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ΚΥΘΗΡΑΪΚΜ ΔΡΑΣΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ - ΟΡΓΑΝΟΝ

ΤΟΥΙΙΚΥΘΗΡΑΙΚΟΥ

του ' Έ θ ν ο υ ς έ ρ γ α ζ ό μ ε θ α δια
την π ρ ο π α ρ α σ κ ε υ ή ν τής χώρας δι' α δ ι α τ ά ρ α κ τ ο ν , και
γ ν η σ ί ω ς δημοκρατικό ν β ίο ν
και προσβλέπομεν μετ' εμπιστοσύνης και α'ισιοδοξίας εις
τό μέλλον τής φυλής. Ά ν α μένομεν δτι τό Ν έ ο ν ' Έ τ ο ς
1 9 7 4 θ α είναι ετος α γ ά π η ς ,
γ α λ ή ν η ς και ευημερίας δια
την Π α τ ρ ί δ α μας και δι' όλόκληρον τον ελεύθερον κόσμο ν.
Ε ύ χ ό μ ε θ α δ π ω ς διέλθητε
τάς ' Α γ ί α ς Η μ έ ρ α ς
τών
Χ ρ ι σ τ ο υ γ έ ν ν ω ν και του Νέου ' Έ τ ο υ ς με ύγείαν, ο'ικογενειακήν γ α λ ή ν η ν και ευτυχία ν.
Σ τ ρ α τ η γ ό ς Φαίδων Γκιζίκης,
Π ρόεδρος
Δημοκρατίας».

ΕΠΕΔΟΟΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΤΟΝ ΧΕΡΣΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ
Περί τά μέσα Δεκεμβρίου,
τετραμελής έπιτροπή άποτελουμένη άπό τους κ.κ. Γεώργιον
I . Κασιμάτην, έντεταλμένον ύφηγητήν του Συνταγματικού
Δικαίου του
Πανεπιστημίου
'Αθηνών, Τάσην Κουκούλην,
πρόεδρον τής Κυθηραΐκής Ά δελφότητος Πειραιώς — Α θ η νών, Νικόλαον Γ. Φατσέαν,
πρόεδρον του Κυθηραΐκού Συνδέσμου 'Αθηνών καΐ Παναγιώτην Α . Τριφύλλην, σύμβουλον
τού έν 'Αθήναις κοινωφελούς
Κυθηραΐκού Ιδρύματος «Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυθήρων» έπεσκέφθη τον ύπουργόν
Γεωργίας κ. Τζωρτζάκην, είς
τό Ύπουργείον του.
Σκοπός τής έπ ι σκέψεως ταύτης ήτο ή υποβολή και έκφρασις τών Κυθηραΐκών συγχαρητηρίων προς τον κ. Τζωρτζάκην έπ! τή άναλήψει τών καθηκόντων του, ώς καί ή έπίδοσις προς τον κ. Ύπουργόν ύπομνήματος, άναφορικώς μέ τό
ίδιοκτησιακόν καθεστώς τών
Κυθήρων.

Γ

Είς τό ύπόμνημα, λεπτομερές και έμπεριστατωμένον, αναπτύσσονται μέ κάθε δυνατήν
σαφήνειαν αί απόψεις τού Κυθηραΐκού λαού,
σχετικώς μέ
την κυριότητα τών χέρσων εκτάσεων τής Νήσου, τήν όποίαν
κυριότητα, άπό τίνος χρόνου
δ ι ο ι κ ε ί τό Δημόσιον, παρά τό
γεγονός ότι τά Κύθηρα είναι
τμήμα τής 'Επτανήσου και δικαιούνται νά απολαμβάνουν τό
έπτανησιακόν ιδιοκτησιακόν καθεστώς.
Ό ύπουργός κ. Τζωρτζάκης
μέ τήν διακρίνουσαν αύτόν εύγένειαν έδέχθη τήν έπιτροπήν
φιλοφρόνως, ηύχαρίστησε τους
Κυθηρίους διά τά συγχαρητήριά των, ώς καί διά τήν έμπιστοσύνην των προς τήν Κυβέρνησιν, συνέστησε δέ είς τήν
έπιτροπήν νά
τον έπισκεφθή
καί πάλιν μετ' ολίγας ημέρας,
διά ν ' άκούση τάς
σκέψεις
τής Κυβερνήσεως έπί τού ιδιοκτησιακού θέματος, άφού έν τω
μεταξύ τού δοθή ό καιρός διά
νά μελετήση τό υποβληθέν ύπόμνημα.

ΤΟ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Κ Ο Ι Ν Ω Φ Ε Λ Ε Σ ΙΔΡΥΜΑ

«ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΥΘΗΡΩΝ»
ΚΑΙ
«

ΚΑΣΙΜΑΤΕΙΟΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΚΥΘΗΡΩΝ»
συσταθέν διά τού άπό 25.6.1957 Β.Δ.
(Φ.Ε.Κ. 126 του έτους 1957)
'Οδός Κάνιγγος, άριθ. 7 — Αθήναι (141)

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΥΘΗΡΙΟΥΣ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΠΩΣ •
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Ε Ι Ν Α Ι ΓΕΜΑΤΟ ΑΠΟ Υ Γ Ε Ι Α ΚΑΙ ΧΑΡΑ
Οί έπίτιμοι Πρόεδροι
Γ Ρ Ή Γ Ο Ρ Ι Ο Σ Π . Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ , 'Ακαδημαϊκός
ΙΩΑΝΝΗΣ Π . ΦΩΤΙΟΣ, Έ π ί τ . Δ)ντής Ύπουργ. Παιδείας ϊ
Ό

Ό

Πρόεδρος

'Αντιπρόεδρος

»

Θ Ε Ο Δ . I . ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ ¡
Δικηγόρος
ι

Π Α Ν . Γ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
Γεν. 'Επιθεωρητής

Οί Σύμβουλοι:
Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Ο Σ Π . ΜΠΑΒΕΑΣ, Ταμίας
ΙΩΑΝΝΗΣ Σ . Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ , Γεν. Γραμματεύς
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. Σ Τ Α Η Σ , Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ Α. Τ Ρ Ι Φ Υ Λ Λ Η Σ ¡
Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Σ Γ. ΛΕΒΟΥΝΗΣ
!

Η ΜΕΝΕΞΕΛΙΑ ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ

Ή

Χύτρα.·.
ΥΠΟ κ. MIX. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

Ή Χύτρα, πού σέ άγγλικό
χάρτη τού 1685 σημειώνεται σέ
πλάτος 36° 05' καί μήκος 23°,
έχει ύψος 647 ποδών καί κείται σέ άπόστασι 21/2 μιλίο>ν άπό τό Καψάλι (25 στάδια νοτίως τής Σκανδείας, κατά τους
αρχαίους). Είναι δέ τελείως
ανηφορική καί άπροσπέλαστη,
λόγω τής ρηξιγενούς προελεύσεώς της (ίδε Γεωλογία ν τών
Κυθήρων, Ν. I . Μανωλέσσου,
σελ. 4 ) , χρησιμοποιουμένη τό
μεν άπό τούς Κυθηρίους κυνηγούς γιά τό κυνήγι ορτυκιών
καί περδίκων, τό δέ άπό τούς
κτηνοτρόφους καί βοσκούς γιά
ν* αφήνουν είς αύτήν τις αίγες
τους, πού λόγω τής έλλείψεως

Α Θ Η Ν Α Ι
Τ.Τ. 8 2 1
Ά γ ι ο υ Μελετίου 104 — Τηλ. 852.679
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
Ν. Ζ Α Ν Τ Ι Ω Τ Η Σ

πηγών, πίνουν θαλάσσιο νερό
καί καθιστούν νοστιμώτατο έτσι τό κρέας τους.
Ά π ό τούς αρχαίους (ονομαζόταν "Επλα, καί κακώς μάλλον ύπετέθη, ότι ή όνομασία
αύτη ήταν τών Αντικυθήρων
( Α ί γ ί λ ω ν ) , άπό δε τούς Λατίνους Τσίτρα, πού δεν είναι
άλλο τί άπό τήν έλληνική λέξι Κύθρα, Κύθρος, πού καί σημαίνει χύτρα (τέντζερι) χύτρος. Οί 'Ενετοί τήν ώνόμαζαν (οβο) = αύγό, αύγονήσι
άπό τό σχήμα της, οί δέ κατόπιν ναυτικοί τήν είπαν Πατητάδες, μερικοί δέ καί Κυψέλη. "Ετσι, όσο πιο άσημη είναι μιά μικρή νησίδα, τόσο πε-

ΚΥΒΗΡΑΙΚΗ Α Δ Ε Λ Φ Ο Τ Η Σ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

-
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ΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ! ΔΑΠΑΝΑΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Κ α τ ά τ ή ν δ ι ά ρ κ ε ι α ν τ ο ϋ λ ή ξ α ν τ ο ς έ τ ο υ ς 1973, σ υ ν ε χ ί σ θ η σ α ν ε ί ς τ ό Νησί | τής άρμοδίας ύπηρεσίας καί ή
διακίνησις
αεροσκαφών
τής
δ ι ά φ ο ρ α δ η μ ό σ ι α έ ρ γ α , διά τ ώ ν ο π ο ί ω ν έ π ι δ ι ώ κ ε τ α ι ή άΕιοποίησις τ ώ ν Κ υ θ ή - 'Ολυμπιακής συνεχίσθη κανονιρ ω ν . Έ Ε α ύ τ ώ ν , τ ά σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ α ε ί ν α ι ή ά π ο π ε ρ ά τ ω σ ι ς τ ο ϋ δ ρ ό μ ο υ άπό Κα- κά καθ' όλον τό έτος. Παραλψ ά λ ι ε ί ς Λ ε ι β ά δ ι , μ έ σ ω τ ο ϋ χ ω ρ ί ο υ Κ ά λ α μ ο ς , ή ά ν α κ α ί ν ι σ ι ς τ ο ϋ δ ρ ό μ ο υ άπό λήλως, μέ τάς φροντίδας τής
τ ό χ ω ρ ί ο ν Ά ρ ω ν ι ά δ ι κ α μ έ χ ρ ι τ ο ϋ ά ε ρ ο δ ρ ο μ ί ο υ , ή 6 ε λ τ ί ω σ ι ς τ ο ϋ πεδίου προσ- έν Κυθήροις έπιτροπής άεροδρομίου καί τών Κυθηραΐκών
γ ε ι ώ σ ε ω ς καί ή έ π έ κ τ α σ ι ς τ ο ϋ δ ι α δ ρ ό μ ο υ π ρ ο σ γ ε ι ώ σ ε ω ς καί ή κ α τ α σ κ ε υ ή δρό- Σωματείων 'Αθηνών καί Πειμ ο υ άπό τ ό χ ω ρ ί ο ν Μ υ λ ο π ό τ α μ ο ν μ έ χ ρ ι τ ο ϋ σπηλαίου Α γ ί α ς Σ ο φ ί α ς . ΔΓ ό λ α ραιώς, προωθείται τό θέμα τής
κρατικοποιήσεως αυτού, όπότε
α ύ τ ά , ή Ε λ λ η ν ι κ ή Κ υ β έ ρ ν η σ ι ς δ ι έ θ ε σ ε μ ε γ ά λ α χ ρ η μ α τ ι κ ά ποσά.

Μετά τάς
γενομένας δημοπρασίας προς άνάδειξιν κατασκευαστού, τήν έκτέλεσιν τών
έργων ανέλαβε ό έργολάβος δημοσίου έργων κ. Σπανάκης, ό
όποιος, παρά τήν δυσκολίαν έξευρέσεως έργατών προώθησε
τήν έκτέλεσιν είς βαθμόν πολύ 'ικανσποιητικόν, διότι διαθέτει πολλά μηχανήματα όδοποιΐας και έχει άρτίαν καθ' όλα συγκρότησιν. "Ετσι, μέ τήν
λήξιν τού έτους 1973, έχομεν
τα εξής αποτελέσματα:
Έπερατώθη ή διάνοιξις τού
πρώτου τμήματος τής όδού Λειβαδίου — Καλάμου — Καψαλίου, άπό Λειβαδίου μέχρι Καλάμου. Έγένοντο κατόπιν μεγάλων έκχωματώσεων καί έκβραχισμών, διαπλάτυνσις καθ'
όλον τό μήκος και πολλαι εύθυγραμμίσεις. Έ ν συνεχεία έγένοντο διάφορα τεχνικά έργα,
οχετοί, τοιχοποιΐαι, πλήρης έπίστρωσις μέ τό γνωστό άργό
υλικό «κοκκινάτσα» καί, τέλος,
έπατήθη έπιμελώς μέ μεγάλου
βάρους όδοστρωτήρα.
"Ετσι, έπερατώθη ή πρώτη
φάσις τής έργασίας τού πρώτου τμήματος, τό όποιον καί
έδόθη αμέσως είς τήν κυκλοφορίαν.
Βραδύτερον θά γίνη
και ή άσφαλτική έπίστρακιις,
ώστε τό έργον νά θεωρήται περατωμένον.
Είς τό δεύτερον τμήμα τής
Ιδίας όδού, άπό τό χωρίον Κάλαμος είς Καψάλη, συνεχίζονται οί έκβραχισμο! καί αί έκχωματώσεις, και έντός τών
πρώτων μηνών τού άρξαμένου
έτους θά γίνη και έκεΐ ή έπίστρωσις μέ «κοκκινάτσα», ώ-

ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ
0 ΓΥΘΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΙ
ΕΞ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Έπανήλθεν άπό τήν Αύστραλίαν, είς τήν όποίαν παρέμεινε περί τον ένα μήνα, ό τοποτηρητής τής Μητροπόλεώς μας
Σεβασμιώτατος
Μητροπολίτης
Γυθείου κ. κ. Σωτήριος. Είς
τήν Αύστραλίαν ό Σεβασμιώτατος έπεσκέφθη, ίερούργησε
και έκήρυξε τον θείον λόγον,
είς διαφόρους παροικίας, κυρίως δέ βίς τάς πολιτείας Κουήνσλαντ, Ν.Ν. Ούαλλίας καί
Βικτωρίας,
παντού δέ έτυχε
θερμών εκδηλώσεων σεβασμού
και άγάπης.
Ή μετάβασις τού Σεβασμιωτάτου είς τήν Αύστραλίαν, έγένετο κατόπιν προσκλήσεως
τοϋ Δ.Σ. τής Κυθηραΐκής Ά δελφότητος Κουηνσλάνδης, ινα
συμβάλη είς τήν έκκαθάρισιν
τού κληροδοτήματος Σκλάβου.

στε και αύτό νά δοθή είς τήν
κυκλοφορίαν τών τροχοφόρων.
Μετά ταύτα θά κατασκευασθή
ή άσφαλτική έπίστρωσις.
Είς τήν αρχήν τού δρόμου
και έντός τού χωρίου Λειβάδι, ένα μικρό
τμήμα μήκους
150 — 200 μέτρων δέν άνεκαινίσθη, άλλά απομένει είς τήν
άρχικήν
κακήν
κατάστασιν.
Διατί άραγε;
Ό δρόμος άπό Άρωνιάδικα
είς τό άεροδρόμιον διεπλατύν-

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΘΗΡΙΟΥΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Η γιορτή τής πίττας
στις 20 Ιανουαρίου
ΣΕ ΓΝΩΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ
Ό
Κυθηραΐκός Σύνδεσμος
Αθηνών συνεχίζων τάς προσπάθειας του διά τήν σύσφιξιν
τών δεσμών άγάπης
μεταξύ
τών συμπατριωτών τής παροι-

0 Ο.Τ.Ε. ΤΟΠΟΘΕΤΕΙ
ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ

Διά νά αγορασθούν μεταλλικαΐ άρχειοθήκαι καί νά δωρηθούν είς τό 'Ιστορικόν Ά ρ χ ε ΐ ον Κυθήρων,
απέστειλαν είς
τον
Κυθηραΐκόν
Σύνδεσμον
'Αθηνών, ό συμβολαιογράφος
κ. Δημήτριος Κοντάκος 1.00Θ
δρχ. και ό κ. Νικόλαος Θ . Νικηφοράκης 1.000 δρχ.
Ό
Κυθηραΐκός Σύνδεσμος
'Αθηνών παρακαλεί τους συμπατριώτας πού κατανοούν τήν
μεγάλην σπουδαιότητα τού Ά ρ χειοφ υλακείου, νά αποστείλουν
τό ταχύτερον τάς εισφοράς των
διά ν' αγορασθούν όσον τό δυνατόν περισσότεροι άρχειοθήκαι.
ρισσότερα όνόματα φέρει.
Σήμερα, άπό τούς πλέοντας
τήν Μεσόγειον είναι χαρακτηριστική άπλώς τής προσεγγίσεως ή άπομακρύνσεως στο νησί μας.
Ά π ό τούς κ::τά καιρούς επίσης ταξιδιώτες άναφέρεται ό
σκόπελος. Οί Σπόν καί Χουήλερ άναφέρουν, πώς στο Αύγό ύπάρχουν γεράκια. Ό Ντάπερ (1690), ότι τά ώθούμενα
άπό τούς
δυτικούς
άνέμους
πλοία, πού θέλουν ν' άποφύγουν τον περίπλουν τής μεσημβρινής πλευράς τού νησιού,
περνούν άνάμβσα τού σκοπέλου
καί τού Τσιρίγου, ό Κορονέλλι στο «ίζολάριό» του, ότι οί
νησίδες τού Τσιρίγου, μεταξύ
τών όποιων είναι καί ή τού
Αύγού, χρησιμεύουν στο νά καταδείξουν τήν τόλμη τών άξιων θαλασσοπόρων ή τον καταποντισμόν τών
άπρονοήτων,
καί ό Σαίντ Σωβέρ πώς ό σκόπελος έχει περίμετρον 1)3 τής
λεύγας καί μοιάζει μέ ζαχαρόψωμο. Είναι πράγματι ξηρός βράχος, πού περιβάλλεται

άπό μεγάλο βάθος καί ύψώνεται 500 πόδες άπό τήν έπιφάνεια τής θαλάσσης, στον όποιο
κι' άπαντώνται κουνέλια μέ
κόκκινο τρίχωμα.
Τέλος, ή Χύτρα, πού άναφέρεται στή γεωγραφία Μελετίου
(1728) ώς Αύγό, σχεδιάστηκε
άπό χαράκτην σέ χάρτη τού
λιμένος Καψαλιού μέ τον Τράχηλα (κόλπος Δελφίνου) θεωμένου άπό τό φρούριο τών Κυθήρων, άπό τον Μάρκο Μποσκίνι, σέ βιβλίο του (1610)
περί Κρήτης, σελίς 60. ( " Ι δ ε
«Κύθηρα» Προδρ.
Ματζάρογλου, σ. 16), καθώς καί σέ
τέμπερα τού Ρ . Τούρτε, παριστάνουσα τήν χερσονησίδα τού
Καψαλιού,
μεταξύ 16 άλλων
Κυθηραΐκών τοπίων, πού προ
εικοσιπενταετίας περίπου ό ξένος αύτός καλλιτέχνης ζωγράφισε.
Στις διηγήσεις ψαράδων άναφέρεται άκόμη γιά τήν καταφυγή τους σ' αύτήν οσάκις
κινδύνευσαν άπό σκυλόψαρα, ό
δέ I . Μικέλης παρετήρησε κοντά της, τήν 7ην πρωΐνήν τής

ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
ΔΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΘΟΥΝ
ΛΡΧΕΙΟΘΗΚΑΙ

θη καί εύθυγραμμίσθη καθ' όλον τό μήκος του, έν συνεχεία
έρρίφθη κοκκινάτσα, έπατήθη
μέ τον όδοστρωτήρα καί έδόθη είς τήν κυκλοφορίαν προς
μεγάλην άνεσιν τών διερχομένων. 'Απομένει διά τό άρξάμενον έτος ή κατασκευή τού
προβλεπομένου άσφαλτικού τάπητος. Εις
τον
διάδρομον
προσγειώσεως τού άεροδρομίου
έγιναν αί βελτιώσεις, τάς όποιας
ύπέδειξαν οί τεχνικοί

καί θά γίνη ή έπέκτασις τού
διαδρόμου διά νά προσγειώνωνται μεγαλύτερα άεροπλάνα, καί
αί άπαραίτητοι κτιριακαί έγκαταστάσεις διά τήν στέγασιν
τών υπηρεσιών.
Διά τήν κατασκευήν δρόμου
προς τό σπήλαιον Ά γ ι α ς Σοφίας Μυλοποτάμου, κατά τήν
διάρκειαν τού λήξαντος έτους,
έγένετο άφανής άλλά σοβαρά
νάλη-ψιν, έπί τόπου, μηχανικοί
έργασία. Μετέβησαν, κατ' έπατής Νομαρχίας Πειραιώς, έξή-

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΝ ΖΩΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΜΑΣ

Μετά τήν αύτοματοποίησιν
τών τηλεφώνων τής Νήσου, ό
Ο.Τ .Ε. συνεχίζων τό λαμπρόν
έργον του, προς περαιτέρω άνάπτυξιν καί βελτίωσιν τής τηλεφωνικής έπικοινωνίας, ήρχισε, διά τών συνεργείων του,
έργασίας, προς έγκατάστασιν
υπογείου τηλεφωνικού καλωδίου.
Μέ τό ύπόγειον καλώδιον, ή
άκουστικότης είναι καλυτέρα
καί αί γραμμαί δέν ύπόκεινται
είς μεγάλας φθοράς, ώς συμβαίνει μέ τάς έναερίους, που
κινδυνεύουν κάθε στιγμήν άπό
τον αέρα, τις βροχές ή τους
κεραυνούς. "Οπως πληροφορούμεθα, είς πρώτον στάδιον
τό ύπόγειον καλώδιον θά τοποθετηθη είς Καψάλι και Χώραν, βραδύτερον δέ είς όλο τό
Νησί.
Ε π ί σ η ς , πληροφορύμεθα ότι
θά ένισχυθή μέ νέα μηχανήματα τό Γραφεΐον Κυθήρων, ώστε νά δύναται νά δώση τηλέφωνα είς πολλούς ίδιώτας.

Ε Υ Χ Ε Τ Α Ι
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ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΝΤΑΙ ΔΡΟΜΟΙ, ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ

μ ή ν υ μ α

Προσβλέπομε μέ εμττιστοσύνην
εις τό μέλλον της φυλής μας
« ' Α γ α π η τ ο ί ομογενείς,
Έ π ' ευκαιρία τών Ε ο ρ τών και του Ν έ ο υ "Ετους,
εκφράζω τα αισθήματα αγάπ η ς , σ τ ο ρ γ ή ς και η θ ι κ ή ς
σ υ μ π α ρ α σ τ ά σ ε ω ς του Ε λ λ η νικού ' Έ θ ν ο υ ς π ρ ο ς δλους
υμάς, οΐ όποιοι αποτελείτε
εκλεκτόν τ μ ή μ α του Ε λ λ η ν ι σμού καΐ φορείς τ ή ς Ε λ λ η νικής ' Ι δ έ α ς εις εύρυτάτους
διεθνείς ορίζοντας καΐ επιτελείτε ά ξ ι ο θ α ύ μ α σ τ ο ν άνθ ρ ω π ι σ τ ι κ ό ν και πολιτιστικό ν έργον.
Με άκλόνητον πίστιν εις
τον Θεόν και πλήρες τό συναίσθημα
ευθύνης
έναντι

ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΛΑΟΥ

ΕΥΧΑΙ ΤΟΥ κ ΓΚΙΖΙΚΗ Πολυάριθμα έ ρ γ α ε κ τ ε λ ο ύ ν τ α ι
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ απ' άκρου ο' άκρον στο νησί μας

Ό Πρόεδρος της Δημοκρατίας στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης απηύθυνε προς τους όμογενείς, έπ' ευκαιρία τών 'Εορτών, τό άκόλουθον μήνυμα:

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ — ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

κίας, όργανώνει καί εφέτος τήν
καθιερωμένην έορτήν τής Βασιλόπιττας. Ή σχετική έκδήλωσις θά γίνη τήν 20ήν 'Ιανουαρίου, ήμέραν Κυριακήν καί
είς τό γνωστόν κέντρον «Πλακιώτικο Σαλόνι» έπί τής όδού
Δαιδάλου άριθ. 15, είς τήν περιοχήν Πλάκας Α θ η ν ώ ν . Θά
κοπή ή βασιλόπιττα τού Σωματείου, θά γίνη χορός καί θά
έπακολουθήσουν εμφανίσεις τού
καλλιτεχνικού
συγκροτήματος
τού κέντρου. Ή έκδήλωσις θά
περιλαμβάνη καί συνεστίασιν.
Διά περισσοτέρας πληροφορίας, ό Κυθηραΐκός Σύνδεσμος
Α θ η ν ώ ν , θά άποστείλη προσκλήσεις είς όλα τά μέλη του.
Δύνανται, φυσικά, νά μετάσχουν τής ώραίας έορταστικής
εκδηλώσεως όλοι οί Κυθήριοι
ανεξαρτήτως άν είναι ή όχι,
μέλη τού Συνδέσμου.
Συνιστώμεν προς τους συμπατριώτας τής παροικίας Α θηνών καί Πειραιώς, ώς καί
είς τους παρεπιδημούντας τάς
ημέρας αύτάς είς Α θ ή ν α ς , νά
επωφεληθούν
τής
ευκαιρίας
καί μέ τήν παρουσίαν των είς
τήν πρωτοχρονιάτικη έορτή τού
Σωματείου μας, νά συντρέξουν
τάς προσπαθείας τού Κυθηραΐκού Συνδέσμου διά τήν προβολή ν τού
Κυθηραΐκού στοιχείου καί διά τό καλόν καί τήν
πρόοδον τής Νήσου μας.
6ης Απριλίου 1823, καθώς άναφέρει στην 'Ιστορία του, τό
άντικατοπτριστικόν φαινόμενον
πού παρατηρείται στάς έρημους, τής μαγίσσης Μοργάνας.
Ή Χύτρα γιά τό Τσιρίγο
είναι ό,τι ό Λυκαβηττός γιά
τήν Α θ ή ν α . Συντείνει στή φυσιογνωμία του, είναι ό,τι ό
φιόγκος στά κοριτσίστικα μαλλιά γιά τήν Θάλασσά του, ένα
σωστό ποίημα...
MIX. Κ. Π Ε Τ Ρ Ο Χ Ε I ΛΟΣ
Σ . Σ . : Ή Χύτρα είναι ιδιοκτησία τής Ε γ χ ω ρ ί ο υ Περιουσίας, ή έπιτροπή τής όποιας
τήν έκμισθώνει είς ζωέμπορους
πού μεταφέρουν έκεΐ άρνιά καί
τά άφήνουν έπί 3-—4 μήνας διά
νά παχύνουν, βόσκοντα τό δασύ τριφύλλι, πού είναι αύτοφυές είς μεγάλην έκτασιν τού
βράχου. Νερό δέν ύπάρχει ούτε σταγόνα καί είναι παράδοξον, πώς τά πρόβατα μπορούν
καί άνυδρα νά συντηρηθούν.
Ή άναρρίχησις είς τον βοσκότοπον είναι δύσκολη καί έπικίνδυνη.

Προσφάτως έγένετο είς Σέπαρτον τής Αύστραλίας, ώραία
πατριωτική έκδήλωσις όργανωθεΐσα άπό τήν Έλληνορθόδοξον Κοινότητα τής περιφερείας. Σκοπός τών τοιούτων έκδηλώσεων είναι ή τόνωσις τού
πατριωτικού φρονήματος τών
ομογενών καί ή εισαγωγή τών
Ελληνοπαίδων είς τά πάτρια
ήθη καί τήν έλληνική ν γλώσσαν. Κατά τήν έκδήλωσιν, πού
περιελάμβανε καί σχολικήν έορτήν, έλήφθη καί ή άνωτέρω
φωτογραφία. Εικονίζονται τά
'Ελληνόπουλα μέ τήν δασκάλα
των κ. Τριπατζή (δεξιά) καί
οί σύμβουλοι τής Κοινότητος.
Μέ τά σπαλέτα ξεχωρίζουν τά
χαριτωμένα άδελφάκια Ά ν τ ω νία (σημαιοφόρος) καί Ειρήνη, τέκνα τών άγαπητών συμπατριωτών μας Έμανουήλ καί
Εύθυμίας Βάρδα, άπό τό χωρίον Κατούνι.

τα σαν την περιοχή ν καί προέβησαν είς τήν χάραξιν τού δρόμου. Ακολούθως έγινε ή τεχνική μελέτη τού έργου, ή όποια αναβιβάζει τό κόστος αύτού είς τρία έκατομμύρια δρχ.
Κατά τήν μελέτην, ό δρόμος θ'
άρχίζη άπό τήν κάτω Χώρα
Μυλοποτάμου. Ή μέχρι σήμερον χορηγηθείσα πίστωσις άνέρχεται είς έξακοσίας χιλιάδας δρχ. Διά τό έργον αύτό
ύπάρχουν πολλαι
δυσκσλίαι,
έλπίζομεν όμως ότι θά παρακαμφθούν. Τό συνολικόν μήκος τού δρόμου Λρός τό σπήλαιον θά είναι 2.600 μέτρα.
'Εκτός τών άνωτέρω έργων,
πού είναι γενικωτέρου ένδιαφέροντος, έξετελέσθησαν καί
πολλά άκόμη έργα τοπικής κατά τό πλείστον σημασίας, προάγοντα όμως τήν τουριστικήν
άνάπτυξιν τής Νήσου. Ούτω,
έπερατώθη ή τσιμεντόστρωσις
τού δρόμου πού φέρει είς τό
ιερόν προσκύνημα Ά γ ι α ς Έ λέσης, τού δρόμου πού οδηγεί
προς τό ίερόν προσκύνημα καί
τήν περιοχή ν Α γ ί ο υ Κοσμά,
είς Ξερουλάκι, έτσιμεντοστρώθη τμήμα τού δρόμου προς Μυρτίδια παρά τό χωρίον Καλησπεριάνικα, έγιναν βελτιώσεις
καθ' όλον τό μήκος τού κεντρικού δρόμου τής Νήσου, έβελτιώθη είς πολλά σημεία του
δρόμος Ά γ ι α ς
ό παραλιακός
Πελαγίας, όμοίως ό τσιμεντόδρομος άπό
Άγιον
'Ηλίαν
προς τό χωρίον Άλεξανδράδες
καί άλλα.
Ολ' αύτά
έγένοντο δαπάναις τού Κράτους, τό όποιον
διέθεσε διά τά Κύθηρα άρκετά
έκατομμύρια δραχμών. "Ας εύχηθώμεν νά βελτιωθούν κατά
τό άρχόμενον νέον έτος αί διεθνείς συνθήκαι μέ τάς όποιας
είναι είς μεγάλον βαθμόν συνυφασμένοι καί αί οίκονομικαί
συνθήκαι
τής 'Ελλάδος μας,
ώστε τά έν έξελίξει έργα νά
περατωθούν καί νέα τοιαύτα νά
π
θ°Υ(>αμματισ6ούν προς τό καλόν τής Νήσου καί τών κατοίκων της.

ΠΡΟΗΧΘΗ
ΚΑΤ' ΑΠΟΛΥΤΟΝ
ΕΚΛΟΓΗ»
Προήχθη κατ' απόλυτον έκλογήν είς σύμβουλον τού Συμβουλίου
'Επικρατείας, ό έγκριτος συμπατριώτης μας κ.
Κωνσταντίνος Ξ. Σαραντόπουλος. Τού έκφράζομεν εγκάρδια
συγχαρητήρια καί τού εύχόμεθα καί είς άνώτερα.
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΛΑΚΟΣ
Ό νεαρός συμπατριώτης μας
κ. Μιχαήλ Παναγιώτου Μεγαλοκονόμος, άπό τό χωρίον Κάλαμος, διωρίσθη φύλαξ τού 'Ενετικού φρουρίου Χώρας.

0 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΟΥΡΗΣ

Απεβίωσε πρωτοπόρο!
ίου Ε£ηλεΗτριοροϋ

TÜe

νήσου

ΑΚΕΡΑΙΟΣ, ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΟΣ
Άττεβίωσεν είς Πειραιά ό
Θεόδωρος Ίωάννοι; Σουρής, έτών 69.
Ό έκλπτών κατήγετο άττό τό
Γερακάρι και ήτο εγκατεστημένος είς Ποταμόν. Ή τ ο ηλεκτρολόγος - μηχανικός και έχαιρε
μεγάλης εκτιμήσεως διά τήν τε-

ήθει πέραν και άπό τάς δυνάμεις του και πάντοτε έκ του
άφανοΰς. Ά ρ χ ή του ήτο τό «μή
γνώττω ή δεξιά σου τί ποιεΤ ή
άριστερά». Ύπήρξεν άκόμη ό
μεταστάς στοργικός οικογενειάρχης καί άνέδειξε τά τέκνα
του είς έκλεκτά μέλη τής Κυθηραϊκής κοινωνίας. Δι' όλ' αύτά έξετιμάτο ό Θεόδωρος Σουρής άπό οικείους και ξένους και
ό πρόωρος θάνατος του κατελύπησε τήν παροικίαν μας.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος άπό τον ιερόν ναόν «Αναστάσεως» του Νεκροταφείου
Πειραιώς καί έπι τής σορού του
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι.

Προς τήν σύζυγόν του Τριανταφυλλιά, τους υιούς του Ί ω άννην καί Νικόλαον, τάς θυγατέρας του Κούλαν 'Ανδρέα Παπαδοπούλου καί Δήμητραν Χρήστου Μάλαμα,, προς τους έγγονους καί λοιπούς σνγγενεΐς του
έκφράζομεν θερμότατα συλλυχνικήν του κατάρτισιν, τήν εΓλι- πητήρια. Ό Θεός νά τον άνακρίνειαν και τήν προθυμίαν του. παύση.
Τό έτος 1932 ϊδρυσεν είς Ποταμόν τήν πρώτην ήλεκτρικήν
ΓΕΡΑΝΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΕ
έττιχείρηαιν της Νήσου, τήν όποίαν και διηύθυνεν έττιτυχώς
Β
ΥΟΙΣΜΕΝΟ ΣΚΑΦΟΣ
μέχρι της έξαγοράς της άττό τήν
Δ.Ε.Η. "Ετσι υττήρξε ττρωτοττόΕ Ι Σ ΤΟ Δ Ι Α Κ Ο Φ Τ Ι
ρος είς τήν -πρόοδον, διά τήν όποίαν ήγωνίσθη μέ συνέπειαν
Πλωτός γερανός, μέ ειδικευκαθ' όλον τον βίον του.
μένο ν προσωπικόν, έργασθείς
*Ητο άκέραιος είς τάς συναλ- έπί ήμέρας είς Διακόφτι, ανέλαγάς τουν έργατικός, πρόθυ- συρε και άπεμάκρυνε εκείθεν
μος, πράος-, καί ή ψυχή του ήτο τό σκάφος πού ήτο βυθισμένον
γεμάτη άπό 'καλοοσύνην. "Οπου άπό πολλά χρόνια, είς τό μέέγνώριζε πάσχοντας / τους έβο- σον τού δρμου.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ

"Εργον πολυσχιδές
και ποικιλόμορφον
ίίς 75ίτή βίον
ΜΕΛΗ ΤΗΣ, ΕΞΕΧΟΥΣΑ! ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΙ
Μέ τήν άνατολή τού νέου έτους 1974 ή Κυθηραϊκή Αδελφότης Πειραιώς — 'Αθηνών
αισίους είσέ~"εται στο έβδομηκοστόν πέμπτον έτος τής σωματειακής της ηλικίας ( 1 8 9 9 1974).
Έντός ολίγου θά συμπληρώση έβδομήντα πέντε
χρόνια
πλούσια είς πατριωτικήν καί
σωματειακην δράσιν. Τά πραγματοποιηθέντα κατά τήν διαρρεύσασαν
έβδομηκονταπενταετίαν έργα της θά λάβουν τήν
δέουσαν δημοσιότητα διά τού
Κυθηραΐκού Τύπου.
Προοιμιακώς και περιληπτικώς, μπορούμε νά πούμε τά έξής:
,
,
,
Στή ν
μακροχρονη
ιστορία
της ή Κυθηραϊκή 'Αδελφότης
έρνάστηκε μέ πίστιν, άγάπην
και άφοσίωσιν γιά τήν άνάπτυξιν τών πατριωτικών δεσμών μεταξύ τών μελών της
και τών μελών
τής μεγάλης
Κυθηραϊκής παροικίας Πειραιώς και 'Αθηνών.
'Ανέπτυξε
καί
δ ιε τήρησε
στενή ν συνεργασίαν μέ ολα τα
έν τή ημεδαπή και αλλοδαπή
Κυθηραϊκά Σωματεία καί 'Οργανώσεις.
Έ ν άπολύτω συνεργασία μέ
τάς Κοινότητας τής νήσου άπεδύθη είς μίαν διαρκή και έργώδη προσπάθειαν και είς άξιοζηλεύτους και παραδειγματικούς σωματειακούς άγώνας
διά τήν προώθησιν και έπίλυσιν τών Κυθηραΐκών ζητημάτων πού άππσχόλουν τήν άγαπημένην μας νήσον.
Διωργάνωσε και ¿πραγματοποίησε πολυποίκιλους εκδηλώσεις (χοροεσπερίδας, διαλέξεις,
έκδρομάς κλπ.), μέ σκοπόν τήν
άνάπτυξιν τών
πατριωτικών
δεσμών και σχέσεων μεταξύ
τών Κυθηρίων, τήν διάδοσιν
τού Κυθηραίσμού και τήν διατήρησιν τών Κυθηραΐκών ήθών
και έθίμων.
Συμμετέσχεν ένεργώς είς τήν
ζωήν, τον άναπτυξιακόν άγώνα καί τήν έξελικτικήν πορείαν τής πόλεως τού Πειραιώς.
'Επανειλημμένως κατά διαστήματα, μέλη τής Άδελφότητος
¿χρημάτισαν μέλη τού Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιώς καί
τού Πειραϊκού Συνδέσμου.
Έξέχουσαι, πανελληνίου άκτινοβολίας, Κυθηραΐκαί προσωπικότητες ύπήρξαν μέλη τής
Κυθηραϊκής Άδελφότητος, δπως οί αείμνηστοι Ευστάθιος
καί Κρίτων Δηλαβέρης, Γεώργιος Φωτεινός, καθηγητής Πανεπιστημίου, 'Εμμανουήλ Κοντολέων, διαπρεπής ιατρός, Νικόλαος Τριφύλλης, μέγιστος
εύεργέτης τής
νήσου, Παναγιώτης Τσιτσίλιας, πολιτευτής, Σπύρος Στάης, ύπουργός,
Βαλέριος Στάης, έκ τών μεγαλύτερων άρχαιολόγων, Σπύρος
Στάθης, γυμνασιάρχης, Βρεττός Μανωλέσος, μέγας εύεργέτης. Καί άπό τούς συγχρόνους
oí Γρηγόριος Κασιμάτης, 'Ακαδημαϊκός, Γεώργιος Καλούτσης, πρεσβευτής,
'Αντώνιος
Πετρόχειλος, έργοστασιάρχης,
Νικόλαος Καστρίσος, διακεκριμένος Κυθήριος έπιχειρηματίας, Γεώργιος Κασιμάτης, ύφηνιτής Συνταγματικού Δικαίου
Πανεπιστημίου 'Αθηνών, Παναγιώτης Κασιμάτης, εκπαιδευτικός έπιθεωρητής,
'Ιωάννης
Φώτιος καί πλείστοι άλλοι.
Καί πανελλήνια καί εθνικά
θέματα ή 'Αδελφότης συνέτρεξε, δπως τούς έράνους τών Έ φεδρων Πολεμιστών 1920—21,
τών Ελλήνων προσφύγων τής

Μικράς 'Ασίας 1922—23, τών
σεισμοπαθών
Κορίνθου 1929,
τον μεγάλον πατριωτικόν πόλε« ιο ν τού 1940.
'Από τήν αύγήν τής ιστορίας
της ή 'Αδελφότης μέχρι τήν
τωρινή έβδομηκοστή πέμπτη έπέτειο, χιλιάδες καί στρατιαί
έπώνυμοι καί ανώνυμοι Κυθήριοι καί φιλοκυθήριοι προσέφεραν τήν συνδρομήν των καί
τήν ζωντανήν παρουσίαν των
είς τό πολυσχιδές καί ποικιλόμορίοον έργον τής Άδελφότητος.
Μέ τάς θερμάς μας ευχαριστίας προς δλους αύτούς, χαιρετίζομε ν τήν έπέτειον τών έβδομήντα πέντε χρόνων τής Ά δελφότητος καί προσκαλούμεν
άπαντας τούς
Κυθηρίους είς
μίαν γενικήν πανστρατιάν νά
συνεορτάσωμεν τήν έπέτειον
ταύτην, νά βοηθήσωμεν καί νά
συνδράμωμεν τό έργον της, ώστε ή Κυθηραϊκή Αδελφότης
νά προοδεύση έτι περισσότερον
καί νά καταστή
ζηλευτή καί
παράδειγμα προς μίμησιν άπό
δλα τά λοιπά πατριακά σωματεία τής χώρας μας.
ΤΑΣΗΣ

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ

ΑΠΕΝΕΜΗΘΗ
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ
ΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Τό σεπτόν Οίκουμενικόν Πατριαρχείο ν απένειμε προσφάτως τό όφφίκιο τού "Αρχοντος Έκδίκου, είς τον έγκριτον
συμπατριώτην μας κ. Εμμανουήλ Ά ρ ώ ν η ν , καθηγητήν τού
Πανεπιστημίου Σύδνεύ, καί τό
όφφίκιο τού "Αρχοντος Δεπουτάτου, είς τον εκλεκτόν συμπατριώτην
μας κ. Θεόδωρον
Πασχάλην, διά τάς προς τήν
έπιστήμην, τήν κοινωνίαν καί
τήν εκκλησίαν, έξοχους ύπηρεσίας των.
' Η σχετική χειροθεσία έγένετο άπό τον Σεβασμιώτατον
Άρχιεπίσκοπον Αύστραλίας κ.
κ. 'Ιεζεκιήλ, είς τον ίερόν ναόν τού Εύαγγελισμού, παρουσία τού ιερατείου καί πολλών
προκρίτων τής όμογενείας.
ΔΙΑ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΝ

ΠΑΙΔΙΑ ΚΥΘΗΡΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ
Μερίμνη τής Αρχιεπισκοπής
Αύστραλίας, καί είς τά πλαίσια μιας προσπαθείας δπως
γνωρίσουν τήν Ελλάδα τά παιδιά τών όμογενών μας, άφίκοντο περί τά
μέσα Δεκεμβρίου 150 Έλληνόπαιδες έξ όλων τών πολιτειών της φίλης
χώρας.
Μεταξύ τών αφιχθέντων είναι καί παιδιά Κυβηρίων, ώς
ή Μαρία Μάρκου Κασιμάτη, έκ
Καρβουνάδων, Α ν τ ώ ν ι ο ς Γεωργίου Κασιμάτης, έκ Δρυμώνος, Βίκη 'Ιωάννου Στάθη, έξ
Ά γ ι ο υ 'Ηλία,
Κοονσταντϊνος
Σπύρου Κομηνός, έκ Λογοθετιανίκων, Παναγιώτης Γεωργίου Σάμιος άπό Παρδαλιάνικα Λειβαδίου, Βρεττός Πανάρετος έκ Ποταμού, Γεώργιος
Πανάρετος
έκ Ποταμού καί
άλλα.
Τούς Έλληνόσταιδας συνοδεύει ό ιερατικός προϊστάμενος
Μπρίσμπαν αίδεσιμώτατος Γρηγόριος Σακελλαρίου.
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ΙΩΑΝΝΗΣ Σ1Μ1ΤΕΚ0Λ0Σ - ΖΩΗ ΧΕΙΜΑΡΡΑ
Την 7ην Νοεμβρίου, έτελέσθησαν εις Μοσχάτον οί γάμοι του έκλεκτού νέου κ. Ι ω ά ν νου Α . Σιμιτέκολου, έκ
Λειβαδίου
Κυθήρων,
μετά της χαριτωμένης
δεσποινίδος Ζωής Σπυρίδωνος Χειμάρρα, εξ
'Αθηνών. ' Η στέψις
έγένετο μέ κάθε μεγαλόπρεπε ιαν εις τον Ιερόν ναόν της Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου. Παρέστη πλήθος
προσκεκλημένων έκ της
ανωτέρας
αθηναϊκής
κοινωνίας και της ενταύθα Κυθηραΐκής παροικίας. Τους δακτυλίους καΐ νυμφικούς
στεφάνους άντήλλαξεν
ή δεσποινίς Φλώρα Τηλιανάκη. Εις την παραπλεύρως
φωτογραφίαν εικονίζονται οι
αγαπητοί μας νεόνυμφοι, είς τους οποίους
έκφράζομεν
εγκάρδια
συγχαρητήρια και τους
εύχόμεθα όλοψυχως πάσαν εύτυχίαν και κάθε χαράν.
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
μου, ηλικίας 85 ετών, είς τό
Παναγιώτης Δημητρίου Κο- Ι1 Γενικόν Τριφύλλειον Νοσοκομηνός, λογιστής, έκ του χωρίου μεΤον Κυθήρων, αισθάνομαι τήν
να
ευχαριστήσω
Καλησπεριάνικα — Καλλιόπη υποχρέωσιν
Σταύρου Καπετανάκη, πτυχιού- και δημοσίως δλους τους παχος Νομικής, ήρραβωνίσθησαν ράγοντας του εύαγους Ιδρύμαεις Πειραιά. Ή μήτηρ της χα- τος. Τον διευθυντήν κ. Τριανταριτωμένης δεσποινίδος Καλλιό- φυλλίδην, τούς ιατρούς, τάς άπης Καπετανάκη είναι εκλεκτή δελφάς νοσοκόμους και δλο τό
Κυθηρία, τό γένος Παναγιώτου προσωπικόν. Ή φροντίδα και
Λουράντου ή Σάββα, άπό τό ή στοργή που τής έπέδειξαν
μέχρι τής έξόδου της μας συνεχωρίον Τσικαλαρία.
—
Αντώνιος
Παναγιώτου κίνησε βαθύτατα. Τους εύχαριΤζάννες, μηχανικός τού Ο.Τ.Ε., στούμεν και τους εύγνωμονούΜαρία Μηνά Βιαροπούλου, ήρ- μεν.
ραβωνίσθησαν εις Άρωνιάδικα. Σπ. Μ. Μεγαλακονόμος —
— Μπουκής
Τους εύχόμεθα άπό καρδίας
Κάλαμος Κυθήρων
καλά στέφανα.
Τούλα Ι. Κασιμάτη
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΓΑΜΟΙ
Τήν λαβοΰσαν τό πτυχίον
Δημήτριος Βασιλείου Μασσέ- ; τής
Άνο>τάτης
Εμπορικής
λος,
μηχανικός
αυτοκινήτων, ; Σχολής 'Αθηνών άγαπητήν μας
Στυλιανή Γ. Φιορεντίνου, λογί- ί Τούλα Ζαχαρίου Πετροχείλου
στρια, έτέλεσαν τους γάμους | συγχαίρομεν εγκαρδίως και εύτων είς Ά γ ι ο ν Ίωάννην Ρέντην I χόμεθα πάσαν περαιτέρω πρόοΠειραιώς.
! δθν.
— Νικόλαος Βαλέριου ΣιμιΟικογένεια Α.Π.Β.
τέκολος, καθηγητής Μαθηματικών, Πόπη Δακτυλίδη, έτέλεσαν
Ο ΠΟΝΟΣ
τους γάμους των εις 'Αθήνας.
Τους δακτυλίους και νυμφικούς
ΤΟΥ ΞΕΝΗΤΕΜΕΝΟΥ
στεφάνους άντήλλαξεν ό κ. Γεώργιος Παπαχρόνης.
Αξέχαστο Νησάκι μου
— Κωνσταντίνος Παπαναγιω- πότε θά σ' άντικρύσω
τόπουλος, Ελευθερία Εμμανου- πότε άπό τήν ξενητειά
ήλ Μαρσελλου, έτέλεσαν τους κοντά σου θά γυρίσω;
γάμους των είς Νέαν Σμύρνην. Να ξαναϊδουν τά μάτια μου
Τους δακτυλίους και νυμφικούς τον ξάστερο ουρανό σου
στεφάνους άντήλλαξεν ό κ. Κί- τήν γαλανή σου θάλασσα,
μων ΦΟλλης.
τον ήλιο τον λαμπρό σου;
-— Κωνσταντίνος Ίωάν. Αου- Πότε θά βγω στο Κάστρο σου
ράντος, επιχειρηματίας, Σ ούλα νά ιδώ τις ομορφιές σου,
Ααμπαδίτου, έτέλεσαν τους γά- νά βρω γαλήνη και χαρά
μους των είς 'Αθήνας. Ή στέ- μέσα στις ρεματιές σου;
ψις έγένετο μέ κάθε μεγαλοπρέπειαν
και παρουσία πλή- Και στον ωραίο Καραβά
θους
προσκεκλημένων έκ τής πότε θά ξαποστάσω
Κι£ηραϊκής παροικίας και τής όλες τις πίκρες που περνώ
άνωτέρας αθηναϊκής κοινωνίας, όλες νά τις ξεχάσω;
εις τον ιερόν ναόν τής 1 Αγίας
Ζώνης. Τους δακτυλίους και Πάντοτε εδώ στήν ξενητειά
νυμφικούς στεφάνους άντήλλα- σ' έχω στη θύμισή μου
ξεν ή κ. Καίτη Νικολάου Μαρ- σέ λαχταρώ, σε νοσταλγώ
άξέχαστο Νησί μου! !
γέτη.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΟΜΑΤΗΣ

ί'Δκτοπλοίκόν

(Κανάρης >
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Ε Φ Α Γ Ε

θ . Μ.

Μ Ε Γ Α Λ Ο
Σ Α Λ Α Χ 1 ! . . .
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΜΟ ΚΑΨΑΛΙΟΥ
Οί γνωστοί έρασιτέχνες ψαράδες, Μανώλης Βέζος και Νίκος Σωτήρχος - Μυλωνάς, παρά λίγο νά πέσουν θύματα κήτους, τό οποίον έψάρεψαν με
κακοκαιρία περί τάς αρχάς Δεκεμβρίου, μέσα στον δρμο του
Καψαλιού. Τό περιστατικσν,
πού συνετάραξε τήν κοινωνία
αλου τού Νησιού, συνέβη ώς
έξης:
Ό Μανώλης και ό Νίκος έδόλωσαν χονδρό παραγάδι, γιά
νά τό ρίξουν γιά βλάχους, κοντά στήν Χύτρα. Φουρτούνιασε
δμως ή θάλασσα και δεν τούς
άφηνε νά ανοιχθούν. Τότε, γιά
νά μή χάσουν εντελώς τά δολώματα, τό έρριξαν μέσα στον
δρμο, κοντά στο Σπαραγαρίο.
'Αφού πέρασαν λίγες ώρες,
άρχισαν νά σηκώνουν τό παραγάδι, όποτε τεράστιον κήτος
τού γένους τών σαλαχοειδών,
πού είχε πιασθή σέ έ'ξ μεγάλα
αγκίστρια, ωρμησε είς τήν βάρκα και παρά λίγο νά τήν άνατρέψη.
' Ο Μανώλης, σάν έμπειρος
ναυτικός, τραβήχθηκε προς τήν
πρύμη και μέ^ τήν γερή ξύλινη
λαγουδιέρα, άρχισε νά τό κτυπά μέ μανία. Τον ίδιο καιρό

Y

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

Άπεβίακτεν είς Πειραιά, ό
Οεόδωρος Μηνά Πετρόχειλος, έτών 75.
4
Ο εκλιπών κατήγετο άπό τό
χωρίον Φράτσια. "Αμα άπελύ-

τό σαλάχι κουκούλωσε τον Μυλωνά καί μέ τά φοβερά δόντια
τού έσχισε δώδεκα
πόντους
πάχος ρούχα, πού φορούσε γιά
νά μην κρυώση, τού έκοψε αρκετό κρέας περί τό κάτω μέρος
τής κοιλιακής χώρας καί παρά
λίγο νά τον... άχρηστεύση εντελώς .
Εύτυχώς, τά δυνατά κτυπήματα τού Μανώλη τό έθανάτωσαν καί ό συντεχνίτης του διεσώθη μέ τις μικρότερες δυνατές απώλειες.
Συμπέρασμα γιά τούς έρασιτέχνες ψαράδες
μας: "Οταν
πηγαίνετε στο ψάρεμα, βάζετε
καί κανέναν μεταλλικό κορσέ,
καί προσέχετε τά... σαλάχια.
Γιατί, άν σάς λάχη κανένα σάν
αύτό πού έλαχε τού Μυλωνά,
μπορείτε νά πάθετε ζημιές αληθινά απερίγραπτες.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΑΚΗΣ
( Σ . Σ . : Τούς αναγνώστες μας
πού δεν γνωρίζουν τί σημαίνει
σκαρμός, πληροφορούμε δτι:
«Σκαρμός» είναι
τό... παρατσούκλι τού αγαπητού μας Μανώλη, άλλά συνάμα καί τό 6νομα γνωστού μικροσκοπικού
πετρόψαρου).

'Αλληλογραφία

Καν ΕΙΡΗΝΗΝ Ν. ΒΕΝΕΡΗ - ΧΕΛΑΕΝ1, είς Μπρίσμπαν
Αύστραλίας: Συνδρομαί σας έλήφθηααν μέσω τοΟ φίλου και
άνταποκριτού μας κ. Έ μ μ . Ι.
Καραβουσάνου. Εύχαριστούμεν
θερμώς.
ΚΩΝ)ΝΟΝ ΚΑ— Κους
ΣΤΡΙ ΣΟΝ και ΔΗΜΗΤΡI ON
ΚΡΙΘΑΡΗΝ, είς Μττρίσμπαν
Αύστραλίας: Συνδρομαί σας έλήιφθησαν μέσω του φίλου και
άντοτπ·άκριτου μας κ. Έ μ μ . Καραβουσάνου. Ευχαριστούμε θερμώς.
Κον ΔΑΜΙΑΝΟ Ν NO TAPAN, είς Κορυθαλλόν: Συνδρομαί σας ελήφθησαν καθώς και
ή έττιστολή σας. Εύχαρ ιστού μεν
θερμώς.
Κους ΝΙΚΟΑΑΟΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ
και
ΔΗΜΗΤΡ I ON
ΜΑΣ Σ Σ Σ Σ ΕΛΟΝ, είς Σύδνεϋ Αύστραλίας.
Συνδρομαί
σας έλήφθησαν μέσω τού φίλου
και άντι-π-ροσώττου μας κ. Ν.
Γ. Κασιμάτη.
Εύχαρ ιστούμεν
θερμώς.
Κας MAP ΙΑΝ Α. Κ ΑΣ I MATH, ΔΩΡΟΘΕΑΝ ΠΟ ΡI Σ και
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΑΜΙΟΥ, είς
"Αγιον Λουδοβΐκον 'Αμερικής:
Συνδρομαί σας ελήφθησαν μέσω τού φίλου και άνταττοκριτού
μας κ. 'Ιωάννου Π. Λεοντσίνη.
Εύχαριστούμεν θερμώς.
Κον ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΠΑΣΠΑΛΑΝ, είς "Αγιον
Αουδοβίκον
'Αμερικής: Συνδρομή σας έλήφθη μέσω του φίλου και άνταττοκριτού ,μας κ. 'Ιωάννου Π.
Λεοντσίνη. Εύχαριστούμεν θερμώς.
Καν ΡΟΖΗΝ ΒΕΝΑΡΔΟΥ,
είς Σύδνεϋ Αύστραλίας: Συνδρομή σας έλήφθη μέσω τού έττιστηθίου φίλου μας αδελφού
Γ. Μ. Τζωρτζόπουλος
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
σας κ. 'Εμμανουήλ Μ. ΓεωργοGOULBURN A U S T R A L I A ττούλου, είς Ντητρόϊτ 'ΑμεριΉ κ. Μόνα Γεωργίου Εύαγκής.
γελάτου, τό γένος Πάνου Φύλλη, ετεκεν είς 'Αθήνας άρρεν.
Κον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΗΝΑ
ΔΩΡΑ - Μ Π Ι Ζ Ο Υ
j
— Ή κ. Ρούλα Τάκη Κα- !
ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
6ιέρη, ίατροΟ, ετεκεν είς ΠειΚύριε Διευθυντά,
ραιά άρρεν.
!
I ΦΑΤΣΕΑΣ
j
Παρακαλώ νά καταχωρήσετε
— Ή κ. Ελένη Παναγιώτου 1 ΣΟΛΩΝΟΣ 99 - Α Θ Η Ν Α Ι ι τό τταράττονόν μου ττοος τήν
Μαγείρου, ετεκε θήλυ είς Σύδ«'Ολυμττιακήν», διά τό έξής ιτενεϋ Αυστραλίας.
ριστατικόν:
— Ή κ. Βασιλική ΣταμαΣτις 4 Δεκεμβρίου έβγαλα
τίου Σιμιτέκολου, ετεκεν είς ¡ E M M . Ν . Σ Τ Α Θ Η Σ
¡ τρία εισιτήρια διά τά Κύθηρα,
Πειραιά θήλυ.
έττ' όνόματι 'Αντωνίου Βλαντή,
J
'Ιατρός - Παθολόγος
j Β ίχ Παναρέτου και Γεωργίου
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΩΝ
Παναρέτου, και διά τήν πτήσιν
Κατόπιν τής επί πέντε όλο- ! Διομήδους 4, Τηλ. 497.925 ¡ τής 12ης Δεκεμβρίου. Στάς 10
κλήρους μήνας, στοργικής περιΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
¡ ττ.μ. πήγαμε στο άεροδρόμιο,
θάλψεως τής έξαδέλφης μου Ε - j
σττου ή άρμοδία υπάλληλος τής
λένης Εμμανουήλ Μεγαλοκονό- L . . . . . . . - - - - - - . . . - - - ! 'Ολυμπιακής μας έδήλωσε δτι
δεν μπορούσαμε νά ταξιδεύσωμε, διότι, λόγω καιρού έπρεπε
τό άεροπλάνο νά φύγη μέ όλιTo Δ. Σ . του Οικοδομικού Συνεταιρισμοί Κυθηρίων
γώτερους έπι βάτας. Και δντως
έφυγε μέ όλιγώτερους κατά δύο.
Γνωρίζομεν, δμως, δτι έπιβάται που
προτιμήθηκαν εΤχαν
εύχεται τό Νέον "Ετος 1974 νά είναι δι' δλους τούς
έκδόσει τά είσιτήριά των έπειΣυνεταίρους, έτος χαράς και οικογενειακής ευτυχίας.
τα άπό ήμάς, πού τά εΤχαμε
Ό Γεν. Γραμματεύς
ι στήν τσέπη 8 ήμέρας προ τής
Ό Πρόεδρος
Α. Γ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ ¡ αναχωρήσεως.
ι Ε . Σ. ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
Παραπονούμεθα, λοιπόν, πρώτον διότι έξεδόθησαν διά τήν
ήμερομηνίαν αύτήν εισιτήρια περισσότερα άπό τους έπι βάτας
που ήδύναντο νά ταξιδεύσουν,
Ι Α Τ Ρ Ο Σ
και δεύτερον, διότι δεν έκρατήΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ — Α Φ Ρ Ο Δ Ι Σ Ι Ο Λ Ο Γ Ο Σ
θη σειρά προτεραιότητος. Και
έτσι τά άνήψια μου
Βρεττός
J Πανεπιστημιακής Κλινικής Νοσοκομείου «Α. ΣΥΓΓΡΟΥ»
και Γεώργιος Πανάρετος, Έ λ j I I Μεραρχίας 25 Πειραιεύς, Τηλ. 4172.900, 421.371, 7775.440
ληνόπαιδες
τής
Αύστραλίας
πού μετέχουν του όμίλου που
έφερε ή 'Αρχιεπισκοπή νά γνωρίσουν τήν 'Ελλάδα, ¿στερήθηκαν τής ευκαιρίας νά έπισκεφθούν τήν γενέτειραν τών γονέων των.
Περιστατικά ώς αύτό που συΤαχύ — Πολυτελές — 'Ασφαλές — "Ανετον
νέβη είς ήμάς, άτυχώς, γίνονται πολλά. Και ζημιώνουν τήν
καλήν φήμην τής 'Ολυμπιακής.
Μετά τιμής
Α. Γ. ΒΛΑΝΤΗΣ
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ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΝ είς
Ντητρόϊτ 'Αμερικής: Διά τάς εύχάς και τάς συνδραμάς σας εύχαριστούμεν θερμώς. Σάς εύχόμεθα τό νέον έτος χαρούμενον και εύτυχές.
Κον Σπύρον Μεγαλοκονόμον
— Μπουκήν, είς Κάλαμον: Εύχαριστούμεν δι' έπιστολήν και
εύχάς σας. Λυπηρόν νά μή ύπάρχη μπεκατσόπτερον
ούτε
γιά δεΐγμα. Φαίνεται, δτι όσες
μπεκάτσες κατευθύνονται προς
τον Κάλαμο, περνούν άπό τό
Λειβάδι
και Θαλαμώνουν στο
ψυγείο τού Πλάστη, ό όποιος
κρατεί και έφέτος τό ρεκόρ μέ
τις είκοσι δυο πού σκότωσε.
"Αν εΤναι άλήβεια, μπράβο του.
Κον Νΐκον Καλλίγερον, είς
Γωριάλντα Αύστροχλίας: Ά π ό
όρτύκια, ένα. 'Από τρυγόνια, ένα. Ά π ό μπεκάτσες μίαν, άπό
λαγούς ούτε εΐδε, ούτε άκουσε.
Κατόπιν αυτού, τά μουτζωσε όλα και ήλθε νά ξεσκάση στο
Ντάμπο. "Αν βρής, Νίκο, ποιός
εΤναι, τηλεφώνησέ του νά μάθης καλύτερα τά νέα τού Καλάμου, κυνηγετικά και κοινωνικά.
Κον Γεώργιον Μαλακόν, είς
Ναραμάϊν Αύστραλίας: Δι' έπιστολήν, εύχάς καί συνδρομάς
σας, εύχαριστούμεν θερμώς.
Κον Εμμανουήλ Βάρδαν, είς
Σέππαρτον Αύστραλίας: Δι' έπιστολήν, εύχάς και συνδρομάς
σας, θερμάς εύχαριστίας. Και
τό νέον έτος σάς εύχόμεθα γεμάτο εύτυχίαν.
Κον Πάνον Γαβρίλην, ίατρόν
είς Νέαν Ύόρκην 'Αμερικής:
Διά τάς εύχάς, τάς συνδρομάς
και τά θερμά σας λόγια άναφορικώς μέ τήν έφημερίδα μας,
σάς
εύχαριστούμεν
θερμώς.
Σάς άναμένομεν πάντοτε και
δι' όριστικήν
παραμονήν. Ή
'Ελλάδα μας έχει πάντοτε άνάγκην τών/ ώς ύμεΤς, έπιλέκτων τέκνων της.
—ιΚον Νικόλαον Μιλιγκάκην, είς Πενσυλβάνιαν Αμερικής: Δι' εύχάς και συνδρομήν
σας, εύχαριστούμεν θερμώς. Τό
νέον έτος σάς εύχόμεθα αϊσιον
και εύτυχές.

θη τού πολεμικού ναυτικού, είς
τό όποΐον ύπηρέτησεν ώς βαθμοφόρος κατά τήν τετραετίαν
1918—22, άπεδήμησεν είς Αύστραλίαν. Είργάσθη είς διαφόρους πόλεις καί τελικώς έγκατεστάθη είς τήν Βόρειον Κουηνσλάνδην, ίδρυσε ίδικάς του έπιχε ι ρήσε ι ς καί έξελίχθη είς σημαντικόν παράγοντα τής όμογενείας. Προ πολλών έτών διέκοψε τήν άποδημίαν του οικονομικώς ανεξάρτητος, έπανήλθε
είς Φράτσια καί συνέβαλε ποικιλοτρόπως είς τό καλόν τού
χωρίου του, εκλεγείς κατ' έπανάληψιν σύμβουλος καί πρόεδρος τής Κοινότητος Φρατσίων.
Τά τελευταία χρόνια μετώκησε
είς Πειραιά.
Ά π ό τον γάμον του μέ τήν
έκλεκτήν Κυθηρίαν Καλλιόπην
Δημητρίου Καλοκαιρινού, διδασκάλισσαν, απέκτησε ζηλευτήν
οίκσγένειαν, έδωκε είς τά παιδιά του πανεπιστημιακήν μόρφωσιν, καί άνεδείχθη άξιος καί
στοργικός οικογενειάρχης.
Εύγενικός κατά τά αισθήματα, άκέραιος κατά τον χαρακτήρα, άνθρωπιστής έναντι τών
άδυνάτων, φιλόφρων, κοινωνικός
καί πνευματώδης, άγνός πατριώτης καί καλός χριστιανός έξετιμάτο άπό
τήν Κυθηραϊκήν
κοινωνίαν καί άπό δλους τούς
γνωρίμους του.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος άπό τον ιερόν ναόν τής
'Αναστάσεως τού Νεκροταφείου
Πειραιώς καί επί τής σορού του
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι.
Προς τήν σύζυγόν του Καλλιόπην Πετροχείλου, προς τον
υίόν του Μηνάν Πετρόχειλον,
μηχανολόγον — ήλεκτρολόγον
μηχανικόν, προς τάς θυγατέρας
του Άγάττην Παναγιώτου Ραΐση καί Αίκοττερίνην Θεοδώρου
Πετροχείλου, προς τούς έγγονούς, άδελφάς καί λοιπούς συγγενείς του έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά
τον άναπαυση.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ

ΤΑΜΒΑΚΗ

Άπεβίωσεν είς Ποταμόν ή
Άδαμαντία 'Αγγέλου Ταμβάκη, έτών 86.
*Η έκλιπούσα κατήγετο άπό
τήν γνωστήν οίκογένειαν Πανα-

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Τήν Κυριακήν 20 Ιανουαρίου
και ώραν 10 ττ.μ., τελούμεν είς
τον ιερόν ναόν τής 'Αναστάσεως, τού Νεκροταφείου Πειραιώς, 40θήμερον μνημόσυνον, τού
άγοατημένου μας συζύγου, πατρός καί πάππου ΘΕΟΔΩΡΟΥ
I. ΣΟΥΡΗ ύπέρ άναπαύσεως
της ψυχής αύτού.
Ή
σύζυγος:
Τριανταφυλλιά
Σουρή.
Τά τέκνα: 'Ιωάννης καί Βασιλική Σουρή, Κούλα καί Ά δρέας Παπαδόπουλος, Δήμητρα και Χρήστος Μάλαμας,
Νικόλαος καί Άννέζα Σουρή
Οί έγγονοί. Οί λοιποί συγγενείς.

•
Ν. Γ, Φ Α Τ Σ Ε Α Σ
ι
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ
ι
Πανεπιστημίου 34
'•ά. Μ
Είς τά Λογοθετιάνικα καί | 3ος δ ρ ο φ ο ς - τηλ. 3220.235
Ü
είς έπίκαιρον πιεριοχήν, πωλεί1..
••
^<*·ΙΙΙ«||
ται οικία είς καλήν κατάστασιν, μέ ηλεκτρική ν και υδραυ• • Ψ Μ • λική ν έγκατάστασιν, με αρκετά Γ Α . Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Σ
|
δωμάτια καί βοηθητικούς χώΔικηγόρος
ρους. 'Ανήκει είς τήν κ. Μα- I
παρ' Ά ρ ε ί φ Πάγφ
τ ίνα 'Αθανασίου Καμπή, που [
διαμένει είς την Άμερικήν. Ή ι Γραφείον: Καραΐσκου 117
Οίκία: Καραίσκου 114
τιμή του είναι 150.000 δρχ. ι
Πληρεξούσιος είς τά Κύθηρα, •
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ό κ. Κοσμάς Καμπής, είς Λοι Τηλ.: 4179.388 - 427.529
γοθετιάνικα.
Οί ενδιαφερόμενοι μπορούν
Κυθηριοι, προτιμάτε για τά ταξίδια σας, τό σκάφος
νά τό επισκεφθούν απευθυνόΘΕΟΔΩΡΟΣ
πού σας εξυπηρετεί χειμώνα καΐ καλοκαίρι.
μενοι εις τον κ. Κοσμάν ΚοΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
μπην. Διά περισσοτέρας πλη'Αναχωρεί έκ Πειραιώς κάθε Σάββατον, ώραν 11 π.μ.
Δικηγόρος
ροφορίας, δύνανται νά άπευθύμέ προσεγγίσεις και είς Ά γ ί α ν Πελαγίαν,
"Αγίου Κ ων) νου 7
νωνται καί είς ήμάς, ώς καί
Πειραϊκά
Κανάλι και 'Αντικύθηρα.
Τηλ. 426.551
Διά πληροφορίας τηλέφωνα: 424.800 — 42t.679 και 420.478 • νά γράψουν είς τήν πωλήτριαν
κ. Ματινα Κομπη.
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'Εργατικός καί δραστήριος, έύγενικός καί άκέραιος, κατέκτησε τήν έμπιστοσύνην τής κοινωνίας, προώδευσε σημαντικά καί
κατέλαβε έξέχουσαν θέσιν μεταξύ τού εμπορικού κόσμου.
Νυμφευθείς μέ άνταξίαν σύζυγόν, έδημιούργησε ζηλευτήν
οίκογένειαν, έδωκε είς τά δύο
κορίτσια του έλληνσχριστιανικήν άγωγήν, μετελαμπάδευσεν
είς τάς ψυχάς των ήθος καί άρετήν καί άνεδείχθη άξιος καί
στοργικός οικογενειάρχης. Διά
τό Νησί μας, ό άλησμόνητος
Πανοεγιώτης Σοφίος έτρεφε τά
θερμότερα αισθήματα καί μέ
προθυμίαν συνέτρεχε κοινωφελείς Κυθηραϊκούς σκοπούς. Ε κ δηλωτικός, μειλίχιος, μέ τήν ψυχήν γεμάτην καλωσύνην δι' δλους καί περισσότερον διά τούς
πάσχοντας, κατέκτησε τήν άγάπην τής κοινωνίας, ή όποια βαθύτατα έθλίβη μέ τον πρόωρον
θάνατον του.
Ή κηδεία του έγένετο πάνδημος και έπι τής σορού του
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι.
Προς τήν σύζυγόν του Εύγενίαν, τά κορίτσια του Θεοδώραν καί Αίκατερίνην, προς τον
άδελφόν του Μηνάν, τάς άδελφάς του Έλένην Δημητρίου Βαλαβάνη καί 'Αντωνίαν
Δημοσθένη Ξανθού, καθώς καί προς
τούς λοιπούς συγγενεΤς του έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τον άναπαύση.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ρέτου. Τήν διέκριναν απέραντος
καλωσύνη, προθυμία, εύγένεια
καί πολλαί άλλαι χριστιανικοί
άρεταί.
Υπήρξε
άφοσιωμένη
σύζυγος καί στοργική μήτηρ,
ήτο φιλεύσπλαγχνος προς τούς
ένδεεΤς καί πρόθυμη είς θυσίας
χάριν τού γενικωτέρου συμφέροντος. Είς Ποταμόν, δπου διήλθε τον μακρόν της βίον έξετιμάτο άπό δλους, διά τό άνώτερον ήθος της καί τάς πολλάς
άρετάς της.
Ή κηδεία της έγένετο πάνδημος άπό τον ιερόν ναόν τής
Ίλαριωτίσσης καί έπι τής σορού της κατετέθησαν πολλά άνθη καί στέφανοι.
¡Καταλείπει
ή
μεταστάσα
τους υιούς της,, Παναγιώτην έγκατεστημένον είς Βοστώνην 'Αμερικής καί Νικόλαον, έγκατεστημένον είς 'Αθήνας, τάς θυγατέρας της, Μαριγούλα Σωτ.
Κομηνού, έγκατεστημένην είς
Μπρίσμπαν Αύστραλίας, Χρυσώ I. Γκαμίλη, έγκατεστημένην είς Μέλμπουρν Αυστραλίας
καί Άργυρώ 'Εμμανουήλ Παυλάκη, διαμένουσαν είς Ποταμόν.
'Ομοίως καταλείπει έγγονούς,
δισεγγονούς καί πολλούς άλλους συγγενείς είς Κύθηρα, 'Αθήνας, Άμερικήν καί Αύστραλίοεν.

I
Προς δλους τούς άνωτέρω έκ·
* φράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τήν άνα• παύση.
'
Π. Ι. Σ Ο Φ Ι Ο Σ
!
\
Κοττόπιν τροχαίου δυστυχήματος, άπεβίωσεν είς Πειραιά
ό Παναγιώτης
'Ιωάννου Σοφίος, έτών 63.
Ό έκλιπών κατήγετο άπό
τήν Κοινότητα Αογοθετιανίκων.
Κοττά τήν παιδικήν ήλικίαν του
ήλθεν είς Πειραιά καί έτράπη
είς τό έμπόριον υφασμάτων.
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δοντίατροι είς Σύδνεϋ καί άξια μέλη τής όμογενείας, μέ ήθος και άρχάς, ένυμφεύθησαν μέ
υπέροχες 'Ελληνοπούλες καί έδημιούργησαν οικογενείας έλληνοπρεπεΐς. 'Επίσης
χαριτωμένην έλληνικήν οίκογένειαν έδημιούργησε ή κόρη της 'Ελένη, σύζυγος τού έκλεκτού Κυθηρίου κ. Θεοδώρου Bp. Παναρέτου, έκ Ποταμού. "Ολα αύτά
ηύτύχησε ή Σταματούλα Άρώνη νά τά καμαρώση έπι πολλά
χρόνια. Καί άπεβίωσε ευχαριστημένη.
Ή κηδεία της έγένετο πάνδημος άπό τον ιερόν ναόν τής
Α γ ί α ς Τριάδος καί πολυάριθμοι στέφανοι κατετέθησαν έπι
τής σορού της. Στέφανον κατέθεσε καί ή Κυθηραϊκή Αδελφότης. Έμπνευσμένον έπικήδειον
λόγον έξεφώνησεν ό δημοφιλέστατος εφημέριος πατήρ 'Ιωάννης Εύαγγελινίδης.
Προς τά παιδιά της, τά έγγονάκια της, τούς άδελφούς καί
λοιπούς συγγενείς της έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια.
Ό Θεός νά τήν άναπαύση.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΜΜ.
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΕΡΙΦΥΛΗ ΚΑΡΥΔΗ
Άπεβίωσεν είς Παλαιόν Φάληρον, ή Εριφύλη Δημητρίου
Καρύδη, έτών 67.
Ή έκλιπούσα ήτο σύζυγος
τού άλησμονήτου δικηγόρου Δημητρίου Π. Καρύδη, κατήγετο
δέ άπό τον
Καραβά, έκ τής
γνωστής οικογενείας Κυπρίου.
Τήν διέκριναν απέραντος καλωσύνη, ευγένεια ψυχής καί πλήθος χριστιανικών
άρετών. 'Υπήρξε ν άφοσιωμένη σύζυγος καί
φιλόστοργος μήτηρ, ήτο φιλάνθρωπος προς τούς ενδεείς, κοιΆπεβίωσεν είς Αθήνας ή
νωνική, καί έτρεφε θερμήν ά γ ά - Βασιλική 'Εμμανουήλ Μαυρομπην προς τήν γενέτειραν. Μέ μάτη, έτών 84.
Ή έκλιπούσα κατήγετο άπό
τό χωρίον Πιτσινάδες, δπου διήλθε τον βίον της περιβαλλομένη μέ τήν άγάπην τής κοινωνίας, διά τήν κίχλωσύνην της,
τήν έργατικότητά της καί τάς
χριστιανικάς
άρετάς της. Ύπήρξεν
άφοσιωμένη
σύζυγος
καί στοργική μήτηρ, ηύτύχησε
νά Τδη τά παιδιά της καλώς άποκατεστημένα και νά γνωρίση
δεκαπέντε έγγόνια
καί πέντε
δισεγγόνια.
Ά π ό τις Πιτσινάδες, μόλις
διεγνώσθη ή άσθένειά της ήλθε
είς Αθήνας συνοδευομένη άπό
τον υίόν της Χαράλαμπον και
εισαχθείσα είς τό νοσοκομεΐον
«Ευαγγελισμός» έτυχε κάθε ιατρικής βοηθείας. Παρά ταύτα τό
μοιραΤον επήλθε προς βαθεΐαν
θλΐψιν τών παιδιών της και μεγάλη ν λύπην δλων τών γνωρίμων της. Ή κηδεία της έγένετο
πάνδημος καί έπι τής σορού
τάς άρετάς καί τό άνώτερον της κατετέθησαν πολυάριθμοι
ήθος της κατέκτησε τήν άγά- στέφανοι.
Προς τούς άγαπητούς μας
πην τής κοινωνίας ικαι τον σεβασμόν δλων τών γνωρίμων της. υιούς της Γεώργιον Μαύρο μ μάΉ κηδεία της έγένετο πάν- την, που διαμένει είς Σύδνεϋ
δημος καί έπι τής σορού της Αύστραλίας καί Χαράλαμπον
κατετέθησαν πολυάριθμοι στέ- Μαυρομμάτην, πού διαμένει είς
Κι^ηρα, προς τάς θυγατέρας
φανοι.
Προς τον υίόν της Παναγιώ- της κυρίας Είρήνην Νικολάου
Μάρθαν
Φιλίππου
την Καρύδην, προς τάς άδελ- Κομηνού,
φάς της κυρίας Παναγιώταν Φ. Γκίζια, Τούλαν Παναγιώτου ΓεΓαζή, "Ανναν Κ. Λέων καί Χρυ- ροντάκου καί 'Ελένην Προδρόσούλα Ά γ γ . Γαζή, καθώς καί μου Άθανασιάδου, προς τους
προς τούς λοιπούς συγγενείς έγγονούς καί λοιπούς συγγενεΤς
της έκφράζομεν θερμότατα συλ- της έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τήν ά- λυπητήρια. Ό Θεός νά τήν άναπαύση.
ναπαύση.
Δ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

ΕΥΧ Α Ρ Ι Σ Τ Η ΡΙΟΝ
ιΠάντας τούς
μετασχόντας
τού ττένθους μας έττϊ τώ θανάτω τού άγοστημένου μας συζύγου, πατρός και ττάπττου
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΟΥΡΗ
εύχαριστούμεν θερμώς.
Ή σύζυγος: Τριανταφυλλιά Θ.
Σουρή.
Τά τέκνα: Ιωάννης και Βασιλική Σουρή. Κούλα και 'Ανδρέας Πατταδόττουλος. Δήμητρα και Χρήστος Μάλαμας.
Νικόλαος και Άννέζα Σουρή.
Οι έγγονοί. Οί λοιττοί συγγενείς.

Q

Άπεβίωσεν είς Φράτσια, ή
Χρυσούλα Δημητρίου Καλοκαιρινού, έτών 55.
Ή έκλιπούσα διεκρίνετο διά
τήν κοελωσύνην της, τήν εύγένειαν τής ψυχής της καί τάς
χριστιανικάς άρετάς της. Ή τ ο
έργατική,
πρόθυμη,
εύσεβής
προς τά θεΐα καί ψιλεύσπλαγχνος προς τούς ένδεεΐς. Ή κηδεία της έγένετο άπό τον ιερόν ναόν τής Α γ ί α ς 'Ελεούσης,
μέ όμαδικήν συμμετοχή ν τών
κατοίκων τής Κοινότητος είς
τήν έκφοράν αύτής.
Καταλείπει
ή
μεταστάσα
τούς άδελφούς της Μιχαήλ, Παναγιώτην, Πολυχρόνην καί Θεόδωρον Δ. Καλοκαιρινόν, τάς άδελφάς της Σταματικήν Διονυσίου Άνδρονίκου, Είρήνην Σπύρου Κοτσώνη, Βασιλικήν Δημητρίου Μοοσσέλου και Καλλιόπην
Θεοδώρου Πετροχείλου, καθώς
καί πολλούς ανεψιούς καί άλλους συγγενεΤς είς Αύστραλίαν
καί 'Ελλάδα.
Προς δλους τούς άνωτέρω έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τήν άναπαύση.
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ

ΑΡΩΝΗ

Άπεβίωσεν είς Σύδνεϋ Αύστραλίας, ή Σταματούλα Νικολάου Άρώνη, έτών 88.
Ή έκλιπούσα ύπήρξεν υπέροχη μητέρα καί
'Ελληνίδα.
Τήν διέκριναν έργοττικότης, ευγένεια ψυχής/ άφοσίωσις είς τό
καθήκον. 'Εγεννήθη είς Άρωνιάδικα. Μετά τον γάμον της μέ
τον Νικόλαον Άρώνην έγκατεστάθη είς τήν πόλιν Νέωρα.
Τό έτος
1944 άπεβίωσεν
προώρως ό πιστός της σύντροφος, ένώ τά τρία παιδιά της ήσαν ακόμη μαθηταί. Ανέλαβε
μέ θάρρος τήν οίκογενειακήν έπιχείρησιν, ήγωνίσθη καί έπάλαισε σκληρά καί έπίμονα, διά
νά τελειώσουν τά παιδιά τάς
σπουδάς των. Τον ίδιο καιρό
έδιδε στο σπίτι της καί άλλην
μάχην: Τήν μάχην νά τά κάμη
'Ελληνόπουλα, νά μιλούν τήν
γλώσσαν μας, νά άγαπούν τήν
πατρίδα μας,
νά σκέπτωνται
καί νά αίσθάνωνται έλληνικά.
Καί είς όλα ένίκησε χάρις είς
τάς άρετάς καί τό θάρρος της.
Σήμερον οί υιοί της Βίκτωρ
καί Θεόδωρος είναι έξαίρετοι ό-
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συναλλαγάς. Δι' αύτό καί έξετιμάτο άπό τον έπαγγελματικόν κόσμον τής συμπρωτευούσης καί άπό δλους τούς γνωρίμους του. Συζευχθείς μέ άνταξίαν σύζυγόν, έδημιούργησε
ζηλευτήν οίκογένειαν, έμόρφωσε
άρτίως τούς δύο προσφιλείς υιούς του, μετελαμπάδευσεν είς
τάς ψυχάς των άονάς καί άοε-

ΣΑΜΙΟΥ

Η

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Πάντας τούς
μετασχόντας
τού πένθους μας επί τώ θανάτω τής λατρευτής μας μητρός
και μάμμης
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ ΤΑΜΒΑΚΗ
εύχαριστούμεν θερμώς.
Τά τέκνα: Παναγιώτης καί Βαρβάρα
Ταμβάκη.
Νικόλαος
καί
Αλεξάνδρα
Ταμβάκη.
Μαριγούλα Σωτηρίου Κομηνού. Χρυσώ Ιωάννου Γκαμίλη. Άργυρώ καί 'Εμμανουήλ
Παυλάκης.
Οί έγγονοί. Οί λοιποί συγγενείς.
Πάντας τούς
μετασχόντας
τού πένθους μας, έπι τώ θανάτω τού λατρευτού μας συζύγου
καί πατρός
ΜΗΝΑ Π. ΚΑΡΥΔΗ
1
εύχαριστούμεν θερμώς.
I Ή σύζυγος: Ζωή Μ. Καρύδη.
Ό υιός: Παναγιώτης Μ. Καρύδης.
Οι άδελφοί. Οί λοιποί συγγενείς.

τας καί ηύτύχησε νά τούς ΐδη
προοδεύοντας είς τό δημοσιουποελληλικόν στάδιον, καί νά
κατέχουν έξαίρετον θέσιν είς
τήν κοινωνίαν. Διά τό Νησί μας
έτρεφε θερμήν άγάπην, συχνά
τό έπεσκέπτετο και μέ προθυμίαν συνέτρεχε κοινωφελείς Κυθηραϊκούς σκοπούς. Ή τ ο επίσης ό άλησμόνητος Πάνος, κοινωνικός, έκδηλωτικός, πνευματώδης, άνθρωπος καθ' δλα άξιαγάπητος. Δι' αύτό μόνον φίλους κατέλειπε είς τον πρόσκαιρον κόσμον. Ή κηδεία του
έγένετο πάνδημος καί επί τής
σορού του κατετέθησαν πολυάριθμοι στέφανοι.
Προς τήν σύζυγόν του Εύλαμπίαν, τούς υιούς του Κωνσταντινον και Νικόλαον, καθώς
καί προς τούς λοιπούς συγγενεΤς του έκφράζομεν θερμότατα
συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τον
άναπαύση.
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΚΑΙ

Πάντας τούς καθ' οιανδήποτε τρόπον μετασχόντας είς τό
βαρύ πένθος μας διά τον θάνατον τής άγαπημένης μας μητρός καί μάμμης
ΑΝΝΑΣ Β. ΣΑΜΙΟΥ
εύχαριστούμεν θερμώς.
Τά τέκνα: Θεόδωρος καί Μεταξία Σαμίου. Ιωάννης και
"Αννα Σαμίου.
Οί έγγονοί. Οί λοιποί συγγενεΤς.
Πάντας τούς
μετασχόντας
τού πένθους μας έπι τώ θανάτω τού λατρευτού μας συζύγου,
πατρός και άδελφού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΟΥ
εύχαριστούμεν θερμώς.
Ή σύζυγος: Εύγενία Π. Σοφίου.
Τά τέκνα: Θεοδώρα καί Αικατερίνη Π. Σοφίου.
Οί άδελφοί: Μηνάς I. Σοφίος.
Ελένη καί Δημήτριος Βαλαβάνης. Άντωνία καί Δημοσθένης Ξανθός.
Οί άνεψιοί. οί λοιποί συγγενείς.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

'Επί τή συμπληρώσει πενταετίας άπό τού θανάτου τού λατρευτού μας συζύγου, πατρός, άδελφού καί πάπττου Γ. Κυπρίου
έτελέσαμε τρισάγιον έπι τού
τάφου του, είς τό Νεκροταφεΐον
Πετρουπόλεως
Αττικής. Μετά
τό τρισάγιον, προέβημεν είς τήν
έκταφήν τών όστών καί τήν μετακομιδήν αύτών είς τον οικογενειακόν τάφον
τού άδελφού
του Κωνσταντίνου Κυπρίου, είς
τό Νεκροταφεΐον Α γ ί ο υ Δημητρίου, Δάφνης Αθηνών.
Είς τήν δλην διαδικασίαν
μάς συμπαρεστάβησαν μέ πόνον τά άνήψια μας 'Ελένη Θεοδώρου Τζωρτζοττούλου και Παναγιώτης Κουλούρης, καθώς και
ή οικογένεια Φουρνάκη, τούς όποιους εύχαριστούμεν καί δημοσίως.
Τήν αύτήν ήμέραν έτελέσαμεν
κατανυκτικόν μνημόσυνον ύπέρ
άναπαύσεως τής ψυχής του, είς
τον ιερόν ναόν Αγίου Χαραλάμπους Καραβά, πού ήτο καί ή
γενέτειρα τού άειμνήστου συζύγου καί πατρός μας.
Ή σύζυγος: Κοττίνα Γ. Κυπρίου.
Τά τέκνα: Τάκης καί Κορνηλία Κυπρίου. Στέλιος καί
Νέλ Κυπρίου. Κωνσταντίνος
καί Μάϊς Κυπρίου. Εύάγγελος καί Μπέτη Κυπρίου. Σώστης καί Χριστίνα Κυπρίου.
Αί άδελφαί: Κούλα Κ. Κυπρίου
Πανδώρα Αουράντου.
Οί έγγονοί, οί άνεψιοί, οί λοιποί συγγενείς.
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Πάντας τούς
μετασχόντας
τού πένθους μας, έπι τώ θανάτω τής άγαπημένης μας άδελφής και θείας
ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ
ΚΑΛΟ ΚΑΙ Ρ I ΝΟΥ
εύχαριστούμεν θερμώς.
Οί άδελφοί: Μιχαήλ καί 'Ελένη Καλοκαιρινού,
Παναγιώτης καί Αικατερίνη Καλοκαιρινού, Πολύχρονης καί Μαρίτσα Καλοκαιρινού, Θεόδωρος
καί
Τίτσα
Καλοκαιρινού,
Σταματική
καί
Διονύσιος
Ανδρόνικος, Ειρήνη καί Σπύρος Κοτσώνης, Βασιλική καί
Δημήτριος Μασσέλος, Καλλιόπη Θεοδώρου Πετροχείλου.
Οί άνεψιοί. Οί λοιποί συγγενείς.
Πάντας τους
μετασχόντας
τού πένθους μας επί τώ θανάτω τού λατρευτού μας συζύγου,
πατρός, αδελφού καί π ά π π ο υ
ΘΕΟΔ. Μ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
εύχαριστούμεν θερμώς.
Ή σύζυγος: Καλλιόπη Θεοδ.
Πετροχείλου.
Τά τέκνα: Μηνάς καί Ειρήνη
Πετροχείλου, Α γ ά π η καί Παναγιώτης Ραΐσης, Αικατερίνη
Θ. Πετροχείλου.
Οί έγγονοί. Οί άδελφοί. Οί λοιποί συγγενείς.
Πάντας τούς
μετασχόντας
τού πένθους μας επί τώ θανάτω τής λατρευτής ,μας μητρός
καί μάμμης
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ
εύχαριστούμεν θερμώς.
Τά τέκνα: Γεώργιος καί Πιπίτσα Μαυρομμάτη, Χαράλαμπος καί Μπετίνα Μαυρομμάτη, Ειρήνη καί Νικόλαος Κομηνός, Μάρθα καί Φίλιππος
Γκίζιας, Τούλα και Παναγιώτης Γεροντάκος, 'Ελένη καί
Πρόδρομος Αθανασιάδης.
Οί έγγονοί. Οί λοιποί συγγενείς.
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τας. Είς Ποταμόν, δπου διήλθε
τον μακρόν της βίον έξετιμάτο
άπό δλους, και ή εΐδησις τού
θανάτου της προεκάλεσε μεγάλην λύττην. Ή κηδεία της έγένετο άπό τον ιερόν ναόν τής
Ίλαριωτίσσης,
μέ πάνδημον
συμμετοχήν τών κοττοίκων τής
Κοινότητος είς τήν έκφοράν αύτής.
Προς τούς άγαπητούς μας
υιούς της Ίωάννην έγκατεστημένον είς Ποταμόν, καί Θεόδωρον έγκατεστημένον είς Μελβούρνην Αύστραλίας, καθώς καί
προς τούς
λοιπούς συγγενείς
της έκφράζομεν θερμότατα συλλυπητήρια. Ό Θεός νά τήν άναπαύση.
ΠΑΝΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ
Άπεβίωσεν είς Θεσσαλονίκην
ό Πάνος Μουρούτης, έτών 75.
Ό έκλιπών κατήγετο άπό
τον Ποταμό. Είς Θεσσαλονίκην
έγκατεστάθη περί τό έτος 1930
καί έπεδόθη είς διαφόρους έπιχειρήσεις, διακρινόμενος διά τήν
έργατικότητά του, την άκεραιάτητα τού χαρακτήρας του καί
τήν είλικρίνειάν του περί τάς

Ό «ΤΡΙΤΩΝ» είναι ένα άπό τά πλέον σύγχρονα Ξενοδοχεία Β ' Κατηγορίας. "Εχει οίκοδομηθη μέ τήν σύγχρονη
αρχιτεκτονική και διαθέτει 57 δωμάτια, έφωδιασμένα μέ
ίδιαίτερον τηλέφωνον είς κάθε δωμάτιο ν, καθώς και οιανδήποτε αλλην ευκολία χρειάζεται ένα άνετο κατάλυμα διά
μίαν εύχάριστον διαμονήν. Είναι πολυτελώς έπιπλωμένον
καί ευρίσκεται είς τό κέντρον του Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ . Πλησίον
δλων τών λεωφορειακών γραμμών και του 'Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου. Ά π ό τό λιμάνι απέχει 2 ' λεπτά τής ώρας.
Διαθέτει Σαλόνια, Σνακ - Μπαρ, ώς καί 2 ανελκυστήρες.
Είδικευμένον προσωπικόν ευρίσκεται πάντοτε είς τήν διάθεσιν τών πελατών διά πάσαν έξυπηρέτησιν. Ό «ΤΡΙΤΩΝ»
είναι τό ξενοδοχεϊον τών Κυθηρίων, είς τό οποίον καταλύουν άπό δλα τά μέρη του Κόσμου. Επισκεπτόμενοι τον
Πειραιά, συνιστώμεν νά καταλύσετε είς τό ξενοδοχεΐον
«ΤΡΙΤΩΝ», τό όποιον προσφέρει δλας τάς νέας ευκολίας
καί ανέσεις μέσα είς ένα οίκογενειακόν καί σοβαρόν περιβάλλον. Παρ' αλον δέ δτι είναι τό μοναδικόν στον Πειραιά,
Τουριστικόν Ξενοδοχείον, αϊ τιμαί του είναι προσιται δι*
δλους. Δωμάτια διπλά, μετά λουτρού ή ντους δραχμαΐ 170.
Μονά μετά λουτρού ή ντους δρχ. 140. Διαμερίσματα δύο
διπλών δωματίων μετά λουτρού ή ντους δρχ. 300. Μονά
άνευ λουτρού, δρχ. 100.
Ξενοδοχείον «ΤΡΙΤΩΝ», όδός Τσαμαδού 8, τηλ. 4173.457.
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«ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΗ

"ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»
ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΗ ΑΠΑΞ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ
Ιδιοκτήτης — Διευθυντής: I . Σ . Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ , 'Αγίου
Μελετίου 104, 'Αθήναι — Δ)ντής Τυπογραφείου: Π . ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μουσών 42, Περιστέρι, Τηλ. 365.347
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ο Υ
Κυθήρων δραχμαι 100. Λοιπού Εσωτερικού 150.
Κοινοτήτων δραχμαΙ 250. Τραπεζών - Σωματείων 400.
Ε Τ Η Σ Ι Α Ι ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αμερικής - Καναδά - Ν. 'Αμερικής $ 8, αεροπορικώς $ 10
Αυστραλίας - 'Ασίας δολ. Αυστραλίας 6, αεροπορικώς δολ. 10
'Αφρικής $ 8 , αεροπορικώς $ 10. Ευρώπης Αεροπορικώς $ 6
Τ Ι Μ Η ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ Δ Ρ Χ . 10
Ή πάσης φύσεως αλληλογραφία νά απευθύνεται
I . Σ . Κασιμάτην — 'Αγίου Μελετίου 104 'Αθήναι, Τ . Τ . 821

' Α π ό ψ ε ι ς
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ
Προ τριετίας περίπου, άγρό*αι τής περιοχής Παλαιοπόλεως, πού είναι ή πλέον γόνιμος
Και παραγωγική περιοχή τών
Κυθήρων, με
πρωτοβουλίαν
ιού προοδευτικού παράγοντος
Η. Μιχαήλ Σαμίου, έζήτησαν
την συμπαράστασιν τού σεβαστού 'Υπουργείου Γεωργίας,
Ινα ή Δ , Ε . Η . ήλεκτροδοτήση
*ήν έκτασιν τής Παλαιοπόλεως
δι' αρδεύσεις
καΐ παραγωγικούς έν γένει σκοπούς.
"Έκτοτε, τό θέμα απομένει
«κκρεμές. 'Ανώτερος, δμως, ύ*άλληλος, προς τον όποιον, ώς
δρμόδιον, προσέφυγε τότε ό κ.
^άμιος, τού έδωκε τήν έξής άΐίστευτον συμβουλήν: «Οί κάτοικοι νά έγκαταλείψουν τά
Χωράφια των και νά έλθουν
*ίς τάς 'Αθήνας, διά νά έργα®θούν εις τά έργοστάσια».
ΝΑ Ε Π Ε Κ Τ Α Θ Ο Υ Ν
01 Μ Ω Λ Ο Ι
Κατά τήν διάρκειαν τού χειΙιώνος, λόγω τής συχνά παρα"Γηρουμένης θαλασσοταραχής, τά
Ίλοία πού εξυπηρετούν τήν
Υραμμήν Κυθήρων δυσκολεύονται νά πλευρίζουν εις τους
εώλους 'Αγίας Πελαγίας και
Καψαλίου. Διότι έκεί πού πρέπει νά έλθουν τά πλοία διά νά
Γ υ ρ ί σ ο υ ν , τό βάθος τής θαλάσσης είναι μικρό και κινδυνεύουν νά κτυπήσουν εις τον
δυθόν και νά πάθουν βλάβη ν.
£ΐναι, λοιπόν, έκ τών πραγμάτων ύποχρεωμένα τά πλοία, νά
Αγκυροβολούν ανοικτά και νά
Αποβιβάζουν τους έπιβάτας μέ
λέμβους. Τούτο είναι μία αναχρονιστική ταλαιπωρία, άκόμη
*αΙ κάποιος κίνδυνος διά τούς
έπιβάτας. 'Εκτός αύτού, λέμβοι που νά πληρούν τούς στοιχειώδεις δρους ασφαλείας δεν
Υπάρχουν, ούτε και λεμβούχοι
Υπάρχουν. Κάθε φορά, λοιπόν,
^ου τά πλοία έρχονται, χωρίς
νά πλευρίζουν,
δημιουργείται
μία δυσάρεστος κατάστασις. Τά
πλοία χάνουν χρόνον, οί έπιδάται ταλαιπωρούνται και κινδυνεύουν, τά όργανα τών λιΗένων καταβάλλουν ύπερανθρώ*ους προσπαθείας νά τηρήσουν
Ηάποιαν τάξιν, πολλάκις δέ καί
Κατηγορούνται έντελώς αδίκως.
Ολοι βασανίζονται τόσο πού
ιά βάζουν και μέ τά ρούχα
*ους...
Διά νά θεραπευθή αύτή ή καΐάστασις, πού είναι όλεθρία
διά τήν άνάπτυξιν τού νησιού
Ηας, χρειάζεται νά λιμενοποιη^η κάποιος
δρμος, ώστε τά
Ί^οία νά πλευρίζουν πάντοτε
Ανεξαρτήτως καιρού. Μέχρις ότου ομως γίνη άπό τάς Κρατικός υπηρεσίας ή έπιλογή τού
*ρός λιμενοποίησιν δρμου και
Μέχρις ότου άπό τήν έπιλογή
Καί τήν μελέτην φθάσωμεν εις
^ό έργον, θά περάσουν χρόνια.
Εν τ ώ μεταξύ, λοιπόν, άς έ*εκταθούν οί λιμενοβραχίονες
Αγίας Πελαγίας καί Καψαλίου
Κατά 25 - 50 μέτρα άκόμη και
τό πρόβλημα θά έκλειψη. Καί
Πορθμείο άν δρομολογηθή, ό*ως δλοι τό εύχόμεθα, θά άντιμετωπίζη σκληρά προβλήματα μέ τούς μώλους 'Αγίας Πελαγίας καί Καψαλίου, οπως είναι σήμερον.
ΝΑ Π Ρ Ο Σ Ε Λ Θ Ο Υ Ν
ΑΘΡΟΟΙ
Τά Κυθηραίκά Σωματεία 'Αθηνών και Πειραιώς προγραμματίζουν πρωτοχρονιάτικες έορτές μέ συνεστιάσεις τών μελών των, κοπήν τής βασιλόπιττας καί χορόν. Ή 'Αδελφότης τήν 13ην 'Ιανουαρίου εις
Πειραιά, καί ό Σύνδεσμος τήν
2θήν 'Ιανουαρίου είς 'Αθήνας.
Μέ τάς εκδηλώσεις αύτάς επιδιώκεται ή άλληλογνωριμία
τών μελών τής παροικίας, που
Ανέρχονται είς πολλάς χιλιάδας, ή άνάπτυξις τής πατριωτικής αλληλεγγύης καί ή προβολή τού ΚυθηραΙκού στοιχείου. Πιστεύομεν δτι δλοι οί
αυμπατριώται τής περιφερείας
έκτιμούν κατ' άξίαν τάς προσπάθειας αύτάς τών Σωματείων
μας, καί δτι θά προσέλθουν, ώς
πάντοτε, αθρόοι είς τάς ώς άν
<ο έορτάς. Θά ψυχαγωγηθούν
°ί ίδιοι καί θά ενθαρρύνουν
τάς διοικήσεις τών Σωματείων
διά περαιτέρω δράσιν, προς τό
Καλόν τής παροικίας καί τής
ιδιαιτέρας μας πατρίδος.
ΕΓΓΥΗΣΙΣ
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ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

Μετά τήν κήρυξ ιν τής λιτότητος άπό δλας τάς εύρωπαίκάς Κυβερνήσεις, φυσικά καί
άπό την ίδικήν μας, καί έπειτα άπό τάς συστάσεις των προς
τους λαούς, όπως έντείνουν
τάς προσπαθείας των διά τήν
^ΐ'ξησιν τής παραγωγικότητος,
°ί κάτοικοι τής Νήσου έσπευ°αν νά συμμορφωθούν έκ τών
Ερώτων. "Ετσι, μάς γράφουν
άπό τά Κύθηρα, οί γεωργοκτηΗατίαι έσπειραν μέ δημητριακά
δίπλασίαν άπό άλλοτε, έκτασιν,
^ρισσεύουν είς άριθμόν τά οικόσιτα ζώα των, καί γενικώς
επικρατεί μεγάλη άμιλλα αύξή<*εως τής παραγωγής άγαθών.
£ίς
τήν προσπάθειαν αύτήν

ΔΡΑΣΙΣ»

ΣελΙς 3

ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

0 κ. ΓΕΩΡΓΙΟΙ Π. ΚΟΡΩΝΗΣ

« 0 ΟρόμοΒ νια ί α Κ ύ θ η ρ α »

Συνέγραψε ποίημα
Οια το άεροίρόμιο

ΓΡΑΦΕΙ 0 ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΣ κ. ΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Μέ κάποια εύκολία μπορεί
κάνεις νά περιγράφη καί νά
άντιγράφη τήν πραγματικότητα. Τούς διάφορους τόπους,
τις στεργιές, τά νησιά καί τις
θάλασσες. Τούς
ιδιαίτερους
τρόπους ζωής
τών κατοίκων
τους. Τά δικά του βιώματα.
Είναι, δμως, πολύ δύσκολο,
άν όχι αδύνατο, νά γράφη κανείς ποίηση και μουσική χρησιμοποιώντας μόνο τήν φαντασία του. Πεζοπορώντας τήν
σκέψη του σέ δύσβατα κι' ανηφορικά φανταστικά μονοπάτια και σέ λαβυρινθώδη θαλασσινά κανάλια και νά τής δίνη
ποιητική μορφή και μουσικότητα.

μουσική σού πλημμυρίζει τήν
ψυχή άγάπη, νοσταλγία, υπερηφάνεια.
'Αλεγκρέτο και χαρούμενο,
αισιόδοξο, όρμητικό κι' έλπιδοφόρο σάν τάνειάτα μας σέ
χρόνο μάρς τό τρίτο τραγούδι «Μαντήλι κόκκινο»:
«Μαντήλι κόκκινο τόν ήλιο δένω
τόν ήλιο δένω στο λαιμό.
Θέλω άνασταίνομαι, θέλω πε(θαίνω,
Θεός κι' έγώ μέ τόν Θεό».
Κι' ή ζωή μας, γεμάτη ντέρτια καί καημούς πού τούς πνίγαμε στο πέλαγο.
'Αφιερωμένο στήν οικογενειακή ζωή, στά ήθη καί τά έθιμα και στον μισεμό τό τέταρτο τραγούδι, σ' ένα συνεχή λυρικό ρυθμό και μουσική
πού συγκινεί:
«Τ' άστέρι τής Τραμουντάνας
(νάχης γιά σταυρό
και τό φιλί τής μάνας νάχης
(γιά φυλαχτό.
Κι' άντε ώρα καλή στο ριζικό
σου, γυιέ μου...».
Και στο έπόμενο τραγούδι
«Σαράντα όργιές ή πίκρα μου»
μέ λίγα κοφτά, πικρά λόγια συνεχίζεται ή ίδια γεμάτη πίκρα
μουσική πού σού προξενεί
συγκίνηση κομπιασμένη στον
λαιμό:
«Κομματιασμένοι βράχοι
σαράντα όργιές νερό.
"Ετσι μοιάζει ή ζωή αύτών
που κλαΐν' μονάχοι
καί γύρω τους φουρτούνα
τό δάκρυ τ' αρμυρό».
Ή ζωή μας δέν είναι μόνο
χαρά. Πόσες φορές απελπίζει
τόν διαβάτη της:
«Στο Αίγαΐο θά βουτήξω και
στον Καβομαλιά,
κοχύλια τά δνειρά μου, κουρέ(λια τά παλιά».
Καιρός δμως νά φύγωμε άπό τόν λυρισμό και τήν μελαγχολία. Τό έκτο τραγούδι «Οί
κουρσάροι» μάς κάνει έμπλεους
άπό χαρά, άγάπη, έρωτα, αισιοδοξία. "Ενας
ένθουσιώδης
ύμνος στήν άγάπη, πού μοιά-

"Ενα τέτοιο ποιητικής καί
μουσικής τέχνης έργο είναι ό
δίσκος:
«Ό
δρόμος
γιά
τά Κύθηρα» τών Γιώργου Κατσαρού καί 'Ηλία Λυμπερόπουλου. Τό μουσικό αύτό έργο
ένεγράφη πρόσφατα σέ δίσκο μακράς διαρκείας, πού σάν
πρώτη κόπια έκυκλοφόρησε σέ
δέκα χιλιάδες αντίτυπα. "Ενα
έργο καθαρά φανταστικό. "Ενα
ταξίδι στά Κύθηρα, τό νησι
τής 'Αφροδίτης, τής θεάς τής
όμορφιάς και τού έρωτα. Ό
'Ηλίας Λυμπερόπουλος πού έγραψε τούς στίχους κι' ό Γιώργος Κατσαρός πού ¿μελοποίησε τά δώδεκα τραγούδια πού
περιέχει ό δίσκος, ούδέποτε ταξίδεψαν στά Κύθηρα. Τό όμορφο αύτό νησί μέ τίς παρθενικές κι' απόκρυφες φυσικές
καλλονές του, τήν θάλασσα τού
Λακωνικού μέ τόν Καβομαλιά,
τό Ταίναρον καί τήν Μάνη δέν
τά έπισκέφτηκαν ποτέ. Δέν τά
πρωτοστατεί ή 'Αγροτική Τρά- γνώρισαν, δέν τά έζησαν και
πεζα, διά τού διευθυντού καί δέν συναναστράφηκαν ποτέ μέ
τών υπαλλήλων
τού πρακτο- τούς κατοίκους των.
ρείου της, οί όποίοι προτρέπουν καί καθοδηγούν τούς γε'Ολόκληρο τό έργο αποτελεί
ωργούς είς τό έργον των καί ένα νοερό, ένα φανταστικό ταπαρέχουν άφειδώς δάνεια διά ξίδι στά Κύθηρα. Δέν είναι δλιπάσματα, γεωργικά μηχανή- μως αύτό εύκολο. Ό δρόμος
ματα καί παραγωγικούς έν γέ- γιά τά Κύθηρα είναι δύσβατος
νει σκοπούς. Χαιρετίζομεν τήν δσο δύσκολη είναι ή ζωή μας.
άναληφθεΐσαν προσπάθειαν πα- Τό ταξίδι είναι τραχύ δπως
ραγωγής άγαθών ώς μόνην, σκληρός είναι ό άγώνας τής έΝ ΕΑ Ι Δ Ω Ρ Ε Α Ι
πού έγγυάται
τήν εύημερίαν πιβίωσής μας.
Δ
Ι Α Τ Η Ν ΟΔΟΝ
τών κατοίκων. Καί συγχαίροΜέ τό πρώτο τραγούδι «Τά Π Ρ Ο Σ Α Γ Ι Ο Ν Ο Ε Ο Λ Ο Γ Ο
μεν άπό καρδίας
όλους τούς
Κύθηρα ποτέ δέν θά τά βρούπαράγοντας.
με» άρχίζει ή ζωή μας. 'ΑγγεΔιά τήν έπισκευήν τού δρόλική και ξέγνοιαστη ξεκινά ά- μου προς τόν Ιερόν ναόν «"ΑΧ Α Ρ Ι Ν ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
πό νηπιακής ήλικίας. Μέ απα- γιος Θεολόγος», προσέφερον
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
λή φωνή κ ι ' όλόγλυκη μουσι- είς τόν γνωστόν παράγοντα κ.
Π. Σιμιτέκολον ή
'Εάν ύπάρχη ένα κέντρον κή σάν αύρα τ ' 'Απριλόμαγου. Δτϊΐιήτριον
είς τό Νησί, πού νά άστράπτη Σάν τήν γαληνεμένη θάλασσα Λόλβον, πρωτεργάτην τού έράπό καθαριότητα, νά προσφέ- πού γλυκοφιλεΐ τήν αμμουδιά. γου, τάς ακολούθους είσφοράς,
ρη πάντοτε είς τήν πελατείαν Σάν βάρκα χωρίς βαρκάρη στά πέραν έκείνων πού έδημοσιεύτου είδη άριστης ποιότητος καί ακύμαντα νερά. Σάν βαρκάρης θησαν είς προηγούμενον φύλνά προκαλή τά
εύμενέστερα πού λάμνει τά κουπιά. Μέ μιά λον:
σχόλια τών ξένων πού διέρ- άπαλή κ ι ' όλόγλυκεια μουσική
Παναγιώτης Δ. Κομηνός 100
χονται άπό τά Κύθηρα, τό κέν- μπαίνουμε αμέσως στον χώρο δρχ. Παναγιώτης
Ν. Χάρος
τής
φαντασίας.
Μέ
μιά
διφωτρον αύτό είναι τό καφεζαχα100. 'Ιωάννης Π . Γιαννιώτης
νία
γεμάτη
ταξιδιωτικούς
απαροπλαστείον τού Νίκου Δαπόν200. Νικόλαος
Σ τ . Γιαννιώτε, είς Χώραν. Παρατηρείται λούς κυματισμούς. Μέ διαρκή της 50. Βρεττός Π. Κασιμάπροσπάθεια νά
δμως τό έξής δυσάρεστον: Τό καί κοπιώδη
της 100. 'Ιωάννης Π. Κασικέντρον Δαπόντε έργάζεται Ι- φθάσωμε στο απόλυτο, στο πα- μάτης 100. 'Ιωάννης Βενέρης
ραμυθένιο,
στο
άύλο,
στο
άνώκανοποιητικά δταν ομογενείς ή
100. Γεώργιος Π . Δρακάκης
ξένοι εύρίσκονται εις τό Νη- τερο, στο πανανθρώπινο, στον 150. Δημήτριος Π . Κασιμάανικανοποίητο
και
ατέρμονα
σί. Καί αύτό συμβαίνει τούς
της 100. Δημήτριος Ν. Κομηθερινούς μήνας. Τό ύπόλοιπον σταθμό «στά Κύθηρα».
νός 100. 'Ανώνυμος 50. Ε λ έ έτος, ή έργασία περιορίζεται
Κασιμάτη 100.
Στο γεμάτο γοητεία καί πε- νη Χαριλάου
είς τό ελάχιστον, πού άπορεί ριπέτεια αύτό ταξίδι αισθάνε- 'Εμμανουήλ Γ. Λουράντος 100.
κανείς πώς συντηρείται. Καί σαι τήν άνάγκη νά ξεκούρα- Καί Θεόδωρος I . Καραβουσάτούτο, διότι οί εντόπιοι καί στης :
νος πρσσωπικήν έργασίαν 200
προ παντός οί νέοι πού κατέδραχμών.
«Κάτσε
στην
πέτρα
τού
γιαλού
χουν κάποιαν θέσιν είς τάς δημοσίας ή τραπεζικός ύπηρεσί- δόλε τό χέρι άντήλιο
ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΕΣ
ας, άποφεύγουν νά έρχωνται πάρε μιά χούφτα θάλασσα,
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ Ν Η Σ Ι
νά πιούν έναν καφέ ή νά πά- πάρε μιά χούφτα ήλιο...».
ρουν ένα γλυκό, οχ ι δι' άλλην
Κι' δμως:
Μεταξύ τών συμπατριωτών
αίτίαν, άλλ' άπλώς, διότι γε- «Τά Κύθηρα ποτέ δεν θά τά
τής παροικίας 'Αθηνών, πού
νικώς άποφεύγουν τά κέντρα.
(βρούμε
παραθέρισαν εφέτος είς τό ΝηΝομίζομεν δτι επιχειρήσεις πού
τό χάσαμε τό πλοίο τής γραμ- σί μας, ήτο καί τό ζεύγος Βαπροβάλλουν τό\ΐ τόπον μας καί
(μης
σιλείου καί 'Ελένης Βασιλειάσυντελούν είς τήν προαγωγή ν
του, πρέπει νά ύποστηρίζωνται στά κύματα τού Αιγαίου θά δη μετά τών μικρών θυγατέ(χαθούμε
ρων του Σοφίας καί Γεωργίας.
άπό όλους, άδιάφορον άν έχουν
Ή κ. .Ελένη Βασιλειάδου
ή δέν έχουν άνάγκην ύποστη- δυο κύματα που σβήσανε κι'
(έμεΐς». κατάγεται έκ Φριλιγκιανίκων,
ρίξεως. Αύτό έπιβάλλει τό κα'Αμέσως μέ τό δεύτερο τρα- έκ τής γνωστής
οικογενείας
λώς νοούμενον κοινόν συμφέγούδι μεταφερόμαστε στην Ι- Δαμιανού Νοταρά. Ή έκλεκτή
ρον.
στορία :
οικογένεια περιηγήθη όλο τό
Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Η Σ Ι Σ Α Ρ Χ Η Σ «Μωρέ έμενα ό παππούς μου Νησί, διέμενε δέ είς τό Καψάτάβαλε μέ τήν Τουρκιά
λι, εις τήν οίκίαν Σπύρου ΑύΈδημοσιεύσαμεν πολλές φο- και τή θάλασσα τήν έχω
γερινού, όπου καί έμεινε καρές τούς λόγους, πού μάς ή- μάνα κι' άγαπητικιά».
τενθουσιασμένη.
Καθαριστής,
νάγκασαν προ πολλών ετών, νά
'Καί στούς καθημερινούς κα- περιποίησις, οικογενειακό πεκαθιερώσωμεν τήν αρχήν νά μη ημούς:
ριβάλλον καί άφθαστη ή θάδημοσιεύωμεν
ποιήματα ^ καί
λασσα τού Καψαλιού. Δ ι ' αύ«Στο νησι μέ καρτερούνε
τραγούδια. Είναι, άφ' ένός η
τό, ή οικογένεια Βασιλειάδη
πληθώρα τής παραγωγής, πού νά γυρίσω, δυο καημοί,
έκφράζει, άπό τής στήλης αύάν έδημοσιεύετο δέν θά άφηνε νά πουλήσω τήν πραμάτια,
τής, προς τήν οίκογένειαν Σπύχώρον δ ι ' άλλην ύλην, είναι νά χορτάσωμε ψωμί».
Μιά γλυκειά γεμάτη νοσταλ- ρου I . Αυγερινού, θερμάς εύάφ' έτερου ή ποιότης τών στιχαριστίας.
χουργημάτων, πού πολλές φο- γία καί απαλούς κυματισμούς
ρές θά προεκάλει δυσμενή σχόλια. "Επειτα, οί πλείστοι συνδρομηταί τής έφημερίδος, οί ! Μέ τήν εύκαιρία τού Νέου "Έτους 1974 πού ανατέλλει, ή |
όποίοι καταβάλλουν πανάκριβη
τήν συνδρομήν της, διά νά στηριχθή ώς όργανον εξυπηρετή- | εύχεται προς τά μέλη της καί προς άπαντας τούς δπου γής |
σεως της Νήσου,
ώς μέσον
προβολής τού Κυθηραΐκού στοι- { Κυθηρίους ύγείαν, χαράν, προκοπήν καί εύτυχίαν είς αύτούς [
καί τάς οικογενείας των.
*
χείου και ώς συνδετικός κρί- |
κος τών απανταχού Κυθηρίων
Ό Γραμματεύς
μέ τήν γενέτειρα ν, δέν μάς •
Ό Πρόεδρος
χρεωστούν τίποτε, νά τούς ύ¡
Τ
Α
Σ
Η
Σ
ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ •
ποχρεώνωμεν
νά
διαβάζουν
πράγματα που δέν τούς ένδιαφέρουν.
Σήμερον, τά πράγματα άλλαξαν. ' Η Κυβέρνησις διαρκώς
αποδεικνύει με έργα, δτι έπιδιώκει τήν τόνωσιν τής έπαρχιακής Ελλάδος, τήν όποίαν,
όρθώς, χαρακτηρίζει ώς σπονδυλικήν στήλην τού "Εθνους.
Συνιστώμεν, λοιπόν, προς τους
άγρότας τής Παλαιοπόλεως νά
επανέλθουν έπι τού αιτήματος
των, διότι σήμερον θά έξετασθή ύπό άλλο πρίσμα και πιθανώτατα νά Ικανοποιηθή. Μη
λησμονούμεν δτι ή Παλαιόπολις άμα ήλεκτροδοτηθή και καλλιεργηθή μέ σύγχρονα μέσα,
μπορεί νά άποδώση κηπευτικά
καΐ δενδροκομικά προϊόντα άριστης ποιότητος και εις ποσότητας πού νά καλύπτουν τάς
άνάγκας δλων τών κατοίκων
τής Νήσου, νά κάνη δέ και
έξαγωγήν εις τον Πειραιά.

! ΚΥΘΗΡΑ IΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ |

ζει «ενα κύμα έ'να πράσινο
πουλί, ένας ίσκιος μιά φωλιά
χελιδονιού πού μέ φρύγανα τήν
χτίζεις στή γωνιά τού μπαλκονιού». Μιά ύπέροχη, σέ γρήγορο, χαρούμενο ρυθμό, πού σέ
πλημμυρίζει, αισιοδοξία
καί
χαρά, μουσική έκφραση. Γεμάτη σκιρτήματα τής ψυχής και
τής καρδιάς.
Αύτά γιά τά έξη τραγούδια
τού πρώτου μέρους, τής πρώτης όψης τού δίσκου. "Ενα άπόηχο τού παρελθόντος καί μία
άνυπέρβλητη αύθόρμητη ζεστασιά ή θύμηση τής ιδιαίτερης
πατρίδος. 'Ιστορικές μνήμες
καί ύπερηφάνεια γ ι ' αύτές καί
γιά τούς έπανειλημμένους ξερριζωμούς τής 'Ελλαδικής αύτής περιοχής μπλεγμένα σέ μιά
άγρια μουσικοφορεμένη ομορφιά. "Ενα προσκύνημα στον
τόπο πού γεννηθήκαμε. Μία άγωνιώδης
βιοπάλη τό ταξίδι
γιά τά Κύθηρα, αύτό τό άπιαστο νησί.
'Ωραία τοπία, όμορφες εικόνες, άκρογιάλια γραφικά, μαγευτικό ταξίδι. Κομματιασμένοι βράχοι, σαράντα όργιές τό
κύμα, τ ' άστρι τής Τραμουντάνας, τό ριζικό τού γυιού ταξιδευτή, τό άπέραντο πέλαγο,
ό ήλιος, ό Θεός, πίκρες, ντέρτια και καημοί μεγάλοι σάν τήν
άτέλειωτη θάλασσα.
Σάν ταξιδεύης στά Κύθηρα
καί στον Λακωνικό, τή θάλασσα έχεις «μάνα κ ι ' άδερφή».
Έ ν ώ στο νησί σέ καρτερούνε
«νά πούλησης τήν πραμάτια νά
χορτάσουνε ψωμί». Κουρσάρικα ρεσάλτα. Βυζαντινές τελετουργίες. Ξενητεμο! και όπισωερχομοί. Ταξίδι γεμάτο θαλασσινό άέρα. 'Αρωματισμένο
άπό θυμάρι, θρούμπη, ρίγανη
καί φασκομηλιά. 'Από λεμονανθούς κ ι ' άνθισμένες
αμυγδαλιές. 'Από μαντζουράνα καί
μόσχο, άπό καρυοφίλι καί βασιλικό. Ταξίδι στά Κύθηρα σε
μιά θάλασσα
άστατη άπ' τά
φθινοπωρινά καθούρια. Μελτεμιασμένη τό καλοκαίρι, φουρτουνιασμένη τόν χειμώνα. Γεμάτη κάψα
τού καλοκαιριού.
'Από Αιγαίες αύρες δροσισμένη. 'Απλησίαστος, άγριος, μονοκόμματος ό Κάβος. Κατάξερα, τραχειά τά βράχια κρέμονται στήν
τρίσβαθη θάλασσα.
Παλιές, κουρσάρικες φωλιές.
Κατάξερη καί ρημαγμένη Μάνη. Ζωηροί πόθοι κι' απερίγραπτοι καημοί τών κατοίκων.
"Ηθη κ ι ' έθιμα καί ριζικά.
"Ολ' αύτά α' ένα πηγαίο αυθόρμητο μουσικό πλούτο πλημμυρισμένο μέ μιά παράδοση
λαϊκής μουσικής καί ποιήσεως
άποτελούν τό φανταστικό ταξίδι στά Κύθηρα τού Γιώργου
Κατσαρού.
Νοσταλγικές γλυκειές μελωδίες ανεξάντλητες σάν τήν άπέραντη θάλασσα μέ τούς αμέτρητους κυματισμούς της. Μιά
πεντακάθαρη μουσική σύνθεση,
πού άνταποκρίνεται άπόλυτα
σττιν καταπληκτική δημιουργική μορφή τής τάξεως τού Γιώργου Κατσαρού. Ζωηρός άλλοτε
ό ρυθμός σάν τά νειάτα τής
ζωής μας. Λυρικό τραγούδι
γιά τούς καημούς μας. Εύθυμο
κι' έμβατηριακό γιά τίς χαρές
μας. 'Αλέγκρο - μοντεράτο στις
δμορφες στιγμές τής ζωής μας.
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Τήν 24ην Δεκεμβρίου τταραμονήν τών Χριστουγέννων, ό
Πρόεδρος τής Κυθηραϊκής Ά δελψότητος κ. Τάσης Κουκούλης, κοττόττιν σχετικής συνεννοήσεως, έττεσκέφθη τόν διακεκριμένον συνθέτην και μαέστρον
Γιώργον Κοττσαρόν είς τήν οίκίοχν του, είς Ποίλαιόν Φάληρον.
Σκοπός τής επισκέψεως ταύτης
ήτο ή έκ μέρους τής Κυθηραϊκής Άδελφότητος έκφρασις τών
θερμότατων συγχαρητηρίων καί
ευχαριστιών τών Κυθηρίων ττρός
τόν έκλεκτόν
καλλιτέχνην διά
τήν πραγματικά
μεγσλην του
ττροσφοράν προς τό νησί μας
μέ τόν δίσκον του «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ».
Είς σχετικάς έρωτήσεις και
π-ράσκλησιν νά τίμηση μίαν οιανδήποτε έκδήλωσιν τής Άδελφότητος, ό Γιώργος Κατσαρός
άπηντησε: «Δέν έχω τήν τιμήν
νά γνωρίζω τό όμορφο νησί
σας. Τό νοιώθω δμως δλοζώντανο στή φαντασία μου και αισθάνομαι ένδόμυχον πόθον νά
τό έπισκεφθώ τό ερχόμενο καλοκαίρι καί νά άγοράσω ένα
γραφικό σπιτάκι σέ μιά όμορφη ακρογιαλιά του. Κατάγομαι
άπό τήν Κέρκυρα καί κατοικώ,
δπως 6λέπετε / δίπλα στο κύμα

και στή θάλασσα. Μπροστά
μου νύχτα καί μέρα ξανοίγεται
όλόκληρος ό Σαρωνικός και βαθειά στο βάθος αγναντεύω μέ
τήν φαντασία μου τό νησί σας,
τά Κύθηρα. Παρακαλώ διαβιβάσετε τάς άπειρους εύχάς μου
καί τούς χαιρετισμούς μου προς
τήν Άδελφότητά σας καί τά
μέλη της και προς δλους τούς
Κυθηρίους καί τούς κατοίκους
του νησιού σας. Ευχαρίστως δέχομαι νά έλθω στήν ετήσια άποκριάτικη χοροεσπερίδα σας
στον «ΚΑΒΟ ΝΤΟΡΟ» τήν 16
Φεβρουαρίου 1974».
Χαρακτηριστικό είναι δτι ό
Γιώργος Κατσαρός, τήν μεγάλην του γιά τά Κύθηρα άγάπη
τήν έχει μεταδόσει καί στήν οίκογένειά του. "Ετσι εξηγείται
τό γεγονός δτι ό μικρός γυιός
του 'Αντώνης Κατσαρός, ήλικίας έξη περίπου έτών, πού εμφανίστηκε στήν τηλεόρασι τό
βράδυ τής 24ης
Δεκεμβρίου
στήν εκπομπή «'Αλάτι καί πιπέρι», είς σχετί'κήν έρώτησιν άπηντησε: «'Από τά τραγούδια
τού μπαμπά μου, πιο πολύ μ'
αρέσουν «ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ». Στήν
φωτογραφία, ό έκλεκτός συνθέτης καί μαέστρος Γιώργος Κατσαρός.

Εις τό φύλλον Νοεμβρίου έδημοσιεύσαμεν τά ονόματα τών
συμπατριωτών, οί όποιοι μέσω
τής Επιτροπής Ά γ ι ο υ Λουδοβίκου 'Αμερικής, απέστειλαν
οίκονομικήν βοήθειαν διά τήν
βελτίωσιν του αεροδρομίου Κυθήρων.
Μεταξύ τών άλλων, είς τήν
έπιτυχίαν του σχετικού εράνου
συνετέλεσε κατά πολύ και ό ταμίας τής ανωτέρω επιτροπής
κ. Γεώργιος Π. Κορώνης, έκ
Βιαραδίκων, ό όποιος
έκτος
τής προσφοράς του, συνέταξε
και έκυκλοφόρησε μεταξύ τών
ομογενών, ενθουσιώδες ποίημα
άναφερόμενον είς τήν προσπάθειαν δημιουργίας τού αεροδρομίου καί εις τήν φιλόπατρι αν τών άπανταχού Κυθηρίων. Άντίγραφον τού ποιήματος αύτού και μέ τό δικαίωμα
μάλιστα τής δημοσιεύσεως έλάβομεν καί ημείς, πλήν ένεκα παγίας αρχής τής έφημερίδος νά μή δημοσιεύη ποιήματα,
άδυνατούμεν νά τό φέρωμεν ολόκληρο ν είς τήν στήλην αύτήν.
Παραθέταμε ν δμως ολίγους στίχους του, προς ένημέρωσιν τών αναγνωστών.
Γράφει, λοιπόν, ό φίλος κ.
Γ. Π. Κορώνης:
«Μέ τήν βοήθεια τού θεού

I
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ΠΑΛΑΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Ό έξ Άρωνιαδίκων Κυθήρων καταγόμενος Παναγιώτης
Άρώνης ή Κουμεσόπουλος, άπό πολλών έτών κάτοικος Αύστραλίας, απέστειλε προς τήν
Κυθηραϊκήν 'Αδελφότητα Πειραιώς — 'Αθηνών τριάκοντα
παλαιά έγγραφα
συνταγέντα
είς Κύθηρα προ διακοσίων καί
πλέον έτών, ίνα ύποβάλη ταύτα είς τήν άρμοδίαν Κρατικήν
Ύπηρεσίαν προς
διατήρησίν
των είς Κρατικόν Ιστορικόν
'Αρχεϊον. Ταύτα αφορούν τοτινάς συναλλαγάς τών κατοίκων τής νήσου.
"Ηδη ή 'Αδελφότης ύπέβαλε ταύτα διά τής Νομαρχίας
Πειραιώς είς τό Ύπουργείον
Πολιτισμού καί παρακαλεί τόν
κύριον Παναγιώτην Κουμεσόπουλον, δπως
μερικά τέτοια
έγγραφα προσφέρη καί είς τήν
Κυθηραϊκήν 'Αδελφότητα ϊνα
πλουτίσουν τό ίστορικολαογραφικό της 'Αρχεϊον.

Ι Ε Ρ Ο Υ ΝΑΟΥ
Μέ τάς φροντίδας τού γνω| στού παράγοντος κ. Έμμανουήλ Π. Καραβουσάνου καί τού
I Εκκλησιαστικού
Συμβουλίου,
I ώργανά>θη είς Λειβάδι τόν πα| ρελθόντα Αύγουστον, χορευτιί κή εύεργετική έκδήλωσις, διά
I τάς άνάγκας τού ναού τού ΣωI τήρος. Ή έκδήλωσις αύτή ά| πέδωκε περί τάς 15.500 δρχ.,
έκτών όποιων δραχμάς 1.000
προσέφερεν ύπέρ
τού
ιερού
ναού, ό διακεκριμένος ιατρός
κ. Γεώργιος Π . Στρατηγός, διευθυντής τής Δερματολογικής
Κλινικής τού Κρατικού Νοσοκομείου Πειραιώς.
Τό
Έκκλησιαστικόν
Συμβούλιον Λειβαδίου εύχαριστεϊ
τόν ώς άνω διακεκριμένον συμπατριώτη ν καί δλους τούς συντελέσαντας είς τήν έπιτυχίαν
τής έκδηλώσεως.

ΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ - ΠΑΛΑΤΙ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΩΝ

Τό φανταστικό μας, δμως,
στά Κύθηρα ταξίδι μπορούμε
νά πραγματοποιήσουμε μόνο μέ
τό πλοίο πού θάχη καπετάνιο
τόν μεγάλο σύγχρονο μαέστρο
Γιώργο Κατσαρό.
Τ Α Σ Η Σ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
(Στο έπόμενο τό Β ' μέρος).

Προ όλίγων μηνών έπεσκέφθη τό χωρίον μας, ό διακεκριμένος συμπατριώτης κ. Εύάγγελος Εμμανουήλ Μεγαλοκονόμος, μεγαλοεπιχειρηματίας
χρυσοχοίας είς Θεσσαλονίκην.
Με τήν εύκαιρίαν αύτήν, ό κ.
Μεγαλοκονόμος έτέλεσε πάνδημον μνημάσυνον ύπέρ άναπαύσεως τών ψυχών τών αειμνήστων γονέων του, προσέφερε
δέ είς τόν Ιερόν ναόν «Σωτήρ
Χριστός» βαρύτιμον Σταυρόν
Ευλογίας καί δύο χιλιάδας
δραχμάς.
^
,
Τό Έκκλησιαστικον Συμοουλιον Λειβαδίου, τού έκφράζει
και δημοσίως απείρους εύχα- I
ριστίας.
ι
Διά τό Έκκλ. Συμβούλιον
!
'Αθανάσιος Σ. Κασιμάτης
ι

Τό θαυμάσιο μέγαρο τών εκλεκτών μας φίλων 'Αντώνη καί Ίφιγενείας ΜπαΤλου, εις Σάξονγολντ του Γιοχάννεσμπουργκ. Μέ τήν αυλήν του καταλαμβάνει τήν έκτασιν οικοδομικού τετραγώνου (περίπου τέσσαρα στρέμματα) καί διαθέτει χώρους μέ πολυτελή έπίπλωσιν, είς τούς
όποιους μπορούν νά διαμείνουν μέ κάθε άνεσιν πολυάριθμα πρόσωπα. Παραπλεύρως ευρίσκεται ή κατοικία του υπηρετικοί) προσωπικού, πού, φυσικά, εΐναι έγχρωμο, καί παρά τήν είσοδον προς τήν αυλήν κείται ή κατοικία του σκύλου, πού καί αυτός είναι απαραίτητος είς κάθε
οίκογένειαν. Οί σκύλοι είναι λυκόσκυλα ή μπουλντόκ και πάντοτε μεγαλόσωμοι, ώστε καί μόνη ή παρουσία των νά άποθαρρύνη κάθε άνεπιθύμητον έπισκέπτη τής κοττοικίας, δτοτν οί ίδιοκτήται άπουσιάζουν. Είναι παράδοξον, δτι οί τετράποδοι αυτοί φύλακες υποδέχονται μέ φιλοφροσύνην καί έκδηλώσεις χαράς κάθε λευκόν, ένώ καταδιώκουν μέ μανίαν τόν κάθε έγχρωμο
πού θά πλησιάση τήν κατοικίαν τού κυρίου των, μπορούν δέ καί νά... βιαιοπραγήσουν, εάν ό
κύριος των δέν προλάβη νά τούς άναχαιτίση. 'Ομολογουμένως, τό ψωμί πού τρώνε σι σκύλοι
αύτοί πάει χαλάλι, έστω καί άν χρειάζωνται μισή φουρνιά γιά τό κάθε γεύμα των...
ΔΟΚΤΩΡ
J
Γ Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ >
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
.
Επιμελητής «Νοσοκομείου J
Ατυχημάτων» ( Κ . Α . Τ . ι
τ . Επιμελητής COVEN- •
TRY
AND
WARWIC \
KSHIRE HOSPITAL — i
'Αγγλίας.
\
Δέχεται είς τό ίατρείον του ι
6.30—8 μ.μ. καθ' έκάστην, J
πλήν Σαββάτου και έξαιρ. ι
ήμερών, δδός Ύψηλάντουδ, J
'Αθήναι (Κολωνάκι)
ι
Τηλέφ. 711.482
«

|ΚΟΣΜΗΗΑΤΑ — ΟΡΟΛΟΓΙΑ
i

Τόν διακεκριμένσν
ίατρόν
καί μεγάλον άνθρωπιστήν κ.
Γεώργιον Π. Στρατηγόν, διευθυντήν
τού
Δε ρματολογ ικού
Τμήματος τού Κρατικού Νοσοκομείου Πειραιώς, ευχαριστώ
θερμώς διά τό ένδιαφέρον καί
τήν συμπαράστασίν του, κατά
τήν διάρκειαν τής νοσηλείας
μου, εις τό ώς άνω νοσοκομεΐον.
'Ομοίως, ευχαριστώ θερμότατα τόν
διακεκριμένον χειρουργόν κ. Μιλίγκον καί τούς
Ιατρούς καί τό προσωπικόν τής
Β ' Χειρουργικής Κλινικής, διά
τήν βοήθειαν πού μού παρέσχον. Δι' δλους αισθάνομαι
βαθείαν εύγνωμοσύνην.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

ΑΛΕΞ. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ

κ Γ εύχή τής Παναγίας
οί Τσιριγώτες πανταχού
τά κάνουνε θυσία.
Τώρα έβγήκε επιτροπή
τις πόρτες νά κτυπήση
γιά τοϋ Νησιού μας τό καλό
χρήματα νά ζητήση.
"Ολοι μέ εύχαρίστησι
δώστε δσα μπορείτε
νά γίνη αεροδρόμιο
σάν πάτε / νά τό ίδήτε.
Κι' άν βάλετε τό χέρι σας
πλέον βαθειά στήν τσέπη
μεγάλα έργα θά γίνουν
που ή επιτροπή προβλέπει».
Είναι συγκινητικόν καί εύχάριστον, δτι οί Κυθήριοι πού
διαμένουν μακράν τής Νήσου,
είτε είς τό έσωτερικόν τής 'Ελλάδος, είτε είς τό έξωτερικόν,
διατηρούν άμείωτον τήν άγάπην προς τήν γενέτειρα καί είς
κάθε περίπτωσιν συντρέχουν
τήν έκτέλεσιν κοινωφελών έργων είς τήν Νήσον. Είναι τούτο μία διαπίστωσις
τιμητική
διά τό Κυθηραϊκόν στοιχεΐον.
ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ
ΔΙΑ ΤΑΣ

ΑΝΑΓΚΑΣ

ΘΕΡΜΕΣ
ΠΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
(άνβψιός Μαρίας Α. Φατσέα έκ Φατσαδίκων)
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96 — Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΓΛΟΥ
ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ

13—15 Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Α : 423.054 καί 420.592
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! ΓΡΗΓ. Λ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ,
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»
Χαρ. Τρικούπη 7
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ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ

Π Ω Λ Η Σ Ι Σ Χ Ο Ν Δ Ρ Ι Κ Η ΚΑΙ Λ Ι Α Ν Ι Κ Η
Έ μ μ . Μπενάκη καί Νικηταρά 6 ( Τ . Τ . 142) 5ος δροφος
Α Θ Η Ν Α Ι — Τηλέφ. 615.928

Χειρούργος όδοντίατρος
Ί α τ ρ ε ί ο ν : 'Ησιόδου και Ά ραβαντινοΰ 3 — τ η λ . 713.423
Οικία: Εύτυχίδου 3, Τηλέφ.
733.881

! ΑΛΕΞ. Α. ΜΑΡΣΕΛΟΣ
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ΔΡ ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΑΡΣΕΛΟΥ - ΚΙΝΤΗ
Ύφηγήτρια Μικροβιολογίας Πανεπιστημίου 'Αθηνών
Διευθύντρια Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Νοσοκομείου 'Ανδρέου Συγγρού
Σκουφά 62 — Τηλ. 620.607 — Α Θ Η Ν Α I
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ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Δέχεται Πατριάρχου Ί ω α κειμ 47, καθ' έκάστην 5—7
μ4ΐ·. πλήν Σαββάτου καί
Κυριακής, καθώς καί έπί
συνεντεύξει. Τηλ. 869.638
καί 722.074.

ΕΥΧΕΣ

ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ
Οί γνωστοί δημοφιλείς σι/μττατριώται μας
Γεώργιος και
Ελένη Καβαλίνη, ττου διαμένουν είς Σύδνεϋ τής Αυστραλίας, μή δυνάμενοι εφέτος νά γράψουν τις Χριστουγεννιάτικες ευχές τους ττρος συγγενείς καί φίλους, καί ιδιαιτέρως προς ενα
έκαστον έξ αυτών, όπως έκαναν κάθε χρόνο, μάς άττέστειλαν
προς δημοσίευσιν τό κάτωθι ευχετήριον:
«Προς τους αγαπητούς μας
συγγενείς καί φίλους που διαμένουν στήν Ελλάδα, τήν Αυστραλία, τήν 'Αμερική καί άλλας χώρας, ευχόμεθα τό νέον
έτος 1974 χαρούμενο καί ευτυχισμένο.
Λόγω τής ήλικίας
μας, δέν μπορούμε νό γράψουμε ξεχωριστά, δπως θά τό ήθέλαμε. Μά ή ψυχή μας και οί
ευχές μας είναι κοντά σας.
Γεώργιος καί 'Ελένη Καβαλίνη,
Σύδνεϋ Αυστραλίας».
ΔΩΡΕΑΙ Ε Ι Σ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Παρά ταύτα καί λόγω τής
οικονομικής πιέσεως, τήν όΧ ρ ώ μ α τ α
—
Σ ι δ η ρ ι ι ι ά
ποίαν διέρχεται ή έκδοσις, άι
πό τού τρέχοντος έτους θά τροΕ Ι Δ Η Ο Ι Κ Ι Α Κ Η Σ ΧΡΗΣΕΩΣ
\
ποποιήσωμεν τήν αρχήν καί θά
δεχόμεθα
προς
δημοσίευα ιν
ποιήματα μέχρις έκτάσεως 100
στίχων κατ' έκδοσιν, ύπό τόν
άπαράβατον δρον δτι τά χειρόΛεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 49 — Τηλέφ. 471.993
ι
γραφα αυτών θά συνοδεύωνται
μέ τήν άξίαν τής καταχωρίσεΠ Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
!
ως, προς δέκα δραχμάς ό στίι
χος, καί δτι θά ύπογράφωνται
μέ τό πραγματικόν δνομα τού
συγγραφέως. "Ετσι, ή τιμή ή
'Ανδρέας Δ. Καλοκαιρινός
I
ή εύθύνη διά τά σχόλια πού \
ΤΟ Γ Ν Ω Σ Τ Ο Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Ν
I
τυχόν θά προκαλούν οί στίχοι,
I
νά ανήκουν έξ ολοκλήρου είς
τόν στιχουργόν.
ι Βασιλίσσης Σοφίας 63 — Πειραιεύς, ^ άνακαινισθέν ^ fad!
„„ Β
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
| συγχρόνων τεχνικών βάσεων έγκαινιάζει νέαν περίοδον (
Δρ.
Πανεπιστημίου
Μονάχου
ι
καλλιτεχνικής
δραστηριότητος.
[
ΜΑΙΡΗ ΛΙΑΠΗ
ι
• ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 63—ΤΗΛ. 422.411 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ ι 'Υφηγητής Παν)μίου 'Αθηνών
ι
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
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I
¡ Χειρούργος - 'Οδοντίατρος
'Αθήναι 143 — Τηλ. 613-277
ι Δέχεται 5 — 8 μ.μ., όδός
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• Βασ. Κωνσταντίνου & ΣωI
I τήρος Διός άριθ. 13 — 6ος
I
I
Ωτορινολαρυγγολόγος
ι
όροφος — Πειραιεύς
I
Π Α Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Ο Υ ΙΩΑΚΕΙΜ 5 — Τ Η Λ . 720.662
! Τηλέφ. 'Ιατρείου 4170.327
I
Σουλίου 4 — Τηλ. 621.001
I
Ο Ι Κ Ι Α : ΑΓΑΘΟΥΠΟΛΕΩΣ 55 — Α Θ Η Ν Α Ι
^ »
Οικίας
421.371
Ώ ρ α ι έπισκέψεων: 6 — 8 μ. μ.
f..

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ

ΚΑΛΕΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟΝ 0Β0Λ0 ΤΟΥΣ

ΜΝΗΜΗΝ

Εις μνήμην Δημητρίου I .
Στρατηγού, διδασκάλου, ό δικηγόρος κ. Γρηγόριος Λ. Κασιμάτης προσέφερε 500 δρχ. είς
τόν
Σύλλογον
Κοινωφελών
"Ε ργ ω ν Μυλοποτ άμου.
— Είς μνήμην Διονυσίου Ν.
Μάνε ση, ό κ. Μανούσος Ά λ ε βιζάκης απέστειλε 300 δρχ. είς
τόν ιερόν ναόν 'Αγίου Διονυσίου, Χώρας.
— Είς μνήμην Στοματικής
Θεοδώρου Κασιμάτη, τό γένος
Σταύρου Καλλιγέρου, έκ Πιτσινιανίκων, ή κ. Γιώτα Πουλιου
προσέφερε 2.000 δρχ. ύπέρ τού
Γηροκομείου Κυθήρων.
— Είς μνήμην Αικατερίνης
Βασιλείου Στρατηγού, ό κ. Νικόλαος
Στρατηγός, μάς άπέστειλεν έκ Σύδνεύ Αυστραλίας
δέκα δολλάρια Αύστραλίας ύπέρ τής αξιοποιήσεως τού Σπηλαίου 'Αγίας Σοφίας Μυλοποτάμου, φροντίδι τού Συλλόγου
Κοινωφελών "Εργων Μυλοποτάμου.
— Είς μνήμην Διονυσίου Ν.
Μάνεση, ή κ. Κική Π. Κοντογούρη και ό καθηγητής κ. 'Ανδρέας Κοντογούρης μετά τής
κυρίας του ' Ιριδος, προσέφερον 1.000 δρχ. είς τόν Ιερόν
ναόν 'Αγίου Διονυσίου Χώρας,
1.000 δρχ. είς τό Άγαθοεργόν
Ταμείον τής Μητροπόλεως Κυθήρων «'Η
Μυρτιδιώτισσα»,
1.000 δρχ. είς τό Γηροκομεΐον
'Αθηνών καί 1.000 δρχ. είς τό
Γηροκομεΐον Λευκάδος.
— Είς μνήμην
Διονυσίου
Μάνεση, ή κ. 'Αλκυόνη Βολτή
προσέφερε 400 δρχ. είς τό Ά γαθοεργόν Ταμείον τής Μητροπόλεως Κυθήρων, «'Η Μυρτιδιώτισσα».

ΚΟΣΜΑΣ θ. ΜΑΡΕΝΤΗΣ
Χειρούργος - 'Οδοντίατρος
Βοηθός Πανεπιστημίου
'Αθηνών
Βασιλέως Κωνσταντίνου 8
Πειραιεύς — Τηλ. 425.660
Δέχεται 9-12 π.μ. και 5-8 μ.μ.

ΓΛ ΝΤ Ω ΝΤ5Σ " ΚΟ ΥΕΛΛ ΗΥ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
•
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 70
I Πειραιεύς — Τηλ. 470-776
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«ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»

ΣελΙς 4

Αφιξης συμπατριωτών
άπό τό ΐξωπρικόν ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΑΕΙΑ - ΜΠΜΜΟΥΘ
Είς τήν άπέραντον Αύστραλίαν καί Αφρικήν

Ά φ ί κ ε τ ο έξ Αυστραλίας, έπειτα άπό αποδημία ν 25 έχων,
ό αγαπητός συμπατριώτης μας
κ» Ευστράτιος 'Αθανασίου Κασιμάτης, άπό τό χωρίον Τζουανιάνικα. Ό κ. Κασιμάτη ς ήτο
έγκατεστημένος εις την πάλιν
Παραμάττα, όπου μετά των υιών του διατηρεί άνθούσας έπιχειρ^ήσεις.
— Ά φ ί κ ε τ ο έξ Αυστραλίας,
ό έκ Φρατσίων αγαπητός συμπατριώτης μας
κ. Θεόδωρος
Δημ. Πετρόχειλος, συνοδευόμενος και άπό την χαριτωμένην
οίκογένειάν του. Ό κ. Πετρόχειλος ήτο εγκατεστημένος εις
την πόλιν Μπρίσμπαν.
— Ά φ ί κ ε τ ο έξ Αυστραλίας
προς έπίσκεψιν της πατρίδος
και τών εδώ συγγενών της, ή
εκλεκτή κυρία Κουλά Γεωργίου
Κασιμάτη, τό γένος Παναγιώτου Μαλάνου. Ή κ. Κασιμάτη
διαμένει εις Μπρίσμπαν και είναι σύζυγος του γνωστού παράγοντος της όμογενείας κ.
Γεωργίου Π. Κασιμάτη, άπό
τό χωρίον Δρυμώνας. ' Η κ.
Κασιμάτη έποοφελήθη της ευκαιρίας, δπου ό μικρός και πανέξυπνος υιός της 'Αντώνιος
μετέχων της ομάδος Ελληνοπαίδων, πού μερίμνη της 'Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, ήλθον δια νά γνωρίσουν τήν πατρίδα καΐ έκαμε τό ταξίδι της
δια νά τον συνοδεύση.
Ή κ. Κούλα διακρίνεται μεταξύ τών κυριών τής παροικίας μας, πέραν δέ άπό τάς οικογενειακός της φροντίδας, άναπτύσσει κοινών ικήν δραστηριότητα και συμβάλλει είς τό
καλόν τής όμογενείας. Τής εύχόμεβα, καθώς καΐ είς τό παιδί της, εύχάριστον διαμονήν
και καλάς εντυπώσεις.

λίαν προς έπίσκεψιν τών τέκνων και άλλων συγγενών του
ό έκ Λειβαδίου συμπατριώτης
κ. Βαλέριος I . Σιμιτέκολος,
μετά τής κυρίας του Μαρίας.
— Άνεχώρησεν είς Άμερικήν προς έπίσκεψιν τών τέκνων του, πού είναι έγκατεστημένα είς Νέαν Ύόρκην, ό
άγαπητός συμπατριώτης μας κ.
Θεόδωρος Πστήρης.
— Ά φ ο ύ παρέμεινεν είς τήν
πατρίδα περί τά δύο έτη, άνε29ον
χώρησεν είς Αύστραλίαν ό άγαπητός μας συμπατριώτης κ.
8 'Ιουνίου 1971. 'ΑποχαιρεΘεόδωρος Έ μ μ . Μεγαλοκονό- τούμε μέ συγκίνησιν τούς συγμος ή Κουτσούνης, συνοδευό- γενείς καί στενούς φίλους, οί
μενος και άπό τήν έκλεκτήν όποιοι μάς κατευόδωσαν είς το
κυρίαν του Βασιλικήν. Ό κ. άεροδρόμιον τού Σύδνεύ καί μέ
Μεγαλοκονόμος διέμενεν είς άεροπλάνον τών 'Αφρικανικών
Κάλαμον, όπόβεν κατάγεται, ά- Γραμμών,
άναχωρούμεν
άπό
σχολούμενος με έργα
κοινής τήν Αύστραλίαν διά νά συνεώφελείας καί άναπτύσσων κοι- χίσωμεν τήν περιοδείαν μας
νωνικήν δραστηριότητα. Μετα- είς τήν Νότιον Ά φ ρ ι κ ή ν , μέ
ξύ τών άλλων, ήτο εκείνος πού κυριώτερον, ώς πάντοτε, σκομε άναφοράς προς Κυβερνητι- πόν νά συναντήσωμεν όσον το
κούς παράγοντας συνετέλεσεν δυνατόν
περισσοτέρους
άπό
άποτελεσματικώς είς τήν προ- τούς έκεΐ έγκατεστημένους Κυγραμματισθείσαν και άρξαμέ- θηρίους. Τό ότι, φυσικά, θά
νην ήδη άνακαίνισιν του δρό- έγνωρίζαμεν καί
μίαν ακόμη
μου άπό Καψάλι είς Κάλαμον ' παράδοξον χώραν, μάς έκίνει
καί Λειβάδι, περί τής οποίας έντονον τό ένδιαφέρον.
γράφομεν είς άλλην στήλην. \
Μετά τήν άπογείωσίν του τό
Φυσικά, σάν γνήσιος Καλα- άεροπλάνον, έπί άρκετόν χρόμίτης ό κ. Μεγαλοκονόμος ή- νον, πετά έπάνω άπό τήν Αύσχολήθη καί μέ τό κυνήγι μέ στραλίαν, διά νά προσγειωθή
πενιχρά, ομολογουμένως, άπο- είς τήν Πέρθην καί νά άνετελέσματα, λόγω κακοτυχίας. φοδιασθή είς καύσιμα, πριν άΔιότι, άμα είχε
πουλιά, ξε- νοιχθή πρός τόν Ίνδικόν 'Ωχνούσε στήν Βρουλέα, έπάνω κεανόν, δπως είναι ή πορεία
στο κρεβάτι του, τον ζωστήρα του. ' Η πτήσις αύτή, ήταν διά
μέ τά φυσίγγια!...
Κι' δταν τόν γράφοντα, σάν άποχαιρεδεν είχε πουλιά, ξεχνούσε νά τισμός είς τήν ώραίαν καί φιγυρίση στο
καλύβι του στή λόξενον χώραν, τήν μοναδικήν
Βρουλέα, γιατί τον έπαιρνε ό αληθινή ν δημοκρατία ν τού Νούπνος, δπως καθόταν στά Φρι- τίου ημισφαιρίου, τήν όποίαν
δάκια στο καρτέρι, αναμένον- έπισκεφθέντες καί περιοδεύτας τις τρουλίδες!...
σαντες τέσσαρες φορές καί διΤώρα, ό κ. Μεγαλοκονόμος αμείναντες είς τάς πόλεις ^καί
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
μεταβαίνει στο Ντάμπο νά ρύ- τά χωρία της, συνολικώς είκοθμιση περιουσιακάς ύποθέσεις σι τέσσαρας μήνας, δεν κατωρΆνεχώρησεν είς Αύστρίαν του και μέ τήν κυρία Βασιλι- Θώσαμεν νά άντιληφθώμεν τίκαι Δυτικήν Εύρώπην δια ψυ- κή νά χαρούν τά παιδιά καί τά ποτε τό ψεκτόν, τίποτε πού νά
χαγωγικούς και μορφο>τικούς εγγονάκια των, πού διαμένουν μετριάζη τήν λύπην τήν όποίσκοπούς, ό ανώτερος υπάλλη- έκεϊ.
αν, ή έπίγνωσις δτι ό χαιρελος του Ο . Τ . Ε . κ. 'Ιωάννης
Τούς εύχόμεθα άπό καρδίας , τισμός μας αύτός πρός τήν ΑύΓ. Κασιμάτης, έκ Λειβαδίου. καλό ταξίδι, κάθε εύτυχία και | στραλίαν ήτο καί ό τελευταίος,
— Άνεχώρησεν είς Αύστρα- γρήγορη επιστροφή.
μάς έγέμιζε τήν ψυχήν. Διότι,
καθ' όλον αύτό τό διετές^ διάΓ
στημα, πού διεσχίσαμεν τήν ώΟ Κ Υ Θ Η Ρ Α Ι Κ Ο Σ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
; ραίαν χώραν άπό Τασμανίας
καί Μελβούρνης μέχρι Βορείου
|
Ε Υ Χ Ε Τ Α Ι
1 Κουηνσλάνδης, ούδείς μάς^ ήνώχλησεν, ούδείς μάς ήρώτη[ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΥΘΗΡΙΟΥΣ • σε ποίοι είμεθα, άπό πού έρΙ
Υ Γ Ε Ι Α Ν ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑΝ
! χόμεθα καί τί ζητοϋμεν_, καί
πάμπολλες φορές ^άπλοί Αυστραλοί πολίται ή όργανα τής
κυβερνήσεως μάς προσέφεραν
¡
Ό Πρόεδρος
Ό Γεν. Γραμματεύς
ι αύθορμήτως ήθικήν συμπαράστασιν. 'Ασύγκριτη Αυστρα¡ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΦΑΤΣΕΑΣ
Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ ΚΟΜΗΣ • λ ί α ! ! !
ι
Έφύγαμε περί τό μεσονύκτιον. Καί έπειτα άπό πτήσιν
τεσσάρων, περίπου, ωρών, τό
άεροπλάνον προσενειώθη είς τό
άεροδρόμιον τής Πέρθης, πρωτευούσης τής Δυτικής Αύστραλίας. Άνεφοδιάσθη είς καύσιμα καί άπεγειώθη διά νά είσΛαμπράν έπιτυχίαν έσημείο)- και παρεμειναν εκεί μέχρι τής έλθη ευθύς αμέσως είς τόν ούσεν ή εκδρομή τοΰ Κυθηραϊκού ι μεσημβρίας.
ρανόν τού ατέρμονος 'Ινδικού
Συνδέσμου 'Αθηνών, είς τήν
Τους συμπατριώτας του, ό Ωκεανού. Τά άεροπλάνα, όσαίεράν Μονήν 'Αγίου Γεωργίου : εκλεκτός κληρικός κ. Καψάνης κίς διέρχονται έπάνω άπό ωΆ ρ μ α , παρά τήν Χαλκίδα. Ή ! εδέχθη μέ έκδηλον χαράν καί κεανούς, πετούν πολύ ψηλά,
εκδρομή έπραγματοποιήθη τήν ! πολλήν καλωσύνην, καί έπεδα- πού δέν ύπάρχουν κενά αέρος,
Κυριακήν 9ην Δεκεμβρίου.
| ψίλευσε είς αυτούς θερμάς πε- καί τό ταξίδι γίνεται πολύ άνετο. Τά αεροσκάφη έχουν τέΟί εκδρομείς, επιβαίνοντες I ριποιήσεις.
πούλμαν, άνεχώρησαν άπό τήν
Μετά ταύτα, σύμφωνα με τό τοια ευστάθεια, πού νομίζει
πλατεϊαν Κάνιγγος περί τήν ! πρόγραμμα, οί εκδρομείς πα- κανείς, ότι είναι ακίνητος έπί
8ην πρωϊνήν καί έπειτα άπό ; ρεκάθησαν είς κοινόν γεύμα είς σταθερού εδάφους. Σε λίγο έθαυμασίαν διαδρομήν έφθασαν κέντρον τής περιοχής Λευκαν- ξημέρωσε, άλλά άπό τό ύψος
είς τον προορισμόν των. Είς ! τή, περιηγήθησαν τήν περιοχήν πού ευρισκόμεθα ή γή ήτο ατήν ιερά ν Μονήν ήκουσαν τήν Χαλκίδος καί τάς απογευματι- θέατος. Μά καί ορατός άν ήτο
θείαν λειτουργίαν και τήν ύπέ- νός ώρας άνεχώρησαν είς 'Α- ό ώκεανός, τί θά μπορούσε καροχον όμιλίαν του ηγουμένου θήνας μέ άρίστας έντυπώσεις. νείς νά διακρίνη; Πού καί πού
παν οσιολογιωτάτου
ΆρχιμανΕίς τον Κύθηρα ϊκόν Σύνδε- κανένα φορτηγό πλοίο, ή καδρίτου κ. Γεο>ργίου Καψάνη, σμον 'Αθηνών ανήκουν θερμό- νένα κοπάδι άπό καρχαρίες,
που είναι διακεκριμένος Κυθή- τατοι έπαινοι, διά τήν όργάνοο- που αφθονούν είς τόν Ί ν δ ι ριος, έκ Ποταμού, περιηγήθη- σιν καί τήν λαιμπράν έπιτυχίαν κόν. "Ας λείπη τέτοιο θέαμα...
σαν τά αξιοθέατα τής* Μονής τής εκδρομής.
Μετά συνεχή ταχυτάτην πτήσιν 9 ωρών, τό άεροσκάφος έπλησίασε τά όρια τής 'Αφρικής καί προσεγειώθη είς την
νήσον M A U R I T I U S διά νά άνεφοδιασθή καί νά τού γίνη
Πρός τόν άκούραστον άνα- μνήμην 'Ηλία Π . Μαγουλά ή ή καθιερωμένη έπιθεώρησις.
*Η νήσος έχει τροπικό κλίμορφωτήν του ιερού προσκυνή- κ. Πόπη Ν. Μαγουλά 5 λίρας
ματος 'Ορφανής, κ. Ι ω ά ν ν η ν 'Αγγλίας. Καί ό κ. Θεόδωρος μα, είναι κατάφυτη άπό ζαχαΠερ.
Καρύδην,
άπέστ ε ιλαν Π . Ποτήρης, πού προσωρινώς ροκάλαμο καί οί κάτοικοι είπροσφάτως
τάς
ακολούθους ευρίσκεται είς Άμερικήν, 40 ναι έγχρωμοι. Δέν έδίδετο χρόδωρεάς, διά τήν τσιμεντόστρω- δαλλάρια, τά όποια συνεκέντρω- νος διά περιήγησιν, άλλά ούτε
σιν του δρόμου πρός τό προ- σε ώς έξής: 'Ανά 5 δολλάρια έξεδήλωσαν τοιαύτην έπιθυμίσκύνημα:
προσέφεραν είς τόν κ. Ποτή- αν οί έπιβάται τού αεροπλάΕις μνήμην
Παντελή Καν- ρην οί 'Ιωάννης Πίπης, Ρόζα νου... Καί έπειτα άπό πτήσιν
τζούρου, ό κ. καί ή κ. Στέ- Θωμά καί Τζόεν Μάντη, 'Α- τεσσάρων ώρών φθάνομεν είς
λιου Μπινιάρη δρχ. 300. Είς σπασία Χρ. Κομηνού, Βικτω- τόν προορισμόν μας, είς τό
ρία Ά ν ά γ ι ο υ , Λέων Δήμος, Α . πασίγνωστον καί ώραιότατον
Σταυρίτσα καί
Θεόδωρος Π . Γιοχάννεσμπουργκ, πού είναι
Ο ΗΓΟΎΜΕΝΟΣ
Ποτήρης.
Καί
άνά
εν δολλά- ή μεγαλυτέρα πόλις τής ΝοτιοΜΥΡΤΙΔΙΩΝ
ριον τού προσέφερον οί Π . αφρικανικής Ε ν ώ σ ε ω ς . Είς τό
Στρατηγός,
Κ. Νικόλας, Φ. άεροδρόμιον μάς ανέμεναν ό έΜπόνιας, Α. Καμπάνης καί Σ . πιστήθιος φίλος μας κ . Νικόλαος Π . Λουράντος, πού εύρίΒάτσικα.
σκετο τότε είς τήν 'Αφρικήν
'Ομοίως απέστειλαν διά τήν διά περιήγησιν καί διά νά έΆναρρώσας έκ τής ασθενεί- τσιμεντόστρωσιν τοΰ δρόμου πισκεφθή τούς έκεΐ διαμένοντάς ακολού- τας συγγενείς του, καί οί έκ
ας του, έπανήλθεν είς τό ιε- πρός Όρφανήν,
ρόν
προσκύνημα
Μυρτιδίων θους εισφοράς:
Ποταμού εκλεκτοί φίλοι αδελΜαριγούλα Κομηνού 10 δολ- φοί Μπάΐλοι Δημήτριος, 'Ανκαί ανέλαβε τά καθήκοντά του,
ό ήγούμενος αύτού, πανοσιο- λάρια Αύστραλίας, είς μνήμην τώνιος καί Κοσμάς, μετά τών
λογιώτατος αρχιμανδρίτης κ.κ. τού συζύγου της 'Αθανασίου κυριών των, οί οποίοι είχον
Κομηνού, Χρυσούλα Δαμιανού καί τήν προοτοβουλίαν νά μάς
Μελέτιος.
Χαίρομεν καί διά την άνάρ- Άνδρονίκου 540 δρχ. εις μνή- προσκαλέσουν είς τήν Ά φ ρ ι ρωσιν καί διά τήν έπάνοδον. μην τού πατρός της Δημητρίου κήν καί τήν καλωσύνην νά μάς
Διότι ή επί μήνας απουσία του Στρατηγού, διδασκάλου. Σταυ- φιλοξενήσουν καθ' όλην τήν διΚομηνού 5 άρκειαν τής παραμονής μας είς
ήτο πολύ αισθητή διά τους πι- ρούλα Θεοδώρου
στούς πού μετέβαινον είς Μυρ- δολλάρια Αύστραλίας, είς μνή- τήν χώραν.
τίδια, έδημιούργει δέ καί προ- μην Μαρίας Έ μ μ . Φατσέα. ΣοΈ π ε ι τ α άπό τάς
τυπικάς
βλήματα διά τό ίερατεϊον τής φία Παναγιώτου Κρητικού 5 διατυπώσεις τών μεταναστευδολλάρια
Αύστραλίας,
είς
μνήΝήσου.
τικών καί τελακνειακών άρχών,
Πρός τόν πανοσιολογιώτατον μην Μαρίας Έ μ μ . Φατσέα. Καί διά τάς όποιας άρχάς έχομεν
κ.κ. Μελέτιον έπί τή αναρρώ- Γρηγορία Κοντολέοντος 5 δολ- άρίστας εντυπώσεις, άπό τήν
σει του έκφράζομεν θερμότατα λάρια Αύστραλίας ,είς μνήμην άψογον διεξαγωγήν τής ύπηρεΜαρίας Έ μ μ . Φατσέα.
συγχαρητήρια.
σίας των καί τόν πολιτισμένον
Τούς ανωτέρω δωρητάς καί τρόπον ύποδοχής κάθε εισερχοιδιαιτέρως
τόν
κ.
Θεόδωρο
ν
μένου είς τήν χώραν, άναχωΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΝΑΟΥ
Π . Ποτήρην, ό κ. 'Ιωάννης
Τήν 12ην Δεκεμβρίου, μνή- Περ. Καρύδης εύχαριστεί θερ- ρήσαμεν διά τό μαγευτικόν
προάστιον SAXONWALD, τού
μην τού 'Αγίου Σπυρίδωνος, μώς.
Γιοχάννεσμπουργκ, όπου εύρί¿πανηγύρισε μέ λαμπρότητα, ό
σκονται αί κατοικίαι - παλάτια
όμώνυμος ιερός ναός τού χωΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΣ
τών αδελφών Μπαίλου, οί όρίου Καλοκαιρινές. Τό βράδυ
ποιοι μάς εφιλοξένησαν, καί
ΥΠΟ ΕΚΚΟΛΑΨΙΝ
έψάλη ό καθιερωμένος έσπερινός καί τήν πρωίαν έτελέσθη
Κατόπιν επιτυχών εξετάσε- τών όποιων τά αισθήματα ούή θεία λειτουργία μετ' αρτο- ων, εισήχθη στήν Άνωτάτην δέποτε θά λησμονήσωμεν.
κλασίας, παρουσία πλήθους φι- Σχολήν Καλών
Τεχνών τού
Ή πόλις Γιοχάννεσμπουργκ
λοθρήσκων.
Ε . Μ. Πολυτεχνείου, ή έπιμε- είναι ή μεγαλυτέρα τής ΝοτιοΕνώσεως,
μέ
Είς τήν πανήγυριν, εκτός λεστάτη συμπατριώτις Δέσποι- αφρικανικής
πληθυσμόν άνω τού ένός έκατών κατοίκων τού χωρίου προ- να Γεωργίου Μαύρου.
κατοίκων.
Είναι
Τής έκφράζομεν θερμότατα τ ομμυοίου
σήλθον πολλοί καί έκ τών πέριξ. Είς όλους εύχόμεθα «καί συγχαρητήρια καί τής εύχόμε- κτισμένη είς έκτασιν τής όποιας τό υπέδαφος περιέχει χρυτού χρόνου».
θα καλήν πρόοδον.
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΥβΗΡΙΟΗ TIN ΑΘΗΗΟΗ
ΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΡΑ ΤΗΗ ΧΑΛΚΙΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΪΚΑΙ ΔΠΡΕΑΙ ΦΙΑΟΘΡΗΣΚίΙΝ ΚΥΘΗΡΙίΙΝ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΚΟΥΡΑΣΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΝ «ΟΡΦΑΝΗΣ»

ΑΝΕΡΡΩΣΕ - ΑΝΕΛΑΒΕ
ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ

ΓΡΑΦΕΙ 0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ «ΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ» κ. I. Σ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
σοφορα πετρώματα και εις τήν
περιοχήν λειτουργούν αποδοτικά πολλά χρυσωρυχεία. Τά κτίρια είναι μοντέρνα καί πολυόροφα, τά καταστήματα μεγάλα δπως καί είς τήν Αύστραλίαν, οί δρόμοι πλατείς μέ δεντροστοιχίες
έκατέρωθεν
καί
λάμπουν άπό καθαριότητα. Ύπάρχουν λεωφόροι πού οδηγούν είς θαυμάσια προάστια,
κήποι μέ πλουσίαν βλάστησιν,
πλατείες, άλλοι χώροι άνα\|τυχής καί διάφορα μεγάλα έργα,
πού θά τά έζήλευε ή κάθε μεγαλούπολις.
Οί κατοικίες τών λευκών είναι άληθινά παλάτια καί οί περισσότερες καταλαμβάνουν έκ-

τασιν ένός άθηναϊκού οικοδομικού τετραγώνου. Οί έγχρωμοι κατοικούν είς χωριστούς
ιδικούς των οικισμούς, είς κάποιαν άπόστασιν άπό τό κέντρον της πόλεως. Ή άλήθεια
είναι ότι δέν έπεδιώξαμεν νά
έπισκεφθούμε τοιούτον οίκισμόν... Τ ί θέλει ή άλεπού στο
παζάρι;
Είς τάς δημοσίας ύπηρεσίας,
τάς Τραπέζας καί τούς ποικίλους οργανισμούς κυριαρχεί άπολύτως τό λευκό στοιχείο.
"Οπου ή έργασία είναι κάπως
χειρωνακτική... προτιμώνται οί
έγχρωμοι. Τούτο, διότι ή Κυβέρνησις είναι πάντοτε είς χείρας τών λευκών, ενώ οί έγχρω-

μοι έχουν εις το κράτος αυτο,
περιωρισμένα δικαιώματα. Ή
γεωφυσική διαμόρφωσις τής
χώρας, τό κλίμα, ό ρυθμός τών
πόλεων καί ό τρόπος ζωής τών
λευκών κατοίκων, ομοιάζουν
καταπληκτικά μέ έκείνα τής
Αύστραλίας. "Ισως διότι καί
έδώ ήτο έπί χρόνια, 'Αγγλική
άποικια καί άφήκε ανεξίτηλα
τά ίχνη του ό άγγλοσαξωνικός
τρόπος ζωής, πού κατά τήν άντίληψίν μας είναι καί πρακτικώτερος καί καλύτερος.
Εις άπόστασιν 58 μιλίων άπό τό Γιοχάννεσμπουργκ κείται ή πρωτεύουσα τού κράτους,
Πραιτωρία. Μία θαυμασία ύπερσύγχρονος πόλις μέ ώραίαν

"Α-ττοψις του Γιοχάννεσμττουργκ: 'Αριστερά ό απέραντος κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός,
ττού εΐναι όπτό τους τελειότερους του κόσμου. Δεξιά τό μέγαρον ΕΒΟΟΜ, δπου τά γρα<ΐ>εΐα του
οργανισμού μεταφορών, και κάτω, κυκλικό, τό κτίριον δπου άναμένουν διά τήν μεταψοράν των,
οί άεροπορικοΐ ταξιδιώται. Διακρίνεται άκόμη μικρόν τμηιμα τοΰ κέντρου της πόλεως.

Εξακριβωμένα στιγμιότυπα άπο τό νησί

ΜΙΑ ΣΤΟ ΚΑΡΦΙ, ΜΙΑ ΣΤΟ ΠΕΤΑΠΟ
WVHHHHVHHHHHWIWWHUHVHHHWHHHHHHHHHHHWHHHW
Η ΛΙΤΟΤΗΣ ΠΛΗΤΤΕΙ ΚΑΙ ΤΑ Κ Α Φ Ε Ν Ε Ι Α . —

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΛΑ-Ι-ΚΑ

ΥΠΝΩΤΗΡΙΑ ΕΦΑΓΑΝ ΤΗΝ ΠΕΖΟΥΛΑ

ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ

ΟΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΟΨΗ

ΑΚΟΥΣΘΗ

Τό πνεύμα λιτότητος που μέ
πείσμα
καλλιεργείται τόν τελευταΐον καιρόν είς παγκόσμιον κλίμακα, έχει καί τά θύματα του. Μεταξύ αυτών και
τά καφενεία τής Νήσου μας.
Τήν έποχήν τού χειμώνος, τά
καφενεία είχαν πάντοτε περιωρισμένην κίνησιν, άλλά τώρα μέ
τάς οικονομίας είς τάς όποιας
αύτοϋποβάλλονται οί θαμώνες,
οί όλίγοι πελάται πού απέμειναν έξελίσσονται είς μάστιγας
διά τους επαγγελματίας.
Χάριν εξοικονομήσεως τής
δραχμής, κάθονται έπί ώρας είς
τό καφενεΐον χωρίς νά πάρουν
ποτό, άρκούμενοι είς τό νεράκι του θεού, που δέν στοιχίζει
τίποτε. Καί αυτό, λέγουν, όχι
διότι λυπούνται τό χρήμα, άλλά διότι ή καφεποσία ή ή κατανάλωσις
γλυκού, εστω καί
τού κουταλιού, θεωρείται σήμερον άνεπίτρεπτος
σπατάλη.
Θαυμάζει κανείς τόν... ήρωϊσμόν
τών καφετζήδων, όταν περιπαιούνται τέτοιους λιτοδίαιτους πελάτες.
— Οί δέκτες τηλεοράσεως,
πού λειτουργούν είς όλο τό Νησί, έδωκαν τήν χαριστικήν βολήν είς τάς οικογενειακός συναναστροφάς. Καί χάρις είς τόν
ύποσταθμον Κρήτης, έχομεν έκεΐ κάτω θαυμασίαν λήψιν εικόνος καί ήχου. Συναθροίζονται,
λοιπόν, οί άνθρωποι άπό βραδύς στά σπίτια πού έχουν τηλεόρασιν, στήνονται έναντι τής
μικράς όθόνης, διά νά άποκοιμηθούν έπί τόπου μόλις προχωρήσει ή ώρα. "Ετσι, ή βίζιτα, περιορίζεται εις ένα «καλησπέρα» πριν καθήσουν καί είς
ενα «καληνύχτα» μόλις... ξυπνήτσουν καί σηκωθούν. "Αλλαξαν
οί καιροί μέ τήν τεχνικήν πρόοδον. Καί ή... πατροπαράδοτος
πεζούλα, στήν όποίαν κυκλοφορούσαν όλα τ ά νέα τού χωριού
καί προ παντός τ ά κοινωνικά,
έ'μεινε καί αύτη έρημη, ένώ τ ά
καφενεία πού διαθέτουν κοίλους
δέκτας έξελίχθησαν είς λαϊκά
υπνωτήρια...
— "Ενας... νεοφώτιστος καφετζής πού φημίζεται γιά τήν
καλωσύνην του, γ ι ά τ ά εκλεκτά
εΤδη που διαθέτει τό καφενεΐον
του καί διά τόν ύψηλόν τόνον
μέ τόν όποιον συζητά — πάντοτε περί κυνηγίου καί τουφεκιάς — άφού ή έπαχή τό έφερε
νά έκσυγχρονίση τό θαυμάσιον
καφενεΐον του, έκαμε μιά ττολύ
έξυπνη προμήθεια δέκτου τηλεοράσεως. "Εξυπνη ύπό τό νόημα ότι κρατεί ξύπνιους αυτούς
πού τήν παρακολουθούν. Ε π ή ρε δέκτην πού δέν πιάνει κανένα σταθμόν. Ούτε εικόνα δίνει, ούτε ήχον. "Ετσι έαώθη και
ό ίδιος καί ή έττιχείρησίς του.
Διότι, έάν ό δέκτης λειτουργούσε καλά, ώφειλε ό καφετζής νά
σιωπά! ! νά τροφοδοτή μέ καυσόξυλα τήν σόμπα τού καφενείου μην τού κρυολογήσουν οί

ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ ΘΑ

πελάτες καί νά ξαγρυπνά ό ίδιος, γιά νά τούς ξυπνήση νά
φύγουν μόλις τελείωνε τό πρόγραμμα καί τό δελτίον καιρού!
Τώρα, ανάσανε. ΛΑς τό έχη ύπ'
όψιν του, στήν Καρβουνάδα, ό
φίλος μας ό Μήτσος ό Μπούφος, πού όπως μάς διηγούνται
άξιόπιστοι φίλοι του, έχει καί
αύτός είς τό λαμπρόν του κατάστημα άνάλογα οξύτατα προβλήματα.
— "Ενα μεγάλο πρόβλημα,
πού άντιμετωπίζουν οί κάτοικοι
τού Νησιού, είναι καί ή έλλειψις κουρέων. Καί, όπως πάνε
τά πράγματα, θά έλθη ή μέρα
πού θά κυκλοφορούν όλοι μέ
μαλλιά καί μέ γενειάδες, σάν
καλόγηροι τού 'Αγίου "Ορους.
Αέμε, όλοι, γιατί καί τώρα κυκλοφορούν μερικοί σάν υποψήφιοι μοναχοί, μά αυτό εΐναι δι-

ΖΩΗΡΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
Είς τά χωρία Κάλαμος, Λειβάδι, Καρβουνάδες καί 'Αγία
Πελαγία άνηγέρθησαν άρκεταί
νέαι κατοικίαι, καί πολλαί παλαιαί έπεσκευάσθησαν.
Τό γεγονός είναι έλπιδοφόρον διά τό μέλλον τής Νήσου,
έστω καί άν τά περισσότερα
κτίσματα άνήκουν είς παραθεριστάς. Εύχόμεθα ή άνοικοδόμησις νά συνεχισθή καί είς όλα τά χωριά. Διότι ώφελεί τόν
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Ι Σ
Σάς προσκαλούμε στήν πρώτη μεγάλη πατριωτική έκδήλωσι τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος Πειραιώς — 'Αθηνών, έπ'
εύκαιρία τής ένάρξεως τού έορτασμού τής Έβδομηκονταετηρίδος της, τήν 13ην 'Ιανουαρίου 1974, ήμέραν
Κυριακήν
καί ώραν 5 καί SO' απογευματινή ν, είς τήν πολυτελή αίθουσαν τού ξενοδοχείου «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» (Βασ. Γεωργίου Α ' άρ.
27 καί 'Ανδρούτσου 150 — γωνία — Πειραιά). Θά κοπή ή
βασιλόπιττα τής Άδελφότητος.
Θά προσφερθούν τσάϊ ή νεσκαφέ ή γάλα ή Κυθηραικόν φασκόμηλο, τρία είδη γλυκών καί
τρία είδη τόστ, ώς καί μελομακάρουνα μέ Κυθηραϊκό μέλι καί
Κυθηραϊκή τσιπούρα.
'Ορχήστρα πλήρης θά προσφέρη ένα πλούσιο μουσικοχορευτικό πρόγραμμα. Πλούσιος διάκοσμος τής αιθούσης καί στολισμός τών τραπεζιών μέ Κυθηραΐκά ζουμπούλια (μανούσια).
Πειραιεύς - 'Αθήναι 28.12.73
Ό Πρόεδρος
Τ Α Σ Η Σ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΙ... ΟΓΚΑΝΙΣΙΥΙΑ.

κή τους δουλειά. 'Εμείς ανησυχούμε γι' αύτούς πού τό θέλουν καί δέν βολεΐ νά... κουρευθούν. "Αλλοτε λειτουργούσαν
κουρεία σ' όλα τά χωριά, ένώ
οί πλέον μερακλήδες πήγαιναν
στήν Χώρα, στού αξέχαστου
"Αντζολου. Τώρα, ένας νέος άπό
τόν Κάλαμο, κουρεύει τό μισό
Τσιρίγο, περιερχόμενος τά κεντρικά χωριά. Οί... υποψήφιοι
γιά κούρεμα μαζεύονται είς τά
κατά περίπτωσιν καφενεία και
περιμένουν τό πέρασμα τής...
μηχανής. Εΐναι αλήθεια, ότι ό
Καλαμίτης σπούδασε σε σχολή καί εΐναι άριστος στήν τέχνη του. Παραλαβαίνει τόν Πέτρο τόν Μπακιλάτσο πρός καλλωπισμόν καί τόν άποδίδει σάν
Έ ρ μ η τού Πραξιτέλους. Μονάχα πού εΐναι μανιώδης κυνηγός καί, κατά τήν περίστασι,
δημιουργεί προβλήματα στήν
πελατεία του.
Τό περασμένο καλοκαίρι, ένώ ξύριζε στού Σπυρόπουλου
τόν κοολύτερο
Καλαμίτη, πού
τώρα ευρίσκεται στό Ντάμπο
της Αύστραλίας, κάποιος τού
όρμήνεψε ένα όρτύκι, πού είχε
καθήσει κοντά στον "Αγιο Νικήτα. Παράτησε,
λοιπόν, τόν
πελάτη μέ σαπουνισμένο τό ένα μάγουλο καί ξυρισμένο τό
άλλο, άρπαξε τό τουφέκι του
καί έτρεξε.
— Πάω κι' έρχομαι, τού λέγει, καί γίνεται καπνός.
Καί πράγματι, σε... τέσσερις ώρες πού γύρισε, άποτελείωσε τόν πελάτη καί τόν έκαμε
κούκλο! Βλέπετε, κυνηγός καί
ό πελάτης, εΐχε κατανόησι...
'Ανέμενε στήν πολυθρόνα όχι
τόσο γιά τό ξετέλειωμα τού ξυ^·
ρίσματος, όσο γ ι ά νά ιμάθη άν
βρήκε τό όρτυκι καί πόσες τουφεκιές τού έρριξε πριν τό χάση.
— Ή ακρίβεια τών υγρών
καυσίμων και τού ηλεκτρικού
ρεύματος, θά έχη σοβαράς επιπτώσεις διά τήν χλωρίδα τού
Νησιού μας. Διότι οί κάτοικοι
θά ένθυμηθούν τά πατροπαράδοτα καί θά χρησιμοποιούν καυσόξυλα ώς καύσιμον ύλην. "Ισως έπρεπε νά έλθουν έτσι τ ά
πράγματα, διά νά καθαρίσουν
κάμποσοι δρόμοι άπό τούς πρίνους, τούς σκίνους καί τά άλλα θαμνόδενδρα, πού τούς εΐχαν
τελείως αποφράξει.
"Ερχεται, ώς φαίνεται, ό καιρός πού θά ξανακαπνίσουν οί
φούρνοι καί θά χρησιμοποιηθούν ή σκάφη καί τά λοιπά σύνεργα τής οικιακής άρτοποιΐας,
πού ό τεχνικός πολιτισμός εΐχε
προωθήσει προς τ ά Μουσεία.
Καί μέ τήν άκρίβεια τής βενζίνης, θά έπανέλθη εις τήν ένεργόν δρασιν ό τραγουδιστής τού
Μάη, γιά νά άκουσθή καί κανένα «όγκάνισμα», πού τόσο τό
ένοστάλγησε ό έκλεκτός φίλος
καί συνεργάτης μας κ. 'Αργυρόπουλος, ώς γράφει είς τό σημερινό σημείωμά του.

ρυμοτομίαν, μεγαλοπρεπείς οίκοδομάς, έκτεταμένα πάρκα καί
όπου εύρίσκεται ή βουλή, τό
κυβερνείον, τά ύπουργεία καί
αί πρεσβείαι τών
διαφόρων
κρατών.
Είς τάς δύο αύτάς πόλεις
είναι έγκατε στημένο ι πολλοί ομογενείς, μεταξύ τών όποιων
καί άρκετοί Κυθήριοι ή Κυθηραΐκής καταγωγής. "Ολοι αύτοί πού άποτελούν τήν Έλληνικήν παροικίαν, έχουν έντονον τό πατριωτικόν φρόνημα
καί διατηρούν
άμέριστον τήν
άγάπην των πρός τήν Ε λ λ ά δα. 'Επίσης διακρίνονται διά
τάς επιδόσεις των είς όλα τά
πεδία τής έπαγγελματικής καί
κοινωνικής
δραστηριότητος,
τρέφουν άμέριστον εύγνωμοσύνην πρός τήν χώραν πού τούς
φιλοξενεί καί παντοιοτρόπως
συμβάλλουν είς τό καλόν καί
τήν πρόοδον τής Νοτιοαφρικανικής 'Ενώσεως. Δι' όλα αύτά
καί ή έκτίμησις τών έντοπίων
καί τής διοικήσεως πρός τήν
Έλληνικήν παροικίαν είναι μεγάλη.
"Αλλαι πόλεις τής χώρας,
είς τάς όποιας διαμένουν Κυθήριοι μέ έντονον τήν άγάπην
των πρός τήν 'Ελλάδα καί τών
όποιων τό ήθος καί ή σταδιοδρομία τιμούν καί αύτούς καί
τό όνομα τής πατρίδος μας είναι ή Μπλουεμφοντέΐν, ή Πόρτ
Έλίζαμπεθ, ή Ντούρμπαν κ.ά.
Είς Γιοχάννεσμπουργκ διαμένει τό συμπαγέστερον έλληνικόν στοιχείον καί είναι έδρα
έλληνορθοδόξου κοινότητος, ή
όποια διατηρεί περικαλλείς ναούς διά τάς θρησκευτικάς άνάγκας τής όμογενείας καί σχολεία είς τά όποια διδάσκονται
τήν έλληνικήν
γλώσσαν καί
τήν έλληνικήν ίστορίαν τά 'Ελληνόπουλα τής περιοχής. Ή
κοινότης οργανώνει καθε χρόνο μεγαλοπρεπή έορτασμόν τής
25ης Μαρτίου
καί τής 28ης
'Οκτωβρίου, καθώς καί πολλάς άλλας έκδηλώσεις πρός τόνωσιν τού φρονήματος τών ομογενών καί σύσφιξιν τών δεσμών τής άμοιβαίας άγάπης.
Τήν έδώ Κυθηραϊκήν παροικίαν άπαρτίζουν αί έξής έκλεκταί οίκογένειαι: Δημητρίου
καί Σταματίνας Μπαίλου, έκ
Ποταμού, 'Αντωνίου καί Ί φ ι γενείας Μπαίλου, έκ Ποταμού,
Κοσμά καί Χρυσούλας Μπαίλου, έκ Ποταμού,
Εύθυμίου
'Αθανασίου Πρωτοψάλτη, έκ
Μητάτων, Γεωργίου καί Γεωργίας Μαλακού, έκ Βιαραδίκων,
Εύαγγέλου καί Σοφίας Καλαμπόκη, έκ Μητάτων, Βασιλείου
Χλέντζου, έκ Λογοθετιανίκων,
Νικολάου καί Διονυσίας Φωτεινάκη, τό γένος Κατίνας Δασκαλοπούλου, έκ Καρβουνάδων,
'Ιωάννου καί 'Αθηνάς Γκούβερη, τό γένος Χρήστου Σουρή,
έκ Καραβά, Κωνσταντίνου καί
Μπέρως Λεοντσίνη, έκ Κεραμουτού, Νικολάου καί Δήμητρας Λεοντσίνη, έκ Κεραμουτού, Χρήστου καί Σαπφώς Γεωργοπούλου, έκ Λογοθετιανίκων, Χαραλάμπους καί Γεωργίας Σουρή, έκ Καραβά, 'Ηλία
καί Κικής Σουρή, έκ Καραβά,
Νικολάου καί Ντόρας Σουρή,
έκ Καραβά, Μιχαήλ καί Νίκης
Σουρή, έκ Καραβά, Παναγιώτου καί 'Αμαλίας Μίχα, τό γένος Σουρή, Μιχαήλ καί Ρένας
Άνουσάκη τό γένος Σουρή,
Χρήστου Σουρή έκ Καραβά,
Δήμου καί Κούλας Άμάλλου,
τό γένος Σουρή, τών άδελφών
Παναγιώτου καί Νίκου Χρ.
Σουρή, έκ Καραβά, Μιχαήλ καί
Βασιλείας Παξινού, τό γένος
'Εμμανουήλ Βενάρδου, έκ Καραβά, Μαρούλης Νικολάου Βενάρδου, έκ Καραβά,
Σμαράγδως Νικολαίδη, τό γένος Ή πατίας Ζαγλανίκη, έκ Ποταμού, Μιχαήλ καί Ε λ έ ν η ς Μαργαρίτη, τό γένος Θεοδώρου Π .
Κασιμάτη ή Μαραγκάκη, έκ Κεραμουτού καί 'Αγγελικής Γκρήν
μετά τής ώραίας θυγατρός της
Μαρίας. Ή κ. 'Αγγελική ήτο
θυγάτηρ τής άειμνήστου Κατίνας Δασκαλοπούλου, αδελφής
τού γνωστού 'Εθνικού εύεργέτου κ. Νικολάου Π . Λουράντου, καί τού είς 'Αθήνας εγκρίτου δικηγόρου κ. Κωνσταντίνου Π . Λουράντου, έκ Καρβουνάδων.
"Οπως διαπιστώνουν οί άναγνώσται μας, οί Κυθήριοι ή
Κυθηραϊκής καταγωγής ομογενείς τού Γιοχάννεσμπουργκ είναι πολυάριθμοι. Καί νέοι, όπως
είναι οί περισσότεροι...
ύπόσχονται νά κάμουν τήν παροικίαν άκόμη πολυανθρωποτέταν. Θά ήδύναντο, έπομένως,
νά συμπήξουν Κυβηραΐκήν 'Αδελφότητα, νά βλέπωνται μεταξύ των συχνότερα, νά οργανώνουν έκδηλώσεις Κυθηραίκού
περιεχομένου καί, φυσικά, νά
άρχίσουν καί νά... τσακώνωνται, όπως γίνεται μέ όλας τάς
παροικίας πού έχουν πατριακά
Σωματεία. "Ολα χρειάζονται
είς αύτόν τόν κόσμον. "Οπου
δέν υπάρξει καυγάς, δέν υπάρχει δράσις (έκτος άπό τήν Κυθηραϊκή, πού καί αύτή σπανίζει, άτυχώς, είς τήν παροικία ν ) . Ή άγάπη πού βασιλεύει
μεταξύ τών συμπατριωτών μας
τής παροικίας, ή άμοιβαία έκτίμησις καί σεβασμός μάς συνεκίνησαν βαθύτατα, όπως τά
διεπιστώσαμεν. Ά λ λ ά χρειάζεται καί ή διαφωνία, διότι προάγει τήν άμιλλαν καί συντελεί
είς τήν έπιδίωξιν κοινακρελών
έργων.
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Συγκίντροσις γνωριμίας
άπο το Φυσιολατρικόν
τμήμα της Δδελφότητος
μας ταύτης είναι ή άλληλοεπί'
κοινωνία καί ή γνωριμία με'
ταξύ μας, ή συζήτησις καί άν*
ταλλαγή γνωμών έπί παντόί
Κυθηραϊκού θέματος καί ίδίωζ
έπί θεμάτων άφορώντων τούί
Κυθηρίους νέους.
Μέ νεανικούς πατριωτικουί
χαιρετισμούς.

Τά μέλη τής Διοικούσης 'Επιτροπής τού Φυσιολατρικού
Τμήματος τής Κυθηραϊκής Ά δελφότητος, εύχόμεθα πρός απαντας τούς όπου γής Κυθηρίους νέους καί νεάνιδας, κάθε
εύτυχίαν, χαράν καί τό άνατέλλον νέον έτος 1974 νά σάς
φέρη προκοπήν καί πρόοδον είς
τάς σπουδαστικάς καί έπαγγελματικάς έπιδιώξεις καθώς καί
πραγματοποίησιν τών ονείρων
σας.

Ό Πρόεδρος
ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ
Ό Αντιπρόεδρος
Ε Υ Σ Τ Ρ . ΚΟΡΩΝΗΣ
Ό Γεν. Γραμματεύς
ΚΩΣΤΑΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
Ό Ταμίας
Γ Ι Α Ν Ν Η Σ ΦΑΡΔΟΥΛΗΣ
Ή Ειδ. Γί>αμματεύς
ΜΑΙΡΗ Π Ε Τ Ρ Ο Χ Ε Ι Λ Ο Υ
Οί ύπεύθυνοι Δημ. Σχέσεων
ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Ό
υπεύθυνος καλλιτεχνικών
έκδηλώσεων ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ καί τά μέλη:
Ν Τ Ι Ν Α ΜΟΥΛΟΥ, ΠΕΤΡΟΖ
Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ , Χ Α Ρ Α Λ . Βΐ>
ΝΑΡΔΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ καί ΓΕΩΡΓΙΟΣ MAY'
IΡΟΓΙΩΡΓΗΣ.

Προσκαλούμε ν δέ τούς Κυθηρίους νέους καί νεάνιδας τής
μεγάλης καί πολυπληθούς Κυθιτχχϊκής παροικίας Πειραιώς
καί Α θ η ν ώ ν , μαθητάς καί μαθήτριας, σπουδαστάς καί σπουδάστριας, φοιτητάς καί φοιτήτριας καί όλους τούς είς οιονδήποτε έπαννελματικόν προσανατολισμόν προσβλέποντες, νά
προσέλθετε είς μίαν άνοικτήν
καί μεγάλην συγκέντρωσιν ύπό τύπον «πρές κόμφερανς»
τήν 20ήν
'Ιανουαρίου έ. έ.
1974 ήμέραν Κυριακήν καί ώραν 6ην βραδυνήν είς τήν Λέσχην τής Άδελφότητος ( Α ρ ι στείδου 17 — Πειραιά).
Σκοπός τής συγκεντρώσεώς

Η «ΚΥΘΗΡΑ Ϊ ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ»
Ε Υ Χ Ε Τ Α Ι
Πρός τούς άπανταχού Κυθηρίους, πρός τούς φίλους της,
τούς συνεργάτας της, τούς άνταποκριτάς της, τούς συνδρομητάς της καί τούς άναγνώστας της

ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 1974
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ

ΚΑΙ

ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Άπό ιόν Ποταμό
στήν Καρβουνάδα
ΤΟΥ Κ. Δ. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Τό λεωφορείο «"Αγιος Νεκτάριος» πού έπιβιβασθήκαμε,
έτοιμάζεται νά ξεκινήση άπό
τόν «Ποταμό» γιά τήν συνέχισι τού ταξιδιού μας στό κέντρον τού νησιού. Πριν ξεκινήση, διεπίστωσα πώς τό κάθισμα πού καθόμουνα δέν είχε
«πλάτη». Τ Ηταν χαλασμένο, γ ι '
αύτό δέν ήταν καθόλου άναπαυτικό. Ή δυσανασχέτησί μου
φαίνεται πώς έκδηλώθηκε έντονα στή φυσιογνωμία μου.
Καί τότε ένα άγνωστο μου κορίτσι, ώς 20 χρονών, πού καθόταν κοντά μου, σηκώθηκε καί
μού παραχώρησε τήν δική του
θέσι. Τήν δέχτηκα μέ συγκίνησι. Γιατί διεπίστωσα, γιά
άλλη μιά φορά άκόμα, τό μεγαλείο τής Τσιριγώτικης ψυΚΑΤΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΑΓΑΘΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ
Πλήρης έπάρκεια άγαθών πάρε τηρήθη καί είς τό Νησί μας
τάς ημέρας τών Χριστουγέννων καί όλοι οί κάτοικοι έώρτασαν τήν γέννησιν τού Θεανθρώπου μέ οίκογενειακήν γαλήνην καί εύτυχίαν.
Εις τούς ιερούς ναούς έτελέσθη μέ λαμπρότητα ή θεία
λειτουργία μέ συμμετοχήν όλων τών κατοίκων, ένώ παιδιά
προσχολικής καί σχολικής ήλικίας, έ-ψαλαν τά κάλαντα καί
σκόρπιζαν παντού τήν χαράν.
Ο Κ. Χ. ΜΕΛΙΤΑΣ
ΕΛΑΒΕ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟΝ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ
Κατόπιν έπιτυχών έξετάσεων, έλαβε τό πτυχίον του άπό
τήν Νομικήν Σχολήν τού Πανεπιστημίου Α θ η ν ώ ν , ό έπιμελέστατος συμπατριώτης κ. Χαράλαμπος 'Ιωάννου Μελιτάς.
Ό
νέος δικηγόρος είναι
προσφιλής υιός τού γνωστού
έκπαιδευτικού κ. 'Ιωάννου Χ .
Μελιτά, έκ Ποταμού.
Τού έκφράζομεν
έγκάρδια
συγχαρητήρια καί τού εύχόμεθα καλήν σταδιοδρομία ν.
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΕΜΕΛΙΩΣΙΝ
ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΕΣΕΙΟΥ
Τήν 21 ην Δεκεμβρίου π . έ.
1973 έλαβε χώραν είς τά γραφεία τής Κυθηραϊκή ς Άδελφότητος
Πειραιώς — Αθηνών
(Άριστείόου 17 — Πειραιεύς)
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός δ ι ' ένσφραγίστων προσφορών διά τήν άνάδειξιν έργολήπτου ή έργοληπτρίας έταιρίας ειδικευμένης είς είδικάς
θζμελιώσεις, αίτινες απαιτούνται είς χθαμαλά καί μπόσικα
εδάφη, όπως τό έδαφος τού οικοπέδου
τής
Άδελφότητος
(Ναυαρίνου 7 — Πειραιεύς).
Ώ ς γνωστόν, έγένετο σχετική έδαφοέρευνα καί έδαφολογική έξέτασις διά γεωτρήσεως
μέχρι βάθους 18 μέτρων καί,
κατά σχετικήν γνωμάτευσιν, άπαιτείται ή θεμελίωσις δ ι ' έγχύτων έπί τόπου κατασκευαζομένων πασσάλων μέ ειδικά μηχανήματα πρός απόλυτον αποφυγήν τών εκσκαφών καί τών
κραδασμών.
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
τής Άδελφότητος μελετά τάς
σχετικάς προσφοράς ίνα λάβη
σχετικάς άποφάσεις.

χής! "Αντε τώρα νά περιμε'
νης τέτοια προσφορά καί μβ"
λίστα άπό δεσποινίδα, σέ λεω'
φορείο τής Αθήνας ή τού Πει*
ραιά... Ά λ λ ά είπαμε: Βρισκό"·
μαστέ στά Κύθηρα« Καί στ°
νησί αύτό διακρίνονται οί
τοικοι γιά τήν ψυχική το^ί
εύγένεια!
Ό «"Αγιος Νεκτάριος» ζ**
κινά γιά τή συνέχισι τού to·'
ξιδιού του. Περνάμε άπό γρ<*'
φικά χωριά πλαγιασμένα στούδ
κάμπους ή στις βουνοπλαγιές
πού άποτελούν ζωγραφικούς Jti'
νάκες, πού άφήνουν έντύπωσ 1 '
Ά λ λ ά ή χαρά μέ την όποιον
παρακολουθούμε αύτές τις μ<*'
γικές εικόνες, μετριάζεται
τή θλιβερή μοναξιά πού διακρ 1 '
νουμε παντού.
Σπίτια άδειβ'
χωράφια θεόξερα, κτήματα έΥ'
καταλελειμμένα άπό τούς κατό'
χους τους, πού έχουν ξεκινί'
σει γιά τις πόλεις καί γιά τήν
ξενητειά. Ούτε ή φωνή ένόί
κόκκορα, ούτε τό θλιβερό όΥ'
κάνισμα γαϊδάρου δέν άκούγβ'
ται σχεδόν πουθενά.
Πριν καταντήση τόσο έρημ°
τό νησί, όταν οί Τσιριγώτεδ
χύνανε τόν ιδρώτα τους γ ^
τήν ζωογόνησι τών κτημάτων
τους, παντοϋ όπου περνούσ®
κανείς, άκουγε τά καλα>σορί"
σματα τών ξοομάχαχν πού βγ« 1 "
νανε άπό τά
κτήματά τουί
στούς δρόμους γιά νά προσφέ'
ρουν στούς περαστικούς ταΙ 1 "
διώτες λίγα σύκα, κανένα τσ<Γ
μπάκι σταφύλι, λίγα αχλάδι 0
καί όλο καί κάτι άπό τούς καβ"
πούς τών μόχθων τών χωρ^'
κών μας, έκδηλώνοντας έτσι
έμπρακτα τό ύι|τηλό τους φρό'
νημα τής φιλοξενίας. Τώρα έ'
πικρατεί παντού μιά εικόνα τήί
έρημώσεως.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, μέ τήν
παγκόσμια κρίσι πού άπειλεί
σήμερα τις οικονομίες όλσκλή'
ρου τού κόσμου, οί Τσιριγώ'
τ ες — σάν έξυπνοι καί προ'
νοητικοί άνθρωποι πού είνα1,
— άρχισαν νά σκέπτωνται πο'
λύ, πριν άποφασίσουν ν ' άφή'
σουν καί έφέτος τά χωράφι«*
τους άσπαρτα. Καλό είναι to
έτοιμο ψωμί, πού τό κατανβ'
λίσκει ό Τσιριγώτης χωρίς κό'
πο άπό τούς φούρνους τών χω'
ριών του. Ά λ λ ά φαίνεται πώ£
ξανάρχεται ό καιρός τής λιτό'
τητας, καί ό κάθε χωρικός θ<*
άναγκασθή νά ξαναγυρίση στά
πατροπαράδοτα. Καί οί Τσιρί'
γώτισσες στις σκάφες καί στί£
πινακωτές καί στούς φούρνου^
τους μέ τό λαχταριστό ζεστσ
γλυκό ψωμί, πού φτιάχνετα*
μέ τόν ιδρώτα καί τόν μόχθο
τόν δικό τους.
"Ετσι ταξιδεύοντας καί ά'
ναπνέοντας τόν καθαρό καί χο>'
ρις καυσαέρια αέρα τής ύπαΐ'
θρου, φθάνουμε στήν Καρβοΐί'
νάδα.
Είναι τό κέντρο τού νησιούΚαί είναι τό τέρμα τού δικού
μας ταξιδιού. Πολλοί κάθονται
στά καφενεία πού είναι στόν
δρόμο. Καί πολλοί σηκώνονται
πάνω γεμάτοι χαρά νά μάς καλωσορίσουν. Καί άλλοι, άντρες
καί κοριτσόπουλα, προθυμοποιούνται νά μάς βοηθήσουν ν<*
βγάλουμε τις άποσκευές μας Α*
πό τό λεωφορείο. Παντού ϊ 6 '
χειλίζει ή καλωσύνη, ή πρόθ«'
σι έξυπηρετήσεως. Παντού S f "
κρίνει κανείς τήν εύγένεια w
ψυχής τών Κυθηρίων.
Ά λ λ ά θά
προσεχές.

συνεχίσωμε crco

Δ. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟ^

