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Ή ένέργειά μας αυτή, γίνεται γιά δυο κυρίως λόγους: Πρώτο, γιά νά παρουσιάσουμε όσο πιό κατανοητά μπορούμε, τό περίπλοκο άλλά συνάμα καΐ άπλό,
γνωστό, Ιδιοκτησιακό θέμα στόν «κοινό» Τσιριγώτη.
ΚαΙ δεύτερο, γιά νά βοηθήσουμε σέ κάποια έκτόνωση
καταστάσεως πού ή δημιουργία της ουσιαστικά
δέν είναι πρόσφατη, άλλά πηγάζει άπό παλαιότερες
άδυναμίες προβλέψεως.
Διαρθρωτικά, ή μελέτη μας χωρίζεται σέ τρία κυΡΐα κεφάλαια, καΐ κάθε κεφάλαιο σέ τρεις ένότητες.
Κεφ. πρώτο, ΙΣΤΟΡΙΚΟ: α ) Νομική υπόσταση της
^ΥΧωρίου περιουσίας. Μία χρονική έξιστόρηση των
θεσμικών νόμων, πού έφεραν στήν «έπιφάνεια»
τήν
" Ε ΥΧώριο Περιουσία» καΐ τήν καθιέρωσαν σάν νομική
θε"
οντότητα, β ) Τά χρονικά στάδια έφαρμ°ΥΠς τ ο °
ομου. Ή όμαλή περίοδος της λειτουργίας τοϋ νομικού
•προσώπου, κατά τήν όποία «"Ολα πανε καλά» γιατί
ύπολειτουργεΐ καΐ κανείς δέν σκέφτεται τήν μελλοντική
« ξ ί β τοϋ θεσμού καί τού άντικειμένου του. Ή άδιαφοΡία κάνει τό θεσμό νά άτονήσει. Δημόσια, Κοινοτικά
ή 'Ιδιωτικά συμφέροντα δέν υπάρχουν καί ό κόσμος
τό «ρίχνει» στή φυγή, γιατί πιστεύει πώς τό Τσιρίγο
δέν προσφέρεται, γ ) Δοκιμασίες τοϋ θεσμού. Ταραγμένοι σχετικά περίοδοι πού είτε διαφωνούν ol Δήμοι (Μέ

ΦΡΙΛΙΓΚΙΑΝΙΚΛ
•TO xnito «ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΊΑΣ ΣΤΟ ΚΙΠΕΡΙ»
Ή «Κ.Ι.» στήν προσπάθειά
Γ1Κ: 1. Να ένημερώσει τό εύ
Ρύτερο Κυθηραΐκό κοινό γιά
τ α πΡθ&λήματα μέσα στό νη
σ ί · 2. Νά προβάλλει τό νησί
° τ ό ν εύρύτερο Ελληνικό καί
διεθνή χώρο. 3. Νά προξενή
° ε ι τό ένδιαφέρον των ύπεύ
υνων
κρατίικών φορέων. 4.
α ^μιουργήσει «κεντρίσματα» για 5λα τά ένδιαφερόμεν α μέρη καί 5. Νά βοηθήσει
συντονισμό της νέας άνα^ιακής -πολιτικής γιά τό
^
παρουσιάζει σήμερα τήν
0ίν ότητα
Φριλιγκιανίκων, ή
π °ια ήταν ή πρώτη πού εύΧ°°ρί<3τως μας τροφοδότησε ιμέ
? ^ τ ι κ ά στοιχεία.
Ι Σ Τ , θΡΐΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τά Φριλιγκιάνικα μαζί μέ
α
^λβ'ίζιάνικα, τό Διακόφτι
ΔΡυμωνάρι, τόν Κάμπο της
'«λιόπολης καί τά Καστρι^ ν ι κ α άποτελοϋνε τήν ΚοιΊ τ α Φριλιγκιανίκων. Τό
<ΰ
Χ Ρΐό όνομάσθη έχσι, πιθανώ
α άπό τόν πρώτο οίκιστή
Λ
Ρ^ίγκο, χωρίς νά είναι άκό
ννωστό γι' αύτόν άπό που
j^wxyfrtccv. Αντίθετα γιά τ ά
"^Ρίσιάνιχοο καί τά Άλοϊ
j lKcc έχουμε περισσότερα
Χορικά στοιχεία. Γιά τοΰς
^ τ ρ ί σ ι ο υ ς ξέρουμε πώς ήλΓ 0 ^ άιτό τό Κάστρο της Παι6χωρας χαί άπό τά Καστρί
ι άνικ α σκόρπισαν άλλοι στή
. Ρι ί τι Ί κι άλλοι στήν Πελοπόν
Νοταράδες είναι £να
^
τά πιό παλιά έπώνυμα
^ σ ί μέ προέλευση κυρίως
ό Βυζάντιο. Γιά τά 'Αλοϊζιά

νικα τό πιό συνηθισμένο έπώ
νυμο είναι
Σάμιος (πιθανή
προέλευση ή Σάμος) δπου με
τά τήν άλωση της Κων) πόλης
έρημώθη ή Σάμος. Αυτοί έγ
κατασταθήκανε στή θέση Ά λοή, στή Γωνία των Μητάτων,
άλλά κάποτε σημειώθηκε κα
θίζηση τοϋ έδάφους έκεϊ καί
υποχρεώθηκαν νά μετακινηθούν στήν σημερινή θέση « Ά λοΐζιάνικο».
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σύμφωνα μέ τά έπίσημα άπογραφικά στοιχεία πού διαθέτουμε τά πληθυσμιακά στά
δια της Κοινότητας είναι :
1920 - 676 κάτ., 1928 - 580,
1940 - 562, 1951 - 429, 1961
- 327, 1971 - 284, 1981 290. Έάν
ή άπογραφή της
Κοινότητας αύτής δέν περιέχει «σφάλματα» τότε παρουσι
Συνέχεια στή 5η σελίδα

ΠΓΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Στίς 10)7)81 ό ύπουργός
Συγκοινωνιών κ. Παναγιωτόπουλος έπισκέφθηκε τά
Κύθηρα καί είχε μία έπιτόιιια άντίληψη σχετικά μέ ιό
ήδη κρατικό άεροδρόμιο Κυ
θήρων.
Μαζί του έπισχεφθήκανε
τό νησί γιά τόν ϊδιο λόνο ό
Δ ) ντής Ύπηρ Πολιτικής Ά
εροπορίας κ. Οικονόμου καί
ό Δ ) ν τ ή ς τής 'Ολυμπιακής
κ. ΠιπέρσγΛυ·.,\

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΑΡΣΕΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Εγχώριος Επιχώριος περιουσία Κυθήρων
Μέ άφορμή τά -πρόσφατα γεγονότα, σχετικά μέ τό
ιδιοκτησιακό θέμα του νησιοΟ μας καΐ τή δοκιμασία
Jpu περνάει ό θεσμός της «'Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων», σκεφθήκαμε νά άνασύρουμε στήν «έπιφάνεια»
όρισμένα ξεχασμένα στοιχεία. Μέ αϋτά δημιουργήσαμε
Ν α όλοκληρωμένη καΐ έπίκαιρη μελέτη, τήν όποία, κατάλληλα διασκευασμένη παρουσιάζουμε άπό τό έπόμεν ο φύλο της «Κ.Ι.» στό Κυθηραΐκό κοινό.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

σα — " Ε ξ ω ) στήν μοιρασιά, «ΐτε άρχίζουν τά μετέπειτα προβλήματα διεκδικήσεων Δημοσίου (Δασικής ύπηρεσίας) καί Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Κεφ. δεύτερο, ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: α )
Τό τέλος της «δυναστείας των δασικών». 'Ακολουθεί ή
έσωτερική «φαγωμάρα» πού χαρακτηρίζει κάθε μεταβατική περίοδο μετά άπό τήν άποτίναξη ένός «ζυγού»
όπως, της δασικής ύπηρεσίας. β ) Ή Νέα Κρίση. 'Αντιμαχόμενα στρατόπεδα είναι: 'Ιδιώτες μέ Έγχ. Περιουσία καί Κοινότητες μέ Έ γ χ . Περιουσία, γ ) Προσπάθειες έπιβολής της Τάξεως. 'Αλλεπάλληλες βεβιασμένες
ένέργειες πού δέν δίνουν καρπούς γιατί δέν ΰπάρχουν
προηγούμενες ένέργειες ύποδομής,
κτηματολόγιο,
ένέρεγεις 1978, 1981 κλπ.
Κεφ. τρίτο, ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ: α ) Ά δ υ
ναμίες τού θεσμού. Ό θεσμός σέ πιό σημείο πέτυχε
ικαΐ πού άπέτυχε. β ) Προοπτικές. Δυνατότητες άξιοποιήσεως καί χρησιμοποιήσεώς τους γιά τήν ΟΙκονομική άνάπτυξη τού νησιοϋ. 'Αλληλοσυγκρουόμενες λύ
σεις. γ ) Προτάσεις: Τρόποι άποφυγής τού άδιεξόδου
πού έρχεται: Όριστικοποίηση νομικής καί οικονομικής μορφής τού 'Οργανισμού, συγκρότηση καί άνασυγ
κράτηση τού ύπάρχοντος Σ Τ Α Τ Ο Υ Σ ΚΒΟ έπΐ
νέων
βάσεων. Προγραμματισμός πενταετούς δραστηριότητας
μέ έτήσιες άνακατατάξεις καί δραστηριοποίηση στό
άδρανές δυναμικό καί στούς Ανεκμετάλλευτους άκόμη
πόρους τοϋ Νομικού προσώπου.
Μήπως ή « Έ γ χ . Περιουσία κρύβει μέσα της» τόση
δύναμη π ο ύ δέν μπορούμε νά τήν διανοηθούμε άκόμη; ή μήπως αύτό τό «'Αφανέστατο Μαμούθ» μπορεί
νά δώσει τή λύση στά πιό σπουδαία Κυθηραΐκά προβλήματα; Εμείς προβληματιζόμαστε καί προβληματίζουμε. Εσείς Αναρωτηθείτε.
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Συντονιστική Επιτροπή
Φεστιβάλ Κυθήρων

Πριν λίγες μέρες μάθαμε
πώς πολλοί Κυθήριοι οικοπεδούχοι στόν "Αλιμο δρχι
σαν νό τνωλοϋν τά οΐκόπεδά
τους σέ μή Κυθήριους πραγμα πού σημαίνει πώς ή πόλη θά δημιουργηθεί άλλά
μόνο Κυθηρούπολη δέν θά
είναι.

πατριωτικής Ι δ έ α ς » . Ή δημιουργία άκόμη αύτής της
κινήσεως πού άργότερα θά
εξελιχθεί σέ αναπτυξιακό
Σωματείο
(έξωραϊστικός
Σ ύ λ λ ο γ ο ς ) δέν μειώνει καθόλου τόν υπάρχοντα Συνεταιρισμό άλλά τόν συμπληρώ
νει.

Θεμιστοκλέους 5 — 'Αθήνα
Πρός τούς:
1. Κοινοτάρχες των Κυθήρων.
2. Καθηγητές καί δημοδιδα
σκάλους.
3. Έπιμορφωπκόν
Κέντρο ν Κυθήρων.
4. Άθλητικόν "Ομιλον Κυ
Οήρων.
5. Φιλαρμονική Κυθήρκον.
6. Κυθηραΐκά Σωματεία.
'Αθήνα—Ή ε,ιραιάς 10.7.81
Αγαπητοί Συμπατριώτες,
Βρισκόμαστε στήν εύχάριστη θέση: νά σας πληροφορήσουμε δτι στή ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙ
ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΟΑΙΤΙΣΤI ΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΥ
ΘΗΡΩΝ έτους 1981, πού σ\ω
πό έχει τήν διοργάνωση πολι
τιστικών έκδηλώσεων στά Κύθηρα για δεύτερο χρόνο νά
καλοκαίρι, συμμετέχουν: ' Ό
Κυθηρα'ίκός Σύνδεσμος Άθή
νας μέ δύο έκπροσώπους, ή
Κυθηραϊκή 'Αδελφότητα Πέιραιώς — 'Αθήνας μέ δύο έκΐΐροσώπους, ό Σύλλογος Κυθηρίων Σπουδαστών μέ δύο
έκπροσώπους, ό 'Εξωραϊστικός Σύλλογος Καραβά μέ δύο
έκπροσώπους, ό Σύλλογος Μυ
λοποτοομιτών μέ ϊνσ έκπρόσω
ιτο, ή Κοινότης Ποταμού Κυθή
ρων, ή Έπαγγελματο6ιοτ£χνι
κή "Ενωση Κυθηρίων, ό 'Αθλητικός "Ομιλος
Κυθήρων,
καί ή Φιλαρμονική Κυθήρων
μέ άναλόγους
έκπροσώπους
των. Σέ έπανειλημμένες συγκεντρώσεις ε·1ς τήν Κυθηραϊκή Λέσχη 'Αθηνών (Θεμιστοκλέους 5), συνεργασίες
καί
άνταλλαγές άπόψεων κατοορτί
στηκε σχετικό τελικό
ΠΡΟ

"Οπως δλοι ξέρουμε, ή πε
ριοχή Κυθηρίων στόν "Αλιμο είναι έργο
προσπαθειών καί άγώνων τοϋ Οικοδομικού Συνεταιρισμού Κυ
θηρίων καί κυρίως τού έμπνευστή
καί
δημιουργού
της κ. Μα,νώλη Μεγαλοκονάμου.
Επιθυμία των Κυθηρίων
είναι νά διατηρηθή τό Κυθ.
Στοιχείο καί ή γωνιά αύτή
μέσα· στήν Α θ ή ν α νά· παραμείνει Κυθηραϊκή. Μάλιστα
γιά τό σκοπό αύτό άλλά καί
γιά λόιγους οικολογικούς, ύγιειονολογικούς, συγκοινο>νιακούς, πολιτιστικούς κλπ.
δημιουργείται μαά κίνηση μέ
πρωτεργάτες πολλούς Κυθήριους δπως τήν 04κογένεια
Νικ. Φιλοσοφώφ, Παν. Λεον
τσίνη, Παν. Μακρή, I. Μουλοϋ, Ξυνταράκου κλπ.
Οί πρωτεργάτες λοιπόν
της Κινήσεως αύτής καλούν
κάθε οίκοπεδοΰχο της περιοχής νά τούς πλαισιώσει.
Κατά τούς ϊδιους ή «δημιουργία ένός Οίκισμοϋ Νησιωτών μέσα σχεδόν στή ν Ά
θήνα είναι
αναμφισβήτητα
έργο σοβαρό καί ένσάρκωση

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪ ΚΟ ΜΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΤΗΣ ΚΥΟΗΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΣΤΟΝ ΑλΙΜΟ ΝΑΥΑΓΕΙ;

Πρίν λίγες μέρες κατά τή
διάρκεια ειδικής
τελετής
στό Αριστοτέλειο
ΠανειπιπιισίΓήμιο θεσσαλονίκης τιμήθηκαν 18 τακτικά καί άντεπιστέλλοντα μέλη της 'Ακαδημίας 'Αθηνών.
Άνάμεοα
σ' αύτούς ήταν καί ό συμπατριώτης μας 'Ακαδημαϊκός
κ. Γρηγ. Π. Κασιμάτης πού
τιμήθηκε μέ τό άργυρό μετάλλιο τοϋ Πανεπιστημίου
«2300 χρόνια ά/πό τό θάνατο τοϋ Αριστοτέλη».
Ή τιμή αύτή άντανακλα
σ' άλόκληρο τό νησί μας.
Μιά μεγάλη τιμή στόν άκαδημαϊκό μας, σημαίνει μιά
άκάμη μεγάλη χαρά γιά μας.
ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
"Οπως είναι γνωστό ή «Κ.Ι.»
δέν διαθέτει περιοδεύοντα είσ
πράκτορα. Γι" αύτό, γιά καλύτερη έξυπηρέτηση των συνδρομητών μας, άλλά καί έκείνων πού δέν διευκολύνονται
νά έπισκεφθοϋν τά γράφε,ϊα
ιμας, παρακαλούμε νά χρησιμοποιούν τις Ταχυδρομικές έπιταγές.

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σ'τίς 14—17 Μαίου συνήλθε στήν 'Αθήνα τό 7ο διεθνές συνέδριο της Ε τ α ι ρείας Βυζαντινών Σπουδών,
μέ θέμα «Παράδοσις και
Παρόν»' Οί είσηγήσεις άνήλ
θαν σέ 62 άιπό ΊΕλληνες καί
ξένους ΕΙσηγητές.
'Ανάμεσα στούς "Ελληνες
διακρίναιμε τόν Κυθήραο λογοτέχνη Δίον.
Κουλεντιανό ό άποϊος παρουσίασε τό
θέμα: «Είναι ή ποίηση ιτής
παράδοσης άγονος συντηρητισμός;»
Πρέπει νά σηρειωθή πώς
ό κ. Κουλεντιανός είναι συνεργάτης της « Κ Ι » καί μέλος της Συντακτικής 'Επιτροπής της. Πρίν λίγες μέρες μάλιστα, μας παρουσία
σε μία νέα δημιουργία του
Ποίηση, Κορυδαλλός 1981.
« Σ τ ό Ζώδιο των Διδύμων»
'Αλλά γι' αύιτό δταν έλθει ή
σειρά του.

ΓΡΑΜΜΑ διά τις ΠΟΛΙΤ1ΣΤΙ
ΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ στά Κύθη
ρα τό 1981, τό όποιον σας έσωκλείσμεν πρός ένημέρωσή
σας.
Σκοπός μας είναι ή πολιτι
στική προσφορά καί ή διαιτή
ρηση καί προβολή τών Κυθηραϊκών παραδόσεων.
Σάς παρακαλούμε νά δείτε
τήν προσπάθειά μας αύτη θε
τική γιά τό νησί μας καί νά
δεχθητε την συνεργασία μας
ιμαζί σας γιά
τήν έπιτυχία
τών προγραμματισμένων έκδηλώσεων,
Μέ πατριωτικούς χαιρετισμούς.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
•ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διά την ΚΥΘ)ΚΗ Α Δ ) Τ Α
Τάσης Κουκούλης, Βαγγέλης
Καιδιέρης.
Διά τάν >ΚΥΘ)ΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ·: Βασίλης Χάρος, Μαρί
νος Τρίφυλλης.
Διά τόν Σ.Κ.Σ.: Νένω Χάρου,
'Αγγελική Καλοκαιρινού.
Διά τόν Σύλλογον ΠΟΡΤΟ
ΚΑΛΙΑ: Γιώργος Μαυρογιώργης. Χαράλαμπος Κρίθαρης.
Διά τόν Σύλλογον Μυλοποταμιτών : Γιώργος Στρατηγός.
Διά τήν ΦΙΛΑΡΜΟΝΙίΚΗΝ
ΚΥΘΗΡΩΝ: Στρατής Θεοδώρα
κάκης.
Διά τήν Κοινότητα ΠΟΤΑ
ΜΟΥ: Δημήτριος Τοομδάκης.
Διά τήν ΕΠ ΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒI
ΟΤΕΧΝ'ΙΚΗΝ ΕΝΩΣΙιΝ ΚΥΘΗ
ΡΩΝ: Γιώργος Καλαμδόκης.
Διά τόν ΑΘΛΗΤΙΚΟΝ ΟΜΙΛΟΝ ΚΥΘΗΡΩΝ : Π. Μπελέσης, Π. Μαριάτος.
Διά τήν Συντονιστικήν Έπι
τροπήν τών Κυθηραΐκών Σωιματείων.
Η ΚΥΘΗΡΑ" 1ΚΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
Ό Π ρόεδρος
ΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Ό Γραμματεύς
ΓΙ ΩΡ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΠ ΟΜΠΑ1 ΤΗΣ ΕΡΤ
Δ Ι Α ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Κατόπιν σχετικών ένεργειών
της Κυθηραίκής Άδελφάτητος
ή ΕΡΤ προγραμμάτισε δύο έκπομπές διά τά Κύθηρα.
Τήν 16ην Αύγούστου ήμέpccv Κυριακήν καί ώραν 2 καί
15'.&ος 3 μ·μ. ή κ. Ράνιοο
Βι-σβάρδη ε,ίς τό σχετικό πρό
γραμμά της θά άναφερθεΐ καί
είς τά Κύθηρα.
Τήν 23ην Σεπτεμβρίου ήμέραν Τετάρτην καί ώραν 12
καί 30' τό μεσημέρι ή δις Φε
βρονία Ρεβύνθη όλόκληρο τό
ήμίωρο πρόγραμμά της θά τό
άφιερώσει εις τήν Κυθηραϊκήν
ιμουσικοτραγουδκΛίικήν
λοοογραφίαν.

«ΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ 2

Πινακοθήκη συγχρόνων Κυδηρίων έργατων τοΰ πνεύματος

o/va/k
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Ή κ. Τούλα Η λ ί α Κομηνοϋ άπό τό Σύδνεϋ έγέννηοε κοριτσάκι. Στους εύτυχισμένους γονείς καϊ στήν
γιαγιά
εύοίάμαοτε νά τήν
κα,μαρώσουν δπως έιπαθυμοΰν.
Α. Μ.

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Ό κ. Βασίλης
Σταθιάς
βάφτισε στίς 27 'Ιουνίου
1981 στόν 'Ιερό
Ναό Ταξιαρχών Κορυδαλλοΰ τό άγοράκι τοΰ κ. 'Ιωάννου καί
της κ. Εύαγγελίας
Σκλάβου καί τό όνάμασε Γεώργιο.
Νά τους ζήσει
Ό κ. Παναγιώτης και ή
κ. Καίτη Δούναβη βάφτισαν τήν Κυριακή στις 19
'Ιουλίου 1981 στόν ' Ι ε ρ ό
Ναό Παναγίας Μυρτιδιώτισοας ( Ν . Φάληρο) τό άγοράκι τοϋ κ. Βαγγέλη και της
Μαρίας Συρίγου καί τό όνομάσανε Νικόλαο. Νά τους
ζήσει.

ρ-Αφιερωμα-η

ιδιοκτήτης τοϋ Μ Ο Τ Ε Λ «ΚΥΘΗΡΑ».
Εΰρυκσμη Χρισπάνου 92
χρόνων άπό τά Κατσουλιάνιικα.
Σοφία Χ Μ τ ζ ο υ άπό
τά
Λογοθετιάνικα πέθανε στίς
13 'Ιουνίου. Ύττηρξε ή άγαπημένη των Τροφίμων τοΰ
Γηροκαμιίου μας. Πρός τόν
σύ-ζυγό της καί τά παιδιά
της θερμά συλλυπητήρια,
θερμά συλλυπητήρια.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
Ή οίκογένεια
Βαγγέλη
καί 'Ελένης
Τζωρτζόπουλου
εύχαριστοΰν
δλους
τούς φίλους τους
Κυθηρίους καί μή πού συμπαραστάθηκαν στις άγωνιώδεις
στιγμές
γιά τήν διάσωση
τοΰ ιπ,αιδιοΰ τους. 'Ιδιαίτερα
εύχαρκποΰν τόν
Δ)ντήν
τοΰ Νοσοκομείου κ. Μαριάτον καί τούς άλλους γιατρούς, σήν 'Αντιγόνη Κατσικοπούλου ( Ά γ ρ ο τ . γιατρό),
τό 401 Στρατ. Νοσοκομείο
—πού έστειλε
έλικάπτερο
καί γιατρό καί τήν
Τζένη
Χριστοπούλου.
Β. Τ .

—

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ή Ρ Ρ Α Β ί ί Μ Ε Σ
Ο κ. 'Αντώνιος I. Πρινέας έπωτλοποιός
καί ή δεσποινίς Αίκατ. Ν. Σκόρδου
άρραβωνιάστηκαν στήν 'Αθήνα.
Ό κ. Παναγιώτης
Κονιτάπουλος καί ή δεσποινίς
'Αγάπη Πρεσβέλη (Ζαιντιώτ η ) άρραβωνιάστηκαν στήν
'Αθήνα.
Καλά Στέφανα.

ΓΑΜΟΙ
Ό κ. Γιάννης Καψάλης
και ή δεσποινίς Ντίνα Μαυραντωνάκη τέλεσαν
τους
γάμους τους στίς 5 'Ιουλίου στόν ' Ι ε ρ ό ν Ναό 'Αγίου
Κωνσταντίνου
Ηλιουπόλεως.
Ό κ. Έμμ. Μεγαλοκανόμος καί ή δεσποινίς Ούρανία Μεγαλοκονάμου
τέλεσαν τους γάμους τους στό
Σύδνεϋ.
Ό κ. Γιάννης
Παπαδογααννάκης
άσφαλιστιΐκός
σύμβουλος της μεγάλης άσφαλιστικής Εταιρείας I N
Τ Ε Ρ Α Μ Ε Ρ I Κ Α Ν καί ή δεσποινίς Είρήνη Μελα υπάλληλος υπουργείου Εμπορίου τέλεσαν τούς γάμους
τους στόν Πειραιά.
ιΝά ζήσουν εύτυχισμένοι.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Τάσος Καψάνης, δικηγόρος, 77 χρόνων, πέθανε στό
Παλ. Φάληρο. Πρός τήν σύζυγό του Μαρία καί τά παι
διά του 'Αρχιμανδρίτη Γεώργιο καί Δηιμήτριο
(Δήμαρχο Παλ. Φαλήρου) θερμά συλλυπητήρια. Κατά (τήν
κηδεία του πού τήν παρακολούθησε
πλήθος κόσμου
άντί στεφάνου συγκεντρώθηκαν 70 χιλιάδες δραχ. καί
θά δοθοΰν αέ Φιλανθρωπικά 'Ιδρύματα.
Θεόδωρος Ψάλτης πέθανε
στό Σύνδεϋ, δπειτα
άπό
νεφρική ;πάθηση. Σ τ ή ν oiκσγένειά του, άδελφούς του
καί λοιπούς συγγενείς θερ
μά συλλυπητήρια.
Έμμ. Γερακίτης
πέθανε
στή(ν Καμπέρα τής Αύστραλίας. 'Υπήρξε δραστήριος πα
ράγων της 'Ομογένειας καί

ΙΔΕΑ»

·

-

Ή οικογένεια Παναγιώτου Ραΐση
εύχαριστεΐ έκμέρους της έπιτροπής τοΰ
Ί ε ρ ο ΰ Ναοΰ 'Αγίων Φανουρίου καί Χαραλάμπους Φρα
τσίων, τόν κύριο Βασίλειο
Μπαβέα καί τήν άδελφή του
Σταματούλα Τσιτσινάκη γιά
τϊς μεγάλες δωρεές τους
οτήν 'Εκκλησία, άνάμεσα
στις όποιες συγκαταλέγονται: καί δνας έπιτάφιος ώραϊος, ένα πολυέλαιος στήν
μνήμη Σταμάτη Τσιτσινάκη,
£να παγγάρα, 2να θυμιατό,
καί διάφορες εΙκόνες.
Ο Ι Δωρητές είναι συγγενείς της Μαρίας Ραΐση, ή
μητέρα τους ήταν άδελφή
τοΰ Εύαγγ.
Πετρόχειλου
πού είχε μαγαζιά στό Μανα
στηράκι.
Π. Ρ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

Ή «Κ.Ι.» έκφράζει τά συγ
χαρητήριά της πρός τόν νέο
τακτικό Καθηγητή τοΰ Πανεπιστημίου
θεσσαλονίκης
κ. Νικ. Πετρόχειλο. Τοΰ εύχάμαστε σύντομα καί Πρύτανις τοΰ Πανεπιστημίου.
Α Ν Α Κ Ο I Ν Ω Σ I Σ
Ό Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κυθήρων κ. 'Ιάκωβος κατά τό
τρέχον έτος
της Συνοδικής
Περιόδου
(1981—1982), ως τακτικόν
μέλος της Διαρκοΰς Ιεράς
Συνόδου της
'Εκκλησίας
της 'Ελλάδος θά ευρίσκεται πάντοτε καί μάλιστα τό
ιπρωτον δεκαπενθήμερον έκάστου μηνός είς 'Αθήνας.
'Εκ τοΰ Γραφείου
της 'Ιεράς Μητροπόλεως
Μ·ετά τήν παράτασιν τοΰ
Νόμου των μειωμένων προσόντων διά τούς θέλοντας
νά καταλάβωσι τάς κενός έφημεριακάς θέσεις είς τήν
καθ' ήμας 'Ιεράν
Μητρόπολιν, θά ίδρύσωμεν
Σχολήν 'Ιερατικής
Μορφώσεως δι' δν έτος. Καλοΰμεν δέ
τούς βουλομένους νά καταλάβωσι μίαν άπό τάς δέκα
κενάς έφημεριακάς θέσεις
της Μητροπόλεως μας δπως
προσέλθωσι καί ένημερωθωσι είς τά Γραφεία τής Μητροπόλεως.
Ό Μητροπολίτης
Ό Κυθήρων Ι Α Κ Ω Β Ο Σ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
Γράφει: ό Δ Ι Ο Ν Υ Σ Η Σ Κ Ο Υ Λ Ε Ν Τ Ι Α Ν Ο Σ
"Αν ρωτήσετε δναν
Τσι- λοσοφίας τοΰ Πανεπιστημίου.
ριγώτη ·πο ιό χωριό τοϋ νη- Τόν Μάιο της Ιδιας χρονιάς,
σιού θεωρείται σαν τό χωριό έπεσκέφθη ττή Μόσχα μαζί ιμέ
των λογοτεχνών — καλλιτε- τό 'Εθνικό θέατρο καί τόν
χνών θά σας μιλήσει άμέσως Αύγουστο, .καλεσμένος άπό
Via τά Τριφυλλιάνικα. θ ά σάς τόν Πρόεδρο της Κυπριακής
θυμίσει
τούς
Τριφύλληδες Δημοκρατίας έπεσκέφθη τήν
κ.ά., στόν τομέα της Λογοτε- Κύπρο μαζί μέ τόν 'Ελύτη. Έ
χνίας. Στόν τομέα της Καλλι- πίσης καλεσμένος άπό τό 'Υτεχνίας, δυό όνόματα πού ξε- πουργείο Πολιτισμού της "Ιχωρίζουν σέ παγκόσμια κλί- σπανίας, έπεσκέφθη αύτή τή
ιματα είναι ό Μανώλης Κοοδά- χώρα, δπου καί τοΰ £γιναν
κος και ό Κώστας Κουλεντια- προτάσεις γιά τήν μετάφραση
νός. "Οχι πάλι οί μοναδικοί.
καί ϊκδοση έκεΐ τών ποιημά
Ό Μυλοπόταμος είναι τό των του.
χωριό των γιατρών. Άρχίζον
Ό Νίκος Καρύδης άνηκε ι
τας άπό τούς Φωτεινούς φθά
νουμε στούς Στρατηγούς και
Μεγαλοκσνόμους. Παραδείγμα
τα σημαντικά σέ άξια καϊ 'πασίγνωστα. Συχνότατα δμως
στούς κανόνες υπάρχουν έξ,αι
ρέσεις. Σάν τήν τωρινή τοΰ
Νίκου Καρύδη, πού μολονότι
ποιητής κατάγεται άπό τό...
Μυλοπόταμο!
Στό τελευταίο του βιβλίο έ
ξσμολογείται:
«... Πατρίδα μου έμενα είναι
οί λεμονιές στόν κάμπο της
Σπάρτης
οί έλαιώνες της Μυτιλήνης
ή Παναγιά ή 'Ορφανή
στό
λαγκάδι
τοϋ Μυλοπόταμου
ή 'Αγία Μόνη στό βουνό τοΰ
στούς προικισμένους της <χ>γ
Τσιρίγου...».
χρονης
Ελληνικής ποίησης.
Ό ποιητής γεννήθηκε στήν
Τό χωριό του πού τόν καμα'Αθήνα καί σπούδασε Νομίικά
ρώνει θά τιόν περιμένει καί
στό έδώ Πανεπιστήμιο.
Ό
τούτο τό καλοκαίρι γιά νά
πατέρας
του δμως ύπηρξε
τοΰ προσφέρει ξανά ξεκούραγνήσιος Μυλοποταιμίτης, καση, δροσιά
καί έμπνεύσεις.
θώς καί ή μητέρα του άπό,
'Ελπίζω νά μήν άναβάλλει τό
τήν οικογένεια Ταμδάκη. Έ
ταξίδι. "Αλλωστε, μοΰ τό ύλαβε μέρος στόν πόλεμο 1940
ποσχέθηκε...
—41 καί στά χρόνια της έχθρι
ΕΣΥ ΠΟΥ ΜΕ ΑΓΑΠΗΣΕΣ
κης κατοχής πηρε μέρος/
Έσύ πού μέ άγάπησες
στήν άντίσταση συνεργαζόμεμέσα στή
βροχή καί μέσα
νος στόν παράνομο Τύπο. Ά
(στή νύχτα
ιτό τό 1943 διευθύνει £ναν άπάνω στό καΐκι πού μέ πήπό τούς πιό σοβαρούς έικδο(γαινε στό Τσιρίγο—
τικούς οίκους της 'Ελλάδος
μιλώ γιά μέρες ζωγραφισμέέκδίδονηας κυρίως τά
£ργα·
ν ε ς σέ έρημοκλήσια
των ι μεγάλων νεοελλήνων ποι ·
γιά χρόνια σάν παλιά μουσική
ητών. Ή άπονομή τών βραβεί
γιά λόγους πού έμειναν κι
ων Νόμπελ Λογοτεχνίας στόν·
(ύστερα άπ' τό τέλος—
Γιώργο Σεφέρη (1963)
καί|
λοιπόν έοο πού μέ άγάπησες—
στόν 'Οδυσσέα Ελύτη (1979)
πάλι μιλώ γιά θαμπωμένους
— ποιητών τά £ργα τών όποί.
(καθρέφτες
ων έκδίδει — υπήρξε ή δικαί-'
γιά άδεια σπίτια καί γ<ά 6ωση τοΰ Νίκου Καρύδη στήν
(νειρα
πίστη του καί στήν άγόπη
γιά
άτέλειωτες
ξενιτιές
—
του στή νεοελληνική ποίηση, ι
έσύ πού μέ άγάπησες σ" ένα
Ά π ό uoc βιβλία του δλα ά(πυρρό καλοκαίρι
ποτελοΰν βήματα θετικά στήν
καημός
καί έρημιά κρυφής
προσωπική του πορεία
στό
(ζωής
δρόμο της Τέχνης. Είναι τό
άμαρτωλοί
δρημοι
δρόμοι
της
«ΛΙΟΠΥΡΙ» (1944), «Η ΤΕ
(νύχτας
ΛΕΥΤΑΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ» ('45),
ή «ΧΑΜΕΝΗ ΒΡΟΧΗ» (1947), •μαχαίρι δίκοπο στά χέρια μου
τά «ΕΞΗ ΠΟΙΗΜΑΤΑ» (1950) άδιικα ψάχνεις νά μέ βρεις
τ ά «ΧΡΩΜΑΤΑ» (1957), τό άφοΰ δέν υπάρχω.
ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ
«ΕΝΘΥΜΙΟΝ» (1972) καϊ τό
«ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ» (1980).
"Ο ιΝΐκος Καρύδης έχειΐ τυμη
θεί μέ τό Βραβείο Ποιήσεως
της 'Ομάδας τών Δώδεκα, ένώ ποιήματά του έχουν μεταφραστεί σέ διάφορες εύρωπαϊ
κές γλώσσες. 'Υπήρξε συνερ
γάτης νοο θεάτρου Τέχνης
τοΰ Καρόλου Κούν άπό της
ίδρύσεώς του ιμέχρι τό 1951.
"Από τό 1974 -μέχρι τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1980 ύπηρξε μέ
λος της Καλλιτεχνυκής "Επι
τροπής καϊ τοΰ Διοιχ. Συμβουλίου τοΰ
"Εθνικού θεάτρου της Ελλάδος.
Τόν Φεβρουάριο τοΰ 1980,
καλεσμένος άπό τό Πανεπιστήμιο τών Παρισίων μαζί μέ
•q0v 'Οδυσσέα 'Ελύτη παρέστη στήν άνακή,ρυξη τοΰ ποι
ητη >σέ έπίτιμο διδάκτορα Φι-
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ΝΕΟΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Πληροφορούμεθα
πώς
στίς έκλογές της 31.5.81 γιά
τή,ν άνάδειζη νέου Νομαρχιακού μας Συμβούλου, άπό τά μέλη τών Κοιν. Συμβουλίων δλων τών Κοινοτήτων, έξελέγη παμψηφεί ό
δραστήριος
νέος Νομικός
κ. Κώστας Καλλίγερος.
Ό κ. Καλλίγερος γεννήθηκε στά ΓΒ,τσινιάνκκα Κυθήρων. 'Απεφοίτησε άπά τό
Γυμνάσιο Κυθήρων, καί είναι κάτοχος
δύο Πανεπ)
κών διπλωμάτων: τής Παν
τείου Ά ν ο π . Σχολής Πολιτικών Επιστημών καί τής
Νομικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 'Αθηνών. Σύντομα δέ πρόκειται νά διχηγορήση.
Ή «Κ. I.» συγχαίρει τόν
κ. Καλλίγερο πού είναι καί
συνεργάτης της στά σύγχρονα Κυθηραϊκά προβλήματα.

ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΕΦΘΑΣΕ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΑΛΛΑ ΣΤΟ ΤΣΙΡΙΓΟ
ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ... ΑΙΙ1ΝΙ0Σ ΣΤΡΑΤΙΒΤΗΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΚΥΡΙΑΚΗ
Συιμπληρώθηκοτν δέκα χρόνια
άπό τότε πού άρχισε νά συμ
μετέχει ένεργά στίς Διοικήσεις τών Κυθηραϊκών Σωματείων τών 'Αθηνών.
Δοκιμασμένος, λοιπόν συμ
πατριώτης πού άφιέρωσε δλη
αύτή τή δεκαετία στήν έξυπη
ρέτηση τών Κυθηρίων, μάς δη
μιουργεΐ τήν υποχρέωση νά
τοΰ άφιερώσουμε τό σημείωμα αυτό καϊ νά τόν παρουσιά
σουμε στό εύρύτερο Κυθηραϊ
κό κοινό άπό τις στήλες αύτές.
Γεννήθηκε τό 1920 στόν "Α
γιο 'Ηλία, άπό άγρότες γο
νεΐς. Τέλε,ιωσε τό
Γυμνάσιο
στή Χώρα φυσικά, ιμέ πολύ κα
λ.ή έπίδοση καί εισήχθη στή
Στρατιωτική Σχολή
Εύελπί
δων, άπό τήν όποια άποφοίτη
σε τό 1940 ιμέ τό βαθμό τοΰ
'Ανθυπολοχαγού
τοΰ
Πεζι
κοΰ.
Ό Β' Παγκόσμιος Πόλεμος
τόν βρήκε στό Μακεδονικό Μέ
τωπο νά μάχεται ένάντια στίς
γερμανιικές φάλαγγες.
"Ελαβε μέρος καί στίς μετέιπειτα
πολεμικές έπιχειρήσεις καί διοίκησε δλες
τις
μονάδες τοΰ βοοθμοΰ καί τοΰ
δπλου του μέχρι καί Σύνταγμα Πεζικού. Έφοίτησε είς δ
λα τά σχολεία τών βαθμών
του καί ύπηρέτησε εις 'Επιτελεία καί ώς Έπιτελάρχης Με
ραρχιών.
Ή Πολιτεία άναγνωρίζον•τας τήν στρατιωτική του άξια
τόν έτίμησε μέ τά παρακάτω
παράσημα καί μετάλλια:
1. Χρυσού 'Αριστείου 'Ανδρείας.
2. Χρυσού Σταυρού τοΰ β '
Τάγματος μετά ξιφών.
3. Πολεμικού ιΣταυροΰ Γ'
Τάξεως.
4. 'Αργυροΰ Σταυρού τοΰ
Γεωργίου Α ' μετά ξιφών.
5. Μετάλλιο έξαιρέτων πρα
ξεων.
6. Μετάλλιο στρατιωτικής ά
ξίας Γ' τάξεως.
7. 'Αναμνηστικό μετάλλιο
Πολέμου 1940 — 41.
'Αποστρατεύθηκε τό
1970
μέ τό βαθμό τοΰ Ταξίαρχου
χωρίς .νά έπ(διώξει άλλη άπα
σχόλη ση, δπως ικ άνουν συνήθως οί συνταξιούχοι, γιαπί άσφαλώς πίστευε, δτι άν τό έκανε αύτό θά στερούσε άπό
κάποιον νεώτερο μέ περισσότε
ρες ώνάγκες, τήν ευκαιρία νά
δουλέψει στή θέση που θά
κατελάμβανε έ κείνο ς.
'Ενέργεια σωστή πού δεί
χνει άνθρωπιά καί κατανόηση.
'Απόκτησε δυό κόρες πού
σπούδασαν σέ άνωταχες Σχολές.
ΞΗΡΟΙ

Ή άγάπη του γιά τό νησί
μας τόν έφερε πολύ σύντομα
στά Διοικητικά Συμβούλια
τοΰ Κυθηραϊκοΰ Συνδέσμου Ά
θηνών άπό τό 1970 μέχρι σήμερα καί στό Δ. Συμβούλιο
τοΰ «Τρίφυλλε ίο υ Νοσοκομείου Κυθήρων» άπό τό 1976 γιά
δεύτερη πενταετία.
Σάν Νομαρχιακός Σύμβουλος έκπρόσωπος τών κατοίκων τοΰ Νησιού μας, έκλεγμέ
νος άπό τό 1977 γιά δύο συνε
χεις διετείς θητείες, παρακο
λούθησε άνελλιπώς τις συνεδριάσεις τοΰ Νομαρχιακοΰ Τα
μείου καί ύποστήριξε μέ δλες του τις δυνάμεις ·τά συμφέροντα τοΰ Νησιού μας.
Προώθησε τό ζήτημα της
υδρεύσεως
καί τις σχετικές
μελέτες γιά άναζήτηση καί ά
ξιοποίηση νέων πηγών, φράν
•τισε δ σο μπόρεσε γιά τήν έξα
σφάλίση πιστώσεων γιά τήν
έπισκευή καί συντήρηση τοΰ
όδικοΰ δικτύου τοΰ νησιοΰ καί
συμπαραστάθηκε στις Κοινότη
τές μας γιά τήν ικανοποίηση
<5ατό τή Διοίκηση τών διαφόρων αίττημάτων τους.
Παρόλο πού πέτυχε στήν άποστολή του αύτή δέν θέλησε
νά έκμε,ταλλευθεί τό γεγονός
αύτό καί νά μονοπωλήσει τή
θέση τοΰ Νομαρχιακού Συμβούλου. Γι αύτό καί δέν ύπέβαλε καί πάλι ύποψηψιότητα,
γιά τό άξίωμα αύτό γιά τή
νέα διετία πού άρχιζε ι στήν
1 'Ιουλίου.
'Ακολουθεί τό πιστεύω του
καί άφήνει τό δρόμο άνοιχτό
γιά τούς νεώτερουςι πού ύπο
χρεωμένο ιν' άκολουθήσουν τό
παράδειγμα τής δικής του δρα
στηριότητας, άσφαλώς θά φα
νοΰν άντάξιοί του.
Ή δράση του, ουσιαστική,
καί άξιόλογη, μέσα στά Δ.
Συμβούλια τού Κυθηραϊκοΰ
Συνδέσμου καί τοΰ Τριφυλλεί
ου Ιδρύματος 'Αθηνών είναι
τόσο γνωστή σέ δλους πού
παρακολουθούν τήν κίνηση
τών πατριωτικών μας όργ<ινώ
σεων, πού δέν χρειάζεται νά
άναψέρουμε έδώ λεπτομέρειες.
"Αλλωστε μέ τή γνωστή σε
μνότητα
καί μετριοφροσύνη
πού τόν διοοκρίνει, άσφαλώς
θά προβάλλει άντιρρήσ&ις καί
γιά δ σα γράψαμε παραπάνω.
ΙΕΙχαμε δμως ήθιική ύποχρέ
ωση νά τό κάνουμε, γιατί πιστεύουμε δτι έκείνοι πού έργά
ζονται γιά τά κοινά άφιλοκερ
δώς, δπως ό Δ. Κυριάκης, καί
γιά τό καλό τοΰ Νησιού μας,
πρέπει νά γίνονται γνωστοί
καί ν' άκοΰνε κάποτε κι ίνα
«ευχαριστώ» άπό τούς συμπά
τριώτες τους.
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Οί άπόδημοί μας
ΝΕΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ

Ο έκλεκτός νέος Θεόδωρος I.
Κομηνός γ υ ιός
της Λιγερής καί τοϋ
άείμνηστου Γιάννη Κομηνοΰ έλαβε πριν λίγες μέρες παυxio Οικονομικών καί 'Εμπορικών Επιστημών όπό τό Πα
νεπαστημιο ΜΑΚΟΡΥ, διακριθείς μεταξύ 250 συμφοιτητών του.
"Ολοι οί συγγενείς καϊ οί
φίλοι τοϋ νέου πτυχιούχου
τόν εύχαριστοϋμε για τήν
τιμή πού έδωσε
σέ δλους
Ρας και έπιθυμοΰμε νά άκοΰμε πάντα έπιτυχίες του.
Α.

Μ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Επέστρεψε στή βάση του

(Αυστραλία) ό δραστή,ριος
παράγοντας τοϋ Σύδνεϋ κ.
Πίτας Κομηνός μέ τήν σύζυγό του και τά παιδιά
του άπό τό πρόσφατο ταξίδι
του στήν 'Αμερική.
Τοϋ εύχόμαστε καλό χειμώνα.

ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΤΕΡΑ
Π Η Ν ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ή 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία απεφάσισε τήν έπαναλειτουργία
της
γραμμής
πρός Αύστραλία τό φθινόπορο τοϋ 1981.
"Ηδη διεξάγονται διαπ,ραγ
ματεύσεις. Τά
δρομολόγια
πρός Αύστραλία
θά είναι
δύο έθδομαδιαίως.

Κάθε σπίτι καί κήπος
Από τους κυρίους Γιάννη καί Βασίλη Σου,ρή έλάβαμε 2να πολύ συγκινητικό
γράμμα, σχετικό μέ τήν έΡήμωση στό καλλιεργημένα
έδάφη μας. Μας στέλνουν
έπίσης ένα άρθρο, μέ την
παράκληση, νά δημιουργηθούν κήποι δίπλα σέ κάθε
σιτίτι πού θα μπορούσε νό
£χη κήπο. Γιατί διαφορετικά, όπως
χαρακτηριστικό
Ρας γράφουν, «ή ζωή είς άλας τάς πόλεις θά γίνη τόσο άκριβή
πού θά άδειά1σουν». Μέ αύτοΰ τοΰ εϊδους
Τις προειδοποιήσεις πιστεύουν πώς ίσως παρακινηθούν μερικοί νά μήν άφήνουν τά χωράφια τους.
Εμείς μέ τή σειρά μας
τό μεταφράζουμε στα Ε λ ληνικά καί τό παρουσιάζουμε λίγο - λίγο.
...Ό όποιοσδήποτε διαφημιστής, ούτε άστειεύεται ούτε διασκεδάζει λέγοντας μέ
κάθε σοβαρότητα πώς «κάθε σπίτι θά πρέπει ν ά έχει
ένα κήπο, είναι ένα μέρος
νά ξανανιώνης
τή ψυχή
σου καί τή ζωή σου».
" Α ν βάλουμε αύτό τό ξανάνιωμα τής ψυχής κατά
μέρος, μέ
αύτές τις ύψηλές τιμές στά τρόφιμα, δλος ό κόσμος θά ήθελε νά
έξοικονομίση χρήματα στά
λογαριασμό
τοΰ
μανάβικου.
Σέ ιιιά αποκλειστική συνέντευξη τοϋ E D D I E A L B E R T ,
ένός ηθοποιού στδ Σήριαλ
«GREEN A C R E S » στην τηλεόραση έκτος άπδ ττγν έξοι01 ΑΠΟΔΗΜΟΙ
P. KVPRIOS, K1NGSGRO
(AUSTR.) : "Η διεύθυνση
° « ς διορθώθηκε καί λαβαίνε
τ*- καί πάλι κανονικά δλες τις
^ημερίδες.
I. LOGOTHET1S BRISBAN
Ε: Σας εύχαριστοϋμε
γιά
γράμμα μας. "Εφημερίδα
λαβαίνετε κανονικά.
ANDR. COMINO, SYDNEY:
οστού με γιά τά δεύτερο
Υράμιμα σας καί γιά τήν σον^Ρομή σας, ζητούμε συγγνώ
Υιά τήν καθυστέρηση.
JACK CARROL - Γ. Κα
^°καιρινός : Σας ευχαριστούμε γιά τ ό γράμμα σας, τά
καλά σας λόγια, εύχές καί
"^ν συνδρομή σας.
EMM. KALLINIKOS, KINGS f ORD:
Ευχαριστούμε γιά
συν"δρομή σας, άπόδειξη
λα^αίνε-ηε έντός μηνός.
VE

κονόμηοη χρημάτων, βγήκαν
πολλά συμπεράσματα σχετικά
και χρήσιμες σκέψεις πως νά
γίνετε Ινας καλλίτεοος κηπου- ίς, Ό E D D I E
ALBERT
οο
λέγει: Έ γ ώ δέν ανακατεύτηκα στήν κηπουρική γιά οικονομικούς λόγους, αλλά είναι δλοφάνεροπώς,
δταν μαζεύω
τά καρρότα, τδ καλαμπόκι καί
τις φράουλές μου, δέν ξοδεύω
τουλάχιστο 20 δολλάρια.
Ό λόγος που καλλιεργώ τά
δικά μου λαχανικά είναι στήν
πραγματικότητα ή θρεπτική
τροφή. 'Αλλά έάν δμως εχεις
σκοπό πραγματικά νά άσχοληθής μέ τον κήπο γιά λόγους
οικονομίας, συνεχίζει δ EDDIE, πρέπει νά σκεφθής πολύ πιό πέρα άπό τό χαμηλό
κόστος τής τροφής.
'Από οικονομικής πλευράς,
θά πρέπει νά συμπεριΛίάθης
τήν ανυπαρξία νοσοκομιακής
δαπάνης, τό γεγονός δηλαδή
δτι ποτέ δέν παίρνεις κρύο,
πού θά είχε σάν αποτέλεσμα
νά μη πας στη δουλειά σου
καί φυσικά νά μήν πληρωθείς.
Είσαι ΰγιαίστερος και ζής περισσότερο.
Αύτοΰ τοϋ είδους είναι τό
πραγιιατικό κόστος πού πραγματικά τδ
έξοικονομής. Ή
δουλειά πού κάνεις στόν κήπο
σέ κάνει ΰγιαίστερο, αλλά καί
•ψυχικά νιώθεις καλλίτερα γιατί ξεσπάς κάπου, καί σέ τελευταία άνάλυση, αν οχι γιά
υγεία ή γιά οικονομία τότε
γιά χάοη της τόσο διαδεδομένης Οικολογίας, τής έπιστήμης τοϋ περιβάλλοντος.

MAIN

— A r c h b i s h o p of Kythera M r .
lacovos, by the c o - operation o f
T h e local Department o f Byzantine antiquities has announced to
the Kytherean public
that they
have t o be aware of the suspicious people w h o under arry plea
they d o some works or repair the
churches or other historical memorials without
permission
of
the metropolis and the archaeological services.
That
decision
could save some icons or archaeological findings, which «couldhave repaintd on the Island.
— A c c o r d i n g to a recently law
of the Ministry o f Transportation, the community airport o f
"PHILOXENOS
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to eat and drink
with him. A
poetic drama made by dionysious
had been given him to correst.
However,
the Poet is said to
have «run his pen through the
whole».
According to other historians,
Philoxenos not only refused to
praise, but on being
asked to
revise one o f the
poems, said
that the best way o f correcting
it, would be to draw a black line
through the whole paper.
Lucian says that Dionysious
wrote «tragedy o f a sort entirely
feeble and ridiculous» and Philoxenos couldn't forbear t o laugh
at it. Dionysious at once gave his
order «take this man to the quarries-.
T o be continued

γιά

Σας!..

«Κ«ΐνα τά έρείτπα των σπιτιών κβΐ έκκλησιύν, πού
γέρνουν πρός τό τετράβαβο χάσμα μέ τά κατακόρυφα
σχισμένα βράχια, μας υποβάλλουν ίνα άνάμικτο αισθη
μα τραγικού καί ύψηλοϋ μεγαλείου».
ΑΗΜ. ΖΑΓΛΑιΝΙΚΗΣ
« Ή Παλιό χωρά των Κυθήρων»
Ι Π Τ Α Μ Ε Ν Α
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Kythera became a State airport.
That action is o f a great importance f o r the whole island because Kythera is going to have
soon a good airport
f o r bigger
airplanes, and o f course, better
servicc of the Kytherians.
— D u r i n g the recent
Departmental (Nomarahiakes) election,
The exclusive candidate o f K y thera M r . Kostas Kalligcros was
ejected as the Kytherean representative to the
department of
Piraeus. M r . Kalligeros, is going
to stand f o r Kythera f o r the
coming three years. W e congratulate him.
— T h e domestic commitee f o r
the Kytherean Real estate, which
has the name -Epichorios Periousia of Kythera»
has recently
become very energetic and claims
the preparties which
have
no
owners. According
to
several
Ionian laws, Kythera, with the
rest o f the Seven Islands have
separated real estate system, f r o m
the mainland Greece.
OF

CON'D
Those w h o did not praise his
verses were in danger o f being
led to the
prison.
Dionysious
twice sent some o f his poems to
be recited at the Olympic Games,
but they were hissed by the assembly. He was more succesful
at Athens.
A tragedy
of his
obtained the prize, and the news
o f his success almost turned his
brain. In a debauch
with
his
friends, celebrating his poetical
triumph, he ate and
drank so
intemperately that he fell senseless and soon after died,
B.C.
367 having been tyrant of Syracuse f o r thirty eigh years.
Philoxenos of Siraightness
While Philoxenos
was living
in the Dionysios' court, he used

ΞΕΗΓΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
'Επίσημες τιμές στό μήνα
πού πέρασε σέ δραχ.
Δολ ΗΠΑ
56,70
58,20
Μάρ. Δ. Γερ. 24,40
24,50
Φραν γαλ.
10,25
10,25
Λίρα
Άγγλ.117,50 113,70
Δσλλ. Καναδά 47,20
48,40
Δολ. Αύστ,ρ. 64,70
66,70
Αίρα Κύιτρ. 132,40 132,90

NEWS

—
The
editing com mi tee
of
the newspaper
-KYTHERAIKI
I D E A » has decided, begining of
this month paper, to present a
village or a Kytherean community
every month; its problems, its
tourist possibilities, i<s standards
o f life, folklore e.t.c. are going
to be topics. W e start with the
village Frilligianica.

ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
JOHN MARCELOZ, DARLINGFURST:
Εήχαριστοΰμε
γιά συνδρομή σας.
GEORGE Υ ANN! OTIS, SY
DNEY: Σάς εύχαριστοϋμε, άπόδειξη Αποστέλλουμε.
ARIANTHI
CONOMOS,
BRISBANE : Εύχαριστοϋμε,
Οικογενειακούς χαιρετισμούς.
STAYROULA DEMETRATOU, SYDNEY: Σας εύχαριστοϋμε, άπόδειξη λαβαίνετε.

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΙΔΕΑ»

ROAD.

2204

TEL: 5 6 9 - 8 7 3 3
569-8200

SPRINGWOOD GLENDALE
S P R I N G D A L E C A R A V A N M A R T PTY. LTD.
HARRY KASS
(MANAGING DIRECTOR)
PHONE 2082098
3362 P A C I F I L HIGHWAY, S P R I N G W O O D ,
QLD
4127, A U S T R A L I A
GLENDALE CARAVANS AND M O B I L E HOMES
G O L F CAMPERS. USE C A R A V A N S . R E P A I R S A L L
MAKES.

ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΕΥΡΥΘΜΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΗΤΑΤΠΝ «· ΑΟΟΥΙΗ
Σε&ασμιώτατε,
Σεβαστοί Σύνεδροι,
Έπειτα άπό τα τελευταία
γεγονότα τά όιτοΐα καλώς ή
κακώς — αύτό πρός τό παρόν
δέν τό γνωρίζω — έγιναν, θέ
λω νά έκφράσω ένώπιόν σας
καί τών Κοινοταρχών της νή
σου, καί παράλληλα ένώπιον
τοΰ Κυθηραϊκοΰ συνόλου, τις
θέσεις, πεποιθήσεις καί άλήθειες τοΰ ύπ* έμέ Κοινοτικού
Συμβουλίου καί τών κατοίκων
της Κοινότητας Μητάτων, πού
έχω τήν τιμήν νά έκπροσωπώ.
θέλω νά πισεύω πώς οί θέσεις
σας αύτές είναι άποδεκτές άπό τά πλείστα Κοινοτικά Συμ
βούλια καί κατ' έπέκταση τό
εύρύτερο Κυθηρα'ίκό σύνολο.
Καί οί μόνιμοι κάτοικοι τοΰ
νησιού, καί οί άπανταχού Κυθηριοι, έχουν καθήκον καί ύ
ποχρέωσιν νά συμμετέχουν
καί νά συμπαρ ίσταντα ι στά
προβλήματα τοΰ τόπου μας.
Τά κοινά συλλογικά Κυθηραϊ
κά θέματα, πού είναι συνδεδε
μένα μέ τήν εύημερία ή τήν
κακοδαιμονία τοΰ τόπου μας
π.χ. λιμάνια, άβροδρόμιο, σχο
λεία, νοσοκομεία, δρόμοι, συγ
κοινωνίες, ύδρεύσεις κλπ., είναι καθήκον καί ύποχρέωσις,
έπιτακτική άνάγκη νά έξετά
ζονται καί νά συζητιούνται άπό κοινοΟ μέ τόν διάλογον.
"Ολοι έμεΐς είμαστε αύτοί πού
θά κάνουμε τις υποδείξεις στό
έπίσημο κράτος γιά τις κοινές Ανάγκες μας.
'Υποδείξεις πού θά είναι
βγαλμένες άιτό τήν πείρα, τήν
παρατήρηση — μιας καί ξέρου
με. πρόσωπα καί πράγματα
καί γεγονότα τοΰ τόπου μας.
"Οσον ά<ρορά τό ιδιοκτησία
κό καί κυρίως τό περιουσία
κό θέμα τών μή Ιδιόκτητων
έκτάσεων της νήσου (περί ιού
όποιου ό λόγος) ε.Ινα ι ένα θέ
μα καυτό, πού θέλει πολλή
σκέψη, συζήτηση καί περισυλλογή.
Ώ ς καί δια τοΰ έζωδίκου
τό όποιο πρόσφατα μας άπέ
στείλε ή διαχειριστική
έπιτροπή της έγχωρίου περοουσί
ας σαφέστατα προκύπτει, ώς
άλλως καί οί πλείστοι έξ ήμών καλώς γνωρίζομεν, ή κυ
ριότης τών άνωτέρω έκτάσε,ων έξ άδιαιρέτου άνήκει καί
κατ" Ισομοιρίοίν εις τάς Κοινότητας.
"Η δέ διαχείρηοις
καί μόνον της άνωτέρω συνιδιοκτησίας
τών κοινοτήτων,
άσκεΐται έκ της ύαιό ήμάς έκ
λεγομένης έπιτροπης της έγχωρίου περιουσίας.
'Ημάς θά κρίνουν καί θά έπ ι κρίνουν συνάμα σύμφωνα μέ
τις ένέργειες, τις άποφάσεις
καί τις έντολές πού θά δώσουμε στό έκτελεοτικό δργα
νο πού όνομάζεται «Επιτροπή Διαχειρίσεως
Έγχωρίου
Περιουσίας». Μαζί μέ τούς
άνθρώπους τούς όποίους
έιμεΐς έκλέξαμε, σάν έπιτροπή
καί τοΰ άξιώματος που είναι
τιιμητικόν, θά προσπαθήσουμε
νά φτιάξουμε τά τοΰ οίκου
μας.
Άναγνωρίζομεν τήν νομικήν ϋπαρξη της άνωτέρω "Επιτροπής, άφοΰ αύτό προτάσει
ό Νόμος π.χ. διατάξεις Συν
τάγματος έτους 1817 της Ί ο
νίου Πολιτείας, 10ου Νόμου
τοΰ 8ου 'Ιονίου Κοινοβουλίου
κλπ.
Καλώς ή Έπιτροπή υπερασπίζεται τάς άνωτέρω έ,κτάσεις διά τών διαφόρων νομικών ιμέσων τά όποια ύπαγορεύει τό ύφιστάμενον 'Αστικών Δίκαιον
έν συνδυασμώ
πρός τάς διατάξεις της Έλλη
νικής Πολιτικής Δικονομίας.
Έ ν κατακλείδι δηλ. δσον
άφορα τις ένέργειες τής "Εγ
χωρίου Περιουσίας, νομικώς
μετά παρρησίας έχω τό θάρρος νά όμολογήσω δτι καλώς

καί συννόμως -πράττουν, καί
σύμφωνα μέ τήν ύπάρχουσαν
ναμοθεσίαν. 'Αλλά (ύπάρχει έ
να μεγάλο
«άλλά»)
έκτός
τών γραπτών νόμων υπάρχουν
καί οί «άγραφοι νόμοι» αύτοί
πού σάς υπαγορεύει ή συνείδησις, ή καρδιά, ή λογική, ή
νάγκη καί ή ήθυκή.
Νομίζω δμως δτι δέν είναι
ήθικόν έφ' δσον δλοι έδώ έπικαλούμεθα, δτι κοατιάζομε
γιά τό καλό τοΰ νησιού ΜΑΣ
νά δημιουργούμε άντιδικίες,
ζημιώνουν τό ευρύτερο
Κυθηραϊκό συμφέρον καί θέτουν
τροχοπέδη στις ένέργειες δλων μας.
Κύριοι, ή άνάγκη πρέπει νά
μάς άδελφώνει. Μή λησμονείτε δτι ό τόπος μας, τό νησί
μας, κατάντησε ένα νησί γερόντων, μέ άβέβαιο τό μέλλον.
Μοναδικός μας σκοπός θά
πρέπει νά είναι πώς θά μπορέσουμε. νά κρατήσουμε
τά
νιάτα στά Κύθηρα, πώς θά
μπορέσουμε νά προσελκύσουμε νέους άνθρώπους νά κατοι
κήσουν καί νά καλλιεργήσουν
τήν πατρώα γή. Γιά νά μπορέσουμε νά δημιουργήσουμε
ένα καλύτερο αΰριο ώστε νά
έμποδίσουν
καί νά άποτρέψουν τήν έρήμωση πού έρχεται δυστυχώς στό νησί μας.
Προτείνω δσον άφορά τό
θέμα τής Έγχωρίου Περιουσί
ας, νά μελετηθεί σοβαρά καί
έπισταμένα ότπό καθέναν και
δλους τούς Κοινοτάρχες. Νά
δημιουργηθεί ένα γενικό πλά
νο καί μιά εΙδική φόρμουλα
οΰτως ώστε νά πάψουν οί θλι
βερές σημερινές έξώδικες προ
σκλήσεις, χωρίς νά άπεμπολί
ζωμεν τό προνόμιο ν τής συγκυριότητος τών Κοινοτήτων £
πί τών χέρσων έκτάσεων, μά
ή κάθε Κοινότης νά είναι νοικοκύρης καί άφεντί'κό στά φυ
σικά της δρια. Προνόμιο ν τό
όποιον άπό δλην τήν Έ λ λ ά
δα καρπούνται τά 'Ιόνια νη
σιά καί τά Κύθηρα. Συνάμα
δμως νά μήν παραβλέψουμε
καί νά μήν μετακινήσαμε οϋ
τε σπιθαμή τά υφιστάμενα δρια τών Κοινοτήτων μας καί
τών έγκαταλελειμένων περιου
σιών τών άπανταχοΰ
Κυθηρ(ων.
(Λα xod σέ περίπτωση πού
προκύπτει άνάγκη δ μα κανόνι
ομού όρίων, πάλι ή διευθέτη
ση μπορεί νά γίνει μέ
τήν
συνεννόηση καί τόν διάλογο.
Τελειώνοντας, κύριοι, έχω
νά συστήσω αύτοσυγκρότησιν
καί κυρίως λογικήν σκέψυν.
Προσωπικώς, θά έπεθύμουν
μίαν άναβολήν της παρούσης
συζητύσεως, ούτως ώστε, νά
φθάσουμε στά θεμιτά σημεία
προσεγγίσεως, χωρίς άντεγκλήσεις καί δικαστικούς άγώ
νες. θ ά έπεθύμουν συνάμα νά
συμφωνήσουμε δλοι όμοΰ διά
Όήν άξιοιποίησυν της ιΔακοινο
τικής περιουσίας χωρίς μυκρό
τητες, φόβον καί πάθος, καί
χωρίς νά ναμίζωμεν δτι μέ τά
έσοδα της διακοινοτικής περιουσίας καί τών χώρων
τοΰ
Αύλέμονα ή τοΰ Διακοφτίου
ή της Πλατείας "Αμμου κλπ.
πού θά πρέπει νά καταναλωθούν γιά τήν άξιοποίησιν τών
ίδιων χώρων θά καταστήσωμεν
πλούσιες τις φτωχές μας Κοι
νότητες. Ό καθένας θά πρέπει νά δουλέψει γιά τήν Κοι
νότητά του καί δλοι μαζί γιά
τά Κΰθηρο^
Σάν Πρόεδρος καί σάν δημότης της Κοινότητος Μητάτων έχω καθήκον καί ύποχρέ
ωση νά τήν ύπηρετήσω καί νά
κάμω τό καλύτερο δυνατό.
'Αλλά μέ τήν ίδια πίστη καί
τό ίδιο πάθος θά ύπηρετήσω
τά Κύθηρα.
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ΚΥθΗΡΙΟΣ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΜΕΡΟΣ 8ο
Στοϋ δημοτικού σχολείου τά θρανία μάθαμε πώς
ό Μέγας 'Αλέξανδρος είπε κάποτε πώς «Στούς γονείς
μου όφείλω τή ζωή μου, άλλά ατό δάσκαλό μου τήν
καλή μου ζωή». Δέν μάθαμε δμως ποτέ &ν ήταν δική
του σκέψη ή 6 χι·
^ διάβασε καΐ πού, &ν τό άκουσε
κι άπό ποιόν κι όμως στήν 'Ασία ξέρουμε πώς είχε
βιβλία τοϋ Φιλόξενου μαζί του...
Πολλά χρόνια πρίν ιήν γέννηση του 'Αλέξανδρου
ό Φιλόξενος είχε πη, «παρήνει προτιμάν των γονέων
τους διδασκάλους, ότι cl μέν τοϋ ζην μόνον οί δέ διδάσκαλοι τοϋ καλώς ζην αίτιοι γεγόνασιν».
Τήν επόμενη ήμέρα οί φίλοι τοϋ Διονυσίου τόν παρώτριναν νά άλλάξη γνώμη καί νά συγχωρήση τό παράπτωμα καί τελικά τό έπέτυχαν. Ό Διονύσιος άλλαξε
γνώμη και έκάλεσε καί πάλι σέ δείπνο τους συντρόφους του. Ά λ λ ά καθώς ή
βραδιά πρσχωροίϋσε ό Διονύσιος άρχισε νά καυχέται
γιά τά ποιήματά του λέγοντας πώς αύιΐός τά θεωρούσε
πραγματικά
πετυχημένους
στίχους καΐ άφοΰ στράφηκε
καί ιπάλι π,ρός τό Φιλόξενο
τόν ρώτησε: «Τί νομίζης έσύ γ» αύτό», ό Φιλόξενος
δέν έδωσε άπάντηση άλλά
κάλεσε τους ύπη,ρέτες τού
Διονυσίου λέγοντας «όδηγήστε με καί πάλι στά Λατομεία».36 ή σύμφωνα μέ τόν
Στοβαίο 37 ό Φιλόξενος άφοΰ
άφησε νά περάση λίγη ώρα σηκιί^ηικε άπό τήν θέση
του κ«ί ατή ν έρώτηση τού
Διονυσίου γιά πού πήγαινε,
αυτός άπάΐντησε «στά λατομεία».

τού έγινε καί οί παρευρισκό
μενοι πού ήταν φίλοι και
των δύο
παρώτρι>ναν τόν
Διονύσιο νά' παραβλέψη αύτήν τήν προοβολή. Τότε ό
Φιλόξενος έδωσε μία ύπόσχεση σιόν Τύρανο πού κανείς δέν τή περίμενε. Υποσχέθηκε δτι ή άπάντηση πού
θά δώση άπό τή μιά πλευρά
θά δείχνει τήν πραγματική
είκάνα στά ποιήιματα τού
Τυρράνου, δηλαδή τήν άλήθεια καί άπό τήν άλλη θό
περίσωση τή φήιμη τοϋ Διονύσισυ.
Καί πράγματι ό Φιλόξενος
τό πέτυχε. Επειδή λοι)πόν
τά ποιήματα είχαν παθητική χροιά, ό Φιλόξενος άπήινηησε «οίκτρά» καί μέ αύτη τή διφορούμενη άπάντηση έξεπλήρωσε τήν ύατόαχεσή του. Ό Διονύσιος κατάλαβε τήν σημασία του
«οίκτρά» μέ τήν έννοια γεμάτα πάθος καί ξαίρονιτας
πώς τό πάθος πρέπει νά είναι ένα άπό τά γνωρίσματα
ένός καλοΰ ποιητή πήρε τή
κρκηκή σάν έπαινο ένώ, καταλήγει ό Διόδωρος ό Σικελιώτης, οί παρευρισκόμενοι κατάλαβαν τήν πραγματική έννοια «δλως διόλου
οίκτρά» καί άνεγνώρισαν δτι
ό Τύρρανος δέν κατάλαβε τό
πραγματικό νόημα.

'Αμέσως μετά (τή,ν έξυπνη
απάντηση τού Φιλόξενου άναφέρει ό Διόδωρος. 38 « Ό
Διονύσιος
χαμογέλασε μέ
τήν έξυπνη άπάντηση καί ένοχλήθηκε άπό τήν εύθύιτητα τοϋ Φιλόξενου. Ά λ λ ά
προσπάθησε νά γυρίση στό
άστεϊο τήν προσβολή πού

(Συνεχίζεται)
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TRIMIMAR
SHIPPING AND T R A D I N G CO
ΣΚΟΥΖΕ 14 - Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ
ΤΗΛ, 45.27.678 - 45.25.082
Μία όκόμη προσφορά :
Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Α - Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ϊ ΚΑ
ΜΕ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ
I • « « «I « '
ΠΛΥΛΟΣ

mΙΝΤΗΓ
Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ
ι

Α Ν Δ Ρ Ι Κ Α - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ & Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σ

ΠΩΛΗΣΙΣ- ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ 6 -

ΠΛ. ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ - ΤΗΛ.

802.8169 883.3192

Έ ν α ς Γενικός Επιθεωρητής στρατιωτικών νοσοκομείων πού έπισκέφθηκε τά Κύθηρα τό 1827, ό D A V T
JOHN, είδε gva κοπίδι ή
καλέμι άπό άρχαΐο μπρούτζο πού εύρέθηκε δπως έλεγαν σέ ένα λατομείο έκεϊ
κοντά στήν περιοχή πού πήγε καί τό όποιο κατά τή
γνώμη των ειδικών είχε χρη
σιμοποιηθεΐ σ' αύτό τό λατομείο.
Ακόμη, στίς άνασκαφές
τοΰ 1965 είχαν εύρεθή άπομεκνάρια σιιδήρου και μεγάλες μπάλες άπό πετρώματα ειδικά γιά έργαλεϊα κοπής σέ προϊστορικούς χρόνους. Κατά τούς άρχααολόγους HUXLEY κλπ. ύπήρχε μία βιομηχανία κατα-

σκευής λεπίδων στήν όποία
έχρησιμοποιοΰντο
δγκοι
(σβόλοι) τών σκούρων γιυάλ ί ν ω ν
ύφαιστειογενών
δράκων μέ έμφάνιση σάν
γυάλινες μπουκάλες, γιά
τήν κατασκευή μαχαιριών,
σουγιάΐδων, κοφτήρων κλπ.
Σύμφωνα μέ τούς ©Ιδικούς τό άκατέργαστο αύτό
προϊόν εισήγαγαν οί Κυθήριοι άπό ιή νήσο Μήλο καί
τό
«βιομηχανοποιούσαν»,
διότι «ή πληθώρα τών λεπίδων έκεϊ κάτω στά Κύθηρα
δέν είναι ένδειξη ύπάρξεως
μπρούτζου στό νησί, άλλά
μιας μεγάλης βιομηχανικής
δύναμης πού έκοβε αύτούς
τούς γυάλινους βράχους
πού έφερναν πιθανώτατα άπό τή Μήλο».

Μιά άποψη
Κύριε Διευθυντά,
Σέ μία πρόσφατη έπίσκεψή
ιμου στό Νησί ιμας, έμαθα μερικά πράγματα, σάν συμπλή
ρωμα σ' αύτό πού είχα διοοδά
σει στό ν Κυθηραϊκό Τύπο,
σχετικά μέ μία ουσιαστική άλ
λαγή πού έγινε στήν παραδο
σιακή καί νομική τοποθέτηση
τοϋ Ίεροΰ
Προσκυνήματος
τού 'Οσίου Θεοδώρου, Πολιού
χου τού Τόπου μας. Τό γεγο
νός δτι ό "Οσιος Θεόδωρος
έδιακονήθη
έπϊ 10 όλόκληρους αΙώνες άπό τήν οίκογένεια τών Μαυραμμάτιδων καί
ύπηρξε καί τό πνευματικό της
σπίτι κοοί στή ζωή καί στό θά
νατο, δικαιολογεί τή συγκίνη
ση πού ένοιωσα μόλις άκουσα
αύτά τά πράγματα καί τό εύ
λογο ένδιαφέρον μου νά πλη
ροφορηθω τό κάθε τι πάνω σ'
αύτό τό θέμα πού είναι τόσο
συνδεδεμένο
μέ τά παιδικά
μου χρόνια. Μάταια προσπάθησα, καί πήγαν χαμένοι
αί κόποι μου, νά πετύχω μίαν
θετική καί υπεύθυνη πληροφόρηση πού θά μπορούσε νά
Ικανοποιήσει τις άπορίες μου
καί νά καθησυχάσει τήν εύαι
σθησία μου. 'Αντάμωσα πολλούς συμπολίτες άπό δ λες τις
κοινωνικές δμάδες τοϋ Νησιο ύμας. Συζήτησα μαζί τους
καί τούς ρώτησα &ν μπορούσαν νά μοΰ δώσουν μία θετική άπάντηση οαά παρακάτω έ
ρωτήματα.
"Ολοι χωρίς έξαίρεση μέ
κάποια άνησυχία ζωγραφισμέ
νη στά πρόσωπά τους καί μέ
συγκρατημένη όργή μοΰ μίλησαν γιά γεγονότα καί πρά
γματα τά όποια άποσιωπώ,
γιαπί δέν είχα ούτε τόν χρόνο ούτε τήν διάθεση νά τά έξακριδώσω.

σαν τήν ίδρυση Μονής στά Κύ
θηρα;
4) Μέ ποίους πόρους θά
συντηρείται ή Μονή;
5) Μετά τήν κατάργηση της
παραδοσιακής άπό κοσμικούς
έπιτροπης της έκκλησίας ποία
είναι ή νέα νομική τοποθέτη
ση αύτη ς καί ποία είναι τά
δικαιώματα τοϋ Κυθηραϊκοΰ
λαού; Ποίος καί μέ ποία έί,ουσόα, άπ&μάκρυνε τήν έπιτροπή; Τώρα ποίος διαχειρίζεται τά περιουσιακά στοιχεία
της 'Εκκλησίας καί σέ ποίον
λογοδοτεί; Κατά τήν άπαμάκρυνση της Έπιτροπης έγινε
καταμέτρηση τών περιουσιακών στοιχείων της 'Εκκλησίας
καί σύνταξη πρωτοκόλλου πα
ραλαδής καί παράδοσης; Ποϊ
οι ύπέγραψαν τό πρωτόκολλο ν;
6) Στόν περίβολο της έκκλησίας υπάρχει ένα παλιό
σχολικό κτίριο πού πρόκειται
νά άναστηλωθεί γιά νά στεγάσει τό Μουσείο μέ τις εΐκόνες καί τά άλλα 'Ιερά Κειμήλια πού συγκεντρώθηκαν ά
πό δλες τις έκκλησίες τοΰ
Νησιού.
"Οπως είναι γνωστό αύτά
τά Αντικείμενα δέν είναι περιουσία τοϋ 'Οσίου Θεοδώρου.
Ποίος θά έχει τήν κυριότητα
τού περιεχομένου τοΰ Μουσεί
ου καί τήν φροντίδα της συν
τηρήσεως, διαφύλαξης καί γε
νικά τήν διαχείρισή του;
7) Ή έκκλησία έχει νε
κροταφεΐο στό όποιο ώς τώρα έθάπτοντο δ σοι πεθαίνουν
άπό τούς γύρο οικισμούς πού
είναι καί έναρία τους. Επειδή κατά κανόνα στά Μοναοτή
ρια θάβονται μόνο μοναχοί,
στό μέλλον τί θά γίνει μέ
τούς νεκρούς;

'Επιβάλλεται μιά άμεση έ
νηιμέρωση τού Κυθηραϊκοΰ λα
8) 'Υπάρχει μία πληροφο
ού γιατί ό "Οσιος Θεόδωρος
είναι ό Πολιούχος τού νη- ρία δτι κάποιο "Υπουργείο δ
σιού μας καί κάθε παράταση έθεσε μία πίστωση γιά νά γί
της σιωπής θά έχει ποικίλες νουν έργα στό χώρο της έκ
έπιπτώσεις στά αίσθήματα τών κλησίας. Είναι άνάγκη vc
πληροφορηθούν οί συμπολί,τει
Κυθηρίων.
1) ,Εδημοσιεύθη ποτέ Διά μας στό δνομα ποίου έδόθι
ταγμα σχετικά μέ τό παραδο αύτή ή πίστωση, γιά ποιό σκ<.
σιακό καί νομικό καθεστώς πό καί δικαιολογία καί ιμέ &ί
ση ποίου Νόμου.
τοΰ "Οσίου Θεοδώρου;
2) 'Εάν ναί, πότε καί ποίοι
Αύτό είναι τό αίτημά μου
Κυβήριοι έξουσιοδότησαν καί κύριε Διευθυντά, καί σας εύ
ποίον γιά τήν άλλαγή πού έ- χαριστώ προκαταβολικά γιά
γινε ατά παραδοσιακό καί νο τήν καλωσύνη σας νά τό δημικό καθεστώς της Έκκλησί μοσιεύσετε, γιά νά ένημερωας τοΰ 'Οσίου Θεοδώρου; Γιά θοϋμε δλοι οί Κυθήριοι πάνω
τήν δημοσίευση τού σχετικού σ' αύτό τό θέμα πού μας ένδιατάγματος έτηρήθη ή νάμι διαφέρει.
,μη διαδικασία; Ποιοι είχανε
Μέ πολύ έκτίιμηση.
τήν πρωτοβουλία πάνω σ' αύ
τό τό θέμα καί άν ένήργησαν
θ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ
ιμέ τήν ύμόθυμη συγκατάθεση
τών Κυθηρίων.
Πρίγκηπος Νικολάου 55
θεσ)νίκη τηλ. 273461
3) Ποίοι λόγοι ύπαγόρευ-

Ή «Κ. I.» δέν θά έκδοθεΐ τόν
Αύγουστο λόγω τών καθιερωμένων διακοπών τοϋ Τυπογραφείου της, τής Συντακτικής Επιτροπής, άλλά καί
τού υποφαινόμενου γιατί
πιθανότατα
έπιστημονικοί
λόγοι θά μας αναγκάσουν
νά λείψουμε γιά λίγο στήν

'Αμερική, γιά ύποβολή, μέρους τής μελέτης μας πάνω
στόν Οικονομικό Προγραμματισμό καί τήν ανάπτυξη
πού, ώς γνωστόν, άφορα τά
Κύθηρα. Επίσης και γιά
μιά έπίσκεψη στά Κύθηρα
γιά νέα στοιχεία σχετικά.

'Αγαπητέ κ. Μαρσέλο,
Εύιχαρίστως σας γνωρίζω δτι κατόπιν αίτήματός
μου ένεκρίθη μέ τήν ύπ' άρ.
ΣΑΝΤΙ
8129)24.6.81 άπόφασιν τού ύφυπουργοΰ Συντονισμού ή χορήγησις των
κάτωθι πσσων •
1) Κοινότητα Κουρβουνάδες Κυθήρων δραχ. 400.000
γιά τήν διάνοιξι άγροτικής όδοΰ άπό περιοχή 'Αλεξανδράτος πρός Κατωχώρι.
2) Κοινότητα Μυρτιδίων
Κυθήρων, δραχ. 400.000 γιά
διάνοιξι, βελτίωσι βατότητος
άγροτυκής όδού άπό Δρυμώνα π;ρός Βάίνη.
3) Κοινότητα Φριλιγ,κιανίκων Κυθήρων δραχ. 4<Χ).000
γιά βελτίωσι βατότητος άγροπκής όδού άπό Διακόφτι
πρός κεντρικό δρόμο.
4) Κοινότητα Ποταμού
Κυθήρων, δραχ. 400.000 γιά
διάνοιξη, βελτίωσι άγροτϊκής
όδού άπό "Αγ. Κων)νο πρός
Γήπιεδο.

5) Κοιινότητα Λειβαδίου
Κυθήρων α) Δρχ. 400.000
γιά διάνοιξι άγροτακής όδού
άπό κεντρικό δρόμο πρός
άνω Λειβάδι , β) δραχ. 300.
000 γιά διάνοιξι άγροπκής όδοΰ άπό Κατοΰνι πρός Κάτω
Λειβάιδι.
6) Κοινότητα Καραβα Κυθήρων δραχ. 300.000 γιά διάνοιξι — βελτίωσι άγροτικής
όδοΰ άπό Καραβά πρός Στε
νό Κάμπο.
7) Κοινότητα Κυθήρων,
δραχ. 300.000 γιά διάνοιξι —
βελτίωσι άγροτιικής όδοΰ άπό
Στραπόδι — Κουμί — Κακόπρινο — Χώρα.
8) Κοινότητα Μυτάτων
Κυθήρων, δραχ. 300.000 γιά
διάνοιξι — βελτίωσι τής άγροτικής όδοΰ άπό Τρίστρατο πρός Αγ. 'Ιωάννη.
Τά χρήματα θά διατεθοΰν
έντός τοΰ μηνός.
Μέ άγάπη
ΙΩΑΝ. ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ
Βουλευτής

Κύριε Διευθυντά,

μεναι έκ π, ιώσεις κατά τάς
διενεργουμένας δημοπρασίας είναι μικρές, έπανα λαμβανόμενοι ομως δύο καί
τρεϊς φορές έπιτυγκάνεται ή
άνάληψις τών έργων.

Διαβάζοντας είς τό φύλλον τής έφημ. «Κυθ. Ι δ έ α »
τοΰ μηνός Μαΐου έ. έ., δημοσίευμα ύπό τόν τίτλο «Νοιμαρχ. ιΕίδήσεις, μοΰ έττροξένησε κατάπληξιν ή άναφορά τοϋ Νομαρχιακού Συμβούλου διά τής όποιας άναφέρει δτι άστό τοΰ έτους
1977 και μέκρι σήμερον αϊ
χορηγηθείσαι πιστώσεις ύπό
τοΰ Ν. Ταμείου τής Τάξεως
τών 6 έκατομμυρίων κατ' έτος καί ιδία τοΰ 1979, 12 έκατομμυρίων διά τήν έπισκευήν καί συ·ντή,ρησιν τοΰ
όδίικοΰ δικτύου τής νήσου,
δέν άπερροφήθησαν διότι αί
έπιτευχθεΐσαι έκτττώσεις έθεωρήθησαν άσύμφωροι Δ έ ν
άναφέρει δμως έάν έπανελή,φθησαν αί δημσπρασίαι
καί άν ναί πάσες φορές. Ε πίσης καί άν έλαβον γνώσιν
είδικά διά τά Κύθηρα έργολάβοι έκ τής γείτοινος Λακωνίας καί Κρήτης.
Έκ πείρας γνωρίζω δτι
πάντοτε αί άρχικά προσφερό-

Αί είδικαί συνθήχαι διά
τό νησί μας πάντοτε ύφίσταντο καί είναι λυ(πηρόν
νά πανε στόν βρόντο τόσα
έκατομ. σάν νά μήν έχει άνάγκη ό τόπος μας, άπό δρό,μους ούτε άπό λιμάνι ούτε
άπό άεροδρόμιο ούτε άπό
συγκοινωνίες. Οά συμπατριώτες μας τής 'Αττικής βλέποντες τά συμπτώματα μαρασμοΰ τοΰ τόπου των καταφεύγουν είς άγοράν κτημάτων άλλοΰ πωλώντας τά ύπάρχοντά των καί τήν περιουσία των είς τούς ξένους
οί όποιοι έγκαθίστανται σιγά - σιγά στό νησί καί άπολαμβά'νουν αύτοί τά άγαθά
του.
Μετά τιμής
Δ. Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ
Τέως Ά ν ώ τ . Υπάλληλος
'Υίπουργείου Εσωτερικών

Κύριε Διευθυντά,
Σας έσωκλείω ςχοτοτυπημένη έπιστολή τοΰ ύπουργοΰ Συγκοινωνιών μέ τήν
όποία μέ
πληρο<ρορεϊ γιά
τήν πρόοδο τών
έργασιών
τοΰ θέματος τής κατασκευής 'Αεροδρομίου στά Κύθηρα, θέμα γιά τό όποιο ίδι-

απερα ένδιαφέρθηκα άπό
μακρό χρόνου καί γιά τό όποιο δέν θά πάψω νά άγωνίζομαι μέχρι τής όλοκληρώσεώς του.

Κύριαν
Σπύρον Μαρκοζάνην
Βουλευτήν
'Αγαπητέ Συνάδελφε,
Σχετικά μέ τό θέμα τής
έπεκτάσεως τοϋ σημερινού
διαδρόμου τοΰ άεροδρομίσυ
Κυθήρων, γιά τό όποιο ένδιαφερθήκατε, σας πληρο(ρορώ πώς τό Υπουργείο
Συγκοινωνιών έχει ήδη δώσει τίς δέουσες έντολές γτά
τήν κατάρτιση τής τελικής
μελέτης τοϋ 'Αεροδρομίου

Κυθήρων
καί τήν ένταξη
τών σχετικών έργων στό
στό πρόγραμμα Δημ. Επενδύσεων 1982.
•Μέ τήν ευκαιρία αύτή σας
πληροφορώ εύχαρίσιως δτι
προτίθεμαι νά έπισκεφθώ τά
Κύθηρα, μέ :όν
Διοικητή
τής Πολ. Αεροπορίας κ. Π.
Οικονόμου, γιά έπιτόπια έξέταση έντός τών προσεχών
ήμειρών.
Γ. Ν. Παναγιωτόπουλος
'Υπουργός Συγκοινωνιών

Φιλικώτατα
Σ Π. ΜΑΡΚΟΖΑΝΗΣ
Βουλευτής
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«ΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ

ΩΡΑΙΑ ΓΙΟΡΤΗ Π Ο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Ή Τοπική Εφορία τοϋ Κα
ορμάτε ίου Γηροκομείου στά
•πλαίσια της ψυχαγωγικής δρα
^τηριότητας διοργάνωσε Πασχαλινή 'Εορταστική έκδήλω
τήν Νέα Τρίτη 28 'Απριλίου.
Στήν πραγματτοποίηση της
Εκδηλώσεως αΰτης έδοήθησαν;
1) Ή Καθηγήτρια Κα Ε λένη Χάρου Κορωναίου δπου
μαθήτριες (Γυμνασίου — Λυκείου) άπήγγειλαν -ποιήματα
Σολομού καί τοϋ "Ελύτη.
Η χορωδία τοϋ Γυμνασίου —
Λυκείου παρουσίασε έπίσης ύ
π ° τήν διεύθυνση της Κας Ε λένης Χάρου μέ συνοδεία όρΧήστρας Κυθηραίκές Μαντινά
^ ζ τοΰ
συγκροτήματος «οί
Τσαγγαριανοί».
2) Ό Καθηγητής κ. Γεώρ> ° ς Κομηνός
ιμέ μαθήτριες
τ ° ΰ Γυμνασίου Λυκείου
παρουσίασε 'Ελληνικούς χορούς.
3 ) Ό μαέστρος κ. ΕύστράΤ ι °ς θεοδωρακάκης
μέ τιμήτης Φιλαρμονικής έπαιξε
"Ι ν Προσευχή τού Σοΰμπερτ
"Δόξα στ' δνομά σου».
4) 'Ορχήστρα μέ τούς Πέτ Ρο Τσολάκο, Νικόλαο Κασι^άτη, Δημήτριο Πρωτοψάλτη,
Θεόδωρο Τραδασάρο, Κοσμά
Κ^ραδουσάνο, Νικήτα Μεγάλο
Κ 0 ν ό μ ο επαιξε διάφορα
τρανούδια.
Τούς προαναφερθέντες καί
συμμετέχοντες στή Γιορτή τοΰ
Γηροκομείου ή Τοπική "Εφορία
βε Ρμόταπα ευχαριστεί.
Κατά τήν έορταστική αύτή
^δήλωση μίλησε ό Πρόεδρος
jHi Τοπικής 'Εφορίας κ. Γι^Ργος Καμηνός ό όποιος είπε:
Σεδααμιώταιτε, Κύριε Βουλευτά, Κύριοι Πρόεδροι Κοινοτή
καί Συλλόγων, Κύριοι Δι
ευθυνταί 'Υπηρεσιών καί
'Ιδρυμάτων, Κύριε Πρόεδρε τοΰ
Κυθηραϊκοΰ Συνδέσμου
Άθη
νων, Κυρίες καί Κύριοι,
Μέ ιδιαίτερη χαρά σας ύτιο
δεχόμαστε σήμερα στό Γηρο
κομεϊο των άπανταχοΰ Κυθηρίων. Τό Κασιμάτειον Γηροκο
μεϊο θά συμπληρώσει τόν έρχόμενο Αύγουστο, μία έξαετία
έπιτυχηιμένης
λειτουργικότητ°ζ·
Σήμ&ρα
φιλοξενεί
38
Γέροντοος, άλλά έχει
φιλοξεν ε ί , κατά τό παρελθόν, άλ
^ους 35, πού είχαν τήν τύχη
~~~ καί αύτό δέν είναι ύπερ®ολή — ^ ^ap^oow τό τε^ευταΐο στάδιο της ζωής τους
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στό Γηροκομείο μας.
Σάν Πρόεδρος της
Τοπικής Έπιτροπης τοΰ Ιδρύματος καί ιμέ τήν τιμή πού περιβάλλετε έμένα καί τούς άξιους συνεργάτες μου
κ.κ.
Παναγ.
Σάμιο, Κοσμά Παστό, Βύρωνα
Δαπόντε
καί
Σταύρο Μεγαλοκονόμο, θά ιή
θελα νά σάς διαβεβαιώσω δχι
οί Γέροντες τοΰ Γηροκομείου
μας διαβιούν σέ £να περιβάλλον γβμάτο άγάπη, προθυμία,
εύγένεια,
καθαριότητα
καί
περιποίηση.
"Οπως, άσφαλώς, γνωρίζετε, τό Γηροκομείο έχει χαρα
κτηρισθεΐ «πρότυπο», γεγονός
πού σέ έμάς δλους πού προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας
πρός αύτό, δίνει διπλή χαρά
καί Ικανοποίηση. Στά πλαίσια
τών δυνατοτήτων μας, θεωροΰ
με δτι έκτελοΰμε πρώτον, αύ
τό πού μας έπιβάλλει ή συνείδηση μας καί δεύτερον καί
σπουδαιότερο αύτό πού όραματίσθηκαν δλοι οί μεγάλοι
ευεργέτες
δπως ό Γεώργιος
Κασιμάτης καί ό Λεωνίδας Με
γαλοκονόμος καί οί μετέπειτ α δωρητές, δηλαδή Μνα Γηροκομείο πού μοιράζει
άνιδι,οτελώς
στους
άναξυοπαθοΰντες Γέροντες άγάπη, στορ
γή καί άνθρωπιά.
Καί ό κύριος Κομηνός συνέχισε, διαψεύδοντας τις διά
φορές διαδόσεις καί συζητήσεις δτι γ ι ά νά εισαχθεί στό
Γηροκομείο κάποιος γέροντας
θά πρέπει νά πληρώσει, « θ ά
ήθελα ύπεύθυνα καί κατηγορηματικά νά σάς δηλώσω δτι
εισάγονται δωρεάν γέροντες
καί τών δύο φύλων φτωχοί καί
έγκαταλελειμένοι». Στή συνέχεια άφού έδωσε διάφορα στα
τιστικά στοιχεία, σχετικά μέ
τό κόστος διατροφής έκάστου
γέροντος είπε πώς «πέρυσι άποφασίστηκε γ ι ά λόγους καλύτερης άντιμετωπίσεως
της
καταστάσεως,
δτι Γέροντες
πού έχουν παιδιά καί θέλουν
νά εισαχθούν είς τ ό Γηροκοιμεΐο καί έφ' δσον τά παιδιά
τους ή αυτοί ο ίδιοι εύρισκαν
τ α ι σέ καλή οίκον, κατάσταση θά πρέπει νά πληρώνουν
στό "Ιδρυμα, έστω 1000 δρχ.
σάν άναλογία γ ι ά κάθε παι
δί, μηνιαίως». "Ο κ. πρόεδρος
εύχαρόστησε στό συνέχεια τό Δ .
Συμβούλια τοϋ Τριφιλ. 'Ιδρύματος 'Αθηνών καί ιδιαιτέρως
Όόν Πρόεδρό του Καθηγητή
τοΰ Παν)μίου 'Αθηνών κ. Γ.
Κασιιμάτη, τόν Γεν. Γραμματ έ α κ. Κόμη καί τόν
Ταμία
κ. Σαραντόπουλο.
Στή συνέχεια άφοΰ έδωσε
στοιχεία άναφορικά μέ τ ά έ
ξοδα χαί τά έσοδα υοΰ Γηιροκομιείου εύχαρ&στησε τούς δ ω
ρητές τοΰ Ιδρύματος καί ίδι
αιτέρως τόν κ. 'Ιωάννη
Ώραιόπουλο, άλλά καί τούς γ ι α
τρούς τιοΰ Νοσοκομείου
καί
ιδιαίτερα τόν Δ ) ν τ ή κ. Μαριά
τ ο γιά τις υπηρεσίες τους, τόν
έφημέριο
Ποταμού κ. Τιιμ.
Τσέλλο γιά τ?ίς θρησκ. ύπηρεσίες του, τό διοικητικό, ύπαλ
ληλικό καί ύπηρετικό προσωπικό, άλλά
καί κάθε ίνατν
πού «μάς συμπαραστέκεται ή
θικά καί υλικά».

Πληροφορούμεθα πώς τό
Γ ε ν . Πρακτορείο έψηρερ ίδιον χα!
περιοδικών
στά
Κύθηρα βρίσκεται τώρα στά
δραστήρια χέρια τοΰ άκούραοαου
καί προοδευτικοί)
Γ ι ά ν ν η Λουράντου — Πιέρου άπό τό Λιβάδι.
Πληροφορούμεθα

άχάμΐ)

άπό τήν ήμέρα πού ό Γ ι ά ν
ν η ς Λουράντος άνέλαβε τό
πρακτορείο, οί ήμερήσιες έφημερίδες καί ό περιοδικός
τύπος βρίσκονται καθημερινά καί στό τελευταίο μαγαζάκι τοΰ πιό άπομακρυσμένσυ χωρίου.
Συγχαρητήρια
Γιάννη
Πιέρο.

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΥΘΗΡΙΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
Ά π ό τόν Σ . Κ . Σ . έλάβαμε τό ψήφισμα πού άικολουθεί:
Πρόσφατα κατατέθηκε στή
Βουλή σχέδιο Νόμου - πλαι
σίου για τά Α . Ε . Ι . , τό όποιο
περιορίζει καταχτημένα μέ
ά γ ώ ν ε ς δημοκρατικά δικαιώ
ματα τοΰ φοιτητικού
κινήματος καί τό όποιο νομιμοποιεί καί τυπικά τ ή ν ύποβάθ
μίση τ ώ ν πτυχίων μας.
Μ έ τίς διατάζεις γιά τό
Πανεπιστημιακό " Α σ υ λ ο δίνει έλεύθερα τό
δικαίωμα
στίς άστυνομικές
δυνάμεις
νά καταστέλλουν τούς φοιτη
τικούς άγώνες. 'Ακόμα καταργεί τούς συλλόγους τ ώ ν
έ ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν στά Α . Ε . Ι .
Μ έ τίς διατάξεις γιά τίς
δήθεν «μεταπτυχιακές σπουδές» υποβαθμίζει καί τυπικά πια τά πτυχία μας. Ά π ό
ε δ ώ καί στό έξης θά άπαιτοϋνται δχι 4 ή 5, ά λ λ ά 7
καί 8 χρόνια γιά νά παίρνει
κάποιος δίπλωμα, τό άναγκαίο προσόν γιά νά βρίσκει

δουλειά. " Ο τ α ν ό άριθμός
τ ώ ν μεταπτυχιακών σπουδαστών θά είναι έξαιρετικά
περιορισμένος, δταν θεσπίζονται αύστηρά κριτήρια είσ
δοχής, δταν ή έκπαιδευτική
διαδικασία μεταφράζεται σέ
άσήικωτο οικονομικό βάρος,
γίνεται φανερό, δτι περιορίζονται οί δυνατότητες
τών
ν έ ω ν πού προέρχονται άπό
τά χαμηλά λαϊκά στρώματα.
Ό Σ . Κ . Σ . καλεί δλους
τούς Κυθήιριους φοιτητές νά
ά γ ω ν ι σ τ ο ϋ ν γιά νά άπαισήσουν:
Νά αποσυρθεί τό καινούρ
γιο νομοσχέδιο.
Ν ά ύπάρξει νέο Δημοκρατικό σχέδιο νόμου, πού νά
στηρίζεται πραγματικά στίς
θέσεις τής Ε.Φ.Ε.Ε., τοΰ Ε.
Δ.Π. καί τ ώ ν
δημοκρατών
Πανεπιστημιακών.
Σύλλογος
Κυθηρίων

Σπουδαστών

Ι ο ύ ν ι ο ς 1981

Φριλιγκιάνικα
γραμμα 1981 — 81 καί τήν
Φ _> Συνέχεια άπό 1η σελ.
άζει μοναδικό φαινόμενο αύ Κοιν. Φριλιγκιανίκων προγραμ
ξήσεως πληθυσμού άπό
δλα ,ματίζοντας τήν έπέκταση τοΰ
αύταμάτου τηλ. δικτύου
μέ
τ ά χωριά τοΰ νησιοΰ.
κάλυψη (90) τηλ. παροχών.
ΕΡΓΑ
ΕΡΓΑ ΜΕΓΑΛΗΣ
"Εργα τής τελευταίας πεν
ταετίας είναι: 'Από τόν Κρα- ΣΗΜΑΣΙΑΣ
Πρωταρχικά έργα γιά τήν
τικό προϋπολογισμό: α ) Έπι
σκευή
τού 'Αεροδιαδρόμου, Κοινότητα είναι οί δρόμοι Πα
β) Τσυμεντόστρωση τμήματος λιόπολης καί Διακοφτίου γ ι ά
Κοιν. 'Οδοποιίας, γ ) Έπιχω τό όποιο παρά τίς υποσχέσεις
μάτωσηι Έπαρχ. δρόμου Πα- .τών άρμοδίων τίποτε θετικό,
δέν ύπάρχει καί έπίσης
τό
λιόπολης.
Παγκυθηραϊκοΰ
ένδιαφέρον"Από τόν Κοινοτ. προϋπολο
γισμό καί τήν Ιδιωτική πρω τος έργο, τ ό 'Αεροδρόμιο, βρί
τοβουλία: α ) Διάνοιξη — Τσι σκεται δπως ξέρουμε σέ έξελι
μεντόστρωση δρόμου πρός Πα κτική φάση. Κρατικοποίηση, έ
vary. Κυπεριώτισσα. β) Συντή πέκταση κλπ.
"Ενα πρόβλημα αύτή
τή
ρηση 'Επκχρχ. "Οδοποιίας, γ )
'Εφαρμογή ρυμοτομικού σχε- στιγμή γ ι ά .τήν Κοινότητα φαί
νεται νά είναι οί άπαλλοτριώδίου Οικισμού Διαικόφτι.
δ)
Διάνοιξη 'Αγροτικών δρόμων. σεις. Ό 'Υπουργός Συγκοινω
νιών κ. ΠαΛ*αγιωτόπουλος στή
ΑΝΑΓΚΕΣ
Ή Κοινότητα έχει ζητήσει πρόσφατη έπίσκεψή του είπε:
τήν πραγματοποίηση τ ώ ν έ- « Τ ό έργο θά χρηματοδοτηθεί
έντός τοΰ Σεπτεμβρίου, άρκεΐ
ξης έργων:
α ) 'Ασφαλτόστρωση έπαρχ. ό χώρος νά παραχωρηθεί δ ω
δρόμων, Φριλιγκιάνικα — Πα- ρεάν άπό τούς Ιδιοκτήτες». Μέ
—
άλλα λόγια, <5cv βοηθήσουν με
λιόπολη καί 'Αεροδρόμιο
Διαικόφτι, καί οί δύο δρόμοι ρικοί, Ισως, νά πλησιάζει τό
αύτή τή στιγμή είναι άδιάβα- τέλος της ταλαιπωρίας τοΰ Τσι
ριγώτη.
τοι.
β) Συντήρηση καί Τσιμεντό
( Ή Συντακτική
'Επιτροπή
στρώση Κοινοτικών δρόμων.
της «Κ.Ι.» έκφράζει τίς άπειγ ) Διευθέτηση κοίτης
χει ρες εύχαριστίες της στήν κοι
μάρρου Παλιόπολης.
νότητα Φριλιγκιανίκων γιά τ ά
δ ) Έπέκ-κχση αυτομάτου τη στοιχεία πού εύγενώς παραχώ
λεπικοινωνιακοΰ δικτύου.
ρησε καί Ιδιαιτέρως στόν Πρό
εδρο κ. Π. Νοταρά καί τόν
Σχετικά ιμέ τό τελευταίο ό
ΟΤΕ έχει έντάξει ατό
πρό- Γραμματέα κ. Παν. Σάμιο).
KOTMAT
Μ.

ΠΑΝ.

SC

«ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ»
Μέ

τήν

εύκ«ΐ{Η«.

διακο-

παιιδότοποι
θε,τιάνικα

θηραϊκών

'Εΐπιτροπή τ ώ ν
Σωματείων

καί Άιθήνας
μέ

τίς

στά

τά

*oi

γου

Σωματ

δώρων

Παραυσχκτη τοϋ έρστά

14.—

άτκιγγελίιες )

Καιστρισιάνικα.

Πιθανή

μεγάλη, θρη-

σου προγρομμιματίζει γ ι ά τ ό καλο-

σκευτική καί .ταραδοσιχική γιορτή

κα'ρι τ ι ς πιό κ ώ ι ω

στόν "Αγιο

έκδη>-ωσεις

στά Κύθηρα:
1.—

κύθηρ α

Πιθανό

Κυβηραϊκό

έρ«-

π<ιραιστά<τεις μέ ®ργο κ α τ ά
τίμηση
νου

Κυθηραϊκοΰ

στό

σεων

προ-

Κλείσιμο

μέ μεγώλη

Μουσικοχορευτική

περιεχομέ-

τών
καί

«"Ενας

Μέ

παιραιδοσιακοΰς

τραγούδια.

Π έ τ ρ ο ν Μ α ρ ι α τ ο ν είς

δυές μία ?ως δι'κ) μέ

τ

6ρα^

τή;

τ ή ν Μαρία Φαραντούρη
πουλο ή

Ξαρχάκο)

μό ( π λ α τ ε ί α )

τ η ν 15

μέ

τό

θά

μό

Αυγούστου

περίπτερα μέ

αύτό

Σα>ματε'ίων.

Θά

πρωταιθλητές

Κτθηιρίων

ματα,

τά

τώιν

Ποτα-

έπίδειξη

δραστηριότητας τ ώ ν

5 . — Ζ ω γ ρ α φ ι κ ή δοθε-ση μέ Ιρπροτίμηση

συμ-

λειτουργήσουν

(μία δύο Κυπριακές) σ τ ό ν

Ποτα-

1981.
γα κατά

καί θ ά

διάστημα

έκ^ηλώσεων

(Μαρκό-

στόν

βράκίς)

γουτιερηδες τοΰ νησιον μους.
Κατά

(πιθανή)

Άδελφότη-

μετάσχουν οί βιολιτζήδες καί λα-

στόν Π ο τ α μ ό ή σ τ ά ΦριλιγκιάνιΣυναυλία

τό

Σ\Γ/κρότημα

Κυθηραϊκής

λέτ.τα καί

Κυθήρων

κα.
4.—

Θ ά εμφανισθεί

τος μέ παραιδοσιακές σ τ ο λ έ ς (σπα

σιμμετοχή

τών

ή;

Κυ-

χορούς καί

Μουισικοχορευτικό

(27.7)β1).

Ποτα-

τάιρτη).

λητήν τόν

τής ΦΑαιρμονυκής

παραδοσια

19 Αυγούστου 1981 ( T e

πλατείαν ΠοταμοΟ. Π ι θ α ν ή προΜουσικοφιλολογικές

έο«δηίλώ-

μό σ τ ί ς

θηραϊκούς σκοπούς,

3.—

Άντι-

Π αγκ\·θηραϊκή

'Β,ττανήσιος στό Τ σ ι ρ ί γ ο » μέ όμι-

βολή φ'λμ η σλάϊντς

στά

κή βραδυνΐ) γιορτή σ τ ό ν

Μυλοπόταμο.

2 . — 'Ομιλία μέ θ έ μ α :

Μύρωνα

(έκδραμή).

Ιδ.—

σιτεχνικό θέατρο μέ μία ϊ ω ς δύο

τής

Κυθηραϊκών

βραβεντοϋν

στά

διάφορα

καλύτερα

οί

άθλή

Κν·θηιρα5κά

Ζ ω γ ρ ά φ ω ν σ τ ή Χο'>ρα ή σ τ ά Λο-

έκΛέματα καί τ ά πλέον

γοθετιάινω«χ.

σιακά σκίτια. Θ α Απονεμηθούν ή-

6 . — ΓεωργοκτηνοτροςΜϋή Εκθεση

(πιθανή)

στά

θηκές

Φρά,τσια.

ξουν

7.— 'Α/θλητικές έοοδηλώσει,ς (άγ ώ ν ε ς στίβου) στό Λειδάδι.
δοσφαιρική

συνάντηιση

πρωταθλήματος)

στόν

άμοιβές

σέ

παραδο-

οσουν

έπώεί-

ιδιαιτέρα προσπάθεια

καί

προσφέρουν ά ξ ι α λόγου ύλικήν έ-

Πο-

νίισχτ«σιν πρός έπιτυχίαν τ ώ ν έκδη-

(τελικός

λώσεων.

Ποταμό.

Π α ρ α κ α λ ο ύ ν τ α ι θερμά οί

Πρό

Μπάισκετ—μπωλλ στό γήπειδο Κ α -

εδροι τ ώ ν

ραθα καί χκχρειηική

ρα'ίκός τύπος, ό κλή|ρος, οί έκπαι-

δραιδυά.

8 . — Λαογραφική "Εκθ&ση ( ζ ω ν

δε,ιιτικο'.,

τ α ν ή ) σέ σπίτια σ>τό Μυλοπόιταμοι
9.—

Κολυμβητικοί,

πό

τόν

Ναιτικό

Ίρτιοπλβί-

"ΟμΛο

ΠΗλαγί«;

κοί κωπηλατικοί

νες (λεμβοδρομίες) Ά γ ι α '
γ\ι

—

Πλατεία

10.—
τάβλι. —

ντάμα —

μαστε οί φετινές

άγώ-

είναι περισσότερο

Πελβ-

'Ομιλία καί

έκ&ηλώσεις ν ά
έπντυχημένες

act' τ ί ς περισυνές καί νο. καθιερωθούν κάθε καλοκαι'ρι

τρλιζα)

τών

και!, νά βοηθήσομε τεχνικά καί, ή-

—

βάλ)

στίς

(Φεστι-

γ ι α τ ί πιστεύομε π ώ ς

αύτές

θά τονώσουν τ ή ν έν γένει γεο&ρ-

Καρβουνάδες.
11.—

έκπρόσοκτοι

Ά-γίβ

(σκάκι

Κυθη-

θικά τ ί ς έκδηί^ώσεις αυτές. Ευχό-

"Αμμος.

Διαγο^ιομός

οί

ό

θήριοι νέοι ν ά συμπαρασταθούμε

Κ\»θή-

ρισν στό Καψάλι καί σ τ ή ν

ΚοΜ>τήτων;

τοπικών συιλλάγων καί δλοι οί Κ υ

κοί ά γ ώ ν ε ς καί θαλάισσιο ονί ά-

διαλογική

γοκτηνοτροφικοαλλιευτικήν,

έμ-

ποροοικονομικήν, τουριστική^·

καί

συζήττ)ση γ ι ά τ ά Κτ«θηραΐκά προ-

πνειματικήτν ζ ω ή ν σ τ ό αγαπημένο

βλήματα

μας

μωιση,

(έγκατάιλειψη καί
συγκοινωνιακά,

σμός).

Τά

θέματα θά

θοΰν έκπρόσαχποι

τών

έρή-

/τουρι-

.18.—

'Αιπα·σχόληση

νησί καί θ ά

βιοτικόν

είσιγγη-

καί

άνεβάσοτητ

πολιτιστικόν

δον τοϋ ΚιχθηραΙκον

Κι>θηραϊ

λή

κ ώ ν Σίοματείο)ν στό ΜνΛοπόταμο.
παιδιών,

τό

έπίπε-

Λαοϋ!

Κα-

'Αντάμωση.

Ή

Συντονιστική

'Είτιτίραπή

τών

Κυθηραϊκών

Σωματείων

ΜΕΤΑΦ0ΡΑ1 • ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
Τ Α Σ Ο Σ !
(ΕΚ
ΜΙΚΡΑ

Κ

Α

Ρ

Υ

Δ

Α

Σ

Α ο γ ο Θ ε τ ι α ν ί κ ω ν )
*
ΚΟΜΙΣΤΡΑ - ΜΕΓΑΛΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

495.7313,

495.1312

UNIV.

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑ!
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΔΗΜ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ

ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

ΕΠΑΦΗΣ

Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ
ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΘΕΊΣ

Κ.
ΕΙΧ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 225 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ! ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Θ Ε Ο Σ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
&

ΦΙΞ)

ΜΠΕΝΑΚΗ
ΤΗΛ.

ΑΘΗΝΑΙ

3 2 10 3 1 5

Κ Ω Σ Τ Α Σ Γ. Κ Α Λ Λ Ι Γ Ε Ρ Ο Σ
ΠΤΥΧ ΠΑΝΤΕΙΟΥ-ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
διεκπεραιώσεις

άστικβν

θέματα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

απο και για τα κυθηρα

ΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΠΙΤΙ
ΑΓ. ΚΟΝ)ΝΟΥ 7 (ΓΡ. 7)
ΡΟΔΟΥ »
501 OPOOOI
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΓΑΛΕΟ

ΤΗΑ. 4 1 M . t l 1 - 4 l u . i M

-="

4136.760

Π α ρ α λ α β ή * Αποθηκευση*Μεταφορα

υποθέσεων

φορολογικά - σ τ ρ α τ ο λ ο γ ι κ ά

3823329

διανομή

Π ά ν ο υ Φύλη,

μουσική

τεϊα. καί τοΰς οαιράγοντες τής νή-

-r

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
βΕΜΙΧΤΟΚΛΪΟΥΙ S
ΟΜΟΝΟΙΑ
ΤΗΛ. Κ Μ . 0 »

καί

παιδιά.

18.—

Πειραιά

σέ σιπτεργαισία

Κοινότητες,

ή

Κιν

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

'

(ΜΕΓΑΡΟΝ

ΚοΛησπεριάνι-

Ί ο υ λ ' ο υ μέχρι. 20 Αυγούστου,
Συντονικπική

ΤΗΛ. Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο Υ : 80.82.918
Ο Ι Κ Ι Α : Β Α Σ . Κ Ω Ν ) Ν θ Υ 36 - Κ Η Φ Ι Σ Ι Α
ΤΗΛ. 8084.001

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

σ>τά

κα ή Π ιτσινιάνικαι καί σ τ ά Λογο-

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

ΟΠΤΙΚΑ -

τών

π ώ ν καί τοϋ καλοκαιριού, απ» 24

ΑΘΗΝΩΝ

BRISTOL

ΧΕΙΡ.

Πολιτιοτικές έκδηλώσεις-Φεστιβάλ

ΟΙΚΙΑ: Φ

MAPCNTHS

ΔΙΔΑΚΤΩΡ

ΦΑΚΟΙ

~Τ(ΓΠΑΚΤ0ΡΕΙ0
ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

ΙΔΕΑ»

ΤΗΛ. 5417.720

Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν Δ Ο Υ Ρ Ο Υ 61 - Τ Η Λ . 4 6 1 0 9 1 4
ΣΥΝΕΠΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ -

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

«ΚΥΘΗΡΑ I Κ Η ΙΔΕΑ»»

ΣΕΛΙΔΑ 6

Ο κ. ΣΑΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

ΟΙ ΕΜΠΡΗΣΤΕΣ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ

'Από τόν νέο Νομαρχιακό
Σέ άπάντηση δημοσιεύματος λιμενικά προβλήματα τοΰ νη- Σύμβουλο κ. Κ. Καλλίγερο έλάβαμε τά παρακάτω:
μέ τίτλο «"Αγονος
Γραμμή» σιού.
ό τ. Γεν. Γραμ. YEN ·κ. Π.
Μέ άφορμή τ ά πρόσφατα
Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1979
Σαρλής μας Ιστειλε, τά άκό έστάλη ό 'Αρχιπλοίαρχος κ. δημοσιεύματα δλων τών Κυλουθα:
Β. Τζοοβάρας, Γενικός τότε Δ ) θηραϊκών 'Εφημερίδων, παντής Λιμένων καί Παραλίων ράλληλα δμως καί μέ τήν έΚε Διευθυντά,
τοΰ YEN γιά έπιτόπιο έζέταση παπειλούμενη προσμονή μιάς
τών
Λιμενικών προβλημάτων νέας καυαστροφής τοΰ νησιοΰ
Χάριν της Ιστορικής άλήθειας καί μόνο σάς άναφέρω κα τοΰ νησιοΰ. Σέ κοινή σύσκεψη μας άπό ένα νέο «πιό άποτε
λεσματτικό» έμπρησμό τοΰ πετωτέρω τό τί έγινε γιά τά Κύ πού έγινε μέ τήν Λιιμενικήν Έ
ρυσινού,
σέ συνδυασμό καί μέ
πιτροπήν
στή
Χώρα
μέ
συμμε
θηρα κατά τό διάστημα πού
διετέλεσα Γ,Γ. YEN πού δεί- τοχή τοΰ κ. Β, Τζαβάρα άπο- τις σχετικές έρευνες άποκαχνει πόσο κοντά ήμουν στους φασίστηκε ή σύγχρονη έκτέλε λύψεως τών έμπρηστών, θά
ση σημαντικών λιμενικών Ερ ήθελα νά γνωρίσω σέ δλο
Τσιριγώτες. Συγκεκριμένα:
γων στό Καψάλι τήν 'Αγία Π ε τόν Κυθηραϊκό Λαό, άφ' ένός
1. 'Ιδρύσαμε τό 1978 τόν λογία, τήν Πλατέα
"Αμμο :μέν τήν άδιαφορία τών σχετιΛιιμενικό Σταθμό στό Καψάλι και τό Διακόφτι. Τό YEN, προ κών παραγόντων τοΰ νησι,οΰ
ικανοποιώντας ετσι παλαιό πό ώθησε ταχύτατα τις έγκριτι- μας, γεγονός τό όποιον ένθο καί αίτημα τών κατοίκων κές άποφάσεις τών άνω έργων θαρρύνει καί διευκολύνει τούς
τής Χώρας.
τού Λιμενικού Ταμείου στήν νέους ή τούς παλιούς έπίδο2. Έδρομολογήσαμε τό '78 Νομαρχία Πειραιώς, ή όποια ξους έμπρηστές, άφ' έτέρου
στίς γραμμές τών Κυθήρων τό καί ένέκρινε τις άρκετά ση- δέ τήν προκλητικότητα, τό
μεγάλο φέρρυ μπώτ ΙΟΝ ΙΟΝ μαντικές πιστώσεις παύ άπαι- θράσος καί τήν ποταπότητα
πού έδελτίωσε ουσιαστικά τήν τοΰντο.
τών στυγνών τούτων έγκλησυγκοινωνία μέ τ ό νησί.
Μετά τήν έγκριση τών έρ- ματιών.
Παράλληλα θά ήθελα νά
3. Ιδρύσαμε Γραφείο ν Οί- γων καί τών πιστώσεων άπό
κου του Ναύτου ιμέ £δρα τόν τήν Νομαρχία είναι άρμοδιό έπιστήσω προσοχή, έγρήγορΛιιμενικό Σταθμό 'Αγίας Π ε τητα τής Λιμενικής 'Επιτρο- ση καί έπαγρύπνηση σέ κάθε
λοογίας πού άργ όπερα μετα- πής Κυθήρων νά προχωρήσει •Κυθήριο, γιατί δπως καθαρά
τράπηκε σέ παράρτημα. "Ε- στήν διαδικασία γιά τιήν σύν φαίνεται ό έχθρός είναι άνάτσι οί άσφαλισμένοι τοΰ Ο.Ν. τάξη τών μελετών καί τήν έ- μεσά μας, κινείται άνενόχλητος καί μέ θρασύτητα μάς άδέν πάνε πιά στό Γύθειο γιά κτέλεση τών έργων.
6. Ρυθμίστηκε τόν χειμώνα πειλεΐ κιόλας.
νά θεωρήσουν τις συνταγές
Συγκεκριμένα πέρυσι τό
τού 80—81 ή άπό θαλάσσης
καί τις άποδείξεις.
4. Τό 1978 αυξήσαμε στό όμαλή μεταφορά τών βυτιοφό φθινόπωρο, έοτάλη άιτό άνώμιά έπιστολή
πενταπλάσιο περίπο υτά ποσο ρων μέ πετρέλαιο γιά τά Κύ νυμο φυσικά,
στά τοΰ Λιμενικού Ταμείου Κυ θηρα άπό Νεάπολη μέ τούς κα πρός τήν Κοινότητα Μυρτιδίθήρων άπό τά έσοδα τοΰ Ν. λύτερους οίκονομικούς δρους. ων, στήν όποίαν :μέ κυνικότη7. Τά Κύθηρα ίσως μόνο ά τα ό άποστολέας άναφέρει δ848)48. Μόλις δέ τόν Μάϊο
τοΰ 1981 αύξήθηκε πάλι ή ά- πό δλα τά άλλα νησιά της τι: «άν ή κοινότητα δέν προ
ναλογία τού Λιμενικού Ταμεί 'Ελλάδος δέν αισθάνθηκαν χίς βεϊ σέ άμεση έκδίωξη άπό τά
ου Κυθήρων άπό τά άνω εσο συνέπειες άπό τήν δραστική σύνορά της κάποιου βοσκοΰ...
περικοπή τών άκτοπλοϊκών κλπ., τόσο ή περιοχή της Κοι
δα κατά 10 μονάδες.
5. Τόν 'Απρίλιο τού 1979 έ- δρομολογίων λόγω αυξήσεως νότητας, δσο είδυκά ή Μονή
γινε σύσκεψη τών Προέδρων τών τιμών τοΰ πετρελαίου πέ- Μυρτιδίων τόν Αύγουστο μή
να θά γίνει παρανάλωμα τοΰ
τών κοινοτήτων στόν Ποταμό ρυσι τό χειμώνα.
μέ συμμετοχή μας μέ θέμα τά
Μετά τιμής Π. Σαρλής πυρός...».
"Οπως σχετικά μάς πληρο
ΙΕΡΟΣ Ν Α Ο Σ « Π Α Ν Α Γ Ι Α Σ Δ Ε Σ Π Ο Ι Ν Η Σ » JKAPABA
φόρησε, ό άκούραστος καί
Καραδάς Κυθήρων 5.5.1981 τουλάχιστον νά τόν συντηρή- δραστήριος Νικόλαος Παυλά
'Αγαπητοί Συμπατριώται,
σωμεν διά νά μή σωριασθεί κης — πρώην Γραμματεύς τής
Κοινότητος Μυρτιδίων, ή έπιΚατόπιν έγ κρίσεως τού Σε- είς έρείπια.
' Επειδή ή έπισκευή αύτη θά στολή αύτή άπεστάλη σέ έ&χσμ. Μητροπολίτου μας κ.κ.
'Ιακώβου, ή 'Επιτροπή τοΰ κοστίσει πολλά χρήματα, κά πτά Δημόσιες "Υπηρεσίες καί
ώς άνω Ί,ερού Ναοΰ άπευθύ- νουμε θερμή έκκληση είς τ ά έτέθη ύπ' δψιν παντός άρμονεται πρός
τούς Κυθηρίους πατριωτικά καί θρησκευτικά δίου.
Δέν γνωρίζουμε οί άρμόδιες
καί δή Καραβίτες καί Βουνιώ σας αισθήματα, δπως έλθετε
άνακριτικές
άρχές σέ τί συμτες τής Αυστραλίας, 'Αθηνών, άρωγοί είς τό έργον τό όπεράσματα κατέληξαν καί τί
Πειραιώς καί άτταντιαχοΰ της ποιον έχομεν έπωμισθη.
Ή Χάρις τής Ύπεραγίας Ή κατόρθωσαν νά συνάγουν άπό
γης καί σάς παρακαλεί θερ
μότατα νά συνδράμετε τό έρ μών Παναγίας Δεσποίνης νά αύτή τήν έπιστολή. Ά π ό πρώύγείαν, χαράν τη άποψη ένδείξεις, καί βάσιγον ·μας νά έπισκευάσωμεν τόν σας χαρίζει
"Ιερόν Ναόν τής «Παναγίας καί εύημερίαν εις έσάς καί ιμιες υπόνοιες μπορούν νά δικαιολογηθούν... καί άπό μία
Δεσποίνης» διότι ό χ(>όνος έ- τις οίκογένειές σας.
άλλη
δμως μπορεί νά άποτεχει προξενήσει μεγάλες καταΤις συνδρομές σας δύνασθε
στροφές. Οί σοβάδες πέφτουν νά στέλλετε είς τόν ύπ' άριθ. λεϊ τό προπέτασμα τού καέσωτερικώς
καί έξωτερικώς (438) 558021 - 8 λογαρ ιαομόν πνού πού πίσω του έντεχνα
καί ή ύγρασία έχει κατταστρέ μας εις τήν Έθνικήν Τράπε- νά κρύπτονται κάποιοι άλλοι.
ψει έσωτερικά τόν Ναό.
ζαν της 'Ελλάδος, 'ΥποκατάΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Χρειάζεται πρώτα άπ' δλα στημα Ποταμού Κυθήρων, διά
νά στεγανοποιηθεί
ό Ναός, τήν έπισκευήν τοΰ "Ιερού Να
Παρακαλούνται
οί χοώστε νά μήν εισέρχεται ή ύ- οϋ μας, άνακσινώνοντας καί
ρευτές Κυθηραϊκών χορών,
γρασία
καί καταστρέψει τά είς ήμάς αύτό.
οί τραγουδιστές καί οί όρπάντα. Μετά θά έπισκευαγανοπαίκτες
Κυθηραϊκών
Μέ πχχχριωτι·κούς χαιρετισθούν οί σοβάδες.
τρ<χγουδιών, σκοπών καί χο
σμούς.
ρών νά προσέλθουν τήν ΚυΟΙ κάτοικοι τής περιφερεί- Ή Έ,κικλησιαστ<.κή Επιτροπή
ριακή τό πρωί 16 Αυγούας μας προσφέρουν δτι μποΌ Πρόεδρος
στου στόν Ποταμό (παζάρούν γιά νά πραγματοτηοιη'Ιερεύς Α. ΜΑΓΓΟΥΡΗΣ
ρι) καί νά έλθουν σέ συνάν
θεί ή έπισκευή αύτή.
Τά Μέλη
τη ση μέ τά μέλη της ΣυνΟί πατέρες μας άγωνίσθη
Π. ΒΕιΝΑΡΔΟΣ
τονιστικής 'Επιτροπής τών
καν σκληρά διά νά ύψώσουν
Γ. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Κυθηραϊκών Σωματείων (Τά
τόν περικαλή
τούτον Ναόν.
Κ. ΣΟΥΡΗΣ
ση Κουκούλη, Βαγγέλη Κα
"Εμείς θά προσπαθήσωμε
Π. ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
βιέρη, Μαρίνο Τριφύλλη,
Νένω
Χάρου,
Βαγγέλη
ΕΛΒΙΡΑ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ-ΚΥΠΡΙΩΤΗ
Τζωρτζόπουλο, Δημ. ΤαμΙΑΤΡΟΣ · ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΓ
βάκη, Γιώργο Στρατηγό κ.
Β Ο Η Θ Ο Ι ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ" Κ Α Ι Θ Ε Ρ Α Π Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο Υ Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω Σ
λ.π.), προκειμένου νά συνεννοηθούν διά τήν συμμετοχή τους στή μεγάλη παΔ
Ε
Χ
Ε
Τ
Α
Ι
:
ΙΑΤΡΕΙΟΝ ι
ραδοσιακή γιορτή πού έχει
ΔΒΥΤΚΡΑ - ΤΕΤ. - ΠΕΜ. 5,30 - 8
Μ Ο Υ Σ Τ Ο Ξ Υ Δ Η 16 Τ Η Λ
6444 783
προγραμμοαισθεί γιά τήν
ΚΑΙ ΚΠΙ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕί
ΠΕΔΙΟΝ Α Ρ Ε Ω Σ - Α Θ Η Ν Α Ι
Τ Η Λ . Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ . 4518.411 (113)
Τ Η Λ . Ο Ι Κ Ι Α Σ 4132,288
19η ν Αύγούστου 1981, Τετάρτη βράδυ στή πλατεία
τοΰ Ποταμοΰ. θ ά προηγη
θεί πρόβα γενική.
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσης δέν γνωρίζουμε, τί
προληπτικά μέτρα έλήφθησαν
άπό τούς άρμόδιους παράγοντες γιά τήν άποτροπη αύτιής
τής συγκεκριμένης
έγκλημα
τκιής πράξης. Καί δέν γνωρίζουμε γιατί ΤΙΠΟΤΑ δέν
έχουν πραγματοποιήσει γιά
νά σταματήσουν τό χέρι τοΰ ύ
ποψήφιου έμπρηστή. Νομίζω
δτ^ πέραν τής ήθικής ύποχρε
ώσεως τής προστασίας τού τό
που μας πού έχει κάθε, Τσιρι
γώτης, ή Τοπική Αύτοδιοίκηση καί ή 'Επιτροπή 'Εγχωρίου
Περιουσίας θά πρέπει νά δρα
στηριοποιηθοΰν έντονα καί μέ
τήν σχετική έπικουρία τών Δη
μοσίων Αρχών, Αστυνομίας,
Δασαρχείου κλπ. νά συντονίσουν ένέργειες καί νά λάβουν
δραστικά μέτρα, γιά νά μήν
μείνουν κι άλλοι άπό τούς λι
γοστούς ντόπιους μικρό καλλιεργητές στό δρόμο άλλά πο
λύ περισσότερο νά άτοοτρέψουν μιά νέα Βιβλική καταστροφή τού νησιοΰ μας πού
θά σήμαινε τήν δγδοη έρήμωσή του καί συνταυτό τήν καταστροφή τής Μονής τών Μυρ
τιδίων πού άποτελεϊ τό κόσμη
μα τοΰ μικροΰ μά ώραίου μας
τόπου.
Διά τοΰ παρόντος άπευθΰνομαι καί πρός τόν Σ) τον Μη
τροπολίτην μας καί τόν καλώ
δπως διά τοΰ κύρους του τεθεί ό ήγέτης
μιας τέτοιας
Σταυροφορίας
έπιστρατεύοντας κάθε παράγοντα καί συν
τονίζοντας μιά τέτοια σωτήρια κίνηση.
Ό χυδαίος έμπρηστής άπε
κάλυψε τις προθέσεις του:
"Αμεσα δέ ύπέδειξε καί
τόν έπόμενο στόχο του «τήν
Μυρτιδιώτισσα».
'Εάν πραγματοποιήσει τό
σχέδιό του τότε δλοι μας θά
είμεθα άξιοι τής τύχης μας'
πολύ δέ περισσότερο δλο ι οί
άρμόδιοι δείχνοντας καί εις
τό άμεσο μέλλον τήν έγκληματική άδιαφορία πού μέχρι
σήμερα έδειξαν, θά είναι ύπόλογοι έναντι καί όλοκλήρου
τού Κυθηραϊκοΰ Λαοΰ καί τής
"Ιστορίας τοΰ νησιοΰ ιμας, δί
καια δέ θά θεωρηθούν «Συναυτουργοί τού έγ κλήματος.
"Όπως δέ δλοι γνωρίζουμε
ό Ποινικός μας Νόμος τιμωρεί τόσο έκείνον πού διαπράτ
τει μιά έγκληματική πράξη
δσο κι έκείνον πού μέ παράλειψη συνέτεινε νά έπιτευχθεί
τό έγκληματικό άττοτέλεσμα.
Κ. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
Νομαρ. Σύμβουλος

ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΤΡΟΧΕΙΑΟΣ
MKPaiSg"*"

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ1122
ΤΗΛ:3218 347-3244 568

εττιττλωσεων

καλυμματων
κουρτίνες
κεντήματα
λευκά ειδη
ΠΩΛΗΣΙΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ -ΛΙΑΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΒΑΔΙ

Ό ανταποκριτής μας
Γιάννης Λου ράντας — Πιέρ
ρος μας πληροφορεί:.
—"Αρχισαν οί έργασίες ά
νεγέρσεως τοϋ κοινοτικού
καταστήματος είς τό Λειβάδι, έλπίζον,ιας δτι πολύ σύντομα θα τελειώσει μέ τήν
ένίσχυση τής νομαρχίας καί
τών απανταχού Λειβαδιτών.
Τ ό οικόπεδο προσεφέρθει άπό τό Μητροπολιτικό συμβούλιο τό 1977 μέ άντιπαροχή είς τήν περιοχή κάτω
Λειβάδι, δίπλα στό ναό τοΰ
Σωτήρος Χρίστου.
—'Αποπερατώθηκε μέ έπιτυχία ό δρόμος πρός φυρρή
άμμο καί συνέβαλε αίσθητό
στήν άξιοπόίηση της θαυμάσιας αυτής παραλίας.
—Συντηρήθησαν και έτσιμεντοστ,ρώθησαν άρκετοί άΥροτικοί δρόμοι τής κοινότητος καί πολύ σύντομα θό
άρχίσουν οί έργασίες ύδα,τοδεξαμενής είς οίκισμόν Τραβασαριάιννικα. Ή δεξαμενή
αύτή είναι άπαραίτητη π,ρός
έξυπηρέτηση όλόκληρης τής
κοινότητας.
—'Από τουριστικής πλευράς δέν ε χ ει άρ,χίσει άκόμα
ή καλοκαιρινή κίνηση, πάντως
εφθασε τό δεύτερο
κρουαιζερόπλοιο στό Καψάλι
καί στίς 16 Μαΐου τό πρώτο
πούλμαν έκδρομών άπό τό
γραφείο τοΰ Φιιλοκυθήριου
κ. 'Αλεξανδρή. Τ ό ϊδιο γραφείο ex ει
προγραμματίσει
δύο άκόμα
έκδρομές στό
νησί μας μέσα στό 1981.
— Σ τ ι ς 21 Μαΐου ήλθε τό
δεύτερο πούλμαν στή Χώρα
γιό 4 ήμέρες μέ ξενάγηση άπό τόν κ. Χρήστο Καλοκαιρινό. Τό πούλμαν αύτό άνήκε στό γραφείο «Έρμης».
— Σ τ ί ς 22 'Ιουνίου έχει
προγραμματιστεί άπό τό «Φυσιολάτρη» νέα έκδρομή μέ
ΚΥΘΗΡΑΊ ΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ό Α δίσκος καί ή κασσέτα
μέ τά
ΚΥΘΗΡΑ" I'ΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ είναι τό καλύτερο δώ
ρο σέ γιορτές
καί γάμους.
Δέν πρέπει νά λείπει άπό κά
θε Κυθηραϊκό σπίτι. Πωλείται
στά Κύθηρα (στά τουριστικά
£ίδη) καί στόν Πειραιά καί
Αθήνα στά γραφεία τών Κυθηραϊκών Σωματείων.

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ
'Τπο τήν αιγίδα και τήν συμπαράσταση

τής Κνθηραϊκής Ά -

δελ/φότητος καί μέ

π^οσφο^ές

Μητροπολίτης μας νά λαμπρύνει
τήν γιορτή μας μέ τήν παρουσία
του.

διαφόρων Κνθηρίων,

Π^τ^ουνιω-

Προσκαλούνται δλοι οί φιλέ-

τ ώ ν χαί φίλων τοϋ

ΠβΤφοννιαϋ

ορτοι νά προσέλθουν <ηήν γιορ-

.τροσϊτώ&εια ν ά έπεχτα-

τή μας καί ν* άπολαύσομε δλοι

θεΐ ό δρόμο; .χρός τ ή βρύση —

γίνεται

μαζύ μιά γιορτή τοϋ παλιού και-

Σιδηρόνερο τοϋ
οιτον " Α γ ι ο

Πετρον·νιοϋ χαί

Μάμο.

Γ ι ά τόν σκοπό αύτό Εχει συστα-

ροί».
Η

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

θεί έπιτροπη ά-τό τοίις Τ ά σ η Κουκούλη, Άντιόνιο

Σούγιαννη καί

Χαράλαμπο Σουρή' πού επιμελούνται σχετικά.
Στις

φέτο;

2 Σεπτεμβρίου

προβλέπεται

Ιδιαίτερα

πανηγυ-

MIX. Δ. Κ Α Σ ΙΜ Α Τ Η Σ —
ΣΤΑΘΗΣ

(ΑΓΑΑΙΟΣ)

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ρικό; 6 έορταΛμός τοϋ " Α γ . Μά-

ΕΠΙΠΛΑ —

μα στό Πετροϋνι καί στό Σιδε-

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

ρόνερο. Θά λάβει χώρα λειτουργία μέ άρτοκλα<τία στό ξιοοίκλήσι

τ ο ΐ "Αγιου Μάμα

Ανήμερα

καί «Τ.τη συνέχεια β·' επακολουθήσει

φαγοπότι καί γνήσιο

γανα σ τ ί ; ταράτσες και στις πεζ ο ϋ λ ί ; καταλάγκαδα
ρόνερο,

Γ Α Ζ Ι Α Σ 74
ΑΝΩ Κ Ο Ρ Υ Δ Α Λ Λ Ο Σ
ΤΗΛ. 49.67.846

Κυθη-

ραϊκό γλέντι, μέ Κυθηραϊκά 8ρ-

Θά

υφασματα

Νέα άπό τά Κύθηρα

ΜΙΚΡΕΣ

40 περίπου άτομα. Οί έκδρο
μεϊς θα μείνουν
στό νησί
μας γύρω στίς τέσσε,ρεις ήμέρες.
Παρ' δλο δτι ό τιμάριθμος έ'χει αυξηθεί προβλέπεται καί έφέτος
άρκετή
τουριστική κίνηση.
ί
—ιΟί κάτοικοι τής κοινότητος Λειβαδίου έαειδή πιστεύουν στόν τουρισμό καί τόν
θεωρούν σάν πηγή ζωής τοΰ
νησιοΰ θά καταβάλλουν κάθε
προσπάθεια, ώστε νά γίνεται
συνεχώς καλλίτερη ή διαμο
νή τών τουριστών. "Οχι μόνο στήν περιοχή μας άλλά
καί σ' δλο τό νησί μας.
Είμεθα δέ πρόθυμοι νά
βοηθήσουμε σέ κάθε έργο
υποδομής πού θά γίνει στό
νησί μας είτε λιμάνι, εϊτε άεροδράμιο, εϊτε ξενοδοχείο
εϊτε κάτι άλλο πού θά έχει
σχέση μέ τήν άνάπτυξη τοΰ
νησιοΰ μας. Τ ό Λειβάδι δέν
θά πει ποτέ δχι γιό δ,χι καί
δ,που γίνει.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΠΑ
—Πληροφορίες μας άπό
τήν ΆιγίαΠελαγία
άναφέρουν πώς τά Ιΐατάμενα Δ ε λ
φίνια ϋχουν έφέτος μεγάλη
κίνηση σέ έπιβάτες. Οί κάτοικοι τοΰ νησιοΰ μας εύ·χαριίστοΰν τόν κ. Λιβανό γ ι ά
τήν προσφορά τής δραμολο
γήσεως τών FLTING DOLFLNGES, καθώς έπίσης καί
τόν δραστήριο Άρχοικαπετάνιο τής Εταιρείας GERES
κ. Χρόνη Πολυχρονάκη.
—'Κατέπλευσε στό λιμάνι
τής 'Αγίας
Πελαγίας στίς
8 'Ιουλίου
ή θαλαμηγός
CINDERELLA,
άνάμεσα
στσύς λιγοστούς έπιβάτες
της διακρίναμε τόν Γ. Λιβανό μέ τή σόζυγό του, τόν
Γ. Κουμάνταρο μέ τήν σύζυγό του καί τόν Γ. Κορυζή
μέ ιτήν σόζυγό του. Ά φ ο ΰ
φιλοξενήθηκαν
καί ξεναγήθηκαν άπό τήν οίκογένει Β. Τζωρτζόπουλου (στά
Μυρτίδια κ. ά. μέρη) άνεχώρησα<ν κατενθουσιασμένοι
τήν άλλη μέρα.
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:
1) 'Ελαιάφυττο 8 στ,ρεμμάτων μέ 80 έλαιόδενδρα, αχλαδιές, άμυγδαλιές, σπιτάκι, Πηγάδι στή θέση Σαλάτι
Άλεξανδράδων, Κύθηρα άν
τί 250 χιλιάδων δραχ. Τηλάφ. Κυθήρων 31.018 κ. Κυριάκο Λεοντσίνη.
2 ) Γκαρσονιέρες έπυιλωμένες μέ τηλέφωνο ισόγειες
Μ2 31. α ) Νοταρά 56 όπισθεν Μουσείου, β ) Βελεστίνου 35, πλησίον ξενοδοχείου ΠΡΕΖ I N T E N T , Άμπελόκηίποι, άντί ΘΟΟ χιλαάιδων δρχ
μών έκάστη, έ νοικιασμένη 5.
000 δραχ.
Πληροφορίες τηλέφ. 770.
2365 κ. Τζίμη ΚΟσιμάτη.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως έξοπλισμένο Παντοπωλεΐον, οικογενειακό, μέ πελατεία άρκετών
χρόνων, λόγω συνταξιοδοτήσεως, στήν περιφέρεια Ά γ .
Βαρβάρας ΑΙγάλεω, έπί κεν
τρικής λεωφόρου, διασταυρώσεως τριών δρόμων καί στάση
μέ "Αθήνα καί Πειραιά. Προτιμούμε Τσιριγώτη οικογενειάρχη ή δύο Συνεταίρους. Πλη
ροφορ. τηλ. 56.15.182.

ΑΓΓΕΑΙΕΣ

<ηύ Σιδε-

δπω; τόν παλιό καιρό.

πρόσκληση , Σεβασμιώτατος

Διαμερίσματα
ιδιόκτητη

ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
1
Α Π Ο Κ Α Ι Γ Ι Α Τ Α ΚΥΟΗΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τ Ζ Α Ν Ν Ε Σ
ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΝΝΑΖ - ΜΙΚΡΟ Κ Ο Σ Τ Ο Σ
ΓΡΗΓΟΡΗ - Α Σ Φ Α Λ Η Σ Ε Ξ Υ Π Η Ρ Ε Τ Η Σ Η
Τηλ. Π ε ^ ι ώ ς 43.12.526
"Αθηνών 20.17.867
32.14.417
»
Κυθήρων 073331095 31114

πολυκατοικία

οικοπέδου

Ωραία

επι

3,5 στρεμμάτων

ε ι ς την οδο
ομυρνης

πωλούνται σε

χρυσοστομου

αμαρουοιαν.

Θέα^-Λογικές

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΤΗΛ.49 65874

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 4950609

Τιμές

