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Ά * ό την 1η Φεβρουαρίου 1977 - ιστορική και μεγάλη
fiuiocc ^ τά έγγραφα του Δημοοίου θά γράφονται στην ά• Κ νεοελληνική (δημοτική) γλώσσα, πού καθιερώθηκε με
Νόμο 309)1976.
•Ηταν πια καιρός ν' άλλάξει ή γλωσσική μορφή, ή
Ιχφραση και τό ϋφος και στή γραπτή έπικοινωνία τών Δημοσίων Υπηρεσιών και τών Δημοσίων και Δημοτικών 'Οργανισμών μεταξύ τους και μέ τους "Ελληνες πολίτες. Ά I ·: σήμερα
Απλουστεύεται
ή νΛΛππη
γλώσσα ττών
>
λ λ _ ..
. Λ
μ μ Δημοσίων
ΛπιΐΛπίίΛυ ¿έγγραννηΛ·
φων και όλα θα γράφονται στήν άπλή νεοελληνική γλωσσά, χωρίς φυσικά άκρότητες και φλύαρους Ιδιωματισμούς,
η
Ή καθιέρωση της γλώσσας του έλληνικού λαού καΐ θιερώθηκε ϋοτερα άπό έγκριση τού Πρωθυπουργού της
Χώρας μας και όμόφωνη άποφαοη της Βουλής των Ε λ λ ή -

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ - ΧΟΡΟΣ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΑΑΜΠΟΚ Α

Τό βράδυ της Κυριακής (9.
1.1977) ό Κυθηραΐκος Σύνδε
σμος 'Αθηνών όργάνωσε στο
γνωστό μεγάλο κέντρο «ΚΑ·
ΛΑΜΠΟΚΑ», στό τέρμα Πατησίων, την καθιεροπιένη Προ>·
τοχρονιάτικη γιορτή, μέ συνεστίαση, κόψιμο της πίττας, χορό και μέ παρακολούθηση τοι
καλλιτεχνικού
προγράμματος
του κέντρου. Πάνω άπο τρακόσια πρόσωπα της Κυθηραΐκής
παροικίας το»ν Αθηνών, τον
νων.
Πειραιώς και άρκετοί φιλοκυ·
0 Ύπουογός Προεδρίας και Παιδείας κ. Ράλλης, μέ θήριοι παραβρεβήκανε και πε»(] ΐήν ύπ' άριθ. 20479)1970 έγκύκλιό του, πού άπευθύνεται ράσανε μια πολύ όμορφη βρα·
^ σιΐς δημόσιες υπηρεσίες, τονίζει:
6υά.
1*
εΔέν μπορεί νά διατηρείται πια ή γνωστή απολιθωμέ'Ιδιαίτερη χαρά και «ύχρρί#
νη καί δυσνόητη συχνά στον πολίτη γλώσσα της Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο
Μ ΚΡΑΤ1ΑΣ στα δημόσια έγγραφα,' μέ τό άπαρχαιωμένο στηση προξέ\·ησε ή παρουσία...
ΐ λεκτικό της, τό απρόσωπο, έ,ερό και πομπώδες υφος και φοιτητών Πανεπιστημίων της
Αυστραλίας,
μαθητών ΓυμνάσιΑ' '
^ ^|^τρυφνή διατύπωση.
"""
ων ή σπουδαστών άλλων σχο' « Ή άλλαγή θά ¿πιδράσει ψυχολογικά ανάμεσα στό λείων,
Τσιριγοτοαυστραλών
καΐ στους πολίτες. Γιατί θά τις κάνει πιό άνθρώ-

Κασιμάτη, Π. Κομηνού, Γ. Β.
Κασιμάτη,
Κ.
Καραμίχαλου,
Καραδημα, Κρητικού, Καλλίγερου Παν. και Μανώλη, Γρηγ.
Κασιμάτη, Λαζανά, Έ μ . Αουράντου, Μπελεγρή, Γιάννη Μασέλου (πού λιποθύμησε καί μάς
στενοχώρησε λίγο), Μαυρομμάτη, Κ. Μτγαλοκονόμου, Παλαγιαννίδη,
Παναγιωτόπουλου,
Στρατηγού
Μ.,
Σαμίου
Μ.
Στρατηγού Ν., Τζωρτζόπουλου,
Τσιγκούνη Β., Τρίφυλλη, Ταμáí '
VI Τριφύλλη
T . . . . / . U « Μαρ.,
Unn T
ni.
6άκη
Ν.,
Τσι
τσίλια Α., Φατσέα Δ . , Χλα
μπέα, Χάμψον, Στρατηγού Α . ,

βοηθώντας ¿ o í νά «pft£v• « 6 κοντά Κ ρ * τ ο ς καί
Jk™
· -Βέβαια — συνεχίζει ύ κ. 'Υπουργός - θα υπάρξουν RΚυβέρνηση,
φιλοξενηθήκανε
εισμένες δυσκολίες, θ ά διερωτηθούν μερικοί, πώς θα μπο-1 γ α ¿ χ ^ η ^ · μ ή ν α . ¿ π10 χεφθή·
σουν, άπό τήν μία ήμέρα στην
χιλ|άδ^ι^άλλτ^λοι
| χ α ν £ χ α 1 θαυμάσανε τον
Π ρ&
. ,άλλη,
,
„ τόπο
£
ΐ V άλλάζουν μιά γλώσσα πού έπι τόσα χρόνια χρησιμοποι- Λ ο ύ ^γγήΟηκαν οί γονείς ιτους.
ουν καΐ νά μάθουν μιά νέα γλώσσα. Αλλα δέν πρόκειται τ ο { , ς 1 σ τ ο ρ ι κ ο { , ς , άάρχαιολογιρχαιο]
£
Γ γιά νέα γλώσσα. Πρόκειται
1 Ιρόκειται γιά
για τή
τη γλωσσά που ολοι
Ο Λ Ο Ι μας
μ««, 1ι χ ο ύ<ς χ α 1 τΤοουυρριισσχτ ι κ ο ύ
{ ,ςς χώ
χώρους.
? τή μιλάμε σπίτι μας, μέ τήν οίκογένειά μας και μεσα στο • - πανέμορφης Ελλάδας, τά
Φ γραφείο μέ τους συναδέλφους μας. Γι αυτό, άναγκαστι-1 βουνά και
. . τά
Ι . λαγκάδια,
" —
τις θά
2 κά, θά περάσουμε άπό £να προπαρασκευαστικό μεταδατι- λασσες καί τά παραδεισένια νηκόστάδιο. Σ τ ό διάστημα αυτό, πού δέν πρέπει νά υπερβεί σιά της καί πέρασαν τΙς άγιες,
^ τ ά Ενα-δύο χρόνια, θά υπάρξει κάποια έλαστικότητα και ήμέρες τών Χριστουγέννων καί.
' ; θά
Λ 1 γίνονται
. ·
^,ΜΜίιιι/ντιι/ηι τύποι
*Τ ι'ιΤΤΛ ιπού
ττλι'ιδέν άναγνωρίητΛ.·ΓΎ\/\1
άνεκτοί γραμματικοί
της Πρωτοχρονιάς ανάμεσα σι·
ζονται άπό τήν έπίσημη Νεοελληνική Γραμματική, όπως συγγενείς και φίλους τών γο
«βουλευταί - μαθηταί» άντί «δουλευτές - μαθητές ή νέων τους.
«έχοντες ύπ* δψιν» άντί «έχοντας υπόψη» κλπ.
Τήν Κυθηραΐκή 'Αδελφότητα
I
Καμμιά όμως έλαστικότητα δέν θά υπάρξει στό θέμα Πειραιώς
αντιπροσώπευσε
ό
της συντάξεως και τού ϋφους τών δημοσίων έγγράφων. Έ - πρόεδρος της κ. Τάσης Κου·
5ω θά είναι άπαράδεκττι πιά ή γνωστή σημερινή δομή κουλής καί μέλη τού Διοικητιτους, μέ τις μακρόσυρτες, μπερδεμένες περιόδους, τις γε- κού Συμ&™λίου, τήν Κυθηραΐνικές άπολύτους. μέ τά «ϋπερθεν» και «άνωθεν», τά «δο- κή 'Αδελφότητα Κουηνσλάνδης.
θέντος» καΐ «δεδομένου», και τά γριφώδη συντακτικά κα- Αυστραλίας ό πρόεδρος της καί
τασκευάσματα, πού μοιάζουν μέ φραστικούς λαβύρινθους. ή κ. Σκλάβου, ό τ. πρόεδρο;,
Εδώ θά πρέπει νά έπιδιωχθεΐ άπαρχής ή άμεση ριζική ά- κ. Μανώλης Βενάρδος και άλιλούστευση στή σύνταξη και στό ύφος τών δημοσίων έγ- λοι όμογενείς άπό τήν Αυστρα/ράφων».
λία, τό Φυσιολατρικό Τμήμα
Kai στή συνέχεια, ό κ. 'Υπουργός δίνει όδηγίες, γε- της Κυθηραΐκής Άδελφότητος,
νικές, οτούς ύπουρ>ούς, ύφυπουργούς, γενικούς γραμμα- Πειραιώς, ό πρόεδρος του κ.
τείς κλπ., και υποδείγματα συνταγμένα μέ τήν άπλουστευ- Βρεττός Κυπριώτης και άλλοι.
μένη νεοελληνική γλωσσά.
Διακρίναμε τΙς συντροφιές,
ρωση της δημοτικής
όφεΛεται στήν πρώτο τών κ.κ. 'Ανδρούτσου, Τάχη
Ή καθιέρίοση
δη.
" της Χώρας
"ώρας κ
Ιουλία της Κυβέρνησης, τού Πρωθυπουργού
κ.
Κ. Κ Α Ρ Α Μ Α Ν Λ Η και άποτελεΐ Ιστορική έπιτυχία Γράφτηκι στό ένεργητικό της.
Μεγάλη ήμέρα, λοιπόν, ή σημερινή.
Ή « Π Α Γ Κ Υ Θ Η Ρ Α Ί ΚΗ» καί ιδιαίτερα ό συντάκτης
της, «ταπεινός» άγωνιστής, άπό τ ά παιδικά καί τά έφηδικά
άλλά καί άπό τά διδασκαλικά καί έπιθεωρητικά χρόνια
του, γιά τήν καθιέρωση της ζωντανής γλώσσας του λαού
μας, χαίρει καί αύτός μέ τή σειρά του καί νοιώθει άνείπωτη ικανοποίηση, γιά τή μεγάλη απόφαση, γιά τήν καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας. Κάποιο μικρό — πολύ μικρό, Ισως, — λιθαράκι έ'$αλε κι' ό ϊδιος στήν έπιτυχία αύτη. Χωρίς μάλιστα νά άνησυχήσει πώς ίσως κατηγορηθεί
γιά περιαυτολογία, θά γνωρίσει στούς άναγνώστες της
«ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ Ι ' Κ Η Σ » , ιδιαίτερα οτούς έκπαιδευτικούς
λΐιτουρνούς, στούς μαθητές τους καί σ' άλλους, τή μικρή
συμβολή του, γ ύ ρ ω ' ά π ό τό μεγάλο αυτό πρόβλημα, πού
Ι^ινε άλυτο τόσα καί τόσα χρόνια...
Στήν «περιαυτολογία» αύτη τόν όδήγησε καί κάποια
ΐαρακίνηση δύο νέων Κυθηρίων καθηγητών Πανεπιστημίων, τών κ.κ. Γ. Κ. καί Π. Σ . , σέ μιά πολύωρη σχετικΛ συζήτηση — γύρω άπό τήν καθιέρωση της απλής Νεοελληνικής γλώσσας του λαού μας — πού είχε τήν εύχαρίστηση
καί τήν τιμή νά κάμει μαζί τους, στό σπίτι του, στήν Καλλιθέα, Ενα βράδυ «πού 'δρεχε». δύο ήμέρες πριν τήν Πρωτοχρονιά 1977.
Μεταφέρουμε, λοιπόν, έδώ άπό τό μεγάλο καί πλούοιο λονοτεχν.κό περιοδικό ΝΕΑ Ε Σ Τ Ι Α (τεύχος 328/1940,
6σα ό Διευθυντής του 'Ακαδημαϊκός καί Πρό! οιλ.
οελ. 1027),
1
τής Α Κ Α Δ Η Μ Ι Α Σ 'Αθηνών κ. Π Ε Τ Ρ Ο Σ Χ Α Ρ Η Σ
te *«1 6 περίφημος Κυριακάτικος αρθρογράφος της καθημεέφημερίδας «ΒΗΜΑ» κ. Μ Α Ρ Ι Ο Σ Π Λ Ω Ρ Ι Τ Η Σ (πού
τον γνώριζε ό ύποφαινόμενος, έδώ καί 37 χρόνια,
βιογραφούσε μέ τό ψευδώνυμο Μ Α Ρ Ι Ο Σ Σ ΥΑΛΑ Σ ) ,
γράψανε γιά τήν προσπάθεια:
Πανς
«Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΣΤΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

*Ακόμα μιά μικρή νίκη τής δημοτικής. Είναι ή έγκύκλιος
Μ ς έκπαιδεντικού έπιθεωρητή, πού μάς τήν κάνει γνωστή ό
φίλος της «Νέας Εστίας» κ. Μάριος Σύλλας μέ τό ακόλουθο
Τ0«μμα του:
«
θ ά καταλάβης καί σύ τη δική μου χαρά, σαν έπεσε
ι
] « έ χέρια μου ή έγκ\»κλιος πού σού στέλνω. Χάρηκα την άγνη,
1|
M ι)
l e λαγαρή
yat
δημοτική της, τό ζεστό ύφος της, τη ζωή πού ξεπεtémai άπ' τις γραμμές της. Δέν γνωρίζω
γνωρί
τόν Επιθεωρητή
ί| »W τήν έγραψε. Μά θαναι νέος. Πρέπει νάναι νέος. Καί μα
Χ«θ(ζω τά παιδιά πού δασκάλεψε καί τούς δασκάλους πού θάχη
¡«ισταμένους. " Ε ! Τόσοι σπόροι καί τόσοι κόποι δε χάθηκαν.
«Οΐχές ψυχές θ' αναγαλλιάζουν άπό ψηλά κι' άπό δώ».
Καί βέβαια πρέπει νά είναι νέος, στήν ψυχή τούλάχιστον,
• Ι«»βιδ«υτικός έπιθεωρητής πού έγραψε τήν έγκύκλιο αυτή.
'Ακούστε πώς αρχίζει:
«'Αγαπητοί συνάδελφοι.— Μέ έξαιρετική χαρά άνέλαβα τή
Ιΐοίχηση καί τήν έποπτεία τών σχολείων της Ιστορικής περιφεI fßini σας. Ευγνωμονώ γι' αύτό τόν άξιότιμο 'Υπουργό μας,
μέ διώριοε, καί τά σεβαστά μέλη τού Κεντρικού ΈποπτιΣνμβουλίου Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως, πού μέ έπιείέκριναν τις ύπηρεσίες |ΐου καί πρότειναν τό διορισμό μου.
^!
τόν τόπο τής γεννήσειος μου — τό μικρό νησί τών Κυθή^ Μν — άπό τό παιδικά μου χρόνια άγνάντευα τό μεγαλόπρεπο
Λ OQajfta τού θρυλικού μεγάλου νησιού καί στά χρόνια μου τά
^ΐ|βιχα έβλεπα πάντα ν' άπλο'ινουνται άπό τις χιονισμένες
Δ® κορφές -χού Ψηλορείτη άκτίνες δόξας καί ήρωίκού μεγαλείου.
Κδ! θέρμαιναν τήν ψυχή μου οί άκτίνες αύτές καί τώρα στις πρώΙερές γιά μένα στιγμές τών νέων μου καθηκόντων, νοιωθω
>4 ^ ξιπετάγεται άπό κάποια χόβολη κάποια φωτιά»,
^r
Καί νά. πώς τελειώνει ή εγκύκλιος:
I
«"Ολοι λοιπόν μαζί, μέ μιά \|η>χή, άναπνέοντας τόν άγνό
ttf« τής άδολης καί άπεραντης συναδελφικής αγάπης, χαίροντΙς ίδιες χαρές καί λυπούμε νο ι τις ίδιες λύπες, θά βαδίτόν άνηφορικό δρ(>μο προς τό όνειρεμένο τέρμα. Μέ τό
αύτό όνειρο άπευθυνω σ' όλες τις δασκάλες καί τούς
Σκάλους τής περιφερείας μου. σ' oka τά μέλη τών Σχολικών
Εφορειών καί τών Εφορειών τών Μαθητικών Συσσιτίων καί
·' Μους, τέλος, όσοι θά έρθουν σε κάποια ύπηρεσιακή μαζί
MV συνάφεια, τούς συναδελφικούς μου χαιρετισμούς.— Ό Έ rH δ ω ρ η τ ή ς : Παναγιώτης Κασιμάτης».

I

i

"Εχουμε δηλαδή άκόμα μιά είσοδο της δημοτικής στά δηl^cna έγγραφα. Τήν πανηγυρίζουμε, άλλά τή σημειώνουμε καί
άπάντηση σέ κάποιες τελευταίες κωμικές προσπάθειες τών
'«ββρολόγων πού θά τις σχολιάσουμε στό έρχόμενο τεύχος.
ΠΕΤΡΟΣ Χ Α Ρ Η Σ » .

θηραϊκό Σύνδεσμο τον δοηθησαν νά αναπτύξει καί κατά τόν
περασμένο χρόνο πλούσια καί
γόνιμη κοινωφελή καί φιλανθροιπική δράση καί νά έπιτελέσει σημαντικό πατριωτικό έργο. Έτόνισε δέ, δτι γιά την
επιτυχή έκπλήρωση τών πατριωτικών σκοπών τ^ύ Συνδέσμου
δέν άρκεΐ ή δραστηριότητα καί
οΐ φιλότιμες προσπάθειες τών
μελών τού Διοικητικού Συμ
βουλίου, άλλα απαιτείται, άπαραίτητα,
wnnAÍvitm καί
vnl ή
A συμπαράσταmtilimnÁltrn·
ση καί βοήθεια όλων τών συμπατριωτών μας. Τό Συμβούλιο

τόσο δυο άπό τους φιλοξενουμένους φοιτητές μας άπό την
Αυστραλία — Γ. Ν. Κασιμάτης καί Καλλίνικος — όσο καί
ό κ. Μανώλης Βενάρδος άπό
τό Μπρίο^ιπαν, εύχαριστήσαντες τόν πρόεδρο καί τά άλλα
μέλη τού Διοικ. Συμβουλίου
τού Κυθηραΐκού Συνδέσμου 'Αθηνών γιά τήν πρόσκληση καί
την φιλοξενία καί έτόνισαν ότι
θά θυμούνται πάντα μέ νοσταλγία την πατρίδα, τήν όμορφη
'Ελλάδα καί θά μεταφέρουν τά
αισθήματα καί τήν άγάπη πού
έννοιωσαν νά κυριαρχεί στην
αίθουσα αύτη, στούς
γονείς
τους.
Μέ θερμά χειροκροτήματα άπό τις συντροφιές όλων τών
τραπεζιών τελειώσανε οΐ λόγοι
κι' άρχισε τό πλούσιο καί καλλιτεχνικό πρόγραμμα τού κέντρου καί ό χορός πού κράτησε
με κέφι ώς τις 3 μετά τά μεσάνυχτα.
Μόνη παράλειψη, πού σχολιάστηκε άπό πολλούς, ιδιαίτερα άπό τούς παππούδες —
καί μέ τό δίκιο τους, γιατί δέν
άντέ^ουν στούς έξωφρενικούς
χορούς καί τά συρτάκια τής
σημερινής νεολαίας καί συνιστούμε νά μην έπαναληφθεϊ —
ήταν τό ότι ή όρχήστρα ή κάποιος
Τσιριγώτης
μουσικός,
σάν τό φίλο Βαγγέλη Καβιέρη,

Γεώργ. 'Αναστασόπουλος, ψυχολόγος
Μαρία Μανέα, μικροβιολόγος
Παύλος Πρεβεδώρος, γεωλογος
Καλλιόπη Τσαούση, καθηγήτρια
ξένιον γλωσσών (γαλλικά. Ισπανικά)
'Ιωάννα Σουρή, διδασκάλισσα
Χριστίνα Κορωναίου. φοιτήτρια ΟΙκ. Σχολής καί Γεωγραφίας
Δέσποινα Λεονταράκη, καθηγήτρια άγγλικών
Νίνα Μεγαλοκονόμου, καθηγήτρια άγγλικών
Γιάννης Καραντινός, φοιτητής
Φαρμακευτικής
Ειρήνη Χαΐτίδου, τελειόφοιτος
Γυμνασίου.
θεόδ. Μαγουλάς, μαθητής
τάξ. Γυμνασίου

Ε'

Κατίνα Κότσικα, τελειόφοιτος
Γυμνασίου
Πόπη Τσαούση,
Γυμνασίου

τελειόφοιτος

Ελένη Κορωναίου, τελειόφοιτος Γυμνασίου
Γεώργιος Λανκλίς,
τος Γυμνασίου.

τελειόφοι-

Γιώργος Καλλίγερος, τελειόφοιτος Γυμνασίου, άπό τό
Μπρίσμπαν Ο . ί . ϋ .

Ό Πρόεδρος κ. Νίκος Φατσέας κόβει τήν Πρωτοχρονιάτικη πίττα.
Δίπλα του ό Γεν. Γραμματεύς κ Δημ. Κόμης, ό Ταμίας κ. Μανώλης Σάμιος, ό κ. Μήτσος Κυριακής και ή όμορφη Τσιριγοτοττούλα μας Μαρίκα Στρατηγού.

E N I
1 Π 0
Π Ο Υ

Γ Ρ Ι Μ Μ Ι

Τ Η Ν
Α Ε Ε Ι

Ι Υ Σ Τ Ρ Ι Ν Ι Ι
H O R R A

Προς τόν Δ)ντήν τής «Παγ- του εγκαταλελειμμένου νησιού
κυθηραικής» κ. Σταυρουλάκην, μας.
άττεοτάλη άττό τήν Αυστραλία
Μέ τήν τόνωση τών αισθητό τταρακάτω γράμμα:
μάτων αυτών μ' έθιξε ή σκέψη
ότι, έπειτα άπό τόσα χρόνια,
Αγαπητέ κ. Σταυρουλάκη,
δεν άξιώθηκα νά συμβόϊλω κι'
Είμαι ένας ά π ό τους λίγους έγώ, κατά τή μικρή μου δύναέκείνους Κυθηρίους, ττού δέν ά - μη, στή συντήρηση τών δυο φιξιώθηκαν νά γυρίσουν στήν Πα- λανθρωπικών
ιδρυμάτων, που
τρίδα τους, έστω και γιά μιά μόνα τ ώ ρ α δίνουν κάποια θαλμικρή περίοδο άναψυχής, παρά πωρή σ ' αυτούς πού, σάν άπό
τήν πολυετή ζωή τους στήν ξε- φιλαυτία λες, έμεΐς οι ξενητενητειά.
μένοι άψήσαμε νά προστατεύΤούτο όμως δέν σημαίνει, δ- ουν τό Νησί μας άπό τήν τελιτι ξέχασα τή γενέτειρα μου, ή κή έρήμωση.
δτι έχω πάψει νά τήν ά γ α π ώ .
Γι' αύτό και έσωκλείω τ ώ ρ α
Η άγάπη
και εκτίμηση που δύο έπιταγές ά π ό 20 λίρες 'Αγτρέφω προς τή θετή μου πατρί- γλίας έκάστη, τις όποιες σάς
δα, όπου έπί 50 και πλέον έτη παρακαλώ νά μεταβιβάσετε τή
ζ ώ καί άπολαμβάνω τά άγαθά μιά γιά τό Τριφυλλειο Νοσοκοτης, δέν μπορεί ποτέ νά έκτο- μείο και τήν άλλη γιά τό Γηπίση ά π ό τήν καρδιά μου τούς ροκομείο.
λυρισμούς, μέ τους όποιους τή
Τελειώνοντας, συγχαίρω έσάς
γεμίζει και μόνη ή μνεία του καί τούς έπάξιους συνεργάτες
λατρευτού μας Τσιρίγου.
σ α ς καί εύχομαι όπως ή «Παγ ί
Τις αίσθηματικές αύτές δο- κυθηραΐκή», ό συνδετικός κρίνήσεις τόνωσε άκόμη περισσό- κ ο ς τ ώ ν άπσνταχοΟ Κυθηρίων,
τερο τώρα ή «Παγκηθυραϊκή» συνεχίσει
μέ πλήρη έπιτυχία
με το έκλεκτό περιεχόμενο της, τ ή ν πατριωτική της άποστολή.
σέ κάθε παράγραφο τού όποιου |
πάλλει λαχταριστά ή καρδιά
Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Σ Β. Φ Α Τ Σ Ε Α Σ

Ό Πρωτοχρονιάτικος χορός
τής Κυθηρ. Αδελφότητος
Σύδνεϋ Αυστραλίας

Ποτήρη Α . , Ποτηρη Δ., Κα- τού Συνδέσμου πιστεύει και έλρύδη Γ. Γεωργίου Χ . , Παπα- πίζει, ότι κατά τόν Καινούργιο
Σ Υ Δ Ν Ε Ύ · 4.1.1977. (Τού | χαρίστησε, άπό μέρους τού Διδογιάννη Μ.,
'Αλεξοπούλου, Χρόνο, όπως βέβαια καί στό
άνταποκριτού μ α ς ) . — Μεγάλη , οικητικού Συμβουλίου τής ΚυΜπούζα, Μπερυασμένη, Σταυ- μέλλον, ή συμπαράσταση όλων
έπιτυχία σημείωσε ό καθιερω- , θηραΐκής Άδελφότητος Σύδρουλάκη κλπ.
τών συμπατριωτών μας καί εΐμένος πρωτοχρονιάτικος χορος νεϋ γιά τήν απροσδόκητα μεΠρί κόψει τη βασιλόπιττα δικώτερα της εκλεκτής Κυθητής Κυθηραΐκής 'Αδελφότητος γάλη συγκέντρωση, εύχήθηκε
τού Συνδέσμου, ό πρόεδρος αύ- ραϊκής νεολαίας, προς τόν ΣυνΣύδνευ στό TOWN HALL τού σ' όλους όπως τούς είναι ευτού δικηγόρος κ. Νικόλαος Γ. δεσμό, θά είναι πιό θερμή καί
προάστειου ROCKDALE. Πρω- τυχισμένο τό 1977 καί παρακάΦατσέας ευχήθηκε στούς πα πιό μεγάλη.
τοφανής κοσμοπλημμύρα, πού λεσε νά γεμίσουν τά ποτήρια
Τέλος, άπευθυνόμενο; προς
ρευρισκομένσυς καί τις οικοδυσκολευτήκαμε νά έξηγήσουμε. τους καί νά πιούν στήν ύγειά
τά
φιλοξενούμενα
Τσιριγαηόγένειες τους, καθώς καί σέ όΕυεργέτου καί
Πέρυσι, τήν ίδια ήμέρα, στον τού ^ Μεγάλου
λους τούς συμπατριώτες μας, πουλα της Αυστραλίας ¿χαιρέίδιο χώρο, είχαν πάρει μέρος φιλάνθρωπου Κυθήριου, πού
οπου κι' άν βρίσκωνται, χα- τησε αυτά μέ τα έξης θερμά
μόνο 550 άτομα, καί εφέτος φέτος παρασημοφορήθηκε άπό
ρούμενο κι* εύτυχισμένο τόν λόγια:
προσπαθήσανε νά βρουν κάποια τή βασίλισσα τής 'Αγγλίας Ε «Προς τά ¿/νλ**τάΚαινούργιο Χρόνο.
λισάβετ, τού UNCLE NICK.
θέση πάνω άπό 1.200!
Στά Κυθηοαϊκά πατριωτικά τόπουλα τής Αυστραλίας, πού
Είχαμε τήν εύχαρίστηση να
Ό κ. Νίκος Λουράντος, μέ
έχομε
την
χαρά
νά
φιλοξενούΣτή φωτογραφία, φοιτητές μας ά π ό τήν Αυστραλία παρακολου- συναντήσουμε πολλά γνωστά
Σωματεία και κοινωφελή ' Ι τήν συνηθισμένη πάντα πραόθούν τό πρόγραμμα τού κέντρου Καλαμπάκα.
δρύματα τού έσωτερικού καί με απόψε έδώ, τά παιδιά αύτά
μας πρόσωπα άπό τά χωριά τής τητα. ταπεινοφροσύνη καί άφιτού εξωτερικού ευχήθηκε πρό- τών ξενητεμένων συμπατριωΝέας Νοτίου Ούαλίας, φίλους λοδοξία, απάντησε μέ τούτα τά
τών
μας
πού
ζούν
στη
φιλόδέν
παίξανε
ενα
Τσιριγώτικο
οδο καί εύόδωση τών εύγενών
άπό τό TAMWORTH, τήν άπλά λόγια:
ξενη,
μά
μακρυνή
αύτη
χώρα
Μπουρδάρη
ή
ενα
συρτό
χορό
πατριωτικών σκοπών των. ΧαιCAMBERRA,
ADMIDALE,
«Δέν γνωρίζω, γιατί μέ παρέτησε, κατόπιν, μέ θερμά λό- μέ τήν καρδιά τους πλημμυρι- Ι πού πάντα τόν χορεύουν όλοι
NOWRA, GOULBURN. CR0- ρασημοφορούν, νομίζω έκαναν
για, τόν παρευρισκόμενο πρό- σμένη άπό άγάπη, άλλα καί νο- οί Τσιριγώτες, μικροί καί μεOKWELL, άπό τό BRISBANE χ ^ Ι Τ
εδρο τής Κυθηραΐκής Άδελφό- σταλγία γι' αύτήν έδώ την ό- γάλοι...
Πού
νά
τά
προφτάσει,
όμως,
μορφη
πατρίδα
τους,
εύχόμεθα
τητος Κουηνσλάνδης (ΑυστραΌ 'Ηγούμενος τού Ιερού προ- λίας) κ. Σταμ. Σκλάβο καί τόν ύγεια, πρόοδο καί άτομική καί όλα ό ταλαίπωρος Γεν. Γραμσκυνήματος της Α Γ Ι Α Σ ΜΟ- δραστήριο τέως πρόεδρο αύτής οικογενειακή ευτυχία. Τους εύ- ματέας τού Συνδέσμου κ. Δ.
ΝΗΣ, πανοσ. 'Αρχιμανδρίτη*; κ. 'Εμμανουήλ Βενάρδο καί χόμεθα ακόμα καλό τους τα- Κόμης!
τους εύχήθηκε άτομική καί οιKeatá
τις
π ι ° W s
κογενειακή ευτυχία, έπιτυχία
Σ Υ Δ Ν Ε Ύ , 21.1.1977. ('Ιδι,Χ·
. στό πατριωτικό έργο τής ΚυΌ πρόεδρος κ. ΦΑΤΣΕΑΣ
αίτερη συνεργασία).— Τόσο ό
Ο χορός άρχισε στις 8 μ.μ. ευχαρίστησε γιά άλλ^ μιά φοθηραΐκής Άδελφότητος καί κάύποφαινόμενος, όσο καί οί άλθε εύτυχία σ' ολόκληρη τήν Κυλοι γονείς τών Τσιριγοτοαυ- καί κράτησε όλόκληρες 5 ώρες, ρά όλους καί ανακοίνωσε ότι
θηραΐκή παροικία Κουηνσλάνστραλέζίον φοιτητών, πού έπι- ώς τή 1 μετά τά μεσάνυχτα. τά κέρδη τής χοροεσπερίδας^ είδης και γενικώτερα όλης τής
δυο χιλιάδες
δολλάρια
σεκφθήκανε
καί
έφέτος τήν Ούτε ό μεγάλος συνωστισμός, ναι
Αυστραλίας.
'Ελλάδα μας, με τήν ευκαιρία ούτε ή ύψηλή θερμοκρασία τής (2.000).
τών διακοπών τών Σχολείων βραδυάς δυσκόλεψαν τήν νεο'Ακολούθως ευχαρίστησε θερΣυγχαρητήρια, λοιπόν, θερμά
μας καί γύρισαν κοντά μας έν- λαία μας νά χαρεί, νά διασκε- στον πρόεδρο, στά μέλη τού
μά τόν πςόεδρο τού έν 'Αθήδάσει
καί
νά
χορέψει
μέ
κέφι
ναις 'Ιδρύματος «Τριφύλλειον
θουσιασμένοι γιά τήν υποδοχή,
συμβουλίου του καί σ' όλους
Νοσοκομεΐον Κυθήρων» κ. Γεξενάγηση καί φιλοξενία, άλλά έλληνικούς καί ευρωπαϊκούς τους συμπολίτες μας καί τήν
καί γιατί εΐ^αν τή χαρά νά χορούς.
ώργιο I. Κασιμάτη καί τά μέ-1
εύχή μας: ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ
Κόπηκε καί
μοιράστηκε ή Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
γιορτάσουν τήν Προηοχρονιά
λη τού Διοικητικού Συμβουλίου
καθώς καί τόν πρόεδρο τής Κυστό όμορφο κέντρο ΚΑΛΑΜ- πρωτοχρονιάτικη βασιλόπιττα, 1977.
θηραΐκής Άδελφότητος ΠειραιΠΟΚΑ μέ συγγενείς καί φί- λίγο δέ πριν τελειώσει ό χορός
Μ.Γ.Κ.
λους
συμπατριώτες,
ευχαρι- ό πρόεδρος κ. ΦΑΤΣΕΑΣ εύώς — 'Αθηνών κ. Τάση Κουστούμε.
κούλη καί τά μέλη τού Διοικητικού Συμβουλίου γιά τήν
'Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τόν
παρουσία τους στήν έορταστική
Πρόεδρο καί τά μέλη τού Κυαύτη έκδήλωση τού Συνδέσμου,
Ιδιαίτερα όμως γιά τήν θερμή Οί Τσιριγοτοαυστραλοι φοιτητές Γ. Ν. Κασιμάτης καί Κσλλί θηραΐκού Συνδέσμου 'Αθηνών.
Προθεσμία 3 (τριών) μηνών.
Ό Πρόεδρος της Κοινότητος
συμπαράσταση τους προς τόν νικος, καί άλλοι, ευχαριστούν τά μέλη τού Δ . Σ . τού Κυθηραΐκού
Ν.Γ.Κ. Κοντολιανίκων Κυθήρων διαΈγγύησις συμμετοχής 5% έΚυθηραΐκό Σύνδεσμο καί τήν Συνδέσμου 'Αθηνών γιά τήν προσφερθείσα φιλοξενία καί άγάπη,
πί της προϋπολογισθείσης δακηρύσσει ότι:
1
στενή —
καί
είλικρινή συνεργα- και υπόσχονται νά μεταφέρουν τή χαρά τους στους γονείς τους.
Εκτίθεται εις διαγωνισμόν πάνης.
σία μετ' αύτού, ή όποια συμ
δι' ένσφραγίστων προσφορών
Έν περιπτώσει άγόνου δηβάλλει θετικά, έκτος άπό τήν ξίδι στή μακρυνή Αύστραλία,
ΟΝΟΜΑΤΑ
κ. Εύθύμιος Καλλίγερος, που έκπλήρωση τών πατριωτικών καί τά παρακαλούμε νά διαβιδιά ποσοστού έκπτώσεως άνευ μοπρασίας αύτη θά έπαναληφθη
TQN
ΑΥΣΤΡΑΛΟΚΥΘΗΡΙΩΝ
τήν περασμένη Παπασκευή (2£. σκοπών τού Συνδέσμου, στήν βάσουν στούς γονείς τους, στ'
όρίου ή κατασκευή τού έργου τήν 27ην Φεβρουαρίου 1977 είς
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ
1.1977) «πέταξε» μέ αεροπλάνο προώθηση καί έπίλυση πολλών άδέλφια τους, στους συγγενείς
ΧΩΡΑ — ΚΥΘΗΡΩΝ (τού «Κατασκευή Κοιν. όδού άπό τόν αυτόν χρονον καί τόπον
τής 'Ολυμπιακής στό Σύδνευ γενικού ένδιαφέροντος Κυθη- ι τους, σ' όλους τούς συμπατριΦΙΛΟΞΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ
άνταποκριτού μας).— Ή Μα- Γουδιάνικα προς 'Αγίους Πάν- καί άνευ έ τέρας διακηρύξεως.
Αυστραλίας καί έπί 45 ήμέρες ραΐκών ζητημάτων.
ώτες μας, μαζί μέ τις θερμές ΤΟΝ ΚΥΘ. Σ Υ Ν Δ . ΑΘΗΝΟΝ θητική Κοινότητα τών μικρών τες» προϋπολογισμού δραχμών
Τόν έργολάβον βαρύνουν τά
θά φροντίσει νά συναντήσει όΜέ τήν ευκαιρία τής Πρω- μας εύχές γιά τόν Καινούργιο
μαθητών του Δημοτικού Σχο- 100.000.
κηρύκεια, έξοδα δημοσιεύσεως
σο μπορέσει περισσότερους α- τοχρονιάτικης αύτής γιορτής Χρόνο, τούς ειλικρινείς πατριΌ διαγωνισμός θά διενερ- κλπ.
λείου ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ Κυθήρων,
'Από τό Πανεπιστήμιο τού
γαπητούς του εύσεβείς προσκι- ευχαρίστησε θερμά, έκ μέρους ωτικούς μας χαιρετισμούς, την
μέ τή σύσταση τού διδασκάλου γηθή εις τά γραφεία τής ΚοιΠληροφορίαι παρά τή Τ . Υ .
νητές τής Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ , ευχα- τού Διοικητικού Συμβουλίου, άγνη άδελφική μας άγάπη καί Σύδνευ:
Κοντολιανίκων
την Δ . Η . Διαμερίσματος Πειραιώς
τους κ. Ί γ ν . Καλογήρου, κα- νότητος
ριστεί όλους έκείνους οί όποιοι τά μέλη τού Συνδέσμου καί ό- μιά θερμή εύχή, νά μπορέσουν Γιώργος Ν. Κασιμάτης, δευτε- τέθεσε στό 'Υποκατάστημα τής 20ήν Φεβρουαρίου 1977 ήμέραν
Γρααεϊον Κοινότητος Κοντοτού άπέστειλαν πρωτοχρονιάτι- λους τούς συμπατριώτες μας, όλοι τους νά έπιστρέψουν ποροετής φοιτητής, οικονομι- Εθνικής Τραπέζης Κυθήρων Κυριακήν καί ώραν 14ην μ «μ. λιανίκων κατά τάς έργασίμσυς
κες ευχές καί θά προσεύχεται οί όποιοι μέ τήν άγάπη τους, λύ σύντομα στήν άγαπημένη
δρχ. δυο χιλιάδες (1.000) ύ- ένώπιον τής άρμοδίας 'Επιτρο- ήμέρας καί ώρας.
κός.
πάντα στην ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ νά τή θεςμή ύποστήριξη τους καί τους πατρίδα».
αποδοχής
Ελένη Κορωναίου, γραμματεύς περ τής Ιερής υπόθεσης τών πής. "Ωρα λήξεως
τούς χαρίζει ύγεία καί χαρο. τή συμπαράσταση προς τόν Κυπροσφορών 15η μ.μ.
Στον κ. Φατσέα απαντήσανε Βασ. Πετρόχειλος, μαθηματικός Κυπρίων άδελφών.
Έν Κοντολιανίκοις τή 31.12.76
Δεκτοί έργολάβοι Δημοσίων
έργων α' τάξεως καί ανω δι' Ό Πρόεδρος της Κοινότητος
Ι
Τού φίλου πού τόν άκουγε κάντικη, άλλά καί ένδιαφέρου- φάδες μας, καί δλσ τά μεγάλα έργα όδοποιίας ώς καί έμπειαυτόν τόν Τσιριγώτη, τού ξέ- σ α τόσο, που δίσταζε νά τόν καί φημισμένα κέντρα τών 'Α- ροτέχναι.
Λ . ΦΑΤΣΕΑΣ
φυγε ένα χαμόγελο είρωνείας. διακόψει ό φίλος του. Και τόν θηνών καί τού Πειραιά. Ά λ λ ά ,
Ό Τσιριγώτης τήν κατάλα- άκουγε μέ περιέργεια. Καί ά ρ - δέν μού λες, συνέχισε ό νοσταλβε τήν ειρωνεία τού φίλου του, χισε νά τού κεντρίζει τό ένδια- γός τού Τσιρίγου, έφαγες ποI μά δέν δυσανασχέτησε. Μάλ- φέρον. Και ό Τσιριγώτης συνέ- τέ σου
σπιτικό
τσιριγώτικο
λον αίσθάνθηκε κάποιον οΤκτο χισε άκάθεκτος:
κουλούρι ή παξιμάδι; "Εφαγες
γιά τόν φίλο του, όχι γιά τήν
— Έκεί, φίλε μου, ό σ ο άξί- ποτέ ξεροτήγανο μέ τό άγνό
ειρωνεία, άλλά γιά τήν άγνοιά ζει μιά... ντομάτα κομμένη ά - καί μοσκομυρισμένο τσιριγώτιΣΥΔΝΕ Υ , 20.1.1977. (Τού θούν νά άνασύρουν τυχόν τραυτου. Καί τού λέει:
πό τή «μπα μπακ ία»,
δέν άξί- κο μέλι; Πήγες ποτέ νά προ- άνταποκριτού μ α ς ) . — Σήμερα ματισμένους καί πτώματα πού
Τοϋ
κ. Δ. Γ .
'Αργυροπούλου
— Σου φαίνονται περίεργα ζει τό καλύτερο γλύκισμα τής σκυνήσης τά Ιερά προσκυνήμα- τό πρωί, (κατά τις 8 π.μ. πε- έχουν «αιχμαλωτισθεί» κάτω άαύτά πού είπα γιά τόν ήμερο- Αθήνας. Γεύση καί άρωμα. "Ε- τα τού νησιού; ΕΤδες ποτέ σου ρίπου), σιδηροδρομική αμαξο- πό τή γέφυρα καί μέσα στά
01 δυο φίλοι κάθονταν μπρο- σ α αυτές οί μέρες! T¡ χαρές, δείχτη; "Εχεις, βέβαια, δίκηο, να κολοκυθάκι, δυο άμπελοφά- πιό μεγοίλόπρεπο θέαμα ά π ό στοιχία προερχομένη άπό την κατεστραμμένα βαγόνια. 'Υποσ τ ά στό τροπτεζάκι πού ήτον τί λύπες, τί προβλήματα, τί γιατί άγνοεΐς τί εΤναι τό Τσι- σουλα μέ σκορδαλιά, ένα πιά- πάνω άπ* τήν Α γ ί α 'Ελέσα ή κωμόπολη ΜΤ.
VICTORIA λογίζεται ότι πάνω άπό 80 άττάνω ό ήμεροδείκτης τού και καημούς, τί λαχτάρες! Πόσες ρίγο μας...
το ζεστή τσιριγώτικη φάβα μέ τήν Α γ ί α Μόνη; 'Επισκέφθηκες π^ός τόν κεντρικό σταθμό τής τομα βρήκαν τραγικό θάνατο,
νουργιου χρόνου. Ό ένας εΤπε ζωές καί πόσους θανάτους, π ό κρεμμύδι άνυδρο πού δέν καίει, ποτέ τή Μονή τής Μυρτιδιώτισ- πόλης μας καί έντός τού προ- καί τούλάχιστον άλλοι 60 εί— Τί είναι δηλαδή;
στον άλλο:
σες συμφορές καί π ό σ α πανη— ΕΤναι τό
« ν η σ ά κ ι είναι τό καλύτερο έδεσμα που σ α ς , νά θαυμάσεις τ ά έργα καί αστίου GRANVILLE,
όλως ναι
σοβαρά
τραυματισμένοι.
— Τά βλέπεις αι>τά τά χαρ>- γύρια... Πόσες προσδοκίες και τ ή ς
νά φαντασθεί κανείς. τόν πλούτο τών Κυθηρίων ευ- παραδόξως ή προπορευομένη
γ α λ ή ^ ν η ς » . Γιατί μπορεί
Τόσο τά νοσοκομεία όσο καί
τάκια πουναι κολλημένα τό ίί- πόσες άπογοητεύσεις... Πόσες έκεί βρίσκει κανείς τήν π ρ α γ μ α - Καί άν θέλει κανένας νά πάει εργετών καί έργατών καί τήν μηχανή της έκτςοχιάστηκε καί μεγάλος άριθμός γιατρών άγωνα μέ τ ' άλλο; Είναι συνολικά άγωνίες καί π ό σ α περιστατικά. τική γαλήνη τής ζωής. ΕΤναι ό νά καθήσει νά φάει σέ κέντρο, ευσέβεια των άπλών άνθρώπων; ξεφεύγοντας άπο
τήν πορεία ν ί ζονται νά βοηθήσουν τά θύτρακόσια έξήντα πέντε. " Ο σ ι ς Γι' αύτό περιμένω καί άδημο- τόπος χωρίς θορύβους, χωρίς όπως στό έστιατόριο τού Πιέ- Δέν πήγες. Γι' αυτό, όταν πάς της, έσπασε κολώνες πού στή- ματα, οί δέ έθελονταί αίμοδόείναι και οί μέρες τού χρόνου. νώ νά περάσουν καλά τά πρώ- καυσαέρια, χωρίς τούς περισπα- ρου σ τ ό Αειβάδι, ή στήν « Σ ε - θά μέ θυμηθείς.
ριζαν μιά γέφυρα, προκαλών- ται είναι τόσο πολλοί, πού οί
Ξέρεις, λοιπόν, π ό σ ο ' μ έ συγκι- τα έκατό περίπου χαρτάκια, νά σμους της κάθε μεγαλούπολης. μπρεβίβα» στήν
Καρβουνάδα,
τας έτσι τήν πτώση της.
άρχές τού Ερυθρού Σταυρού
Ό φίλος έμεινε μέ άνοιχτό
νούν, π ό σ ο μέ προβληματίζουν βρεθώ στον τόπο τής γαλήνης, Γι' αύτό περιμένω νά περάσουν ή στήν «Νεράιδα» σ τ ό ΜυλοΆ π ό τήν
σύγκρουση αυτή άνακοίνωσαν ότι δέν δύνανται
σ τ ό Τσιρίγο μου, νά ζήσω χω- οί πρώτες 100 — 150 ήμέρες πόταμο» ή νά πιεί τό καφεδά- τό στόμα. Καί ρώτησε μέ άδη- κατεστράφησαν κυριολεκτικά τά νά πάρουν αίμα άπό όλους.
αύτά τά μικρά χαρτάκια...
— Γιατί; τόν ρώτησε ό άλ- ρίς περισπασμοΰς, χωρίς καυ- του ήμεροδείχτη, νά Ερθουν οί κι του σ ' ένα παραλιακό καφε- μονία:
2ο, 3ο καί 4ο βαγόνια τής άΔυστυχώς, μεταξύ τών τραυτ ά προβλήματα, χωρίς έγνοιες θερμοί μήνες τού χρόνου. Νά νεδάκι σ τ ό Καψάλι ή νά πάρει
λος.
— Δέν μού λες... πώς πάει μαθοστοιχίας.
ματισθέντοτν είναι καί δύο 'ΕλΈκεΤ πού π ά ω έκεί νά ζήσω στον τόπο τό γλυκό του ή τήν μπύρα του κανείς σ τ ό Τσιρίγο; Καί πότε
— Γιατί τό κάθε ένα ά π ' αι>- πού φαρμακώνουν.
Ή σιδηροδρομική αυτή τρα- ληνες: ό κ. Δρακόπουλος καί
τά τά χαρτάκια κρύβει καί μιά άνθίζουν μόνο οι έλπίδες, έκεϊ τής μακαρίας ήσυχίας...
μέ τό μεζεδάκι του στήν 'Αγία θάρθει τό Πάσχα;
γωδία είναι ή μεγαλύτερη πού ό Κυθηραΐκής καταγωγής Γεμέρα τής ζωής μας. Ποιός ξέ- [ που
απολαμβάνει
κανείς τή
Ό Τσιριγώτης πήρε φόρα. Πελαγία, τότε θά... βράσει καί
εχει συμβεί στή χώρα μας. Τά ώργιος Κάψανης.
| ρει, λοιπόν, τί νά κρύβουν μ-:- 1 ζωή.
Κι' άρχισε μιά πολυλογία πι- τ ά Φάληρά μας, καί τις ΓλυΔΗΜ. Γ. Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ συνεργεία διασώσεως προσπαΜ.Γ.Κ.
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ΜΑΡΙΑ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

ΓΕΠΡΓ.

I. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ δελψές του κυρίες Σαμίου, Κυ-

"Ενας άκόμη καλός, ευγενικός, ήσυχος και εργατικός συμπολίτης μας πέθανε την παραμονή της
πρωτοχρονιάς σ τ α
Κοντολιάνικα, ό Γιώργος I
Κοντολέων.

πριώτη
και
Μυλωνοπούλου,
προς τόν άδελφό του κ. Κοσμά
Σάμιο και λοιπούς συγγενείς
του έκφράζομε θερμά συλλυπη| τήρια. Ό Θεός νά τόν άναπαύσει.
Μ.Γ.Κ.

Π Ι ! ÉIÍP1 ΚιΙίριΐ!
Ι'Εδω κ ι Έκεϊί !
οίο Σιίϋνεϋ ό Χοροί. Moípig
;

— "Επρεπε ν' άγιασθοΰνε τά νερά. όπως λένε oi vai/ra$ I
Πριν άκόμη φύγουν τά δά- φθάνει στήν Αύστραλία. Γιά λί- μας, γιά νά κοπάσει ή θάλασσα, νά σταματησει ή άπαγόρευο» j
κρυα άπό τά μάτια μας γιά γο καιρό πάνε και δουλεύουν τού ¿πόπλου τών έπιβατικών σκαφών, νά εξασθενήσουν ol V I
τούς θανάτους τού Ζαχαρία Σι- στή Νέα Γουϊνέα. Τό κλΤμα έ- ρράδες τών 9 μποφώρ «στη θάλασσα τών Κυθήρων», τό τσο* j
μού, Βαγγέλη Βαγγή και τού δώ, υγρό και άκατάλληλο, τόν χτερό κρύο νά σημειωθεί «μικρά άνοδος τής θερμοκρασίας» vfi* g
'Αλκιβιάδη Σάμιου, θρηνούμε άνσγκάζει νά έπιστρέψει στήν θει ή 7η Ιανουαρίου 1977 γιά νά φέξει όλόλαμπρος ό ήλ^ •
και τόν Μαυροθεριστή (όπως Αυστραλία. 'Εργάζονται και ο! τής 'Ελλάδας μας και νά σκορπίσει την καλοσύνη γύρω μας... (|
οικογ.:- , ^
άκολουθ.α έΚόρη τής γνωστής
ΑΝΝΑ
Π.
Κ
Α
Ν
Ε
Λ
Λ
Η
7
τόν λέγανε οΐ Εγγλέζοι), χά- δύο μέ ζήλο μεγάλο και έμπόνειας Βασίλη Πρωτοψάλτη ' (ή- | ιμαλλαν τρεις ιερείς και παρα— "Ετσι ο'» πρώτες πέντε ήμερες καί τά θεοφάνεια, μέ ii I
Στόν Καραβά πέθανε, σέ ήσαμε ξαφνικά, ένα έπίλεκτο μέ- δια και κατορθώνουν νά δημι- π-αγωνιές, τά χιόνια και τούς «σφοδρούς άνεμους» ταλαιπωρώ
Χόλακα) γεννήθηκε στα Φρ | λικία μόλις 42 χρόνων, και έλος τής Κυθηραϊκής μας πα- ουργήσουν έπικερδεϊς επιχειρή- σσνε πολλούς, άνδρες και γυναίκες κάποιας ήλικίας. Σήμερα i
λιγκιάνικα,
παντρεύτηκε
τό
κηδείβηκε άπό τόν Ιερό ναό τού
ροικίας, τόν πάντα γελαστό, σεις. 'Αποκτούν δύο άξιαγάπη- μως, 7.1.1977, τά πάρκα καί ο» πλατείες πλημμυρίσανε άπό 4
1912 τον 'Αντώνη Μαυρομμά'Αγίου Χαραλάμπους ή Άννα
εύχαρι και καλόκαρδο ΧΑΡΥ τα παιδιά, τόν Τάσο και τήν σμο και άπολαύσανε τή λιακάδα.
ιη, εΐχε τήν ευτυχία και τή χαΠ. Κανέλλη, μητέρα ένός άγο'Ελπίδα τους, στά όποϊα δίΜΑΥΡΟ.
ρά, νά φέρη στον κόσμο πολ— Και κάτω έκεϊ στο νησί μας, δπως μάς γράψουν, ό Kaipif
ριού και ένός κοριτσιού.
Στις 4 τό πρωί τής 29.12. νουν έλληνική άνατροφή και τήν τούτες τις ήμερες ήταν πολύ άσχημος. Βροχές άδιάκοπες, τσ«ι
λά και πολυ καλά παιδιά.
"Ως τήν τελευταία της κα1976, στό PR INGE OF W A - άρετή νά σκέπτονται σάν "Ελ- χτερό κρύο, άέρηδες καί κάποια έπιδημία γρίπττης καθήλαο
τοικία τήν συνώδευσε πολύς κόΉ τ α ν πρότυπο άφοσιωμένΓς
LES, νοσοκομείο τού
RAND- ληνες, και όλη ή οίκογένεια νά στά κρεβάτια τους πολλούς, μικρούς και μεγάλους.
σμος.
Τήν
πολύκλαυστη
δέσποισυζύγου, στοργικής μητέρας και
WICK, άπό καρδιακή προσδο- 1 σκάπτεται έλληνικά.
— Περισσότερα άπό 20 παιδιά τού Γυμνασίου Κυθήρων
να Ά ν ν α άποχαιρέτησε μέ πογισγιάς
και διακρινόταν για
λή, έκλεισε γιά πάντα τά μάΣτό τέλος, ιδρύει τό μεγά μέσα Δεκεμβρίου, μάς πληροψορήσανε, άρρωστήσανε άπό
λυ συγκινητικά λόγια ό πανοσ.
τή μεγάλη καλωσύνη και ά γ α τια του ό έζαιρετικός αυτός Κυ- λο ξενοδοχείο ύπνου GRAND νους στήν κοιλιά, ζάλες καϊ πυρετό. Λυκειάρχης και Γυμι
'Αρχιμανδρίτης, ήγούμενος της
πη της προ ι, ~ούς συνανθρώθήριος, μας
άφησε
χρόνους, Ρ AG IFIC στήν παραθαλάσσ ια άρχης καλέσανε άμέσως τόν παθολόγο - γιατρό τού ΤΡΙΦΥ*
'Αγίας
Μόνης
κ.
Ευθύμιος
Καλπους της. 'Αξιώθηκε νά άττοσκορπίζοντας θλίψη υεγάλη και άκτή GOGEE.
ΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κ. Τζαβέλα, ό όποιος διαπίστ«*
λίγερος.
κτήσει, νά χαρεί κσΐ νά καιιαΔιετέλεσε μέλος τού Διοικη- δτι τά παιδιά έπαθαν δηλητηρίαση ά π ό τό νερό της σχολική
δάκρυα πολλά όχι μόνο στη γυΘερμά συλλυπητήρια στόν
ρώσει όλα τά παιδιά της άριναίκα του, Έρριέττα, και στά τικού Συμβουλίου της Κυθηραϊ- δεξαμενής καί τού υδραγωγείου Ά γ . Μηνά. Άμέσως ίστιΑ
σύζυγο, παιδιά και λοιπούς
σ τ α άποκατσστημένα και στην
παιδιά του, δχι μόνο στήν Κυ- κής Άδελφότητος Σύδνεϋ. 'Ερ- δεΐγμα νερού στό Υγειονομικό Κέντρο Πειραιώς, δπου ol ε&
συγγενείς
της.
πατρίδα και στήν Αύστραλία,
θηραϊκή παροικία τού Σύδνεϋ, γάζεται κι' έδώ μέ άγάπη, ζή- κοί βεβαιώσανε, ότι τό νερό πού πίνανε τά παιδιά ήταν μολ»
Τ.Κ
μέ έπικερδεΐς έπιχειρήσεις. ' Η άλλά και σ ' ένα μεγάλο μέρος λο μεγάλο και συντελεί στήν σμένο καί ή άφορμή τών κοιλιακών διαταραχών (πόνων, πυρετί
ταν μιά πραγματική άρχόντισΠΕΤΡΟΣ ΣΤΑΘΗΣ
πρόοδο της. 'Ανακηρύσσεται — κλπ.). 'Υπάλληλος τού 'Υγειονομικού Κέντρου κατέβηκε άμέσκ
της Αύστραλιανής κοινωνίας.
σ α , σεβαστή κι* άγαπητή <τέ
Ό Χάρης γεννήθηκε στή Χώ- άναγνώριση τών υπηρεσιών του στά Κύθηρα, «έκοψε» τό νερό τής πηγής τού ΑΓΙΟΥ MHty
Στήν Καρόουνάδα πέθανε, σέ
όσους τήν είχαν γνωρίσει.
ήλικία 76 χρόνων ό πάντα γε- , Ρα — Κυθήρων τό 1918. Ά - στό πατριωτικό μας Σωματείο «σφράγισε» τή σχολική δεξαμενή και έδωσε σχετικές όδηγίς
κολούθησαν πολλοί κάτοικοι της
Ό
πανοσ.
Αρχιμανδρίτη;, Κοινότητας Κοντολιανίκων και λαστός και εύγενικός Πέτρος ' Φ°ΰ τέλειακτε έκεΤ τό Γυμνάσιο — Ισόβιο μέλος.
Ό ανταποκριτής μας, όμως, άπό τή Χώρα, βλέπω σ ' άλλη στ»
Στάθης. Στή σύζυγο του και ¿φοίτησε στή Σχολή Ά σ υ ρ μ α Προσέφερε πολλά χρήματα λη, μάς τ ά περιγράφει διαφορετικά. Κι' ίσως έχει δίκηο. 'Am
Ηγούμενος τής 'Αγίας Μόνης άλλοι.
1 τιστών 'Αθηνών, πήρε τό δίπλω- σέ φιλανθρωπικά ιδρύματα γιά
λοιπούς
συγγενείς
του,
συλλυέχοροστάτησε στή νεκρώσιμη ατό 'Υγειονομικό Κέντρο Πειραιώς, πού τηλεφωνήσαμε, μάθφ»
Στις αδελφές του κ. Ά ρ γ υ κολουθία και σέ άποχαιρετιστή- ρώ Άνδρονίκου, "Ολγα Γιαννο- πητήρια. Ό Θεός άς τόν άνα- μσ του και κατατάχτηκε στο τήν πραγματοποίηση τών σκο- πώς «κάτι έγινε...».
Πολεμικό Ναυτικό μέ τόν βαθμό πών τους.
ριο λόγο του, μέ τό θέμα ΜΗ- πούλου και στά άνήψια του α- παύσει.
— Στόν Πειραιά κατέβηκε ό συντάκτης τής στήλης αύτ% I
Πάντα εύγενικός, συγχρονι- τήν Κυριακή τό μεσημέρι (9.1.1977) γιά νά συναντήσει φίλα» ο
Μ. του ύποκελευστή — τηλεγραφηΤΕΡΑ, έπλεξε τό εγκώμιο της πευθύνουμε θερμά συλλυπητήσμένος,
γελαστός,
χάριζε
στους
τή. Κατώρθωσε μ* £να μικρό
και τήν παρουσίασε στόν κο- ρια. Ό Θεός άς τόν αναπαύσει.
του συμπατριώτες, πού παίρνουν τό καφεδάκι τους στό καφοι 91
γύρω του τή χαρά, τό γέλιο, τό δάκι τού Δημοτικού Θεάτρου ύστερα ά π ό τή λειτουργία, m 1
σμο που τή συνώδευσε ώς την
Φ. — Στήν 'Αθήνα πέθανε, πριν σκάφος νά ξεφύγει τά Γερμακλείσει ένας χρόνος άπό τή γέν- νικά άεροπλάνα και υποβρύχια κέφι. ΕΤχε κερδίσει την έκτίμη- τόν άντιπρόσωπο τής έφημερίδας κ. Αντώνη Γ. Κονόμο. Ofa %
τελευταία της κατοικία, στο νεΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Μ.
άγάπη δλων. Τό Αντώνης φάνηκε, ούτε ό πατέρας του, ούτε ό Κώστας Μυλαφ \
νησή του και τάφηκε στά Πι- και νά φθάσει στή μικρή πόλη ση και τήν
κροταφείο ΠΑΝΑΓΙΑΣ
ΤΗΣ
ΚΟΝΤΟΑΕΟΝΤΟΣ
τσινιάνικα — Κυθήρων τό ά - της Αιβύης Β Α Ρ Δ Ι Α και ύπη- σπίτι του, άνοιχτό πάντα γιά πουλος... γιατί ή γρίππη τούς είχε έπισκεφθεί και τούς b0% χ
ΚΗΠΕΡΙΩΤΙ Σ Σ Α Σ , σάν πρόΑπεβίωσε τήν πρωίαν τής γοράκι τού κ. Θανάση και Σ ο - ρέτησε στή στρατιά HERALD δλους, ήταν μιά ζεστή έλληνική σε σ τ ά σπίτια τους. Απουσίες πολλές, γιά τούς ίδιους
τυπο
άφοσιωμένης
συζύγου,
'ς λόγφ.
λ ό γ » χt
στοργικής μητέρας και γιαγιά;. Δευτέρας (27.12.76) είς 'Αθή- φίας Καλλίγερου. Θερμά συλ- ALEXANDER, στό Τάγμα των έστία ώς τις τελευταίες στι- σημειώθηκαν τελευταία καί ατή Αέσχη. Κρυώνει ό
γμές τής ζωής του. ΟΙ κινημα- Τσαούσης, νταντεύει τόν εγγονό του ό δικηγόρος Κώστας
νας ή Γαρυφαλιά Μ. Κοντολέον- υέπητήρια.
Σ τ ά παιδιά της Βασίλη - - τος, έτών 66.
τογραφικές ταινίες του (φίλμ) ρσντος, ό Πάνος Φύλλης έγγονό καί έγγονή, ό Μανώλης
Π.
ώλης J 'J
Κατίνα,
Καλλιόπη
Χλαμττέα,
όμιλούσες, κοινωνικού καϊ θρη- Αντώνη Λουράντου παίζει μέ τήν κόρη και τό γυιό του, ol Αϊ ή
Ή έκλιττούσα διεκρίνετο διά
Δημήτριος ΒρετοΟ Μασέλος, άπό την Χίον. Ή στέψις έγινε Δημήτρη, Κωστή, Ελένη Σ α σκευτικού
περιεχουένου,
άπό
— Τήν 2α Ιανουαρίου 1977
στραλέζοι σκορπίσανε, ό πρόεδρος Νΐκος Φατσέας πήγε γί μ
γεννηθείς είς Τέονσδιλ Αυστρα- είς τον ναόν τοΟ 'Αγίου Γεωρ- μίου, στά εγγόνια και δισεγγ«>- τήν εύσέβειαεν, τήν εύγένειαν
διάφορες τελετές, τά ποιήματά τσίκλες στό Λιβάδι καί ό Χρήστος Φατσέας μαγειρεύει, γι<ττί( Α
λίας, έκ γονέων Κυθηρίων, κυ- γίου σ τ ο Μπρίσμπαν Αυστρα- νια της που θά τήν κρύβουν αί- και τήν καλωσύνην της πρός ό- άπεβίωσε στόν Πειραιά σέ ήτου πού θύμιζαν έδώ στήν Αύ- Σοφία, ή γυναίκα του, συνόδεψε τό γυιό της στήν Κέρκυρα, « ι δ
λους τούς συγγενείς και φίλους. λικία 76 έτών, ή Γιαννούλα 'Αρίας Διαμάντας
Καλοκαιρινού λίας, στις 6 Νοεμβρίου 1976.
στραλία
ΚΩΣΤΗ
ΠΑΛΑΜΑ, διορίστηκε στό ΙΚΑ.
Τήν κηδείαν της, πού έτελέ- θανασίου Βενάρδου, κατ αγομέj \
καΐ του άποθανόντος προ έτών Τους νυμφικούς στεφάνους άνθά μάς φέρνουν πάντα στό νου
σθη είς τόν Ναόν 'Αγίου Γεωρ- νη άπό τόν Καραβά Κυθήρων.
— Επιβατικά πλοΤα αγοράζονται, δρομολογούνται στη Γρφ «
BpcToû Μασέλος έκ Φρατσίων τήλλαξε 6 νονός τής νύμφης κ.
καϊ
στήν
καρδιά
τόν
ΧΑΡΗ
γίου Καισαριανής παρηκολούθημή Πελοποννήσου και σ τ ό Τσιρίγο, φυσικά, «κι' ό Μανώλης ρ κ
Κυθήρων, ¿τέλεσε τους γάμους Παναγιώτης Συννεφιάς.
ΜΑΥΡΟ.
σαν πολλοί Κυθήριοι άπό τήν
τά λόγια χτίζει άνώγεια καί κατώγεια...», πού λέει ό λόγος %
— Στις 7.1.1977 άπεβίωσε
του μετά της χαριτωμένης δεΜε τις πλέον θερμές ευχές,
Ή κηδεία του ένινε άπέ τόν "Οταν «τά άναδειάσετε» άπό τήν Α γ ί α Πελαγία ή άπό τό Κ» έ
Αθήνα και τόν Πειραιά.
στή Ν. Υόρκη ή Μαρία Γ. Κονσποινίδος Άγγελίνας Μηλιώτη, ή μητέρα τους.
Ιεοό ναό
τού
Ευαγγελισμού ψάλι, έσεΤς που μέ παρακολουθείτε καί μένετε μόνιμα σ τ ό νφ 1
Τόν
σύζυγο της,
άδελφή, τομανώλη, καταγομένη άπό τά
τής άποιας ol γονείς κατάγονται
Διαμάντα Καλοκαιρινού
(ϊίΕΟΡΡΕίίΝ) πάνδημη. Έχο- μας, στείλετέ μου μιά άνταπόκριση, νά τήν δημοσιεύσομε, 6» η
παιδιά και λοιπούς συγγενείς, Πιτσινιάνικα.
ροστάτησε ό
'Αρχιεπίσκοπος ρεάν, στή θέση τού κυρίου άρθρου... και νά τό πιστέψω καί ι %
ή «Παγκυθηραϊκή* συλλυπείται
Αύστραλίσς σ. Σ Τ Υ Λ Ι Α Ν Ο Σ Τδιος.
και εύχεται νά είναι φιλόξενο
t
— Στις 6.12.1976 άπεβίωκαϊ πολλοί άλλοι Ιεοεΐς. Τόν ά και έλαφρό τό χώμα τής Άττι- σε στή Ν. Υόρκη ή Δέσποινα
— Ά π ό τήν τηλεοπτική έκπομπή ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ τ*
Σ Υ Δ Ν Ε Υ · , 22 Ίαν. 1977. στρισίου, καθηγητρίας.
κ ής γής πού τήν δέχθηκε.
ποχαιρετήσανε μέ ώρσ«α λόγια κ. Αθανασίου, τά μεσάνυχτα τής Πρωτοχρονιάς, τό Γηροκομά τ
Χλαμπέα, άπό τά 'Αρωνιάδικα.
Τό Σ ά β β α τ ο , 8
Ιανουαρίου,
Ή στέψη έγινε παρουσία
πρώτα ό 'Αρχιεπίσκοπος καϊ Κυθήρων κέρδισε, χωρίς νά τό περιμένει, 28.000 δρχ., χάρις α€ Χ
Ό Θεός άς τήν άναπαύση.
στόν Ιερό ναό του Ά γ . Νεκτα- πλήθους προσκεκλημένων στόν
ύστερα ό κ. Π. Ε. Άρώνης καϊ τηλεφωνήματα τού μικρού μαθητού του Γυμνασίου Γιώργου 'Jt Υ
ΣΟΦΙΑ
— Στις 29.1.1977 άπεβίωρίου του BURWOOD, έτελέσθη- Ιερό ναό τής Αγίας Τριάδος,
ό κ. 'Οδυσσέας Πλαττύραρχος Χάρου, τού προέδρου Λιβαδίου κ. Γιάννη Λουράντου (Πιέρρο^ μ
σε
στήν
'Αθήνα
ή
Ευφροσύνη
ΑΡΓΥΡΩ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΑ
σαν μέ κάθε έπισημότητα ol ύπό του Ιερέως Ιωάννου Εύαγκαϊ κατατεθήκανε στή σορό του του π α π ά Ανδρέα, τών δύο παιδιών τού προέδρου της «Έι4 «
Δ.
Στρατηγού
και,
σύμφωνα
μέ
γάμοι τής χαριτωμένης δεσποι- γελινίδου, τους δε δακτυλίους
Πέθανε σ τ ό Μπρίσμπαν Ν. έπιθυμία της, έτάφη σ τ ό Μυλο- άλεξιπτωτ ιστών. Πήρε μέρος σέ πολλά στεφάνια. Τόν συνόδευ- σεως Άντικυθηρίων ό Α Γ Ι Ο Σ ΜΥΡΩΝ> κ. Π. Πατεράκη κι* Α λ
νίδος Μαρίας Γεωργ. Πρωτο- και νυμφικούς στεφάνους άντήλS.W. ή έκλεκτή Κυθηρία Ά ρ πολλές πολεμικές έπιχειρήσεις σαν ώς τό νεκροταφείο τού ΒΟ- λων, πού ήταν ένημερωμένο ι στό παιχνίδι τής έκπομπής κα»
πόταμο Κυθήρων.
ψάλτη (ή Σκάρπανου) μετά του λαξε ό λαμπρός νέος Ζαχαρίας
γυρώ Παναγ. Γεωργά (τής οιτής ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ και Ι_ΑΝΥ πολύς κόσμος συγγενών βλήθηκαν σ τ ά έξοδα τών τηλεφωνημάτων. "Ενα «μπράβο* σ τ φ b
λαμπρού
νέου
Κωνσταντίνου Νικ. Καλλίγερος.
κογενείας Κορωναίου). Τήν κηκαι φίλων του μέ πάνω άπό άχοστητούς μας, μεγάλους καί μικρούς, συμπολίτες μας.
στή ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
2
Βεκιάρη.
δεία της παρακολούθησαν
οί ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Τ Ζ Α Ν Ν Ε Σ
Μετά τή στέψη δόθηκε πλουΣ έ κάποια επιχείρηση στήν 100 αύτοκίνητα. 'Αλησμόνητε
— Κοσμοπλημμύοα στους τρεΤς χορούς τού Γιώργου Κ an ό
συμπολίτες μας τής ΚυθηραϊΜετά τή στέψη δόθηκε πλου- σιωτάτη δεξίωση και γεύμα σ τ ό
ΙΤΑΛΙΑ, λίγο πριν τελειώσει ΧΑΡΗ, καλό ταξίδι.
μάτη στή ΣΕΜΠΡΕΒΙΔΑ του, τ ά Χριστούγεννα, τήν Πρωτοχρ η
κής παροικίας Μπρίσμπαν.
σιώτατο γεύμα στο άριστοκρα- άριστοκρατικό κέντρο «BARΣτή σύζυγο, παιδιά του, μη- νια καί τών θεοφανείων. Ή ορχήστρα τού Πέτρου Τσολάκου 4 ζ
ό Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλετικό «BOYLEVARD HOTEL», CLAY LOUNGE», όπου παρεΣτόν σύζυγο της και σ τ ά άλτέρα
του
Καλλιόπη,
άδελφό
του
μος τραυματίστηκε σοβαρά σ τ ό
σία, οί πικάντικοι μεζέδες τού Γιώργου, ή έορταστική άτμόσφ» β
στό όποιο παρεκάθησαν περι κάθησαν περι τους 300 προσλα μέλη της οικογενείας της ά πόδι. Οϊ επιπτώσεις τού τραυ- Γιώργο, άδελφές του Μαρία καϊ ρα, τά τραγούδια καί οι χοροί (Ελληνικοί — Τσιριγώτικο«
τους 250 προσκεκλημένοι. Με- κεκλημένοι. Ό πατήρ Ιωάννης
πευθύνομε
τά
συλλυπητήριά
ματισμού του τόν άκαλούθησαν Ευδοκία καϊ λοιπούς συγγενείς Ευρωπαϊκό») καί οί λόγοι καί oi «δευτερολογίες» τού πάντα # •
τά τό γεύμα έπηκολούθησε χο- δήλωσε δτι εΤναι ευχής έργο νά
μας. Ό θεός άς τήν άναπαύτου άπευθύνομε θερμότατα συλ- γενικού, πρόθυμου καί εύχάριστου διευθυντή τού κέντρου, ένθ»
σ ' όλόκληρη τή ζωή του.
ώνια
μέσα
στις
καρδιές
τους,
ρός και ή διασκέδαση παρετά- βλέπομε τ ά νέα Τσιριγοτάπουσει.
"Ελαβε τέσσερα (4) μετάλ- λυπητήρια.
σιάσανε όλο τόν κόσμο, πού χόρεψε, έφαγε κα» ήπ»ε μέ ^
θη μέ πολυ κέφι μέχρι τις πρώ- λα άγόρια μας νά παντρεύον- έκφράζομε θερμότατα συλλυπηΓ ΒΚ
λια πολεμικής
άνδρείας
και
ψυχή του...
τες πρωινές ώρες. Τό άρμονι- ται όμορφες Τσιριγοτοπούλες. τήρια και εύχόμεθα, νά είναι
Μ.Γ.Κ.
παλληκαριάς και πέντε (5) εύ— Πάρα πολλά τά ΚιΛηραϊκά πένθη τόν πρώτο μήνα
Α Λ Κ Ι Β Ι Α Δ Η Σ ΣΑΝΙΙΟΣ
κώτατο ζεύγος άνεχώρησε γιά
Μετά τή διασκέδαση oi ευ- έλαφρό τό χώμα πού τήν σκέφημες
μνείες,
δείγματα τής
καινούργιου χρόνου 1977, μάς τηλεφωνήοα*«. ατηό τό τυίτΟ'
'Απεβίωσε
ξαφνικά
και
έκηπασε
και
ή
μνήμη
της
α
Γωνία.
τόν μήνα τού μέλιτος πρός ά - τυχείς νεόνυμφοι
άνεχώρησαν
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
προσφοράς του στόν άττελευθεφειο καί μάς ρωτούνε, άν συμφωνούμε, νά άφήσουν μερικά
α. δει^η άπό τόν ιερό ναό τής
γνωστη κατεύθυνση.
γιά τό «BALI» της Ινδονησίας
ρωτικό άγώνα
τής
πατρίδας
Ή οίκογένεια Χσραλ. Π. Χ σ - τό φύλλο τού Μάρτη... Ά λ λ ά , ποιός μάς λέει, άν θά συμ<
'Αγίας Τριάδος τού Σύδνεϋ μέ
τό είδυλλιακό αύτό νησάκι, γιά
μας.
ραλαμπόπουλου άττευθύνει τά καί ή γρίππη, πού μάς έπισκέφθηκε κα» μάς άλλάζει τόν!..
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Β Α Γ Κ Η Σ συμμετοχή πάρα πολλών συμ— Τό περασμένο Σ ά β β α τ ο , νά περάσουν τόν μήνα τού μέΤό 1945 παντρεύεται τήν ό- θερμά συλλυπητήριά της γιά τό ξαστο έφέτος;
πατριωτών και άλλων και άνα15 Ιανουαρίου, μέ έξαιρετική λιτος.
μορφη Κρητικοπούλα 'Εριέττα θάνατο τού άγαπημένου φίλου
— Σ τ ό «'Υγειονομικό Βήμα», έπιστημονική καί έπαγγι
Τό σκληρό δρεπάνι τού Χά- παύθηκε σ τ ό νεκροταφείο τού
λαμπρότητα έτελέσθησαν στό
Τόσο στό
ζεύγος Βεκιάρη,
Παπασταματάκη καϊ μαζί της Μπάμπη Μαύρου.
τική έφημερίδα (άριθ. φύλλου 88)28.12.1976) ό φίλος
ΒΙΤΑΝΥ
ό
'Αλκιβιάδης
Σάμιος
Σύδνεϋ οί γάμοι του Δημητρίου ό σ ο και στό ζεύγος Μεγαλο- ρου έκανε τήν παροικία μας νά
«Παγκυθηραϊκής» κ. Διον. Κουλεντιανός έδημοσίευσε μιά
(ή Μακαρούνης).
Παν. Μεγαλοκονόμου, (άρχιτέ- κονόμου έκφράζομε
έγκάρδια θρηνήσει τήν άπώλεια ένός έκκτή συνεργασία του μέ τόν τίτλο ό ΛΙΑΠΗΣ, Κυθηραϊκού
Είχε γεννηθεί σ τ ό χωριό Ά κτονος καταγομένου άπό τό Λι- συγχαρητήρια και τους εύχόμε- λεκτού Κυθηρίου, τού Ευάγγεριεχομένου καί παραξενευτήκαμε... Γιατί ξέχασε τήν τοπική μ4 3
λου Βαγκή.. στις 18.12.1976, λοίζιάνικα — Κυθήρων και μεβάδι) μετά τής χαριτωμένης | θα κάθε χαρά και ει>τυχία.
εφημερίδα;
' 1
τανάστευσε
στήν
Αύστραλία
τό
σέ
αυτοκινητιστικό
δυστύχημα.
δεσποινίδος Βίκης Κωνστ. Κ α - '
Μ.Γ.Κ.
— Τόν άγαπητό μας ΕΠΟΠΤΗ Μέσης Εκπαιδεύσεως κ. Μ» s
1938. Τρία χρόν,α ( 1 9 4 2 - 4 5 ) "Οπως δημοσιεύσαμε στό προνώλη I. Βικέτο ευχαριστούμε γιά τό βιβλίο του «Ο ΑΜΛΕΤ, C 1
ύπηρέτησε στόν Αύστραλιανό ηγούμενο φύλλο μας, πέθανε
μιά καλή σταδιοδρομία.
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
χωριό
στρατό, κ Γ όταν τελείωσε ό πό- στις 21.12.1976, στό
ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΑΙ Ο Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α Ν Ο Σ » πού μάς ίστειλε. % 1
Βάσω και Ντίνα Σάμιου
λεμος Ιδρυσε σημαντικές έπι- Α Γ Ι Ο Σ ΗΛΙΑΣ. Ό Θεός άς
περιεχόμενο και ή «διδακτική» χρήση τής πολύ όμορφης, στρι» ^
01 άγοπτητοί κ. Νίκος και
Τόν άγοπτητό μας βαπτισιΓ.Κ.Κ.
χειρήσεις σ τ ό προάστειο RAN- τόν άναπαύσει.
της, λιτής κι' άξιομίμητης δημοτικής του γλώσσας μάς
\
Μαρία Στάθη, άπό τόν "Αγιο
DWICK τού Σ Υ Δ Ν Ε Υ . Έ δ ώ
την άφορμή κα» τή μεγάλη χαρά, νά δημοσιεύσομε σ ' άλλη <Π|
Ηλία, άπέκτησαν ένα χαριτω- μιό Γιάννη Γ. Φαρδούλη, κοινοτικό
γιατρό
Λογοθετιανίκων,
έζησε όλα τά χρόνια της ζωής
λη τού σημερινού μας φύλλου, σχετική έπιφυλλίδα τού λογσ* «
μένο άγοράκι. Νά τους ζήσει.
του.
χνη - ποιητή μας, Πάνου Φύλλη, ξεχωριστή τ ι μ ή
στήν
*
Π. Ποταμού και Γηροκομείου, συγΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΟ
ΝΕΡΟ
χαίρομε έγκάρδια και τού εύρική πρωτομηνιά, πού έπίσημα πιά καθιερώνεται σ τ ά Δη)
Πριν λίγα χρόνια έπισκέφθηΌ Νΐκος Καλλίγερος (Νυ- χόμεθα τό 1977 νά είναι γεΣΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΣ XÛPA2 - ΚΥΘΗΡΩΝ έγγραφα.
κε, μαζί μέ τά παιδιά του τήν
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
στάζος) άπό τόν Κάλαμο, ά- μοπο άπό υγεία, χαρά καί πρόΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
— Ή Κοινότητα Χώρας ήρθε σέ συμφωνία μέ τόν Ι δ ι ο κ φ '
πατρίδα και έπραγματοποίησε ι
ι
πόκτησε τό πρώτο
κοριτσάκι οδο.
Στό πηγάδι 'Αγίου Μηνά Χώ- νερού κ. Θ. Κασιμάτη, έμπορο στήν Τσικαλαρία, κα» tjισχία %
'Οδός Κολοκοτρώνη 70
μιά μεγάλη και εύχάριστη, δ- I
του. Νά τού ζήσει.
Ή νονά του Μαρία
ρας, παρουσιάστηκε μιά έλα- τήν ύδρευση της. "Ετσι εξασφάλισε άφθονο νερό γιά δλο τό #
I
πως έλεγε, επιθυμία του.
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ΧΩΡΑ (ΚΥΘΗΡΩΝ) 16.1. φρά μόλυνση, προερχομένη ά- κοσιτετράωρο. Τί θά γίνει τό καλοκαίρι, όμως, μέ τήν ύδρευο»
Πρωτοψάλτη — Καλαμπόκα
Στή σορο του κατατεθήκανε II
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
1977. (Τού ανταποκριτού μας) πό τα έπιφανειακά νερά πού τών άλλων Κοινοτήτων, Μυρτιδίων, Καρβουνάδων, Κοντολια^
πολλά στεφάνια.
Τηλέφωνον 4170.776
I
Στόν νεοδιορισθέντα άναδεΣτις 15.1.1977 εγινε στήν αί- απορροφώνται άπό τό ρεματά- κων και Φρατσίων; Θά έπαναληφθει τήν άνοιξη καί τό καλο«»;
I
ΔΩΡΕΑ 4.000 ΔΡΧ. ΣΤΗ
Πρός
τά
παιδιά
του,
τις
ά
κτόν μου 'Ιωάννην Γ. Φαρδούθουσα τού Κυθηραϊκού Συνδέ- κι πού περνά κοντά.
ρι ή περυσινή μεγάλη έλλειψη νερού; Τ» γίνεται μέ τό άφθοκ
ΜΝΗΜΗ ΣΤΑΜ. ΠΑΙΝΕΤΗ Μιά φωτογραφία τού Βαγγέλη
λην, ώς άγροτικόν Ιατρόν Ποσμου, στή Χώρα, εκδήλωση στή
Προγραμματίσθηκε αμέσως ή νερό τού «Μπεράτι», πού χάνεται χρόνια κα» χρόνια;...
'Επί τή συμπληρώσει ένός Βαγκή, δταν ήταν Δήμαρχ<ς
ταμού Κυθήρων, θερμά συγχαμνήμη τού πρώτου Κυβερνήτη κατασκευή έργου προστασίας
— Ά π ό τή μέχρι σήμερα πώληση τού βιβλίου τού γιατρ»
τού NYNGAN.
έτους άπό τού θανατου τής λαρητήρια. Του εύχομαι είς άνώτής Νβώτβρης Ελλάδας, 'Ιω- έκ τής μολύνσεως και άναμέ- κ. Χαρ. Κρίθαρη, πού, όπως εΤναι γνωστό, χαρίστηκε σ τ ό Ί·,
τρευτής
μας
μητρός
Σταματίτερα και ό νέος χρόνος πλήρης
άννη Καποδίστρια, άπό τούς νεται ή σχετική τεχνική μελέ- δρυμα τών Αθηνών, συγκεντρώθηκαν έξακόσιες δραχμές.
'Από μικρό παιδί ήρθε στην '
χαράς και υγείας. Μέ χίλιες ευ- νας Παινέτη, τό γένος Ίωάν.
μαθητές τής Α ' τάξεως τού τη. Στη συνέχεια, θά καθαρι— "Ο Βαλέριος τής θείας Σταματούλας, πού τώρα τελευτώ( ,
Αύστραλία κα» υστέρα άπό τ ς
Σαμίου,
έκ
Λιβαδίου
—
Κυθήχές, ή νονά του.
Λυκείου Κυθήρων και μέ την σθεί καί θ' άπολυμανθεί τό πη- άκριβοπληρώνει τό κυνήγ» στού «Βάνη» καί στό «Καλαμαύρβ. <
του
στό
σχολείο |
ρων κατεθέσαμεν είς αίωνίαν σπουδές
καθοδήγηση τής φιλολόγου τής γάδι. Μέχρι τότε ή ύδροδότη- τ ά κατάφερε κα» «άγόρασε» κ»' ένα σκύλο, ένα περίφημο «iq*
Μαρία Ή ρ . Καλαμπόκαέγκαταμνήμην της χρημ. ποσόν 4.000 GO FFS HAB Β Ο UR
τάξεως κ. Πόπης Καλλιγέρου - ση τής^ Κοινότητας θά γίνεται λούκι», όλο χάδια κα» παιχνίδια. Μόνο γιά μεταφορικά ά π ό '
Πρωτοψάλτη
δρχ. υπέρ τού Γηροκομείου Κυ- στάθηκε στήν έσωτερική πόλη
Μαζαράκη.
άπό τά Κοντολιάνικα καί τό σαλόνια του συνοικισμού ΠΑΠΑΓΟΥ ώς τόν ΚΑΝΑΡΗ πλή<
ΘΕΡΜΑ Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ Ι Α θήρων.
NYNGAN τής Ν.Ν.Ο. όπου <iή κόρη του ένα πεντακοσάρικο. Νά τό προσέχει πολύ ή Elp
δημιουργησε
καλές
έπιχειρη"Εγιναν όμιλίες άπό μαθη- Λειβάδι.
Στήν άγαπητή μας ΚατερίΤά παιδιά της: "Ολγα και
Πάρθηκαν δλα τά μέτρα γιά Θά εΤναι τακτικός πελάτης τού γείτονά της Γιάννη Πιέρρου...
τές και μαθήτριες πού αναφένα Λευτέρη, που έλαβε τελευ- 'Ιωάννης Κόκκινης, Ιωάννα σεις. Διετέλεσε γιά πολλά χρορονταν σέ διάφορους τομείς της τήν πρόληψη κάθε ένδεχόμενου,
ταία τό πτυχίο Νομικής Σχο- και Σταύρος Παράσχος, Όρσα- νιά Δημοτικός Σύμβουλος και
Πολλοί ànô toùc πελάτας Mac ερωτούν εάν
ζωής και τής δραστηρότητάς πέραν δέ αύτών, διενεργείται
λής, τού Πανεπιστημίου Θεσ- λία και Δημήτρης Γκά6αλος, τό 1964 αναδείχθηκε Δήμαρ>καί καθημερινή χλωρίωση τού
του.
σαλονίκης
άπευθύνομε
θερμά Παναγιώτης και Χριστίνα Παι- χος. (ίσως είναι ό πρώτος "Ελέκδίδομεν εισιτήρια άπό Αθήνα δια Κύθηρα,
νερού.
ληνας Δήμαρχος στήν Ν.Ν.Ο.).
συγχαρητήρια και τήν εύχή γιά νέτη.
'Ακολούθησε
προβολή
ταινίή αν άναλαμβάνωμεν την ένοικίασιν αεροΣτή θέση τού Δημάρχου παας, μικρού μήκους, σχετικής
Α ) ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ:
3) Φρόσω Π. Γεωργοπουλ*
πλάνων. Ή άπάντηοίς μας εϊναι πάντοτε ΝΑΙ.
ρέμεινε ώς τό 1969. Έ δ ώ α μέ τήν επανάσταση τού '21 και ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
1) Νικόλαος καί Ειρήνη Κα- είς μνήμην Βρετούλας Πλου?
ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
νάπτυξε μεγάλη δραστηριότητα
Άναλαμβάνομεν τά πάντα και έκδίδομεν ειτή δημιουργία Κράτους μετά
στρισίου είς μνήμην Μαρίας δου δρχ. 1.000.
σέ έργα κοινωφελή, τουριστικά,
Ή Αείμνηστος "Ολγα, σύζυ- \Αντ. Μαυρομμάτη, δρχ. 1.000.
τήν άπελευθέρωση.
σιτήρια όλων των Αεροπορικών και Ατμοδενδροψυτευσεις, κατασκευή ά<:Ττ^ν έκδήλωση παρακολούθη- γος Ευαγγέλου Δήμου, τό γέ4) Καλλιόπη Σπ. ' A v t v ·
πλοϊκών Εταιρειών τού κόσμου. Εκδίδομεν
2) Είς μνήμην
Σταματίνας
ροδρομίου
στήν περιοχή TCO
σε
το Λύκειο και τό Γυμνάσιο νος Γεωργίου Σκορδίλη έχ Χώ- Παινέτη, τό γένος Ί ω . Σαμίου είς μνήμην τών γονέας χ%
άκόμη και διαβατήρια.
Δήμου του, ¿βελτίωσε τήν υρας,
άφήκε
διά
διαθήκης
της
I ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
Κυβηρων.
έκ μέρους τών "Ολγας και 'Ι- δρχ. 1.000.
δρευση της πόλεως, κ. ά. Έ Πιστεύομεν ότι εϊμεθα ëvac μεγάλος Του• ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ —
ΕΞΑΓΩΓΑΙ
ωάννου Κόκκινη, 'Ιωάννας και
κεΐνο που δεν πρόφθασε, παρά
— Ή ίδια τάξη άπέ στείλε
5) 'Αλέξ. Λαζανάς, 1.000
ι
Σταύρου Παράσχου, τής Όρριστικός Οργανισμός πού είς τό παρελθόν ή
τή μεγάλη επιθυμία του νά καστίς γιορτές τών Χριστουγένσαλίας
και
Δημ.
Κάρβαλου,
μη, ήταν μιά έπίσκεψη στήν ινων 1.500 δρχ. σέ μαθητή τής
δραστηριότης μας ήταν μόνον είς τήν ΚρήΠ Ρ Ο Σ Ο Χ Η
Προς τόν άκοι^ραστο ά*
Παινέδιαίτερη πατρίδα του. Έφερε
Θεσσαλονίκης, πού είχε ανάγ..i
. '» Παναγ. καί Χριστίνας
την και τό Εξωτερικόν. Τήν έπέκτασίν μας
μορφωτή τού χωρίου ΆραΙΐ{
τη, δρχ. 4.000.
όμως στήν Αύστραλία, τρεις φοκη νά μεταβή στό έξωτερικο
Λ
ΕΙδική έζυπιιρέτησις δια τους προερχομένους ¿κ τού
είς τήν Αθήνα τήν έπιδάλατε έσεϊς και τούι»
ρές, τόν πατέρα του, πού τόν
γιά θεραπεία.
3) Χαραλ.
Κρίθαρης, αξία κ Γ. Κονόμο, άπεστειλαν
>τερικού Κυθηρίους πρός μόνιμσν έγκατάστασιν είς
το
διότι πολλοί διακινούνται καθημερινώς είς
έχασε
σ
τ
ά
94
χρόνια
του.
διατεθέντων 3 βιβλίων του, λευταία ol κάτωθι τίς
'Ελλάδα, ήτοι:
Επίσης, έστειλε 5 δέματα μέ
Τ<
μέσω τού Κυθηραϊκού Συνδέ- θες δωρεές γιά τίς άνι
τό Έσωτερικόν και τό ΈΕωτερικόν και πολρουχισμό καί άλλα χρήσιμο είΤά παιδιά του δ^ν θελήσανε
τών έκκλησιών καθώς καί
σμου * Αθηνών, δρχ. 600.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ — ΟΙΚΟΣΚΕΥΑΙ — ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ • νά έγκατασταθοΰν
\
δη στό Λύκειο Εύοσμου, τής
λοί άπό τούς πελάτας μας πιστεύουν ότι κονσ τ ό NYNλων κοινωφελών έργων
ι GAN, γεγονός πού λίγο τόν πίπεριοχής πού είχε 6αρειά πλη4) Νικ. Π. Καλλίγερος είς χωριού τους:
τά μας θά εξυπηρετηθούν καλύτερα άπό άλΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: 'Οδός Βασ. Γεωργίου Β' 23—25
γεί άπό τΙς πλημμύρες.
μνήμην τής θείας του 'Αλεξάνκρανε. 01 δυο κόρες του ζουν
λου,
διότι
εμείς,
έκτός
όλων
τών
άλλων,
μιΠΕΙΡΑΙΕΥΣ — Ε Λ Λ Α Σ — Τηλ. 4179.629
ι σ τ ό Σύδνεϋ και ό γυιός τ<:υ
δρας Κουκούλη δρχ. 500.
Βασ. I. Κονόμος, άπό 4
ι
I στή Δανία.
λάμε και Τ Σ Ι Ρ Ι Γ Ω Τ Ι Κ Α , πού άλλοι δέν τά
5) 'Ανάργυρος Β. Φατσέας Αύστραλία, μέσω Γ. Μαλάν*
Δ
Ω
Ρ
Ε
Ε
Σ
Ε
Ι
Σ
Μ
Ν
Η
Μ
Η
Ν
μιλούν.
έκ Ποταμού, διαμένων είς Σύδ- είς μνήμην Παν. Μηνά ΚαΤ
Τό αύτοκινητιστικό δυστύχηνεϋ, λίρας 'Αγγλίας 20, ήτοι μάτη, δρχ. 500. Γεώργιος Α
μα έγινε
κοντά
στό
χωρ ό
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Εις μνήμην τού έπι πολλά
Είναι, λοιπόν, μεγάλη δουλειά οί Εένες
Ταμβάκης, άπό τήν Αύστ«!
δρχ. 1.265.
TRANGIE. Τό αύτοκίνητό τςυ
έτη προέδρου τής Κοινότητος
άνατράπηκε δυο - τρεις φορέ;,
γλώσσες και δή ή δική μας, πού είναι δύσκο6) Νικ. Γ. Φατσέας, δικη- λία, διά τής άδελφής του
Κυθήρων αειμνήστου Νικολάου
κτύπησε σέ κάποιο δένδρο και
γόρος, είς μνήμην Φαίδρας Ε. σάνθης Β. Βλαχογένη καί ti
λη γιά άλλους.
Βαρ υπάτη, έστάλησαν είς τό
γονέων του 20 δολλ. Αύσφ
ΕΚ Φ Ρ Α Τ Σ Ι Ω Ν
πήρε φωτιά. 'Αποτεφρώθηκε ό
Κανάκη, δρχ. 750.
Κοινοτικόν Συμβούλιον Κυθήλίας.
Τδιος
και ό συνεπιβάτης tcu
Γιά όλα αύτά, λοιπόν, εύρισκόμεθα και στήν
7)
'Αφροδίτη
Κρίθαρη,
έδώρων τά έξης χρηματικά ποσά
Αύστραλός TAMES EDWARΑθήνα και πιστεύομεν ότι θά σάς ¿Ευπηρετή'Οδός ΑΙΟΛΟΥ 100. 8ος όροφος — Γραφείον 805
ρισε μία ηλεκτροκίνητη ραπτοδιά τήν έκτέλεσιν κοινοτικού
Ό κ. Γ. Κονόμος καί οί «
RDS, ή δε σύζυγος του, κυρία
μηχανή καί μιά ζυγαριά τών τοικοι τού χωριού του έκφ4
σωμεν καλύτερα άπό οποιονδήποτε άλλον.
!
Τηλεφωνον 3251.556 — ΑΘΗΝΑΙ (131)
έργου, κατά τήν κρίσιν του:
Πατρικία, μέ σοβαρά έγκαύμα150 κιλών.
ζουν καί άπό τής στήλης «
I
("Ανωθεν του νέου Κεντρικού Ταχυδρομείου,
τα, άθεράπευτα δυστυχώς, καΘάλεια Βαρυπάτη (σύζυγος) τήν έν Κυθήροις άκίνητον πεΕίναι φυσικό, λοιπόν, όταν διακινούμεν
τής θερμότατες εύχαρι στ ί ε ς *
τώρθωσε νά βγεΐ άπό τό καιο^
παρά τήν Όμόνοιαν).
5.000.
* Ιωάννης
Βαρυπάτης, ριουσίαν της άποτελουμένην έκ Β) ΤΡΙΦΥΛΛΕ I ON:
50.000 έπιβάτας κάθε χρόνο νά έπιτυγχάνωεύχονται δπως τό σνντομώ*
μενο αύτοκίνητο, άλλά ύπέκυι|»ε
συντ. συμβολαιογράφος, 5.000. μιας οικίας είς Χώραν και έ1) * Ανάργυρος Β. Φατσέας,
στό λατρε* •
μεν κάτι καλύτερο άπό τούς άλλους.
κ Γ αύτή σ τ ά τραύματά της σ τ ς
Νικόλαος Ν ικηφοράκης, συντ. νός έλαιοςρύτου είς Μανιτοχω- λίραι 'Αγγλίας 20, ήτοι δρχ. ρο έπανέλθουν
μας νησάκι.
^
• Χ Ρ Ω Μ Α Τ Α - Σ Ι Δ Η Ρ Ι Κ Α - Α Γ Γ Ε Ι Ο Π Λ Α Σ Τ Ι K A ¡ 31.12.1976.
συμβολαιογράφος, 1.000. Σέ- ρι, είς την Κοινότητα Κυθή- 1.265.
μις I. Κοντολέοντος
1.000. ρων.
S
O
P
H
I
O
S
T
O
U
R
S
Πρός
τά
θλιμμένα
παιδιά
Ό χ. Κοσμάς Ν. ΚαρύΙ^4
!
ΚΑΙ ΕΙΔΗ Ο Ι Κ Ι Α Κ Η Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ
Καίτη Παπαδημητρίου, κάτοιτου και πρός τους λοιπούς συγΤήν έπικαρπίαν τούτων θά Γ) ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ:
καί ιΗ,ός έδώρισε στους
κος 'Αθηνών, άντι στεφάνου, έχει ό σύζυγός της, ^ιετά τόν
ΤΖΙΜΗΣ
ΣΟΦΙΟΣ
γενείς του
έκφράζομε
θερμά
ΓΑπ· εύθείας)
ναούς τού χωρίου 'Αραιοί
δρχ. 500.
συλλυπητήρια.
1) Γεωργ. *Αν. Γεωργοπου- τε σάκκους άσβέστη. ΟΙ
θάνατον τού όποιου θα πβριέλ"Ας εΐναι έλαφρό και φιλομνήμην Ελένης Δ. κοι τού χωρίου άπεν(
— ΕΙς μνήμην τής θείας του θη καί αυτη είς τήν Κοινότητα. λου, είς
Μητροπόλεως 5 — 3ος όροφος — Σύνταγμα
ξενο τό χώμα τής Αύστραλίος
'Αλεξάνδρας Ζαχ. Κουκούλη,
θερμές εύχαριστίες καί
Τήν 6ην Δεκεμβρίου ή Κοι- Χλέντζου, δρχ. 1.000.
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 49
Τηλέφ. 3238.727 — ?238.728
πού τόσο άγάπησαν και ή μνήό κ. Νικ. Π. Καλλίγερος προ- νότης έτέλεσε μνημόσυνον υ2) Φρόσω Π. Γεωργοπούλου σέ δλους τους άνωτέρω
μη τους αιωνία.
σέφερε 500 δρχ. υπέρ τού Γη- πέρ άναπαύσεως τής ψυχής τής είς μνήμην Ελένης Δ. ΧλένΤηλ. 4171.993 —
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Τ Σ
Μ.Γ.Κ.
ροκομείου.
διαθέτιδος "Ολγας Δήμου.
τζου δρχ. 1.000.
A N T . ΚΟΝΟΜ&
Πέθανε στην 'Αθήνα και κηδεύτηκε σ τ α Φριλιγκιάνικα —
Κυθήρων, στις 23.12.1975 ή
Μαρία Μανρομμάτη, σέ ήλικί3
85 έτών.
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Τυπογραφείου: ΠΑΝ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ. Μουσών
42. Περιστέρι — Τηλέφ. 3465 347.

d
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
α ) Εσωτερικού δρχ. 200 (έξάμηνη 150)
β ) Εξωτερικού δολλάρια 15 (όποστολή αεροπορική)

!
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'Αγγελίες, διαφημίσεις κλπ. προπληρώνονται.

Ι'Η Αλληλογραφία να απευθύνεται: Έρασμία Π. Κασιμάτη,
^Ιφιγενείας

59. Καλλιθέα —

ΑΘΗΝΑ

—

Τηλ. 9566.478

Στό προηγούμενο (στ3 Ιο) σημείωμά μας, έκάμαμε μιά
«πρώτη» παρουσίαση τής Αννίτας Π. Παναρέτου, γιά τό βιβλίο της « Ε Ι Κ Ο Σ Ι ΠΡΩΤΟΛΕΙΑ» και υποσχεθήκαμε νά παρουσιάσουμε σέ συνέχεια ~ό νέο βιβλίο τού Μανώλη Βικέτου
«ΑΜΛΕΤ του ΣΑΙΞΠΗΡ — ΗΛΕΚΤΡΑ του ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ
καί τό «ΑΓΡΑΦΟΝ» τού ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ».
Είχαμε υπογραμμίσει άκόμσ έκεί δτι, τά δύο αυτά Τσιριγωτικα βιβλία: τής Α.Π.Π. — που είναι 19 χρονών και φοιτά στό δεύτερο έτος τής 'Αγγλικής (καί όχι τής Γαλλικής)
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών — καί του Μ. Βικέτου, τά παρουσιάζουμε μαζί - μαζί, επειδή, άπό τή δική μας
«γωνία όράσεως» διώκρίναμε μιά «ταύτιση» πορείας τών νέων
μας μέ τους ώριμους, σέ ¿«,τι άψορά καί τους δύο στην πάλη
ένσντια στό «κακό καί στί* σήψη».
Καί είδαμε κι' όλας, j t o τελευταίο τετράστιχο τού ποιήματος τής Α.Π. «ΠΟΛΥΤΕΙΧΝΕΙΟ» πώς ol νέοι μας άγωνίζονται μέχρι θανάτου ένάντια σ τ ά κακά αύτά πασχίζοντας νά
δημιουργήσουν μιά νέα Ηθική τους, μιά καί ή παληά μας πνέει
τα λοίσθια...
Καιρός, όμως, νά μπούμε σ τ ό δεύτερο αύτό βιβλίο τού
Μ. Β., τού ώριμου αύτού πνευμοττικου άγων ι στή ένάντια στό
«κακό καί στή σήψη«', ένάνιια στον αΙώνιο έχθρό νέων καί ώριμων όποιου καιρού καί τόπου.
Επειδή όμως, έδώ, i χουμε μιάν άξεπέραστη δυσκολία,
έτιειδή δηλαδή δέν βολεΤ σϊ. μάς νά δώσουμε «συνοπτικά» ένα
πνευματικό έργο τού Μ. Β κέτου, γιατί είναι βέβαιο πώς ένα
τέτοιο μας θράσος καί έμάς θά έξέθετε καί τό έργο θά άδικούσαμε, γι' αυτό καταχωρούμε όλάκερο τό βιβλίο - διάλεξη του,
δπως μάς τό παρουσίασε ό Τδιος σέ διάλεξη του τό 1974.
Μετά, βέβαια, στό τέ>ος, θά κλείσουμε καί τά δυό Τσιριγωτικα τούτα βιβλία μέ μιά δική μας σύνοψη, καθώς έχουμε
χρέος. Τώρα, δμως, άς χαρεΐ τή δημιουργία Βικέτου όλάκερη
ό άναγνώστης...

Σ Χ ΟΛI Α !
>ββ

···········
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ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ
ΑΛΛΑ... ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
μέ στόχο τόν καρκίνο,
Ιδιαίτερη συγκίνηση και σ ί α
παρακολουθήσαμε οτι πρέπει νά είμαστε αισιό<πάν ήμερήσιο 'Αθηναϊκό Τύ- δοξοι, γιατί ot έρευνες έχουν
σημαντικά,
δτι
*0, στο Ραδιόφωνο και στήν προχωρήσει
μποΤηλεόραση, τήν αίσιοδοξία πού μ ό ν ο έ ν ω μ έ ν ο ι
ΧΜκάλισε ή ά φ ι ξ η
στήν ρούμε νά έ^ονμε τις διαστάσεις
'Αθ^να δύο έπιφανών καβηγη- έκείνες, που θά μάς δώσουν τή
ιΰψ 'Αντικαρκινικών 'Ιδρυμά- δυνατότητα τής άποφασιστικής
των της 'Αμερικής (τού Μεμό- αναμέτρηση; με τόν καρκίνο,
μικροί
Μολ Σλόαν και του Κέττερινγκ οτι είμαστε π ο λ ύ
?K(mq Σεντερ) Δ ρ Λ. ΤΟ- ακόμη μπροστά στον καρκίνο*,
'ΛϊΣ nal Δρ Ε. Μπέητυ, και και αλλα...
Kai ακόμη συγκινητικότερα
^ σ υ ν ε ρ γ α σ ί α
τους
μ δικούς μας έπιστήμονες - μάς είπε ó κ. ΚΟΤΖΙΑΣ, ό μεέρεννητές - συναδέλφους τους. γάλος αύτός. γνωστός σ' δλο
ύως Λ.χ. τον ύφηγητή του τόν κόσμιο έχθρός τού καρκί'Αντικαρκινικού
'Ινστιτούτου νου. που υπερηφανεύεται γιά
«ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» κ. Γκαρά τήν έλληνική καταγωγή του:
xal τους συνεργάτες του, και «Το Ρωμέΐκο πείσμα μας jiov
τ¿ν διάσημο 'Ελληνοαμερικανό δίνει τή δύναμη, νά χτυπήσω
¿πιστήμονα κ. ΓΙΩΡΓΟ Κ. ΚΟ- τόν καρκίνο».
ΤΖΙΑ, τόν γιατρό - άνθρωπο,
"Ας εύχηθούμε, ή άφοσίωση.
Μού σκοπός της ζωής του έγι- ή θερμή πίστη του, ó θεός νά
νε ή κ α τ α π ο λ έ μ η σ η δώσει στον ίδιο τήν ύγεία του
του
κ α ρ κ ί ν ο υ .
και στήν έπιστημη σύντομα τό
Ό Ιδιος, ό κ. Κοτζιάς. είχε όπλο έκείνο, πού θά χτυπήσει
τήν άτυτία νά προσβληθεί από μιά γιά πάντα τόν καοκίνο πού
την έπαρατο αυτή άροώστεια. σκοτώνει, σύμφωνα με άνακοίνα χάσει τόν ένα πνεύμονα του νο>ση τού ύφηγητή μας κ. ΓκαρΛ ίτχείρηση και νά ζει με τόν ρά, 75.000 Έλληνες κάθε χρόκίνδυνο να χάσει καΐ τον άλ- νο.
"Οπως είναι ννωστό, ό κ.
λο κβί, Φυσικά, τη ζωή του...
'Αχό το κρεβάτι τής μεγάλτις ΚΟΤΖΙΑΣ μέ τους συνεργάτες
δοκιμασίας του, τού ΑΓΙΟΥ του ανακάλυψε και δημιούργηΣΑΒΒΑ, μέ ψηΜ> πυρετό, τόν σε τό σωτήριο άντιπαρκισονιfeurftffmiy στό «τηλεοπτικό συμ*κό φάρμακο « Έ λ - Ν τ όπα» έχόσιο» στίς 6.1.1977, νά τονί- πειτα από πολύ έπίπονες προσζει* *όοο έλπίζει... «σ έ μ ι α πάθειες και έκτεταμένα πειράI ι Cθ ν ή
σ υ ν ε ρ γ α - ματα σέ μικρά λευκά ποντίκια.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡΕΤΗΣ

'Από τήν Ανταπόκριση τού
βτβργάτη και άντιπροσώπου
τής «Παγκυθηραίκής» στό Σύδ^φστραλιας, που δημοσιή π α ι σέ άλλη στήλη της σήΜ β . πληροφορηθήκαμε τήν έρΐρηικά ευχάριστη είδηση δη ή βασίλισσα τής 'Αγγλίας
Ελισάβετ παρασημοφόρησε μέ
4 Μ.Β.Ε. (Μέλος Βρεταννι«|ς Αυτοκρατορίας) γιά
τΙς
ριγέλΐς προσφορές τους στον
ιαρβ τών Κοινωνικών — Φικών υπηρεσιών, τρεις
«ΜΓγνωστούς συμπολίτες μας
viv WKO ΛΟΥΡΑΝΤΟ, τόν
ΔΗΜ. ΣΙΜΟ (Σύδνεύ) και τόν
AAES. ΦΡΙΛΙΓΚΟ, 'Ελληνα

xtfcvo

της

Κουηνσλάνδης.

Στάν πρωτοχρονιάτικο
χορό
^ ης Κυθηραίκής Άδελφότητος
Σνδνεύ. τίμησε Ιδιαίτερα τόν
^ Φ * ο καΐ έπλεξε τό έγκώμιό
τον μλ λόγια συγκινητικά και

ώραία ό πρόεδρος κ. ΦΑΤΣΕΑΣ, και στήν άπάντησή του ύ
μεγάλος ευεργέτης, είπε: «Δέν
γνωρίζω γιατί μέ παρασημοφορούν* νομίζω έκαναν λάθος».
Τέτοιοι άνθρωποι σπανίζουν
στους καιρούς μας. Τιμούν τόν
ίδιο τόν έαυτό τους, τήν Ιδιαίτερη πατρίδα μας, τά ΚΥΘΗΡΑ, τήν 'Ελλάδα μας, τή χώρα που τους φιλοξενεί. Γίνονται παράδειγμα στούς συνανθρώπους τους, διδάσκουν δσα
οΐ ίδιοι «καλά κ' αγαθά» έφαρμόζουν στή ζα>ή τους καΐ υπενθυμίζουν όσα στον επιτάφιο
τού Περικλέους αναφέρονται
γιά τους άριστους πολίτες:
« Ά θ λ α γάρ οίς κείται αρετής μέγιστα, τοις δε καί άνδρες άριστοι πολιτεύουσι». Δηλαδή: «Όπου τά βραδεία της
αρετής είναι μέγιστα, έκεί και
οΐ άνδρες θά γίνουν πολίτες
άριστοι».

ΙΗ mm ιό ημερολόγιο ιοί 1977
ni IiUifoii Μιρν Ιαουίαστων
στΛν

%fâρ*

τ ώ ν Τ Σ Ι Ρ Ι Γ Ω Τ Ι Κ Ω Ν του, στή σελίδα 19, μέ τόν
> «Πανηγυριώτισσες».
" ΤΠλο'Επειδή συμβαίνει να τό θεωρώ άρκετά γλωσσοηθοΥραψικό καί λαογραφικό, χωρίς νά πάρω τήν ¿κ&εια του
φίλου μου ποιητή και λογοτέχνη, σύστησα στον τυπογράφο ιιαϋ νά τό δηαοσιεύσει όλόκλΓΐρο σ* άλλη στήλη της
«Παγκύθηραϊκής, μαζί μέ τΙς έπεζηγηματικές υποσηυειω<*ις του, γύρω άπό τις Ιδιωματικές Τσιριγώτικες λέξεις,
4γν»στες σέ π ο λ λ ο ύ ς άναγνώστες μας.
2

*

ΠΑΝΗΓΥΡΙΩΤΙΣΣΕΣ ι
Γαϋδουροκαβαλλάρησες πρόβαλαν« στ* άγνάτιο...
Αονρατα, άσπρα καί κόκκινα και κιτρινογαλάζια
ονρωσίδια. στα σωμάρια τους φαγκριζουνε 2 στον ήλιο
ή φάντρα καμαρώνει τα σά γύφτικο σκεπάρνι...
'ΟληαερΙς
έαχείρανε
Kiev» τό
Μιρκέτια

ριρλιο

Τά παρουσιάζει ό Π Α Ν Ο Σ

Εκάτης — Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ,
ΔΑβΙνσυ 39. Νέα Κυψέλη 'Αθηνών, — Τηλέφ. 8214452.—

riK<J
ευσ*

ΣιλΙς 3

κι' όλοχρονίς. τσοι κάμπους, στά κοντρία 3
νταμάχικα παράκκλησες κι' όλπίδες.
στέρξει ό γέρο - θιός κ' ή Παναγιά τ' όρισει.
τά χερόδολα 4 καί κάργα τά κατώγια...

Kiavt το στέρξ' ή Παναγιά κι* ό γέρο - Θιός τ* όρισε ι
· ' ά*ο6ουλιάξ' ή ξενητειά. θά ρθούν τά σπλάχνα πίσω,
· ' Αναστηθούν ot ρούγες μας. θά πήξουν τά χωρία
τά καλωσωρίσματα κι' άπό τσί προξενήτρες...).
mi Μιανης, μυγιάστει ό γάιδαρος καί κότσισε 5 ό κλεκλέας 6
• W άπό τό παραστράτισμα νασου την πάρτην κάτω.
J^rnAeX τρέξαν ol μεσόκοπες: «Χριστός καί Παναγία»
οΐ νιές, (no θραμπαλόειδωμα. γελάσαν καί ντραπήκαν...
•η»τό γαϊτάνι πλουμιστό, συγκούρδολο 7 τό τσούρμο
ί ' άναχαρες καί χάχανα καί μέλι μαντινάδες,
I* Ιέχειλα τά στράϊστα 8 τάμα καί παξιμάδι
« ί * νά βγάλουν Χρέος τους πάνε νά βάλουν κι* άλλο...
θέ μου μεγαλοδύ\'αμε καί Μερτιδιώτισσά μου
Jjbîwo καί γώ παοάκληση στήν Άφ«ντιά σας μία:
Kapere, σά ξαδειασετε 9 . τά περικαλετά τους
άνθούν καί νά καρπίζουνε χίλιες 6ολές τό χρόνο...
'· Πανηγνριώτισσες: Ταμένες Τσιριγώτισσες σέ Ι ε ρ ά Προσκυ"ήματσ (*Αγίας Έ λ ε σ σ α ς ή Μυρτιδιώτισσας ή 'Αγίας Μόνης)
*θύ τήν ιτσραμονή τής γιορτής τους κινάνε νά προσκυνήσουν
5 *β! ν' άτττοθέσουν τά τάματα τους.
·αγκρίζω: Αντανακλώ τό φώς, λάμπω.
•· Κοντρί: Τό άγονο πετράδες έδαφος.
• Πρόβολο: Τό μάτσο τού θεριζομένου σπαρτού πού χωράει
. ρ ή μιά χούψτα.
* *ΟΤσίζο>: Ξεφρενιασμένος τρέχω ασυγκράτητα, τσιμπημένος
μυγα.
ϊ ζλίκλέας: Ό γεροκαταδεβλημένος.
'¿Χατκούρβουλο: "Ολο μαζί.
^ ϊ'ράΐστο: Ύψαντό λουράτο σακκι που κρέμεται άπ' τόν ώμο.
,3 β6ειάζω: Τελειώνω τις έπείγουσες δουλειές μου και άρχίζω
^ ΐύκαιρώ.

Ο ΑΜΛΕΤ ΤΟΥ Σ Α Ι Ξ Π Η Ρ
Η ΗΛΕΚΤΡΑ ΤΟΥ Σ Ο Φ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ
ΚΑΙ ΤΟ «ΑΓΡΑΦΟΝ» ΤΟΥ Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α Ν Ο Υ *
Ό Σοφοκλής καί ό Σαίξπηρ ανήκουν στή χορεία τών
μεγάλων δραματουργών. Τό £ργο του είναι πάντα ζωντανό, μπορεί νά μεταδώσπ μηνύματα, νά μιλήσει σ* δλες
τις έποχές. Οί ποιητικές τ^υ δημιουργίες φέρνουν στό φώς
αιώνια πανανθρώπινα θέματα, έπιδέχονται πολύπλευρη θεώρηση και έρμηνεία.
Σ έ αύτη τήν άποψινή όμιλία μου θά άναφερθώ σ' £να
θέμα, πού είναι κοινό στόν "Αμλετ του Σαίξπηρ, τήν Ήλεκτρα του Σοφοκλέους κα τό «άγραφον» του Σικελιανού,
και θά έπισημάνω κάποιες ξέχωρες προεκτάσεις πού ύποδάλλει ό κάθε ποιητής. Τό κοινό αύτό θέμα δέν είναι τό
μοναδικό ή τό κυρίαρχο, τ:άντως είναι 2να άπό τά βασικότερα — και αύτό θά προσπαθήσω νά δείξω — ιτού προβάλλουν οί τρεις αύτές δημιουργίες.
Στήν πρώτη σκηνή του "Αμλετ, στόν προμαχώνα του
φρούριου τής Έλσινόρης καί ώρα μεσάνυχτα, τό φάντασμα
τού πατέρα "Αμλετ, του πεθαμένου βασιλιά, παρουσιάζεται σέ δυό φρουρούς καί στόν Όράτιο, τό φίλο του "Αμλετ. Ή πρώτη αύτή σκηνή μέ τήν έμφάνιση του πεθαμένου
βασιλιά, του πατέρα του "Αμλετ, μέσα στά δαθιά μεσάνυχτα, ένάντια στούς νόμους της φύσης, υποδηλώνει άπ' τήν
άρχή του Ιργου τήν παρουσία κάποιου μεγάλου κακού. Ό
Ιδιος ό "Αμλετ μέ τήν προφητική ψυχή του, σάν άκούει
γιά τό φάντασμα άπ' τό φίνο του Όράτιο, τό διαισθάνεται:

ΤοΟ κύρη μου τό πνεύμα αρματωμένο! Δέν πάνε
δλα καλά· κακό παιχνίδι βάζει ο νους μου.
Μακάρι νά φτάνε ή νυχτιά! " Ω ; τότε στάσου,
ψυχή μου, ατάραχη. " Ε ρ γ α φριχτά στό φ ώ ς
ακόμα κι άν τά σκεπάζει ή γης όλάκερη.

ΕΡΑΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φ Υ Λ Λ Η Σ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΠΑΜΠΟΥΣ ΚΑΡΑΒΑ

τά φλογισμένα μάτια της πάψει νά κοκκινίζει,
παντρεύτηκε! ν Ω κολασμένη βία, νά τρέξει
με τόση προθυμιά σέ κλίνη άνόσια!
Καλό δέν είναι κι οΰτε σέ καλό θά βγει.

Σ Υ Δ Ν Ε Υ , 8.1.1977. ( Ί δ ι αίτ«?ρη συνεργασία).— 'Ο φίλος τής «Παγχυθηραϊκής» κ.
ΠΕΤΡΟΣ Π.
ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ
«ύχαριστεί θερμά όλους τούς
ευγενικούς δωρητές γιά τήν οιΓή νύχτα στό φρούριο της Έλσινόρης παρουσιάζεται κονομική ενίσχυση τους στην
γενικής
επισκευής
ξανά τό φάντασμα του πεθαμένου βασιλιά. Ό "Αμλετ, κα- επιτροπή
(έσωτερικής και εξωτερικής
θώς τό άντικρύζει, του άπευθύνει τό λόγο:
(έσωτερίκης, έξωτερικής καί
του περιβόλου) του Ιερού ναού
τού Α γ . Χαραλάμπους Καρα6ά Κυθήρων κα! εύχεται όπως
γιατί τ' άγια σου κόκκαλα τά ένταφιασμένα
ό άγιος χαρίζει σ* αυτούς καί
τά σάβανα τους ξέσκισαν, γιατί τό μνήμα
στις οικογένειες τους
νγεία,
χαρά καί πρόοδο.
πού σ' είδαμε νά σέ άποθέτουνε γαλήνια,

ν ανοίξει τά βαριά μαρμάρινα σαγόνια του
και νά σέ ρίξει έπάνω πάλι; τί νά ναι,
πού έσύ, κορμί νεκρό, δλος σιδεροντυμένος
ξανά στό φ ώ ς τού φεγγαριού περιδιαβάζεις
τ ή νύχτα κάνοντας φριχτή;

Φαίνεται; δχι, είναι, ¿ γ ώ τό «φαίνεται» δεν ξ έ ρ ω .
Οΰτε τά μαύρα ρούχα μου, καλή μητέρα,
ουτε ή συνηθισμένη φορεσιά του πένθους,
ουτε 6αριά στενάγματα πνιχτής ανάσας,
ουτε ποτάμια άστέρευτα τών ομματίων μας,
οΰτε ή περίλυπη μορφή κι οί τύποι δλοι μαζί,
τρόποι και φανερώματα τής λύπης,
πιστά μέ παριστάνουν*. Αύτά, ναι, φαίνονται,
γιατί είναι κάτι πού ό καθένας προσποιείται.
Μά εκείνο πού χω μέοα μου είναι άθώρητο*
τούτα στολίδια μοναχά, του πόνου λούσα.
Καί τούτα τά λόγια δείχνουν όχι μόνο τό πένθος, τήν
όδύνη του, μά καί κάτι άλλο σημαντικό, πού στή συνέχεια
τού έργου θά φανεΐ καθαρότερα: δτι ό "Αμλετ Ιχει μιά
τέτοια πνευματική καί ψυχική τελειότητα, πού τού είναι άδύνατο νά συμβιβαστεί μέ τόν κόσμο πού τόν περιβάλλει.
"Ομως, έκείνο πού πιότεοο καταθλίβει καί άναστατώνει
τή\ καθάρια συνείδησή του είναι ό γάμος τής μητέρας του
μέ τόν Κλαύδιο, τόν άδελφό του πατέρα του, προτού μάλιστα περάσει μήνας άπ* τόν ξαφνικό χαμό του γονιού του.
Ό πρώτος μονόλογος του "Αμλετ έκφράζει τό σπαραγμό του άπ* τήν άπρόσμενη κοτί άπρεπη συμπεριφορά της
μάνας του καί φανερώνει ποσο όλόβαθα τούτο τό γεγονός
Εθλιψε τήν εύαίσθητη ψυχή ίου, ώστε ό κόσμος έξω νά πάρει μέσα του μιάν έντελώς ¿(λλην δψη, άλλο χρώμα, άλλες
διαστάσεις. Κι' άκόμα δείχνει πόσο ό "Αμλετ μέ τήν τόση
ευαισθησία, τό τόσο ξέχωρο πνεύμα είναι μονάχος μέσα
στόν κόσμο πού τόν περιζώ\ει.
ν Ω ! τούτη ή π ο λ ύ - π ο λ ύ στερεή σάρκα νά 'λιχυνε,
νά σκόρπιζε, δροσοσταλίδες νά γινόταν!
" I I νά μην δριζε τήν καταδίκη ό αιώνιος
γι' αύτόν πού αύτοχτονεί! θ ε έ μου, θ ε έ μου!
II όσο βαριά μού (paívcvrai κούφια καί στείρα
κι ανώφελα τά πάντα έ5ώ στόν κόσμο τούτον!
Τί σιχαμός! Χορταριασμένος κήπος είναι
πού σπόριασε* τσουκνίδας γέμισε κι αγκάθια
κι άχρηστα πράματα. Τέτοιο κατάντημα!
Νεκρός δυό μήνες μονο.χά* κι ούτε κάν δύο!
Τί βασιλιάς εξαίρετος! Μπροστά σ' αύτόν έ δ ώ
ήταν σάν ó Ύπερίων σ'· σάτυρο μπροστά.

Τόσο πολύ τή μάνα μου άγαπούσε,
πού καί τ' άγέρι τ' ούρανού δέ θ' ανεχόταν
σκληρά τήν δψη της ν' αγγίξει. ν Ω ουρανέ καί γή!

Ό Σαίξπηρ μέ τά λόγια τούτα Θέλει νά τονίσει τή δυνατή προαίσΘηση του "Αμλετ δτι κάποιο συγκλονιστικό
κακό συμβαίνει γιά νά σηκωθεί ό πατέρας του άπ* τόν τάφο του.
Τό φάντασμα του γνέφει νά τόν άκολουθήσει* οί φίλοι
του πού είναι μαζί του φοβούνται γιά τόν "Αμλετ καί πασχίζουν νά τόν έμποδίσουν ν' άκολουθήσει τό φάντασμα. Μά
ό "Αμλετ δέν τρομάζει καθόλου καί τούς λέγει άποφασιστικά:

Ή μοίρα μέ καλεί καί κάνει ατσάλινη
στό σώμα αυτό τήν κάθε μου άρτηρία σά νεύρο
τού λιονταριού πού ζούσε στή Νεμέα.
Μού γνέφει άκόμα, άφήστε με.
Μά τό θεό, κείνον πού θ ά σταθεί μπροστά μου,
θέ νά τόν κάνω φάντασμα. Τραβάτε πίσω.
Καί λέγει στό φ ά ν τ α σ μ α :
Σύρε μπροστά, σ' ακολουθώ.
Ή στάση αυτή τού "Αμλετ δέ δείχνει μόνο τήν άποφασιστικότητά του, τήν άτρομη καί γενναία του καρδιά, άλλα καί δτι είναι Ετοιμος νά δεχτεί τή μοίρα του, Ετοιμος νά
άντικρύσει μέ δλες τις αισθήσεις του καί δλο τό είναι του
ιό κακό στό άδυσσαλέο βάθος του και στήν άπέραντη φρίκη του, πού τήν παρουσία του ήδη ή ψυχή του Εχει διαισθανθεί καί έπισημάνει.
Τό φάντασμα όδηγεί τόν "Αμλετ άπόμακρα μέσα στή
βαθιά νύχτα, στό χείλος μιας άβύσσου, στή φοβερή κορφή
ένός γκρεμού, πού κ ά Γ ω βαθιά άνοίγεται ή θάλασσα καί
βόγγει τό κύμα. Καί δέν είναι τυχαίο δτι τό φάντασμα τόν
όδηγεί σ' αύτό τό χείλος τής άβύσσου. Γιατί έκεί καί μόνο σ' αύτόν τό φάντασμα προβάλλει μιάν άλλη ν άβυσσο,
τήν άβυσσο του κακού, πού τήν ϋπαρξή του ήδη ε!χε νιώσει ό "Αμλετ μέ τις τόσο ευαίσθητες κεραίες του στήν παρουσία τού κακού.

Κι δμως δέ διάβη μήνος, μην τό συλλογιέμαι...
άστάθεια, γυναίκα είν' τ' δνομά σου!
Ούτ' ενας μήνας! Π ρ ι ν παλιώσουν τά σανδάλια
πού φόραγε στού δύστυχου γονιού μου τήν ταφή,
στό δάκρυ βουτημένη σ ι Νιόβη. αύτή. ναι, αύτή, —
ώ Θεέ μου, κι ε να χτήνος πού τού λείπει ό λογισμός
θέ νά πενθούσε πιο πολί> — τό θείο μου παντρεύτη,
τόν αδελφό τού κύρη μου, πού οι δυό τους μοιάζουν
δσο ό Η ρ α κ λ ή ς κι εγώ. Π ά ν ω στό μήνα,
προτού ή άρμύρ' άπό τό ψεύτικο της κλάμα

Λάκης Τζωρτζόπουλος δολλ.
550. Νικόλαος Κομηνός, Παν.
καί Χαρ. Ζαντιώτης δολλ. 130.
Οικογένεια Κοσμά Β. Κομηνού
δολλ. 130. Οικογένεια Πέτρου
Π. Κορωναίου δολλ. 105. Ο ι κογένεια Δημητρίου Β. Κομηνού δολλ. 100. Οικογένεια Εμμανουήλ Ε.
Βενάρδου δολλ.
100. Οικογένεια Δημητρίου Α .
Τζωξτζοπουλου δολλ. 100. Παναγιώτης Γ. Κορωναίος δολλ.
100. Οικογένεια Μενελάου I.
Κορωναίου δολλ. 100. Κώστας
καί Μανώλης Μπαβέας δολλ.
100. Οίκογένεια Κωστ. Τζωρτζοπούλου δολλ. 50. Οικογένεια
Μηνά Ψάλτη δολλ. 50. Οικογένεια Έμμαν. Γ. Κασιμάτη δολλ.
40. Μηνάς Ε. Βενάρδος δολλ.
30. Νικόλαος Γ. Πολίτης δολλ.
30. Κώστας Σϊμος δολλ. 30.
Γεωργία Γ. Κορωναίου δολλ.
25. Τασία Α. Κορωναίου δολλ.
25. Γεώργιος Λεδαντής δολλ.
25. Λουίζα Ψάλτη δολλ. 25.
Νικόλαος Α . Άρώνης δολλ.
25. Θεόδ. Μανώλαρας δολλ. 20.
Νικ. Γ. Σουρής δολλ. 20. Παναγιώτης Μαυρομμάτης δολλ.
20. Ιωάννης Ζαντιώτης δολλ.
11. Παναγιωτίτσα Κορωναίου
δολλ. 10. Μαρία Κρίθαρη δολλ.
10. Γεώργιος Κρίθαρης δολλ.
10. Παναγιώτης Διακόπουλος
δολλ. 10. Πατήρ Ιωάννης Κόγκαρα δολλ. 10. Δημήτριος Τ.
Κορωναίος δολλ. 10. Λίλιαν Ε.
Βαγγή δολλ. 10.
Εμμανουήλ
Τρ. Κορωναίος "δολλ. 10. Νικόλαος Οικονόμου
δολλ. 10.
Γεώργιος Γεωργάς δολλ. 10.
Ευάγγελος Κρίθαςης δολλ. 10.
Παναγιώτης Πατρίκιος δολλ. 5.
Παναγιώτης Ζαντιώτης δολλ.
5. Μαρία Διακοπσυλου δολλ. 5.
Αθηνά Κοντολεοντος δολλ. 5.
Κ. Πρινέα δολλ. 5. Κωνσταντίνος Γάκαρης δολλ. 5. Κος καί
Κα Γάκαρη δολλ. 5. Κούλα Μό·
τη δολλ. 5. Φρόσω Ζαντιώτη
δολλ. 4. Οίκογένεια Θεοδώρου
Δ. Κρίθαρη δολλ. 20. Οικογένεια Μαρ. Καλοκαιρινού δολλ.

ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
ΑΠΟ 1.1.-31.1.1977

"Ετσι, ό "Αμλετ δλο καί πιό πολύ άνακαλύπτει τό κακό, τή διάβρωση καί τή σήψη γύρω του, πού τού σπαράζουν
κατάβαθα τήν ψυχή, του δημιουργούν Ενα κλίμα άνασφάλειας, τού παραλύουν τή θέληση, τού άναστέλλουν τόν βα- Α ) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
θύ του πόθο νά έπιβάλει δικαιοσύνη, πού, τέλος, του γκρε1) Δημ. Κορωναίος, 'Αθήνα.
μίζουν τήν πίστη σέ καθετί καλό κι ώραϊο τής ζωής καί 2) θεόδ. Κορωναίος, 'Αθήνα.
τού κόσμου.
3) Εύστρ. Τζωρτζόπουλος, Περιστέρι. 4) 'Αδελφοί Α . Ν.
Ά π ' τήν άρχή τού Εργου στό πρόσωπο τού "Αμλετ ζούΛούρα ντου, Τσικαλαρία — Κύμε τό δράμα του άνθρώπου μέ τήν καθάρια ψυχή καί άνά- θηρα. 5) Γεώργ. Λευθέρης, Ιασα πού τριγύρω του άντικρύζει τό κακό καί τή σήψη σέ τρος. Λιβάδι — Κύθηρα. 6)
άπροσμέτρητο καί άναπάντεχο βάθος. Ζούμε τήν ύπαρξια- Ευάγγελος Άρώνης, Αθήνα.
7) θεόδ. Μαρέντης, Ιατρός,
κή άγωνία τού άνθρώπου μέ τήν καθάρια συνείδηση πού
Αθήνα. 8) Έμμ. Σπ. Καλλίζώντας μέσα στή βαριά άτμόσφαιρα τού κακού καί τής σή- γερος, 'Αθήνα. 9) Ίωάν. Μεψης συντρίβεται τ.νευματικά καί ψυχικά.
γαλοχονόμος, 'Αθήνα. 10) Κυ·
θηραικός Σύνδεσμος 'Αθηνών,
Ό "Αμλετ δέν κάνει κανένα συμβιβασμό μέ τό κακό,
'Αθήνα. 11) Τρίφυλλειον Ί μα χάνει τήν άγωνιστική του διάθεση, τήν πίστη του στόν δρυμα 'Αθηνών, 'Αθήνα. 12)
άνθρωπο, στήν όμορφιά καί τήν άξια τής ζωής καί τού κό- Π. Στρατηγός, Καθ. Παν. Πασμου. Ενδεικτικές οί ποικίλες άντιδράσεις του καί τά ίδια τρών, Πάτρα. 13) Κατίνα Κ.
Πετρόχειλου, συντ., 'Αθήνα.
του τά λόγια: «Καί είναι πράγματι τόσο βαριά ή ψυχή
14) Παν. Εϋστρ. Καλλίγερος,
μου, πού αύτό τό ώραίο δημιούργημα, ή γή, μου φαίνεται 'Αθήνα. 15) Δαμιανός ΝοταΕνα Ερμο άκρωτήρι. Αύτός ό θαυμάσιος θόλος, ό ούρανός, ράς, ΑΙγάλεω. 16) Πόπη ΜαΚοιτάξτε, αύτό τό λαμπρό στερέωμα που κρέμεται άπό σουρίδου, 'Αθήνα. 17) Λουίζα
Α . Κυριαζή, 'Αθήνα. 18) Νίπάνω, αύτή ή μεγαλόπρεπη όροφή ή στολισμένη μέ χρυσή
κος Α . Πετρόχείλος, Κύθηρα.
φωτιά, Ε, λοιπόν, σ* έμένα δέ φαίνεται τίποτε άλλο παρά 19) Παν. Δ. Στάθης, 'Αθήνα.
μιά σύναξη άπό άχνούς μαύρους καί μολυσμένους».
20) Νίχος Σάμιος, Πειραιάς.
Στόν περίφημο καί πολύ γνωστό μονόλογο τής τρίτης 21) 'Ελένη Μπούση, 'Αθήνα.
22) Γιώργος Ι. Πανάρετος, 'Απράξεως βλέπουμε καθαρά δχι μόνο τήν άγωνία καί τόν θήνα. 23) Μαρία Καλαμπάκα,
όξύ σπαραγμό τού "Αμλετ, άλλά καί πόσο είναι προβλη- Κορυδαλλός. 24) Κοσμάς Κρηματική ή Οπαρξή του μέσα σ* Εναν τέτοιο κόσμο, πού Εχει τικός, 'Αθήνα. 25) Έλευθ. Γεχάσει κάθε νόημα γι' αύτόν κι άπ' τόν όποΐο διαφυγή δέν ωργό, 'Αθήνα. 26 Δημ. Σχολείο 'Αγίας Πελαγίας, Κύθηυπάρχει. Καί αύτός ό μονόλογος παίρνει μιά Ιδιαίτερη ρα. 27) Βάσω Σαμίου, 'Αθήνα.
δραματική δύναμη καί διάσταση, γιατί παρεμβάλλεται σέ 28) Νίκος Στάθης,
'Αθήνα.
Μπαλαφούκη, Ν.
μιά σκηνή ραδιουργίας που είναι ένδεικτική του κλίματος 29) 'Αλεξ.
τού κάκου μέσα στό όποΐο ζεί καί άναπνέει ό "Αμλετ. Ό 'Ιωνία. 30) Παν. I. Κασιμάτης, (ταγμ.), 'Αθήνα. 31) Έμ.
βασιλιάς καί ό Πολώνιος, ό πατέρας τής Όφηλίας, Εχουν
Γλυτσός, Ν. Παγκράτι.
32)
σκηνοθετήσει μιά συνάντηση του "Αμλετ καί τής Όφηλίας, Έμ. Τσαούσης, 'Αθήνα. 33)
πού τήν Εχουν κάνει δργανό τους. Στή σκηνή αύτή ή 'Οφη- 'Ανδρ. Μαρσέλλος, ΠετρούποΤζαν.
Γραικούσης
λία βαδίζει λίγο πιό πέρα κροττώντας Ενα ιερό βιβλίο πού λη. 34)
(στρατ.), 'Αθήνα. 35) Ό λ γ α
τής Εδωσαν γιά νά προσποιείται πώς τάχα διαβάζει, ένώ
Γ ιαν νοπούλου, Ν. ' Ελβε τ ία.
ό βασιλιάς καί ό Πολώνιος κρυμμένοι παρακολουθούν καί 36) Τάσος
Σκορδίλης,
Νέα
άκούουν. Μόνο μέσα στή σκηνή αύτή, πού ύλοποιεί τή δια- Σμύρνη. 37) Στελ. Καντιώτης,
βρωτική έπενέργεια του βασιλιά σέ κάθε καλό καί ο' δ- 'Αθήνα. 38) 'Αθαν. Κασιμάτης
Κηφισιά. 39) Μεν. Κορωναίος,
λους όλόγυρά του, τοποθετημένος ό μονόλογος του "Αμ'Αθήνα. 40) Κοσμάς Μαρεντης
λετ, παίρνει τήν πραγματική του δραματική διάσταση καί (Ιατρός), Πειραιάς. 41) Έμμ.
άξια.
Χάρος (άερ.), Χολαργός. 42)
( ΓυμνασιάρΌ "Αμλετ, τρισεύγενη γενναία ψυχή, πνεύμα τέλεια 'Ανδρ. Φατσέας
χης), 'Αθήνα. 43) Δημ. Νοταπροικισμένο, συνείδηση άπόλυτα καθαρή πέφτει τέλος στίς ράς, 'Αμαρούσιον. 44) Γεωργ.
πλεκτάνες του κάκου καί πεθαίνει. Τ' άγριόχορτα, οί τσου- Ξανθάκης, Καλλιθέα. 45) Παν.
κνίδες καί τ' άγκάθια του κόσμου τούτου, πού είχε άναφέ- Φατσέας, "Αλιμος. 46) Γ. Καρει ό ίδιος, Επνιξαν κι αύτόν, γιατί ή ψυχή του είχε μιά λούτσης, 'Αθήνα. 47) Σουσάνα
Σ. Καλούτση, Κύθηρα.
τέτοια ποιότητα, τρυφεράδα καί τελειότητα, πού, δπως
δυστυχώς συμβαίνει ο ' δλες τις έποχές καί τούς καιρούς,
Β) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ήταν πολύ εύκολοπρόσβλητη στίς δυνάμεις του κακού.
( · ) Τό κείμενο εΤναι όμιλία πού εγινε στήν 'Αθήνα στις 24
Ιανουαρίου 1974. Τ ά άπου » ά σ μ α τ α άπό τόν "Αμλετ καί την
Ήλεκτρα εΤναι σ έ μετάφραση τού συγγραφέα.
( Σ τ ό έπόμενο ή συνέχεια)
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ν ί2,

Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε ΙΟΝ
ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Π Λ Α Τ Ε Ι Α ΒΑΘΗΣ 12 — Α Θ Η Ν Α Ι — Τ Η Λ . 546.495
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ Δ Ι Α ΠΑΣΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣIΝ
ΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΑ — Κ Α Λ Λ Υ Ν Τ Ι Κ Α ΠΑΙΔΙΚΑ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ραπαντζή δρχ. 2.000. Βελσ. Ε.
Βόλος 1.000. Θεόδωρος Τζωρτζόπουλος 1.100. 'Ανώνυμος
1.000. Εμμανουήλ Κορωναίος
650. Παναγιώτης, Παύλος Κορωναίος 560. Θεανώ Β. Κομηνού 500. Νικόλαος Β. Κομηνός 450. Κα Νικολάου Β. Κομηνού 450. Κα Μαρία I. Λιάρου 450. Σύνολον δρχ. 8.160.
Δαπάνη έργου δρχ. 112.911.
Ύπόλοιπον είς Τράπεζα ( Α .
Ν .Ζ.) είς δολλάρια 188.56.

Κον Ε. GERAKITIS KANBERRA: Πολύ ευχαριστηθήκαμε μέ τό εΰγενικό γράμμα σας
και τή ψωτογραψία τού περίφημου HOTEL KYTHERA, που
δημοσιεύομε σέ άλλη στήλη.
Παρακαλούμε, γράιμτε μας όνοματεττώνυμα και άκριβεΐς διευθύνσεις
συμπολιτών μας τής
Καμττέρρα. Θέλομε ή «Παγκυθηραϊκή» νά συνδέει, νά γνωρίζει κα» νά ζεσταίνει κάθε Κυθηραϊκή ψυχή. Νά προβάλλει δχι μονάχα τά άποτελέσματα τού
ίδρωτα καί τών έττιτυχιών τών
μεταναστών μας, σάν τό δικό
σας HOTEL, άλλα καί κάθε άλλη εΤδησή τους, γιά νά μάς γεμίζει χαρά και υπερηφάνεια. Ό
θεός και ή Μυρτιδιώτισσα άς
προστατεύουν κάθε Τσιριγώτη,
κάθε άνθρωπο...
Καν MARIA Ρ
SAM I OS,
HAGERSTOWN M O . H.Π.Α.:
Πήραμε τό ευγενικό
γράμμα
σας καί τή συνδρομή σας. Ευχόμαστε νά πραγματοποιηθεί
σύντομα ή έπιθυμίσ σας νά μάς
έπ ι σκεφθείτε... άφού «νοσταλγείτε τό Τσιρίγο» καί τά τρία έγγονάκια σας, νά τά φροντίζουν

καί oi γονείς τους, οχ ι νά σας
τά παραδίνουνε κι' έκεινοι νά
γλεντούν, δπως συμβαίνει στους
καιρούς μας καί στόν ποιητή
μας Πάνο Φύλλη, στόν δικηγόρο Κώστα Λουράντο καί άλλους πολλούς
παππούδες και
γιαγιάδες. Μού κακοφάνηκε πού
γράφεις, δτι δήθεν «γερνάς».
Είμαστε συμμαθητές, έχομε τήν
ίδια ήλικία, πάνω - κάτω, ήταν
άνάγκη νά μού θυμίσεις τ ά 70
χρόνια μας;... Πάντως, έγώ δέν
έχω παράπονα, γιατί πολλοί
συμμαθητές μας, της πρώτης
«φουρνιάς» τού Γυμνασίου μας,
μάς άφησαν χρόνους... Σέ περιμένομε, λοιπόν, στό Τσιρίγο
μας... Έχει γίνει πολύ - πολύ
δμορφο.
Κον ΑΝΑΡΓΥΡΟΝ Β. ΦΑΤΣΕΑ, ΚINGSROUE N.S.W.:
Έλάδαμε
τό
καλογραμμένο
γράμμα σας καί τις 40 λίρες
Αγγλίας, τις όποιες καταθέσαμε στό ταμείο τού 'Ιδρύματος μας (Νοσοκομείου — Γηροκομείου Κυθήρων) καί ευχαριστούμε πολύ. Θά περιμένομε
συνεργασία σ α ς καί σ ά ς συνιστούμε νά έπισκεφθείτε τό όμορφο νησάκι μας, πού μπορεί
νά έρημώνεται σιγά - σιγά, άλλά είναι — καί θά εΤναι πάντα — πολύ δμορφο καί έλκυστικό.

Τά όνοματεπώνυμα τών δωρητών είναι τά έξης:

Τό σκηνικό του κάκου στήνεται άπ* τόν Σαίξπηρ σέ
μεγάλο βάθος. Γιατί τούτο τό κακό σάν Ενα φαρμάκι καί
μόλυσμα διαποτίζει τους χαρακτήρες του Εργου, είτε είναι
καλοί είτε κακοί, καί μολύνει όλόγυρα τόν κόσμο. Καί αύτή ή περιρρέουσα άτμόσφαιρα τού κάκου καί τής σήψης,
οί τσουκνίδες καί τ* άγκάθια, πού άνάφερε ό "Αμλετ στόν
πρώτο μονόλογο, δέν άφησοτν τίποτε άνέγγιχτο μήτε καί
τούς δυνατούς καί ώραίους άνθρώπινους δεσμούς, τήν άγάρΟοΰνε, πη καί τήν φιλία.

"Ο αιφνίδιος θάνατος, πριν δυό μήνες, του πατέρα του
Ά μ λ ε τ , του δασιλιά τής Δανίας, ρίχνει σέ πένθος 6αρύ,
σέ όδύνη δαθιά τήν εύαίσθητη, τήν τρισεύγενη ψυχή του
"Αμλετ. Ό Σαίξπηρ άπ' τήν πρώτη έμφάνιση του "Αμλετ,
στή δεύτερη σκηνή τής πρώτης πράξεως, τονίζει τή 6αθιά,
έσώψυχη όδύνη του άπ' τό χαμό του γονιού του. Κι δταν
ή μητέρα του τόν συμβουλεύει νά διώξει τή νύχτα άπ* τή
μορφή του, γιατί ό θάνατος είναι κάτι κοινό γιά δλους,
καί άπορεΐ πού φαίνεται aróv "Αμλετ αύτό, δηλαδή ό θάνατος, τόσο παράξενο, ό "Αμλετ της άποκρίνεται:

10. Οίκογένεια Τζωρτζόπουλου
δολλ. 20.
Σύνολο έράνου δολλ. 2.145
Άπ* τό χορο καί τό λαχείο 302
Οίκογένεια Θεοδώρου Βαγγή είς μνήμην Παναγιωτίτσα ς Βαγγή
20
Σύνολο δωρεών δολλ. 2.467
Έ ξ άλλου, άπό τόν έρανο
πού διενεργήθηκε στόν Καρα6ά Κυθήρων,
προσέφεραν ol
*&ής:
Στρατής καί Ελπινίκη Ά -

ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΤΤΥΧΙΣΜΕΝΗΣ
ΣΥΖΥΓΙΚΗ! ΖΩΗΣ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (Δεκέμβριος
1 9 7 6 ) . — Στις 14.11.1976, έδω στή Νέα Υόρκη, ό κ. Παναγιώτης Δαπόντες και ή σύζυγος του, κυρία Korr ίνα (τό γένος Μαυροπούλου, άπό τή Χώpa)/ γιορτάσανε τά 50 χρόνια
ευτυχισμένης συζυγικής ζωής,
άνάμεσα στό γυιό τους κ. Νίκο, τή νύφη τους κυρία Μαγδαληνή (τό γένος Κολοκυθά), σ τ ά
τρία
χαριτωμένα
έγγονάκια
τους — πού ήταν ή πιό εύχά-

Κον ΘΕΟΔ. ΣΟΥΓΙΑΝΙΜΗΝ
Καραβά: Μας γράφετε δτι ol
δωρεές γιά τήν πόρτα κλπ. Παναγίας Οδηγήτριας έστάλησαν
σέ σάς καί όχι σέ έπ ι τροπή,
δπως δημοσιεύσαμε στό φύλλο
τού Νοεμβρίου 1976 — πού
σάς ταχυδρομήσαμε σήμερα —
δτι ή Τασία Α. Κορωναίου είχε
στείλει 1.000 δρχ., άνά 250
δρχ. στή μνήμη τού συζύγου της
'Αλέκου, τών γονέων της Γιάννη καί Άννούσας Διακόπουλου
καί Δημητρίου Γ. Ζαντιώτη, καί
δτι ό Δημ. Γ. Ζαντιώτης και
Γιάννης Γ. Ζαντιώτης έχουν πεθάνει στήν Αύστραλία. Ευχαριστούμε καί τού άντευχόμεθα
τό 1977 γεμάτο άπό ύγεία και
χαρά.

Κον ΧΑΡ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ,
Πιτσινάδες:
Τό γράμμα σου
δημοσιεύουμε σ ' άλλη στήλη
μας. Μαζί μέ τ ά συγχαρητήριά
μας, εύχόμεθα κάθε έπιτυχία
στό ώραίο έργο σου.
Κον
MIX.
ΧΛΕΝΤΖΟΝ,
CANSAS SITY M.O. U.S.A.:
Χαίρομαι γιά τήν άποκατάσταση τής υγείας σου. Στούς συνδρομητές SALINAS — KALIFO RNIΑ δέν συμπεριλαμβάνεται ό κ. Κομηνός. ΣtoFLAGSTAFF ARIZ δέν έχομε συνδρομητές, λοιπόν, παρακαλούμε,
φρόντισε δ,τ ι νομίσεις καλύτερο, τώρα στήν περιοδεία πού
προγραμματίζεις, γιά τό νότιο
τμήμα τών Η.Π.Α. καί προγραμμάτισε κι' ένα ταξιδάκι ώς έΜιά τελευταία φωτογραφία του δώ. Πολλοί παλιοί φίλοι σου
ευτυχισμένου ζευγαριού Πανα- Of σε δούμε μέ χαρά.
Κον
Ν.
ΑΕΟΝΤΣΙΝΗΝ,
γιώτη και Κατίνας Δαπόντε.
MANUKA A.C.T., Αυστραλία:
Ρ'στη εκ-ττληξη δλων — καί πά- Πήραμε τό γράμμα καί τή συννω άπό
150 προσκεκλημένων δρομή σας καί σάς ευχαριστούσυγγενών και φίλων τους.
με. Σ ά ς έπιθυμήσαμε. 'Υστερα
"Υστερα άπό ίνα
πλούσιο άπό τήν περιοδεία σας στήν 'Αδείπνο, κέφι, τραγούδια και χο- μερική, τό καλοκαίρι καλή άνρούς, πού κρατήσανε ώς τά με- τάμωση έδώ καί στό Τσιρίγο
σάνυχτα, άποχαιρετήσαμε τους μας.
φίλους μας καί ευχηθήκαμε νά
Κον I. ΦΑΤΣΕΑΝ, GURTIN
είναι καλά νά έορτάσουν και A.C.T.:
Ευχαριστούμε
πολύ
τά 7 5 χρόνια τής άρμονικής γιά τό γράμμα και τις όδηγίες
καί ευτυχισμένης ζωής τους.
σας. "Εγινε διόρθωση τής διεύ'Αγγελική
θυνσής σας.

«

Ο ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ, ΔΟΚΤΩΡ

j

ι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

\

\ Επιμελητής Νοσοκομείου 'Ατυχημάτων « Ό "Αγιος Παύλος» !
τ· Έ * ι μ * η τ ή ς
!
C O V E N T R Y AND W A R W I C K . I
•SHIRS 'Αγγλίας, όδός Πλοντάοχου 12 (Κολωνάκι). Δέχι- !
ι τα ι καθ' έκάστην 6—8 μ .μ., πλην Σαββάτου και ίξαφβσί· I
• μ ων ημερών.
*
J
Τηλέφ. 748.119 — ( Τ . Τ . 140)
j

ΟΠΤΙΚΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ

ΙΠΠ.

ΠΡΕΚΑ

(άντψιοί Π. Κασιμάτη, Γεν. Επιθεωρητού)
ΑΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ

ΣΥΝΤΑΓΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΑΙ

Ι.Κ.Α. — Ο.Τ.Ε. — Δ.Ε.Η. κλπ. ΤΑΜΕΙΩΝ
Δ Υ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α

1) Hellen Marsel, Ν.Υ., ï t ) ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 4 — ΑΙΓΑΛΕΩ — Τ Η Λ . 589.409
2) G.N. Cassimatis, Ν. Y.,
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ — ΚΑΛΑΜΩΝ 21 — ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
3 ) John Patakakis Ν.Y., 4)
Nick Cominos, Nert Mead S.
5) Peter Zantiotis, Bayskham
Hills S. 6) Mattis Ben, Sans
ΘΕΛΕΤΕ ΕΚΛΕΚΤΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙ Κ Γ ΑΛΛΟΥΣ
Souci,
7) Em. Cassimatis,
Randwick, 8 ) Paul CassimaΠΙΚΑΝΤΙΚΟΥΣ ΜΕΖΕΔΕΣ;
tis, Grookwell, 9 ) A.G. Politis, Brisbane <δύο έτών) 10)
ΕΛΑΤΕ ΣΤΟΝ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΦΙΛΟ ΣΑΣ
Maria P. Sami, Hagerstown

I»

M.O. U.S.A-, 11) Pylis, Rose
Bay, Sydney, 12) E.P. Cassimatis, Elmnuret, N.Y. (δυο
έτών), 13) Ν. Leon Manika,
A.C.T. Australia, 14) G. Fatseas,
Kingston,
Australia,
15) Tim Coroneos,
Maroubra, Australia,

ΘΕΟΦΙΛΟ

ΦΑΤΣΕΑ

ΘΗΣΕΩΣ — ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΗΛΕΦ. 95.83.162

<ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΊΚΗ>

XtM* 4

MOTEL KYTHERA ΣΤΗΝ CAMPERA AUSTRALIA

ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΗ TOY ΣΥΑΛ0Γ0Υ|Ήίκδρομη τής Κυθηραϊκής Δδελφότητος Συδνίϋ
ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΣΥΔΝΕΥ
2.1.1977. (Τού
Στις 27.12.1976, ήμερα Δευάνταποκριτού μας).— Τό Δι- τέρα, ώργάνωσε μιά εκδρομή
οικητικό Συμβούλιο τής Κυθη- στό παραλιακό πάρκο DOLLS
ραΐκής Άδελφότητος Σύδνεϋ POINT, στήν όποια πήραν μέσφυγμομέτρηση άφησε θαυμά- συνεχίζει μέ έντονο ρυθμό τήν 1 ςος πάνω άπό χίλια (1.000) όσια άποτελέσματα. Τά βιβλία πολύπλευρη δραστηριότητά του. , μογενείς, μεγάλοι και μικροί
πουλήθηκαν σχεδόν δλα. Μέ αισιοδοξία λέμε ότι σ τ ό έπόμενο
6ήμα ό καθένας θά είναι μέ ένα βιβλίο σ τ ό χέρι.
ΚΥΘΗΡΑΊ'ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
}
Και γιά μιά άπλή υποδοχή
ι
στόν καινούργιο χρόνο φτιάξα| μ ε τ ά ή μ ε ρ ο λ ό γ . α μέ φόντο τό

— πολύ περισσότεροι οί δεύτεροι — της παροικίας μας, ol !
νεοι μας, τά παιδιά μας, πού
τόση χαρά μας δώσανε, όχι μονάχα γιατί τά είχαμε κοντά
μας, άλλα και γιατί «άκολουθούν τά δήματά μας».
Ή εκδρομή ήταν πολύ καλά
ώργανωμένη άπό τό Διοικητικό
ι Συμβούλιο, ό δέ αντιπρόεδρος
κ. Γιάννης
Μούλος έργάστηκε
'
σκληρά γιά τήν καλύτερη έπιτυχία της, έφτιασε μόνος του
καί
πρόσφερε
σ' δλους μας
ώραία, κρύα ποτά, άπό πορτο
κάλια, λεμόνια, ανανάδες καί
αλλα πολύ εΰγευστα
τροπικά
φρούτα.

ΘΥΜΙΟ νά όργανωθεί ή δει·
τι
τού καινούργιου χρόνοι
1977 εκδρομή μας...
Μ.Γ,

ποίων ζητάμε τήν ηθική καί οΐΑγαπητοί συμπατριώτες,
Μετά ά π ό δύο χρόνια Νει- κονομική σ α ς υποστήριξη.
Έμεΐς δε ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ύτουργίας τού Συλλόγου μας,
μάς δίνεται ή ευκαιρία, μ : σ α πεί^υνα δτι θά φανούμε άντάάπό τ ά φύλλα τής «Παγκιθη- ξιοι της εμπιστοσύνης σ α ς και
ραϊκής», νά έπικοινωνήσουμε μέ τών προσδοκιών σ α ς καϊ μέ περισσότερη δρεξη θά συνεχίσουδλους τους Κυθηρίους.
Μιά πού είναι ή πρώτη φο- με τήν προσπάθειά μας ώ σ τ ε ό
ρά πού συναντιόμαστε, πρι.πει Σύλλογος μας να γινη φορέας
Μαζί μέ τά 32 Τσιριγοι
νά συστηθούμε.
προοδου και ανάπτυξης των Κυ- ν η σ ά κ | μ α ς Σ έ κ ά π ο ) α γ ω ν ι ά
«
; 0 «ΚΥΘΗΡΑ I ΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ» διορ-1
στραλόπουλα πού φιλοξε\
Ε σ ά ς , σ α ς ξέρουμε. Είσαστε θηρίων και γενικότερα του Κυ- κ ά θ ε τ σ ΐ ρ , γ ώ τ , Κ Ο υ σπιτιού θά
ι γανώνει τήν έτήσια μεγάλη Χοροεσπερίδα του, στήν αϊθου- •
καν άπό τήν 'Ελληνική Κι
πάντα οΐ Ιδιοι, ενεργητικοί, φι- θηραικου στοιχείου.
ε Τ ν σ , Κ ρ ε μ σ σ μ έ ν ο , φορτωμένο έ• σα τού πολυτελούς Ξενοδοχείου KING GEORGE (Πλατεία ι
νηση η ήρθαν στήν πατρίδα
λοπάτριδες και άνοιχτόκαι>δοι
ναν όλόκληρο χρόνο.
\ Συντάγματος) τήν 20ή Φεβρουαρίου 1977, ήμερα Κυριακή •
ί>α στις διακοπές τών σχ<
Τσιριγώτες. Έμεΐς, είμαστ·; ή ΜΙΛΟΥΝΕ ΤΑ Χ Ρ Υ Σ Α ΝΕΙΑ1
ων, πανεπιστημίων κλπ.
Νομίζουμε,
όμως,
δτι ένα I και ώρα 9 μ.μ.
σπουδάζουσα νεολαία τού νη- ΤΑ ΤΟΥ Τ Σ Ι Ρ Ι Γ Ο Υ Μ Α Σ . —
Πάντα μια φωτογραφία λέει πολλά. Και ή φωτογραφία τού σιού, πού ένωθήκαμε και φτιά- ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ Υ Π Ο Σ Χ Ε Σ Ε Ι Σ γλέντι δίνει Ιδιαίτερο τόνο στις
Δεν παρέλειψε νά παρουσια# Περιβάλλον θερμό, πατριωτικό.
Σκεφθήκαμε νά
περίφημου MOTEL KYTHERA τού άγαπητού μας Μ. Γερα- ξαμε αύτύ τόν σύλλογο, τον Τ Ο Υ ΝΕΟΥ Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ ΚΥ- μέρες αύτές.
σθεί καί κάποιος... ΑΓΙΟΣ ΒΑφτιάξουμε ένα γλέντι, ένα λαϊχίτη, μιλάει μόνη της. Συγχαρητήρια λοιπόν, στο δημιουργό της! «Σύλλογο Κυθηριων
Σ Ι Λ Η Σ , δχι, φυσικά, άπό τήν
ΘΗΡΙΩΝ Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν
Σπουδα# 'Αποκριάτικη ατμόσφαιρα.
κό πανηγύρι, πού δλοι μαζί μέ
Καισαρεία, αλλά άπό κάπου έστών».
# Κυθηραίκοί χοροί καί τραγούδια.
δώ κοντά, πού πρόσφ€ρε δώΤήν ποώτη γνωριμία μας ή χορό και τραγούδια θά ύποδεΣτόν Σύλλογο είναι γραμμέρα - παιγνίδια σ' δλα τά παι# Κοτιγιόν καί πλούσιο Λαχείο.
νοι Τσιριγώτες σπουδαστές πού δη τήν έχομε κάνει. Ποιοι εΤμα χόμαστε τήν καινούργια χροδιά.
μένουν στήν 'Αθήνα και <ΓΤ0ν στε, γιστί ξεκινήσαμε νά φτιά- ι νιά ιχκινήσαμε μέ ττολύ κέφι
τό
Σύλλογο μας και και ένθουσιασίίό νά φτιάξουμε
ΤΙΜΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΕΙΠΝΟΥ (Τάμπλ ντ* δτ) Δρχ. 350
Πειραιά και θά θέλαμε νά μην ξουμε
"Οπως μάς διαβεβαίωσε τό
κάτι τό διαφορετικό. Μιά άτμόυπάρχει συμπατριώτης σπουδα- ποιοί είναι οι σκοποί μ^ς
Διοικητικό Συμβούλιο τής Κυ- I
^φαιρα
ξέχωρη
μέ
χορούς
τοπιστής πού νά μην είναι γί>αμ" Ο μ ω ς , δεν πρέπει νά μείΣάς προσκαλούμε να παρευρεθήτε στή χοροεσπερίδα αύ· . θηραίκής
*Αδελφότητός
μας,
μένος στόν Σύλλογο. Ή ά ' α γ - νουμε στήν πρώτη γνωριμία. κους, με τή λάμψη τών τοπικών ι τ ή χ ο ϋ Συνδέσμου μας μέ την οίκογένειά σας καί τούς φι- « παρόμοια πίκ - νικ (έκδρομές)
καιότητα ύπαρξης τέτοιου Συλ- Πρέπει νά μάς γνωρίσετε άττό μας ενδυμασιών, μέ τ ά τοπικά J Χους σ α ς #
ι θά γίνονται στό μέλλον συχνόλόγου είναι κατανοητή ά π ο δ- κοντά, νά δήτε τή δράση μας, μας όργανα καϊ μέ ένα πλήθος ι
,
,
\ τερα, άφού τόσο πολύ φαίνελους.
νά συμμετάσχετε στις έκδηλώ- άλλων μικροεκπλήξεων.
•
Παρακαλούμε να προμηθευθητε έγκαιρως τα εισιτήρια a ται ένθουσιάζει τούς συμπολίΤήν Κυριακή 23.1.1977 στις κατοίκους τής Ιδιαίτερης παΔυστυχώς, δμως, συνάντησα- ' ϊ σ α ? ^
Π ε ί σ ε τ ε τό τραπέζι σας (¿ευθυνόμενοι στά Γρα- ι τες μας Κυθηρίους ή ζωή στό ι
Σ Κ Ο Π Ο Ι τού Συλλόγου που σεις μας, νά μάς βοηθήσετε μέ
11 π.μ., σέ μια ευρύχωρη αί- τρίδας μας, πετύχαμε τον διο- θά έπιδιώξουμε νά π ρ α γ μ α τ ο - δποιο τρόπο ό καθένας μπορεί. με% δυσκολίες καθαρά Επικές, | \
16ηί Φ β 6 ^ ι ο υ
^
^
! ύπαιθρο, κοντά στό βουνό ή |
θουσα τοϋ τρίτου ο ροφού τού ρισμό ένός καλού διδασκάλου ποιήσουμε είναι αυτοί πού ά Έκεϊνο, όμως, π ο ύ ά π ' δλους και τό γλέντι δέν εγινε. Μιά ά - , ι
J στή θάλασσα.
κτιρίου τού Εργατικού Κέν- στό^ σχολείο μας, τού κ. Κα- ναφέροντα ι μέσα σ τ ό Κ α τ α σ τ α - σ α ς ζητάμε, εΐναι ή ηθική σ α ς
Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς
δεια, πού ά π ό τή Νομαρχία δέν
ι
Συγχαρητήρια, λοιπόν, κι'
τρου Πειραιώς, πού διατέθηκε σιμάτη, άπό τό Λιβάδι, νέου τικό του, δηλαδή:
ι «ύ^ή,
συμπαράσταση, ή παρουσία σ α ς είχαμε πάρει, καϊ τό δτι τό ,
τώρα, σε λίγες ήμερες,
δωρεάν, μέσα σέ μια σεμνή και και πολύ έργατικοϋ κι' ευγενιστις
έκδηλώσεις
μσς
και
αύτη
|
κέντρο
πού
θέλαμε
νά
φτιάξου1) Ή ηθική έξύψωση τών μεI
Ό Πρόεδρος
Ό Γεν. Γραμματεύς ¡ που θαχουμε κοντά μας τόν ήπολιτισμένη πατριωτική συγ- κού, εξασφαλίσαμε 100.000 δρχ.
λών του και ή άνάπτυξη τνεΰ- νά είναι αυθόρμητη, είλικρινής μ ε τ 6 γλέντι έστερεΐτο άδειας, J N I K . Γ. Φ Α Τ Σ Ε Α Σ
ΔΗΜ. Λ . ΚΟΜΗΣ ¡ γούμενο τής Ά γ . ΜΟΝΗΣ
κέντρωση πολύ κόσμου Άντι- για τήν άνέγερση ΞΕΝΩΝΑ
μάς σταμάτησαν.
ματος συναδέλφωσης και άλλη- και χωρίς κανένα ενδοιασμό.
τάτων σχολών τής Αύί
ι
ι χιμανδρίτη - πανοσιώτατο Ε^
κυθηρίων Ιίειςαιώς, ό πρόε- και τήν υπόσχεση τού ΝομάρΚαι αν σ τ ό ξεκίνημα ύπάρ- ,
Πιστεύουμε δτι σ έ έναν τόλεγγύης μεταξύ αύτών.
ας, είναι καί ή χαριτωμένη
δρος τής «Ενώσεως των ' Α - χου μας κ. Γερογιάννη νά μάς
^ σ ά ν τόν δ(κό μ α
π ο ύ
2 ) Ή άνάπτυξη δεσμών φι- χουν άτελειες, ό χρονος και ή | π ο
ρη τού άείμνηστου
πανταχού Άντικυθηρίων ό " Α - ^ορηγήσιι άλλες 100.000 δρχ.
^ ^
M
λ(γη
λίας και άλληλεγγύης μέ τούς θέληση μας θα συντείνουν καθε f
μας Π. Βρ. Πανάρετου,
γιος Μύρων» κ. Π. Πατερά- Η έργασία θά γίνει γιά λόδιασκέδαση, ά όπουδήποτε ευρισκομένους Κυ- φορα οί ένεργειες μας να είναι ; ζ ω ή # ^
χ(γη
τόν Ποταμό, μαθήτρια Γι
κης, έκοψε τήν πρωτοχρονιάτι- γους οίκον ομ ία ς, μέ αυτεπιστακαι πιο σωστες_
, π ό σ π ά σ ι υ ο τής μονοτονίας και
θηρίους.
σίου τού BEXLEY — Σ\
κη πίττα, μέ αυθόρμητα πολλά σία τού Ικανού προέδρου της
Μα και το δ.κο σ α ς άγκα- | ^
μ ο ν σ ξ ι ά ς , λίγη έλαστικότη3 ) Ή μελέτη, προβολή και
'Ελένη Παν. Πανάρετου,
χειροκροτήματα.
Κοινότητάς μας.
1 τ α , τούλάχ«στον, σ έ μέρες γ.ορπροώθηση τών Κυθηραϊκών προ- λ.ασμα θα μας έμι^χωση.
καί στό Τσιρίγο καί, όπως
Σέ λόγο του, ό κ. ΙΙατεράκης
Τ,ς ήμερες των Χριστουγεν- τ σ σ τ ι κ έ ς ^ ¿ ^ - r p ^ a , . φυσικά,
Τέλος — τόνισε — μάς α- βλημάτων και συμφερόντων, σέ
ριέγραψε στόν συγγενή
άφού ευχήθηκε σ* όλους για πασχολεί τό θέμα τής αποπε- συνεργασία μέ τ ά Κυθηραΐκά , νων γυρνώντας να τις γιορτα- μ ) ά
^ ^ καί
¿ν.
λο μας κ. 'Αντώνη
τό 1977, χρόνια πολλά και κα- ράτωσης
τού
Κ Υ Ν Η Γ Α Λ Α - Σωματεία.
σουμε σ τ ά σπ.τια μας, β^λη- τ ά ξ ε | κ α ί μ έ ^ , ^ τ ε ρ ο άκό- Ό
Παπα-Γιάννης Λευτέρης 8ά προσφέρει 50:000 δρχ· γνωστό καλλιτέχνη - φ>(
λά, ευχαρίστησε γιά τήν πρό- ΚΕΙΟΥ Κ Τ Ι Ρ Ι Ο Υ τού ΚαψαΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ δτι γιά τήν | σ α μ ε νά δώσουμε
ένα χρώμα μ α κ £ ( ρ { θ ά ψ τ , ^ ξ ο υ μ ε £ ν α
φο (Φοιτο - Στούντιο, Λβ<
θυμη συμμετοχή και σύστησε,
λιού και έκάλεσε νά γίνει σχε- πραγματοποίηση τών παρ·τπά- σ τ ό νησί, ένα
άντανάκλασμα
γλέντι,
Π Ι Τ Σ Ι Ν Α Δ Ε Σ , 12.1.1977.— χισα μέ δ ι κ ά
μου
χ ρ ή - τε. Σάς χαιρετώ ό φίλος σας». ρος Βασ. Σοφίας 63, ΙΙβιρι
να τιμήσουν μέ τήν παρουσία
τική συζήτηση. Ή κυρία Ί α - νω σκοπών εΐναι άναγκαία ή νειότης, στήν ερημιά πού ά ρ ' β
Ό φίλος της «ΙΙΑΓΚΥΘΗΡΑ- μ α τ α
καί
π ρ ο σ ω π ι χάρηκε τόι
Χ Α Ρ . ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ εύς). Ιδιαίτερα
τους και στον άποκρηάτικο χοτρίδη παρακάλεσε τό Δ . Σ . τής συνεργασία μέ τ ά άλλα Κυθη- I χισε νά μαστίζει και τόν τόπο
Σ τ ό πλήθος των ευχών π ρ ο σ - Ι ΚΗΣ» καί Ιδιαίτερα τού συν- κ ή μ ο υ έ ρ γ α σ ί α . Είγια τή φιλοξενία τών δι«4
ρό, πού θα γίνει στο κέντρο
'Ενώσεως "Αγιος Μύρων», νά ραϊκά Σωματεία και Συλλόγους μας.
¡θέτουμε και τις δικές μας, ή τάκτη της, κ. Χαρ. Μαυρομμά- μαι βέβαιος, δτι ό δρόμος αυτης στόν Ποταμό καί στόν Π|
Σημ. «Παγκυθηραίκής»:
ι Α Ι Γ Α Ι Ο » τού Μοσχάτου, πού
φροντίσει γιά τήν τοποθέτηση και ευρύτερα ή ένεργητική συμΞεκινήσαμε μέ μιά έκθεση 6ι- 1 καινούργια χρονιά να εΤναι εί- της, δραστήριος έπίτροπος καί τός θά συγκρατήσει τό μικρό
Ή
«Παγκυθηραϊκή»
έχει ραιά, όσο καί γιά τήν όμορφ
χωράει πάνω άπό 600 άτομα.
Ιερέως ή χειροτονία νέου, για- π α ρ ά σ τ α σ η δλων έσάς τών Κυ- δλίου πού φτιάξαμε στόν Πο- ρηνική και χρονιά προόδου. Ό πρωτοπόρος σε έργα κοινωφε- χωριό μας άπό τήν τέλεια ε- χρέος, νά εύχαριστήσει θερμό- τών Κνθηραΐκών τοπίων,
Κι' ένώ
κορίτσια άπό τά τί είναι απαραίτητο νά άπο- θηρίων στις έκδηλώσεις τού ταμό, μέ 6ι6λία κάθε είδους.
παλιός χρόνος νά πήρε τ ά 6α- λή, άπό τις
Πιτσινάδες, τό ρήμωση και θά συντομέψει κα τατα τόν φιλοπρόοδο καί δρα- έπι σκέφθηκε. Στή φωτογοαα
»Αντικύθηρα τεμάχιζαν τΙς 3 κτήσουν και οΐ λίγοι πού άπο- Συλλόγου μας.
| Λογοτεχνικά, κοινωνικά, ψυ- σανα τού καθενός και ό και- γραφικό χωριουδάκι τού νη- τά δύο χιλιόμετρα
. % _ τήν άπόστα στήριο Χ . Μ . , νά τόν έπαινέ- ή πολύ όμορφη 'Ελένη μέ I
πίττες, άφού ό ίδιος χώρισε μείνανε στό νησάκι τον δικό
νούργιος
νά
σκορπά
σέ
δλους
Γιά τήν ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ τών χολογικά, Ιστορικά. Μιά π ρ ο σ σιού μας, μάς γράφει:
σή μας άπό τόν Ποταμό. Είναι σει καί νά συστήσει, σ' δσους ληνική (Γιαννιώτικη) ένδυρ
τό πρώτο κομμάτι στον "Αγιο τους έφημέριο.
σκοπών αύτών, διοργανώνουμε πάθεια θετική, στήν πολιτιστι- έλπίδα, αίσιοδοξία και χαρά.
«'Αποφασίσαμε νά επισκευά- κρίμα νά τό^ έγκαταλείψω, ε- μπορούν, νά τόν βοηθήσουν νά σία καί τή στάμνα της. Γι
Μύρωνα και τό δεύτερο στην
πολιτκττικού
και κή άνοδο τού νησιού μας καί Καλή χρονιά.
σουμε τό έρειπωμένο παληό στω κι** άν
σχεδόν
Τήν τελετή τίμησε καΐ ό έ- έκδηλώσεις
~ έμεινα
"
— β» μόί πραγματοποιήσει τους εύγενι- δέν φόρεσε ένα Τσιριγώτ«
"Ενωση, σέ σύντομο λόγο του
καλλιτεχνικού περιεχομένου στην μιά Ικανοποίηση της άνάγκης
Σχολαρχείο (σημ. συντ.: πού νος. Καί τόν ήλεκτρισμό έφε- κούς καί πατριωτικούς σκοπούς σπαλέττο, πού θά τήν έδεΐ|
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ ΚΥΘΗΡΙΩΝ
άνακο ίνωσε τις
προσπάθειες πίτιμος πρόεδρος κ. Κυνηγα'Αθήνα, τόν Πειραιά καϊ τό Τσι- τού καθενός μας νά διαβάσει
ή μεγάλη είσοδός του διακρί- ρα μέ τή βοήθεια μερικών χω- του.
όμορφότερη
πού κατέβαλε τό Διοικητικό λάκης πού καταχειροκροτήθηκε
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ρΐγο, γιά τήν έπιτυχία τον ό - ι ένα καλό βιδλίο. Καϊ ή πρώτη
νεται στη φωτογραφία τού κ. ριανών μου. Καί στό δύσκολο
Συμβούλιο για
τήν έπίλυση καθώς καΐ ό κ. Γ. Κονόμος.
'Αντώνη Βλαντή, τής Ιστορι- αύτό έργο ζητώ, νά δώσουν τό
Ή «Παγκυθηραϊκή» άντιπροτων προβλημάτων τού μικρού
κής καί άρχαιολσγικής έκκλη- «παρών» δλοι. Γιά σήμερα πρόσωπεύθηκε στήν όμορφη αύτη
νησιού πού γεννήθηκαν...
Πετύχαμε, είπε, αέσα στο πατριωτική έκδήλωση τών φί1976
νά
κατασκευασωμε τό λων της Άντικυθηρίων, άπό
Κ Α Ρ Α Β Α Σ , 10.1.1977. —. του Παναγιώτας, γιά Πείροι
τ έ μ π λ ο
τού Ιερού ναού τον Γεν. Επιθεωρητή συντάΌ άντοπτοκριτής σ α ς τού ΚαΟ κ. Χαράλαμπος Π. Γ α
του Α Γ Ι Ο Υ ΜΥΡΟΝΑ καί νά κτη της κ. Παν. Γ. Κασιμάτη,
ραβά, Παναγιώτης Χ. Κορω- γάς μετά τής συζύγου του
τό στείλωσε στόν προορισμό ό όποιος ευχαρίστησε τό Δ .Σ.
να»ος - Ευγενικός, εύχεται αϊσι- λένης, γ«χ τήν Αθήνα.
του, νά προσεγγίζει τό πλοίο1 Υ ί ά Τ ^
όν καί ευτυχές
τό
νέον έτος
Ό κ. Γεώργιος Ε. Κ
" γρο
γραμμής « Κ Α Ν Α Ρ Η Σ » καί ™
Ι ™ ™ " * ™ ™ βυχηθηκε
τής
1977 καϊ ή έφημερίδα μας ή μετά τής συζύγου του Κ
στην έπιστροφή
¿
του άπό τήν καυε προοοο στήν Ανωση, κι
«.Παγκυθηραϊκή» νά γίνει σύν- νης, γιά τήν Καίλλιθέα
Κρήτη,
_.
δταν ό καιρός τό έπι- ακόμη, δπως τό 1977 νά είναι
τροφος στούς δατανταχού Κυθηλσποτάμου καϊ τού Προέδρου
νω,
συγκεντρωθέν
ποσόν
έδαπαΜΥΑΟΠΟΤΑΜΟΝ
5.1.1977.
σέ
όλους
τούς
Άντικυθηρίους
τρέπει, στείλαμε 16 σακκιά Ιρίους έπι κοινή ώφελεία.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ
(Τού άντιπροσώπου μας). — νήθη δι' έργα συντηρήσεως τής τής Κοινότητος, άπευθύνει θερματισμό τού Ερυθρού Σταυρού γεμάτο άπό ύγεία και χαρά.
μοτάτας
ευχαριστίας
άλλά
καϊ
έπαρχιακής
όδού
Μυλοποτάμου
Κατόπιν ένδιαφέροντος καί
πού μοιράστηκε α* δλους τούς
Ά
ρ
χ ι σ ε ή κατασκευή τής
Η «ΙΙΑΓΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ»
ΑΦΊΞΕΙΣ
φροντίδος τού άξιοτίμου Νομάρ- — Ά ρ α ί ω ν — Δοκάνων καί συγχαρητήρια ττρός δλους τους
ας υδροδεξαμενης. Κατ
εύγενεΐς
καϊ
φιλοπροόδους
χωχου 'Αττικής κ. Μπστστ καί δενδροφυτεύσεως αυτής διά πεύσθηκε έξω ά π ό τόν περί
Άφίχθη ή δ)νϊς Β ά σ ω Α. του ιερού Ναού Παναγίας
τού άξιοτίμου διαμερισμ.χτάρ- κων, που ¿χορήγησε ή Δασική ριανούς καϊ συμπαραστάτες, οί
Βαπέρη καθηγήτρια φυσικομα- σποινας πλατεία
χου Πειραιώς κ. Γερογιάννη κα- Υ π η ρ ε σ ί α Κυθήρων, διά του όποιοι συνετέλεσαν είς τήν έκκαι
μέ|
θηματικός, διορισθεισα σ τ ό Γυ- τού δρόμου, μέ εισφορές
θώς καϊ τών υπηρεσιών τού Δια- διευθυντού αυτής κ. Μιρασγεντή τελεσιν τού ώς ολό) έργου, διότι
μέ
τήν
συμτταράστασίν
των
μνάσιο
τής
νήσου
θ
ή
ρ
α
ς
.
Σ
υ
γ
μερίσματος Πειραιώς, ά π ο τ ε ρ α - Ευστρατίου, τού όποίου ή συμτέκνων τού Κ α ρ σ β ά μας.
χαρητήρια.
τώθη ή άσφαλτόστρωσις τής έ- π α ρ ά σ τ α σ ι ς καί τό ένδιαφέρον αυτήν άπέδειξαν άγάπην, θερΕκκλησιαστική
Επιτροπή
'Επίσης άφίχθη ό κ. Π. Κον- χαριστεί θερμά τούς δωρηΐ
παρχιακής όδού Μυλοπο^άμου είς τήν σχετικήν προσπάθειάν μόν ένδιαφέρον καϊ στοργήν
τήν
γενέτειρα πατρίδα
τομηνάς μετά τής συζύγου του Ανοίχθηκαν χαντάκια καθ' i
μας, νά δενδροφυτεύ^ωμε τήν πρός
Προς τήν Ιερά Μονή Μυρτι- σιμάτη 10. "Αννα Λογοθέτη 10. — Ά ρ α i ων — Δοκάνων, ή ό Μαρίας.
Κοινότητά μας υπήρξε καί κα- των.
τό μήκος τού δρόμου, πρός Γ
δίων, ol κατωσι φιΛοΟρησκοι " Αννα 'Αλοϊζου 10. Μαριανθη ποια έπι δεκαετίας όλοκλίρους
τ ά τό παρελθόν εκδηλον καϊ τόν
ναγία Δέσποινα, γιά τή συ*
λόγω
ταπεινών
τοπικιστικών
άνΘά
ήτο,
τέλος,
παράλειψις
συμπολίτες απεστείλον τις έ- Βαρυπάτη 25. Μαρία ΠαναρέΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ρηση τού δρόμου. Τό ά π ό
τιλήψεων
παρέμεινε
ήμιτελής ευχαριστούμε θερμότατα.
άν δέν ευχαριστούσαμε θερμώς
6>ΐς οωρβες:
του 20. Ιίαναγιώτης — Σοφία
είσφορές συγκεντρωθέν χρημ
καί σχεδόν ά π ρ ο σ π έ λ α σ τ ο ς , μέ
και τους έκ τής Κοινότητος ά Ή
φροντίδα
προμηθείας
καϊ
ι ) ¿ΐω^ες σέ δραχμές:
Λόκος 20. Α . Γαλατσάτος 20.
Άνεχώρησαν: Ό κ. Νικόλαος τικό π ο σ ό δόθηκε στόν κ. θΐ
μας
συμπατριώτας
Ιΐαναγιωτης Γ. ϋνασιμάτης Κούλα Άνουσά 5. Μαρία Νο- άποτέλεσμα νά ταλαιπωρούνται ή όλη μεταφορά τών δενδρυλ- γαπητούς
Θ. Κρίθαρης ή Τσαγκάρης γιά 5ωρο
Κ.
Σουγιάννη, μέ
άφαντάστως
οί
κάτοικοι
τής
καϊ
φίλους
έργατστεχνίτας,
οί
λίων
έγινε
π
α
ρ
ά
τού
-προέδρου
I.UUU. ¿ιμου 20U. Ειρηνη Α - ταρά 10. Κατίνα Κασιμάτη 5.
τό Σύδνεϋ Αύστραλίας.
ποωτοβουλία
και
προσωπι
Κοινότητος Μυλοποτάμου καί τής Κοινότητος κ. Κ ο σ μ ά Ταμ- όποΐοι έσπευσαν μέ προθυμία
λεςανορακη 100. Νικολέτα ΜΆ- Γεώργιος Σιμωνίδης 10. Ευγενά βλάπτωνται σ ο β α ρ ά ""συρι- βάκη, δστις καί κατά τό π α - νά μάς βοηθήσουν είς τήν π ρ α Ό αίδεσιμώτατος πατήρ Ί - του
έργασία
έκτελέσθηκ*
γειρου ».000. Ευστράτιος, Κων- νία Μότη 10. Σ . Καστρίσιος
στικά συμφέροντα τής Κοινό- ρελθόν βοήθησε πολύ είς τό θέ- γ μ α τ ο π ο ί η σ α τού έργου μας.
ωάννης Ε. ΚορωναΤος συνταξιο- έργο. Ό κ. Θεόδωρος Κ.
σταντίνος και Ειρηνη ¿uOba- 20. Ούρανία Καρύδη 50. Κατητος.
δοτηθείς, μετά τής πρεσβυτέ- γιάννης ευχαριστεί θερμά
μα τής δενδροφυτευσεως, διέθε- Καϊ τ ώ ρ α καί είς τό παρελθόν.
κη 130. ΐεωργιος Κεντρωτης τίνα Παντελάκου 20. Ούρανία
ρας Ειρήνης, γιά τήν Καλλιθέα εισφέροντας, τέκνα τού Κ
Μέ τήν έκτέλεσι τού ώς άνω σ ε δέ δωρεάν τό αύτοκίνητόν
a^U. £*λενη Αοι^ιοου 3Ου. 1ε- 'Αλκούση 5. 'Ελένη ΛεονταράΌ κ. Γεώργιος
Αντωνίου
Αθηνών.
β ά μας.
ω ν γιος και ϋυπαρίσουλα Κασι- κη 5. Χάρης Τραβασάρος 20. έργου έξυπηρετούνται ol «Ανάγ- του πρός τόν σκοπόν αυτόν.
Κονόμος
εύχεται
ευτυχισμένο,
κες έπικοινωνίας τών κατοίκων
Ό κ. Χαράλαμπος Γ. ΤζωρΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ
ματη, Εμμανουήλ, και Ιτελλα Θεοδώρα Σαμίου 10. Έρωφίλη
Έ ν συνόλω έφυτεύθησαν 650 σ έ δλους, τ ό 1977.
της Κοινότητος Μυλοποτάμου
τζόπουλος μετά
τής συζύγου Κ Ο Ρ Ω Ν Α Ι Ο Σ - ΕΥΓΕΝΙ
íikJ
Κ
Λασιματη 3.000. δέσποινα Ίρι- ΙΙρινέα 10. Φρόσω Παναγιώδενδρύλλια
πεύκης.
Α.Γ.Κ.
καί διευκολύνεται ή έπίσκεψις
ανταφυλλου 300. Κωνσταντίνος του 5. 'Ανώνυμος 10. Ούρατού ττολύ ωραίου χωριού, ά π ό
Ό
έγκριτος
συμπατριώτης
Λΐπλ«σης 10.000. Φωτεινή Αλ- νία Νοταρά 20. Χριστίνα 'Ασίας τού *Αγ. Θεοδώρου, πού σφεραν:
*4|
τουρίστες καί έττισκέπτες τού καϊ συγχωριανός μας Γυμνασιφι*ρη 1.000. Ιωάννης Ιίρωτο- θανασίου 50. 'Ιωάννης ΦατσέΔΩΡΕΑΙ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ δημοσιεύουμε) και νά τό μεταΧαρ. Μαυρομμάττις, είς μνή·
νησιού μας.
σρχπς κ· Θεόδωρος ΜεγαλοκοΗΐαχτης 1.000. 1¿λενη 1 αλάνη ας 10. Μ. Μαυρομμάτης 10.
τρέψουμε σέ Ξενώνα, πού τόσο μην των γονέων και τού άδελΚατόπιν τούτου, δλοι el κά- νόμος, δχι μόνο χρηματικώς συ— ΕΙς μνήμην τού Ζ Α Χ .
Ιωάννης ϋεναρόος διό Ματίνα Άρώνη 20. Ματίνα
Δημ. Μαυρομμάτη,
τοικοι τής Κοινότητος ΜυΛοπο- νέβαλε είς τήν δενδροφύτευσιν, ΣΙΜΟΥ, αϊ οίκογένειαι Άθαν. χρειάζεται σήμερα ό τόπος μας. φσύ του,
του * , Μάκρη, 200.
Ιωάννα Μαυρομμάτη 20. Μηνάς Βενάρ10.000 δρχ. Ζαχαρίας καί Ε τάμου, συνηγορούντος τού προ- άλλά καί ό ίδιος μετά τής οι- Πρωτοψάλτη καί 'Ηρακλή ΚαΌ
συνταξιούχος
παπα
ΓιάνΚασιμάτη J .300. Σοφία Ιουλ- δος 10. 'Αρετή Τσαούση 10.
έδρου καί τού Κοινοτικού Συμ- κογενείας του, κατά τάς έλευ- λαμπόκη προσέφεραν 500 δρχ. νης Λευθέρης, μέ τήν πρεσβυ- λένη Κομηνού, είς μνήμην τών
Τσιγκούνης
50.
TWiOou ΜΗ). 1.Δ.ΙΙ. Κυπαρίσσι- Παναγιώτης
ΣΥΔΝΕΎ·
1.1.1977. (Τού ι
ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ,
12.1.1977i
βουλίου, άπευθύνουν θερμότατες θέρας ώρας του, διά τής π α - υπέρ τού λιμενοβραχίονος 'Αγ. τέρα του, θά προσφέρουν 50. γονέων τους 100 δολλ. 'ΑμεριΚωνσταντίνο
Σαμίου
22.
Γεώράνταποκριτού μ α ς ) . — Στόν ση- 1 (Τού άνταποκριτού μ α ς ) . —
όν Μ). Ευάγγελος Μλοτσορόευχαριστίες καί συγχαρητήρια ρουσίας του κατά τάς σχετικάς Πελαγίας, καί ό ΜΕΜΟΣ άλ- 000 δρχ. καί υπάρχουν καί άλ- κής. Μανώλης Γερακίτης άπό
μερινό πρωϊνό Τύττο τής πό,
κος 1.500. Κώστας Ιίαπαμαρι- γιος Κομηνός 50. Ματίνα Ταμ- πρός τούς άρμοδίους π ρ ο ϊ σ τ α λοι ευγενικοί δωρητές, οί ό- τήν Καμπέρα Αύστραλίας, 60
¿ργασίας έδωσε τό παράδειγμα λες 1.000 δραχμές.
Ο αξιότιμος *
Αλέ»
νόπουλος 1.000. Θεόδωρος καί βάκη 10. Ρ. Πρινέας 10. Μ. μένους τών υπηρεσιών τοί» Νοδολλ. 'Αμερικής. Ελένη Χαρ. λης μας δημοσιεύθηκαν τ ά όνο- c ] )
ποιοι
θά
μάς
βοηθήσουν,
άπό
τής
άγάπης
πρός
τό
πράσινο.
ματεπώνυμα τών τιμηθέντων μέ ^
Φ ρ ^ ο ς
Γ ε ν ι κ 0 ς Πρ|
Μαρία Κασιμάτη 2.706. Νικό- Μαυρομμάτης 20.
μού 'Αττικής καί τού Δ ^μερίολόκληρο τό νησί μας καί άπό Βελέντζα, είς μνήμην τής μητέ¿ ^
Ελλάδος, έλαβε 4
ρας της Χρύσας Μαλάνου, δρχ. τό MEMBER BRITISH EMPIλαος Χάρος 250. Εμμανουήλ
Ό διαχειριστής τού ώς άνω
3) Σέ δολλάρια 'Αμερικής:
σ μ α τ ο ς Πειραιώς καί π ρ ο ; τόν
— Είς μνήμην Γεωργίου Κα- τό έξωτερικό.
1.500. Θάλεια Τραβασάρου, είς RE άπό τήν Βασίλισσα τής , τΠν Β α σ , λ ι σ σ α τής Άγγλία<
Κασιμάτης 2.03β. Διαμαντούλα
Λούλα Άργυριάδου 20. 'Αγ- άνάδοχον έκτελεστήν τού «ίργου συγκεντρωθέντος π ο σ ο ύ κ. ΓεΣάς στέλνομε καί έναν κα- μνήμην Σταύρου καί Ελένης 'Αγγλίας 'Ελισάβετ, όπως γί- ι π α ρ ά σ η μ ο του Μέλους τής
Μσκρουλακη 100. ΙΙαναγιώτης γελική Καλλιγέρου 10. Ευάγ- κ. Κωνστ. Λαδδιώτην, δ ι « τήν ώργιος Κονόμος, ό όποιος άνέ- , τραμή, ό Στυλιανός Άνδρόν
1
Σάμιος 3.600. Φλώρα καί ΙΙώλ γελος Χλέντζος 3. Κ. Καρνέ- άρτίαν, έντεχνον καί άνταπο- λαβε καϊ έφερε είς πέρας τό κός προσέφερε στήν Κυθηραϊκή *άλογο φιλοπροόδων Πιτσινα- Μαυρομμάτη, 1.000 δρχ. Ό κ. νεται κάθε πρωτοχρονιά. Έφέ- ταννικης Αυτοκρατορίας (Ml
όΡΧΠ τ ο υ νέ<>ν * *
τος είδαμε, μέ μεγάλη
χαρά,. I
Κριθαρης 600. Θάλεια Καρλ- ζη 10. Μαρίνα Βατικιώτη 20. κρινομένην προς τάς προδια- ώς άνω συναελεσθέν έργον διά
„ Λ
, ,
Αρελφότητα Πειραιώς Ά- ?ιοηώ?· *ου ^
« Χ ™ στβι- Χλέντζος με τή σύζυγό του κ.
1977, γιά τό μεγάλο ένδ·0
κ
Ύ
1
φαπαυλου 300. Γεώργιος Βλαν- Θεόδωρος
^
^
λει χρήματα, για την κατασκευή Σταματούλα καί τόν γαμπρό τ Ρ , α Κυθηραικα
Πετρόχειλος
100. γραφάς κατασκευή τού έργου. προσωπικής του έπιβλέψεως καί
ονόματα, να
θηνών πεντακόσιες δραχμές γιά τού δρόμου άπό
Πιτσινάδες του, άπό Σαλλίνα Καλιφόρνι- παρασημοφορούνται μέ τό Μ. ρον καϊ τίς πολλές ΰπηρεσ
της 300. Μιχαήλ Καλοκαιρινός Δημήτριος Κομηνός 20. Μαρία
Πρός συντήρησι τής νέ(ΐς ώς συνεργασίας μετά τού Συλλόστόν "Αγιο Θεόδωρο, πού άρ- ας, 1.320 δρχ. *Η κ. Μπετίνα Β.Ε. (Μέλος Βρετανικής Αυ- πού προσφέρει στόν κοινωι
5.000. "Αννα Δαρδαδέση 1.000. Λουκαπούλου 1. Θεόδωρος Κο- άνω όδού καί π ρ ο σ τ α σ ί α aú- γου Κοινωφελών "Εργων Μυ- τή Μονή Μυρτιδίων.
στόν
'Ελληνισμό
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ τομέα
ΑΙκατερίνη Νοταρά 1.000. Διο- μηνός 10. "Αννα Σοφίου 10. τής έκ τών όρμητικών όμδρίων
Χαρ. Μαυρομμάτη, είς μνήμην τοκρατορίας) ;
Κουηνσλάνδης. Ό κ . Φριλίγ^
Λ
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Ι
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νύσιος ΙΙαπαδόπουλος 500. Μά· Γεωργία Δελακοβία 10. Μαρί- υδάτων,
Γιάννη Καστρίσιου καί τής μηκατόπιν
ύποδιίξεως
είναι και Πρόεδρος τού προ
ρα Νικολάου 10.000. Μηνάς Λο- κα Ξυρσυχάκη 15. "Οθων — τών
τέρας της, ΑΙκατ. Νοταρά δρχ. Σ Α Μ Ι Ο Σ ά π ό τό Σύδνεϋ καί νικού Συλλόγου Κουηνσλάνί
τεχνικών
υπηρεσιών τού
ΑΛΕΞΑΝΔΡ Ο Σ ΦΡIΛIΓΚ Ο Σ ,
γοθέτης 500. Φωτεινή 'Αλφιέ- 'Ελευθερία Ποτήρη 100. Ούρα- Διαμερίσματος
2.000.
Πειραιώς
καϊ
καί ή φωτογραφία του δημοΙ
ρη 500.
Γεώργιος
Άρώνης νία Καστρί σίου 20. Νικόλαος τού ίδιου τού έργολά6ου κ. Λ α "Ολους αυτούς τούς καλούς "Ελλην Πρόξενος ά π ό τό Μπρί- εΰθηκε σ τ ό φύλλο μας της 1
σμπαν.
Τιμήθηκαν
γιά
τις
π
ρ
ο
σ
3.014.
Ιωάννης
Κοντολεων Αεονταράκης 5. Γεώργιος Κα- δδιώτη, έγένετο καθαρισμός καϊ
μας συμπατριώτες, ευχαριστού'Οκτωβρίου 1976.
1.000. Βαρβάρα Μελιτά 1.804. στρίσιος 10.
με πολύ και τούς περιμένουμε φερθεΤσες κοινωνικές υπηρεσίες
εύθέτησις ρείθρων καϊ όχετών
τους.
2 ) Τό Τδιο παράσημο έλί
Μαρία Κοκκινοπούλου 1.000.
νά τούς φιλοξενήσουμε στό σπίκαθ' δλο τό μήκος τής όδού,
4) Σέ λίρες 'Αγγλίας:
Μαρία Ίωαννίδου 177. Εύθα·
Οί τρεις αυτοί τιμηθέντες με- καί ό σίδεσιμώτατος κ. Γρ»|1
τι μας, στήν όμορφη Π Ι Τ Σ Ι Ελένη Κορωναίου 14. ΑΙκα- μέ πρωτοβουλία του έν 'Αθήλία Άνδρονίκου 150. ΕμμαΝ Α Δ Α μας. Ελπίζουμε πώς θά γάλοι συμπολίτες μας, γιά μιά ριος Ά ν α σ τ . Σακελλαριου, Ιΐ
τερίνη Ζαντιώτη 20. Καί Πα- ναις έδρεύοντος Συλλόγου Κοινουήλ Φατσέας 1.000. Μυρσίνη
βρεθούν καί πολλοί άλλοι άκό- άκόμη φορά, ¿τίμησαν την Ιδινωφελών "Εργων Μυλοποτάμου.
ναγιώτης Σουρής 40.
μέριος τού
'Αγίου
ΓεωργΙ
Μοσχολέα 1.000. Γεώργιος Γαμη, τόσο άπό τό έσωτερικό, ό- αίτερη πατρίδα μας, τά ΚΥΠάντας τους άνωτέρω δωρη- καϊ τών χρηματικών προσ«>ορών
ΘΗΡΑ, τόν έαυτό τους κα» τόν Μπρίσμπαν. Ό α.'δεσ. Γρτ|ϊ
λάνης 1.000. Νένα Κώνστα 100.
σο
καί
άπό
τό
εξωτερικό,
νά
ώ
ς
κατωτέρω
θά
άναφέρωμε,
ώ
τές, ό Πρόεδρος καί τά Μέλη
Στό
αρχοντικό
σπίτι του, | σουν τήν μοντέρνα κουζίνα τής | λα καυτά προβλήματα τών καικόσμο τών 'Ελλήνων
μετανα- ριος είχε έττισκεφθεί τά ΚΥ0
2) Σέ δολλάρια Αύστραλίας:
της Διαχειριστικής Επιτροπής ρισμένων κατοίκων καί άλλων στόν Πειραιά, τό βράδυ της κ. Κασιμάτη, έκλεκτά ξένα και I ρών μα<· στά όποια μάλιστα μάς έν ισχύσουν καί εύχόμεθα
Μαρίκα Βένια 32. P i w Κα- 'Εγχωρίου Περιουσίας Κυθή- άτόμων προερχομένων έ* της
στόν
ΑΠΟ
ΘΕΟΔΩΡΟ, τό στών. Καί τους συγχαιρομε ά - ΡΑ τόν Ιανουάριο 1964 μΐ
Τρίτης, 25.1.1977, ό υφηγητής Τσιριγώτικα, μεγάλης ποικιλί-| πήραν μέρος κι* άναπτύξανε άκαμάρι
τού Νησιού μας, νά π ό καρδίας, ευχόμενοι καί είς
ρων, είς ήν ύπαγεται καί ή Ιε- Κοινότητος Μυλοποτάμου υπό τού
Συνταγματικού
Δικαίου ας, τυριά, κρασιά, γλυκά — ά- 1 πόψεις καί οί κυρΐ€ς Δημ. Κυμέ τόν υποφαινόμενο.
τους προστατεύει, δπου κι* άν άνώτερα.
τήν
έπίβλεψινκαί
φροντίδα
τού
ρά Μονή Παναγίας Μυρτιδιωτού Πανεπιστημίου Αθηνών κ κόμη καί «ξεροτήγανα» πού κυ- ριακη, Σπ. Κασιμάτη, άοκετά
βρίσκονται,
παντού
καί
πάντοΓ
Μ.Γ.Κ.
δραστήριου
καί
φιλοπροόδου
τίσσης, ευχαριστούν θερμώς.
Γιώργος Κασιμάτης είχε τήν ριολεκτικά έντυπωσιάσανε ^ δ- ενημερωμένες, πού προβλημάτισυγχωριανού μας κ. Γεαργίου έμπνευση κα! τήν εύγενική κα- λους, νά δημιουργήσουνε κέφι σα νε τόσο τόν κ. ύφηγητη καί
Κ ovó μου.
λωσύνη νά προσκαλέσει σέ δεί- καί χαρά, νά «δώσουν καί νά τόν Γενικό Επιθεωρητή κ. Π.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΑΙ δωρεαί διά τόν κ<ιθαρι- πνο τους συνεργάτες του τού πάρουν, πού λέει ό λόγος» οί Κασιμάτη, όσο καί τήν κυρία
Τόν σεβασμιώτστον Μητρο- σμόν όχετών καί ρείθρων τής Διοικητικού Συμβουλίου τού δικηγόροι κι* ό ποιητής μας Κόμη καί, φυσικά, καί τόν ποιΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ,
15.1.1977. πολίτην Κυθήρων κ. ΙΕΡΟΘΕ- έπαρχ.ακής όδού Μυλοποτάμου Μεγάλου Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Α θ η - Πάνος Φύλλης μέ τις άπαγγε- ητή Πάνο Φυλλη.
(Τσύ άνταποκριτού μας).— Ό Ο Ν, ό όποΤος ¿λάμπρυνε καί — Ά ρ α ίων — Δοκάνω/, ώς νών τών Κυθηραΐκών Κληρο- λίες τών ποιημάτων του...
Καί τό πιο ώραίο τής ά£έκ. Βαγγέλης
Π.
Αουράντος, ηύλόγησε τούς γάμους τών παι- καϊ διά τήν δενδροψύτευσ ν τής δοτημάτων και τις γυναίκες
Μία
ώραιοτάτη
ήμερήσια
Γιά μεσημβρινό φαγητό καί | τής 'Αδελφότητας έλαβαν
' Ο σεβ. Μητροπολίτης μας, χαστης βραδυάς ήταν ή υπόγνωστός έμπορος τού χωριού διών μας, τόν έξοχώτατον Ύ - ώς άνω όδού καί άλλων <ώρων τους, τό νομικό Σύμβουλο — κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ περιέγραψε τις σχεση δτι θά συνεχισθούν πα- έκδρομή
έπραγματοποίησε
ή διασκέδαση συγκεντρώθηκαν δ - ρος ό Πρόεδρος κ. Τάσης Κ
μας, έτραυματίσθη σοδαρώς ά- φυττΌυργόν Κοινωνικών Υ π η ρ ε - τής Κοινότητος Μυλοποτάμου, Πρόεδρο τοϋ Κυθηραΐκού Συν- τελευταίες έντυπώσεις του ά- ρόμοιες προσκλήσεις σέ συμπό- Κυθηραϊκή 'Αδελφότης Πειραι- λοι οί έκδρομεΤς σ τ ό κέντρο - κούλης, ό 'Αντιπρόεδρος κ
πό άδέξιο κυνηγό καί μεταφέρ- σιών κ. Άνδριανόπουλον, ό ό - εΤναι οί έξής:
τού
Μπαρμπαθωμά Καβιερής, ό Ταμίας κ. Ί<
διάλογους
καί στά ώς — 'Αθηνών τήν Κυριακή 23 ταβέρνα
δέσμου Αθηνών κ. Ν. Φατσέα πό τό ταξίδι του στήν Αυστρα- σια καί
θηκε άμέσως στό Ρυθμιστικό ποιος ¿τίμησε δια της παρουΘεόδωρος Ν. Στρατηγός δρχ. και τόν τεχνικό σύμβουλο, μη- λία, είπε πώς πέρασε «ΜΟ- σπίτια όλης τής συντροφιάς— Ιανουαρίου έ. ί. στή Βάρη — στή Βάρη. Πλούσια κουζίνα καί Φυρός, κα» οί κ.κ. Ιωάννης
'Αθηνών (Σ,Συντ.: δπου καί σίας του καί συμμετέσχε είς 1.000. Νικόλαος Δ . Στρατη- χανικό κ. Σπ. Κασιμάτη, μέ ΝΟΣ» τά Χριστούγεννα στήν ίσως καί άλλων — μέ σειρά πού Βάρκιζα — 'Ανάβυσσο — Σού- ψησταριά / ώραιότατο κρασί ρε- λάτης και Βρεττός Κυπρώ
νοσηλεύεται μέχρι σήμερα 31. τήν χαράν μας, τήν οίκογένει- γός 1.000. Παύλος Β. Σ τ ρ α - τή γυναίκα του.
νιο μέ δύο πούλμαν μέ γενικό τσίνα, άριστη έξι/πηρέτηση, άλ- καί ή δις Τούλα Μπουλού|ί
έδρα του, κι* άκούραστα ό Πά- όρίστηκε.
αν του ύφηγητού - ίατροΟ κ. I. τηγός 1.000. Κοσμάς Κρητι1.1977).
Συμφωνήθηκε,
τό
δεύτερο άρχηγό τόν κ. Ί ω . Γαλάτη καί λά καί τό μαγνητόφωνο μέ κα- ση. "Ο Πρόεδρος κ. Τάσης !<
Τό δείπνο έτίμησε μέ τήν νος Φυλλης, κάτω άπό χειροΌ κ. Λουράντος κυνηγούσε Δ . Στρατηγού, τού όποιου ό κός 500. Ανάργυρος Β. Σ τ ρ α - παρουσία του καί ό Μητροπο- κροτήματα, έψαλλε τόν αναβαλ- συμπόσιο νά γίνει στό άρχον- βοηθούς - άρχηγούς πούλμαν σέτες και ένισχυτή καθώς καί κούλης έκοψε τήν έκδρομική
τσίκλες κάπου εκεί στά ληόφυ- προσφιλής υιός 'Αλέξανδρος ώς τηγός 200. Αντώνιος Γεωργός λίτης
Κυθήρων
σεβ. ΙΕΡΟ- λόμενο σέ ήχους Τσιριγώτικους τικό τού κ. Βασ. Μπαβέα, τό τούς κ»κ. Νικ. Γλυτσόν καί Ά ν τ . ol κιθάρες πού εΐχαν μαζί τους σιλόπιττα καί ευχήθηκε σέ
οί Κυθήριοι νέοι δημιούργησαν λους «χρόνια πολλά κ Γ βί
καί ζέστανε περισσότερο άπ* δ- τρίτο στού Πάνου Φυλλη καί Κ α σ ι μάτην.
τα Καρβουνάδων — 'Αγίου 'Η- έκπρόσωπος τής έν Αυστραλία 300. Αντώνιος καϊ Ιωάννης ΘΕΟΣ.
Τό ένα πούλμαν παρέμεινε ένα ώραιότατο και άδιάπτωτο χισμένο τόν καινούργιο χρί
ύστερότεοα σέ άλλα. Ό σεβ.
λία καί άπό μικοή απόσταση διαμενούσης θείας του ΕΙρήνης, Γ. Κονόμος 1.000.
Δαμιανός
Σε μιά πολύ όμορφη καί φι- λους τήν όμορφη βραδυά.
«σκαγιώθηκε»
στο πρόσωπο. άντήλλαξε τά στέψανα καί τους Στρατηγός 1.000. Θεόδω(>ος Π. λική Τσιριγώτικη ατμόσφαιρα
Δέν λείψανε, φυσικά, κι' άλ- Μητροπολίτης κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ στήν Ά ν ά β υ σ ο , δπου Κυθήριοι κέφι ά π ό τήν μία ή ώ ρ α τό με- καί στούς νέους «καλή πρί
Προοοτάθησε νά προφυλάξει μέ πολλούς φίλους καί συγγενείς, Μεγαλοκονόμος 1.000. 'Εμμα- μέ ευγένεια, αρχοντιά καί ά- λες πολύωρες γενικές καί χω- έδωσε την υπόσχεση, νά τιμά νέοι τού Φυσιολατρικού Τμήμα- σημέρι μέχρι τις πέντε τό ά π ό - καί καλά γράμματα». Τό ^
τό χέρι του τά ματια του, άλ- οί όποϊοι παρέστησοτν σ τ ό μυ- νουήλ I. Ζερβός, ιερέας, 500 γάπη ό κ. καί ή κυρία Κασι- ριστές σέ καθένα άπό τά τρία πάντα μέ τήν παρουσία του τέ- τος τής Κυθηραΐκής Άδελφότη- γευμα. Τραγουδήθηκαν καί χο- σ μ α έπεσε στή φοιτήτρια
τος καί τού Συλλόγου Κυθηρί- ρεύτηκαν έλληνικά καί ευρωπα- Φιλοσοφικής Σχολής δίδα ^
λα δυστυχώς πολλά «σκάγια» στήριο, στόν Ιερό ναό τού ' Α γ . Μιχαήλ Φ. Καρύδης 100. Πα- μάτη δώσανε στούς προσκαλε- τραπέζια που ήταν τοποθετη- τοιες συναναστροφές.
τραυμάτισαν καί τό χέρι καί Παντελεήμονος 'Αχαρνών — 'Α- ναγιώτης
Ν. Ταμβάκης 500. σμένους τους τήν άσυνήθιστη μένα στήν ευρύχωρη αίθουσα,
Ή άοτή, λοιπόν, έγινε. "Ε- ων Σπουδαστών έπαιξαν ποδό- ϊκά τραγούδια καί χοροί. Συρ- σταντίνα Ί ω . Σαμίου, μέ
το μάτι του. ΕΙδικοί έπιστή- θηνών, θερμώς ευχαριστούμε.
Νικόλαος Κ Καρύδης 500. Σύ- καί μεγάλη χαρά νά περάσουν, διάφορες συζητήσεις γύρω ά- να μεγάλο καί θερμό «ευχαρι- σφαιρο σ έ κατάλληλο γήπεδο. τά, μπάλλοι, τσιφτετέλια, χα- καίωμα νά συμμετάσχη δ<4
καί
ευρωπαϊκοί σ έ μιά πολυήμερη έκδρομή
μονες γιατροί τού Ρυθμιστικού
νολον δωρεών δρχ. 8.603.
ΑΙ οίκογένειαι
πέντε όλόκληρες ώρες (άπό τις πό δλα τά Κυθηραϊκά προβλή- στώ» στόν κ. καί στήν κυρία Τό άλλο πούλμαν έφερε τους σαποσέρβικα
Άδελφότητος ή σ έ δύο ή|ί
ύπολοίπους έκδρομεις μέχρι τό σύγχρονοι χοροί.
καταβάλλουν μεγάλες προσπά- ΑΙδεσ. Ιερέως ΕΜΜ. Ζ Ε Ρ Β Ο Υ
Τό έκ δραχμών όκτώ χιλιά- 9 μ.μ. ώς τις 2 μετά τά μεσά- ματα, διάλογοι έκπαιδεντικοι, Κασιμάτη.
θειες νά μή χάσει τό φώς του.
Πανς Σούνιο.
'Από τό Διοικ. Συμβούλιο σιες.
καί ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΓΕΤΗ δων έξακοσίων ( 8 . 6 0 0 ) , ώς ά - νυχτα) πανδαισίας, νά δσκιμά- θρησκευτικοκοινωνικοί καί αλ-
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