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Κ. ΕΜΜ. ΣΚΟΡΑΙΑΗ
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Χριστούγεννα! Είναι ή αρχή και ή ρίζα του μυστηί* ρ(ου της θείας Οικονομίας. Είναι, άνακράζει ύ Ιερός Χρυη οόβτομο;, ή Μητρόπολις ιών εορτών. «'Η κατά σάρκα του
ΠΙΚΡΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΟΥ - ANQT. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΟΥΡΓ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Χρίστου Γέννησις, προσθέτει άλλος πατήρ της ΈκκληΧριστον
Ι οίας, ο 'Επιφάνιος. είναι ή πρώτη εορτή ή φρικτή και θαυΟί περιηγητές του Μεσαί- είσί και φιλόπονο ι> — κάτι κό του Ιερομόναχου Γρηγο- νω - κάτω — στην παραλία. κής σταφίδος, αϊ άκταί βρίμαστήι. Και πολύ σωστά. Διότι «ό ΊΠός του Θεού γίνεται
ιλόσοφος.
ρίου Λογοθέτη Ιστορεί τούΌ λόγος γυρίζει στούς άν- θουν ιχθύων...».
ωνα ξεκινούσαν άπό τήν Εύ· ήξερε ό φι)
Γιά τόν διάδρομο τού άεροΌ βουλευτής Πειραιώς καί
καί Τίός τού ανθρώπου. "Οχι Λιότι μετέβαλε αυτό πού ή- ρώπη -γιά £να ταξίδι οτά έλ·
01 Κυθή,ριοι ή Τσιριγώ- το τό πανηγύρι:
θρώπους τουτου τού νησιού,
δρομίου
περιμένουν (μέχρι πόι
Νήσων
κ.
Έμμαν.
Σκορδίλης
•
τες,
δπως
τούς
λένε,
οάμα«Τήν Ιην Αύγουστου τού τις έγνοιες καί τά βάσανά
} το. Ό Θεός είναι ατρεπτος. Άλλα σαν φιλάνθρωπος προ- ληνικά χώματα μέ τόν Παυτε;)
την
όριστικήν μβλετην.
υπέβαλε
στή
Βουλή
τήν
κά"Ενας τελευταίος ρεμβαοέλαδ? αυτό πού δεν ήτο, τήν άνΟρωπίνην δηλαδή φύσιν». σανία στό χέρι. Είχαν στο σαν τή γή τους. Εξωράισαν έτους 1797 ά^ίχθη εϊς Κύθη- τους. "Ας προτιμήσουμε έν<χν
'Ο λιμενοβραχίων τής 'Αγίκαΐ τό παραμύθι. Ή θεά ά- ρα ό άντιπρόσωπος του Γάλ- πρακτικό άνθρωπο, τόν ΣαΙν σμός: Τά Μακρυκύθηρα — τωθι έρωτηση προς τους κ.κ.
νου
τους
τό
παραμύθι
τοί)
ν
ας Πελαγίας πρέπει νά ¿ancita·
χϊ
Ελα6ε ύ Κύριος τήν ανθρωπινή ν φύσιν ftici νά τήν άάρχαίου κόσμου καΐ πάσχι- πό Άστάρτη, Ιέρεια της ά- λου στρατηγού Βικέντιος Ρε- Σωβέρ, πρόξενο τής Γαλλί- μιά φτενή φέτα γης πού έπι- υπουργούς Προεδρίας ΚυβερU γιάση, νά τήν έξευγενίση, νά τήν Οεώση μέσα είς τήν Θεό- ζαν νά τόν άνακαλύψουν κόλαστης λατρείας τών Φοι- νώς, Ινα έγκαθίδρυση δημο- ας στά νησιά του 'Ιονίου, πλέει τών ύδάτων. 'Αγορά- νήσεως καί Δημοσίων "Εργων: θη καί να ¿x6eÄüv6ow τά νε«Έ#ώ όλόκληρος σχεδόν ή ρά τού λιμανιού γιά νά μχορη
* n | t á του. Ποίος δκν τό βλέπει; Ό άλ'θρωπος κάθε έπο- στίς παλιές πέτρες, στά το- νίκων, εγινε εδώ Άφροδίττ) κροττικήν διοίκησιν έν τη νή- πού έγραψε γύρω στό τελευ- στηκε άπό ένα λογοτεχνικό
'Ελλάς χαρακτηρίσθηκε παρα- νά πλησιάση τό πλοίο.
Ούράνια:
προστάτις
του
σφ.
Ούτος
τήν
14ην
Αυγούταίο
τέταρτο
τού
δέκατου
όπία,
στά
πρόσωπα
των
άνμας
σωματείο
στά
Γά
1954
για
^ χής σχηματίζει ο.τι άκριβώτερον και πολυτιμότερον εχει.
Στά Άντικύθηοα δέν έχει λιθρώπων πού κατοικούσαν τα πλατωνικού έρωτα και του στου διέταξε νά έξολειψθη γδοου αίώνα:
νά γίνει, θαρρώ, καλλιτεχνι μεθόριος περιοχή καί στους καΤό άνθρώπινον πρόσωπον. Μέ τάς Ιδέας του τάς πλανε- χνάρια των ένδόξων προγό- συζυγικού δεσμού. Και «φι- και καταστραφή κάθε θυρεός
«Ή νήσος τού Τσιρίγου εί- κό κέντρο. Ομως, δέν ξέρω τοίκους της διετέθη άφθονον μενοβραχίονα για νά πλευρίζη
μένος, μέ τάς προλήψεις και τάς δεισιδαιμονίας του, με τά νων τους.
λομειδής» — οπως τό vnai έπί τού φρουρίου και τών οι- ναι βραχώδης, τά προϊόντα άπό ποιά κακοδαιμονία μέ- χρήμα, τά δυο νησιά μας, τά τό πλοΐον.
Κύθηρα καί τά 'Αντικύθηρα,
Γιατρός καί παπάς δέν ύπάφΟί σημερινοί ταξιδιώτες πού είναι δλο £να χαμόγελο κιών τών εύγενών και κάθε περιωρισαένα, οί κάτοικοι νει άκόμα έρημο.
, αισθήματα του τά βάρβαρα και σκοτεινά, μέ τά άποτρόστενάζουν άπό τό βάρος τής χουν.
πάνω στούς άφρούς του Κρη- σύμΦολον, ένθυμίζον τήν Έ- πτωχοί, ή συγκομιδή είς σίΉ
θάλασσα
έχει
πάρει
δ!
—
άγευστοι
και
βιαστικοί
δw παια πάθη του, μέ τάς πράξεις του τάς φαύλας, μέ τό κανετικήν κατοχήν και τήν ά- τον καί άλλους σπόρους ύ- λη_ τή διαφάνεια τού πρωι- έγκαταλείψεως και τής άδιαθ ά σημειο>σω έν τέλει δτι
πως δλοι οί κουρασμένοι άν- τικού πελάγου.
άπό τό έπίσημον Κρά- οί άνθροιποι αύτοί ζουν μαm τοακύλισμά ι ου τό ηθικόν, αμαυρώνει τήν άνθρωπίνην θρωποι του καιρού μας —
ριστοκρατικήν διοίκησιν. "Ε- περβαίνει τήν κατανάλωσιν, νού. Κοιτάζουμε τά νερά μή φορίας
1(ύ
βαλε και έ κρέμασαν ένα μικρά ποσότης έξάγεται εις τυχόν καί ξαναδούμε νά έρ- τος και νά σκεφθη κανείς οτι κρυά άπό τόν θεό. Δέν ύπερ\ φύσιν.
ζητάνε πολύ λιγότερα' ίσως
στρατιώτην και έθραυσε τόν άλλας νήσους τού Ιονίου' ή χεται στό φώς έ κείνος ό δ- σέ άπόστασι έλαχίστων μιλίων βάλλω. Kai διά νά εχωμεν καί
'Αλλά
τά
παραμύθια
κάνά
(-χουν
και
λιγότερες
αύ?!
ΕΙς μάτην αναζητεί αυτή τό φως τό καθαρόν, τό ύι μόνιμον άγκυροβόλισν τήν εξωθεν καλήν μαρτυρίαν,
ταπάτες. Δέν ξέρω. "Η μα- ποτε τελειώνουν. "Αρχισαν οί «*Άγιον Μάρκον» έπί του έμ_- ποιότης τού σίτου είναι ά- μορφος «"Εφηβος τών Αντι- ύπαρχε
ρωσικών πλοίων.
ινόν, τό πλούοιον διά νά της φωτίζη τον νουν, τήν ι|α>- γεία πάντως του μύθου εχει έπιδρομές, οί συμφορές. Οί προσθινου καστροτείχου τού ριστη, ή παραγωγή τού έ- κυθήρων», μουσκεμένος...
σάς παραπέμπω είς τά Βσα έΤά νησιά έχουν άδειάσει* μέ- γραψε ή δημοσιογράφος τής
λαίου έπαρκής διά τάς άνάγχην, τον δρόμον της ζωής. Εις μάτην ποθεί την (ΐλη^ινήν
Καταντικρύ μας ό ήλιος
κας τού πληθυσμού, άλλά φωτίζει τό άνάγλυφο φτερω- νουν σ' αύτά μόνον οί ύπερη- «Απογευματινής» κ. Βαρβάρα
την άνωτέρι
έραν, τήν αξιοπρεπή ζωην. Αντ αυτής ^ή την ι ρ ι σ μ ένη έπιφάνεια των «τσιδέν γίνεται έξαγωγή, ή πα- τό λιοντάρι τής Βενετίας, πού λικες — οί άνω τών 60 ετών Τσιμπούλη στις 4.11.76.
ψάιδή τήν άμαοτωλήν, αύτήν πού σκοτώνει τό πνεύμα τσερόνε», των ξενόγλωσσων
ραγωγή τούύ οίνου έέπαρκής περισώθηκε, καί τήν έπιγρα άνθρωποι — ένώ οί νέοι φεύΕρωτώ τους κ.κ. Ύπουρχαι καταρρακώνει την ψυχήν. Τρέχει νά βρή τόν δρόμον | Χ ^ ξ η "
μ™'
διά τήν έσωτερικήν κατανα- φή: Ρ ΑΧ TIBI MARCO Ε- γουν προς τήν Αύστραλίαν, Ά - γούς Προεδρίας Kt
με
ρικήν
καί
άλλα
μέρη.
Άλλά
πού όδηγεί είς τήν χαράν, τήν είρήνην, την άναπαυσιν. μ ό ν ι ^ 6ποσιτισμένης πν'ευλωσιν* καλλιεργείται λίνον VANGELISTA MEUS (Ειρήνη
καί Δημοσίων "Εργων
καί βάμβαξ διά τάς άνάγ- σοι τώ Ευαγγελιστή μου και γιατί νά μή φύγουν, όταν ρακαλώ νά πληροφορήσουν χ6
Καί παίρνει δρόμους πού τόν βυθίζουν εις τήν ανησυχίαν, ι ματικότητας, στή νέα έκδοώρισμένοι οικισμοί — καί τά Σώμα έάν προτίθενται νά άνκας του πληθυσμού* ή κτη- Μάρκφ) MDLXV (156*5).
χθν φόβον, τήν αγωνία ν και τόν σύρουν είς τόν όλεθρον.
χή τού «έξωτισμού» πού έχει
Αντικύθηρα μέ τούς άπομεί- τιμετωπίσουν τά θέματα Λσύ άνοτροφία ένασ κείται κυρίως
Σ
αλπάρουμε.
ναντας 90 κατοίκους — στε- πασχολούν τά δυο νησιά μας
Διατί; Διότι δέν θέλει νά ακούση και νά δεχθή όλό- μεταβάλει τήν περιήγηση αϊ
υέ ποίμνια αίγών, μέ τό γάόργανωμένη έπιχείρηση.
ρούνται ηλεκτροφωτισμού και καί τούς κατοίκους των καί έλα των όποίων κατασκευά• I ψυχα τό μήνυμα πού Ιφεραν είς τήν γήν εδώ και δύο χιΠώς νά ξεκινήσεις, λοιπόν,
χρησιμοποιούν, τό 1976, λάμ- άν πρόκειται νά δώσουν κίνηζουν
τυρόν,
διατηρούντες
Σ. Σ.: Τό περίφημο μικρό
λιάδες χρόνια άγγελοι. Ένθυμηθήτε τί μας ανήγγειλαν οί γιά τά Κύθηρα — τήν πατρίτούτον έντός άλατος' ευδο- βιβλίο του έκλεκτού λογοτέχνη πες πετρελαίου!
τρα, γιά νά μπορέσουμε νά κραΠλοίο, όταν ό καιρός είναι τήσουμε τους κατοίκους στά
In αγγελιαφόροι τού ουρανού: «Ιδού ευαγγελίζομαι ύμΐν χα- δα της Ούράνιας Άφροοίκιμεί είδος μικρών κρομμύ- Σπύρου Κόκκινη ττεριλαμβάνει
της
—
χωρίς
μιάν
αύτοτπόκαλός,
εχει
μιά
δυο
φορές
τήν
ων έξαιρετικής γεύσεως, πα- κι' ά λ λ α δώδεκα ταξίδια του σέ
χωριά τους.
« ραν μεγάλη ν, ήτις εσται παντί τώ λαώ, ότι έτέχθη ύμίν τη; Χωρίς τή θαλπωρή τ ή ;
ράγονται έλαίαι μικραί, γευ- διάφορα διαμερίσματα τής χώ- έ βδομάδα (στά Αντικύθηρα
Λ σήμερον Σωτήρ» (Λουκ. β' 10—11 I.
τρυφερής έκείνης
εικόνα;
4.12.76
Ε. ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ».
στικαί, παράγεται μέλι άρι- ρας μας, πήρε προχθές τρωτό μία φορά).
4
Μάλιστα. Έγεννήθη ό Σ ω τ ή ρ. Ό Σωτήρ πού κολυμπάει στά χρώμαστης ποιότητος καί οίνος κα- Β Ρ Α Β Ε Ι Ο
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
πού ήλθε νά ευρη ιό απολωλός, νά περισυλλέξη τόν χαμέ- τα και τά άρώμοττα — έννοο
λούμενος λιότικο καί λευ- 1976 (δρχ. 1 0 0 . 0 0 0 ) τού Υ τήν «'Επιδίοασι διά τήν νήΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
κός οίνος μοσχάτος γλυκεί- πουργείου Πολιτισμού καί Ε - ι
* νον είς τούς λαβυρίνθους της αμαρτίας άνθρωπον. Νά άρ- σο ν τών Κυθήρων» του Ά \ ι
ας^
γεύσεως,
τά
ποτά
ταύτα
πάση τόν κόσμον πού παραδέρνει είς τούς δρόμους τού κα- τωνίου Βαττώ;
«π ε ι ρ ά τ ε ς»
Άλτζερΐνοι, «Βούργου», Φρουρίου τής τού οίνου είναι περιζήτητα, πιστημών. Κατατάσσεται στη J «Άξιότιμον κύριον Ύπουργόν
~ ε κινάμε γιά τά Κύθηρ<χ Μπαρμπαρίνοι, Μπεντουβΐνοι, Χώρας. Τήν δέ έπομένην 15 ή ποσότης τούτων δέν είναι σειρά τών έκλεκτών έργων τής ι Μεταφορών — 'Επικοινωνιών
κού καΐ νά τόν έπαναφέρη είς τόν λησμονημένον Θεόν.
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, τυ— άθεράπευτα, έστω, ρομσ\- Καρχηδόνες καί Μαλτέζοι έ- ιδίου μηνός έκάλεσε τόν λαΑΘΗΝΑΣ
•
Ήλθε είς την γήν μας ώς άνθρωπος, διά νά δώση τικοί — κουβαλώντας μα<ί ρημωνουν πολιτείες καί θά- όν είς τήν Χώραν, διά τόν μεγάλη διά νά έμπορευθοΰν, πώθηκε καλλιτεχνικά άττό τό
ΚΥΘΗ Ρ Α'Ι'ΚΟΣ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ ΑΘΗΝΩΝ ¿ κ - 1
ή δέ μικρά έξαγωγή των γί- γνωστό μεγάλο ΒΙΒΛΙΟΠΩεις τόν παραπαίοντα και πλανώμενον άνθρωπον τήν ασφα- μας δλη τήν άχλύ τής ά&Ε- λασσες. "Ερημο καί τό νη- έορτασμόν τής έγκαθιδρύσε- ν ε ^ ι διά νά προσφερθούν ώς
ά- .•
Τ ^ων τήν άνησυχίαν τών άπανταχου Κυθηρίων δι*
"ki* Λ.
ΛΕΙΟ ΤΗΣ « Ε Σ Τ Ι Α Σ » I. Δ.
λή καί σωτήριον πυξίδα, πού θά τόν όδηγήση προς τήν βαιότητας, όλες τις ύπερδο- σί τών Κυθήρων «διά τόν φό- ως τού δημοκροττικού πολι- δώρα είς άνθρώπους τών ό- ΚΟΛΛΑΡΟΥ και Σ Ι Α Α. Ε.
ικαιολόγητον καθυστέρησιν προκηρύξεως διαγωνισμού ι
έπιτνχίαν και τήν εύτυχίαν. Νά δωρήση είς τήν ανθρωπό- λές της γαλλικής ζωγραφι- βον καί τάς έπιδρομάς τών τεύματος, εις την νησον. Καί ποιων θά έπικαλεσθούν τήν της όδού Σταδίου και έχει 184 ί πρός άνάθεσιν συντάξεως μελέτης έπεκτάσεως Άερο* •
κής τού δέκατου όγδοου αΙ- Άγαρηνών [...] οιότι είχον συνήχθη πλήθος λαού είς τήν
τητα, πού τήν περιζώνουν σάν φαρμακερά φίδια ή αμφι- ώνα. Και, φυσικά, τήν άνά- έκείνην (τήν Κρήτη) ώσεί πλατεΐαν του Εσταυρωμένου προστασίαν' ή θήρα περιο- σελίδες. Τιμάται 120 δρχ. Συ- • δρομίου Κυθήρων, παρακαλεί ένδιαφερθήτε όψιεσον προ· (
ρίζεται εις λαγούς καί πτεβολία, ύ φόβος, ή μαύρη απελπισία και ή άπόγνωσις, τάς μνηση τού Βαττώ.
φωλεαν καί έκρύπτοντο έν ένώπιον δέ του πλήθους τού- ρωτά θηράματα καί ίδί? είς νιστούμε στους συμπολίτες μας
συνδρομητές
και
αναγνώστες
του
έστησε
ν
ό
Ρενως
τό
δέναύτη
καί
δσοι
ηρχοντο
τούς
Λέον ζωογόνους δυνάμεις, τήν πίστιν και τήν έλπίδα. Νά
•
όρτύκια, τό έδεσμα τών ό- της «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΊ ΚΗΣ» νά
δρον
της
έλευθερίας,
ύψωσε
ήχμαλώτιζον».
Οί έλληνικές θάλασσες
ποίων προτιμούν οί Τσιριγώ- τό προμηθευθούν, θ σ έχουν μιά
ανορθώση τόν άνθρωπον, πού κείτεται πεσμένος μέσα είς
Από ι ά μέσα τού έβδο- τήν Γαλλικήν στ^ιαίσν ^ τ ά
TO βαλτόνερα τού κακού, πού καμμία άλλη δύναμις δέν τού νότου έχουν μιά γλυκύ- μου καί μέχρι τόν ένδέκατο τρία χρώυατα, έκαυσεν είς τες, Κάμνουν έ~κ τούτων προ- συνοπτική Ιστορία τής ιδιαίτετητα παραδείοια. Τό πλεούάρτεύοντες αύτά μέ ρης πατρίδας μας, ά π ό τά πο- • κώ σκοπώ της περαιτέρω άξιοποιήσεως ύπό τούτου.
β
ημπορεί νά επιτυχή. Τήν έξαχρειωμένην φύσιν του νά τήν μενο που μας ταξιδεύει στις αιώνα τό νησί ήτανε τόπος τήν φωτιαν δλους τούς τί- μηθείας
ξύδι καί κόκκους κορινθια- λύ π α λ ι ά χρόνια ώς τά σήμερα. «
"Ανευ
'Αεροδρομίου
ή
Νήσος
άπομ*νοΰται
καί
ή
{
τλους
της
εύγενείας
καί
προέρημος.
Πού
καί
πού
κούρ«ιοκαταστήση είς τό άρχαίον της κάλλος. Νά τήν άπαλ- εσχατιές τής Πελοποννήσου
' τουριστική της κίνησις νεκρώνεται.
»
λάξη άπό τά φοβερά θηρία τών παθών, πού κατοικούν μέ- έχει δεχτεί άδιαμαρτύρητι νιαζε έδώ κανένας φιλέρη- νομίων, έκαυσε τά διακριτι;
ΚΥΘΗΡΑΊ ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ». {
μος άσκητής δπως ό θεόοω- κά σήματα, τά όποια έφερεν
τή
δυναστεία
τών
«τρανζοα μας και πού όταν ξεσπούν προκαλούν τάραχον και άΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
στορς» και του ξέφρενου ρος στά χρόνια τού αύτοκρά- ό Πρεβεδουρος ώς ήγεμών
• • • • • • • • Β · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '
ληθινήν καταστροφή ν. Νά μάς λυτρώση, τέλος, άπό τά (δουϊτού ένός ποικιλόχρωμου τορα Ρωμανού Β ' . Ό άγιος της ' Ε ν ε τ ό ς άριστοκρατί- Πρωτοχρονιά. Γλυκό κρασί. Στραγγιστέ το μέσ' στό ποτήρι.
αύτός άνθρωπος λίγο πριν ας, οί δέ πολίται έφερον δ- Λιβάνι ύψώστε την εύχή μέ της καρδιάς τό θυμιατήρι.
δεινά, πού μαστίζουν τήν ζωήν μας και νά μάς χαρίση πλήθους.
Νέοι άνθρωποι, χαριτωμέ- πεθάνει έγραψε στή σκήτη λοι εις τά καλύμματα της Κι' έσύ που όσο τά χρόνια περνάνε, τόσο καί τό φέρνεις,
τήν χαράν, τόν μεγιίλον αυτόν θησαυρόν, πού μάς άφήρεσε
νοι,
μάς ρωτάνε γ ι α την Ε λ - του: «έγώ ό Θεόδωρος διά- κεφαλής των κοκκίνην κορΖ ύ
λάδα, τά νησιά, τόν ήλιο και κονος ήσθένησα είς τάς 17 δέλλαν, έχόρευον δλοι, άρ- καί πιό ψηλά καί πιό αλαφρά τον στίχου τά φτερά καί σπέρνεις,
*
Είναι πλέον γνωστόν αυτό πού είπε ενας σύγχρονος τή θάλασσα. "Εχουν τό πά- 'Απριλίου καί άποθνήσκω είς χοντες καί απλοί πολίται, έ- μαζί σας τό τραγούδι μου θά πιει και τό χορό θά σύρει.
κεφαλής έχοντες τόν Ε μ ^ σοφός, δτι «ο κόσμος μας είναι ενας κόσμος διεσπασμένος». θος του νεοφώτιστου, κουβα- τάς 12 Μαΐου». Αύτή ή βε- πί
Γλυκόπιοτο κρασί γιά σάς δλη ή χρονιά καί πανηγύρι.
βαιότητα, αύτή ή γαλήνη τού μανουήλ Καλούτσην, σύρονλάνε
μαζί
τους
τήν
μοναξιΐ
Kai θά επρεπε νά συμπληοώσίυμεν, ενας κόσμος έμπόλεe
Κ. Π.
τών δορινών πατρίδων τους, θανάτου θέλει μεγάλο πάθος τα τόν χορόν, τραγουδώντες
μος, αίματωμένος, πού τόν δέρνει ή φοβερωτέρα ηθική διψάνε γιά ζωή. Υστερα χο- γιά νά κερδηθεΐ. Ό Θεόδω- τούς στίχους:
ΕΙς τά Κνθηραϊκά Σωματεία του έσωτερικοΰ χαί
χρίσις τών τελευταίων αιώνων. Και πραγματικά. Πολλοί ρεύουν κι' έρωτεύονται μέ τό ρος είχε τήν έγκαρετέρηση
του
εξωτερικού
απεστάλη ή παρακάτω Ικκλησις, στίς
τής
σοφίας
του.
«Οί Γάλλοι μας έλέγουν
HS άνθρωποι ζούν χωρίς σκοπόν, ενώ ή απελπισία τούς περι- φυσικότερο — και γι* αυτό
αρχές του 1976, πού είναι πάντα έπίκαιρη:
πώς
άρχοντες
δέν
θέλουν,
τόν
άγνότερο
—
τρόπο
τού
Ή
Ιστορία
τών
Κυθήρων
τυλίγει μέσα εις τόν πυκνόν της πέπλον. "Αλλοι ψάχνουν
ότι τό λίμπρο - ντόρο
κόσμου. Τί νά πεις; Πώς νά είναι μιά διαδοχική έναλλα«Αγαπητοί συμπατριώται,
νά εΰρουν τόν προσανατολισμόν των μέσα είς Ιναν κόσμον τούς έξηγήσεις, θ ε έ μου, τήν γή κατακτητών. Λέγανε τό
τό έκαψαν στο φόρο».
ταραπαίοντα.
άθωότητα τού Αιγαίου, τή wioí «τό μάτι τής Κρήτης»
Τό Διοικητικόν Συμδούλιον, τό οποίον έξελέγη *ατά
Τά Κύθηρα στά 1800 έγιή «τό jiári τών έλληνικών
τάς προσφάτους αρχαιρεσίας προς άνάδειξιν νέας διοικήi
Σή^ιερα προ πάντων χρειάζεται ό Έπανορθωτής, ό γοητεία τών Κυθήρων;
ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΥ Αμερικής
Εκείνο πού πρέπει νά έπι'Απορώ βλέποντας τό βρά- θαλασσών». Πικρή μοίρα. ναν τμήμα τής «Δημοκροττί^ Ανακαινιστής, ό Ενοποιός, ό Παράκλητος, ό Σωτήρ. Έ · χο τών Κυθήρων νά άναδύι- Τόν δωδέκατο αίώνα άρχον- ας τών Ηνωμένων Έπτανή- 6.12.1976. I(Τού
άνταποκοιτού τύχει ό νέος Πρόεδρος είναι, σεως του Ιδρύματος «Τριφύλλειον Νοσοκομεΐον Κυθήίου ανταποκριτού
κεινος πού θά \η|»ώση νουν και καρδίαν, θά άποκαθάρη ται άπό τά κύμοττα μ* δλη τες έδώ ήτανε ή οικογένεια σων» καί στά 1864 ένώθη- μας Μιχ. Χλεντζου).— 'Εμείς «νά φύγουν οί Τούρκοι άπό ρων», σάς απευθύνει έπι τή ανα>.ή^»ει των κα-θηκόντων του,
έδώ, μέ τή βοήθεια τού θεοίΐ, τήν ΚΥΠΡΟ»! '
θρρμόν πατριωτικόν χαιρετισμόν.
σώμα και ψνχήν, θά άποδιώξη τήν άπειλήν και τόν φόβον τήν άδυσώπητη σκληρότητα τών Εύδαιμονογιάννηδων τής καν μέ τήν 'Ελλάδα.
καταφέραμε, μαζί. μέ πολλού!
Γιά την «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ*I ^νός νέου πολέμου, θά είρηνεύση τήν γήν και θά ένώση της πέτρας. Πώς διάλεξε ή Μονεμβασίας. Σ ά ν ήρθαν οί
Τό Δ. Σ. μεταξύ τών έπιδιώξεών του περιέλαόε και
άλλους, νά βγάλουμε Πρόεδρο ΚΗ» δλοι έδώ χαίρομε, γιατί
έδωσαν τό νησί, στά
μέ τήν c/.αινήν έντολήν» τή: αγάπης τόν διεσπασμένον τρυφερή θεά τού κάλλους 'Ενετοί
τήν
στενοτέραν
έπαφήν μετά τών εις τό έξωτερικόν έγκατών
Η.Π.Α.
τόν
κ.
ΚΑΡΤΕ?Ρ.
1207,
στόν
τυχοδιώκτη
Βεκαι του έρωτα, τούτον τόν
στό μικρό διάστημα πού έκδίΤό
κάστρο
της
Παλιόχω'jjj αντόν κόσμον.
τεστημένων
συμπατριωτών
μας, μέ την πεποίθησιν δτι έκ
Είναι
πολύ
καλός,
πολύ
μοραιχμηρό τόπο γιά καταφυ- νιέρη πού πήρε — μόνος του ρας ('Αγίου Δηάητρίου) έδεται, εχει φθάσει τήν «ΔΡΑφωμένος,
έχει
τρία
επιστημοφυσικά
—
τόν
τίτλο
τού
Μαργ
ή
:
ΣΗ»,
τού
άξέχαστου
Γιάννη
τής
έπαφής
ταύτης
θά
προκύψουν
ωφελήματα διά τό "ΙδρυΆλλ' αύτός πού ή μπορεί νά άναλάβη ενα τόσον μερειπωμένο, σκέλεθρο
του
Στή «θεογονία» τού 'Η- κήσιου τών Κυθήρων! Ξανά παρελθόντος, έποπτεύει τήν νικά διπλώματα καί δλοι πι- Κασιμάτη καί, σιγά - σιγά, γί- μα μας, τά όποια θά συντελέσουν είς τήν όλοκλήρωσιν τών
£ £ ο ίργον και νά τό φέρη είς πέρας, δέν είναι άλλος παστεύουμε, δτι θά ανταποκριθεί νεται καλύτερη.
σίοδου, τό συναξάρι της γε- ήρθαν οί Ένετοι στά 1502
γεννηθείς βασιλεύς, τό παιδίον τής Βηθλεέμ, ό Κύ- νεαλογίας τών θεών, ή 'Α- κι* έξουσίασαν έως τό 1797 άπέραντη έρημιά τής θάλασ- με έπιτυχία στις απαιτήσεις
Γιά τό φύλλο τού 'Ιανουα- σκοπών καί τών έπιδιώξεών αυτού.
σας πού άπλώνεται έορταστιΜέ την εύκαιρίαν λοιπόν αυτής της πρώτης έπικοινο>·
οιος Ιησούς.
ρίου, συνιστώ νά γίνει έξαρση
φροδίτη «πρώτον δέ Κυθήροι- μέ μιά μικρή διακοπή άνά- κή καί άσωστη στά πόδια
μεσα στα χρόνια 1713—1718
τών
έπιτυχιών
της
μέχρι
σήμενίας
μας, αίσθανόμεθα τήν ανάγκην νά σάς άπευθύνωμεν
σιν
ζαθέοισιν
έπλητ'»
και
μας.
Προς τόν Σωτήρα, λοιπόν, άς καταφύγωμεν μικροί
πού τό πήραν οί Τούρκοι.
ρα και νά συνεχίσει με έντο- την πατριωτική ν Ικκλησιν νά μάς συμπαρασταθητε είς τό
*αί μεγάλοι, άρχοντες και πολίται, μέ πίστιν και άγάπην. ... την δ' Άφροδίτην
νώτερο ρυθμό στην όλσκληρωΌ φίλος τραγουδεί τις παΣ τ ά 1537 τό νησί ύπέφετική πραγματοποίηση τών ΚΙ- έργον μας μέ τήν έπιρροήν την όποίαν ασκείτε είς τούς
Kai τότε ή αγγελική ύπόσχεσις τής χαράς και τής είρή- άψρογενέα τε θεάν καί εύστι:- ρε τά πάνδεινα άπό τήν έπι- λιές μνήμες:
ΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟ- συμπατριώτες μας καί μέ δλους τούς δυνατούς τρόπους
»
θά γίντ] ή ωραία πραγματικότης τού ατομικού και τού φανον Κυθέρειαν χιχλήσκουσι δρομή του τρομερού κουρσάΧΩΝ ΤΗΣ.
τής δραστηριότητος σας.
Δέ
σον
τό
'πα
'γώ
'Ελένη,
ρου
Χαΐρεντίν
Μπαρμπαρόσθεοί
τε
καί
άνέφες,
ονν«χ'
^ Εθνικού μας βίου.
άφρφ θρεφθη- άτάρ Κυθέρειαν, σα. 'Από τό κάστρο τού Σ ά ν στό γιαλό μην κατεβαίνεις;
"Ολα τά Κνθηραϊκά Σωματεία και 'Ιδρύματα άποΣημ. Συντ.: Ό ΈλληνοαμεΉ χαρά και ή χάρις τού έν Σπηλαίω τεχΦέντος Σω- δτι προσέκυρσε Κυθήροις.
Ντιμίτρι, πού σ' αύτά τά χρό- Και σ' άρπά|συνε οί κουρσάροι
βλέπουν
είς τό κοινόν συμφέρον τής Ιδιαιτέρας πατρίδος
ρικανός καθηγητής κ. Άλεξαννια ήτανε ή πρωτεύουσα, έ- γιά 'να γίλο για 'να ψάρι;
Χριστού μετά πάντων ημών, αδελφοί. Αμήν.
δριδης, σύμβουλος τού Προέ- και τών τέκνων της.
"Υστερα πάλι σκέπτομαι φτά χιλιάδες ψυχές άρπάχτηδρου κ. ΚΑΡΤΕΡ, έφθασε στίς
Έπι τόν κοινόν αύτόν σκοπόν αίσθανόμεθα νά μας
Κουρσάροι, βέβαια, τώρα
τόν 'Ηρακλείδη τόν Ποντικό: καν. Τά χρονικά του Τσιρί13.12.1976 στή Λευκωσία Κύ- συνδέουν μαζί σας αδελφικοί δεσμοί, έν όνόματι αυτών τών
Έν τώ Ίερώ Επισκοπείω Κν»θήρων τή 25.12.1976
«Κυθήριοι δψφ καί τυρφ γ ο λένε πως τέτοιο μακελειό δέν ύπάρχουν κι' οί Έλένες
πρου καί έ δήλωσε δτι ό νέος
χρώνται καί σύκφ, Φέρη ι οέν είχε ξαναγίνει. Σ τ ά 1797 τουύ Τσιρίγου πε^νοδιαβαίΕύχέτης προς Κύριον
Πρόεδρος τών Η.Π.Α. θά έπι- δεσμών σάς παρακαλοΟμεν θερμώς νά μας βοηθήσετε είς
ιέριμνε τό σουρουγ ά ρ Λ νήσος πολλά καί μιί- ήρθαν οί Γάλλοι μέ τις ιδέες νουν ά^έριμνες
t Ό Κυθήρων ΙΕΡΟΘΕΟΣ
διώξει_ δίκαιη καί σύντομη λύ- τήν έκπλήρωσιν τών σκοπών τού 'Ιδρύματος.
>ρες άτέλειωτες, πά
| λι και οινον, φιλάργυροι δ' της δημοκρατίας. Τό χρονι- πο
ση τού Κυπριακού προβλήμαΤό 'ϊδρυμά μας. τό «Τριφύλλειον Νοσοκομεΐον Κυτος.
θήρων». τό οποίον εχει τήν εδραν του είς τάς 'Αθήνας,
των, τή χειμερινή περίοδο, - ό ράσαμε. Μέ τήν εύκαιρΐα λοι- τήν Κύπρο μας έλληνική
ώς γνωστόν, δύναται νά συνδράμη κάθε κοινωφελή σκοπόν
άγροτικό εΙσόδημα, πού, ά τ ό π ό ν τών έορτών, άς άτενίσουμε καί μιάν Είρήνη διαρκή.
Ο ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ τής Ιδιαιτέρας μας πατρίδος. Διά τήν έκπλήρωσιν τών πατά κυριώτερα τό λάδι, δπως τό μέλλον μέ αίσιοδοξία καί άς
φαίνεται, θά εΐναι έφέτος πο- ψάλλουμε δλοι μαζί τά κάλαντριωτικών στόχων του θά πρέπει νά έπιδιωξωμεν δλοι μας
Ό άντιπρόσωπός μας στό Κάνκ. ΔΗΜ. ΚΑΖΑΖΗΣ
"Οσο γ ι ά τό Τσιρίγο μας
λύ μικρό. ΕΤναι τό πρόβλημα τα, τ ά Τσιριγώτικα!
σας των Η.Π.Α. καί παιδικός
νά τό καταστήσωμεν οίκονομικώς ίσχυρόν, μέ την συγκένέχει καημό του ένα
τής συγκοινωνίας, μέ τό νησί,
μας φίλος κ. Μιχ. Χλέντζος
τρωσιν δσον τό δυνατόν μεγαλύτερος περιουσίας, ώστε να
ΕΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗ
γ ι ά τά παιδιά του τά π ο λ λ ά
π ο ύ δέρνεται άπό δλους το»;ς 'Αρχιμηνιά κι' άρχιχρονιά.
γίνη τό πρότυπον μεταξύ τών παρομοίων 'Ιδρυμάτων τών
πούναι ξενητεμένα.
κσιρούς καί ά π ό τις θάλασσες. Καί μέ βροχές ή μέ χιονιά,
τής έποχής, είς τήν Ιστορικήν
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
μιά τρυφερή έλπίδα:
Α π ό τά τρία π έ λ α γ α , τό ΑΙ- είχε τήν εύκαιρία,
πρόσκληση τών έκλογέων του.
λοιπών περιοχών τής 'Βλλάδος. Χωρίς δμως καί τήν Ιδικήν
Τοϋ μ. Δ. Γ.
Άργνροηούλον γαΐο, τό Κρητικό καί τό Ι ό - ό "Αης Βασίλης νάρχεται
«Παιδιά, καλή πατρίδα!...».
"Εχει
χει σύστημα στην έργααία
σας ένίσχυσιν ό στόχος αύτός δέν θά μπορέση νά πραγμαΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ
Κ Γ ό κάθε πατριώτης μας
νιο. Πού συναντιώνται καί χτ^- ά π ό τήν Καισαρεία.
του, όο οε
δέ νεος υπουργος του
τοποιηθή, δια τόν λόγον δέ τούτον καί σάς άπευθύνομεν τήν
Ό παληός χρόνος εσβησε. λούμεθα, δλοι οί άνθρωποι νά πιώνται στίς άκτές του νησιού Τώρα δπως είναι φυσικό,
δποιο καί πόθο νάχει,
τών Εξωτερικών, κ. Σ. Βάνς,
*αΙ ό νέος, τό 1977, άνατέλ- αντιμετωπίσουμε καί νά έπιλύ- μας, τού νησιού αυτού τής γ α - στόν τ ό π ο τόν μαρτυρικό,
ΚΥΘΗΡΩΝ
παρουσαν. "Οπως ήδΐ| γνωρίζετε, έτέθη είς λειτουργίαν τό
νά τόν βοηθήσει ό άγιος
παληός συνεργάτης τού Τζών
Είναι καί αύτός, δπως ό- σουμε, άν μπορούμε.
μέ τό σακκί στή ράχη
λήνης, δπως τό όνομάζω έγώ. π ο ύ τώρα δέν άκούγεται
Κέννεντυ, άπο τό 1967 είχε μεΓηροκο|.ιείον τού 'Ιδρύματος εις Ποταμόν. Εις αυτό περιοί καινούργιοι χρόνοι π ο ύ
καί νά τού δίνει τ' ά γ α θ ά
Τά προβλήματα, γιά μάς Καί πού μ' δλο π ο ύ χτυπιέται 'Ελληνική φωνή,
Ό υπεύθυνος της αδικαιο- θάλπονται σήμερον περί τούς 20 γέροντες, οί όποιοι διασολαβήσει στή διευθέτηση τής
Ρασαν, ένας χρόνος έλπίδων. τούς "Ελληνες, είναι καί γενι- άλύττητα ά π ό τις κακοκαιρίες, ό "Αης Βασίλης έρχεται
δλα μέ τό τσουβάλι.
έλληνοτουρκικής κρίσεως, ώς λόγητης ματαίωσης τού άεροΧρόνος φόβου γιά τό τί κά καί είδικά. Καί γ ι ά τούς διατηρεί στό έσωτερικό του, *»ή ά π ' τήν... Καισαριανή...
άπε σταλμένος τού Προέδρου πορικού δρομολογίου (OAOSO) βιούν μέσα είς στοργικόν οίκογενειακόν περιβάλλον.
¿πίφυλάσσει. Οί άνθρωποι Τσιριγώτες είναι άκόμη είδικώ- θαλπωρή
μιάς
άπολαυστικής Γιατί μέ τή σακκούλα του
Τζόνσον. Γνωρίζει καλά τό θέ- τής 6.10.1976, γιά τόν όποιο
Αί άνάγκαι δμως είναι μεγαλύτεροι καί δυστυχώς δέν
^ σκέπτονται δλοι κατά τόν τερα. Τά γενικά είναι ό πλη- γοΑήνης μέ τούς καλοκάγαθους τόν δυστυχή στή ράχη,
Κι' άρχιμηνιά κΓ άρχιχρονιά,
μα τής ΚΥΠΡΟΥ
ΡΟ
καί πολλά ή «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΗ» στό δυνίίμεθα νά τάς ικανοποιήσωμεν σήμερον, έλ)^ίψει οίκο¡^Ρ τρόττο. 'Αλλοι είναι αίσιό- θωρισμός, ή βουλιμία, ή κακο- κατοίκους του.
δέν τόν άφήνει ό... Ντεμιρέλ
φύλλο
της
(1.11.1976)
ρώτητό ξαναλέω πάλι.
άλλα.
καί άλλοι άπαισιόδοξοι. πιστία καί ή επιθετικότητα τών
Κι' δσοι τυχόν μάς πήρανε
ΕΤναι ή σκοτούρα τού Ν<> π ο ύ κακοχρονονάχει!...
Εκείνο πού πρέπει νά αντι- σε τόν άρμόδιο προϊστάμενο νομικών μέσων. Αιττά τά οικονομικά μέσα καλούμε ν τούς
Αλλο, φιλοσοφώντας γελούν, Τουρκαλάδων και γενικά τά σοκομείου μας, π ο ύ δεν μπορεί
'Αεροπορίας συμπατριώτες νά μάς βοηθήσουν νά τά έξασφαλίσωμεν,
λ ί γ ο - π ο λ ύ τά χρόνια.
ληφθούν δλοι οί "Έλληνες εί- της Πολιτικής
¿λπίζουν. Καί άλλοι κατέ- προβλήματα τά πολλά και δύ- νά έπανδρωθεί μέ τό έ π ι σ τ η μ >
Κι* έχουμε... πόθους στην καρ- ναι τούτο: δτι, άν καί μάς υ- ποιά μέτρα πρόκειται νά πά- ένώ παραλλήλως φρσντίζομεν δραστηρίως διά τήν άξιοποί^ α ι ά π ό τόν φόβο, τήν άβε- σκολα,
πού
άντιμετωπίζει ή νικό προσωπικό π ο ύ χρειόίζ·:- Δώρα προσμένουν τ ά παιδιά,
(διά ποστηρίζει καί έχει ύποσχεθει ρει, γιά τήν χωρίς άδεια απου- ησιν τών υφισταμένων ακινήτων τού 'Ιδρύματος.
«βιότητα ή τήν απελπισία. ΕΤ- Χώρα. Τά είδικά είναι έκεϊνα ται, καί π ο ύ προβληματίζει τον δώρα μικροί — μεγάλοι,
καί σ τ ά μαλλιά μας χιόνια.
πολλά καλά γιά τήν πατρίδα σία του άπό τήν ύπηρεσία του,
Διά ταχυδρομικού δέματος σάς άποστέλλομεν αριθμόν
^ δμως καί άλλοι π ιό ψύχρα ι- π ο ύ έπηρεάζουν τή ζωή τού κά- κάθε Τσιριγώτη στην περίπτω- κι' έχουν έλπίδες καί χαρά
"Ας έχουμε δλοι μιάν εύχή
μας, δέν πρέπει νά περιμένουν μετατέθηκε καί άντικαταστάτης
πού βλέπουν ή θέλουν νά θε άνθρώπου καί τής οικογε- ση ττού θά τού τύχει άνάγκη νά δούνε τί θά βγάλει.
πούναι τού... Πάνου Φύλλη,
οτι μόλις αναλάβει τά καθή- του έτοποθετήθη ενας λαμπρός αντιτύπων τού Ισχύοντος Κανονισμού τού Γηροκομείου
^ Ό υ ν τ ά π ρ ά γ μ α τ α άντικει- νείας του Καί τά π ι ο ειδικά, ιατρικής περίθαλψης.
νά μην τό χάσουμε ποτέ
"Αλλοι γυρεύουν άρματα,
κσντά του, ώς Πρόεδρος τών νέος, ό φυσικομαθηματικός κ. προς ένημέρωσιν υμών καί τών συμπατριωτών μας. Στη«νικ^ και νά παραμένουν έπι- τά προβλήματα τών Κυθηρίων,
τό γέλιο ά π ό τά χείλη.
Ά λ λ ά γιατί τά άναφέρουμε τουφέκια καί κανόνια.
Η.Π.Α. «θά τιμωρήσει τούς Δημ. Καζάζης, πού όπως μάς ριζόμενοι είς τά πατριωτικά σας αισθήματα, τά όποϊα καί
γ ι ά νά κρίνουν τ ά π ο ύ είναι πάντα τά ίδια καί τώρα, χρονιάρες μέρες, δλα α«>- "Αλλοι πολέμων συμφορές
Χαρές κ Γ έπιθυμίες
κακούς γείτονές μας», γιατί γράφουν άπό τά Κύθηρα, προσ**Υθν6τα έκ τών ύστερων μέ πού, δυστυχώς, ά π ό χρόνο σέ j τά τά δυσάρεστα προβλήματα; κι' άλλοι -ποθούνε ψώνια,
καί... ζουλομυρωδίες!
δεν πρέπει νά λησμονιέται, δτι φέρει τις ύπηρεσίες του μέ ευ- κατά τό παρελθόν έπεδείξατε, έλπίζομεν εΙς θετικήν άντα^Ραιμία καί αύτοπεποίθηση. χρόνο γίνονται πιό δύσκολα καί Έμείς οί "Ελληνες περάσαμε ά π ' τής καρδιάς τά μύχια,
Χαρές και μπερικέτι
ή Τουρκία έχει έκτεταμένα σύ- συνειδησία, εύγένεια καί άγά- πόκρισιν είς τήν Ικκλησίν μας.
. 0 παληός χρόνος μάς δημι- π ι ο τυραννικά.
καί είς π ο λ λ ά τά έτη.
καί άλλες δύσκολες έποχές. Καί πυραύλους κ Γ υποβρύχια!
νορα μέ τά Σοβιέτ καί δέν συμ- πη. Τού ευχόμαστε λοιπόν τό
<Η
Μετά πατριωτικών χαιρετισμών
ίΡΥησε πολλές σκοτούρες. Καί
Τά καυτά προβλήματα τών πάντα τις άντιμετωπίσαμε ή- Μά ό κόσμος ό έλληνικός
φέρει νά έλθουν οί Ρώσοι στό «καλώς ήρθε» καί έκπλήρωση
^
προβλήματα πού κα- Κυθηρίων είναι, τώρα π ρ ό πάν- ρωικά καί σ τ ό τέλος τις ξεπε- εύχεται πάντα διαρκώς
Ο
Π
Ρ
Ο
Ε
Δ
Ρ
ΟΙ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΤΣ
τής
άποστολής
του.
Δ. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αιγαίο.
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ΖιλΙς 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΓΑΜΟΙ
Ό Βασίλης Γλυτσός και ή
Μαρία Τζάννε, στις 5.12.76 έτέλεσαν τούς γάμους τους στον
ιερό ναό Άγιου Γεωργίου Καρβουνάδων. Έττηκολοι#ησε γαμήλιος δεξίωση ατό κέντρο του
Πιέρρου, ατό Αειβάδι, δττου τταρεκάθησαν 200 άτομα.
Συγχαρητήρια.
Μ.

ΖΩΗ

| γάκη τους και την πεθερά του
κυρία Αθανασία Κομέσου.
— 'Επίσης άφίχθη άπό τό
Μπρίσμπστν ή κυρία Ουρανία,
χήρα I. Καρύδη.

Τλ Π Α Α Η Α
ΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΑΑΚΗΣ

ΚΥΟΗΡΑΤΚΑ ΠΕΝΘΗ ΪΈδω κι Έκει
ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΥΠΑΤΗΣ

έξετέλεσβ μετά πλήρους ευσυΠΑΝΑΓΗΙΤΙΤΣΑ
νειδησίας, τάξεως και τιμιότη- ;
NIK. ΣΤΑΟΗ
τος, παρά τάς πιέσεις και τάς
αντιδράσεις πολιτικών παραΆπεβίοκτε τήν
1.12.1976
γόντων, συντελέσας ούτω είς
και
έκηδεύθη
την
άλλη
ή μέρα
τήν έκτέλεσιν πολλών έργων '
άπό τού 1949 μέχρι τού 1967, άπό τόν Ιερό ναό τού ΣΩΤΗΡΟΣ τού χωρίου Κεραμουτού
δτε έσυνταξιοδοτήθη.
Διετέλεσε ν επίσης τακτικόν ι τού νησιού μας ή Παναγιωτίτσα
μέλος τού Διοικητικού Συμβου- Νικ. Στάθη, άδελφή τού συνλίον τού Κυθηραϊκού Συνδέ; ' ^ ^ ^ ^ Γ υ μ ν ' α σ ' ά ρ χ 0 υ Έ μ μ '
σιιου Αθηνών καί είργάσθη διά
Σ τόν σύζυγο, τά τταιδιά και
την έπιτυχίαν τών σκοπών του.
Κατά τά τρία τελευταία έτη τά έγγόνια της καί στά άδέλτής ζωής του έκλονίσθη σοβα- φια της Μανώλη Στάθη και Πόρώς ή υγεία του και έδοκιμά- ττη Πετροχείλου και στους λοισθη σκληρά άπό έπάρατον νό- πούς συγγενείς εκφράζουμε τά
σον, ή όποία τόν ώδήγησεν είς συλλυπητήρια μας. Ό Θεός ας
τόν τάφον, παρά τάς συγκινη- τήν άνοττταύσει.
Π.Γ.Κ.
τικός προσπαθείας τής σύζυγοι* του Θάλειας, τού άδελφού
του 'Ιωάννου Βα^υπάτη, συμβολαιογρά^Όν, και τών αλλο>ν
συγγενών του.
"Ας είναι ελαφρό ν τό χώμα
τής 'Αττικής γης, πού τόν έδέχθη καί ή μνήμη του αίωνία.
ΕΝΑΣ ΦΙΛΟΣ ΤΟΥ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΜΟΣ

ι•

— 'Από τόν 'Αθηναϊκό Τύπο πληροφορηθήκαμε πώς μας ^
θσνε άπό τήν Αύστραλία, γιά νά παραμείνουν ένα
μήνα στήν Ελλάδα, 2 0 0 άγόρια καί κορίτσια ( 1 4 — 1 8 χι
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
ομογενών μας, φοιτητές 'Ανωτάτων Σχολών, άνάμεσα στά
ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
καί πολλά Τσιριγωτόπουλα. Τά φιλοξενεί ή 'Ελληνική
ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΙΙΙΕ
νηση. Τά υποδέχτηκαν στό άεροδρόμιο τού 'Ελληνικού έκπι
ποι τών Υπουργείων Εξωτερικού καί Πολιτισμού, τού 'IW
1) ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟ Σ, Κλεισθέματος «Βασιλεύς Παύλος» και έκπρόσωποι τής Εθνικής Τρ®
νους 7 (τ.τ. 112), Αθήνα.
ζης. Οί τελευταίοι (έκπρόσωποι τής Εθνικής Τραπέζης), τή^
2) Ρ ΕΘΕΜΝIΩΤIΚ Α ΝΕΑ, ΡέΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
ρα τής ύποδοχής τούς μοίρασαν διάφορα άναμνηστικά δύ|
θυμνον Κρήτης.
Δυο χαριτωμένες Τσιριγωτοπούλες συναντήσαμε στήν KY^t
Το ζεύγος Μανώλη και 'Αγ- 3) ΑΙ ΒΟIΑΙ, Νεάπολις-ΛαΡΑ Ι ΚΗ ΛΕΣΧΗ. Ή μία θά κατεδεΐ στόν Αύλαιμονα, νά |
γελική Λουράντου (άττό τά Κακωνίας.
τόν παππού της κ. Τσαούση. Μού ύποσχεθήκανε φωτογρα>
λησττεριάνικα) άττόκτησαν ένα
4) Η ΛΑΚΩΝΙΚΗ, Ικτίνου 3
καί έ-^α όνομαστικό κατάλογο τών 30 περίπου Τσιριγωτοαυσ^
χαριτωμένο άγοράκι.
(τ.τ. 112), Αθήνα.
λών μας. Χίλια καλώς μάς ήρθανε, λοιπόν, καί περιμένουμε^
>ι μένουμε^
'
— Ό Γιάννης Θεοδ. Κασιτηρήσουν τήν ύπόσχεσή τους.
"Αρθρον 7ον.
μάτης (άττό τά Πιτσινιάνικα) 5) ΑΛΗΘΕΙΑ, Τρίπολις.
και ή σύζυγος του, άττόκτησαν 6) ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣ— Χιλιάδες δενδρύλλια, δασικών δένδρων, άπό τά φ υ τ υ ί Π ·
ΣΑ (άριθ. φύλλου 4).
"Οσοι παρ' έμού όφθώσι και
έττίσης ίνα χαριτωμένο άγοράκι.
του νησιού μας ('Αγ. Θεοδώρου κλπ.), έφερε στήν 'Αθήνα
^ θ ή ν α ό ΐ ""
τών όργάνων μου έργολαβούνκτήτης τού μεγάλου φορτηγού αυτοκινήτου, φιλοπρόοδος
Νά τούς ζήσουν.
>δος κ. ¿
f·
ΕΚΛΕΚΤΗ
τες άρρενες μετά θηλέων, θέΤζάννες, γιά νά φυτευθούν στά βουνά τής "Αττικής.
Π.
Κ- ΜπρΪ I
c
λουσι ρσβδισθή άνελλιπώς έν
Τσιρίγο!... πού έφοδιάζεις τό Υπουργείο Γεωργίας μέ1 δενδ^
ι
ΒΑΠΤΙΣΙΑ
ΤΣΙΡΙΓΙΓΓΟΠΟΥΛΑ
τώ κρατητηρίω.
λιο. Πολύ θά χαιρόταν ή στήλη αύτή τής «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΊ ΚΚ* ¡
Ή κυρία Βάσω Παν. Καλλίάν έμάθαινε καί πόσες χιλιάδες φυτευτήκανε, τούτη τήν κατά&.
γερου ¿βάπτισε στο Β Ι Ι ί ^ Ο - ΠΟΥ ΤΙΜΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ
"Αρθρον 8ον.
λη έποχή καί στό Τσιρίγο.
0 0 Αυστραλίας το κοριτσάκι
I.
ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ, 18.12.1976.
— Ή Κυθηραϊκή 'Αδελφότητα Πειραιώς καί οί νέοι μας % * a
του κ. Γιώργου Μηνά ΚασιμάΉ
τ
α
ν
ή
έποχή
γενικής
οχβΑπαγορεύεται ή διέλευσις
Ή δεσποινίς Μαρία Γεωργ.
ραν μέρος στή δενδροφύτευση τού Σχιστού (Σκαραμαγκά) χ
τη (άττό τά Πιτσινιάνικα) και Καλοκαιρινού, έπειτα άπο έπι· δόν άγραμματοσύνης, έπ·>χή ά>θρώπων έπϊ κτηνών, πρός άΝομαρχίας Πειραιώς και φυτέψανε 200 δενδρύλλια τό πρωί *
του έδωσε τό δνομα Ευρυδίκη. τυχείς έξετάσεις ελαβε τό δί- κοινωνικής άμορφωσιάς. Αρπα- ποφυγήν καταπάτησιν παίδων,
Κυριακής ( 1 0 . 1 2 . 1 9 7 6 ) , έπειτα άπό πρόσκληση τού προέ^
Εύχόμεθα νά τους ζήσει.
γής.
ληστείας,
που
ή
Χωροφυγνωστός
σ*
όλους
τούς
Κυθηώς και άπό ρυτήρος έλεύοντας
πλωμα φαρμακοποιού άπό τό
κ. Τάση Κουκούλη και τού γεν. γραμματέως κ. Γ. Τζωρτζα*
Μ.Γ.Κ. Πανεπιστήμιο τού Μπρίσμπαν λακή είχε επωμισθεί διάφορο πόδας τών κτηνών, και ώς λό- ρίους Νίκος Βαρυπάτης.
Ή Κυθηραϊκή καί Αυστραλου, πού δημοσιεύθηκε στό προηγούμενο φύλλο μας. "Ενα άή
καθήκοντα άσφάλειας, ευνομί- γου χάριν εΐδον άρρενα τινά
Έγεννήθη είς Κύθηρα τό λιανή κοινωνία θρηνούν τό θάΑΦΊΞΕΙΣ
μέ τον βαθμόν «"Αριστα».
«μπράβο» στή δραστήρια Κυθηραϊκή 'Αδελφότητα Πειραιώς^
ας,
ευταξίας
και
τήρησης
τών
σπεύδοντα ψιτ — ψίτ7 δπισθεν 1901. Τά πρώτα γράμματα έ- νατο τού ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΙΜΟΥ,
Συγχαρητήρια και καλή στα
Άττό τό Μττρίσμτταν άφίχθη
'Αθηνών.
ί αυστηρών ήθών τής 'Ελλ'
Ιηνί- θηλέου τινός, ούτινος οΐ πόδες μαθε βίς^ τό Δημοτ. Σχολείον ένός συμπολίτη μας, πού τίό κ. Οεόδ. Καστρίσιος, μέ την διοδρομία.
— 'Επιτυχία έσημείωσε ή διάλεξη στον Παρνασσό, τού Wk Χ(
κής
κοινωνίας.
και
είς
τό
Έλληνικόν
Σχολείον
ήστόχησαν και
κατεπάτησαν
Γ.Β.Κ
μησε τά Κύθηρα και τό όνοσύζυγό του Στέλλα, τό Γιωρρικού συγγραφέα μας κ. Μιχ. Πετρόχειλου, μέ θέμα: «ΟΙ *ltt ^
Τήν δημοσιεύουαε άκρι^ώς τήν αίσθήτα του ποδός ταύτης Χώρας — Κυθήρων. Έτελεί- μά του πάντοτε αναφερόταν μέ
ριογράφοι της Επτανήσου», στις 11.12.1976. Ή όργά*ι r c
σκέτα ι στη Βιβλκιβή καί άς εΤναι άλλην ήμέραν θά ωσε τό Γυμνάσιον τών 'Αθη- ξεχωριστή άγάπη και σεβασμό.
βπως βρίσκεται
έγινε άπό τόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο 'Αθηνών. Στό τέλος « ¿η
νών,
έπιστρατευθεις
δέ
ύπηρέέξετάσω
και
διά
τό
σπουδαΤον
"Ολοι
μας
τόν
συνοδεύσαμε,
κη τής Ιστορικής Δημητσοτ/ας,
όμιλίας έγινε καί προβολή πολλών καλλιτεχνικών φωτογρο% ρ<
τήν πατρίδα έπϊ όλόκλη- στις 19 Νοεμβρίου 1976, άπό
μέ τή σύνταξη, όρθογραφία και τούτο ζήτημα. Και διά νά εΤ τησε
Κυθηραϊκών τοπίων.
ρον
τετραβτίαν
είς
Μικράν
Ά
μεθα
έν
τάξει
οΐ
παραβάται
θά
τόν Ιερό ναό τού 'Αγίου Γετό γλωσσικό ύφος της, χωρίς
σίαν και
'Αθήνας, κατά δέ ωργίου τού ROSE BAY στό Νε— Δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες τών 'Αθηνών δτι βρίσκρ φ<
Τήν αγαπημένη μας σύζυγο,
φόβο και πάθος, και Ιδιαίτερα διώκωνται βάσει του άρθρου τόν
πόλεμον τού 1940 — 1941 κροταψείο τού RANDWICK μέ I μητέρα, γιαγιά και άδελφή
στά σκαριά ή δημιουργία πολεμικής βάσης στήν παραλία
4 Tf
χωρίς διάθεση νά θίξωμε κα- 1072 ώς Ποινικού Νόμου.
είς τήν Άεράμυναν καί είς τήν λύπη μεγάλη. Πάνω άπό 100 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΤΣΑ Ν. ΣΤΑΘΗ σιά τής Παναγίας» τού γειτονικού μας 'Ελαφονησιού και αδνm Tf
Κον TAMES Κ ASS I MAT IS, νήκατε καλά. Σ' άλλη στήλη νένα, γιατί, δπως είπαμε πατ
Λογοκρισίαν.
κάτοικοι τού νησιού, λίγοι κι' άδύναμοι, δέν μπορούν ν'
ANNERLEV Q.L.D : Δεν ξέ- μας δημοσιεύουμε τις όρθές ραπάνω, ή άγραμματοσύνη τήν
στεφάνια «Γ ένας σωρός φρέ¿ ών 72
"Αρθρον 9ον.
ρεις πόσο ευχαριστηθήκαμε μέ σκέψεις σας.
Τό 1929 έκλέγεται πρόεδρος σκα και μυρωδάτα λουλούδια πού πέθανε τήνΐ. 12.1976, έκη- δράσουν άποτελεσματικά.. Πολύ χαρήκαμε, πού ό άρμόδι•»«F*
έποχή έκεινη δέν περιοριζόταν
τό γράμμα σου. Ζητήσαμε άδεύσαμε τήν έπομένη ήμερα ά- φυπουργός Εθνικής 'Αμύνης κ. Α. Ζαΐμης, άνακοίνωσε
Κον Παν. Β. Κορώνη, Βια- μόνο στά όργανα τής Χωρ<»φυΤό κλείσιμο τών καταστημά- τής Κοινότητος Κυθήρων και σκέπαζαν τό φέρετρο του.
κι
πό τό Μαράκι, άπό τον άδελ- ράδικα: Ευχαριστούμε γιά τό λακής, άλλά καΐ στά σχολεία... των κανονίζω, πλήν λεσχών, παρέμεινεν είς τήν θέσιν αύΌ σεβ. 'Αρχιεπίσκοπος Αΰ- πό τόν ιερό ναό τού Σωτήρος «δέν υπάρχει θέμα δημιουργίας νέας βάσεως καί προφανώς
ψό σου Γιάννη τή διει#υνσή σου γράμμα σας και ευχόμαστε νά
^ΧΡ 1
1947. Λύονται στραλίας κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ πού Χριστού, Κεραμουτού Κυθήρων, κείται περί συγχύσεως, πού έγινε άπό τίς τελευταίες άποβ* ^
τήν δύσιν τού ήλιου, τών οίνοάλλά στάθηκε άδύνατο νά μας έγκατασταθούν στο νησί μας
Ό σύζυγος Νΐκος. Τά παι- κές άσκήσεις στήν περιοχή».
πωλείων τήν 1 1 ην τής νυκτός, κατά τό διάστημα τής προεδρί- έχοροστάτησε στή νεκρώσιμη ά- 1
Εγκύκλιος Διαταγή
την δώσουν. Χαίρομε πού άρέ- κ Γ άλλοι πολλοί, έστω και ά— Τσουχτερό κρύο καί πολλές βροχές στό Τσιρίγο τώραΐ
τών δε θεαμάτων τήν ΙΟην με- ας του τά δύο μεγάλα προβλή- κολουθία, μέ συγκινητικά λό- διά της Ευθυμία και Γιάννης,
σε» σ' όλους σας ή «ΠΑΓΚΥ- σπρομάλληδες συμπολίτες μας,
Προς άττάσας τάς άρχάς τού ταμεσονύκτιον πλήν του δημο- ματα τής πρωτευούσης τής νή- για άποχαιρέτησε τόν άείμνη- Τά εγγονάκια της Παναγιωτί- λευταΐα, δέν έμποδίσανε τούς κυντγούς μας νά χορτάσουν ν*
ΘΗΡΑΊΚΗ». Θά προσπαθή- πού... «πάντα μέ τά μάτια της Κράτους, Νομάρχας και Δη- σίου θεάματος τής καραγκιο- σου μας, τής ύδρεύσεως και στο συμπολίτη μας καί έτόνι-1 τσα,
Τριανταφυλλιά,
Νίκος, φεκίδι. Σκότωσαν πολλές μπεκάτσες καί στείλανε κι' έδώ φ
σωμε, σ ι γ ά - σ ι γ ά , νά συνδε- ψυχής τους νοσταλγικά άγναν- μάρχους της ύττ' έμέ 'Αστυνο- ζαρίας, τήν πρωΐαν περί τό λυ- τού ήλεκτροφωτισμού,
άνευ σε, δτι «οί πρωτοπόροι, πού | Μπέμπης. Τά άδέλφια της Μα- Αθήνα καί στόν Πειραιά άρκετές σε συγγενείς καί φίλους. "II
θούμε όλοι μέ την έψημερίδα. τεύανε άπό την ξενητειά τό νη- μικής περιφερείας τής πά\εως καυγές, τουτέστιν άμα τή έμτικής ένισχύσεως, διά δια- σπανίζουν στήν κοινωνία μας, νώλης Στάθης, Πόπη Πετροχεί- αίτερα πολλές μπεκάτσες σκότωσαν στά 'Αντικύθηρα, ποί»ί
Στείλε μια φωτογραφία, δική σί μας», όπως μάς τονίζετε στό Δημητσάνης.
τρόπων και μικρός φο- πρέπει νά άνοίγουν δρόμους,
Ο'1 λοιποί συγγενείς,
τερατολόγοι «άπό δαύτους» διαδόσανε πώς ίνας Αιώτης οι
φανίσει τού ήλιου ε!ς τήν γήν
σου, της Χρύσας, των εγγονιών γράμμα σας.
τωσε 75!... μέσα σέ μιά έβδομάδα!
τών
άββηρητών
κοινοτήτων. ρολογίας τών κάτοικων. ΕΙρ- πάνω στους όποιους οί έπιζώνσου. Πότε θά σας έπ«σκεφθούΚαί αύτό διότι θά παρίσταται γάσθη έντατικά και έματαίιοσε τες άξίζει νά βαδίζουν. Γιατί
"Άρθρον Ιον.
— Ό άντιττρόσωπος τής «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ ! ΚΗΣ», «. M m
Κον Ν. Γ. Κασιμάτην, ΣύδΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
με δέν άποφασίσαμε άκόμη, άλό Αποφαινόμενος έν μεγάλη στο- τήνν έπιχείφΐίθεΐσαν κατάργησιν ό ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΙΜΟΣ ξεχώΚασιμάτης, που άρρ<όστησε ξαφνικά καί νοσηλεύθηκε δέκα^
νευ:
Εύχαριστούμε
γιά
τό
ευριζε
άνάμεσα
στήν
έλληνική
όλά ίσως σάς ξαφνιάσωμε.
τού
ύ
Γυμνάσιου
Κυθήρων
(έπι
Παρακαλούνται άτταντες και λή καί παρασημοφορία.
μέρες στό Ρυθμιστικό, έγινε καλά καί γύρισε στό ζεστό cnni
γενικό και πληροφοριακό γράμΠάντας
τούς
όπωσδήποτε
μογένεια τής Αύστραλίας».
Κον ANDREY CAVAK0S, μα σας και πάντα θά περιμέ- ττάσαι, δττως
μεθαύρισν Πέμκι του. Στή Λέσχη — πού τόσο τόν άναζητήσαμε δλοι — Ι
συμμετασχόντας
είς
τό
βαρύ
Μιά
άτέλειωτη
σειρά
αύτοBALTIMORE, Η.Π.Α.: Εύχαρι- νουμε νέα σας.
•πτην, 6ην Δεκεμβρίου t.l. καΔιετέλεσε μέλος τής Διοικήεπιστρέψει σέ λίγες ήμέρες, άλλά δσοι
έχουν περάσει ^
"Αρθρον 1 Οον.
στούμε γιά τίς χρήσιμες πλητά τήν ττανηγυρικήν έορτήν του
σεως τσύ Ταμείου * Οδοποιίας Ι κ , ν Π τ ω ν σχημάτισε πομπή καί,πένθος μας επί τώ θανάτω τής «. . .ήντα», καλά θά κάνουν νά προσέχουν τήν ύγεία τους πιρ
Κον
Γιάννη
ν
Καστρίσιον,
τόν
ροφορίες, Ιδιαίτερα γιά δσα
συνώδευσε στήν τελευταία ι άγαττημενης
^ ^ Μ Π τ ρ ο ς , σότερο, γιά ν' άποφύγουν τήν κλεισούρα καί τίς συνταγές ι
Ά γ ι ο υ Νικολάου, και έττι τή
» m m πιστώσεις, διά τήν I
Απαγορεύονται αϊ σεισμικαί και έπέτυχε
άδελφής
κλπ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ- γιατρών...
κατοικία του.
γράφετε, γιά τόν κ. P. SERBA- Μπρίσμπαν: Έλάβαμε τό γράμ- έσχάτη εύκαιρία
της
συγκενκατασκευήν
τών
όδών,
Πουρδονήσεις
πρός
άποφυγήν
καταΤΣΑΣ θερμώς εύχαριστούμεν
Ό
Ζαχαρίας
Σΐμος
γεννήθηNTES. "Εγινε δουλευτής ή ή- μα και τή συνδρομή σας και τρώσεως τών ξένων, ο\ K Í T O I κου,
Καλάμου
και
Στραποδίου,
πλήξεως του
λαού καί χάριν
ευχαριστούμε, περοισσότερο δέ
σύζυγος Νίκος Στάθης.
— Μέ τήν εύκαιρία τών έορτών τών Χριστουγέννων καί
ταν υποψήφιος;
κοι τής δικαιοδοσίας μου έκ- τής τηρήσεως άναρχης.
ώς χαΐ άλλας, δι' άνάλογα έρ- κε στά Λογοθετιάνικα τού νη- ΟΌ υιός
Ιωάννης μετά τής οί- Πρωτοχρονιάς,π ολλοί κατεβήκανε στά Κύθηρα, Ιδιαίτερα
ΚΟν θ . Π. Τζωρτζόπουλον, χαίρομε, πού ο) πληροφορίες τελέσωσι γενικήν καθαριότητα
γα
άλλων
Κοινοτήτων
τής
νήκογενείας του.
τητές, φανταράκια καί Τσιριγωτοαυστραλέζοι, μέ τό πλοΐο
Πρόεδρον Κοινότητος Βαλτιμό- σας γιά τή λειτουργία τού Γη- τών βρόμων τής έγχωρίου ταύσου.
"Αρθρον 1 Ιον.
Οί άδελφοί Έμμ. Στάθης, Πό- γραμμής, μέ τά αύτοκίνητά τους καί τό φέρρυ μπώτ ή μέ
ρης. Τό τσέκ τών 100 δαλλα- ροκομείου εΐναι τόσο καλές της κωμσττόλεως.
Διετέλεσεν
επίσης
Πρόεδρος
πη Πετροχείλου μετά τών οι- ! άεροπλανάκι.
ρίων ¿λάβαμε και σάς συγχαί- Σάς βεβαιώνουμε κΓ έμεΐς ότι
Άποτγο ρεύεται ένώπιον ξέ- τής Επιτροπής 'Αγίας Μόνης
κογενειων των.
ρομε γιά την άπόφαση του Δ. «τή ζωή δπου κάνουν έκει στό
— Ό ήγούμενος τής ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ άρχιμανδρίτης πβί:
νων ή μαγκουροφορία, ό πυρο- και μέ τήν βοήθειαν τού άει'Αρθρον 2ον.
Οι λοιποί συγγενείς.
Συμβουλίου σας, νά ένισχί€τε Γηροκομείο οί γέροντές μας,
ΕΥΘΥΜΙΟΣ πήρε άδεια άπό τόν σεβ. Μητροπολίτη μας
βολισμός διά δημούτσουνης, τό μνηστου Μητροπολίτου ΔΟΡΟκάθε χρόνο τό Γηροκομείο μας. ουδέποτε τήν ξανάζησαν».
στερα άπό τίς γιορτές «πετά» στή φιλόξενη Αύστραλία.
Νά ένώσωσι δια στερεό* ά- άπότομσν βήξιμον, ή έκκαθάρι- ΘΕΟΥ κατεσκ^υάσβη ή όδος
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Α.
θ ά λάβετε ευχαριστήριο ΥΡάμΚον ΑΝΤ. ΣΟΥΡΗΝ, Άμε— Τό δολλάριο τής Αύστραλίας, πού υποτιμήθηκε
σις ρινών «έπιτρεπομένου τού- 'Αγίας Μόνης, άπό τής διαλύσεων
τούς
κύνας
και
τους
μα άπό τό Συμβούλιο του Ι - ρικήν: Λάβαμε τό γράμμα σας
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
άρχισε πάλι ν' άκριβαίνει. "Εφτασε τις 4 0 δρχ.
του έν άπομεμακρυσμένη συνοι- σταυρώσεως τών όδών Διάκοσκύλους,
και
άπαντα
τά
κακοδρύματος.
και σάς ευχαριστούμε. Ή συνποιό στοιχεία τά τυχόν δυνά- κία καί περί λύχνων άφάς δ- φτίσυ, άνηγέρθησαν κελλία και
— Ή άκρίβεια δλων τών άγαθών συνεχίζεται και οί μισθό·
Στόν Δρυμώνα άπέθανε, σέ
Κον Μιχ. Χλέντζον, Κάνσας δρομή εΐναι 15 δολλάρια και μενα νά ττροσβάλλουσι τή/ έγ- πως
λέγανε
οί
παππούδες έτσιμεντοστρωθη τό προαυλιον
ή λ ι κ ί α 8 5 έτών, σ τ ι ς
2 9 . 1 1 . 7 6 τήρητοι ττσραπονούντσι — μέ τό δίκιο τους — γιατί ή
Σίτυ, Η.Π.Α.: Χαίρομε πού γι- τήν άποστέλλετε, δταν θέλετε. χώριον αιδώ.
μας».
Μονής.
ή Ευφροσύνη Άνσστ. Κσσι- πού τούς δόθηκε στή διάρκεια τού 1976 μόλις έφτορσε τά 1
Μετέσχε τριών συνεδρίων
αύτή σέ δύο δόσεις. ΟΙ νοικοκυρές δλο γκρινιάζουν... Τό
μάτη.
ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ |
• ΧΡΩΜΑΤΑ
Άρθρον 12ον.
Δημάρχων — Προέδρων τού
καί ό μπακαλιάρος έφτασαν τις 7 0 δρχ., τά φασόλια (γίγαΛ
Άρθρον 3ον.
ΝΙΑΝΚΛΗΣ
τίς 75, τά «καθαρά» ψάρια περάσανε τίς 200, ένα ζευγάρι
Νομού Πειραιώς και είσηγήβη
Î
ΚΑΙ ΕΙΔΗ Ο Ι Κ Ι Α Κ Η Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ
ΜΕΓΑΑΟΚΟΝΟΜΟΣ
Απαγορεύεται τό συνομιλείν τήν συγχώνευσιν τών μικρών
Νά θέσωσι ψίμωτρα άνά τά
λά παπούτσια 1.100 δρχ., ένα καλό πουκάμισο 6 0 0 — 8 0 0 & ^
ι
στόματα τών φωνασκούντων έμ- έντός τού λουτήρος μέ άτομα Κοινοτήτων ώς καί τήν οίκοένα κούρεμα, γιά όσους πάνε «νά κουρεύονται» 100 δρχ. καί
ι
Στόν Κάλαμο άπέθανε ό Μα- άεροπορικό γραμματόσημο μιας έφημερίδας γιά τήν Αύσ^
ψυχων ζώων και κτηνών, δια- είς άλλους λουτήρας ώς καί τό νομικήν ένίσχυσίν των. ΈπέΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
IÍIAN.
ΓΑΛΑΤΗ
a
νώλης Μεγσλοκονόμος.
φόρων κσταγωγών γένους κ αϊ τάραγμα του ύδατος δι' άερίων τυχε, παρά τις αντιδράσεις ποI λία 11,50 δρχ. καί γιά τήν 'Αμερική 7,50 δρχ.
ι
ι
σιού μας τό 1895 καί μετανάλιτικών
παραγόντων,
νά
χαραφύσεως ή καί άνθρωττογοναίων, (άφεδονοκρουσιών).
I
— Στήν Κυθηραϊκή Λέσχη (Πανεπιστημίου 65,τ ηλ. 32
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 49
κτηρισθούν ώς έπαρχιακοί ό- στευσε στήν Αύστραλία τό ΠΑΝ. ΧΑΡ. ΤΖΑΝΝΕΣ
άκαταλλήλου συμπεριφοράς ε {ς
I•
414) οί συμπολίτες μας καί ο φίιλοκυθήριοι μπορούν νά %
1912,
γεμάτος
ζωή
καί
νειάτα.
"Αρθρον
13ον.
δοί:
1)
Ή
όδός
Αιβαδίον
—
ξένους
κατά
την
ύττεραελουμέΤηλ. 4171.993 — Π Ε I Ρ A I Ε Τ Σ
Πέθανε στις 21.12.1976, ό μηθευθούν πάρα πολλές καί καλές φωτογραφίες Κυθηραϊκών ί
I
Πιτσινιανίκων — Μυλοποτά- 'Εργάσθηκε σκληρά κΓ έδάμανην ένθάδε πανήγυριν.
Ιι
Απαγορεύεται κατά τό ού- μου — 'Αραίων — Δοκάνων. σε τις άντιξοότητες τής ζωής, Παναγιώτης Χσρ. Τζάννες (ή πίων μας πρός 6 δρχ. τήν καθεμιά, καί άκόμη ένα ήμερολ^
¡Γ'
τοίχου 1977, μέ 30 δρχ. Τό κυκλοφόρησε ό Σύλλογος τών \
ρεΤν τό παίξιμο τού κρέατος. 2) Κοντολιανίκων — Φρατσί- Ιδρυσε μεγάλες εμπορικές έπι- Μπαλάς), αύτοκινητιστής, και
"Άρθρον 4ον.
θηρίων
Σπουδαστών.
έκηδεύθη
άττό
τόν
ιερό
ναό
τού
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ων — Βιαραδίκων — Μητά- χειρήσεις στήν ΚΑΤΟΟΜΒΑ,
ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ.
τό
πασίγνωστο
PARAGON
"Αρθρον
τελευταΐον.
των
—
Φριλιγκιανίκων
—
Ά
—
Τά
χιόνια τών τελευταίων ήμερων τού μήνα ττου πίρι
ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 10 ΤΟΝΝΩΝ
Νά έμττοδισθούν βία τό γκάΤήν σύζυγό του Γιαννούλα,
ρωνιαδίκων, και 3) Ποταμού CAFE, πού άκόμη καϊ σήμερα
και ή τριήμερη άργία τών Χριστουγέννων δώσανε τήν cfagEjr
ρισμα τών δνων και μουλαρν
θεωρείται ώς τό καλύτερο στό ί ΐη «ΟΡΠ Ι?υ Ποθητή, τόν ά- σέ πολλές χιλιάδες Αθηναίων και Πειραιωτών νά τ ρ α β φ
Περί μεσημβρίαν ψαλήσεται — Καραβά.
γιών, τό χλιμίντρισμα τών 7πΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ Ι5ΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟ
εΤδος του στήν ΝΕΑ Ν. ΟΥΑ- '1 ^ελφο του Περικλή, γιατρό, και προς τά πλησιέστερα χιονισμένα βουνά τής χώρας μας. Τ®
ττων καί τών γαλών, δι^λαδή μεγάλη παράκλησις πρός άπο"Ολως Ιδιαιτέρως είργάσθη
τούς άλλους συγγενείς του, συΛ- μεσα σ' αυτούς και δ συντάκτης τής στήλης αυτής, που πέρ#.
ΚΥΘΗΡΑ — ΑΘΗΝΑ - ΚΥΘΗΡΑ
μάκρυνσιν πάσης
άσθενείας, καί ήγωνίσθη έπιτυχώς κατά
τών κατσουλιών.
ζώων, άνθρώπων, γυναικών, πε- τήν διάρκειαν τής ΓερμανοΐταΤδ 1929 έιτισκέφθηκε τήν ¡-1
° ® ε ά ζ ά ζ Τ 0 ν ά " τό 4ήμερο τών Χριστουγεννιάτικων έορτών στό Μαίναλο \
.
»ο
» ·
ναπαυση.
ε
ρονοσπόρου, ποδάγρας κλπ. Ή λικής Κατοχής, διά τήν έξα- διαιτερη
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΠΑΡΑΛΑΒΗ — ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Αρκαδίας, σ' ένα άπό τά μαγευτικώτερα βουνά μας. ΚΓ
πατρίδα μας και είχε
^ J
"Αρθρον δον.
έκτέλεσις τής παρούσης άνατί- σςράλισιν τής διατροφής τών τήν ευτυχία νά συνδέσει τή ζωή
ι Τσιριγώτες, φίλοι τών χιονισμένων κΓ έλατόψυτων βουνών
'
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
θεται είς τά ύπ' έμέ δργανα. κατοίκων. Τρεις φοράς μέ κίν- του μέ την έκλεκτή, στοργική
ι σανε τούτες τις ότγιες ήμέρες στό Μαίναλο. Τρίπολη — Bul»
θ ά τούς πεθάνω 5Γ όρθρων.
1) Τσικαλαρία: ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΕΣ
_l l l U r U s c 2_. i l
— 'Αλωνίσταινα — τό Λιμποβίτσι, πατρίδα τού γέρου τού i
δυνους έταξιδευσεν είς 'Αθή- καί άφοσιωμένη Τσιριγωτοπού- 1
Τί νομίζουν πώς εΤναι ci αύΈν Δημητσάνη τή 3η Δεκεμ- νας και μίαν φοράν είς Καλά- λα Μαρία
Πανάρετου καί νά
2) 'Αθήνα: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΠΑΝ
Σ τ ό φύλλο του" Αύγουστου 1Ι
Κολοκοτρώνη, άποζημ,ώνουν μέ τό παραπάνω κάθε *
γοπώλαι, φαρμακοπώλαι, κα- '
σκεπτη τους. Οταν μάλιστα προχωρήσει κι άνεβει ώς τήν|
μας καί έξησφάλισε άλευρα δημιουργήσουν μ .ά ζηλευτή, οί- ^ β- -^ τ ή~ς «Παγκυθηραϊκης»,
ΚΥΘΗΡΑ 1 ΚΗ ΛΕΣΧΗ — Τηλ. 3214414
πνοπώλα ι, ο ίνοπώλα ι, σ δηρο- βρίου 1883.
κλπ. χωρίς τά όποία όλόκλη- κογενεια ενα γυ·ο, τον θεο-1 ¿ςημοσιεύθη ώς δωρητής του λότερη κορφή του, τήν ΟΣΤΡΑΚΙΝΑ 0 9 2 5 μ.), τά ά π ά ψ
πώλαι, λαχανοπώλαι, έσπάτοάσπρο ντυμένα κΓ άπόκρυψα λημέρια τών καπεταναίων και 1
Ό Αστυνομικός Διοικητής
ρη ή νήσος θά υπέφερε, έκμεΒΑ
ρες, άττωροπώλαι, μή έξαιρου^αΑρεΓ'σΥοη
? - 1 Νοσοκομείου Κυθήρών ό Ί- τταλληκαριών τους, καί νοιώσεις τή ζεστασιά τού διόροφου I
Έμμ. Λαγουδάκης
ταλλευθεις μέ έπιδεξιότητα τήν !β^ΤΕΛ,
μένων τών γνωστών έν γένει
δυο θυγατέρες, την ! ω ά ν ν η ς ^ ο ί κ ο ν ο μ α κ ο ς , άντί
ίδιότητα του μέλους τής Έπι- Μαριάνθη Μαρσέλλοα και την τού όρθοΰ όνόματος, Ι ω ά ν - ρίου (καταφυγίου), διπλά θ' άποζημιωθεΐς καί θά χαρείς,
Ύπενωματάρχης
έμπορευομένων. Νά τηρήσουν
ήξερε ό φίλος Γιώργος Κασιμάτης (Καλούλας) μέ τή συντρ
τροπής τού Διεθνούς Ερυθρού "Αννα, σύζυγο τού άριστου χει- να Δ. ΟΙκονομάκου.
άκραν κάθαρσιν, καλήν ζίγισιν,
του πού πέρασε τρεις ήμέρες στό γραφικό ξενοδοχείο
ρούργου - Ιατρού κ. Μιχ. "ΑρώΣταυρού.
Και διά τήν άντιγρσφήν
άρίστην ποιότητα και νά (Γκευάλίγα χιλιόμετρα πιο πέρα άπό τή Βυτίνα. Έδώ συ
Ζάχος Ξηροτύρης
σουν δικαιοστάσιον τών ζυγαΜετά τήν κατοχήν ανετέθη νη (Κουμέσου).
μέ χαρά. Ό Γιώργος μέ τήν οίκογένειά του, δ άδελφός
ριών των, τών σταθμών και μέΠρός όλους τούς παραπάνω,
είς αυτόν, ή έποπτεία τών έν
ΝΕΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
χαρίας μέ τήν οίκογένειά του, οί οίκογένειες Σπύρου Στί
Γιά τήν άντιγραφή Κ^ηροις έκτελουμένων έργων ιδιαίτερα προς τή σύζυγό του,
τρων, ττρός τά συμφέροντα τής
γού,
δικηγόρου, 'Αντρέα Στρατηγού κΓ άλλοι δέκα φίλοι
Πσνς
υπηρεσίας. O i π α ρ α β ά τ ο τής
όδοποιίας τού Νομαρχιακού τούς άδελψούς του Παναγιώτη
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
— Στή γραφική καί ιστορική γυναικεία Μονή τής
διατάξεως ταύτης θά τιμωρηκαι Γεώργιο και προς τούς άλΤαμείου.
ΓΙ ΑΣ τής ΚΕΡΝΙΤΣΑΣ, πού είναι χτισμένη πάνω σ' £ναν
θώσι κατά τό άρθρον 272 τής
Kai τήν ύπηρεσίαν ταύτην λους συγγενείς του έκψράζουμε ΑΠΟ 1.12 — 31.12.1976 τομο βράχο, προσπελάσιμο μόνο άττό τή δυτική πλευρά
Αστυνομικής ταύτης διαηάξεως [ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΕΛΛΗΣ;
θερμότοττα συλλυπητήρια και
>
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Στό άντέρεισμα τούτου τού βράχου, στή μέση του περίπου,
και του άρθρου 272 του Ποινιτήν ευχή, δπως τό φιλόξενο χώ- ! Α) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
χτισθεϊ έδώ καί 864 χρόνια ή περίφημη έκκλησία τής "
κού Νόμου περί βλάβης ήθών
μα τής Αύστραλίας πού τόν δέΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
1) Μ. Gerakitis. Canber- Έδώ κάθε χρόνο σχεδόν ζούμε καί άπολαμβάνουμε τήν
και τιμής.
χτηκε, είναι έλαφρό και ή μνήra, 2) J. Vlantis, Woolongong κτική χριστουγεννιάτικη λειτουργία, παίρνομε άπό τό
ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΗ
! 'Οδός Κολοκοτρώνη 70
μη του αιωνία.
Μ.Γ.Κ. 3) Μ. Sipos, Kensington, 4) μένο χέρι τού φίλου μας παπα - Κοσμά, άρχιμανδρίτη προ
"Αρθρον 6ον.
ΣτΙς 18 'Οκτωβρίου 1976 εί
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
P. Travasakos,
Kingsford, μένου τής Μονής, τή θεία κοινωνία... κι' ύστερα στό ήγ
γινε
διαγωνισμός,
στον
όποιο
5) P. Coroneos
(Facaias) δοκιμάζομε γιά άλλη μιά φορά τά έξαιρετικά γλυκά (άμ
I
Τηλέφωνον 4170.776
ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ
Απαγορεύεται τό πλύσιμον !
μπορούσαν νά λάβουν μέρος
Greenwich,
6) A.R. Feros, λωτά καί κουραμπιέδες), καί τή νοστιμώταττη βραστή γίδα
έν τή θαλάσση άνευ άδε ας (ή
J
ΣΤΟ ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ
μέχρι 20 φοιτητές της Φυσικοér . ·:·'··. - t
'Byron Bay, 7) G. Cassinia- τή συνοδεία περίφημου κρασιού. Ή ήγουμένη τής Μονής ΜΑΠΙ
μαθηματικής Σχολής τού Πανε* Απεβίωσε στό Μπρίσμπαν ό tis, Astoria W.Y., 8) N. Cas- ΛΗΝΗ μάς χαρίζει ένα πολυσέλιδο βιβλίο — ιστορία τής Mal
Cu
ψ,
πιστημίου Αθηνών. Άλλά υ- Μηνός Ά π . Μαρεντης, άπό τά
simatis, Sydney.
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ

Στα άρχεία της Βιβλιοθήκης
Δημητσάνας — 'Αρκαδίας βρίσκεται μια έγκνχλιος διαταγή
τού Αστυνόμου ¿κείνης της έποχής (3.12.1883). χαρακτηριστική της συνήθειας, να μτ-Λχειρίζωνται τά όργανα της Χωροφυλακής λέξεις καΐ φράβίΐς
της καθαρεύουσας, νά τις ?βαραθέτουν δπου κι* δπως τύχη,
γιατί είχαν τή γνώμη, δτι <Αα
βρίσκονταν στην έξουσία καλ
στον χώρο τών καθηκόντων
τους. άκόμη και καθήκοντα έπιβολής σιγής στο πλήθος, τα
λεγόμενα «Σιλεντιάρια» που
κληρονομηθήκανε άπό τόν ¿ξιωματούχο τού Βυζαντινού Λύτοκράτορα. πού εδινε διατιβγή
«σιγής» στον κόσμο που παρακολουθούσε τήν πομπή τού Αυτοκράτορα, όταν πήγαινε ·ττό
ναό τής 'Αγίας Σοφίας.

Δημητσάνα, ώς γνωστόν, άπέχει 100 χιλιόμετρα άπό τή θάλασσα).
Επίσης, ή είσοδος
άμφστέρων τών γενών και ούδετίρων είς θερμούς λουτήρας
καθ' δλην τήν διάρκειαν τής έορτής.
'Ωσαύτως ή διανυκτέρευα ι ς και ή μετάβασις προς
ρεμβασμόν ε(ς τούς πρόποδας
τής θαλάσσης καί παρά τάς θαλάσσας, άμφοτέρων τών γενών,
προς άποφυγήν έκουσίου άπαγωγής μεταξύ των.

Ένας άκόμη συμπολίτης μας
άντιπροσωπευτικός τύπος έξαιρετικοΰ πολίτου, θερμού πατριώτου, άκαταβλήτου μαχητού, Ιδεολόγου, τελείου άνθρωπου. έφυγε άπό τον κόσμον αυτόν τήν 20 Δεκεμβρίου 1976
και άναπαύεται είς το Α' Νεκροταφεΐον 'Αθηνών: ό πολύ
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ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

ΕΚ ΦΡΑΤΣΙΒΝ
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ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΖΑΚΗ '¿ir

Π Φ & Α

•"

I Ό «ΤΡΙΤΩΝ» είναι ενα άπό τά πλέον σύγχρονα Ξενοδο• χεία Β' Κατηγορίας. "Εχει οίκοδομηθή μέ τη σύγχρονη (
I χιτεκτονική και διαθέτει 5 δωμάτια, έφωδιασμένα μέ Ιδκ

{ σκεται στό κέντρσν του ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πλησίον όλων τών Β
I λεωφορειακών γραμμών και τσύ 'Ηλεκτρικού Σιδηροδρό- •
¡ μ ο υ . 'Από τό λιμάνι άπέχει 2' λεπτά τής ώρας. Διαθέτει ,
I Σαλόνια, Σνακ - Μπάρ, ώς και 2 άνελκυστήρες. Είδικευ- ι

'Οδός ΑΙΟΛΟΥ 100, 8ος όροφος — Γραφείον 805
Τηλέφωνον 3251.556 — ΑΘΗΝΑΙ (131)
("Ανωθεν τού νέου Κεντρικού Ταχυδρομείου,
παρά τήν Όμόνοιαν).
ΘΕΛΕΤΕ ΕΚΛΕΚΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΓ ΑΛΛΟΥΣ
ΠΙΚΑΝΤΙΚΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ;
ΕΛΑΤΕ ΣΤΟΝ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΦΙΛΟ ΣΑΣ

ΘΕΟΦΙΛΟ
ΘΗΣΕΩΣ -

:οϋ Κόσμου. Επισκεπτόμενοι τόν Πειοαιά, ι
¡ συνιστωμεν νά καταλύσετε είς τό ξρνοδοχεϊον «ΤΡΙΤΩΝ», •
I τό όποιον προσφέρει δλας τάς νέας ευκολίας καί ανέσεις !
• ..1
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ΦΑΤΣΕΑ

ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛΕΦ. 95.83.162

ΤΟ ΓΝΠΕΤΟ ΦΩΤΟ Γ ΡΑΦΕ ΙΟΝ

πήρχαν μόνο 4. 'Από αυτούς
τελικά πέτυχαν στίς σχετικές
έξετάσεις οί τρεις:
1) Γερακίτης, τριτοετής τού
Φυσικού Τμήματος.
2) ΑΙκατ. Κασιμάτη, δευτεϊ ροετής τού Μαθηματικού, και
3) 'Ελένη Χάρου, τριτοετής
έπίσης τού Μαθηματικού Τμήματος.
Τό μικρό δμως μηνιαίο έπίδομα τών 1^00 δρχ., πού δικαιούνται οί έπιτυχόντες Κυθηριοι φοιτητές, μήνες τώρα
καθυστερεί χωρίς λόγο. Μιά άκόμη τροχοπέδη άπό τό Πανεπιστήμιο μαζί μέ τήν όλη αξιοποίηση τής μεγάλης δωρεάς,
παρ' όλες τις άξιέπαινες προσπάθειες τών Κι£ηραΐκών Σωματείων 'Αθηνών — Πειραιώς

ΝΕΑ
ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΤΟΥ ΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Φράτσια. Στήν σύζυγο, στόν
γυιό του και τούς λοιπούς συγ- 9) Θεόδιορος Δ. Τζωρτζόπουγενείς του, θερμά συλλυπητή- λος, MARYLAND U.S.A.
ρια.
Β) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
— ^ Έπίσης στό Μπρίσμπαν. 1) 'Αλέκος Σακελλαρόπουάπεβίωσε ó Χαράλαμπος Γεωρ. λος, Πειραιάς. 2) Γιάννης
Κορώνης. Στήν σύζυγο καί λοι- Μασσέλος, 'Αθήνα. 3) Ειρήνη
πούς συγγενείς του, θερμά συλ- ΟΙκονόμου. 4) Γεώρ. Μαύρος,
Κύθηρα. 5) Άθαν. Βενάρδος.
λυπητήρια .
Ι.Β.Κ. 6) Γεωργ. Β. Κασιμάτης, 'Αθηνών. 7) Άντ. ΟΙκονομάκος.
8) Βρεττός Κασιμάτης, Πειραιάς. 9) Παναγ. 'ΑποστολόΓΕΩΡ. I. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ Ί πουλος,
Μαιζώνος 29—35, πάI
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
; τρα. 10) Δημ. Νοταράς, ΑΙγάλεω. 11) Μαρία Άρωνη, ΠειJ Δρ Πανεπιστημίου Μονάχου ¡ ραιάς. 12) Σπυρ. Λογοθέτης.
'Υφηγητής Πανεπιστημίου
'Αθήνα. 13) Τρίφυλλε ιον "Ιδρυμα, 'Αθήνα. 14) Ειρήνη
'Αθηνών
Οικονόμου, Ν. Σμύρνη. 15)
Γραφείον: 'Ακαδημίας 61
Γεωρ. Μαύρος, Χώρα — Κυ^ Αθήναι 143 - Τηλ. 613.277 j θήρων. 16) Άθαν. Βενάρδος,
'Αθήνα. 17) Γ. Β. Κασιματης,
Ζωγράφου. 18) Άντ. Οίκσνομάκος, Αθήνα. 19) Χαρ. Ά ποστολόπουλος, Πάτρα. 20)
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ
Γεωρ. Κασιμάτης, Δάμωνος,
Αθήνα. 21) Ίωάν. Κασιμάτης
I. Ε. Ζ Ε Ρ Β Ο Υ
Ο.Τ.Ε., Αθήνα. 22) Μανώλης
Φατσέας, Δ.Ε.Η.,
Κύθηρα.
I Δια κάθε μορφή ν άσφαλί- g 23) Στεφ. Όρφανούδης, Πει5 oe ως άπευθννεσβε μέ έμπι- I ραιάς. 24) θεοδ. Ανδρόνικος,
ι στοσυνην είς τό Γραφεΐον ¡ Ν. Φάληρον. 25) Χαρ. Έμ.
Ταμβάκη, Κηφισιά. 26) Καί τη
! ΛΑΜΠΑΚΗ 62, ΑΘΗΝΑΙ j ΠαπαδημηΤρίόυ. Αθήνα. 27)
• Τηλ. 2012.966 - 2023.618 ι Γ. Λεβούνης. Αθήνα. 28) Έμ.
!
! Στάθης, Αθήνα.

Τό Διοικητικών ΣυμβούΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΛΑΝΤΗ
λιον του ΚΥΘΗΡΑΊΚΟΥ
¡ τρού ή ντους δρχ. 220. Διαμερίσματα δύο διπλών δωματίων ¡
I μετά λουτρού ή ντους δρχ. 240.
• Βασιλίσσης Σοφίας 63 — Πειραιευς άνακαινισθέν ^πι συγ- J ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ άπεψάσισεν δπαχ; τό κατ' έι χρόνων τεχνικών βάσκων, έγκαινιάζει νέον περίοδον καλλι- ι τος Πρωτοχρονιάτικο γεύμα
Ξενοδοχεϊον «ΤΡΙΤΩΝ» όδός Τσαμαδού 8
I τεχνικής δραστηριότηιος
τών τροφίμων του ΓηροκοΤηλέφ. 4173.457 (5 γραμμαί)
•ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙίΑΣ 63 - ΤΗΛ 422411 Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ · μείου μας γίνεται δαπάναις
του.
'«••••••••••••••••Η·

S0PHI0S
ΤΖΙΜΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ

TOURS
Σ 0 Φ 10 Σ

ΓΕΝΙΚΟΥ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Μητροπόλεως 5 — 3ος όροφος — Σύνταγμα
Τηλέφωνα: 3238.727 — 3238.728
ΕΚΔΡΟΜΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ — ΑΤΜΟΠΛΟΪ ΚΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ν
ΚΟΥΛΑΣ Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ - Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Α Κ Η
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ 12 - ΑΘΗΝΑΙ — ΤΗΛ. 546-4*
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ
ΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ — ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ — ΠΑΙΔΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟΙ

'S
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'Αγγελίες, διαφημίσεις κλπ. προπληρώνονται,
|
•Η Αλληλογραφία νά απευθύνεται: Έρασμία Π. Κασιμάτη, \
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ΧΩΡΙΣ ΦΙΑΟΥΣ...
ΆνΛσυχα Χριστούγεννα πέρασε φέτος 6 Ελληνικός
λαός. 'Ολόκληρος ό Ελληνισμός δίνει τήν είρηνική μάχη
του οτήν πιό κρίσιμη και πιό δύσκολη ώρα της Ι σ τ ο ρ ί α ς
του. Στρατός και λαός σέ έπιφυλακή, Ετοιμοι νά δώσουν
άπάντηση στήν προκλητική κΓ άλλοπρόσαλλη συμπεριφορά κακών γειτόνων. Δέν φτάνει ή άνανδρη δολοφονία της
ΚΥΠΡΟΥ, πού έγινε μέ τήν έγκληματική ανοχή και άδιαφορία των ισχυρών της Γης, δεξιών — αριστερών — κεντρώων — άλλά καθημερινά έκτοξεύουνε άπειλές, πώς τάχα μπορούν άνά πασα στιγμή νά καταλάβουν τά ΈλληνιΝησιά του ΑI ΓΑ I ΟΥ, άν οέν τους κάμωυε συνέταιρους
τϊά πετρέλαια, πού έμεΐς οΐ Γδιοι άκόμη οέν τά είδαμε,
"άν δέν συμρωνήσωμε, νά μοιράσωμε στά δύο τήν Ελληνική Κύπρο, στήν όποία, δπως είναι γνωστό σ* δλο τόν κόσμο, τά 82% είναι γνήσιοι "Ελληνες και μόνο τά 18% είναι
Τούρκοι, άν δέν ύποκυΦωμε στις έζωφρενικές αξιώσεις τών
Μπέηδων καΐ τών Ά γ α δ ω ν γιά τόν έναέριο χώρο του Αιγαίου μας και τήν υφαλοκρηπίδα.
Προβάλλουν, άκόμη, άναίσχυντες άξιώαεις καί γιά τήν
'Ελληνική ΘΡΑΚΗ, γράφουν καί μιλούν γιά δήθεν κακομεταχείριση της Τουρκικής Μειονοτητος τους έκεΐ, αύτοί
πού χρόνια καί χρόνια συστηματικά εφαρμόζουν
γενοκ τ ο ν ί α σέ δάρος του 'Ελληνισμού της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ! - πού άπό 200.000 άφήσανε μόλις 10.000
"Ελληνες, σέ δάρος τών 'Ελλήνων κατοίκων της ΙΜΒΡΟΥ
καί της ΤΕΝΕΔΟΥ.
Καί μέ τις Ιδιες άνησυχίες μπήκαμε στόν καινούργιο
ο, άριθμούμενο άπό τή Γέννηση του Σ Ω Τ Η Ρ Ο Σ ΧΡΙJTOY - του μόνου ΛΥΤΡΩΤΟΥ - μέ τόν άριθμό 1977.
Καμμιά προφητεία δέν έπιχειρουμε σήμερα. Μπορεί ό κόσμος νά προχωρεί, νά προοδεύει, νά πηγαίνει προς τό καλύτερο. Μα έμεΐς, άπ* αυτή τή μικρή γωνιά που βρεθήκαμε ί π ό τήν γενέθλια γη και θάλασσά μας, βλέπομε σήμερα τόν κόσμο νά χαλά, νά κατεβαίνει, νά πηγαίνει δλο
πρός τό χειρότερο. Τον άνθρωπο, τόν άνθρωπο κάθε φυλής
καί κάθε χρώματος τό ίδιο. "Οπου κι* άν κοιτάξουμε, σύννεφα βαρεία καί σκοτεινά. Πολύ λίγες οί αισιόδοξες προβλέψεις, άν κρίνομε άπό τή συμπεριφορά τών λαών καΐ
τών άνθρώπων προς τή Χώρα μας. Είναι
μοίρα της 'Ελλάδας!... Νά μήν Ιχει φίλους πραγματικούς. Αιώνων άγώνις, αίματα, θυσίες, γιά τήν Ελευθερία, τήν είρηνική ζωή,
τήν Αξιοπρέπεια καί τήν τιμή μας.
Κι* δταν νικήσαμε, είχαμε πέσει στά βόλια μ* δλη τήν
προγονική καί τήν πατροπαράδοτη ζωντάνια, πού τήν είπαν ΘΑΥΜΑ. Κι* δταν πάλι νικηθήκαμε, μέ τήν ϊδια ζωντάνια, νοιώθαμε λιγώτερο όδυνηρές τις ώρες τών δοκιμασιών
μας. Παρηγοριά τούτες τίς δύσκολες στιγαές πού περνά ό
τόοο κουρασμένος τόπος μας, τά σοφά λόγια του 'Εθνάρχη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: «Δέν «χουν τό δικαίωμα, νά είναι άπαισ-.όδοξοι έκεΐνοι πού υποφέρουν».
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"Ετσι, ή «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΊ ΚΗ», πού σέ λίγο μπαίνει
δεύτερο χρόνο της παρουσίας της στό Κυθηραΐκό κοινό, συνεχίζοντας τήν Ιστορία 40 χρόνων δημοσιογραφίας
τώ Αξέχαστου δημοσιογράφου μας ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ, χωρίς νά έπιχειρεΐ έστω καί £να σύντομο άπολογισμό
- βπως τόν συνιστά μέ γράμμα του ό παληός φίλος μας
καλός, άπό τό Κ Α Ν Σ Α Σ ΣΙΤΥ τών Η.Π.Α. Μιχάλης
Χλέντζος — της κάποιας μικρής προσφοράς της στήν Ιδιαίτερη πατρίδα μας, τά ΚΥΘΗΡΑ, περιορίζεται, νά δώσει
κάποιο α I σ ι ό δ ο ξ ο μ ή ν υ μ α , πώς μέ τή βοήθεια του ΘεοΟ και τών πολλών συνεργατών καί φίλων της,
πού δέν συνήθισαν, νά γυρίζουν τό κεφάλι πίσω, θά προσπαθήσει, μέ κάθε δύναμη, δσο μπορεί, νά φέρει τήν Ανόρθωση σ' ενα κουρασμένο καί έγκαταλειμμένο νησί, πού οί
άνθροποί του, κι* έκεΐ κάτω καί στά ξένα, δπου ζουν, θέλουν νά σταθεί όρθιο, γιά νά μπορέσει, ν* άντιμετωπίσει
τά προβλήματά του και νά τά έπιλυσει.
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ΜΙΚΤΟ Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν
ΚΤΘΗΡΩΝ

Κύθηρα, 23.11.1976

*) Πρός τους κ.κ. Γιάννη Ώραιόπουλο καί
¿Λδιλφονς Γιάννη, 'Ανδρέα και Βασίλη Στρατηγό
©
*
Αθήνα
'Αξιότιμοι Κύριοι,
Επιθυμούμε νά έκφράσωμε τις πιό θερμε; ευχαριστίες
μας και τήν ευγνωμοσύνη μα; γιά τήν γενναία δωρεά σας
οιό Γυμνάσιον Κυθήςίων.
"Ηδη έλάδαμε 16 σώματα καλοριφέρ και μέ δαπάνη
σας θά γίνη κατασκευή νέας ηλεκτρικής έγκατάστασης πού
Ζρ«άζεται γιά τήν λειτουργία τους. "Έτσι ή θέρμανση του
2 Γυμνασίου και Λυκείου θά λυθή κατά τό δυνατό συντομώ,*ί τιρα και μέ τόν καλύτερο τρόπο.
^
Πράξεις, δπως ή δική σας, μαρτυρούν ευγενή αίσθή^ ματα καί \η|»ηλό φρόνημα. 'Αξίζουν κάθε τιμή καί κάθε
^ Επαινο, γιατί έχουν γιά πτόχο τους τή βοήθεια καί τήν ανάδειξη ένός πνευματικού 'Ιδρύματος πού βρίσκεται σ' Ινα
μικρό νησί καί αποτελεί ενα φυτώριο πού συνέβαλε καί συμβάλλει ουσιαστικά στήν πρόοδο τών νέων καί τήν ανάδειξη πνευματικών ανθρώπων καί εκλεκτών στοιχείων στήν
κοινωνία μας.
Είναι γνωστή σέ δλους, αγαπητοί Στρατηγοί, ή συν| ^φομή οας σέ δλα τά θέματα της ιδιαιτέρας σας πατρίδας
συγκινητική ή προσφορά σας, κ. Ώραιόπουλε, διότι
καί δέν είσθε Κυθήριος όλοπρόθυμα καί μέ πρωτοβουλία συμβάλατε εϊ; τό νά άποκτήση τό Σχολείο μας θέρμανση.
01 Κνθήριοι μαθηταί. οί καθηγηταί καί εγώ σας εύϊνωμονούμε.
Μέ κάθε τιμή
Ό

Γυμνασιάρχης

Θ. Μ Κ Γ Α Λ Ο Ο ϊ Κ Ο Ν Ο Μ ΟΤ
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ΚΥΘΗΡΑΪΚΗ ΛΕΣΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 65 — Α θ Η Ν A I
|Έ*τός ιών ραναβού σας καί του καλού καφέ, στήν Λέσχη
«
θ ά β ρή χ ι :
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ γιά τά είσιτήριά σας,
]
άτμαπλοίκώς και αεροπορικώς,
ι*) ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣIΣ του φέρρυ - μπώτ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΣ Ι
ΚΥΘΗΡΑ.
¡ Μ «ρισσότερβς πληροφορίας τηλεφωνήστε στό 3214.414

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ - ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ

ΓΥΡΟ ΑΠΟ Τ Η Ν Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α
ΦΟΙΤΠΤΟΝ Κ Υ Θ Η Ρ Α Ϊ Κ Η Σ

ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΤΑΣΗ ΚΟΥΚΟΥΛΗ
Στό προηγούμενο φύλλο
δώσαμε μια περιληπτική εΐκόνα γιά τά μνημεία του λόγου καί της μουσικής του
Κυθηραϊκου Λαου άνάμεοα
στους αιώνες.
"Ομως δέν είναι δυνατό
νά τελειώσομε ^μέ τό θέμα
τών Κυθηραϊκων
τραγουδιών. ΟΟτε μπορούμε νά 1\ιφύγομε εϋκολα άπ' τόν άπέραντο κόσμο της καταπληκτικά άπίθανης πνευματικές
και ψυχικής 6μορ<ριας τών
προγόνων μας. Πανόμορψα
κι* άμέτρητα είναι τά τραγούδια του Κυθηραϊκου λαου.
'Αληθινά θαύματα πνευματικής δημιουργίας. Γεματα όμορψιά που προβάλλει μ«-:σ
dm* τή θάλασσα. Καί κλείνει μέσα της τή μουσική τών
κυμάτων. Τραγούδια άλαργινά. Του νου καί της ψυ>ης
χαρά. Πού σέ γεμίζουν « π
r άνάλαφρο της γλυκείας
αίωνιότητος αΐσθηαα. Σου
ξανοίγουν τήν ψυχή σάν τό
άνοιχτό πέλαγος. Σ έ μεταφέρουν στήν άπεραντοσύνη
του χρόνου. Στόν Απέραντο
χωρίς τελειωμό πόντο. Σ έ
τρ ιανταφυλλένιες ροδαυγίς.
Ποΰφεραν στά Κύθήρα πά^ω
σέ κοχύλι τά κύματα τήν ά-

χρι τελευταία στούς Ι τ α λ ο ύ ς δα καί τά καθούρια. Μέ τή
καί Γερμανούς. Μέχρι σήμε- γαλήνη καί τήν τρικυμία.
ρα οί πιό παλιοί θυμούνται Δημιουργήματα της ανάβρας
τή φοδιστική γιά τά παιδιά καί προσαρμογής της ζωής
φράση: «"Ερχονται οί Φιλι- τών προγόνων μας πρός τή
σταϊοι». Καί τήν κατάρα: φύση καί τά στοιχεία της σ
«... Νά σέ φάει ή άφεντία». δλες τίς έκδηλώσεις τους.
Τροτ/ούδια άπό τήν έποΤραγούδια πού άποτελούν
γή του Κυθηρίου ποιητή του τό μίτο της Αριάδνης καί
οιθύραμόου, Φιλόξενου. Πού μας βοηθούν γιά νά μπούμε
γεννήθηκε στά Κύθηρα 436 στόν όνειρικό καί δαιδαλώχρόνια πρό Χρίστου. Πού τό δη λαβύρινθο τού πνεύματος
424 π.Χ. οέ ήλικία μόλις 12 καί της ψυχής τών προγόχρονών, κατά τήν κατάληψη νων μας. Πού φωτίζουν τήν
του νησιού άπό τρεις νευάρ- παμπάλαιη Ιστορία τού νηχους "Αθηναίους άπήχθηκε σιού μας μέ τό άσβεστο κι'
μαζί μέ άλλους
κατοίκους άνέσπερο φώς τους. Καί μας
τού νησιού στήν Αθήνα. Καί δείχνουν τήν άδιάκοπη ζωνπουλήθηκε σάν δούλος στόν τανή διάρκεια μέχρι σήμερα.
πλούσιο 'Αθηναίο Άγέσυλο. Τραγούδια σάν τ ά πιό κάΣέ λίγο χρόνο 0μως, πού τω. Πού άξεδιάλυτα κραπέθανε ό άφέντης του, προ- τούν σφιχτοδεμένη τήν πασελήφθη πάλι σάν δούλος λιότερη καί κατοπινή Κυθηστό σπίτι τού περίφημου δι- ραϊκή Ι σ τ ο ρ ί α . Τραγούδια
θυραμδοποιού κι* ένδοξου μέ τή φύση πρώτη ϋλη καί
ποιητή τών Αθηνών Μελαπ- μέ προζύμι τούς διθύράβδους
πινίοου. "Ετσι κι* ό Φιλόξε- τού Φιλόξενου». Πού αιώνων
νος έξελίχθηκε σέ διθυραμ- χρόνια σμιλεύτηκαν σέ γλένβοποιό μεγάλης φήμης. Κι' τια, γιορτές καί χαροκόπια.
(•γράψε είκοσι τέσσαρες δι- Πού τά διαφύλαξαν όλοζώνθυράμβους. Κι* άπ* τήν έπο- τανα καί δροσερά οί γενεές
χή τών μεγάλων Κυθηρίων - γ ε ν ε ώ ν των προγόνων μας.
ποιητών.
Του
Ξενόδαμου odcv καρδιά άπ* τήν καρδιά
(6ος αιώνας π. Χ.) καί τού τους. Σ ά ν ψυχή άπ' τήν ψυΠτολεμαίου.
χή τους. Αύτα ήσαν Λ πηγή
Ά π ' τά χρόνια έκείνα τού της ζωής τους. Κι* ά π αυτά
Φιλόξενου οι διθυραμδοποιοί έπαιρναν δύναμη κι' όρμή
RYÄN<;
ράνια Αφροδίτη. Και σέ ή- ήταν ποιητές, μουσικοί καί έλπιοοφόρα γιά ν* άντιστέλιοδασιλέματα
ειδυλλιακά.
Πίσω έκεΐ πού ζαποσταί\·ει
και τελειώνει ή ζωή. Στή
μεγάλη θαλασσοσπηλιά. Στο
«στόμα του "Αδη». Στου
Ταίναρου τήν άκρη.
Τραγούδια πού τραγουδήθηκαν σέ διάφορες τοποθεσίες του νησιού. Στις βρύσες καί στις δχθες Στις
πλαγιές κι* άνηφοριές. Ψηλα
στούς άνεαόμυλους.
Και
στούς νερόμυλους
6αθε.ά
στις λαγκαδιές. Τραγούδ.α
πού κρυφομιλουν γιά του νησιού μας τίς παρθενικές κι*
άπόκρυφες όμορφιές. Γιά r ä
δένδρα, τά πουλιά καί *τ)
ζωή. Τόν Οπνο καί τόν ξύπνιο. Τό κάμα καί τ* άντίκαμα. ΤΛ μέρα καί τή νύχτα. Τή λύπη καί τή χ α ρ ϊ .
Τή δουλειά καί τήν ξεκούρα- Έ ν α έσταντανε (στιγμιότυπον) άπό τους Κυθηραϊχους χορούς
ση. Τήν άγροτιά, τό ψάρε- πού χόρεψε μέ τόση έπιτυχία τό μουσικοχορευτικο συγκρότημα
της ΚιΛηραϊκής Άδελφότητος στή μεγάλη καλλιτεχνική έκδημα καί τή βοσκής.
Τραγούοια που ζωντανεύ- λοχτη στό θερινό Αμφιθέατρο της Καστέλλας στόν Πειραιά,
ουν τ' άρχαΐα καί τά Βυ- τήν 23η Μαίου 1976 ένώπιον 2.000 θεατών, μέ τήν ευκαιρία
ζαντινά του νησιού ανημεΐα. τού έορτασμού της 112ης έπετείου της Ενώσεως της Επτανήσου με τήν 'Ελλάδα.
Τραγούδια νεροσταλίδες πού
μας ραντίζουν στήν προσπάθειά μας νά τ* άνασύρομε άοιδοί συγχρόνως. Μ' άλλα κονται στή δύσκολη καί τυάναπλέοντας τούς νεροσυ> λόγια, έγραφαν τό ποίημα, ραγνισμένη ζήση τους. Σ '
μούς του μύθου. Της ιστορί- σύνθεταν τή μουσική του αύτά καθρεφτίζονται τά παας καί της παράδοσης. Τρα- καί τό τραγουδούσαν. Ό δι- λιότερα καί τά κατοπινά θρηγούδια γεμάτα άπ* τό πνε> θύραμβος ήταν τό συμπαθέ- σκευτικά τών προγόνων μας
μα, τό σκωμμα καί τήν ντο- στερο της αλλοτινής έ κείνης αισθήματα:
πιολαλιά τών προγόνων αας. έποχής οημοτικό καί λαϊκό
Γιατί στά Κύθηρα τά παντα τραγούδι... 'Αναλλοίωτα κι' Στήν άκρη τού Καβομαλιά,
ε!ναι ρίμα καί ρυθμός. Στο- άμετάκλητα είχε έπη ρε άσε ι πιό πάν* άπό τήν Κρήτη,
χασμός καί χρώμα. Σκέψη καί διαμορφώσει τήν ψυχή ΕΙς τό Τσιρίγο τ* όμορφο
καί τό πνεύμα τού φιλόξενου γεννήθ' ή'Αφροδίτη.
καί ρεμβασμός.
Τραγούδια ίστορήματα της στά παιδικά του χρόνια ή
μακραίωνης
Τσιριγώτικης φύση καί ή όαορφιά του νη- Στόν ούρανό ή "Αρτεμη,
ζωής. Πού καταγράφουν 6- σιού μας. "Ωστε κι* δταν στή γη ή Περσεφόνη
λη τήν άλΛθεια της. Ποδναι βρέθηκε κι' £ζησε στή μεγά- Και στό νησί μας τ' όμορφο
βγαλμένη από χιλιάδων τήν λη της τότε έποχής πολιτεία θεός κι' 'Αγία Μόνη.
πεΐρα χρόνων. ΠοΟφτιαξε - ό των 'Αθηνών, στή μουσική
Τραγούδια ύμνοι στήν πάγχαρακτήρα τών προγόνων του μιμόταν καί κατέγραψε
μας. Πού σμίλεψε τήν φυσιο- τούς μουσκούς καί ρυθμι- καλη της τέλειας γυναίκας
γνωμία καί τόν τύπο του Tci- κούς ήχους τών στοιχείων όμορφιά. Σ ά ν τήν ώραιόταριγωτη. Τραγούδια άπ* τήν της φύσης. Πού τάζηοε τό- τη κι' άνεπανάληπτη 'Ελένη
παλιότερη Τσιριγώτικη λο- σο κοντά στό νησί μας σάν τού Μενέλαου. Καί τού κάλγοτεχνία καί ποίηση. Γιατί παιδί. Ποιός ξέρει σέ ποιά λους τή θεσπέσια θεά 'Αάπ* τήν αύγή της Ιστορίας άκρογιαλιά, σέ ποιό χωράφι φροδίτη. Τραγούδια σάν κι'
του νησιού μας οί πρόγονοί ή οέ ποιά ρεματιά γεννήθη- αύτό, πού μόνο σέ δυό στίμας έφτιαχναν τροτγούδια. κε. "Ωστε άπ* τήν πρώτη χους χώρεσε τις χιλιόκαλες
Πού δόθηκαν κληρονομιά πο- στιγμΛ της ζωής του νά τόν της γυναίκας όμορφιές:
λύτιμη κι' άνέγγιχτη άπ* τό έπηρεασουν τόσο πολύ τών
χρόνο στούς άπόγονους Ά - στοιχείων της φύσης οί Λχοι. Χίλιες χι* αν στά ζητήσοννε
Τραγούδια, κροφομιλημα- τά όμορφα σου χάλλη,
πό στόμα σέ στόμα. Ά π ό γ*νιά σέ γενιά. Άπ* τόν παπ- τα μέ τή Φύση καί τά στοι- όλες θά γίνουν όμορφες
πού στό γυιό, στόν ένγονό. γεΐα της. Μέ τά δένδρα, τά χι' όμορφη θάσαι παλι.
Άπ* τήν έποχή του Μίνωα ζώα καί τά φυτά τραγουδιΙδιαίτερη προτίμηση, βέκαί τών Πελασγών. Τών Φι- στικά κουβεντιάσματα. Μέ
λισταίων καί τών Φοινίκων. τόν ήλιο καί τή συννεφιά. Μέ βαια κι' οί προγονοί μας κι'
Του Όαήρου κ<χί του Τρωι- τή βροχή καί τό τσικνοβόρι. έμεΐς έχομε στις μελαχρινές
κού πολέμου. Της Σ π ά ^ ς Μέ τόν άνεμο, τήν καταιγί- όμορφιές:
καί τών Αθηνών. Κι* άπ* τά
πρώτα χρόνια του ΧρίστοG
στή μεγάλη Βυζαντινή περίοδο. Καί α' έποχές κατοπινές, πού τό άγαπημένο μο:ς
Πρός τό Γηροκομείο Κυθή- Αιζάρδου, δρχ. 10.000. Ιωάννησί δπεσε στή σκλαβιά καί
στόν κατατρεγμό σέ διάφο- ρων απεστάλησαν οί κάτωθι 0ω- νης Θ. Κασιμάτης, είς μνήμην
τών γονέων του Θεοδώρου καί
ρους άφεντάδες καί κατα- ρεές:
Ό κ. Ιωάννης 'Εμμ. Νοτα- Σοφίας, δρχ. 2.000. Φρόσω
χτητές. Στούς Εύδαιμονογιάννηδες καί στούς Βενιιΐ- ράς, πενήντα δύο (52) κιλά έ- Καρυδη είς μνήμην Γ. Καλορηδες. Στούς Βενετούς Kcri λαιόλαδο. Ηρακλής Τσιτσί- γεροπούλου, δρχ. 1.000 καί είς
Τούρκους. Στούς Γάλλοι, ς λιας ή Άρώνης, εις μνήμην μνημην Α. Παπαγεωργίου δρχ.
τωγ γονέων του, 15.000 δρχ. 1.000. 'Αντώνιος Τρίφυλλης
καί τούς "Αγγλους. Καί
γιά έπίπλωση ένός όωματίου. δρχ. 460. Ό κ. Κοσμάς καί ή
Στοματική Κατσουλη, είς μνή- κυρία Ραλλού Καφάνη, είς μνήΔΩΡΕΕΣ
μην τού συζύγου της Παναγιώ- μην της αδελφής τους Μαρίκας
ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
τη και του γυιού της Θεοδώ- Καλφοπούλου — Φωκά δρχ.
Ό Κυθηραΐχός Σννββσμί-ς ρου, 5.000 δρχ. Ευάγγελος, Νι- 1.000. Ή κ. "Αντα καί ό κ.
'Αθηνών, έκτος άπό to στιι- κόλαος καί Παναγιώτης Δια- Θεόδωρος Καψάνης, είς μνήφβνι που κατέθεσε στή σοςό κόπουλος, είς μνήμην Θεοδώ- μην της θείας τους Μαρίκας
τοϋ παλαιού μέλους τοϋ Διοιν.. ρου Κρίθαρη καί 'Εμμ. Βλαν- Καλφοπούλου — Φωκά, δρχ.
Συμβουλίου του ΝΙΚΟΥ ΒΑ- τή, 2.731 δρχ. 'Ιωάννης Νικ. 1.000. Ή κ. "Εφη καί ό κ.
ΡΥΠΑΤΗ, προσέφερε καί 5C0 Κασιμάτης, Αίκατερίνη Βενέ- Γκύ Ντανόν είς μνήμην της
Νικόλαος Κασιμάτης καί θείας τους Μαρίκας Καλφοπούδρχ. γιά τό Γηροκομείο στή
αναγιώτης Κασιμάτης, είς λου — Φωκά δρχ. 1.000. Ή κ.
μνήμη του.
— ΟΙ Νίκος — Ειρήνη Kc.- μνήμην Παναγιώτου Κορώνα ίου Τρόσω Καρυδη είς μνήμην Τούστρίσιου, 1.000 0ρχ·
μ^Γ ή Παυλάκη, 3.600 δρχ. Ιωάν- λας Σκουριώτου δρχ. 2.000. Ή
μη της Ελένης Π. Κασιμάτη νης Γκιουζέλης είς μνήμην Πα- δις Μαρία Ξ. Σαραντοπσύλου,
και άλλες 1.000 δρχ. στή μνή- ναγιωτηΣτ. Γκιονζελη 100 δρχ. είς μνήμην τών γονέων της,
μη της Μαρίας Ά ν τ . Μαύρος- Μαριάνθη θ . Κατράκη είς μνή- διά τό γεύμα τών οίκοτρόφων
μην τοϋ συζύγου της Θεοδώ- της 25ης Δεκεμβρίου 1976 δρχ.
ματη.
— Ή Κούλα Σ. Στάθη, 500 ρου Δ. Κατράκη, 1.000 δρχ. 1.000.
δρχ. γιά τόν Κι^Ηιραϊκο Σύ\- Λαζανάς 'Εωι. 'Αλεξάνδρου,
i
ι
δεσμο Κυθήρατν, στη μνήμη τού ϋπέρ τών άπορων οίκοτρόφων
ι
Ν.
Γ.
ΦΑΤΣΕΑΓ
μας,
1.000
δρχ.
συζύγου, γονέων καί αδελφών
^ς.
*0 κ. Νικόλαος καί ή κυρία
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
ΕΙρήνη Καστρισίου, είς μνήΠανεπιστημίου 34
\
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1977 μην 'Ελένης Π. Κασιμάτη δρχ. I
1.000.
'Αλέξανδρος
Τοιγγού¡3ος
όροφος-τηλ.
3220235J
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΥΟΗΡ. ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ νης, άντ)γος, είς μνήμην Σπ.
Ό νέος Σύλλογος Κυβηρίων
Σπουδαστών ¿κυκλοφόρησε Ινα ημερολόγιο τοίχου του 1977
μέ τήν ευκαιρία τού καινούςγιου χρόνου, μέ σχεδιάγραμμα τού νησιού μας, (0,22 Χ
Α Δ Ε Λ Φ Ο Ι ΙΠΠ.
ΠΡΕΚλ
0,26), που στή μέση του εχει
μιά εικόνα μισογκρεμισμένου
(ανεψιοί Π. Κασιμάτη, Γεν. Επιθεωρητού)
σπιτιού και στήν πάνω δεξι£
γωνιά του, σέ είσαγωγικά, τδ ι
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΟΣ
I
άτονο έξάστιχο:
I
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
I
« θ ' αποβουλιαξ' η ξενητεια
I
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ
6α ρθουν τα σπλαχνα πισω
I
θ* αναστηθούν οι ρουγες μα; II
Ι.Κ.Α. — Ο.Τ.Ε. — Δ.Ε.Η. κλπ. ΤΑΜΕΙΩΝ
βα πήξουν τα χωρία
I
*πο τα καλοσωρισματα κι* απ ο I
ΔΥΟ
Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α
τσι προξενητρες».
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ΔΟΡΕΕΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΟΠΤΙΚΑ

ίυ

Τήν Κυριακή στόν Ποταμό
π' αρχίζει τό παζάρι
ζυγίζουν τίς μελαχρινές
μέ τό μαργαριτάρι.
Τού Καψαλιού ό ανήφορος
είναι 6αρύ συργιάνι
κι* όπ* άγαπά μελαχρινή
τό νού του τόνε χάνει.
Νά πώς έζωτερικεύει ό άνώνυμος ποιητής (ψαρας)
σέ δυό μόνο στίχους όλόκλήρο τόν άπέραντο συναισθηματικό του κόσμο. Νά πώς
ξεδιπλώνει πάνω σέ δέκα
πέντε μόνο λέξεις τις μύχιες
κι* άπόκρυφες πτυχές της
ψυχής του γιά τήν άγαπημένη του:
Πάρε με στόν Αύλέμονα
νά σεγεμίζω χάδια
και στόν άφράτο κόρφο σου
νά ρίχνω παραγάδια.

καημό του προξενεί ό ξενητεμός. Κι' δταν φύγει σάν άποδημητικό πουλί διακατέχεται άπ* τήν άκαταμάχητη
του νόστου δύναμη καί τήν
άσίγαστη λαχτάρα. Γιατί ό
χωρισμός είναι βαρύτερος
απ' τά βουνά του κοσμου:
Καβομαλιά τά όρη σου
λίγο χαμήλωσε τα
γιά ναϊδω τό Τσιρίγο μου
και πάλι ψήλωσε τα.
Άγαπημένο μου πουλί
κι* άλέγρο μου γεράκι,
ή ξενητειά σέ χαίρεται
κι* έγώ πίνω φαρμάκι.
Τό χωρισμό σου ζύγιασα
μέ τά βουνά τού κόσμου
βαρύτερος μού φάνηκε,
ό χωρισμός σου, φώς μου.

Τραγούδια πού κλείνουν
μέσα τους τή μεγάλη λα"Αν μ* αγαπάς κι* είν* όνειρο, τρεία τών κατοίκων του νησιού στήν Παναγιά τών μυρποτέ νά μήν ξυπνήσω
τιών:
μέ τή γλυκάδα τού ονείρου
θέλω νά ξεψυχήσω.
~Ω, Παναγιά μέ τις μυρτιές,
Ι δ ι α ί τ ε ρ α χαρακτηριστικό κι' έσυ 'Αγία Μόνη
γιά τήν πίκρα καί τον πόνο νά μήν αφήσεις κοπελιά
τους καί γιά τήν τραγικό- είς τό Τσιρίγο μόνη.
τητα της £κφρασής τους είναι τά τραγούδια που άνα- Μά πάνω άπό τά κάλλη σου,
φέρονται στήν ξενητειά καί τά χίλια σου στολίδια
στά Φαρμάκια της. Στόν χω- έχεις στολίδι άτίμητο
ρισμό καί στης πολυπόθητης τά όμορφα Μυρτίδια.
έπιστροφής τήν νοσταλγία.
Πού σιγοκαίει τήν ψυχή. Πό"Ας σταθούμε λοιπόν μέ
τε πίσω στό νησί γιά νά γυ- περίσκεψη, γονατιστοί μπρορίσει:
στά στή μεγάλη ευθύνη γιά
τή διατηρησή τους. "Ας τά
Στήν Πελαγία σάν θα 6γώ
διατηρήσομε άμόλευτα άπ*
τό χώμα θα φιλήσω
της σύγχρονης τεχνολογίας
κι* όρκίζομαι στήν ξενητειά
τή ρύπανση. Καί καταγράνά μήν ξαναγυρίσω.
φοντάς τα καί μαγνητοσκοπώντας τα, άς τά διαφυλάΤραγούδια της ξενητειας, ξομε σάν κόρη όφθαλμου.
πού δείχνουν πόσο ¿αθειά Σάν τήν μονάκριβη πνευμαστόν τόπο του είναι ριζωμέ- τική κληρονομιά μας.
νος ό Τσιριγώτης. Άπερίγραφτο πόνο κι' αγιάτρευτο
Τ Α Σ Η Σ ΚΟΥΚΟΥΛΗ Σ

ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ 0 Π. ΦΥΑΛΗΣ
Μέ τή λήξη του 1976. ήρθαν στά χέρια |ΐου δυό καινούργια Τσιριγώτικα διβλία.
1. Τό « Ε Ι Κ Ο Σ Ι ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ» της Άννίτας Π. Παναρέτου, καί
2. Τό «ΑΜΛΕΤ του Σ Α Ι Ξ ΠΗΡ - ΗΛΕΚΤΡΑ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ καί τό «ΑΓΡΑΦΟΝ» του ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ»,
του Μανώλη Βικέτου.
ΆφοΟ ευχαριστήσω θερμά
καί τούς δύο γιά τήν τιμητική πρός έμέ προσφορά
τους, θα παρουσιάσω μαζί μαζί καί τά δύο αύτά καινούργια Τσιριγώτικα βιδλία
έπειδή, άπό τή δική μου «γωνία δράσεως» διακρίνω αιά
παράλληλη πορεία τών νέων
μας άπ* τή μιά — έδώ έχουμε τήν Άννίτα τήν εικοσάχρονη σάν έκπρόσωπο τών
νέων — μέ τούς ώριμους άπό τήν άλλη — δπως έδώ £·
χουμε τόν Μανώλη Βικέτο.
Ταύτιση θά τήν έλεγα κι*
δχι παράλληλη αύτή τήν πορεία τών νέων μας μέ τούς
ώριμους, χωρίς νά φο6αμαι
μην παρεξηγηθώ άπ* τόν κολοσσό Μανώλη. 'Αντίθετα,
είμαι βέβαιος, θά χαρεί τήν
τόλμη μου αύτή. — έρω καλά τό μεγαλείο του, τή λατρεία του γιά τούς νέους
μας...
- Τά «ΕΙ ΚΟΣ I ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ», λοιπόν, είναι μιά μικρή συλλογή άπό είκοσι ποιήματα — τά πρώτα της Α.
Π.Π., γραμμένα δλα σέ παραδοσιακό στΐγο πού άπ' τήν
άρχή ώς τό τέλος τους άναδινουν τρυφεράδα κι" εύαισθησία μά καί καταπιάνονται μέ ύπερώριιιους προβληματισμούς, ύπεροχο χαρακτηριστικό γνώρισμα της σημερινής ζωντανής καί υπεύθυνης νεολαίας μας. Αύτούς
τούς προβληματισμούς άκριβώς πού συνέχουν τά νειάτα
δλου τοΟ κόσμου.
"Απειρη είναι άκόμα ή εικοσάχρονη φοιτητριούλα μας
— ή Άννίτα φοιτά στό δεύτερο έτος τ^ς Γαλλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου
'Αθηνών, άπειρη στή Μετρική του παραδοσιακού στίχου. Κάνει μερικά σφάλματα, λοιπόν, στήν τεχνική του
στίχου πού, μέ λίγη μελέτη
καί προσοχή, είναι βέβαιο,
πώς δέν θά τά έπαναλάβη.
Οϋτε, άλλωστε, καί Ιδιαίτερη σημασία ή άδυναμία ύπογραμμίζουν τά τεχνικά σφάλματα, δταν ή ουσία
δλων
τών κειαένων της άναδίνεται
σάν όλόσωστη καί άνθρώπινη πέρα ώς πέρα.
Συγκινήσεις άπλές της
καθημερινης ζωής, δνειρα
καί νεανικές έπιθυμίες, μεταπλάθονται σέ ποιήματα άπό τήν Α.Π. καί μας ξαναδίνονται ταπεινά — ταπεινά
καί γιά τούτο συμπαθητικά
κι' άγαπημένα. Τέτοια είναι
τά μισά περίπου ποιήματά
της πού, δπως ή Ιδια μας
τονίζει στό μικρό προλογικό

σημείωμα του βιβλίου της:
«.. .γράφτηκαν σέ ήλικία άπό 12 — 17 χρόνων...». Τά
άλλα μισά δμως είναι ποιήματα προβληματισμών καί
Ενδιαφερόντων άναμφισβήτηττ]ς ώριμότητας καί καθολικών προεκτάσεων, δπως είναι τά ποιήματα «ΒΙΕΤΝΑΜ», « Π Α Ρ Ι Σ Ι » , «ΣΚΕΨΕΙΣ»,
«ΕΜΨΥΧΩΣΗ»,
«ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» καί «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ».
Αύτά της τά ποιήματα μέ
τήν όλόσωστη κατεύθυνση,
δχι μονάχα υπόσχονται, μά
κατακτούν κιόλας θέσεις σωστές γ ι ά παραπέρα έπιτεύγματα πανανθρώπινων όραμάτων.
Καί ή γλαφυρή παρρησία
καί έκφραση μιας ύπερώριμης άντίστασης ένάντια στό
«κακό καί στή σήψη» — πού,
έμεΐς, οί άσπρομαλληδες τώρα, στά είκοσί μας χρόνια,
τότες, ούτε πού τολμούσαμε
νά φανταστούμε (έ, Μανώλη, τί λές;) — προεξοφλούν
μιάν άπόλυτη έπιτυχία παρά
τίς φοβερές δυσκολίες πού
άντιμετωπίζει ό νέος άνθρωπος σήμερα, jlu0 σίγουρη οικοδόμηση μιας ύπέροχης ήθικής του μιά καί ή δικη
μας, τών παλιών, γέρασε τόσο πού δέν μπορεί πιά νά
πάρει τά πόδια της, νά σταθεί δρθια...
θ ά παραθέσω μονάχα τό
τελευταίο τετράστιχο άη' τό
ποίημά της «Πολυτεχνείο»,
πού υπογραμμίζει πεντακάθαρα δσα έοώ ισχυρίστηκα
για τήν Άννίτα.
«... Κι' αυτό τό άγόρι ποΟχι/σε
τό σ ΐ μ α του, θυσία,
πού δέχτηκε περήφανα μες στήν
καρδιά μιά σφαίρα,
έγραψε μιά μοναδική κι' άξέχαστη ιστορία:
έγραψε τό
ξημέρωμα σέ μιά
καινούργια μέρα...».
( Σ τ ό έρχόμενο ή συνέχεια)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΗΣ «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ-Ι-ΚΗΣ»

λαμπρός νέος, ήλικίας 17 έτών, μέ βέβαιο έπιστημονικό
μέλλον, πού εΐναι δευτεροετές φοιτητής τών οίκονομικων καί έμπορικών έπιστημών στό Πανεπιστήμιο τοΟ
Σύδνεύ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ
Τού τ. Πρωθυπουργού - 'Ακαδημαϊκού
Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΝΟΒΑ
'Αδέλφια μας απόδημοι, μέ ποιά χαρά μεγάλη
σάς δέχεται ή Πατρίδα μας στή μητρική άγκάλη!
Αίσθάνβται στα στηθη σας παλμούς σας τούς παλμούς της
βωμούς σας βλέπει νά 'χετε τούς αίωνίους βωμούς της.
Και πάντοτε «τοις ρήμασι πειθόμενοι έκείνων»
τιμάτε στήν 'Αμερική τό γένος τών 'Ελλήνων!
Ανθείτε και καρπίζετε στήν ξένη ωραία Χώρα,
πάμπλουτη και σέ ουράνια μά καί σ' έπίγεια δώρα.
Τόν μόχθο τόν ανθρώπινο σάν ύπερσυσια ζύμη
έκεΐ άναζυμώνσυνε καί Τέχνη κι' Επιστήμη.
Γι' αύτό κι* ό μόχθος σας, βαρύς όσο κι' άν είναι, φέθ·ΐ
καλούς καρπούς στό ευρύχωρο τής προσμονής πανέρι.
Ευχόμαστε νά έργά£εστε καί νά εύόαιμσνήτε,
βέβαιοι πώς τήν 'Ελλάδα μας ποτέ δέν λησμονείτε
και πώς τίς συνειδήσεις σας βαθεια άναμοχλεύσυν
οί ρίζες οί προγονικές, πού οί θεοί άναδεύουν.
Περνά ή Πατρίδα σήμερα κρίσιμες ώρες πάλι
και ή συμπαράσταση σας, ναί, άξια έχει μεγάλη.
'Ομόψυχοι κι' όμόγνώμοι σταθήτε στό πλευρό της
νά κατεβάσουμε μαζί τήν Κύπρο άπ' τό Σταυρό της
καί ν' ασφαλίσουμε μαζί σεπτούς βωμούς κι* έ<κίες
έδώ πού οί Μούσες έψαλλαν τίς πρώτες μελωδίες
έδώ πού θεμελιώθηκε πρώτη φορά ώς άξία,
κάθε άλλης μεγαλύτερη, ή θεία 'ΕλευθερίαI
Φωτίζει φώς Ελληνικό τόν Κόσμο άκόμα τώρα
κι' αύτό όμορφαίνει τής ζωής τής ψυχής τά δώρα.
"Εχουμε χρέος Ιερό τό Φώς αύτό νά μείνη
άχτιδοβόλο κι' άσβυστο σάν φλογερό καμίνι.
Εκεί πού ζήτε, αδέλφια μας, πιστεύουν όλοι έκεϊνοι
πιστεύουν καί στή Λευτεριά καί στή Δικαιοσύνη.
Ό λόγος σας κι' ή πράξη σας μέ σθένος καί μέ Ικμάδα
άς κάμουνε τήν πίστη τους σπαθί γιά τήν 'Ελλάδα!
θ ά πρόσθετα, θυμίζοντας τό Ιερό μας χρέος,
ωραία δσο θά 'ναι ή 'Ελλάς κι' ό Κόσμος θά 'ναι ώραίος!
Μά έσείς, έτσι τό θέλησε τής 'Ιστορίας ή δίνη,
μεγάλην έπωμίζεστε τήν ώρα τούτη εύθύνη.
Έσείς μόνο απομένετε στήν άλλην ΟΙκουμένη
τού 'Ελληνισμού έκπρόσωπο ι πυκνοί καί ριζωμένοι.
Τής Οικουμενικότητας, πού χιλιετηρίδες
άπόλανε ή Πατρίδα μας σ' άλλες πολλές πατρίδες,
έσείς κρατάτε σήμερα τήν πιό ψηλή Σημαία!
Ύψώστε την ψηλότερα! Είναι ή 'Ελλάς Ίδόα!
Είναι ή 'Ελλάς μας Σύμβολο! Καί χρέος καί τιμή μας
νά μείνη 'Ιδέα, Σύμβολο, άπόδημοι Αδερφοί μας!
Γ. ΑβΑΝΑΣ

0 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΔΟΚΤΟΡ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
\ Επιμελητής Νοσοκομείου 'Ατυχημάτων « Ό Ά γ ι ο ς Παύλος»
1 (Κ.Α.Τ.) τ. 'Επιμελητής COVENTRY AND WARWICK! SHIRS 'Αγγλίας, όδός Πλουτάοχου 12 (Κολωνάκι). Δ έ ρ ·
ι τα ι καθ' έκάστην 6—8 μ .μ., πλην Σαββάτου καί έ(αιρ·σί¡ μ ω ν ήμερών.
ι
Τηλέφ. 748.119 — (Τ.Τ. 140)
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Μετά την ψήφισιν του Νόμου περί ύποχρριυτι/.ής
ασφαλίσεως τών αυτοκινήτων καί της απαγορεύσεως
τής κυκλοφορίας τών ανασφαλίστων, οί σνμπατριώται
μας δύνανται νά ασφαλίζουν τά πάσης κατηγορίας αύ! τοκίνητά τους, τηλεφωνοιΚ'τες είς τό Γραφειον μας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ I. Ε. ΖΕΡΒΟΥ
Λ Α Μ Π Α Κ Η 62 —

ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛ. 20.12.966 και 20.23.618
I

Ό
Τσιριγωτοαιχττραλός
άριστος φοιτητής Γιώργος Ν. Κασιμάτης, πού ήρθε μαζι μέ τά
άλλα 'Ελληνόπουλα στήν π α τρίδα μας.

Στίς Γυμνασιακές σπουδές
του διακρίθηκε καί τιμήθηκε μέ υποτροφίες καί βραβεία έπιμελείας, τό δέ dfnoλυτή ρ ιό του έλαβε πάλι μέ
πρώτο βραβείο.
Σύγχρονα έλαβε καί πρώτο βραβείο γιά τήν Αθλητική έπίδοσή του στό κολύμπι,
σπάνιο γιά σπουδαστή. ΠρΙν
άκόμη τελειώσει τό Γυμνάσιο, τόν κάλεσαν νά έγγραφε! σέ όποιοδήποτε Πανεπιστήμιο, άπό τά 7 της Πολιτείας του Ν.S.W. Λ καί στό
Εθνικό Πανεπιστήμιο της
Πολιτείας τής ΚΑΜΠΕΡΡΑ.
Τελικά άκουσε καί τή συμβουλή του πατέρα του καί
σήμερα φοιτά στό Πανεπιστήμιο του Ν.S.W. ώς δευτεροετής φοιτητής.
Ή «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΊΚΗ»,
μέ τή γνωστή εύαισθησία της
στά έκπαιδευτικά θέματα,
συγχαίρει τόν άριστο αύτό
Τσιριγωτοαυστραλό σπουδαστή, πού συνδυάζει τόσο άρμονικά τό «νους ύγιής έν σώματι ύγιει», δημοσιεύει τή
φωτογραφία του καί τοΟ ε0χεται κάδε πρόοδο καί χαρά. Πρόκειται γιά τόν Γ ι ω £
γο Νικ. Κασιματη, γυιό του
γνωστού κτηματομεσίτη τοΟ
Σύδνεϋ, φίλου τής «Παγκυθηραΐκής», Νίκου άπό τήν
Τσικαλαρία.

ΑΘΗΝΑ: Π. Ν. Κασιμάτης,
Κυθηραίκή Λέσχη, Πανεπι- • ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 1ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
στημίου 65, τηλ. 3214.414.
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΆδβλφοΙ Γ. Κονόμου,
Έλευθ.
Βενζέλου
280, Καλλιθέα, τηλ. 9418489
ΣΥΔΝΕΥ· Αυστραλίας: ΜαΕΚ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑ ΚΥΘΗΡΑ
νώλης Γ. Κασιμάτης, 243
KINGSROYE 2208, τηλέφ.
ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ:
509103.
SAN FRANCISCO: C. KALΔΕΥΤΕΡΑ — ΤΕΤΑΡΤΗ — ΣΑΒΒΑΤΟ
LIGEROS, 1269 DOLORES
ΩΡΑ 8η ΠΡΩ Ι ΝΗ
ST. 5, KALIFORNIA.
NEW YORK: C. FATSEAS,
ΤΑΧΕΙΑ ΕΗΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ
539W 112 ST. N.Y.
MITCHELL
KHLENTZOS, ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ:
5422 BALTIMORE KANΑΛΕΗΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
SAS CITY, MO. 64112,
U.S.A.
ΤΗΛΕΦ. 0732)41214
BRISBANE Q.L.D.:
C. B.
CASSIMATHS.
EM. LEONTSINIS,
S. LUIS M.O.
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
J

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ι

Ανάμεσα στά τριάντα καί
πάνω παιδιά Κυθηραϊκής καταγωγή ς, πού φιλοξενούνται
στήν Αθήνα, γιά £να μήνα,
συγκαταλέγεται
καί Ενας

ΚΑΤΑΓΟΓΗΣ

I

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Δ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ

• I ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
{ ! ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ — ΕΞΑΓΩΓΑΙ
|
ΠΡΟΣΟΧΗ
'
Ειδική έξυπηρέτησις δια τους προερχομένους έκ toö
¿ξαηβρικσϋ Κυβηρίους προς μόνιμον έγίοατάονασιν «U

•
} ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ — ΟΙΚΟΣΚΕΥΑΙ — ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ι
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: ΌΛος Βασ. Γβωβγίου Β' 23—25
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ — ΕΛΛΑΣ — Τηλ. 4179.629
ι ί
ι

J
{
ι
ι

ι
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑΐΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
— Την 18ην Δεκεμβρίου έ-1 κέντρωση τών Κυθηρίων νέων
ττραγμστοττοιήθη εις την Κυθη-'της Άδελψότητος. Άντηλλάγηραϊκήν Λέσχην
Πειραιώς, με | σαν ά-ττόψεις επί διαφόρων θεττρωτοδουλία τού Φυσιολατρι-1 μάτων της Κυθηραϊκής νεολαίκού Τμήματος και τού Τμήμα- ας κα» τού Τμήματος τών Νέων
τος Νέων, έορταστική έκδήλω- τής Κν^ηραϊκής Άδελφότητος
σις
Χριστουγεννιάτικου
Δεν- και έξεΛεγησαν οι έξης νέοι δια
δρου. Προαήλθον άρκετο» Κ υ- 1 την Διοικούσαν Έπιτροπήν τού
θήριοι και κυρίως νεοι φοιτη- Τμήματος Νέων της Αδελφότές, σπουδαστές, μαθητές. Τό τητας:
τραγουδιστικό και
χορευτικό
Βρεττός Κυπριώτης,
Πρόεπρόγραμμα διήρκεσε μέχρι τις δρος. Γεώργιος Μαυρογιώργης,
πρώτες μεταμεσονύκτιες ώρες
Γραμματεύς. Βρεττός Άλφιέρης, Ταμίας.
— Ή Κυθηραϊκή 'Αδελφό01 ούτοι και ό Άντων. Κατης άπέστειλε τό ποσό τών δέσιμάτης έπι τών Δημοσίων Σχέκα πέντε χιλιάδων
(15.000)
σεων. Διά τό Άθλητικόν Τμήδραχμών είς την Κοινότητα Λομα οΐ κ. κ. 'Αναστάσιος Πηλέ ας,
γοθετιανίκων Κυθήρων δια νά
Φάνης Κρίθαρης και Νΐκος Καδιανεμηθή είς τους άπορους της
σιμάτης,
και διά τό Τμήμα
Κοινότητος,
συμφωνά μέ την
Πνευματικών Εκδηλώσεων οι
διαθήκη τού άειμνήστου ευεργέκ.κ. ΝΤκος Γλυτσός και Γιάννης
του Βρεττού Μανωλέσου.
Κορωναΐος.

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΚΑΙ ΕΦΕΤΟΣ ΜΜΕΣΤΠΕΡΤΟΥΙΕΡΟΤηρβεκτηΗΗατ«ϊ
2 0 0 ΑΥΣΤΡΑΑΟΕΑΑΗΝΟΠΑΙΔΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΝΑΓΊΑΣ

Στο Ιερό προσκύνημα Παναγίας 'Ορφανής, οΐ ν.άτωθι φΐλόθρησκοι συμπολίτες μας απέστειλαν τις έξης δωρεές τους:
1) Οί κ.κ. 'Ιωάννης και Νί-

ΟΡΦΑΝΉΣ

δη 200 δρχ. 4) 'Ανώνυμος
€ΐς μνήμην I. Καρυδη I,
δρχ. 5) 'Ανώνυμος β' είς
μην I. Καρυδη 500 δρχ. 6)
νώνυμος γ' είς μνήμην

ΣΥΔΝΕΥ* 13.12.1976. ( Ι · | τ ά λαγκάδια« τις θάλασσες και Ι του συμπατριώτου μας δικηγό-Ι φίλου μας, αείμνηστου Γιάννη Παναρέτου, 3) Γεωργ. Καλλίδιαίτερη συνεργασία).— Έ«>ώ τά παραδεισένια νησιά της καί| ρου κ. Δημ. Μ. Σάμιου και ή Κασιμάτη και έγινε ό συνδετι- γερος, 4) Νίκος Στάθης, 5)
κοί πέντε χρόνια, υστέρα άπό θά περάσουν τις άγιες ημέρες σημερινή 'Ελληνική Κυβέρνη- | κός κρίκος τών συμπατριωτών Κώστας Καστρίσιος, 6) Ίωάν.
πρόσκληση τής 'Ελληνικής Κυ- τών Χριστο\*γέννων καί τής , ση, πού, παρά τα μεγάλα καΐ μας του εσωτερικού και του Καλλίνικος.
Α 1
βερνήσεως, φροντίδες της 'Αρ- ττ
Πρωτοχρονιάς,
και αθά
Είμαι βέβαιος, ότι ή «Παγ- · —•
~ χαρούν, δυσκολα
—Λ —
6λτ
—
— έ£ωτερικού.
προβλήματα
που
αντιχιεπισκοπής Αυστραλίας και ανάμεσα σέ συγγενείς και φί- μετωπίζει (αμυντικά, οίκονομιΔέν μπόρεσα νά κρατήσω τά κυθηραϊκή» μας θα δημοσιεύσει
συνεργασίες τής 'Ολυμπιακής λους τών γονέων τους, μια ξε- κά, κλπ.), Ιδιαίτερα έκείνα πού ονοματεπώνυμα όλων τών σπου- περισσότερα, γύρω άπό τήν
'Αεροπορίας, πού ώρισε μειω- χωριστή, διαφορετική και α- αφορούν τη συμπεριφορά τών δαστών
εκδρομέων - προσ- πατριωτική αύτή εκδήλωση και
μένο είσιτήριο (680 δολλαρίων συνήθιστη γι' αύτά πατριωτι- Τούρκων, διέθεσε όλα τά έξο- κυνητών, Κυθηραΐκής καταγω- θά μας εύχαριστήση, όπως κάδα τής διαμονής, διατροφής, γης, σάς γράφω όμως ότι ά- θε πρωτομηνιά πού τήν περιμέ
Εεναγήσεως κλπ. τών φιλοξε- | πό τό Σύδνεύ άποχαιρετήσαμε νομε νά μάς κεντά τό νοσταλγινουμένων της παιδιών τής Αύ σημερα: 1) Τήν 'Ελένη Λ. Βα- κό πόθο τής πατρίδας, νά ιδούστραλίας — 'Ελλάδος, πού ό ρυπάτη, 2) Κάθη Π. Κομηνού, με πώς περάσανε τά παιδιά μας
λοι έμεϊς έδώ κάτω ol γονείς 3) 'Ιωάννη Πρινέα, 4) 'Ελένη στην Ελλάδα μας πού, δπως
τών παιδιών θά αίσθανόμεθα Π. Πανάρετου, 5) Γεώργιο Ν. γράφει ό εθνικός μας ποιητή;
υποχρεωμένοι και θά είμεθα Κασιμάτη (γυιό τού ύποφαινο- . . . « π α τ ρ ί δ α σ ά ν τ ο ν
μένου φίλου σας), 6) Θεοδ. ή λ ι ο σ ο υ , ή λ ι ο ς άλευγνώμονες.
λάμπει».
Στό αεροδρόμιο τού Σύδνεύ 1 Ν. Μαγουλά καί 7) Ί ω . Μ. λ ο ύ δ έ ν
— Ή Κυθηραϊκή ΑδελφόΉ 'Αδελφότης μέ πρωτοβουΣ' όλους τούς φίλους καί
αποχαιρετήσαμε τά Αυστραλό- ; Καλοκαιρινό,
της άπεφάσισε την άποστολήν λία τού Τμήματος Νέων απέελληνόπουλα μας πολλοί γονείς | "Οπως πληροφορήθηκα άπό συνεργάτες σας εύχομαι χρόε(ς την Κοινότητα Λογοθετια- κτησε
φορητό
μαγνητόφωνο
μέ έπικεφαλής τον σεβασμιώ- τό Μπ^ίσμπαν
έρχονται: 1) νια πολλά καί εύτυχισιιένα.
νίκων ποσού δέκα χιλιάδων (τρανζίστορ) τελειοτάτου τύΝ.Γ.Κ.
Μιά όμορφη άποψη του Ιερού προσκυνήματος
τατο 'Αρχιεπίσκοπο Αύστραλί- Άντωνια Πέρρου, 2) 'Ελένη
( 1 0 . 0 0 0 ) δραχμών δια νά διά- που, γιά τις διάφορες έκδηλώΠΑΝΑΓΊΑΣ ΟΡΦΑΝΉΣ
ας κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΝ, Άρχιμανθεση τό ποσόν αυτό εις διάφο- σεις τής Λέσχης και γιά τις
δρίτην πανοσ. κ. Γεοιργιον
ρα Κοινοτικά έργα (δρόμους, έκδρομές.
ν
.
Κ Τ Θ Η Ρ Α Ψ Κ Ο Σ ΣΤΝΔΚΣΜΟΣ Α Θ Η Ν Ω Ν
¿ταης, εις μνήμην Ίωάν. ρύδη 400 δρχ. 7) Ή κ M i^
Βουρλάκην, δεξί χέρι τού 'Αρκλπ.), κατά την κρίσιν της.
¡ I Κα'ρύδη, 1.000 δρχ. 2) Ή κ. πω Λιβανού 1.000 δρχ. 8) | θι
Γραφεία
Κάνιγγος
7
14ος
όροφος
I
χιεπισκόπου,
παλαιό
φίλο
τού
— Ό γνωστός Κυθήριος ζωI I Κυριακούλα Σίμου. είς μνήμην κ. 'Ιωάννης Ζερβός — Ξ<νο|
Τηλέφ. 3638.190 — ΑΘΗΝΑΙ
άρχισνντάκτου τής «Παγκυθη— Ή Κυθηραϊκή 'Αδελφό- γράφος κ. ΝΤκος Ταμβάκης
ι
1.000 δοχ. 9) Ό κ. Βασ.1
ι I. Καρυδη, 15 δολ. Αυστραραϊκής» Γεν. 'Επιθεωρητού κ.
της άπεφάσισε τήν άποστολήν προσεφερε ένα ζωγραφικό του
Στρατηγός 1.000 δρχ. 10) 15
λίας.
3)
Ό
κ.
Αντώνιος
Γ.
ι
Παν. Κασιμάτη, πού 18 χρότού ποσού τών τριών χιλιάδων πίνακα μέ θέμα τήν Χώρα και
I Κονόμος, είς μνήμην I. Καρύ- κ. Μιχ. Δημ. Καλοκαιριν'
νια υπηρέτησε στην ΚΡΗΤΗ
I
( 3 . 0 0 0 ) δραχμών είς τήν Σχο- τό Κάστρο είς τήν Κυθηραϊκή
μλ-ήμην τής άδελφής
II
Ρ
Ο
Σ
Κ
A
II
ν
Η
I
μας,
τον
κ.
Παν.
θ
.
'Αρώνην,
λικήν Έπιτροπήν τού Δημοτι- Αδελφότητα, διά τήν Κυθηραϊσας 500 δρχ. 11)
I
ΣΤΑ
KATE
'Ιδιοκτήτη
καί
Διευθυντή
τού
κού Σχολείου Φριλιγκιανίκων κή Λέσχη Πειραιώς Τό Προενη Π. Μαγείρου άπό Άι
φοιτητών, «'Εθνικού Βήματος» Σύδνεύ, τή
Πέτυχε στις εξετάσεις τών κήν 20 όολλάρια Άμ«
Κυθήρων δια τάς κτιριακάς ά- δρεύον τής 'Αδελφότητος ευχαΌ «ΚΤΘΗΡΑ Ι ΚΟΣ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Σ Α Θ Η Ν Ω Ν » {
'Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ,
νάγκας τού σχολείου.
ρίστησε θερμώς τον διακεκριμέ- γνωστός κτηματομεσίτης του Σύδνεϋ κ. Ν. Γ. Κασιμάτης, κυρία Νάνση Καρουάνα, καθη- • διοργανώνει γιά τό Νέον νΚτος 1977. έορταστική συνε- • KATE, (Τμήμα Διοικήσεως 12) 'Ο κ.
Δημ. Κασι
Νοσοκομείων) ή Ντίνα Στάθη, 300. δρχ. 13) Ή κ
ον ζωγράφο και τοπιογράφο και ό γυιός του, φοιτητής, Γιώργος, καί ό πανοσιώτατος 'Αρχι- γήτρια έλληνικών χορών καί
•
στίαση
τήν
Κυριακή
9η
Ιανουαρίου
1977
και
άπό
α>ι
συνοδό
τών
παιδιών,
τό
γνωκόρη
του
συνταξιούχου
Γυμνα— Τήν 16ην Δεκεμβρίου έ- ηύχήθη είς αι/τόν καλήν έπιτυΒασ. Ποτήρη άπό Αύστ<
μανδρίτης κ. Γ. Βουρλάκης.
στό κτηματομεσίτη τού Σύδ- ι ρας 9.30 μ.μ. εΐ; τό Κέντρον διασκεδάσεως ΚΑΑΑ- \ σιάρχη καί φίλου κ. Μανώλη 20 δολ. Αύστφ. 14) Ό χ
λαβε χώραν ε!ς τάς αίθουσας χία είς την έκθεσιν, τήν όποίαν
της Κιβηραϊ<ής Αέσχης Πειραι- προετοιμάζει ε (ς τήν πάλιν τών μέ έπιστροφή, φυσικά), άρχι- κή - έλληνική ζεστασιά, πού νεύ κ. Νικ. Γ. Κασιμάτη καί I Μ Π Ο Κ Α (Τέρμα Πατησίοιν, οδός Παντελή Μ ακοή \ Κ. Στάθη. Συγχαρητήρια.
Στρατηγός άπό *Αμε^ικήν (ί
πού μέ θέρμη πήραν μέ- | 5) κατά τήν διάρκεια τής οποίας ι^ά κοπεί, κατά το κα-·
•Η «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ Ϊ ΚΗ» Διον. Καρυδη) 1.000 δρχ
ώς ή προγραμματισθεϊσα συγ- Πατρών.
σε καί συνεχίσΟη και έφέιος θά την θυμούνται σ' όλη τους άλλοι,
ρος
στην
προεργασία
της
άποΉ κ. Σπυριδούλα Μεγάλη*
ή έπί σκέψη - προσκύνημα σι ήν τήν ζωή.
• ^ιερωμένο έθιμο, ή Βασιλόπιττα τοΓ» Σωματείου μας •
στολής.
νόμου (άπό Καψάλι) ένα
.
πατρίδα, δπως χαρακτηρίσθηΔέν κρυδομε πώς οί όρμόΔΩΡΕΑ
και
θά
εμφανισθεί
ολόκληρο
τύ
πλούσιο
καλλιτεχνικό
ι
Ό υποφαινόμενος είχα την
χρυσό καντήλι. 16 *Ανώνν·κ I
κε — σπουδαστών έλληνικής διοι όργανωτές τής ώραίας αυάπό τήν Αύστραλία 20 δοΐΜ Ρ,
καταγωγής. "Ενα ολόκληρο μή- τής πρωτοβουλίας συναντήσα- έμπνευση νά αποθανατίσω τις ! πρόγραμμα τού Κέντρου.
ι
ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ρια. 17) Ό κ. Γεώργιος Γ
να τά παιδιά αύτά θά γνωρί- νε πολλά καί δύσκολα έμπόδια, στιγμές μας αυτές μέ την φω- !
Τιμή δείπνου (τάμπλ ντ' οτί δρχ. 250.
!
ΚΥΘΗΡΩΝ
Χάρος άπό Τασμάνια 141 0 1
σουν τον τόπο πού γεννήθηκαν πού τά άντιμετώπισε αποτελε- τογραφία που σάς άποστέλλω
καί
σάς
παρακαλώ,
άν
σάς
είι
Σάς παρακαλούμε νά παρευρε-θήτε στην έορταστική ι
δρχ.
18) Ή κ. Ευφροσύνη Μι £
οί γονείς τους, θά έπισκεφθούν σματικά τό ένδιαφέρον καί ή
Ή Ό λ γ α Εύαγγ. Δήμου (τό
και θά θαυμάσουν τους ίστοι^.· αγάπη, ή εύστροφία καί ή έπι- ναι δυνατόν, νά την δημοσιεύ- ι αύτή έκδήλίοση του Σωματείου μας, μέ τήν οίκογένειά \ γένος Σκορδίλλη) μέ διαθήκη λωνακάνου, τό γένος
κους, αρχαιολογικούς καί τ<*)- μονη τού άξιου καί υπεράξιου σετε στην πολύ άγαπητή μας ! σας καιτ ούς φίλους σας, δηλώνοντας τή συμμετοχή σας { της άφήνει στήν Κοινότητα Κυ- 26 έλαιόδενδρα είς μνήμην
6μην t i >ί
«Παγκυθηραϊκή», ή όποια υπεΉ Κυθηραϊκή "Αδελφότης τήν πατριωτική αύτή πρωτο- ριστικούς χώρους τής πανέμορ- 'Αρχιεπισκόπου μας κ. ΣΤΥ- ράξια συνεχίζει τή δημοσιο- • στά Γραφεία μας μέχρι καί τής (ίης Ιανουαρίου, τηλ I θήρων τό σπίτι της, πού βρί- άδελφών της Παναγιά
κεντρικό δρόμο ριέττας, 'Ελένης καί Αν*|
1 1 σκεται στόν
της
ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ Σ
τών βουλία, γιατί σέ πολύ λίγον φης 'Ελλάδος, τά 6ουνά >λι ΛΙΑΝΟΥ, ή πρόθυμη συμβολή γραφική παράδοση τού κοινού .JG38.190.
τής Χώρας καί ε να ληόφυτο
Η.Π.Α. άπέστειλε, διά της καιρό, πού θά κατασκευα'Αθήναι, Κ» Δεκεμβρίου 1976
έφημερίδος ιιας, στό "Ιδρυ- σθεί τό άσανσέρ του κτιρίου,
ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ
μα των Αθηνών ΤΡΙΦΥΛ- θά έγκατασταθεΐ στόν Β ' ό- !
ριότητα τής Κοινότητος ύστε λους τους άνωτέρω δ
Α Ν Α Κ O I Ν Ω Σ Η
ΛΕΙΟΝ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ ροφο διπλάσιος άριθμός γεΜυλοπόταμον, 4.12.1976
Με
πα
τ
ρ
uoτ
ι
κο
υς
χα
ι
ρε
τι
σ
μο
ι»;
ρόντων,
φυσικά
θά
διπλασιαρα άπό τόν θάνατο τού συζύ- '
ΘΥΕΛΛΑ Π Ο ΓΥΑΝΕ ΥΚΥΘΗΡΩΝ - στό όποΐο. δσθεί
και
ή
δαπάνη
διατρογου της.
ΠΕΡΙΚΛΗΣ I. ΚΑΡΥΑΗΣ
πως είναι γνωστό, υπάγεται
ΣΥΔΝΕ Υ· 26.11.1976. (Του
Ό Πρόεδυος
και τό Γηροκοαεΐο — Ενα μι- φής τους, θά άναγκασθεΐ τό
Ό Γεν. Γραμματείς •
Αντιπρόσωπος τής «IIΑΓΚΤΘΗΡΑ-ΓΚΗΣ» σ τ ά . άνταποκριτου μας M Χ.Κ.).— Ν. Γ. ΦΑΤΣΕΑΣ
κρό χρηματικό ποσό έκατό Ιδρυμα καί Λ Τοπική Εφο- •
Δ. Λ. ΚΟΜΗΣ • • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
δολλαρίων, συμβολική ένί- ρεία νά προσλάβει και άλ- ι Κ Τ Θ Η Ρ Α ώρίσθηχε ο κ. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ ΚΩΝ. ΚΑ Α- \ Τήν Τετάρτη τό άπόγευμα,
λο
υπηρετικό
προσωπικό
καί
στίς
10.11.1976.
μεγάλη
και
α• ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΝ
σχυση.
ί Α Ι Γ Ε Ρ Ο Σ , άπό τά Π Ι Τ Σ Ι Ν Ί Α Ν Ι Κ Α , πού έξουσιο- •
δπως είναι φυσικό, νά δησυνήθιστη χαλαζοθυελλα έπληι ΓΕΝΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ KY0HPÛN
Ό Πρόεδρος τής Κυθηρα- μιουργηθούν οικονομικές δυ- } δοτήθηκε νά είσπράττει και τις σ\»νδρο^ιες της. Ό κ. • ξε τό Συδνεΰ καί έπροξένησε
ϊκής "Αδελφότητος Βαλτιμό- σκολίες.
• ΚΑΑΑΙΓΈΡΟΣ θά χορηγεί αμέσως τή σχετική άπόδει-• μεγάλες καταστροφές. Στέγες
ρης κ. θεοδ. ΤζωρτζόπουΠΡΟΚΗΡΤΞΙΣ
ι ξ η, άριθμημενη, σφραγισμένη με τή σφραγίδα τής ι οίκιών, ηλεκτρικά καλώδια, βιλος, μέ γράμμα του (30.11.
τρίνες καταστημάτων κλπ. και
έφημερίδας
και
μέ
Ιδιόχειρη
μονογραφή
του
Αιευθυν-1
1976) μας πληροφόρησε, δταστραφήκανε άπό χαλάζι πρωΠΡΩΤΟ
τι τό Συμβούλιό του πηρε
Τό Διοικητικό Συμβού- ρισεν έκ μέρους σας ό κ.
τοφανούς μεγέθους (καρυδιοϋ),
ι τη τηςΤό Δ.Σ. τον Τριφυλλείου Γενικού Νοσοκομείου Κν>| Λ
άπόφαση, κάθε χρόνο νά έλιο του Ι δ ρ ύ μ α τ ο ς τών Παν. Γ. Κασιμάτης, ¿νέρχεΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ
άπό καταρρακτώδεις βροχές.
υων, κατόπιν τή; υπ' αριθ. 23)30.10.76 αποφάσι
Παρακαλούνται οί φίλοι συνδρομητές τής « Π Α Γ - ι Καταστραφήκανε έπίσης ανθόνισχυει τό "Ιδρυμα μέ too
β
'Αθηνών έστειλε στόν με- ται είς τό ποσόν τών 368.
!
αύτοι»
ποοκηρνσσπ διαγωνισμών διά τήν πλήρωσιν
χρηματικό ποσό.
ΠΑΡΤΥ Π Ο
ι ΚΤΘΗΡΑ·Ι ΚΗΣ>, πού διαμένουν στό νησί μας,ν ά ! κηποι, καλλωπιστικά καί άπωγάλο δωρητή του Γηροκο- 710 δραχμών καί κατετέθη
1
μείου, πού δέν έπιθυμεί νά είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν • θέοεως καθαρίστριας - πλύντρια;, έπι εργασιακή σχί
ι
διευκολύνουν
τον
αντιπρόσωπό
της.
ροφόρα
δένδρα
κ
.ά.
LOYRANTOS VILLAGE
οημοσιευθεΐ τό δνομά του, καί θά χρησιμοποιηθή λίαν • σει Ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
Σ . Σ . Συγχαίρομε τους άΣτό μεγάλο κατάστημα τού
τό παρακάτω ευχαριστή- συντόμως διά τήν κατα- ι Έκτο; τών Κρατικών αποδοχών χορηγείται μηνιαίί .
γαπητους μας συμπατριώτες
Συδνεΰ «GRAGE BROS» προΣΥΔΝΕ Υ . 20.12.1976 (του
Ή « Π Α Γ Κ Τ Θ Η Ρ Α · Ι · Κ Η » ! ξενηθηκαν ζημίες 4 έκατομμυριο γράμμα:
σκευήν του άνελκυστήρος
της Βαλτιμόρης, γιά την πα- άνταποκριτου μας).— Χριστουκτιρίου του Γηροκομείου ¡έπιμίσθιον 750 δραχμών υπό του Κληροδοτήματος Νι··]
τριωτική πρωτοβουλία τους, γεννιάτικη γιορτή έγινε στό
ρίων δολλαρίων καί ol άλικες
Έ ν 'Αθήναις τη 6.12.1976 του
ή
τοποθέτησις
του όποίου εί- ¡κολάου I. Τρίφυλλη ή Καβάκου.
που μάς δίνει τήν εύκαιρία LOYRANTOS VILLAGE, μέ
ζημίες ξεπερνούν τα 12 έκατομναι απαραίτητος προϋπόθε«' Αγαπητέ Συμπατριώτη,
Αί ενδιαφερόμενοι νά καταλάβωσι τήν ιοζ ανω θέσι» ^
νά παρακαλέσωμε δλα τά τιμητική παρουσία τού σέβαμύρια δολλάρια.
Κυθηραϊκά Σωματεία, τους σμιωτάτου 'Αρχιεπισκόπου μας
Τό Διοικητικόν Συμβούλι- σις διά τήν λειτουργίαν του ι δέον οπω; έντο; 10 ι'ιμερών άπό τή; τελευταίας δημοσν
Συλλόγους, τά Κοινοτικά κ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, στην HALτοΟ έν 'Αθήναις Ι δ ρ ύ μ α - δευτέρου Ορόφου του κτιρίου. ι εύσεω; τή; παρούσης είς τόν ήμερήσιον Τύπον ύπο6ά·
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ον
Συμβούλια καί τις Ενορια- DON STREET, του Ιατρού τος «Τριφύλλειον Νοοοκο- 'Αντιλαμβάνεσθε λο.πόν πόκές ή Μοναστηριακές έπιτρο- Προέδρου τού 'Ιδρύματος κ.
μείον Κυθήρων», λαδόν γνώ- σον έπίκαιρός καί άποτελε- ι λωσιν αιτησιν μετά τών απαιτουμένων δικαιολογητικών,
ΚΥΘΗΡΑ1Κ0Υ ΒΙΒΛΙΟΥ σιν
Πλείονε; πληροφορίαι παρέχονται κατά τάς έργασίτ
πές του έσωτερικοΟ καί του Δ. Βαρβαρεσου, τού κ. καί τής
της προς τό Γηροκομεΐον σματική ύπηρξεν ή μεγάλη •
Ή
Κυθηραϊκή
'Αδελφότης νους — Φιλιατρά — Κ υπαρ ιέξωτερικου, δπως μιμηθούν κυρίας
μας σημαντικότατης εύγε- δωρεά σας
HETHENINGTON,
• μους ημέρας και ώρα; εΐ; τήν Γραμματείαν του Ι δρυ·
Παρακαλουμεν δπως μάς ι ιιατος.
καλλιτεχνών, μουσικών και άλ- Πειραιώς — 'Αθηνών διοργα- σία — Πύργο — 'Ολυμπία — ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ νους δωρεάς σας έκ δέκα
νώνει μεγάλη πενθήμερη, π α - Γ αστούνη — Λεχαινά — ΠάΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
χιλιάδων (10.000) δολλαρί- έπιτρέφητε να τοποθετήσωλων.
Έν ΙΙοταμφ τή 30.11.197C
S
σχαλινή
τουριστική
¿κδρεμή τρα — ΑΤγιο — Ξυλόκαστρο
ΤΟ ΝΕΟ
συνήλθε ν έκτάκτως τήν μεν πινακίδα αέ τό δνομά !
Mè τό ύπ* άριθ. 67961)14. ων,», συνηΛ*
λι
Ό κ. HETHENINGTON στη Νοτιοδυτική ΠελοπόννΓσο — Κόρινθο — 'Αθήνα — Πεισας
είς
τόν
θάλαμον
του
άείς
τά
γραφεία
19
.11.1976
j
Ό Πρόεδρο; τού Διοικ. Συμβουλίου
12.76 βγγραφό του, τό ώς άνω
Ο!
παρέθεσε δείπνο ν είς τους δια- με έδρα την Καλαμάτα καί με ραιά.
ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
νελκυστήρος καί σάς συμπεο,ύτου
καί
άπεφάσισε
νά
οας
Υπουργείο προς τόν Πάνο
»
ά.α.
ό
'Αντιπρόεδρο;
μένοντας στό ώρα ίο φιλανθρω- άρΧΗΥό - ξεναγό τόν κ. Τό:ση
ριλάβωμεν
έν
καιρώ,
είς
ένΕπιτρέποντα» μικρές άλλαάπευθύνη τήν παρουσαν διά
ΤΗΣ ΚΥΘΗΡΑ Ϊ ΚΗΣ
πικό Ίδρυμα. Σέ λίγο δμως, Κουκούλη. Περιήγηση στη Λα- γές τού προγράμματος άναλό- Φυλλη γνωρίζει ότι «... δι* α- της όποιας σάς έκφράζει τάς τοιχισ9ησομένην μαρμαρίνην
ΝΙΚ. Δ Ε Λ Η Γ Ι Α Ν Ν Η Σ
μυστηριωδώς έξαφανίσθηκε και κωνία (Σπάρτη — Γι^ειο), ζπτή γως με τις συνθήκες κατά τήν ποφάσεως τού κ. 'Υπουργού θερμοτάτας ευχαριστίας του πλάκα είς τΛν είσοδον του ι
π>
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ι
.
Πολιτισμού και Επιστημών,
παρουσιάσθηκε ό ΑΓΙΟΣ ΒΑ- Μάνη (προσηλιακή κι' άποσκε- κρίση τού άρχηγού.
ω
κτιρίου, μεταςύ τών ευεργεκαί
τά
συγχαρητήρια
απάνέκδοθείσης μετά γνώμη ν τής
ΣΙΛΕΙΟΣ μέ τα δώρα, τά ό- ρή), άνέβασμα στόν Ταΰγετο
ΤΟΥ ΣΥΔΝΕ Υ·
G
των τών μελών του διά τήν τών του Ίδρύματός μας.
Έ
ξ
ο
δ
α
κατά
τή
δήλωση.
άρμοδίας
Επιτροπής
συμφώποια ή κυρία HILDA ¿μοίρα- — Καιάδα, περιφερειακό ΤαϋΚ
Έ π ι τη εύκαιρία σάς εύπατριωτικήν
ταύτη
ν
χειρονονως
προς
τάς
κειμένας
διατάΜιά έκδρουή μέ πολλά φυΣΥΔΝΕ Υ' 7.12.1976 (του σε είς τους τροφίμους τού 'Ι- γέτου, Γερολιμένα,
Σπήλαια
i II
μίαν
σας.
χόμεθα
καλές
γιορτές
καί
άνταποκριτου μας). Τό νέο δρύματος.
Δυρού, Καλαμάτα καί Μεσση- σιολατρικά, τουριστικά, 'ιστορι- ξεις ένεκρίθη ή άγορά τού βιλ
Τό προϊόν της έπιταγής | Ατυχές τό νέον έτος 1977».
σας
«ΛΕΒΕΝΤΙΑ»
Διοικ. Συμβούλιο της Κυθηνιακό κάμπο, Κορώνη, Μεθώνη, κά, άρχαιολογικά καί Κυθηραϊ- βλίου
I ν
σας,
τήν
όποία\·
μάς
ένεχείκλπ.».
κά
θέματα.
ραΐκής Άδελφότητός μας
Πύλο, 'Ανάκτορα Νέστορος, ΚυΣ.Σ.: Ή «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ- παρισία — 'Ολυμπία — Πάυστέρα άπό τΙς χθεσινές ί
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
κλογές, άποτελουν οί έξης: Ί·ΚΗ» συγχαίρει τούς πρω- τρα. Πρόγραμμα ώς κάτωθι:
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
τεργάτες τής ώραίας αύτής
*Η «ΑΘΛΗΤΙΚΗ
ΗΧΟ» ρούν νά ξεπεραστούν δλα
— 8 'Απριλίου, Μεγάλη Πα1. Πρόεδρος: Έλευθ. Φα Χριστουγεννιάτικης
γιορτής,
<30.11.1976) σέ σχόλιο της έμπόδια. 'Ακόμη καί ή
ρασκευή
άναχώρηση
άπό
Α#
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ συγχαίρει καί επαινεί τό Ν.Ο. ψη έμψυχου υλικού...
τσέας.
και έκφράζει τη λύπη της γιαρ
2. Αντιπρόεδρος: Ι ω ά ν ν η ς τί ή φωτογραφία τής τελετής θήνα — Πειραιά γιά Κόρινθο
Κ. γιατί παρ' δλες τις έλλείΜά πώς μπορεί νά γ ί ν ε ι » £
ΤΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
—
"Αργός
—
Τρίπολη
—
/ΜεΜουλός.
ήταν πολύ σκοτεινή, δέν μπόψεις σέ οΙκονομικούς πόρους, τό; 'Ακούστε λουτόν. Τά
Ό κ. 'Αντώνιος Πρωτοψάλ- σκάφη κλπ., πήρε μέρος στους θηρα τά γνιορίζετε; Είναι ^
3. Γεν. Γραμματεύς: Νικ. ρεσε ό τσιγκογράφος μας νά γαλόπολη — Καλαμάτα· "Ταγ
κτοποίηση
σέ
ξενοδοχεία.
Πατης.
Πρόεδρος
τής
Εφορείας
Φριλίγκος.
τήν έμφανίσει καί ετσι δέν απρώτους Περιφερειακούς Ά - νησάκι μεταξύ Πελοποννή·
ρακολούθηση
Επιταφίων.
τον
Κασιματείοι«
Γηροκομείου
4. Ταμίας; Νικ. Οίκονόμος ναδημοσιεύεται.
ΙΣΤΙΟΠΛΟ
I ΑΣ και καί Κρήτης και άπ' δ,τι λ
. to \
ι,γωνες iL·
11UUAU'I'A¿
ν λ»
— 9 'Απριλίου, Μεγ. ΣάβΚυθήρων υπεβαλε την παραι- σ τ 6 Β - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡ0 χνουν οί στατιστικές κατοι«ι
5. 'Επιτηρητής Κοιν. Σχέτηση του, οπως δε πληροφορη Τ ΑΘΛΗΜΑ ΣΚΙ μέ 12 άθλη- ται άπό 80% υπερήλικες «
βατο, περιήγηση της Μάνης.
σεων: Πέτρ. Κορωναίος
Ή όμιλία του Ιστορικού μας κ. Μιχ. Κ. Πετροχείλου. πού λητής άναφέρεται σ' δλους Anunii.
άντικαταστάτης
του Λ
ώ
'Ανατολική κΓ Άποσκερή Μά- έγινε στήν αίθουσα τού Φιλολογικού Συλλόγου «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» γενικά, τούς Επτανησίους Ι- θήκαμε,
Καί Μέλη οί κ.κ.:
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
τές πού διακριθήκανε, οπως έ- μόλις 20% νέους. ΟΙ τελεν»
νη. Σττήλαια Δυρού: 'ΑρεάπΌ- στίς 11.12.1976 μέ την πρωτοβουλία τού ΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΟΥ στορικούς συγγραφείς, άφοΟ ρίσθη ό συνταξιούχος άξιωμα- γραψε στήν πρώτη κιόλας σε- είναι μαθηται ώς έπι τό ιύΜ^ |<
6. Γεώργιος Κ. Ψάλτης
τικός
τής
'Αστυνομίας
'Αθηλις — Γερολιμήν — περιφε- ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ συγκέντρωσε πολλούς Κυθηρίους ά- μέ τά έ'ργα τους παρέχουν
7. Γεώργιος Β. Ψάλτης
ΝΕΟΥ ΚΥΘΗΡΙΟΥ
λίδα τού φύλλου της ή ΠΑΓ- στον, πού περιμένουν νά τύ* φ
ρειακό Ταϋγέτου — Γίθειο — πό την 'Αθήνα και άπό τόν Πειραιά, τούς προέδρους των Επτα- πληροφορίες
καί
δοηθουν νών κ. Σταύρος Νοταράς, μέ- ΚΥΘΗΡΑΙΚΗ
8. Γεώργ. Μηνά Κασιμάτης
(1.11.1976) ώσουν καί τό στρατιωτικό ΐι γ.
Σπάρτη. 'Ανέβασμα Ταϋγέτου νησιακών Σωματείων κλπ. Τήν πρώτη αύτη χειμερινή εκδήλω- στή μελέτη
και γνώση τής χρι τώρα άντιπρόεδρος.
9. Κωνστ, Σ . Ραΐσης
ΣΤΟΙΧΑ.
'Αντικαταστάτης
τού
παραι— Καιάδα — 'Αρτεμίσιο — ση τού Συνδέσμου τίμησε μέ την παρουσία του και ό συμπολί- κοινής ιστορικής πορείας καί
10. Σπύρος Φριλίγκος
Ό πτυχιούχος τής Παντειου 'Αλαγονία — Καλαμάτα.
11. Κωνσταντίνος Σίμος.
της μας Δήμαρχος τού Παλαιού Φαλήρου κ. ΔΗΜ. ΚΑΨΑΝΗΣ. έζελίξεως δλης τής Ε π τ α - τηθέντος κ. Πρωτοψάλτη θά έκλεγεϊ ό Διευθυντής τού Ο.Τ.
'Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών
Ό Προεδρος τού Διοικ. Συμβουλίου τού Κυθηραϊκού Συν- νήσου.
— 10 'Απριλίου, Κυριακή
Ό κ. Έ μ μ . Γερ. Κασιμά- Επιστημών κ. Γεώργιος Χ.
"Ας εύ^ηθουμε δέ ή σημε- Ε. Ποταμού Κυθήρων κ. Γετου
Πάσχα.
Παρακολούθηση δέσμου 'Αθηνών κ. ΝΙΚ. ΦΑΤΣΕΑΣ παρουσίασε τόν όμιλητή
της συγχαίρει τό νεοεκλεγέν Φατσέας, ύστερα άπό επιτυχείς
ρινή όμιλια ν' άποτελέση ά- ώργιος Κομηνός.
λόγια:
έορτης της 'Αναστάσεως, μέ τά έξης θερμά λόγια
Τό Διοικητικό Συμβούλιο
Διοικητικό Συμβούλιο καί εξετάσεις διωρίσΟη είς τό I. τής
φορμή γιά τήν όργάνωση
τή νύκτα και τό με_ τού 'Ιδρύματος τών 'Αθηνών
Τό νησί μας, τά Κύθηρα, καί στό μέλλον, άπό τά 'Εόμιλία του
εΟχεται πλήρη έπιτυχία στους Κ.Α. καί έτοποθετηβη είς τό συνεστίαση
Ή
οημερινή
όμιλία
σημέρι της Κυριακής. Περιήγηέπιοιωκόμενους
ευγενικούς υποκατάστημα Κέρκυρας. Συγ- ση στόν καταπράσινο κάμπο διακεκριμένου ουμπατριώττ) άκολουθεΐ τήν ίδια Ιστορική πτανησιακά Σωματεία, τια- «ίχε παραχαλεσει τόν κ. Πρωστή θέ
μας λογοτέχνη και Ιστορικού έζέλιξη τών άλλων £ξη νη- ρομοίων κοινού ένδια<φέρον . τοψάλτη νά παραμείνει
καί πατριωτικούς σκοπούς χαρητήρια.
_.
και τις ζαφειρένιες άμμουοιές
του.
¿•A**·»B¿?'T*IJfc
Ή «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ Ϊ ΚΗ» τής Μεσσηνίας μέσα καί γύρω συγγραφέα κ. Μιχάλη Πε- σιών καί συμβαδίζει, πάντο- τος έκδηλώσεων, οί όποιες ' <"1, ™ υ ·
νά λήςει ή θητρόχειλου άποτελεΐ τήν πρώ^ τε, μ* αύτά σ* δλες τις έκ- ουμ6άλλουν, άναμφισδήτητα, ! Ι*™ Του » «ου σίιμφωνα μέ τό
άπό τήν Καλαμάτα — Κάστρο
τη ιτνευμοτΓΐκή έκδήλωση του δηλώσεις τής ζωής, στόν πο- στή διατήρηση τών κοινών άρθρο I παρ. 3 τού Κανονι— Μεσσήνη.
Κυθηραϊκού Συνδέσμου 'Α- λιτισμό, στίς έπιστήαες, στά και Ισχυρών Ιστορικών δεΛειτουργίας τού Γηροκο— 1 1 'Απριλίου, Νέα Δευ- θηνών της έφετεινης χειμερι- /ράμ ματα, στήν καλλιατεχνι- ομών μεταί,υ τών νησιών I μ«ιου, ήταν γιά τρία χρόνια.
:ή κκαί πνευματική κίνηση. μας.
τέρα, περιήγηση στά κάστρα νής περιόδου. Τό θέμα της κη
1
καί τις όμορφες πολιτείες Κο- όμιλίας αύτής. δίχως άλλω- Καί στόν τομέα τών ΙστοριΒΡΑΒΕΙΟ ΕΓΧΡΩΜΗΣ
θ&ωρώ έντελώς άσκοπο νά
Λέσ^η
—
'Αριστείδου
17),
καί
12ην Δεκεμβρίου
στε, μαρτυρεί καί 6 τίτλος κών έρευνών ή συμβολή τών σας παρουσιάσω τόν σημε1976.
. ρώνη — Μεθώνη — Πύλο.
κή, ή Κυθηραϊκή τό αλλο άπό την 'Αθήνα (ΠειΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
της «Επτανήσιοι Ιστοριο- Κυθηρίων Ιστοριογράφων — ρινό όμιλητή μας κ. Πετρόήμέρα Κυριακή
— 12 Απριλίου, Νέα "ρί- γράφοι», δέν είναι άποκλειΆδβλφότης Πειραιώς — 'Αθη- ραιώς 1 — 'Ομόνοια).
γιά
τούς
όποιους,
μαζί
μέ
χειλο,
γιατί
οί
έξαιρετικής
τη, περιήγηση στη Δυτική Πε- στικά Κυθηραϊκου, άλλά γε30.000 ΔΡΧ. ΕΛΑΒΕ
νών προγραμμάτισε μιά έκδήάλλους Επτανησίους, σπουδαιότητος ιστορικές του
Ή αναχώρηση άπό τήν Α - λοπόννησο — Χώρα — Ανά- νικωτέρου Επτανησιακού έν- τούς
λωση γιά δενδροφύτευση στην
θά
μας
μιλήση
ό
κ.
Πετρόέρευνες,
ή
μακροχρόνια
πα0 κ. Γ. ΚΟΥΡΕΜΠΑΝΑΣ
περιοχή Σχιστού στό Κερατσί- θήνα καί άπο τόν Πειραιά θά κτορα Νέστορος — Γαργαλιά- διαφέροντος.
χειλος — υπήρξε πολύτιμη ρουσία του άπό τόν Κυθη,Γν
,
«
, . Ο ιστιοπλόος, άθλητής
μας νεαρός 'Αντώνης Έ μ μ .
«
νι Πειραιώς, σέ συνεργασία μέ γίνη στις 8.30 τό πρωί. Θά
'Αναφέρεται στήν πνευμα- στή μελέτη καί γνώση τών ραϊκό Τύπο, μέ δημοσιεύσεις
Εξαιρετικα μεγάλη έπιτυχια π ό ν Τ
^ 1 π ^ π ο ν ή ο ε ι ς του, τό περασμένο 2 €
σέ
ά ^
σημείωσε
έφέτος
ό
διαγωνι
τό Δασαρχειον — Πειραιώς. γίνη συμβολική δενδροφύτευση
τικήπροσφορά
Επτανησίων ιστορικών γεγονότων
καί
άρθρων, μελετών, κριτικών,
ιαειωσε έαετο ε ό διανο,νιλοκαίρι, σ τ ό γ ρ α φ ι κ ό ΚΑΨΑΛΙ.
Παρά τόν βροχερό καιρό καί σέ συνεργασία μέ τά συνεργεία
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΔΗΣΗ
ιστορικών συγγραφέων καί τής πολιτικής, οικονομικής, μεταφράσεών του κλπ. καί σμύς φωτογραφίας, σλάΐτ καί
τής
Δασικής
'Υπηρεσίας
Πειταινίας
SUPER
8
πού
όργάτην έπικρατούσα κακοκαιρία,
έπιστημόνων γενικώτερα, πού πολιτιστικής καί πνευματι- γενικά τό πολύμορφο καί άκαί έδημοσίευσε μιά φωτογρα- νά ακολουθήσουν τόν
Τό 'Υπουργείο Μεταφο<>ών έμελέτησαν καί άσχολήθηκαν κής έξελίξεως τής Επτανή- ζιόλογο πνευματικό του έρ- νωσε τό OLD NAVY μέ τόν φ ία τών παιδιών τού Ν.Ο.Κ., πρός τήν ξενητειά ή τήν
προσήλθαν αρκετοί Κυθήριοι ραιώς.
:
προκήρυξε δημοπρασία άνάϋει- μέ τήν ιστορική πορεία, τόν σου.
καί σε συνεργασία μέ τά συνερένώ μιά όλόκληρη Κρήτη, ή λασσα.
γο τόν έ^ουν καταστήσει, ά- Ταχυδρόμο.
Θά έπακολουθήση μεσημβριΟί έρασιτέχνες φωτογράφοι Ρόδος, ή Ζάκυνθος, ή Σύρος,
γεία τής Δασικής 'Υπηρεσίας νή συνεστίαση σε κέντρο δια- δης εργολάβου γιά τήν σύλ τά- πολιτισμό, τις επιστήμες, τά
Αύτά λοιπόν τά λίγα
Οί Ιστορικές μελέτες δλων πό πολλά χρόνια, γνωστό όξη μελέτης τού αεροδρομίου γράμματα καί τις τέχνες
έστειλαν 404 άσπρόμαυρες φωέφύτευσαν διάφορα δενδρύλ- σκεδάσεως τής
i δημιουργή* ]•
περιοχής και μας (ύψους 1.000.000 δςχ.) στήν 'Επτάνησο, σέ μιά πε- τών "Επτανησίων Ιστοριογρά- χι μόνο σ' ολόκληρη τήν Κυ- τογραφίες, 250 έγχρωμες καί ή Λευκάδα κι' άλλα νησιά δέν κατ<
λια.
έχουν Ιστιοπλόους. Ό Ν.Ο.Κ. ενα ναυμα στον
θηραϊκή
κοινωνία,
αλλά
καί
φων,
πού
άνάγονται
στήν
πε•ν ναυτικό m β
κοπή έκδρομικής ΒΑΣΙΛΟ- έπειτα άπό τήν έρώτηση τού
ρίοδο πού κοινή Ιστορική τύ- ρίοδο τής κοινής Ιστορικής στόν πνευματικό κόσμο τής πάνω άπό 1.000 σλάΐτ, άπό τις απέδειξε — τονίζει ή άθλητι- τισμό καί νά διακριθούν Μ Υ
Γιά τόν ίδιο σκοπό ή 'Α- ΠΙΤΤΑΣ. Γενικός άρχηγός
κή έφημερίδα — δτι όταν ύ- τερα στην Ιστιοπλοΐα καί 1 5
περιορισθώ όποιες^ βραβεύθηκαν 4.
δελφότητα διοργανώνει |ΐεγάλη τής έκδρομής ό κ. Ιωάννης βουλευτού μας κ. Σκορδίλη και χη είχε συνδέσει τά επτά πορείας τών έπτά νησιών, 'Ελλάδος.' θ ά
τήν
τηλεγραφική
διαμαρη
ρ
ία
'Ανάμεσα
στους
βραβευθέννησιά
του
'Ιονίου.
Στήν
πεπαρχε ι ένδιαφέρον, γίνονται θαλάσσιο σκί. Πέτυχαν
δηλαδή άπό τήν άλωση τής μονάχα νά ευχαριστήσω θερέκδρο^ιική έξό^μηση για δ ε ν Γαλάτης. Βοηθοί αρχηγοί πούλδροφυτευση στην περιοχής Βά- μαν οί κ.κ. Νίκος Γλυτσός καί τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου 'Α- ρίοδο αύτή της κοινής Ιστο- Κωνσταντινούπολης, περίπου, 1 μά τόν έζαίρετο αυτόν συμ- τες στό θέμα: ΚΑΡΑΒΙΑ ΚΑΙ θαύματα.
πού πολύ μεγαλύτερες γεωΤΐ β
θηνών, πού δημοσιεύουμε οτήν ρικής πορείας των τά έπτά μέχρι τήν Ενωσή τους μέ τή πατριώτη μας, έκ μέρους ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΙ, ό έρασιτεχνης
Τό σχόλιο τής άθλητικής έ- φικά περιοχές μέ πλήθος m *
ρης — Βουλιαγμένης, πού καί 'Αντώνιος Κασιμάτης.
πρώτη σελίδα μας.
νησιά άποτελουν £να ένιαΐο μητέρα 'Ελλάδα δέν περιο- του Διοικητικού Συμβουλίου τού ώραίου αύτού «χόμπυ» έγ- φημερίδας μέ τίτλο ΤΑ ΠΑΙ- δεν τά κατάφεραν. Κι' m *
αύτή άνήκει στό Δασαρχείο
Ή 'Αδελφότης σάς ποοσφέΠώς τώρα κόπηκαν έκατό άδιάσπαστο σύνολο, μιά αυ- ρίζονται, κατά κανόνα, απο- του Κυθηραϊκου Συνδέσμου χρωμης φωτογραφίας — πρώ- ΔΙΑ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ έχει ώς χωρίς ιδιαίτερη συμπαράστ^
Πειραιώς. Ή έκδήλωση αύτή
θά πραγματοποιηθή στις 23 ρε ι τήν εύκαιρία νά αίσθανθη- χιλιάδες δρχ. άπό τό ενα ¿κα τοτελή πολιτειακή ένότητα, κλειστικά στήν Ιδιαίτερη πα- Αθηνών, γιά τήν προθυμία τος και καλύτερος — ό συμπο- έξής:
μέ μόνο (σχυρό «δπλο» τ^»1 Ψ
'Ιανουαρίου 1977, ήμερα Κυ- τε τή μεγάλη χαρά φυτεύοντας χομ(ιμύριο, πού άρχικά είχε έγ· άναπτύσσουν δικό τους, ά- τρίδα τους, στό νησί τής κα- μέ τήν όποία άνταποκρίθηκε λίτης καί φίλος κ. Γιώργος
γάπη στόν άθλητισμό.
«
Σ' αύτά τά παιβια τών Κ 4 *
ριακή. θ ά διατεθούν δυο πούλ- κι' έσεις ενα ή περισσότερα κρι θεί, είναι περίεργο. "Ας εύ- νώτερο πολιτισμό καί δημι- τ α γ ω γ ή ς τους, άλλά έπεκτεί- στή σχετική παράκληση του Κουοεμπανάς, τ. Γενικός Διευ- ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΝ ΚΥΘΗΡΩΝ
μαν γιά τούς έκδρομείς ΔΩ- δένδρα και σάς παρακαλεί νά χηθούμε, νά έγινε λάθος «τΙς ουργούν μιά άξιόλογη έπι- νονται, ευρύτερα, σ' όλόκλη- νά προετοιμάσει καί νά μας θυντής τών Έλληνικών Ταχυάξιζε ι iva μεγάλο μ*
«"Οταν υπάρχει θέληση καί
ΡΕΑΝ. Τό ένα θα ξεκινήση άνταποκριθήτε δηλώνοντας έγ- έφημερίδες που δημοσιτύοανε στημονική καί πνευματική ρη τήν Επτάνησο. Γι' αύτό δώσει τήν ένδιαφέρουσα ση- δρομείων, πού έλαβε βραβείο
καί μιά εύχή: Νά γί^
κίνηση.
μερινή
όμιλία.
πολύ όρθά ό σημερινός όμι30.000 δρχ.
άγάπη γιά τόν άθλητισμό μπο- παράδειγμα πρός μίμηση».
τήν προκήρυξη.
άπό τόν Πειραιά (Κυθηραϊκή καίρως συμμετοχή.

ΑΞΙΕΠΑΙΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΥ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

ΕΝΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
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