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1913 O φερόμενος ως πρώτος γενάρχης Γεώργιος
Κωστελένος
εργοστασιάρχης από τους πρώτους της
Τροιζηνίας
ίδρυσε με ‘αλλους το Σύλλογο ργοστασιαρχών
Τροιζηνίας :
http://www.koutouzis.gr/viomixanoi%20troizinias.htm

Ellis Island, το νησί των δακρύων και του φόβου – TVXS
https://www.statueofliberty.org/statue-of-liberty/statue-ofliberty-museum/
https://heritage.statueofliberty.org/passenger-result
πριν Γύρω στα 1900 ο γιος του Γεώργιος ταξίδεψε
στην Αμερική με το ΠΑΤΡΙΣ όπου αναμείχθηκε στο
συνδικαλισμό με το εργατικό Κόμμα εξελέγη μάλιστα και
βουλετής του. Επέστρεψε στον Πόρο γύρω στο 1909-1910
οπότε και αγόρασε το κτίριο όπου στεγάστηκε αργότερα το
ξενοδοχο "Ποσειδώνιο".

http://www.koutouzis.gr/hotels.htm

Ο

Θανάσης πρώτος γιος του Γεώργιου

και της

ΑΘΑθανασίας , άριστος μηχανικός έφυγε
νέος. Ο
πατέρας του Γεώργιος έπαιξε θετικό ρόλο στην αντίσταση
http://www.koutouzis.gr/antistasi.htm
ΣΩΤΗΡΙΕΣ ΠΑΕΜΒΑΣΕΙΣ:
http://www.kotouzis.gr/mana.htm
Ο Παππούς Γεώργιος με την σύζυγό του Αθανασία
απόκτησε τηΓεωργία, η προηγούμενη αναφορά αφορούσε
την Ξεωργία Ροίδη-αδελφή της Στέλλας συζύγου του
Κυριάκου τον Θανάση πολύ καλό μηχανικό, έφυγε νωρίς,
επίσης τον καλό μου φίλο ΚΥΡΙΑΚΟ και τον Μίμη.

ΟΣΟ ΜΆΤΑΙΗ ΚΙ ΑΝ ΦΑΊΝΕΤΑΙ Η ΖΩΉ. καθένας ήρθε
;HΈΡΧΕΤΑΙ στη ζωή για ένα συγκεκριμένο ρόλο. Γι αυτό δε
μπορεί να παίξει άλλον. αυτό είναι απαραίτητο για την
συνέχεια ύπαρξης της ανθρωπότητας. Χωρίς εσένα, εμένα,
Εμ΄ς ο κόσμος θάταν αλλιώς.
Γιαυτό κι όταν φύγει
από ανάμεσά μας,νoιώθουμε την απουσία του, μένει
όμως το έργο του όσο μικρό και αν είναι, κρίκος της
ανθρώπινης ιστορίας, τοπικής ή ευρύτερης ή και
παγκόσμιας. Πάνω σ αυτά τα δεδομένα έγραψε ως τις
7/2/21 και ο Κυριάκος Γ. Κωστελένος τη δική του
ιστορία. Συμμμτέχοντας σε όλες σχεδόν τις υ τόπου.

1950 συμμετοχή σε αγώνα δρόμου

1958 ναύτης στο ΚΕΠΟΡΟΣ τέταρτος δεξιά. δίπλα στον
Δημήτρη Παπαμιχαήλ, μετέπειτα μεγάλο ηθοποιό.

Η οποία έχει σπουδάσει βιολογία και με τις γνώσεις της αυτές και
την πείρα της δημιούργησε πριν 6 χρόνια το πρώτο νοσοκομείο
φυτών στην Τροιζηνία, όπου ερευνώνται οι ασθένειες των φυτών
και πραγματοποιείται η θεραπεία τους.
Βέβαια η μεγάλη οικογένεια των Κωστελεναίων έχει πολλά
αξιόλογα στελέχη που αζχολούνται με την γεωργική οικονομία και
παραγωγή, τη δράση των οποίων μπορεί να αναζητήσει καθείς στο
ίντερνετ και να βρει ανάλογα με το ποιος τκαι τι τον ενδιαφέρει.

ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ

ΑΦΙΛΟΣΟΦΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ζΩΗΣ
Βέβαια και είναι φυσικό να μην πράττουν όλοι οι άνθρωποι
θεάρεστο, χρήσιμοέργο
= Γι αυτό δν κάποιος σου φέρεται άσχημα, μη βιαστείς να
τον επικρίνεις. Περίμενε να δεις στο τέλος, αν θα γελάσεις
ή θα κλάψεις μαζί μ αυτόν.
Για μια ομαλή κοινωνία απαραίτητη είναι η αγάπη
μεταξύ των συνανθρώπων.
=Μην προσπαθείς να καταλάβεις την κοινωνία. Μοιάζει
ανθρώπινη, αλλά συνεχώς αλλάζει πρόσωπο.
=Η αγάπη είναι κάτι σαν την αγορά. Όσο την κυνηγάς
ακριβαίνει κι όσο αδιαφορείς σου παραδίδεται μισοτιμής.
= Η αγάπη μοιάζει μ ένα πουλί, που πετάει από καρδιά σε
καρδιά, γι αυτό δεν μπορούμε να την έχουμε πάντα.
= Θρησκεία είναι η πιο ταπεινή ερμηνεία των μυστηρίων
του σύμπαντος.
= Η αγάπη και το μίσος είναι δυο συναισθήματα που έχουν
την ίδια αιτία, αλλά εκδηλώνονται σε διαφορετικές εποχές.
= Πολλές φορές τα πόδια έχουν περισσότερη γνώση από το
κεφάλι. Γι αυτό δεν είναι άσχημο να τα ακούμε.

= Για να καταλάβεις τη σοφία του Θεού, πρέπει η σκέψη
σου να τρέξει ταχύτερα απ το φως.

=Φτιάχνεις όμορφο μέλλον, αν ζεις όμορφο σήμερα. Γιατί το
σήμερα γίνεται δυνατό παρελθόν που επιστρέφει και
επηρεάζει το αύριο.
= Οσο λιγότερο έξυπνος, ή μορφωμένος είναι κανείς τόσο
λιγότερο δεμένος είναι με το σύμπαν.μακάριοι οι πτωχοί τω
πνεύματι.

= Ο ψυχικός κόσμος του καθενός, δε βρίσκεται εντός του
αλλά εκτός αυτού.
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= Μην αφήσεις το κύμα να σε βγάλει όπου θέλει. Δες πως
κινείται , και χάραξε τη δική σου πορεία.
= Ο φόβος είναι ένα δεύτερο σώμα μέσα μας που
αγωνίζεται να ζήσει.
= Το δέντρο παύει να είναι υπεύθυνο, όταν το φρούτο
πέσει απ τα κλαδιά του.
=Το παν δεν είναι να αποφεύγεις την καταιγίδα, αλλά να μη
χάσεις τη ζωή σου μέσα σ αυτήν. Μετά ο ήλιος ξαναβγαίνει
και η ζωή συνεχίζεται.

=Η λάσπη είναι η αρχή για να χτίσεις έναν πύργο.
=Μπορείς να μιλάς δυνατά με τη σιωπή σου; πέτυχες!
= Όταν κανείς πλησιάσει στο θάνατο, τότε μόνο μπορεί να
πει πόσο γλυκιά είναι η ζωή.
= Μη λυπάσαι που θα πεθάνεις, αφού όταν πεθάνεις δε θα
λυπάσαι που πέθανες, γιατί δε θα το μάθεις ποτέ.
= Επειδή όλοι κάποτε θα πεθάνουμε, ε δε θα σκάσουμε
κιόλας!
= Καθένας μπορεί να βαδίσει ένα δρόμο ολόκληρο αρκεί να
διαλέξει αυτόν που του ταιριάζει.
= Μη νοιάζεσαι αν σ ένα δρόμο περάσουν κι άλλοι, αφού
πρώτα θάχεις περάσει εσύ. Αν χρειαστεί να τον
ξαναπεράσεις, θα τον ξέρεις.
= Η μονάδα δε μοιράζεται, κι αν μοιραστεί θάναι μισή.
= Ο έρωτας δεν είναι τίποτα άλλο, παρά μια τάση να
ενωθούμε με την αιωνιότητα.
= Βλέπε κάποιον εκ των έσω προς τα έξω, όπως σε βλέπει
και κείνος.
= Όταν πιστέψεις στον άνθρωπο, είναι σαν να πιστεύεις
στο Θεό.

=Μόνο με τα μάτια της ψυχής βλέπεις σωστά.
= Εκείνος που αγαπά, αρνείται τον εαυτό του.
= Το δυσκολότερο πράγμα είναι να μπορείς να νικήσεις τον
εαυτό σου, γιατί δεν είναι ένας, αλλά πολλοί.
= Μόνο ο άνθρωπος που πόνεσε πολύ, μπορεί να ξεχωρίσει
τις ψυχές που είναι αδελφές με τη δική του.
= Ζητώντας ελευθερία, ζητάμε να υποδουλωθούμε στη
μοίρα μας, κι όχι στ/μοίρα κάποιου άλλου

