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ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ
Τραγική πορεία ό Γ ο λ γ ο θ ά ; . Φωτεινός έπίλογος ή Αιβη. Χ ω ρ ί ς την αντίθεση αυτή ανύπαρκτο θάτιιν τό
ω τέρμα και άγνωστη ή όμορφιά της Λαμπρής,
τό σκοτάδι, ασυγκίνητους θά μας δφηνε τό Φώς.
Χωρίς **) νύχτα, τρομερά πληκτική ή ήμερα. "Αν ελλειπε
1
ή 4σχή^ ια ι Απαρατήρητη και χωρίς υμνους θά περνούσε ή
; Ομορφιά. 0(Η:ε τό καλό θ ά ξεχώριζε, άφοΰ τό κακό θά μας
I ήταν ¿γνωστό και κρυφό. Χ ω ρ ί ς τό σταυρό, ασυμπλήρωτη
• 0α φάνταζε ή Νίκη. Οδτε ή 'Ανάσταση θάχε τή θεία ό• μορφιά της, &ν δέν προπορευόταν ή Σταυρική θυσία.
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ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ Ή ΑΓΙΟ ΕΑΕΣΒ,
ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ΑΡΙΘ. 139

Ι Ι ρ ώ τ ο ; άπό τον; λαού; ~ή; γ ή ; είδε τό άνέσπερο φώς. ι
Νοιώθει βαθιά τήν ανάσταση 6 λαό; μα;, δπως άλλοτε
ε νοιώσε βαθιά και τού κάθε Γολγοθά τό 'Εθνικό μαρτύριο. 1
Σάν £θνο; πόνεσε πολλές φορές στά πάθη τ ή ; κάθε σκλαβιά;, πού ύψωνε Σταυρούς στά αίματόβρεχτα χώματα του I
και δχι λίγες φορές φωτίστηκε άπό τ ή ; ' Ε θ ν ι κ ή ; Ανάστα- |
σης τό Φ ώ ; .

Ή Θρησκευτική και Εθνική αναστάσιμη λάμψη, χάρι- |
σε οτόν "Ελληνα τήν εμπνευιη, νά βαφτίσει τή Μεγάλη ήμέρα τ ή ; Έ γ έ ρ σ ε ω ς μέ το ι νομα Λ α μ π ρ ή ! ΚανέΌ θρίαμβος του Χριστιανισμού θεμελιώθηκε άδιασά- νας λαό; και καμμιά γλώσσα δέν μπόρεσε νά βρε! καλύλιντα στήν αρμονία τούτη των αντιθέσεων, πού βγήκε από τερη λέξη γιά νά φανερώοε τό νόημα και τή λαμπρότητα
τ ή ; γιορτή;. 'Από τή γλυκόλαλη τούτη προαλαλιά δέν ελτή σχλαβιά της αμαρτίας και τό λυτρωμό της ψυχής.
τής άνοιξης ή ομορφιά κΓ ή χάρη.
Χΐήν άντίθεση αυτή — μυστικό της δημιουργίας —
"
Ο
λ
α χαίρονται τή γιορτή κι' δλα τά χαιρόμαστε. Και
στηρίχτηκε ή ήθική τ ά ξ η και ή Θεία αρμονία.
Τ ό *ικρό ποτήρι του πόνου, διαδέχεται τό σωτήριο νάμα κατά τόν υμνωδό ψάλλουμε: «Ν ύ ν π ά ν τ α π ε π λ ήο ι ρ α ν ό ;
τ ε κ α ί γ ή
τής λΐίτρωοεως. Γολγοθάς και 'Ανάσταση είναι οί δύο πό- ρ ω τ α ι φ ω τ ό ;
Χιη τ & άνθρώπινης ψυχής. Σταθμοί στήν επίγεια ζ ω ή του κ α ί τ ά κ α ι α γ ί) ό ν ι α
Θεανθρώπου, στάθηκαν απαραίτητοι γιά νά διδάξουν παρα&βιγ|&ατικα τήν υπομονή και στις δικές μας συμφορές.
2*1 καθένας μας Ινα Γολγοθά, δπως δμοια ζει και μιά
"Ανάβίαση ή καλύτερα μιά ελπίδα ζωής γεμάτη από άνέκδβρο φως. Δυο κόσμοι παλεύουν μέσα μας, δπως δμοια
¿χλβφαν — αχι στή Θεία — αλλά στήν ανθρώπινη ψυχή
του λριατοΰ μας. Και στήν πάλη τούτη, Ιδιος πάντα είναι
ό στίόος. Θά σταθούμε πρώτα στο λόφο κι* υστέρα θά πετάξουμε ψηλά! Μέ τό σταυρό στους ώμους θά προχωοήοσυμι, καΐ αδιάφοροι γιά τις μαστιγώσεις και τ' άκάνθινα
στεφάνια, θά σταθούμε ψηλά, σέ ξάγναντη κορυφή βουνού γιά να χαρούμε τό πέταμα, πού θά γίνει μ' ?να σταυρό
μίταμορφωμΐνο σέ φτερούγες τρανής περιστεράς. Και ή
μεταμόρφωση αυτή δέν θά είναι θαύμα. Θά είναι ή πίστη
χαι ή μεγαλοσύνη της καρδιάς μας.
"Ας μή ξεχνάμε, πώς αγνάντια στο Γολγοθά είναι υψωμένο τό Λάβαρο τής αναστημένης ψυχής. .Η Νίκη βρίσκεται στήν Α ν ά σ τ α σ η . Σ έ μιά 'Ανάσταση, πού λαμπρύνεται άχό τήν άγάπη, πού δοκιμάζεται από τό Γολγοθά, πού
ύψώνίται μέ τήν κατάλυση του σκότους και πού ανταποκρίνεται στίς έσωτερικές μας παρορμήσεις, στις ενδόμυχες
άνησυχίες μας.

Φώς και άγαπη! Είναι τ υ δυό αγκωνάρια τ ή ;
δασκαλίας. « Δ ό ξ α
σ ο ι
τ ώ δ ε ξ α ν
Φ ώ ς» ψάλλουν οί άγηαυλούντε; ποιμένε; τ ή ;
Τ ά ώσανά τ ή ; άγάπης «... βοώσι οί ιδόντε; τά
εικρραθέντες τήν Άνάστασιν».

ογράώεται ώς Επεται. τή Π. Βενέρη 10 δολ. Μαρίκα
καΐ ϋπο·
Έ κ κ λ . Επιτροπή
1. Καλλιγερσυ 10 δολλ. Motiva 'Αρώνη είς μνήμην Μαρίας
Ό Πρόεδρος
Β. Γλυτσού, 10 δολλ.
"Ανθιαος Βενέρης, Ιερεύς
Άπό τις 'Ηνωμένες ΠολιΟ Γραμματεύς
τείες Αμερικής: Ουρανία Δ.
Κωνστ. Γ. Κομηνός
Τά Μέλη: Δημ. Γγ Κομηνός. Καστρισίου 10 δολλ.
Έ κ τού έσοπεριχού: 'ΟλυΠαν. I. Βενέρης, Γεωργ. Ε.
μπία Δ. Βενέρη
δρχ. 2.000.
Βενέρης.
Νικόλαος
Γ. Ταμβακης, «Ις
μνήμην 'Ιωάννου Ταμβάκη δρχ.
ΔΩΡΕΕΣ
500. Άδαμαντία Κόκκοτα δρχ.
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΛΕΣΑ
2.500.
Ελένη Νικ. Δαπόντε
'Από τήν Αυστραλία: 'Αρε- δρχ. 1.000.

Έ ν Ά γ ι α Έ λ έ σ α σήμερον
την 13ην του μηνός Φεβρουαρίου τού έτους 1 9 / 7 ήμέραν
τής
έδδομάδος
Κυριακήν
και ώραν 11η π.μ. ή Ε κ κ λ η σιαστική Επιτροπή του Ι ε ρού Προσκυνήματος 'Αγίας
Ελέσας συνηλθεν εις £κτακτον συν^δρίασιν ϊνα άποφασίση σχετικώς μέ τήν έκποίησιν έλαιολάδου προερχομένου
έκ
προσφοράς των
διαφόρων προσκυνητών. Κατόπιν άλληλοδιαδόχων συζητήσεων έπί τοϋ Θέματος, τόν
| λόγον έλαδεν ό Γραμματεύς
της Επιτροπής κ. Κωνσταντίνος Κομηνός, όστις άφου
Τό Εκκλησιαστικό Συμβου- πού έδειξε για την έκλογή και
Ανέπτυξε διά μακρών πόσον
λιο του 'Εσταυρωμένου Πιιτσι- άγορά τών πολύ ώραίων ξυλόμεγάλης σημασίας είναι δι'
νιανίκων και Ιδιαίτερα ó τα- γλυπτων έπίπλων (δεσποτικού
όλόκληρον τήν Μήσον τό Κασιμάτειον Γηροκομεΐον, μετέφερεν εις τήν Έπιτροπήν τήν
πρότασιν του Σε&. Μητροπολίτου κ. Ιεροθέου, όπως
δύο δοχεία έκ του ώς άνω
έλαίου ίκατεθουν διά τάς άνάγκας του έν λόγω Γηροκομείου, ώς συμβολική ένίσχυσις.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Παρέλαση μαθητών Γυμνασίου — Λυκείου

Κυθήρων.

0 εορτασμός της 25ης Μαρτίου
1821 στον "Αγιο Φραγκίσκο
Καλλιφορνίας

θ ε ί α ; διτ ι τ ό
Βηθλεέμ.
πάθη. οί

Τ ό αστέρι τ ή ; Β η θ λ ε έ μ γίνεται ό ήλιο; τ ή ; Οικουμένης. Ή καλοσύνη τού Β ρ έ φ ο υ ς τ ή ; Φάτνης. γίνεται ή αγάπη τ ή ; Λαμπρή;. "Ενας κύκλο; ζωής αρχίζει και η λ ε ι ώ ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ, ΗΠΑ. ην Δήμαρχο τού 'Αγίου Φραγσυμπατριώτη μας κ.
νει μέ φώς και άγάπη. " Α ς ήταν οτά ίδια άχνάρια και τ ή ; (Τον Γιώργου Ν. Καλλίγερου). κίσκου,
Γιώργο
Χριστοφίδη.
Χιλιάδες
21.3.1977.—
Χθες,
2(3.3.1977,
δικής μ α ; πορεία;, τουλάχιστον, ή σκέψη.
γιορτάσθηκα μέ έπιτυχία ή με- κόσμου είχε συγκεντρωθεί. Έ Κύκλος και φωτοστέφανο τ ή ; γ ή ; ά ; γενεί μιά μέρα ή γάλη έπέτειος της Εθνικής μας ψάλη δοξολογία, εκφωνήθηκε ό
εορτή; έδώ στήν πρωτεύουσα πανηγυρικός τής Μεγάλης 'Ηπορεία τού Χριστού μ α ; .
τής Καλλιφόρνιας. 'Ολόκληρη μέρας και τελικά τό περίφημο
Φωτισμένες χριστιανικά θέλουμε τι; ψυχές τών λαών ή 'Ελληνική παροικία τοϋ 'Α- «Τρίο Μπελκάντο» σκόρπισε
και λουσμένε; μέ άγάπη τις καρδιέ; τους. Ούτε ί| δίκαιο- γίου Φραγκίσκου και τής Ό - ευθυμία, χαρά, κεφι, και ή διαμέχρι τις
σύνη. ούτε ή οποιαδήποτε πολιτική εξουσία. ι)ά μπορέσουν Ι κλάνδης, και γενικά του BAY σκέδαση κράτησε
ωρες. Ήταν
ποτέ νά έΕανθοωπίσουν ολοκληρωτικά τά ν Κθνη, άν δέν ARA. όπως συνηθίζεται νά λε- πρώτες πρωινές ώ
π - ι μια θαυμάσια
έκ- · απ
- · ο/.α — νά
..Λ θρονιάσουν
Λ , τ λ τό ΧριV..» γεται, συγκεντροκηικε
συγκεντρώθηκε στο α
ΔΗθαυμασια πατριωτική
πατι
φροντίσουν — πρωτ
ΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ μέ έπί κε- ι δήλωση,
στό, μέ δλο τό Φώς και τήν αγάπη τ ή ; διδασκαλία; του, φαλής τόν "Ελληνα Πρόξενο, ι
τις τοπικές άρχές και τόν πρώ- I
Γ.Ν.Κ.
στις πονεμένε; καρδιές τών άνθρώπυ>ν.

Ή
'Επιτροπή άκούσασα
μΕτ' εύχαριστήσεως τά άνωτέρω και λαβουσα υπ* όψει
6τι είναι
καθήκον
παντός
Κυθηρίου νά προσφέρη τήν
κατά δύναμιν συνδρομή ν του
πρός τό έν λόγω "Ιδρυμα,
άποφαίνεται όμοφώνως, δ- ι
πως χορηγηθούν παρά του!
ιερού Προσκυνήματος Ά γ ί ας Έ λ έ σ η ς πρός τό Κασιμά- ·
τειον Γηροκομεΐον 2 δοχεία
| έλαίου (35 περίπου χ ι λ / μ α ) . |
I ώς συμβολική ένίσχυσις, τό
δέ ύπόλοιπον νά έκποιηθή Το χωριό Π Ι Τ Σ IM!ANIKA καΙ ό Ε Σ Τ Α Υ Ρ Ω Μ Ε Ν Ο Σ
ατό δάθος του.
και το άντίτι^ιον νά χρησιμοποίηση διά τα διάφορα έργα
Σύμβολο και ξεκίνημα τού πολιτισμού μας το "Αγιο Φ ώ ;
τού Ι ε ρ ο ύ Προσκυνήματος. 1 μίας του Γεωργ. Π. Κασιμά- θρόνου, παγκαριού και αναλότ ή ; Λαμπρή;.
της ευχαριστεί θερμά τόν Σε- γιου), πού τοποθετήθηκαν και
Μή ύπάρχοντος έτερου θέ- 6 ασ μ ιώτα το Μητροπολίτη Κυ- στολίζουν ήδη
τόν Ιερό μας
Κι'
από
τό
φώς
αύτό
όλο
άς
τρέξουμε
ν'
ανάψουμε
λαματος, λύεται ή συνεδρίασις. θήρο>ν κ .κ. 'Ιερόθεο γιά τό Εν- ναό.
Καθαρτήριο τής ζωής μας ό Γολγοθάς. Και ή Ανάσταση λύτρωση και Φ ώ ς . Σ τ ή ν αντίθεση αύτή τού Θείου δρά- μπάδες. Καιρό; νά φωτισθούν τά σκοτάδια α' όλα του; τά
ΜΙΙΡΙΣΜΠΑΝ,
26^.1977.1 καί ό Λόρδος Δήμαρχος του Εφ' ώ ουνετάγη τό παρόν διαφέρον καΐ τήν
φροντίδα
'Επίσης τό 'Εκκλησιαστικό
ματος, βρίσκει κάνεις δλη τήν ούσία τού Χριστιανισμού. 6άθη. Καιρός ν' ακούσουμε γλυκόλαλη τή φιυνή τ ή ; καρ- (Τού ανταποκριτού μας).— Με Μπρίσμπαν κ. ί . ΒίΕΙΘΗΑΝ.
Συμβούλιο αίσθάνεται τήν άμεγάλη επιτυχία γιορτάσθηκε ή Ι — Ή Κυθηραΐκή Αδελφό- ,
διά;
μας
νά
λέει:
Λάβαμε
φ
ώ
;
έκ
τού
άνεσπέρου
φωτός.
'Αλλά χαΐ τής άνθρώπινης μοίρας τήν αλήθεια. Δικαιολονάγκη νά εύχαριστήσει τόν έκέθνική μας έπέτειος, μέ δοξο-' τητα Κουηνσλάνδης, τό βράδυ |
Α ν έ σ τ η . . . Και μαζί, τ ή ; ψυχή; μας
γημένα, λοιπόν, οί δυό τούτοι σταθμοί, ή κάθαρση και τό Χ ρ ι σ τ ό ;
λογία, σημαιοστολισμούς, παρε- τού Πάσχα έδωσε μεγάλο χο- , ΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ — ΑΘΗΝΩΝ ¡ λεκτό και φιλοπρόοδο συγχωΛ
r
Λ χ
χαρούμενο τέρμα, τό μαρτύριο και ή λύτρωση, ή Μ . Π α - ό κόσμος ανέστη!
ρο,
όποιος 1έ σημείωσε μεγά- •
^
' - - μαθητών
" τού
—" Γυμνασίου
~ ό
ι ριανό του Ι'εώργ. Στ. Καλλί*
λάσεις
γερο γιά τήν προσφορά τών
ΆρίΓτείδης Ζευγίτης, Γεν. ΈπιΘ)τής μας — μέ στολές ευζώνων — λη έπιτυχία και συγκέντρωσε
ρασκευή και ή Κυριακή τής Λαμπρής, χαιρετίστηκαν από
30.000
(τριάντα
χιλιάδων)
1.000
άτομα,
χάρη
στις
άξιέκλπ.
Δεξίωση
στήν
αίθουσα
Π
Ρ
Ο
Σ
Κ
Λ
Η
Σ
Η
ιήν έκκλησία μας μέ τους γλυκύτερους ΰμνους.
δραχμών, γιά τήν άγορά ¿νός
τής 'Ελληνικής Κοινότητος έ- παινες ένέργειες τού Συμβουξυλόγλυπτου
Πλουσιότατος ό λεκτικός στολισμός τών δυό Μεγάλων
δωσε ό Γενικός Πρόξενος κ. λίου.
κάρι
ή χάρη του
Ήμερων τής Χριστιανοσύνης. Ή υπεράνθρωπη τραγωδία
Ά λ . Φριλίγκος, ό όποιος και
, νου νά δίνει σ' αυτόν και στήν
Ό Πρόεδρος κ. Κ. Καστρί- ι Φίλτατε Συμπατριώτη,
έξεφώνησε τόν πανηγυρικό της
τ$£άλνις του φωτός κατά του σκότους είναι πλημμυρισμέa » μέ-.πολυ ωραία λόγια ευ- β Στά μνημεία τού λόγου και τον πνεύματος τοϋ ΚυθηραΙ- [ οικογένεια του πάντα ύγεία
ήμέρας, μέ τήν παρουσία
νη Οπό τΙς μουσικότερες και ήθικότερες Εννοιες τού Χρικαι χαρά. Ή ευγενική αύτή
λών Ελλήνων και Αυστραλών, χαρίστησε όλους εκείνους πού • κού λαού αναμφισβήτητα τήν πρώτη θέση κοατούν οί χοροί ι
προσφορά του μάς συγκίνησε
στιανισμού.
πρεσβευτών διαφόρων Ευρω- έτίμησαν μέ τήν παρουσία τους ι και τά τραγούδια. Μέ τήν άπεριττη όμορφιά. Τήν άνεπιτη- •
όλους και τόν ευχαριστούμε άI
δευτη
απλότητα.
Τήν
προ)τότυπη
πηγαία
έκφραση
και
φραι
τό
χορό
και
άνέφερε,
ότι
τά
ΣΥΔΝΕΎ· 12-4.1977. (Τα51 ευχαρίστησε όσους παρευρεβη- παϊκών και Ασιατικών κραΉ ήμέρα τής Λαμπρής, πού Ιρχεται λυτρωτικά υστέρα
» πό τά βάθη τής καρδιάς μας.
βραδυάς έφθασαν ¡ στική δύναμη.
τών κλπ. Τήν Κυβέρνηση τής έσοδα της
άνταποκριτού
μας).—
Μεγάλη
καν,
ευχήθηκε
σε
όλους
τό
έΐό τή δοκιμασία της Βδομάδας τών Π α θ ώ ν — μιάς Βδοέπιτυχία άπό κάθε άποψη ση- «Χριστός Ανέστη» και ζητησε Κουηνσλάνδης άντιπροσώπευσε στο ποσό τών τριών χιλιάδων • Τραγούδια έπενδεδυμένα μέ σειρηνική γλυκύτατη μούσι- I
Πολύ άκόμα μάς συγκίνησε
(3.300) δολλαρίων. • κΤΙ ν.αί Uf^fitAía. Σνοπηι νηηκιιτινηΐ <i¿ ñilwwn
I
ψΛας που συγγενεύει τόσο στενά με τά περισσότερα χρό- μείωσε στήν πόλη μας ό καθιε- άπό όλους μας νά συνδράμουν 6 'Υπουργός
Άσφα^ίας κΛ· ιτριακοσίων
)·»» »» uw.w^^wv. I)
I ,ΐυ
»
,
και ή πρόθυμη και μεγάλη προσνια τής δικής μας ζωής — δεν είναι μιά άπλή γιορτή, άλ- ρωμένος Πασχαλινός χορός τής τόν "Ερανο
τού Κυθηραΐκού NEWBURY. Τήν δεξίωση έ- ¿υγχαρητηρια.
φορά τών
άγαπημένων μας
Γ.Β.Κ.
Οίκου, και άνέφερε ότι τά κέρ- τίμησε με τήν παρουσία του
λέ Ινας Θρίαμβος Νίκης, πού συγγενεύει πάλι μέ λίγες Άδελφότητός μας, τό 6ράδυ Οίκου,
και άνέαεοε οτι τά κέο™
τήν -mmiunin του
συγχωριανών έσωτερικού και
δη τής
βραδυάς -ήταν 1.500
της
Κυριακής
τού
Πάσχα
στήν
έξωτερικού, οί όποιοι άνταποστιγμές τής ζωής μας, άξιες νά μας μεταφέρουν α' ανοιεύρυχωρη αίθουσα τού Πανεπι- δολλ. Αυστραλίας.
κρινόμενοι στήν παράκλησή μας
χτούς όρίζοντες χαράς και εύτυχίας.
στημίου N.N.W. πού συγκένΤόν κ. Φατσέα καθώς και
γιά τήν άποστολή
χρημάτων
Μεγαλόφρονα τά αίσθήματα τής Λαμπρής απαιτούν γιά τρωσε έκατοντάδες Κυθηρίους τά λοιπά μέλη τού Διοικ. Συμκαι γιά τήν άγορά τών έπίτήν κατανόησή τους μεγαλοφροσύνη νικητή. "Αν δεν νί- και φιλοκυθηρίους, δχι μόνο βουλίου τής Αδελφότητας συγπλων αύτών, μάς έστειλαν τή
βοήθειά τους, ό καθένας χωχησις ποτέ στή ζωή σου, δύσκολα θά νοιώσεις τή Νίκη άπό τό Σύδνεΰ άλλα και άπό χαίρομε γιά τήν ωραία βραπολλά άλλα μέρη τής Αυστρα- 5υά πού μάς χάρισαν.
Ε Ν Α ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ Ι Α Σ
ριστά, όπως είχαμε δημοσιεύίής Λαμπρής. Εΰκολα συμμετέχεις στά Π ά θ η τής Μ. Β δ ο - λίας.
σει σέ προηγούμενα φύλλα τής
τους
στη^
γιορτή
της,
για
τα
ΣΥΔΝΕ
Υ
17.4.1977.
(Γρά
Μ.Γ.Κ.
μάδας, γιατί ζεις τόν πόνο του δικού σοι» σταυρού. ΚανέΟ χορός άρχισε στις 8 μ.μ.
«Παγκυθηραίκής». Γιά ενημέδώρα, πού τής προσφέρανε, εύ
φει
ό
ανταποκριτής
μας
Μ.Γ
τις πρώτες
να, δμως, νόημα δέν ?χει ή ζ ω ή δν δέν φτάσεις και στήν και κράτησε ως
ρωση τών άγαπητών μας δωχαρίστησε δέ ιδιαίτερα τή νοΚ
.
)
.
—
Τήν
21η
έπέτειο
τών
πρωιν
,νές
ωρες.
Τόσο
οί
νέ<Ί
;
Γ*β 'Ανάσταση.
ρητών θά πρέπει έδώ ν' άνανά της, τόν άδελφό της Γιώρ
γενεθλίων
τής
κόρης
τους
Κούκαι οί νέες, δσο και οί... 071
φέρουμε τήν άξια τών άγοραγονείς της και τό
λας τιμήσανε στο άρχοντικό γο, τούς
¡¡ί
Ή χορεία μέσα από τά σκιαχτερά σκοτάδια τής ψυχής τόσο νέοι, μείναμε κατευχαρισθέντων έπίπλων. Ό δεσποτιθ ε ό πού «τήν έκανε παιδί μιάς
σπίτι
τους,
στο
KINGSCOOE
κός θρόνος και
τό άναλόγιο
ρας είναι μιά πορεία Γολγοθά. Φτάνει νά νικήσουμε τά στημένοι μέ τήν όρχήστρα πού
τόσο
ώραίας
οίκογένειας».
χθες τό βράδυ, ό κ. Γιάννης
έπαιζε μέ έξαιρετικό κέφι κ<τ.Ι
} | και τά δύο ξυλόγλυπτα στοίχιΜέχρι
τις
2
τό
πρωί,
σέ
μιά
φ ®ιο μας τά πάθη καΐ τότε ή λύτρωση θ ά βρεθεί κοντά μας. δεξιοτεχνία μοντέρνους, άλλα
Βάρδας και ή σύζυγος τον ΜαI σαν 110.000 δραχμές.
άτμόσφαιρα εγκαρδιότητας, φιρία.
Θα σπείρουμε μέ δάκρυα, θ ά θερίσουμε δμως μέ χαρά. Νί- και δλους τους ^ Κυθηςαικοας
λίας και άγάπης, οί 150 προσI
θ ά πρέπει άκόμα νά έξάρουχησίς τόν έαυτό σου; Είδες τ ή Λαμπρή! 'Αγάπησες τή και παραδοσιακούς χορούς μα(;.
άπό τά
χωριά
Στή δεξίωση παραβρεθήκανε καλεσμένοι
με ττ|ν προθυμία, μέ τήν όποία
Μάς ευχαρίστησε Ιδιαίτερα ή
σ ' δλη τήν πλατιά καΐ βαθιά ύπόστασή τ η ς ; Γνώρισες
πολλοί συμπατριώτες. "Εγινε WOOLONGONG και NONRA ι ;
οί κύριοι Έμμαν. Γερ. Κασιαθρόα συμμετοχή τής νεολαίος
μέ τήν ενηλικίωση τής Κούλας. διασκεδάσανε μέ πολύ κέφι κι' ι
Φ ήμέρα τής άγάπης! Π έ ρ α σ ε ς τά πάθη και τούς προ- μας, κορίτσια γεμάτα χάρη καΐ
μάτης γιά τό Σύδνεΰ και Δημ.
έμείς
πολύ
χαρήκαμε
γιά
όλα
Ευτυχισμένοι
και
ύπερήφανοι
βληματισμούς, πού δίνει κάποιος Γολγοθάς τής σύγχρονης όμορφιά, πού μάς θύμισαν τις
Πετρ. Κασιμάτης γιά τό Μπρίοί γονείς της είχαν έτοιμάσει και γιά τή γνωριμία πού είχανα συγσμπαν,
προσέτιέρθηκαν νά
ά* ζι»ής; Έ ν ο ι ω σ ε ς στ' αλήθεια τό νόημα τής ύπαρξης σου Αμαζόνες, και άγόρια λεβενποικιλία έκλεκτών φαγητών, με μέ τούς έπισκέπτες άπό τήν
κεντρώσουν τα χρήματα κκαι νά
τόκορμα και γεροδεμένα, κα*αΙ χαίρεσαι τό φ ώ ς πού τόσο μόχθησες ν' άντικρύσεις!
'Ελλάδα,
τόν
κ.
και
τήν
κ.
πικάντηδων
μεζέδων,
ποτών,
Έδημοσιεύθη άπό τό Πρωτελειών γιά νά τι
μάς τά στείλουν
μαρωτά 'Ελληνόπουλα.
^
Μπρος στο άνέσπερο φώς τής Θείας 'Ανάστασης στάτοδικείο
Αθηνών,
μέ τήν γλυκών και κάθε λογής άνα- Αντώνη Μασέλλου.
σουμε αυτό το ωραίο εργο, που
"Υστερα άπό τά μεσάνυκτα, 1223)31.3.1977 πράξη του. ή , φυκτικών.
Ή
εγκαρδιότητα
Στήν
Κουλίτσα
εύχόμεθα
«νά
_ β ,
,
„
,
ρΛ-^ηκαν θαμπωμένοι οί σοφοί μας γιά νά λουσθούν μέ τών εγινε ή κλήρωση τού λαχείου.
όλους τους τιμά καί θα τούς
»βαδυας ήταν μεγάλη, και τά έκατοστήσει» και στους γοτιμά πάντα. Γιατί τέτοιες προ^ ^ ¡ Μ ν ω ν της τήν ούράνια βροχή. Σ ' αύτό τό φώς. ταπεινοί Τόν πρώτο άριθμό κεςδισε δ κ. διαθήκη τής Ελένης Παν. Κα-I
σιματη, της γνωστής οικογε- ολοι οί προσκαλεσμένοι ενθου- νείς και άδελφό, νά τήν χασφορές είναι ά&ιοζήλευτες καί
*?οσκννητές, όδηγούμε κι' έμείς τά βήματά μας και γονυ- 'Ιωάννης Νοταράς. Ενα ψυ- νείας τών ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΥΕΡ- σιάστηκαν άπό τις περιποιή- ρούν και νυφούλα.
έπαινετικές άπ' όλους. Ή άγείο
ώραιότατο
«DEEP
FREEΜ.Γ.Κ.
σεις.
Ο
κ.
Βάρδας,
συμφωνά
χλινιίς υψώνουμε λαμπριάτικες λαμπάδες γιά νά λάβουμε
ΓΕΤΩΝ τού νησιού μας τών
γάπη μας, ή έκτίμησή μας, οί
ZE
:ER».
ΚΑΣΙΜΑΤΗ άπό τά Καστρι- μέ τό αυστραλιανό έθιμο, παιδ Θείο Φώς. Είναι τόσο άπαραίτητο γιά τή ζωή. "Ολοι
εύχες μας καί οί δεήσεις μας
Ό Πρόεδρος κ. Φατσέο.ς σιάνικα (ΒΑΣΙΛΗ, ΓΡΗΓΟ- ράδωσε στήν Κούλα τό κλειδί
για ύγεία, ευημερία καί προ<λ λαοί άπεχθάνονται τό σκότος και δλοι θέλουν νά φωτίτού
σπιτιού,
σύμβολο,
σύμφωκοπή θά τούς συντροφεύουν
• ••HJ ΡΗ, ΑΝΤΩΝΗ και τού πατέ- να μέ τό όποίο άπό σήμερα
ζεται άπό τήν έλπίδα μιάς φωτισμένης 'Ανάστασης.
ρα της ΓΕΩΡΓΙΟΥ).
πάντα.
«έχει τήν έλευθερία νά φεύγει
«Χ Α Μ Ο Γ Ε Λ Α. •
:
Εμείς οί "Ελληνες, περισσότερο άπό κάθε άλλο λαό, συ1
Σύμφωνα μέ ττ^ διαθήκη αύ- και νά έπιστρέφει
'Επίσης μάς άπέστειλαν:
στο σπίτι
τή, άπό τήν πολυ μεγάλη πενηθισμένοι στο περίσσιο φώς τού ήλιου μας, Εχουμε πάντα
1) Γεώργιος Ν. Καλλίγερος
ι ριουσία της πού άφησε ή άεί- τους, οποία ωρα επιθυμεί». Ό
ευτυχισμένος πατέρας της Κούτή* άνάγκη μιάς ολοκληρωμένης έσωτερικής και έξωτεριάπό τήν Καλλιφόρνια 'ΑμεριΕίναι το νεο βιβλίο τού ' μνηστη 'Ελένη, θά λάβουν:
λας σέ πρόποσή του, είπε:
κής, 30 δολ. 2) Καλλιόπη Κα*ης φωτεινότητας.
2 συνεργάτου μας κ. Δημ. Γ. ι
όμορφιά. Και τήν άπεραντη άγάπη τού Κυθηραίκού λαού { λοκαιρινού, 10 δολ. 'Αμερικής.
1) Τό Κασιμάτειον
> Αργυροπούλου (Τάκη Μώ- \
«Αύτό τό κλειδί, τό δικό
Φωτοχαρή; ό "Ελληνας βρίσκει, από παράδοση και πρόδρχ. 500.000
I μου) σέ στίχους σατιρικούς ι Γηροκομεΐον
• γιά τή ζωή. Γιά τό χο>ριό και τήν ιδιαίτερη πατρίδα.
• 3) Μαρίκα Γεωργαλά καί Ζωή
σου, Κουλίτσα μας, σού παρασ θ ε σ η θρησκευτική, τόν δρόμο τής ούράνιας φωτοχυ- • και χιουμοριστικούς. Πω-·
Θεοδωράκη, iva ώραιότατο κάι
Αύτή
τήν
άνεπανάληπτη
μουσικοχορευτική
πανδαισία
τής
ι
2) Τό "Ασυλον
δίδω, οπως είναι τό έθιμο τής
λυμμα γιά τήν 'Αγία Τράπεσίας. Πλημμυρισμένους άπό φώς έπλαθε άλλοτε τούς θε- ι λείται στο βιβλιοπωλείον ι Ανιάτων
δρχ. 800.000 φιλόξενη; Αυστραλίας, άλλά
• Κυθηραίκης Λαογραφίας, αίσθανόμαστε τήν έπιτακτική ά- •
ζα τού 'Εσταυρωμένου. 4 ) Καί
*δς του και σέ χρυσά στρωσίδια ήλιακών άκτίνων άπλωνε | Νέας Εστίας (Κολλάρου) •
τό κλειδί τού σπιτιού μας, έΎφυπουργόν κ. Ά . Καρα- ι νάγκη και υποχρέωση νά διατηρήσομε. Γιατί τά μουσικο- | ή κ. Ειρήνη
3) Ή Μονή
Π.
Κασιμάτη
τής όδού Σταδίου, και είς ¡
•
χορευτικά
τραγούδια
και
οί
μαντινάδες
μας
είναι
τό
πιο
άI
συ
Κούλα
μου,
τό
έλαβες
άπό
μανλήν.
κλασικής του τέχνης τις όμορφιές. Μέσα άπό ποτάμια
δρχ. 500.000
(Παχνούντιου) ένα
κάλυμμα
I την Κυθηραίκήν Λέσχην, I ΑΓ. ΜΟΝΗΣ
I
γνό
κι'
αύθόρμητο,
τό
πιο
δυνατό
και
πηγαίο
πνευματικό
[
καιρό».
Και
μέ
δάκρυα
¿<*&άς
«Κάτοικοι
Νήσου
Κυθήρων
9*τός είδε τόν άληθινό του Θεό και άνέκραξε: Φ ώ ς έ κ ι
άντί 50 δραχμών.
¡
τής
'Αγίας
Τραπέζης
πλεκτό
_
ι
ι
δημιούργημα
τού
Κυθηραίκού
λαού.
4
)
Ή
Μονή
ή Κούλα εύχαρίστησε
ολους, I κ α ί έγώ προσωπικώς συγχαί- \
ολο
ι
• ω τ ό ς !
Μέ τήν συμπαράσταση σας τό έτος 1971 κατασκευάσαμε ϊ μάς έστειλε άπο τήν ΑύστραfmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJ. ! ΜΥΡΤΙΔΙΩΝ δρχ. 200.000 I γιά τήν τιμή τής συμμετοχής
. ε διά μέτρα ένισχύσεως 'Αλία.
θλητισμού ώς μετεδόθη τηλεο- • τούς περικαλλείς μαρμάρινους θρόνους τής Παναγίας Μυρ-•
ι
τιδιώτισσας.
Στους
ιερούς
ναούς
'Αγίας
Τριάδος
Πειραιώς
'
Ακόμη, ό Δημήτριος I. Καλπτικώς Κυριακήν 20.3.1977.
σεως, σέ χρώματα, σχήμα >αι καταλήγω με τους παρακατω ' ενα γλυκό κελάϊδημα ένός και Παρακαλούμεν μεριμνήσατε καί • καί Άγιου Γεωργίου Κορυδαλλού. Κι' άπό τότε στέκουν ι λίγερος (Σκάρος) έδώ^ησε εάρωμα, είναι τό τριαντάφυλλο, στίχους:
τού πιο άσήμαντου ώδικού που- ένίσ^υσιν 'Αθλητικού 'Ομίλου I αδιάψευστοι αίιόνιοι μάρτυρες τής Παγκυθηραίκής λατρείας •
ι ωραίο ώρολόγιο τοίχοι
ου ήΆλλά, και άλλα τό συναγωνίλιού, πού
περιφέρεται άμέρι- Κυθήρων,
ι, λεκτρικό στον ναό τού Έ σταυ*
διακριθέντος
ήδη I πρός τήν Παναγία τών Μυρτιο*ν.
ζονται κάπως στήν όμορψιά — Και συ γλυκό άνθάκ μου,
μνο, καί πετά άπό κλαδάκι σέ Πανελληνίους άθλητικούς άγώ- ι Τώρα σάς προσκαλούμε σ' ένα καινούογιο Παγκυθηραίκό | ρωμένου μας.
η*
μικρό μου χαμομήλι,
του, δπως τό γαρύφαλο, οί νε ρκλαδάκι τραγουδώντας, δέν γο- νας σκί. Ιστιοπλοίας Βουλια- • πνευματικό έργο: Νά ένισχύσουμε όλοι, ήθικά καί ύλικά, τήν I
"Ολους τους άνωτέρω εύχαπού περιφρονημένο ανθείς
κισσοι και άλλα, πού άπο'εητεύουν ούτε οι νυκτερινές νόI μαγνητοσκόπηση καί καταγραφή σέ δίσκους καί κασέτες τού { ρ LO χούμε θερμότατα.
μές στήν καρδιά τ' Άττρίλη τες ένός Μπετόβεν ή ένος Μπάχ. γμένης καί πραγματοποιήσανλουν τά θαύματα της δήμιοιρI Κυθηραίκού μουσικο^ορευτικοτραγουδιστικού υλικού. Σάς ι
τος έξαιρετικάς έπιδόσεις.
γιά ποιόν τά λουλουδάκια
γίας.
,
Τό Έκκλησ. Συμβούλιο
Αλλά εφέτος ο'ι καιροί μάς
Πρόεδρος Κοινότητος καί } προσκαλούμε στή διάσωση τής πλούσιας πνευματικής κλη- ·
(σου ήλθαν κάπως ανάποδα. Τόν
"Ανθιμος
Βενέρης.
I ρονομιάς τών προγόνων μας.
, Ίεοεύς
'Αντιπρόεδρος
'Αθλητικού
Άλλά τήν όμορφιά τών λουτ' ανθίζεις τά χνουδάτα;
ι Νοέμβριο
είχαμε
δριμύτατο
ί
"Ας προσφέρομε δ,τι μπορούμε ως δωρεά καί έπιχορήγη- { Πρόεδρος, Γεώργιος II. KamΝαυτ. ΌμΟου Κι
λουδιών τήν συνοδεύουν και τά — Γιά τά πικρά γεράματα,
! κρύο, βροχές καί χιόνια. Τόν
Τοϋ Μ. Δ. Γ.
'Αργυροπούλου γλικύτατα άσματα τών ώδικύν
I ση. Καί γιά προαγορά δίσκων καί κασετών. Στον είδικό ι ματης, ταμίας καί Μέλη: Έ μ .
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΡΑΝΤΙ
πού κάποτ* ήταν νειάτα!
'Ιανουάριο,
Φεβρουάριο
καί
! λογαριασμό πού άνοιξε ή Κυθηραΐκή 'Αδελφότητα Πειραιώς • Γ. Καλλίγερος, Ίακχννης Χ .
πουλιών, πού γεμίζουν μέ χαΜάρτη είχαμε... καλοκαίρι, καί
I —- 'Αθηνών. Μέ μεγάλη μας χαρά πληροφορούμεθα δτι ή ά- ι Καλλίγερος καί Γεωργ. Βλαν'AV όλες τις έποχές τον σ' άλλη έττοχή μάς προκαλούν ρά τήν όραση και μέ απόλαυση
Αύτές, λοιπόν, είναι οί χαΟΜΙΛΙΑ
τώρα πού
γράφω αυτές τις
bou, καλύτερη και ττιό cú- δυσάρεστη έντύπωση άπό τήν τήν άκοή.
• πό καιρό έπιθυμία μας αύτή άρχισε νά ύλοποιήται. Μέ ίδιω- • τής.
ρές πού μάς προσφέρει ή Ά ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
γραμμές, τουρτουρίζουμε άπό
tápOTi) ίττοχή, εΐναι άναμφι- έλλειψη όμορψιάς, τώρα τήν άνοιξη.
Άλλά
γιά
νά
τις
άποI τική πρωτοβουλία έκτυπώνεται συλλογή μαντινάδοχν τού £
ΕΤναι και άλλα δημιουργήτό κρύο!
ΒΑΣΙΛΗ Π. ΧΑΡΟΥ
•βήτητα ή Άνοιξη. Συνοδεύε- νοιξη θά μάς χαμογελάσουν μέ
• συμπατριώτη μας Ιωάννη Τριφύλλη (Καβόγιαννη).
ι
λαύση κανείς αύτές τις χαρές,
ι
ματα
της
έποχής
τής
άνοίξεως.
Γι' αύτό καί σ' ένα άλλο
ι
J! ^ άπό 6ροο«ρούς και δχι θερ- λουλουδάκια που είναι άπίστευπρέπει
νά
πάει
στο
ύπαιθρο.
Σ
Τ
Η
ΧΩΡΑ
ι•
¡ ^ 1 ψυχρούς άνέμους και I- τα δμορψα και καλλιτεχνικά σέ ΕΤναι τά βότανα τά φαρμακίυ- Νά τις ζήσει, νά τις χαρεί πρα- ποίημα μου, πού δημοσιεύεται
Α Σ Φ Α Λ ΕIAI
XQPA,
17.4.1977.
(Τού
άντικά,
τά
χρήσιμα
και
ώφέλιμα
στήν
καινούργια
μου
έκδοση
μέ
•
••«Ηίρα άιτό τά ώραιότερα δη- σχήματα και άποχρώσεις.
γματικά. Και τότε μόνο θά τις
ταποκριτσύ μας).— Χθές, ΣάβI
Βέβαια, και τά λουλούδια έ- άφεψήματα πού κΓ αυτά θερα- νοιώσει και θά τις εύχσριστη- τόν τίτλο «ΧΑΜΟΓΕΛΑ*, κα- βατο. ό ζωγράφος μας κ. Βα|^οργήματα τού θεού: τά λοι>I. Ε .
Ζ Ε Ρ Β Ο Υ
I
ραγουδιών. Τώρα!! Πριν νά τά σβύσει ό χρόνος. Πριν
πεύουν
τις
άνάγκες
των
άνθρώταλήγω
μέ
τούς
παρακάτω
σαχουν κι' αυτά τά Ιδιαίτερα χαI
θεΐ,
άν
πάει
στο
Τσιρίγο
μας.
σίλης Παν. Χάρος μίλησε στήν ι νά τά Ισοπεδώσει ό όδοστρωτήρας τής σύγχρονης τεχνοκρα"Ολα τά βουνά και οί κά- ρακτηριστικά τους. Ά λ λ α δη- πων, άπως π.χ. ή ρίγανη, τό Αύτή τήν έποχή, δλο τό νησί τιρικούς στίχους:
ι
Διά
κάθε
μορφήν
άσφαλί¡
αίθουσα
τού
Κυθηραίκού
Συντ
ί
α
ς
.
τά δέντρα και δλα τά λαδή εΤναι κάπως άριστοκρατι- φασκόμηλο, τό τήλιο, τό χαμο- είναι ένα μοσχομυρωδάτο πεÎ σε ως άπευθύνεσθε μέ έμπι- ι
δέσμου ΚιΦήρων, στους μαθηΜέ πατριωτικούς χαιρετισμούς
«Τί καιρός άφορεσμένος,
μήλι
και
άλλα.
πρασινίζουν άπό τή κά, άλλα κοινά, φτωχά ή άσήραφεισν ¡
ριβόλι. Και
δ,τι αξίζει ένα
ι στοσύνην είς τό Γρα
τές τού Λυκείου καί τού Γυπού μιά κλαίει, μιά γελά.
Διά τήν Κυθηραΐκή 'Αδελφότητα
¡
®*σιρή χλόη
και τά ττυκνά μαντα και άλλα άνήκουν στή
Τό χαμομήλι ίδιαίτερα εΤναι ιφτωχό τσιριγώτικο μοσχομυρωΚ Γ αύτός θάχει ώρισμένως, μνασίου μας μέ θέμα: Ή Χαττου είναι διάστικτα λεγόμενη χαμηλή τάξη, που δέν τό φάρμακο τής παρωχημένης Ι μένο άνθάκι, δέν άξίζουν δλα
ι ΛΑΜΠΑΚΗ 62, ΑΘΗΝΑΙ j
ρακτική και ή τεχνική της Λι- ι
τών Ελλήνων τά μυαλά!»·
Ό Πρόεδρος
Ό Γραμματεύς
y b παντός είδους και ποικι- έχουν άξιώσεις.
ήλικίας. Γι' αύτό και σ' ενα τά κσλλιτεχνήΐίστα του κόσμου.
> Τηλ. 2012.966 - 2023.618 ¡
θογραφίας. "Εγινε καί προβο- ¡ Τ Α Σ Η Σ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Γ. ΤΖΟΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
χρωματισμούς. Χόρτα πού
Τό κορυφαίο άνθος τής φύ- άπό τά λυρικά μου ποιήματα Και δπως εύφραινε ι τήν άκοή
!
>
Δ. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ λή φωτογραφιών.
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ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗ5 Δ
ΣΤΑΝΙΑΤΟΥΛΑ
Α) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΤΩΝΗΣ
Ενα ακόμη καινούργιο 6ι6λίο 650 περίπου λαϊκές μανΝ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ
<*Η ΜΠΕΗ)
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ
1) ΑΙδεσ. Γ. Νοταράς, θεσΤσιριγώτικο 6ι6λίο πο- τινάδες πού, πολύ 6ρθά/ όλες
'Αντί στεφάνου στή μ^Ι Δ
νημένο άπό τόν Φ. Κάβο τις «όροθετεΤ», δηλαδή δεν τις σαλονίκη. 2 ) Γεώργιος Βρβτ.
της ό δικηγόρος κ. Γρηγ.|
Τήν Ιη 'Απριλίου, στό Λι- Κασιμάτης
Πέθανε ξαφνικά, άπό καρδιαΠέθανε στην 'Αθήνα στίς
όνοματίζει Τσιριγώτικες, άφού Βενάρδος, Πειραιάς. 3) Κατε
πρόσφερε ^
Ά-πρίλη είναι πασίγνωστο πώς οι Τσι ρίνα Χατζηιωαννίδου, θεσσα- 15.4.1977 καΐ κηδεύτηκε την κή προσβολή στο Νοσοκομείο βάδι πέθανε ή γνωστή και άγα- δρχ. υπέρ τού Συλλόγου
Τούτον τό μήνα,
πητη
σ'
δλους
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ,
26.3.1977
1977, ό συμπατριώτης μας , ριγωτές, δώσανε καί πήρανε τά , λονίκη. 4 ) Άργυρώ Τζανίδου , άλλη μέρα άπό τον Ιερό ναό τού Σύδνεϋ στις
ρίων Σπουδαστών.
ποιητής - δημοσιογράφος και | τραγούδια τους άπ" όλο και σ' Ν. Σμύρνη. 5) ΑΙδεσ. Χρ. Καλ- τού ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γλυ- καϊ ¿κηδεύθη άπό τόν ιερό ναό άφού συμπλήρωσε ένα, περίπου,
λίγερος, Φατσάδικα. 6) Διον.
της ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ, ή Μα- αίώνα ζωής, πολύ δύσκολης καϊ
λογοτέχνης Φώτης Κάβος, έκυ- , όλο τόν έλλαδικό χώρο.
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Ι
ρία I. Κασιμάτη, ή δμορφη πα- σκληρής, γιατί, νέα άκόμη, λίκλοφόρησε ένα καινούργιο επί- \ Έκεΐνο, όμως, πού ύπογραμ- Κουλεντιανός, Πειραιάς.
7)
Δ.
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ {
παδοπούλα,
κόρη
τού
παπα
τευγμά του, ένα βιβλίο - συλ- | μίζει τήν προσωπική σφραγίδα Νι*. Παυλάκης, Πειραιάς. 8 )
Θοδωρή Μεγαλοκονόμου ή Μελογή, μέ τόν τίτλο «Διαλίχτές του Φ. Κ. στο νέο 6ι6λίο του- Κοσμάς Μεγαλοκονόμος, Ια
ι
ταξά, άπό τόν Δρυμώνα.
λαϊκές μαντινάδες» και ύπότι- συλλογή, εΐναι τούτο: Κστατάσ- τρός, Πειραιάς. 9) Στέλλα ΚονΆπεβίωσεν εις , Αθήνας, .1
τλο «Στίς πηγές της λαϊκής σει μέ πολλή μαστοριά κι" ί- τολεοντος, Χαραυγή. 10) ΜαΚυριακήν τού Πάσχα, ή Εύ||
Μαζι μέ τόν έκλεκτό της
Κηφισιά. 11)
σοφίας και τέχνης».
πειτα άπό ειδική έπιλογή κάθε ρίκα Τζάννε,
σύνη Δ. Στρατηγού, τό ^
καρδιάς της Γιάννη - Μπέη, άΓιώργος
Μαυρογεώργης,
ΠαγΜάστορας παληός ό Φ Κ. μαντινάδας, τήν κατατάσσει έΤαμβάκη, είς ήλικίαν 77
πό τά Πιτσινιάνικα, ζήσανε πολστό Λόγο και στήν Τέχνη, (τό κεϊ που άνηκε ι άκριβώς και έ- κράτι. 12) Γεωργ. Ρεντεγάκου,
λά χρόνια στο ΚΑΝΑ - ΜΑΛΑ
Ή μεταστάσα κατήγι
ΑΙγάλεω.
13)
Μ.
Μαυρομμάτη,
1935 κυκλοφορεί τήν πρώτη κεϊ που ό ποιητής θέλει νά «άτής Κουηνσλάνδης, τά τελευΜυλοποτάμου Κυθήρων,
του ποιητική δημιουργία <ΑΝ- , ποδώσει», δηλαδή νά έχει τό έ- Αθήναι. 14) Γιώργος Φατσέ·
ταία 12 χρόνια δμως όλόκληδέ άφοοιωμένη σύζυγος
ΤΜΑΜΑΛΑ», ένα διδλίο θαρρα- πιδιωκόμενο άποτέλεσμά της ας, Χαραυγή. 15) Γεώρ. Μασρη ή πολυμελής οίκογένεια είποδειγματική μητέρα, εΤχε
λέο κα'ι καφτό που ή ΑΛετς.ξική και σάν μονάδα, μά καί σάν ο έλος, 'Αθήναι. 16) Γιώργος
χε
έ
γ
κατασταθεί
στό
προάστιο
χικόν πλούτον και άπελ^
Ξηνταράκος.
17)
Σπ.
Ψαλιδάς,
δικτατορία τό έκαψε στο Σύν- σύνολο. "Ετσι, ό άναγνώστης
τού Σύδνεϋ ΚΙΝΙΟδΟΛΟυΕ.
νεν εκτιμήσεως και άγάττηξ •
18) Βρ. Τοιάρχης,
ταγμα μαζί μέ άλλα προοδευ- τέρπεται κι' άπό τήν κάθε μαν- Αθήναι.
τήν κοινωνίαν.
|
Κομηνού,
τικά βιβλία, μέχρι τή δικτατο- τινάδα, άλλά και άπό κάθε πε- , * Αθήναι. 19) _Μαρίκα
Πολύς κόσμος συμπολιτών
ρία της Χούντας
έκδίδει γιά ρίοδο συνόλου μικρού μαντινά- 1 Αθήναι. 20) £«νοδ. ΤΡΙΤΟΝ,
Ή μεταστάσα άφησε Ι ΐ
καϊ Αυστραλών συνώδευσε τήν
δώδεκα τόσα χρόνια τή μηνιά- δων σχετιζόμενων μεταξύ τους. !
^οφίος, Ά τέκνα, ένα υίόν και έξι θογ, ζ
άγσπητή Μαρία ώς τήν τελευτικη επαρχιακή έφημερίδα «Κυ-1 Καί τό σπουδαιότερο, στήν ¿-¡θήναι. 22) Εύαγ. Μπαρτζωκας,
ρας. Ό υιός της, Παναγή § ,
ταία της κατοικία και στή σοδιαμένει είς Άμερικήν, εΤι^'
ρό της κατατεθήκανε πολλά
θηραϊκός Τύπος», μιά έφη,ιερί- πιλογή αΰτή και κατάταξη εί- Ανω Βούλα. 23) Φωτεινή Κακαθηγητής πανεπιστημίου.
στεφάνια.
δα — υπόδειγμα στο είδος της, ναι ότι ό Φ. Κ. δίνει άγωνιστι- νάκη, Παγκράτι. 24) Γιώργος
τών θυγατέρων της, ή
γράφει στήν κατοχή τό θεστρι- κό νόημα μέοα άπό τά ίδια τά Χ . Φατσέας, Κέρκυρα. 25)
Στους
βαρύτατα
πληγέντος
Γιάννης Καστρίσιος, Κύθηρα.
ή "Ολγα και ή Βαρβάρα,ι (
κό έργο «Σλάβα Πατρίδα* που λαϊκά κείμενα βγαλμένο,
αγαπητούς
υας
σύζυγο
της
μένουν είς Αμερικήν, ή Α
παίζεται στά Κύθηρα τότε και
Τό νέο αυτό βιβλίο, μέ τόν 26) Παύλος Στρατηγός, 'ΑθήΓιάννη, τ ά π α ι δ ι ά της ' Ε λ έ ν η ,
στήν Πελοπόννησο και ποΟ χα- καταπληκτικά εύστοχο και γιο- ναι. 27) Μποτίτσα Πετρόχει- φάδας, ό χειρούργος γιατρός Μηνά, Ρίτα, Σοφία, Δημήτρη γον καιρό ύστερα άπό τό γά- τερίνη είς ΑΟστραλίαν, \ ^
ρακτηρίζεται τώρα σάν στάνια μάτο νόημα, ουσία καϊ σοφία λου, 'Αθήναι. 28) Νικ. Κ. ΓΙε- Αντώνης Στ. Νικηφοράκης. και Αρετή, στους γαμπρούς, μο της, άναγκάστηκε νά άναλογοτεχνική άντιστασιακή >5ημι- , πρόλογο του συγγραφέα, μάς τρόχειλος, 'Αθήναι. 29) Κατί- Ίην κηοεια^ του παρακολούθη- ι στ '.ς νύφες και στά εγγόνια της λάδει τό διπλό ρόλο τής Γυ;
ουργία, και στήν περίοδο της προσφέρει μιάν εύφορία και χσ- να Κ. Πετροχείλου, 'Αθήναι. σε πολύς κοσμος και στή σορό έκφράζομε θερμότατα συλλυπη- νσίκας - Μητέρας άλλά και τού
χούντας γράφει τό ποίημα «Δη- ρά αβίαστη, έτσι ώστε, μετά 30) Βασ. Σ . Χάρος, 'Αμοργός. του κατατεθήκανε πολλοί στέάρχηγού τής φαμίλιας της. Ό
μοτικά τραγούδι», ένα ποίημα1 τήν άνάγνωσηκ νά τσποθετου- 31) Γεωργ. Καρύδης, Δ)ντής φανοι. Ό προϊστάμενος τών
άνδρας της — ξενητε μένος στήν
άντιδικτατορικό σέ τρεϊς στρο- με τό βιβλίο αυτό σέ τέτοιο Δ.Ε.Η., Κόρινθος. 32) Παναγ. Ιατρών 'Αλιβερίου τής Δ.Ε.Η.
'Αμερική — πολύ - λίγο
και
φές, που άπαγγέλλοντσν άπό σημείο της βιβλιοθήκης, ώστε Βλαντής, Καλλιθέα. 33) Δημ. κ. Ευάγγελος Νίνος, άποχαικατά άραιά διαστήματα βρέστόμα σέ στόμα και πού, 5πως νά τό έχουμε πρόχειρο σέ πρώ- Σχολ. 'Αντικυθήρων. 34) Βι- ρέτησε τόν 'Αντωνάκη μας μέ
θηκε κοντά της.
πληροφορούμαστ£, θά κυκλοφο- τη ζήτηση μας. Που σημαίνει: διάνος Δαρζέντας, Πύργος 'Η- αύτά τά λόγια:
Τήν φροντίδα τής άνατροφής
λείας.
35)
Ά
ν
τ
.
Κασιμάτης,
ρήσει σύντομα σέ βιβλίο), μάς συγχαρητήρια θερμά στον δητών 4 γυιών της εΤχε άποκλειΝ.
Φάληρο.
36)
Γεωρ.
Λεονδίνει τώρα μέ τό καινούργιο του μιουργό του Φώτη Κάβο.
Τό άσφαλιστικό τής Δ.Ε.Η.
στικά έκείνη και μόλις οί δυο
τσίνης, Πειραιάς. 37) θεοδ. καϊ Ιδιαίτερα τό ιατρικό σώμα
πρώτοι, Γιώργος και Κώστας,
Σ.
Φατσέα
Στόν Ιερό ναό των ΑΓΙΩΝ της Φωτούλας
Δημ. Λουράντος, Αθήναι — ΤΓΐς, θρηνούν σήμερα τόν πρότελειώσανε τό Δημ. Σχολείο
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ στά Φατσάδικα άπό τά Τσικαλάρια. Νά ζήΠειραιάς. 38) Ά ν τ . Βλαντής. ωρο και επώδυνο χαμό σου.
Πιτσινιανίκων (σήμερα ΜυρτιΙγιναν, στις 9.1.1977, οΐ γά- σουν ευτυχισμένοι.
Πειραιάς. 39) Δημ. Φραντζεδίων), τάστειλε στήν 'Αμερική,
μοι τού κ. Παναγ. Νικ. ΜαγουΠροσέρχονται γιά νά άπευσκάκης, Πειραιάς.
λά, άπό τό Μυλοπόταμο και
νά δρούν τόν πατέρα τους.
ΑΝΔΡ. ΔΕΥΤΕΡΕΒΟΣ
θύνουν τό τελευταίο «χαϊρε» στό
Β ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Τό 1926 πού ό άνδρας τής
γιατρό, στόν άγαπημένο φίλο,
άξέχαστης Σταματούλας εΤχε
άνιδιοτελή άνθρωπο, πού
Του Δ. Γ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΤΑΚΗ ΜΩΜΟΥ)
1) Diane Veneris, N.S.W., στον
κατορθώσει νά άποκαταστήσει
έπί τόσα χρόνια στάθηκε καρτούς δυό γυιούς του έκεϊ πέρα
Στίς 16.4.1977, στόν ιερό πρωινές ώρες, μέ τις καλύτερες
Ό χρονογράφος τής «IIΑΓ- τανη ψυχή. Ιδιαίτερα δέ στους 2) Moontanos, S. F r a n c i - τερικά δίπλα στόν άνθρώπινο
άπ' τόν 'Ατλαντικό, στήν τότε
ναό του ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ έντυπώσεις.
ΚΥΘΗΡΑ I ΚΗΣ»,
έκλ-κτος συμπολίτες μας, γιατί άναφέ- sco, 3) G. Poulos, N.S.W., 1
φιλόξενη 'Αμερική και έτοιμα- Μαρούσα και ή ΚοΛλι^
του KINGSFORD Αυστραλίας,
Τό ευτυχισμένα ζευγάρι θά συνεργάτης της και γνοστός ρονται στά βιώματα κάθε "Ελ- 4 ) G . C a s s i m a t i s , C a m - ι
Ήταν γραφτό, εσύ πού τό
ζότσν νά γυρίσει, γιά μόνιμη Ελλάδα.
ό αΙδεσ.
Στυλιανός ευλόγησε περάσει τόν μήνα «τού μέλιτος» λογοτέχνης τοϋ νησιού μα; και ληνα, κάθε
Τσιριγώτη, «πού
σσ » Ç » ^ «
v à άπαλύ
πιά διαμονή στό
χωριό του,
τους γάμους τού κ. Γιάννη Καλ- στά μαγευτικά νησιά Χαβάη. τής χωράς μας, έκυκλοφ«>ρησε έχει ψυχή .Ελληνική και δεν perra, 5) Peter Paspatis,
Συμφώνως προς έπιβ|ΙΛ
συνανθρώπων
T
Ó
V
πόν
των
στό Δρυμώνα, πέθανε κι' έτσι^ τής μεταστάσης, ή αι
λιμάνη (άπό τή Ναύπακτο) κα; Τού εύχόμεθα παντοτεινή χαρά ! τά ΧΑΜΟΓΕΛΑ του, σέ στί- χην σκιάζει τό κακό». Δεν θά N.S.W., 6) Mavros,
σου, νά τόν δοκιμάσεις άπό όδέν πρόφθασε νά πραγματοποι μετεφέρθη είς
της άγαπημένης θυγατέρας τού και ευτυχία
| χους σατιρικούς και εύθυμο- χάσουν, δσοι φροντίσουν νά τό W, 7) Theo Paskalis, N.S. λους πιό πολύ.
τήν ίδκ
ήσει τό δνειρό του, νά γυρίσει της πατρίδα, όπου ή κί
Μανόλη και της 'Ολυμπίας Χαγραφικούς, μιά έπιλογή άπό προμηθευτούνε. 'Από τήν Κυ- W., 8 ) T h e o Notaras, CamΛ
"Ολοι γνωρίζουμε πόσο βαστό Τσιρίγο, κοντά στή γυναί- έγένετο πάνδημος και άξι
ραντζά, μέ μεγάλη Επισημότηέκατοντάδες ποιημάτων του, θηραϊκή Λέσχη (Πανεπιστημίου
Στις 16.4.1977, στόν ναό δημοσιευμένων άπό τό 1547— 65) με πενήντα μόνο δρχ. μπο- perra, 9) Em. Kalligeros, σανίστηκες και πόσο προσπάκα του και τή μητέρα τών 2
τα και παρουσία 150 προσκαΓρ*
παιδιών τους, Μποτή και Βα- ττήςλεσμένων. Δακτυλίδια καϊ στε- τής ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣ ΣΑΣ ΚΟ- 1970 σέ διάφορα περιοδικά κα! ρουν να τό αποκτήσουν
N.S.W., 10) Zac Kassima- θησες νά τόν ξεπεράσεις!...
λέριου και νά μοιραστεί μαζί
φάνια άντάλλαξε ό κ. Δαβίδ GARAH έγιναν επίσης οί γά- έφημερίδες,
ίδες, μι
με τό όνομά του
Μέ
συγκίνηση
όλοι
μας
φέρtis, N.S.W., 11) Con. Siτήρια. Ό θεός νά τήν άνα- της τις μεγάλες φροντίδες παιΔαιβίδης. Ύστερα άπό τό μυ- μοι τού κ. Δημ. Χρ. Κοκκινέα ή μέ τό ψευδώνυμο του «ΤάΕΛΛΗ ΣΠ. ΝΡΙΒΑΝ
Ή «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ» mos, N.S.W., 12)
Zah. νουμε στή σκέψη μας τό χαμό- παύσει.
διών και περιουσίας.
στήριο έδόθη δείπνο στις πο- και τής δεσποινίδας Κατίνας κης Μαψος». Μερικά άπ' αύτά
γελό σου, που τόσο θά μάς
Τό πρωί τής Κυριοκί
λυτελείς αίθουσες τού άριστο- Κουτάλη. Κουμπάρος ό κ. Γ. δημοσιεύονται γιά πρώττ, φοCassimatis, N.S.W., 13) λείψει, τήν ευγένειά σου και την
Βαρύ ήταν τό τραύμα της. Πάσχα πέθανε, σέ ήλικία^
Μ.Γ.Κ.
Ν. Κασιμάτης. Κι' έδω οί προσ- ρά στό νέο βιβλίο του, με μοκρατικού κέντρου KEI-RON.
Μαθημένη στή
μοναξιά της, τών, ή ΕΑΛΗ, σύζυγος Σι
Theo Kastrisios, N.S.W., μετά πάθους προσήλωση σου
Στά ¿πιδόρπια άκούστηκαν καλεσμένοι ήταν περίπου 200. ναδικό στόχο του, νά προσφέστήν όριστική πιά χηρεία της, Κρίθαρη, και ¿τάφη στό
rà
14)
E
m
.
I.
Kalligeros,
N.
¡
ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
θερμές προπόσεις γιά τήν ύ- Γεύμα δόθηκε στό άριστοκρα- ρει μιά κάποια ψυχαγωγία
συνέχισε. "Εκλαψε τόν θάνατο ταφεϊο τού Καραβά.
'Αποτελείς ψωτεινόν παράS.W., 15)Con. Calocerinos,
γιία και τήν ευτυχία των νεό- τικό ξενοδοχείο BOULEVARD. στους αναγνώστες του.
Στόν άγαπητό μας πρώτο τού πρώτου λεβέντη της, τού
νυμφων, άκολούθησε χορός, που Εύχόμεθα βίον άνθόσπαρτο.
Τά τρία παιδιά της εΐχ«£
16) P e t e r Cortolefis, Q. δειγμα γιά μάς, πού έπί τόσα ¿ξάδελφο Γιάννη, στά παιδιά Γιώργου, στήν Αμερική. Γιά
Πρόκειται γιά ενα κολοτυχρόνια σέ ζήσαμε άπό κοντά.
κράτησε μέ πολύ κέφι ως τις
Μ.Γ.Κ. πωμένο βιβλίο 78 σελίδων, πού
L.D., 17) George Panayo- Ξέρουμε πώς πίσω σου άφήνεις του, στά έγγόνια και σ' όλους νά μορφώσει τούς άλλους δύο, τεβεΐ άπό τόν Πειραιά
ΠΟΤΑΜΟΣ, 15.4.1977 (τού
τους άλλους συγγενείς τής πο- Μποτή και Βαλέριο, έγκαταλεί- έορτάσουν μαζί τό Πάσχα,!
τυπώθηκε γιά λογαριασμο τού
topoulos, 18) Wiek Calo- κενό και πόνο δαρυ στους δι- λύ άγαπητής και
άξέχαστης πει το
μικρό χωριό της, τό λά... «άλλαι αί βούλαί
συγγραφέα άπό τό τυπογραφείο άνταποκριτού μας).— Σήμερα,
στή σεβαστή μας Μαρίας, έκφράζομε θερμότατα Δρυμώνα και έγκαθίσταται στήν
Έ π . Ταμπακόπουλου. 'Η Ιπιμέ- Παρασκευή τού Πάσχα, έορτή cerinos, Q.L.D., 19) T e d κούς σου,
— Ή κυρία Ελένη Παν. Κο- λεια και τό έξώφυλλο είναι τού τής Ζωοδόχου Πηγής, πανηγύ- Sofios,
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Chicago, M.S.A., σύζυγό σου και σέ όλους έμάς. συλλυπητήρια, και νά είναι κα πρωτεύουσα τού νησιού μας,
ρισε ό Ιερός ναός τής ΙΛΑστή Χώρα. 'Ασχολείται μέ τό
"Ησουν ίνας χαρακτήρας ά- λά νά τήν θυμούνται.
— Γιάννης Άθαν. Στρατη- ρωναίου — Χάρου, καθηγήτρια "Αγγέλου Καμπάνη.
Amenas
Nichita,
ΡΙΩΤΙΣΣΗΣ, μέ άρχιερατική 20)
έμπόριο και άργότερα ιδρύει
ΟΙ οίκογένειες:
δαμάντινος, που θά φωτίζει και
γός καϊ Θεοδώρα Μ. Μουλού, τού Γυμνασίου Κυθήρων άπέΌ
ίδιος
κ.
Τάκης
Μώμος
Kans.,
U.S.A.,
21)
M.
θά παραδε ι γ ματ ίζε ι δλους μας. Χρυσούλας και Πολύβιου Πρέκ- ύφσντουργείο. Γίνεται μ' αυτό
Αρραβωνιάστηκαν στά Λογοθε- κτησε στην "Αθήνα τό πρώτο έχει έκδόσει άπό τό 1924 άλλα λειτουργία και λιτάνευση τής
θαυματουργού
εΙκόνας
τής Khlentzos, Baltimore, 22)
της άγοράκι.
Συγχαρητήρια
τιάνικα. Συγχαρηττήρια.
κα. Σταματικός Ν. Φατσέα. γνωστότερη μέ τά έκλεκτά
πέντε βιβλία }ΐέ σάτιρες - χιού- ΜΥΡΤΙΔΙΟΤΙΣΣΑΣ, σύμφωΦίλε και συνάδελφε 'Αντώνη
και νά τους ζήσει.
Arthur Raisis, Rose Bay, Νικηφοράκη, εύχόμεθα, ή γή τής
Ευαγγελίας Γ. Σταυρουλά- προϊόντα της. Περίφημα υφαντα
— Ό κ. Σττ. Ίωάν. Μασσεμορ
σέ
στίχους,
νουβέλλες,
να με τό καθιερωμένο πρόΠανς
κη. Παναγιώτη και Έρασμί- υφάσματα, άλαντζάδες, έξαιρελος καϊ ή δεσποινίδα Στέλλα
κοινωνική αγωγή, ηθογραφικά γραμμα τής ΓΥΡΑΣ, πού άρ- συνδρομές τριών ( 3 ) έτών: 'Αττικής νά είναι έλαφρά και
' τικές χειροποίητες κουβερτες
ας "Κασιμάτη.
Μιχ. Πατεράκη άρραβωνιάστηΚυθηραίκά διηγήματα, εύθυ- χισε άπό τό άπόγευμα τής Ν. 23) G. Andronkos, Rose ιδιαίτερα φιλόστοργη γιά σένα.
ΑΦΊΞΕΙΣ
και σεντόνια (πατανίες ποικιλόκαν στην 'Αθήνα.
μες άστυνομικές Ιστορίες, δλα λ
,
μνήμη.
Αίωνία
σου
ή
Bay, M.S.W., 24) N. Kaχρωμες). Ή τσιριγώτικη λαϊΝΙΚ.
Δ.
ΦΥΡΟΣ
Συγχαρητήρια.
Οίκογένεια
έξαντλημένα.
Τά
ΧΑΜΟΓΕΛΑ
'Από τό Μπρίσμπαν τής Αυκή τέχνη βρίσκει στο προσωΒαγγέλη - Τσιγκούνη στραλίας
Τό νέο πού προστέθηκε ¿φέ- ridis, Brisbane, 25) E. Ma
άφιχθη ό κ. Δημ είναι μια συλλογή άπό 5!> διάΚι' ό φίλος του Πάνος ΦυλΑπεβίωσε, στίς ] 6.3.1977, πό της τόν πιό κατάλληλο έκΣτάθης, μέ τή γυναίκα του καϊ φορα νόστιμα στιχουργήματα τος στό πανηγύρι μας ήταν ή g e r o s , S . B r i s b a n e (2 έτών) λης έστειλε στην «Παγκυθηφραστή. Τά δυό παιδιά της μεΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
τήν κό^η του. Στα Σταθιάνικα καϊ μιά περίφημη παρλάτ«, πού "Εκθεση Βιβλίου. Τήν όργά- 26) G. Londy Moorka, 27) ραίκή», άντι γιά νεκρολογία, στό Μπρίσμπαν, ό Νικ. Δ. Φυγάλωσαν και τήν έ βοήθησαν
νωσε
ό
Σύλλογος
Κυθηρίων
δημοσιεύτηκε
στό
φύλλο
4)1.
ρός,
έτών
77.
— Ή κυρία Στέλλα Γεωρ. δμως θα σκέπτεται άσφαλώς τό
T a c k Vamvakaris, Innis- τον παρακάτω άποχαιρετισμό :
στις έργασίες της. Στό Λιβάδι
Γεννήθηκε στά Κύθηρα και έξασφαλίζει οίκόπεδο. χτίζει τό
Κασιμάτη, άπό τά Πιτσινιάνι- Μπρίσμπαν, την περιουσία του 1.1976 τής «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ Σπουδαστών και έγινε στήν αί"Ενας άκόμα συμμαθητής, έκει μεγάλωσε. Υπηρέτησε στό
κα, άπέκτησε Ινα άγοράκι στό και τΙς πολλές «πάπιες» μέ τις Ί ' Κ Η Σ » . 01 στίχοι τού έκλε- θουαα τού Κοινοτικού Μεγά fail, Q.L.D.
ύφαντήριό της. Επισκέπτεται
συνεργάτου,
τακτικού ι ρου, τό άποίο παραχώρησε^ ó
Σύδνεϋ. Εύχόμεθα νά τους ζή- όποιες δεν εχει αγαθές σχέ- κτού
Ή «Παγκυθηραίν.ή» ευχαρι- ενας άκόμη φίλος και πατριώ- Ελληνικό Ναυτικό και δταν ά- τόν Κώστα της στήν Αμερική
Πρόεδοος
τής
Κοινότητας.
Ποχρονογράφου
μας,
ό
τόνος,
τό
σεις.
της,
έφυγε
άπό
άνάμεσά
μας...
πολίθηκε,
μετανάστευσε
έδώ
σει.
στεί θερμά τους φίλους της.
και άπαλύνει τόν κρυφό πόνο
έπισκεφθηκε τήν
χρώμα, το ύφος και ό ςυθμός λύς κοσμος
στήν Αύστραλία, κοντά στ' ά- της μέ τή χαρά τής προόδου
Μ.Γ.Κ.
Επίσης άπό τό Μπρίσμπαν και τών 55 ποιημάτων του. δί "Εκθεση Βιβλίου καϊ άρκετα
Ήταν ωραίος και γλυκός
δέλφια του. Δέν άργησε νά έ- τού Κώστα, πού εΤχε γίνει
ήρθε ό κ. Κώστας Λεοντσίνης
στο λόγο και στις πράξεις του,
άναγνώστη βιβλία προμηθευτήκανε συμποξελιχθεΐ στό έμπόριο. Παντρεύ- πλούσιος έπιχειρηματίας καϊ θρώπων καί άλλα ό
— Ή κυρία 'Ελένη Γεωργ. μέ τή γυναίκα του Κυριακή και νουν χαρα στον
χαμογελαστός
κι'
άθόρυβος,
ότους, γιατί βγαίνουν άπό εύ- λίτες μας. Ιδιαίτερα νέοι στήν
τηκε τήν έκλεκτή τής καρδιάς δημιουργός μιας πολύ δμορφης ζει». Πέθανε, όμως, εύχ€
Πρέκχα, τό γένος Βαλ. Κασι- τόν γυιό του Νίκο.
πως
άκριδώς
ταιριάζει
στους
αίσθητη - καλαισθητική - ζων- ήλικία.
μένη^ γιατί εΤ5ε κοντά της|
μάτη, άπέκτησε τό πρώτο άγοοίκογένειας. Σέ λίγους μήνες κλείσει γιά πάντα τά
δυνατούς... Και δέν ήταν καθόράκι^ της, στήν 'Αθήνα. Συγχα'Από τό Σύδνεϋ άφίχθησαν
γυρίζει στό Λιβάδι μέ άσπρα της, τά παιδιά της και Τ » ^
λου ή ώρα του νά πεθάνει...
ρητήρια στους γονείς, παππού- ό κ. και ή κ. Παναγ. Δρακάμαλλιά, άλλά ζωντανή, όλόρθη, δωσε τήν ευχή της.
Ο!
λίγες
τούτες
γραμμές
πού
δες και γιαγιάδες.
κης ή 'Ελληνας, και ό νεαρός
πανέξυπνη. Δέν κρύβει τις δηχαράζω στή μνήμη του, δέν τδΠανς Τάκης Ν άσου Τσολάκος.
μοκρατικές άρχές πού κλήρο νό|
Η κηδεία
της^ έγινε
χουν σκοπό νά παρηγορήσουν
μησε άπό τόν άνδρα της. Έρ- , 1 ε ρ ό ^
τ ο ύ 'ΑΓΙΟΥ
ΣΥΔΝΕ Υ , 21.3.77.— Στην ή νά θρηνήσουν. Δέν ταιριάζουν
γάζεται και άντιδρα στους^το- ΛΑΜΠΟΥΣ την άλλη ήρ
χθεσινή Γενιχή Συνέλευση τής γιά τόν 'Αντώνη κι' ο5τε κι' ό
πικούς κομματάρχες του άντι- Ν έ α Δ ε υ τ έ ρ α Η χορο στι
ίδιος
θά^τδθελε...
"Εχουν
άλλο
Κυθηραΐκής
Άδελφότητος, ή
βενιζελισμού μέ
^ 1 σεβασμιώτατος
Μητρο
σκοπό.
"Εχουν
σκοπό
νά
φέόποια ελαβε χώρα σέ μιά άπό
τρόπο. Κάποτε, το 1920, που ,
Ι Ε Ρ Ο Θ Ε Ο Σ μέ
Κ
Κ α θ η γ η τ ο ύ — Θ ε ο λ ό γ ο υ I. Ε. ΖΕΡΒΟΥ τΙς αίθουσες τοϋ Μεγάρου μας, ρουν στή δημοσιότητα, μιά άλέχασε τήν έκλογή ό μεγάλος λούς κληρικούς. Πολύς
Τήν Κυριακή 6.3.1977 ίγιναν ol γάμοι τού κ. Γιώργου Χατζιμε τήν παρουσία 200 καϊ πλέον λη, άγνωστη στους πολλούς ίΕθνάρχης Βενιζέλος, πολιτικοί παρακολούθησε, μέ έπι·
δάκη (άπό τή Λέρο) και τής όμορφης κοπέλλας Ιωάννας Γ. Κο«Ιστορική κριτική» όνο- Εκλεισαν τήν μοναδική πόλη μελών, αποφασίσθηκε όμάφω- διότητα του γιατρού 'Αντώνη
άντίπαλοί της προσπάθησαν νά τόν Πρόεδρο τής Κοιι
μηνού, άνηψιάς τού παπα - Γιάννη Λευτέρη, συνταξιούχου. Τό μάστηκε ή προσπάθειο πού τών τειχών.
Νικηφοράκη,
πού
σέ
ιιιά
δύτήν «γιουχαρίσουν». *Ηταν συ- τήν κηδεία της. Τήν
να όπως:
συνοικέσιο έκαμε ό σ. Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος. Ό γαμπρός κατέβαλε, στά προηγούμενα
Τότε οΐ Ιουδαίοι άρχισαν
„ κυρία αίθουσα πάρει
σ-ηγμή τού "Εθνους μας
νήθεια στό Τσιρίγο νά χτυπούν σαν μέχρι τήν τελευταία
α) *Η
έχοροτονήθη διάκονος την Κυριακή τών ΒΑ Ϊ ΩΝ, στήν 'Αγία y p 6 v i a
¿¿ρνηση γιά
νά τήν πολιορκία, πού κροπησε
«ντενεκέδες» έξω άπό τά σπί- κατοικία συγγενείς κα» |
τό δνομα «Αίθουσα Νικ. Λου- | ^οχτησε, τιμώντας τόν έαυτό
Μόνη και κατα τή γιορτή τού πολιούχου τού νησιού μας ΑΓΙΟΥ £λονίοει K a i τελικά νό διαη ήμερες. Τήν Μβδομη
"
τια, δτταν έχαναν στις έκλογές. της, μέ μεγάλη θλίψη ό
¡ I ο υ Και
Μ'κρή μας πατρίΘΕΟΔΩΡΟΥ χειροτονείται Ιερέας και τοποθετείται έφημέριος ψεύσει τήν Ιστορικότητα τών | μέρα, σύμφωνα μέ τη διή- ράντον».
Και ντουφεκιές στόν άέρα ρί- γός της, οί δυό θυγατέρ
β ) Ό κ. Νικ. Λουράντος ά- \ 6 α *Αγίου Θεοδώρου, Άρωνιαδικων, Φριλιγκιανίκων.
διηγήσεων της Βίβλοι) και >ηση, τά τείχη τής πόλεως νακηρυχθεί «προστάτης» της
χνανε. Πήγαν λοιπόν καί στό ό
_ γυιός
^ ^ της,
^ ^
^^
Στήν κατοχή, τότε πού οι
ό γαμπρ
Στό γαμήλιο τραπέζι, που έγινε στό Λιβάδι, στό κέντρο τού περισσότερο
τής
Πα\αιάς . κατέπεσαν περα ώς πέρα 'Αδελφότητας.
καταχτητές Γερμανοίταλοί και του Τασία Βρ. Βενάρδου, ΕΤχε «άνώϊ» της, στο Δρυμι^/α, άρ- τ ά ¿ γ γ ο ν ά κ ι α τ η ζ / 6
φιλοπρόοδου Γιάννη - Πιέρρου, Προέδρου τής Κοινότητας, παρα- Διαθήκης. Τό άζιοπρό^εκτο και οί
'Ιουδαίοι
μπήκαν
Πρόεδρος τού Και
Τόν άγαπητό μας^ «UNCLE οι ντόπιοι προδότες συνεργά- τήν ευτυχία νά άποκτήσει μιά κετοί καί φώναζαν: «Ε... Ε... χ
καθήσανε 150 προσκαλεσμένοι. "Ένα λεωφορείο και 22 μικρά είναι δμως δτι σ* αύτη τήν I στήν πόλη, τήν όποία καϊ έπολλο>
αυτοκίνητα μεταφέρανε τόν κόσμο στό Λιβάδι. Ό φίλος της προσπάθεια, οί άρνητοί δέν καψαν, χωρίς προηγουμένως NICK», πού τιμά αλους τους τες τους κατατυραννούσαν τούς έκλεκτή οίκογένεια, τόν Κοσμά "Επεσε...» (δηλ. ό Βεν^ζελος).
έμπορίου Χωρίς
νά
φοβηθεί, άπο το
"Ελληνες, και Ιδιαίτερα ¿μάς πατριώτες, ήμουν κι' έγώ στήν του, συνεχιστή τού
εΠαγκυθηραϊκής» κ. Χαρ. Μαυρομμάτης άπάγγειλε αυτοσχέδιο κατάφεραν ποτέ νά σύμφωνη- νά τήν λεηλατησουν.
του, τόν Βρεττό καί Χαράλα- «μπότζιο» τού σπιτιού της τούς | Στή βαρυπενθούσα
τούς Κυθηρίους, συγχαίρομε Αντίσταση.
ποίημά του. Μερικούς στίχους του δημοσιεύομε παρακάτω:
σουν ουτε μεταξύ τους.
Σ ' αύτη τή διήγηση ot μέσα άπό την καρδιά μας.
μπο, πολιτικούς
μηχανικούς, έλουσε μέ «σίγκλους» νερό καί νειά της άπευθύνομε θερμι
Θάταν,
λοιπόν,
γύρω
στά
μέ"Ετσι,
πρώτα
δέ>ονται άρνηταί Ισχυρίζονται ότι δέν
τόν Γιάννη, γεωλόγο καί τή Μα- τούς άνάγκασε νά τό βάλουν λυπητήρια και τήν «έξ
Μ.Γ.Κ.
σα
προς
τό
τέλος
τού
1942,
— 'Αρχίζω άπό τό Σεβασμιώτατο, που θαυμάζω και συγχαίρω καϊ μετά προσπαθούν ^ά ά- ύπάρχει άλήθεια, για
γιο τούς
1 παρηγορίαν».
στά πόδια.
™ύ άρρώστηοα και ζήτησα ά- ρία Βασ. Μαργαρίτη.
πού έκαμε συμπεθεριό Τσιρίγο μέ τή Λέρο.
ποδειξουν τούς Ισχυρισμούς παρακάτω λόγους:
'Ολόκληρη
ή
Κυθηραϊκή
παπό
τήν
«παράνομη>
ΣτρατιωτιΌ πατέρας της ήταν παΠ. Κορωναΐος
— Μά τι παινέματα νά πώ και γιά τόν παπα - Γιάννη,
Ιον) Διότι έπάνω στά τεί- μονομιάς, δπως ή Βίβλος διτους, άντίθετα κινούμενοι άκή Μονάδα πού ύπηρετούσα, έ- ροικία μας έδώ, άπό τό Μπρίσ- πάς. Ά π ' αύτόν διδάχθηκε πίπούχει τόσα χαρίσματα, κανένας δέν τόν φθάνει.
πό κάθε έρευνητική μέθοδο, χη δέν μπορεί νά υπήρχαν | ηγείται, "καϊ άπόθηκες άθιμπαν καί τά περί χωρά του, ό στη στό θεό, λατρεία προς τή
ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ναν γιατρό νά μέ κυττάξει.'
γ
#
μέ άποτέλεσμά
τό έργο
τους σπίτια.
' κτες, πλακωμένες στά έρεί— Και μέ τήν πρεσβυτέρα του σ' έργα καλά βοηθάνε
Φανταστήτε λοιπόν τήν έκ- πρόεδρος καί τά μέλη τού Δ.Σ. Μυρτιδιώτισσα καί τήν 'Αγία
ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ
\λιτε
I νά Ιχει μόνο
καλλιτεχνική
2ον) Διότι τά τείχη δέν πια, βρέθηκαν, μέ δημητριαγι' αι>τό τους καμαρώνουμε κι' όλοι τους εκτιμάνε.
και τή χαρά μου, όταν, τής Κυθηραϊκής Αδελφότητος Ελέσα καί άγάπη προς τά έκάξια και καθόλου έπιοτημο- ι μπορεί νά είχαν
μιά μόνο κά, ποοϊόντα και ζοκ>τρο— Στόν Ά γ ι ο Θόδωρο βοηθούν νά γίνει τό Σχολείο,
αυθημερόν
άνοιξε ή πόρτα τού καί πλήθος άλλων όμογενών κλησιαστικά γράμματα. ΕΤχε άπ
ύ
φές, που
άποδεικνύουν δτι
Πέθανε
νική.
Ι λη.
Μουσείο να τό φτιάξουνε ή καϊ ξενοδοχείο.
,.
σπιτιού
μου,
και στό άνοιγμά καί άλλων Αυστραλών τόν συ- πομνημονεύσει δσα ούτε οί πα- ι
Ή άρχαιολογική δμως έ· | 3ον) Διότι τά τείχη δέν δέν λεηλαττ^θηκε ή Ι ε ρ ι χ ώ της πρόβαλε ό γιατρός της Μο- νώδευσαν στήν τελευταία του πόδες καλά-καλά δέν ήξεραν. Καλλ.ψορνισς στις 13
Κι' ό άγιος Θόδωρος που ζει και βασιλεύει,
πριν
καταστραφεί
άπό
την
ρευνα
των
τελευταίων
χρό!
μπορεί
νά
έπεσαν
μονομιάς,
κατοικία.
πάντα κοντά τους βρίσκεται καϊ θά τους προστατεύει.
ΕΤχε
προκαλέσει
έντύπωσηΜ977, ή 'Αγγελική
ωτιά πού Εβαλαν οί Ί ο υ - νάδας μου, ό Αντώνης Νικηφονων μπήκε άνυποχώρηιο έμ- ι 4ον) Διότι δέν μπορεί νά
ράκης...
— Συγχαίρομε και τόν γαμπρό, χαλάλι νά τού γίνει,
Στή βαρυπενθούσα σύζυγό στούς Μητροπολίτες, Ιδιαίτερα |
αίοι.
πόδιο μπροστά γιά νό: δια- , έβαλαν <ρωτιά στήν πόλη χωπου όλα τά έγκατέλειψε γιά τήν Ιερωσύνη.
του κ. Τασία, στά παιδιά του, στόν άείμνηστο ΔΩΡΟΘΕΟ,
Δέν είναι δμως ή αοναδιψεύσει τις φιλόδοξες έ·τιδιώ- ι ρις νά την λεηλατήσουν προ·
'Ανταλλάξαμε τά συνθήματα στά έννέα (9) έγγόνια του, στά πού έγινε άκόμη καί σύμβουκή περίπτωση που ή αρχαιο- μας, προσφωνώντας ό ένας τόν
ζεις τών άρνητών. Οι άί>χαιο- | ηγουμένως.
λός του στά Κυθηραίκά ΕκΣ έ δλους αύτούς τούς ί- ; λογική Ιρευνα άποδεικνυει αλλο μέ τό ψευδώνυμο του, μέ άδελφια του Παναγιώτη, Γιώρλίγα χρόνια πρ ν τόν
ΟΡΚΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΩΡΕΩΝ λόγοι,
γο, 'Αντώνη καί Κυράνη, στόν κλησιαστικά θέματα. Ό σ. Σωσχυρισμούς
ή
άρχαιολογική
τήν
άδιάψευστη
άλήθεια
τών
τελευταίο παγκόσμιο πόλεκύτταξε, έδωσε τήν πρέπουσα Μιχάλη, πού μένει στά Κύθη- "ήΡ'Οζ ^άντα τήν έπισκεπτόταν
ΤΣΙΡΙΓΟΤΗ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ ΜΑΡΤΙΟΥ 1977 Σ Τ Η Ν
μο, μέ τά κείμενα τής Βί- έρευνα, πού άρχισε έκεϊ ά- βιβλικών διηγήσεων. Μέ τόν άγωγή στήν περίπτωσή μου, κι
και τήν θαύμαζε.
πό
τό
1930,
άπαντα
μέ
άδιάΙδιο τρόπο έπαληθεύονται δι- όπως ήταν φυσικό, μετά, τό γυ- ρα καί σ' δλους τούς άλλους
βλου στά χέρια, κάνουν αΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
συγγενείς
του,
άπευθύνουμε
θερΠιστή σύζυγος, στοργική μηπου ηγήσεις γιά τόν Α β ρ α ά μ , ρίσαμε στά Τσιριγώτικα νέα...
νασκαφές και έρχοντοι στό ψευστα έπιχειρήματα,
ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ
μά συλλυπητήρια και ευχόμα- τέρα, πνεύμα άν ήσυχο καί προΤώρα πού θα α>ϋγ<
φως στοιχεία που άτρόατα- δέν μπορεί οϋτε ό περισσό- χρονολογικές εΙδήσεις γιά
Αυτήν, τήν άγνωστη στούς
Κατά τόν μήνα Μάρτιο έγι- χτα άποδεικνύουν, έπικυρώ- τερο κακόπιστος νά άμφισβη- την "Εξοδο, γιά
là να
và πάω στ<
για
ιά ξιΙ^β,
τήν άπο- πολλούς ίδιότητα τού 'Αντώνη στε νά εϊναι έλαφρό τό χώμα οδευτικό, φιλελεύθερη, δραστήόμορφο Τσιρίγο, πολυαναπη- ναν οί παρακάτω δωρεές στήν νουν και έπαληθεύουν τις α- τήσέι. "Ετσι, σκάβοντας οί γραφή πού έκανε ό ΑΟγου- Νικηφοράκη κατά τήν κατοχή, πού τόν φιλοξενεί. Ό Θεός άς ρια, καλή 'Ελληνίδα μητέρα
καί άφοσιωμένη χριστιανή, προτις
ύδρίες του παραδίδω σήμερα στό Κυθη- άναπαύσει τήν ψυχή του.
(μένο Τοπική Εφορεία τού Γηροκο- γιογραφικές διηγήσεις. Δεί- άρχαιολόγοι βρήκαν τά τεί- στος, γιά
τίμησε νά κλείσει τά μάτια της
άφησε νά πάρω κάτι άπό σένα μείου:
γματα μόνο άναφέρουμε πα- χη τής πόλεως και διεπίστω- πρώτου θαύματος στην πό- ραϊκό και ευρύτερο κοινό, καΓ.Β.Κ. μέ τήν άνάμνηση του άγαπη'Ανώνυμος, είς μνήμην συ- ρακάτω, γιά να μάς πεί- σαν, όχι πλέον άπό υποθέ- λη Κανά της Γαλιλαίας και
μόνο μιά πετρούλα μέσ' άπ' τό
μένου συζύγου της.
σεις ά λ λ ά άπό τά έρείπια, τόσες άλλες, πού γεφυρώ θώς έχω χρέος. Κι' αύτό, κατά
(χωριό. ζύγου καϊ τέκνων, δρχ. 35.000. σουν καλύτερα.
τή γνώμη μου, είναι τό καλύΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
'Αλέξανδρος
Λαζανάς, υπέρ
δτι
και
σπίτια
υπήρχαν
έπάΦιλεύσπλαχνη,
φιλάνθρωπη,
νουν
σταθερά
τήν
έρευνα
μέ
Τό έκτο ( Σ Τ ' ) κεφάλαιο
τερο μνημόσυνο, ή πιό πρέπουτών άπόρων οίκοτρόφων μας του βιβλίου
Κι* αν μακρυά σου φεύγω
Θερμότατα ευχαριστώ τήν φιλόξενη δσο λίγοι άνθρωποι,
της
Πολαιάς νω στά τείχη και ιιόνο ένα τήν πίστη και θεμελιώνουν σα νεκρολογία γιά κείνον, ό πιό
δρχ. 1.000. 'Ομοίως, δευτέρα Διαθήκης, πού έχει τόν τί- άνοιγμα βρέθηκε (άρα μία την θρησκευτική μας πεποί
εΤχε πάντα τό σπίτι της άνοιγιά νά πάω στά ξένα,
καλός συναγωνιστικός άποχαι- Κυθηραϊκή 'Αδελφότητα Μπρίσδοσις
Φεβρουαρίου '77 δρ^. τλο «Ίησους του Ναυί», δι- πύλη είχαν) και δλα έπεσαν θηση.
δέν θα ρίξω πίσω πέτρα
μπαν Αυστραλίας
και δσους χτό. Βοηθούσε, όσο μπορούσε
ρετισμός
μας...
500. 'Ιωάννης Φώτιος είς μνη- ηγείται μέ ποίον τρόπον οί
οέ σένα.
άλλους μέ ένίσχυσαν οικονομι- καί συνέτρεχε τόν φτωχό, τόν
μην 'Αντωνίου Κασιμάτη δρχ. Ιουδαίοι, έπιστρέφοντ*ς στή Γ - - - - - κά — Ιδιαίτερα δέ τή σεβαστή ξένο, τόν έξόριστο, Βούλγαρο
Κι* δσο καϊ άν σ* άφήνω,
I
ρου, τό γένος Σοφίου,
θεια μου Πόπη Κεντρωτή. Μέ έξόριστο, πρόσφυγα τής Μ. 'Α- Χριστοφοριάνικα, 69
νά ξενητευτώ, στην καρδιά μου 1.000. Παν. Σκορδίλης, Η.Π. γή τών πατέρων τους, κατέ- ι
Α., είς μνήμην Ιωάννου Σπ. λαβαν τΛν όχυρωμένη, κον- I
σίας,
στρατιώτες
Κρητικούς,
τήν
οίκονομική
τους
ένίσχυση
θάσαι, πίστεψε το αυτό.
ι
Κασιμάτη, δρχ. 1.000. Χαρίλα- τά στόν Ιορδάνη, πόλη Ι ε - II
Ή κηδεία της έγινι
ι
θά μπορέσω να κάμω έγχείρη- πού γύριζαν τό 1941 άπό τήν
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ι ;
ος
Σαραντόπουλος
δι'
·ν
γεύI
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
1
ση
Κι* αν έκεϊ πεθάνω,
ιάς και νά ζήσω. Σ 'Αλβανία. Ήταν μιά χριστια- ΟΑΚΙ»ΑΙΙΟ τής Καλλι
ριχώ. Πρ'ιν τήν
πολιορκήI
μα τών γερόντων, δρχ. 1.000. σουν, έστειλαν κατασκόπους I
μακσυά θαφτώ,
δλη τή ζωή μου, ας είναι βέ νή μέ μεγάλη καρδιά, χρυσή στις 15 Μαρτίου 1977.
¡'Οδός Άφεντούλη 39
Τηλεφ. 45.12.428 - Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ ¡ !
'Οδός Κολοκοτρώνη 70
! βαιοι δτι θα τούς ευγνιομονώ ψυχή καί ό θεός τήν άντάμει- δυό γυιούς, τόν Μανώλη
Σύνολον δρχ. 39.500.
μικρή πετ(
οί όποιοι
κρύφτηκαν
στό
ι
ΔΩΡΕΕΣ ΣΕ ΕΙΔΗ
άπό τά βάθη τής ψυχής μου. ψε καί ώρισε νά φύγει άπό τόν Γιάννη. Ήταν σύζυγος
σπίτι της Ροτχάβ, πού ήταν , }
ιχω φυλαχτι
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι 6—9 μ^ι. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ
*
κόσμο αύτόν «χριστιανικά, άνώ- μητρίου Καλλίγερου
Δωρεά οίκοτρόφου μας κ. χτισμένο έπάνω στά τείχη 11
Κώστας Πετρόχείλος
Τηλέφωνον 4170.776
ΠΛΗΝ TÖN ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ HMEPÛN
¡
ΘΟΔΩΡΟΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ Παναγιώτη I . Σάμιου, κοτό- τής πόλεως. "Ομως, τούς εΐ- 1 •
Δράμας 198, Ταμπούρια δυνα, άνεπαίσχυντα, ειρηνικά». Πιτσινιάνικα, ό όποιος
Ό θεός νά τήν άναπαύσει.
προ 17 ¿τών.
πουλα νοητά, κιλά έννέα ( 9 ) . δ αν και γιά νά τους π.άσουν ' 9 A m m m m m m m m m m m m m m m m m m
Πειραιάς.
Καλιφόρνια

ΤΑ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
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ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ

Η αρχαιολογική έρευνα στήν
υπηρεσία της θρησκείας μας

Η ΚΥΘΗΡΑ Ι ΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΤΙΜΑ ΤΟΝ
ΕΥΕΡΓΕΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟ
ΝΙΚ. Λ0ΥΡΑΝΤ0

ΚΟΣΜΑΣ Π. ΜΕΓΑΛ00ΙΚ0Ν0Μ0Υ

I ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΕΛΛΗΣ!

<ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ-Ι·ΚΗ>

« Π Α Γ Κ Υ θ Η Ρ Α Ί· Κ Η »
ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ

ΚΑΘΕ Ι1ΡΩΤΗ

ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ

Εκδότης — Διευθυντής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ,
Δβλβίνου 39, Νέα Κυψέλη 'Αθηνών, — Τηλέφ, 8214452.—
Δ)ντής Τυπογραφείου: ΠΑΝ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ, Μουσών
42, Περιστέρι — Τηλεφ. 3465.347.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΨΕΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΤΕΡΑΤΟΛΟΓΗΜΑΤΑ

ΣιλΙς 3

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ίΈδω κ ι Έ κ ε ϊ !i

10 « Φ Ι Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Ν Ι »
ι
μιά καινούργια Κυθηραϊκη
ποιητική παρουσία

— Ή ανοιξιάτικη κακοκαιρία πού άρχισε άπό τή Δευτέρα του
"Ολοι οί κυνηγοί, άλλος λί- τό συχωρεμένο τό γέρο Ταμπά- Ι Λενιώ τού φωνάζει: "Ε, μωρέ
Πάσχα συνεχιζόταν ώς τις 15.4.1977. Βροχές, χιόνια, κρύο
γο, άλλος πολύ, εϊμαστε ψεύ- κη, πού κάποτε γυρίζοντας ά- Μανωλιό, δέν παίρνεις μαζί σου
τσουχτερό, άνάγκασε πολλούς ν' άνάψουν τις σόμπες κα» τά
τες. Αι/τό είναι κανόνας καί, ό- πό τό κυνήγι βλέπει μιά τσί- | καί τό ψα ροκ όλα μ ο, κι* άν δέν
καλοριφέρ τους. Τό βράδυ τής Ν. Τρίτης ή θερμοκρασία έπνσι
κλα
στά
κλαδιά
ένός
σχίνου.
πως κάθε κανόνας, ίσως εχει
κάμεις τίποτα στό κυνήγι, κασέ χαμηλά έπίπεδα, χιόνια πέσανε στά βουνά, ό Ταΰγετος όλάΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Ρίχνει μιά ντουφεκιά, πηγαίνει τεβαίνεις στό γιαλό και πιάκΓ αύτός τις έξαιρέσεις του.
σπρος, δπως τόν καμαρώσανε έκδρομείς μέσα άπό τά αύτοκίΤα ψέματα για νά τά ταξι- καί βρίσκει τή τσίκλα, δίπλα νεις κανένα ψάρι.
α) Έσωτ«ρικού δρχ. 200 (έξάμηνη 150)
νητά τους, ταξιδεύοντας γιά Σπάρτη — Μολάους — Νεάπολη
νομήσει κανείς άνάλογα μέ τό όμως βλέπει άλλη μιά σκοτωΟ Μανωλιός γύρισε, πήρε
καί τό κρύο συνεχιζόταν μέχρι τή Ν. Πέμπτη.
! β) Εξωτερικού δολλάρια 15 (αποστολή αεροπορική)
Τ ο ύ ΓΙΑΝΝΗ Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η .
Υπαλ. ΟΤΕ
στόχο που έχει τό καθένα, δεν μένη καί μιά τρίτη άναπετάρι- Ι καί τό ψαροκάλαμο καί τό ψα— Η δυνατή βροχή της Κυριακής τών ΒΑ Ι ΩΝ ξανάρχισε
ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 10
ζε
παραπέρα.
Ψάχνοντας
τελιεΐναι εύκολο, εΤναι δμως δυνα| ροκάλαθο καί ξεκίνησε.
Στό
καί τή Ν. Τετάρτη, ικανοποιητική, εύεργετική στή γεωργία κΓ
τό νά τά κατατάξωμε σε δυό κά, βρήκε 7 τσίκλες σκοτωμέ- ι κυνήγι δέν έκαμε πράμα. ΚαΉ ποιητική συλλογή «Φινιστρίνι» τού έξαίρετου συμπατριώ- έτσι εύχαριστηθήκανε καί δοξάζανε τό Θεό καί οί κάτοικοι τού
μεγάλες κατηγορίες. Τά κακό- νες κι' έτοιμαζότανε νά φύγει, τεβαίνει λοιπόν στό γιαλό, δο- τη μας καί φίλου καπετάν Γιώργη Λευθέρη, πού έκδόθηκε καί νησιού μας. Είχανε άπογοητειΛεί άπό τήν άνομβρία. Μά τώρα
ί
Άγγίλίες, διαφημίσεις κλπ. προπληρώνον ται.
βουλα, και τά άθώα καί άνυ- όπότε βλέπει στήν άπέναντι με- λώνει τό άγγίστρι και τό ρί- κυκλοφόρησε πρόσφατα, έρχεται νά έπισφραγίσει μιάν άλήθεια, άρχισαν έντατικά τις κηπευτικές τους καλλιέργειες, καμαρώνουν
στερόβουλα. Τά πρώτα, δυνα- ριά τού σχίνου νά κουνιούνται I χνει. Σέ λίγη ώρα άκούει ένα τήν όποία προσωπικά έγώ, πού γνωρίζω άπό τήν παιδική του τις όλανθισμένες έληές τους καί ύπολογίζουν σέ «Βεντέμα» καλή.
' ¿ , Ή Λληλογραφία να απευθύνεται: Έρασμία II. Κασιμάτη,
τόν νά προκαλέσουν σέ ώρισμέ- τά κλαδιά. Πάει κατά κει καί τσίμπημα γερό, τραβά τό άγ- ήλικΐα τόν ποιητή, περίμενα νά άπο,αλυφθεϊ όπωσδήποτε κάποια
— Περισσότεροι άπό καθε άλλη φορά έφέτος συμπολίτες μας
ΐ'Ιφιγινιίας 59, Καλλιθέα — ΑΘΗΝΑ — Τηλ , 9566.478
νες περιπτώσεις, πολλά κακά, βρίσκει ένα λαγό πού τάρασ- γίστρι, τό καλάμι λυγούσε άλ- μέρα, άργά ή γρήγορα.
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τής 'Αθήνας καί τού Πειραιά και άρκετοί Αύστραλοτσιριγώτες
(••••• '
'
"
"
·
δέν είναι δμως συνηθισμένες oi σε, σηκώνει τό λαγό καί βρί- | λά τό άγγίστρι δέν έβγαινε. .
κστεβήκανε στό νησί μας γιά νά γιορτάσουν τό ΠΑΣΧΑ κοντά
Καί νά, πού δέν διαψεύτηκαν οί προσδοκίες μου, τώρα πού στούς συγγενείς καί τούς φίλους τους καί δώσανε χαρούμενο
περιπτώσεις αυτές, συνηθέστε- σκει άπό κάτω κι' ένα κασμά. • ξάστερα δπως ήταν τά νερά,
βλέπω
νά
κυκλοφορεί
ή
θαυμάσια
αύτή
συλλογή,
γιατί
ήξερα
ρη περίπτωση
είναι τό ψέμα
ι
διακρίνει
πώς
έχει
άγγιστρώΌ Τδιος, άλλη φορά στό
τόνο στά χωριά καί στήν πρωτεύουσα τού νησιού μας. Μαζί τους
που λέγεται άπό έμπορους και Μερμηγκάρι σκότωσε 20 άγριό- ι σε ι ένα όρφό 6 — 7 όκάδες, ό πολύ καλά τήν άγάπη του γιά τήν ποίηση, άπό τότε πού ήταν και πολλοί ξένοι, φιλοξενούμενοι, δυό βουλευτές, ό ένας τής δεέπαγγελματίες πρός τόν πελά- κουβους, 7 όκάδες ό καθένας. όποϊος δμως ήτανε στριμωγμέ- άκόμη μαθητής. Ήταν κάτι, πού άπό καιρό τό περίμενα.
ξιάς, ό κ. Σαβούρας, κι' ό άλλος τού ΠΑΣΟΚ, ό κ. Κουτσόγιωρτη γιά νά πετύχουν μεγαλύτε- 'Επειδή νά τούς σηκώσει δέν ( νος στό θαλάμι του καί δέν έΉ άξιόλογη αύτη πνευματική προσφορά του καπετάν Γιώργη, γας, ό φίλος κ. Γιάννης Στάης μέ τό γυ»ό του τό λεβέντη, ό γιαρο κέρδος. Π. χ. πήγαινες στόν μπορούσε, γύρισε στό σπίτι βγαινε. "Αρχισε νά τραβά δλο
πιστεύω πώς μπορεί νά διεκδικήσει δίκαια μιά σημαντική θέση τρός κ. Γεωργάκης, ό πρόεδρος τού Κ.Σ.Α. κ. Ν. Φατσέας, ό
Ι
Ποταμό νά πάρης κρέας καί καί πήρε τό γάιδαρο μέ δυό καί μέ περισσότερη δύναμη τό
μέσα στό σχετικά στενό λογοτεχνικό χώρο τού νησιού μας, πού ύφηγητής - γιατρός κ. Ί . Δημ. Στρατηγός κι' άλλοι Στρατηγοί, ή
coû σερβίριζε ό Νενες (δχι ό καλαμοκόφινα, έβαλε στά κο- καλάμι πού εΤχε γίνει πιά κουκαθημερινά πλαταίνει μέ παρόμοιες έργασίες κι' ήρθε να χαρί- δεσποινίς Μαρία Στρατηγού, ό κ. Μανώλης Δαπόντες, φοιτητές,
Κοσμάς, γιατί αύτός δέν λέει φίνια τούς άγριόκουβους, έκα- λούρα καί, σέ μιά στιγμή, ξεσπουδαστές, ό δόκιμος άνθυπολοχαγός Κώστας Κ. Καλλίγερος,
ποτέ... ψέματα), άλλά ό μακα- τσε καί στή μέση κι' άρχισε φεύγει τ* άγγίστρι καί μέ τη σει μερικές άκόμη όμορφες σελίδες στά Τσιριγώτικα γρότμματα, οί Σαραντοπουλέοι, ό κ. Άντ. Κασιμάτης άπό τό Δρυμώνα, καί
πού
Τσως
δέν
μπορούν
νά
καυχηθούν,
πώς
δεν
έχουν
αύτή
τήν
ρίτης ό πατέρας του, πρόβατα άπό τό Μυλοπόταμο καί που- φόρα πού είχε, χτύπησε πίσω
άλλοι. Μόνο όσυντάκτης τής στήλης αυτής δέν τά κατάφερε νά
καί συνόδευε τό σερβίρισμα μέ λούσε μέ τήν όκά. "Οταν διη- άπό τό Μανωλιό στις θρούμπες. άνάγκη.
κοτεβεί έφέτος.
τόν δρκο: «Νά φάω μέ τό παι- γότανε τό κυνηγετικό αύτό κα- Ό Μανωλιός κύτταξε νά δεΐ τί
Γιά τούς πολλούς, ήταν άσφαλώς μιά έκπληξη ή παρουσία
— Οί περισσότεροι Πασχαλινοί έπισκέπτες τού νησιού μας
δί μου ψητό». Τό «μέ», δμως, τόρθωμα στό καφενείο, κάποιος άπόγινε ό όρφός, όπότε βλέπει στά Κυθηραϊκά γράμματα, ένός ανθρώπου, που έξαιτίας τού
παρακολουθήσανε τήν άσύγκριτη σέ όμορφιά καί θρησκευτική
τδλεγε μπερδειιένο καί γρήγο- τού εΐπε:
| τό καλάμι καί κουνιότανε στα έπαγγέλματός του, είναι φυσικό όχι μόνο νά βρίσκεται κάπως κατάνυξη περιφορά τού ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ στή Χώρα, τήν Μ. Παραρο, ώστε έσυ άκουγες «να φάω
— Δέν μού λές, Παναγιώ- χέρια του. Στρέφεται πρός τά άπομακρυσμένος άπό τις ποικίλες εκδηλώσεις τού πνεύματος, σκευή, δυό θεατρικές παραστάσεις τού Πειραϊκού θεάτρου, στην
τό παιδί μου ψητό», καί, έπει- τη, καμήλα πήοες άπό τό σπί- πίσω καί βλέπει ότι τό άγγί- δταν μάλιστα έκφράζονται μέ τή μορφή αύτή, άλλά άσφαλώς
Δημοσιεύαμε σ' άλλη στήλη του ε να ακόμη Τσιριγώτικο τα άπ' αύτό τόν δρκο, έπί- τι ή γάίδαρο, ν·α"π 200 όκά- στρι μέ τή φόρα που χτύπησε ττολύ περισσότερο, είναι δύσκολο νά καταλάβει κανείς, πώς ό- αίθουσα τού Κυθηραϊκού Συνδέσμου, χορούς στή ΣΕΜΠΡΕΒΙμας, μέ Ιδιαίτερη ευχαρίστηση σπίτι, στην καρδιά της 'Αθή- στευες και πλήρωνες τήν πρό- δες, πολλές τού πέφτουνε του πίσω, είχε άγγιστρώσει ένα... λες έκεΐνες οί σκληρές μέρες τής ζωής πού κύλησαν σχεδόν στό ΒΑ τού Γιώργου Καλούλα, τή ΓΥΡΑ τής ΠΑΝΑΓΙΑΣ στά χ«*·
ριά, τήν ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ στον Ποταμό... άλλά κα» τις βροκαι. χοοά. τη φωτογραφία τού νας, στην 'Ομόνοια, τό «άπο- βατα γιά άρνί.
1 λαγό, πού κοιμότανε σέ κάποια σύνολο τους, άνάμεσα σέ μολυβένιους ούρανούς και άτέλειωτες
γαϊδάρου!
χές... Δέν λείψανε φυσικά, παρ' δλες τις άπαγορευτικές διαταΤσιρ4γωτικου Σπιτιού τού Σύδ- κούμπι» κάθε συμπολίτη μας,
θούμπη!
"Επιασε
ό
Μανωλιός
μανιασμένες
θάλασσες,
μπόρεσαν
νά
σταλάξουν
μέσα
στήν
ψυΤα άθώα καί άνυστερόβουΌ γέρο Ταμπάκης είπε τή
VfO Αυστραλίας, συγχαίροντας μέσα στο όποιο έπίσημα και λα λέγονται γιά νά προκαλέ- I λέξη τού Καπρόν καί ένινε ά- τό λαγό και τουπε: Διάολε δά χή, τόση εύαισθησία. Είναι δύσκολο νά καταλάβει κανείς,^ πώς γές τής Χωροφυλακής, τά μπάμ - μπουμ τών κροτίδων κα» τά
μέσα 6x6 την καρδιά μας το ανεπίσημα θά φιλοξενείται κα- σουν τό γέλιο. Θά θυμούνται φαντος, δπως έκανε κι' δταν μέ τ' άγγίστοι σεπιασα, στό μέσα σ' έκεΐνες «τις πιο βουερές και σκοτεινές νύχτες του πε- βεγγαλικά, τά έπεισόδια, ό εντοπισμός καί ή σύλληψη κάποιου
*£ΉΗΜ|ΤΙΧ0 Συμβούλιο και ολα θένας μας, άπό τό έσωτερικό άσφαλώς οί ϋπερμεσήλικες συ- τόν κέρδιζε ό Δημήτρης ό Μπό- ψαροκάλοχθο θά σέ βάλω, δέν λάγου», πού γιά νά ξεπεραστούν, χρειάστηκε νά σφυρηλατηθεί νέου πού έριχνε «κασκσβάλους» καί ή μεταφορά του στό 'Αστυνομικό Τμήμα, ή θαρραλέα έπέμβαση τού Μητροπολίτη. Κ Γ έδώ,
™ μέλη της Κυθηραϊκής Άδελ- και άπό τό εξωτερικό και θά νομήλικοι μου, όταν πηγαίναμε νης στήν ξερή.
σέ βάνω στό βουργέλι.
χωρίς άλλο, ένας σκληρός καί τραχύς άνθρώπινος χαρακτήρας, στήν Καλλιθέα, στούς ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ χάλασε ό κόσμος —
φότητκ Σύδνευ και παρουσιά- συναντά φίλους και δικούς του, ποδαρόδρομο τά ώραϊα ¿κείνα
μπόρεσε
νά
διατηρήσει
αύτή
τή
διάθεση
λυρισμού.
Πρίν λίγες ήμέοες έτυϊα σέ
Οί συνάδελφοι ψεύτες δς έπού λέει ό λόγος — άπό τά μπουμπουνητά, τίς κροτίδες και τά
ζαμε Λ μικρογραφία ένα άλ- Οό δρίσκει φιλοξενία, άγάπη, χρόνια τής μαθητικής ζωής, στό I μιά εκδρομή παοέα μέ Κρητιχουν ύπ' όψη τους δτι στό κυΌπως ήταν φυσικό, οί τόνοι πού βγαίνουν άπό τούς στίχους βεγγαλικά, τήν ώρα πού άκούστηκαν οί καμπάνες κα» τό ΧΡΙλο ΜΕΓΑΡΟ, πού τό ΜΕΓΑ- ζεστασιά. Πρόκειται γιά τό σχολαρχειο καί τύχαινε νά πά- | κούς. "Ακουσα ένα πολύ νσρινήγι, τό ψέαα μικρό ή ιιεγάλο, του, εΤναι άπόλυτα συνυφασμένοι μέ τή μακρόχρονη θαλασσινή ΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ. Τό έθιμο δέν σβύνει μέ διαταγές. Διαβάσαμε
ΛΟ ΚΥΘΗΡΑ I ΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΓΑΡΟ πού χτίζομε μέ ΔΑ- με νωρίς, πρίν σημάνει ή κα- I τωυένο κυνηγετικό τερατολόγητό πείραγυα. άκόμη καί τό τε- ζωή του κΓ οί γλωσσικές ιδέες του, μένουν άθεράπευτα σφιχτο- στις έφημερίδες, πώς καί στήν ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ έγιναν τά Τ6ια...
ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ μέ την όνομα- ΝΕΙΟ τού 'Ελληνικού Δημο- μπάνα τού Σταυρωμένου, κα- μα, πού βέβαια δέν εΤναι τσι' ρατολόνημα εΤναι χοήσιμα, για- δεμένες μέ τό ύγρο στοιχείο, πού άγάπησε τόσο.
Κ Γ ότι έγινε έντονο διάβημα τών Τουρκοκυπρίων γιά τις κροοία «Ίδρυμα Τρίφυλλε ιο Νο- σίου στο άκίνητο τής όδού Θε- θόμαστε στό Μαρκάτο καί χα- ριγώτικο, εΤναι δμως κυνηγετι| τί ψυναγωνούν, καί τό κυνήγι
τίδες, πού — δήθεν — ξάφνιασαν μεσονυχτιάτικα τούς Μεμέτηΐιο Κυθήρων», στο όποιο μιστοκλέους 5, πολύ κοντά ζεύαμε.
Λέει στήν άρχή τού βιβλίου του, σάν επεξήγηση:
κό τεοατολόγηυα καί έπομένως δπως έγραψα καί σέ πρωτύτεδες... Αλλά τί νά γίνει; Νάμαστε καλά δλοι καί τού χρόνου, νά
(Ιναι γνωστό σ' δλλους στην 'Ομόνοια, τό πολύ γνωΌ μακαρίτις ό "Αντζολος έχει εδώ τη θέση του.
ρο νοσφτό, εΤναι άθλημα, εΙνσι
«... Χρέος μου είναι νά όμολογήσω τά αίσθήματά μου, καθώς τά ξανακούσωμε.
στό
Κληροδότημα
—
Δοιρεά
στο
ηι, τόσο τό Τριφύλλειο
παραφύλαγε στήν πόρτα του
Πρωΐ - πρωΐ ό Μσνωλιός πή- ψυχαγωγία, δέν είναι χασάπικο. ταξιδεύω τις θάλασσες καί τούς άνθρώπους γνωρίζω τά τελευ— Μάς ρωτούν, πόσα δολλάρια έφερε ό παπα Θύμιος άπό τήν
Νοσοκομείο, δ σο και τό Κα- * Ιδρυμά μας του μεγάλου μας μαγαζιού του γιά νά εμφανι- ρε τό τσεφτέ του καί ξεκίνησε
ταία τριάντα χρόνια». "Ερχεται σάν επιβεβαίωση τής προηγού- Αυστραλία. Έφερε δεκαπέντε χιλιάδες. Κ Γ άλλα θά ¿φερνε, &ν
σψ^τιιο Γηροκομείο και άλλα ευεργέτη NIK. ΤΡΙΦΥΛΛΗ. σθεί τό θύμα καί μόλις πρό- γιά κυνήγι. Ή γυναίκα του ή
ΥΠΕΡΜΕΣΗΛΙΞ μενης διαπίστωσης. Τό «Φινιστρίνι» χωρίζεται βασικά σέ δύο τό ταξίδι του ήταν πιο καλά οργανωμένο, κΓ άν εΤχε περισσό1 ΐί,ΕυθηραΖκά
Κληροδοτήματα
Τιμή
και
δόξα ταιριάζει βαινε κανένας καινούργιος πού
μέρη. Τό πρώτο, πού επιγράφεται «Πελαγίσια Ανάσα» καί τό τερη άδεια, νά μπορέσει νά έπισκεφθεϊ καί άλλες πόλεις και
— Διαθήκες — Δωρεές, τό στούς συμπολίτες μας μεγά- δέν τόν ήξερε, άρχιζε νά σταυδεύτερο πού έπιγράφεται, «Τραβερσωμένοι σέ πορεία ZERO». χωριά κ Γ δχι μονάχα τό Σύδνεϋ, τήν Καμπέρα, τό Μπρΐσμπαν
ι ΙΔΡΥΜΑ μας εκείνο, πού
λους δωρητές, άλλά καΐ στούς ροκοπιέται και να λέει: Ό
Δέν ύστερεί σέ ποιότητα καί ένδιαφέρον, ούτε τό ένα, ούτε τό καί τό Ντούμπο. Μιά φορά, καλά τά κατάφερε, και οί συμπολί'Ml τήν τιμή και τό μεγάλο 6ά- «έκλεκτους» κι' άξιους
κάθε Θεός σχωρέστον, ό Θεός σ χώάλλο.
τες μας τής Αύστραλίας είναι άξιοι καί τού έπαίνου μας και
Ι ρος νά διαχειρίζεται
και νά εμπιστοσύνης
ε κ τ ε λ ε σ τ έ ς ρε στον. "Οπως είναι φυσικό, ό
τής άγάπης μας.
Σημειώνουμε
τό
ιδιαίτερο
χρώμα
πού
παρουσιάζουν
τά
ποιή| ¡ροίξη ατή γενέθλια γη μας, τ ή ς
τ ε λ ε υ τ α ί α ς
έ- άνθρωπος ρωτούσε: Ποίος πέ— Τήν έπιτροπή Μυρτιδίων, μάς γράφουν άπό τό νησί άντοματα: Τραβέρσο, Μουράγια, Σκιές, GIBRALTAR, Κραυγή, Χαί
Τσιρίγο μας, δρόμους, Νο- π ι θ υ μ ί α ς ε κ ε ί ν ω ν , θανε, κ. "Αντζολε; Καί ό "Ανμός, Προσδοκίες, Μαρασμός, Προσμονή, Διαιώνιση, "Αρνηση, ποκριτές μας, άρχίζει ν άπασχολεί ή άνέγερση κάποιου κένσΟΜΟμβΐο, Γηροκομείο, υποτρο- γιατί σάν υπηρέτες ταπεινοί τζολος, συνεχίζοντας νά σταυZERO, κλπ. Κατορθώνει νά δώσει στην ποίησή του ένα πλατύ τρου ψυχαγωγίας γύρω έκεϊ στη μεγάλη πλατεία της Μονής.
φίες άπόρων σ π ο υ δ α σ τ ώ ν κ λ π . τού Νησιού μας, δέχτηκαν νά ροκοπιέται, τουλεγε:
Δέν τδκυματισμό καί μιά ελαστικότητα στό ρυθμό, πού δείχνουν άναμ- Μέσα σ' αύτό θά βρίσκουν οί προσκυνητές διάφορα είδη χειροI Στόν 8ο όροφό του — πολύ σηκώσουν στούς
ώμους τους μαθες; Ό Θεός σχωρέστον, πέΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
φισβήτητα τήν Ικανότητα στήν άπόδοση τής ψυχικής κινήσεως τεχνίας, θρησκευτικές εικόνες, βιβλία, έργα οίκιακής τέχνης, ένσύϊνορα — και πρίν καλά · κα- την τ ι μ ή και τό β ά ρ ο ς θανε ό Κουτσογιαννάκης, ή ό
και τών αΙσθημάτων του. Ό ρυθμός συνταιριάζεται μέ τό ύφος θύμια, ένα άναψυκτικό, ένα καφέ, ένα ποτήρι νερό. Δέν είναι
ι λέ Ολοκληρώσει, όπως τό θέ- τής διαχείρισης τών δαρεών, Ροδοκανάκης, ή ό Σκαριάντζου12.144
1. "Επιπλα καί σκεύη
κΓ οί τόνοι πού βγαίνουν άπό τούς στίχους, εΐναι ζεστοί, ζων- άσχημη (δέα, δταν σκεφτούμε, δτι παρόμοια κέντρα έχουν και
λει *ai το προγραμματίζει (τό πιστοί στην προγονική πα^άδο- λας.
Π
.
2
0
0
2. "Εργα τέχνης — πίνακες
τανοί, περήφανοι, έστω κΓ άν φαίνονται κάποτε λίγο μελαγχο- έκ μεταλλεύονται άποδοτικά άλλες επιτροπές, όπως τού ΑΓΙΟΥ
Γηροκομείο), θά χαρίσει στο I ση, δπου ή τιμή, εκεί και τά
Κάθε μέρα πέθαινε κι* άπό
13.000
3. Κυθηραϊκαί στολαί
λικοί.
Περιέχουν συχνά, μιά έκφραση ρομαντική, μιά άπλότητα, ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, στήν Αίγινα, κλπ.
μας και στους ανθρώπους 16άρη.
έναν...
3 250
4. Μηχανή γραφείου
— Μέ αυστηρή εγκύκλιο διαταγή τού Μητροπολίτη μας άπαπού
άγγιζε
ι άμέσως τήν εύαισβησία τού άναγνώστη καί τού
Κάποτε, σ' έναν Καλαμίτη 5. Βιβλιοθήκη Συνδέσμου
9.746
κεντρίζει τό ένδιαφέρον. Οί έκφραστικοί του τρόποι, πηγάζουν γορεύτηκε — δπως μάς γράφουν άπό έκεί κάτω — στους παείπε πώς πέθανε κάποιος στό
μέσα άπό βαθύτερες ψυχικές καταστάσεις καί δίνουν μερικές φο- πάδες μας νά ψαρεύουν ή νά κυνηγούν μέ «φυσίγγια» καί νά μεΚατούνι και ό άτυχης Κσλαμί49.340
τακινούνται μέ μοτοποδήλατα, γιατί όλα αυτά καί χωριστά τό
ρές,
εικόνες γεμάτες μυστικότητα καί φώς.
της τό άπόγευμα βγήκε στό
28.055
21.285
Μείον άποσβέσεις
τελευταίο
δέν είναι «ιεροπρεπές». 'Αλλά όσο «ιεροπρεπές» εΐναι νά
Μεταφέρω
δυό
στίχους
άπ'
τό
ποίημά
του
«Μαρασμός»:
Κατούνι γιά τήν κηδεία καί...
όδηγεί πανάκριβες λιμουζίνες καί χωρίς «καλυμμαύχι» ένας κλησυνάντησε ζωντανό τόν πεθαμέ43.109
6 Ιονική & Λαϊκή Τράπεζα, Λ)σμός οφεως
ρικός, άλλο τόσο είναι και νά χρησιμοποιεί ένα φτηνό μέσο κυ•Η «ΠΑΓΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ» κ. Πεπελάσης, πού επισκέφθη- νο του "Αντζολου!
Καθισμένος στήν άμμο περιμένω £να κύμα
40.337
7. Εθνική Τράπεζα, Λ)σμός προθεσμίας
κλοφορίας, ένας φτωχός έφημέριος, πού είναι υποχρεωμένος νά
6έ συγχαρεί τον Ύπουργόν κ. κε τό νησί μας και έχορήγησε
άπ' τ* άπέραντο πέλαο μες τή νύχτα νά φτάσει,
Θυμάμαι, άκόμη, στό σχο9.703
8. Ταμείον
έφημερεύει σέ δυό - τρία καί τέσσερα χωριουδάκια τής ένορίας
*Α|. Καραμανλή, όταν ένισχύ- μέ:
περιμένω κι* άπόψε τό χαμένο τό κΟμα
λαρχεΐο, δταν ό μακαρίτης ό
2.812
9. "Εξοδα έπομένης χρήσεως (προττληρωθέντα)
του. Δέν ξέρουμε καί δεν μάς έγραψαν, άν άπαγορει/τηκε καί
Λ Ι οίκονομικά τό Γυιιναστήα) 100.000 δρχ. γιά νά ή- Γώγος μάς έκανε Κύρου 'Ανάτου
βοριά
περιστέρι
όρφανό
ν*
άποστάσει.
18.000
το ψάρεμα καί τό κυνήγι μέ δίχτυα, άγκίστρια και άπόχες.
ΜΟ Γυμνασίου — Λυκείου Κυ- λε-κτροφωτισθεϊ τό ρικρό χω- βαση. Κάποια στιγμή, μπαίνει 10 Προσωρινοί Λογαριασμοί
— Μάς κατακλύζουν τώρα τελευταία α»>τοσχέδιες ρίμες, ποιηρων,
τόν Ναυτικό "Ομιλο ριό μας Καλησπεριανικα.
Μ* άλλα κύματα σβύνουν κι' άλλα κύματα πό^ε
μέσα στήν αίθουσα ένας μαθη142.016
ήματα, φτωχής όμοιόμορφης όμοιοκατάληξης, στερεότυπα μονόΚλήρων καΐ τόν 'Αθλητικό
β ) 100.000 δρχ. γιά τήν Κοι- τής του Γυμνασίου και λέει:
τό δικό μου πλανήθη και 6έ φάνηκε άκόμα,
τονες, πού οί «μαντιναδόροι» θέλουν νά δημοσιεύουμε. Ό χώρος,
Ομιλο Ποταμού — Κυθήρων, νότητα Ποταμού.
τόν άνείπωτο πόνον ot σπηλιές τραγουδάμε
— Κύριε Καλλίγερε, μούπε
όμως, μιάς μηνιαίας, τοπικής έφημερίδας εΐναι πολύ δύσκολο νά
γιατί τόσο αυτός, όσο καΐ οι
γ ) 50.000 δρχ. γιά τόν ή- ό κύριος Μανωλάκος (Γυμνασι- Λογαριασμοί τάξεως (Λογ ίσοτ. 1)
και τά δάκρυα ξεχάσαν τό πεντάρφανο σώμα.
Ικανοποιεί τούς συμπολίτες μας ποιητές. 'Αφήνω πού σέ πολ««άδελφοί του ένισχύουν μέ λεκτροφωτισμό τού χωριού Δό- άρχης), νάρθώ, δτι μέ θέλετε. Βιβλία Συνδέσμου
242
¿κατομμύρια τις εκλογι- κανα.
Σ.Σ. 400 άντίτυπα τής ποιητικής συλλογής «ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ» λούς δέν πολυαρέσουν. "Αποφασίσαμε λοιπόν, νά συγκροτήσουΌ άείμνηστος Γώγος γέλακές νους περιφέοειες και αλτού συμπολίτη μας καπετάν Γεώργη Λευτέρη άγοράστηκαν άπό με μιά έπιτροπή ειδικών, πού νά μάς διαλέγουν δ,τι κρίνουν
Λ) 60.000 δρχ. γιά τό 'Ιστο- σε κάτω άπό τό άρειμάνιο μουΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ί«;, δχι όμως και τά Κύθηρα. ρικό 'Αρχείο Κυθήρων.
τούς "Ελληνες έφοπλιστές, έπειτα άπό μιά συστατική έγκύκλιο δημοσιεύσιμα.
στάκι του και τούπε:
Μέ 100.000 πού έδωσε ή Γενι— Καί βιβλία πολλά άρχισαν νά κυκλοφορούν άρκετοί νέοι
ε ) 2.500 δρχ. στή Μαθητική
— Σέ γέλασε, μωρέ κακο139.816 τής «ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ».
κή Γραμματεία
'Αθλητισμού Κοινότητα τής α' τάξης τού μοίρη. . εΤναι πρωταπριλιά. Καί 1 1. Κεφάλαιον
καί γέροι, συμπολίτες μας. Τούς παρακολούμε πολύ - πολύ, νά
1.000
12.
Έγγύησις
εκμισθώσεως
«4» Ναυτικό "Ομιλο Κυθήρων Γυμανσιου μας.
μάς έφοδιάζουν πρώτα άπό ένα άντίτυπο κ Γ ύστερα νά μάς
του χρόνου νάσαι καλά...
1.200
13 Προεισπραχθείσσι συνδρομαί έτους 1977
Λτ φεύγει ή πικρία τού Κυθηζητούν νά τά παρουσιάζουμε μέ τόν κατάλληλο τρόπο.
Τέτοια
ψέματα
εΤναι
και
τα
Τόν κ. Πεπελάση,
λοιπόν,
Ρβάοΰ λαού, για τήν άστορ142.016
και συγχαίρει ή κυνηγετικά. "Αν εΤναι μικρά, εΤΤ*· νου Κράτους στά ζητήμα- ευχαριστεί
ναι άδιάφορσ. Όταν παραυε« ζωής και θανάτου μιας έ· <Ήαγκυθηραϊκή*, όχι όμως άλγαλώσουν, γίνονται διασκεδα- Λογαριασμοί τάξεως (Λογ. ίσοτ. 1
**Μ(ας, πού ήταν άξια κάποιας λους, πού εύθύνονται λίγο στικά, πάντως
κακό δέν κά- Δωρηταί βιβλίων είς Σύνδεσμον
108
» ^ β Π « «βοσοχής. Καθημερι- πολύ, γιά τήν έγκατάλειψη και
νουν.
134 "Ω, Κύθηρα, κα! θεϊκό νησί ιιας,
Άγοραί βιβλίων άπό Σύνδεσμον
*»· αντίθετα, ή πικρία μεγα- ερήμωση τής επαρχίας.
Τά κυνηγετικά ψέματα έχουν
κάθε γιαλός τό γέλιο σου ώσαν θεός χαρίζει,
Τόν κ. Πεπελάση εύχαριστεί
λώνιι. Εκατομμύρια χορηγούνα) Τό πόσα
242 τόσες καί τόσες όμορφιές, ζαλίζεται η ψυχή μας
ι·ι γιά λιμάνια, άεροδρόμια, ό μικρός Μανωλάκης I. Λου- τρείς στόχους:
και πλάθεται μέ τ' όνειρο, τή μοίρα καθρεφτίζει.
««•ΰηικά
ξενοδοχεία... Γιά ράντος, πρόεδρος τής Μαθητι- σκοτώνει καθένας, β) Πόσο τειέ Τσιρίγο, ψίχουλα!!
κής Κοινότητος τής α' τάξης ννικά κυνηγά ό σκύλος, και γ )
ταφερθη τό Μουσείο μας clc
Κύριε Διευθυντά,
Πόσο
μακρυά
κόβει
τό
ντουφέΑΝΑΛΥΣIΣ Λ)ΣΜΟΥ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ»
Παλιά καί βενετσιάνικα τά κάστρα σου σάν σκιάχτρα*
Τιμητική ¿{αίρεση ό Διοικη- τού Γυμνασίου, και μέ τό δίΚατά τήν πρόσφατη Πασχα- ευρυχωρον αιθουσον τοϋ Κυκι.
"Οσον
άΦοοά
τό
πρώτο,
κατου
Μέσα
—
Βούργου
δράκοντας
συρυένος
ο'
άκροπάτια
τής τής 'Αγροτικής Τράπεζας κηο του.
λινή μου έπίσκεψη στό νησί θηραϊκού Συνδέσμου πλησίον
νένας δέν λέει τό σωστό νουΕΞΟΔΑ
της Χώρας μεγαλόπρεπο, Σειρήνα ξελογιάστρα
μας, βρήκα την ευκαιρία νά έ- τής Δ . Ε . Η .
μεοο. "Αν σκοτώσει 5—6. θα
καί του Μυλοποτάμου σου στοιχειό μέ τρία μάτια.
πισκεφθώ κα! πάλι τό μικρό
Μήπως, ομως, ή άπομακφυν*
πεί 9, ποτέ 10. γιατί τά στρογ- 1. "Εξοδα έορτών, έκδρομών, διαλέξεων
52.222
αρχαιολογικό μουσείο μας στή σις άπό τό κέντρο τής Χώρας
νυλά νούμεοα δέν προτιμούνται. 2 Δωρεαί ύπέρ κοινωφελών σκοπών
12.669 Που νά τολμήση νά σταθη κουρσάρικο καράβι;
Χώςα.
δέν ένδείκνυται; Kai προσθέ"Αν σκητώσει 10—12, θά πεί 3. ΟΙκονομ. ένίσχυσις Κυθηραϊκής Λέσχης
12.000 τοϋ Μέσα — Βούργου σείεται, του δράκοντα σεισμός
Μέ λύπη μου διεπίστωσα δ- τω τήν σκέψη ότι &ν ή παλαιά
μ*γοι 15—17. Έ ζ α ί ο ε ^ άπο- 4. ΟΙκονομ. ένίσχυσις άναξιοπαθούντων Κυθηρίων
16.390 καί ζυέται καί λυγίζεται του Κάστρου τό λιοντάρι
ι τι τά άξιόλογα ευρήματα τού άγορά, τό γνωστό «Μαρκάτο».
τελούν ό ΝτΤνος τού Παπά δ 5. Κυθηραϊκός Τύπος — Συνδρομαί — Δημοσιεύσεις
1.811 κι' άκούγεται στά διάσελα σειαμός καί χαλασμός.
Κυθηραϊκού χώρου ευρίσκον- εύρυχωρο και γραφικό δπως
ΤΓουλόπαπσς και ό Σόης. Αύ- 6. Δικαιώματα καί έξοδα κινήσεως είσπράκτορος
2.340
ται άκόμη και έπί σειράν έτών είναι, διεμορφώνετο άνάλογα,
•oî cî"tt και κυνηγοί καλοί καί 7. Τιμητικαί εκδηλώσεις πρός Μέλη
3.500 Βυζαντινή άρχόντισσα, σάν τόν Μυστρά ώραία,
στά ξυλοκιβώτια χωρίς νά πα- χωρίς νά μεταβληθη ή αρχιτε! δ^'ίυεΪς καλοί
και σκοτώνουν 8. Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων
6.076 άπόμερη Παλιόχυρο, νεκρή μου πολιτεία
ρέχεται ή δυνατότητα έκθεσε- κτονική του θά γινόταν ό « ·
1 ττόντα ττΓ#>»σίτό'ΤΓ'ντ άπό τούζ
9. Γενικά έξοδα
5.791 σέ ποίο κρίμα ε ^ σ ε ς , σέ ποία προδοσία
ως. Ή τόσο πρόθυμη έπψελή- ρισσότερον κατάλληλος χώρος
αλλουζ. δέν τα λένε δυωί ϊσως
α) "Εξοδα ΕΛ.ΤΑ. — Ο.Τ Ε.
3.139
καί γίνηκες καψάλισμα του μαύρου Βαρβαρόσα;
τρια τοϋ Μουσείου μας, στήν διά τήν στέγασιν κα! τήν προ·
ΛτΛ ιι»"">ιηφοο^ύνη n Τσως γιαβ) Γραφική ύλη — Είδη Γραφείου
1.178
έκφραση αυτών μου τών σκέ- βολην τού άρχαιολογικού μας
τί i^firûvrai τό μάτι.
Τ Ηταν ή ώρα του κακού γιά νά λογιάσουν άλλοι;
γ) Φόροι και Χαρτόσημα
173
ψεο>ν. μέ έβεβαίωσε δτι κα- Μουσείου.
δ) Δακτυλογραφήσεις — Πολυγοαφήσεις
1.096
Ό έκ Καρβουνάδων βιοτέΤά μοναστήρια σώπαιναν, δέν είχανε λιβάνι
ΙΩΑΝΝΗΣ EMM. ΖΕΡΒΟΣ
ταβάλλεται προσπάθεια νά μεε)
Διάφορα
έξοδα
205
χνης, τόν όποΐον άνέφερα ^ σέ
ουδέ ψηλά καμπαναριά, βιγλάτορες δέν ήσαν;
πρωτύτερο σημείωμα διηγείται
Δέν ήρθε ή Μυρτιδιώτισσα τό χέρι της νά βάλη;
112.799
δτι δταν εΤχε όρδύκια στά ΜερI
Πλεόνασμα εσόδων
0 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ. ΔΟΚΤΟΡ
60.221 Πάει άλλου καί σβήνεται στήν άβυσσο τοΟ χρόνου
τίδια καί κάθε κυνηγός σκότωνε 5—10, αιττός πήγαινε δταν
Λ μαύρη σκέψη του κάκου" μιά θεία μελωδία
173.020 απ τά χαλάσματα γροικώ νεκρή μου πολιτεία
φεύγανε οί κυνηγοί καί, ψά!
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
χνοντας μεθοδικά, σκότωπε 30,
καί ξαναβρίσκω τόν ρυθμό, τό βάλσαμο τοΟ πόνου.
•
Επιμελητής
Νοσοκομείου 'Ατυχημάτων « Ό Ά γ ι ο ς Παύλος» !
ΕΣΟΔΑ
40, 80 ή και 100, οσα ήθελε
ι ( Κ . Α . Τ . ) τ. Επιμελητής COVENTRY AND WARWICK- I
ό καψερός, γιατί τά σκότωνε
•SHIRS 'Αγγλίας, όδός Πλουτάρχου 12 (Κολωνάκι). Δέχ·- \
τήν ώρα πού τά διηγότανε και, 1. Έσοδα έορτών καί εκδρομών
1 14.180 Τό Κουτσοκέφαλο βουνό άγνάντια τί μυστήριο;
I ται καθ' έκάστην 6—8 μ.μ., πλην Σαββάτου xat έξαιρεσί- ι
έπομένως, σκότωνε όσα ήθελε. 2. Συνδρομαί μελών
32.370 Τιτάνων θάναι θρύψαλλο ή τών θεών χυτήριο;
Ι μων ήμερων.
J
12.000 καί τό Παλιόκαστρο άντικρύ, ουράνια πολιτεία
Ό «Νομάρχης» πάλ», τόν ό- 3. Μισθώματα άκινήτου Έρμου
άκους τόν "Ερωτα θ ε ό καί τής Χαράς λατρεία.
J
Τηλέφ. 748.119 — ( Τ . Τ . 140)
ί
4.Δωρεαί
τρίτων
ύπέρ
τού
Συνδέσμου
12.550
ποιο έπίσης άναφέρω στό Τδιο
1.920
σημείωμα, κάποτε πού τόν ρω- 5 Τόκοι έκ καταθέσεων
Τά κάστρα μέ τά σκιάχτρα τους κανείς δέν τά τρομάζει,
τήσαμε πόσες ήτανε οί περισ173.020 που φίλος ήρθε κι* άκουσε του "Ερωτα λατρεία'
σότερες μπεκάτσες πού σκόΚι' ¿ίν είδε καί προσπέρασε νεκρή μας πολιτεία
τωσε στή Θεσσαλία πού υπηΦ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο Ν
νροικά τή χάρη του θεου, πάλι γλυκά βραδυάζει.
ρετούσε, μάς είπε συγκαταβαΟ
Γραμματεύς
Ό Πρόεδρος
Ό Ταμίας
τ.κά 37, άλλά ώς τϊς 8 ή ώρα,
ΚΟΥΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ - ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ
Λιβάδι Κυθήρων — Ί955
ΔΗΜ. ΚΟΜΗΣ
NIK. ΦΑΤΣΕΑΣ
EMM. ΣΑΜΙΟΣ
γιατί μετά πήγε στό γραφείο
ΤΡIΑΡΧΗ Σ
Δοθέντος δτι τόν χειμώνα μέχρ·
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ 12 — ΑΘΗΝΑΙ — Τ Η Λ . 546.495
0 «ΤΡΙΤΟΝ» είναι ενα άπό τά -πλέον σύγχρονα Ξενοδο·
τις 8 πολύ λίγη ώρα γιά κυΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ
Κατηγορίας. "Εχει οίκοδομηθή μέ τη σύγχρονη ά^τ
ο
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;
νήγι έχει, ύπολογίζομε δτι,
,Χ^νίκτονική καΐ διαθέτει 5 δωμάτια, έφωδιασμένα μέ ίδιαιΕ
Ι Σ ΦΑΡΜΑΚΑ — ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ — ΠΑΙΔΙΚΑ
ι
κυνηγούσε ώς τό υεσημέρι, θο
κάθε^ δωμάτιο ν, καθώς καΐ οιαδήποτε
ι
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
σκότωνε
ώς...
500Î
εύκολία χρειάζεται ένα άνετο κατάλυμα γιά μιά εύ"Οσον άφορά τό σκύλο κα \ Βασιλίσσης Σοφίας 63 — Πειραιευς άνακαινισθέν έπί συγ- !
l l j w n i διαμονή. Είναι πολυτελώς έπιπλ<ΰμένον και εύρίτ ο ντουφέκι, έ χ ω άκούσει π ο λ - • χρόνων τεχνικών βάσεων, έγκαινιάζει νέαν περίοδον καλλι- [
¡ g m στό κέντρον τού ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πλησίον όλων τών
λά φαιδρά. Τού ένός, λ.χ., t
I "Nif υριιακών γραμμών και τού 'Ηλεκτρικού ΣιδηροδρόΕΚ ΦΡΑΤΣΙΩΝ
1
σκύλος ¿φερμάριζε, εΤχε ξεχά- • τεχνικής δραστηριότητος.
j P j y ' A j i ó τό λιμάνι άπέχει 2 λεπτά τής ώρας. Διαθέτει
ι
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ
ΣΟΦΙΑΣ
63
ΤΗΛ.
422.411
Π
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Σ
j
σει τ η φ υ σ ι γ γ ι ο θ ή κ η σ τ ό αύτο·
l * w f t a . Σνακ - Μπάρ, ώς καΐ 2 ανελκυστήρες. ΕΙδικευΌδός ΑΙΟΛΟΥ 100, 8ος όροφος — Γραφεϊον 805
κίνητο πού βρισκόταν σέ άπό·
I Μνοι προσωπικό ν ευρίσκεται πάντοτε είς τήν διάθεσιν τών
Τηλέφωνον 3251.556 — ΑΘΗΝΑΙ (131)
στάση 800 περίπου μέτρα, γύδιά πάσαν έξυπηρέτησιν. Ό «ΤΡΙΤΩΝ» είναι τό
("Άνωθεν τού νέου Κεντρικού Ταχυδρομείου,
ρισε, πήρε τή φυσιγγιοθήκη κα' Ί
ΐΡ*·ίσχ·ΐον τών Κυθηρίων, είς τό όποιον καταλύουν άπό
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ξαναγύρισε στό σκύλο, που έ·
{ • • « t a μέρη τού Κόσμου. 'Επισκεπτόμενοι τόν Πειοαιά,
παρά τήν Όμόνοιαν).
ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 10 ΤΟΝΝΠΝ
!
(άνεψιοί Π. Κασιμάτη, Γεν. 'Επιθεωρητού)
ξακολουθούσε νά φερμάρει κα- !
ΐ2*ΐ*ιώμεν νά καταλύσετε είς τό ξενοδοχείον «ΤΡΙΤΩΝ»,
σκότωσε τό όρδύκι. ("Αγνωστο«
¡ ^ δαοΐον προσφέρει όλας τάς νέας εύκολίας καΐ άνέσεις
ΑΚΡΙΒΗΣ Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
'Αθηναίος κυνηγός).
lg®· ·1ς ένα οίκογενειακόν και σοβαρόν περιβάλλον. Παρ'
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ 15ΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟ
ί*11 ·1*βι τό μοναδικό στον Πειραιά, Τουριστικόν
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ
"Ενας Αύστραλέζος πάλι έΚΥΘΗΡΑ — ΑΘΗΝΑ — ΚΥΘΗΡΑ
lov, al τιμαί του είναι προσιται δι* όλους. Δω·
φερε καραμπίνα Μπράουνιγ*
I
ui τιμιιι τυυ rivai
ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΑΙ
και διηγείται δτι σκοτώνει στσ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ — ΠΑΡΑΛΑΒΗ — ΑΠΟΣΤΟΛΗ
l¡¡J¡· ôwAâ, μετά λουτρού ή ντους δρχ. 300. Μονά μετά λουΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
200 μέτρα, κι' άν έχει χοντρό
„„ 220, Διαμερίσματα
δύο διπλών δωματίων
Ι.Κ.Α. — Ο.Τ.Ε. — Δ.Ε.Η. κλπ. ΤΑΜΕΙΩΝ
¡ 2 2 J ντους_ δρχ.
Διαμερίσμ«
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Μ. SC. ΑΓΓΛΙΑΣ
Ι " · · λουτρού ή ντούς δρχ. 240.
σκάγια και στά 3 0 0 ό λαγό<
ΔΥΟ
Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α
1) Τσικαλαρία: ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΕΣ
δέν τού γλυτώνει. Δέν ίμαθο
I
Ξενοδοχείον «ΤΡΙΤΩΝ» όδός Τσαμαδού 8
ι Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 67 - Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
ΤΗΛ. 4528.735 ¡
δυως συγκεκριμένα
όνόματο
ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ
4 — ΑΙΓΑΛΕΩ — ΤΗΛ. 589Λ09
2 ) 'Αθήνα: ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΠΑΝ
ι
ι ¡O
κλπ. καί άρκουμαι νά σημειώΤηλέφ. 4173.457 (5 γραμμαί)
ΚΥΘΗΡΑ
I
ΚΗ
ΛΕΣΧΗ
—
Τηλ.
3214414
Δ Ε Χ Ε Τ Α Ι » - 1 2 π.μ. και 6 J 0 — 9 μ.μ.
¡
ι
Π. ΤΣΑΛΔΑΡΗ — ΚΑΛΑΜΩΝ 21 — Π Ε Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Ι
σω δτι δλοι οί παραπάνω φαίI
νεται δτι σκουλικοσέρνουνε με
'mmm ι
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ΣΧΟΛΙΑ

QUI HONOR IBI O N U S ΟΠΟΥ Η ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΒΑΡΗ

ΚΥΟΗΡΛΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ABHNQN
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.1976

ΠΟΛΛΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΑΝΤΟΥ, ΣΕ ΜΑΣ ΨΙΧΟΥΛΑ.

«ΤΑ ΘΕΙΑ ΚΥΘΗΡΑ»
(Μιλούν τά κάοτρα μας)

Γ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΒΛΑΝΤΗ

ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΖΑΚΗ - ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ

ΟΠΤΙΚΑ

ΑΔΕΛΦΟΙ

ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΕΝΤΗΣ

s»

ΙΠΠ.

ΠΡΕΚΑ

Επτανησιακό πανηγύρι
ατόν Πειραιά
Στίς 22 toi· Μάη, ήμέρα Κυ- ναγιώτης Μαυρομμάτης στο βιοριακή, σάς προσκαλούμε σ* ε- λί καί ό Παναγ. Χλέντζος στο
να μεγάλο ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟ λαγούτο, θ α άκουστούν άθάναΠΑΝΗΓΥΡΙ, στον Πειραιά, ι τες Τσιριγώτικες μαντινάδες,
γιά τόν έορτασμό της 113ης Τέλος, ά£έχαστες νοσταλγικές
έπετείου άπό τής Ενώσεως της έπτανησιακές καντάδες θα μάς
μέ τή Μητέρα Ε λ - χαρίση ή χορωδία και μαντολι
λάδα, μέ πρωτοβουλία της Ά - νάτα του Διονύση Άποστολάδελφότητος Κεφαλλήνων και του. Ή συμμετοχή καί είσοδος
Ίθακησίων Πειραιώς.
ΔΩΡΕΑΝ.
Τό πρωί θά τελεσθή δοξολο- Σ ά ς
π ρ ο σ κ α λ ο ύ μ ε ,
γία στον
Ιερό μητροπολιτικό λοιπόν, νά περάσομε μαζί μια
ναό της Αγίας Τοιάδος Πει- Αξέχαστη Ανοιξιάτικη μέρα τού
ραιώς μέ συμμετοχή των Ά ο - Μάη στον Πειραιά. Σαν κι' έχών του Πειραιώς. Στήν συνέ- κείνη που για πρώτη φορά ύχεια, θά γίνη κατάθεση στεφά- στερα άπό αΙώνες ύψωθηκε ή
νων άπό τούς προέδρους των γαλανή σημαία μας στό λεύτε'Επτανησιακών Σωματείων είς ρα Ιόνια νησιά μας. ΚαΙ μια
τάν άνδριάντα του Καραϊσκά- όμορφη, Μαγιάτικη βραδυά σαν
κη. ΣτΙς 8 ή ώρα, τό βράδυ, έκείνη πού αναπάντεχα τό πέθα δοθη μεγάλη καλλιτεχνική λαγος τού 'Ιόνιου γαλήνεψε.
μσυσικοχορεντική έκδήλωση στό Πού τά Μαγιάτικα κρίνα, τά
θερινό 'Αμφιθέατρο της Κα- μπουγαρίνια, τά τζατζαμίνια
στέλλας (Προφήτης Ηλίας) ή κι* ot λεμονοπορτοκαλιές τών
στό χειμερινό Δημοτικό θέα- νησιών μας γέμισαν μ' ενα Ιτρο Πειραιώς (άνάλογα μέ τόν διαίτερο κι' Απόκοσμο αρωμα
καιρό).
τήν ατμόσφαιρα. Kai τό Αρωθ α άκουοθσύν Απαγγελίες ματισμένο της λευτεριάς Αγέρι
καΐ
έπτανησιακές
παρλάτες Ανεπανάληπτα χαροκόπησε τις
(Βαγγέλης Καβιέρης). θ ά παι- ψυτές τών προγόνων μας.
χθούν έπτανησιακοί παραδοσιαΠροιιηθευθήτε
προσκλήσεις
κοί σκοποί καΐ θά χορευθούν Από τά γοαφεία της ΚυθηραΙέπτανησιακοί χοροί με τοπικές κής Άδελα»ότητοε (Αριστείένδυμασίες τών νησιών Κεφαλ- δου 17, Πειραιεύς) και τού
ληνίας, Κλήρων καΐ Λευκά- Κυθηραικού
Συνδέσμου (Καδας. θ α λάβει μέρος τό μεγά- νινγος 7, Αθήναι).
λο μουσικοχορευτικό συγκρό- Γιά τήν Κυθηρ. 'Αδελφότητα
τημα της Κυθηραΐκης ΆδελφόΌ Πρόεδρος
τητος Πειραιώς — Αθηνών μέ
έπΐ κεφαλής τούς άρχιχορευτές
ΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Μάρθα Γεωργαπουλου και ΚώΌ Γραμματεύς
στα Καλλίγερο. θ ά παίξουν ol
Γ . ΤΖΟΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
μοναδικοί μουσικάντες μας Πα-

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Ν.Ο.Κ.
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Ν.Ο.Κ. ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
"Ολο τό χειμώνα συνεχίστηκε ή προπόνηση - φοίτηση τών
6 παιδιών - μελών τού Ναυτικού 'Ομίλου Κυθήρων στις έγκαταστάσεις της Σχολής 'Ιστιοπλοΐας Γλυφάδας. Τό τριήμερο
25 , 26, 27 Μαρτίου, δυο σκάφη OPTIMIST τού 'Ομίλου
μέ κυβερνήτη τόν 'Αντώνη Δαπόντι και τον Γιώργο I . Ξηνπήραν μέρος σέ Αγώνα,
όργάνωσε ό Ν.Ο. Αίγινας
στήν Αίγινα. Συνολικά μετείklVl'
Μέ Sva σκάφος ελαβε
ίρος καΐ ό Ναυτικός "Ομιλος
ΑΙγυπτιωτών.
Πρώτο σκάφος ήρθε τό οκά·
φος -Γλυφάδας
λ υ φ ά δ α ς (No
( Γ 217),
" δεύτ too τού
(Ν. 219),
ού Π. Φαλήρου
Φ>
τρίτο τό σκάφος
τού Ν.Ο. Κυσκάφ
θηρών (No 76) μέ τόν Α . Δαπόντε, τέταρτο έπίσης τού Ν.
Ο.Κ. (No 77) μέ τόν Γιώργο
Ξηνταράκο, πέμπτο τού Φαλήρου καί έκτο πάλι τού Ν.Ο.Κ.
μέ τόν Γ . Παν.
Ξηνταράκο,
γυιό τού πλοιοκτήτη Παν. Γ .
Εηνταράκου άπό τό Τσιρίγο,
γραμμένου όμως στόν Ν.Ο.
Γλυφάδας.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΤΣΙΡΙΓΟΤΑΚΙΑ
ΕΛΑΒΑΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ
ΣΧΟΛΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟ I ΑΣ
Τήν Κυριακή τού Θωμά (17.
4.1977) σέ έπίσημη τελετή στή
Γλυφάδα, μέ τήν παρουσία τού
Γεν. Γραμματέα τού 'Αθλητισμού κ. Παπαναστασίου, τού
Γεν. Γραμματέα τού ΣΕΓΑΣ κ.
ΚΟΥΒΑΤΣΟΥ έγινε ή Απονομή διπλωμάτων στους άπόφοιτους της πρώτης σειράς τής
Σχολής 'Ιστιοπλοίας. Άναμεσα στά παιδιά αύτά πήραν τα
διπλώματά τους και τά Τσιριγωτάκια μας τού Ν.Ο.Κ.: 1)
Έ μ . Δαπόντες. 2 ) Ά ν τ . 'Εμ.
Δαπόντες, 3 ) Γιώργος I . Ξηνταράκος καΐ 4 ) Γεώργιος Π.
Ξηνταράκος. τού Ν.Ο. Γλυφαδας.

ΑΚΟΜΗ APAITHPIA
ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΜΙΑ
Ι Ε Ρ Ο Θ Ε Ο Σ , έλέω θ ε ο υ Μητροπολίτης Κυθήρων, πρς τό
ευσεβές Χρίστε πώνυμο\ ΤΑήρωμα της καθ' ή μας Ί F ρας Μητροπόλεως.
Εύσεβεϊς Χριστιανοί, άδε^φοί ήμών έν Κυρίω άγαπητοί.
Πάσχα. Τά πάντα χαίρονται. Ό Κύριος ένίκησε τόν θάνατον. Ιδού έμπρός μας τό μέγα θαύμα. Χριστός 'Ανέστη!
Τό γεγονός είναι κορυφαΐον και εύφρόσυνον. Μέ τό άνέσπερον φώς του κατηύγασε έπί δύο χιλιάδες χρόνια και θά
καταυγάζη τήν άνθρωπότητα.
Τό άνθρώπινον γένος, άπό τήν ώραν της 'Αναστάσεως
ευρίσκεται ένώπιον νέας καταστάσεως. Δεν απελπίζεται.
Πιστεύει είς τήν τελικήν νίκην. Τήν βλέπει μέσα εϊς τό άναστάοιμον φως και πορεύεται άλαστημένο μέσα είς τά όρια
του φωτός και τής χαράς ίου ούρανου. Μήνυμα *έας ζωής
έζεπορεύθη έκ του ανοικτοΓ τάφου του Χρίστου, του όποιου
τά κύρια χαρακτηριστικά -.Τναι ή άλήθεια, ή άρετή, ή άγάπη, υψηλά φρονήματα καί αισθήματα άγια. Τό νέο αυτό
υήνυμα μένει είς τόν αΙώνα άδιάφθορον. Ό λόγος του
Κυρίου: «Ιδού καινά ποιώ πάντα» υπήρξε £νας λόγος γεμάτος δύνα^ιιν, άλλά και ¿Γππήν πραγματικότητα.
Τό έκ του Τάφου του Κυρίου κήρυγμα δέν περιορίζεται
είς τόν στενόν κύκλον τών δώδεκα μαθητών, "έπρεπε νά
γινη παγκόσμιον μήνυμα. Νά τό άκούση όλος ό κόσμος.
Πρός τόν σκσπόν αυτόν ό άναστημένος διδάσκαλος Εδωσε
πρός τους μαθητάς του, τούς 'Αποστόλους, τήν παραγγελιαν: «Πορευθέντες είς τόν κόσμον όπταντα κηρύξατε τό
Εύαγγέλιον πάση τή κτίσει». Καλεΐ ό άναστι^μένος Σωτήρ
πρός τά όριά του τόν άνθρωπον πού άγωνια. Τόν άνθρωπον έκείνον πού ό άνεμος του σκεπτικισμού του ί-σδυσε τήν
λαμπάδα της πίστεως και ή στυγνή άμφιδολία του έβού6ανε τήν >#υκόηχη καμπάνα της άγάπης.
Δέν έπιθυμει ό Κύριος νά δλέπη τόν όπαδό\ του έπί τού
Σταυρού δίχως Άνάστασιν ή νά πορεύεται μονίμως τόν
δρόμον τής Μεγάλης Παροσκευής δή(ως Λαμπρή.
Παρά ταύτα δμως, ό σύγχρονος άνθρωπος πνίγεται μέοα είς τ ά έρωτηματικά: Γου βαδίζει ό κόσμος: Πρός τά
που προσανατολίζεται: Τί έπιφυλάσσει ή αύριον; ΚαΙ τά
έρωτηματικά αύτά της όβεβαιότητος δημιουργούνται έκ
τής έντάσεως τών έζοπλιομών καί της ήθικής έξαχρειώσεως, τής άπιστίας καί τ η ; άρνήσεως. "Ολα αύτά προμηνύουν κινδύνους όλέθρου και παρουσιάζουν τήν εικόνα, περί τής όποιας όμιλεΐ ό Ευαγγελιστής 'Ιωάννης είς τήν Ά ποκάλυψιν. «ΟΙδά σου τά έργα, δτι όνομα Ιχεις, ότι ζής
καί νεκρός εΐ». (Άποκ. γ, I ) .
Τό φώς τής Αναστάσεως άποτελεΐ τήν μόνην έλπίδα μέσα εις τό σκοτεινόν παρόν. "Οσες καταιγίδες κι' άν σηκώση ή άθεΐα καί ή ύλιστική νοοτροπία προκειμένου νά κλεισθή καί πάλιν νεκρός ό Ί Γ σους είς τόν τάφον του θανάτου,
γλυκύτερος καί χαρμόσυνος άκούγεται ό νικητήριος ύμνος
τής 'Αναστάσεως.
Ό ύμνος αύτός στέκει πηγή φωτισμού, χαράς και δυνάμεως διά τούς πιστούς καί πέτρα σκανδάλου δι' όσους πιστεύουν μόνον είς τά φτωχά φωτα τών ανθρωπίνων συλλογισμών. Άρκεΐ νά θελήσωμεν δλοι νά γίνωμεν υίοί τής
"Αναστάσεως και νά περποτησωμεν έν καινότητι ζωής. Ά ρ κεΐ ή διά τής 'Αναστάσεως νέα ζωή νά γίνη ό σκοπός του
δίου μας καί άγών καθημερινός.
Ή χαρά καί ή χάρις τής 'Αναστάσεως μετά πάντων ήμών, άδελφοί. Άμην.
'Εν τώ Ί ε ρ ώ Έπισκοτείω Κυθήρων, ΠΑΣΧΑ

1977

Πρός θεόν Εύχέτης
Ο ΚΥΘΗΡΩΝ Ι Ε Ρ Ο Θ Ε Ο Σ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΟΗΡΑΐΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΒΙΑΡΑΔΙΚΑ 4.4.1977 (τού
συνεργάτη μας Ν. Α . ) . — Ή
Επιτροπή
'Αναπτύξεως Κοινωφελών "Ε^γων τοΟ χωριού
μας, άποτελσνμενη άπο τούς
Νικ. Άνθούσην, Φρ. Λαζαρεττον, Έμμ. Κοντολέοντα και
Στρ. Κορώνη ν, εύχαριστβΐ δλους τούς συγχωριανούς της
καί φίλους τού έσωτερικοι» καί
τού έξωτερικού γιά τήν οίκονομική ένίσχυση τους, μέ την
2
λ
όποία Ιγιναν
— τά έξης εργα
στό
χωριό μας, μέσα σ* ενα χρόνο.
1) Τοίχος <Ίς θέσιν Τσαουσιάνικα μέ 4.050 δρχ.
2) Πόρτα Πέρρου,
έπίσης
στά Τσαουσιάνικα, 4.000 δρχ.
3 ) Τσιμεντόδρομος άπό τρί-

"

K V T H L R A MOUSE FUND HAISING APPEAL

«

στρατό μέχρι τό καφενβΖο μέ
35.800 δρχ.
Ιδιαίτερα εύχαριστ€ΐ ή Έ πιτροπή τους συγχωριανούς άπό τό Μπρίσμπαν τής Αύστρα).ίας Κ. Άνθούσην, Ά ν τ . Καστρίσιον, Παν. Ααζαρέττον. ol
όποιοι, μέ
πρωτοβουλία τού
ποώτου, εστειλαν 700 δολλάρια,
κ α 1 -»ούς Άθαν. Κοντολβοντα,
Δημ. Πανάρβτον και Δημ. Τσα·
ούσην (άπό τό DABBO), που
έστειλαν 300 δολλάοια, έλπίζ?ι δέ ή Επιτροπή δτι τό παράδειγμα τών δωρητών συμπολιτών καί άλλων θά ακολουθήσουν καί άλλοι
συγχωριανοί 1
καί φίλοι τού χωριού Βιαράδικα.
Ν. ΑΝΘΟΥΣΗΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΥΘΗΡΑΪΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
Συλλόγου Κυθηρίων Σπουδαστών.
Στήν όμάδα τής Κυθηραϊκής
Άδελφότητος πήραν μέρος οί
κ.κ. 'Αναστάσιος Πηλίας (άρχηγός), Παναγιώτης Καλλίνι• κος.
Θεόφιλος
Καστρίτσης,
Νίκος Κορώνης, Γιάννης Κα— Ή Κυθηραϊκή 'Αδελφότης ψάλης, Σταύρος Βενέρης, Κώ'Αντώνης
Πειραιώς — 'Αθηνών απέστει- στας Σούγιαννης,
λε 3.000 δρχ. προς τόν αΐδε- Κασιμάτης (έ6α>^ τό γκόλ),
Νοταράς,
Λάζαρος
σιμώτατον Ιερεα τού Ιερού ναού Σταύρος
'Αγίας Τριάίδος Μητάτων δι' Καστρινάκης καί 'Εμμανουήλ
έπισκευάς καί έξωραΐσμόν τού Γλυτσός. Στήν όμάδα σπουδαστών μεταξύ τών άλλων πήραν
μέρος οί κ.κ. 'Ιωάννης Κορωέβαλε
ενα
— Τήν 27ην Μαρτίου 1977, ναίος (άρχηγός,
ήμέραν Κυριακήν έπραγματο- γκόλ), Παναγιώτης Κασιμάτης
ποιήθη ποδοσφαιρική συνάντη- (έβαλε τρία γκόλ). Νικόλαος
σις τής ποδοσφαιρικής όμάδος Γλυτσός (έβαλε δύο γκόλ),
τού Τμήματος Νέων τής Κυ- Σπύρος Μιχαλακάκης, Γ^ηγό'Ιωάννης
θηραϊκή; Άδελφότητος Πει- ριος Πετρόχειλος,
ραιώς — 'Αθηνών «ΑΙΟΛΟΣ» Κασιμάτης καί Δαμιανός ΚαΙ
μέ την ποδοσφαιρική όμάδα σιμάτης.
— Τήν 29η Μαίου, ήμέραν
τού Συλλόγου Κυθηρ ίων Σπουδαστών, στό γήπεδο τού 'Α- Κυριακήν καί ώρα ν 9.30' τό
θλητικού Κέντρου 'Αγίου Κο- πρωί, ή Κυθηραϊκή 'Αδελφόσμά 'Αττικής, μέ άποτέλεσμα της θά τελέση Τρισάγιον έπί
6—1 γκολ ύπέρ τής ομάδος τών τού τάφου τών Μεγάλων ΕυερΚυθηρίων Σπουδαστών. Τό κύ- γετών της Βρεττού καί Τασίας
πελλο, τό όποιο άθλοθέτησε ή Μανωλέσου εις τό Ν εκ ρόταΚυθηραϊκή 'Αδελφότητα προσε- φεϊον τής 'Αναστάσεως στόν
φέρθη στή νικήτρια όμάδα τού Πειραιά.
Ή
Κυθηραϊκή 'Αδελφότης
Πειραιώς — *Αθηνών προσέςρ€ρρ 5.000 δρχ. πρός ένίσχυσι
τού Κασψατρίου Γηροκομείου
Κυθήρων, έκ των όποιων 1.000
δρχ. €ίς μνήμην Γεωργίου Π.
Μουλού.

ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΜΠΡΙΣΜΠΑΝ,
25.4.1977.
(Τού άνταποκριτού
μας).—
' Εχασε τή ζοχή του σέ αυτοκινητιστικό δυστύχημα ό γυιός
τού κ. καί τής κ. Μηνά Βενάρδου, ΜΑΝΏΛΑΚΗΣ. έγγονός τού τ. προέδρου τής Κ.Α.
Κ. Παρ' όλες τις προσπάθειες
τών δικών του καί τών γιατρών, ό Μανο)λάκης υπέκυψε
στά τραύματά του.

σμος Ελλήνων καί Αυστραλών
συνώδευσαν τόν άτυχο Μανωλάκη ώς τήν τελευταία του κατοικία.
Στους γονείς, στ' αδέλφια
του, στόν παππού καί στή γιαγιά του καί σ' όλους τούς άλλους συγγενείς του άπευθυνομε τά πιο έγκάρδια συλλυπητήρια.
Γ.Β.Κ.

Ή παράκληση τού Συνδέ- κογένεια Κλαδούρη καί τό συμσμου γιά ένίσχυση της Κυ^η- βούλιο τών ευγενών στά Κύραΐκής Βιβλιοθήκης, βρήκε ά- θηρα).
δ) Ύ π . Κοιν. .Υπηρεσιών:
νάιιεσα στσύς
συμπατριώτες
και φίλους μας, ανταπόκριση. Κοινωνική Έπιθεώρησις μέ
Έλάβαμε καί εύχαριστοί»με άρθρο για τήν Επτανησιακή
'Ιατρική,
θερμά:
ε ) Κων. Σαραντύπουλο: Ά ν α) Τόν 'Ακαδημαϊκό κ. Γρ.
Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο - ΔΗΛΟΣΗ
Κασιμάτη γιά τά βιβλία κ β ί | τίτυπο «Βυζαντινά Μνημεϊα ΚυΣ.Σ.: Ή
«Παγκυθηραΐκή»
εγινε στην
κηόεια τ
ι θήρων», Π. Λαζαρίδη.
Ό Μανώλης Δαπόντες αίσθά- τις μελέτες του:
καί Ιδιαίτερα ό συντάκτης της
πόλη
GYMPIE,
πού
ό
πατέρας
ΘΥΜΡΙΕ
στ) Πάνον Φύλλην: «Ταξίνεται τήν ύποχρέωη νά ευχατου είναι
Δήμαρχος. Κόσμος απευθύνει στους γονείς καί
Ιναι Δήι
ριστήσει τους παληους καΐ νέ- 1) L ' E T A T , LE SOCIETE δι στά Κύθηρα» καί «Τσιριγώ- πολύς, μέ επικεφαλής τόν Πρό- λοιπούς συγγενείς τού ΜανωET LE DROIT.
τικα» Β ' .
ους συνεργάτες του, στό Διοιεδρο τής Κ.Α.Κ. καί τά μελη λάκη, ξεχωριστά στους άγαπηκητικό Συμβούλιο τού Ν.Ο.Κ., 2 ) Ή 'Ελλάς καί ό κόσμος.
ζ) Χαρ. Σαραντοπούλου: «'Ι- τού Διοικ. Συμβουλίου του τούς της Μανώλη Βενάρδο καί
3
)
ΕΙσαγωγή
είς
τήν
κοινω
γιά τήν Αρμονική και Αποδοτιστορία τής Νήσου Κυθήρων», παρα βρεθήκανε
θερμότατα
στήν
κηδεία στή σύζυγο του,
νιολογίαν
κή συνεργασία και τήν πρόοδο
..
« .·
· τού
ιυυ 4Μιχ.
HVI Πετρόχειλου (έξαν- τού άτυχου νέου. Τα καταστή- συλλυπητήρια καί εύχεται ό
τού Ν.Ο.Κ., γιά τήν έμπιστο- 4 ) Τα συνταγματικό ορια της γ Χ η μ ^ )
ματα έκλεισαν καί πολύς κό- θεός νά τούς παρηγορήσει.
σύνη καΐ τήν αγάπη τους και
Νοτα1 "Ε^ΓάγωνωνΧ 0Ψ
ύσα
5
)
^
Μαλτέζου:
δηλώνει, μέ πλήρπ έπίγνωση
ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚ.
m
υθηρ
τής μεγάλης καί βαρείας εύ- 6 ) Τό δίδαγμα τού Βυζάντιου ^ At ν t
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«I
Τσιτσιλια: Πολιτιθύνης πού δέχτηκε νά έπωμι- 7 ) Ελληνικά θεμΛια.
α α # ·
ΤΟΥ Ν.Ο. ΚΥΘΗΡΩΝ
Δίκαιον - κτού
- ήΗΠανεπιστημιαεπαναστασις
σθεί, ότι θά προσπαθήσει νά 8 ) Κοινωνία 1909 καί
κάμει ό.τι μπορεί, γιά νά υπηΠολιτική.
κή
Ένωσις,
τού
Π. ΤσιτσιΣτΙς 12.4.1977, Νέα Τρίτη, ρετήσει σωστά και ώφέλιμα 9) Τέχνη καί Ζωή.
λια.
έγινε Γενική Συνέλευση καΐ έ- τόν Ν.Ο.Κ. καΐ τό σκοπό του. 10) Στοχασμός γιά τήν 'Αμει)
Δημ.
'Αργυρόπουλου:
ρική.
κλογή νέου Διοικ. Συμβουλίου "Ετσι. μαζί ιιέ τή μοναδική
•."Αλλος γιά τό Τσιρίγο».—
μέ τά έξης Αποτελέσματα:
του σκέψη, «να γυρίσει γιά μό- 11) 01 'Επτανήσιοι καί ό πολιτικός βίος μετά τήν Έ - «Μή γελάτε παρακαλώ».
στο Αγαπημένο
Πρόεδρος Έμμαν. Δαπόντες, νιμη διαμονή
ια) Διον.
Κουλεντιανού:
νωσιν.
'Αντιπρόεδρος ό Γιάννης Λσυ- μας νησί».
«Στόχοι — Στοχασμοί».— «ΛυΕΜ. ΔΑΠΟΝΤΕΣ 12) Περί Παιδείας.
ράντος (Πρόεδρος Κοινότητας
13) Λαμαρτϊνος ό άπροσά^μο- ρικέ; Αγωνίες».
λιβαδίου), Γεν. Γραματέας ό
ιβ) Έμμ. Βικέτου: « Ό "Αμστός προφήτης τού κα.ρού
Σ ^ . : *H «Παγκυθηραΐκή» έΔ)ντλς τού Δημ. Σχολείου Χώλετ», « Ή Ήλεκτρα» καί τό ι
μας.
ρας Δημ. Ν. Λουράντος, τα- παινεϊ γιά άλλη μια φ ορά τόν
μίας ό Λαρ. Α. Δαπόντες (Δ. φίλο της Μανώλη Δαπόντε, τόν 14) Περί έπτανησιακον πολι- «"Αγραφον» τού Σικελιανού. |
ιγ) Λίνα Στάθη: Αυγερινά,
τισμού.
E . H . ) , Ε Ιδικός Γραμαατέας ό συγχαίρει γιά τήν ποικίλη
ιό) Δημ. Σουρή: «ΣίμπρεβίΧαρ. Σαραντόπουλος, p 'Αντι- προσφορά του στή γενέθλια 15) Σατωβριάνδος.
6ες».
16)
*Η
σύγχρονη
κοινωνική
έ·
γή
μας
καί
εύχεται
τό
φωτειπρόεδρος ό I . Γ . Ξηνταράκος
ιε) Χαρ. Κρίθαρη: Φωτοανξέλιζις τού δικαίου.
καΐ Γενικός 'Αρχηγός 'Αθλη- νό παράδειγμα του νά άκολουτικών
Τιιημάτων ό Έμμαν. θήσουν καί άλλοι ζωντανοί καί 17) Κανόνες καί μέθοδοι εξω- τίγραφο όλόκληρης τής σειράς
τον Κυθηραικού Κήρυκα, τού
τερικής πολιτικής.
Γ . Σάμιος.
άξιοι συμπολίτες μας.
18) Ή Ελλάς καί ή Ευρω- Στ. Καψάνη.
Έπίσης, οί κ.κ. Ί ω . Φώπαϊκή Κοινότης.
τιος και Παν. Γ. Κασιμάτης,
19) EUROPE SUD E S T .
20) Ό Χριστιανισμός, ή κοι- Γεν. Έπιθ)τής προσέφεραν άνωνική έξέλιξις καΐ τό νά 1.000 δρχ. γιά ένίσχυση τών
προσεχών
έκδόσεων τής Βι·
Δίκαιον.
21 ) ΕΙς μνήιιην Μικρός Ασίας βλιοθήκης
θέλομε νά έλπίζωμε δτι τό
22) Ή Έλλην. ΚοινωνιολογιΒΥΡ. ΔΑΠΟΝΤΕΝ, Άντι- Μαΐου. "Αν εύκαιρείτε, γράψτε
κή Έταιοεία καί ό 'Αλέ- ενδιαφέρον γιά τήν ένίσχυση
της Κυθηραϊκής Βιόλιοθηκης
προώρον ΙιΛλόγου Γονέων — μας σχετικά δυο λόγια.
ξοτ/δρος Παπαναστασίου.
θά συνεχισθεί, γιατί άξίζει τόν
Κηδεμόνων, μαθητών . του ΓυΚον TIM
PAYLAKIS, 55
μνασίου — Λυκείου Κυθήρων:
β ) Τόν κ. Μαν. Σ. Στάθη κόπο.
BRISBANE ST.,
I PSI WICH
'Αργότερα θά δημόσιεύσωμε
Ευχαριστούμε γιά τις Πασχα- QLD.: Καί σέ σας ταχυδρομού- γιά τό σπάνιο βιβλίο του, DIE
λινές ευχές όλων σας καί νά με άερσπορικώς κάθε μήνα τήν ÎUSEL KYTHYRA (Α. PA- όλόκληρο τόν κατάλογο τών βιβλίων ιιας.
μή άμφιβάλλετε
καθόλου γιά έφημερίδα. Δέν γνωρίζομε τί TERUTANUS).
('Από τά Γραφεία
τή θερμή υποστήριξη κάθε φι- συμβαίνει. Τόν Μάϊο μέ δέμα
γ ) Τήν
Χρύσα
Μαλτέζου
τού Συνδέσμου)
λεκιταιόείΛτικής σας προσττάθει- θά σας ταχυδρομήσωμε τά φύλ- γιά τά «Κρητοκυθηραΐκά» (οίας. "Ολοι ολ γονείς και ol κη- λα πού δεν πήρατε, δπως μας
δεμόνες τών μαθητών πρέπει — έγραψε ό άντιπρόσωπός μας κ.
πρώτα — μέ προθυμία νά έγ- Γ. Β. Κασιμάτης, Ιουλίου —
γραφούν μέλη τού Συλλόγου Αύγούστου—'Οκτωβρίου 1976.
σας και νά τόν έν ισχύσουν
Πολύ μας στενοχώρησε ή άταθικά καί οικονομικά, καί υστέ- ξία. Μήπως εΤναι λάθος ή διΌ
ανταποκριτής μας άπό ' στραλία ό κ. και ή κ. Κώστα
ρα θά έρθει ή σειρά άλλων πα- εύθυνση;
τον Κακαβά, γράφει:
Λιάρου, ό κ. καί ή κ. θεοδώραγόντων.
— Στις 25 Μαρτίου ήλθι; στό 1 ρου Π. Σουρή, ό κ. Γιάννης
Καν ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΡΑΝΤΖΕ- χωριό μας ό ήγονμενος 'Αγίας Χ . Τζωρτζόπονλος, άπό τήν
ΧΑΡ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΝ, Πι- ΣΚΑΚΗ, Πειραιά: ΕυχαριστούΜόνης Ευθύμιος, έλειτούργησε Άμρρική
ό κ. Στράτος Ν.
τσινάδες καί I. Π. ΠΕΡΡΟΝ, με γιά τό εύγενικό γράμμα σας. στόν Ιερό ναό 'Αγίου Χαρα- ι Σουρής. Γιά τις γιορτές τού
Μπρίσμπαν: Ό π ω ς δημοσιεί€- Στήν άδελφή σας έταχυδρομή- λάκιπους, έψαλλε τή δοξολογία Πάσχα έφέτος κατέβηκαν άπό
ται σέ κάθε φύλλο τής «Παγκυ- σαμε τό φύλλο τού Απριλίου. και τρισάγιο στό μνημεΰ: τού τήν Αθήνα και τόν Πειραιά
θηραΐκής» (στήν άρχή τής τρί'Αγνώστου Στρατιώτη κίΐί τό πολλοί Καραβϊτες, όπως ό κ.
της σελίδας της), οί ΑΓΓΕΛΙΚον MIX. ΧΑΕΝΤΖΟΝ, Βαλ- βράδυ έψαλλε τήν άκολουθία , Χρ. Πάλης, ή σύζυγος του καί
Ε Σ , ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ, ΦΩΤΟ- τιμόρη Η.Π.Α. : Ό κ. Μέντης τού 'Ακάθιστου "Υμνου. Έμ- I τά δυο παιδιά τους, ό κ. Δημ.
ΓΡΑΦΙΕΣ καί ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ έπλήρωσε τή συνδρομή σας καί πνευσμένη ήταν ή όμιλίο. τού Σ. Κρίθαρης χλπ.
προπληρώνονται, γιατί ή έφη- άλλες δύο τών κ.κ. θ . Σοφίου, διδασκάλου μας, ή έορτή τού
— Άναχωρήσανε γιά τήν
μερίδα εΤναι νέα, τά μηνιαία £- Σικάγο και Α. Μηνά IΚ ITA Σχολείου μέ άπαγγελίες ώραί- Αυστραλία ό κ. Γεράσ. ΓεωρΚ
ANS,
Η.Π.
Α.
Ευχαριστούμε
ξοδά της ξεπερνούν τις 16.000
ων ποιημάτων καί ή κατίθεση I γάς οίκογενειακώς, καί γιά τήν
δρχ. Σχετικά τιμολόγια έχουν και περιμένομε άπάντηση στό στεφάνων δάφνης
άπό
τόν Αμερική ό κ. Στράτος Σουρής
γράμμα πού σάς στείλαμε.
ol άντπτρόσωποι της.
Πρόεδρο τής Κοινότητος Κα- μέ τις καλύτερες έντυπώσεις
Καν NICK CAR1DIS, 152
Κον Α. P. FEROS SUNNY ραβά καί τό διδάσκαλο μας. τους γιά τόν Καραβά.
— Στις Π.4.1977. Ν. ΔευEDINBOURD BRISBANE καί BANK HILLS QLD.: Χαίρομε
TOSHN VE20S, 42 LOMATIA πού σάς άρέσει ή «ΠΑΓΚΥΘΗ- τέρα, ό σεβασμιώτατος Μητρο- ΔΩΡΕΕΣ Σ Τ Η ΜΝΗΜΗ
Τό Μέγαρο Σ Υ Ν Τ Ρ I ΒΑΝ I 'Αθηνών
ST, EVERTON
PARK 4053 ΡΑΊ-ΚΗ». Διορθώσαμε τή δι- πολίτης μας, μέ άκολουθίο κληρικών έλειτούργησε στόν Ιερό ΑΝΤ. Σ. ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗ
BRISBANE: Ή έφημερίδα μας εύθυνση σας.
ναό 'Αγίου Χαραλάμπου; καί
σας ταχυδρομείται άεροποριμίλησε γύρω άπό τήν 'ΑνάΌ κ. Νίκος θ . Νικηφοράκώς τακτικά. Ό άντιπρόσωπός
\ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ |
σταση τού Κυρίου.
κης καί ή σύζυγος του κ. Θάμας, δμως στό Μπρίσμπαν κ.
ΜΑΤΑΙΩΣΗ
ΕΚΔΡΟΜΗΣ
— Τελείωσε ή τσιμ?ντόστρω- λεια μάς άποστείλανε άντί στεΓ.Β.Κ., μάς έγραψε δτι παραΚΑΙ ΕΙΔΗ Ο Ι Κ Ι Α Κ Η Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ
ση τής πλατείας τού χοιριού φάνου, στή μνήμη τού έξαδέλπονεΐσθε δτι δέν την λαβαίνεΔέν θά πραγματοποιηθεί ή μας καί συνεχίζεται ή κατα- φου τους Άντωνη Σ. Νικηφοτε. Ζητούμε συγγνώμη, άλλά
δέν γνωρίζομε τους λόγους πού έκδρομή τών Κυθηραικών Σω- σκευή δεξαμενής πού θά υδρεύ- ράκη:
δέν τήν παίρνετε. Μέ Ιδιαίτερο ματείων 'Αθηνών — Πειραιώς σει δλο τόν Καραβά. 'Αναμέα) 3.000 δρχ. γιά τό δρόμο
ναμε ν1 άρχίσει ή προγςαμμα- 'Αγίου Μηνά, καί
άερσπορικό
δε ματάκι θά σάς
Αρωφόρος Βασιλίσσης Σ ο φ ί α ; 4 9
ΑΓΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ποτού
στείλω με δλα τά φύλλα άπό τό
τισθείσα τσιμεντόστροχτη δρόβ) 2.000 δρ^. «γιά τό δρόμο I
Νοέμβριο 1976 ώς τόν 'Απρί- λιούχου μας. Ή ματαίωση ό- μου πρός τά Κοργιάννικσ. κλπ. , Βαρδιόλας στή μνήμη Ν. Βα
Τηλ. 4 1 7 1 . 9 9 3 —
Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Τ Σ
λιο 1977, μαζι μέ τό φύλλο φείλεται σέ τεχνικούς λόγους.
— 'Αφίχθησαν άπό τήν Αύ- 1 ρ υπάτη

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΑΛΑΤΗ
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Τό Μέγαρο Κ Υ Θ Η Ρ Α Ί ' Κ Ο

ΣΠΙΤΙ

στό Σύδνεϋ.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Δυο μεγάλες καλλιτεχνικές
καί πνευματικές Επτανησιακές
έκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
τήν Κυριακή 24 'Απριλίου στόν
Πειοαιά.
Την μία έπραγματοποίησε ό
Σύλλογος τών έν Πειραιεϊ Ζακυνθίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ» στά πλαίσια τών πνευματικών έκδηλώσεων τού Ε πτανησιακού Πνευματικού Κέντρου Πειραιώς, που τελεί ύπό
τήν αΙγίδα τής έν Πειραιει Ά δελφότητος Κεφαλλήνων και
Ιθακήσιων είς τήν Κεφαλληνιακήν Λέσχην Πειραιώς (Παλαιολόγου
13 — ΤερψιθόΛ).
γιά νά γιορτάσει τά πενήντα
χρόνια άπό τής Ιδρύσεώς του.
Τήν έορτή προλόγισε ό Πρόεδρος τού Συλλόγου δικηγόρος
κ. Γεώργιος Πατρινός. Έπηκολούθησε διάλεξη τού Γραμματέως τού Συλλόγου κ. Διον.
Στραδολέμου. μέ
θέμα: « Ο
Ζακύνθιος
ποιητής
Γιάννης
Τσακασιάνος». Έγιναν άπαγγελίες ποιημάτων τού Γιάννη
Τσακασιάνου. ΚαΙ άκούστηκαν
Ζακυνθινές καντάδες. Έ * μέρους τής Κυθηραΐκής Άδελφότητος Πειραιώς — Αθηνών,
που συνεργάζεται στενά τόσο
μέ τήν Αδελφότητα Κε<ραλληνων δσο καί μέ τόν Σύλλογο
Ζακυνθίων, παρέστη τό Προεδρείο.
Τήν άλλη έκδήλωση έπρογραμμάτισε καί έπραγματοποίησε στό Δημοτικό θέατρο Πειραιώς ό Φυσιολατρικός Σύνδεσμος Πειραιώς «ZHNQN». "Ηταν μιά έκδήλωση «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΙΜΗΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ». ύπό τήν αΙγίδα τού Δημάρχου
Πειραιώς κ. Τάσου
Βουλόδημου. Εκτός άπό τον
Δήμαρχο Πειραιώς προσεκληθησαν στην ώραία έορτή ό Μητροπολίτης, ό Νομάρχης *αΙ ό
Δήμαρχος Λευκάδας. Τα προεδρεία τού Συλλόγου Λευκαδίων καί της Εταιρείας Λευκαδικών Μελετών καί ή Φιλαρμονική τής Λευκάδας.
Μετά την έορτή. έγιναν τα
έγκαίνια της έκθέσεως, άα>ιερωμένης στή νήσο Λευκάδα.
Πίνακες ζωγράφων καί καλλιτεχνικές φωτογραφίες μεγάλου
μεγέθους μέ ωραιότατα Λευκαδίτικα Λευκώματα μέ έσταντανέ άπό τΙς έορτές λόγου υλΧ
τέχνης της Λευκάδας. Αντίκες, γκραβούρες, βιβλία, στολές, κεντήματα, έφημε^ίδες,
διάφορα έντυπα τής Λευκάδας
καθώς καί προϊόντα της Λευκάδας, λάδι, κρασιά, όσπρια,
σιτηρά. *0λ* αύτά μάς έκαμαν
νά νοιώσουμε ή δτι ταξιδέψαμε στό όμορφο νησί τού 'Ιονίου στη Λευκάδα, ή δτι μάς
έφεραν όλοζώντανη τήν Λευκάδα στόν Πειραιά.
Άζίζουν θερμά συγχαρητήρια καί έπαίνους τόσο ό Φυσιολατρικός Σύνδεσμος Πειραιώς «ZHNQN», δσο καί δλοι όσοι πρωτοστάτησαν στήν όργάνωση της ωραιότατης καί άψογης άπό πάσης άπόψεως Λευκαδίτικης έορτής στόν Πειραιά.
Τήν Κυθηραϊκή Αδελφότητα Πειραιώς — Αθηνών, πού
προσκλήθηκε, έξεπροσώπησαν ό
π-ΐ.»

tr^uJ'A.*

διάφορες έκδηλώσεις του καί
Τήν δλη δράση άν^
τις χίλιες τριακόσιες μέχρι τώ- Πρόεδρος τού «ΚΓ
ρα έκδρομές καί όρειδασίες ¡ΛΗ»
Νικ.
ΆνΙ_
! Χαιρετισμό άπηύθυναν ό
του.
εδρος τής 'Ομοσπονδίας t l
Στόν «ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» έχρηδρομικών Σαιματείων 'EKU
μάτισε παλαιότερα καί ΓραμI κ. Ξεν. Μπουμπούρας Ν ,
ματεύς καί Πρόεδρος, ό ΠρόΑντιπρόεδρος τής Έθ»ι y
εδρος τής Κυθηραΐκής Άδελ'Εταιρίας 'Ελλήνων Λογ I
φότητος κ.^ Τάσης Κουκούλης.
χνών κ. Πέτρος Γλέζος, i
Γι' αύτό έκτοτε, τά δύο σωπήγγειλε ό καλλιτέχνης
ματεία, ό «ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ»
θεάτρου κ. Γιώργος Μεταβ
καί ή Κυθηραϊκή Αδελφότης,
Άκούστηκαν χορωδιακά
συνεργάζονται στενά στόν Εκγουδιά.
δρομικό τομέα.
Τήν Κυθηραϊκή Ά δ ε λ Χ
Μιά άπό τις ώραιότερες εκ- τα έζεπροσώπησε ό Πρό«
δηλώσεις τού «ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» κ. Τάσης Κουκούλης, ό (m
ήταν καί ή έορταστική έκδήχάρη τό Προεδρείο«
λακτη τήν Δευτέρα, 25 τού Α - «ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» για τήν
πρίλη, στό Δημοτικό θέατρο χρι τούδε πλουσιωτάτη φι
Πειραιώς, μέ πανηγυρικό έορ- λατρική του δράση καί γιί
τασμό γιά τά 40 χρόνια του. •συνεργασία τών 2 σ ω μ Μ 1

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΣΤΟ ΤΣΙΡΙΓΩΤΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΥΔΝΕ-Υ·

ΣΥΔΝΕ Υ , 16.4.1977. (Του
άνταποκριτού μας).— Τήν παραμονή τής άναχώρησης τού ήγούμενου πανοσ. Ευθυμίου άπό τήν πόλη μας, μέ πρωτοβουλία του έψάλη άγιασμός
στό μισοαγορασμένο Μέγαρό
μας, μέ τήν παοουσία τών μελών τού Διοικ. Συμβουλίου της
Κ\£ηραϊκης Άδελφότητος τού
Σύδνευ καί άρκετών
μελών
της. Τόν πατέρα Ευθύμιο όλοι

χαριστουμί
λύ καί είμεθα βέβαιοι Ιι
άγιασμός του μέ τή
τής ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ 6ά
τελέσει στήν άπόλυτη
τού έργου μας. Μέσα στό
τι τό δικό μας πια θά
με φιλία, άγάπη, ζεστ<
μοσιεύορε μιά άναμνηστική ι
τογραφια τού άγιασμού.
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AYO ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ!
ΣΤΗ XSPA ΚΥΒΗΡΟΗ

ΧΩΡΑ, 14.4.1977 (τού άνταποκριτή μας)·— Τό θέατρο τού
Πειραιά (Πνευματική — Καλλιτεχνική Ε . Π . Ε . ,
Άλκιβιάδου 104ρ) μέ πρωτοβουλία τού
Συλλόγου Κυθηρίων Σπουδαστών στις 11 καί 12 τού Α πρίλη (Νέα Δευτέρα, Νέα Τρίτη) έδωσε
δύο παραστάσεις,
στή σκηνή τού
Κυθηραικού
Συνδέσμου μας, μέ τό έργο τού
Πορτορικανού συγγραφέα Χάϊμε Καρέρο Η ΣΗΜΑΙΑ ΕΝΤΟΣ, πού σημείωσε έπιτυχία.
Πάνω άπό 300 άτομα παρακολουθήσανε
κάθε μιά παράσταση. Τιμή είσιτηρίου 50
δραχμές.
Το θέατρο τού Πειραιά ά·
ποτελούν άνθρωποι τών γραμμάτων, της έπιστήμης καί τής
τέχνης. Ιδρύθηκε τόν 'Οκτώβριο τού 1976 καίι εχει
έχει τόν τίτλο «θέατρο τούύ Ύι
Πειραιώς»
t
καί ύπότιτλο «. τών γύρω δή-

μων καί νησιών». καί «ί
τή δημιουργ
?για μόνιμου mm
για μια ουσιαστική a i Ji
χόμενο καί
πολιτι^
ζωή, ξεκίνησε
άπό tir
ποίθηση πώς ή Τέχνη.
Τίτνη, σJ
της τις μορφές πρέπει νάι
σιάζει καί νά δεθεί μέ το*
γαζόμενο λαό καί νά <ΠΜΑ
ζει μέ τά προβλήματα και ^
άγών ες του, κοινωνικούς,
κονομικούς καί πολιτικούς
άκόμη εχει σκοπό τήν όλο0
ρη συμμετοχή του στίι γβ*ι
τερη πνευματική, καλλιτεΤ
και πολιτιστική άνά^ττυΗ <
περιοχής τού ΠειραΜ«*
δημων και τών νησιών. Χΐ
ζεται όμως τήν όλόπλευριΐ'
θεια όσων πιστεύουν σ«ψ
ναγκαιότητα αυτής τής 04
σίας. Γιατί μόνο τόπε ή 4
πάθεια τού θεάτρου αύτβ·
αποβεί σέ όφελος του λοσν
περιοχής.

— Άρχισαν οί διάφορες καί
ποικίλες έκδηλώσεις τού Συνδέσμου Φυσιολατρών 'Ορειβατών Πειραιώς €ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ» στον Πειραιά γιά τόν
έορτασμό τών
σαράντα χρόΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
νων άπό τής Ιδρύσεως του.
Έκυκλοφόρησε τό κατ* έ£οχήν καλαίσθητο μηνιαίο περιοδικό του «ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ» ά, ,ένο στά 40 χρόνια. Μέ • Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ : ΑΓ. ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7 — ΤΗΛ. 4126Í
ια ύλη για την 40χρονη • ΑΘΗΝΑΙ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12 — ΤΗΛ. 3243'
πολυποίκιλη δράση του καί αέ ι
-J
έγχρωμες φωτογραφίες &πό τις
Ι · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · '

ΘΕΟΔ. Δ.

ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ

