοκομείου» και άλλοι παάντίρρησιν, ράγοντες είς τήν πλατεϊαν Μητάτων. (Σχετικόν ρεπορτάζ διά
Ή πάσης φύσεως αλληλογραφία νά απευθύνεται
| τσέα, διά τον όποιον προσαρΤήν 22cXV 'Οκτωβρίου τίθε- κατωτέρω έπιστολήν, τήν όποί- προς τό Έλληνικόν Δημόσιον οΰδεμίαν έφερον
Όργανισμόν ή ώς τουλάχιστον γνωρίζω, διά τό μνημόσυνον 'Ιωάννου Σερέτη δημοσιεύομεν στήν Ιην σελ.)
I. Σ. Κασιμάτην — 'Αγίου Μελετίου 104 'Αθήναι, Τ . Τ . 821 , μόζεται τό όμηρικόν «μικρός ται είς κυκλοφορίαν νέον άνα- αν και ευχαρίστως δημοσιεύο- ή οιονδήποτε
τό δέμας, άλλά μαχητής». Ε ί - μνηστικόν γραμματόσημον, κλά- μεν:
Νομικόν Πρόσωπον Δημοσίου τήν ύπ' αύτών, περαιτέρω, παναι μικρός κατά τό άνάστημα, £
§
4 5 0
τ ό ν τίτλον
ή 'Ιδιωτικού Δικαίου, τό ό-ραχώρησιν τών δωρηθεισών έκΚύριε Διευθυντά,
αλλα γεμάτος
ενεργητικότητα ι <<ΕΛ Σ Υ μ Π Ο Σ Ι Ο Ν
ΕΥΡΩπρος τό Έλληνικόν
Έ ξ αφορμής δημοσιευθέντος ποιον ήθελε ν αναλάβει τήν ό- τάσεων,
καί δράσιν. Τό κατάστημα του Π Α . , . Κ Η Σ Λ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ Υτής κατασκευής Δημόσιον (Ύπηρεσίαν Πολιτιείς τό ύπ' αριθ. 7 φύλλον τής λοκλήρωσιν
λα
δ ε
ενει ταξιν αθηναικην. 9 . , ; ΠΟΥΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
εφημερίδος «Φωνή τών Κυθή- και τήν εύθύνην συντηρήσεως κής Α ε ρ ο π ο ρ ί α ς ) , πλήν ομως
(Ε.
τα ειδη προσφέρονται εις αρι- | ^ γ ^
ρων» είς τήν στηλην «Σημειώ- και λειτουργίας τού 'Αεροδρο- ή τοιαύτη παραχώρησις και είς
!
στην ποιότητα, λογικάς τιμάς
ύπέκειτο
Τό έν λόγω γραμματόσημον, ματα» καΐ ύπό τόν τίτλον «Τά μίου. Πράγματι, οί ίδιοκτήται διατυπώσεις πολλάς
και έπιμελώς συσκευασμένα.
πού εικονίζεται
ανωτέρω, θά συμβόλαια διά
τό 'Αεροδρό- τών έν λόγω έκτάσεων αντα- και χρόνον πολύν άπήτει. Θά
Ε κ ε ί ευρίσκει κάνεις μεγά- ττωλήται ύττό τών Ταχυδρομι- μιον» δυσμενούς είς βάρος^ μου ποκρινόμενοι προθύμως είς τήν έδει δηλονότι νά προηγηθή ή
λην ποικιλίαν είδών και δλην κών Γραφείων, μέχρι και τ ή ςσχολίου, διά τού όποιου ολως τοιαύτην έκκλησιν
προσήλθον αποδοχή τών δωρεών έκ μέ- (Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.) | Στέκω βουβός και μέ τήν σκέψι
τήν εύγένειαν τού καταστημα- 21ης 'Οκτωβρίου 1974, έφ' ό- αδίκως και είς όξύτατον ύφος και ύπέγραψαν τά ύ π ' άριθ. ρους τών Κοινοτήτων, ύποκει- θεμελιωμένη μέσα είς τήν ψυ- | σ τ ά περασμένα τριγυρνώ
τάρχου. Ε π ί σ η ς δλας τάς ή-σον βεβαίως τούτο δεν θά έξαν- έπιρρίπτονται είς έμέ αί εύθύ- 44, 45, 46 και 47)24 'Ιουνίου μένη είς έγκρισιν έκ μέρους χήν τ ο ύ Γιώργου. Ή όΛη εν π ό σ α διαβήκανε θυμάμαι
λεκτρικάς συσκευάς της μεγά- τληθή ένωρίτερον.
ναι τής καθυστερήσεως τής υ- 1972 και 205 και 206)13.12. τής Νομαρχίας, νά καταρτι- μεσω του Αίγυτττιώτου Ε λ λ η - στο γραφικό μου τό χωριό».
λης γερμανικής έταιρίας «Ζήσχεδιαγράμ- νισμού δράσις του τό αποδειπογραφής τών οικείων παρα- 1972 δωρητήρια συμβόλαιά μου σθούν λεπτομερή
μάς
τήν
έδωκε
τό
Ταχυδρομείj
Και άλλοτε μάς έδόθησαν εύμενς», τής όποιας ό κ. Γεώρδι' ων έδωρήσαντο διά «δωρε- ματα τής έν γένει περιοχής και κνύει. Τ Ητο μ ί α εξέχουσα φυχωρητηρίων
συμβολαίων
έκ
Τώρα, Γιώργο,
δταν έμεΐς
*<Ηρίαι νά έκτιμήσωμεν την ά- ον μας τήν 23ην Αυγούστου, ; γιος Π. Φατσέας είναι γενικός
μέρους τών ιδιοκτητών τών ι- άς έν ζωή ίσχυράς καΐ αμετα- τών κατ' ιδίαν ιδιωτικών έκ- σιογνωμία του, ήτο π α ρ ά γ ω ν θά πηγαίνωμε στον δικό σου
ψογον διεκπεραίωσιν τής αλ-δταν ευρισκόμενοι είς τό Γρα- | άντιπρόσωπος διά τά Κύθηρα.
Νικόλαος Β . Χάρος μετά τής διωτικών έκτάσεων τού 'Αεκλήτου» προς τάς Κοινότητας: τάσεων, ακολούθως νά ληφθή του.
τόν τάφον, π α ρ ό μ ο ι α θ ά δοκιεΐδομεν τον J Έπισκεφθήτε
ληλογραφίας και νά έξάρωμεν φεΐον Ποταμού,
τό κατάστημα εύγενεστάτης κυρίας του. Ό ροδρομίου Κυθήρων προς τήν 1) Φριλιγκιανίκων, 2 ) Κυθή- άπόφασις
τών Κοινοτικών
Έ κ τών πρώτων πάντοτε ά - μάζωμε συγκίνησιν και παρόΚατά καθήκον, την άπίστευτον έξαίρετον προϊστάμενον κ . Ζα- ί αύτό είς πρώτην σας εύκαιρίκ. Χάρος κατάγεται έκ Χώρας Ύπηρεσίαν Πολιτικής 'Αερο- ρων, 3 ) Ποταμού και 4 ) Καρ- Συμβουλίων «περι παραχωρή- κούροκττος
και ενθουσιώδης μοιες θά αίσθανώμεθα στροφές.
Μεταβολή ν έπι τά βελτίω, την χαρίαν Μαρκάκην ν ά έπιδίδη αν και άν θέλετε κάτι βιαστικαι είναι έγκατεστημένος είς πορίας και προς άποκατάστα- βουνάδων τής Νήσου Κυθήρων σεως τών έν λόγω Ιδιωτικών προσέτρεχε δ Γ ό λ α τ ά ζητηΉ παρηγοριά, ή π ρ α γ μ α τ ι έπιταγήν έκδο- j κά, τηλεφωνήσατε είς τόν άδποίαν έπέφερεν ε ι ς την έξυ- ταχυδρομικήν
Βηθλεέμ 'Αμερικής, όπου κατέ- σιν τής αληθείας, κυρίως δέ τά είς τήν περιοχήν τού 'Αε- έκτάσεων προς τό Έλληνικόν ματα, μέ τόν Πατριάρχην Χρική και μόνη, διά τήν βαρυπεν"^ΐρέτησιν τοΰ κοινού, ό μονα- θεϊσαν αυθημερόν είς Πειραιά. | ριθμόν 42.257. Θά έξυπηρετηΔημόσιον»
ύποκειμένη
και
αύχει έξέχουσαν
θέσιν
μεταξύ προς ένημέρωσιν τής Κυθηραι- ροδρομίου
ιδιόκτητα κτήματα
στόφορον, μέ τ ά ς Κοινοτικός θούσαν οίκογένειάν του, είναι
δικός είς τον κόσμον 'Οργανι- Δηλαδή, είς τάς 23 Αύγούστου θήτε μέ συνέπειαν και άνιδιοτών ομογενών μας.
κής κοινής γνώμης έπι τού λί- των προς τόν σκοπόν έπεκτά^ τη είς έγκρισιν τής Νομαρχί- Αρχάς.
^
ή πάνδημος π ρ ο ς τόν Γιώργον
τών χρημάτων χέλειαν. Ό «μικρός τό δέμας
σμός των 'Ελληνικών Ταχυδρο- ό άποστολεύς
— Κωνσταντίνος Ν . Κασι- αν ένδιαφέροντος τούτου γενι- σεως, ολοκληρώσεως κλπ. τού ας, ώς και πολλαί ,άλλαι δια¿ τ ι δ ' ενεργότερα ή άπο- ά γ ά π η και ή πάγκοινος τής ήμείων, διά τον όποιον δικαιού- κατέθεσε τήν έπιταγήν του είς άλλά μαχητής», εκτιμά τους πεήδη διασκευασθέντος και κα-τυπώσεις μέχρις ολοκληρώσε- δειξις κατόπιν κατα τ ά ήρωϊμάτης
μετά
τοΰ
υίού
του
οικοκωτέρου
Κυθηραΐκού
θέματος,
θικής του αξίας άναγνώρισις έκ
Ταχυδρομικόν
Γραφείον λάτας και ύποστηρικτάς του
μαι ν ά υπερηφανεύεται ή 'Ε-τό
/
γενειακώς. Ό κ. Κασιμάτης παρακαλώ δπως καταχωρήσητε τασκευασθέντος ειδικού χώρου, ως τής διαδικασίας παραχωρή- κά πολεμικά χρόνια ά π ό τοΰ
μέρους δλης της κοινωνίας, έκ
θνική 'Επαναστατική Κυβέρνη- Πειραιώς καΐ τήν ιδίαν ήμέ- και ανταποδίδει.
σεως
τών
έκτάσεων
προς
τήν
χρησιμοποιουμένου
ώς
προχείκατάγεται
έκ
Δρυμώνος
και
είείς τήν έγκριτον υμών έφημε1940 και εντεύθεν, δταν μετά μέρους δλων δσων τόν έγνώριραν, 23 Αύγούστου, ό αποδέ<Ης τής 21ης 'Απριλίου.
Ύπηρεσίαν
Πολιτικής
Α
ε
ρ
ο
ρου
αεροδρομίου,
μεταξύ^
δέ
ναι
γνωστός
μεγαλοεπιχειρηρίδα τό άκόλουθον κατατοπιτήν ύπό του "Αξονος κατάλη- σαν.
κτης τής επιταγής εισέπραξε |
τών τεθέντων είς τά έν λόγω πορίας. Οί πρόεδροι τών ανω- ψιν τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς προσέφυγεν
ματίας είς Ν . 'Υόρκην.
Μοναδικός, καθ' δτι είς δ-τά χρήματα του είς Ποταμόν |
ΔΩΡΕΑΙ
στικόν σημείωμα:
Ά π ό την μακρυνήν Ά ρ γ ε ν τέρω
τεσσάρων
Κοινοτήτων
δωρητήρια
συμβόλαια
όρων
λα τά Κράτη και τά περισσό- τών Κυθήρων, πράγμα, ομολο— Θεανώ I . Καραβουσάνου
εις τήν Αϊγυπτον η Εθνική Κυ- τινήν 7 ά π ό τήν ,Αμερικήν, ά π ό
«Μετά τήν κατασκευήν τού
περιλαμβάνεται
και ό έξης: τής Νήσου διά νά αποφύγουν βέρνησις και δταν κατόπιν έτερον προηγμένα, τά Ταχυδρό- γουμένως, πρωτοφανές διά τάς
Είς μνήμην τής μητρός του έκ Λειβαδίου. Ή κ . Καραβου- πρώτου προχείρου και ημιτετήν Αύστραλίαν, ά π ό τήν Α ϊ μ α λειτουργούν ώς συνήθεις ύπηρεσίας μας. Και διευκρινί- Άννεζίνας Γερασίμου Κασιμά- σάνου είναι οικογενειακώς εγ- λούς αεροδιαδρόμου και τήν ε- «"Οτι αί δωρεοδόχοι Κοινότη- τήν μακροχρόνιον και είς πολ- γινεν έκεΐ ή συγκρότησις τού
γυπτον, ά π ' έδώ, ά π ό τήν γ ε ύποκειμένην
Κρατικαι Ύπηρεσίαι, ένώ τά ζομεν: Επρόκειτο περί ταχυ- τη, ό κ. Εμμανουήλ Γερ. Κα- κατεστημένη είς Ν . 'Υόρκην, ναρξιν λειτουργίας αυτούς έν τες δεν δεσμεύονται υπό προ- λάς διατυπώσεις
στρατού και τού ναυτικού μας. νέτειραν, ά π ό παντού, έρχονται
θεσμίας τινός διά τήν άποδο- ταύτην διαδικασίαν παραχωρή- Κατά τήν ήρωϊκήν εκείνη ν έ•-δικά μας
Ταχυδρομεία άπό δρομικής και όχι τηλεγραφικής σιμάτης προσέφερε
δπου
διακρίνεται
μεταξύ
τών
2 0 0 δολόψει τής έπεκτάσεως
τούτου
— άκούονται οί θρήνοι διά τόν
ετερον ά^ιετίας περίπου, λειτουργούν έπιταγής. Ά ν τ ι άλλου σχολίου λάρια Αυστραλίας διά τήν έττί- κυριών τής παροικίας διά τήν και τής κατασκευής μεγάλου, χήν τής προκειμένης δωρεάς». σεο}ς αναζήτησαν
ποχήν ό Γιώργος άνεκτιμήτους θάνατον του.
πλούστερον
και
ταχύτερον
τρόύπό μορφή ν έπιχειρήσεως κοι- περιοριζόμεθα ν ά έκφράσωμεν πλωσιν μιας αιθούσης του Γη- καλωσύνην κα! τά ευγενικά της συγχρόνου και αρτίου αεροδροΈ ν συνεχεία, κατόπιν τών
είσέφερεν είς τόν Έθνικον 'ΑΠλάϊ στήν τιμητική προς αύν
πον παραχωρήσεως τών έν λόής ώφελείας, ώς είναι ό Ο . τά έγκάρδια συγχαρητήριά μας ροκομείου Κυθήρων
γώνα υπηρεσίας, αί δέ είς χρή- τόν διάκρισιν τών Πατριαρχείκα» 100 αισθήματα.
μίου και τών ένεργειών, αί ό- συντόνων ένεργειών τών ανωγω
έκτάσεων
και
τελικώς,
καΤ.Ε. και ή Δ . Ε . Η .
μα είσφοραί του, δαον και ά ν ων 'Αλεξανδρείας,
προς τήν σε β αστή ν Διοίκησιν, δολλάρια Αυστραλίας, δ ι ά τόν
ποΐαι έγένοντο έκ μέρους άρ- τέρω Κοινοταρχών της Νήσου,
επιβλητική
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
τών έν 'Αθήναις και Πειραιεί τόπιν προηγηθεισών συνεννοή- προσκρούω είς τήν έγνωσμένην και πανσέβαστη ή πάγκοινος
μοδίων παραγόντων τής ΝήΤήν νέαν εύκαιρίαν ικανο- τήν Γενικήν Διεύθυνσιν καΐ τό έξωραϊσμόν της π λ α τ ε ί α ς - κήσεων
μετά
τών
αρμοδίων
Υ
Καν
Σ
τ
α
μ
α
τ
ί
α
ν
Τ
σ
α
χ
ά
Σωματείων και
μετριοφροσύνην της οικογενείας αύτή ά γ ά π η .
σου δπως, τήν συνέχισιν τής Κυθηραϊκών
ποιήσεως, τήν οποίαν, άπό λό- Ικανώτατον ύπαλληλικόν προ- που του διδακτηρίου ΠιτσινιαΜαυρογεώργη, είς "Αγιον Κ ή- κατασκευής και ολοκληρώσεως άλλων αρμοδίων παραγόντων, πηρεσιών, κατέληξαν είς τήντου, δέν θ ά πρέπει νά π α ρ α Δι' ημάς δλους πού σέ χάΥους καθήκοντος, φέρομεν είς σωπικόν τού λαμπρού 'Οργα- νίκων.
άπόφασιν
τής
μή
αποδοχής
έκ
Φώς άπό τής
στηλης αύτής, νισμού τών Ε Λ . Τ Α .
— 'Ομοίως, είς μνήμην Ά ν - ρυκον Ι κ α ρ ί α ς : Σ υ ν δ ρ ο μ α ί σ α ς τού 'Αεροδρομίου και την ευ- ή άρμοδία 'Υπηρεσία Πολιτι- μέρους τών Κοινοτήτων τών λείψω, είς ψυχικήν μου παρόρ- σαμε, Γιώργο, και π ο ύ έδώ ά κλαίμε, Τσως ένεζίνας Γερ. Κασιμάτη ό κ. Γε- έλήφθησαν. ΕύχαριστοΟμεν θερ- θύνη ν συντηρήσεως καΐ λει- κής 'Αεροπορίας ύπεσχέθη ν ά προς αύτάς γενομένων, ώς ά-μησιν ύπείκων, νά άναφέρω ά - π α ρ η γ ό ρ η τ α
τουργίας αύτού άναλάβη ή άράναλάβη τήν συνέχισιν τών έρ- νω, δωρεών, όπότε οί ίδιοκτή- φειδεΐς πάντοτε / είς όλοκληρον χουν θέσιν οί ώραΐες εκείνες
ώργιος Σ . Ζαντιώτης προσέφε- μώς.
άνέρχονται.
ϋερί στροφές, βαθύτατα άνθρώπινες,
— Κον Κ. Ν. Κασιμάτην, μοδία
'Υπηρεσία
Πολιτικής γασιών και τήν όλοκλήρωσιν ται τών δωρηθεισών έκτάσεων περιουσίαν
ρε 5 δολλάρια Αυστραλίας, υπέρ του Γηροκομείου Κυθήρων. είς Σύδνεϋ Αυστραλίας: Σ υ ν - 'Αεροπορίας, ή συσταθείσα διά τής κατασκευής τού 'Αεροδρο- άποδεσμευόμενοι έκ τών γενο- αύτών γνωρίζομεν ά π ό τρίτους, συγκινητικές και τρυφερές, τού
δρομή σ α ς ελήφθη μέσω τοΟ τήν κατασκευήν τού 'Αεροδρο- μίου, μετά τών έν γένει κτιδιότι ό ΐόιος ά π ό μετριοφροσύ- Λορέντζου Μαβίλη:
μένων δωρεών και άποκτώντες
— Διά τόν έξωραϊσμόν τής αντιπροσώπου και φίλου μ α ς
μίου έπιτροπή και οί πρωτο- ριακών έγκαταστάσεων και τήν πάλιν τήν πλήρη κυριότητα, έ- ι/ην δέν έλεγε τίποτε. Ή τ ο άλ- Ι
«"Αν δέν μπορείς π α ρ ά νά
π λ α τ ε ί α ς Πιτσινιανίκων προσέ- κ. Ν. Γ. Κασιμάτη. Εύχαριστατήσαντες Κοινοτάρχαι τής εύθύνην συντηρήσεως και λει- πι τών δωρηθεισών έκτάσεών λωστε φύσει γένναιόδωρος και |
(κλαις τό δεΐλι
φεραν, ό συνταξιούχος έκπαι- στουμεν θερμώς.
Νήσου έζήτησαν παρά τών Ι- τουργίας τούτου, άλλ' έθεσεν των, θά ήδύναντο νά παραχω- φιλόξενος.
τούς ζωντανούς τ ά μάτια σου
δευτικός
κ. Εμμανουήλ Σ π .
Μπάλον, διοκτητών τών έκτάσεων έπι ώς πρώτον και βασικόν δρον
— Κον Άνδρέαν
Και δταν είς κάποιαν, φθο(άς θρηνήσουν,
ρήσουν ταύτας, διά νεωτέρας
Καλλίγερος 5 0 0 δρχ. και ό υείς Σύδνεϋ Αυστραλίας: Χαι- τών όποιων είχεν ήδη κατα- τήν προς αύτήν παραχώρησιν
νεράν τ ή ς Ελληνικής Μοίρας,
θέλουν μά δέν βολεΐ νά ληδωρεάς,
άπ'
εύθείας
προς
τό
πάλληλος Κεραμεικου 'Αθηνών
ρετισμοί σας και τό σταλεν πο- σκευασθή ό αεροδιάδρομος ώς τών ιδιωτικών έκτάσεων, έπι
(σμονήσουν».
Έλληνικόν Δημόσιον. Ώ ς εί-στιγμήν, έσκιάσθη έκεΐ είς τήν
κ. Νικόλαος
Κασιμάτης 5 0 0
σόν μέσω τού φιλτάτου μας κ. και έκείνων έπι τών όποιων τών όποιων κατεσκευάσθη ήδη
μαι είς θέσιν μάλιστα νά γνω- Άλεξάνδρειαν, ή άφθιτος δόξα Και μέ μίαν συγχωρητήν, έπιδραχμάς.
ό
άεροδιάδρομος
ώς
και
των
Ν. Γ. Κασιμάτη,
έλήφθησαν. μελλοντικώς έπρόκειτο νά έπερίζω, είχεν άποσταλή διά τόν τού έλληνικού άγώνος, ούδεις τ ρ α π ή τ ω μοι, μιικρή π α ρ α λ λ α ΕύχαριστοΟμεν δ ι ' δλα.
Τό Σάββατον, 29ην Σεπτεμ- | θήριος κ. Γεώργιος Β . Κασικταθή ούτος, δπως παραχωρή- απαραιτήτων διά τάς κτιριακάς σκοπόν τούτον, προς τάς ώςπερισσότερον ά π ό τόν Γιώργον γ ή :
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η ΡΙΟΝ
— Κον Ζαχαρίαν Κασιμάτη, σουν δωρεάν
βρίου, ό έξ Αυστραλίας δια- ! μάτης.
τάς ιδιοκτησίας έγκαταστάσεις και τούς κοινο- άνω τέσσαρας Κοινότητας τής έπόνεσε, άλλά και ουδείς, ί«Πού κι' άν άκόμη θ ά θελήείς Σύδνεϋ Αύστραλίας: Σ υ ν - των προς τάς τέσσαρας τής χρήστους χώρους τού Α ε ρ ο κεκριμένος συμπατριώτης μας Ι 'Επίσης, ό γνωστός λογοτέσως, δέν προσέτρεξε και δέν
(σουν
Νήσου,
έκ
μέρους
τού
ΚυθηΕπιστρέφων
σήμερον είς δρομαί σ α ς έλήφθησαν. Εύχα- Νήσου Κοινότητας, ήτοι: Πο- δρομίου.
Α^ί τέσσαρες ΚοινόΗ. 'Ιωάννης
Δ . Κομηνός ή ! χνης κ . Γεώργιος Κασιμάτης
_.
δέν μπορούν π ο τ έ νά λησμοραΐκού Συνδέσμου 'Αθηνών, ό- είργάσθη περισσότερον ά π ό ε Σπάνιας, μετά τής χαριτωμέ- ή Λινός άπήγγειλε ώραιοτά- Σύδνεϋ Αυστραλίας, μετά , δί- ριστοϋμεν θερμώς.
ταμού, Φριλιγκιανίκων, Κυθή- τητες τής Νήσου, προς τάς ό στις παρακολουθεί μετ' ιδιαι- κείνον διά τήν έθνικήν μας, τόνήσουν».
νης θυγατρός του Μαρίας, προ- I τους στίχους του, ώς και ήμηνον περίπου παραμονήν μου
Ά λ λ ά και έν ταύτώ θά πρέτέρου ένδιαφέροντος και έκ τού τε, άποκατάστασιν. "Οταν μεείς
τήν
άγαπητήν
ίδιαιτέραν
|
χαριτωμένη
δεσποινίς
'Ελένη
κειμένου κατ' αύτάς ν ά αναπλησίον τήν δλην ύπόθεσιν τού τά τήν άπελευθέρωσιν έσπευσε πει ίσως άκόμη νά θυμηθούμε
π α τ ρ ί δ α , αισθάνομαι τήν ΰποχωρήσουν επιστρέφοντες είς | Κασιμάτη.
'Αεροδρομίου Κυθήρων, σχέδι- νά έλθη έδώ είς τήν ελεύθερη και τόν άλλον στίχον του:
χρέωσιν
νά
άπευθύνω
θερμάς
Τέλος, ώραιότατα έτραγούΑύστραλίαν,
παρέθεσαν είς
«Καλότυχοι οί νεκροί πού ληον
Πρακτικού τών τεσσάρων πλέον π α τ ρ ί δ α προσκυνητής, τό
"ΐούς συγγενείς και τους φίλους δησαν αί κυρίαι Βάσω Κασι- ευχαριστίας προς τους πολυπρώτον π ρ ά γ μ α πού έκαμε ή- σμονούνε την π ί κ ρ α της ζωής».
Κοινοτικών
Συμβουλίων
τής
πληθείς συγγενείς και φίλους,
των πλουσιώτατον γεύμα είς μάτη και Λούλα Κασιμάτη.
Και δέν έχει μόνον χαρές ή
Νήσου, έν τ ώ όποίω έκτίθεν- το νά κύψη νά φιλήση τό χώτυ όποιον
παρεκάθησαν υπέρ
Μετά ταύτα έλαβε τόν λό-εξ όλων σχεδόν τών χωρίων τής
δοκιμασθεί σης ζωή, έχει και πίκρες.
ται
οί λόγοι και αιτιολογείται μα τής τόσον
έκατόν πενήντα πρόσωπα. γον ό κ . 'Ιωάννης Κομηνός, Νήσου μας, ιδιαιτέρως δε προς
πατρίδος
μας.
Και
δταν
ε
π
ή
γ
ε
ή μή αποδοχή τών έν λόγω δωΓιά σένα πίκρα μεγάλη και
Τό γεύμα παρετέθη είς τήν αι- | ηύχαρίστησε συγγενείς και φί- τους είς τ ό χωρίον τής γεννήέπίσης, είς τήν
ρεών έκ μέρους τών Κοινοτή- προσκυνητής,
σεως
μου,
τ
ά
Πιτσινιάνικα,
διά
νούσαν τού
γνωστού ξενοδο- λους διά τάς προς αύτόν καΐ
γενέτειραν νήσον, τ ά Κύθηρα, φοβερή, ήταν αύτή ή ταλαιπωτων.
Είς
τό
σημείον
αύτό
εύρία σου μέ τό άσθμα. Αύτό τ ό
χείου Γιάννη Πιέρου ε ί ς Λει- τήν θυγατέρα του περιποιήσεις τήν ενθουσιώδη και θερμήν ύρισκομένης τής δλης ύποθέσε- εσπευσεν άμέσως α τ ό νεκροτα- άσθμα, πού σέ άνήρπασε. Χα$άδι, ήτο πλουσιώτατον και των, καθ' δλην τήν διάρκειαν ποδοχήν, τήν όποίαν έπεφύλα- |
φεΐον
τού
ωραίου
πατρογονικού
ως,
διετυπώθη ή έσφαλμένη
ρές δμως πολλές: Ή δικαίωσις
είς τήν ξαν, τόσον είς έμέ, δσον και είς
ήρχισε περι τήν 8ην βραδυνήν. τής παραμονής των
γνώμη δτι οί ίδιοκτήται και του χωριού. Έκεΐ, συναισθήμα- τοΰ μόχθου σου, ηθική και υπατρίδα, έτόνισε τήν συγκίνη- τ ά αδέλφια μου, Μαρίαν, Θεότ
α
π
ο
λ
λ
ά
τόν
κατέκλυσαν
και
δωρηταΐ τών έν λόγω έκτάσεΜεταξύ τών παρευρεθέντων σίν του και τήν χαράν του διά δωρον, Άνδρέαν, δ ι ά την συμλική, ή υπέροχη σύντροφος τού
ων, θά ήδύναντο, άνευ προη- τόν συνεκλόνισαν. Και ύπό την βίου σου πού δλη ή κοινωνία
ήσαν πολλοί ομογενείς εξ Αυ- τάς προόδους τής 'Ελλάδος και μετοχή ν των είς τ ό πένθος μας,
επήρε
ι
αν
αύτών
έκεΐ
επί
τόπου,
7
γουμένης άποδεσμεύσεώς των,
στραλίας, καθώς και ό πανο- τού Νησιού μας, και καταλή- διά τήν φιλοξενίαν και τάς καά γ α π ά , τιμά και γεραίρει, ό
ήτοι άνευ τής μή άποδοχής (ά- καθισμένος είς τό μνήμα τ ο ύ μονάκριβος υίός σου έπιστήμων
ρίολογιώτατος 'Αρχιμανδρίτης γων ύπεσχέθη
περιποιήσεις των,
συντομον έπι- θημερινάς
π α τ έ ρ α του, έόωσεν είς ένα εμποποιήσεως)
τών
δωρεών
έκ
Ιερόθεος Πετράκης και Θεό- στροφήν. Ε π ί σ η ς ό κ . Κομη- διά τ ά αισθήματα γενικώς και
περιωπής, ιατρός, διακεκριμέμέρους τών
Κοινοτήτων, νά πνευσμένο ποίημά του, τήν έκ- νος, άνθρωπος δέ συνεχίζων τάς
δωρος Π . Κασιμάτης, έκ Νο- νός ηύχαρίστησε
τους παρα- τήν ά γ ά π η ν των.
φρασιν
αυτής
της
συγκινήσεώς
προσέλθουν και νά παραχωρήτίου 'Αφρικής. Ε π ί σ η ς παρέ- στάντας είς τό άποχαιρετιστήίδικάς σου παραδόσεις και πού
Θά ενθυμούμαι πάντοτε μέ
σουν, διά νεωτέρας δωρεάς, του.
β η σ α ν ό αστυνομικός Στα- ριον αύτό δεΐπνον καΐ συνεχάόλοι μ α ς τόν καμαρώνομεν, ή
'Ολίγους
μόνον σκόρπιους | εξαίρετη και έξοχη γυναίκα του
άπ' εύθείας προς τό Έλληνιθμάρχης Κυθήρων, ό προϊστά- ρη τόν καταστηματάρχην διά νοσταλγίαν δλους και θά εΰκόν Δημόσιον (Ύπηρεσίαν Πο- στίχους, ά π ' αύτό, μέ την ά - και τ ά έγγονάκια σου, τ ά άνήμενος τού Ο . Τ . Ε . καΐ άλλοι τήν ώραίαν βραδυά πού ώργά- χωμαι εϊς τόν Θεόν νά μέ άξιώση και πάλιν, νά έπανέλθω μελιτικής Αεροπορίας) τάς ιδί- δειάν σας, ά ς πούμε:
^ ρ ά γ ο ν τ ε ς τής Νήσου.
ψια σου μέ έπίζηλον έν τ ή κοινωσε καΐ τά έκλεκτά ειδη πού τ ά τής οικογενείας μου, διά νά
ας έκτάσεις, τάς όποιας διά
νωνία θέσιν, έπίσης και τ ά ά Χρέη συμποσιάρχου έξετέλε- προσέφερε. "Επειτα ήρχισεν ό ευτυχήσω και πάλιν νά ξανατών ανωτέρω δωρητηρίων συμ- « Σ τ ο ρημικό τό κοιμητήρι
δέλφια σου, ά γ α π η μ έ ν α δλα.
°ε μέ πολλήν ικανότητα ό άνα- χορός και ή διασκεδασις πα- ζήσω τ ά ς ωραίας ήμέρας πού
βολαίίον μου είχον
δίορήσει γυρνώ τ ά βήματα ξανά,
Ά λ λ ' ά ς θυμηθούμε ξανά, μέ
^εκτός τού κ . Κομηνού κ . Πα- ρετάθη μέχρι πρωίας.
έζησα έδώ είς τόν τόπον τ ή ς
προς τάς τέσσαρας Κοινότητας κείνους π ο ύ φύγανε ζητώντας τήν μικρήν παραλλαγήν, τούς
^ γ ι ώ τ η ς Δ . Κομηνός, ό όποΐγεννήσεώς μου.
τής Νήσου. Τυγχάνει δμως αύ- μέσ' στήν θλιμμένη σιγαλιά. Ι στίχους τού Μαβίλη:
ος μάλιστα απέδειξε αύτό τό
Ι
ΠΛΗΘΩΡΑ Υ Λ Η Σ
? Πιτσινιάνικα 16 Σ ) 6 ρ ί ο υ 1973 Διά νά συνάντηση τους γονείς I τής στοματολογίας και όδοντι Θεόδωρος Ίατρόπουλος, ναυ- τονόητον και γνωρίζει καλώς
τ ά μάτια
βράδυ, δτι δεν είναι μόνον ά- 1
» EMM. ΓΕΡ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ και τους συγγενείς του, να ατρικης κ . Γεώργιος Θεοδώ- πηγός. Είς τό νεοφώτιστον έ- πάς όστις κατέχει τάς στοιχει- Ζητώ τήν μάνα, τόν ποττέρα, | «Τούς ζωντανούς
(σου ά ς θρηνήσουν,
πιστος χειριστής
τού δπλου •
Λόγω
πληθώρας
ύλης, •
1
ώδεις
νομικάς
γνώσεις,
δτι
δέν
ρου
Στρατηγός,
μετά
τής
έκλεαδέλφια,
φίλους,
συγγενείς...
λάβη μέρος είς τό Α ' Συνέδόθη τό όνομα Θεόδωρος. 'Απού κι' άν άκόμη θά θελήσουν
Του, άλλά και δεινός χειριστής I πολλά θέματα θά δημοσιευ- ι
δριον Ε λ λ ή ν ω ν Επιστημόνων κτής οικογενείας του. Ή βά-νωτέρω, ενα φωτογραφικό στι- είναι δυνατόν ν ά μεταβιβασθή "Αχ! άν μπορούσα νά τούς
δέν μπορούν ποτέ νά λησμοτου λόγου.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
• θούν ε ί ς τό προσεχές φύλ- 1
διά
δωρεάς
προς
τρίτον
τινά
(άντικρύσω,
Εξωτερικού, πού έγινεν άπό πτισις έγένετο είς τόν ιερόν γμιότυπο άπό τό μυστήριον τής
ί νήσουν».
I λον, καθώς καΐ ή συνέχεια |
τό αύτό κτήμα δπερ διά προ- πόσο θάμουν ευτυχής.
2 3 — 3 0 Αύγούστου, καθώς και ναόν τής Μυρτιδιωτίσσης Ν .
Κατά τά επιδόρπια ήγειραν I τών έντυπώσεων έκ τής πε- ι
Καταλείπει ό αλησμόνητος
βαπτίσεως.
Είς
τούς
αγαπηΕίς
τήν
άγαπημένην
μας
α
γενεστέρου δωρητηρίου συμβο- Και ένώ τ ' άγέρι ξεπερνούσε Γεώργιος Λου§άντος τήν άφοπαρουσία
πλήθους
διά νά βαπτισθή ό υιός του Φαλήρου,
εμπνευσμένος προπόσεις έγκω- | ριοδείας μας.
\
τούς μας γονείς, τούς πάππους λαίου μετεβιβάσθη ήδη προς εμίαστικάς τού κ . Κομηνού και I "Ενεκα τεχνικών λόγων, ι νεψιά 'Ελένην Γεωργίου Ψάλτη είς τήν πατρίδα, άφίκετο έκ προσκεκλημένων. 'Ανάδοχος τού
ανάλαφρα ψιθυριστά,
σιωμένην του σύζυγον Δέσποιέκφράζομεν εγκάρδια συγχαρηνεοφώτιστου παρέστη ό σύγ- κα! τόν άνάδοχον, εύχόμεθα νά τερον πρόσωπον. Καθήκον συ- οι πεταλούδες σάν ψυχούλες
τής κόρης του, ό συμποσιάρ- • τό φύλλον
να, τόν μονάκριβον υίόν του
κυκλοφορεί μέ • τήρια δ ι ά τήν έπιτυχίαν τ η ς Νέας 'Υόρκης ό διακεκριμένος
νεπώς
είχον
ν
'
άρνηθώ
τήν
τούς
ζήση.
γαμβρος
τού
κ
.
Στρατηγού
κ.
συμπατριώτης μας καθηγητής
Χης κ . Κομηνός, ό γραμματεύς I δεκαήμερον
στον χορό ξεχωριστά.
Δημήτριον διδάκτορα τής Χεικαθυστέρησιν. ι
σύνταξιν, ύπό τών ιδίων δωτού Νοσοκομείου μας κ . Ε μ -• Τό προσεχές θά κυκλοφο- • είς τάς διπλωματικάς εξετάσεις
Μιλούσαν τ ' άφωνα λουλούδια ρουργικής, μετά τής οίκογενείτής
Φιλολογικής
Σχολής
του
ρητών,
νέων
δωρητηρίων
συμμανουήλ Γ . Κασιμάτης καΐ ό { ρήση τήν Ιην Νοεμβρίου.
ας του, τόν άδελφόν του Ά ν μέ άϋλα χείλη α π α λ ά
(
Πανεπιστημίου Σύδνεϋ. Είς τήν
βολαίου διά τάς αύτάς εκτάεξ Αυστραλίας εκλεκτός Κυτώνιον, πού διαμένει είς Κακαι
σάν
νά
θύμιζαν
μού
'φάνη
νςαν καθηγήτριαν, π ο υ μέ τήν
σεις, αϊτινες διά τών, ώς άλησπεριάνικα μετά τής οικογεσβησμένα,
άξέχαστα,
παληά.
μόρφωσιν, τ ό ήθος και τ ά μενω, δωρητηρίων
συμβολαίων
νείας του και τήν άδελφήν του
γ ά λ α της χαρίσμοοτα τιμά τήν
μου είχον δωρηθή προς τάς m W H H U U U H H U U W
Άγγελικήν
'Ιωάννου Χάρου,
καταγωγήν της και τ ό έλληνι- (Συνέχεια έκ τής 1ης σελ.) του. Δέν σβήνει τις έλπίδες του.
Δέν πρόλαβε νά όλοκληρώση τέσσαρας τής Νήσου Κοινότηπού διαμένει οικογενειακώς είς
κόν δνομα εύχόμεθα καλήν στα- τις πληροφορίες πού μού έδω- Άναθυμιέται τ ό όμορφο νησί τό τ ά μ α του, κι' εΐχε γίνει τό τας, προς έτερον πρόσωπον, ήΆργεντινήν.
διοδρομίαν και είς τους γονείς σαν.
του, τούς συγγενείς του, τούς θαύμα! Μέσα στο πυκνοσκότα- τοι τό Έλληνικόν Δημόσιον.
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Προς τούς ανωτέρω, καθώς
της νά τήν χαίρωνται.
δο
ά
σ
τ
ρ
α
π
ι
α
ΐ
α
τού
φάνηκε
τό
"Ωφειλον
νά
προστατεύσω
τούς
του.
Μά
π
ι
ο
πολύ
χωριανούς
Πάνω ά π ό τριοεκόσια χρόνια
Δρ. Πανεπιστημίου Μονάχου και πρός τούς λοιπούς συγγεόραμα
τ
η
ς
Παναγίας.
"Ενας
Οικογένεια!:
εύγενείς
ίδιοκτήτας
δωρητάς
πάνε τώρα ά π ό τότε π ο ύ ένας τήν Μεγάλη Προστάτιδα τού
Υφηγητής Παν)μίου 'Αθηνών νείς του έκφράζομεν θερμόταΔημητρίου Πλακωτάρη
καπετάνιος Τσιριγώτης μέ τ όνησιού του: τήν Παναγία την φοβερός κρότος άκούστηκε κά- άπό τούς κινδύνους τούς όποιΓραφείον: 'Ακαδημίας 61
τα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά
(ανεψιός Μαρίας Α . Φατσέα έκ Φατσαδίκων)
τω σ τ ' ά μ π ά ρ ι α τοΰ καραβιού ους διέτρεχον έκ τής τυχόν
'Ανδρέου Τριπολιτσιώτη
καΐκι του ταξίδευε
γ ι α τήν Μυρτιδιώτισσα.
'Αθήναι 143 — Τηλ. 613-277 τόν άναπαύση.
μεταβιβάσεως, διά
Μαρίνου Μητροπούλου
Πιάνει τό μικρό φυλαχτό Της του <και αυτόματα τ ό πλοίο έ- δευτέοας
Σμύρνη. Τουρθαν όμως άνάποΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
τών έκτάσεών των
δα οί άνεμοι και οί καιροί. Ή πουχε στο στήθος του κρεμα- παψε νά κλυδωνίζεται! Τί είχε δωρεάς,
μεγάλη φουρτούνα πού συνάν- σμένο. Τό άσπάζεται μέ λ α -συμβή; Τό καΐκι του, «καρα- προς τό Έλληνικόν Δημόσιον,
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η ΡΙΟΝ
τησε α τ ό μπουγάζι μεταξύ Πά- τρεία. Με π ρ α γ μ α τ ι κ ή συγκί- βοτσακισμένο», προσάραξε σ ' πολλώ μάλλον καθόσον είς τά
ΚΑΙ
συμβόλαιά μου
Ή εκκλησιαστική έπιτροπή ρου και Νάξου τόν έφερε σ έ νηση και π ί σ τ η στην μεγάλη ένα μικρό χωμάτινο κι' άμμου- προγενέστερα
ΕΠΩΦΕΛΗΘΗΤΕ ΔΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ
κοολωσυνάτη
π ρ ο σ τ α σ ί α δερό άκρομώλιο, μπροστά στή είχε τεθή ρητώς ό όρος δτι:
Άρωνιαδίκων, αποτελουμένη ά - δύσκολη θέση. 'Αρκετές μπό- και
ΑΚΙΝΗΤΟ Ν ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Χώρα
τής
Νάξου.
"Ενα
μικρό
«αί δωρεοδόχοι Κοινότητες δέν
σ τ η χάρη
π ό τους κ.κ. Μιχαήλ Έ μ μ . Τσι- ρες και φουρτούνες είχε περά- Της, προσεύχεται
ύπό προθεσμίας
Η
Κ Τ Η Μ Α Τ Ι Κ Η
ΤΡΑΠΕΖΑ
τσίλιον, Γεώργιον Στέλιου Φα- σει. Αύτη δμως ήταν άξεπέρα- Της. Σάν κινηματογραφική ται- κομμάτι χωμάτινης στεριάς μέ- δεσμεύονται
ΣΩΤΗΡΟΣ Δ Ι Ο Σ 13—15 Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
τσέαν, Γεώργιον
Σταματάκον στη. "Ερμαια τών κυμάτων τ ό νία ζωντανεύουν σ τ ο μυαλό του σα στή θάλασσα, πού ένωνό- τινός διά τήν άποδοχήν τής δωΣΑΣ
ΧΟΡΗΓΕΙ
και Κοσμάν Κρητικόν, εκφρά- καΐκι και τό έμπόρευμά του. τ ά π ά μ π ο λ λ α θαύματά της και ταν μέ τ ή στεριά μέ κάποιες ρεάς». Νομίζω δέ δτι ή τοιαύΔΑΝΕΙΟΝ ΜΕΧΡΙ 2.000.000.— ΔΡΑΧΜΩΝ
« Ή Παναγία ή φυσικές μονόπετρες. Ό καπε- τη άρνησίς μου προς σύνταξιν
ζει και δημοσίως τ ά ς θερμάς Κι' αυτός και οί σύντροφοι του άναρωτιέται:
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α : 423.054 καΐ 420.592
ευχαριστίας της, προς τόν είς ά π ό σ τ ι γ μ ή σ έ σ τ ι γ μ ή θ ά κα- Μυρτιδιώτισσα δέν ϊασε τότε τάνιος κι' οί σύντροφοι του εί- τών νέων δωρητηρίων συμβοΠΟΣΟΝ ΔΑΝΕΙΟΤ
ΤΟ 100°/ο TOT
Μπρίσμπαν
τ ή ς Αυστραλίας ταβροχθίζονταν ά π ό τόν Μινώ- π ρ ό σ φ α τ α τόν π α ρ ά λ υ τ ο Κο- χαν σωθή! Τώρα π ι ά πατού- λαίων, προ τής νοαίμου, ύπό
ΠΩΛΗΣΙΣ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η ΚΑΙ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η
ΣΤΝΑΑΛΑΓΜΑΤΟΣ
σαν
σ
τ
ή
στεριά
της
φιλόξενης
τών
Κοινοτήτων
τής
Νήσου,
διακεκριμένον συμπατριώτην μας ταυρο τών μανιασμένων κυμά- μιανό; Ή ίδια Παναγία τών
τών γενομένων
ΠΟΤ ΣΤΕΛΝΕΤΕ
κ. Παναγιώτην Ν. Άρώνην ή των... Σ έ λίγο, ή μπουρινια- Μυρτιών, τόσες και τόσες φο- Νάξου. Ή Παναγία ή Μυρτι- μή άποδονής
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :
Δ Ι Α ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΕΙΣ
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουμέσον, διά τάς πολλάς, συ- σμένη κατάμαυρη νύχτα θ' ά - ρές δέν εΐχε σώσει τό ά γ α π η - διώτισσα εΐχε κάμει τό θοώμα προς αύτάς δωρεών, άπετέλει
χνάς και μεγάλας δωρεάς του πλωνε τό μαύρο σάβανο της νά μένο του νησι ά π ό τούς Ά γ α - Της. Μά κι' ό Τσιριγώτης, π ι - προστασίαν και αύτών τών ιδίΛ Ι Α Σ — Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ , κλπ. ΟΛΩΣ Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α
9%
ΕΤΗ
ΣΙ ΩΣ
ΤΟΚΟΣ
ΔΑΝΕΙΟΤ
προς τόν ιερόν ναόν τοΟ Σωτή- σκεπάση κι' αύτόν και τ ό καΐ- ρηνούς; Ή Παναγία ή Μυρτι- στός ατό τ ά μ α του, έξετέλεσε ων Κοινοτικών Συμβουλίων άΠ Ε Ρ Ι Π Ο Ι Η Σ Ι Σ ΚΑΙ Σ Ο Β Α Ρ Α Ι ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΙΣ
ΣΚΟΠΟΣ
ΔΑΝΕΙΟΤ
την
υπόσχεση
του.
"Εκτισε
στη
πό
τυχόν
έλεγχο
ν
έν
τώ
μέλδιώτισσα
δέν
εΐχε
«μαρμαρώκι
του.
Ό
Ποσειδώνας
μέ
τήν
ρος. 'Ιδιαιτέρως ή έπιτροπή ευχερσόνησο τό λοντι, ύπό τής Προϊσταμένης
ΑΚΙΝΗΤΟΤ
χαριστεί τόν κ. 'Αρώνην δ ι ά τρίαινά του εΐχε άνασχαλέψει σει» τ ό πειρατικό καράβι στον μικρούλα αύτη
κι' ή άδυσώπητη Πίσω γιαλό, πού πήγαινε νά εκκλησάκι, π ο ύ μέχρι σήμερα 'Αρχής, ήτοι τής αρμοδίας Νοτήν δωρεάν πολυτελούς πολυε- τ ά π έ λ α γ α
ΕΙΣ
15 ΕΤΗ
ΕΞΟΦΛΗΣΙΣ
ΔΑΝΕΙΟΤ
λαίου και τήν συμβολήν του άντάρα άπειλουσε νά σηκώση λεηλατήση τ ό μοναστήρι Της; σώζεται και τ ό άφιέρωσε στή,ν μαρχίας ή και ύπ' αύτών τών
Παναγία
τή
Μυρτιδιώτισσα.
Σ
έ
νέων έν τώ μέλλοντι Κοινοτιείς τήν ήλεκτρολογικήν έγκατά- συνάερα γ ή και θάλασσα. Δέν Γιατί, λοιπόν, ή Παναγία τών
ώρα, μ ά οΰτε Κυθήρων, ή Μυρτιδιώτισσα, σέ μιά γκραβούρα τ η ς π α ρ α λ ί α ς κών Συμβουλίων.
ΤΟ
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ
Ν ΤΑΜΙΕΥΤΗ
ΡΙΟΝ
στασιν όλοκλήρου του ναού, διά υπήρχε πλέον
ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
τ ά όποια προσέφερε πλέον τών και δυνάμεις γ ι ά νά παλέψη μιά τέτοια σ τ ι γ μ ή νά μή τού της χώρας της Νάξου, πού χροΣΑΣ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ
νολογείται σ τ ο 1717, διακρίΚατά συνέπειαν, ή έκ μέρους
είκοσι χιλιάδων
δραχμών. Ή μέ την άνταριασμένη θάλασσα. φανή χρήσιμη;
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ 12 — ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 546-495
ΤΟΚΟΝ ΑΠΟ 6.75%—8% ΕΤΗΣΙΩΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΙΣ
Μ' αυτές τ ι ς σκέψεις σ τ ο νεται τ ό έκκλησάκι οα/τό. Ά π ' μου άρνησις συντάξεως νέων
ευγνωμοσύνη τής Ε π ι τ ρ ο π ή ς Σχισμένα κουρέλια κρέμονταν
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ
ΣΤΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΑΣ
και τών ένοριτών τού ναού τού τ ά πανιά του καϊκιού. Τσακι- μυαλό του και μέ τήν μεγάλη αύτό συμπεραίνομε δτι τ ό έκ-δωρητηρίων συμβολαίων ύπό
χτίστηκε πριν τάς ύφισταμένας κα! ανωτέρω
ξερριζωμένα ά π ό π ί σ τ η και λατρεία πού νοιώ- κλησάκι αύτό
«Σωτήρος» θ ά τού είναι π α ν - σμένα, σάν
ΔΑΝΕΙΟΝ
15ΕΤΕΣ ΥΨΟΥΣ 750.000.- ΔΡΑΧΜΩΝ
Ε Ι Σ ΦΑΡΜΑΚΑ — ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ — Π Α Ι Δ Ι Κ Α
τριακόσια
και
πλέον
χρόνια.
τήν καταιγίδα δέντρα, τ ά κα-θει κάθε Τσιριγώτης προς την
έκτιθεμένας συνθήκας δεδικαιοτοτινή.
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
τάρτια του.
Ή ρ θ ε ή σ τ ι γ μ ή Παναγία τών Μυρτ ιδίων « τ ά (Συνεχίζεται)
λογημένη
κα!
νόμιμος
τυγχάνει,
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
Έ κ τής Έκκλησ. ' Ε π ι τ ρ ο π ή ς πού κάθε προσπάθεια εΐναι καΧΑΜΗΛΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΟΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΤ
ταξε άγιάτικα». Προσευχήθηκε
διά δέ τήν καθυστέρησαν τής
Άρωνιαδίκων — Κυθήρων ταδικασμένη. Ό Χάρος μέ τόκαι τάχθηκε: «Παναγία Μυρτιπρος τήν Ύπηρεσίαν ΠολιτιΔΑΝΕΙΟΤ 8% ΕΤΗ ΣΙ ΩΣ
δρεπάνι του καβάλα σ τ ά κύδιώτισσά μου, κάμε τ ό θαύμα
κής 'Αεροπορίας παραχώρησιν
ματα, έτοιμος νά θερίση κι' αύ- σου! Σώσε με (5πγ' οα/τή τήν
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΝ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΘΗ — Δ Ι Α Κ Ο Σ Μ Η Σ Ε Ι !
τών έν λόγω Ιδιωτικών έκτά¡
Ν. Γ , Φ Α Τ Σ Ε Α Σ
¡
τόν και τ ά ναυτόπουλά του.
καταιγίδα, κι' ή ζωή και δλα ;
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
¡ σεων ενδεχομένως νά εύθύνωνΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ~*~
j
Κι' δμως, στην ύστατη αύτη τ ά ύπάρχοντά μου άνήκουνε στη »
Χαρ. Τρικούπη 7
! ται άλλοι, πλήν έμού.
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ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΠΑΝΔΗΗΟΣ ΗΤΟ Η ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ

Απόψεις

ΕΓΚΑΡΔΙΑ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

ΑΦΙΞΕΙΣ

0 κ. ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΟΜΗΝΟΙ

ΠΑΡΕΘΕΣΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΓΕΥΜΑ
ΕΙΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
ΕΠΙ ΤΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ

ΕΦΕΡΕ ΤΟΝ ΓΥΙΟ ΤΟΥ ΝΑ ΒΑΠΤΙΣΘΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

Η ΝΗΣΟΣ ΝΑΞΟΣ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ — ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

ΝΑΥΤΙΚΟΙ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ

j ΓΡΗΓ. Α. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ !

Δ. Ζ Ε Ρ Δ Ε Σ

& ΥΙΟΙ

Σ*λΙς 4

Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ I. ΠΕΤΡΑΚΗΣ

' Έ λ λ η ν α ς ιιληριιιός
έιι Ν ο τ ί ο υ ? Α φ ρ ι ι ι η ς
ή λ θ ε ν εις Κ ύ θ η ρ α
Τό τρίτον
δεκαήμερον τού
Σεπτεμ&ρίου, έπεσκέφθη τά Κύθηρα καί παρέμεινεν επ' ολίγας ήμέρας είς τό ξενοδοχείο ν
Ιίιέρου, είς Λειβάδι, ό πανοσιολογιώτατος 'Αρχιμανδρίτης
κ. Ιερόθεος Πετρακης, έφημέριος του Ιερού ναού «Εύαγγελισμός» της πόλεως Μπλοεμφοντέίν της Νοτίου 'Αφρικής.
Ό πανοσιολογιώτατος έπεσκέφθη τά Κύθηρα εις μίαν
εκτεταμένη ν περιοδείαν του άνα τα Ιερά προσκυνήματα και
τάς Ιεράς Μονάς της Έλλά6ος. Είς τό Νησί μας, άπό τό
όποίο κατάγονται εκλεκτά πνευματικά του τέκνα, πού διαπρέπουν είς την Νότιον Άφρικήν
και διακρίνονται διά τά Έλληνοχριστιανικά των αίσθηματα καί την πατριωτικήν των
δράσιν, ό πανοσιολογιώτατος
έπεσκέφθη την
ίεράν Μονήν
Μυρτιδίων, όπου καί έτέλεσε
τήν θείαν λειτουργίαν, τά προσκυνήματα 'Αγίας Μόνης και
Ά γ ί α ς Έλέσης, καθώς και όλα τά αξιοθέατα μέρη τής Νήσου άπό Καψαλίου μέχρι Καραβά.

«ΚΥΘΗΡΑΊ-ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»

ΘΕΙΑΙ ΛΕΙΤΘΥΡΓΙΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ KAI TAI ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΕΞΙ1ΤΕΡΙΚ0Υ

Χιλιάδες Κυδήριοι στην εορτή
Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης

Είς Κύθηρα, τον άξιον κληρικόν ύπεδέχθη και έξενάγησε
κατά τον καλύτερον δυνατόν
τρόπον, ό παρεπίδημων είς την
πατρίδα, έξαίρετος Κυθήριος
Με μεγαλοπρέπειαν καί θρη- | χιερατική λειτουργία, κατά την σκευής Χαϊδαρίου, μερίμνη τού εορτασμού. Ή χάρις της Ύκ. Θεόδωρος Π. Κασιμάτης ή σκευτικήν κατάνυξιν έπανηγυ- Οποίαν προεστη ό Σεβασμιώτα- έγκριτου συμπατριώτου μας κ. περαγίας Θεοτόκου νά προστα| Μαραγκάκης, πού είναι γνω- \ ρίσθη εις Κύθηρα και τάς Κύ- τος Μητροπολίτης
Πειραιώς 'Ιωάννου Π. Κασιμάτη, τέως τεύη αύτούς καί τάς οικογε| σ τός μεγαλοκτηματίας είς τό | θηραϊκάς παροικίας έσωτερι- κ .κ. Χ ρυσόστομος.
προέδρου τού 'Εργατοϋπαλλη- νείας των.
Μπλοεμφοντέϊν
και
άπό τά | κού και εξωτερικού, ή έπέτειΚαι είς Πειραιά, οί διανε- λικού Κέντρου Πειραιώς, είς
δραστηριότερα και πλέον έν- ος της πολιούχου μας Πανα- μηθέντες άρτοι εϊχον κομισθή 'Αρκαδίαν (παρά την ΔημητσάΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
θουσιώδη μέλη της Ελληνικής γίας τής Μυρτιδιωτίσσης. Είς άπό τά Κύθηρα καί ήσαν άρι- να) όπου μέ τάς καλάς ένεργείας τού επιτίμου Γενικού Ε τό εσωτερικό, ό πανηγυρισμός στης ποιότητος.
παροικίας Νοτίου 'Αφρικής.
Επίσης λαμπρός έορτασμός
Τόσον είς 'Αθήνας, όσον καί πιθεωρητού κ. Π. Κασιμάτη ύ- τής Μυρτιδιωτίσσης έγένετο
Μεταξύ των πνευματικών του έγένετο την 24ην Σεπτεμβρίου.
; τέκνων και αξίων συνεργατών Είς τό έξωτερικόν, την 3θήν εις Πειραιά, άψογος ύπήρξεν πάρχει ναός τιμώμενος έπ' ο- τήν Κυριακήν 30 Σεπτεμβρίου
! τού πανοσιολογιωτάτου άρχι- Σεπτεμβρίου, ήμέραν Κυρια- ή όργάνωσις τού πανηγυρισμού, νόματι Παναγίας τής Μυρτι- είς Άμερικήν καί Αύστραλίαν
| μανδρίτου κ.κ. 'Ιεροθέου, εί- κήν.
διά την οποίαν τά προεδρεία διωτίσσης, είς Νάξον όπου τό μερίμνη τών εκεί Σωματείων
; ναι και οί εκλεκτοί συμπατριώπαρεκκλήσιον
τής μας.
Την έορτήν είς τό ιερόν κα- τών Σωματείων μας είναι ά- γραφικόν
χαι μας Παναγιώτης Γ. Φατσέ- θίδρυμα τών Μυρτιδίων έλάμ- ξια παντός έπαίνου.
Μυρτιδιωτίσσης, περί τού όΕίς Νέαν Ύόρκην, ή θεία
\ α ς - Μαζαράκης καΐ Άθανάσι- πρυναν διά τής παρουσίας των
Τέλος, λαμπρός έορτασμός ποιου γράφομεν είς άλλη στή- λειτουργία μετ' άρτοκλασίας έ| ος
Σπυρόπουλος,
αμφότεροι οί Σεβασμιώτατοι Μητροπολί- τής Μυρτιδιωτίσσης έγένετο λην καί είς Σαντορίνην, όπου τελέσθη είς τον καθεδρικόν
γαμβροί τού κ. Θεοδώρου Κα- ται Κυθήρων Σωτήριος και την 24ην Σεπτεμβρίου, είς τον είς τών ένοριακών ναών τής ναόν τής 'Αγίας Τριάδος, με| σιμάτη.
Χαλκίδος Νικόλαος. Είς δύο ιερόν ναόν 'Αγίου Δημητρίου Νήσου, μερίμνη τού Σεβασμιω- ρίμνη τής Κυθηραΐκής Άδελ| Παρά τό βραχύ διάστημα τής χιλιάδες υπολογίζονται οί φι- Πειραιώς, μερίμνη τού εκλε- τάτου Μητροπολίτου μας (Μη- φότητος. Παρέστη τό προεδρείπαραμονής του είς Κύθηρα, ό λόθρησκοι πού παρέστησαν είς κτού συμπατριώτου μας έκ Χώ- τροπολίτου Θήρας) κ.κ. Γαβρι- ον μέ επί κεφαλής τον δραστήπανοσιολογιώτατος άρχιμανδρί- την πανήγυριν τών Μυρτιδίων, ρας κ. Γεωργίου Ν. Πετροχεί- ήλ Καλοκαιρινού, τιμάται έπ' ριον πρόεδρον κ. Βασίλειον
της κατέκτησε την άγάπην και ! αναρίθμητα δε τροχοφόρα έκι- λου, είς τον ιερόν ναόν Μο- ονόματι
τής
Κεχαριτωμένης Κασιμάτην, καθώς και πολλοί
ι τον σεβασμόν τών συμπατριω- ! νούντο νυχθημερόν διά την με- ναστηρακίου 'Αθηνών μερίμνη τών Μυρτιδίων.
φιλόθρησκοι ομογενείς Κυθήτών. Εύχόμεθα σύντομα νά έ- | ταφοράν των. 'Ανήκει θερμό- τών εκλεκτών συμπατριωτών
Είς όλους αύτούς τούς να- ριοι καί άλλοι. Τούς διανεμηπισκεφθή και πάλιν την Νή- τατος έπαινος είς την άστυνο- μας Δημητρίου και Πόπης Στα- ούς, έτελέσθη θεία λειτουργία θέντας άρτους προσέφερεν, ό{σον, διά μεγαλυτέραν παραμο- μίαν τής Νήσου διά την άψο- ματιάδου, τό γένος Νικολάου παρουσία πλήθους
φιλοθρή- πως πάντοτε, ό έκλεκτός συμνην.
γον τάξιν τόσον είς Μυρτίδια, Πετροχείλου, έκ Χώρας, είς σκων, άνήκει δέ θερμότατος έ- πατριώτης μας κ. Γεώργιος
I όσον και κατά τάς διαδρομάς. τον ιερόν ναόν 'Αγίας Παρα- παινος είς τούς όργανωτάς τού Στρατηγός ή Πάρορας. Τό βρά| Κατά τά
καθιερωμένα, τό
; βράδυ τής παραμονής, 23 Σεπτεμβρίου έψάλη ό Μέγας Έ | σπε ρινός και άργότερα τό Ά ;πόδειπνον. Την πρωΐαν έτελέ| σθη μεγαλοπρεπής καί ύποβλητική αρχιερατική θεία λειτουρ!
για μετ' αρτοκλασίας. Είς τάς
ιεροτελεστίας έλαβον μέρος οί
! πλείστοι τών ιερέων τής ΝήΚατά την διάρκειαν τού δι- Σαμίου άφίκετο άπό την Νέαν | σου.
διαμενει μονίμηνου Αυγούστου — Σεπτεμ- ϊορκην οπου
Αισθητή ήτο είς όλους και
Οφίου, έ£ηκολού0ησαν αί άφι- μως. Είναι αδελφή του γνω· προεκάλεσε λύπην ή απουσία
ςεις συμπατριωτών μας έκ τού στου Γυμνασιάρχου κ. ϋρετχου I - ή γ 0 ν μ έ ν 0 υ Μυρτιδίων πα- Ι
εξωτερικού. Μερικοί από τους ίριαρχη και προσφιλής μήτηρ τρός Μελετίου, οφειλομένη είς |
Αμερικήν γνωστων τήν παρατεινομένη ν άσθένειαν
άφιχθεντας είναι καί οί κα- των εις
τωτέρω, τών οποίων έπληρο- διακεκοιμένων άοελφών ίατρων αύτού.
.Νικολάου και Γεωργίου Λ.
φορήΟημεν τήν άφιξιν:
Κατά τήν διάρκειαν τών ιεϋασιλειος Ιωάννου Χάρος, Σαμίου,
έκ Μπουένος Αύρες τής Άρ-1 — Ιίετρος 'Ιωάννου Κασιμά- ροτελεστιών έμπνευσμένους καί
λόγους ¿ξεγεντινής.
Κατάγεται έκ Χω- I της η Ιίορταλ,αμιος μετα της διδακτικώτατους
οί
Σεβασμιώτατοι
ρας. Ό πατήρ του είναι άδελ- ¡κυρίας του Ιεωργιας καί των φώνησαν
φός του πρω«ιερέως Κυθήρων τέκνων του Αννας και 'Ελέ- Μητροπολίται, οί οποίοι καταΣταύρου Χάρου και του διόα νης. Ο κ. Κ,ασιμαχτο κατάγε- λήγοντες έπεκαλέσθησαν τήν
προστασίαν καί σκέπην τής 'Υσκάλου κ. Εμμανουήλ Χάρου, ται άπό το χωρίον ΠορταΛα- περαγίας Θεοτόκου επί πάντας |
καί ή μήτηρ του 'Αγγελική, εί- μιάνικα και ητο καλώς εγκα- τούς Κυθηρίους έσωτερικού καί 1
ναι αδελφή τού κ. Αντωνίου τεστημένος είς τήν πόλιν ίου- έξωτερικού. Μετά
τήν θείαν
κατείχε πρωΈμμ. ίερεως Λουράντου, άπό λογκογκ, οπου
λειτουργίαν, έγένετο καί ή κατό
χωρίον
Καλησπεριάνικα. τευουσαν θεσιν μεχαςυ των ο- θιερωμένη λιτάνευσις τής θαυΕίναι άριστα έγκατεστημενος | μογενων μας.
ματουργού εικόνος τής Μυρτιείς Μπουένος "Αύρες, όπου με- ; — Εμμανουήλ Π. Τραβασά- διωτίσσης, μέ συμμετοχήν πλήτά τού
αδελφού του Έμμα- | ρος, μετα της κυρίας του Μα- Iθους λαού καί μέ τήν άρμόζουνουηλ
διευθυνουν
έπιτυχώς | ριας, τό γένος 2*πυρου Ι ςαν- | σαν ύπόκρουσιν τής μπάντας
τρία ιδιόκτητα καταστήματα Ι νε. Κατάγεται άπο τα Τραόα- | τής Φιλαρμονικής Κυθήρων. Στιγμιότυπον άπό τήν λιτάνευσιν τής εικόνος τού 'Αγίου Μύρωνος είς 'Αντικύθηρα.
τουριστικών ειδών, άπό τα με- | σαριάνικα καί είναι καλώς ά- ' 'Η πανήγυρις έτελείωσε περί
γαλυτερα τής πόλεως. Τό τα- ! ποκατεστημενος είς ϋιρτςινια !! τήν μεσημβρίαν καί άφήκεν είς
|ίδι του έχει τήν έννοιαν πρα- ! της Αμερικής.
όλους τούς
παραστάντας τάς
γματοποιήσεως ένός ονείρου ά- | — Μαρία ¿τάη, έκ Μυλοπο . | καλυτέρας έντυπώσεις.
γάπης, νοσταλγίας και σεβα- τάμου. 'ί! κ. Σταη είναι έγκα
Ή Διαχειριστική Επιτροπή
σμού προς τήν 'Ελλάδα, τήν τεστημένη είς Συονευ, διαμέ- Μυρτιδίων έργασθείσα μέ ζήνουσα
μετά
τής
οικογενείας
ίδιαιτέραν πατρίδα Κύθηρα καί
λον και ικανότητα, παρά τήν
τών συγγενών του, προ παντός της θυγατρός της κυρίας Νι- κοσμοσυρροήν, κατώρθωσε ώκολάου
1
.
Κασιματη
η
ϋωμά.
δέ τού θείου του διδασκάλου
— Κοσμάς καί 'Ελένη Σα- στε όλοι νά μείνουν εύχαριστηΈμμ. Χάρου, είς τον όποιον
μένοι. Τής άξίζει κάθε έπαινος.
οφείλει καί την άρίστην έκμά- μίου, άπό το χωρίον Βιαράδικα. Τό ζεύγος
Σαμίου είναι
θησιν τής γλώσσης μας.
ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
— Νικόλαος 'Ιωάννου Κασι- καλώς άποκατεστημένον είς ΔυΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
τικήν
Γερμανίαν,
άφίκετο
δέ
μάτης, έκ
Λειβαδίου. Ό κ.
νά βαπτισθή τό
Κασιμάτης είναι καλώς άποκα- κυρίως δια
Μέ έξαιρετικήν λαμπρότητα ρεκκλήσιον τού 'Αγίου Μύρω- διασκέδασιν, μέχρι τών βρα'Ομοίως λαμπρός ήτο ό έορτεστημένος είς Σικάγον τής πρώτον τέκνον του είς τήν πα- τασμός τής Μυρτιδιωτίσσης έπανηγυρίσθη καί έφέτος ή νος, πού ευρίσκεται παρά τήν δυνών ώρών.
τρίδα. Είς Γερμανίαν, ό κ. καί
'Αμερικής.
μνήμη τού πολιούχου 'Αντικυ- γέφυραν Στραποδίου, έγένετο
Ώ ς γνωστόν, τό παρεκκλήμετέβησαν προ είς 'Αθήνας καί Πειραιά. Είς θήρων 'Αγίου Μύρωνος είς
— 'Ιωάννης Γ. Σοφίος, έκ ή κ. Σαμίου
και έφέτος λαμπρότατος έορ- σιον τού 'Αγίου Μύρωνος ήτο
'Αθήνας, ή έορτή ώργανώθη,
Ποταμού. Ό κ. Σοφίος είναι τριετίας.
οπο)ς κάθε χρόνο, άπό τον Κυ- 'Αντικύθηρα, είς Πειραιά καί τασμός μέ συμμετοχήν πλέον τελείως έγκαταλελειμμένον καί
— 'Ελένη Κωτσιοπούλου, τό θηραΐκόν Σύνδεσμον 'Αθηνών είς Στραπόδι Κυθήρων.
γνωστός παράγων τής όμογετών 200 φιλοθρήσκων έκ Στρα- σχεδόν έτοιμόρροπον. Προ ολίγένος
Γεωργίου
Βλαχογένη,
νείας Σύδνεύ Αυστραλίας, όΕίς τήν πανήγυριν τών 'Αν- ποδίου, Χώρας, Λειβαδίου καί γων έτών, ή δραστήρια Ε κ καί έγένετο είς τον Μητροποέκ
Μυλοποτάμου.
Ή
κ.
Κωπου διατηρεί άνθούσας επιχειλιτικόν ναόν. Οί διανεμηθέν- τικυθήρων, έκτος τού συνόλου άλλων χωρίων. Τήν θείαν λει- κλησιαστική Επιτροπή Στραποτσιοπούλου διαμένει οικογε- τες άρτοι έκομίσθησαν άπό τά τών κατοίκων
ρήσεις.
τής περιοχής, τουργίαν μετ' άρτοκλασίας έ- δίου, άποτελουμένη άπό τούς
— 'Ανδρέας Ά λ . Κορωναϊ- νειακώς είς Μπρίσμπαν.
Κύθηρα κα! ήσαν άριστης ποιό- παρέστησαν πολλοί φιλόθρησκοι
— 'Αλεξάνδρα
Φυρού, έκ τητος. Παρέστη πλήθος Κυθη καί έκ Κρήτης και έκ Κυθήος ή Ψωμάς. Ό κ. Κορωναίος
κατάγεται έκ Ποταμού καί εί- Μητάτων. Η r.. Φυρου^αμε_· ? ί ω ν m ¡ . φα.ον.υ&ηβίων. _ Πςκ,· ρων. Τον έσπερινόν καί τήν
ναι γνωστός
επιχειρηματίας νει οικογενειακώς εις
μετ' άρτοέστη ο Σεβασμιώτατος Μητρο- θείαν λειτουργίαν
είς Σύδνεύ. Είναι άντιπρόεδρος Αυστραλίας.
πολίτης μας κ.κ. Γαβριήλ, ό- κλασίας έτέλεσεν ό δημοφιλέ— Ιωάννης Ν. Καρύδης, i στις καί έξεφώνησε
τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος
Σπυρίδων
έμπνευ- στατος έφημέριος
Σύ&νευ καί διακρίνεται διά μετά τής κυρίας του. Ό κ. Κα- σμένον λόγον.
Μάγειρος. Κατά τήν διάρκειαν
τήν άρίστην κατάρτισιν καί τά ρύδης κατάγεται έκ ΜυλοποτάΜεταξύ τών προσωπικοτήτων τής ιεροτελεστίας έγένετο καί
μου καί είναι καλώς άποκατεευγενικά του αισθήματα.
πού
παρέστησαν είς τήν έορ- ή καθιερωμένη λιτάνευσις τής
— Παναγιώτης Β. Μεγαλο- στημένος είς Σάν Ντιέγγο τής τήν ήτο καί ό έπιφανής συμ σεπτής εικόνος τού 'Αγίου Μύ'Αμερικής.
ρωνος πέριξ τού ναού καί μέκονόμος, έκ Μυλοποτάμου. Ό
χρι τήν πλησίον εύρισκομένην
κ. Μεγαλοκονόμος είναι έγκα0510 τ ο
τεστημένος είς τήν πόλιν Σιχωρίον Κοντολιάνικα.
Είς Πειραιά ή έορτή ώρ- πηγήν.
κάγον. 'Αγνός είς τά πατριω- ! 0 κ · Τραβασάρος είναι μεγα- γανώθη άπό τήν Κυθηραϊκήν
Μετά τήν θείαν λειτουργίαν
τικά του αισθήματα συνέτρεξε ^επιχειρηματίας είς Μελβούρ- 'Αδελφότητα καί έγένετο εις κατά παλαιότατον έθιμον, διεμετά προθυμίας τά κοινωφελή 1 ν 7 ) ν ,
Αύστραλίας, όπου δι- τον ιερόν ναόν τής Μυρτιδιω- νεμήθησαν είς όλους τούς παέργα τής Νήσου καί είναι ό ! € υ θ ύ ν ε ι επιτυχώς μεγάλο, ίδιό- τίσσης Νέου Φαλήρου. Τό βρά- ρευρισκομένους,
κατά βούλημεγαλύτερος εύεργέτης τού ίε- ί κ τ τ 1 τ ο έργοστασιον μεταλλικών δυ έψάλη 'Εσπερινός χοροστα- σιν έκάστου, νοστιμότατο καρού προσκυνήματος 'Ορφανής, κουφωμάτων καί άλλων κατα- τήσαντος τού Σεβασμιωτάτου τσικίσιο κρέας, ψωμί καί κρα— Ποθητή Π. Στρατηγού, έκ σ«€υών. Διά τάς εργασίας του Μητροπολίτου μας κ.κ. Γαβρι- σί, έπηκολούθησε δέ χορός καί
Μυλοποτάμου. Ή κ. Στρατή- συχνά περιοδεύει άνά τον κό- ήλ Καλοκαιρινού καί έγένετο διασκέδασις μέχρι τάς βραδυγού είχε μεταβή προσφάτως είς σ 1 λ 0 ν ' άφίκετο δέ καί είς Κύ- ή καθιερωμένη άρτοκλασία.
νάς ώρας. Καί άργά τό βράδυ, Τό παρεκκλήσιον τού 'Αγίου Μύρωνος είς Στραπόδι, μετά
την Άμερικήν προς έπίσκεψιν ^ ^ Χ«6 ιν
μητρός καί τών
"Επειτα άπό τον Έσπερινόν όλοι οί πανηγυρισταί κατέκλυτήν γενομένην άνακαίνισίν του.
τών τέκνατν της καί ήδη έπε- ί άδελφων του καί διά προσκύ- έγινε συνεστίασις
μελών τής σαν τό άρχοντικό τού εκλεκτού
στρεψε καί διαμένει είς τας ! γΉΗ« είς τήν πατρίδα. Ό κ. παροικίας είς τό γνωστόν κέν- συμπατριώτου κ. Μύρωνος 'Αν- τέλεσεν ό αίδεσιμώτατος 'Αν- κ.κ. Γιαννακόν Έμμ. Καλλίγε'Αθήνας.
ί 'Ιωάννης Τραβασάρος είναι έ- τρον τής Κυθηρίας κ. Ρέλιας δρονίκου, άφ' ένός διά νά τον δρέας Καλλίγερος.
Μετά τήν ρον, Άνδρέαν Π. Καλλίγερον,
— Αικατερίνη Ίωάν. Ζαν- ν α δ
τους πλέον έκλεκτούς Δουράμπεη — Πασπαλά. Τήν χαιρετήσουν διά τήν όνομαστι- θείαν λειτουργίαν, έγένετο καί Βρεττόν Ά ν τ . Καλλίγερον καί
τιώτη, έκ Μυλοποτάμου. Ή κ. ομογενείς μας, τυγχάνει δέ καί πρωΐαν τής 24ης Σεπτεμβρίου, κήν έορτήν του καί άφ' έτέ- κοσμική έορτή κατά τό πρότυ- Ίωάννην Ά ν τ . Σάμιον, έπεΖαντιώτη, γνωστή διά τά φι- ι μηχανολόγος - μηχανικός,
έτελέσθη είς τον ίδιον ναόν, ρου διά νά τού εύχηθούν κα- πον
τών
'Αντικυθήρων, μέ δίωξε μέ ζήλον τήν άνακαίνιλόξενα καί ευγενικά της αί- ! , ~ Βασίλειος Γ. Τραβασάρος, πού είχε διακοσμηθή μέ μυρ- λό ταξίδι, καθ' ότι έπίκειται πλούσιον φαγοπότι, χορόν καί σίν αύτού, καί μέ τήν συνδρο0310
σθήματα είναι
οικογενειακώς ί
,
χωρίον Κοντολιάνικα, τιές έκ Κυθήρων, μεγάλη άρ- ή άναχώρησίς του είς Αύστραμήν φιλοθρήσκων τό έπανέφεέγκατεστημένη είς τήν πόλιν Ι ί18^"
κυρίας του καταγολίαν. Εκεί, ή άνοικτή καρδιά
ρεν είς τήν παλαιάν του καΤαρί τής Ν.Ν. Ούαλλίας, όπου ί
εκ Μυλοποτάμου έκ τής
τού κ. Μύρωνος 'Ανδρονίκου
τάστασιν. Εκτοτε, κάθε χρόΕ Κ Δ Ρ Ο Μ Ε Σ , ΧΟΡΟΙ
κατέχει έξέχουσαν θέσιν μετα- ί Υνωστής οικογενείας Δαμιανού
καί τής κυρίας του Μαρίκας,
ΑΝΑΧΩΡΗ&ΕΙΣ
νο, τελείται ή πανήγυρις τής
ξύ τών κυριών τής όμογενείας. | κ α ι Στέκας Καρύδη. Τό ζεύέδωκεν
είς
τούς έορταστάς
μνήμης τού 'Αγίου, με διαρ— Παναγιωτίτσα Κώστα Σα- !
Τραβασαρου είναι έγκατεκώς καί μεγαλυτέραν συμμετο"Επειτα άπό βραχεί αν πα- τήν... χαριστικήν βολήν μέ έμίου, άπό τό Λειβάδι. Ή κ . ! οτημένον είς Σύδνεύ Αύστρα- ραμονήν είς τήν πατρίδα άνε- κλεκτούς μεζέδες καί άφθονο
χήν φιλοθρήσκων.
: λιας.
"Ηδη, ή 'Εκκλησιαστική 'Εχώρησεν είς Αύστραλίαν ό έκ άγνό κρασί. Καί τό γλέντι κρά— 'Αγγελική Λεοντσίνη, τό Χώρας έκλεκτός συμπατριώτης ! τησε ως τό ξημέρωμα.
ΔΩΡΕΑΙ
πιτροπή πέραν τών έργων πού
γένος Ψαρού, έκ τού χωρίου μας κ. Σωκράτης Άρώνης. Ό
ΤΟΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟ
έγένοντο διά τήν άνακαίνισίν
— Είς Πειραιά τήν έορτήν
Ό κ. Μιχαήλ Εύσγ. Χλέν- Σκουλαντριάνικα. Ή κ. Λεον
καί τον εύπρεπισμόν τού ναού,
τζος, έξ 'Αμερικής, μάς άττέ- τσίνη είναι έγκατεστημένη είς κ. Άρώνης μεταβαίνει είς ώργάνωσε, όπως κάθε χρόνο,
Ή Κυθηραϊκή 'Αδελφότης έπιδιώκει τήν διεύρυνσιν τού
στειλε 35 δολλάρια, διά τήν Σύδνεύ, τυγχάνει
δέ άδελφή Μπρίσμπαν όπου είναι οικογε- ή Ένωσις τών 'Απανταχού
προτομήν τοΟ διδασκάλου του τού είς "Ιμβερελ διακεκριμέ- νειακώς άποκατεστημένος καί 'Αντικυθηρίων « Ό "Αγιος Μύ- Πειραιώς — 'Αθηνών, έπρο- προαυλίου καί τήν κατασκευήν
άειμνήστου γυμνασιάρχου Σττύ- νου συμπατριώτου μας κ. Θεο- όπου διατηρεί άνθούσας έπιχει- ρων». Ή θεία λειτουργία μετ* γραμμάτισε διά τούς μήνας Ό - δρόμου, ώστε οί προσκυνηταί
άρτοκλασίας έτελέσθη είς τον κτώβριον καί Νοέμβριον, τάς νά έρχωνται μέ μεγαλυτέραν άρήσεις.
ρου Στάθη.
δώρου Ψαρού.
ιερόν ναόν τής Μυρτιδιωτίσ- έξής έκδηλώσεις, προς ψυχα- νεσιν. Καί τά δύο αύτά έργα
—
'Ανεχώρησεν
είς
Αύστρα—
Τέλος,
άφίκοντο
άπό
τό
— "Ο κ. Θεόδωρος Α. Φλάείναι έξαιρετικής σπουδαιότησης Νέου Φαλήρου, παρέστη δέ γωγίαν τών μελών της:
σκας, έξ Αύατραλίας, μάς ά- Σύδνεύ τής Αύστραλίας οί ά- λίαν δι' έμπορικάς καί κτημαύποθέσεις, ό έκλεκτός τό προεδρείον τής 'Ενώσεως
Τήν Κυριακήν 21
'Οκτω- τος διά τον ναόν καί οί δυπέστειλε 5 λίρας 'Αγγλίας, μέ δελφοι Εμμανουήλ, Θεόδωρος τικάς
τήν έντολήν τά 6 δέκατα τοΟ καί 'Ανδρέας Γερασίμου Κασι- συμπατριώτης κ. 'Ιωάννης Γ. καί πλήθος φιλοθρήσκων. Κα- βρίου, άπογευματινόν περίπα- νάμενοι νά συνδράμουν είς τήν
ίαοττόσου αυτών είς δραχμάς μάτης, έκ τού χωρίου ΙΙιτσι- Κοντός. Ό κ. Κοντός ήτο άπό τά τήν διάρκειαν τής λειτουρ- τον, είς Σταμάτα 'Αττικής καί έκτέλεσίν των, άς στέλλουν
νά δοθούν διά τον ηλεκτροφωτι- νιάνικα. Καί οί τρεις είναι κα- έτών εγκατεστημένος είς Σύδ- γίας, ό έφημέριος τού ναού προσκύνημα είς τον έκεί ναόν τάς εισφοράς των είς τήν Έσμών του ιερού προσκυνήματος λώς άποκατεστημένοι καί απο- νεύ, διέκοψε όμως τήν άποδη- πατήρ Βασίλειος, έξεφώνησε Παναγίας τής Μυρτιδιωτίσσης. πιτροπήν, ή όποια είναι άξια
Μυρτιδίων και τά 4 δέκατα νά λαμβάνουν μεγάλης έκτιμήσεως μίαν του, διά νά μείνη μονί- έμπνευσμένον λόγον, άναφερ- Τό Σάββατον, 10 Νοεμβρίου, συγχαρητηρίων διά τό μέχρι
θεις είς τήν ζωήν καί τήν θεά- χορευτικήν βραδυνήν έκδήλω- σήμερον λαμπρόν έργον της καί
τών _ ομογενών μας. μως είς τήν πατρίδα.
δοθούν ύττέρ του 'Αρχείου Κυ- μεταξύ
— 'Ανεχώρησεν είς Αύστρα- ρεστον δράσιν τού 'Αγίου Μύ- σιν είς τήν αίθουσαν τής Λέ- κάθε υποστηρίξεως διά τήν πεΌ Μανώλης είναι γνωστός μεθήρων.
ραιτέρω δράσιν της.
ρωνος, έπηνεσε δέ καί τούς
— ι Ο κ. Παύλος Β. Στρα- γαλέμπορος υποδημάτων. _ Ό λίαν έπειτα άπό όλιγόμηνον Άντικυθηρίους διά τήν μετα- σχης. Καί τήν Κυριακήν 25
Προσφάτως έστάλησαν είς
τηγός, είς μνήμην Θεοδώρου Γ. Θόδωρος καί ό 'Ανδρέας είναι παραμονήν είς τήν πατρίδα ή ξύ των άγάπην, τήν δραστηριό- Νοεμβρίου ήμερησίαν έκδρομήν
Ταμβάκη, ττροσέψερεν είς τον είσοδηματίαι, άποσυρθέντες ά- έκλεκτή κυρία Μαρία Γ. Κα- τητα τού Σωματείου των καί είς "Αργός, Κεφαλάρι καί "Α- τήν Έπιτροπήν, διά τον εύστρος. Διά συμμετοχήν, εισι- πρεπισμόν τού παρεκκλησίου
κ. Γεώργιον Άντ. Κονόμον 500 πό τάς έπιχειρήσεις. Καί οί σιμάτη ή Γιούργη. Ή κ. Κα- τήν φιλοπατρίαν των.
τήρια καί πληροφορίας, οί έν- τού Ά γ ι ο υ Μύρωνος, αί ακόδρχ. ύττέρ τών έργων του χω- τρεϊς έπιδίδονται έπιτυχώς είς σιμάτη μεταβαίνει είς ΜπρίσΈν^ συνεχεία τής θείας λει- διαφερόμενοι νά άπευθύνωνται λουθοι νέαι είσφοραί:
τό ψάρεμα, ιδίως δέ ό Μανώ- μπαν, όπου είναι μονίμως έγρίου Άρέοι.
τουργίας έγένετο τό καθιερω- είς τά γραφεία τής ΆδελφόΒασιλική Σταμούλη προσέφε— Ό κ. Παντελής ΚαντζοΟ- λης είναι άπό τούς άσσους τής κατεστημένη.
Πει- ρε 500 δρχ. Μαρίκα I. Καλλι— 'Ομοίως άνεχώρησεν είς μένον έτήσιον μνημόσυνον τών τητος, 'Αριστείδου 17,
ρος, προσέφερεν είς μνήμην τής τέχνης. Τά τελευταία χρόνια
γέρου
100. Ανώνυμος 100.
.. „__..,„ του συζύγου Κα μοχθεί νά μυήση εις τά άδυτα Αύστραλίαν έπειτα άπό όλιγό- εύεργετών τής 'Ενώσεως άει- ραιεύς, τηλέφωνον 474.887.
άγαττημένης
Χρυσούλα Ν. Κασιμάτη 250.
τίνας, τό γένος Νικολάου Σ τ ά η | τ ή ς άλιευτικής τον μ ε γ α λ ο ε π ι - ! μηνον παραμονήν είς την πα- μνήστων Γεωργίου ΚυνηγαλάΑντώνιος Δ. Καλούτσης 100.
τρεΐς
χιλιάδας
πεντακόσιας I χειρηματία Λάκη Τζωρτζόπου- τρίδα,^ ό δημοφιλέστατος συμ κη καί 'Ηλία Χαρχαλάκη. Καί,
ΔΩΡΕΑ
Ανδρέας Π. Καλλίγε^ος 100.
(3.500) δρχ., διά τον έξωραϊ- λο καί τον καλλιτέχνη ξυλουρ- πατριώτης μας κ. Εύάγγελος τέλος, τό προεδρείον τής 'ΕΤσαούση 100.
Ό κ. Μηνάς Θ. Λογοθέτης Μαρία Άνδρ.
σμόν του γραφικού παρεκκλη- γό Παναγιώτη Φατσέα. Δεν Κασιμάτης, άπό τό χωρίον Δρυ- νώσεως προσέφερεν είς παρασίου τής 'Αγίας Αικατερίνης, άιιφιβάλλομε ότι ή προσπάθεια μώνας. Ό κ. Κασιμάτης μετα- κείμενον κέντρον καφέ καί ά- προσέφερε 1.000 δρχ. είς τον Αντώνιος Έμμ. Καλλίγερος
Καψαλίου.
: θά άποδώση, διότι καί οί δύο βαίνει είς Ρέντκληφ, όπου εί- ναψυκτικά είς όλους τούς τι- ιερόν ναόν τού Ά γ ι ο υ 'Ηλία 50. Γεωργούλα καί Δημήτριος
είς μνήμην τών
γονέων καί Σιμιτέκο^ς 200. Καί "Ολγα
— Διά τον αυτόν σκοπό ν, έχουν άδυναμία προς τά ψάρια ναι οικογενειακώς αποκατεστη- μήσαντας τήν έορτήν.
Έμμ. Τζάννε 3 δολλάρια.
Τέλος, είς τό γραφικόν πα- τών αδελφών του.
μένος.
άνώνυμος, προσέφερε 300 δρχ. ' (ιδίως τά τηγανισμένα).

Αφίξιις συμπατριωτών
άπό τό έξωτερικόν
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Συρροή φιλοθρήσκων στην εορτή
του πολιούχου τον Αντικυθήρων
Η ...ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΜΥΡΩΝΟΣ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑΙ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ

δυ έγινε συνεστίασις καί έπηκολούθησε ώραία πατριωτική
διασκέδασις. Κατά τήν διάρκειαν τού γεύματος, ό πρόεδρος τής Άδελφότητος καί άλλα μέλη τού Δ.Σ. ήγειραν έμπνευσμένας προπόσεις καί έπεκαλέσθησαν τήν βοήθειαν τής
Μυρτιδιωτίσσης ύπέρ τής Ά δελφότητος καί τών απανταχού Κυθη ρί ων.
— Είς Αύστραλίαν, ό έορτασμός τής Μυρτιδιωτίσσης,
λαμπρότερος παρά ποτέ, έγένετο είς τάς πόλεις Σύδνεύ, Ντάμπο καί Μπρίσμπαν.
Είς Σύδνεύ τήν έορτήν ώργάνωσε ν ή Κυθηραϊκή Αδελφότης Αύστραλίας, μερίμνη τής
όποιας
έτελέσθη ή θεία λειτουργία μετ' άρτοκλασίας είς
τον ιερόν ναόν τού Κόγκρα, ό
όποιος τιμάται έπ' ονόματι τής
Μυρτιδιωτίσσης. Παρέστη πλήθος φιλοθρήσκων.
Είς Ντάμπο ή θεία λειτουργία μετ' άρτοκλασίας έγένετο
εις τον κοινοτικόν ναόν τής
Μυρτιδιωτίσσης, μερίμνη τής
'Ελληνικής Κοινότητος καί τών
έκεί φιλοθρήσκων Κυθηρίων.
Φιλόθρησκοι προσήλθον άπό
τάς πόλεις καί τά χωρία όλης
τής κοινοτικής περιφερείας.
Είς Μπρίσμπαν, ό πανηγυρισμός τής Μυρτιδιωτίσσης ήτο λαμπρότερος παρά ποτέ, ένεκα τής μεταβάσεως έκεί τού
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
μας κ.κ. Σωτηρίου. Ό Σεβασμιώτατος έφθασε είς τήν Αύστραλίαν, άφού πρώτον ίερούργησεν είς Μυρτίδια, άπό τά όποια μάλιστα έφερε είς τούς
έν Αύστραλία ομογενείς άντίδωρον καί κλάδους μυρτιάς.
Ή άρχιερατική θεία λειτουργία έτελέσθη είς τον ίερόν ναόν τού Ά γ ι ο υ Γεωργίου, ό οποίος είχε καταπλημμυρίσει άπό φιλοθρήσκους, Κυθηρίους
καί άλλους ομογενείς. Κατά τήν
διάρκειαν τής θείας λειτουργίας, ό Σεβασμιώτατος έξεφώνησε έμπνευσμένον λόγον, τον όποιον παρηκολούθησαν όλοι μέ
έντονον ένδιαφέρον καί προσοχήν. Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας έγινε χορευτική έκδήλωσις, είς εύρύχωρον αίθουσαν
τής πόλεως, είς τήν οποίαν παρέστησαν ύπέρ τούς δισχιλίους ομογενείς. Καί τήν έκδήλωσιν ταύτην έτίμησεν ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας
κ.κ. Σωτήριος μέ τήν παρουσίαν του.
Κατά τάς πληροφορίας μας,
ή μετάβασις τού Σεβασμιωτάτου είς Αύστραλίαν
έγένετο
κατόπιν έπιμόνου προσκλήσεως
τού Δ.Σ. τής Κυθηραϊκής Ά δελφότητος, τόσον διά νά λαμπρύνη τήν έορτήν τής Μυρτιδιωτίσσης, όσον καί δι' άλλους
πατριωτικούς καί θρησκευτικούς σκοπούς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΩΡΗΤΑΣ
Μέ μεγάλην μου χαράν πληροφορούμαι, τόσο άπό τήν εφημερίδα μας, όσον καί άπό
πρόσωπα πού έπισκέπτονται τό
Νησί μας, γιά τήν άποπεράτωσιν τού δρόμου προς Ξ ε ρουλάκι, καθώς καί γιά τά λοιπά
έργα πού έγιναν έκεί μέ τήν
πρωτοβουλία τού άξιου ήγουμένου του παπά Γεώργη Μεταξά. Ό παλιός κατσικόδρομος
πού τον περνούσε κανείς μέ
πολύ κόπο γιά νά προσκυνήση
στον "Αγιο Κοσμά, έγινε τώρα θαυμάσιος τσιμεντόδρομος,
πού τον περνούν μέ άνεσι όλα
τά τροχοφόρα.
Ό έρειπωμένος ναός καί τά
έτοιμόρροπα κελιά, έγιναν τώρα καλύτερα άπό καινούργια.
Χαίρεται κανείς νά τά πληροφορήται καί περισσότερο έγώ, πού έχω έκεί, άπό τήν παιδική ζωή μου, άξέχαστες άναμνήσεις. 'Η προσπάθεια, ή έργασία καί ή πίστις τού παπά
Γεώργη έθαυματούργησαν.
Πρώτοι συνεκινήθησαν άπό
τάς έκκλήσεις του καί τον συνέδραμον οί χωριανοί μας τής
Βρισβάνης. Δέν άναφέρω ονόματα μή μού διαφύγη κανένα
καί παρεξηγηθώ. Πάντως, όλοι οί Δρυμωνιάτες. Καί έν
συνεχεία, άμα άρχισε ή έργασία τού δρόμου, άνταπεκρίθησαν καί συνέτρεξαν πατριώτες
άπ' όλο τό νησί καί άπό όλα
τά μέρη. Μα τό έργο ήταν μεγάλο γιά νά τελειώση μέ τις
δικές μας προσφορές. Συνεκινήθη όμως ή Κυβέρνησις μέ
τάς καλάς εισηγήσεις κάποιου
άριστου πατριώτη μας, έδωκε
πάνω άπό 500.000 δραχμές καί
τά έργα έτελείωσαν. Βαθεϊα είναι ή εύγνωμοσύνη μας, όλων
τών Δρυμωνιατών προς τό
Κράτος καί προς τον εύσεβέστατον καί άνεκτίμητον είσηγητήν.
Έκ μέρους τής οικογενείας
μου, διερμηνεύων καί τά αισθήματα όλων τών Δρυμωνιατών
τής Βρισβάνης, έκφράζω θερμάς εύχαριστίας προς τήν Έλληνικήν Κυβέρνησιν καί τούς
παράγοντας τού 'Υπουργείου
Δημοσίων "Εργων, καί προς
όλους τούς δωρητάς Ά γ . Κοσμά. Επίσης συγχαίρομεν τον
ήγούμενον αίδεσιμώτατον Γεώργιον Μεγαλοκονόμον, καί
τού ύποσχόμεθα κάθε περαιτέρω βοήθειαν είς τό θεάρεστον
έργον του.
ΕΜΜ. Γ. ΒΕΝΕΡΗΣ
Μπρίσμπαν Αύστραλίας

Φιλόθρησκοι απέστειλαν
νέας χρηματικός δωρεάς
εις τήν « Ayíav Έλεσαν»
Διά τά έργα άξιοποιήσεως,
'Ομοίως άπέστειλαν έξ Άμε-|
συντηρήσεως καί εύπρεπισμού ρικής, είς δολλάρια Αμερικής,
τού ιερού προσκυνήματος Ά - ή κ. Γεωργία Ν. Δελακοβία 10
γιας Έλέσης, καί κατά τό τρί- καί ή κ. Σταματίνα Χλέντζου 5.
μηνον 'Ιουλίου, Αύγούστουκαί
'Ιδιαιτέρως διά τον ήλεκτροΣεπτεμβρίου, προοδευτικοί καί φωτισμόν ολοκλήρου τού κτιφιλόθρησκοι συμπατριώται ά- ριακού συγκροτήματος τού ίε*
πέστειλαν είς τήν δραστηρίαν ρού προσκυνήματος Ά γ ι α ς Έ·
διαχειριστικήν Έπιτροπήν τάς ;λέσης, πού έτέθη είς λειτουράκολούθους δωρεάς.
ί γίαν άπό τήν Ιην Αύγούστου,
Α) ΕΚ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: προσέφερον
τάς
άκολούθους
Σπύρος Δ. Ψαλιδάς άπέστει- I δωρεάς:
λε 500 δρχ. Μηνάς Θ. ΛογοθέΕριφύλη Θεοδώρου
Κασιτης, είς μνήμην τών γονέων μάτη ή Μαραγκάκη, έκ Νοτίου
καί άδελφών του
δρχ. 500. Αφρικής, άπέστειλε 1.500 δρχ.
Εμμανουήλ Σπυρίδωνος ιερέως Μιχαήλ Νεόφης, έξ Αμερικής,
Καλλίγερος είς μνήμην τών γο- 50 δολλάρια. Μαρία Νεοχωρίνέων του καί τού άδελφού του του, τό γένος Λεοντσίνη, 1.000
Μιχαήλ, 500. Γκλόρια Μ. Καλ- δρχ. Μιχαήλ Δ. Καλοκαιρινός
λιγέρου είς μνήμην τού συζύ- είς μνήμην
Παναγιώτου Στ.
γου της Μιχαήλ, 500. Γεώργιος Ταμβάκη 500. Θεόδωρος καί
I. Σκλάβος ή Άμπράμης, 500. Άντζολέτα Κονόμου, είς μνήΤασία Ανδρέου
Χάρου 500. μην Μαρίας καί Παναγιώτου
Διαμάντα
Έμμ.
Λεοντσίνη Στ. Ταμβάκη 500. Θεόδωρος
250. Χρυσούλα Κουβέλου, μέ- Έμμ. Μεγαλοκονόμος, εις μνήσω Γ. Π. Κασιμάτη 200. Εύαγ- μην τών γονέων του 500. Γεγελία Ζεϊμπέκη 200. 'Ιωάννης ώργιος Έμμ. Μεγαλοκονόμος
II. Κασιμάτης 200. Παναγιώ- ή Κουτσούνης, είς μνήμην τής
της Ά ν τ . Στάθης 200. Μαρία συζύγου του 500. Καί Παύλος
Γ. Μπαξεβάνογλου 200. Χρυ- Β. Στρατηγός 500 ( β ' δόσις).
σούλα Α. Φατσέα 200. ΓεώρΤέλος, ό πρωθιερεύς Κυθήγιος Έμμ.
Δευτερεύος 200. ρων, αίδεσιμώτατος Σταύρος
Παναγιωτίτσα
Βενάρδου, είς Χάρος, είς μνήμην τής άδελμνήμην τού συζύγου της Δη- φής του
Μαρίας, προσέφερε
μητρίου 200.
Βιόλα Ί'οράκη 10.000 δρχ. διά τήν κατασκευ200. Πηνελόπη Χαρ. Καλλιγέ- I ήν χώρου ύγιεινής. Διά τόν
ρου 200. Νικόλαος Γ. Στάθης ίδιον σκοπόν, πρό τίνος χρόείς μνήμην τού άδελφού του νου, κατόπιν έπισκέψεώς του
Θεοδώρου Στάθη, γυμνασιάρ- είς τό ίερόν προσκύνημα, είχε
χου, 200. Μηνάς Θ. Κασιμά- προσφέρει 5.000 δρχ. ό έκλετης, είς μνήμην τού άδελφού κτός συμπατριώτης μας, λογιτου Παναγιώτου 100. Διονύ- I στής, κ. Γεώργιος Π. Κασιμάσιος Ν. Καρύδης 100. Μαρία I της (Βουτσάς), ή δέ
δωρεά
Μηνούκου 100. Ευστράτιος Κα- ' του παρέμενε μέχρι σήμερον αράμπαλος 100.
Αγάπη Συμι- χρησιμοποίητος. Ηδη, μέ τήν
γδαλά 50. Καί Νικόλαος I. Κα- προσφοράν τού αίδεσιμωτάτου
σιμάτης 50.
ί Σταύρου Χά2ου, θά διατεθούν
Β) ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: είς τόν προορισμόν των καί έΈξ Αύστραλίας, είς δολλά- τσι θά καλυφθή μία έπιτακτιρια Αύστραλίας, άπέστειλαν: κή άνάγκη τού κτιριακού συγ'Ελένη Κορωναίου 18. Στρα- κροτήματος Ά γ ι α ς Έλέσης.
τούλα Κυπριώτου μέσω Κ. Μυλωνοπούλου 10. Γεώργιος καί ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΙΣ:
Άντωνίτσα Βενέρη, μέσω 'ΙωΑί προσφοραί διά τήν ήλεάννου Βενέρη 10. Γεώργιος καί
Βασιλική Κεντρωτή, μέσω Γ. κτροδότησιν «Άγιας Έλέσης»
Σαμίου 10. Εμμανουήλ Θ. Πο- τών Γεωργίου καί 'Ελένης Κατήρης είς μνήμην τών γονέων βαλίνη, έκ Σύδνεύ καί Νικοτου 10. Πολυξένη Έμμ. Μα- λάου Έμμ. Βενέρη έκ Μπρίσήσαν άνά
λάνου 5. Παναγιώτα Δέδε, μέ- μπαν Αύστραλίας,
σω Γ. Λεονταράκη, 5. Πηνε- τριάντα δολλάρια Αύστραλίας
λόπη Π. Σαμίου, μέσω Κ. Μυ- καί όχι άνά είκοσι, ώς έσφαλλωνοπούλου, 5. Ανώνυμος 5. μένως έδημοσιεύθη είς προηΔημήτριος
Έμμ. Βενέρης 5. γούμενον φύλλον. Λυπούμεθα
Καί Σταυρούλα Π. Πρινέα 200 διά τό λάθος καί έλπίζομεν νά
μή προέλθη καμμία παρεξήγησις.
δραχμάς.

ΕΙΣ ΤΟ 0ΙΚ0ΠΕΔ0Ν ΤΟΥ ΜΑΝΩΑΕΣΕΙΟΥ

Έγενετο ή εδαφολογική
εξετασις του υπεδάφους
ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Ή Κυθηραϊκή Αδελφότης,
προκειμένου νά άνοικοδομήση
τό Μανωλέσειον Μέγαρον έπί
τού οικοπέδου της (Ναυαρίνου
7 — Πειραιεύς) καί δεδομένου ότι τό έδαφος δέν είναι
στέρεον, άνέθεσε τήν έδαφολογικήν έξέτασιν
τού ύπεδάφους είς τήν ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗΝ Α .Ε.
Αύτη κατόπιν ένδελεχούς έξετάσεως τών παρ' αύτής διά
γεωτρυπάνου
ληφθέντων δειγμάτων τού ύπεδάφους μέχρι
βάθους 20 μέτρων, έγνωμάτευσε τά κάτωθι περί τής συστάσεως τού ύπεδάφους καί περί
τού ένδεδειγμένου τρόπου θεμελιώσεως.

πάχους 0,50 μ. περίπου, ώστε
τό άνω μέρος αύτής νά εύρεθή έκτος τής στάθμης τών ύπογείων υδάτων.
— "Εδρασις έπί τής ώς άνω
έξυγιαντικής
στρώσεως
διά
μεμονωμένων πέδιλων, ή πεδιλοδοκών έξ ώπλισμένου σκυροδέματος ύπό
έπιτρεπομένην
τάσιν σ επ = 2,00 ΚΟ/€Μ2.
Λόγω τού έπιμήκους σχήματος τού μελετωμένου οικοπέδου συνιστάται όπως ή θεμελίωσις τών
ύποστυλωμάτων
έκτελεσθή έ νια ία άνά δύο άπέναντι ύποστυλώματα. Βεβαίως
πρωταρχικής σημασίας τυγχάνει ή έξακρίβωσις ύπό τού γενικού μελετητού καί έπιβλέποντος, τού βάθους θεμελιώσεως
τών γειτονικών κατασκευών
καί ή έν συνεχεία λήψις τών
άπαραιτήτων μέτρων άντιστηρίξεως αύτών. Έ φ ' όσον είναι
δυνατή ή έκσκαφή είς μεγαλύτερον βάθος, διά διανοίξεως ορυγμάτων
πληρουμένων
διά
κροκαλο(λιθο)δέματος
μέχρι
στάθμης ύδάτων δύναται νά έφαρμοσθή ό ώς άνω τρόπος θεμελιώσεως, τών πέδιλων όμως
έδραζομένων ύπό μεγαλυτέραν
τάσιν.
β) Διά πασσάλων:
Δύνανται νά χρησιμοποιηθούν προκατασκευασμένοι πάσσαλοι, π.χ. τετραγωνικής διατομής 30X30 ΟΜ, μήκους 7,50
|μ. περίπου καί έπιτρεπομένου
ί φορτίου τής τάξεως τών 25.00
(τόννων. 'Η λύσις αύτη είναι
| δαπανηρωτέρα, δυσχερώς κατα| σκευαζομένη λόγω τής στενοί τητος τού οικοπέδου, πλήν ό1
μως άσφαλής, έναντι τού κινδύνου προκλήσεως ζημιών είς
τά γειτονικά κτίσματα, ώς μή
άπαιτούσα έκσκαφάς.

ΤΟΜΗ ΕΔΑΦΟΥΣ:
Έκ τών έκτελεσθεισών γεωτρήσεων διεπιστώθη ή έν συνεχεία περιγραφομένη τομή εδάφους :
Έπιφανειακώς καί μέχρι βάθους 2,50 μ. ευρέθησαν τεχνητά! έπιχωματώσεις
(μπάζα),
συνιστάμενοι
έκ καστανής ή
καστανοπρασίνου άργίλου μετν
άμμοχ αλίκου.
Ά π ό βάθους 2,50 μ. καί μέχρι βάθους 8.00 μ. περίπου,
εύρέθη έρυθρόχρους, ή λευκοπρασίνη, άργιλική
ΜΑΡΓΑ,
μετ' άμμοχαλίκου.
Ά π ό βάθους 8.00 μ. καί μέχρι βάθους 12.00 μ. περίπου,
εύρέθη έρυθρά, λίαν συνεκτική, ολίγον άμμώδης μαργαϊκή
ΑΡΓΙΛΟΣ.
Ά π ό βάθους 12.00 μ. καί
μέχρι βάθους 16,5 μ. εύρέθη
χονδρόκοκκος ΑΜΜΟΣ, μετ'
όλίγων χαλίκων καί πράσινης
άργίλου.
Ά π ό βάθους 16,50 μ. καί
μέχρι πέρατος τού διερευνηθέντος βάθους εύρέθη πράσινη,
πλεκτή, ίλυώδης ΑΜΜΟΣ.
Συμπεράσματα — Συστάσεις:
Ή στάθμη τών ύπογείων υΏ ς διεπιστώθη έκ τής όλης
δάτων παρέμεινε σταθερά είς γεωτεχνικής καί έργαστηριαβάθος 3,70 μ.
κής έρεύνης, ή άντοχή τού έδάφους είναι ικανοποιητική άΤΡΟΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ
πό βάθους 4,00 μ. καί πλέον.
α) Διά μεμονωμένων πέδιΣυνιστάται ή έδρασις
είς
λων ή πεδιλοδοκών.
τήν στάθμην ταύτην, μεμονωΣυνιστάται
ύφ' ήμών, ώς μένων πέδιλων ή πεδιλοδοκών,
οίκονομικώτερος (καί άσφαλής ύπό έπιτρεπομένην τάσιν,
βεβαίως) ό έξής τρόπος θεμε- σ επ = 2,00 ΚΟ/ΟΜ2.
λιώσεως :
Διά κατασκευαστικήν εύχέ— Εκσκαφή μέχρι βάθους ρειαν (σκυροδέτησιν θεμελίων
4.00 μ. καί άπό νύν υφισταμέ- έν ξηρώ), συνιστάται ή κατανης στάθμης.
σκευή έξυγιαντικής στρώσεως
— Ρίψις κροκαλών καί χα- πάχους 0,50 μ. κατασκευαζομέλίκων, δημιουργουμένης ζώνης νης διά λίθων καί κροκαλών,
έπί τής όποιας θά έδρασθούν
τά θεμέλια.
'Υπό τού έπιβλέποντος μηΔΩΡΕΑ
χανικού καί
γενικού μελετηΉ
Κυθηραϊκή
'Αδελφότης τού, δέον νά ληφθούν τά άπαπροσέφερεν είς τήν Κοινότητα ραίτητα μέτρα προστασίας τών
Λογοθετιανίκων 5.000 δρχ. διά γειτονικών κτισμάτων έν συντήν άνακαίνισίν τοΟ παλαιού δυασμώ προς τήν στάθμην θεΣχολείου / πού θά οτεγασθή ή μελιώσεως αύτών.
Κοινότης και θά γίνη αίθουσα Διά τήν «ΓΕΩΜΗΧΑΝΙΚΗ»
ψυχαγωγίας.
Γ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ

