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: " Π ρ Ι ν λίγ^ς μέοες δκιβάσιιμε π ιήν Aíh|vuúí| Η| »|μι
j^a «Καθημερινή» ιοιΐκο π» σχόλιο: « Α π ί σ τ ε υ τ ο κι' όΛίθινο. Συνάδελφος πέοιισε tí|v Κυρ·.ιι>ίί| <ί;Γ n't
ΚαλΜρυτα και ή π^ώΐΐ| ιου, φυσικά, φροντίδα ΐ|Γιιν ν«'*
¿μβχίφθη ιό Μέγα Σπήλαιο. Αφού είδε τά κι-ιμήλια
toil μουοείου ιής Ιστορικής μονής, πέρασε καί iuí| βιβλιο^ήχη. Έκεϊ, ανάμεσα πΓ άλλα βιβλία, τα Ιστορικά και τά
αξιόλογα, φιγουράριζε και ί| δικτατορική βίβλος: «Γιατί
Ιγινε ή έπανάστασι; τ ή ; 21>|; Απριλίου».

I. Ε. ΖΕΡΒΟΥ Καθηγητού — θεολόγου

Νικολ. Λουράντος
(UNCLE αιρετικός έρανος και παραδίρίοι, φιΑοι
ίλοι και ουγγενείς
ατο νηοί μας.
I Α ' ΣΤΟ ΣΥΑΝΕ Υ ΚΑΙ
συγγενείς του. ι στροφή
στοε
Πολλοί, όπωαδήποτε καλο ι ριακή της τελιτοοργία ουν
Τό βράδυ τής Κυριακής (13. NICK), IΙαν. θ . Αρώνης, Ν. δονται χίλια ¿κατόν πενήντα προαίρετοι και καλόπιστοι | τελεί οτήν έπικοινωνία κάθε
Ι ΚΑΜΙΙΕΡΑ
I Ό
' ( ) δημοφιλέστατος
ιλέστατος ΆρχιΤ<
~
η 'AfteXq-ó Κασιμάτης
πολλοί άλλοι jtévxf δολλάρια (1.155).
ι
μαντρί της xáüf ήμέςκι παίρνει | 2.1977) "ή " ΚυΘηραϊκή
άνθρωποι, ένώ παραδέχονται άνθρώπου μέ τήν πηγή της
ΣΥΑΝΕ Υ , 2S.2.I977. (Τοϋ προοκΧήσ«?ις άπό ουμπατριώτ^ς τητα üi»6veö δφώΟηκ* oè è.ii Κυθήριοι.
Μ.Γ.Κ. άδίστακτα τήν π^ρί θεου δι δυνάμεως. Αν λοιπόν ο άν'Ηταν
μια
πολυ
όιραία
φισι^μο
δείπνο
τιμής
τον
άγαπηανταποκριτού μας Μ.Γ.Κ.).— | τον lúftveO, της Καμπέρας, της
δαακαλία και χωρίς δυοκο- θρωπος θίλήοη νά μπή σ'
I Το Σάββατο το ιίπόγ»Ί»μα, 2{). Κουηνολάν^ης και άπό ftiátfo* τό μας ήγούμενο, οτήν αίθου- λική, πατρκαηκή Ηραδυά, πού
Γ Ο ΗΓΟΎΜΕΝΟΣ
λίες αίοθάνονται πίοτιν εις αύτό τό έργαοτήριο, τόοο τό
'Ελληνικής
Αεαχης ο πανοσ. Ει·θι<μιος, με κεψι ι
2.1977, ?(|T(nif ατό !όΛν*ϋ Λ
άλλα χ<»ριά τής
Ν.Ν.Ο. σα τής
ΣΤΟ ΜΙΙΡΙΣΜΙΙΑΝ
τον Χριοτόν, δυοκολεύονται καλύτερο γι' αυτόν άν δέν
I ήγούμενος τής ΑΓ. MON H I . Toi» ?ύχΐ|θηκαμ* κι'
το HELLENIC HOUSE, οτό Λ- και τά λίγα άγγλικά του, με
πολύ 0ταν πρόκειται νά πα θελήοη και μείνη μακρια ή
προσέλθη
υποκριτικά
Ή υποδοχή τού ηγουμένου ραδεχτούν 0τι ή ^κκληοία άν
¡ Νανοα. Ευθύμιος ΚαλλίγείΗ»*· καλάίς μάς ήρθε», εύ^άριοτη, π*)ίο παρευρέθηκαν ό Ι1ρόεδς>ος τά οιραΐσ λόγια του μας εκαΠροσπαθούμε, μα ι ην ««λήθηα, να καιαλάβιομε γιαίί ' Στο άεροΑρ^ιο ιού MASíiOT καρποφόρα Αιαμονή οτη ΐ|·ιλό- κ. ΦΑΤΣΕΑΣ καΐ τά μέλη τού με νά νομίζουμε πώς 6ρΐοκό* ι1 τής Α Π Α Σ ΜΟΝΗΣ πανοσ. είναι ΘΕΙΟ καθίδρυμα. Ή δυ προσπαθώντας νά έμπαίζη τά
ιόν ύποί^εχτιριαν»1 πολλοί KuOr'j· ξενη Αϋοιραλίο huí καλη έπι- Λιοικηακηΐ) Σ Ι ο υ λ ί ο υ , ol κ. μαατε πάνιο εκεί στο 6ουνό ΕΥΘΥΜΙΟΥ ήταν και έϋώ ατό οκολία αυτή bèv ^κπλή-rrft. θεία και τά άνθρώπινα, τότόσο μεγάλη σημασία a' ?να τόσο ασήμαντο περιστατικό.
τής ΑΓ. ΜΟΝΗΣ.
Μπρίομπαν ένθουο ιώδης και Ιήν ¿κκλησία άποτελουν χι- οο τό χειρότερο. "Οοοι προ
Κι* ¿«¿μη γιατί τό θεώρηπαν απίστευτο, ένώ κοντολογής
Ό πρόεδρος κ. Φατσεας ιιτϋ ι συγκινητική. ΙΙλήΟος κόσμου λιαδΕς, έκατομμύρια άνθρω οέρχονται μέ ανυπόκριτη ύμâς, δέν είναι ιίποτ' «Χλλο άπΛ ανόητο και φαιδρό.
χαιρετιστήριο λόγο του, άνά- I τον περίμεναν στο αεροδρόμιο
ροδρόμ
ττοι, πού έζηοαν ^κοοι αίώ- ποταχή στο Εργαστήριο αύμε επί κει^αλής τον Π^όεδ,
μεοα οτ' άλλα, έτόνιοε:
δρο ' νες τώρα καΐ ζουν σήμερα, τό τού άγιασμού, άντλούν ά«'Αν
εΚλεπα σήμερα τον τής ΚυΘηραϊκής Άδελφότητος καί 6λοι αύτοί οΐ άνθρωποι γιαστική δύναμη καί χωρίς
fcç fiv δεχτούμε, ότι την περισπούδαστη αυτή βίβλο
Λιογενη με τό φανάρι του και κ. Κώστα Καοτρίοιο και τά ήσαν καί είναι., άνθρωποι. 6έ6αια νά ψθάσουν τήν τεtip τοχοθέίησε σιή Μοναστηριακή βιβλιοθήκη κι' ανάμού ζητούσε ΑΝΒΙΗΜΙΟ, θά μέλη τού Διυικ. Συμβουλίου 'Ακόμη ή ζωή των πιστών λειότητα πρός αύτήν.
Ή έκκληοία είναι μια κοι
ριοι ατά άλλα Ιστορικά βιβλίιι ά. . . Υπουργός ΙΙαιδείας
τού άπαντουσα, νά πετάξει τό του, τον πατέρα αΐδεσιμώτατο καί των άγί<ίων άκόμη, περιι^ανάρι του και νά πάει στο Γρηγόριο Σακελλαρίου και τον έχει τό άνθρώ
ρώπινο και do0F- νωνία άτόμων, έ'έ,ω άπό τήν
«el βχΐ κάποιος ρασοφόρος στενοκέφαλος κι' αγράμματος
προσκύνημα ιής Α Γ Ι Α Σ ΜΟ- υποφαινόμενο.
νές στοίχεϊον. Καί κάθί Α- όποια δέν μπορεί νά νοηθεί
ή νοβταλγός της χούντας.
ΝΗΣ και εκεί θά ουναντούοε
πλός παρατηρητής διερωτά- πιστός. Έ δ ώ οέν έχει θέση
Τον
υποδεχτήκαμε
μέ
Ιδιαί'Αλλά θά μέ ρωτήσετε:
" Α ν κατά λάθος, κάποιος
οριστικά τον άνθρωπο πού ζη- τερη αγάπη και τον συνιαδεύ- ται, πώς είναι δυνατόν νά πι- ό άτομικιομός. Ιιίναι απαράc j p f l i τ ώ πνεύματι» συμπολίτης μας θελήσκι νά πάρει
τούσε...».
οαμε μέχρι τό φιλόξενο σπίτι στεύη ^ίς έκκλησίαν πού ά- δεκτο ν" άπομακρύνει κανείς
τόν έαυτό του άπό τήν έκ^
Χίρισπούδασιη βίβλο απ' τή βιβλιοθήκη της ΙστοριΌ ήγούμενι»ς ύοτερα εύχα- του εξαδέλφου του κ. I. Ζερ- ποτίλεΐται άπό ανθρώπους οΐ
δλοι μέ κληοία, έπειδή κάποτε ώριρίατηαε όλους τους άγαπητούς βού. Τού προαμ έρθηκαν ανα- όποιοι βαρύνονται
κής Μονής κι' άν βρει το κουράγιο νά διαβάσει όλα εκεΐ
σμένα μέλη της δέν έδειξαν
του συμπατριώτες και τόνισε ψυκτικά, μεζέδες, καφές και άνθρώπινες άδυναμίες;
να τά ανεπανάληπτα μαργαριτάρια το Γ' δικτάτορα «'Κλτήν άπαραίτητη καθαρότητα.
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ότι άπό τήν εποχή πού χειρο- ούίακυ.
Έ δ ώ είναι ανάγκη νά πα- Ιήν Ιδια στιγμή ό άπομακρυλιΐς 'Ελλήνων Χριστιανών» και τά ηιοια, τόι> rî γίνεται,
τονήθηκε ταπεινός λειτουργός
Τόν οεδαοτό μας ήγούμενο ρατηρήοωμε τά έέ,ής: Πρώ- νόμενος έγωιοτικά δίδει εις
Oflïf κρύο ου τ ε ζέστη. Ουτε
ó άνθρωπο; ουτε εχασε.
τής εκκλησίας τού Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ , συνεχώς προακαλουν οέ γεύμα τον, ότι οταν λέμε *έκκλητόν έαυτόν του πιστοποιητιΛ
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Δ
Ι
,
27.2.1977.
(Τού
μες»α
ή
καΟιερ»·ιμενη
λιτανεία
ατερα
άπο
τή
θεία
λειτουργία
"Αλλωστε δά, μήπως δεν αλλάξαμε ιό όνομιι ι ή; KÜA
εκρυόε στήν ψυχή του μιά ε- ή δείπνο. Σ' όλα τά σπίτια ό οία», ό νους μας πηγαίνει
κό ύπερκαθαρότητος.
ανταποκριτού
μας).—
Me
πετής
θαυματουργού
εικόνας
τής
ατή
Μονή
Μυρτιόίων
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ε
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νά
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μας
ήγούμενος
τελεί
«άείς
τόν
παπά
της
ένορίας,
nal Ôèv βγάλαμε ¿κείνο τό ταλαιποιρημένο πουλί άπό τά
Ή έκκληοία είναι συγκροστηκε θρησκευτική πομπή με έ- I {
ριοοόΐ€ρο άπό κάθε άλλη φορά ¡ Μ Υ Ρ Τ I Δ I Q T I Σ Σ Α Σ
τήν
φιλόξενη
καί
πλούσια
γιααμούς».
Παρόντες
όλοι
μας
είς τό νεωκόρον ή τούς α ρο τημένος όργανισμός άπό ά
χαρτιά μας; "Ομως, τί πετύχαμε; 'Απολύτως τίποτα. Ί ν ((ΐλόθρησκο κόσμο άρχιοε οή- I Τό προ»ι τής Κυριακής,
πί κειίίΐλής
τά
¿¿απτέρνγα Η' / 1
».
του πρώτους" ^Χαιρετισμούς» ψάλτες, διά τούς οποίους δέν
ραλία,
νά
συναντήσει
οτους
7
' \ι \
- Αυοτικιλια,
να
συναντήσει ο
ποψεως Ιεραρχίας, δικαιοδο
toi και τώρα. " Α ν άποφασίπιομι νά πιτάξωμί ή ακόμα
και με τα αλλα συμοολα
της1 r o l ' S ν · ,ιλο1,ς T i , ü
"νιά'το
|πού έι|»αλλαν οί δυό καλοί κλη- έχουμε άκουοει Ισως πολλά Ι ¿ ¡ ^ π Μ θ α ρ χ [ α ς Υπάρχουν
όρθοδ«>ξίας
καί
ξεκίνησε
xal νά κάψω με όλες τις φυλλάδες με τά πιστι ύι.. roi' δι
κανόνες, παlotmñ- Ka V ν " to1, ¿ μεταφέρει τό φι- ρικοί μας, οί αίδεο. Γρηγόριος υποδειγματικά. Ιιπειδη λοι- Λ ρ μ ο δ ι ό Χ η τ ε ς >
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ίνων.
Μόνο δν ανάψωμε μιά δυνατή ψοιτιά καί κάνιομε στάχτη
π<Η>άχληοη Λΐ
,J J ™ "7 í C
Ä
^
Ä
J
Ä δέν ένβουσιαζάμαατε να ά- τ α ι 6 λ α κ α 1 ¿ Κ £ Ϊ 6 κ α θ έ ν α ς
Λα τά χουντικά φιρμάνια που «δικτατορικό» δικαιώμαπ»
άποοτολή πού
υγείας των κάτοικων και των .>
^
. .
\
Λ μ , Λ a v i c " \ τ ο ο ° νήκουμε είς αυτήν. Η σκέψη βρίσκει τήν
σκάρωσαν τέτοιες άνιστόρητες ανισότητες και τόοο κα
άποδήμιαν του, στον 1*ο* ^ ό ^να μεγ^ο .υχαριατ,.,, για ο- π ο χ ι ι ς κόομος. ϋραιο λόγο ά- αύτη ¿έβαια είναι λανθασμέ- του άνήκει. "Ομως, αυτή ή
xáfttQt; άδικίες σέ βάρος τού λαού μας, ιότε μονάχα ί)ά
Η
ς*
χ
τού ΑΓΙΟΥ ν IIΥ PI ΛΟΝΟΣ
'
προ<ιφερει, | κουσαμε απο τον πατέρα Εύ- νη. Παραμένει άουγχωρητη διαβάθμιση Ισχύει μόνο ώς
ΟΙ μαθητές καί οί μαθήτριες όχι μόνο στο Ιερό προσκύνημα Ούμιο μ έ θέμα 'Ορθοδοξία — έπιπολαιότητα, διά σοβαρούς πρός τήν δικαιοδοσία στήν
άφΙοχαμε τό οωστό δρόμο προς τή δημοκρατία.
τής τελευταίας τάξης του Λυ- τής ΑΓ. ΜΟΝΗΣ, άλλά καί σέ Κίκονες, στόν ιερό ναό τής μάλιστα άνθρώπους, ό συ- διοικητική λειτουργία. 'Αντίκείου Κυθήροιν, τιμητική συ- καθε αγαθοεργό έργο πού εγι- Κοιμήσεως
τής τόΘεοτόκου,
Τό Νησί μας είναι F να μικρό άκριτικό Νησί. Ανήκει
Τή Δευτέρα
δράδυ έδόθη σχετισμός τυχαίων γεγονό θετα δέν ύπάρ^ει δια6άθμι
νοδεία τής Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ άπό νε οτό νησί μας. Ή Παναγία, πρός τιμήν του δεξίιοση οτό των, πού έΥΐνοα' μέ ή^ωα
ση καί διαφορα συμμετοχής
Ofà 'Επτάνησα καί τό κατοικούν .Ί,ΟΟΟ γέροντες πού
τά Μερτίδια ώς τή Χώρα, γιά κατέληξε,
,
άς ευλογεί, προστα- 'Ελληνικό Κέντρο, άπό τήν Κυ- να έκ τών λειτουργών τής στήν ζωή
της
έκκλησιας.
Οψέιουν καρτερικά τη σειρά τους να μπουν oro I iiimi/.o
οέ όλους
σας θηραϊκή 'Αδελφότητα Κοι^ην* έκκλησίας μας, μέ τις σχέ- ΕΙς τήν λειτουργική ζωή ό
πρώτη φορά. έκαμε έξαιρετική ι τεύει
«Υ"«*.καί χαρίζει
Λροοδο,
ατομική
μιίο μας. "Ολα τά F ρ γα πού έχουν γίνπ jrttr«*· στό Νηοί,
έντύπωση στόν κόομο τών με- καί οίκογενειακή.
ολάνδης, όπου παραδρεθήκανε σεις μας πρός τήν έννοια τί]ς διάκονος δέν έπιτρέπεται νά
γάλυιν καί τών μικρών ουμποΌ κ. Ν. Λουράντος υστε- πάνω άπό 2ΘΘ πρόσοιπα. Πα- έκκλησίας, ή όποια, ώς θειο ένεργήση έρ>α του πρεο6υ
dvai Ιργα δικά μας. Τό Κράτος πυνήθιοι »tu· παληά να
λιτών μας καί σχολιάστηκε έγ- ρο άνάμεοα οτ* ά).λα
ώραία ρών ήταν καί ό αντιπρόσωπος καθίδρυμα μέ θείον ιδρυτή ν τέρου, όμως καί οί δύο είμας θυμάται μονάχα γιά νά εισπράξει ιούς φόρους του
κιιίμιαστικά.
που άνέ(|·ερε, πρόοθεοε
τού Προξένου κ. Διακάρης. Ό στέκεται υπεράνω άνθρωπί- ναι έξ ίσου μέλη τής έκκλην! ol βουλευτές μας, άς είναι καλά. μά; θυμούνται και
Γνώρισα τόν πανοσ. Ει»θύ- ι πρόεδρος κ. Κ. Καστρίσιος μέ νων άδυναμιών καί μικροτή- σίας. Ή γριούλα στό άπόIwivoi κάθε τέσσερα χρόνια, τις παραμονές nu ν εκλογών.
Ά π ό τις Καλοκαιρινές ή λι- μιο στόν Αύλαίμονα καί άμέ- | ώραία λόγια καλοσώριοε τόν των.
μερο χωριουδάκι είναι tt, Ιτανεία έφτασε τις πρώτες ά- σοις μού έδιικιε τήν έντύπωση, | ήγούμενο. Έπίοης τόν καλοσωΔευτέραν πλάνην άποτελεΐ σου μέλος τής έκκλησίας 6Συνηθισμένοι α' αυτή την άσΓοργία και την εγκατάπαγε υμα τ ι νές ώρες στόν Ιερό ή όποία οταν γύριζα στο χω- | ρίοανε καί πολλοί άλλοι σι»μ- ή μονομερής άντίληψη μιας σο καί ό οίκουμενικός παναό τού ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ριό μου, οτίς Καρβουνάδες, | πολίτες μας.
tap), δέν ζητούμε τίποτα άπό τό Κράτος. Ζητούμε μόνο
πραγαατικότητος. Ιό κακό, τριάρχης. Καί είναι δυνατόν
τού ΛιΛαδιού. * Εγινε καί έδώ
μάλιστα, δταν πρόκειται διά
μάς παίρνει τά δικά μας Ζητούμε να μας δώσει
πού
όορυβεΐ, μάς κάνει
χρονών κκ. II.
ÍOl,<111, Τ
ή
!
93
¿ιαικίκληοη καί
Ύ ν του
' w 7 είναι
*t~rHUiiL±,
μεγάλη. Κι Ν > ·Αρώνης έπλεΧιονών
xim τά πατρογονικά μας τά χωράφια, εκείνα πού μάς
'ξε τό έγκώμιο ναλύτερτ] έντύπωση, άπό τήν τήν ψυχικήν έπαφήν, τήν ά
δυνές ώρες ή λιτάνευση
τήςWB
ά mif>Pia
όταν πάλι τόν ξα ν αντάμωσα | τ ο Γ , ή γ ο ι » μ ί ν ο υ κ α 1
της ψύσεώς γιότητα καί τήν συμμετοχήν
τ ή ν άρετή πού, έκ
φ ε μέ τό πιό κάτω κατά Μ Α Τ Η Λ Ι Ο Ν φιρμάνι:
γίας ΕΙκόνας προχώρησε πρός στο χωρίο μου «έπι πώλου ο- ^ β ^
"Ετσι είς τόν άνιασμόν τής έκκλη¿ L νης. είναι άθόρυδη.
πίι
τοι,
τί|ν
τήν πρωτεύουσα τού νησιού νου» δείχνοντας μου τον γάιστρέφεται ή προσοχή μας σίας οί θέσεις τών δύο τέκ α 1 τ ί | ν ^ χ ^ ί α πού προσφέμας, όπου θά μείνει μ?χρι τή δαρο του, μου είπε, κουνώντας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ Τ Η Σ Κ Λ Λ Α Λ Ο Ι
λευταίων προσώπων νά άντι
5οους έπισκέπτονται τό είς τό κακό καί έπηρεαομέΔευτέρα τού ΙΙάοχα.
το κεφάλι χου: «..... Τό
Ιο έξπρες «Βουνό τής ΑΓ. ΜΟΝΗΣ»
νοι, σχηματίζουμε έντυπώ- ατραφουν.
Τπουργείον Γεωργίας
Είναι, λοιπόν, Ανάγκη,
I Συγκινημένος ó ήγούμενος σεις διά τό σύνολο Τό Ιδιο
Στήν είσοδο τής Χώρας, ό μου...».
Γηκχή Λ ) ν σ ι ς Αασών
ουμ6αίνιι
καί διά τήν έκ- \ ο ι μ α ς κ α ί καθένας άπό τή
τό ουμ- .I ευχαρίστησε
τούς
Μητροπολίτης οεί>. κ.
... 1ΕΡΟ- , Λίγο πριν τελειώο»·ι
. ..
. . „προσκαλεσμέ,
%
Λ
v
WWJ,V ,
Α)νσΐς Β ' Τμήμα Νομικών
πολλά θέση του, χωρίς περιστροφές
Κν Αθήναι; ΙΟ. Ι.ΠΜίί»
ΘΕΟΣ καί ό Κλήρος τής Χώ- πόσιό μας αύτό, π<»ύ οημείωοε νους οτή δεξίιοση καί ύποαχέ- * λ τ ) ο ι α , Α Σκάνδαλα,
φτάνουν οέ κ α ι δικαιολογίες, νά πληοιτα
ώποια
Άριθ. I I ρωι. Ι»ΗΙΪ4 >ΛΛ.ΊΟ
λη έπιτυχία, έγινε ένας έ- θηκε, ότι πάντα θά προοευχε
προορύτε- ι
ρας, ol 'Αρχές καί πολύς κό- μεγάλη
σμος περίμεναν, προσκύνησαν ρανος υπέρ τής Α Γ Ι Α Σ ΜΟ- ται ύπέρ της υγείας καί τής 1 μάς τραγικοποιημένα, έπι- άοουμε περιοσότΐτ.ρο τήν έκτην θαυματουργό ΕΙκόνα καί Ν ΗΣ καί παραδοθηκανε στόν ευημερίας όλων τών χριστια- σκιάζουν τό £ργον πού ουν- κλησία, νά γίνουμε ένεργά
Ί α Ααοαρχ^ΐα Ι ι Α θ η ν ώ ν .
μέ θρησκευτική εύλά6εια την ήγούμκνο δύο χιλιάδες έξακό- νών καί Ιδιαίτερα τών συμπό- τελείται έπί αιώνες στήν έκ- μέχΓ) Τ ης κ α [ ν ά ·παραδριγμακλησία καί τό όποιο, άθόρυ- Τ(σουμΕ καί τούς άλλους, κάτοποθετήσανε στόν Μητροπολι- σια (2.600) δολλάρια... άλλά λιτών του.
Κκρ/όρα;, .'h Κεηαλληνίτικό ναό τού ΕΣΤΑΥΡϋΜΕ- «έπεται συνέχεια».
ΙΙρώτος ό άντιπρόοωπος τής βο δπως είναι, παραμένει ά- θένας μέ τόν τρόπο του. Οί
ιις, 4 I Αιιη ιλο/ια;, ."»I 11 αποικίλες προτάσεις γιά 6σα
Μ.Γ.Κ. «ΙΙαγκυθηραϊκής» πρόσφερε τόν γνωστό.
ΝΟΥ. Μέ κατάνυξη έψάλη ό
TOOIV
Ή τρίτη πλάνη είναι σχε παραπάνω αναφέραμε,
άς
καθιερωμένος 'Εσπερινός.
«όβολόν» του γιά τήν Α Γ Ι Α
' Μδρας των
άνίσχυρες νά μάς
Η Ο Πανοσ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΜΟΝΗ καί υατερα ol ύπόλοι- τική μέ τήν έννοια τής άγιό- | μείνουν
θίμα: ΊΑιοκτηαιακόν ζήτημα δασικών ικτάπεοιν 'ΚπταΤό βράδυ τής ίδιας ήμέρας
ΣΤΗΝ ΚΑΜΙΙΕΡΑ
ποι. Στόν ήγούμενο παραδόθη- τητος τής έκκλησίας. Ή έκ - | έμποδίσουν. " ό σ ο γιά τόν
δόθηκε μέ έπιτυχία χοροεσπεκαν έδώ. αύτή μόνο τή βραδυά, κλησία παραμένει πάντοτε άνθρώπινο παράγοντα τών
ëva έργαοτήριον άγιασμού. μελών της έκκληοίας είναι
ρίδα ιττό γνωοτό κέντρο τού κ.
Τό Σάββατο, 18.2.1Q77, ό τρεις χιλιάδες τριάντα τρία Διαθέτει τήν άγιαστική της άρκετό να πεισθούμε 0τι είΓιώργου Καοιμάτη «Σεμπρε- πανοσ. Ευθύμιος Καλλίγερος (3.013) δολλάρια.
δύναμη πρός βλους τούς άν- ναι "Αλλου άρμοδιότης νά
δίδα».
Άναθεωροΰντες έν μέρει την υπ' αριθ. ι»2144)7021
συνεχίζοντας τή θριαμβευτική
θρώπους καί μέ τήν μύστη- κ ρίνη.
περιοδεία του φθάνει οτήν προ»15.5.67^ άπόη>αοιν ήμαιν, ίντελλόμεΟα βπιος από της λή
Δ Ο ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
τεύουσα τής Αύστραΐ.ίας, στήν
ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΟ
Ψ*
παρούοης, τας πάσ»|ς φι«αεως δαοικας Σκιάσεις
Καμπέρα, <τυναντά καί έπιοκένήσων τούτων Ι Ι Α Η Ν τής περιοχής Κ Τ Η Ι Ι Ι Ί 2 Ν
ΒΡΑΔΥΝΗ ΔΕΞΙΩΣΗ ΣΤΟ ΩΡΑΙΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ Κ. ΣΠ.
πηται τους Κυθηρίους, πού
Δέν είχε πολύ χρόνο οτή
«ωρήιε ως μή δημοσίας, και ώς τοιαύτας 5ιαχεκ»ίζεα0ε
διαμένουν έκεΐ, γνιορίζει κι' διάθεοή του ό ήγούμενος γιά ΣΑΜΙΟΥ.— ΤΙΜΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 0 ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ
tow λοιποί»
(ίλλους άπό κοντά.
να έπισκεφθεί πόλεις καί χα>Τό πρωί τής Κυριακής συλ- ριά τής Κουηνσλάνδης. Τά κα- ΕΥΘΥΜΙΟΣ.- 01 ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ κ. ΜΑΡΙΑΣ ΣΠ. ΣΑΜΙΟΥ.
O TIIOTITÜ1
λειτουργεί μέ τόν έφημέριο τού τάφερε όμως μιά ήμέρα — ΠαΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
Ιερού ναού τού ΑΓ. ΝΙΚΟ- ρασκευή — νά έπισκεφθεί τό ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓ. ΜΟΝΗ ΑΛΛΑ 2.650 ΔΟΛ.
ΛΑ
ΜΑΤΗΛΙΟΙ
ΛΑΟΥ, «έκφιονεϊ» θρησκευτι- DUBBO, όπου φιλοξενήθηκε άΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΥΦΗΓΗΤΗ κ. ΓΕΩΡΓ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΣΥΔΝΕ Υ
12.3.1977 (Τού | μέ τήν Ιδική σας υλική καί ήκό λόγο καί παρακάθεται οέ πό τούς άδελφούς Πέτρο - ΓιάνV Ποιός θα )ΐποροΰοε νά πιστέψει ότι τό οημερινό Κράγεύμα, πού τού παράθεσαν ol νη καί Μανιαλη Τραβασάρους, άνταποκριτού μας).— Μέ με θική συμπαράσταση καί γενσυνεχίζεται ή ναιοδωρία, μέ τόν όβολό σας.
Τό 6ράδυ τής Παρασκευής ι τών Επιστημών, νέους καί ή- τού Πειραιά, γιά νά τά ξεφορ- ουμπατριώτες μας τής Καμπέ- τήν κ. Μαρία, χήρα Έμ. Φα- γάλη έπιτυχία
JÇ θά ιΐοθι τούοε αυτό τό Ερμαφρόδιτο ιδιοκτησιακό κα
περιοδεία τού πανοο. ήγουμε- προϊόν έργααίας, μόχθου καί
w è ç πού καθιέρωσε το πιό πάνω χουντικό φιρμάνι για (13.3.1977) στό εύρύχωρο, ά- | λικιωμένους, όμορφες καί λαμ- τώσουν καί άπό άλλα πού έρ- ρα, μέ τήν πρωτοβουλία τών τοέα καί άλλους Κυθήριου ε- νου Ευθυμίου. Οί Κυθήριοι Ιδρώτα
τού προσώπου σας.
του ! προφορεμενες κυρίες καί δε- χονταν η εφευγαν — άλλά γιά κ.κ. Έμ. Γερακίτη. Β. Νοτα- ψαλαν τούς «Χαίρε τ ατμούς» καί
ri 'Επτάνηοα καΐ θα Λεχόταν αότη τήν τόοο άνιση και νετο και αρχοντικο σπίτι
Εντεταλμένου 'Υφηγητή τού ι σποινίδες. Μιά 6ραδυά λουκού- νά ιδούν, αν τά αυτοκινητάκια ρά, Πλάτωνα Λε^αντή καί ό πανοσ. ήγούμενος μίλησε καί τής Μ.Μ .Ο. τόν υποδέχονται Σάς ευχαριστώ καί πάντα θά
®οβη μεταχείριση που γίνεται στο Νησί μας σε κτυπητή Συνταγματικού
παντού μέ ένθουσιασμό καί ά- προσεύχομαι, ή Α Γ Ι Α ΜΟΝΗ
Δικαίου του λείας πανδαισίας, τσιριγώτι- τους ήταν καλά παρκαρισμένα, Γιάν\·η Σάμιου.
έδέχθη καί έδώ «τόν
«niêtot μέ ίίλα τα ιϊλλα Νησκι — της 'Κπ τα νήσου — ΙΙονεπιστημίου ' Αθηνών κ. Γ. κης ζεοτασιάς καί χαράς.
μ' όλο πού δυό τροχονόμοι τά
Καί έδώ ό ήγούμενος εύχα- όβολόν» τών φίλων καί συμπα- γάπη. 'Εγκάρδιες καί καρπο- νά σάς χαρίζει ύγεία, χαρά, ευβΠΐ#ιση
φόρες οί έπιοκέψεις του οτό τυχία καί προκοπή».
νη τό όποια Μχτηχ*. όχι δέν υπάρχουν σ' αυτα δημόσιες ί Κ α 0 , ^ η , ατόν Πειραιά, υστεΔώσα^ καί πή,κ,νε πάλι ol είχαν τακτοποιήσει μιά χαρά... ριστεϊ τούς Κυθηρίους, πού τριωτών του.
Σύδνεϋ, καί στις άλλες πόλεις
Η οίκογένεια τού κ. καί τής
Ή κυρία Κούλα, αύτή τή διαμένουν οτήν πρωτεύουσα
*— . .
# Λ
,, . ....
.
_
'
'
ρα απο τηλεφωνικη πρόσκληση δικηγόροι καί ol γιατροί, Ôèv
—
τού έσωτερικού ΤΑΜΑΥΟΙΙΤΗ κ. Σάμιου είναι άξια θερμών
τής
Αύοτραλίας,
γιά
τήν
φιλούατερήσανε
καθόλου
ol
Γενι<4ορά
κουράστηκε
λιγώτερο
νά
*Λ*ές έκτασης « 1 1 Λ Ι Ι Ν της περιοχής Κ Τ Η Ι Ι Γ & 2 Ν » ; ίής πολύ άγαπητής ο' άλόκληκαί ΟυΒΒΟ. Τήν περασμένη συγχαρητηρίων γιά τήν όργάκοί Διευθυντές 'Υπουργείων περιποιηθεί τους καλεσμένους ξενία καί αγάπη τους. έπίσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
! Κυριακή στό σπίτι τού κ. και νωση τής ώραίας βραδυάς χαί
ΚαΙ ποιός Οά ιιποροΰσε να πιστέψει, ότι αχόιιη Ηαί '
^υθηραϊκή παροικία τής καί Γεν. έπιθ)τές, άνανεοιθή- της, γιατί είχε είδικά πρόσω- τούς εύχαριστεϊ γιά τήν άγάΤό Τμήμα
Νέων τής Κυθη- 1 τής κ. Σπ. Σάμιου
^ Χ * * ™ ,ιέ
Λιιιικΐ|ΐικΓ|; ,Ι,ο^
^
^ κανε ol γνωριμίες νέο»ν καί πα- πα. νά τήν βοηθήσουν.
πη που τρέφουν για το αγαπη...
. % δόθηκε μιά γιά τήν γενναιοδωρία της.
Wî|ç xai μέ μηνύσεις τό ξερρίζωμά μας από τα πστρο- άκόμη ΐ|ορα, έπίοημο δείπνο λιμαν καί «δυό νέες οιοφερίΚαι ένώ διαισθανόμαστε οτι
Τό δείπνο τιμήαανε μέ τήν μένο νηοί μας. Ό κ. Γεράκι- ι ί»αϊκής 'Αδελφότητας Πειραιώς Ι άκομη δεξίωση, για να τιμηθη
τού αράρ- άνέλαβε τήν διοργάνακτη προ»- ó ήγούμενος. Η ευγενική κυ- ή περιοδεία τού άγαπψού ρας
W * á μας_χπ{μαια καί ή καταδίκη τού τόποι» μας οέ καί ή χαρά νά περάσιαμε μιά νες» όλο καί άνοιγοκλείνανε παρουσία τους ό 'Ακαδημαϊκός της πλέκει τό έγκαΝίιο
έγκιίιμιο του
ταθλήματος σκάκι καί πίγκ - ρία Μαρία Σπ. Σάμιου καλωοο πανοο., πατρός Ευθυμίου βρίΑφανισμό; Γ ι α ι ί αύιή είναι ή αλήθεια κι' ιΐς διατείνεται πολύ όμορφη κι' άσυνήθιοτη τις πόρτες τής πανο{Μΐματικής κ. Γρηγ. Κασιμάτης καί ή κυ- χιμανδρίτη ήγουμενου τής 'Α6ραδυά οέ άτμόοφαιρα πατριοί- βεράντας, όχι γιά να θαυμά- ρία 'Εφη, ό δικηγόρος κ. Γιάν- γίας Μόνης καί ιδιαίτερα τόν πόγκ. "Ηδη έχει άρχίσει τό ρίζοντας τούς 230 προσκαλ«- σκεται στό τέλος της, διερωfco θέλει τό Κράτος κι' ας προσπαθεί νΓι μας πείσει ίίιι τική κοντά οτήν εύγενική οι- ζουν τόν ήουχο καί φωταγω- νης Στάης, ό καθηγητής τής έπαινεί, γιατί πάντα υποδέχε- πρ<»τάθλημα ατά γρα<| εία τής ομένους της καί ιδιαίτερα τόν τώαεθα: Γιατί τόση συμπάθεια,
Μιαφέρειαι xui φροντίζει νΓι ενισχύσει καί νΓι τονώσει κογένεια τού κ. καί τής κ. Γ. γημένο ¿αρωνικο — απο 20 Παντείου 'Ανωτάτης Σχολής ται μέ έγκαρδιότητα μεγάλη. Αδελφότητας, στό όποιο συμ- πατέρα Ευθύμιο, άνάμεοα στ' σεβασμός καί άγάπη; Πού όφειλε τα ι ή καταπληκτική καί
Καοιμάτη, άνάμεοα οέ πολλούς φορτηγά ποντοπόρα πλοία πού 1 Πολιτικών καί ΟΙκονομικών *ύγένεια καί καλοσύνη κάθε έ- μετέχουν πολλοί νέοι Κυθήριοι. άλλα ώραία της λόγια είπε:
^ ζωή στήν ύπαιθρο.
έκλεκτούς συμπολίτες μας, άν- περιμενανε 4 ήμέρες νά λυθεί 'Επιστήμων κ. καί κ. Στ. Βου- πιοκέπτη
προσκυνητή τής 'Α- 'Αγώνες γίνονται κάθε Τρίτη «Έα>υγα άπό τό Τσιρίγο μας
Κ I I . Λ. θρώπους τών Γραμμάτων καί ή απεργία τών
καί Πέμπτη τά βράδια 7.30— στή βρεφική ήλικία μου καί
( Συνέχεια στήν 3η σελίδα)
γίας Μόνης.
λιμενεργατών
δέν τό ένθυμόμουν. Έ δ ώ καί
'Ακολουθεί κι' έδώ ενας προ- ί 10.30.
λίγα χρόνια, γυναίκα πια με- βέστατο κληρικό, πού όπως ό
τούς τσιριγώιικους χορούς Κο- κοριτσόπουλο άαίθανο, ώς 20 δια καί τά γαϊδούρια τους, άλστωμένη, μέ τόν άνδρα μου καί ίδιος μάς είπε, δέν έχει τά έριιοια οάν μπομπουκια λοι>- Ι χρονών, π«.)υ καθότανε ατό τρα λά γιά νά γίνουν άνθρωποι έτά παιδιά μας πήγαμε στό νη- πιατημονικά έφόδια καί τις
|
ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ
ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Αουδιών. Αγόρια λεδεντόκορμα, ιτέζι του κυρίου Σαμίου, ήταν πιστήμονες ή τεχνικοί, συμφωσάκι μας καί βρήκαμε άσυλο γνώσεις πού ταιριάζουν στό ύ·
ώραία. ζωημά, γλυκά, ιταρά τό | ά&ερψέ μου, σωστή καλλονή! νά μέ τις νέες άπαιτήσεις της
Α Γ Ι Α ΜΟΝΗ καί θερμή ψηλό λειτούργημα του; 'ΥπηρεΣΤΡΑΤ0Λ0ΓΙΑΣ.— ΛΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΑ στήν
δι ι μερικά ιίχαν γεν£ΐάδ*ς
ι Μπόι, δί ρμα, μάτια, κορμ«.>ατα- σημερινής άνώτερης κοινωνίας
φιλοξενία άπό τόν πανοσιώτα- τεί μέ ευλάβεια, πίστη καί καθάματα της μόδας, βλεπεις
οιά, γοητεία1 "ετρελλαθηκα νά Καί τώρα έχουν αλλάξει όλό- 1
το Ευθύμιο. Γι' αύτό τόν λόγο λοσύνη τήν Α Γ Ι Α ΜΟΝΗ είκι ίγω σιχαίνομαι τις... τρί- ] τήν καμαρωνω Και δλο τήν ί- ιελα. Είναι άγγελούδια που I Τ Σ Ι Κ Α Λ Α Η Ι Α 20.2.IQ77.
I Tciiv Κυθήρων δ\»ο άκόμη ήμέ- θεώρησα υποχρέωση, νά διορ- κοσι όλόκληρα χρόνια, χωρίς
χες! "Υστερα,
καμάρωσα τά . φτυνα, για να μη την ματια- στολίζουν τόν τόττο τους EI- Ι ( ' Εκτακτη άνταπόκριση).— Τό ρες στη Νεάπολη. Πολλοί Ôèv γανώσω τήν άποψινή πρός τι- νά ζητά τίτλους καί υλικές άKai μίοα μου ψιθύριζα ναι λουλούδια μοσχομυρωδάτα, | άοτυνοαικο Τμήμα Κυθήρ<·»ν εΐ^αν άρκετά χρήματα νά πλη- μήν του δεξίωση καί τΙς προ- μοιβές, συγχρονισμένος, εύγ«"
κοριτσόπουλα καί τις ώριμες ά- οω'
«Ζητω τό πού άρωματιζουν τή ζωή "Ε- 1 ειδοποίησε μέ έγγραφο του ό- ρώσουν τό <(·αγητό καί τό ξε- αιρετικές εισπράξεις τής βρα- νικός, καλόκαρδος καί φιλόξεκόμα *υρί£ς, τιου χόρευαν ά- κατασυγκινημένος
Τοϋ χ. Δ. Γ.
'Αργυροπούλου κούρασια όλους τους μοντέρ- Τσιρίγο μαςν. Πού δέν βγάζει χουν γοητεία,
έχουν
γλύκα. ¡ λους τους υποψήφιους οτρατο- νοδοχείο καί συνάντησαν δυ- 6υάς μας, πού φθάσανε τις δυο νος, θέτει στήν Ιδια μοίρα τήν
χιλιάδες έξακόσια πενήντα δολ- άνθραιπιστική καί θρησκευτική
νους καί τιαραδοο ιακούς χο- μόνο άνθρώπους μέ ύττόσταση 'Αλλά δυστυχώς
έξακαλοι> j λογίας νέους άπο τό νηοί μας σκολίες.
λάρια (2.650) γιά την Α Γ Ι Α αποστολή του καί κερδίζει τήν
ρούς Καί ένυιωοα πραγματικά καί άξία, άλλά καί άνθρώπους θησι
όλη αυτη ή πρόοδος, j ν ά παρουσιασθούν οτό «περιο^ 'ΑΐΠ^ίΥροπττος ήταν ό ένΚαί τί 15er
ένθουαι
τήν άγάπη και
έκπληξη καί μέ τους ρεμπέτι- ωραίους, ττου σαγηνειχ>υν καί ένώ άπ' τή μιά μεριά μού ά δεύον» Στρ<ιτολογικό »ίλιμάκιο,
^·®κ*τμ6ς τού άνθρώπου ττού στηκες,
Ποιός είναι υπεύθυνος γιά ΜΟΝΗ, παραδίδω στόν πατέ- έμπιστοσύνη,
ρα Ευθύμιο».
τήν ήθική καί ύλική συμπαράκους άκόμα χορούς τταυ χόρευ- α υ γ κ ινοϋν.
V * νά μέ συναντήσει. Είχε
τήν
άδικαιολόγητη
αύτη
ταλαιρέσει,
τήν
ζηλεύω
καί
τήν
κα
οτή
ΝΕΑΠΟΛΗ
ΒΟΙϋΝ.
Τά Τοιριγώι ικα νειάτα,
ιτιά τήν πρώτη του ν*ο- μού άτταντησε μέ μιά χαρακτη- αν μερικοί και μερικές, μά τόμσρωνω, άπό
πωρία; ρωτούν όλοι οί γονείς
Συγκινημένος ό ήγούμενος σταση όλων στόν καλόν άγώΠριν λίγα χρόνια άκόμα
τήν άλΛη μού
"Ολα λοιπόν τά παιδιά μας τών νέων. Παρακαλούμε την ευχαρίστησε τλν κυρία Σάμιου να του.
σο χαριτωμένα, πού τους χει συνέχιοε τήν άτέλειωτη. φλιχχ- προξενεί μιά Απερίγραπτη λύάλλά δέν τόβαζε κάτω ριστική φιλαρέσκεια.
ρυκροτούσαν μέ άκράτητο έν- ρια του ό συνομιλητής μου
πη, μιά θλίψη, μιάν άπογοή- ύποχρεο»θήκανε στις 13.2.1977 «ΙΙαγκυθηραϊκή» νά δημοσιεύ- και τόν σύζυγο της καθώς καί
Αύτή είναι ή γνώμη μας. "Η
νά πιστεύει
πώς είχε
Δηλαδή,
ν' άφήσουν τις έργασίες τους σει τή διαμαρτυρία μας καί νά όλους τούς συμπολίτες του, κάνομε λάθος;
θουσιαομό δλοι Νά δείς
έ οί Τσιριγωτοποΰλες καί τά Toi ) τευση...
πολύ δρόμο άκόμα νά
Δηλαδη,
μυϋ
απάντησε,
ή σπουδές ή τά φροντιστήρια συστήσει στους άρμοδίους νά πού τιμούν την δεξίακιη καί
ξσκολοΰθησε δ συνομιλητής μου ριγωτάκια έχυναν τόν τίμιο Ι
'"•ύσΐι, ώσπου νά φτάσει στό
'Αγαπητέ μας ήγούμενε παν.
— Καί γιατί; τόν ρώτησα τους καί νά περαιιοθούν τό
κουνήματα
σερέτικα, νά δρώτα τους γιά νά ζήσουν, στα
*Ρβϊο, τό άτέλιιωτο ταξίδι, καμάρωσα τά Τσιριγωτόπουλα
μήν έπαναληφθεΐ ή άδικαιολό- έτόνισε:
Εύθυμα·
ζήσεις και χαμέ
περιέργεια.
πρωί τής 13.2.1977 οτή Νεά- γητη αύτή περιπέτεια, άλλά νά
*1ναι ή μοΐρα δλων τών και τκ4 ΤσιριγωτοτιουΑι;ς. Καί δεΐς πηδήματα και. τσαλίμια, χωράφια, στις έληές καί σ' ό«'Από τήν πρώτη μέρα πού λήν άντάμωση έκεί πάνω στό
θαύμασα
γιά τή ¿,ωτικόττ^τα, ώς και τόν χορό τής. . κοιλιάς λες τις γεωργικές καί κτηνοτροΌ
άνθρωπος σκυθρώπασε πολη, γιά νά πληροφορηθούν φροντίσουν οπως στό μέλλον χειροτονήθηκα, πόθος μου δια- βουνό τής Α Γ Ι Α Σ ΜΟΝΗΣ,
α' αι/τόν τόν πλανήτη.
Τί σού συμβαίνει; τόν τήν όμορφιά τους καί τή λι6εν- χόρευαν μερικοί νεαροί κατ νεα- φικές εργασίες. Κ ni είχαν μορ- ξαφνικά... Καί σχεδόν μισοκλαί- ότι «τό κλιμάκιο επιλογής θά τό κλιμάκιο νά έρχεται στά Κύ- καής ήταν νά έπισκεφθώ την στό ΘΑΒΩΡ τής Κυθηραϊκής
τιά τους.
ρές. Άλλά ττρίν άττ' όλα
τό φές άγριωττές καί κουρασμένες. γοντας, ψιθύρισε οάν νά σιγο- πήγαινε στη Νεάπολη ύστερα θηρα, όπως γινόταν παλαιότε- πολύ ομορφη
^^ΚΗ* μέ περιέργεια.
Αυστραλία, νά ψυχής, όπως πολύ εύστοχα τό
άπό δύο ήμερες», ίσιας γιατί ρα. 'Αλλά
Καί 6 ένθουο ιώδης αυτός τό- ξαναλέω
θαύμασα τήν και Τώρα όμως oi νέοι καί ol νέες τραγουδούσε θλιμμένα:
καί οί βουλευτές σάς σφίξω τά
· Ήμουνα — λέγει — στό
χέρια καί νά έχει χαρακτηρίσει, σέ κάποιο
νουργια τσιριγώτικη γενιά' . μας, έττιζητούν τή μόρφωση
«Νάταν τά νειάτα δυό φορές, έπρεπε οί άξιωματικοί νά κά- που ζητούν τήν ψήφο μας, δέν σάς συγχαρώ, γιατί όλα τά με- λογο του, έδώ καί λίγα χρόνια
τών Κυθηρίων, που δόθη- πος έξακολοιΛ)ηοΕ άκαθεκ ιος
μουν άπόκρηες μέ τις οίκογέ- π ^πει' νά ένδιαφβρθουν
Καμάρωσα, ττμίν άττ' ό- Κούκλες πραγματικές πού γοή- Κουράζονται ότι ττιά γιά νά
* % 20ή Φεβρουαρίου, έφέ
τά γηρατειά καμμία...»
' γάλα κοινωνικά καί φιλανθρω- ένας Τσιριγιυτης έκπαιδευτινειές τους στά σπίτια τους»!
άγόμια καί τευαν τούς πάντες. Μια μάλι δένουν καί νά λύνουν τις ζοΰ^
στό μεγάλο ξενοδοχείο λα, τά παιδιά
I πικά έργα πού έγιναν στό ά- κός.
Λγνωο τή μου
?να λες, τις ττροβάτες καί τά βόΜ.Γ.Κ.
κορίτσια
πού χόρευον όλους στα
Τζώρτζ».
Θ.Γ.Κ. I γαπημένο μας νησί έγιναν καί
ΛΗΜ. Γ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Μείνανε, λοιπόν, όλοι ol νέοι

t
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«ΠΑΓΚΥβΗΡΑ-β-ΚΗ»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
ΣΤΟ ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ
Ό Χρ?σ"τος Κασιάνος και ή
έκλεκτή και ώραιοτάτη δεσπ.
Γρηγορία Β ρ. Αεονταράκη, έδωσαν άμοιβαία υπόσχεση γάμου.
Συγχαρητήρια.
Γ. Β. Κ.
— Την παραμονή της αναχωρήσεως του άπό τό Μπρίσμπαν, ό πατήρ Ευθύμιος ευλόγησε τους άρραβώνες του έκ-

λεκτού νέου Γεωργίου Έμ. Καλλίγερου μετά της ωραιότατης
δεσποινίδος Πολυξένης Χατζηνικήτα, στο σπίτι του κ. και της
κ. Γεωργίου Καλλίνικου, έν μέσω πολλών συγγενών και φίλων. Εδόθη δεΐπνο και ή διασκέδαση κράτησε
μέχρι τών
πρωινών ωρών, με πολύ κέφι
και τήν άπαραίτητη «κρασοκατάνυξη* Συγχαρητήρια.

Ahr καινούργιο ϊοιριγώτιοο ριρλίι
Τα παρουσιάζει ό Π Α Ν Ο Σ

(4η συνέχεια και τέλος)

ΦΥΑΛΗΣ

Πόθος για δικαιοσύνη καίει κατάβαθα και τήν Ήλεκτρα
και μένει άσβηστος μέχρι την έκπλήρωση του. Στο ποίημα «αγραφον» πάλι ό ποιητής μέσα άπ' τά τρίσβαθα τού σπαραγμού
καΐ τού πόνου υψώνει κραυγή θάρρους κι^ έλπίδας δτι θα λάμψει σκληρή τού Δίκαιου άστραπή. Και στην έκφραση της Ιδιας
Ιδέας συγκλίνουν καΐ τά πολύ έπιτυχή σύμβολα που χρησιμοποιεί ό Σικελιανός: τά δόντια μέ τή λευκότητά τους, τήν άστραφτε ρή κοφτέράδα τους, τήν άνθεκτικότητα στή σήψη και τή
σκληράδα τους. Επίσης τό χαλάζι μέ τή λευκότητά του. τή
σκληρή δομή του και την καταστροφική του δύναμη. Και τούτα
μάλιστα τά σύμβολα, καθώς παρουσιάζονται νά λέγονται καΐ
νά προβάλλονται άπ* τόν Ιησού, παίρνουν Ιδιαίτερο βάθος και
ξεχωριστή έκφραστική δύναμη.
Τελειώνω μέ μιά πολύ σύντομη άναδρομή και σύνοψη: τό
κοινό θέ^ια στους τρεις ποιητές: ό άνθρωπος μέ τήν καθάρια
ψυχή και άνάσα, ή προβληματικότητα και τό δράμα του μεσα
σ' εναν κόσμο πού έπικρατεΐ τό κακό και ή σήψη. Τό θέμα τούτο μπορεί κανείς νά τό συναντήσει και σέ άλλα έργα, έπέλε|α όμως τά τρία αύτά, γιατί άνήκουν σε τόσο διάφορες έποχές, κατατάσσονται ανάμεσα στις πιο μεγαλόπνοες δημιουργίες και
προβάλλουν όλοζώντανα αύτό τό τόσο ανθρώπινο και αίώνιο
θέμα.

ΚΥΟΗΡΑΤΚΑ

ΠΕΝΘΗ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

νατο τής άγαπημένης μας ι
ζύγου, μητέρας, άδελφής
ΙΩΑΝΝΑΣ Π. ΚΑΝΕΛΛΗ
Ό σύζυγος Παναγιώτης.^
παιδιά της Μηνάς και
τίνα. 01 γονείς της. Τά
φια της.

ΑΝΤΩΝ. Γ.

ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Ό Πρόεδρος
Γεώργιος I. Κασιμάτης
Ό Γεν. Γραμματεύς
Δημ. Α. Κόμης
Τά Μέλη
Κ ων. Λουράντος, Παν. Τριφύλλης, Χαρ. Κρίθαρης, Δη. Κυριάκης, Χαρ. Σαραντόπουλος,
Παν. Κασιμάτης,
Βασ. Μπα6έας.

Ό θάνατος είναι πάντα σκληΣτο προηγούμενο, στο 3ο σημείωμα μας, είδαμε την περιρός γιά τούς συγγενείς, τούς
κοπή άπό τό 6ι6λίο - διάλεξη "ού Μανώλη Βικέτου, πού άφορα
φίλους και τούς γνωστούς έτήν Ηλέκτρα τού Σοφοκλή, πού κι' αύτη, όπως τόν "Αμλετ τού
κείνων πού μάς φεύγουν. 'Αλλά
Σαίξπηρ δίνει τή μάχη της ένά/τια στο κακό πού τήν κυκλώνει
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ {
όταν ό θάνατος
παίρνει άπό
και πού στο τέλος νικάει.
Τούς συγγενείς, φίλους r
τόν κόσμον αύτόν άνθρώπους,
Τώρα δίνουμε τό τελευταίο κομμάτι της ωραίας σύνθεσης
πάντας τούς πσρακολοιΛήβι
πού εύεργέτησαν τήν πατρίδα
Γ.Β.Κ. Βικέτου, πού άφορα τό «"Αγραφον» τού Σικελιανού, όπως υποτας τήν κηδείαν της προσφι^
ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
τους
μέ
κοινωφελή
έργα,
δεν
σχεθήκαμε σέ προηγούμενο σημείωμα μας. Στο τέλος, όταν θά
μας μητρός Μαρίας Παν. ^
πονούν
γιά
τόν
θάνατο
τους
μόκλείσει ό κύκλος «σύνθεσης» Β:κέτου, τότε θά συνοψίσουμε τά
Υπέρ τού Κασιματείου Γη- ρου, άττοβιωσάσης τήν 24.2;
νο οί συγγενείς, οί φίλοι και οί ροκομείου και είς μνήμην 'Ανσυμπεράσματά μας άπό τις δυο «ταυτόσημες» προσφορές: Παείς Βιαράδικα, καί τούς όπ*
γνωστοί, άλλά και δλοι οί συμ- τωνίου Κασιμάτη έγένοντο οί
ναρέτου — Βικέτου. Νά πώς τε\ειώνει ό Μ. Β.:
δήποτε συμμετασχόντας
πατριώτες τους.
παρακάτω δωρεές:
πένθος μας, ευχάριστου μεν
Σ Υ Δ Ν Ε Ύ ' , 14.2.1977 (του στη δεξίωση και στο πλουσιό"Ετσι
και
τώρα
ό
θάνατος
Και στο ποίημα «άγραφον» τού Σικελιανού βλέπομε νά στή1) I. Π. Φώτιος δρχ. 1.000 μότατα
άνταποκριτού μας).— Τήν Κυ- τατο γεύμα στο κέντρο WINτού 'Αντώνη Γεωργ. Κασιμά2) Ό κ. και ή κ. Νικ.
ριακή 30.1.1977, στόν Ιερό SOR GARDENS τού GHATS- νεται όλόγνρα τό σκηνικό τον <ακού και τής σήψης. Κι έδώ ή
Τά τέκνα: Ιωάννης κα) I · •
τη, πού συνέβη στις 14 Μαρ- Καστρισίου
δρχ. 1.000 χαρούλα Πέρρου, Βασίλειος
'Ακολούθησε
χορός, καθάρια σννείδηση τού άνθρωπου μέσα σ* αύτη την άθλια ατμόναό της ΑΓΙΑΣ Τ Ρ Ι Α Δ Ο Σ ό WOOD.
t
τίου έ. έ. στο Χόβαρτ της Αύσφαιρα
πάσχει,
σπαράσσει*
και
μέσα
άπ'
τήν
άβυσσο
τοϋ
σπαπολύ γνωστός αίδεσ. Ιωάννης ευθυμία, κέφι, χαρά. Ό ΠρόεΕυφροσύνη Πέρρου, Δημήττρ |
στραλίας, έλύπησε βαθειά δραγμού
καΐ
τού
πόνου
βρίσκει
τη
δύναμη
νά
υψώσει
κραυγή
Πέθανε
ξαφνικά
στίς
7.3.77,
δρος
της
Κυθηραϊκής
ΆδελφόΕύαγγελινίδης, που έχει έπισκεκαί Σταματική Ραίση.
}
λους τούς συμπατριώτες του
φθεΐ κα! γνωρίσει τό νησί μας, τητος Σύδνεϋ κ. Φατσέας δια- θάρρους και ελπίδας καΐ νά προσφέρει ενα μήνυμα Ιδιαίτερα ποΚυθηρίους,
γιατί ό 'Αντώνης
Τά έγγόνια: Μαρία καί | •
λύτιμο
για
τους
νέους
κάθε
έτοχής,
πού
έχουν
πιότερη
ευαιευλόγησε τους γάμους του έκλε- κρίθηκε και μάλιστα έντυπωσίΚασιμάτης ήταν ένα άπό τά
ρία, Άντωνία και Γεωργ ι
κτού κ. Παναγιώτη Άντζουλά- ασε δλο τον κόσμο έκείνης της σθησία στήν παρουσία τού κα:<οϋ, τό μήνυμα δτ. οσο μεγάλο
τέσσερα παιδιά τού άείμνηστου
Βασίλειος καί Παναγιώτης, I
του (άπό τήν Κεφαλληνία) και δραδυάς χορεύοντας ΤΣΑΜΙ- κι άν είναι τό κακό πού μάς ;ώνει, δσο βαθιά κι άν Λνπι ή
Αφού άναπτύξαμε, στο πρώτο σημείωμά μας τήν προσ- Γιώργη (Γρηγ. Κασιμάτη, πού
της χαριτωμένης Τσιριγωτοπού- ΚΟ, μόνο πού δεν μπορεί να σήψη τού κόσμου γυρω μας, μπορούμε κάπου νά στηριχτούμε, φορά τής Άννίτας Παναρέτου και επισημάναμε τήν «παράλλη- έκτελώντας έπιθυμία τού πατέΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΙΩΑΝ.
λσς Ζωής, κόρης του κ. Ά ν τ . μάθει και τό χορό του... Η- υπάρχει κάπου έλπίδα. Και δέ\ είναι τυχαίο ότι το ποίημα αύ- λη» πορεία τών νέων μας μέ τούς ώριμους, πριν δώσουμε τά ρα τους (μέ τήν όποια άπόλυτό
γράφτηκε
στά
φοβερά
χρόνια
τής
κατοχής,
τότε
πού
είχε
ΚΑΣΙΜΑΤΗ
Καλλίγερου, Καλαμίτη, μέλους Σ Α Ί Α . . .
όριστικά συμπεράσματτά μας — τής σύγκρισης ώριμων νέων, τα συμφωνούσαν και αύτά) ίπληθύνει όλόγυρα τό κακό και πού τόσος σπαραγμός και άπελ- άς επεξηγήσουμε τήν προσφορά Βικέτου, καθώς έχουμε χρέος.
του Διοικητικού Συμβουλίου της
'Απεβίωσεν
είς Μυλοπότο,
δρυσαν τό «Κασιμάτειον ΓηροΣτό ζεύγος έκφράζομε θερμά πισία βάραινε τις ψυχές τών ανθρώπων.
Κ.Α.Σ.
ή Άνδρονίκη 'Ιωάννου Κασ^
Μέ τήν έμφάνιση τής Χούντας τό 1967, ό Μ. Βικέτος. ό- κομεΐον Κυθήρων μέ δωρεά γιά
· Ε προχωροΟσαν έ ξ ω άπό τ ά τείχη
τη, ύστερα άπό 30 ή μέρες i
Τό μυστήριο παρακολούθη- συγχαρητήρια και τού εύχόμε- I
πως είναι γνωστό, άδικιέτσι κατάφωρα υπηρεσιακά και σάν έ- τόν σκοπό αύτό
στο 'ίδρυμα
τό θάνατο τού προσφιλούς »
σαν πάνω άπό 250 προσκα- θα *άθε χαρά και ευτυχία.
λεύθερος άνθρωπος παραιτείται άπό τήν υπηρεσία του
«Τριφύλλειον Νοσοκομεϊον Κυτης
Σ
ιών
ό
'
Ιησούς
και
οΐ
μαθητές
του,
ΜΓ.Κ
συζύγου 'Ιωάννου. Ύπήρξι
λεσμένοι, που παρακάθησαν και
Τό Γενάρη τού 1974, πολύ πριν καταρρέψει ή Χούντα, δί- θήρων» ένός σπιτιού τους στήν
σαν, λίγο άκόμα πριν νά γείρει ό ήλιος,
πόδειγμα έναρέτου, φιλοστόρ»
νει σέ δημόσιο χώρα αύτήν άκριβώς τή διάλεξη - βιβλίο, πού , Αθήνα και τών οικοπέδων στόν
ζυνώσανε άναπάντεχα οτόν τόπο
μητρός καί συζύγου. Φιλήσή ^
όλόκληρη σκόπιμα έδημοσιεύσαμε σέ συνέχειες έδώ, άφού, πέρα Ποταμό Κυθήρων μέ τά χρήπου ή πόλη έρριχνε χρόνια τά σκουπίδια,
φιλόνομοι άμφότεροι, άπε^ ^
άπό
τις
άλλες
σκοπιμότητες,
δέν
θά
ήταν
βολετό
να
γίνει
κτήματα
πού
εισπράχθηκαν
άπό
καμένα άρρώστων στρώματα, άποφόρια,
σαν μιά οίκογένεια μέ άλες·
μα στο εύρύ κοινό, μιά και δέν διατίθενται άντίτυπα στο έμΐτό- τήν πώληση τού σπιτιού κτίσπασμένα άγγειά, άτορρίμματα, ξεσκλίδια...
άρετές τού τόπου μας.
ριο γενικά.
σθηκε στά οικόπεδα στόν ΠοΚ* έκεΐ, στόν πιο ψηλό σωρόν άπάνω,
Σ τήν Καμπέρα — Αυστρα- ό πατέρας τού γαμπρού, στεπημένοι στήν πρόσκαιρή i yc
Ή διάλεξη έκείνη, είναι πολύ καλά προσεγμένη, ιδιαίτερα τά αό τό μεγαλοπρεπές κτίριο
πρησμένο, μέ τα σκέλια γυρισμένα
λίας έγιναν οΐ γάμοι τού Βασ. νός συγγενής μας Γιώργος και
ζωή, μετέστησαν ένωμένοΓ, JJ
όμως
πάρα
πολυ
καλά
επιλεγμένη
άπό
κείμενα
«παράλληλα»
του
Γηροκομείου
και
λειτουργεί
στόν
ουρανό,
ένός
σκύλου
τό
ψοφίμι,
άντιπρόσωπος
τής
«ΠαγκυθηΓεωρ. Κασιμάτη και της Κυστήν αΙωνιότητα.
„fl
T
/VVU TftIMU
vrUMIlVrÍMu ΙΓΛίητΛιι·
....
,.ί
_»
*
.
των
τριών κορυφαίων
ποιητών: Σοφοκλή — Σαίξπηρ — TΣικεμέσα
σ'
αύτό πριν
άπό Α../...
ένάμιπού, ώς ξαφνικά άκούοντας τ α κοράκια
πριωτοπούλας Ειρήνης. Τό μυ- ραϊκής στο Μπρίσμπαν, α/τε
λιανού,
κείμενα
πού
κραυγάζουν
κραυγή
στεντόρισ,
τό
Χρέος
'Αφοσιωμένη
σύζυγος,
συ χρόνο περίπου ό Κυθηραϊπού τό σκεπάζαν πάτημα τό άφήκαν,
στήριο έτέλεσε ό ήγούμενος τής φωτογραφία μάς έστειλε, έμεΐς
πάλης τού Καλού ένάντια στο Κακό.
γική μητέρα, εύσεβής χριστΤ ·.
κός ΟΤκος Ευγηρίας τό «Κασιμιά τέτοια όσμήν άλάδωκεν όπου δλοι
'Αγίας Μόνης και τό παρακο- τό άναγγέλλουμε μέ Ιδιαίτερη
έπιτυΉ
έπιλογή
αύτή
τών
«κοινών»
σημείων
εΐναι
τόσο
άφησε τέσσερα τέκνα — |
σά μ* £να δήμα οί μαθητές, κρατώντας
μάτειον».
λούθησαν πολλοί συμπολίτες εύχαρίστηση και μέ τήν ευχή
χημένη και τόσο τέλεια δοσμένη, που θαρρείς και εΐναι προσωστήν Αύστραλία, τόν 'Ηλία ι Ι
στή φούχτα τους τήλ πνοή, πισωδρομήσσν . . .
μας άπό τό Σύδνεϋ άπό τό μας, νά ζήσει εύτυχισμένα τό
Ό 'Αντώνης Κασιμάτης έπική, τού Βικέτου δημιουργία... Κι αύτό εΤνα» δύναμη δοκιματήν Σταματικό, στήν VMfc
Μπρίσμπαν κα» άλλες πόλεις ταιριαστό ζευγάρι και οί γονείς
γεννήθη
στά
Καστρισιάνικα
—
σμένου καί φτασμένου λογοτέχνη δπως ό Β. Χρειάζονταν δμως
στό Ν. Φάληρο, καί κηδεΰβηκε τόν Παναγιώτη καί τόν ττρ*
της Αυστραλίας. Παρ' όλο πού τους νά ζήσουν, νά τό καμαΜά ό 'Ιησούς, μονάδος προχωρώντας
Κυθήρων
πριν
άπό
80
χρόνια
και πρόσθετα: τόλμη και θάρρος γιά νά παρουσιάσεις τό Χρέος
άπό τόν Ιερό ναό τής ΜΥΡΤΙούτε προσκλητήριο έλάβαμε, ού- ρώνουν.
πρός τό σωρό γαλήνια, κοντοστάθη
ένάντια στο Κακό καί στή σήψη τότε άκριδώς που χρειάζονταν, και ήταν τό τρίτο κατά σειρά Δ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Α Σ ή ΔΗΜΗΤΡΑ Α.
Μποτής
τε τίποτα σχετικό μάς έγραψε
και τό ψοφίμι έ κοίταζε' £τσι πδνας
γεννήσεως
του
Γιώργη
Γρηγ.
τότε άκριδώς πού κυριαρχούσε κ Γ έξουσίαζε όλους τούς τομείς
ΠΡΩΤΟΨΑΑΤΗ.
Στή μνήμη
δέν έκρατηθη μαθητής και του 'πεν
τής έθνικής μ^ας ζωής αύτό τούτο τό Κακό καί ή σήψη. Κι αι/τό
της
οί
οικογένειες
Πρωτοψάλτη
άπό
μακρά:
«Ρα6δί,
δέ
νιώθεις
τάχα
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
άκριδώς δεν έλλειψε στήν ώρα πού έπρεπε άπό τόν Μ. Β.
— Καλαμπόκη πρόσφεραν άπό
τήν φοδερήν όσμή κιΐ στέκεσ' Ι τ σ ι ; »
Μέ
τρομερά
δέλη:
Σοφόκλεια,
Σαιξπήρεια
καί
Σικελιανό,
Ό
κ.
Έμμ.
Βενάρόος,
άφού
Ό κ. καί ή κ. Γεωργίου Δ.
πεντακόσιες (500) δρχ. στούς
καί μέ προσωπική πνευματικότητα, τόλμη καί θάρρος, ό Β.
Καλλίγερου άπέκτησαν στίς I τελείωσε τήν επαυλή του στήν
Ιερούς ναούς 'Αγίας
Τριάδας
Κι αυτός, χωρίς νά στρέψει τό κεφάλι
μπαίνει στήν πρώτη της μάχης γραμμή, τότε άκριδώς πού χρεια21.3.77 ίνα κοριτσάκι. Συγχα- 'Αγία Πελαγία, άνσχώρησε άε- |
Μητάτων, Ίλαριωτίσσης Ποταάπ' τ ό σημείο πού κοίταζε, «ιποκρίθη:
ζόταν... Κι' έτσι δικαιωματικά κατατάσσεται στους πρώτης γραμροπορικώς στις 22.3.1977 γ ι ά '
ρητήρια.
μού, στήν 'Επιτροπή Λιμενο«ΤΛ φοβερή ν όσμήν έ κείνος πδχει
I μής άντιστασιακούς — τούς Τσιριγώτες καί γενικότερα τούς
Ν.Γ.Κ. τό Μπρίσμπαν Α^κττραλίας 1- '
βραχίονα Αγίας Πελαγίας καί
καβάρια άνάσα καί 3τή χώρα μέσα
ι
πανέλληνες
άντιστασιακούς
τής
περιόδου
1967—1974.
κανσποιημένος. Εύχή μας, τό
στό Γηροκομείο Κυθήρων.
τΛν άνασαίνει, δθ' ήρθαμε... Μά τ ώ ρ α
Σεμνά, άθόρυδα, δυνατά, δπως άκριδώς άρμόζει στούς ΔυΉ κ. Βασούλα Γεωργ. Κα- πσράδειγμά του νά άκολουθήαυτό πού βγαίνει άπ' τή φτορά θαμάζω
νατούς, τιμά τά Κύθηρα καί τόν Άνθρωπο ό Μ. Β. Πώς νά μήν
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
σιμάτη (Διευθυντού Ταχυδρο- σουν και άλλοι συμπολίτες μας.
μέ την ψυχή όλάκερη... Κ ο ι τ ά τ ε ^
I ΰποδεχτεΐς λοιπόν τις τέτοιες προσφορές τού Β. μέ θαυμασμό
μείου Κυθήρων) έγέννησε στήν
ΑΦΊΞΕΙΣ
πώς λάμπουνε τά δόντια αύτου του σκύλου
"Ολους
τούς συμμετασχόντας
1 και περηφάνεια;
'Αθήνα τό πρώτο άγοράκι της.
στόν ίίλιο' ώς τό χολάζι, ώσάν τό κρίνο,
μέ όποιονδήποτε τρόπο στό βαΓύρισε άπό τό Σύδνεϋ γιά
Άπ*
τή
μιά,
λοιπόν,
ή
ώριμη
γενηά
—
ό
Μ.
Βικέτος,
κι
Συγχαρητήρια.
πέρα απ' τή οάψη, ύπόσκεση μεγάλη,
ρύ πένθος μας γιά τήν απώλεια
μόνιμη διαμονή στήν πατρίδα |
άπό τήν άλλη ή δεκαενν ι άχρονη Άννίτα Παναρέτου μέ τά ποιήΜποτής και Παν ς ή οικογένεια τού άγαπητού μας
άντιφεγγιά του αίώΜου, μά κι. άκόμα
τής πολυαγαπημένης μας άδελματα της: Βιετνάμ, Παρίσι, Σκέψεις, Εμψύχωση, Πολυτεχνείο
σκληρή
του
Δίκαιου
άστραπή
κ*
έλπίδαί*
φής καί θείας Δήμητρας Δήμησυγχωριανού κ. Δημ. I. Καλκαι Αναζήτηση, σίγουρα συνθέτουν μιά πολύ παρήγορη διαπίΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
"Ετσ* εϊπ* 'Εκείνος* κ* είτε νιώοαν fj όχι
τρας Α. Πρωτοψάλτη,
καθώς
λίγερου.
στωση:
Τή
διαπίστωση
δτι
οί
νέοι
μας,
δέν
πορεύονται
άπλώς
τά λόγια τούτα οί μαθητές, άντάμα,
καθώς καί
όσους καταθέσαν ε
'Ακόμη μάς ήρθαν άπό τό
Ή δεσποινίδα Είρήνη Έμμ.
παράλληλα
μέ
τούς
ώριμους
άξιους
άγωνιστές,
άλλά
ή
πορεία
σάν έκινήθη, άκολού'ίηοαν καί πάλι
στεφάνια καί άνθη, θερμά ευΚομηνού ¿βάπτισε στόν Ιερό Σύδνεϋ ό κ. Δημ. I. Καλλίγετους αύτή τ α υ τ ί ζ ε τ α ι
άκριδώς μέ τή δική τους. . . "Ετό σιωπηλό του δρόμο. . .
χαριστούμε.
ναό τού Σωτήρος, στόν Πειραιά ρος μέ τή σύζυγο του Ελέτσι, πώς νά μήν είναι κάνεις αίσιόδοξος γιά τήν πορεία των
Οί οικογένειες
τό άγοράκι τού Γιάννη Ν. Στά- νη και τόν γυιό του Γιάννη ;
ύττεράξιων
νέων
μας,
πώς
νά
άρνεΤται
κανείς
τό
δικαίωμά
τους
ΤΟΚΟ Νικόλαο, πού ήλθε ύ * »
Καί νά τώρα,
Ά θ . Πρωτοψάλτη
θη καϊ του έδωσε τό δνομα Δη- και άναχωρήσανε γιά τά Πιτσιστή
θεμελίωση
τής
νέας
ζωής,
στή
συγκρότηση
μιας
νέας
'Ηθιάπό ένα χρόνο άπό τήν ϊ 1 ^
δέδαια
στερνός,
τό
νου
μου
πώς
σ'
έκεΐνα
καί
Ήρ.
Καλαμπόκη
νιάνικα
νά
κάμουν
Πάσχα
μέ
μήτρης.
κής τους πολυ πιό δίκαιης και άνθρώπινης άπό τήν παραγεραστραλία μετά τής συζύγου ¡ ¡ ζ
Κύριε,
τ
ά
λόγια
Σ
ο
υ
γυρίζω,
κι
όλος
Κασιμάτη άπό τόν γάμο του μέ
Μποτης τούς δικαύς τους καί ό γυιός
σμένη δική μας;
'Ελένης, μέ μοναδική άπο* **
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
δώσε.
μιά
σκέψη
στέκομαι
μπροστά
Σου:
"
Α
Ι
.
.
.
τή αύζυγό του Σταματική. Τά
τού Προέδρου τής Κοινότητος
Δέν θάθελα νά τελειώσω πριν μνημονεύσω έδώ και μιάν άλλα τρία άδέλφια του, τό μεΤήν Κυριακή τών Βαΐων (3. λή την συμπαράσταση« τή σί •0,1
οός καί σ* έμένα, Κ ^ ι ε , ένώ βαδίζω
Μυρτιδίων Θόδωρος I. Κασιμάγή *αί τήν άγάπη στους ί
άλλη Τσιριγώτικη παρουσία στά Κυθηραικά Γράμματα, τήν πα- γαλύτερο, ή 4 Ελένη
όλοένα ώς έ ς ω άπ' της Σ ιών Tfw πόλη,
σύζυγος 4.1977) στόν ιερό ναό ΜΥΡτης (ή Λουτζής) μέ τήν οίκοΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
ρουσία τής δεκαοκτάχρονης Λίνας Στάθη — Λύγερινού μέ τά Παναγ. Κασιμάτη, άπέθανε πριν Τ Ι Δ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Α Σ
Ν. Φαλήρου ροντες γονείς.
κι άπό τή μιά της > ης στήν άλλη άκρη
γένειά του. Καλή διαμονή.
Αύγερινά της, πού ευθυγραμμίζονται ισάξια μέ τήν προσφορά άπό τέσσερις μήνες έδώ στήν τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο γιά
'Αξιώθηκαν οί
δλα είναι ρείπια, κι δλα είνα» σκουπίδια,
ΔΩΡΕΕΣ
τής Άννίτας. ΓΥ αύτήν, δμως, μιάν άλλη φορά.
κι δλα είναι πτώματα άθαφτα που πνίγουν
Αθήνα και τά άλλα δύο άδέλ- τήν άνάπαυση τής ψυχής τής νά Ιδούν τά παιδιά τους
Ό μικρός Ιωάννης ΚαλλίΠρός τό Γηροκομείο άπεστάΠΑΝ. ΦΥΛΛΗΣ φια του, ό Γρηγόρης (τό δεύ- πολυαγαπημένης μας άόελφής διαστήματα κοντά τους,
τή θεία πηγή τ ' άνα^ασαου, στή χώρα
νικος, άπό τήν Αυστραλία θέ- λησαν οί κάτωθι δωρεές:
εϊτ' Ι ζ ω άπό τή χώρα' Κύριε, δός μου,
τερο κατά σειρά γεννήσεως) ά- καί θείας ΔΗΜ. Α. ΠΡΩΤΟ- κατεστημένα δλα καλώς
λει νά εύχαριστήσει διά μέσου
Ό κ. Παναγιώτης Δ. Στάοίκογένειές τους.
μές στή φριχτήν όσμην όπου διαβαίνω,
πέθανε πριν άπό έξη χρόνια πε- ΨΑΛΤΗ.
τής «Παγκυθηραϊκής» τόν παπ- θης, καθ. 'Ανωτάτης Γεωπονιγιά μιά στιγμή τ^ν άγια Σ ο υ ναλήνη,
Τά άδέλφια της: Μαρία καί
ρίπου στήν Αύστραλία, όπου είΠρός δλους
τούς
πού του Εμμανουήλ Μπρατσά- κής Σχολής, είς μνήμην τών γονά σταματήσω άταραχος στή μέση
χε άποθάνει καί ό μικρότερος Ήρ. Καλαμπόκης. Εύθύμιος Α. καί τις οίκογένειές τους
λη, τήν γιαγιά του, τΙς θεΐες νέων του Δημητρίου — Σταμαάπ' τ ά ψοφίμια καί ν άδράξω κάπου
τών άδελφών, ό Βασίλης, κατά Πρωτοψάλτης. Άγαθ. Α. Πρω- ζω τά όλόθερμα
και τους θείους του, καί τά έ- τίας, δρχ. 1.000. *0 κ. και ή
καί στή δική μου ΤΓ ματιάν ^ν' άσπρο
τό έτος 1962, Ινα χρόνο άκρι- τοψάλτης. Παναγιώτα Α. Πρω- Ό θεός νά τούς άναπαύση *
Ή «ΠαγκιΛηραΐκή» βρίσκε- Ξάφνου τ ' όνειρο άλλάζει
ξαδέλφια του, πού μέ τήν φι- κ. Δημ. Πατρικίου, είς μνήμην
σημάδι ώς τό χαλάζι, ώσάν τό κρίνο,
βώς μετά τόν θάνατο τού πα- τοψάλτη.
ται στην ευχάριστη θέση νά κι' ήλθε χαλασμός·
λοξενία τους κα» τήν άγάπη Παναγ. Γαδρίλη
ε 1
δρχ. 1.000.
κατ ι νά λάμψει ξάφνου καί βαθιά μου
Τά άνήψια της: Εύάγ. καί
τέρα τους, πού άπέθανε έπίσης
μέγας
έγινε
σεισμός!
γνωρίσει
στους
συνδρομητές
τους {καμαν τό ταξίδι του στήν Φιλιώ Κ. Ράϊκου
είς μνήμην
έ ξ ω άπ' τή σάψη, πίρα άπό τή σάψη
στήν Αύστραλία κοντά καί στά Σοφία Καλαμπόκη. Ήρ. καί
αναγνώστες
της,
δτι
άπο
τό
* Ελλάδα άξέχαστο. Χίλια εύχα- Εύφροσύνης I. Στρατηγού δρχ.
Απεβίωσαν οί κάτωθι «
του κόσμου, ώσάν τ α δόντια αύτου του σκύλου
Δημ. Καλαμπόκη, Εύαγ. Κασημερινό φύλλο της θά δημο- Στάνες, βοσκοτόπια ¿χάθηκαν, τέσσερα παιδιά του.
ριστώ.
πολίτες μας:
•
5.000. Εύαγγ. και Παναγιώτης
πού, ώ Κύριε, βλέποντάς τα έκειό τό δείλι,
λαμπόκη.
δέντρα
και
φστά
¿ξεράθηκαν
σιεύει συνεργασία τοϋ παλαιού
Ό 'Αντώνης Κασιμάτης είχε
Γιάννης
Καλλίγερος
(ή
Επίσης, εύχαριστούν δλα τά Ζ. Κουκούλης και "Ολγα Ματ ά 'χες θαμάσει, ΰπόσκεση μεγάλη,
συμμαθητή και φίλου τού συν- πείνα, δίψα στούς άνθρώπους
μεταβή άπό τήν έφηβική του ήΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
γιότσος) στά Πιτσινιανικα. .
Τσιριγωτάχια τόν Κυθηραϊκό μαλούκα είς μνήμην τής μητρός
άντιφεγγιά του Αιώνιου, μά κι άντάμα
τάκτη της, χ. Γυμνασιάρχη, και πεινούν, διψούν τά ζωντανά. λικία, μετά τήν άποφοίτησή του
σκληρή του Δίκαιου άστραπή κ' έλπίδα! . . .
— Κλεοπάτρα Παν.
Σύνδεσμο 'Αθηνών, γιά τήν ω- τους 'Αλεξάνδρας δρχ. 1.500.
Ευχαριστούμε
θερμά
δλους
ποιητή και
λογοτέχνη, γνωάπό τό 'Ελληνικό Σχολείο Ποτσίνη, στίς Αλεξανδράδες. ;
ραία Πρωτοχρονιά και τήν θερ- Μαρία Σαραντοπούλου έπι τή
τούς
συγγενείς,
φίλους
καί
συμστού στήν Κυθηραϊκη και έκ- Τά βελάσμοττα σάν κλάματα·
ταμού, στήν Αύστρ<χλία, δπου
συμπληρώσει ΙΟετίας άπό^ τού
— Μαρία θεοδ.
Τ^Ι·Γ
μή ύποδοχή τους.
Προχωρώ σέ μιά σύνοψη* τό κοινό θέμα: ό άνθρωπος με παιδευτική κοινωνία κ. ΒΡΕΤ- πάει ό κόσμος και τί βλέπει; είχε μαζί μέ τόν άδελφό του πατριώτες μας, πού μέ κάθε
θανάτου τής μητρός της 'Ελέ- τήν καθαρια \)τυχή και άνάσα, ή προβληματικότητα και τό δράμα ΤΟΥ Τ Ρ Ι Α Ρ Χ Η .
στόν "Αγιο Ηλία. Ό θεός ^
τ' Ουρανού τά νάματα!
Γρηγότη άνθούσες έπιχειρήσεις τρόπο συμπαραστάθηκαν στό τούς άναπαύσει.
?
ΙΩΑΝ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ νης δρχ. 1.000.
του μέσα σ' ενα κόσμο πού κυριαρχεί τό κακό καί ή σήψη. Κα!
Σήμερα δημοσιεύουμε ενα άκαί διακρινόταν γιά τή φιλοπο- βαρύ πένθος μας, γιά τό θά— Στό Σύδνεϋ ξαφνικάΓ*^
στους τρεις ποιητές ενα κοινό σημείο: ό πόνος, ό σπαραγμός πο τά πολλά γλαφυρά ποιήμα- θάμα μέγα τού θεού!
νία του, τήν είλικρίνειά του καί
θανε ή Ελένη Γ. Λεδαντή
τής καθάριας ψυχής πού ζει *ι αναπνέει μέσα σ' εναν τέτοιο τα του, πού είχε την ευγενι- λάμπει ό μαύρος Ουρανός
τήν εύγένειά του δχι μονάχα
γένος Φαρδούλη). Στό σύ^ ^
κόσμο. *0 Σαίξπηρ μάλιστα Ιδιαίτερα έπιμένει ν' απεικονίσει κή καλωσύνη νά μάς στείλει. κΓ ¿σμπαράλιασε ό σεισμός
προς τούς φίλους καί τούς γνωΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
στά παιδιά της
καί \omSt
τόν σπαραγμό, τό δράμα, την άγωνία τού "Αμλετ. 'Ολοζώντα- Είναι τό « Ο Ν Ε Ι Ρ Ο » μέ την — τά κλεμένα τού λαού —
στούς, άλλά καί πρός όλους
συγγενείς της, θερμά σ υ λ * *
νος μέσα άπ' τό έργο προβάλλει ή αΐμάσσουσα ψυχή του.
προτροπή «δίχα>ς όνειρα μη κάθε άπόκρυφη άποθήκη.
τούς συνανθρώπους του, γιατί
τήρια.
ΜΧ. *
Δ1ΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
"Ετσι ό χαρακτήρας τού "Αμλετ παίρνει καθολικότερες δια- ζήτε», γραμμένο στίς 10.1.1977. "Ο,τι θάθελαν τά ζώα, σωρια- ήταν συναισθηματικός καί λε—
Σταματίνα
Γ.
Κοαιι^*®
στάσεις, γίνεται σύμβολο. Kai. οί νέοι κάθε έποχής μέ τήν ξέ(σμένο, πτότατος άπέναντι οιουδήποτε,
Τό έν 'Αθήναις "Ιδρυμα στό Κεραμουτό.
«ΟΝΕΙΡΟ»
χωρη ευαισθησία στήν παρουσία τού κακού, θά διακρίνουν στο
δ,τι θάθελες καί σύ, φανερω- γνωστού ή άγνωστου.
— Γιάννης Κ. ΤριφύΛ*
«Τριφύλλειον Νοσοκομεϊον Κυ(δίχως δνειρα μή ζήτε)
πρόσωπο τού "Αμλετ ενα κομμάτι άπ' τόν ίδιο τόν έαυτό τους,
(μένο
Σέ ώριμη ήλικία ήρθε στήν θήρων» διακηρύττει ότι έκτί- στά Τριφυλλιάνικα.
|
άπ' τήν αίμάσσσυσα ψυχή τους, βαθιά αληθινό και ανθρώπινο.
τρεχεις, βλέπεις δίχως φρίκη
'Ελλάδα γιά μικρό χρονικό διά- θεται είς Δημόσιον Μειοδοτι— Μερόπη Ά ν τ . Κομιρ {
"Ονειρο όνειρευθηκα
— της Γραφής τά θάματα — στημα καί ένυμφεύθη τήν άντάΜπορούμε άκόμα νά διακρίνουμε στίς τρεις δημιουργίες πρόβατα έφύλαγα
{
κόν Διαγωνισμόν δι* ένσφρα· στόν Ποταμό.
τής ζωής τά νάματα.
καί μερικά άλλα κοινά σημεία, πού άναφέρονται στο κοινό θέ- γίνηκα μικρό τταιδί.
ξια σύζυγό του κυρία Μάντη, γίστων προσφορών δι* έπί μέ— Έμμαν. I. Φατσέας -ϊΛ
μα
καί
τονίζονται
άμεσα
η
έμμεσα
σέ
μικρότερο
ή
μεγαλύτερο
τό γένος Γαβρίλη Χάρου (τού
βός στά Φοτησάδικα.
Κατά τό δίμηνο Φεβρουαρίου σιμοποίησε τό Φυσ. Τμ. γέμιΤρέχει ό κόσμος καί χορταίνει γνωστού σ' δλους τούς Κυθη- ρους ποσοστών έκπτώσεως τι— Γεώργιος
Γεώργι
μολογίου, ή άνάδειξις άναδό1. ΓκουβούΓ fι
— Μαρτίου 1977 αναπτύχθηκε σε άπό 46 νέους καί νέες, οί βαθμό άπό τόν κάθε ποιητή. "Ετσι ό άνθρωπος μέ την καθάρια Προβατίνες είχαμε
νηττικός
κανείς
δέν
μένει
ρίους έργοστασ»άρχου) καί ά- χου έκτελέσεως τών οικοδομι- στάι Δόκανα.
|
μιά έντονη δράση έκ μέρους όποιοι δημιούργησαν μιά πολύ συνείδηση δέν ανέχεται να κάνει κανένα συμβιβασμό μέ τό κάτασττρα άρνιά
κοί τά ζώα δέν βελάζουν
κακό.
"Επειτα
ή
ζωή
καί
ή
παρουσία
του
είναι
πολυ
προβληπέκτησε
άπ'
τόν
γάμο
του
αύκ
Γ
ένα
σκύλο
στο
μαντρί.
κών έργασιών καί ήλεκτρολοΟ θεός δς τούς άνατπσΑ 11
τού Φυσιολατρικού
Τμήματος όμορφη άτμόσφαιρα. 'Αποκορύμηρυκάζουν καί κουρνιάζουν.
ματική
καί
δύσκολη
μέσα
σ'
ενα
κόσμο
πού
κυριαρχεί
τό
κακό
τόν τέσσερα τέκνα, τή Ν ίνα, τό γικών και υδραυλικών έγκαταΝέων τής ΚυΘηραΖκής Άδελ- φωμα τής όποιας ήταν το ξέΔέκα άρνιά μάς γέννησαν
Γιώργο, τό Γαβρίλη - Θόδωρο στάσεων κτιρίου άνεγερθησομέ^ότητος Πειραιώς — 'Αθηνών. φρενο φαγοπότι τό όποιο έγινε καί ή σήψη. 'Επίσης μεγάλη είναι ή μοναξιά του και ή απο- πέντε προβατίνες,
Πέθανε στίς 14.3.1977 i J
"Ημουνα
μικρό
παιδί
καί τήν 'Ελένη, δλα άποκατε- νου «Ις τό έν 'Αθήναις καί έΟλες οί έκδηλώσεις οί προ- σέ θαυμάσιο κέντρο τής Γρα- μόνωση μέσα στόν κόσμο πού τόν περιβάλλει. Κι αύτή η μο- δίδυμη γενιά.
—
μέ
ι|*>χή
άθώα
—
φνικά
στό Σύδνεϋ Αύστρα^ι
ναξιά
και
ή
απομόνωση
τού
ή?ωα
προβάλλεται
έντονα
και
άπό
στημένα
σήμερα.
'Απ'
αύτά,
ή
πΐ της όδού Θεμιστοκλέους άρ.
γοαμματισθείστς ¿πραγματοποι- βιάς. 'Αρχηγός στή θαυμάσια
καί ξεκλέβω άπ' τά κλεμένα
Νίνα διαμένει προσωρινά (γιά 5 οΐκόπεδον τοϋ 'Ιδρύματος* ή 'Ελένη Γ. Λεβαντή, τό W \
ήθηκαν μέ Ιδιαίτερη έπιτυχία. αύτή έκ δήλωση ήταν ό Γρηγ. τόν Σαίξπηρ καί άπό τόν Σοοοκλή. Μά και στο «άγραφον» ό ΚΓ άττό ένα άλλες δέκα
Φαρδούλη.
— κάθε τί καί κάθε νάμα
λόγους έργασίας τού συζύγου δαπάνης δρχ. 16.000.000.
I
Τήν 5η Φεβρουαρίου πρα- Πετρόχειλος, άντιπρόεδρος τού άνθρωπος με τήν καθάρια άνάσα παρουσιάζεται νά βαδίζει μο- παχουλό κι* άρσενικό
τού θεού τό μάνα —
Πρός τόν σύζυγό της Γί ·
της)
έδώ
στήν
'Αθήνα,
ένώ
τά
νάχος
μέσα
στά
έρείπια,
τά
σκουπίδια
και
τ
'
άθαφτα
πτώματα
Φυσιολατρικού
Τμήματος.
Ό διαγωνισμός θά διενερ- γο, παιδιά κλπ. συγγενείς'}
γματοποιήθηκε χορευτικό δρακι' ήταν όλα μιά χαρά.
καί
γΓ
άνθρώπους
καί
γιά
ζώα.
άλλα τρία στήν Αύστραλία, δ- γηθη τήν 27ην του μηνός 'Α'Επίσης, τό Φυσ. Τμήμα στή πού προβάλλουν και τονίζουν τή μοναξιά του.
δυνό στή Λέσχη της ΆδελφόπενΛύνομε θερμά συλλΰπητήρ «
λα μέ λαμπρή σταδιοδρομία.
Επίσης ή παρουσία τού κακού και τής σήψης τού δημιουρ- Κάθε βράδυ, κάθε νύχτα
πριλίου ήμέραν Τετάρτην και
τητος, στο όποιο έλαβαν μέρος Λέσχη έχει άρχίσει προπονήΠάει τ ' δνειρο μ' άφήνει
άγώνες πιγκ - πόγκ γεί τήν αίσθηση οτι χάνει τήν έλευθερία του. Τούτο άμεσα δη- γεννητούρια εΤχαμε
"Ολοι οί Κυθήριοι συμμετέ- άπό ώραν 11 π.μ. ε ως 12 μεπερισσότεροι άπό 100 νέοι και σεις γιά
καί ξυπνώ μέ σκοτοδίνη!
καί σκάκι και σ' αύτές τΙς έκ- λώνεται στήν Ηλέκτρα. Μά και ό "Αμλετ λέγει χαρακτηριστι- και φανάρια στό μαντρί.
χουν όλόψυχα στό πένθος της σημβρινήν είς τό έν 'Αθήναις
νέ*ς.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
|
βλέπω άθλια τή ζωή.
συζύγου, τών τέκνων καί όλων Γραφεΐον τοϋ 'Ιδρύματος, όΕπικράτησε μεγάλο κέφι, τό δηλώσεις λαμβάνουν μέρος πολ- κά πώς ή Δανία κι ό κόσμος είναι γι* αύτόν μιά φυλακή, πού
^θερμά εύχαριστούμε
Και
τά
βλέπει
σάν
φαντάσματα
τών συγγενών του άλησμόνητου δός Κάνιγγος άρ. 7, όροφος 4. μάς συμπαραστάθηκαν στά Η
όποιο συνόδευαν οί ρίψεις σερ· λοί Κυθήριοι νέοι, φίλοι τών *χει πολλά κελλιά κα! σκοτεινά μπουντρούμια. Τό ίδιο ύποΒλέπω μύρια πτώματα
τού παπά ή παπαδιά
'Αντώνη Κασιμάτη καί εύχονΔεκτοί είς τήν Δημοπρασίαν νατο τής άγαπημένης μας
παντίνων καί χαρτοπολέμου. δύο άγωνισμάτων. 'Υπεύθυνος δηλώνει και ό Σικελιανός όταν λέγει:
φλόγες
άπ'
τών
τάνκς
τά
στότά φανάρια, τά βελάσματα.
ται €0 Θεός ν* άναπαύση τήν γίνονται έργολάβοι Δημοσίων τέρας καί άδελφής, πού
Αρχηγός της ώραίας δραδυάς τών έκδηλώσεων αύτών είναι
ματα, ψυχή έκείνου καί νά στείλη βάλ- "Εργων κεκτημένοι διπλώματος
ήταν 6 Βρεττός
Κυπριώτης ό Γιάννης Κορωναΐος, ό όποιος δλα είναι ρείπια κι δλα είναι σκουπίδια κι δλα είναι
με στίς 10.1.1977,
στή Χιλή κ Γ Ανατολή.
είναι σύμβουλος στο Φυσ. Τμ. πτώματα αθαφτα πού πνίγουν τη θεία πηγή τ ' άνασασμου. Κι' ό παπάς σταυροκοπιέται
σαμο παρηγοριάς στή σύζυγό τουλάχιστον 3ης τάξεως δι' έρπρόεδρος του Φ.Τμ. Νέων.
ΔΡΑΣ ΖΑΧ. ΚΟΥΚΟΥ
λιβανίζει καϊ ξορκίζει
του, στά παιδιά τους οικογε- γα οίκοδομικά, ώς καί έται* Ακόμη μεγαλύτερη έπιτυχία
Τήν 27η Μαρτίου τό Φυσ
Τά παιδιά της: Γιι
τού κακού τά πράματα.
Αεροπλοΐα ύπερφρούρια
νειακώς και σ' δλους τούς συγ- ρίαι Ε ' τάξεως δι' έργα άναείχβ τό χορευτικό δραδυνό, τό Τιιπιια σέ συνεργασία \ά τόν
Τέλος, ό άνθρωπος μέ την καθάρια συνείδηση ποθεί βαθιά
Εύάγγελος,
Παναγιώτης
κάνουν
γέφυρες
αίθέριες
γενείς
του».
συγκροτήσεως.
όποιο έπραγματοποιήθη καί πά Σύλλογο Κυθηρίων Σποδαστών νά λάμψει ή δικαιοσύνη, ή σκληρή τον Δίκαιου άστραπή, όπως Δέκα τού Γενάρη παγωνιά
"Ολγα Μαμαλούκα. Τά
καί
μάς
έρχονται
μιζέριες.
01 ένδιαφερόμενοι δύνανται
λι στήν Λέσχη της Άδελφότη- θά πραγματοποιήσει ^τοδοσα>αι- λέγει χαρακτηριστικά ό Σικελιανός. Αύτό τόν πόθο έχει και τά φανάρια πάλι στο μαντρί
I. Π. ΦΟΤΙΟΣ
φια της.
νά λάβουν γνώσιν άπάντων τών
τος T V 5η Μαρτίου 1977. Σ*
^«.«x.-r^rm « » λ « " A v i n K o "Αμλετ. "Οταν τό φάντασμα τού φανέρωσε τό άνοσιουργημα τά μεσάνυχτα ή γίδα μας γεννά.
Καί δέν εΐναι ψέμα
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
σχετικών καί νά παραλάβουν ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜ
αύτήν τή χοροεσπερίδα συμμε- mid. "Εχει κλεισθεί πούλμαν, τοϋ θείου του, τοϋ δασιλιά, ό "Αμλετ λέγει:
σειράν στοιχείων καί έντυπων
τείχαν γυρω στους 150 νέους τό όποιο προβλέπεται δτι θα
Καί γαυγίζει ό σκύλος τώρα είναι διάφανη άλήθεια
Στή μνήμη της 'Αλεξι
καί γραμμένη μέ τό αίμα —
Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τιμολογίου μελέτης καί προϋκαί νέες. 'Αρχηγός τής βρα- νεμίσει άπό φανατικούς φιλάχαλάσαν οί καιροί. ? Η τ α ν γραφτό
μέ της γίδας τά βελάσματα
Ρώσοι, 'Αμερικάνοι
τού έν
'Αθήναις
'Ιδρύματος πολογισμού μελέτης πρός ύπο- Ζαχ. Κουκούλη έγιναν οί
δυάς ήταν ό ενθερμος σύμβου- θλους Κυθηρίους νέους.
νά γεννηθώ γιά νό τούς φτιάξω.
και τρέχει στά χαλάσματα.
«Τριφύλλειον Νοσοκομεϊον Κυ- βολήν προσφοράς έκπτωσεων, κάτω δωρεές:
κάνουνε συργιάνι.
λος τού Φυσ. Τμ. Νίκος Κα
Το Φυσ. Τμήμα θα συνετί1) Γιά τό Γηροκομείο
θήρων» συνελθόν έκτάκτως έπί προσερχόμενοι κατά τάς ώρας
σει τήν δράση καί μετά τό ΤΤάσιμάτης.
Και ό πόθος αύτός του "Αμλετ, παρ* δλο πού ό δαθύς σπα- Κι' έδιωξε τόν κλέφτη
θήρων, άπό 500 δρχ.
'
«
· λ . tr.._
τώ
άγγέλματι
τού
θανάτου
έν
άπό
11
π
.μ.
εως
1
μ.μ.
«Ις
τό
τ
Καί ένώ ή άνοιξη έρχεται σγα καί καλεί ολους τούζ Κν- | ραγμός τού έχει κάνει συντρίμμια τήν ευαίσθητη \|>υχή του, άρ- ¡ — ή <*ν μιά σβουρίδα —
Κ Γ δπως πάντα κάνουν πάλι
Τασμανία τής Αυστραλίας τού ώς άνω γραφεΐον τοϋ 'Ιδρύ- διά της Γιώργος,
γοργά, τό Φυσιολατρικό Τμή- θυοίους ν*ους νά συμμετάσχουν {χ^τες φορές ξεπηδά άπό μέσα του σέ στιγμές πού ή συνείδησή μια σβουρίδα συμφοράς
κουμπαριές μέ καρναβάλι
Παναγιώτης (σύνολο 1.50β.ι
Αντωνίου Γ. Κασιμάτη, έκλε- ματος.
καί βαφτίζουν τήν ΕΙρήνη
μα συνεχίζει τΙς ¿κδηλώσεις OTIC έκδηλώσεις
του
—
χ
ο
υ
κεντρίζεται άπό έντονα ΐξωτερικά ερεθίσματα. Στό τέλος στά κοκόρια τού παπά.
2) Γιά τόν Ιερό ναό Σ<
κτού συμποττριώτου καί μεγάΤα έξοδα δημοσιεύσεων θα
σ' όλοκόκκινο Ιορδάνη.
του.
Τό Φυσιολατρικό Τνημ" εΰ- πέφτει στά βρόχια τού κακού και πεθαίνει* μά, έστω και τήν
λου Ευεργέτου τού Ιδρύματος βαρύνουν τόν τελευταΐον μειο- ρος Κεραμουτού — Κ
Τήν 20ή Μαρτίου ¿πραγματο- γεται κσλό Πάσχα σέ δλους ύστατη ώρα, συντρίβει τή δύναμη τού κακού, κάνει νά λάμψει Δέν βαρυέσα», δέν πειράζει
άλλη λύπη
μας, μετ' είσήγησιν τού Προέ- δότην έφ' δσον κατακυρωθή ή πάλι άπό 500 δρχ. τά Τδια
ποίησε ήμερήσια έκδρομή στήν τούς Κυβηρίους.
ή σκληρή άστραπή τής δικαιοτύνης. Τό τραγικό δμως γιά τόν
, . νά μή λάχη —
Στήνουν θέατρο της Νίκης
δρου αύτού, έξάραντος τήν προ- προσφορά του καί άναλάβη τήν διά της.
Ρούμελη, Γραβιά — Μπράλο
"Αμλετ είναι δτι δέν κατορθύνρι νά ζήσει, γιά νά )ζαρει τή $ τάπας μεσ στό σελάχι
μέ προσκήνιο φοβερό*
σωπικότητα καί τήν φιλανθρω- έκτέλεσιν τοϋ έργου.
3) Ό Νίκος θ . Κασ
Τ Ο ΦΥΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΝ συντριβή τού κακού. "Ετσι, έ δ ώ ό Σαίξπηρ έπισημαινει τήν ε Χ ε · λ , Ρ £ ζ
— Λαμία — Καιιένα Βονολσ.
^Ρ®
δείχνει βάραθρο τής φρίκης!
πικήν καί πατριωτικήν δράσιν
Έ ν Αθήναις τή 27.3.1977
αδελφός της, 500 δρχ.
δρώντος προσώπου,
προ«τώπου, που
πού ποΛ^ες
πολλές φορές εχει
έχει τη
τή Κ ( . ¿ 0 £ ¿ _ 0 ε 6
Τ ό πούλμαν τό όποιο ¿χρη- Τ Η Σ ΚΥΘ. ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ τραγικότητα τού
του ορωντος
^λάξο.
τού άποβιώσαντος,
Ό Πρόεδρος τοϋ Δ .Σ.
Ιερό ναό Σωττήρος — Κ
αγώνων του. AV¡ , , ό μ σ ν τ ^ σ κ ϋ λ ο ς Η
σκληρη μοιρα να μη γευτεί τονς καρπούς των αγωνων
Κόσμε ζής τή μαύρη ώρα
ΨΗΦΙΖΕΙ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
τού.
άγώνας εχει
έχει το
τό ίδιο
βαθύ και
καί μεγάλο νόημα.
νόημα, Γι
λα και παλι ό αγώνας
ιδιο οαθυ
>
_
_
c
σκλάβοι, αίμα, τά παιδιά πει1) Ό π ω ς έκφράσει τά συλαύτό καί ό Σαίξπηρ μάς παρουσιάζει τόν "Αμλετ στις ύστατες τά δικά μας ζωντανά.
(νούν· λυπητήριά του πρός τήν σύζυΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
στιγμές του νά εμποδίζει τό ς>ίλο του Όράτιο νά αυτοκτονήσει 'Ο καλός θεός φυλάει
τρέξε άλλη Χιροσίμα νά μή γον, τά τέκνα καί τούς συγγετήν καλή μας γειτονιάκαί νά τού λέγει:
(δουν. νείς τού άποβιώσαντος.
ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΕΝΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΖΑΚΗ - ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ
I
δίχως κλέφτες ή ζωή.
2) Ό π ω ς άναρτηθεί φωτοΠόσο σακατΓ :ένη ή Φήμη μου, καλέ μου 'Οράτιε,
ΕΚ ΦΡΑΤΣΙΩΝ
!
( Τ ό τραγούδι δέν μάς λείπει,
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ο Σ
ΓΙάλαιψε καί κάψε τά δεσμά·
γραφία του είς τόν έν Ποταμώ
θά ζήσει πι. ^ μου, σάν ά γ ν ω σ τ α θά μείνουν Ετσι
καί ξεχνάμε κάθε λύπη
ένας ήλιος καίει καί θερμαίνει Οίκον Εύγηρίας «Κασιμάτειον»,
Μ. SC. Α Γ Γ Λ Ι Α Σ
τ ά πράγματα! " Α ν μ* είχες φίλο άγαπημένο
I μέ τή γλυκά στήν καρδιά!
— δχι ό Πόλεμος μονάχα — καί
•Οδός Α Ι Ο Λ Ο Υ 100, 8ος όροφος — Γραφεΐον 805
κάποια ψορά, τόν πηγαιμό σου λίγο νά βραδύνεις
τ' δνειρο, πού είπα, ή καρδιά
3) Ό π ω ς
δημοσιευθεί τό ; Β. Κ Ο Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 67 - Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ - ,ΤΗΑ. 4 5 2 8 ^
γιά τήν ούράνια ευδαιμονία
Τηλέφωνον 3251J56 — Α Θ Η Ν Α Ι (131)
Τής άγάπης παραμύθια
φέγγει, καίει κΓ άνασταίνει.
παρόν είς τόν Κυθηραϊκόν Τύκαί σύρε έοώ, σ* αύτό τόν κόσμο τό σκληρό,
ό παππούς μέ τή γιαγιά
("Άνωθεν τού νέου Κεντρικού Ταχυδρομείου,
ι
«
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι 8—12 π.μ. καί 6 J O - 9 μ ^ ·
πον.
μέ πόνο τήν άνάσα σου,
| στά παιδιά καλή συνήθεια
παρά τήν Όμόνοιαν).
γιά νά Ιστορήσεις τή ζωή μου.
Έν 'Αθήναις τή 14.3.1977
'Αθήνα, Γενάρης 1977
, γιά νά ζούμε άδελφικά.
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Έ*δότης — Διευθυντής: Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ . |
ΔβΧόίνου 39, Νέα Κυψέλη Αθηνών, — Τηλέφ. 8214452.— •

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ:

Α)πής Τυπογραφείου: ΠΑΝ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μουσών ¡
42, Περιστέρι — Τηλέφ. 3465.347.
•
Σημ. Συντάκτου: 'ΑναδημοI
I ι σιεύουμε μέ Ιδιαίτερη συγκίνηση χαράς ένα πολύ ευγενικό
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
και τιμητικό όρθρο για την
« ) Εσωτερικού δρχ. 200 (έξάμηνη 150)
«ΙΙαγκυθη^κχΐκή», πού δημοσιεύθηκε στην άρχαιότερη εγκριβ) Εξωτερικού δολλάρια 15 (αποστολή αεροπορική)
ι τη ήμερήσια έφημερίδα ΚΡΗΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
Τ Ι Κ Η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, στό
9337)3.3.1977 φύλλο» της καΐ
έκφράζομε τΙς πιο θερμές ευΑγγελίες, διαφημίσεις κλπ. προπληρώνονται
χαριστίες μας στούς παλιούς,
Η Αλληλογραφία νά άπευθύνεται: Έρασμία Π. Κασιμάτη, } καλούς μας φίλους και συνες
έκεϊ κάτω, στο ΡέθιΙφΐγ·ν»1ας 59, Καλλιθέα — ΑΘΗΝΑ — Τηλ. 9566.478 • γατες,
^
μνο, τήν πόλη των ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και της Λ Ε Β Ε Ν Τ Ι Α Σ .
Ό συντάκτης της «Παγκυθηραΐκής» ήταν, είναι, και θά είΓI
ναι πάντα ένας ταπεινός π ρ ο ·
I
σ κ υ ν η τ ή ς
τού ΑΡΚΑI
I
Δ Ι Ο Υ καΐ τού τάφου τού Ε I
θνάρχη ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙI
I
ΖΕΛΟΥ,
λ ά τ ρ η ς
της
ΚΝΩΣΣΟΥ και τής Φ Α Ι Σ Τ Ο Υ
και ύ μ ν η τ ή ς τού μεγαΝλ ΓΙΝΕΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ λείου και της όμορφιάς ττς
λρ6εντογέννας ΚΡΗΤΗΣ μα<;.
Πανς
ΜΙΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ

if

Σ Χ Ο Λ Ι Α

*Η άδίκβιολόγητη ταλαιπωρία των νεαρών συμπολιτών,
ύποχρεωθήκανε κι' ¿φέτος
νά *αρσυσιασθοί»ν στο κλιμάΜΟ στρατολογίας στη Νεάπολη, Κν έπντρέπεται νά έπαναληφθεί. Η διαμαρτυρία των
γονέα* των, πού δημοσιεύεται
ok άλλη στήλη τής έφημερίδα;
μα« η φ κ ι νά συγκινήσει τήν
yAiMifl Διεύθυνση Στρατολο-

γίας τον «'Υπουργείου Έθνιχής Αμύνης», να ενεργήσει
, σχετικό έλεγχο, ναΒ επιβάλει
| κυρώσεις στον υπεύθυνο της
άνο>μαλίας άξιωματιν.ό και να
διατάξει τό αρμόδιο στρατκοτικό κλιμάκιο νά πηγαίνει στην
πρωτεύουσα τής επαρχίας Κυ-

ΠΑΓΚΥΘΗΡΑΪΚΗ

Τοϋ

κ. Α.

TtXXç 3

Ι'Εδω κ ι Έ κ ε ϊ !

i · · · · · · · · · · · ·
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η • — Άπό τήν πρώτη

δράση των Κυθηρίων:
ρεές. συνεστιάσεις, έκδηλώσεις, χοροί, κόψιμο πίττας,
πένθη, όργανωτικη δραστηριότητα, κοινωνική ζωή, έρανοι ύπέρ εύαγών σκοπών,
βιβλιοκρισίες,
χρονο
μα, σχόλια, θέματα κΧπ.
Μά και κάτι σημαντικό:
! Σ τ ά Κύθηρα λειτουργεί " I | δρυμα, τό «Τριφύλλειο» Νο! σοκομεΐο Κυθήρων!! Δωρεά
κάποιου Κυθηρίου Ευεργέτου. Τό έπισημαίνω σάν άΣ τ ή θέση τού κυρίου άρ- ξιομίμητο παράδειγμα γιά
θρου σχολιάζεται σάν νίκη τούς πλούσιους της Κρήτης.
του Λαου και της Δημοκρα- Εύχομαι ν* άποκτησουν
κι οί
c-Γησ
τίας ή.έιραρμογη της Δημο- Κ ρητές γρήγορα τό Νοσοκοτικής Γλωσσάς καΐ Αναδημο- μείο τους στήν Πρωτεύουσα!
σιεύεται άπό τό τεύχος 3^8)
Είναι άξιοι συγχαρητηρί1940 του έγκριτου λογοτε- ων ol δημιουργοί τής άξιόχνικού περιοδικού ΝΕΑ Ε- λογης έφημερίδας άλλά καΐ
Ζ Τ Ι Α ή πρώτη έγκύκλιος δλοι ol φιλοπρόοδοι Κυθήτού κ. Κασιμάτη στο Ρέθυ- ριοι πού τήν συντηρούν μέ
μνο, γραμμένη στή Δημοτι- τήν άγάπη τους καΐ τήν διακή. Τ Ηταν δημοτικιστής*άπό τηρούν σέ τέτοια περιωπή,
τότε. Πέραν τούτου, άπεικο-1
νίζει τή ζωή, τήν πρόοδο, τή I Α. Σ . Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ Λ Α Κ Η Σ

κό δργανο
στις
έπάλζεις
πρωτοποριακών άγώνων για
πρόοδο, άνάπτυξη, πολιτισμό. Ενσαρκώνει τήν έφεση
για δράση κι* έκφράζει τούς
πόθους του Παγκυθηραϊκου
Λαου. Προωθεί τ ά θέματα
τοΰ συμπαθούς Νησιού πρός
λύση καΐ άποτελεΐ συνεκτικό κρίκο και σύνδεσμο μεταξύ των άπανταχού Κυθηρίων.

i

του κιόλας ήμέρα ό Μάρτης τού 1977
δικαιολόγησε , και με τό παραττάνω, τήν κακή φήμη τού «παλουκοκάφτη» και μάς ταλάνισε τρείς ήμερες συνέχεια μέ κρύο
ταουχτερο, χιονιά και παγωνιές, μ' αέρηδες και τά μποφώρ
τών θαλασσών μας.
— "Ετσι, τό «ΚΑΛΥΜΝΟΣ» έφυγε άπό τόν Πειραιά στις 9
τό πρωί τής 28.2.1977, άλλά μόλις πρόλαβε κι' έφτασε ώς τό
ΚΑΨΑΛΙ, αποβιβάστηκαν ο'ι λίγοι — συμπολίτες — έπιβάτες
του και ή «θάλασσα τών Κυθήρων» φουρτούνιασε άπότομα, τά
έκτακτα δελτία θύελλας τών μετεωρολόγων μάς ξεκούφαναν τρία
μερόνυχτα και τό βαπόρι, άντι νά συνεχίσει τήν άγονη γραμμή
Γυθείου — "Αντικυθήρων — Καστελλίου — Κρήτης, άπό τήν
παραλία τών Μυρτιδίων πλεύρισε στή Νεάπολη. Κ Γ ώς έδώ, ίσως καλά έκαμε. Αλλά εκείνη ή κυρία, που «κουμαντάρει» άπό
τόν Πειραιά κι' ó καπετάνιος, νά τολμήσει, νά ειδοποιήσει τους
ταλαίπωρους συμπολίτες μας, νά περάσουν μέ Λαφονηοιώτικο
καΐκι στήν Νεάπολη, γιά νά τους μεταφέρει στόν Πειραιά, δταν
«ό καιρός και ό λιμενάρχης τής Νεάπολης τό έπιτρέψει», δέν
σκέφτηκαν καθόλου καΛά... και ύπολογίσανε μόνο τό πετρέλαιο...
Τελικά, κόπασε ή θάλασσα τήν Τετάρτη τό δράδυ, ό καπετάνιος
κΓ ή κυρία άλλαξαν γνώμη, τηγε τό δαπόρι στο Καψάλι κι' έφερε τους συμπολίτες μας στόν Πειραιά.

ατύχημα έχασε τή ζωή του

ό Ν Ι Κ Ο Σ Γ. Μ Α Α Α Κ Ο Σ

ί

(

"ftfiV \

— Αυτά τά χάλια φέρανε πάλι στο νού μου τήν ώραία ιδέα
τής ΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟ I ΑΣ και τήν,
άδυναμία τής εξεύρεσης 4—5 «ζωντανών» συμπολιτών, νά μιμηθούν τους προοδευτικούς άνθρώπους, όλων σχεδόν τών έλλη- |
νικών νησιών μας, που ιδρύσανε τις έταιρείες τους, άποκτήσανε j
δικά τους φέρρυ - μπώτ, τά δρομολογήσαμε και λύσανε άποφασιστικά και όριστικά τό συγκοινωνιακό τους πρόβλημα. Σέ μάς
μένουν oi έντεχνες είρωνείες και τά μεφιστοφελικά και περιφρονητικά μειδιάματα τών γειτόνων μας, γιά νά διαλαλεί ό φίλος
Ντόντος Μεγαλοκονόμος ότι δέχεται συγχαρητήρια γιά τους συμπολίτες μας «που έκαμαν εκατομμυριούχους τούς Βατικιώτες»,
— Τό σκίτσο τού ήγούμενου παν. Εύθύμιου μάς στείλανε άσέ εποχή πού ή λύση τού δικού μας προβλήματος, τής ίδρυσης
δηλαδή μιάς 'Ανώνυμης Κυθηραϊκής 'Ακτοπλοϊκής Εταιρείας... πό τό Σύδνεϋ μέ τό σημείωμα: «Πλημμυρισμένος άπό τις μυρωδιές τού θυμαριού καί τής φασκομηλιάς τού βουνού της ΑΓΙΑΣ
άρχίζει πάντα και τελειώνει μέ άτέλειωτες συζητήσεις.
ΜΟΝΗΣ έφτασε στό Σύδνεϋ. Μέ τά θρησκευτικά κηρύγματά του
— "Οπως έγράψαμε στο προηγούμενο φύλλο μας, κόσμος τους ώραίους λόγους του, τά κατάφερε, δχι μόνο νά συγκεντρώπολύς συμπολιτών μας γιόρτασε τά «κούλουμα» τής Καθαρής σει τούς "Ελληνες χριστιανούς, πού γέμισαν τις έκκλησίες μας,
Δευτέρας στόν Αύλαίμονα. Έκεΐ — μάς γράψανε — βρέθηκε έδώ στό Σύδνεύ, στήν Καμπέρρα καί στό Μπρίσμπαν, άλλά και
κι' ό Μητροπολίτης μας, πού, όπως φαίνεται, «δέν αύγουστινιά- νά άνοιχτούν τά σπίτια μας και οί «τσέπες μας». "Ολοι τόν
ζει» καθόλου. Γ Γ αυτό και τό βραδάκι γέμισε ή έκκλησία τού καλωσορίσαμε μέ μεγάλη χαρά καί ευχαρίστηση. ΠροειδοποιούΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ και ή αύλή της άπό όλο τόν κόσμο τών με δμως τούς κατοίκους τού νησιού μας καί Ιδιαίτερα τήν ΠΑΓχριστιανών συμπολιτών μας, κι' ολοι μαζί Λ α ό ς
και Δ ε- ΚΥΘΗΡΑΊ-ΚΗ, νά τόν προσέχουν δταν γυρίσει στό μοναστήρι
σ π ό τ η ς χριστιανικά, εύλαβικά κι" ωραία, προσευχηθήκανε, του, γιατί τώρα πιά έμαθε καί τά άγγλικά και νά μή θαρρούν
ψάλλανε τό ΚΥΡΙΕ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΘ' ΗΜΩΝ ΓΕΝΟΥ, μερικοί Αύστραλοαμερικανοί, σάν τόν χωριανό του Νικολό Μπαι ΑΛΛΟΝ ΓΑΡ ΕΚΤΟΣ ΣΟΥ ΒΟΗΘΟΝ ΕΝ ΘΛΙΨΕΣΙΝ ΟΥΚ γιώκο, δτι θά τά καταφέρουν, νά τά βγάλουν πέρα στά έγγλέ·
I ΕΧΟΜΕΝ. Μάθαμε άκόμη, καί πολύ Ικανοποιηθήκαμε, πώς οί ζικα. "Ας διαβάσουν προσεκτικά — κ Γ άς τά μεταφράσουν μεμα6ητές τού Λυκείου καί τού Γυμνασίου μας πολύ άγαπούν κα»
ταφορικά, δσα τούς λέει τό σκίτσο...
σέ6ονΤσι
τ ό ν σε 6ασμ«ώτατο, γι' αστό κι' έκεϊνος άντοπτοδίδει
Πανς
| οτοργή στήν άγάπη τους και είναι κοντά, σέ μικρούς και μεγάλ ο υ ς < σ έ κ ά θ ε χ α ρ ά ή λι>ττη τ ο υ ς .

Μέ
'Αθήνα, έκδίδεται ή έφημερίδα «Παγκυθηραΐκή^ σαν σύνδεσμος 6Χων των Κυθηρίων έσωτερfc
κου και έξωτερικου. Ι δ ρ υ τής: Παναγιώτης Γ. Κασ Κ
μάτης, Γενικός ΈπιθεωρΓ*
τής. Διευθυντής: Γιάννης Γ.
β
β %
#
; θηριυν, να ενεργεί την έπιλογη Σταυρουλάκης.
Μου έστάλη «τιμητικά» τό
οπ(ος γινόταν παλαιότερα.
ψύλλο της 1.2.1977. Λίαν εύπρόσδεκτη ή φιλική ττροσφοΣέ αυτοκινητιστικό, αίματη- πικη σύγκρουση μέ τό αυτοκίκάλεσε και ένα σχετικό σχόλιο Ρ ώ ·
μου. τό
ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΑΛΗΘΕΙΑ μας, στο φύλλο μας της 1.12. γαιρομαι καΐμπροστά
τό θαυμάζο:. ρό άτύχημα σκοτώθηκε ό συμ- νητο κάποιου απρόσεκτου όδηύπευθυ_ , ,
1976, και άναμένομε τόσο άπό Συγκίνηση μου προκάλεσε. πολίτης μας ΝΙΚΟΣ Γ. ΜΑ- γού ('Ηλία θλιβερού,
.
,
,
'Αχό πληροφορίες άλλα και <
' τό «εκλεκτό» συμβούλιο της έγ- Εοάρεστες
άναμνήσεις μου ΛΑΚΟΣ, 41 έτών, άπό τό χω- νου, συμφωνά με το πόρισμα
ριό Βιαράδικα, Ιατρικός έπι· των
Τβ *|ΐ<™ που λαδαμε τΙς τελευώ
π ε ρ ι 0 νσίας και τής Μο- Ανακίνησε.
αρμοδίων όργανων της
ί Z S Ä ' ^
^
™ ν Μυρτιδίων, όσο και , Μου έφερε τή σκέψη τρι- σκέπτης της Φαρμακευτικής Ε ροχαιας
Χωροφυλακής),
ταιρείας
ΓΟΥΕΛΚΑ,
έγγαμος,
\ ^βγνωστες της «Παγκυβηραι
, «διορισμένε; ενορίαΧρόνια πίσω. Σ τ α πρωΟρηκε τον «ανατο ό αξέχαστος
ί
Γ Ί Γ ^ Ι
^
επίτροπε^ L· Ι ρ ι σ τ ί ι - 1 τ α
μετανερμανοκατοχικά
συ^ιπατριωτης μας, σκοτώθηκε
Α'AJ«λλαγης
έκκλησιών τού νησιού, τά .Ηταν, ό ιδρυτής τη«· τότε.
ώ
και μια γυναίκα ο^ομη του αν :
η
τβ&«ο διοικήσεως της εγ- R ο ι ν ο τ ι κ ά
Συμβούλια, τ ο ύ ς Επιθεωρητής Δηυ. Σνολείτοκινητου του
θλιβεροί* και
β J ^ T E E S
τραυματιστήκανε άλλα τρία άΠόση διαφορά, αλήθεια, άπό τόν Αρχιερέα Ροδόπης (ΘΡΑS
Ζ Ζ : μ ά γ ο υ ς καί* τα Σωματείί ων Β ' Περιφερείας
Ρεθύ«Μ* t * «νκαιρια της ίπικοι-1
.
μνης.
ηθο{νν
ΈπιΤρο.
τομα τού αυτοκινήτου του.
ΚΗΣ) πού, όπως έσχολιάσθη κατάλληλα άπό τόν ήμερήσιο Ά **
™
Μεγάλη
ή
ικανοποίηση
Άσθενοφόρα αυτοκίνητα τής θηναικό TÚTTO, μακρυά άπ' τό ποίμνιο, « τ ι μ ώ ρ η σ ε
μέ άΧωροφυλακής μεταφέρανε νε- ¡ ^αγόρευση τής θειας Μετάληψης» τόν κόσμο τής Επισκοπής
«το λάδι» πού πώς μέ θυμήθηκε!
Γ
β
, « Τ * * τουν
™
«τό
υματι
κρούς και τραυματίες
στο νο- 1 T0U» άκόμη καί τόν Υπουργό Βορείου .Ελλάδος, τόν Νομάρχη,
I χρειάζεται τό Γηροκομείο μας
^Μού μένει ή άπορία τού
&tov» διατρέχει άμεσο κίνδυνο γιατί, όπως λέει ό λαός μας. πώς: " Ι σ ω ς τή μάθω.
σοκομεΐο Κορίνθου. 'Αργά τό κι' άλλους μεγάλους - μικρούς, γιατί, σύμφωνα μέ τά έλληνικά
«»ββώ<»ω(
ύηογ,ίων ίν.β· „ ά έ ν α
_ ν ί 6 η τ · ¿jAo «αϊ
βράδυ πληροφορηθήκανε στήν έθιμα, γιορτάσανε τήν τελευταία Κυριακή τής άποκρηάς, χορέάντιθέτων τών Κυθηραί* Αθήνα οί γονείς τοΰ Νίκου, ή ψανε μέ βιολιά καί μέ λαούτα, τραγουδήσανε, χειροκροτήσανε
tu δυο τό πρόσωπο». Και πρόσυμφερόντων, τού Ισχύον·
γυναίκα του και τά αδέλφια τήν καμήλα, παίξανε τό γαϊτανάκι κΓ ήπιανε ϊσως λίγο περισσωπο στην περύττωση αύτη είη ς νομικού καθεστώτος
του τή θλιβερή είδηση, πήγανε σότερο άπ' όσο έπρεπε, άπό τόν «καλόν οίνον τής ΚΑΝΑ», πού
ναι ό κόσμος τοϋ Γηροκομείου.'
Γνωστός λοιπόν στήν πόtév ^ιοσχέσεων, πού σεις ο·
στην Κόρινθο και μεταφερανε ό ίδιος ό Χριστός τούς πρόσφερε' !
λη μας, στήν Κοινωνία μα^
k , αύτού πάνω παίρνετε, πεί·
νεκρό τόν αγαπημένο τους Νίσ
τ
ό
ν
Εκπαιδευτικό Κόσμο
και έφησυχάζετε. Δεν έ· ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο
•έχασε, έτοι όπως τό ήθελε, δεσποτικά, κείνον τόν πολύ ώκο στήν Αθήνα
n t l i r u
t i m D ü i n i ü τ ο ΰ ρ ε θύα ν ου και δλης τ η ;
λοιπόν γνώση τού συναΉ
κηδεία
του
έγινε
τήν
αλΡα·ο
άνάμεσα στά τοσα πολλά
τής Χ ρ ο ν ι κ ή ς ύ
ποΰγινε κάπως περιωΜάς έρ<οτούν για τό Θεσμό Κρήτης, ό κ. Παναγιώτης Γ.
R-—
- λη ήμέρα
(10.12.1976)
άπό τό • μνωο.ας,
υ μ ν ο «Αινείτε
«Λ,νε.τε τον
τον ΘΕΟΝ
^ υ ΐ Ν ΕΝ
^ ΧΟΡΔΑΙΣ
Λ υ κ η Λ ί ι ΚΑΙ
Ισως ¿^ώ; Συνιστούμε τού Νομαρχιακού Συμβουλίου, Κασιυάτης.
Γ Νεκροταφείο Αθηνών. Πο- ΟΡΓΑΝΟΙΣ, ΕΝ ΗΧΩ ΣΑΛΠΙΓΓΟΣ ΕΝ ΨΑΛΤΗΡΙΩ ΚΑΙ
Έ
δ
ώ
υπηρέτησε
σάν
Επιfuá τ ε λ ε σ ι γ ρ α φ ι κ ή μέ αφορμή τήν τελειηταία έκλολ*ν ν ^ ^ , ν
ΚΙΘΑΡΑ, ΕΝ ΤΥΛΛΠΑΝΩ ΚΑΙ ΧΟΡΩ, ΕΝ ΚΥΜΒΑΛΟIΣ ΑΛθεωρητής, λίαν εύδοκίμως,
λυς
κόσμοςστεφάνια
τήν παρακολουθηΠΑΣ Α ΠΝΟΗ ΑΙΝΕΣΑΤΩ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟΝ>.Ι
5 «ροβιδοΛοίησή σας, :πού Θά ε· | ,γη του,
. τί είδους συμβούλιο άπό τό 1945-1951.
Μεγάσε, πολλά
κατατεθή Λ Α Α Α Γ Μ ' 0 γ
% |·ι — πιστηομε — ενα άπο- ρίναι κλπ.
συνέβαλε στήν άνοδο πατέρας δυο μικρών παιδιών, κανε καί μέ πολύ συγκινητικά ξέχασε, ότι τό "Εθιμο = ΗΘΟΣ! Άλλά γιά τό καλό τής 'Εκλ
γ
ι
ά
^
και δύθισε σε θλίψη σύζυγο, λόγια αποχαιρέτησε τόν άτυχο κλησίας τής άγάπης, άς τόν συχωρέσει ό ΘΕΟΣ, άς τού σφυν αποφευχθούν
Απο καθε επαρ- τής
Λαϊκής —
Παιδείας.
Δρα1 οΣλλ 1^1 II· ,ιικά
II· τραύματα και χιαΑπαντούμε:
ία εκλεγεται
έκλέγεται απο
άπό τα
τά ιιέλη τών στήριος, άκούραστος, άνήσι.- παιδιά, τούς γονείς του Γιώρ- νέο κάποιος συνάδελφος του. ρίξει όμως κάττι και στό αύτί του ό 'Αρχιεπίσκοπος, γιά νά μήν
ΜλΜΟοησκβυτ
γο — Δέσποινα, τά αδέλφια
_
δικαστικοί αγώνες. Έ- Κοινοτικών Συμβουλίων ενας
Στό 40)θήμερο μνημόσυνο, ή περάσει ό αύγουστιανισμός!
«dd|Qol
Αικασ τον κωΛωνα τού σύμβουλος. "Ολοι οί σύμβου- χο πνεύμα, φίλος του σχο- του Κώστα — Κατερίνα και
φ&ζ Χφούομε
παρουσία τού ηγουμένου τής
λείου. τού δασκάλου, του
— Σήμερα, Κυριακή πρωί, 13.3.1977, έκαμα πάλι τόν πε11^/
Τ
λοι αποτελούν τό Νομαρχιακό παιδιού, ?δωσε νέα πνοή λύπησε πολύ συγγενείς, φίλους 'Αγίας Μόνης π. Εύθύμιου ΙXCTwWOü» I
ριπατά μου στή Γλυφάδα καί πέρασα άπό τις έγκαταστάσεις
*
Άνεξάοτητα άπό τΙς ένέρ- Συμβούλιο κάθε Νομού, μέ πρό- στήν έκπαίδευση τού Νομού κι' όσους τόν γνωρίζανε.
κανοποίησε τούς γονείς, τη σύR
Για υπηρεσιακούς λόγους, ό ζυγο κλπ. τού άτυχου νέου, τών Ναυτικών — 'Αθλητικών Οργανώσεων. Πολύ ευχαριστήθηκα
που θά γίνουν άπό τά εδρο τον Νομάρχη. Άλλά ό ί- μας, που δέν είχε συνέλθει
πού άντίκρυσα δυο - τρία ιστιοπλοϊκά σκάφη μέ τρία Τσιριγωδιος
ό
νομοθέτης
«κουτσούρεάτυχος
νέος,
στις
7.12.1976
μέ
1 Κυθηραΐκά Σωματεία και τήν
άλλά δέν μαλάκωσε και τόν πό- τσκια (Δαπόντε — Ξηνταράκου) νά «κάνουν προπόνηση» παρ'
άκόμη άπό τό ζόφο της τεΤ' btrnuoíba μας, άναμένομε μιά ψε» τόσο τά δικαιώματα τού
τό αύτοκίνητό του τύπου Φ Ι Α Τ νο τους.
τράχρονης Γερμανικής Κατοόλη τήν ταραγμένη θάλασσα τού Σαρωνικού, κάτω άπό τήν παάπάντηση άπό τον «αίρετού αύτού συμβούλου» ώ- χής. Ευστροφία πνεύματος, μόνος είχε πάει στην Πάτρα.
Ή απώλεια τοΰ άδικοσκο- ρακολούθηση ειδικού προπονητή, καί τόν άκούραστο δημιουργό
της άρμοόίας έπιτρο- στε, ούτε σέ δλα τά θέματα πού ευρύτατη άντίληψη και ευθυ- Ύστερα άπό δύο ήμερες (9.12. τωμένου Νίκου, πού είκονίζετού Ν.Ο.Κ. — φίλο — Μανώλη Δαπόντε, νά γράφει μέ μαρκαείναι αλήθεια δτι σχε- συζητούνται νά παρίσταται ού- κρισία τόν διέκριναν. Ποό 1976) ξεκίνησε γιά τό μοιραίο ται στην πρόσφατη φωτογρα
,
, , ,
, δόρους στά πλάγια δυο πλοιαρίων: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΥτε
στά
«είδικά»
καΐ
άν
παρίταξίδι
τής
επιστροφής
του
άλλαγή στο υφιστάμεδ ^οσιευουμε, βύθισε 1 ©ΗΡΩΝ. Δέν μ' έμπόδισε ούτε ό άέρας, ο>τε τό κρύο νά καθήσω
πάντων δμως ήτο ρεαλιστής.
ι
ζ
*
?
"
σταται,
ν
ά
ε
χ
ε
ι
γ
ν
ώ
στήν 'Αθήνα. Στό 122 ομως χινο καθεστώς» άπό τον ΟΔΕΠ
"Ανθρωπος τών έργων. "Αλιόμετρο, στις 4 μ.μ. σέ μετω- σέ δδυνη και λυπη τη γυναίκα κ α ί ν ά χαρώ τήν προπόνηση δέκα ιστιοπλόων, άνάμεσα στούς
\ Ιλλη άρχή και μάλιστα κρυ- μ η.
πόβλεπε στήν ούσία. Διέθετα
του κ. ΕΙρηνη (άπο την Κεφαλ- • ¿ποίους τών μικρών συμπατριωτών μας.
fiAro τους αντιπροσώπους
"Αν ό 'Υπουργός τών Εσω- κύρος, θέληση, πυγμή. Kot
ληνια, το γένος Νικολατου),
wv Κυθηραϊκον λαού.
τερικών δεν ζητήσει ριζική α- πάνω
άπ* δλα,
άνθρωπο;
τά δύο μικρά παιδιά του, τούς ι — Τελειώσανε οί ριζικές επισκευές τού Μητροπολιτικού ναού
ΔΩΡΕΕΣ
ναθεώρηση τού θεσμού αύτού, «κοινωνικός».
γονείς του, τά άδέλφια του και τού Εσταυρωμένου της Χώρας, πού γίνανε τελευταία ύπό τήν
ΓΙΑ
ΤΟ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
•ΙΑ ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ
δίνοντας στούς αιρετούς ΝοΉ παρρησία κι* ή εύπροδλους τούς συγγενείς κα! φί· έπίδλεψη ειδικών υπαλλήλων τού 'Υπουργείου Πολιτισμού — ΈΣέ άλλη στήλη μας δημοσι* μαρχιακούς Συμβούλους ό λ ο- σηγορία πού διέθετε διευκό- 'Από 1—28 Φεβρουαρίου 1977 λους του.
πιστημών.
δικαιοδο- λυναν τή δημιουογίο: κοινω«6ομι διάφορες δωρεές συμπο- κ λ η ρ ω μ έ ν η
Πρός τό Γηροκομείο Κυθή"Ας είναι έλαφρό τό χώμα
λιτών μας γιά τά φιλανθρωπι- σία γιά κάθε θέμα πού άφορα νικών σχέσεων μέ τούς γ ύ ρ ο ρων έστάλησαν οί παρακάτω τής 'Αττικής γης πού τόν φι— "Όλα τά μικρόβια πού προσβάλλουν τόν όργανισμό τού
κέ Ιδρύματα τοΰ νησιού μας. τήν επαρχία τους και τον λαό του.
δωρεές:
λοξενεϊ μΧ ή μνήμη του αΐω- ανθρώπου, μάς λένε τώρα τελευταία έπιστήμονες - γιατροί, 'Αίίο, Νοσοκομείο, γιά πού αντιπροσωπεύουν και κανομερικανοί καί Καναδοί, τά σκοτώνει τό κόκκινο κρασί. Ιούς και
Χαράλαμπος Κομηνός, είς νια.
Λίαν έπάξια ή γοργή του
έ λ ε γ χ ο υ προαγωγή οέ Γενικό Επι- μνήμην τής άδελφής του Ευ_ . Εκκλησίες κλπ. νικό δικαίωμα
μικρόβια. "Ας είναι δοξασμένο τό όνομα τού θεού ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
Ξεχ(*ρίζομε ul Ιδιαίτερη Ικα- σέ γενικά και «είδικά» θέματα θεωρητή. Σ ά ν τέτοιος υπη- φροσύνης Δ. Στρατηγού, δρχ.
η
Ό Θεός νά συγχωρέσει τόν Ορέστη Μακρή και τόν Μωραϊτίνη
|· *«ο(ηση σήμερα τη δωρεά καΐ αποφάσεις, τότε αυτό τό ρέτησε έπι πολλά Ιτη. Τερ- 1.000. Ευφροσύνη Ν. ΣτρατηΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
γιά τά κρασοπατερικά τραγούδια τους. Καί θυμήθηκα τή μαtoiéni» τεσσάρων (34) κιλών Συμβούλιο θά εξακολουθεί νά μάτισε τήν ύπηρεσιακή του γού, είς μνήμην τής γιαγιάς
καρίτισσα τή μάννα μου, κάθε πρωί πού μούδινε λίγο κόκκινο —
Ψ
ΣΕ ΔΕΙΠΝΟ
νερωμένο φυσικά — κρασί άπό τό δαρέλι μας κΓ ένα κριθαροÜ b της έπιτροπής ΛΓΙΑΣ Ε- είναι νεκρό. "Οπως λειτουργεί καρριέρα μέ τό νόμο της της Ευφροσύνης Δ. Στρατηγού
0»
μέχρι σήμερα τό Νομαρχιακό
,παξίμαδο, άντίς γιά ρόφημα. "Αν θέλετε λοιπόν νά προστατεύεδρχ.
1.000.
Αλέξανδρος I.
η ΑΕΣΑΣ γιά τό Γηροκομείο μας Συμβούλιο είναι άχρηστο και 35ετίας.
(Συνέχεια άπό τήν 1η σελ.)
τε καί νά διατηρείτε τήν ύγεία σας, πίνετε κόκκινο κρασί. Έ γ ώ
Στρατηγός, είς μνήμην τής γιαI ΜΑ ¿παινούμε τήν ωραία πρω- δεν χρειάζεται.
γιάς του Ευφροσύνης Δ. Στρα- τυρά, ό ύφηγητής τής 'Ιατρι- μέ τό κρασάκι τό καλό νικώ ταχτικά τή γρίππη... Σάς τό όρm τοβουλία, που ίσως τήν προΚατά τ ά £τη τής υπηρε- τηγού, δρχ. 1.000. 'Ελένη καί κής Σχολής τοϋ Πανεπιστημίου κίζομαι.
σίας του στήν Κρήτη (Ρέθυ- Ευφροσύνη 'Ανδρόνικου, είς μνή- 'Αθηνών καί ή κ. Γιάννη Δ.
— Μιά σύσταση τώρα θά δώσω στους έρασ«τέχνες ψαράδες
μνο και Χανιά) συνέγραψα μην τής γιαγιάς τους Εύφρο- Στρατηγού, ό Γεν. Δ)ντής τού τοϋ Σύδνεϋ άγαπητους συμπολίτες και φίλους Μανώλη Γ. Κ.,
σύνης
Δ.
Στρατηγού,
δρχ.
και έ κυκλοφόρησε δύο άζιό'Υπουργείου Κοινωνικών 'Υπη- Κονόμο, Άρώνη Μ., καί στόν Αύστραλό γιατρό 'Αλέξανδρο:
1.000. Αλέξανδρος Λαζανάς, ύ- ρεσιών, ή κ. και ή δεσποινίδα Νά προσέχουν πολύ καί νά όπλοφορούν, γιατί τό μάθανε — πιλογα 6ι6λία:
α ) Τό Πρόβλημα τών Σι- πέρ τών άπορων οίκοτρόφων Π ήττα Πανάρετου, ό Δ)ντης στεύω — πρώτοι αύτοί άπό έμάς έδώ πάνω, ότι καρχαρίες, μιωπηρών 'Εργασιών και β' μας δρχ. 500. Οίκογένεια Κο- τής 'Οφθαλμολογικής Κλινικής κροί καί μεγάλοι (6 μέτρα) κοττασπαράξανε στις 13.3.1977
Ή Ιστορία
τής έν Κρήτη σμά Κομηνού, είς μνήμην τής ά- τού Εύαγγελισμσΰ κ. και κ. δύο Αύστραλοψαράδες καί μόλις πού γλύτωσε άπό τά δόντια μεΕκπαιδεύσεως. Πλήν τού- δελφής καί θείας τους Εύφρο- Μανούσου Πετρόχειλου, ό Γεν. γάλου καρχαρία ό τρίτος τής συντροφιάς Βέρντον Χάρρισον,
των, ήτο τακτικός συνεργά- σύνης Δ. Στρατηγού δρχ. 5.000. Έπιθ)τής και ή κ. Π. Κασι- νέος 32 χρόνων. Ποτέ δέ νά μην ψαρεύουν τή νύχτα μέ μικρά
της Παιδαγωγικών καί λο- Δήμητρα Γούναρη, είς μνήμην μάτη, ό συμβολαιογράφος κ. πλοιάρια, γιατί ο'ι Γιαπωνέζοι πλοίαρχοι, μισόστραβοι δπως
γοτεχνικών Περιοδικών. Μη τού πατρός της Παναγιώτου Χρ. κα! κ. 'Αν. Στρατηγού, ό χει- φαίνονται νά εΤναι, κόβουν στά δύο τά μικρά πλοιάρια. "Ας τό
τήν όργάνωση δέ τοπικών Καστρισίου δρχ. 3.000. Χρί- ρουργός - Ιατρός κ. καί κ. έχουν ύπ" όψη τους οί «ψαράδες τού γλυκού νερού» πού μαθαίΑ. Φατσέας Ν.Υ. στή Σπ. Τζάννε, ό Ιατρός και ή νω, πώς θά έπιχειρήσουνε γιά τρίτη κατά σειρά χρονιά νά όρκαί Γενικών Παιδαγωγικών στος
Συνεδρίων συνέδαλε πολύ μνήμη τών θείων του Γεωργίου κ. Χαρ. Κρίθαρη, ό δικηγόρος γανώσουνε όκταήμερη εκδρομή — ψάρεμα 130 μίλια μακρυά
στήν αϋξηση της θεωρητικής και Κατίνας Φατσέα δρχ. 1.000. πολιτευτής κ. και ή κ. Γρ. Λ . από τις Αυστραλιανές άκτές, στό BARRIER REEF. Παιγνίδια
Σύνολο δωρεών μηνός Φε- Κασιμάτη και ό κ. Γιώργος 'Α- μέ καρχαρίες είναι λίγο-πολύ έπικίνδυνα. Έ τ σ ι δέν είναι Μα• ί και πρακτικής καταρτίσεως
' τ ώ ν δασκάλων. " Ι σ ω ς κατέ- βρουαρίου 1977 δρχ. 13.500. ναστασόπουλος και ή σύζυγος νώλαρε; Θά περιμένω λοιπόν περιγραφή τής όκταήμερης κρουαΕπίσης πρός τό Γηροκομείο του κ. 'Αλμπερτίνα (τό γένος ζιέρας καί τό «κοράλι»!
χει τό ρεκόρ τών συνεδρίων
τών τελευταίων
δεκαετιών προσεφέρθησαν τά κάτωθι είδη: Παύλου Στάη).
Ή κ. 'Αφροδίτη
Κρίθαρη,
ατό Νομό μας.
— Από τις 24.3.1976 άρχίζουν τακτικά δρομολόγια τά άΓιά άλλη μιά φορά λοιπόν
είκοσι (20) πολυθρόνες ξύλινες συγχαρητήρια καί ευχαριστήρια κτοπλοϊκά σκάφη «ΚΑΛΥΜΝΟΣ», «ΚΑΝΑΡΗΣ». Τό πρώτο κάμέ ύφασμα. Ό κ. Τάκης Εύγ.
εύγενική, πολύ περιποιη θε Πέμπτη πρωί καί τό δεύτερο κάθε Σάββατο. "Ας ευχηθούμε
Καδιέρης, Ιατρός, πλούσια σεικαί τά δρομολόγια τού φέρρυ - μπώτ,
καί άγαπητή μας κυρία ί νά είναι τ α κ τ ι κ ά
Ή Ιερά Μονή Κούλα και στόν άνδρα της.
Τώρα και δέκα χρόνια εί- ρά φαρμάκων.
Ιγιά νά μήν ταλαιπωρούνται καί απευθύνονται στό Λιμεναρχείο
ναι άπόμαχος της Δημοσία«; άγιας 'Ελέσσας, τριάκοντα τέσΠανς «γιά άγκαζέ δρομολόγια».
'Υπηρεσίας. "Οχι δμως κα. σερα (34) κιλά λάδι.
ϊ τής ιδιωτικές. Δέν εγινε «ά1 πόμαχος» της ζωής. 01 πληΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
θωρικές του πνευματικές ά·
ΑΙσθανόϋεθα υποχρέωση νά
\ησυχίες ήταν άδύνατον να έκψράσουμε και διά του Κυθηαδρανήσουν. Συνέχισαν δη- ραϊκού Τύπου τις ευχαριστίες
μιουργικά, δπως πρίν.
μας πρός τόν διακεκριμένο Ια"Ετσι γεννήθηκε ή ΠΑΓ- τρό - χειρούργο του ΤΡΙΦΥΛ1*0 « Τ Ρ Ι Τ Ο Ν » είναι ένα άπό τά πλέον σύγχρονα Ξενοδο- • Κ Υ Θ Η Ρ Α Ί - Κ Η ! Ι δ ι κ ή του ΑΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ κ.
Ί δ ι κ 6 ΔΕΔΕ, ό όποιος έσωσε άπό 6έ!ΐ·ία Β' Κατηγορίας. "Εχη οίν.οδομηθή με τη σύγχρονη άρ- a !μπν·Ευαη και Ιργο.
του τέκνο, στήν κυριολεξία. 6αιο σχεδόν θάνατο καί έμένα
I Ζίτνκτονική και διαθέτει 5 διομάτια, εφοδιασμένα μέ ίδιαί
Καί του μοιάζει σ* δλα: Με- και τήν έγγονή μου.
_ 9 «οο tnlfffii
γάλο
σχήμα,
πολύστηλη,
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα και
πλούσια
στό
περιεχόμενο, τό βοηθητικό προσωπικό, που
προσεγμένη ΰλη, έφάμιλλη καθ' δλη τή διάρκεια τής άσθετων 'Αθηναϊκών έφημεόίδων νείας μας μέ προθυμία και ευI ΙβΟφοοΒίοκών γραμμών και τον 'Ηλεκτρικού Σιδηοοδρό— γ τής
« - —ώρας.
ι>σα. Διάβα γένεια συνεχώς βρισκόταν στό
'Από τό λιμάνι απέχει 2 λεπτά
Λιαθέτει βΒ ι Π ο λ ύ ¿ ν 5ιαφέρουσα
|ΣβΧόνια, Σνακ · Μπαρ, ώς καί 2 ανελκυστήρες. ΕΙδικευ- • σα όλόκληρο τό φύλλο. Κι πλευρό μας,
Στραπόδι, 28.2.1977.
προσιαπικόν ευρίσκεται πάντοτε είς τήν διάθεσιν τών j ένοιωσα χαρά κι' ευχαρίστηΕΛΛΜΑΝΟΥΗΑ ΑΟΥΡΑΝΤΟΣ
"" δια πάσαν έξυπηρέτησιν. Ό « Τ Ρ Ι Τ Ω Ν » είναι τό ι ση. Μάς ϊνωσε άγοθή, είλι
I{ηβϊοχιίον τών Κυθηρίων, είς τό όποιον καταλύουν άπό· κρινής συνεργασία. Πραγμα- Ή σύζυγος — Τά παιδιά του.
Πρός τόν συμπολίτη μας έκτα ριέρη τού Κόσμου. 'Επισκεπτόμενοι τον Πειραιά, Β τική καί καρποφόρα. Ευγεΐννηστώμεν νά καταλύσετε ρίς τό |ενοδοχείον « Τ Ρ Ι Τ Ω Ν » , · νείς άγώνες καί προσπάθει- λεκτό όφθαλμίατρο. Διευθυντή
όηοίον προσφέρει δλας τάς νέας ευκολίας και άνέσεις { ες στόν Εκπαιδευτικό Σ τ ί · τής 'Οφθαλμιατρικής Κλινικής
|Μο« «ίς ?να
οίκογενειακόν
καί ww^wv
σοβαρόν .περιβάλλον.
CW WWT
fvrvuAUv r.i*L
i c ^ u ^ y . Παρ' .ι
^ού «Υπήρξαν άποδοΤΙ τού Νοσοκουείου ΕΥΑΓΓΕΛΙ** ~
Κσι
οτι είναι τό μοναδικό στόν Πειραιά, Τουριστικον • Ι
πέραν τούτων at ΣΜΟΣ κ. ΜΑΝΟΥΣ Ο Α. ΠΕw
¡Sffoftoxciov. al τιμαί του είναι προσιτοί δι' ολονς. Δ ω - ι σ θ ^ 9 Γ Γ « άμοιδαίας φιλία<; ΤΡΟΧΕΙΑΟ. έκφράζουμε τις
Δέν
J^tie διπλά, μετά λουτρού ή ντούς δρχ. 300. Μονά μετά λου- • ι Κ α 1
<5μ6λυ πιό θερμές ευχαριστίες μας γιά
ν?, ή 25ετία που μας χωρί τό ένδιαφέρον, τήν εύγένεια και
1*0·® ή ντούς δρχ. 220. Διαμερίσματα δύο διπλών δεματίων (
ζει.
την έπιτυχή έγχείρηση καταο1
l ^ i λουτρού ή ντούς δρχ. 240.
ράκτου (τού άριστερού υ στ ιού)
Ξενοδοχείον « Τ Ρ Ι Τ Ω Ν » όδός ΤσαμαδοΛ 8
¡
που ίκαμε στή σύζυγο μου Μα"Αρτια έφημερίδα, άπό κά ' ρίσ
Τηλέφ. 4173.457 (5 γραμμαί)
» θε πλευρά ή «Παγκυθηρα'ΐ Καρβουνάδες, 2.3.77
Φωτογραφία άπό την έκδρομή τού Συλλόγου Κυθηρίων Σπουδαστών.
κή». Αληθινό δημοσιογραφι
NIK. ΣΤΑΘΗΣ
Ι · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " · " " · · · · · " · · 1 1 ^

U θανατηφόρο αυτοκινητιστικό

— "Ερωτας έχει καταντήσει τό ενδιαφέρον τού φίλου Γιάννη
Καστρίσιου, πού μένει στο Μπρίσμπαν, γύρω άπό τήν υπόθεση
τής ύποστήριξης τών μεγάλων έργων πού τό "Ιδρυμα των 'Αθηνών έχει πραγματοποιήσει μέ σύστημα, μέθοδο καί πατριωτική εύθύνη τά τελευταία χρόνια. 'Ιδιαίτερα άνησυχεΐ γιατί κάτι
δέν πάει καλά μέ τό Κληροδότημα Γ. Σκλάβου κα'ι μέ τή «συνεργασία» τών δύο «άδελφών» Ιδρυμάτων. Καί τις άνησυχίες του
μού διατυπώνει φιλικά έδώ καί πολλά χρόνια, μέ τήν εύγενική
καί καλοπροαίρετη άλληλογραφία του. "Ισως κάποτε δημοσιεύσω περισσότερα. Τώρα τόν πληροφορώ, ότι και δική μου άσάλευτη γνώμη, γύρω άπό τό θέμα που τόν πειράζει, είναι ή έ κ δοση
μιάς
Δ ι κ α σ τ ι κ ή ς
άπόφασης
άπό
τό Δικαστήριο τού Μπρίσμπαν ή κάποιου άνώτερου, άν αύτή δέν
είναι ικανοποιητική, γιά τό "Ιδρυμά μας, πού μέ σαφήνεια, νά
μάς λέει, ποιό "Ιδρυμα πρέπει νά πάρει καί νά διαχειρισθεί καί
τό μεγάλο αύτό Κληροδότημα τού Γ. ΣΚΛΑΒΟΥ, γιά τό καλό
τού νησιού μας και γιά νά πραγματοποιηθεί τελικά ή επιθυμία
του ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ Γ. ΣΚΛΑΒΟΥ.
'Αρκετά είναι τά 20 χρόνια πού ταλαιπώρησαν τόσο καί τόσο
κόσμο, άνάμεσα δέ σ' αύτό τόν κόσμο, και τόν συντάκτη τής
στήλης αύτής.

Τήν πολύ όμορφη αύτη φωτογραφία μάς έστειλε άπό την Αν
στραλία ό συγχωριανός μας και φίλος Μανώλης I . Καλλίγεοος.
Ποζάρει ό Ιδιος και ή γυναίκα του Γρηγορία
τρισευτυχισμένοι
Όρια τρισβυτυ
κοί έχουν γύρω τους δέκα (10) χαριτωμένα έγγονάκια τους.
Τί κρίμα πού δέν τάχουμε στά Πιτσινιάνικα, γιά νά έπανιδρύσουμε άμέσως τό κλειστό, έδώ και λίγα χρόνια — άπό έλλειψη
παιδιών — Δημοτικό μας Σχολείο! Συγχαρητήρια στόν παππού
και στή γιαγια καί βύχή, νά τά Ιδούν δλα δπως έπιθυμσύν.

9Α λληλογραφία
Καν ΑΓΓΕΛΙΚΗ I. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Ν.Υ.: 'Ελάβαμε το
γράμμα σου καί χαρήκαμε Ιδιαίτερα γιά τις γιορτές τών
γενεθλίων μικρών καί μεγάλων
τής «φαμίλιας σας». Σέ παρακαλώ, τηλεφώνησε στήν Παναγιωτίτσα χαιρετίσματα.
Κον Α. ΚΑΒΑΚΟ, δικηγόρο
κλπ. Βαλτιμόρη: Ταχυδρομούμε τήν «Παγκυθηραΐκή» στις 6
διευθύνσεις πού
γράφετε και
δημοσιεύουμε τήν καλογραμμένη σταδιοδρομία καί τήν φωτογραφία τού συνταγματάρχου Κ.
γιά χάρη δική σας.
Κον ΦΡΑΓΚΙΑΝ ΛΟΥΡANTON: 'Ελάβαμε τό γράμμα
σας. Στείλετέ μας τήν άστόδειξη πού έχετε καί μήν άνησυχείτε, άφού ή έφημερίδα σάς
ταχυδρομείται τακτικά.
•Κον ΓΙΑΝΝΗΝ Κ. ΚΑΛΛΙΤΕΡΟ Ν, Σύδνεϋ: Πήραμε ένα
βιαστικό σημείωμά σας καϊ περιμένομε νά βοηθήσεις και τήν
έφημερίδα καί τόν Μανωλαρο...
στήν πρέφα. Φιλιά σ' δλους καί
Ιδιαίτερα στήν 'Αγγελική σου.
Κον ΑΙδεσ. Ε. ΖΕΡΒΟΝ,
Μυλοπόταμο: Ευχαριστίες γιά
δλα. Χαιρετίσματα στόν Θεο-

δόση, καί γιατί
ξέχασε την
Παγκυθηραΐκή;
Κον ΚΟΡΩΝΑΙΟΝ — ΕΥΓΕΝΙΚΟΝ, Καραβά: Ευχαριστούμε γιά τά τακτικά νέα σας
άπό τόν δμορφο Καραβα. Σάς
ταχυδρομήσαμε ένα δεματάκι
μέ τά φύλλα τής Παγκυθηραΐκής, πού γράφετε, πώς δέν πήρατε. Ρωτήστε τό Ταχυδρομείο
Ποταμού, τί συμβαίνει, γιατί
άπό έδώ ή άττοστολή γίνεται
κανονική.
Κον Ν. ΤΑΜΒΑΚΗΝ ζωγράφον, 'Αθήνα: Δημοσιεύουμε δείγμα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας σας καϊ σάς εύχόμαστε
κάθε έπιτυχία.
Κον ΘΕΟΔ. ΚΑΣΤΡΙ ΣΙΟΝ
Καστρισιάνικα:
Έταχυδρομήσαμε τό φύλλο Μαρτίου. Καλή
καί «μόνιμη* παραμονή στό νησί μας.
Αίδεσ. ΧΡ Κ ΑΛΛ I ΓΕΡΟ Ν,
Φατσάδια: Εύχαριστούμε γιά
δλα. Ταχυδρομήσαμε στήν άδελφή σας Διαμάντα τήν έφημερίδα. Εύχαριστούμε.
Κον Θ. Γ. ΚΑΣ IΜΑΤΗΝ:
Εύχαριστούμε γιά τήν άνταπόκριση. Σχολιάζομε την άδικαιολόγητη ταλαιπωρία τών νέων
μας.

Δημοσιεύομε μιά ωραία φωτογραφία τής υποδοχής τού ήγουμένου, πού διακρίνονται oi
κυρίες Είρηνη Κασιμάτη, Ε λένη Καλλίγερσυ, ΕΙρήνη Σάμιου. Ματ ίνα Ε. Κασιμάτη,
ταυρούλα Ποτήρη, ΆλεζάνΚονόμου, ó άντιπρόσωπος

τής «Παγκυθηραΐκής» κ. Μανωλης Γερ. Κασιμάτης, ό ηγούμενος, ot κύριοι Θόδωρος Κασιμάτης, Γιάννης Καλλί γέρος,
άδελφός τού άρχιμανδρίτου, ό
Σ. Τζάννες, Παναγ. Κονόμος,
Νικ. Ποτηρης, Ανδρέας Κασιμάτης και Νίκος Κασιμάτης.
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liv

Η . H J . Κάρτερ
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ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
TOY ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΣΤΟ Σ Υ Α Ν Ε Τ Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Σ

ΕΡΩΤ.: Εύχαριστούμε, πάΤήν παραμονή της άναχωρή-1 νης, φιλοξενίας, φ ι λ ί α ς καί άλτερ. Θά θέλατε νά προσθέσετε
σεώς του στήν Αθήνα, ό ήγού- ληλεγγι/ης
ΕΡΩΤ.: Πάτερ, μάς κολα- τίποτα;
μενος Ά γ . Μόνης παν&σ. ΕΥΑΠΑΝΤ.: Τώρα λίγες ώρες
ΘΥΜΙΟΣ μίλησε σέ ραδιοφω- κεύετε...
ΑΠΑΝΤ.: "Οχι. Αύτή εΐναι πριν άνοτχωρήσω γιά τήν παM u c h of the success of νική έκπομπή του Σύδνεϋ. Ή
αλήθεια όπως τρίδα — φεύγω αύριο — θά
my c a m p a i g n has been due σχετική ανταπόκριση έχει ¿κ 1 ή πραγματική
τήν έζησα και δπως θά τήν με- ήθελα νά έκφράσω τις εΰχαριto the willingness of con- έξης:
ταφέρω στήν ττατρίδα.
στίες μου στον σεβασμιώτατο
ΣΥΔΝΕΎ· 15.3.1977 —
cerned
people like
you to
ΕΡΩΤ : Σάς ευχαριστούμε, 'Αρχιεπίσκοπο Αυστραλίας κ.κ.
Σήμερα εχουμε τήν εύκαιρίο ι
share
their
thoughts
and
νά φιλοξενήσουμε στο πρόγραμ- πάτερ. Καλό ταξίδι και καλή Στυλιανό, στον 'Ελληνορθόδοξο
feelings.
Κλήρο του, στις έλληνικές άράντάμωση.
I will do my best to de- μα μας τον πανοσιολογιώτατί
ΑΠΑΝΤ.: Ναί, στά Κύθηρα, χές και σ' όλο τον Ελληνισμό.
αρχιμανδρίτη
Ευθύμιο
Καλλίγε
serve your confidence,
and
ρο, ιερατικό -προϊστάμενο τοί στο όμορφο νησάκι μας, πάνω Δεν θά ξεχάσω ποτέ τις στιwill
need your help
more
Ιερού προσκυνήματος Ά γ . Μό- στήν 'Αγία Μόνη. Σάς περιμέ- γμές άγάπης που πέρασα κονthan ever d u r i n g the chalνης Κυθήρων. Ό πατήρ Ευθύ νουμε έκεϊ όχι μόνον έσάς, άλ- τά σας.
lenging y e a r s ahead.
μίος έφθασε
στήν Αύστραλίο λά και όλους τους "Ελληνες τής
I hope that you will be
ΕΡΩΤ.: 'Αντίο, πάτερ, και
πριν 5 έβδομάδες γιά νά έπι Αυστραλίας... "Ετσι θά μού δοable
to
visit
Washington
σκεφθή τον Ελληνισμό της Αύ θη ή εύκαιρία νά ανταποδώσω ξανά καλό ταξίδι.
during
the
inaugural fest- στραλίας και είδικώτερα του<; τήν άγάπη που μού δείξατε.
ΑΠΑΝΤ.: 'Αντίο.
ivities.
Κυθηρίους. Παράλληλα, νά συ
Sincerely,
ναντήση τόν άρχιεπίσκοπο τή<;
J i m m v C a r t e r Έλληνορθοδόξου εκκλησίας Αύ
στραλίας κ.κ.
Στυλιανόν, εί<;
Και ή μετάφραση του στη τον όποϊον υπέβαλε τά ταπειΤήν 25η Φεβρουαρίου, ήμέ- ή κυρία Μαρία Μ. Κρίθαρη, to
γλώασα μας:
νά σέβη του, καθώς έπίσης και
οα Παρασκευή, ό σεβ. Μητρο- γένος Θεοδοσίου Κοροτναίου.
μέλη τού Κλήρου.
Π.Χ.Κ. (Εύγενικός)
πολίτης Κυθηρ<ον ΙΕΡΟΘΕΟΣ
'Αγαπητέ κ. Λεονάρδε,
ΕΡΩΤ.: Πάτερ Ευθύμιε, έκ
Ευχαριστώ γιά την ύττοστή- μέρους του 2ΕΑ και τών Έλ- έχοροστάτησε στον Ιερό ναό
ΔΟΡΕΑ 2.000 ΔΡΧ.
ριξή σας. Εκτιμώ βαθύτατα τή | λήνων του Σύδνεύ σάς καλοσω- 'Αγίου Χαραλάμπους Καραβά,
και μέ κατάνυξη εψαλλε τους
φιλία και τις καλές σας ευχές. I οίίουυΕ
πτη
Α.λΑΡΓυτ,
ρίζουμε στη ψιλόξενη τοι/τη χώ- Χαιρετισμούς τού Ακάθιστου | ΟΙ κ.κ. Πολύχρονης και ΚώΉ περισσότερη άπό τήν έπιτυ- ρα, τήν Αυστραλία.
"Υμνου πρός τήν ύπεραγίαν ατας Δ. Κορίαναίου πρόσ^ραν
χία τής πολιτικής μου έκστραΑΠΑΝΤ.:
Ευχαριστώ και
τείας όφείλεται εις το πρόθυμο σας κ. Καλδή ττού μοΟ δίνετ.: θεοτόκον. Ό Σε6ασμιώτατος 12.000 δρχ. γιά τήν έπισκευή
«περί τού Ακάθιστου Τού δρόμου Καοαβά — Γέραενδιαφέρον άνθρώπων σάν κι' έ- τήν εύκαιρία νά μιλήσω μέ τού; ώμίλησε
·γμνου».
κάρι — Άραπιάνικα, στη μνήσάς, πού συμμερίζονται τις σκέ- ξενητε μένους άδελψούς υας, άλ
μη τού θείου τους Γιάννη Π.
ψεις και τά αίσθήματά τους. λά και δλους τους "Ελληνες που , ΕΡΓΑ ΣΤΟΝ Κ\ΡΑΒΑ
Κορωναίου.
Θά κάνω κάθε δυνατή προσ- μέ υποδέχθηκαν μέ τόση χαρα
Προς άποπεράτϋίση τσιμεντοπάθεια άξια τής έμπιστοσύνης στο διάστημα της εδώ παραστρωσεως τής πλατείας τής
σας και θά χρειασθώ τή μεγα- μονής μου.
Ο ΤΑΞΊΑΡΧΟΣ
λύτερη δοήθειά σας
ΕΡΩΤ.: Πάτερ Ευθύμιε, ττώς Κοινότητος μας, συνεχίσθηκαν
οί
έργασίες.
κατά τή διάρκεια προκλή- αίσθάνεσθε 1 1 χιλιάδες μίλια
Α. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
January 7. 1977 σεως στά έπόμενα ετη.
μακρυά άπό τήν πατρίδα και
ΑΦΙΞΕΙΣ
Mr. George Leonardos
'Ελπίζω ότι θά μπορέσετε νά τήν ιερά Μόνη;
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
ELEFTHEROTYPIA
έπισκεφθεϊτε τήν Ούάσιγκτον
ΑΠΑΝΤ.: Σάν την πατρίδα' ! Άφίχθη στον Καραβά άπο
Panepiatimiou 57
κατά τή διάρκεια τής έορταστι- Παρά τό γεγονός, δπως άναψε- | τό Μπρίσμπαν τής Αυστραλίας Αίσθάνομαι 6αθειά υποχρέωAthene, Greece
κής τελετής της όρκωμοσίας ρστε και σεΐς^ δτι βρίσκομαι '
—
ση νά εύχαριστησω θερμά τους
μου.
χιλιάδες υίλια μακρυά, ειλικριΠροέδρους και Κοινοτικούς
Dear Mr. Leonardo«:
ΑΥΞΗΣΗ
νά δεν αίσθάνομαι καμμιά διοΕι'λικρινώς
Συμβούλους τού νησιού μας
Thank you for your supI. ΚΑΡΤΕΡ φορά. Ή άγάπη και ή καλοσύτών 'Αντικυθήρων, πού με
ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΝ καΐ
νη πού μου έδειξαν και μού δείτιμήσανε μέ τήν ψήφο τους και
χνουν οί συμπατριώτες μας ¿·
μέ άναδείξανβ έκπρόσωπό τους
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ δώ εΐναι κάτι τό άπίστευτο. .
στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
Κάτι πού άποδεικνύει τά μεγάΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΑΛΩΝ ι Νομού 'Αττικής. Μοναδική φιΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΙΩΝ «ΑΓΙΟΣ ΜΥΡΠΝ» λα
προτερήματα τής φυλής μα(.
.
,
"i
λοδο^ία μου είναι νά φανω
Προς τήν Εφημερίδα «ΠΑΓ- νατού μέτρου προκειμένου νά Προτερήματα άγάπης, καλοσί-Οπως μ»ί,
^
« α νησιά, μας
Γιάννης
Κ.
Καλλιγερος
α
ΚΥΘΗΡΑ I ΚΝ». Δελδίνου περιορισθούν είς τό ελάχιστον
Δ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
¡ πό τό Σύδνεύ, από τόν Μάιο
39. Νέα Κυψέλη, 'Αθήνα.
δυνατόν αϊ ανωμαλία ι και ζηκατά 6
Κ\)μλ ΔιειΛυντά,
μίαι που προκαλούνται είς τό ΤΟ ΝΕΟ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ! τού 1977 «αυξάνονται
_ οί συν_
Στις έκλογες αύτές
δολλάρια τήν éβδομάδα
ΕΙς άπάντησιν σχολίου σας τηλεπ. δίκτυον 'Αντικυθήρων
πού περιέχεται είς τήν έπιστο- άπό τάς είδικάς καιρικός συνΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ι τ ά Σ ε Γ ς ^ τ ώ Γ έ ^ ά ^ ν xiaV^ Ι ψηφίσανε 6Í\ *Α »«ββν::
λ,;»ν — * Ελλήνων και κατα 4
1) Δ.Κ. 37. Ζ) Α . Ι . JU.
λήν ταυ Γεν. Γραμματέως Ά - θηκας πού έπικρατούν είς τήν
(Άκυρο 1).
δελφ -ητος «Άγιος Μύρατν», νήσον.
ΚΥΘΗΡΙΩΝ
ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
'Αντικυθήρων, δημοσιευθείσης
Μετά τιμής
βίς τό ύπ1 άριθ. 8)77 φύλλον
Δ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΣτΙς 6 τού Φλεβάρη έγι\ε
της έγκρίτου Εφημερίδος σας, Προϊστ. Συγκρ. Κεντρ. και στά γραφεία μας ή έτήσια ι- TPΙΦΥΛΛΕΙON ΝΟΙΟΚΟΜΕΙΟΝ
αναφορικό μέ τήν λειτουργία ν
Νοτ. Πελοποννήσου
κλογ ικοαπολογ ι στ ική συνέλευση ΚΥΘΗΡΩΝ — Κάνιγγος 7 — ΑΘΗΝΑΙ
τού Τηλεφωνείου 'Αντικυθήτών μελών τού συλλόγου μας;.
ρων, εχομε τήν τιμήν νά σάς
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Κατά τή διάρκεια της ψηφίστηγνωοίσωμε τά άκόλουθα:
01 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1976
κε ό απολογισμός τού απερχοΤο άνωτέρω τηλεφωνείο λει- ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ μένου Δ .Σ. και όρίσθηκε σον
τουργούσε πλημμελώς κατά τό
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ημερομηνία έκλογών ή 14η τού
άπό 26.7.76 ¿ως 1.11.76 χρονι- Τό Ύπουργεϊον Παιδείας πρός Φλεβάρη.
κον διάστημα λόγω παραιτήσετόν Σύλλογο Γονέων και ΚηΣτΙς έκλογές πού διενεργή- I. ΠΑΓ ΙΟΝ
ως τού άντιπροσώπου. Ή έδεμόνων μαθητών και μαθη- θηκαν μέ μαζική συμμετοχή τών
Άκ.νητα κτήματα
ζεύρεσις έτέρου άντιπροσώπου
τριών τών σχολείων Μ. Ε. μελών, αναδείχθηκαν οί έξης:
Κτίρια
3.300.000
ήτο δύσκολος, έπετεύχθη δέ τη
Κυθήρων
Οίκίαι
2.766.500
Διοικητικό Συμβούλιο: Πρόσυνδρομή της Νομαρχίας 'Ατ- ΚΥΘΗΡΑ
Οικόπεδα
35.650.000
εδρος: Κασιμάτης
Δαμιανό;.
41.716.521
τικής προς τήν όποιον άπενΑγροικίαι έν Κυθήροις
21
Κ ε Πρόεδρε,
Γραμματέας: Κασιμάτη Κατερί
θύνθημεν.
να.
Ταμίας:
Σουρή
Πόπη.
Ά
ν
Απαντώντας στήν άρ. 10)
ΕΙς τήν λοιπήν χρονικήν πεΨιλή κυριότης άκινήτων
τιπρόβδρος: Πετρόχβιλος Γρ^ι
ρίοδον αϊ σννθήκαι έπικοινω- 18.1.77 άναφορά σας, σάς πλη- γόρης. Μέλος: Κορωναίος Γι- | Οίκίαι: Καλλιθέας και
ροφορώ
τά
έξης:
3.817.000
νίας τών 'Αντικυθήρων παρουΝέας Σμύρνης
άννης.
"Οπως προ6>£πει τό Π. Δ )
σίασαν ώρισμένας δυσχερειας,
"Επιπλα — Σκεύη
'Αναπληρίοματικοι:
Κασιμάλόγω άνωμαλιών, άλλα όπωσ- γμα πού προωθείται γιά δημο- της Μανώλης, 'Αλφιέρης Βρ?ϊ'Εξοπλισμός Νοσοκομείου και
δηποτε δέν ήσαν τής έκτάσεως σίευση και σύμφωνα μέ τις
Γραφείων, εμφανιζόμενα μέ τιττρόσφατες
άνακοινώσεις
του
που χβριγράφει 6 έπιστολογράμήν μονάδος
2.344
Έξελβγκτική
Επιτροπή:
'Υπουργείου, όπου οι γεωγραφος σας.
Άπόκτησις επίπλων
Καλλίγερος
Δημήτρης,
Κυπρι6.144 45.539.665
Τό
ώράριον
λειτουργίας, φικές και συγκοινωνιακές συν- ώτης Βρβττός καΐ Καλλιγέρ<ιυ
έτους 1976
3.800
σύμφωνα μέ τήν σύμβασιν με- θήκες τό έπιδάλλουν, θά λει- Μαίρη.
ταξύ Ο.Τ.Ε. και τού νέου άν- τουργήσουν περισσότερα άπό
'Αναπληρωματική: Ντίνα Σι- Μ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΝ
τιπροσώπου
είναι 8—12 και ένα Εξεταστικά Κέντρα γιά τις μίου.
Εθνική Τράπεζα Ελλάδος
15—18 κατά τήν χιιμερινήν πε- εισιτήριες εξετάσεις στά ΛύΚαταθέσεις
έττί
Μέ
τήν
ευκαιρία
τής
έκλορίοδο* και 8—12 και 15—19 κεια, είδική δέ ρίθμιση θά ύ- γής του, τό νέο Δ.Σ. ζητάει
προθεσμία
4.261.851,50
πάρξει
γιά
τή
νησιώτικη
περιο4.368.281,80
κατά τήν θερινην.
άπό τά μέλη του νά συσπειρωΚατάθεσ.ς όψεως
106.430,30
χή,
στά
πλαίσια
τής
όποιας
θά
Τέλος, σάς γνωρίζομε δτι
θούν
γυρω
του,
ώστε
δλοι
μιικανοποιηθεί τό αϊτημά σας.
20.336
πρός τήν άρμοδίαν Τ«χνικήν
Ταμείον
ζΐ έναιμένοι νά φτιάξουμε ε500
Ύπηρεσίαν μας έδόθησβν όδηΌ Υπουργός να γερό, άκόμα πιο μαζικό σύλΧρεώγραψσ
4.457.073,80
67.956
γίαι διά τήν λήψιν παντός δυΧρεώστα ι
Γ. ΡΑΛΛΗΣ λογο. έκφραστή καί πρωτοπόρο στήν έπίλυση τών προβλη49.996.738,80
Σ Ονολον
μάτων τού τόπου του.

Ό Γιώογος
Λεονάοδος. ό
δημοσιογράφος της «Ελευθεροτυπίας», μέ τή μικρή ηλικία
μά μέ μεγάλη επιτυχία, Τσιριγωτογαμπρός, γιατί εχει πάρει
γυναίκα του την κόρη του προέδρου της Τοπικής Εφορείας
τού ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ μας ν.
Παύλου Νοταρά, Χρύσα, πολι-1
το γ ραμμένος λοιπόν Τσιριγώτης, άγαπά το νησί μας. "Επειτα άπό τΙς δημοσιογραφικές
έπιτυ^ίες του στήν 'Αμερική,
στή Γιουγκοσλαβία κ.α. πού
παρακολουθήσαμε στήν «Ελευθεροτυπία» πληροφορηθήκαμε,
πώς προετοιμάζει κι* άλλες
πρωτοβουλίες καΐ μάλιστα κάτι άκόμη πού άφορα τά Κύθηρα, άλλα που δέν μπορούμε σήμερα ν' αποκαλύψουμε...
Τώρα
δημοσιεύουμε
ενα
γράμμα πού τού «στείλε 6 Πρόεδρος των Η.Π.Α. κ. ΚΑΡΤΕΡ και περιμένουμε νά Ιδούμε, αν ή προεκλογική ύπόσχεσή του πρός τον κ. Λεονάρδο θα Ικανοποιήσει αποτελεσματικά τΙς προσδοκίες τού
'Ελληνισμού, για μια δίκαιη
λύση τού Κυπριακού προβλήματος, πού κλείνεται μέσα σέ
λίγες Απλές λέξεις, ανεξαρτησία, έλευθερία, έδαφική άκεραιότητα, ¿π ι στροφή τών 200
χιλιάδων 'Ελληνοκυπρίων στα
σπίτια τους και ακόμη... αν θα
δώσει ενα τέλος στις Τουρκικές νοσηρές άλλοτριοφαγίες:

port.
I
deeply
your
friendship
wishes.

πραγματικότητα

ένδοξα^

ό Συνταγματάρχης Π. Κ ο ρ ο ν α ί ο Γ "

ΒΑΑΤΙΜΟΡΗ Η.Π.Α., 17.3. τέρων του και προήχθη ε(ς
1977. (Εκλεκτή συνεργασία τισυνταγματάρχην.
τοϋ δικηγόρου καϊ φαρμακοΈπανελθών ε(ς Άμερικήν,
ποιού φίλου τής «Παγκυθηραΐ- στάλη είς τήν περίφημον nój|¡
κής» κυρίου Α. Καβάκου.
μικήν Άκαδημίαν τού CAI
Κύριε Διευθυντά,
LISLE της Πενσυλδανίας, «
Τά Κύθηρα, πού έδωσαν είς έξήλθε μέ τόν δαθμόν τού σν
wr.
ι
τήν Ελλάδα
τόν φημισμένον ταγματάρχου τό 1972.
στρατηγόν Πάνον Κορωναίον, έΚατόπιν έστάλη πρός
δωσαν και είς τήν Άμερικήν ύπηρεσίαν είς Γερμανίαν^
τον του στρατηγού έκείνου συ- διηύθυνε σπουδαΐον τομέα
νώνυμον, συνταγματάρχην Πο- ροπορικής άμύνης, νεωτάτο* ( ν ^
λυχρόνην Κορωναΐον.
πλων. Μετά δύο έτη δμως
±
Ό Πολ. Κορωναΐος έγεννήθη σπάσθη έκεΐθεν και έστάλη jM ®
είς τό Χαμπέϊν του Ίλλινόϊς. τόν νευραλγικόν τομέα τού Π|0|ΑΟ(
Περί τά 125 μίλια νοτίως τού ναμά, τού όποίου αϊ σχέσεις ι ήτα
Σ ικάγου και εΤναι υΙός τού Πα- τήν Άμερικήν, εΤναι λίαν TOt^jg
ναγιώτου Πολυχρ. Κορωναίου, μέναι, διότι ζητούν πλήρη *
έκ του χωρίου Προγκή, τής πε- ριαρχίαν έπί τής διώρυγος. Η " "
ριφερείας Καραβά και τής συΌ συνταγματάρχης Κο^ Μ
ζύγου του 'Αθηνάς, τό γένος ναίος είναι άρχηγός του fcfcvi
Μαντάκου έκ Μάνης.
άμερικανικού στρατιωτικού ο( \
Οι γονείς του τόν άνέθρεψαν ματος. Άντιπροαοϊπευίΐ τό ¡™
έλληνοπρεπέστατα, έμποτίσαν- πουργεϊον Εθνικής Άμύνης κ 3
τες είς αυτόν τήν όρθόδοξον πί- είναι στρατιωτικός
στιν, και τά έλληνικά γράμμα- τού έκεϊ Αμερικανού πρεσΰι „
τα, τά όποια έμαθε φοιτών είς τού. Διαπραγματεύεται στρβ _ '
έλληνοαμερικανικόν
ένοριακόν ωτικά ζητήματα άφορώντα ιίής
σχολεΐον. ΕΤχε τό άτύχημα νά διώρυγα, μέ τόν δικτάτορα
Όμάρ Τορίζος
χάση τόν πατέρα του είς νεα- Παναμά
ράν ήλικίανγ Τό πλήγμα αυτό διατηρεί άρίστας σχέσεις μ έ * ^ ^
δμως δεν τόν ήμπόδισε νά έπι- έλληνικής καταγωγής Πρόεβρ^®®
δοθή είς τήν ζωήν μέ αποφασι- του Παναμά Δημήτριον Αά* 2
Ό συνταγματάρχης
στικότητα και νά έπιτύχη άνω¡ νσίος έχει παρασημοφορηθη
τέραν μόρφωσιν.
Έξεπλήρωσε τήν στρατιωτι- τράκις διά τήν γεννακ
κήν του θητείαν ε(ς τό σώμα νην του και τήν άφοσίωσιν
τών Πεζοναυτών, όπόθεν άπε- διορατικότητα είς τό στ(

h

Ό καλλιτέχνης συμπολίτης χρωμάτων και δ,τ ι άλλο συνμας, κ. Νικ. Ταμδάκης έκθέτει θέτει τό καλλιτεχνικό οικοδόμηα τ ή Δημοτική Πινακοθήκη Π Α - μα και τή ζωγραφική δημιουρΤΡΩΝ έργα τής καλλιτεχνικής γία του. Θά έκτεθούν 110 συδημιουργίας του. Ή έκθεση του νολικά έλαιογραφίες, άνάμεσα
άνοίγει τήν 1η 'Απριλίου και θά στίς όποιες και πολλά Κυθηπαραμείνει άνοιχτή μέχρι τις ραϊκά τοπία, δύο άττό τά όποΐα
15 Απριλίου.
εΤχε τήν ευγενική καλοσύνη νά
"Οπως άναμένεται. πολύς κό- μάς στείλει ό έκλεκτός συμποσμος θά τιμήσει μέ τήν παρουσία του τήν έκθεση και θά θαυ- λίτης - καλλιτέχνης, πού δημομάσει τά έργα του, πού δια- σιεύουμε σέ σμικρογραφία. Τόν
κρίνει άψογο
σχέδιο, έντεχνη ευχαριστούμε, τόν συγχαίρομε
σύνθεση, θαυμαστή
άρμονία και τού εύχόμεθα έπιτυχία.

Βυσία τοϋ λρχιεροιίΗοϋ Επιτρόπου
λρχιρονίρίτι ί. Βουρλάκη yin ν π
σωθεί ή Αρχιεπίσκοπος ο. Στυλιανός
ΣΥΔΝΕΎ· 20.3.1972. (Τοϋ Ι μανδρίτης άρνήθηκε, σώζοντας
ανταποκριτού μας).— Ό φί-1 τή ζωή τοϋ 'Αρχιεπισκόπου
λος τοϋ συντάκτου της «Παγ- του. Η έκκλησία στερήθηκε τις
κυθηραικής» άρχιμανδρίτης καί υπηρεσίες ένός έκλεκτού τέαρχιερατικός έπίτροπος τού σ. κνου της.
Μητροπολίτου μας
ΣΤΥΛΙΑΉ σορός του θά εκτεθεί σέ
ΝΟΥ, Ικανός Σηρικός, σκοτώ- λαϊκό προσκύνημα τήν Παραθηκε σέ αυτοκινητιστικό άτύ- σκευή τό πρωί ώς τό Σάββαχημα. "Έσωσε, δμως, τή ζωή το μεσημέρι. Ή κηδεία του θά
τού άρχιεπισκόπου του. 'Ολό- γίνει τό Σάββατο τό μεσημέρι
κληρη ή έλληνική παροικία μας στήν έκκλησία τού ΕΥΑΓΓΕθρηνεί τόν άδικο χαμό του, ΛΙΣΜΟΥ καί ή σορός θά μεγιατί καί τόν έκτιμσύσε καί ταφερθεί στήν ΚΡΗΤΗ μέ τήν
τόν αγαπούσε.
'Ολυμπιακή».
Μ.Γ.Κ.
Τό «ΒΗΜΑ» τού Σύδνεϋ έγραψε σχετικά στο φύλλο του
Σ.Σ.: Τήν οικογένεια τού άτής 15.3.1977:
« . . . Ό θάνατος τού Αρχι- γαπητού μου παληού συνεργάμανδρίτη Γ. ΒΟΥΡΛΑΚΗ θεω- του καί φίλου, τον σεβασμιώρείται θυσία γιά τή ζωή τού τατο ΣΤΥΛΙΑΝΟ καί δλους
προκαθημένου τής έκκλησίας τους φίλους του, θερμότατα
μας σ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, διότι, συλλυπούμεθα. θυσιάστηκε σάν
ενώ θέλησε δ 'Αρχιεπίσκοπος Κρητικός, λεβέντης. "Ας είναι
νά είσέλθει στό άνατραπέν αυ- ή μνήμη του αΙώνια.
τοκίνητο,
ευγενώς ό ΆρχιΠανς

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Ιδρύματος
Τέλη χαρτοσήμου πρός άπόδοσιν

του

Στρατηγού Πάνου Κ ο ρ ω ν α ί

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
Δ1ΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Ενας άκόμη επιφανής Κυθήρι
απόγονος

appreciate
and
good

ΑΡΧΙΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΣΙΡΙΓΟΤΙΚΟΥ
ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΑΜΕΪ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
Τ ό δνειρο πού έγινε

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ

49.986.226,80
10.512.·—

*0 Πρόεδρος τής Κοινότητος
49.996.738,80
Σύνολον
Φρατσίων ΚχΛήρων διακηρχσΣΥΔΝΕ Υ 20.2.1977. (Τοϋ ΚιΦηρίων τού Σύδνεϋ και μάς σει δτι:
ανταποκριτού μας).— Στο μέ- χα^ίσανε «τό Τσιριγώτικο σπί^'Εκτίθεται είς διάγωνισμόν
γαρο που απόχτησε τελβυταία τι μας», συγκεντρώσανε τις δι* ένσφραγίστων προσφορών
ΑΝΑΛΥΣ1Σ Λ ) Σ Μ 0 Υ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ»
ή Κυθηραϊκή »Αδελφότητα Σύδ- δωρεές και σύντομα θά άρχί- διά ποσοστού εκπτώσεως άνευ
ΧΡΕΩΣΙΣ
vrO, δπως ¿δημοσίευσε ή «ΙΙαγ- σει ή έπίπλωση και ή διακό- όρίσυ ή κατασκευή τού έργου
κυθηραΐκή» στο φύλλο της τού σμηση του. Και τώρα πρέπει «ανακατασκευή τοίχου πςός
Δεχωόρίου 1976, άρχισαν τις νά τονίσω, δτι δλοι οί Κυθή- προστασίαν όδού, προϋπολο-α- Δαπάνα ι υπέρ Κοιν. σκοπών
συνεδριάσεις τους, τόσο τό ριοι αξίζει να λησμονήσουμε σμού δαπάνης 170.000 δρχ.
Ετησία έπιχορήγηοις Νοσ. Κυθήρων 120.000
'Ο διαγωνισμός θά διεν«·.ρΣυμόουλιο της Κυθηραικής Ά - τΙς «τσιγκουνιές» και καθένας
Ετησία έπιχορήγ. Οίκου Ευγηρίας 216.156
368.156.—
δελφότητος Σύδνεύ, όσο και ή μας νά^ προσφέρει «τόν όδολόν γηθή είς τά γραφεία τής ΚοιΈνίσχυσις Κυθηραϊκών σκοπών
32.000
«Έρανική 'Επιτροπή» μέ όλα του», άν θέλομε καΐ οί απόγο- νότητος Φρατσίιον τήν 17ην
τά τμήματα της.
νοι μας νά υπερηφανεύονται 'Απριλίου 1977 ήμέραν Κυρία- "Εξοδα έκμεταλλεύσεως άκινήτων
θιρμά συγχαρητήρια άπευ- γιά τόν τόπο τής καταγωγής κήν καί ώραν ΙΟην π4ΐ. ένώΑσφάλιστρα — Τέλη χαρτοσήμου
5.952
414.888.—
θυνοαε στους Αγαπητούς μας τους, νά μάς έκτιμοϋν καί δλοι πιον τής άρμοδίας έπιτροπ-^ς.
"Εξοδα άνοικοδ. Θεμιστοκλέους 5
408.936
χ. Nix. Λουράντο καΐ κ. Πέ- έμεΐς νά δείχνομε πώς άνταπο- "Ωρα λήξεως αποδοχής προστρο Κορωναί ο, γιατί μέ τις ευ- κρινόμεθα στις άπαιτήσεις τής φορών ή 11η π^ι.
"Εξοδα Διοικ. και Λειτουργίας
γενικές καΐ πατριωτικές πρω- έποχής μας, στο κάλεσμα τού
Δεκτοί εργολάβοι Δημοσίων
"Ητοι: Άποδοχαί προσωπικού,
τοβουλίες καΐ τις δραστηριό- αΙώνα μας. Σ' αυτό τό πατριω- εργο>ν α' τάξεως καί άνο> δι'
είσφοραί ύπέρ Ι.Κ.Α., ένοίκιον
τητές τους, άκόμη και μέ προ- τικό προσκλητήριο είμαστε βέ- έργα όδοποιιας.
γραφείου, κοινόχρηστα, καθαΠροθεσμία 3 μηνών.
σωπική τους έργασία πραγμα- βαιοι, πώς δλοι θά δώσωμε τό
ρισμός
70.717
Έγγυησις συμμετοχής 5% έτοποιήσανε τό δνειρο δλων τών «παρών».
Επικοινωνία«, Ταχ)κά, Τηλ)κά
23.562
Γραφική υλη ·— έντυπα κλπ.
7.866
Μ.Γ.Κ. πι τής προϋπολογισθείσης «δαπάνης.
Δημοσιεύσεις δημ)σιών, συνδρομαί
17.813
128.178 —
Έν περιπτώσει άγόνου «δηΔικαστικά, συμβολαιογραφικά
8.220
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ
μοπρασίας, αύτη θά έπαναληφθή την 24ην 'Απριλίου 1«>77 Διάφορα έξοδα
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΥΘ.
ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ είς
τόν αύτόν χρόνον καί τόΠάσης φύσεως τιμητικά! εκδηλώσεις
865
πον καί ανευ έτέρας διακη/ύΣΥΝΔΕΣΜΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Προμήθειαι Επίπλων - σκευών
4.313
,
.
, ξεως.
17.384.—
Γενικά "Εξοδα — 'Απρόβλεπτα
12.206
Ή δημοπρασία γιά ανάδειξη
Τον Νοέμβρη που μας περα*
¿ ρ γ ο χ ά ^ βαρίων |
Χόν
έργολάδου οΙκοδομής τού Συν σε (1976) κυκλοφόρησε άπύ
03X0 τ ο τά κηρύκεια, έξοδα δημοσιεύ928.606.—
Σύνολον εξόδων
τριβανιού (Θεμιστοκλέους 5), περιοδικό «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Ε- σεως κλπ.
1.051.143,50
Είς κεφάλαιον Ιδρύματος
ταυ Κληροδοτήματος τού Με- Σ Τ Ι Α » τού Μιχάλη Σταφυλά.
Πληοοφορίαι παρά τή Τ.Υ.
γάλου Ευεργέτου τών Κυθήρων ή «ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
1.979.749,50
Δ.Κ. Πειραιώς, γραφεϊον ΚοιΣ ύνολον
Νιχ. Τρίφυλλη θά γίνει στις ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕνότητος Φοατσίίον κατά τάς έρ27.4.1977. Και της οίκοδομής ΧΝΙΑΣ», τόμος Α . Σ' αυτόν
γασίμους ήμέρας καί ώρας.
Καλλιθέας τοϋ Μεγάλου Ευερ- τόν τόιιο περιλαμβάνεται δ συμΠΙΣΤΩΣΙΣ
γέτου Νιχ. Βενάρδσυ τήν 1.4. πατριώτης μας Πάνος Φύλλης
'Εν Φρατσίοις τη 25.2.1)77
1977.
άλλά στις «διαρκείς» έκδδσεις Ό Ποάεδρος τής Κοινότητος
Πρόσοδα περιουσίας
— Γιά τήν Βιβλιοθήκη τού του θά περιληφθούν δλοι οί
Χ λ Ρ Α Λ . ΜΑΡΕΝΤΗΣ
ΈΚ προσόδων άκινήτων
497.400
Κυθηραϊκού Συνδέσμου Αθη- λογοτέχνες.
Τό βιβλίο αύτό
νών πρόσφεραν:
Έκ τόκων καταθέσεων
682.767 1.180.167.—
πουλιέται μόνο άπ* τό βιβλιο" " " " " Ι Επιχορηγήσεις
α) I. Φώτιος, τ. Δ)ντής ύ- πωλείο της «Νέας Εστίας» ό749.028,50
Έκ Κληρονομιών — Κληροδοσιών
πσυργείου Παιδείας δρχ. 1.000 δός Σταδίου, δρχ. 120.
! ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΕΛΛΗΣ! Διάφορα
έσοδα
β) Π. Κασιμάτης,
ΟΙ λογοτέχνες γιά τό σκοπό
50.554.—
Απρόβλεπτα
τ. Tev. Έπιθ)τής δρχ. 1.000 τής συμμετοχής τους στη «ΔιΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Ό
Κυθηραϊκός Σύνδεσμος αρκή * Ιστορία Λογοτεχνίας» θα
Οδός Κολοκοτρώνη 70 ι
1.979.749,50
Σύνολον
έλπίζει* ότι πολύ σύντομα θά πρέπει νά στείλουν βιογραφικά
μιμηθούν τό παράδειγμα τών σημειώματά τους στον κ. Μ.
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
;
δυο άνωτάτων έκπαιδευτικών Σταφυλά, Άνθ. Γαζη άρ. II,
ΤηλέφίιΛτον 4170.776
>
Έν Αθήναις τη 12 Φεβρουαρίου 1977
μας καΐ άλλοι φιλεκπαιδευτι- Λάρισα, χωρίς καμμιά άλλη ύ·
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
κοί συμπολίτες μας.
ποχρέωσή τους.

λύθη μετά τιμών, ώς υπαξιω- κόν καθήκον. ΕΤναι
ματικός.
Μετά έπεδόθη μετά τού πολέμου τής Κορέας,
ζήλου είς άκαδημαϊκάς σπου- δέ τόν έλληνικόν έμψύλιον
δάς και έξεπαιδεύθη ε (ς τό Πα- λεμον, ό νεαρός και έλληΜΜΠί
νεπιστήμιον του Ίλλινόϊς, ένθα θέστατος τότε πεζοναντης
έλαβε πτυχίον Νομικής.
σταλή είς τήν 'Ελλάδα ώς I .
"Εχων κλίσιν πρός τά στρα- ερμηνεύς 'Αμερικανών
τιωτικά, έπεδόθη είς τήν στρα- χων καί κυβερνητικών άντη|ΤΤρ
ί τιωτικήν καρριέραν και κατετά- σώπων.
Κη<
χθη μέ τόν βαθμόν τοϋ ανθυπο"Εχει έλθει είς γάμου
^
λοχαγού είς τήν άκτοφρουράν. νωνίαν μέ τήν έλληνοΦτρετ
Η Ικανότης του ¿προκάλεσε την τα μορψωμένην 'Ελληνοαμ
Ό 'Αντώνιος Κασιμάτης ή νιας, Μελβούρνη κλπ. άναχώ- προσοχή Ιθυνόντων στρατιωτι- νίδα Χαρίκλειαν, τό γένος ^
Βσϋρος καί ή σύζυγός του Πι- ρησε ό κ. Θανάσης Γ. Χάρος, κών παραγόντων, και έστάλη τσέλα, έξ 'Ολυμπίας. Τά ^Α^
πίτσα, τό γένος Καλοκαιρινοί' γνωστός βιομήχανος τού Λιβα- είς σχολήν ένθα έτυχε άνωτέρας τέκνα των Παναγιώτης κα!
ή Βαλεντή, ήρθαν άπό τήν Αυ- διού^— Κυθήρων, γιά νά συ- στρατιωτικής έκπαιδεύσεως, εί- τιος, φοιτούν είς άμερικα»·
στραλία, γιά δύο δλόκληρα χρό- ναντήσει τους αδελφούς του δικώς είς πυρηνικά δπλα και πανεπιστήμιον.
νια. θά έπιχειρήσονν ενα πεί- Γιώργο, "Ελληνα Πρόξενο στό στρατιωτικά νομικά. Τό 1936 • Ή μόνη δυσαρέσκειά
ραμα γιά μόνιμη έγκατάσταστ^. Χόβ>«ώτ, καί τόν Παναγιώτη, προήχθη είς ταγματάρχη ν και ναι τό δτι καίτοι έξετέλβσ»^
Εύχόμεθα τό πείραμα νά πετύ- καί άλλες τρεις άδελφές του. έπί τι διάστημα έδίδαξε στρα- πανειλημμένως άποστολάς ΐχη<
χει και νά μείνουν γιά πάντα "Αν τού μείνει καιρός, άς γνω- τιωτικήν τέχνην είς τό Πανεπι- τήν 'Ελλάδα, δέν τού έδόθη4ζ^
έδώ στήν 'Αθήνα ή καλύτερα ρίσει καί μερικές Αύστραλέζες στήμιον τού ΊλλινόΤς.
Τό Πεντάγωνον, είς τό όποι- κετός χρόνος νά έπισκεφθήV»
κάτω έκεϊ στό όμορφο χωριου- προσέχοντας, όμως, δσο μποΚύθηρα, έπιθυμίαν ήν θά Ι * ?
δάκι τους, τό Κατοϋνι, που ρεί καλύτερα την πίεσή του... ον έπί τι διάστημα υπηρέτησε, πληρώση προσεχώς.
«λι
καί
τό
Ύπουργεΐον
Στρατιωτισυντηρούν τό σπιτικό τους.
καί νά μάς γυρίσει σύντομα.
Κολακεύεται νά πιστεύη • ζ »
κών άξιοποίησαν τάς ΙκανότηΜποτης
τας αύτου καί τόν διώρισαν μέ- είναι γόνος τού Πάνου Κ * * α
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ναι β
λος άποστολών,
σχετιζομένων να ίου, τό όποϊον δέν εΤναι
μέ
στρατιωτικός
υποθέσεις
τού θανόν. Γνωρίζει κατά
Σ Υ Δ Ν Ε Υ . 12.3.77. (Τού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σ.Κ.Σ.
NATO, είς τήν 'Ελλάδα, Γερ^ τήν δρασιν τού στρατηγού,
ανταποκριτού μας).— Σήμερα
μανίαν καί Όλαλνδίαν. Κατό- τογραφίαν τού όποίου ¿χει
τό πρωί άναχωρήσανε για τό
"Οσοι συμπατριώτες μπορούν
^
Νησί μας ό κ. και ή κ. Έμμ. και θέλουν νά δώσουν δουλειά πιν έξετέλεσε όργανωτικάς ά- τοτε είς τό γραφεϊον του.
Τό καθήκον μας λέγει
Σοφίου, πράκτορες τής 'Ολυμ- σέ Κυθηφίσυς φοιτητές άς έ- ποστολάς, είς τήν Κορέαν καί
πιακής, ύστερα άπό τρίμηνη πε- πικοινωνησουν μέ τόν Σύλλογο στό Βιετνάμ, τάς όποιας έφε- πρός τήν Άμερικήν, ή
ρε είς αΤσιον πέρας, άποσπά- θειά μας, δμως, είναι μέ < ,
ριοδεία στήν Αύστραλία.
Κυθηρίων Σπουδαστών (Κάνιγ- σας τά συγχαρητήρια τών άνω'Ελλάδα.
γος 12, 6ος όροφος) ή άς τηζσ
Τό ζεύγος Σοφίου φιλοξενή- λεφωνήσουν στά τηλ. 88.33.102
θηκε τόσο στό Σύδνεύ, δσο και καί 89.58.241 άπό 8—13.
στήν Καμπέρα καί ΚουηνσλάνΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
δη, άπό συγγενείς καί πολλούς
Έπίσης, μέλη τού Συλλόγου
Τη
φίλους του. Ό κ. Σοφίος μας μας άναλαμβάνουν ύπεύθυνα νά
5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Σ Τ Α Κ Τ Θ Η Ρ Α
διεβεβαίωσε
δτι φεύγει άπό κάνουν φροντιστήριο σέ μαθηΚή
τήν Αύστραλία μέ λύπη καί μέ τές Δημοτικού, Γυμνάσιου καί
πολύ καλές έντυπώσεις.
Λυκείου.
Τ ά ΚνΟηραϊκα Σωματεία 'Αθηνών καί Πειραιώς to
Στό άγαπητό ζεύγος Σοφίου
απεφάσισαν νά συνεργασθούν και έφέτος είς την ύφ· βΙ
ΟΙ ένδιαφερόμενοι άς τηλεεύχόμεθα καλό ταξίδι καί καλή άντάμωση ή στό Νησί μας φωνήσουν στά τηλ. 88.33.102
γάνωση τής καθιερωμένης πλέον δήμερης έτήσιας Ι>ύ
ή ξανά στή φιλόξενη Αύστρα- καί 89.58.241 άπό 8—13.
εκδρομής στό Νησί μας γιά τήν παρακολούθηση της
λία.
έορτής του Πολιούχου μας 'Αγίου Θεοδώρου.
Μ.Γ.Κ.

ΑΦΙΞΕΙΣ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

— Γιά τό Σύδνεύ κι* άπό
έκεϊ γιά τό Χό6αρτ — Τασμά-

ΑΝΑΚΟΙΝΊΙΣΙΣ
Φέρεται είς γνώσιν τού άξιοτίμου κοινού, δτι κατά τάς
αρχαιρεσίας τής 6ης Φεβρουάριου 1977 πρός άνάδειξιν νέου
Διοικ. Συμβουλίου τού «Κυθηραϊκού Συνδέσμου — Μορφωτικού Κέντρου Κυθήρων» έξελεγησαν οί κάτωθι:
Διά τό Διοικ. Συμβούλιον:
Θεόδωρος Παν. Άρώνης, Πρόεδρος. Γεώργιος Σ. Μαύρος,
'Αντιπρόεδρος. Σπυρίδων Ε.
Αύγερινός, Γραμματεύς. Πάνος
Μ. Κορωναίος, Ταμίας. Γεώργιος Παν. Καλλίγερος, Ιωάννης Λαζ. Βέζος και 'Ιωάννης
Παν. Καντιώτος, Σύμβουλοι.
'Αναπληρωματικά μέλη τού
Διοικ. Συμβουλίου: Παναγιώτης θ . Άρώνης, Κοσμάς Ήρ.
Παστός καί Νικ. Στ. Χάρος.
'Εξελεγκτική 'Επιτροπή: Π.
Δ. Καντιώτος» Κοσμάς Ήρ.
Παστός καί Νικ. Ε. Δαπόντες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ό Σ.Κ.Σ. στήν προσπάθειά
του νά συμβάλη στήν πολιτιστική άνάπτυξη τού νησιού μας,
διοργανώνει τή Νέα βδομάδα
σέ συνεργασία μέ τόν θίασο
«ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ»,
θεατςικτ| παράσταση στη Χώρα με το έργο τοϋ Πορτορικανού συγγραφέα Χάϊμε Καρρέρο « Ή σημαία έντός». Καλούμε δλους τους Κυθηρίους νά
παρακαλοιΦήσουν την πραγματικά έξαιρετική αύτή παράσταση.
ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ν ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΘ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Στο προηγούμενο φύλλο μας
¿δημοσιεύσαμε δτι ή Τσιριγώτικη μουσική τού χορού τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου "Αθηνών ήταν «μαγνητοφωνημένη άπό τό
συγκρότημα Τζιμάρα>/ ένώ ήταν άπό τόν κ. Γιάννη Ε. Στάθη ή Σπιθέα. Διορθώνομε λοιπόν τό λάθος μας.

'Αναχώρηση άπό τήν Α θ ή ν α και Πειραιά
11 Μαΐου ήμερα Τετάρτη, 7 τό πρωί και έπιστροφή
τήν Κυριακή 11 τού μηνός αργά τό βράδυ.
Διανυκτέρευση στήν ' Α γ ί α Μόνη, μέ τή γνωστή
θερμή φιλοξενία του παπα - Ευθυμίου και έπίσκεψη
ολων τ ώ ν αξιοθέατων του Νησιού, άπό Καψάλι μέ
χρι Καραβά.
Π ι θ α ν ά Εξοδα, καταβλητέα μαζί μέ τ ή δήλωσΐ)
συμμετοχής δρχ. 1.500.
Περισσότερε; πληροφορίες γιά τ ό πρόγραμμα
τής εκδρομής, στά Γραφεία τών Σωματείων μας.
Κάνιγγος 7, τηλ. 36.38.190
Κόμην) * α ! Αριr
στείδου 17, Πειραιά, τηλ. 41.74.887.
Παρακαλούμε τους φίλους μας πού θέλουν νέ
λάβουν μέρος στήν έκδρομή νά μάς διευκολύνουν vd
ξεπεράσουμε τις δυσκολίες τ ή ; οργανώσεως της, 6if
λώνοντα; έγκαίρω; τή συμμετοχή τους είς τ ά γ ρ *
φεία μα; και μέχρι τις 20 'Απριλίου τό Αργότερο
Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς
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Κυθηραΐκός Σύνδεσμος 'Αθηνών
Κυθηραϊκή ,Αδελφότης Πειραιώς —
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