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Στό 13ο Πανελλήνιο πρωτάβληαα θαλασσίου Σκι ό Ναυτικος 'Ομιλος Κυθήρων έλαβε
μέρος νια προ>τη φορά έφέτος
^
'
(12) άθλητές, πού
για τό ήθος και
τό Αθλητικό πνεύμα τους κατά
τή διάσκεια τών αγώνων.
Ή
Ελληνική 'Ομοσπονδία
θαλασσίου Σκι συνεχάρη έγγράφως τόν άρχηγό της Κυθηραϊχής όμάδος και πρόεδρο τού
Ν .O.K.
Μανώλη Δαπόντε,
xai έτόνισε οτι «σας συγχαίρομε di* δλα xai να είσθε ύπερήφανος δια to άνθρώπινον ύλιχον μΛ έχετε στα χέρια σας».
Στή φωτογραφία πού δημοσιεύουμε. διακρίνονται κατά
σειοα:
Χρύσα Β. Δαπόντε, β ' νικήτρια στό άγώνισμα φιγούρας

νεανίδων. Ματίνα I. Στρατηγού, α' νικήτρια στό άγώνισμα φιγούρας νεανίδων. Γιάννης Έμ. Δαπόντες, ε ' νικητής στό άγώνισμα 5 ί Α ί Ο Ν .
Μαρία Χρ. Καλοκαιρινού. Μανώλης Παν. Λουράντος στ' νικητής στις φιγούρες παίδων.
Βαλέριος
Χρ. Καλοκαιρινός.
Αντώνιος Έμ. Δαπόντες α'
νικητής στούς πανελληνίους αγώνες Βόλου. Στέλλα Β. Δαπόντε β ' νικήτρια στις φιγούρες κορασίδων.
Γιάννης Γ.
Ξηνταράκος ε' νικητής στις φιγούρες παίδων.
' Ο Γιάννης Γ. Καλλίγερος
δεν φιοτογραφήθηκε.
Στήν
Ιστιοπλοία, ό Ά ν τ .
Έμμ. Δαπόντες, έπι 80 διαγωνισθέντων σκαφών, ήλθε 6ος
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ΤΟ Π Α Ν Η Γ Υ Ρ Ι
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΥΡΩΝΑ
ΣΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ (του άντα*οκριτού μας).— Mè άσυνήθιστη λαμπρότητα γιορτάσαμε έφέτος xb πανηγύρι μας, τού
ΑΓ. MYPQNA, έδώ κάτω στό
θαλασσοδαρμένο βράχο, πού ή
μοίρα αάς ώ^ισε νά γεννηθούΡ , στό μικ^ο μά πολύ αγαπητέ μαε νησάκι, τα Αντικύθηρα, στις 18 Αυγούστου.
Τήν παραμονή της γιορτής
μας «ίχαμε τήν ευτυχία και τή
χαρά να Αποδεχθούμε εν α κομψό xai πολυτελέστατο κόττερο,
τον ¿φοπλιστού χ. Γ. Χατζή γιάννη, πού με εύγένεια διέwat, για νά μεταφέρει εκλεχτούς πανηγυριστές άπό τό Κανάλι, σάν τούς κ. κ. Γεώργιο Στρατηγό, γιατρό, βιευθνιττή της δερματολογικής κλινικής τού μεγάλου Νοσοκομείου τού Πειραιά, τόν γνω9tb γιατρό τού Πειραιά κ. Κοσμά Π. Μεγαλοκονομο, τόν έ«ίσης γνωστό χειρούργο γιαχ. Π. Τζάννε, τόν βουλευΠειραιώς — Νήσων χ. Β.
Κατσιβαρδάκο και τόν Ιδιαίτερο γραμματέα του κ. Στ. Σταυρινίδη xai άλλους, μέ έπικεφαλής τόν σεδασμιώτατο Μητροπολίτη μας κ. ΙΕΡΟΘΕΟ.
Τούς κουράσαμε λίγο γιατί
χρειάστηκαν 1 ώρα και ε να τέταρτο να πεζοπορήσουν ώς νά
φτάσουν στον Ιερο ναό τού Α γίου μας. Ούτε δρόμο, ούτε
αύτοχίνητο φυσικά διαθέτουμε,
κι' έτσι, σιγά - σιγά, άφού καλίγο για νά ξαποστάπαρακολουθήσαμε εναν
κατανυκτικό έσπερινό κι'
ιούς διαμοιράσαμε στά
Φτωχικά σπιτάκια τού μικρού
χωριού Γαλανιανά.
Tiv άλλη ήμερα είχαμε τήν
*αλή τύχη να παρακολουθήσουη μέ εύλάβεια τήν άρχιερατι-

κή λειτουργία, τό λόγο τού
σεβ. Μητροπολίτη μας, την άρτοκλασία, τόν άγιασμό και τή
λιτάνευση της εικόνας τού Α γίου και προστάτου τού νησιού
μας ΑΓ. MYPQNA και τήν διανομή, άπό τό χέρι τού δεσπότη μας, τού ευλογημένου άρτου.
"Ολοι ol κάτοικοι τού νησιού, πολλοί άπό τούς συμπολίτες μας. Πειραιώτες, ό πρόεδρος της Κοινότητας και τό
Κοινοτικό Συμβούλιο, ol έπίτροποι τής εκκλησίας και δλοι οί πανηγυριστές Τσιριγώτες και Κρητικοί παρακαθήσανε στό τραπέζι, δοκίμασαν« —
κοντά στ' άλλα — τήν πατροπαράδοτη «βραστή γίδα», χειροκροτήσανε τόν λυράρη μας
και τούς τοπικούς χορούς μας.
Κάναμε δ,τ ι μπορούσαμε γιά
νά τούς διασκεδάσουμε και άς
μάς συγχωρήσουνε, âv δέν τούς
περιποιηθήκαμε οπως τούς έπρεπε.
Τό βράδυ στίς 7 τούς σφίξαμε τό χέρι, τούς εύχαριστήσαμε εγκάρδια καΐ φιλώντας
μέ σεβασμό τό χέρι τού σεβ.
Μητροπολίτη μας, ευχηθήκαμε
καΐ τού χρόνου νά είναι καλά
νά ξαναρθούν στό πανηγύρι
μας.
Γ.Χ.

ΕΥΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Ν.Υ. 23.8.1976
Στήν « Π Α Γ Κ Υ Θ Η Ρ Α I Κ Η»,
ττού μάς έδωσε μεγάλη χαρά,
εύχόμεθα πρόοδον και μέλλον.
ΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Σ ΑΝΔ. Φ Α Τ Σ Ε Α Σ

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΚΑ

««Ανθρωποι»
Τοϋ η. Δ. Γ.

'Αργυροπούλου

Τήν 24 Αύγουστου τέλεψαν ριλούζει άνθρώπους και άποΥ>ά ¿φέτος οί διακοπές μου στά σκευές. ΟΙ βαλίτσες τού κόΚνθηρα. Και έτοιμάστηκα νά σμου εΤχαν μουσκέψει Τό καγυρίσω στήν 'Αθήνα. Μέ τήν ράβι δέν μπόρεσε νά κατεβά«Κάλυμνο», πού θά έφευγε ά- σει τή μεγάλη σκάλα. Κατέ' V τήν *Αγία Πελαγία, τό Τδιο βασε μιά μικρότερη, ένώ οί συνωθούμενοι επιβάτες πατούσαν
•^ιΐνο βραδάκι.
|
Ό καιρός φαινόταν θαυμά- σ τ ά πλημμυρισμένα νερά βουσιος. Κατεβαίνοντας άπ' τόν τηγμένοι ώς τους αστραγάλους.
Τοταμό είδαμε άπό τά ύψώμαΟί γυναίκες, σέ κάθε κύμα
·\ τα τής 'Αγ. Πελαγίας τό γα- πού μάς περιέλουζε, έβγαζσν
λάζιο άτλάζι τής θάλασσας. άναρθρες κραυγές γεαάτες άβ Αλλά ττρίν καλοψτάσει τό αύ- πελπισία. 'Αλλά δέν έφευγαν!
ι τ<*ίνητό μας στήν παραλία, άρ- Στριμώχνονταν έκεί στή σκάΧΌ* £να μπουρίνι τρομερό. 'Α- λα και άνέβαιναν μέ μεγάλη
θλητικός ό
Κάβο-Μαλέας, δυσκολία, γιατί άλλοι, ταυτόδιακρινόταν ατό βάθος χρονα, κατέβαιναν, και δημιουρτού δρίζοντα καΐ τά
κύματα, γούνταν μιά φοβερή άταξία, πού
δσο περνούσαν και άγρί- μάταια προσπαθούσαν νά έξουκαλυτττανι και περιλούζα- δετερώσουν τά όργανα του Λι* μέ μανία τόν μώλο.
μενικού Σώματος.
— θ ά πιάσει τό καράβι;.·.
"Ετσι,
σπρώχνοντας
και
θά πιάσει;... Μήπως πάει σπρωχνόμενος, έφθασα στή σκάΚαψάλι;...
λα. 'Αλλά καθώς αυτή κουνού/Ηταν ή έναγώνια άμφιβολία σε και σιγοανέβαινε και κατέπολυαρίθμων ταξιδευτών βαινε, μού πάτησε τά δάχτυλα
τό περίμεναν.
του άριστεροϋ μου ποδιού. "Ε'Επί τέλους, έφθασε μέ άρ- βαλα τις φωνές. Πίστεψα πώς
κοίθυστέρηση και οι έπι- θά μου κοβόντουσαν τά δάχτυάρχισαν νά στριμώχνον- λα... 'Επί τέλους, μέ τή βοή^ στόν μώλο. Τό κύμα, άγριο θεια τών λιμενικών, ελευθερώμανιασμένο, άρχισε νά πε- θηκε τό πόδι μου, μωλωπισμές
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πρόσεχαν καί οί δυό τους καί
μέ βοήθησαν.
Σάν φτάσαμε στόν Πειραιά
τού λέω γεμάτος συγκίνηση:
— Πρώτη μου φορά συναντώ τέτοια ευγένεια, τέτοια φιλανθρωπία κα» καλωσύνη άπό
άνθρωπο, καί μάλιστα νέο. Δέν
βρίσκω λόγια νά σάς έκφράσω τήν ευγνωμοσύνη μου. Τί
έργασία κάνετε;
— ΕΤμσι, μου άπαντα, φοιτητής τής Παντείου και κάθομαι στή συνοικία Κυψέλης τών
Αθηνών.
Δυστυχώς, λόγω τής κακής
μου καταστάσεως, δεν κράτησα
τά όνόματα τού νέου καί τής
νέας.
Διαπίστωσα τώρα μ* αυτήν
τήν άναπάντεχη καί σκληρή περιπέτεια μου, πώς καί στή σημερινή έποχή, υπάρχουν άκόμα
ΑΝΘΡΩΠΟΙ, και μάλιστα νέοι,
που είναι προικισμένοι μέ τις
άπαράμιλλες άρετές τής φυλής
μας, παρά τή γενική άντίληψη
πώς «χάλασε πιά ό κόσμος».
Καί ό μέν κ. Μουλός αυτός έδικαίωσε τήν άστοψή μου, που
τόσες φορές διατύπωσα. "Οτι,
δηλαδή, οί Τσιριγώτες εΤναι άνθρωποι ποιότητος. 01 άλλοι, δμως, .Ο νέος καί ή νέα; Μά
δέν φαντάζομαι νά μήν ήταν
κ Γ αυτοί τουλάχστον τσιριγώτικης καταγωγής. "Αλλωστε τί
γύρευαν στό Τσιρίγο;
"Οσον άφορα τή σύζυγο μου,
που μέ συνώδευ: στό ταξίδι,
αύτή δέν έπαθε τή συμφορά τή
δική μου, μά καί τώρα άκόμα
σάν θυμηθή τά... χάλια μου,
άνακατεύεται!...
ΔΗΜ. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

"ΙΦ.ΙΕΙΣ ΚΥΘΗΡΙΟΙ

άνδρωποι

ΣΥΔΝΕΥ· Αυστραλίας (18., στά, έγκαταλελειμμένα...
κα χρόνια στήν Αύστραλία nal δειξαν τά πέτρινα σπίτια τους τό πιοτό μας. Kai αύτό είναι
8.1976, τού ανταποκριτού μας
Οί κ.κ. Λ. Φαρδούλης και είχε τήν ατυχία νά χάσει έ- και μάς διηγήθηκαν τή σταδιο- σωστό.
κ. Μ.Γ.Κ.).— Περιοδικό με- Δ. Φυρός, πολιτογραφημένοι κεί δυο γυιους της.
δρομία τους. "Αλλοι γεωργοί
Ή Χώρα άπέχει μόλις 300
γάλης κυκλοφορίας του Σύδ- ' Αυστραλοί, μάς είπαν: "ΕπρεΤό προσχύνημά jfrtó της Πα- μάς είπαν: Τηρούμε τις οικο- γιάρδες άπό τό Καψάλι, πού
νευ Αυστραλίας, ύπό τόν τί- πε νά βλέπατε τό μέρος αύτό, ναγίας τής ΜΥΪ'ΤΙΔΙΟΤΙΣ- γενειακές μας παραδόσεις, δέν είναι άπό τά πιο όμορφα χωτλο ή «'Ημέρα τής Γυναίκας», πού έμεις γεννηθήκαμε, σ' άλ- ΣΑΣ, είναι άπαοαΤτητο γιά κά- άγοράζομε πολλά μοντέρνα γε- ριά τοϋ νησιού. Ό πρόεδρος
- WOMENS DAY - στις 2 λους καιρούς. Σωστός παρά- θε ξενητεμένο Κυθήριο, πού έ- ωργικά έργαλεία (άροτρα και κ. Καλλίγερος μάς διαβεβαίωΑυγούστου 1976 ¿δημοσίευσε 1 δεισος! Μέ περιβόλια, κήπους πι στρέφε ι στά Κύθηρα, χι' έ- λοιπά) ή μηχανήματα, άφού έ- σε δτι οί Χωραίτες διατηρούν
ένα τετρασέλιδο άρθ^ο γιά τά ¡ γεμάτους άπό ώραία φρουτό- τσι διασκεδάζει γιά λίγο τή χομε κάλους και γερούς γαΐδά- πάντα πολύ καθαρά τά σπίτια
ΚΥΘΗΡΑ και τή ζωη τών κα- ; δεντρα, μέ λογής - λογής φρού- μοναξιά της χαί ή κυρία Βε- ρους(;).
τους. "Ολοι σκουπίζουν άκότοίκων του, τής εκλεκτής αρ- τα μεγάλα και νόστιμα, αχλά- νέρη.
Στά «μποστάνια» τους οί μη και τούς δρόμους, πού είναι
θρογράφου του κ. JAN LIP- ! δια, ροδάκινα, σύκα, αμύγδαΤό μοναστήρι αύτό είναι τό Τσιριγώτες έξακολουθούν νά έξω άπό τά σπίτια τους, κάθε
MAN καΐ 22 ώραίες φωτογρα- , λα, τζάνερα, μέσπουλες, μά τώ- μόνο μέρος τού νησιού πού πα- καλλιεργούν άνυδρα προϊόντα, πρωί. "Ολα, αύλές, πεζούλια,
φίες παρμένες άπό τόν σύζυγο ρα έλάχιστα θά ίδήτε και μπο- ρουσιάζει σημεία ζωής, συγ- ίσως μικρού μεγέθους, ντομά- άσπρίζονται μέ σκούπες μέ ματης κ. G. LIPMAN, τις όποιες ρείτε, άν θέλετε, ελεύθερα νά κεντρώνει πολύ κόσμο, γιορτά- τες, άγγσύρια κι' άλλα, άλλα κριά κοντάρια δυο - τρείς φοθά άναδημοσιεύσουμε προσεχώς τά δοκιιιάσετε, δπου τά συναν- ζει τρείς φορές κάθε χρόνο και πολύ νοστιμώτερα άπό τά δικά ρές τό χρόνο, γύρω στό Πάγιατί δίνουν μιά καθαρή εικό- τήσετε.
βρίσκεται κοντά σέ μιά παρα- μας στήν Αύστραλία. Ό δεύ- σχα. Πόρτες, παράθυρα και πανα τής ζωής τού νησιού μας,
Κι' ένώ προχωρούσαμε σι- θαλάσσια έκταση πευκόφυτη, τερος πόλεμος προξένησε τήν ραθυρόφυλλα βάφονται μέ χρώτό πώς ζούν, πώς σκέπτονται, γά - σιγά, άντικρύζαμε γκρεμι- περιστοιχίζεται άπό πολλά κε- μεγάλη έξοδο άπό τά Κύθηρα. ματα κυανόλευκα, πού είναι τά
γιατί μεταναστεύουν οι Κυθή- σμένα πέτρινα σπίτια κι' άλ- λιά τύπου MOTEL, δπου άνε- "Αλλες οικογένειες έφυγαν γιά έθνικά χρώματα τής 'Ελλάδας.
ριοι και πώς πάντα, όπου κι' λα όλάσπρα και όλοκάθαρα μέ τα μπορούν νά στεγάσουν πολ- τήν 'Αμερική, άλλες γιά τήν
Ποιό άραγε νά είναι τό μέλαν βρίσκονται, έχουν στή σκέ- όλανθισμένες αυλές καί^ περι- λούς προσκυνητές.
Αύστραλία και ώς τά σήμερα
ψη τους τήν Ιδιαίτερη πατρίδα βόλια. Πριν 30 χρόνια δλα ήCH Κυθήριοι είχαν πάντα έν- έξακολουθούν νά φεύγουν μέ λον τών Κυθήρων; Ό κ. 'Αντώνης Φαρδούλης, ένας μεσίτους, τά ΚΥΘΗΡΑ.
ταν σέ καλή κατάσταση κι' οί τονη τή θρησκευτική εύλάβεια, άργό ριΟμό.
της τού Σύδνευ, θά ήθελε νά
«Ιίολλοί Κυθήριοι — γράφει δρόμοι γέμιζαν άπό τά γέλια | πάρα πολλοί δέ έχουν δικές
Τό γυμνάσιο τής Χώρας έ- γινόταν τό νησί τουριστικό
ή κυρία LIPMAN — είχαν μιά και τις φωνές τών παιδιών, έ- j τους. Ιδιόκτητες εκκλησίες, άέπιθΐμία: νά επισκεφθούν τήν νώ τώρα — μάς τόνισε ό Πήτ- φ ιερωμένε ς σέ άγιους (τής όρ- χει 250 μαθητές, όσοι δμως θε- κέντρο, ό κ. Ν. 'Αθούσης, ό
Αυστραλία. Και πολλοί πρα- τας Καλλίγερος — μόνο γέροι θόδοξης εκκλησίας) τής αρε- λήσουν άνώτερες σπουδές πρέ- όποιος εζησε 20 χθόνια στήν
σκείας τους. Οί Κυθήριοι εί- πει νά πάνε στήν 'Αθήνα. Ή Αύστραλία και τωρα γύρισε
γματοποιήσανε αυτή τήν έπι· έχουν απομείνει!
θυμία τους. Ήρθαν έδώ στήν
Πολλοί ξενητεμένοι είναι ι- ναι έπίσης πολύ φιλόξενοι. κυρία Πάπη Μαζαράκη. κόρη στά Κύθηρα μέ 3 γυιούς του,
Αυστραλία και μαζί τους έφε· διοκτήτες ακινήτων, πού δέν Παντού δπου πήγαμε μάς προσ- τού προέδρου τής Κοινότητας είναι σήμερα μέλος τής Σχολιofcv τις παραδόσεις τους, ποί μπορούν τώρα νά τά άςίοποιή- καλούσαν« στά σπίτια τους ή Χώρας κ. Γ. Καλλίγερου, με- κής Εφορείας τού Γυμνασίου,
σέ κέντρα, νά πιούμε καφέ, έλ- γάλωσε στά Κύθηρα, τέλειωσε θέλει νά κάμει τά παιδιά του
,ησαν νέες γιά μας και πολύ εν- σουν.
συνοδευόμενο τό^ γυμνάσιο και ύστερα πήγε καλούς "Ελληνες, άλλά προσπαδιαφέρουσας. Ά π ό τό μικροΉ παραγα>γή τού νησιού πα- ληνικό ^ καφέ,
σκοπικό αύτό έλληνικό νησί ά· λαιότερα ήταν καλή, Ιδίως σέ ¡ παντα μέ γλυκό, κουλούρια και στην 'Αθήνα. Τώρα είναι δα- θεί νά βρει καλούς δασκάλους
ποκτήσαμε
έκατό
χιλιάδες σιτάρι - κριθάρι, λάδι, μέλι, ¡ παξιμάδια, δλα δικής τους κα- σκαλα στά Κύθηρα. Στού κ. της 'Αγγλικής, νά διδάσκουν
(100.000) νέους Αύστραλέζους. σταφύλια και ήμερα ζώα. Τί- τασκευής. 'Υπερηφανεύονται οί Γιαννιώτη, στό Λιβάδι, δοκι- στό γυμνάσιο. "Ενας δάσκαλος
μάσαμε μυζήθρα μέ μέλι και δμως γιά νά ζήσει σάν άνθρωΔουλεύοντας σκληρά, μεγά ποτα δέν πετιόταν. 'Ακόμη και νοικοκυρές γιά τά γλυκά τους, έλληνικό καφεδάκι.
πος, θέλει 10.000 δολλάρια τό
I
άμυγδαλωτά,
μπιξέδες,
μελομαλωναν τήν άγάπη τους πρός τή άπό τά άγριόσπαρτα έκαναν νήχρόνο. "Αν οί "Ελληνες τής
νέα τους πατρίδα, άλλά και τήν ματα και μέ τούς άργαλειούς κάρουνα και κουραμπιέδες xai
01
Κ\£ήριοι
τά
καταφέρνουν
Αύστραλίας, πού δωρίζουν άρύφαιναν 1 Ιδιαίτερα γιά τά ξεροτήγανά να ζουν ιιέ προϊόντα πού παάγάπη τους πρός τά πατρογο τους οί νοικοκυρές
κετά ποσά σέ εκκλησίες και σέ
νικά σπίτια τους, πρός τό νη χοντρά λινά. "Αλεθαν τό κρι- τους (δίπλες). Τά ξεροτήγανα ράγουν μόνοι τους. και το κρα- πανεπιστήμια, ήθελαν, θά μποσι τής γέννησής τους και τόν θάρι και τό σιτάρι τους, τό έ- αύτά, μέ μπόλικο μέλι και σι- σί τους μέ τό τριανταφυλλί ρούσαν νά μαζέψουν λίγα δολπροσφέρονται
πάντα χρώμα του άρέσει σέ μάς τους
νοσταλγικό πόθο νά γυρίσουν καναν άλεύρι, τό ζύμωναν και σάμι,
λάρια και γιά τό μικρό μας
έκεί, έστω και γιά μιά μόνο φούρνιζαν στούς δικούς τους στούς γάμους.
ξένους περισσότερο άπό τή ρε- σχολείο (τό γυμνάσιο).
φούρνους τό πιο νόστιμο ψωάπλή έπισκεψη.
Στή Χώρα, στόν Ποταμό, στά τσίνα.. Στούς Κιϋήριους άρέΚαι τελειώνει έτσι ή κυρία
χωριά τηρείται η ώραία συνή- σουν τά οινοπνευματώδη, κι'
"Ολοι ol Τσιριγωτο - Αύ· μί τής Ελλάδας.
Οί Κυθήριοι μετανάστες, δ- θεια πού εγιν παράδοση, νά δμως ούτε έδώ, ούτε στήν Έλ- LIPMAN:
στραλέζοι
συζητούν
|ΐεταξ\
ευκό άσβεστη λαδα όλόκληρη δέν συναντήσατους και λένε: Ό άριθμος τών ταν γυρίζουν στό νησί τους άσπρίζουν μέ
Ή μόνη έξαγωγή τών ΚυΤσιριγωτο - Αυστραλών στο αισθάνονται λύπη μεγάλη, για- τά σπίτια τους, και οχι μέ άλ- με ποτέ "Ελληνα μεθυσμενο. θήρων είναι «"Ανθρωποι», θ ά
Κύθηρα πού νοσταλγούν τήν τί βλέπουν τήν έρήμωσή του. λες βαφές. Χα ρεσαι τήν κα- "Οταν έμεϊς πίνουμε — μάς εί- έπιθυμούσαν οί Κυθήριοι πού
Αυστραλία είναι μεγάλος:, είναι 'Υπολογίζεται ότι παληά τό νη- θαρότητα τών «πιτιών αυτών. παν — μαζί μέ τό πιοτό μας ξενητεύονται νά μάθουν προ
όμως τό ίδιο μεγάλος και ό α- σί είχε 20.000 κατοίκους και Στα Μητάτα, ot fc*. Θεόδωρος κάτι ιρώμ«: λίγες ¿ληές, τυ- τής αναχωρήσεως τους τήν άγριθμός τών Τσιριγωτών τής τώρα έμειναν μόνο 3.800. Λεί- και Δημήτριος Φυρός μάς έ- ρί, σαλάμι συνοδεύουν πάντα γλική γλώσσα».
Αύστραλίας, πού αναζητούν τά πουν σήμερα οί νέοι, πού, χωΚύθηρα. Αύτό θά τό νοιώσει ρίς αυτούς, καμμιά παραγωγή
οποίος έπισκεφθεϊ τά Κύθηρα. δεν γίνεται. Οί έπιχειρηματίες
Τά Κύθηρα τροφοδότησαν λείπουν. Ούτε ή Κυβέρνηση
τήν Αύστραλία με τόν απίστευ- βοηθά μέ διάθεση κεφαλαίων. Η
Μ Ν Η Μ Η
Τ Ο Υ Α Γ Ι Ο Υ
Φ Α Ν Ο Υ Ρ Ι Ο Υ
"Ετσι, οί πλούσιοι Κυθήριοι
το άριθμό τών 100.000 νέων
γυρίζουν στά Κύθηρα γιά λόπολιτών.
Καταγοητευθήκαμε άπό τά γους άναψυχής, οί λιγώτερο
ΚΥΘΗΡΑ στήν τελευταία μας εύποροι γιά νά γίνουν συνταΣ Τ Α
X Q P I A
T Û N
Κ Υ Θ Η Ρ Ω Ν
επίσκεψη, τό Πάσχα τού 1976. ξιούχοι, γιατί μέ τή σύνταξη
Φυσικά, οί 100.000 Κυθηραΐ- της Αύστραλίας μπορούν νά αΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ, στό Ξε- τού Γιάννη Καλοκαιρινού σχε- κτικά τό άνακαίνισε. Τό έκακής προελεύσεως
Αύστραλοι γοράσουν τρεις φορές τά πρά ρουλάκι, 27.8.1976.— Σέ πολτικό άρθρο, μέ τίτλο «ΚΥΘΗ- με άγνώριστο. Εκκλησία, νέο
δέν έχουν γεννηθεί όλοι στά γματα πού θ* αγόραζαν στή\ λά χωριά τού νησιού μας τιΡΑ I ΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
ΠΟΥ ήγουμενεϊο, ξενώνες, κελλιά,
Αύστραλία.
Κύθηρα· πολλοί άπ' αυτούς και
μήθηκε ή μνήμη τού * Αγίου Φα- ΣΒΗΝΟΥΝ», γιατί έκείνα τά ύδρευση, σκεύη και έπιπλα, δοί γονείς τους έχουν γεννηθεί
Συναντήσαμε κάποιον συντα- νουρίου. Σέ περισσότερα άπό χρόνια ήταν άληθινά έγκατα- λα έπισκευασμένα, καθαρά, καιστήν Αύστραλία.
ξιούχο στό Λιβάδι, τόν κ. Δ. κάθε άλλη φορά. Στά Φράτσια, λειμμένο, γράψαμε όσα δυό πα- νούργια αίθουσα ύποδοχής, ένΚάποιος μού είπε, πώς τά Κομηνό, 78 ετών, σέ μιά τα- στά Κατεριάνικα (τής περιο- πάδες (Μεταξάδες) μού διηγη- τυπωσιάζουν ιδιαίτερα δσους
Κύθηρα αποκαλούνται Αυστρα- βέρνα, πού είχε έρθει καβάλα χής Κεραμουτού — Κοντολια- θήκανε γιά τήν ιστορία του, τό ήξεραν πριν τοποθετηθεί έλιανή άποικία και ενας άλλος στό γαϊδουράκι του, άπό τά νίκων), στό Λιβάδι, στον Ά - τα δυό πιθάρια μέ τις χρυσές φημέριος ό παπα - Γιώργης.
τό έζής χαρακτηριστικό, συμ- Σκουλιάνικα. Αύτό — μάς εί- γιο Κοσμά στό Ξερουλάκι και λίρες, πού φέρανε άπό τήν "Οταν άνακαλύψω τό παληό
πληρώνοντας τόν προηγούμενο. πε — είναι τό «αύτοκίνητό» άλλου.
Κωνσταντινούπολη
(τό
ενα μου δημοσίευμα, θά τό αναδηΊ σ ω ς δέν γνωρίζω ποιό είναι μου! "Οταν ήμουν στήν Αύβρέθηκε καί τοποθετήθηκε στήν μοσιεύσω μέ σχετική φωτογραΣτόν "Αγιο Κοσμά πήγαμε τρούλα τού ψηλού καμπαναριού φία. Σήμερα θά περιορισθώ
τό σπίτι μου, δταν ζώ στά Κύ- στραλία, είχα αύτοκίνητο δικό
θηρα, αναζητώ τήν Αύστραλία, μου, όπως δλοι, τώρα τό άν- κι' έμεϊς έφέτος, ύστερα άπό του — σώζεται και σήμερα — στήν έκφραση θερμών συγχα,ηση τού καλού έφημε- καί τό βλέπει κάθε προσκυνη- ρητηρίων στόν πρωτεργάτη καί
κι' δταν βρίσκομαι στην Αύ- τάλλαξα μέ τόν γάιδαρο! Ή
στραλία άναζητώ τά Κύθηρα. βενζίνη έδώ είναι πολυ άκρι- ρίου του, παπά - Γιώργη Με- τής, καί τό δεύτερο πού είναι άνακαινιστή τού γραφικού αύθερμή υποδοχή μάς έκαμαν βή. Χρειάζεσαι 2 δολλάρια για γαλοκονόμου ή Μεταξά. Παρα- κρυμμένο άκόμη κάπου έκεί σέ τού προσκυνήματος.
τρεις Καλλίγεροι σχο άεροδρό- ενα γαλόνι. Είναι λίγο άργό κολουθήσαμε τή θεία λειτουρ- μιά θαλάσσια κοντινή άκτή,
'Εκείνο που δέν μού πολυάμιο τού νησιού. Είδαμε ενα πο- . τό γαϊδουράκι μου, μά δέν μέ γία και χαρήκαμε γιά όσα ώ- πού κάθε πρωί ό ήλιος ρίχνει ρεσε, είναι τό θρυλλούμενο έλύ ώραίο νησί μέ πάρα πολλές πειράζει, γιατί έχω άρκετόν ραία και θαυμαστά είδαμε, στο τις πρώτες άκτίνες του... καί πιχείρημα
καί ή δικαιολογία
καιρό στή διάθεσή μου και οί γραφικό αύτό προσκύνημα, με μερικοί ψάχνουν νά τό άνακα- τής άντικαταστάσεως τού έορτό
όποιο
συνδέομαι
μέ
άναμνήάποστάσεις πού έχω νά κάμω
λύψουνΤ...).
ταστικού άρτου (ένός ή πολσεις και χαρές. 'Αντικρύσαμε
δέν είναι μεγάλες...
¿ήμερα, τό μοναστήρι αύτό λών) μέ τή φουρνόπιττα, πού
'Ανάμεσα στούς άλλους συ- ενα θρησκεντικό, παραδοσιακό δέν χάθηκε, όπως άλλα, γιατί συνηθίζεται μόνο σε κηδείες
γημένα και άκαλλιέργητα χωράφια, κήπους, περιβόλια, ο ναντηθήκαμε και μέ τήν πασί- Κυθηραΐκό μνημείο, γιά^ τό ό- βρέθηκε ό κληρονόμος τών συγ- καί μνημόσυνα. Φόβος μέ καγνωστη καλόγρηα κ. Γεωργία ποιο στά χρόνια μας τά έφη- γενών του παπα - Γιώργης, έ- τέχει, πώς δσα σχετικά άκουμορφα χωριά, άσπρα, κα[
Βενέρη, 88 έτών, πού κατοικεί βικα άσχοληθήκαμε και έδημο- νας νέος, άξιος, δραστήριος σα είναι μειωτικά τής θρησκευκαι ώραϊα σπίτια, άλλά και
«ΚιΦηραίκή» και προοδευτικός λειτουργός
λα πέτρινα σπίτια έρημα, κλει-1 στά Μυρτίδια, έχει ζήσει δέ- σιεύσαμε στήν
τικότητας τού λαού μας.
τής Εκκλησίας, καί κυριολεΠ.Γ.Κ.
νο, χωρίς σοβαρό — εύτυχώς κατάστρωμα, νά μέ φυσήξη ό
— τραύμα. 'Αλλά πονούσα φο- άγέρας. Βγήκα, μά άρχισα νά
βερά και προχωρούσα κουτσαί- τρέμω άπό τό κρύο, γιατί ήμουν βρεγμένος. Μπήκα λοιπόν
νοντας.
Δέν μπορούσα δμως νά ά- στό σαλόνι, κάθησα σέ μιά πονεβάσω πια τις άποσκευές μου. λυθρόνα καί άρχισα τό άδιά"Ενας συγγενής μου άνέλαβε κοπο έμετό...
Κατάλαβα πώς ενοχλούσα
νά μέ έξυπηρετήσει. Μά δέν
μπορούσε. Τά κατάφερε δμως τούς συνταξιδιώτες μου καί
και άνέβηκε ώς τό κατάστρω- τούς ζήτησα συγγνώμην. Άλμα, ένώ ένας συμπατριώτης λά άντίκρυ μου, καθόταν ένας
που τόν λέγανε κ. Μουλό, ά- νέος ώς 18—20 χρονών, πλάϊ
γνωστος μας, προθυμοποιήθηκε σ' ένα κορίτσαρο, σπανίας όνά βοηθήση, χωρίς νά εΐναι τα- μορφιάς. Καί ό νέος μού λέει:
— "Υποφέρετε, κύριε; Νά
ξιδιώτης.
"Αρπαζε, λοιπόν, μιά-μιά ! βγήτε έξω νά σάς φυσήξη ό
τις άποσκευές μου (πού ήταν άγέρας...
— Δέν μπορώ, παιδί μου.
όκτώ!) και τις έδινε στόν συγγενή μου, πού τις άρπαζε άπό Κ ρυώνω.
— Κρυώνετε; Είστε βρεγμέπάνω στό κατάστρωμα. Τό κύμα δμως περιέλουζε τόν κ. Μου- νος,
— Ναι.
λό καί τόν έβρεχε άκατάπαυστα.
— Γιατί δέν αλλάζετε;
— Σταματήστε πιά!
τού
— Πώς νά άλλάξω, παιδί
φώναζε ό συγγενής μου. Θά σάς μου, που δέν μπορώ ν' άνοίξω
παρασύρει ή θάλασσα!
τ ή βαλίτσα μου;
— "Οχι! άπαντούσε αύτός.
— Νά σάς δώσω ένα παξι— Έσεϊς εΤσθε ευεργέτημα, μάδι, νά σάς άπορροφήσει τά
φώναζε ό άλλος.
υγρά τού στομάχου...
Αυτός συνέχισε τό έργο του
— Εύχαριστώ πολύ. Δέν
ώς τό τέλος. Και κατόπιν άπε- μπορώ νά καταπιώ, γιατί έρεχώρησε ευχαριστημένος, γιατί θίστηκε ό λαιμός μου άπό τόν
βοήθησε £ναν συνάνθρωπο του, πολύ έμετό.
πού εΐναι ζήτημα άν τόν εΐχε
Τότε ό νέος έρχεται κοντά
δε! άλλη φορά...
μου. Πιάνει τό κάτω αέρος του
'Εγώ, κούτσα - κούτσα, άνέ- πανταλονιού μου, πού ήταν μουβηκα καί ξάπλωσα στήν καμπί- σκεμένο. Καί μόνος του, μού
να μου. Τό καράβι ξεκίνησε. βγάζει τά παπούτσια καί τις
Άλλά άρχισε νά κουνά πολύ. κάλτσες καί μού βάζει δικές
Δέν μπορούσα νά παραμείνω του στεγνές κάλτσες. Παίρνει
στήν καμπίνα. Βγήκα καί ά- κατόπιν άπό τή συνοδό του ίνέβηκα έπάνω, γιατί άρχισα νά να πουλόβερ μάλλινο καί μού
κάνω έμετό. Ό άρχικαμαρώτος τό ρίχνει στήν πλάτη. "Ετσι,
μού συνέστησε νά βγώ λίγο στό 1 ώς τό τέλος τού ταξιδιού, μέ
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Η ΑΧΕΠΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΓΙΟΡΤΑΣΕ
ΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ Π Ο ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ
ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ 1.9.76. (Τού
άνταποκριτού μας).— Ή ΑΧΕΠΑ τής Αύστραλίας έώρτασε τά 40 χρόνια άπό τής Iδρύσεώς της. Στόν ιερό ναό
τού 'Αγίου Γεωργίου τής πόλεώς μας έψάλη λειτουργία μέ
άρτοκλασία, την όποια παοακολούθησ* πολύς κόσμος, Αξιωματούχοι τής μεγάλης πατριωτικής όργανώσεως καί ό έπισημος τής ημέρας συμπολίτης
μας άπό τά 'Αρωνιάδικα —
Κυθήρων κ. Παναγιώτης Ά ρώνης (ή Κουμεσόπουλος) μετά τής συζύγου του.
Ό κ. 'Αρώνης υπήρξε δραστήριο καί ένεργητικό μέλος
τής ΑΧΕΠΑ, Θερμός υποστηρικτής της, ό πρώτος ΑΧΕΠΑΝΣ τής Αύστραλίας. Έ χρημάτισε
καί
SYPREME
PRESIDENT (Πρόεδρος της).

όποιο παρεκάθησαν περί τά 300
άτομα, άξιο>ματούχοι τής ΑΧΕΠΑ καί άλλοι.
Ακολούθησε ^ορός. Έχειροκροτήθηκαν κορίτσια καί άγόρια μέ τά Τσιριγώτικα σπαλέτα καί τις έλληνικές φουστανέλλες στούς έθνικούς μας
χορούς, μέ κορυφαία την όμορφη Μαργέττα Ν. Καρύδη, θ ο δωρούλα Δ . Πατρικίου, Μαρία
Ν. Μαλάνου, Χρήστο Δ . Πατρίκιο, Χ . Τζωρτζόπουλο κ.ά.

ΣΥΝΤΟΜΑ ΝΕΑ

ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΑΝΙΚΑ, 16.9.
1976. (Τού άνταποκριτού μας
Ν.Π.).— Ύπό τής Κοινότητος
Μυρτιδίων έξετελέσθη ή τσιμεντόστρωσις τμήματος τής όδού
Δρυμώνος παρά τήν θέση «Γεωργάκη» καί «Άνεζίνα» άξίας
Μετά τη Θεία λειτουργία έ- δραχμών 150.000, προερχομέδόθη πλουσιώτατο γεύμα, στό νων άπό οίκονομική ένίσχυση
τού Νομαρχιακού Ταμείου Αττικής.

ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Τόν πολύ άγαπητό μας Κώστα Γ. Καλλίγερο, πού πήρε
τό ιττυχίο τής Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών καί
Οικονομικών Επιστημών μέ τόν
βαθμόν «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ», συγχαίρομε καί του ευχόμαστε κάθε πρόοδο κα» ευτυχία.
Έρασμία Πανς

— Τά Καλησπεριάνικα συνεδέθησαν μέ τό δίκτυον τής
ΔΕΗ τήν 28 Αύγουστου 1976.
Καί πάλι άπευθύνονται θερμές ευχαριστίες άπό τους κατοίκους τού χωρίου τούτου πρός
δλους τούς δωρητές τού τόσο
σπουδαίου έργου τής ήλεκτροδοτήσεώς των.

Κον Γ. Σταυρουλάκην, ΔιευΌ Διευθυντής - 'Ιδιοκτήτης
τής
εφημερίδος
«ΕΘΝΙΚΟΝ ! θυντήν «Παγκυθηραϊκής» έφημεΒΗΜΑ» Σύδνευ, κ. Π. Θ. Ά - 1 ρίδος, 'Αθήναι.
1 Αγαπητέ κ. Σταυρουλάκη,
ρώνης, μάς γράφει:
«Σύδνευ, 16.8.1976
Ώς συνάδελφος έφημερίς μέ
63ετή σταδιοδρομίαν είς τήν ύτού Αύστραλιώτου
0 κ. ΑΑΕΞ. ΦΡΙΛΙΓΚΟΣ πηρεσίαν
'Ελληνισμού, σάς συγχαίρομεν
ι διά τήν συνέχισιν τής έκδόσεΠΡΟΗΧΘΗ
ως τής εφημερίδος τού άειμνήΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΟΞΕΝΟΝ στου Ί ω Κασιμάτη, τήν σκυτάλην τής όποιας έκλήθητε νά
παραλάβετε πρός τιμήν τής γενετείρσς μας.

Ό ώς άνω εικονιζόμενος έκλεκτός συμπολίτης μας κ. Ά λεξ. Χρ. Φριλίγκος
προήχθη
προ όλίγων ήμερών είς GENERAL CONSUL OF GREECE,
διαδεχθείς τόν πατέρα του Χρήστον, διατελέσαντα άπό 19191925 Γενικόν Πρόξενον. Ό άείμνηστος Χρήστος Φριλίγκος
είχε βοηθήσει τόν υίόν του είς
τήν διαδοχή ν, άπό τό 1951 και
ούτω άπό τής περασμένης έβδομάδος άνέλαβε τά καθήκοντα τού Γενικού Προξένου.
Ή «Παγκυθηραϊκή» συγχαίρει τό έξαίρετο τέκνο τών Κυθήρων, εύχομένη πάσαν ύγείαν
καί πρόοδον.

Ό μεγάλος άριθμός τών άποδήμων Κυθηρίων έμφορούμενος άπό άγνά πατριωτικά αΙσθήματα έπιβάλλει δπως ή έκδοσις τής έφημερίδος συνεχισθή,
ώς έξυπηρετούσα τά συμφέροντα τής διεσπαρμένης πατρ;άς.
Γνωρίζομεν έκ μακροχρονίου
πείρας τά πολλαπλά προβλήματα πού άντιμετωπίζει μία έφημερίς έντεταγμένη είς τήν ένημέρωσιν τών ξενητεμένων συμπατριωτών μας.
Τοιούτον έργον δεν στηρίζεται είς τήν οι'κονομικήν ΰπόδοσιν, ή όποια συνήθως είναι μηδαμινή, άλλά είς τήν διατήρησιν τών έθνικοθρησκευτικών μας
παραδόσεων πρός τάς νέας γενεάς. Έν γνώσει τών δυσκολιών
σύτών όφείλω νά τονίσω Ιδιαιτέρως ότι είναι καθήκον παντός
Κυθηρίου νά συνδράμη πρός
τήν έφημερίδα, καί νά ένδιαφερθήτε είς τήν έξάπλωσίν της.
Εύελπιστών δτι .τό έργον σας
θέλει άποβή έποικοδομητικόν
μακράν τής ύποστηρίξεως οιασδήποτε παρατάξεως, άλλ* άπο·
βλέποντας μόνον διά τό καλόν
τής πολυαγαπτημένης μας νήσου, σάς εύχομαι καλήν σταδιοδρομίαν είς τήν έξάσκησιν
τών καθηκόντων σας.
Μεθ' ύπολήψεως
Π. Θ. ΑΡΩΝΗΙ»

Ή κληρονομιά
Τό χωριό μου, έγραφε κά- πως χαρακτηριστικά λέμ*.
ποτε κάποιος "Αγγλος δια- Μιά γωνιά πού, ψυσιολΛ***
νοούμενος, θ($ναι ή πρώτη κά, πρέπει νά τήν
κι* Οστερνή πνοή μου μέσα έμεΐς οί νέοι, οί π-^υδ^σμέοί σωστ^ν άφόρητη
κάψα της νοι, οί
ζωης.
'Άς σταθώ λοιπόν σ* αύτ£. ^ονομνϊ«*'. χησαν στά ρο&ακι* άς δώσω μιά ωχρή
σμένα
στό περιεχόμενο τοι
{ πατέ
του καί άκόμη πιό Κ Ο ^ γ ο υ !
£5-ϊ£ρ«V.
σκιαγραφήσω μέ *ΐ|ν
μου άντίληψη αύτό τόν κό; Γδ.α αύτά χέρ;« Μας τήν 5ίσμο του χωρίου μου — τοϋ νουν μέ μια
κάθε Τσιριγώτικου χωρίου— νάμικτη ευχή καί κατάρα:
τον κόσμο πού σ' αγκαλιά- «Ποτέ μήν προδώσης μέ τής
ζει
μ* όαορ^ιά
καί σου λησυονιάς τό χάπι τόν τόινο
σφίγγει το χερι άδολα, γιά αύτον πού πότισα μέ τοΟ Ινά σου δώση νά καταλάδης δρώτα μου τήν άλμύρα γιά
μέ τόν πιό άπλό άλλά τόν νά ύφάνω μέ τής ψυχής μου
πιό άξιόλογο τρόπο τά άγνά τό νήμα καί τής έλπίοας μου
τό στιμόνι τήν δική σου «κατου αισθήματα.
ριέρα» — Δάσκαλε, Γιατρέ,
Τό νησί ¿ρημώνει, γιατί οί Δικηγόρε, Καθηγητή — παινέοι φεύγουν καί οί γέροι... δί μου».
τί κρίμα, ταξιδεύοντας τό
Αύτου του κόσμου τήν κληαιώνιο ταξίδι του θανάτου... ρονομιά θά πάρωμε που μέ
μας άδειάζουν τή γωνιά, δ- δαρειά τά δήματα καί φτερωτές τις έλπίδες σέρνεται
χωρίου μου τά πεζούΕΟΡΤΗ - ΑΓΟΝΕΣ Ν.Ο.Κ. 1 στού
λια και τά σοκάκια, γυρεύΚ Α Ψ Α Α Ι , Κυριακή 22.8.76. οντας μέ άγωνία ν' άκούση
(Τού άνταποκριτού μας Ι.Μ.). κάποιου παιδιοΟ £να γέλιο,
— Σήμερα στίς 5 μ.μ. έγιναν £να κλάμα, Ινα ξεφωνητό,
έδώ μέ έπιτυχία οί άγώνες τών της ζωής τήν έλπίδα, της εύ·
1 10 παιδιών, πού είδικός προ- τυχίας τό ξέσπασμα.
Αύτός 6 κόσμος κρατα άπονητής γιά τρίτη κατά σειρά
χρονιά έκπαιδεύει στά θαλάσ- κόμη τό μεγαλείο καί τήν Ισια σπέ>ρ (κολύμπι, ιστιοπλοΐα δέα τής ζωής μακριά άπό
καί θαλάσσιο σκί), μέ ένα α- τόν συρφετό τών καυσαερίων
συνήθιστο γιά τό νησί μας τό- μιας πόλης καί τούς μαρμάσο εύεργετικό πρόγραμμα τού ρινους νεροχύτες μιας πολυΝ Α Υ Τ Ι Κ Ο Υ Ο Μ Ι Λ Ο Υ Κ Υ Θ Η - κατοικίας. 'Αλύγιστος κι* άνΡΩΝ. Πολύς κόσμος, ό σεβ. τρίκιος μέχρι τήν ώρα πού
Μητροπολίτης μας κ. 'Ιερόθεος, παλληκαρίσια... θ' άδειάση
οί άρχές τού νησιού καί πολ- σέ μας τή γωνιά. Γιατί πώς
λοί ξένοι παραθεριστές παρα- μπορεί νά γίνη άλλοιώςΐ!!
Πάντοτε τά δένδρα πεθαίκολούθησαν τούς άγώνες. 'Ιδιαίτερο ρεπορτάζ καί φωτογρα- νουν όρθια!...
φίες δημοσιεύουμε σέ άλλη στήΚΟΝ. Γ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
λη της « Π Α Γ Κ Υ Θ Η Ρ Α I ΚΗΣ».

«ΠΑϊΚΥβΗΡΑΊ'ΚΗ»
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— Χρυσές δουλειές έκαμε φέτος ό Λαφονησιώτης καπετάν
Απεβίωσε
στις
6.8.1976
ρωνης με τό μικρό φέρρυ μπώτ του. Δυο - τρία και τέσσερα ι
Σάς άπευθύνω αύτήν την έΚατά
τό
δεύτερο
15θήμερο
Έλάβαμε και δημοσιεύουμε
λες φορές δρομολόγια, καθημερινά, άπό τήν Νεάπολη ώς
στο χωριό του, Καλοκαιρινές,
τού Αύγούστου 1976 άπεβίω- Άγια Πελαγία ή τήν Πλατειά "Αμμο είνα. ένας καλές λσ
τΙς κάτωθι επιστολές έ·< μέ- πιστολήν, δια νά δώσω μερικάς
Άπεβίωσε στόν Πειραιά τήν ό Μανώλης Π. Βλαντής, γνωδιευκρινίσεις
πρός
άποκατάστασε
στόν
Πειραιά
ή
'Ελένη
Δηρους άναγνιοστών μας:
ριασμος: Στις 3.8.1976 πέρασα καί ό ίδιος μέ τό αύτοκί
στός μετανάστης τής ΑυστραΗΛΙΑΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ - ΕΙΡΗΝΗ ΑΛΕΠΟΥ
σιν της άληθείας, και παρακα- 23η Αύγουστου έ.έ. καί έκημητρίου Χλέντζου, έτών 80.
το μου και τρία άτομα, στο τρίτο του δρομολόγιο (9 μ.μ.)
δεύθη στά Καστρισιάνικα Κυ- λίας, πρότυπο καλού οίκογενειλώ
νά
δημοσιευθή
αύτη
ε(ς
τό
Ή έκλιπούσα κατήγετο άπό παρακολούθησα τήν κίνηση.
Αθήναι. 30 7.76
θήρων μετά πέντε ήμέρες — άρχου, πολύ έργατικού, τιμίου
έπόμενον φύλλον.
I 'Αγαπητέ Παναγιώτη,
γιά νά προλάβουν νά παρευρε- έπιχε.ρηματία και καλού πα- ™ Χ"Ρ'° Χριστοφοριανικα της
— 14 μικρά αύτοκίνητα ή λιγώτερα καί ένα - δυο φορ-ι
Εις τό φύλλον μηνός Αύγου- θούν στήν κηδεία της δύο άδελ-1 τριώτη.
Ή έκδοσις της «Παγκυί'ηραϊΚοινότητος
και Π λεωφορεία, 50 - 80 έπιβάτες, πάνε κι' έρχονται Τό κ.
- ,.
. Λογοθετιανικων
. . .
Λ
ι κής> μέ αιφνιδίασε. Κρατα στα στου έδημοσιεί^ησαν άνακρί- φοί της διαμένοντες στήν Αύ" * νεανικά του χρόνια έρ- ?τ<*ν βυγατηρ του αείμνηστου ΓΊωταχί πλήρωνε, ναύλο 600 δρχ. κι' ό κάθε έπ,βάτης δο* 1
Στά
ι χέρια μου το πρώτο ψύλλο πού βειες υπό τον τίτλον «χωρίς τη- στραλία — ή Καλλιόπη Κ. Κα- γάστηκε έπίπονα τις γνωστές 'ερέως^ της περιφερείας Δ.ονυ- «ά δέκα ήμέρες μειώθηκε ό ναύλος σέ 272 δρχ κ α ί τ ό <
Γ
— κατά την ταπεινή "νώμη λέφωνον τό άεροδρόμιον» και στρίσιου, μιά νέα άκόμη γυναί- σκληρές δουλειές τού Τσ.ριγώΚουλεντ.οτνου
| μ ( Κ ό εξιτήριο σέ 70 δρχ., τώρα παλ. αυξήθηκε 40% τό «
συγκεκριμένα έδημοσιείθη δτι κα, γεμάτη άπό άπέραντη καμου
είναι άψογο.
τη άγρότη. 'Αργότερα ταξίδε- % ^μιζοταν τόσο για την κα- ι ν θ / π α ί ρ ν ε , καί κρατική έπιχορήγηση... κι* έχει ό θεός Σ
Θέλω νά πιστεύω πώς βρε- «τό τηλέψωνον ήταν χαλασμέ- λωσύνη, ευγένεια ψυχής και ά- ψε κι' αύτός στήν Αύστραλία.
της και τις αΛΑες ΧΡ<; ] λογαριασμό, άν κάμετε, μήν ξεχάσετε νά ύπολογίσετε καί ·
θηκε πράγματι ό άνθρωπ>ς νά νο άπό καιρό χωρίς κανένας άΣυνηθισμένος στή σκληρή έρ- , μάνικες αρετες της, Οσο και , ¿ π ,στροφές, γιατί πολλοί ξένο. όδηγοί καί σύντροφοι τους
συνέχιση τό έργο τής «Κύθη- πό τούς άρυοδίους (OTE, δργασία δεν άργησε νά προσαρ-I > , α . τΠν α γ ά π η της ττρος την . α γ κ ά ζ ο ν τ α , ν ά ¿πισΎρέφουν τήν Τδια ή τήν έπομένη
ρα κής Δράσεως* μέ τήν «σο- γανα της "Ολυμπιακής 'Εταιμοσθεί στόν τρόπο £ωής καί I 'δισιτερη πατρίδα μας, τα Κυ- (
0 £ τ ε ξενοδοχείο βρίσκουν, ούτε ένα δωμάτιο σέ
βαρότητα και υπευθυνότητα που ρίας, Πράκτορες κλπ.), νά έχη
δουλειάς τών μεταναστών μας θηρα.
σπίτι, ούτε Λ αενάλη <4κοί6εΐΓτ τΛ« ¿τγύιγττλλ.ν»«. £ »λ». .
διέκριναν τόν άξέχαστο Γιάννη φροντίσει γιά την διόρθωσί
Η
ΕΤδε πώς στην Αύστραλία ή
άσθενειά της ήτσ,_ συν- ρινών κέντρων τούς ικανοποιεί
Κασιμάτη·>, όπως σημειοϊνεται του».
— Τά πανηγύρια Αγίας Έλέσας, τού Σωτήρος στήν Ά
έργασία ήταν λιγώτερο κ ο ύ ρ α - Ι ? Μ Π , * · ™ ι — δυστυχή
στο κύριο άρθρο της μέ ττν ση- 1
στική καί περισσότερο άποδο-1 δεν πρόλαβε να επίσκεφθη έ- Μονη, τής Παναγίας στά Μερτίδια, τής Ορφανής στό Μυλο
Ός
υπεύθυνος
του
άεροσταμερινή παρουσίασί της στί> Κυτική. Μόλις πέτυχε, υέ τήν εύ φέτος τά τρία άγαπηιιεν^ της ταμο, τού 'Αγίου Μύρωνα, τόσο στό Στραπόδι, δσο καί σι
θμού, θίγομαι άπό τό δημοσίθηρακό Κοινό.
συνε.δησία καί έντ,υότητα νά μοναστήρια και τούς πολλούς Αντικύθηρα, τού Αγίου Σώστη στό Μυλοπόταμο, τού Ά γ «
ευμά σας, κσί σας πληοοφορώ
Ελπίζω άκόμα δτι οί επιΦανουρίου σέ^ πολλά χωριά (Φράτσια, Μαζαρακιάνικα, Κί
στρώσει — όπως ήθελε ¿κείνος
ΟΤΙ ή ευθύνη βαρύνει έξ όλοκλήστήμονες μας, οί λογο"έχνες
λιάνικα στόν "Αγιο Κοσμά, στό Ξερουλάκι) συγκεντρώσαν!
τις δουλειές του, κάλεσε κονρου τόν OTE, διότι έκανα έμας και ή σπουδάζουσα <υθηλύ κόσμο, Ιδιαίτερα μάλιστα ή κοσμοσυρροή στή ΜυρτιδιώτιίΓ
τά του, τούς δυο γυιούς του,
πανειλημμένως έκκλήσεις γραραϊκή Νεολαία θά θελήσουν νά
σα δέν είχε άλλο προηγούμενο.
Παύλο καί Κώστα, άογότερα |
πτώς και προφοοικώς, ένί λόπυκνώσουν τις στήλες τ^ς έ— Δεκαπεντιστές πολλοί λίγοι έφέτος πήγαν στά τρία μ»
δέ καί τή σύζυνό του Κυπσγω ένηρνησα δεόντως και άναφημερίδος έφ' δσον βέβαια παναστήρια μας, Μυρτίδια, 'Αγία Μόνη καί Ά γ ι α Έλ*σα.
ρισσούλα καί τόν τρίτο γυιό
μένω ακόμη άποτέλεσμα.
ραμείνει ανεξάρτητο δημοσιο— Δυό νεαροί μοτοσυκλεττιστές τραυματιστήκανε σοβαρ
του, τόν Γιώργο. Φοόντισε νά
γοαφικό όργανο τών πόθα:ν και
Επομένως ή εύθύνη, γιά την
καί μεταφερθήκανε αε άφασία στό «Τριφύλλειο Νοσοκομείο;
τούς προστατέι|«ει
άπό τούς
τών συμφερόντων τού Κυ€ηραϊ- όποιον γράφετε βαούνει άποσέ σύγκρουση μετωπική, στή διασταύρωση τής κεντρικής
κινδύνους τ ώ ν μεναλοττόλεων, νά
κού Λαού, όπως διαβάζω στήν I λύτως άλλους και δχι τά δρτηρίας, άκριβά>ς στό τρίστρατο τής τοποθεσίας «Κυρά ΕΙρί
τούς άνοίξει τό δοόυο τής προπρομετωπίδσ τής εφημερίδος, ί γανα τής 'Ολυμπιακής και τόν
νης>, Καρβουνάδων — Ποταμού — Μαλαθέα. Τήν εύθύνη φα
κοπής καί τής έπιτυγίας,. νά
"Ολοι αύτοί oi ποοανσψερ- I πράκτοοα, ό όποΤος δεν έχει
νεται εΤχε ό Γιώργος Π. Μσρσέλλος, άπό τήν Καρβουνάδα, γ«3
τούς διδάξει τις πατοοπαοάδοθέντες θά θελήσουν, λέγω, νά I άρμοδιότητα έν προκειμένω,
τί έτρεχε άντικανονικά, στό άριστερό μέρος τής στροφής, ¿ 3
τες Τσιοιγώτικες άρχές καί κυμας μυήσουν, μέ εκλαϊκευμένα ,
Μετά τιμής
ό Τάκης Βλαντής, άπό τά Πιτσινιάνικσ, κατέβαινε κανονική
οιολεκτικά τό πέτυγε. "Εγινητν
μαθήματα, στήν έπ.ατήμη τους,
ΠΑΝΟΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ»
Τού πρώτου ή κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή καί άκόμη ύπ3
έτσι τά παιδιά του πρώτης τα- 1
και ο'ι λογοτέχνες μας μέ κάτι
φέρει.
γνά ΚιΛηραϊκά αίσθήματσ, έ- ξεως ¿πιχειρηυατίεο.
άπό τά δημιουργήματα τους.
— Ικανοποίηση δοκίμασε ή Κυθηραϊκή κοινωνία άπό
νάρετη καί πολύ άγαπητή. ΟΕίχε φροντίσει νά παντρέψει
Τά γράφω αύτά, γιατί πι-1 l r » > Σ ν ν τ · : Τ ° ν ίφοΐοτάμε- λόκληρη τή μεγάλη σέ άκίνη- έναν - έναν τούς λεβέντες του μέ
άπόφαση τής άστυνομικής άρχής τού νησιού, νά συλλάβει
ν
ο
τ
ο
ύ
στεύω πώς μέσα στούς •πόάεοολιιιενος Κλήρων τα τών 'Αθηνών καί τού Πει- Τσιοιγωτοπούλες, άπό τις κα- [
τοτουρίστες ξένους, πού γύριζαν, χωρίς νά κοκκινίζουν
θους» τών Κυθηρίων εΐνα και ! κ · Π ά ν ο M r v · Κοοωναίο εύχα
ντροπή, ΓΥΜΝΟΙ, στήν παραλία τού Καψαλιού! Τούς (τ
ραιώς, καί Οσέ μετρητά περιου- λύτερες οίκογένειες τού νησιού I
ή πνευματική άνάπτυξις ¿κεί- ριστούμε τόσο γιά τις «ύχές σία της μέ Ιδιόγραφη διαθή- μας κι' δταν πιά εΤδε πώς δέν
χρεώσανε νά βάλουνε τά ρουχαλάκια τους, νά φορτωθούνε
νων πού δεν είχαν τήν τύ^'η νά του, δσο καί νια τήν πολύ χρή- κη της, προδίδουσαν άλτρουϊ τόν χρειάζονταν άλλο, πήοε τή
σακκίδιά τους, νά γνωρίσουν τό 'Αστυνομικό Τμήμα καί
βγάλουν τό Γυμνάσιο ή ν3ι γί- σιμη διαβεβαίωση του, δτι:
σμό, φιλευσπλαγχνία, στοργήν νυναίκα του καί γύρισαν στό συγγενείς καί φίλους της. Κα- φύγουν, γιά άλλα μέρη, πού ίσως συγχωρούνε τέτοιες άσχήμιι
«ή υπηρεσία του δέν εύβυ- προς τούς γονείς καί άδελφούς άγαπημένο καί δμοοοο νωοιό τόπιν επιθυμίας της, όμως, ή ( — Ταχτικά Νεαπολίτικα κΓ άλλα φορτηγά αύτοκίνητα ~
νουν έπιστήμονες.
νεται γιά τό χαλασμένο τη- της, άγάπην προς τούς συναν- τους, τις ΚαλοκαιοινέΓ. Κοντά σορός της μετεφέρθη άεροπορι- ρίζουν στά χωριά τού νησιού καί πουλούν διάφορες πραμάτει
Δέξου έσύ καί οί συνιιργάλέφωνο. ή δέ εύθύνη βαρύ- θρώπους καί λοτΓρείαν προς τήν στό υοναστήοι
τής Παναγίας | κώς στά Κύθηρα καί έτάφη στό φρούτα καί λαχανικά, ντομάνες, κολοκυθάκια, φασόλια, ιτ
Τί^ν 15ην Αύγουστου 1976, εις τόν Ιερόν ναόν Μυρτιδιωτίσ- ται σου τά θερμά μου συγχανει απολύτως άλλους, δτι ψ- Ιδιαίτερη πατρίδα της, άγαθο-! της
τής Μυρτιδιωτίτσης έκτισε ένα νεκροταφείο τής 'Αγίας Παρα- { τες, λεμόνια κι' άλλα. Άλλά νά φθάνουν καί στά μικρό
σης Νέου Φαλήρου, έτέλεσαν τούς γάμους των ό κ. 'Ηλίας ρητήρια καί τις εύχές μου, όκαμε έπανειλημμένες έκκλή- εργία καί φιλανθρωπία, έκλη σύνχοονο πολύ ώραίο σπίτι. σκευής, έκεί δπου άναπαύονται χωριά, νά άκριβοπουλούν αύτά τά είδη, μού έκαμε πολύ κι
Μαρσέλλος καί ή δεσποινίς Ειρήνη 'Αλεπού, παρουσία τών πως ή έκδοσις τής «Παγκυθησεις γραπτώς καί προφορι- ροδότησε στούς γονείς της, ά- Κι* ένώ έβλεπε δλα του τά δ- ό σύζυγος της, οί γονείς της ¿ντύπωση. Δικαιολογούνται, όσοι κατοικούν ή παραθερί.
ραϊκής»
καλύψη
πολλές
δεκαγονέων των και πολλών συγγενών και φίλων. Ό ς γνωστόν,
κώς καί άκόμη άναμένει ά- δελφούς της, στά €βαφτιστήρια νειοα καί δλους τούς πόθους καί τά άδέλφια της, παρουσία στό Καψάλι, στή Χώρα, στόν Ποταμό, στήν Α γ ί α Πελαγία.
ετίες.
ό κ. 'Ηλίας Μαρσέλλος, φοιτά άπό διετίας είς τό Πανεπιστήποτέλεσμα».
της», σέ διάφορα φιλανθρωπι- του νά πραγματοποιούνται, ά- πολλών έντοπίων άλλά καί πα- "Οχι, όμως, και όσοι μένουν μόνιμα στά χωριά μας κι' έχ
Μέ άγάπη
μιων τής Κολούμπια τών Η.Π.Α. δια μεταπτυχιακός σπουραθεριστών πού τήν έγνώριζαν τά περιβόλια τους, τά πηγάδια ή έστω καί τις στέρνες το
Δ. ΠΑΤΡΙΚ Ο Σ 'Αφού, λοιπόν, ή είδηση τής κά Ιδρύματα (Γηροκομείον Κυδάς είς οίκονομικάς έπιστήμας. Μετά όλιγοήμερον παραμο«Παγκυβηραΐκής» ήταν άκρι- θήρων, Νοσοκομείο; «Βασιλεύς
Σέ σχετική συζήτησή μου, άκουσα πώς οί μπσκάληδες τών χι
καί τήν έκτιμούσαν
νήν είς τήν Ελλάδα, τό ζεύγος άφοϋ έπεσκέφθη καί τά Κύθηβής καί τό τηλέφωνο ίσως ά- Παύλος», Τζάννειο Νοσοκομείο
Πρός τά παιδιά της, Μαρία ριών φέρνουν καί... α ύ γ ά άπό τόν Πειραιά!
ρα, άνεχώρησε τήν 3.9.76 είς Άμερικήν. Τούς εύχόμεθα κάθε
κόμη νά είναι χαλασμένο, εί- Πειραιώς, Διαγνωστικό Πειραι, καί Γεώργιο Καλαιτζάκη, πού
— Πολύ λίγο λάδι θάχουμε έφέτος, άν καί πολλές 6 r
ιύτυχίσν καί πρόοδον.
Κ. Γ. Κ.
Ό κ. Παν. Ν. Άρώνης άπό ναι σωστό νά κατηγορεί μιά ώς (Μεταξά), Μονή Μυρτιδίων,
τής συμπαραστάθηκαν μέχρις j ττέσανε στήν κατάλληλη έποχή καί οί έληές εΐχαν καλά κ
τό Μπρίσμπαν μας γράφει:
νέα τοπική έφημερίδα, στήν ό- 'Αγία Μόνη, "Αγιο Κοσμά στό
έσχατων, προς τα εγγόνια της εργηθεί καί λιπανθεί. Μόνο οΐ μελισσοκόμοι μας έμειναν Ικ
«Ή «Κυθηραϊκή Δράσκ;» ή- ποια κατηγγέλθη τό γεγονός, Ξερουλάκι, Άγια 'Ελέσα, "ΑΔημήτριο καί Στέλιο καί προς I ποιημένοι άπό τήν άπόδοση τών κυψελών τους καί τήν ποίι
ΝΑ
ΜΑΣ
Ζ
Η
Σ
Ο
Υ
Ν
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
το τό μέσον διά τού όποίχ; οί τό δημοσίευσε καί ζήτησε «νά γιο 'Αντώνιο τού χωριού της,
όλους τούς λοιπούς συγγενείς Τ η γ α τ ο 0 μελιού, πού μοσκοπουλήθηκε στήν τιμή τών 140
όπτανταχού Κυθήριοι έγνωρίζον- άναζητηθούν οί ύπεύθννοι καί στό Δημοτικό Σχολείο Φριλιγτης,
εκφράζουμε
θερμότατα 7 ό κιλό.
f
Ό κ. Ανδρέας Αθ Κ ορώΕπτά άπό τις καλύτερες το μεταξύ των, καί έλάμ(5ανον νά έπιβληθούν κυρώσεις»;
κιανίκων καί "Αγιο Μηνά Διασυλλυπητήρια.
— Χωρίς νερό μείνανε δέκα ήμέρες. όχτώ χωριά, τριών Κο*·|γνώσιν,
τόσον
οί
έν
Κυθήροις
νης ήρραβωνίσθη τήν μόλις ά- Τσιριγωτοπονλες τής παροικίκοφτιού).
Ό Θεός νά τήν άναπαύση. νοτήτων τού Μέσα Δήμου, μόνο μέσα στόν Αύγουστο.
φο^|
ro. Ά
Αφορ*,
πό τήν 'Ελλάδα άφιχθεΐσα στο ι α ς μας παντρεύτηκαν στόν Πει- καί 'Ελλάδι βιούντες, δια τά
Ή κηδεία της έγινε στόν ιεΔΩΡΕΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ι μή ή διακοπή τής παροχής νερού άπό τήν Ιδιοκτήτρια τής
τ ής ""ΐά
ο
Μπρίσμπαν Παρασκευούλα Α- ρ α ι ^ ^ ¿ ς τελευταίους μήνες, εις τά ξένα ζώντα τέκνα των,
Υπό τού^ κ. και τής κ. Νι- γής# γιατί, παρά τή συμφωνία της μέ τις Κοινότητες
Ό κ. Νικ. Λουράντος, άπό ρό ναό τού 'Αγίου 'Αντωνίου
ρώνη. Εύχόμαστε καλά τέλη. ( 0 1 ρ| ν α Εύαγ. Πρινέα, Ά ρ - δσον καί οί ξενητεμένο διά
μέ καθολική συμμετοχή τών κακολάου Κλή, (έκ συζύγου τό όλόκληρους μήνες δέν πληρώθηκε. Καί δπως μάθαμετες, όχτΜι
τό
Σύδνευ
Αυστραλίας,
μας
τούς
είς
τήν
πατρίδα
γονεί;
καί
Γ Β. Κ. χοντούλα ΓΙ αν. Κρίθαρη, Ρένα
οί Komi
τοίκων τής περιοχής.
γένος Γαλακάτου) κατετέθησαν νοτάρχες έστειλαν τά σχετικά χαρτιά στό Διαμέρισμα (ΝομαηρΙ
γράφει:
'Αλεπού - Σκλάβου, 'Ελένη Χ . συγγενείς των.
είς μνήμην τής 'Ελένης Δημ. χίαν) Πειραιώς, άλλά οί ύπάλληλοι τής Νομαρχίας δέν έφρό*ττ
«Σύδνευ,
28.8.76
Στούς
φιλτάτους
μας
γονείς
Τζωρτζοπούλου, Μαρία ΓαλαΓΑΜΟΙ
Ή τ ο μικρά έφημερίς, μόνο
Χλέντζου: α) δραχμαί 5.000 τισαν νά στείλουν τά άπαιραίτητα έγγραφα στό Δημ. Ταμε&οι
της Κωνσταντίνο καί 'Εριφύλη
νάκη, 'Αθανασία Χανιώτου καί τετρασέλιδος, άλλ' εΐχε τόσο Κύριε Διευθυντά,
ΣΤΟ ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ
ύπέρ τού Γηροκομείου Κυθή- Κυθήρων, δχιι μέσα σε 3 ήμέρες, πού ήταν ύποχρεωμένοι, άλλί
διαμένοντας
στά
Καστρισιάνικα
Μαρία Θ. Μουλού.
πολλήν ύλην, πού δέν είχαν άλΧαιρετίζω τόν έρχομό της
ρων, β) δραχμαί 5.000 ύπέρ ούτε σέ 8 μήνες! Ά ν ό κ. Γερογιάννης διαβάσει τή στήλη μοκ
Κυθήρων
καί
πρός
τούς
στήν
ΟΙ πρώτες πέντε υπήρξαν ά- λαι μεγαλύτεραι έφημερίδες, έ- «Παγκυθηραΐκής» σάν τά ρόδα
της Ιεράς Μονής Τιμίου Ιωάν- είμαι σίγουρος, πώς θά συστήσει δσα πρέπει στούς γράφειοκράφ
Στόν ναό τού 'Αγίου ΓεωρΑύστραλία
διαμένοντες
άδελνου Προδρόμου Γορτυνίας καί τες ύπαλλήλους τής Νομαρχίας Πειραιώς, γιατί οί κάτοικοι ό λ »
γ ο ύ τού Μπρίσμπαν έτελέσθη- πό τά καλύτερα καί ύποδβιγμα- γραφε γιά δλα καί γιά δ\ους, τής άνοίξεως, δχι μόνον έγώ, φούς της Ιωάννη, Αναστάσιο,
γ) δραχμαί 5.000 ύπέρ τής τών χωριών κανονικά πληρώνουν είς τό Δημ. Ταμεΐον ετά τ^
σαν οί γάμοι τού συμπολίτου τικά μέλη τού μουσικοχορευτι- καί ό τρόπος πού τά έγραφε άλλά καί δλοι οί έν Αύστραλία Θεόδωρο καί Δημήτριο καί στις
ξιοποιούσε τά χρήματά του με
Κυθήριοι, διότι ό έρχομός της
κ. Νικ. 'Απ. Καλοκαιρινού καί κού τμήματος τής Κυθηραϊκής ήτο εύχάριστος.
οίκογένειές τους, στήν άδελφή άγορές άκινητων στήν Αθήνα, ιεράς Μονής Καλαμίου Ναυ- λη υδρεύσεως»...
Άδελφότητος
Πειραιώς
'ΑΌ
κάθε
Τσιριγώτης
έτερίμάς
έβγαλε
άπό
σωστή
άδημοπλίας.
τής έηλεκτής Μαρίας Θεοδ. Κα— Τό καλύτερο παζάρι τού Ποταμού έγινε στις 8.8.19ΐ
της ΕΙρήνη, διαμένουσα στήν
ψάνη Τό μυστήριο έτέλεσε ό θηνών, ή έκτη αδελφή τού Ά ν - μενε άνυπομόνως νά τήν >άβη, νία. "Ολοι Ελεγαν, έπί μήνες, 'Αθήνα, έκφράζρυμε θερμότατα μέ τή βοήθεια καί τού γαμπρού
στήν
πλατεία τού στρατηγού Κορώνα ίου. Ό σ α αύτοκίνητα
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Γ ^ ρ ' ΓρηνόριοςΓ ^
^
" ^ ^ Γ ^ ^ ο ί και δταν τήν ελάμβανε, τήν τί θά γίνη, καί τί θά γίνη;... συλλυπητήρια. Ό Θεός νά την του, Σαράντου Βλαντή, γνωταν στό νησί, φτάσανε ένωρίς γιά νά προμηθευτούν τά
στού
καί
αύτού,
πετυχημένου
δ
ι
ά
β
α
ζ
ε
καί
τήν
ξ
ακαί
<
5
του
θαύματος,
έγινε
καί
/
δέ ήτο ό κ. Δημ. 'Απ. Καλολατρικού Τμήματος καί ή έ- ν α δ ι ά β α ζ ε ,
δέν «χόρ- δχι μόνον έγινε, άλλά καί αϊ άναπαυση καί ή μνήμη της άς μετανάστη, άρρώστησε βαρειά. τού Π πέ^ους τ μας έ π Γ τ ώ Χ ν ά - 1
J™
W™
^ ί ς 10 π.
καιρινός. Έν συνεχεία έδόθη
βδομη θυγάτηρ τού Γραμματέ- ταινε νά τήν διαβάζη, και δταν δύ· έκδόσεις πού έλαβα, τήν εΤναι αίωνία.
"Ερχονται άπό τήν Αύστραλία τω τού προσφιλούς πατρός καί ά ρ Χ ' , σ ε ή
^τρος τις άκτες. Την ¿ . α ήμέρα (9—10 π.
δείπνο στό άριστοκρατικό ξεΝίκος καί Ειρήνη τά παιδιά του. Προσπαθούν μέ πάππου uac ίεοέως Έαμανου- γ , ν ο τ σ ν τ ο
ως τού Κληροδοτήματος Βρετ- τήν διάβαζε δέν τήν πέταγε, δείχνουν πανάξια διάδοχο της
άρχ·εροητικο μνημόσυνο του μεγάλου
νοδοχείο LENNOS PLAZA στο
Καστρίσιου
τών Κυθήρων ΝΙΚ. ΤΡΙΦΥΛΛΗ, άλλα πολύ λίγο, «νο
τού καί Τασίας Μανωλέσου.
κάθε δυνατό μέσο νά τόν γλυ- ή λ Τ ^ λ ί ^ , Τ ρ ^ ς κ Τ ά - ^
όπως έκανε διά κάθε άλλην έ- πρώην «Κυθηραϊκής Δράσεως»
όποιο παρεκάθησαν 200 προσν . α ¿"«λησ.ασθουν ™
Ι
να τιμησοι^ τη μνημη
τώσουν, χωρίς νά υπολογίσουν πό καρδίας εύχαριστούμε.
Ή
Κυβηραΐκή 'Αδελφότης φη μερίδα, άλλά τήν έφύλαγε ώς τού άειμνήστου Γιάννη Κασικεκλημένοι. Στούς νεονύμφους
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
.ο
.
.
Καλα λοιπον εκαμε ό Μητροπολίτης μας, στόν έπιμνημι
χρήματα και κόπους, άλλά δέν
Πειραιώς — 'Αθηνών αίσθά κάτι τό άνεκτίμητο, γιατί τού μάτη.
ίύχόμιθα ,ά ζηο-cuv εύτυχισμέ- ^
^
τψή
γι·
Ολως
ιδιαιτέρως
ευχαρι- λ ό γ ο Τ Ο ϋ κ α ί τ ο ύ ς
τό κατορθώνουν...
θύμιζε τήν Πατρίδα, τις προσΣυγχαίρω τούς τολμηρούς
τον σεβ. Μητροπολίτη,
__ Π ο λ λ έ ς σϋνε€ΓΓ(άσεις |γιναν κσί π ο λ λ ο Ι λ ό γ ο ι ά
Πάντας τους
μετασχόντας
Ή άρρώστεια τόν νίκησε κΓ στουμε
χρυσά Κυβηραϊκά νειάτα πού φιλείς του υπάρξεις καί π<:λαιέκδότας τής «Παγκυθηραϊκής», στό πένθος μας έπί τώ θανά- έτσι, στις 6.8.1976 έκλεισε γιά μας κ. Ίερόθεον γιά τήν ήθι- καν, μέ πρωτοβουλίες μεταναστών μας, στό κέντρο «ΠΕΥΚ
τήν συνδράμουν στό εργο της άς άναμνησεις.
κή συμπαράστασή του καθ' δ- KU τού Γιάννη Λουράντου, τού Γιώργου Π. Κασιμάτη,
καί θέλω νά πιστεύω δτι οί ά- τω της θυγοττρός και άδελφής πάντα τά μάτια του.
ΓΑΜΟΙ Σ Τ Ο Σ Υ Δ Ν Ε · Υ · έκφράζει τα πλέον θερμά καί
Δυστυχώς, ό άπροσδόκητος πανταχού Κυθήριοι θά ένισχύBREVIVA, τού Μανώλη Κομηνού, στό Καψάλι, τού Παν.
μας
ΚΑΛΑΙΟΠΗΣ
εύχαριστούΉ κηδεία του έγινε στόν Ά είλικρινή συγχαρητήρια της καί πρόωρος θάνατος τού μα- σουν τό νέο φύλλο μέ την αύζου πάλι στό Καψάλι, τού Μεγαλοκονόμου στήν 'Αγία
Έτέλεσαν τούς γάμους των προς τίν νιόπαντρες Τσιριγωμε θερμότατα.
γιο Σπυρίδωνα τού χωριού του
καρίτη Γιάννη Κασιμάτη παρέ- θόρμητη έγγραφή τους. Τό έργία, στό καινούργιο κέντρο ΣΚΑΝΔΕΙΑ, τού Παν. Πρωτοψάλ*
στόν Ιερό ναό τού 'Αρχαγγέ- τοπούλες καί τούς εύχεται «νά
01 γονείς της: Κωνσταντίνος καί τόν συνώδευσαν ώς τήν τεσυρε στόν τάφο καί τήν σοραν- γο τους δέν είναι εύκολο.
στήν Παληόπολη, τού Παν. Σκλάβου, στόν Αύλαίμονα.
λου Μιχαήλ του προαστίου ζήσουν σαν τά ψηλά βουνά».
καί
'Εριφύλη
Καστρίσιου.
λευταία
του
κατοικία
συγγενείς
τάχρονη έφημερίδα του κα διΜέ είλικρινείς εύχάς Τά άδέλφια της: 'Ιωάννης Κα- καί φίλοι άπό τό χωριό του καί
CROWS NEST τού Σύδνευ τήν
— Τόν "Αγιο ΦΑΝΟΥΡΙΟ γιορτάσανε φέτος σέ πολλά
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΝ
εκόπη ούτω έπί μήνας ή έπι22.8.1976 ό κ. 'Ιωάννης Γεωρ. ΤΗΣ ΚΥΘ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ κοινωνία μεταξύ τών συμπζίτριστρίσιος οίκογενειακώς, Α- άπό πολλά χωριά τού νησιού
ριά, πού έχουν είκόνες τού Αγίου, πρώτα στά Φράτσια,
Υμέτερος
Καραβουσάνος μετά τής δεσποιναστάσιος Καστρίσιος οικο- μας, άπόδειξη καί άναγνώριςτη
ρα στά Κατεριάνικα, στόν "Αγιο Κωνσταντίνο, στά Μι
ΝΙΚ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ
ωτών μας.
γενειακώς, Θεόδωρος
Κα- τών πολλών άρετών του.
νίδος "Εστα Ίωάν. Κυπριώτη, ,
V Α Γ Ι ϋ λΤΙΙΓ
κιάνικα, στό γραφικό μοναστήρι τού Ά γ . Κοσμά, στό Ξερον"
r » u r
Συγχαίρω τούς άναλαβόντσς
στρίσιος οίκογενειακώς Δηλάκι καί σέ άλλα.
παρουσία πλήθους έκλεκτού κό- U Κ. I γ Π Ι . i V A I I m A l n l
Ήταν καί θά μείνη παράδειτήν έκδοσιν τής «ΠαγκυθΓραϊμήτριος και ΕΙρήνη.
γμα στοργικού οικογενειάρχη,
— Ή Παναγία ή ΟΡΦΑΝΗ καί τό γειτονικό της Σ·
κής», εύχόμενος όπως ή έφημεΌ Υφηγητής τού ΣυνταγμαΤούς νυμφικούς στεφάνους
ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
πολύ έργατικού καί έπιτυχημέτής Άγιας Σοφίας δέχθηκαν τήν έπίσκεψη πάρα πολλών
ρίς
των
άποβή
ό
συνδετικός
τικού
Δικαίου
εις
τό
Πανεπιάντΐ)λλαξε ή κυρία Σόνια Κανου έπιχειρηματία, τέλειου παπολιτών μας καί ξένων παραθεριστών. "Ολοι έμειναν ένθουσι
λοκαιρινού Τό βράδυ τής Τδιας
Άνεχώρησε στό Βουκουρέ- κρίκος ότπάντων τών Κυθηρίων στήμιον 'Αθηνών, κ. Γεώργιος
τριώτη και άνθρωπου. Ή μνήσμένοι καί μίλησαν μέ τά καλύτερα λόγια τόσο γιά τόν έπιμβ·»
ή|4ρας παρετέθη πλουσιώτατο στι ό ακαδημαϊκός καί πφώην καί συντελέση εις τήν πρόοδον I. Κασιμάτης, μάς γράφει:
ΟΑΝΑΤΟΙ
μη του θά εΤναι αίωνία.
λητή τής πρώτης κ. Περικλή Καρύδη, άκούραστο συνεχιστή
τής
ιδιαιτέρας
μας
πστρ
δος.
M W o προς τούς προακεκλημέ- ύπουργός κ. Γρηγ. Κασιματης,
πατέρα του, πού έπί 40 χρόνια άφιερώθηκε μέ πίστη και ^
Π.Ν.Κ.
«Αθήνα, 10.9.1976
Γένοιτο!
στήν πολυτελέστατη αΤ- προσκεκλημένος τού 'Εθνικού
πη γιά τόν έξωραϊσμό της, όσο καί γιά τόν άντιπρόσωττο
Απεβίωσαν οί κάτωθι συμΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΠΑΝ.
Ν.
ΑΡΩΝΗΣ
Οονσα WINSOR CARDENS τού Σοσιαλιστικού Μετώπου, θ ά
'Ελληνικής Σπηλαιολογικής 'Εταιρίας κ. Ανδρέα Ποτήρη,
Κύριον Παναγιώτην Κασιμά- πολίτες μας:
Τούς
όπωσδήποτε
συμμεταή
ΚΟΥΜΕΣΟΠΟΥΛΟΣ»
μέ έπίσημες
OÍATSWODS, μέ συμποσιάρ- έχει συνομιλίες
όποιος μέ θερμό ένδισφέρον, ύπομονή καί έπιμονή κατώρθο
την# Διευθυντήν Συντάξεως τής
>ιι ΙΛ
Μανώλης Στάθης ή Σπιθέας, σχόντας εις τό βαρύτατο πένκαί δρόμο νά διανοίξει, καί 150 τσιμεντένια σκαλιά, άπό
έφημερίδος «Παγκυθηραϊκή>, Ί - στις 6.8.1976, στά Φατσάδικα, θος μας έπί τώ θανάτω τού |
χη τόν πασίγνωστο έπιχειρημα-1 προσωπικότητες τής Ρουμανίας
λαγκάδι πού κατεβαίνει — μέ κάποια προσοχή — τό αύτ<
τΙα κ. Γεώργιο Εμμ. Καλλί-1 γιά τή διεθνή καί τήν βελκαφιγενείας 59, Καλλιθέα.
σέ ήλικία 95 έτών.
προσφιλούς μας συζύγου, πα
Στό ταιριαστό ζευγάρι νική κατάσταση. Ό κ. Κασι'Αγαπητέ κύριε Κασιμάτη,
Ό κ. Παν. Μ. Κορωναίος,
Πασχαλιά Π. Βλαντή (τό γέ- τρός καί πάππου ΜΑΝΟΛΗ Ι λο τό χρονικό διάστημα τής ά- ν Π το '
ΛτΠν είσοδο τού Σπηλαίου, μέ έλάχιστα χρήματα
αοπε πάσαν εύτυχία καί I μάτης θά παραμείνει στή Ρου- μάς γράφει:
Μέ Ιδιαίτερη χαρά εΤδα τήν νος Κυριάκη), στις 10.8 1976, ΒΛΑΝΤΗ, καί όλους όσους μάς σθενείας του και μέχρι τής τα- I προσωπική έργασια του κατασκεύασε. Οταν βρεθούν λίγα
Μ.Γ.Κ. μανία έπί βήμερο.
«Έν Κυθήροις, 9.8.76 έκδοση τής «Παγκυθηραϊκής» στις Καλοκαιρινές, σέ ήλικία συμπαραστάθηκαν κατά τό διά- φής τού άλησμονήτου πατρός | " Μ χρήματα γιά τήν άσφαλτόστρωση ή τσιμεντόστρωση
'Αξιότιμε κ. Διευθυντά,
καί σάς συγχαίρω γιά τήν πο- 84 έτών.
στημα τής άσθενείας του καί καί πάππου μας καί γιά τόν | ορομου κι άκομη γ.νει ένα μ,κρό γεφυράκι, καί πιό άνετα
Μέ τούς άλλους Κυθηρίους λύπλευρη καί σοβαρή προσπά'Ελένη Ίωάν. Μεγαλοκονό- τόν συνώδευσαν μαζί μας ώς πολύ συγκινητικό άποχαιρετι- , 2 α υ » ι ά ^ ο υ ν ο1 ¿^»σ·<έπτες Ινα άκόμη άσύγκριτο σέ όμορφιά
χαιρετίζω τήν έκδοσιν τής θειά σας.
μου ή Μεταξά, στις 9.9.1976, τήν τελευταία του κατοικία, εύ- στήριο λόγο του.
I βηραικό τοπίο, και με ενα μικρό εΙσιτήριο ή ύπηρεσία του ]
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΦΑΠΕΑΣ
«Παγκυθηραϊκής* καί εύχομαι
λσίου θά δημιουργήσει προϋποθέσεις συμπληρώσεως wc
στό Δρυμώνα, σέ ήλικία 82 έ- χαριστούμε θερμότατα.
"Εχομε
κάθε
λόγο
νά
πιΈπίσης
ευχαριστούμε
τόν
ιεκαί έλπίζω νά έξυπηρετή ·τάνάλλων έλλείψεων.
τών.
Ή
σύζυγος:
Κυπαρισσούλα
Σ — Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν ΕΜΠΟΡΙΟΝ —
στεύουμε
δτι
ή
συμβολή
τής
ρό κλήρο όλοκλήρου τής νήσου
τοτε τά παγκυθηραϊκά προ«5λή— Πολλούς σοβαρούς τραυματισμούς είχαμε τούτο τό
Βλαντή.
Πασχαλιά
Σ.
Καντιώτου,
στή
«Παγκυθηραϊκής»
στήν
άνάπτυμας γιά τή συμμετοχή του στό λοκαίρι άπό μετωπικές συγκρούσεις αύτοκινήτων, μικρών
— Ε Ι Δ Η Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Υ ¡ ματα καί συμφέροντα. Κ Γ αύΤά
παιδιά
του:
Γιώργος,
ΠσύΧώρα,
έτών
82.
πένθος καί γιά τήν τιμή νά ταχί,_ φορτηγών καί ξεχωριστά άπό μοτοποδήλατα, πού τά
ΓΕΝΙΚΟΙ A N . w ^ ο π ο ς ΕΤΑΙΡΙΑΣ SIEMENS
τό έξαρτάται άπό τήν πλ*|ρο- ξη τής ιδιαίτερης πατρίδας μας
λος, Κώστας, Πόηη καί Σα^ ύ ο Ζ Ι
τόν
συνάδελφο δηγούσαν θερμόαιμοι καί πολύ βιαστικοί νεαροί όδηγοί. Πό
Σέ ήλικία 99 έτών πέθανε
φόρησι. Ό τ α ν ή πληροφορείς θά εΤναι μεγάλη. Σάς εύχομαι
ράντης Βλαντής.
νά
συνεχίσετε
μέ
κάθε
έπιτυχία
τους,
— νεκρό πλέον — μέχρι άπό πέντε άπρόσεκτοι νεαροί κσί άλλοι σήμερα (15.9) φϋ
στό
Μπρίσμπαν
ή
έκλεκτή
κυεΤναι
άκριβής,
άνιδιοτελής
καί
ΑΥΓΕΙΑ - " ' l í v N T H P l A - , :
τής τελευταίας του κατοικίας. ξενούνται σέ νοσοκομεία.
άντικειμενική, τότε πράγμσπ ή τις προσπάθειές σας γιά τό ρία Στέλλα Ε. Κασιμάτη, πού
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
είχε
έρθει
στήν
Αύστραλία
προ
κ α λ ό τού νησιού μας.
¿^ημερ'^τ
η
π*·
ι^τ·τι'»γη
τούς
t
1
' Σ — ΚΟΥΖ1ΝΑΙ
— Αδικαιολόγητη ή άδιαφορία δλων τών πρατηριούχων
Έπίσης θερμώς ευχαριστού"Ολως αιφνιδίως έπίσης τήν
σκοπούς της
Μέ φιλικούς χαιρετισμούς πολλών έτών καί χάρηκε τήν
2 Σεπτεμβρίου καί σέ ήλικία με τούς καλούς συγγενείς καί ζίνης τού νησιού, τρεϊς φορές μέσα στόν μήνα Αύγουστο
1
άγάπη
τών
παιδιών
της.
Στούς
urunn »ων n; uuiujv ι ιιχ. ¿.luw, —
—,—r
«
• στό πρώτο ΙΟήμερο τού Σεπτεμβρίου νά μήν έχουν βενζΙν
Λ
J ^ i r O A M ΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ! ΣΥΣΚΕΥΑΙ
ιλου
μας
γ,(? ^
κ. κα. κ. Γεωργ. Κασ?μάτη, κ. Άρώνης
έτών, άπεβίωσε
ό Δ,ονύσ,ος Φ
συμπαρα(Μηλαβέρης).
στασή5 τους' στή
σκληρή
δοκι-1
— Ό Μητροπολίτης μας κ. Ιερόθεος έπισκέπτεται τήν
I
θεοδ.
Κοοσιμάτη,
κ.
ΣταματούΤΙ MAI ΑΣΥΝΑΓΟΝ ΙΣΤΟΙ
Πρός τά άδέλφια του κ. Μάρ- ! μασία μας, όσους παρηκολού- Ι στραλία άπό τις 26 Σεπτεμβρίου. Μαζί μέ άλλους 9 ά(
λα
Α.
Κασιμάτη,
στά
πολλά
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
1 θ
σ α ν τΠν έκφορά του ώς και
ρεΤς προσκλήθηκαν άπό τήν Αρχιεπισκοπή Αύστραλίας νά
έγγόνια καί δισεγγόνια κλπ. ^ αν Στάη, Δημήτριον Άρώνην Π
ΧΩΡΑ — ΚΥΘ Η PON — ΤΗΛ. 31.257
π
α
συγγενείς της εύχόμαστε τήν έξ καί λοιπούς συγγενείς του ά- άντ ς τούς συλλυπηθέντας ή- 1 βουν μέρος στις έορτές, μέ τήν εύκαιρία τής συμπληι '
δ ι ' έπιστολών ή τηλεγρα- πεντηκονταετίας άπό τήν ίδρυσή της.
•· • · m mmm m mmmm m m m m m m m m mmm m m m m m m m mm
m **
ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Δ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ύψους παρηγοριά.
Γ.Β.Κ. πευθύνουμε θεομά συλλυπητή- W
ρια. Έπίσης συλλυπητήρια ά- ΦΠμάτων τους.
! — "Υστερα άπό τόν Σεβασμιώτατο, άναχωρεί γιά τήν
Αιφνιδίως απέθανε ό ΑντώΊ
πευθύνουν ο'ι κάτοικοι KINGSΤά τέκνα του:
¡ στραλία καί ό ήγούμενος Αγίας Μόνης άρχιμσνδρίτης π.
I J ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ! ΕΡΓΛΣΙΑΙ
νης
Ε.
Κασιμάτης.
Ή
κηδεία
I
GROUE κυρία Θεοχάρη Ε. Κα- Χρήστος Κ " ^ ^ ™ ' ·
αλ«^ I
του
έγινε
στήν
έκκλησία
τής
¡
Ε
Ι
Σ
Α
Γ
Ω
Γ
Α
Ι
—
Ε
Ξ
Α
Γ
ί
Ι
Γ
Α
Ι
I
ψάνη, ό σύζυγος της κ. Εύάγ- Καλλίγερος,
I ι
Κοιμήσεως Θεοτόκου ΜΤ.
I ι
γελος, τά τέκνα 'Ιωάννης κσί γέρος, Γεώργιος
ν'ΑΤΤ. Κατήγετο άπό τό χωI ι
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Γκόλφω καί λοιποί συγγενείς ' Οί θυγατέρες του,_ οι εγγονοί
I
ριό
Καρβουνάδες.
Έφτασε
στό
Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι ΙΠΠ.
ΠΡΕΚΑ
ριά. Τις άλλες ήμέρες κάθε κυνηγός έμενε ικανοποιημένος
Μανώλης I καί λοιποί συγγενείς του.
I I
Μπρίσμπαν
νεαρός,
δπου
μέ
> I®
I
σκότωνε 1—2. Ούτε κεφαλάδες δέν φάνηκαν.
ΕΙδική έξυπηρέτησις διά τους προερχομένους έκ τού
I
τούς
άδελφούς
του
¿δημιούργη(άνεψιοί Π. Κασιμάτη, Γεν. Επιθεωρητού)
έξωτερικού
Κυθηρίους
προ;
μόνιμον
έγκατάστασιν
είς
— "Ενας, δμως, γνωστός έμπορος, πού άποφάσισε, γι ^
I
σαν μεγάλες έμπορικές έπιχειI
τήν 'Ελλάδα, ήτοι:
πρώτη φορά φέτος νά κυνηγήσει, «άνάδιασε» ένα τρυγονάΐ 5
ΔΩΡΕΕΣ
ΥΠΕΡ
ΤΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
ΚΥΘΗΡΩΝ
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ρήσεις.
Τό
1937
γύρισε
στό
I
•
στήν τρούλα μιάς άχλαδέας... λίγο πιό πάνω άπό τόν Ά γ ι ^
I
Τσιρίγο, παντρεύτηκε τήν όΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
I 5 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ — ΟΙΚΟΣΚΕΥΑΙ — ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ \ μορφη Τσιριγ«τσπούλα Στέλλα
Ά π ' ευθείας είς τό Γηροκο- 1.500. Πέτρου Κορωναίου έκ Γεώργιο, στά Καλησπεριάνικα, ένώ μέ τό φίλο του Χ τρ|
τής οικογενείας Μανωλέσου καί μείον Κυθήρων απεστάλησαν οί πλεονάσματος συμποσίου Αύ- βούσανε γιά τά Πιτσινιάνικα, νά παίξουν τήν πρέφα τουι
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ
I II ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Ό δ ο ς Βασ. Γεωργίου Β' 23—25
\ έδημιούργησε μιά λαμπρή οι- κάτωθι δωρεές:
Στάσου, λέει στό σύντροφο του, μιά στιγμή, νά πάω
στραλέζων Κυθήροχν δραχμές
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ — ΕΛΛΑΣ — Τηλ. 4179.629
I κογένεια. Σέ κάθε φιλανθρωπιι
4.000. Ί ω ά ν .
Λουράντου ή j πάρω τό ντουφέκι μου, πρόσεξε μόνο νά μή μού τόν ξιπάσεις,
Ι.Κ.Α. — Ο.Τ.Ε. — Δ.Ε.Η. κλπ. ΤΑΜΕΙΩΝ
ι
Πιπίτσα I. Κορωναίου είς Π ιερού δρχ. 500. Φωτεινής Κ Πάει στό σπίτι του, παίρνει τό καινούργιο ντουφέκι του, βά*
κή έκβήλωση τής
παροικίας
Δ Υ Ο
Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α
Ι···············Β···········Ι
μας ήταν πρώτος, υποστήριξε μνήμην συζύγου και γονέων Άλφιέρη είς μνήμην τοϋ συ- δυό φυσίγγια καί, σκυφτά - σκυφτά, φτάνει κοντά στήν άχλ< ι
μέ άγώνες τψ Κυθηραϊκή Α - της δρχ. 1.000. Κων. κα! 'Αρε- ζύγου της δρχ. 2.000. Ά λ ε ξ . δα, πού τόν περίμενε ό κεφαλάς, τού ρίχνει τήν πρώτη, άκ ^
ί 1) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 4 — ΑΙΓΑΛΕΩ — ΤΗΛ. 589.409
νητος ό κεφαλάς! Τού σερβίρει τή δεύτερη, κουνούσε τήν
δελφότητα
Κουηνσλάνδης, τής τής Πεντοπούλου, είς μνήμην Έμα. Λαζανά δρχ. 500.
I
του ό κεφαίλάς! Πάλι σύστησε στό φίλο του νά περιμένει, γι
!* 2)
Π.
ΤΣΑΛΔΑΡΗ
—
ΚΑΛΑΜΩΝ
21
—
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
τοϋ
Ί
της
άνεψιάς
των
Κατίνας
Έμ.
Μέσω
των
γραφείων
·
όποιας και ¿χρημάτισε μέλος
^
•
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ
νά Φέρει κι' άλλα φυσίγγια. Τά φέρνει. Χτι/ττά τό τρίτο,
τού Συμβουλίου της έπί ττολλά Μεγαλοκονόμου δρ^. 500. Χαρ. δρύματος 'Αθηνών:
Νικ. και Ειρήνη Καστρίσιου κάκου: άκίνητος στή θέση του ό κεφαλάς. Ξαμώνει γιά τέταρΊ
£τη. Στή σύ^γό του κ. Στέλ- Σαραντοπούλου και Μαρία ΣαΔΩΡΗΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
λα, τόν γυιό του καί τις τρεις ραντοπουλου είς μνήμην της είς μνήμην ΚαΜιοπης Κ. Κα- φορά ό κυνηγός, ή ριξιά πέφτει δεξιά καί ό κεφαλάς, άφήνο*
ΑΠΕΒΜΣΕΝ ΕΙΣ ΣΥΔΝΕ Υ· 0 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΣ
θυγατέρες του κλπ. συγγενείς θείας των Αίκατ. Νικολοπού- στρίσιου δρχ. 1.000. Φλώρα Ν. τας τήν κουτσουλιά του, πετά άπό τ' άριστερά και φεύγ^· ^
Στην 1η σελίδα τού προηγούμενου φύλλου της έφημερίδας ι του άπευθύναυμε τά συλλυπη- λου δρχ. 1.000. Σοφία Τζωρ- Κρίθαρη εϊς μνήμην συζύγου
συζύγου Ι Αύτά μού διηγήθηκε ό Χ και μέ παρακάλεσε, νά τό γ
'Απεβίωσε τήν όην Σεπτεμ- Φαρδούλη) έχαιρε μεγάλης έκβρίου αιφνιδίως ό δημοφιλέστα- | τιμήσεως και αγάπης άπό ό- • μας έγινε eva τυπογραφικό λάθος: Άντι νά δημοσιευθεί σάν J τήριά μας.
Γ.Β.Κ. τζοπούλου είς μνήμην Παν. θ . της Νικολάου και υίοΰ της στά «Έδώ κΓ ΈκεΤ» μέ κάποιο δμως γαρνίρισμα — χιουι
Καψάνη (δολ. ΗΠΑ 12) δρχ. Πλάτωνος δρχ. 1.000. Τασία στικό, σάν έκείνα πού συνήθιζε ό μακαρίτης, άξέχαστος δημ
τος Ιερεύς Γεώργιος Κατέρις, λους τούς ένορίτας του, ίδιαι- ! 12η ή κυρία ΠΑΝΑΓΙΟΤΙΤΣΑ ΕΜΜ. ΓΕΟΡΓΟΠΟΥΛΟΥ. ι
Κούλα Φοτκτέα (Κούτρα), τό 436,70. Φιλανθρωπικού 'Ομίλου Ζ. Πετροχείλου βίς μνήμην Γ. σιογράφος Γιάννης Κασιμάτης νά λέει καί νά γράφει. Άδέξ»
τ. έφημέριος του ϊερου ναου τέρως δέ άπό τούς συμπολίτας I έδημοσιεύθηκε τό όνομα Π. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ. Παρακα- J
τών άγίων καί
ίσαποστόλων μας Κυθηρίους
καί τά τέκνα • λοϋμε, λοιπόν, νά τύχωμε τής συγγνώμης τής έκλεκτής δω- ι γένος I. Κοντολίοντος, έτών Κυριών Βαλτιμόρης (δολ. Η. Παπαδόπουλου δοχ. 500. Σό- | όμως στά κυνηγετικά «γαρνιρίσματα>, περιορίζομαι στήν
Κωνσταντίνου καί 'Ελένης τού του Γεώργιον καί Ίωάννην, καί ι ρητρίας, συζύγου τού πίρλί) γνωστού ευεργέτου και δωρητού • 76, πέθανε στις 9.9.1976 στήν Π .Α. 50) δρχ. 1819,60. Είρή- λων Π. Οίκονομακος είς μνή- περιγραφή, κι' άφήνω τόν άνταποκριτή μας Γ.Β.Κ. στό
νης I. Μεγαλοκονόμου ή Λυσ μην
^ιόπης
Καστρίσιου σμπαν, νά τό σερβίρει δπως θέλει στό γνωστό του κ<
Καλλι
προαστίου
NEWTOWN
— τήν σύζυγόν του "Εφη. Ό Θε- • τού νησιού μας κ. Έαμ. Γεωργοπουλου, που διαμένει οίκο- \ Αθήνα.
I γενειακώς στό Ντιτρόιτ 'Αμερικής, θυμάται πάντα τή γτνέ- ι
SYDNEY. Ό άποβιώσας κλη- ός ας τόν άναπαύση.
Γρηγορία Π. Μπόσκοβιτς, έ- σα ίου είς μνήμην συζύγου της δρχ. 1.000 . Κα! Κων. I. Κα- καί νά μή μού πολυμπβίνει στή μύτη, γιατί έχω πολλά
ρικός — τού όποιου ή σύζυ• θλια γη του και συνεχώς την ένισχύει ήθικά καί οικονομικά. J τών 66, προσφιλής άδελφή τής Ί ω α ν .
Μεγαλοκονόμου δρχ. στρίσιος είς μνήμην Καλλιόπης γιά τή γούνα του...
Πανς
γος εΤναι Κυθηρία (οικογενείας
χήρας Τούλας Ίωάν. Κασιμάτη. 2.000. Κων)νου Μπελέση δρχ. Καστρίσιου δρχ. 5.000.
Μανώλης
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« Π Α Γ Κ Υ θ Η Ρ Α ·Ι· Κ Η »
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ

ΚΑΘΕ ΠΡΟΤΗ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

|
[

Στο «ΒΗΜΑ» τού Σύδνεϋ τα
Κυθηραϊκά προβλήματα

ΑΠΟ Τ Ο Κ Λ Η Ρ Ο Δ Ο Τ Η Μ Α
ΜΑΡΙΑΣ Σ Τ Α Η

ΕΝΑ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΦΑΜΟΜΕΝΟ
ΤΑ ΦΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
!ΙΕκδότης — Δκυθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ. { ι
Τό Πανεπιστήμιον 'Αθηνών
Ι^ίλβίνον 39, Νέο Κυψέλη 'Αθηνών, — Τηλέφ. 8214452.— · ,
προκηρύσσει διαγο)νισ·μόν με!Δ)ντης Συντόμως: Ό Γ*ν. Επιθεωρητής ΠΑΝ. ΚΑΣΙ- •
ταξύ τών έκ Κυθήρων καταγόι ΜΑΤΗΣ. 'Ιφιγένεια; 5«), Καλλιθέα, τηλέφ. 9566.478. {
μενων φοιτητών της ΦυσικοΤυπογραφείου: ΠΑΝ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μουσών·
ί μαθηματικής Σχολής του, δια
42, Περιστέρι — Τηλέ<<. 3465.347.
•
Έδώ κι* £να χρόνο, τό
Ή χαρά μας είναι μεγά- διαρρύθμισιν καθώς καί τήν Ι νου, καθ' δσον είναι αδύνατος ¡ την χορήγησιν είκοσι (20) ύ-!
της
έ£υπηρττή· I ή άνοδος καί κάθοδος τών γε-1 ποτροφιών έκ τούΚληροδοτήι 1 «ΒΗΜΑ», μια πολυσέλιδη έλ- λη και συγχαίρομε, τόσο τόν λειτουργίαν
αεως.
_
| ρόντων στις μαρμάρινες σκά- ματος ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ, δια
•
ληνική
έφημερίδα
του
ΣύδΔιευθυντή
του
ΒΗΜΑΤΟΣ
κ.
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Τό Ίδρυμα, κατ' άρχήν, έ- ι λες άλλα και πού απαγόρευε- τήν 18.10.1976. Τό ποσόν έκάι | νεΟ της Αυστραλίας, άντικει- ΓΙ. Άρώνη, δσο καί τόν συνβ) Έοωτεριν.οΰ δρχ. 200 (έξαμηνη 150)
I 1 μενική, άνεζαρτητη και δη- τάκτη της σελίδος με τόν τί- ξωτερικώς είναι ένα θαυμάσιο ται νομικώς. Ή όροφή που εί- στης ύποτροφίας ανέρχεται είς
} ι μοκρατική,
άφιερώνει
σέ τλο Κ Υ θ Η Ρ Α Ί Κ Ο Ν
ΒΗ- κτιριακό καλλιτεχνικό συγκρό- j ναι πρώτου μεγέθους πλατεία τό ποσόν τών 2.000 δρχ. μηνιβ) Εξωτερικού δολλάρια 15 (αποστολή αεροπορική)
ι I κάθε Εκδοση της, αιά όλό- ΜΑ. Λυπουμεθα μόνο, γιατί τημα, πραγματικό στόλισμα τού μέ πανοραματική άποψιν τού αίως.
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
έπισήμων ήμίσεος τού νησιού, έχει ολας
• κληρη έξάστηλη σελίδα της ί ό χώρος της ΠΑΓΚΥθΗΡΑ νησιού καί ως
ΟΙ έπιθυμούντες νά συμμεI ι μέ τον χάρτη των ΚΥΘΗ- · ΚΗΣ δέν έπιτρέπει, \ά ά- χειλέων ήκούσαμεν ότι βαθμο- τάς προϋποθέσεις δια τήν έν τάσχωσιν είς τόν διαγωνισμόν
•
'Αγγελίες, διαφημίσεις κλπ. προπληρώνονται.
} [ ΡΩΝ στην δεξιά γωνία της , ναδημοσιεύσωμε δσα ώραΐα λογείται ώς to καλύτερο τού άνάγκη^ μελλοντική επέκταση δέον να ύποβάλωσιν ώρισμένα
δικαιολογητικά έγγραφα είς τό
I ¡έκτης στήλης της, στόν πα- , και χρήσιμα στοιχεία έτχανα- κράτους κατά όλα. Τό ήμιϊ- του δια τρίτου όρόφου.
Ή άλληλογραφία να απευθύνεται : Έρασμία Π. Κασιμάτη, ¡ λιό συμμαθητή και φίλο κ. ι λαμβάνει, ζητούμε συγγνώ- σογειον χρησιμοποιείται δι' άΟΙ γέροντές μας τους όποί- Γράφείον Κληροδοτημάτων τού
>ιγενιίας 59. Καλλιθέα — ΑΘΗΝΑ — Τηλ. 9566.478 • Γιάννη Μανεα (Καστρίσιο), | μη καί περιοριζόμεθα νά με- 1ποθήκευσιν καί λοιπός άνάγ- ους συναντήσαμε όλους στήν 1 Πανεπιστημίου τό βραδύτερυν
μέ καθιερωμένον τίτλο ΚΥ- ι ταφέρουαε έδώ μόνο όσα γύ- κας. Ό πρώτος όροφος στ« αίθουσα υποδοχής πίνοντας τόν 15 ήμέρας προ του διαγωνι, B B a · · · · · · · · · · · · · · · · · " · · · · · " · · · · · · · · · · · » ! Θ Η Ρ Α Ί Κ Ο Ν ΒΗΜΑ.
' ρω άπό τό ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ γάζει όλους τους σημβρινους άπογευματινόν καφέ τους, κα- σμού.
Στό φύλλο του Ιουλίου ¡μας είχε τήν καλωσύνη νά τροφίμους μέ δύναμιν 10 δω- λοσυγυρισμένοι καί χαρούμεΠερί τών μαθημάτων είς τά
1976 ό φίλος κ. Γ. Μ. δημο- | γράψει.
ιματίων καί 20 κλινών, τό μα- νοι μάς έξέφρασαν την άπε- 6 π ο ί α θά έξετασθώσιν οί ύπο- Διαβάσαμε στόν ήμερήσιο 'Αθηναϊκό Τύπο, οτι, δπως κάσιεύει τις προσωπικές άντιιγειρεϊον, πλυντήριον, τραπεζα- ριόριστον εύγνωμοσύνην των ψήφ10ι καί περί τών άλλων θε χρόνο, στό χωριό Μαρκόπουλο της Κεφαλληνίας έκαI ρία καί αίθουσα υποδοχής. Ό προς τήν διοίκησιν, ή όποία λεπτομερειών δίδονται πληρο- μαν πάλι φέτος τήν έμφάνισή τους τά φίδια τής Παναγίας.
ι λήψεις του γ ύ ρ ω άπό τά καυ«ΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ
I τά προδλΛματα πού άντιμεδεύτερος, δυνάμεως 13 δωμα- σημειωτέον έργαζεται δωρεάν | φ θ ρίαι άπό τό Πανεπιστήμιον, Τά φίδια αύτά παρουσιάζονται κάθε χρόνο τό δεκαπενταύI
Τήν νέαν έ βδομάδα έπεσκέ- τίων καί 51 κλινών, είναι έ- καί τελείως φιλανθρωπικά, έ- άπό τόν Κ\>θηραϊκόν Σύνδεσμον γουστο στήν έκκλησία της Παναγίας, σκαρφαλώνουν στά
I τωπίζει σηιιερα ή γενέθλια
γή μας και ιδιαίτερα μέ τό q-θημεν τό Γηροκομεϊον καί τοιμος, άλλα αχρησιμοποίητος
είκονίσματα καί στά κορμιά τών προσκυνητών, στους 6 Ι · · · · · · · · · · · · Ι θέμα της άνάγκης της του- τους 17 τροφίμους του, όπου προς τό παρόν και μέχρι το- ποπτεύει τήν άρτια λειτουργία 'Αθηνών καί άπό τήν έφημερίμους των παιδιών καί είναι τελείως άκίνδυνα, άφου οί χριτου καί συντροφεύει τά γερά- δα μας.
ριστικής άξιοποίησης του νη· μέλη τού Διοικητικού μας έ- ποθετήσεως ήλεκτρικού άνυψω- ματα, ό δέ Κυθήριος αγροτιστιανοί δέν φοβούνται νά τά πιάνουν καί μέ τά χέρια τους.
ΟΡΘΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
σιοΟ.
γνώρισαν τήν έσωτερική του τήρος, πού είναι ζήτημα χρό- κός Ιατρός κ. Ψαρδούλης, πού
'Από τή φωτογραφία τίίς εικόνας τής Παναγίας, πού άνέΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
6ηκε ένα άρκετά μεγάλο, καί το0 μικρού κοριτσιού πού
διαμένει εκεί, επιμελείται κά£να άλλο φίδι σκαρφάλωσε στόν δεξιό ώμο του, ήσυχα καί
θε Ιατρική τους περίθαλψη.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ταπεινά, φαίνεται καθαρά τό πολύ περίεργο αύτό φαινόΣυμπατριώται, τό Γηροκομενο. Τή φωτογραφία αύτη δημοσιεύουμε στήν «ΠΑΓΚΥμείο μας είναι ενας Ιερός χώΤό έν 'Αθήναις "Ιδρυμα ΘΗΡΑΊ'ΚΗ» καί τήν άφιερώνουμε πρώτα στούς «δεκαρος, είναι μιά έκκλησία τής
φιλανθρωπίας, πού πρέπει νά «Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυ- πεντιστές» τών Μυρτιδίων, τής 'Αγίας Μόνης καί τής 'Ατήν στολίζουμε καί προαγάγο- θήρων» διακηρύττει ότι έπανα- γίας Έλέσας καί υστέρα σ' δλους τούς άναγνώστες μας.
μεν συνεχώς. Τό Γηροκομείο λαμδάνεται ό διαγωνισμός διά
είναι τέλειον, άλλά ώς "Ιδρυ- τήν άνάδειξιν έργολάδου διά
μα ουδέποτε θά παύση νά έχη τήν έπί άντιπαροχή άνοικοδόάνάγκας πού θά αύξάνουν μέ μησιν τού έπί τής όδού Μενετην αύξησιν τού άριθμού τών λάου 75 καί Ρήγα Φερραίου έν
άκινήτου του, υπό
συντηρουμένων. Είκοσι όνόμα- Καλλιθέα
το ευρίσκονται στόν κατάλογο τους αύτούς όρους τήν 30ήν
Επειδή πολλοί αγαπητοί συμπολίτες μας, Ιδιαίτερα Αάναμένοντας είσοδον καί έπε- τού μηνός 'Οκτωβρίου 1976 ήπό τήν περιοχή τού Μπρίσμπαν Αύστραλίας, έρωτούν καί
μέραν Σάββατον καί ώραν 11
ται συνέχεια.
θέλουν νά πληροφορηθούν σχετικά ιιέ συνδρομές πού εί' Η έπιτροπή ζητά τήν ένί- —12 μ. είς τά έπί τής όδού
χαν προπληρώσει είς τήν έφημερίδα «ΚΥΘΗΡΑ Ϊ ΚΗ
Κάνιγγος
7
γραφεία
του.
σχυσίν μας γιά νά συνέχιση
ΔΡΑΣΙΣ» τού άξέχαστου δημοσιογράφου Γιάννη ΚασιιιάΠληροφορίαι καθ' έκάστην
απρόσκοπτα τό Ιερό της έργο,
τη, έπαναλαμβάνομεν όσα είς τό προηγούμενον φύλλον
Μιά άπό τις όμορφιές του φέτος ξεπέρασε κάθε προσδο- 1 Δαπόντε. Τά άποτελέσμοττα ή- ιδιαιτέρως δε συστήνει ή 6οή- Δευτέραν — Τετάρτην καί Πατής εφημερίδος μας έγράψαμε, στή στήλη τής ΑΛΛΗΛΟνησιού μας, άναμφισβήτητα, εΐ- | κία. 120 τσιριγώτικα δλαστά- ! ταν πάνω άπό κάθε προσδοκία, θειά μας κατά τό δυνατόν νά ρασκευή ν 10—1 μ.μ.
εις τά
ΓΡΑΦΙΑΣ μας, στόν συγγενή καί άγαπητό άντιπρόσωναι τό Καψάλι. Τό τοπίο του ρια, κάθε μέρα έκπαιδεύονταν οπως μάς τό άπέδειξαν την 22 γίνεται σέ είδη έν συνεννοήσει γραφεία τού 'Ιδρύματος (τηλ.
πό μας κ. Γιώργο Β. Κασιμάτη, δηλαδή ότι:
έχει κυκλοφορήσει σέ κάρτ - πο- στό ύγρό στοιχείο τού νησιού Αυγούστου, μέ τίς άψογες ά- μαζί της.
638.190).
« Ή ΠΑΓστάλ σέ όλο τόν κόσμο καί ό μας, μοίθαινοντας άπό άριστους πό απόψεως όργανώσεως και
Ό θεός καί οί εύχές τών
Κ Υ Θ Η Ρ Α Ϊ Κ Η είναι ΝΕΑ έφημερίδα καί δέν έχει
τουρισμός τό έχει τυπώσε· σε προπονητές ν' άγαπούν τήν θά- εκτελέσεως άθλητικές έπιδείξεις
Έν
'Αθήναις
τή
28.9.1976
| γερόντων μαζί σας.
καμμιά σχέση μέ τή διαχείριση τής ΚΥΘΗΡΑ - Ι ΚΗΣ
άφίσα διεθνούς προβολής.
, λασσα, νά νοιώθουν τις χαρές τού 'Ομίλου
Ό Πρόεδρος τού 'Ιδρύματος
Τήν 28ην 'Απριλίου, Τρίτην
"Ας έλπίζουμε δτι τού χρόΦυσικό, λοιπόν, είναι ή συρ- της και νά μπορούν, σάν γνήΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
ροή τώ^ ξέ^ων νά είναι μεγά- σιοι νησιώτες, νά σταθούν σ' νου ό τουρισμός θά είναι πιο τού Πάσχα, ό Σεδασμιώτατος
οργανωμένος, άκόμη μέ περισ- Μητροπολίτης παρέθεσε έξ Ιλη. Συνδυάζει δε τή δροσιά της ούτήν άνετα.
Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ
ΝΑ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΟΗ 0 ΔΡΟΜΟΣ ΜΗΤΑΤΟΝ κρυστάλλινης θάλασσάς του μέ | Εντατική προπόνηση εγινε σότερα δωμάτια στή διάθεση δίων Πασχαλινόν γεύμα στούς
τροφίμους τού Γηροκομείου καί
τό άρωμα τού πευκόφυτου δά- ; καί στήν ιστιοπλοΐα υέ ειδικό τών παραθεριστών μας.
ΒΙΑΡΑΔΙΚΟΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΗ ΔΑΝΕΙΟ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΟΡΤΑΖΕΙ
σους του "Αη - Γιάννη. Γραφι- •προπονητή καί στό σκι μέ προ- j Καψάλι, 28 Αύγουστου 1976 παρεκάθησε μαζί τους».
Κ.Π.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ
κότητα, λοιπόν, θάλασσα άπί- τιονητή τόν άκούραστο Μανώλη
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Λ0Γ0ΘΕΤΙΑΝΙΚΩΝ
θανη καί δάσος.
ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΙ
Μεγάλο όμως μειονέκτημά
Τόν Νομάρχην Πειραιώς έ-, Έμμ. Σκορδίλην ώς εξής:
I Τό έν 'Αθήναις "Ιδρυμα
>ι«Η άνωτέρω ένδεικτική πινακίς, τό περιεχόμενον της όποιας ! μας είναι ότι τά σπίτια μας
ΣΥΔΝΕΎ , 10.9.1976. (Τού πεσκέφθη έπιτροπή μελών τού
«Πρός τόν κ. Έμμ. Σκορδί«Τριφύλλειον Νοσοκομείον Κυ- ανταποκριτού μας).— Ή 'Αρπροκαλεί τόν γέλωτα τών Κυθηρίων, τήν άπορίαν καί τήν ι είναι λίνα καί τά δωμάτια δέν ,
Δ.Σ. τής Κυθηραικής Άδελφό- λην, βουλευτήν, όδός Παρθενώθήρων»
άνακοινοί
ότι
προκειηΛηογοήτευσιν τών έπισκεπτών — τουριστών της νήσου μας, ι επαρκούν στή μεγάλη ζήτηση.
χιεπισκοπή Αυστραλίας θά έ τητος Πειραιώς — Αθηνών μέ νος 14, Π. Φάληρον.
μένου νά προσλάβη ύπάλληλον, ορτάση έπισήμως τά 50 χρόνια
ΓώΙπΙ σειράν έτών δέν προσέκρουσε στό ένδιαφέρον τών υ- | Ό Κομηνός μέ τό ξενοδοχείο
έπί κεφαλής τόν πρόεδρον κ.
ΚΟΙΝ.: Γραφεϊον κ. 'Υπουρκατα
προτιμησιν
Κυθηριον,
δια
άπό
τής Ιδρύσεώς της καί προ
>ι·Γίυθύνων. Μήπως είναι καιρός πλέον νά διορθωθή; (Ευ-[του προσπαθεί νά Ικανοποίηση
Τάσην Κουκούλην καί τόν πα- γού Συγκοινωνιών.
τας
αναγκας
τών
έν
'Αθήναις
ρρίσκεται, ώ ς γνωστόν, έπί του κεντρικού όοικοΰ άξονος δσο μπορεί, καθώς καί όλοι ό- ,
σεκάλεσε όπως παραστούν πέν- ρεκάλεσε διά τήν διαπλάτυνσιν
Έλάδαμε
συνδρομές
άπό | 2) GEORGE PETROKILOS
ΘΕΜΑ: « Ανακατασκευή καί
>*τήζ νήσου και είς τήν έξωθι τών Καρβουνάδων διακλάδω- σοι διαθέτουν δωμάτια Σώζει τους έξής συμπολίτες μας τής — Lawn St. Louis M.O. 3) γραφείων του θά δέχεται αί- τε 'Αρχιερείς άπό τήν Παλαιά καί βελτίωσιν τής ύπ' άριθ. 68 βελτίωσις πεδίου έλιγμών Αετησεις
ένδιαφερομένων
είς
τά
:ί:οιν Πιτσινιανίκων — Μυρτιδίων — Μυλοποτάμου).
κάπως τήν κατάσταση καί ή Αυστραλίας, τους όποιους εύ- JOHN LEONTSINIS — Tho'Ελλάδα — μεταξύ τών όποιων έπαρχιακής όδού Μητάτων — ρολιμένος Κυθήρων».
^
I. Ε. Ζ Ε Ρ Β Ο Σ Χώρα, πού διαθέτει τώρα δω- χαριστούμε:
lozan St. Louis M.O. 4) έν *Αθηναις γραφεία του έπι είναι καί ό Μητροπολίτης Κυ- Βιαραδίκων, διά τήν όποίαν ή
ΣΧΕΤ.: Ύμέτερον τηλεγράτής
όδού
Κάνιγγος
7
(
Δ
'
ό1 μάτια καί μικρά ξενοδοχεία,
1) KASSIMATIS TACK GEORGE KORONIS — Lin- ροφος, γραφ. 2) μέχρι και τής θήρων κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ — άλ- Κοινότης έχει υποβάλει σχετι- φημα άπό 27.8.1976.
¿ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ Τ Ι Μ Η
δρίσκωνται σέ ώρισμένη τοποΤά παραλιακά κέντρα του — Maylands. 2) KASSIMA- denwood St. Louis M.O. 5)
λοι πέντε άπό τήν Βόρειο 'Ελ- κόν ύπ' άριθ. Πρωτ. 50)21.4.
ΕΙς άπάντησιν τού άνωτέρω
20ής 'Οκτωβρίου έ.έ. καί καθεσία, γιά νά αποφύγουν ποι- , Παναγιώτη Βέζου καί Μανώλη TIS GEORGE
»Γ
Burshood. JOHN CORONEOS — Par- τά τάς ήμέρας Δευτέρα, Τετάρ- λάδα καί τού κλίματος τού Ο ι - 76 έγγραφον καί διά τήν δα- υμετέρου τηλεγραφήματος πρός
νική
δίωξη
άπό
τήν
Δασική
,
Κομηνού
έχουν
συγχρονισθή
μέ
1, Τό «ΒΗΜΑ» τού Σύδνεϋ
3) KALLIGEROS JOHN — ker St. Louis M.O. 6) KOU- τη καί Παρασκευή καί ώρας κουμενικού Πατριαρχείου καί νειοδότησιν τής Κοινότητος Λο- τόν κ. Ύπουργόν Συγκοινωνιών
δέν
βρεθούν ειδικούς μαγείρους και γλωσσοάλλους άξιωματούχους.
γοθετιανίκων Κυθήρων διά νά έχομεν τήν τιμήν νά γνωρίσωιΐχπραλίας, πολυσέλιδη δημο- 'Υπηρεσία, άν
Coonabarraban. 4) CERCLE LA THOMAS — Marbella 1 0 - 1 μ,μ,
στίς
θέσεις
τους.
μαθείς
σερβιτόρους,
σερβίρουν
άποκτήση ποιμνιον άπό κατοι- μεν ύμΐν ότι ή μελέτη τού έν
έφημερίδα, πού 63 όHARDS — Klngsgrrove. 5) Dr. St. Louis M.O. (γένος
Πληροφορίαι
κατά
τάς
αύΣέ κάποια όμως μικρή εύτυ- ποικιλία φαγητών μέ βάση πάνκίδια ζώα δι" έκμετάλλευσιν.
χρονια σταδιοδρομεί
θέματι έργου προεκτιμωμένης
ANDREAS CASSIMATIS — Γαλακάτου) 7) JOHN VE- τάς ήμέρας καί ώρας (τηλέφ.
Σημ. Συντάξεως:
Ό σεβ.
!θία τού 'Ελληνισμού χώς πυρκαγιά πήγε, κατά σύμ- τα τόν Καψαλιώτικο άστακό, Greenacre.
Ό κ. Νομάρχης ύπεσχέθη ό- άμοιβής μελετητού 1.000.000
NARDOS — Devonshire St. 638.190).
6)
JOHN
C.
πτώση,
καί
ένας
ανταποκριτής
φαγκρί
καί
μπαρμπούνι,
Μητροπολίτης
Κυθήρων
άνεχώΑυστραλίας καί διειϋυνει
τι θά μεριμνήση έν καιρώ διά δρχ., έχει ένταχθή μερίμνη τής
—
Adelais. Louis M.O. 8) ANDREAS
01 μικρές μας άμμουδιές στά CASSIMATIS
συμπολίτης μας κ. Παν. θ . μας, καί μάς πληροφόρησε ότι
CASSIMATIS — Queens- Ό Πρόεδρος τού 'Ιδρύματος ρησε αεροπορικώς διά Σύδνεύ τήν ίκανοποίησιν τών δύο αυ- καθ' ή μάς Υπηρεσίας είς τό
7)
PETER
CONIMOS
—
τήν 28.9.1976.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
'Αρώνης, ¿λάβαμε άπό τόν άν· ή παραπάνω διαταγή έκτελέ- Λαζαρέττα, Καψαλάκι, Στταρατών αιτημάτων εύθύς ώς ύπαρ- Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύ— Kensicton. 8) ANT. CAL- bridge Rd. Baldwin M.O. 9)
ιτή μας στό Σύδνεύ καί σθηκε κανονικά καί ή^ πυρκα- ' γαρίο κσί "Αγιο Παύλο γεμί·
ξη σχετική οικονομική ευχέρεια σεων τού τρέχοντος έτους (Σ ΑΜ
ROSE
SAMIOS
—
Victoria
LIGEROS
—
Drummoyne.
χαληό συμμαθητή μας κ. γιά σβήστηκε, άλλά δέν άνα- ζουν άπό Ευρωπαίους κατασκη7679 - άρ. μελέτης 7679701).
τής
'Υπηρεσίας.
St.
Louis
M.O.
(γένος
ΜαρσέΜανεα — Καστρίσιο. καλύφθηκε τό πρόσωπο πού νωτές, πού δίνουν μιά όψη ζωής !)) DIAMANTA CALLIGE- λου) 10) JOHN SOURIS —
'Ωσαύτως γνωρίζομεν ύμϊν όκαι ζωντάνιας μέ τά νειάτα τους ROS - Hornaby. 10) NICK
πήραμε καί ένα εύγενι- τήν έβαλε.
τι ήδη προβαίνομεν είς ένερΕΡΠΤΗΣΙΣ
West
main
Belleville
Illinois.
CASSIMATIS
—
Bandwick.
στά
έρημα
αύτά
μέρη.
Στό προηγούμενο φύλλο μας
γράμμα τοΰ φίλου κ. Π.
Ό δουλευτής Πειραιώς και γείας διά τήν άνάθεσιν τής μεΈ ξ άλλου, απόστειλανε τΙς
Στήν πεντακάθαρη θάλασσα 11) NICK POTIPIS — Barάνάμεσα στ' αλλα ¿σχολιάσαΝήσων
κ. Έμμ. Σκορδίλης υ- λέτης, είς ίδιωτικόν γραφεϊον
12) ANGELO συνδρομές τους οί έξης συμμε τό λαθροκυνηγητό ^ καί το- τής παραλίας μας άπολαμβά- iwell Park.
πέβαλε
τήν
κάτωθι έρώτησίν του μελετών, όιά δημοσιεύσεως είς
νίσαμε πώς πρέπει νά καταγ- νουν τό μπάνιο τους οί ντόπιοι 2ANTEY — Campsie. 13) πολίτες μας τής Αύστραλίας,
Κον Τ. ΠΑΥΛΑΚΗΝ IPSW- νεΪς των. Τό μόνο άκόμη πού προς τόν κ. Ύπουργόν Μετα- τόν Τύπον σχετικής προσκλή^
είς τόν άντιπρόσωπόν μας κ.
πού
καταφθάνουν
κάθε
μέρα
μέ
IOHN
CASSIMATIS
—
γέλλωνται
άμέσως
όσοι
άνάσεως έκδηλώσεως ένδιαφέροντος.
1. 'Αρώνη, πού δημοσιεύουμε
Γ.Β.Κ., τούς όποιους εύχαρι- WICH ς χ . : Πήραμε τό εύγε- έπιθυμεΤ, όπως καί έμείς, είναι φορών — 'Επικοινωνιών:
Εντολή Υπουργού
νικό συγχαρητήριο γράμμα σας νά ξανάρθετε σύντομα, νά μάς
στήλη τής έφη^ιερίδας 6ουν φωτιές τό καλοκαίρι στά ιδιωτικά αυτοκίνητα καί λεωφο- Kingsgrrove. 14) GEXDRGE στούμε.
«Έπί
προηγουμένης
έρωτήρεία
καθώς
καί
πλήθος
ξένων
CALLIGE1ROS —
Dolores
Ό Διευθυντής "Εργων».
και τή συνδρομή σας, κσί σάς σκοτώσετε κυνήγια καί νά δο- σεώς μου διά τήν προέκτασιν
μέ άλλα φιλικά γράμ· «χέρισα», γιατί μόνο όταν αναπού
έκ
φράζουν
τό
θαυμασμό
Kalifomia. 15) J. PAVLAέκλεκτών
φίλων τής καλυφθούν δυο τρεις έμπρη1) POULOS LUCKIS — ευχαριστούμε.
κιμάσουμε πάλι τό καλό κρασί τού διαδρόμου τού άεροδρομίου
τους γ Γ αύτήν.
KIS — Tpswick Q.L. 16) Earl wood.
Θ Η Ρ Α Ι Κ Η Σ » . Τόν στες καί τιμωρηθούν, θά προΈξ άλλου, ό κ. Έμμ. ΣκορΚαν ΑΓΓΕΛΙΚ ΗΝ I. ΚΑΣΙ- καί τήν τσιπούρα της.
2)
FATSEAS
Κυθήρων, μού έδόθη προ έξαΤήν
τουριστική
μας
είκόνα
στατευθεί
τό
λίγο
πράσινο,
πού
PIPITSA CASSIMATIS — JACK — Cambarra. 3) MA- ΜΑΤΗ καί ΧΡI ΣΤΟΝ Α. ΦΑι. Άρώνη Ιδιαίτερα εύχαριΚους Ν. ΛΟΥΡΑΝΤΟΝ, είς μήνου καί πλέον άττάντησις ό- δίλης άπηυθυνε πρός τόν κ. Ύ χαρακτηριστικά
συμπληρώνουν
άπόμεινε
στό
νησί
μας!
Castle Hill N.S.W. 17) ANΤΣΕΑΝ, Ν.Υ.:
Ελάβαμε τό
"Ττοίμε τδσο για τά σνγχαρημε- πουργόν Εθνικής Παιδείας και
τά διαφόρου μεγέθους καί σχή- DREW COMINOS — Bal- VROMATIS PETER — Syd- γράμμα καί τήν εντολή τών Σύδνεϋ, ΓΕΩΡ. ΚΑΣ ΙΜΑΤΗΝ, τι καταρτίζεται σχετική
Γ*ΐήριά του, όσο καί γιά τις συΘρησκευμάτων τήν κάτωθι έρώύφηγητήν
Πανεπιστημίου,
I. λέτη.
ney. 4) PSIMITIS THEAματος
κόττερα,
άπό
τά
πιο
μιΩΡΑΙΑ Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ Ι Α
τησίν:
?owlah N.J.W.
18) George NO — King's Cross. 5) CO- συνδρομών σας καί σάς ευχα- ΦΑΤΣΕΑΝ, πρόεδρον Δι δ. Συλ**Λ*ις του.
Είσερχόμεθα,
σέ
λίγους
μήκρά ιστιοφόρα μέχρι θαλαμηΗΜ
CALUGEROS — Kensíng- RONIS PETROS — Sans ριστούμε.
25.8.76
λόγου
Κυθήρων,
ΔΗΜ.
ΠΑΤΡΙΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
νες,
είς
τόν
χειμώνα
καί
ή
μεγούς μέ έπιβάτες τουρίστες, που
2. Τήν τοπική συνάδελφο Σ Υ Δ Ν Ε Ύ ·
Κον ΓΙΑΝΝΗΝ ΚΟΡΩΝΑΙ- ΚI ON, "Εμπορον 'Αθηνών, Π. λέτη έξακολουθεί νά καταρτίζε«Σέ πολλά χωριά τών Κυθήέχουν τήν οικονομική δυνατότη- ~.on N.J.W. 19) NICK SA- Souci. 6) FATSEAS ANDΟΝ, δικηγόρον: Πολύ σάς ευ- ΑΡΩΝΗΝ ή ΚΟΥΜΕΣΟΠΟΥ- ται...
»¿•ΟΝΗ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΩΝ», ή
ρων οί μαθηταί πού πρέπει νά
τα ν' άπολαμβάνουν αύτό τό VÍIOS — Crookwell N.J.W. REW — Kingsgrove. 7)
χαριστούμε γιά τις συστάσεις ΛΟΝ, εις Μπρίσμπαν, Π. ΚΟ;μ4*κα σέ Ε ' περιόδους 52 χροΚαί ένώ ή σύντομη τακτο- παρακολουθούν μαθήματα στοι'Αξίζει έπαινος στήν Κυθη- εΐδος τού άκριβού τουρισμού. 20) N. LOYRANTOS — Box VARDAS GEORGE — Kings- καί τις παρατηρήσεις σας. Τό
ΡΩΝΑΙΟΝ, άερολιμενάρχην καί ποίησις
ι ά ^ Αγωνίζεται γιά τό καλό
τού
άπασχολούντος χειώδους έκπαιδεύσεως δέν υg r o v e . 8)
CASSIMATIS
ραίκή 'Αδελφότητα^ τού Σύδ- "Ερχονται έδώ, τρώνε τους ά- : Í 9 3 7 Sydney (δύο έτών).
λάθος
μας
στό
όνομα
τών
μεΠΑΝ.
Δ.
ΑΡΩΝΗΝ,
δημοσιοχΐ*ή νησιού μας, επίσης εύχατούς
κατοίκους
τής
νήσου θέμα- περβαίνουν τούς 4—5. Καί άν
9)
νεύ Αυστραλίας γιά τήν από- στοχους τους καί τά ψάρια
Έπλήρωσαν «Ις τόν άντιπρό- HELEN — Hurstville.
γάλων δωρητών, αέ άκίνητα ή γράφον: Ευχαριστούμε γιά τά τος θά έλυε όριστικά τό συγ- δέν ύπάρξη τρόπος μεταφοράς
ούΚ<ηούμε, για όσα ευγενικά καί φαση πού πήρε στην τελευταία τους, βγάζουν τις φωτογραφίες
PSALTIS G.C. — Mosman.
σωπόν
μας
κ.
Γ.
Β.
Κασιμάχρήματα, τής 1ης σελίδας τού δημοσιευόμενα ευγενικά γράμ- κοινωνιακόν πρόβλημα τής νή- των σέ λειτουργούν, σέ πλησιέ'¿¿<ρία Ιδημοσίευσε στά δύο τε· έκτακτη Γενική Συνέλευση τών τους, παίρνουν τοπικά ένθύμια
10) SKLAVOS G.P. — Par- προηγούμενου φύλλου μας διορ- ματά σας.
ΓήςΜννία φύλλα της. Κοινά εΐ- μελών της (1.8.1976), νά ά- άπό τού Νίκου Πετρόχειλου την, εις Μπρίσμπαν, οί κάτωσου, έν τούτοις, ή δλη ϋπόθε- στερο μέρος σχολείο, τά παιramatta. 11) KALOS AND- θώνεται σήμερα σέ σχετική άθι
φίλοι
συμπολίτες
μας,
τούς
διά αύτά δέν θά μπορέσουν νά
όΜΐ τά κίνητρα καί ίδιοι οί γοράσει τό τετραόροφο κτίριο στή Χώρα καί, κάτι χαρακτησις δέν προχωρεί.
NEAS ANDREW — Parra- νακοίνωσή μας. Τήν σεβαστή
παρακολουθήσουν μαθήματα
Κον ΕΜΜΑΝ. ΛΕΟΝΤΣIχτΐηότοι της ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ I - τής RESENT STREET άξιας ριστικό, άγοράζουν βλητοκολό- όποιους έπίσης ευχαριστούμε.
Ερωτώ
τόν
κ.
Ύπουργόν
1) Ρ. Β A VEAS 2) C. REW — Auburn. 12) PRI- μας κυρία Παναγιωτίτσσ Γ. ΝΗΝ, SAINT - LOUIS: Μάς
Γι' αύτό πρέπει νά άντψετόίΗΣ ¿τονίσαμε! Ή
σκέψη 300.000 δολλαρίων Αύστραλίας κυθα, ντομάτες, πεπόνια κ. ά.
KALLOS. 3) J. LOCOTHE- matta. 13) PSALTIS GEOR- Γεωργοπούλου (Ντιτρόιτ Αμε- υποχρεώσατε μέ τό πολύ ευγε- Μεταφορών καί Επικοινωνιών τωπισθή άπό τώρα, άπό τό άρ*\Ή ή γ«νέθλια γή μας!
καί παρακαλώ νά πληροφόρη(14 έκατομμυρίων δρχ.) κα| άπό τους Καλαμίτες καί Λιβά- T1S,
GE
—
Homebueh.
14)
CA4) J. PEIRROS.
5)
ρικής) παρακαλούμε νά μάς νικό γράμμα σας. Στήν άγα- ση τό Σώμα, έάν προτίθεται μόδιο 'Υπουργείο τό θέμα τήί.
¿.ξ Λ *Αλλά καί τήν 15θήμερη j νά τό μεταβάλει σέ Κυθηραΐκή δι τες, πού κάθε μέρα σέρνον6) THE. SIMATIS THEO — Kings- συγχωρήσει. Γιά τόν άείμνηστο πητή σύζυγο σας, παληά συμ- καί είς ποϊον χρόνον νά δώση μεταφοράς των γιά νά ξέρουν
"
τής γειτονικής μας 'Εστία τών συμπολιτών μας τας τά ύπομονητικά γαϊδουρά- BILL PERROS.
grove. 15) SKLAVOS EM- Μιχάλη Σεμιτέκολο, πού ή φω- μαθήτρια μας, άλλά κα» διδα— Λακωνίας . « Α Ι ! τού Σύδνεύ.
λύσιν είς τό άνωτέρω θέμα πού οί γονείς τών παιδιών, τί άκρικια τους, μάς φέρνουν τού κό- PSAROS. 7) C. ΤΑΤΑΛΑ- MANUEL — Southhead. 16)
τογραφία του έχει έντοιχισθεϊ σκάλισσά μας στά Γαλλικά, τόσον πολύ άπασχολεΐ τούς κα- βώς πρόκειται νά γίνη.
CIS 8) A. TSACRIS. 9) D.
)1ΑΙ» πού 22 τώρα χρόνια
σμου
τά
καλά,
τούς
βγάζουν
Ή «Παγκυθηραΐκή» συγχαίι κι' αυτή γιά^ τά
ANDRONICOS.
10)
N.T. SAMIOS PETER — Wooll- στά γραψεΤα τού Ιδρύματος, στό Γυμνάσιο Κυθήρων, πολλά τοίκους τής Νήσου».
Ερωτώ τόν κ. Ύπουργόν
ρει τούς προοδευτικούς ΚχΛη- τήν άπαραίτητη φωτογραφία
hra. 17) RAISSIS ARTHUR άνάμεσα σέ άλλες, έδώ καί 15 χαιρετίσματα, πολύ λυπηθήκατού τέως Δήμου
CORONEO.
11)
C.
PANAΕθνικής Παιδείας και θρησκευ.
** „ οίους τού Σύδνεύ, έπαινεί τά καί φεύγουν γιά άλλα νησιά.
18) PETRO- χρόνια, θά άσχοληθούμε στό με γιά τήν άραίωση τών συμκαί τών Απανταχού τής
V OTOROYLOS. 12) N. CAL- — Vaucluse.
Τό ύπουργεϊον Μεταφορών μάτων και παρακαλώ νά πληΉ
μ^η
Διοικ. Συμβουλίου
Υπηρεσίες προσέφερε καί ό LJGEROS.
πατριωτών μας στήν πολιτεία καί Επικοινωνιών δι' έγγράφου ροφόρηση τό Σώμα πώς σκέCHILOS JACK — Bronte. άλλο φύλλο μας.
ΒΑΤΙΚΙΟΤΟΝ, πολύ εύ13)
T.
CASSIΚ
υ
θ
u.n«v Δ
**
· Αδελφότητας Σύδ- μοναδικός Λαμπρόσπυρος/ πού
σας
καί
ξεχωριστά
πού
«...
άλΚον Γ.Β.Κ.,
Μπρίσμπαν:
MATIS. 14) DENIS FREiE- 19) TSOLAKOS PETER —
· Αλεςανδρακης ^
^
^ χ β χ α ι κ ά θ ε π ρ όοδο,
του ύπό ήμερομη"ίαν 3.9.76, πτεται νά άντιμετωπίση τό θέμέ τά σκάφη του άποκάλυπτε
20) VARDAS E - Στήν άγαπητή μας μητέρα σας λοι είναι πολύ άρρωστοι, άλ- άπήντησε είς τόν βουλευτή ν κ. μα αύτό».
τ^ν καλωσύνη καί τήν εύ^
LEACTIS. 15) M. SAMIOS. Redfern.
υγεία καί χαρά.
τούς
ξένους
μας
τις
άγριες
ό'Ελένη ταχυδρομούμε τακτικά λοι σε γηροκομεία, καί ότι τά
νά δημοσιεύσει στό ύπ'
VANGEiLOS — Manly.
, μορφιές τών άκτών μας καί τής
*·ήν έφημερίδα. Είναι μιά χα- νέα παιδιά (Τσιριγωτάκια) δεν
Κ 462)10.8.1976 φύλλο της
ΝΕΟΙ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ
Δ
Ε
Κ
Α
Η
Μ
Ε
Ρ
Ε
Σ
Χ
Ω
Ρ
Ι
Σ
Χύτρας.
ρά, μάλιστα τώρα πού τήν συν- ενδιαφέρονται και δέν ξέρουν
τόν διαβεβαιώνουμε ότι θά
« ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ», ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΠΟΙΟΣ Ε Χ Ε Ι
'Αξιοσημείωτη καί άξια κά1)
G. PANAYOTOROYτροφεύουν έγγονές καί οί γο- νά διαβάσουν έλληνικά».
«νά συμβάλου- Ν Ε Ρ Ο
θε έπαίνου είναι ή δραστηριό- LOS. 2) Ν. RALLIGEROS.
πήν άνάπτυςη τής γραφι- Τ Η Ν Ε Υ Ο Υ Ν Η
ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ κ. Δ. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ
Α Σ Φ Α Λ £ 1AI
ι τητα τού Ναυτικού 'Ομίλου. Έ- 3) J. CASSIMATIS. 4) D.
καΐ διεθνώς προβληθείσης
"έφτασα, θέλει νά πή "ξό¡ FREELEACTIS. 5) M. SAτών Κυθήρα>ν καί νά IΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΘ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΤναι γνωστός στόν λογοτε- λέει
Πλ^ηροφορηθήκαμε δτι ή ΝοI. Ε. Ζ Ε Ρ Β Ο Υ
χνικό κόσμο τής χώρας καί Ι- φληαα,,»!...
ΐήσωμεν τάς προσδοκίας μαρχια Αττικής (Διαμέρισμα
MIOS.
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ διαίτερα στούς συμπατριώτες 'Αφού, λοιπόν, Διονυσάκη
Απανταχού τής γης — συμ- Πειραιώς),
έδωσε
πίστωση < λ«ϊ τό καθήκον του, όχι μέσα
μας Κυθηρίους, ό συγγραφέας. μου, έσύ δέν... ξόφλησες... σταΈπίσης διά τού άντιπροσώ- J Διά κάθε μορφήν άσφαλί- ¡
του, όπιος γράφει — 1.000.000 δφχ., γιά να γίνει ! σέ τρεις ήμέρες — πού διέταΈμπλεοι χαράς οί παντα- Τόν γνωρίσαμε σάν ποιητή καί μάτα τήν πολεμική σου κατά
Έν Πειραιεϊ τή 11 9.76
t άπευθύνεσθε μέ έμπι-•
«Ανα>ν Κυθηρίων».
μελέτη ύδρευσεως τών χωριών
νομίζομε ό ίδιος ό κ. Πρω- που μας κ. Έμμ. λεοντσίνη, ¡ 1 σ<**K
Άξιότιμον κ. Άνδρέαν Άν- χού τής γής Κυθήριοι έπληρο- μάλιστα έπιτυχημένο. Τόν γνω- τών γυναικών!...
τοσνν11ν
τά
Γραφεϊον ¡
τών Κοινοτήτων Καρβουναδες,, θυπουργός — άλλά ούτε σέ 3, •λάβαμε, άπό τό S.L. Άμερι- •
δριανόπουλον, Κολοκοτρώνη 69, φορήθημεν τήν έπιλογήν 'Υμών ρίσαμε καί σάν άνθρωπο φιλοΌ συγγραφέας έχει καί τήν
κής,
τις
συνδρομές
τών
κάτω¡
ΛΑΜΠΑΚΗ
62,
ΑΘΗΝΑΙ
|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Κοντολιανίκων, Λιβαδίου, Χώ- 6 ή και 8 μήνες. "Αν ό κ. Γέδιά τό άξίωμα τού Υφυπουρ- σοφημένο. Τώρα, μέ τό νέο του τ;·ρωτοτυπ»α νά γράφει καταρένταύθα.
ρας, Μυρτιδίων και Φρατσίων, ρογιάννης τόν άνακαλύψει και Οι άναγνωστών μας:
γού τών Κοινων. 'Υπηρεσιών. έργο, μιά πολυτελή έκδοση ά- γώντας
τούς τόνους καί τά
S _ ! Ττ » λ · 2012.966 - 2023.618 ι
1) EM. LEONTSINIS
Πρόεδροι τών Κοινοτή- άπό τΙς άστείρευτες πηγές τού τ όν περιποιηθεί
άνάλογα, οί
Πιστεύομεν μετά πεποιθήσε- πό 60 σελίδες, μάς παρουσιά- πνεύματα. ΕΤναι κι' αύτό κάτι
Lawn
Ave.
St.
Louis
M.O
Λ
Π
Γ*Π
Α
Τ
*
11
/
«
*
1/
L
Λ
_
%
IJL ιού νησιού μας τοιχοκολ- ΜΠΕΡΑΤΗ.
κάτοικοι τών 6 Κοινοτήτων τού
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ως ότι ή επιλογή αύτη "Υμών ζεται καί σάν στοχαστής. Καί τό μοντέρνο, άφού συζητιέται
Ό προϋπολογισμός όμως τού νησιού θά τόν εύγνιομονούν!
^WW οτά Γραφεία τών Κοι
•
·
ώς νέου τήν ήλικίαν καί τήν πο- μάς θυμίζει τόν Καφαλλωνίτη
έπίσημα ή κατάργησή
γ^Κίχών Συμβουλίων καί στά έργου θά άπαιτήσει πολλά έΤΗΣ «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΊΚΗΣ» λιτικήν προσώπου διά τό 'Υ- 'Ανδρέα Λασκαράτο, ώς καί τόν τώρα
τους. Πάντως, ό άναγνώστης
¿ττϋ^νεϊα όλων τών χωριών κατομμύρια δρχ. καί πο).ύ χρό- Τ Ο Κ Τ Ι Ρ Ι Ο
φυπουργείο ν Κοινωνικών Υπη- Πέρση ποιητή Σααντή, που έ- μένει ικανοποιημένος καί άπό
ΑΘΗΝΑ: Π. Ν. Κασιμάτης, ρεσιών, ύπήρξε λίαν έπιτυχής, γραψε τό περίφημο «Γκιουλιγ^* καλή άνακοίνοκτη. "Οσοι νο. 'Εκείνο πού σήμερα κρίνετό νέο αύτό έργο τού άγαπηΚυθηραΐκή Λέσχη, Πανεπι- προσήκουσα καί αξιοκρατική. στάν», πού τό μετάφρασε ό ά- τού μας αυτού ποιητή.
ρβ«' τονίζουν — περιελήφθησαν ται άπαραίτητο είναι ή τακτική Τ Ο Υ Α Υ Τ Ο Η Α Τ Ο Υ
στημίου 65, τηλ. 3214.414.
^ δημοσιευθείσες όνομαστι διανομή τού νεροί» πού διαθέ- Φ Α Ρ Ο Υ Κ Α Ψ Α Λ Ι Ο Υ
Εκφράζοντες είλικρινώς τά ξέχαστος Σμυρναίος ποιητής,
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Αδελφοί Γ. Κο- θερμά ήμών συγχαρητήρια, εύ- Μιχ. 'Αργυρόπουλος.
*βταστασεις ως υποχρεω- τει ή Ιδιοκτήτρια άπό τήν πη
Δ. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
νόμου,
Έλευθ.
Βενιζέλου χόμεθα όλοψύχως ή Μεγάλη
ις.„
συμμετέχουν στήν κα- γή της κυρία Βάρδα, άντί 10 I Ή άρμόδια υπηρεσία Φάρων
ΣΙΔΗΡΙΚΑ ΘΥΡ0Ν - ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ
Ό συγγραφέας έχει
358
280, Καλλιθέα, τηλ. 9418489 Προστάτις τής νήσου μας, ή
ίν«
πυρκαγιών, σι'μφωνα δρχ. τό κυβικό, γιά νά μή έ- πρέπει νά προβεί άμέσως στήν
ΣΥΔΝΕΥ· Αύστραλίας: Μα- Παναγία ή Μυρτιδιώτισσα, νά στοχασμούς του άριθμημένους
λά|
βρθρον 215 παρ. 2 τού παναληφθεί ή άδικαιολόγητη έπιδιόρθωση τού κτιρίου^ μέ έΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙ-Ι ΑΣ
νώλης Γ. Κασιμάτης, 243 διαφυλάττη 'Υμάς καί «νά εί- πού τούς βρίσκω πολύ άξιοπρό- Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ! - Δ ί ϊ Ρ Ε Α Ι
' Α:
«Περί Δασικού διακοπή παροχής νερού σέ τό- ; πιχρίσματα καί άσβεστώματα,
KINGSROYE 2208, τηλέφ. ναι μαζί Σας» είς τήν έργώδη σεκτους.
ύρ<
διά τό χρονικό διά- σα χωριά, τις 10 πρώτες ήμέ- γιά νά προλάβει μεγαλύτερες j ΕΙς τό Κεντρικόν μας Κατάστημα, ΒΥΣΣΗΣ 22, κοντά στό ¡
509103.
Ό συγγραφέας όμως είναι
' Η Μαρία Καλαμπόκη · Πρωγι< [»·
1.7.1976 μέχρι 15. ρες τού Αυγούστου, έπειδή ή < φθορές, ή να έπιτρέψει έστω I Μοναστηράκι, θά βρήτ« τήν πλουσιότερη ποικιλία πομόλων ι
καί ένθουσιαστικήν προσπάθειτά
ήλικίας 16—65 έτών, γραφειοκρατία τής Νομαρχίας στήν Ιδιωτική πρωτοβουλία νά ¡ κάθβ τύπου OXIDE, ARZANTO, RUSTIC. XPflME, όλα { SAN FRANCISCO: C. KAL- άν Σας έπ' άγαθώ τόσον τής καί λίγο... μισογύνης! "Ετσι, τοψάλτη διά τής Κυθηραικής
LIGEROS, 1269 DOLORES μεγάλης δσον και τής ιδιαιτέ- τουλάχιστον, μάς λέει. "Αλλά Άδελφότητος Πειραιώς — 'Αρν
κάτοικοι κάθε Κοινό- δέν έστειλε έγκεκριμένους τούς ι κάμει τις άπαραίτητες έπι- ι τά βίδη επιπλοποιίας, καθώς καί όλη την ποικιλία τών Σι- ι
ST. 5, KALIFORNIA.
1
νσν ίζ» «ρέπει νά γνωρίσουν τό χρηματικούς καταλόγους στό σκευές. Ό φάρος είναι δημό- • δηρικών.
ρας ήμών πατρίδος, ή όποία έν στόν 103 στοχασμό του, όμο- θηνών προσέφερε 300 δρχ. ύNEW YORK: C. FATSEAS, τώ προσώπω Υμών διαβλέπει λογει, πώς τού άρέσει ό έρω- πέρ τοΰ Ιερού ναού 'Αγίου Νι£ΐ..
κατά τό όποϊο θά Δημόσιο Ταμείο ΚιΛήρίον, κι* | σιο κτίριο καί δέν έπιτρεπε539W 112 S T . N.Y.
[ψο ι·|·βνν μέλος
τής όμάδας έτσι ή κυρία Βάρδα, μέ τό δί* ται νά δίνει τήν έντύπωση της I Μηχανισμοί συρομένων θυρών πτυσσόμενων αρμονικά καί •
τόν άξιον άνθρωπον ε (ς τόν με- τας! Καί στόν 105 μάς λέει κολάου Κουσουναρίου Κ\#ήKHLENTZOS γάλον τομέα τής κυβερνητικής πώς «ή άγάπη είναι τό υπέρ- ρων είς μνήμην τών προσφικιο της, «έκοψε τό νερό» για- άδιαφορίας τών άρμοδίων. Κά- ! γκαραζόπορτες μέ άντίβαρα καί φωτοκύτταρα σέ ΥΨΗΛΗ ! MITCHELL
ορ* . 1 ? · Φ ν λ ά κ ω ν.
5422 BALTIMORE KAN- δραστηριότητος, τόν τομέα τών τατο άγοίθό. Εξευγενίζει τά λών της Άργυρώς Π. ΠρωτοΐΜ* *
συνέχεια, συνιστούν τι 8 όλόκληρους μήνες δέν πλη- τοικοι Καψαλίου μάς παρ€κα· ι ποιότητα και ΤΙΜΕΣ ΧΑΜΗΛΕΣ.
<
SAS CITY, MO. 64112. Κοινωνικών Υπηρεσιών.
αίσθήματα. Εμπνέει τόν έρω- ψάλτη και Είρήνης Ά ν δ ρ . Σιρώθηκε!
λεσαν νά δημοσιεύσωμε τό σχόU.S.A.
τα καί συγκρατεί τόν γάμο». μού καί έτέοας 250 δρχ. ύπέρ
,
j ι. γιάλ νά δοθεί ήλ λ ύ .
Γ»τλ ν**τ·ρα νά προσέχουν οί
ΟΙ κάτοικοι όμιος πληρώνουν λιο
αύτό,
Μετά βαθυτάτης τιμής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΓΑΛΟΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
ττρί·
τών πυροφυλά- τακτικά «τά τέλη υδρεύσεως ση πού χρειάζεται, είδικώτεEM.
LEONTSINIS
3365
'Αγίας
7Ας έλπίσωμε πώς μάς λέει τού λιμβνοοραχίονος
Ό Πρόεδρος
;νε»ί μ * '•β θά διορίζονται γιά στό Δημόσιο Ταμείο Κυθήρων» ρα δέ ό κ. Α.Σ. ότι άναλαμLawn Avenue ST. Louis ΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
τήν άλήθεια στόν 344 στοχα- Πελαγίας Κυθήρων προσφέρει
ΒΥΣΣΗΣ 22 ( Κ ) Τηλέφ.
κα ^
άπό έναν ύπεύθυ- καΐ δέν συγχωρούν τόν Νομαρ- βάνει και τά έξοδα τής έπι- ,
M.O. 63139 U.S.A.
Ό Γεν. Γραμματεύς σμό του, πώς «Δέν πιστεύει άντί άνθέων είς_ .μνήμην Έλέ. Τ— 3212.923
ι
ΐκό Σύμβουλο, νά 1 χιακό υπάλληλο, νά μήν έκτε- σκευής.
Γ.Β.Κ., ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ.
"φτασμένους,,
όποιοςνης Δημητρίου Χλέντζου.
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟ Σ στούς

Ϊ

Χ Ο Λ I Α

Τουρισμός
στό Καψάλι

FERRAMENTA

Άνακοίνωσις

ΣβλΙς 4

Ή συνεστίαση 82
μπαναστον μας

<ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ-Ι·ΚΗ>

Ή δραστηριότητα
του Ναυτιιιοϋ Ομίλου
τό φετεινό ιιαλοιιαίρι

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ Ν. ΤΡΙΦΥΛΛΗ
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Κυριακή, 8. ημέρα καί χρόνο μέ τό χρόνο, τί δέν έχουν προηγούμενο ση \
I
' , . ν ο υ Ανταποκριτού τήν πίστη τους στήν επιτυχία. Ιστορία τού τόπου,
M«
μας) — "Εγινε σήμερα τό
Λύτή ή σιδερένια θέληση καί
Καί συνεχίζεται αυτός
πρωΐ, στον ιερό ναό τής Ί λ α - ή ακατάλυτη καί βαθειά πίστη, σηκο*μός καί μεγαλώνει η χ*
ριωτίσσης αρχιερατικό μνη- πού δέν τούς άφησαν ούτε γιά σπάθεια καί πληθαίνουν τ ά Χ
μόσυνο, χρέους καί τιμής, μιά στιγμή στά κατοπινά τά γα πάνω
στο Νησί μας £
""
ΛΙΒΑΔΙ, 22.8.1976. (Τού σας και σάς ακούμε, νά μάς
γιά τήν άνάπαυση τής ψυχής χρόνια, τής σκληρής δουλειάς χρόνο σέ χρόνο, γιατί ή £
άνταποκοιτού μας).— Χθές το μιλάτε για τή ζωή σας στήν
του μεγάλου ευεργέτου του καί τού μόχθου, στάθηκαν οί άγάπη καί ή ίδια ανείπωτη ^
βράδυ, 82 συμπολίτες μας, μέ ξενητειά, για τους αγαπημένους
Νησιού μας. Νίκου Γριφύλ- πιο αποφασιστικοί παράγοντΓς σταλγία γιά τούτο τόν ε % Π
Μια αξιέπαινη όσο καί απο- 6άθους δέκα (10) μέτρων καί νέμους καί τρικυμίες, κατα τή δυνατότητα στον "Όμιλο να λη — Καβάκου. Πολύς κό- στην προκοπή τους.
πρωτοβουλία τού αντιπροέδρου μας που βρίσκονται εκεί, γιά
γημένο τόπο φλογίζουν καί 4 ••
Καί σίγουρα γιά άλλους, πε- μερα τήν καρδιά τού (ενητ^Ι m t
της Κυθηραΐκής Άδελφότητος | τήν άγάττη τους στο Νηαί μας δοτική προσπάθεια καταβάλλε- κολυμπούσαν σαν βατραχια, ά- σκευής άποθήκης για την προ- έκπαιδεύη περισσότερα Τσιρι- σμος — όχι δμως καί οσος
Συδνεΰ κ. Π. Κορωναίου, συγ- και τή λαχτάρα τους νσρθουν ται έκ μέρους ώρισμένων πα- πόλυτα εξοικειωμένοι μέ τό υ- στασία τού παντός είδους ύλι- γωτόπουλα καί εμείς όλοι νά £ιτρεπε — παρακολούθησε τυχεμένους στή ζωή όπως Αύ- νου Τσιριγιίιτη. ΟΙ ά ρ ν 7 Τ Ι
κεντρώθηκαν έδώ στο Λιβάδι, κ Γ ¿κείνοι στην πατρίδα, κ Γ ά- ραγόντων τοΰ νησιού μας για γρό στοιχείο καί διέψευδαν κού τού * Ομίλου, αγοράς σκα- συνδυάζουμε τά <συκοστάφυ- τόσο τήν αρχιερατική λει-1 τοί, θάταν άρκ?τό νά άποτρα- τ έ ς αυτής τής άλήβειας, j L I
καί
στενόκαρ^
έφαγαν καλά, ήπιαν αρκετό ι κούγοντάς σας ή φαντασία μας την άρτιώτερη οργάνωση και τή γνώμη ότι «οΐ Τσιριγώτες φών καί λοιπών έποπτικών όρ- λα» μέ τήν εκπαίδευση τών παι- τουργία, 6σο και τήν έπιμνη- βηχτούν καί, άδιάφοροι γιά τά υπάρχουν,
μόουνη δέηση. Έ^οροστάτΓ)- κοινά, ανάλγητοι στ·ν άνθρώ- πρέπει νάναι καί άδικοι.
διών μας.
• ^^
γάνων καί άλλων χρειωδών.
τσιριγώτικο κρασιί καί, φυσι- ταξιδεύει στήν όμορφη και φι- τήν ώφελιμότερη δραστηριόιη- είναι χερσαίοι νησιώτες»,
σε
ό
σ.
Μητροπολίτης
μας
κ.
πινο
πόνο
καί
τή
δυστυχία,
νά
Γι' αύτό τούτη τήν ώ ρ α ^ ^ τ
Ή έκ μέρους τής Γενικής
Και ενώ εγίνοντο όλ* αυτά.
Τό παράδειγμα τού μεγάλου
κά, είπαν πεοισσότερα. Καλε- λόξενη Αυστραλιανή χώρα κ Γ ή τα τον άπο τοι· έτους 1969 έσμένος τους ήταν ó οεβ. Μη- σκέψη μας αγκαλιάζει μέ λα πιτυχως λειτουργούντος στο πεντε ειδικά «σκαφάκια» μέ ευεργέτου Νικολάου Λουράν- Γραμματείας 'Αθλητισμού διά- I Ε Ρ Ο Θ Ε Ο Σ , ό αρχιμανδρί- ζούν απολαμβάνοντας τά πλού- στρέψο>μ€ υλοι ¿ιί εύλάβειΜ ·
τροπολίτης μας κ. 'Ιερόθεος, χτάρα τά ζενητεμένα μας άδέλ πανέμορφο Καψάλι, Ναυτικού πολύχρωμα πανιά καί έπ' αύ- του, πού, ώς γνωστόν ένισχύει θεση γιά τό περυσινό καλοκαί- της, 'Αγιορείτης - θ ε ο λ ό , υς, τη καί τά αγαθά τους. Μά γι' σκέψη μ α ς στους μικρούς ιϊ
Ι ς Αυτούς, πού ή προσήλωσή τους στους μεγάλους, στούς γ *
τών γραμμένα τά αρχικά Ν.Ο. τους σκοπούς τού 'Ομίλου μέ ρι ποσού 100.000 δραχμών υ- άρχιγραμματεύς τής '
'Ομίλου Κυθήρων.
ό δικηγόρος κ. Κ. Λουράντος φια.
·λ·
Είναι μια προσπάθεια πού, Κ., κάτω άπό τή στενή παρα- ί 0.000 δολλάρια έτησίως καί πέρ τών σκοπών τού 'Ομίλου Κοινότιιτος ' Α γ ί ο υ "Όρους στις ήθικες άξίες, ή άγάπη στους καί στούς άνώνυαους ί
και ό δουλευτής κ. Κατσιβαρ,
μπορούσα,- μα\\ΤΓ*ν α η " όπως όλες, στην άρχή της αν- κολούθηση καί τΙς όδηγίες τού
|
τών άλλων δωρητών πού συνε αποτελεί έμπρακτη άναγνο'ιριση Α Θ Ω κ. Π Α Ν Τ Ε Λ Ε Η Μ Ω Ν τους στον άνθρωπο και ή νο- κείνους δουλευτές, που μί ^
- .Γ
ι Θ<
I Ντάδος. και άλλοι ιερείς ο ϋ σταλγία τους γιά τό αγαπημέ- χθους καί θυσίες σκληρές ση
*
Προπόσεις
έκαναν οι κ.κ. Π
"^,'να σ α $ ™
Υΐστ· τ ι μ „ ύ π ι σ ε Κΐρωνικα μειδιάμα- ακούραστου Μανώλη Δαπόντε, χώς πληθαίνοι»ν, άς άκολουθή- τού συντελουμένου έργου
1
έκαναν θεαματικές φιγούρες σουμ« όλοι, ώστε νά δώσουμε
IQAN. EMM. ΖΕΡΒΟΣ νησιού. Ό Μητροπολίτ.)ς ;.. νο μας Νησί, δέν έπαψαν νά σαν στον τόπο μας τούτα ι ΐ ! ^
Κ ο ρ ^ ί ο Γ , Γιάννης Μανέας |κανατε
^
σεις στο μικρό μας το ¡ τ, ρ«ι ω χ ώσ νυ νμτα ης ρyηj aτl ι ήκ ώό πνο ί α αυμ,αμ|.
Ι ε ρ ό θ ε ο ς στόν λόγο του ¿'· θεριεύουν στού ξενητεμού τά έργα τά άξια καί τά κιαλά. &
καί αξιοπρόσεκτους σχηματι^
(Καστρίσιος), Μανώλης Βεπλεζε τό έγκώμιο του μ: , ΐχ- χρόνια καί νά φλογίζουν σάν είτε μικρή Ητε μεγάλη ήτβ»,
νάρδος, που συγκινημένος τό- Νησί καί γίνατε άξιοι καί της σα σε λιγώτερο τού απαραίτη- σμούς Ιστιοπλοΐας μέ τήν έπιλου ευεργέτου τής
\ή ου ήφαίστειο τίς
καρδιές τους, προσφορά τους, είνοι για
λ*"
νισε ότι «οί περισσότεροι από άγάπης μας και της ευγνωμο- του χρόνο κατάφερε όχι μό- δεξιότητα τών άξίων μικρών
ΔΩΡΕΕΣ ΦΙΛΟΘΡΗΣΚΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ
καί παρατήρησα, αέ λι τη μόνο σ' έναν ξεσηκωμό συμ- τό ίδιο σημαντική καί θά % V *
τους μετανάστες της βραδυάς σύνης μας. 'Αλλά δέν εΤναι, νο- νο νά έπιβιώση, άλλά καί νά : χειριστών τους. Ή όλη εικόνα
συμπληρωνόταν Π Ο Ν ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ του, δτι Ιλειπαν πολλοί (' τό πόνοιας. συμπαράστασης καί μούμε τή μνήμη τους μέ τόν \ Γ ?
αντης μπορεί νά μην αντίκρυ- μίζω, τούτης τής στιγμής. Γι' έπιβληθή καί νά άναγνωριστή εκπαιδεύσεως
τό μνημόσυνο, ιδιαίτερα ο '
φροντίδας γιά τόν άνθρωπο, διο πάντα σεβασμό καί τήν^
σαν ζωντανή τή μάνα που τους αύτό θά τελειώσω μέ μιά πα- έκ μέρους τών αρμοδίων κρα- μέ την έκμάθηση τού δύσκολου
ράκληση
και
μιά
εύχή.
Παράγιά τούς πονεμένους καί τούς δια ευγνωμοσύνη.
&
τικων φορέων καί τής ΚυΟη- καί θεαματικώτατου θαλάσσιου
Τό Α' εξάμηνο τού τρέχον- λίας διά τόν έν Μυλοποτάμιο Κυθηραϊκή νεολαία.
γέννησε, άλλα προσκύνησαν τή
"Υστερα άπό τό λόγο ' ο ϋ δυστυχισμένους, θά μπορούσαν
τος έτους, στον Ιερό ναό Ά - Ιερόν ναόν Ά γ . Παρασκευής,
Ά ς κάνη ό Πανάγαθος «
μεγάλη μητέρα, τήν ΜΥΡΤΙ- κληση, νά μεταφέρετε τούς α- ραϊκής κοινής γνώμης. Έ τ η , σκι.
Προς πάντας τούς άνοιτέοω ο. Μητροπολίτη, ό δικηγόρος νά βοούν διέξοδο, νά Ικανο- Δικαιοκρίτης θεός νά
στάθτκε
Έ δ ώ άξίζει νά σημειωθή ό- γιου Χαραλάμπους ΜυλοποτάΑ I ΟΤΙ ΣΣ Α, μάνα όλου τού κό- δελφικούς μας χαιρετισμούς καί ή μικρή ήλικία του
^ «Μ
σμου, πού προστατεύει κάθε τήν άγάπη μας σ' όλους τούς άρκετή γιά νά τόν άνδρώση τι μία όμάδα αθλητών μας τής μου άπεστάλησαν οί κάτωθι δωρητάς ό Σεβασμιώτατος Μη- καί 'Αντιπρόεδρος του Διοι- ποιηθούν καί νά καταλαγιά- πάντα ζωντανή στο νού 4 τρο
τροπολίτης Κυθήοων απευθύνει κητικού Συμβουλίου του Ί - σουν.
στήν καρδιά τού κάθε Τ<Π|
Τσιριγώτη καί τον προσκαλεί ξενητεμένους μας πού δέν εΐναι καί νά μάς διυση καί φέτος τήν Ιστιοπλοΐας καί τού θαλάσσιου δωρεές:
ΟΙ άδελφοί Κοσμάς καί Πα- εύχάς καί τό Έκκλησιαστικόν δρύματος "Αθηνών, πού εχει
Σ' έναν τέτοιο ξεσηκωμό, Υωτη ή θύμηση όλων ΈκιίΥΐ
κάθε τόσο ¿δώ στο Νησί μας, άπόψε μαζί μας, καί νά τούς ευκαιρία νά παρακολουθήσουμε ι σκι έλαβε μέρος στούς πάνελ
θερμάς
εύχαρι- τήν
- 1 Αέπωνυμία « Τ Ρ Ι Φ Υ Λ Λ Ε Ι - πού στήν άρχή φάνηκε σέ ό- πού αγάπησαν καί εύεργέτη«ι
Ποτηρης
(Μπουλ- νΣυμβούλιον
που «Ιναι καί δικό της Νησί». πήτε αύτά πού θέλουμε κΓ έ- τις έργασίες του καί νά χα- ι λήνιους Ιστιοπλοϊκούς αγώνες ναγιώτης
αε·ς οί ίδιοι νά ξέρετε: "Οτι ρούμε τά αποτελέσματα του.
Ο Ν Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Ν ΚΥ- λους μας σάν μιά εξωπραγμα- τόν τόπο μας κι' ας κάνη
πού έγιναν στή Βουλιαγμένη, ντής) είς μνήμην γονέων καί στίας
"Υστερα μίλησε ό κ. Κ. Λουείμαστε περήφανοι γιά όλους
Θ Η Ρ Ω Ν ^ κ. Κωνστ. Λουράν- τική, γιά νά μην πώ παρανοϊ- μα, τόν παρακαλούμε· τά y βηρ
Μέσα στον Αύγουστο, πού στο τέλος Αύγούστου καί διε- αδελφών 7.000 δρχ. διά τήν ά-1
ΕΜΜΑΝ. ΖΕΡΒΟΣ
ράντος, που χαρακτήρισε τους
σας, γιατί τιμήσατε καί τιμά- κορυφώνεται ή δραστηριότατα κοίθησαν.
ναστηλωσιν παρ* εΙδικού τεχνί- 'Ιερεύς Μυλοποτάμου Κυθήρ<»>ν τος, σέ έμπνευομένο καί πο- κη, μα
μά την
τήν Οληϋεια,
αλήθεια, σκέι1»η
σκέψη καί στια νικά τους εργα νά γίν* gyr
μετανάστες μας «άξιους τής α(έ]
τε τό έλληνικό όνομα και τό μι- του, έκατόν τριάντα (130)
λύ ώραΐο λόγο του, είπε:
j Στις 22 Αύγουστου είχαμε του τού πεπαλαιωμένου και σε—
προσπάθεια, χρο>στάμε τά με- ' παράδειγμα γιά μάς καί γι^ι
γάπης καί τής ευγνο»μοσυνης
κρό μας το Νησί στή χώρα πού στάρια Κυθηραϊκών οίκογενει- τήν εύκαιρία νά ναοούμε μαζί σαθρωμένου τέμπλου τού Ιερού
γαλα
φιλανθριοπικά
καί
άνθρωI
παιδιά
μας.
τών Κυθηρίων, γιατί τιμούν το
ΔΩΡΕΕΣ
MÛ
ζητε. "Οτι ή σκέψη μας είναι ών βρήκαν τήν εύκαιρία, κάτω ιιέ πολύ κόσμο καί υπό τΙς εύ ναού 'Αγ. Δημητρίου Κάτω !
Τά Διοικητικά Συμβούλια πιατικά μας 'Ιδρύματα καί όλα
¿λληνικό ονομα καί τό νησί
πάντα σέ σάς καί αισθανόμα- άπό άριστες συνθήκες, ύπό «ρ
των
'Ιδρυμάτων
μας
πήςαν
άτά
άλλα
κοινωφελή
£ργα
πού
Τρίτος
όμιλητής
ήτ<
λογίες τού σεβ. Μητροπολίτου Χώρας Μυλοποτάμου.
μας στις φιλόξενες χώρες πού
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΑΡΑΙΟΥΣ , πόφαση, μιά φορά τό χρόνο — καμαρώνουμε σήμερα στο Νη- Πρόεδρος της Κοινό'
στε τή ζεστασιά τής άγάπης τία ό^γάνωση, σχετική πάνιο- μας τούς έτήσιους αγώνες τού ¡ — Ή οίκογένεια Γεωργίου
ζούν».
σας σάν καμαρώνουμε τό ΝΟ- τε προς τά διατιθέμενα μέσα,
Προς τούς ιερού; ναούς και ! κάόκ Αύγουστο — νά γίνεται σί μας καί πού μάς κάνουν δι- Ποταμού — Κυθήρων κ.
Λμίλου μας, νά θαυμάσουιιε τά Παστού, διαμένουσα είς ΠειΌ λόγος τού κ. Λουράντου, ΣΟΚΟΜΕΙΟ μας, τό ΓΗΡΟκατ
γεμάτος άπό συναισθηματικό ΚΟΜΕΙΟ μας καί όλα τά άλ- καί ύπό άγρυπνη παρακολούθη- αποτελέσματα της έκπαιδεύσε- ραιά, διέθεσε δρχ. 4.000 δια Ι γιά κοινωφελή έργα στο χωριό ¿δώ στόν Ποταμό, στήν έκκλη- καιολογημένα περήφανους, για- Τρίφυλλης,
δύο
προθήκας
άν^ημάτων
καί
|
Άραίους
άπεστάλησαν
οί
κά|
[
ή
Παναγίας
Ίλαριώτισ^
^
_
ση,
νά
γνωρίσουν
σωστά
τίς
σ
α
Τ
ς
ίος
καί
νά
άκουσουμε
λίγα
λόαυθορμητισμό καί πατριωτική λα κοινωφελή έργα πού στολίτοκ
σας, άρχιερατικό μχ'ημόσυνο,
———^ι^*······^····^···—
πτυχές καί τίς μεθόδους όλο>ν
Ιερών σκευών είς τόν ιερόν τωθι δωρεές:
έξαρση, εχει ώς έξης:
ζουν τό Νησί μας καί πού δέν τών μορφών τής κολυμβήσεως, για άπό τούς έμψυχωτές τού
Κ(ονσταντίνος
Π.
Μπελέσης
ά
q
τιμούμε,
όπως
έχουμε
γι
V
όμίλου γιά τις προοπτικές του. ναόν 'Αγίου Χαραλάμπους Μυ«'Αγαπητοί μου φίλοι,
θά ξεχάσουμε ποτέ ότι τά χρωΣτήν παραλία NcánoAnc Λακωνίας
χρέος, τη μνήμη όλων Έ Σάς ευχαριστώ για τήν τι- στάμε καί στις δικές σας τίς τής ιστιοπλοίας καί τού <)α- ένώ ή απονομή κυπέλλων καί λοποτάμου, είς μνήμην πατρός είς μνήμην τών γονέων του,
διπλωμάτο>ν στούς διακριθέν- Γεωργίου καί άδελφού Βασι- δραχμές 8.000. 'Αντώνιος Χ- κείνων πού αγάπησαν καί εύμή νά μέ προσκαλέσετε στο α- φροντίδες και τις προσπάθειες. λάσσιου σκί.
Στρατηγός είς μνήμην τού πα- εργέτιισαν τόν τύπο μας.
Ό γνωστός προπονητής 'Αν- τες ένίσνυσε τό πνεύμα εύγε- λείου.
ποψινό δείπνο σας
σμό
φτωχά Τσιριγωτόπουλα υλει
— Εις μνήμην Γεωργίου Πα- τρός του δρχ. 1.000. Σταματίγέμισε τά
Δέχομαι πάντα μέ ευχαρίΚαί ή εύχή, ή Παναγία ή τώνης Μουδάτσος μέ τό επι- νούς άμίλλης καί
U4
να
Τριφύλλη
είς
μνήμην
τών
γνώρισαν
πολύ
τ
ο
υ
ς
>
στηση μια φιλική πρόσκληση. Μυρτιδιώτισσα
πού άπλώνει τελείο του έδωσαν καί φέτος ποόσοντά τους μέ τήν 'ικανοποί- στού, ή κόρη του 'Αναστασία • "· ·
—» ι—"ιγ~ ι
»uuj, j iuf|jkuuv ,ιυ^ι· πρώιμα
διώ
προσέφερε 1.000 δρχ. διά τόν γονέων της δρχ. 1.000. Ράλια
Μά τή δική σας, ειλικρινά σάς προστατευτικά τά πανάγια χέ ολόκληρο τόν έαυτό τους στην ησα τού νικητού.
όύσκολη ζωή τού ΤσιριγώΔηι
είς
D Κονόμου
IT !..
«Γ Μ μνήμην
lltlMllMIl Έμμ.
'Pllll , Τη καί ! δοκίμασαν
ί_ '
«
'
βεβαιώνω, τή δέχτηκα μέ πολ- ρια της πάνω μας και πάνω | εκπαίδευση τών νεαρών βια- Οί ποοοπτικέε είναι πράναα- έλαιοχρωματισμόν θυρών καί Β.
λή χαρά, γιατί ήξερα ότι σ' άπ' τό Νησί μας, νά προστα- στών μας. Ή κολύμβηση, χω- τι ιιενάλες καί Λ διάθεση όλων παραθύρων τού Ιερού ναού Ί . Κονόμου δρχ. 225. Παναγ. Χ ή ς σκληρής του μοίρας νά ξε- ' Υποδοχή μέ συνθήματα «ΕΞΩ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ υρ>
τακ
καί Κωνσταντινούλα Ταμβακη νητεί»εται. 'Ανήλικα άκόμη παιαντήν τήν όμορφη συγκέντρωση τέψη κ Γ έσάς καί νά σάς φυ- ρισμένη σε τρία στάδια, παρε- "υνεχώς ένισνυόμεντ». Λείπουν ' Α γ . Χαραλάμπους.
Πέρυσι τήν
έποχή,
οί δέκα χρόνια βρίσκονται στά ι κυθ
μέ ίδια
τόν 6ο
Στόλο
— Ή κυρία 'Αντιγόνη Χ. είς μνήμην τής άδελφής των δια, πήραν κι αυτοί τον ανη- 'Αμερικανοί
θα βρισκόμουν άνοωεσα σ' έ- λάξη νά γυρίσετε μέ τό καλό δίδετο σέ τρία, ταυτόχρονα, όαιος, ποόο τό παοόν, τα οΙτού νησιού μας, Μί Με<
σάς, τους διαλέχτους συμπα- σ*ιά σπίτια σας καί στούς δι- γκρουπ, ένώ σταδιακά άπό τό κονομικά μέσα γιά τήν ύλοποί- Άνδρονίκου προσέφερε 1.000 Γρηγορίας Έμ. Καρύδη δρχ. φορικο και δύσκολο δρυμό της τ ο υ ς ^ α μ α ν ά πο 6ατική άσκη- νοιχτά
μίλλια έξω άπό τό Καψάλι, σάμ
τριώτες και παλιούς αγαπημέ- κούς σας καί νά σάς φέρη γρή- πρώτο γκρούπ, πού άποτελσύ- •ηατί της. 'Επιτακτικές είναι οί δρχ. διά τόν έλαιοχρωματισιιόν 500. Εύθύμιος καί "Αννα Πα- ςενητειας και ρίχτηκαν στον ά- ^ ο χ ^ Γύθειο. Φέτος διαλέ- να δικό τους
ρυμουλκό, «
νους φίλους, πού σάς περιμέ- γορα ξανά κοντά μας, σέ τού- σε τό πρώτο στάδιο κολυμβή- άνάγκες δημιουργίας κλβιστού θυρών καί παραθύρων τού 'Α- παζα>γράφου δρχ. 500. Χαρά- γώνα τής ζωής μέ μοναδικά έ- ξανε τή γειτονική μας Νεάπο- τραβούσε μιά μεγάλη μαουνί
ναμε μέ τόιη λαχτάρα κι' έγώ το τόν εύλογημένο τόπο, ευλα- σεως (τών άρχαρίων) οί «ά- έντευκτηρίου (καί ό χώρος τού γίου Χαραλάμπους, εις μνήμην λαμπος Έμμ. Ταμβάκης δρχ. φόδια τήν πίστη τους στό Θεό, λη, τά Βάτικα, μαλιστα τήν ή- Οί λιμενικές άρχές τής Μι
και όλοι μας, σαν μάθαμε τον βικούς προσκυνητές στούς τά- θληταί», όπιο ς άποκαλούνται παλαιού «ντεπόζιτου» προσφέ- τού συζύγου Χαραλάμπους, υι- 500.
τίς πατρικές τίς συμβουλές καί μέρα τής ΠΑΝΑΓΙΑΣ, στίς πόλης ειδοποίησαν τόν Ρ»
Επίσης, ό κ. Ιωάννης Φυ- τίς εύχές τής μάνας.
¿ρχομό σας.
φους τών γονιών σας κα στή ί στο χορηγούμενο δελτίο ταυτό- πεται θα\ΜΐασιηΚ δ«α··οοφώσε- ού Κοσμά, γονέων και άδελ15 Αύγούστου, τήν Κυριακή καπετάνιο τού ρυμουλκού, {
Iτητος, μετεφέροντο στά ύπό- ως τού ποό αυτού χώοου καί φών.
ρός έδώρισε δύο μαρμάρινους
Ή φτίόχεια καί ή μιζέρια πρωί - πρωί. Ή άσκηση κρά- τή νύχτα θά καταφθάσει 4 MY
Σάς υποδεχόμαστε, καλοί χάρη Της».
— Ή κ. Μαρία Π. Ζέρβα, Σταυρούς, γιά τούς Ιερούς πού γνώρισαν καί έζησαν στά τησε όκτώ ήμέρες. Γέμισε τό ρικανικός στόλος έκεί, γιά ^ καρ
μου φίλοι, μέ άγάπη και ανυΓ.Λ. λοιπά άναλόγως τών έπιδόσε- κατασκευής σκεπάστρου ποός
παιδικά τους τά χρόνια καί οί στενό της 'Αγίας Πελαγίας — μνάσια, καί τού συστήσανε ϊ «συ
πόκριτη χαρά και σάς καλωων. "Ετσι, ένώ ol véoi «άθλη- δΐϊαιουονί« σκιάς, ποντίσεως μή Κυθηρία, πληροφορηθείσα ναούς.
Οί κάτοικοι τού χωρίου 'Α- δυσκολίες καί οί στερήσεις πού Νεάπολης άπό πολλά άμερικα- έγκαταλεί^ι
σορίζουμε μέ μιά εύχή που Σημ. ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ I ΚΙΙΣ:
ται» τρόμαζαν στήν άρχή όταν τσιαεντολίθίον
στο
ανοιγμα τήν ύπαρξιν θαυματουργού ειτό λιμάνι ι σκό
βγαίνει μέσα άπό τήν καρδιά
01 82 ευγενικοί μετανάστες μιά σταγόνα νερού έπεφτε ττό τού κολπίσκου «Καιίχιλάκι» γιά κόνος τής 'Αγ. Παοασκευης, ραιοί καί ιδιαίτερα ό κ. Γεώρ- πέρασαν ύστερα στήν ξενητειά, νικά πολεμικά πλοία, μικρά Νεάπολης, όπως κι' έγιν«. βον
λία
μας. Νάναι πολύ ευχάριστη ή μας άπό τήν Αύστραλία πρόσ- πρόσ<οπό τους, σε λίγο πηδού- τή δτιαιουονία κλειστού κολυω- άπέστειλε άπό ΒΙΙ,ΟΕΙ,Α Αύ- γιος Κονόμος εύχαριστσύν πάν- όχι μονάχα δέν τούς λύγισαν, καί μεγάλα. Στά τελευταία τό
άλλά όλο καί πιο πολύ τούς ΚΟΛΟΡΑΝΤΟ II καί τό γνωδιαμονή σας στήν πατρίδα καί φεραν γιά τις άνάγκες τού «Κα- ! σαν άπό τή «Βρύση» σε ν»ρά βη τη οίου άνεπηοέαστου άπό ά- στραλίας 10 δολλάρια Αύστρα- τας τούς ώς άνοι δοιρητάς.
Ρωτήσαμε Κυθήριο, άνών
χαλυβδώναν τή θέληση καί στό άπό τόν πόλεμο τού Βιετ- άξ κυματικό, πού παραθέ| ,
όταν άργότερα θά γυρίσετε σιματβίου Γηροκομείου» ποσόν
τούς στέριωναν, μέρα μέ τήν νάμ αεροπλανοφόρο καί έλικο- στό νησί μας, νά μάς έξηγ^ί
στήν Αυστραλία, νά έχετε πά- 4.000 δραχμών, τίς όποιες ό !
ρει μαζί σας τις καλύτερες εν- κ. Π. Κορωναίος παρέδωσε
ποιό σκοπό έπιδιώκουν οί ι
^
πτ*;ροφόρο ΙΒΙΖΙΜΑ.
τυπώσεις άπό τήν 'Ελλάδα μας στήν Τοπική Εφορεία τού Γη- |
'Η ίδια ύποδοχή κι' έδώ! νεχιζόμενες αύτες άμερικανκ σ τ β
ΕΞΩΡΑ
Ϊ
ΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑ
καί άπό τό Νησί μας.
*ισι
ροκυμείου. "Αλλες 500 δρχ. ;
Νέοι, μέ συνθήματα καί πινα- αποβατικές ασκήσεις, κι'
Του έρχομοΟ σας ή χαρά καί πρόσφερε για τό Γηροκομείο ,
κίδες πού γράφαμε «ΕΞΩ ΟΙ οί Τούρκοι έπ ι τ ρέπουν π^
ΣΤΟΝ
ΟΜΟΡΦΟ
ΚΑΡΑΒΑ
ή χαρά να σάς εχωμε κοντά καί ό ξεχωριστός έκπολιτιστιΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ - GO HOME» μοιες στις ακτές τής ΜιΜ
μας, γίνεται γιά μάς άκόμα πιο κός παράγοντας τού νησιού μας
κλπ.
άποδοκιμάσανε γιά άλλη 'Ασίας, καί δέν πήραμε »
ΚΑΡΑΒΑΣ, 18.8.1976.— Ό
μεγάλη, όταν, καλή ώρα σάν Γιάννης Λουράντος, πρόεδρος
μια απαντηση. Καί θυμήθ«
^
_
αφιχθείς έκ Σύδνεϋ Αύστραλί- μία φορα τον Γερμανοεβραίο
κ Γ άπόψε, βρισκόμαστε μαζί τής Κοινότητας Λιβαδίου.
^
στίχους τού ποιητή |
ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ
(16.8.1576. ρος * Αγίας Έλέσας.
ες τής Γενικής Συνελεύσεως ó έκρυβαν μέσα στις -ψυχές τους. ας κ. Πέτρος Π. Κοροη·αϊος Κίσσινγκερ καί τήν παρέα του.
Τού άνταποκριτού μας).— Ή
Ή άξιοθαύμαστη πατριωτι- καί ή αξιότιμος σύζυγός του Δυνάμεις στρατού καί χωροφυ-1 Κ. Βάρναλη:
"Υστερα άπό τήν λειτουργία τ. πρόεδρος κ. Έμμ. Α . ΣκλάΒΙ
έορτή τής Παναγίας έωρτάιθη έψάλη έπιμνημόσυνη δέηση υ- βος, συνεχάρη καί ευχαρίστη- κή δραστηριότητα τού Διοικη- κ. ΣΕΛΛΕ Γ , τέκνο τού γρα- λακής είχαν καταφθάσει καί
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΙΝΕΑ
«Ποιός θά μάς σώσει; 'Αι ΔΜ
μέ εύλάβεια άπό πολλούς Κυ- πέρ αναπαύσεως τών ψυχών σε, μέ πολύ ώρα ία λόγια άπό τικού Συμβουλίου της Κυθη- φικού καί δροσόλουστου Κα- πρόλαβαν άλλα έπεισόδια. Οί
τολή γιά Δ »
Ε
ΜΗΤΑΤΑ, 29.8.1976. (Τού 1959 στόν "Avio Φραγκίσκο θηρίους καί άλλους "Ελληνες τών Κυθηρίιον πού έχουν κατά μέρους
τών
παρευρεθέντων ¿αΐκής Άδελφότητος τού Σύδ- ραβά μας, άκούραστος συνεχί- ^Μ^χοι — στην περίπτωση
Ποιός Έλληνας ή βάρΛ· ΤΩ·
άνταποκριτού μας).— Σήμερα τής Αμερικής, άείμνηστο συμ- στόν ιερό ναό τής Κοιμήσπος καιρούς πεθάνει στήν Αύστρα- συμπολιτών μας, τό νέον Διοι- ν·* νά άποκτήσει δικό της, ι- ζει τά άλτρουίστικά έργα του. τί|ς τουρκικής αύθαιρεσίας —
στίς 10 π^*. και λίγο ύστερα πατριώτη μας και μεγάλο τοό τής Θεοτόκου στό M.T. CK Α - ! λία.
κητικόν Συμβούλιον, γιά τήν διόκτητο κτίριο, γέμισε τις
Διεσκεύασε τή σιδηροΟχο πη- τ ω ν
'Αμερικανών,
Ρώσοι,
Μπροστά καινούργιος δρέρ ΦΟ
άπό τή λειτουργία πού έτέλεσε τόπου μας ευεργέτη Ιωάννη V A T T . Τήν θεία λειτουργία
Τό βράδυ τής ίδιας ήμέρας ώραία αύτη πρωτοβουλία καί 1 καρδιές όλων μας μέ ίκανοποί- γή ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ. Έτσιμεν-! * χ τ ί σ α ν ε , νά παρακολουθήό έφημέριός μας αίδ. κ. Μαρέν- Πρινέα ή Σερέτη καί τιμούμε ¿τέλεσαν τρεις ιερείς: ό πατόστρωσε τόν περίβολο τού ίε- ^ ο υ ν
κινήσεις αύτές τού
της, στο παρεκκλήσιο τού 'Αγ. τη μνήμη του όττως άρμόί,ει τήρ αίδ. Παπουτσάκης, ό αίδερού ναού τού 'Αγ. Χαραλάμ- 'Αμερικάνικου στόλου, καί τό | Γιά πίσω θά γυρίσει ό :
Ί
Ία>άννου τής Κοινότητος μας, στούς μεγάλους τού Νησιού σιμώτατος, νέος ιερεύς 'Ηλίας
xW
πους. Καθάρισε τόν περίβολο «πόγευμα τού Σαββάτου έστειτ ά μόνιμα πια άγκυμερ
έγινε τό έτήσιο μνημόσυνο τού μας ευεργέτες.
Κεντρωτής καί ό αίδ. Γρηγότού
Νεκροταφείου
«Μιχαήλ ! λ β ν ·
n i τσι
ευεργέτου τού
Νοσοκομείου
ριος Σακελλαρίου.
'Αρχιστράτηγος» καί συνεχίζει 0 ο 6 ο λ ί ° τους, πού πάνω άπό
Τιμούμε τόν 'Ιωάννη Σερέτη
15C
μας Γιάννη Πρινέα ή Σερέτη
Τήν άρτοκλασία προσέφερε ι
διάφορα κοινωφελή έργα στον
Μ Χ
τού Νο
ivre
μέ παρουσία αρκετών συμπολι- όχι
¿oi.iMKtn
vnil I
«χ. μόνο
μονό σάν μεγάλο
μιγαΛο του
rw- χ α 1• Xifimi'nn/t« ήή ^πΐΤ
ΰοπή τού
Καραβά μας. Μέ πρίοτοβουλία
τών μας, τεσσάρων έκ τών ενέττΐ)
καί συνεργασία μέ άλλους Κι;ι ί^ρού ναού (κ.κ. Δημ. Ν. ΚοΕΣΠΕΡΙΝΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Π Ο Ν ΝΑΟ
Γυμ
νέα τακτικών μελών τού Διοι και σαν πρωτεργάτη και πρω- μηνός, Ί ω ά ν . Ν. Στάθης, Έμ.
ραβίτες της
Αύστραλί.χ,,, μκ
κητικού Συμβουλίου τού Ί δ ρ ύ τοπόρο στήν εξόρμηση γιά τήν Ν. Καστρίσιος, Ά ν τ . Μαλλιαθά
τίς εισφορές τών τέκνων αύΤΟΥ
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ
ΣΤΑ
ΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ
θμο
ματος πού έχει τήν έπωνυμία ! ϊ δ ρ υ ^ , κ α ί
^υ, ρουδάκης καί Παναγ. Κ. Κατών τού ξακουστού
χωριού
«ιΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΝ
ΠΦίΛΑΒίυ«
ΐΝυώυκυ- γ , α \ ' ή προσφορά του σε Χρεο- ι στρίσιος).
κάς
μας. τού Καραβά μας, έπέτυχ*
ΝΟΣΟΚΟΠΙΤΣΙΝΙΑΝΙΚΑ, 9.8.1976. καί τον πλούσιο στολισμό! και
τόν έξωτερικό χρωματισμό τοΰ
ΜΕΙΟΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ»
(τού ! > ρ α φ 0 Γ ά ξ , σ ς τ ης έποχης εκειΣτό
τέλος
τής
λειτουργίας
νης τριακοσίων χιλιάδων (300.
ίεςοΰ ναού τού Ά γ . Χαραλάμ- (Τού άνταποκριτού ιιας).— Τό ναού τού Εσταυρωμένου Χ
Γιν. Επιθεωρητού κ. Παν. Κα- 000) δραχαών, ι^ταν μιά άπό έψάλη μνημόσυνο ύπερ αναπαύπους, έπειτα άπό νόμιμη δη- Σάββατο τό βράδυ (7.8.1976) στού, γεγονός πού δείχνει tro*(
σιμάτη, τού δικηγόρου κ. Κώ- τις πρώτες προσφορές πού γί- σεως τής ψυχής τού Ά ν τ . Ε.
μοπρασία. Ό φιλοπρόοδος Πέ- Επισκέφθηκε το χωριό μος ό τι οί κάτοικοι τού χωρίον· μος
στα Λουράντου, τού ταμ ίου κ. νανε στό Νοσοκομείο μας καί Κασιμάτη, ό όποιος υπήρξε έτρος Κορωναιος παρακολούθη- 'Αρχιμανδρίτης. 'Αγιορείτης - φαίνεται — νά διακρίνω«^ τών
νεργόν
μ^'λος
τής
έπιτρο:ιής
ά·
Χ . Σαραντόπουλου καί τού τα
σε μέ ίδιαίιερο ενδιαφέρον τήν θεολέγ<ς, ά^χιγραμματέας τής γιά τά άγνά θρησκευτικά *
ξ ί άρχου κ. Μήτσου Κυριάκη). ί ε γ , ν ε σ ε . μ . ,α , σΤ ; γμ Π π ο υ , σ ω 5 ¡ νεγέρσεως τής έκκλησίας - ή
εκτέλεση τών έ(τγων καί ϊ:γινε *Ιε^άς Κοινότητος 'Αγίου Ό - αισθήματα καί τήν εύσέ4ΐ
τού προέδρου τής Κοινύ.ητός I ^ί° ρ,ς α υ Τ η ν J.
™> όποια δέν έχει άκόμη τελειώσει.
ρους ΑΘΩ κ. Παντελεήμων τοις πρός τήν χριστιανική γ
παράδειγμα
μιμήσεως.
μας κ. Πρωτοψάλτη,
τού
άντι.Ji
Νοσοκομείου
ήταν προβλη- . T ¿ ) ft> ^
m»
Ä
ματκη αν οχιθαάδύνατη.
» ,' «
Ντάβος, Δημητσανίτης τήν κα- οτη».
συνταγματάρχου κ. Νικ. ΚυΣέ λίγες ήμερες μά* αφή- ταγωγή. ο όποιος αντίκαπ'στη1
Α
1
ι επιτυχία χορος. τα κέρδη του
ριάκη καί άλλων.
'Αργά τό ΣαββατόβραδίΙ
στή
Τιμώντας σήμερα τή μνήμη οποίου δόθηκαν γιά τήν άπο.νουν καί επιστρέφουν
- .·
, . φισε τόν εφημέριο μας, αίδ. κ.
τ
^
Τήν όλη όργάνωση καί έφέ- τοϋ Ιωάννη Σερέτη, τιμούμε τή περάτωση τού κτιρίου τού ίελοςενη, μεγάλη χωρα, στην Αύ- ^Ανθιμο, άπασχολημινον όλο Επιτροπή τού Ιερού Ναο£|
Εσταυρωμένου όδήγησε V»
τος εΐ^ε τήν ευγένεια καί τήν μνήμη καί όλων τών άλλων, τών ρου ναού.
στρ^'Μα. Τους κατευοδωνουμε γ ό ν δεκαπε.τισμό στήν 'Αγία
φιλοξενούμενο
κληρικό
καλωσυνη νά άναλάβη, ύστερα μικρών καί τών μεγάλων εύεραπο τωρα μ αύτα τα λόγια: Έλέσα, έψαλε τον έσπερινό,
γραφικό προσκύνημα τής
άπό παράκληση τού Διοικ. Συμ- γετών καί δωρητών πού μέ τόν
ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ,
10.9.1576.
<Τέκνα τού Καρα6ά μας! Νά ¿ξομολόγησε πολλούς κατοίΈλέσας καί μετά τή λβιι
βουλίου
τού
'Ιδρύματος, ό μόχθο καί τίς θυσίες τους χά- (Τού άνταποκριτού μας).— Ό νοσταλγήτε πάντα τήν ίδιαίτ«- κους τού χωριού μας καί τήν
V'""
πρόεδρος τής Κοινότητος μας. ρισαν στόν τόπο μας τόσα ά- π ω ς
χ ρ όνο, ή Κυθηραϊκή
ρη πατρίδα μας. τον Καραβά, άλλη ήμέρα Κυριακή ¿λειτούρ, ϊ τ ό ν ΐ ϊ ο τ ^ ό νιά νά^
'Ο άντιπρόεδρος τού Συμβου- ξιόλογα ανθρωπιστικά καί κοι- παροικία μας έώρτασε καί έφέ
και νά μάς ξανάλθετε! Δέν δια- γη σε.
2 ™
Ποταμό, για ν«
λίου τού 'Ιδρύματος κ. Κώστας νωφελή έργα κ Γ έδιωξαν άπό τος τήν μνήμη τής 'Αγίας Έ θέτουμε τά μέσα τής ΑύστραΤόσο τόν έσπερινό όσο καί
Λονράντος, στόν έπιμνημόσυνο τήν καρδιά τοΰ φτωχού τού λέσας στόν ιερό ναό τού Ά γ .
λιας. Εχουμε ομως την ευχα- τη θεια λειτουργία παρακολου- ^
Γ Νικ. Τ β ι φ ®
Κ λόγο του, μεταξύ άλλων, έτό- Τσιριγώτη τό φόβο τής άρρώ- Γεωργίου.
ριστηση και τη χαρα να σας θησα-,ε ολοι οι κάτοικοι του
* ^ ;
νισε:
Τήν θεία λειτουργία έτέλεσε
στειας καί τής εγκατάλειψης.
βλέπουμε συχνά. "Εχουμε γιά χωριού και πολλοί παραθεριΣτις 6 μ .μ. ό Γεν. ΈπιΙ
ό
πατήρ
Γρηγόριος
βοηθούμε«Στρέφομε μέ ΟΓβοτσκό καί
"Ας είναι αιωνία ή μνημη
έγινε στήν αίθουσα τών Γρα- έτόνισε Ιδιαίτερα ότι ή χαρά , ηση καί μεγάλη χαρά, πιστεύου- σάς όλους τήν καλή καρδιά, στίς. Σέ ώραίο λόγο του «εό- ρητής κ. Παν. Κασιμά
ευγνωμοσυνη τή σκέψη μας, ό- τού I ωάννη Σερέτη καί όλων ' νος άπο τόν νέον ίερέα τα- φείων Ταξιδιών τού γνωστού όλων τών Κυθηρίων τού Σύδ- με δέ ότι μέ την βοήθεια τού τή συμπάοάίτταση, την αγάπη χαρίστήσε τόν Εσταυρωμένο, τό αύτοκίν^τό του με
ι
·1»\'
If
»
»
»
»|VVIU> Μ .W.W . »w. |.WU>VV
πως καί κάθε Τσιριγώτης, -προς τών ευεργετώ·. καί 5ωρητών του ,
νεύ είναι μεγάλη, γιατί μέσα θεού καί τής όσιοπαρθενομάρ- μας γιά όλους σας. Ό Θεός πού τόν άξιοισε νά ψάλλει στόν τόν 'Αγιορείτη Άρ^ΐι
τερα Ηλια_Κεντρωτην και την π ρ ά κ τ ο ρ ο ς _ σνμπολίτου μας σέ τόσο λίγο χρονικό διάστη- τυρός 'Αγίας
τόν Αποθανόντα τόν Ιούλιο τού Νησιού μας».
Έλέσας
πολύ ααζί σαα!»
ιερό ναό του έσπερινό καί λει- | κ. Παντελεήμονα στο
παρακολουθήσαν παρα πολίοι ν Ε ύ α γ > Μουλού, έκτακτη Γε- μα τό νέο Συμβούλιο τής Κυ- σύντομα τό «Τσιριγώτικο ανΠΑΝ. Χ. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ τουργία», τούς φιλόξενους κα- καί στίς 8 μ.μ. μέ τό
Τσιριγωτες. Η εκκλησία ίου ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε ν σ η τών μελών τής θηραΐκής Άδελφότητος παρου- τό σπίτι» θά γίνει αληθινή έή ΕΥΓΕΝΙΚΟΙ'
τοίκους, έτόνισε δέ ότι «εμεί- τής γραμμής αναχώρησε
ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΡΕΑ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ Κ. ΚΑΠΡΙΣΙΟΥ άπό
κόσμο,
πού τιμά
τήνγεμάτη
όσιο νεύ,
Αγιου
Γεωργιου
ήταν
Κυθηραϊκής
μέ θέμαΆδελφότητος
συζητήσεως Σύδτήν σίασε τόσο μεγάλη δραστήριο- στια
ΚΥΘΗΡΑ·Ι ΚΗ, μέσα
νε έκπληκτος άπό τήν όμορφιά τήν έδρα του.
ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΑ 26.9.76. τά άδέλφια της. Εκτελεστής παρθενομάρτυςα Έλέσα.
άγορά τετραορόφου οικοδομής τητα. "Ετσι θά πραγματοποιη- στήν όποία όλοι έμείς καί οί
Τό βράδυ τής έορτής έδοθη πού βρίσκεται στήν REGENT θ?ί — συνέχισε ό κ. Σκλάβος φίλοι μας θά βρίσκουμε ζεστα(Τού άνταποκριτού μας).— Μέ τής διαθήκης ώρίσθη ό γνωΕΚΑΡΗ ΜΟΝΑΧ,Ί
.
στό Κοινοτικο Κέντρο μεγάλος s Y r e I t " "Επειτα απο προ- — ενα όνειρο τών Κυθηρίων Ι σιά, άλληλεγγύη καί άγάπη.
Ιδιόγραφη διαθήκη της ή άεί- στός κ. Παναγιώτης 'Ανδρέου
ΝΕΕΣ ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
μνηστη Καλλιόπη Κωνστ. Κα- Σάμιος, Γραμματεύς τής Κοι- ! Χ<>ρος; Τους εκλεκτούς μεζεΛες , χ α
χού χ
Έ
Γ
Κασι.
τής Αυστραλίας, ένας ποθος, '
ΣΤΗΝ ΑΠΑ ΜΟΝΗ
και την άφθονη μπύρα προετοι- ά
στρίσιου κλη^^οδότησε ενα κα- νότη to; Φριλιγκιανίκων.
χ α 1 ¿μιλία τού κ. Λάκη
τόσων και τόσων χρόνων, πού
Μ.Γ.Κ.
τάστημα, που βρίσκεται στή
μ«σε το Διοικ. Συμβου^ο της ι Π ούλου. ή Γενική Συνέλευση
ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ ΠΙΤΣΙΝΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΥ ΣΠΤΗΡΟΣ
γωνιά τών όδών ΧΙΟΥ καί
ΕΚΔΡΟΜΗ
σλάν'δης Α δ " λ ( ί ° τ η τ ° ς Κ ο ν η ν " 1 όμοφώνως έψήφισε τά έξής:
ΚΡΗΤΗΣ, τό μισό στό ΓηροΆνεζίνα Π. Κασιμάτη, έκ Κασιμάτης (Παχνούντιος)
"Η Γενική Συνέλευση της
0 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΕΠΙΒΕΟΡΗΤΟΥ
Ό κ. Γεώργ. Σάμιος (Πχρ Κυθηοσίκής Άδελφότητος Σύδκομείο μας καί τό άλλο μισό ΤΗΣ ΚΥΘ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΑΓ. ΜΟΝΗ, 6.8.1976. (Τού Πιτσινιανίκων, είς μνήμην τού Ά ν ν α Μιχ. Λάμπρου 20.
στη Μονή Μυρτιδίων. Τό σηδάλης) έδώρησε στό ναό -:ου
συνεργάτου μας). — Έκαρη ] συζύγου της Πέτρου, άπέστει- γορία Έμμ. Καλλιγίρ<£
Αύστραλίας έξουσιοδοτεί
Π Ο Ν ΦΙΛΟΚΥΘΗΡΙΟ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΓΡΥΠΑΡΗΝ
ΣΥΔΝΕΎ· ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 'Αγίου Γεωργίου μιά ώραιοτά- νεϋ
μερινό μηνιαίο ένοίκιο τού μαμοναχή, σήμερα τό πρωΐ έδώ, λε δραχμάς 2.000.
| Σταύρος Έμμ. Καλλί
τό Διοικητικό Συμβούλιο να !
' " · " Ι Γ Ά Γ " » —.www.
j ....
ΤΓ" '
γαζιού αύτού υπερβαίνει τις
Σ Υ Δ Ν Ε Υ , 17.8.1976. (Τού τη εικόνα τής 'Αγίας Έλέσις. πληρώσει γιά τήν άγορά τού κτι-'
Ιωάννης
Μηνά
Διά Προεδρικού Διατάγμα-! δέχεται τήν πολύτιμον προσ- πάνω στό ιερό προσκύνημα της
-κ>
7.000 δρχ., θά καταβάλλεται δέ άνταποκριτού μας).— Τήν έ- Ή χάρη τής 'Αγίας άς χαρί- ρίου τής REGENT STREET τος, δημοσιευθέντος είς τό ύπ* | φοράν καί τού όποιου ή διέ- Άγιας Μόνης άπό τόν σεβ.
Επίσης, άπό τήν Αύστραλία
¡ ^ ^
Ανθούλα
άπό 1.9.1976 στό Γηροκομείο ορτή τής ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ζει ύγεία καί χαρά στόν δωρη- τού προαστίου GARAM τό πο-, άριθ. 331)1976 Φ.Ε.Κ., άπε- Ι λευσις άνεξίτηλος θά παραμεί- Μητροπολίτη μας κ. 'Ιερόθεο! εστάλησαν οί κάτωθι δωρεές,
ι«· Αρατής Νικ,
Σ?<
καί στή Μονή Μυρτιδίων.
ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ πανηγυρί- τή καί σ' όλόκληρη τήν οί'.ο- σόν τών διακοσίων χιλιάδων ' νεμήθη ό τίτλος τοΰ 'Επιτίμου1 νη είς τόν Νομόν Πειραιώς, καί τούς παν. Αρχιμανδρίτες σέ δολλάρια Αύστραλίας:
μιος 10. Ματίνα
Έμμ,
VO '
'Επίσης κληροδοτεί ενα οί- σαμε μέ ευσέβεια καί νοσταλ- γένειά του.
. . . . . . . ν δολλαρίων.
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Εκ- με την
'Εμμανουήλ καί Ι'ρηγορία ρη 10. Μαρία Γεω(β. Κί
(300.000)
δόμι
Άδελφότητος Παχο>μαίων — Φαρδούλη (τό γένος Συκοφά- τη (Γιούρζη) 10. Καί *
κάπεδο άξιας
1.500.000 δρχ. γία, στίς 15 Αύγούστου, όπως
Γ.Β Κ.
σιμ<
Πριν τελειώσουν οί έργασί- παιδεύσεως, είς τόν άποχωρή- σιν.
σέ διάφορες έκκλησίες καί μο- κάθε χρόνο. Τό άπόγευμα είσαντα έκ τής ένεργού δημοσίΣυγχαίροντες αύτόν ιδιαιτέ- Καρυών, τού Α γ ί ο υ "Ορους, | ου), 50. 'Ιωάννης Α'ερ. Κασι* , νοι»ήλ Γερ. Κασιμάτης είς
«ος
ναστήρια, ώς έξής:
τόν
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τής
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Μόχαμε «Πίκ - Νικ» στό παραας υπηρεσίας άπό 1ης 'Ιου- ρως οί διδάσκαλοι τών ΚυθήΣΥΔΝΕ Υ·, 4.8.1976. (Τού
μάτης, 150. ΙΙαναγ. Νικ. Κα- μην Γ. Συρίγου 10.
κομι
Π
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Ι
νης
Αρχιμανδρίτη
Εόθύμιο
Ή Ενοριακή Επιτροπή
λίου έ. ε., λόγω συμπληρώσε- ρων, τού ύποσχόμεθα ότι ή κασιμάτης (Κοκόλης), 60. Γεωργ.
1) Ά ν ά 1)5 τής άξίας του θαλάσσιο πάρκο τού DOLLS άνταποκριτού μας).— Τήν Κυλος
Η Κυθηραϊκή Αδελφότης ως 3δετούς πραγματικής καί λωσυνη, ή άνθρωπιά. ή στορ- Καλλίγερο, τόν άδελφό τής μο- Μηνά Κασιμάτης 50. Διαμάντα Εσταυρωμένου καί Ιδια ί τ*
είς Ά^ίαν 'Ελέσαν, "Αγ. Κο POINT. Τό Διοικητικό Συμ- ριακή 1η Αύγούστου 1976 ή 1
Ε
σμά Ξερουλάκι, Νοσοκομεία βούλιο τής Κυθηραΐκής Άδελ ΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗ- Πειραιώς — Αθηνών προσέ- συνταξίμου υπηρεσίας, τέως γή πρός τό παιδί καί τόν δι- ναχής, θεολόγο καθηγητή καί | Ί ω ό ν . Καλλιγέρου 50. Θεόδω- ταμίας της κ. Γιώργος Π.
yap
έφημέριο
τής
ένορίας
ΦΑΝΕσιμάτης,
εύχαριστεί
θερμά'
Έπιθεωρητήν
Δημοτ.
Εκπαιδασκαλον
και
ή
ιδιαιτέρα
άφότητος
Σύδνεϋ
καί
πολλές
ΤΑ ΣΥΔΝΕΎ γιόρτασε έντυ- φερε 15.000 δρχ. διά την ένίρος Γερ. Κασιμάτης 50. Ά ν Βούλας* Ββσ· Παύλος. Τζάν'
λά,
νειο Πειραιώς, Διαγνιοστικόν Τσιριγαηικες οίκογένειες πε- πωσιακά τήν έρτή τής ΑΓΙ.ΥΣ σχυσιν τού Πολεμικού Ναυτι- δεύσεως Βας Περιφερείας Δια- γάπη του πρός τά Κύθηρα, πού ΡΩΜΕΝΗ Θεσσαλονίκης αίδ. 1 δρέας Γερ. Κασιμάτης 50. Δή- ευσεβείς δωσητές.
VCTO
Γ.
Νοταρά
καί
άλλους
Ιερείς
ι
μήτριος
Διον. Καλλίγερος 50
μερίσματος Πειραιώς κ. ΓΕΩΡ- τόν διέκριναν, θά άποτελούν
Πειραιώς, "Αγιον Άντώνιον ράσαμε ένα πολύ εύχάριστο ά- ΕΛΕΣΑΣ. Ή Κυθηραϊκή πα- κού.
γάλ
δι' ημάς τόν φωτεινόν φ άρον, τής νήσου, ή καλόγρηα Στα- Γεώργιος Παν. Καλλίγερος 50
ΔΩΡΕΑ ΥΠΕΡ
Καστ^ισιανίκων, Άγίαν Μό- πόγευμα έκεΐ. Οί μπύρες έδω- ροικία τού Σύδνεϋ καί πολ!νοί
Ή σχετική προσφορά άνα- ΓΙΟΝ ΓΡΥΠΑΡΗΝ.
ο6ν
Γεώργιος καί Κούλα Γιαννιώ
ΤΟΥ ΚΑΣΙΜΑΤΕίΟη
νη,, Αγ. Μηνάν Διακοφτιοϋ, σαν καί πήραν, ύστερα τά κα- άλλοι "Ελληνες, μέ επικεφαλής γράφεται είς τό ύπ' άριθ. 512
Μεστός ανθρωπισμού, μειλί- ό όποιος θά μάς καθοδηγή πάν- ματίνα Νοταρά. ^
ι
Τήν τελετή αύτή παρακολού- τη 50. Ειρήνη Κορωναίου 50 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΘΗΪ «à
Δημ. σχολείο ν Φριλιγκιανίκων, φεδάκια μας και τό σπουδαιό- τόν πρόεδρο κ. Λευτέρη Φα- , 'Ιουνίου 1976 τεύχος τού πε- χ ιος τους ^ τρόπους ^ του, πολύ τοτε έντός και έκτος τού Σχοθησε — ίσως γιά πρώτη φορά Ιωάννης Γεωργ. Γιαννιώτης
«ΝΑΥΤΙΚΗ
ΕΛ- εύγενής, μέ παρρησίαν, κοινω- λείου.
στους γονείς της, στά «βαφτι- τερο, οί ανταλλαγές άπόψεων τσέα καί τά μέλη τού Διοικη- ριοδικού
Τ
Ό κ. Διονύσιος ΚουλΚ
Διά τόν Σύλλογον Διδασκά- — μέ Ιδιαίτερο ένδιαφέρον τό 50. Βιόλα Άθαν. Κουβούση
στήρια» της Γιάννη Χ . Μαυ- γύρο) άπό τό θέμα τής άγοράς τικού Συμβουλίου τής Κ.Α.Σ. ΛΑΣ».
νικότατος, δίκαιος, εύρυμαθής
πλήθος τών πανηγυριστών και 50. Λάκης Πούλος 40. 'Ιωάν- νός, καθηγητής - λογοτ!| Ρές.
ρομάτη, Μπετίνα Α. Πρωτο- τού «Κυθηραΐκού Οίκου».
στόν Ιερό ναό τής ΜΥΡΤΙΔΙΩΌ αρχηγός τού Ναυτικού καί άρτίως κατηρτισμένος είς λων Κυθήρων.
MCT¿
πολλοί ξένες έπισκέπτες, πού νης Έμμ. Καλλίγερος 40. Σπύ- καί ή σύζυνός του Τοΐ'λβ.
ψάλτη, Παν. Β. Κασιμάτη,
Τό Διοικητικό Συμβούλιο Τ Ι Σ Σ Α Σ , στό προάστιο β Α- άντιναύαρχος Σπύρος Μουρί- θέματα παιδείας και διοικήσε»OÙ
της
εφημερίδος
μας
άπέσιΙ
ρος
Έμιι.
Καλλίγερος
40.
Μηι
βρέθηκαν
έδώ
μέ
τή
σύγχρονη
*Αναοτ. Σάμιον καί Πολυχρό- πρόσφβρε ποτά καί παγωτά σέ RAM, συγκεντρο'ϊθηκαν γιά νά κης άπέστειλε σχετικό εύχαρι- ως αυτής, άκάματος, φιλόποΌ Πρόεδρος
W«|
| έορτή τής Μεταμορφώσεως τού νάς Γερ. Κασιμάτης 25. Σοφία 500 δρχ. άντί στέφανο·
νην Χρυσαφίτην.
μικρούς καί μεγάλους καί μοί- παρακολουθήσουν τή θεία λει- στήριο έγγραφο στήν Κυθηραϊ- νος, ευεργετικός καί δραστήΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΤΣΕΑΣ
OTÍB
Νικ. Κατσούλη 20. Ελευθέριος μνήμην τής θείας των Ά
Σιοτήρος Χρίστου μας.
Πολλά άκίνητα μεγάλης άξι- ρασε διάφορα παιχνίδια στά τουργία καί νά τιμήσουν τή κή Αδελφότητα, τό όποιο δη- ριος, Ιδού ό άνθρωπος τού όΔ)ντής Δημοτ. Σχολείου
αώτ<
Χ, Φατσέας 20. Παναγιώτης Νικ. Ί . Χλέντζου,
ας άφηνε ι στους γονείς καί παιδιά.
ποιου ή παιδεία θά παύση νά
μνήμη τής όσιοπαρθενομάρτυ- μοσιεύουμ* σ ί όλλ1! σελίδα.
Καρβουνάδο>ν
Π Ο Τ Α Μ Ο Σ,

8 1976
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