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Εγχώριος-έπιχώριος περιουσία Κυθήρων
Κεφ. ττρωτο, ΙΣΤΟΡΙΚΟ : α ) Νομική ΰττόοταση
"^ζ 'Εγχωρίου Περιουσίας.
'Αρχίζουμε τή μελέτη μας μέ μία χρονική έξιοτότων θεσμικών νόμων, ποΰ έφεραν οτήν «έπιφάViicw τήν « Ε γ χ ώ ρ ι ο Περιουκτία» χαΐ τήν καθιέρωσαν
νομική άντότητα. Μέ άλλα λόγια παραθέτουμε τά
οττουδαιότερα (παραλείπουμε τά έπουσιώδη) νομικά
<Γτχ*δια που πέρασε γιά νά γίνει νομική πραγματικό
"^ΐτα καΐ νά φθάσει στήν σημερινή άτελή τελειότητα!
Ή συνθήκη της Βιέννης τοΰ 1815 θά μπορούσε νά
θεωρηθεί σάν πρώτο νομικό στάδιο ή στάδιο έμφανί< τ ζ < ^, γιατί παρουσιάζεται ή άνάγκη της δημιουργίας
άφοϋ τά Κύθηρα αυτοδιοικούνται μέ έπικεφαλής
Τοποτηρητή, έπειδή ήδη υπάρχει έλεύθερο καΐ
^ ξ ά ρ τ η τ ο «κράτος των Ιονίων νήσων». Μέ τό άρθρο
' του Συντάγματος τοΰ 1817 άκολουθεί τό στάδιο
τής διαμορφώσεως τοΰ θεσμοϋ: γίνεται γιά πρώτη φο
Ρά μνεία περ ΙΤοπικής διαχειρίσεως πού σημαίνει πώς
υττάρχει περιουσία πού άνήκει στό
«δημόσιο» τοΰ
νησιού.

Ή περιουσία αύτή όνομάζεται «Εθνική περιουσία»
Kai άνήκει κατά κυριότητα στήν νησο Κύθηρα, άλλά
διοικείται άπό «έντοπίονς διαχειριστικούς άρχοντες».
Ή έπαρχιακή αύτή διαχείρηση έχει όριομένα
καθήκοντα πού σύμφωνα μέ τό άρθρο 9 τοΰ Συντάγματος
τοΰ 1817 στήν έξουσία της περιέρχονται ol γεωργικές, βιομηχανικές, έμπορ,ικές, ναυτιλιακές, έκπαιδευτικαΐ θρησκευτικές άρμοδιότητες.

Κατά τό τρίτο στάδιο τής όλοκληρώσεως καΐ κατο
χυρώσεως οί άρμοδιότητες αύτές κατοχυρώνονται συν
ταγματικά καΐ δημιουργούν τήν εύχέρεια στίς τοπικές
κυβερνήσεις — πού ουσιαστικά αύτοδιοικοΰνται — νά
δημιουργήσουν κτητική Ικανότητα, ή όποια κα Ιτυπικά
πλέον κατοχυρώνεται ιμέ τήν Κ Σ Τ ' πράξη της Ε ' Γερουσίας τοΰ 'Ηνωμένου Κράτους των 'Ιονίων νήσων
τό 1834.
Μέ τήν έννοια της «κτητικής Ικανότητας» ή Έ γ χ ώ
ριος Περιουσία άποτελεΐ αυθύπαρκτο νομικό πρόσωπο,
Ικανό νά έχει δική του περιουσία μέ όργανο έκπροσωπήσεως μία διαχειριστική έπιτραπή ( 6 1 ) 1 8 9 8 άπόφ.
'Αρ. Πάγου).
"Έτσι κάθε άκίνητο εύρισκόμειο στό νησί πού δέν
άποτελεΐ ιδιωτική περιουσία περιέρχεται στό Κυθηραϊ
κό δημόσιο, στήν έπι^ώριο περιουσία ( ά σ τ κά, άγροτικά άκίνητα καΐ τά δ ά σ η ) .
Τώρα πλέον μιλούν γιά πρώτη φορά περί συστήμα
τος «'Επιχωρίου ΟΙκονομίας» καΐ περί καθορισμού «έσό
δων του έπιχωρίου Ταμείου».
'Ακολουθεί ένα στάδιο διευκρινίσεως καί συγκεκρι
μενοποιήσεως, όπου γίνεται έκτενέστερος καθορισμός
«έαάδων τοΰ έτηχωρίου ταμείου» καί όρίζονται μέ λεπτομέρειες ot πρόσοδοι δηλ. τά ένοίκια άπό τά 'Αστικά — 'Αγροτικά άκίνητα πού άνήκαυν στό Κυθηραϊκό
Δημόσιο, μέ τήν 10η
πράξη της
Η'
Γερουσίας
τοΰ 1845.
Σ υ ν έ χ ε ι α στή 4η σελίδα
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0 ΚΑΘ. ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΙΚΑΙΟΥ
ΠΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΙΑΗΣΕ
ΠΕΡΙ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
« Ό Λαος δέν είναι μόνο «πηγή» άλλα xak σκοπο; τή; έξουσ.oc;», τόνισε 6 Καθηγητής τον
Συντα/γματικοϋ Δικαίου στό Πανεπιστήμιο 'Αθηνών κ. Γεώργ.
Κασιμάτης, σέ διαλογική συζήτηση ποΰ δγινε στό Πνευμαπικό
Κέντρο τοϋ Δήμου 'Αθηναίων,
ανάμεισα σέ Καθηγητές Πανεπκπημίων καί ΕΙδικούς Συνταγματολόγους για τήν «Ποώτητα
τής Δημοκρατίας».

πάνω όπ* δλα ήθος. "Αν δέν ΰπάριχει. δημοκρατική σιτνείδηση
οϋτε Δημοκρατία λειτουργεί, οΐίτε Σύνταγμα έφαρμόζεται». Παρατήρησε ακόμη πώς ή δημοκρατική άρχή συνιδέεται iutaa μέ
τις άρχές τής πολιτικής ισότητας καί τής Πολιτικής Έλευθίρίας, τής συμμετοχής δλων των
πολκτών στίς πολιτικές καί κοινωνικέ; διαδικ<α0ίες,καί
στίς
σχέισεις τής Κοινωνίας.

Ό 'Ομιλητή; άφοϋ αναφέρθηκε στό «αν» τή; Δημοκρατία;,
δη?» αν Φα πρέιπει νά Εχουμε
Δημοκρατίας ή άλλο σύστημα εξουσία;, κατέληξε πώς τά σΰστη
μα αΰτό είναι δεδομένο. 'Αντιθέτω;
άμδισόήτηιση υπάρχει
γιά τό «πώς» τή; Δημοκρατίας.
Πράγματι, ή fwoi/i Δημοκρατία
έχει πλήθος παραλλαγών ποΰ
τήν καθιστούν «'«ττημα Ιδεολογικά καί πολιτικά «ανοικτό» καί
τόνισε πω; «ή Δηαιοκρατ'ια είναι

Καί τελείωσε τήν ουσιαστική
περιεχομένου άμιλία του δένοντας παραδείγματα ποιοτικής αλλοίωσης τής Δημοκρατίας.
Ή δημόσια αΰτή συζήτηση ?γι/νε στα πλαίσια. τοΰ 'Ελεΰθερου Πανεπιστημίου καί είχε τήν
έννοια τής Ερευνας τής αναζήτησης καί τοΰ διαλόγου ανάμεσα
στούς όμιλητές μεταξύ τους καί
μεταξύ των όμιλητών καί τοΰ
Κοινοϋ.

Οί υποψήφιοι βουλευτές τής περιοχής μας
Παϋλος ΣαρΛης

'Γν
»
u

,
άνθρωπος πού αναγνώρισε
αι
"· έπέλυσε πολλά Κυθηραϊχ.ά
•^?ο6λι')μαΧα> πού βοήθησε τό
"Κ^γο μας δσο λίγοι, ζητά ιτώe a τήν δική σας βοήθεια. Διμεν,'<ός Σταθμός στό Κα-ψάλι' δρο•^•όγηση τοϋ Ο) Χ «ΙΟΝΙΟ»,
γραφείο Οίκου Ναύτου στήν Ά
Υ
Πελαγία, αύξηση στα ποσοστ ' 1 τοΰ Διμ. Ταμείου Κυθήρων,
"ύβμηση τής διά θαλάσσης μεταφορά; πετρελαίου στό Τσιρίγο εΤα ι μόνο μερικά άπό τά επιτεύγ-

(Ν.Α.)

(ΠΑΣΟΚ)

Ό κ. Παϋλος Σα#λή; ανεξάρτητα άπό τήν προτ'μησή σας ή όχι θά συνέχιση νά αγωνίζεται γιά
τά δίκαια αιτήματα τοϋ Κχιθηραϊκοϋ Δαοϋ, πού τά γνο>ρίζει δσο
λ'γοι δημόσιοι άνδρες. Βοηθτ/ατε
τον νά όλοκληρώση ενα πρόγραμμα πού άρχισε καί πού τά άποτελέσματά του δείχνουν πώς είναι
σωστό γιά τό νησί μας.

«Κληροδοτήματος
Σκλάβου».
"Οπως πληροφορηθήκαμε ό κ.
Κασί'μάτης είχε διάφορες έπα
φές σχετικά στήν Αυστραλία
καί πιστεύει πώς θά υπάρξει
σύντομα εύνοϊκή λύση, σύμφωνη ,μέ τήν πραγματική θέ
λπση τοΰ διαθέτη.

Σπϋρος

Μαρκοζάνης(Ν.Α.)

Μέλο; τοΰ Εϋροιιπαϊκοϋ 2ιι>μ6ου?άου άπό τό 1977, τής 04κονομικής 'Επιτροπής, τής '.Επιτροπής Τεχνολογίας καί Παιδείας
καί Πολιτισμού.
Μέλος τοΐ· Ε>ύρωπαϊκοΰ Κοινο6ου^ου άπό 1.1.1981, τής Οικονομικής Επιτροπή; καί τής 'Επιτροπής Μεταφορών αύτοϋ.

ματα του στό νησί μα; καί αής
προσφορά; του στους Τσιριγώτες.

ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0 ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ
Πριν λίγες ιμέρες γύρισε ά
τ ώ πρόσφατο ταξίδι
του
Αυστραλία ό καθηγ. Πα
νειτΐστηιμίου Αθηνών κ.
Γεω Ργιος Κοοσιιμάτης δ που είχε
σκο ' 110 Τ ο ΰ
Τ Ρ ίψΊ!"00^
Ρύματος καί συγκ>εκριιμένα
^ ^ ν γνωστή υπόθεση τοϋ

Γρηγόρης Κασιράτης

ιΕ'ιιδικιός σέ οικονομικά
Ναυτιλιακά θέματα.

Ό Γρηγόρης Ααιμπρινοϋ Κα
σιιμόαης γεννήθηκε στά
Κύθΐ|ρα άπό άγρότες γονείς.
Σπούδασε Νομιικά στό Πανεπιστήμιο της 'Αθήνας έργαζό
μένος κι άφοϋ πήρε τό πτυχίο
του άσκησε δικηγορία στιά Δι
κοοστήρια τοΰ Πείιραια
καί
της 'Αθήνας, δπου καί ουνεχί

ζει νά έργάζεται. Τό 1962 —
63 παρακολούθησε μεταιπτυχιακά ιμαθήιματα ικαΐ μαθήματα
Γαλλικής φιλολογίας
UCHATEL καί τήν TOURS.
Άπόμαθητής στό Γυμνάσιο,
πήρε ,μέρος στήν έθνική άντί
°ταση. Σάν ιμέλος άργό"
Συνέχεια στή 4η σελίδα

αιιό

καί

Σύμφωνα μέ πληροφορίες
μας άτό τά Κύθηρα ό Γυμνασιάρχης μας κ. θεόδ. Με
γαλακονόμος προήχθη στό δα
θμό τοΰ Λυκειάρχη.
Εύχόιμαστε, καλή έπιτυχία
στή νέα θέση τοΰ Λυκειάρχη,
καί γρήγορα νά τοϋ εύχηθοΰ
ιμε καί Γενικός Επιθεωρητής.
ΝΕΌ νέος Λυκειάρχης μοος &ν

"•Ελαβε μέρος στά Διεθνή Συνέδρια πού ι!>ρ γανώθηκαν μέ
πρωτοβουλία τοΰ Συμβουλίου τής
Ευρώπης.
Εισηγητής στά Συνέδρια τοϋ
Κόμματος.
ιΕΑσηγητής πολλών νομοθετημάτων στό 'Ελληνικό Κοι.νο6οΰλιοΜέι/.ος 'Επαγγελματικών, 'Αθλητικών καί Πολιτιστικών Σωματείων τοΰ Π ει^οοα.

καί είναι άντίθετος σέ κάθε
είδους προβολή του, παρ' δλα αύτ άδέν μπορούμε νά άποσκοπήσουμε τό
γεγονός,
πώς στίς εΙσιτήριες έξε,τάσεις
άπό Γυμνάσιο στό Λύκειο στά
Μαθηματικά στούς 3 μαθητές, οί δύο πη,ροον άριστα 9
ιμαθητές πήραν 20 καί 5 πήραν 19.
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«ΚΥΘΗΡΑ'I ΚΗ ΙΔΕΑ.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Στις 14)8)81 εις τόν Πειραιά,
ή κ. Παναγιώτα
Nut. Οϊκονομάκη τό γένος Δημ. Βλάχου άλο τόν Ποταμό γέννησε άγοράκι. Στους εάτυχιομένου; γονείς
και
τους
τρΜΤειιτυχηισμένους
ΠαΒίποΰ&ες Αημήτρηδε; εύχόμαστε νά τους ζήση.
Ή χ. Πά,τη Π . Βλαντή γέννησε
στην Άθήν<ι
άγοράκι.
Στους ευτυχισμένους γονείς καθώς
επίσης τους
αγαπητούς
μα/ς κ. και κ. Αντωνίου Βλαντή
και έ,τΊσης κ. Αναστασία Ζ Π « τροχειλου εύχόμεθα νά τους ζήση τό εγγονάκι τους.

ΒΑΦΤΙΣΕΙΣ
Στη Μονή
Μυρφτι&ων στις
) 7) 81 ό κ. Κων. Δαρζέν,τας ό
άτοϊο; διατηρεί έαι.χειρήσει; Ξυλείας στάν Πειραιά βάφτισε τό
αγοράκι τοΰ κ. θτοδώρον 'Βμμ.
ΠετρόχειΛου
και τό όνομασε
Κωνσταντίνο. Νά τους ζήση.
Στόν Ίε<>ό Ναό Μεταμορφο')σεως τοΰ ΣωτήΙρος στήν Παλ.
Κοκκινιά στις 7.9.81 ό κ. Θεόδωρος Μαρσέιλλος .τ>.οίαρχο; Ε. Ν.
έβάφτισε τό Κοριτσάκι τοΰ ζεύγους Παν. και Ελένης Χαραλαμπόοτουλου και τό ονόμασε Ουρανία. Μετά τή β ά δ ι σ η ακολούθησε τρα-τέζι ,τοΰ -ταρεκάιθησαν
δλοι οϊ συγγενείς τοΰ νεοφώτιστου και τοΰ κουμΛάφου.
Στους ευτυχείς γονείς και τόν
κοαιμ-τάρο,
εϋχάμεβα νά τούς
ζήση.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
—Στις 30)7)81 έγιναν στήν
Κτντού.τολη Περιστερ'ου οί άρρωβώνες
τοΰ κ. Χαρ. Δι»ιιλά<ρα
και της δεσποινίδας
'Ασημίνας
Νίκα, κόρης .της κ. Κιιταρκτσούλας Νίκα τό γένος Παν. Καλοκαιρινού. Εύχόμεθα καλά στέφανα.
—Στό BLAiKBHURST τοΰ Ν.
S.W. "Εγιναν ε.τ'κτημα οί αρραβώνες
τοΰ νέου Φαρμακοποιοί»
κ. FETTER Ν Ο Τ Α R Α με
την
δεσποινίδα ΚΑιΤΗΤ κόρη τής κ.
και τοΰ κ. Παναγ. Ρούφα άίτό
τό KOG-ARAH.
Στοϋς άγαΒϊητούς μας Θόδωρο και 'Αφροδίτη
Νοταρά ευχόμαστε νά τους ζήσουν και καλά στέφανα.

ΓΑΜΟΙ
Τήν Κυριακή
6 Σεπτεμβρίου
στίς 5,30' τό απόγευμα,
εγινε
στήν 'Εκκλιησία τοΰ 'Αγίου 'Ελευρίου στα Δόκανα, ό γάμος
τοΰ κ. Σταύρου Βενέρη, μέ τήν
δ. Κατίνα Γλυτσον. Κουμπάρος
ήταν ό κ. Δημήτρη; Ζερβός. Ά
κολούθησε
πλούσιο
«Τραπέζι»
στοΰ Πιερρου,
σχετική όμιλία
τοΰ Ά^χιματνδρ'τη Ειύθιιμίου, και
χορός μέχρι τις πρωινές ώρες

μέ παραδοσιακή ορχήστρα (6ιολί, λαγούτο κλίπ.). Εύχόμεθα νά
ζήσουν ευτυχισμένοι.
Χα/ράλ. Π αιΛάκης
Τήν Πέμπτη
20 Αυγούστου
στ'ις 4.30 τό βράδυ στόν Ιερό
Ναό Ταξιαρχών Κορυδαλλοΰ εγινε ό γάμος τον Η. I. Καραβά
οικονομολόγου εις τό ύ.τουρ. 'Εξωτερικών
μέ τήν δεβποινίδα
Ζωή Χ<οριανάπουλου Ά ν ώ τ . "Τπάλ. τοί 'Τπουργ. Σι>ντονοσμοΰ.
Τους εύχόμακϊτε νά ζήσουν και νά
ευτυχίσουν.
Οί Κουμπάροι τους

νης Μεγαλοκονόμου καί τά άνήψια xouJ ΓΓιώργος — Σιμός,

ΠΕΝΘΗ
EMM. ΣΤ. Γ Ε Ρ Α Κ Ι ΤΗΣ
Σέ ήλι«ιί>α 71 χρόνων και έπειτα άιπό μακροχρόνια ασθένεια
πέθανε ό άγαΛητός μας φίλος
'Εμμ. Στ. Γερακ'ιτης έγκατ&στημένος στήν πρωτεύουσα τής Αυστραλίας CANBERRA.
Πετυχεμένος έβτιχειρηματίας, ήταν Ιδιοκτήτης τοΰ
Κεντρικώτατου
MOTEL K T T H I R A καί εθεωρείτο Ισχυρός παράγοντας τής 'Ομογένειας. Πιρός τή σύζυγο του
'Αγάπη καί τά παιδιά του Μαρία,
Ποθητή, Σταΰρο καί Σοφία έκ
φράζουμε τά συλλυπητήρια μας.

ΓΕίϊΡ. ΚΟΥΤΣΟΓIΑΝΝΗΣ
Γεώργιος Κουτσογιάιννης, 78
χρόνων πέθανε στό MAINLT τής
Αυστραλίας. Ή τ α ν σύζυγος τή;
κ. 'Ελένης, τό γένος Μιπαδέα άπό τόν Ποταμό. Π.ρός τήν σύζυγο του καί τά τέκνα του Γεώργιο,
Σωτήριο
οίκογενειακώς,
Κων)νο, ' Εμμανουήλ θερμά συλλυπητήρια.
ΔΗΜ. Γ Ο Υ Ν Α Ρ Ι Δ Η Σ
Δημήτριος Γουναρίδης, 54 χρόνων, πέθανε τήν 1η Σεπτεμβρίου
στήν 'Αθήνα, υπήρξε δραστήριος
επιχειρηματίας,
γνήσιος Τσιριγώτης, άριστος
χωρια/νός, σωστός Οικογενειάρχης, ανεπανάληπτος στα γλέντια του. Ή μοίρα
αμως τοΰ φύλαγε τήν ήμέρα έκε'νη στη δουλειά του (τά νταμάιρια) νά πόση πίσω καί νά χτυπήση. Μεταφέρθηκε στήν 'Α<θηνα σέ αφασία καί πάλαιψε με
τό θάνατο γιά άρκετό διάστημα.
"Οίμως ό θάνατος τόν κέρδισε.
Μεταφέρθηκε στά
Κύθηρα καί
ένταφιάστηρ«ε στήν Καρ6οι<νάί&α.
Ή γυναίκα του Σταματίνα, τά
παιδιά του
Συμεών — Τούλα
Γουναρίδη, Ευστάθιος καί Παναγιώτης, ό εγγονός του Δημήτρης, ό πατέιρας του Συμεών, τά
αδέλφια του Σάββας — Μαργαρίτα
Γουναιρίιδη,
Βαρβάρα
Γουναρ/δη, 'Αλεξάνδρα — Γιάν-

Βαγγέλης — Χαρίκλεια καί λοιποί συγγενείς.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
Τόν Μητροπολίτη
Κυθήρων
καί τούς ιερείς πού συμπαραστάθηκαν καί βοήθησαν στό πένθος
μας. Τους γιατρούς τοΰ Νοσοκομείου Κυθήρων καί τοΰ Γενικού Κρατικού 'Αθηνών. 'Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε τόν εξάδελφο μας 'Εμμανουήλ Καλοκαιρινό (Ιατρό) πού μάς συμπαραστάθηκε σάν γιατρός, σάν άνθρωπος
καί σαν συγγενής.
Ευχαριστούμε επίσης δλο τόν
Κυθηραϊκό λαό πού μας βοήθησε
μέ τόν όποιονδηποτε τρόπο. Καί
δλους τούς Κυθηρόυς ή μή πού
διαμένουν στήν 'Αθήνα ή άλλοΰ.
ΜΕΝ. ΚΟΡΩΝΑ Ι Ο Σ
ΕΙς ηλικία 67 έτών απεβίωσε
εις ΡΑRRAMΜΑΓΓΤ,Α τής W S W
έν,τελώς ξαφνικά άπό καρδιακή
προσβολή ό Μενέλαος Κορωναϊος.
Ά π ό τόν Καραβα, ήταν εξαίρετος άνθρωπος, καλός
σύζυγος
καί λαμπρός οικογενειάρχης. Είχε τήν εύτυχα νά δημιοι·ργήση μαζύ μέ τήν υπεράξια σύντροφο τής ζωής του
Έλένην,
μιά λαιμπρή Οικογένεια. "Ομως ή
μοίρα δεν τόν άφησε νά 'ιδεί ολοκληρωμένα τά δνειρά του, τήν
άποκατάσταση τών παιδιών τους.
"Εφυγε πρόωρα. Ά ς είναι έλα
φρό τό φιλόξενο
αυστραλιανό
χώμα πού τόν σκέπασε. Στήν αγαπημένη μας πολύ
πονεμένη
σύζνγό του 'Ελένη, τά
τέκνα
του Μ αρ ι άνθη, Χρυσούλα, Ά,γγέλα καί Γιάννη ώς καί τούς
ΰπσλοίπους συγγενείς.
Θερμά συλλυπητήρια.
ί
Α Ν ΑΣ. Π. Σ Α Μ Ι Ο Σ
Εις BRISBANE πέθανε ό Α Σάμιος έτών
ναστάσιος Παν.
78 άπό τά Άλοϊζιάινικα.
Στέλ-

νουμε τά θερμά μας συλλυπητήρια στήν σύζυγο του Νικολέττα,
στά τέκνα του Παναγιο'ντη, Θεό
δωρον καί Γίώργιον ώς καί λοιπούς συγγενείς.
Χ Α Ρ Α Λ . Π. ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Απεβίωσε στό SURFACE ΡΑRADIGE του Q. L. (QUEEN SLAIND)
ό Χαράλαμπος
Π.
Κρητικός,
καταζόμενος άπό τά
Άρωνιάδικα. Ό μακαρίτης Χαράλαμπος έτιμάτο άπό δλους γιά
τό ήθος του καί τήν καλοσύνη
του. "Ηταν καλός
πατριώτης.
Πλήθος φίλων καί γνωστών τόν
συνόδευσαν στήν τελευταία του
κατοικία. Τήν βαρυπενθοϋσα κυρίαν του J ΒΑΝ', τήν θυγατέρα
του Ποτίτσα καί τήν σύζυγο της
κ. Γκούβερη οικογενειακώς, τόν
υίόν του Γεώργιον
οικογενειακώς καί λοιπούς συγγενείς θερμά
συλλυπούμεθα.
ΔΗΜ. Σ. Μ Α Ρ Σ Ε Λ Ο Σ
Στά τέλη τοΰ Αυγούστου άπε6 Wo ε στήν Αυστραλία ό Δημήτριος Σταύρου
Μαριβσέλος είς
ήλικίαν 81 έτών. Κατήγετο άπό
τά Φράτσια. Μόχθησε κυνηγώντας σάν δλους τους μετανάστες
τήν τύχη. Ευτύχισε πού πλάι του
σταίθηκε υπεράξια βοηθός, σύζυγος καί, πάνω ά ^ δλα, Μητέρα
ή Βασιλική του τό γένος Δημητρίου Καλοκαιρινοΰ.
F-ύτύχισ?
πού βκαναν μιά άριστη οικογένεια. Ευτύχισε πού καί τά παιδιά
τους πατο>ντας στά χνάρια τους,
τούς τίμησαν. Πρόσφειρε τ ή βοήθειά του
απλόχερα, σέ άγνωστους καί γνωστούς, σέ ιδρύματα χρηακευτικά καί κοινωνικά.
Αύτός ήταν ό άγαπητός μας
Τζ'μης. Θά τόν θυμώμαατε πάντα. Ό Θεός νά τόν άναπαύση έν
ΕΙρήνη. Στήν αγαπημένη μας Βα
σιλικοϋλα, καθώς καί στά παιδιά
του Σταματίνα, Σταύρο, Γρηγόρη καί Γιάννη καί τις οίκογένειές τους καί είς δλους
τούς
συγγενείς τά όλόθερμα συλλυπητήρια: μας.
Α . Μ.

ΚΟΥΛΑ Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Υ
Κούλα Στρατηγού, απέθανε είς
τό Γηροκομείο Κ\>θήρων. Στήν
άγαπητή μας κόρη της Φαρμακοποιό κ. Στρατηγού — Θεοδωράκη διαβιβάζουμε τά θερμά μας
συλλυπητήρια.
ΕΙ Ρ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΧΕ1ΛΟΥ
Ειρήνη Αγγέλου
Πετροχ/είλου 98 χρόν<ον)
πέθαινε στήν
Χώρα
στίς 3 Αύγούοϊτου 198J.
Ποιός δεν
θυμάται τήν Κυρία
Ειρήνη στό Μαγαζί τοΰ « Ά ν τ ζ ό λου». Δραστήρια γυναίκα, ύποδειγ

ματική σι'ζυγος, πραγματική μητέρα. Δύο φορές πήγε στήν 'Αμερική δταν σπούδαζε ό γυιός της
Μανούσος έκεί καί αργότερα μόλις έκείνος πήρε τό δΚ?.ωμά του,
ξανά. Προς τόν κ. Μανοΰσο Πετρόχειλο( καί έπίσης στάν άγαπητό μας <ρί?Λ Νίκο καί τήν κ.

δελφές Φωτεινή καί Παναγιωτίτσα έκφράζονμε τά θερμά μας
συλλυπητήρια.
ΒΑΣ. I. Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ
Απεβίωσε
καί έκηδει'»θη είς
GROTTON N.S.W ό Βασίλης I.
Οικονόμος άπό τό χωρίον Άρέοι
Κυθήρων 81 έτών.
Ό αποθανών εργάστηκε σκληρά καί άπό ήλικίας 11 έτών μαζύ μέ τά αδέλφια του Μανώλη
καί Νικόλα στό K A L GOOLT —
— FRBEMANDTL.E — ΚΟΚΗΑΜΤΟΝ καί τελευταία στό BURWOOP.

"Εχαιρε μεγάλης

έκτιμήσεαις

Νίνα Πετροχ>ε1λου εκφράζουμε τά
πιο θε<^μά μας συλλυπητήρια, ό
Θεός νά τήν ά\·απα\'*ση.

ΓΕΩΡΙΟΣ ΑΡΩΝΗΣ
Ό Γεώργιος Άρώνης, στόν
χαρακτήρα ήταν έξαίρ&τος, τόν
διέκρινε ευγένεια καί καλοσύνη.
"Ενα άπό τά πιό
ένδιαφέρονΤα
ήταν τό ψάρεμα.
Δεν ήταιν άπλώς χόμπυ, ήταν πάθος. Τό Διακόφτι ήταν ό τόπος πού πάντα
τον τραβούσε. Σάν 'Επίτροπος,
Κοινοτικός σύμβουλος, 'Αντιπρόεδρος
πιρόσφερε τις πολύτιμες
υπηρεσίες του. "Εησι είχε κερδίσει τήν αγάπη καί τόν σεβασμό τών κατοίκων τής κοινότητος
του. Πριν 10 χρόνια έχασε τήν
σύντροφο του. 'Εκείνον δμως τόν
γονάτισε ή καταραμένη
άρρώστεια πού άπό διάστημα τόν κατέτρωγε μέχρι πού στίς 16.7.81
σέ ήλικία 77 χρόνων υπέκυψε σέ
νοσοκομείο τών Αθηνών. Τά άνήψια του παιδιά τής γυναικός του
καί παιδιά τής αδελφής του τόν
φρόντισαν καί τοΰ παρ «στάθηκαν
σάν πραγματικό του παιδιά. Ή
Κτ»θ. 'Ιδέα στήν αδελφή του κ.
'Ελένη Κουλούντζα
οικογενειακώς, κ. Έλένην καί κ. ΣπΜρον
ΚαχΛρισίου καθώς καί στούς άγαπηΤούς μας Θεόδωρον καί Δέσποινα Π ετροχείλου
άπευθύνει
τά θερμά της συλλυπητήρια.
Α Ν Α Ρ Γ Υ Ρ Ο Σ Θ.
Στίς

13)6)81

ΑΡΩΝΗΣ
απεβίωσε

είς

στήν 'Ελληνική παιροικία τοΰ Σίδνεϋ δπου τελευτα'α έγκατεστάθη μετά τής οικογενείας του στό
GROT DON' ήτο άγαπητός διά
τήν πραότητα
τοΰ χαρακτήρος
του, τιμιότητα καί μεγάλη άγάαη
γιά τήν Πατρίδα 'Ελλάδα, καί
γενέτειρά του Κύθηρα, δπου καί
έπεσκέφθη τόν 'Ιούλιο τοΰ 1974.
Εις τήν κηδείαν του παρέστη
πλήθος εκλεκτών συγγενών καί
συμπολιτών, κατετέθησαν δέ στεφάνια έκ μέρους δεκάδα>ν προσφιλών έντός καί έκτός τοΰ Σύδνεϋ.
Ή έφημερίς εκφράζει τά θερμά
συλλυπητήρια προς τήν σύζυγόν
του Ραλλία τό γένος Βρ. Παναρέτου, τέκνα του Γιάννη καί 'Ελένη, αδέλφια του Παναγιωτί»τσα Ζερβού, Ματίνα Τριφύίλη,
Θεοδ. ΠαΛ·άρετον, 'Ισμήνη Π .
Παναρέτου, Θεοδώρα Ζ. Παναρέτου Αντώνιο καί Φιλιώ Βλαντή, άνήψια του, κΙλπ. συγγενείς.
ΑΝΑΡΓ. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Ανάργυρος Στρατηγός.
Πέ
θανε στήν Αθήνα. Σχετικά ή
« Κ . Ι . » γράφει σο επόμενο.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ

BURWOOD USA καί έτάφει είς
τό νεκροταφείο ROOKWOOD ό
Άνάργτ'ρος Θ. ,Αρώνης ή Παπα
δόποιλος είς

ηλικία 78 έτών.

Στήν σύζυγό του κ. Φρόσω, τούς
αδελφούς του

Παναγιώτη,

Δη-

μήτρη, Κοσμά, Παναγιώαη, Ά ν το>νη, Koktioj,

Ανδρέα, καί α-

Προαχθείς είς Πρόεδρο ν
Πρωτοδικών
τοποθετήθηκε
είς τό Πρωτοδικεϊον Κορίνθου, ό αγαπητός μας κ. Χρ.
Μπαιβέας.
Συγιχαρητήιρια και είς άνώτερα.
Κ.

νεο DATSUN
φορτηγάκι

ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΤΌ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΠΑΕΙ
ΠΑΝΤΑ ΣΤΟΜΙΡ
1··ϋ
Li
i r f H i
DATSUN" Γ7ΐ ; Ι~Ζ I — Γ

DA,BU~

-Mm

DATSUN

η

1600 κ. έκ.

ωφέλιμο φορτίο 1.200 κιλά

aKi

Πολλοί μιλούν γιά φορτηγάκια .... κι' ό καθένας - δικαίωμά του - λέει πολλά καί διάφορα.
Στή συνείδηση δμως του "Ελληνα έπαγγελματία καί άγρότη, τά φορτηγάκι έχει ένα μόνο δνομα: DATSUN.
Γιατί τό DATSUN έχει άποδείξει, έδώ καί χρόνια, δτι είναι ένα δμορφο, άνετο, πανίσχυρο
καί άποδοπκό έργαλεϊο γιά τή δουλειά. Συγχρόνως είναι ένα πολυτελές έπιβατικό γιά δλη

ΔΙΝΕΙ ΠΑΝΤΑ
mmnΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΥΟΗΡΩΝ NIK. Γ ΦΑΤΣΕΛΣ ΤΗΑ. 31089

-Ί..-vT.

τήν οικογένεια καί ή πληθώρα των άνταλλακτικών του καί τό τέλειο σέρβις άποτελοϋν τήν
καλύτερη έγγύηση γιά διαρκή σιγουριά.
Τό καινούργιο DATSUN PICKUP 1600 είναι άκόμα πιό γερό, πιό άνετο, πιό οικονομικό στά
καύσιμα, πιό πολυτελές στήν καμπίνα, πιό ...έπιβατικό. 'Εμπιστευθείτε τό DATSUN καί γρήγορα θά δείτε τή διαφορά στό πορτοφόλι σας
Διαλέξτε καρότσα έπίπεδη ή μέ κοϋρμπες, άνάλογα μέ τις άνάγκες σας.

Ν Ι Κ . Ι . Θ Ε Ο Χ Α Ρ Α Κ Η Σ Α. Ε.
ΑΘΗΝΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΒΟΛΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΣΟΧΉ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΜΕΤΑΒΊΒΑΣΕΣ ΓΊΝΕΤΑΙ Π Α ΚΥΘΗΡΑ

Xtorivic;*

-.

I.

«ΚΥΘΗΡΑ ! ΚΗ

ΑΦΊΞΕΙΣ
ΣΜς 3)9)81 wpflowuv cL-χό Καναδά, ό άγα.τη-ίό; μας φύλο; χ.
Σωκράτης Μαυοομμάτης μέ την
<Λ'ζυγό του κ. Μαγδαληνή.
Οσο
τοϋς επιτρέψει τό δίμηνο διάστημα της πα<?αιμονη;
του; fta έ.τιοκεν<βοϋν διάφορου;
ύφχαιολογικού; και
τουρκηικοΰ
ένδιαφρρ(η-χο; χώρους, (Βόρειο
Ελλάδα, νησιά, φυσικά και τό
Τσιρίγο μας πού τόσο νοσταλΥησαν). IV) Ν'οέμ&ριο δπω; μάς
sfcia-v (hi ίπίΛΤρέψοιτν στις δουλειές τους στο VAiNGOUVER.
Τούς εύχόμε-fta εύχάρκΛη διαμοκαι καλή έπΐ/στ^κχρή.
—Γύρισε από τήν Αΰστραλι'κχ
ό κ. Παν. Β. Κ<οσιιμάτης5 8μ•τορος ά,-κ> τό Λιβάδι, δπου είχε
^ταβεϊ να συνντήσει τά παιδιά
του, τους λοιπούς συγγενείς του
*αί φίλους. Καλώς ήλΰΐ.
— Ή κ. Στέλλα Χαρ. Λεονταίάκη, τό γένος Θεοδ. Μ.
Πετβόχειλου άπό
Αυστραλία
γιά
-τολύ μιικρο διάστημα νά διεκπεραίωση ορισμένες υποθέσεις τους
'-«λ νά έπισκεφθη τούς έδω συγ
Υενεϊς της. Εΰχόμεβα ευχάριστη
διαμονή.
— Ό κ. Σπύρος Βό Καλλίγερο;
Οικογενειακώς γιά μόνιμη έγκατάοταση στά Πιτσινιάνικα. Καιλή
"Λαϊ ευχάριστη έγχατάσταση.
•—Ή κ. Σταιμαιτ!<να Μι.χ. Καλοκαιρινοί· τό γένος I. Π . Παυλάκη έκ Φατσίων μετά τοΰ υίοϋ
της ,. Χρι'ιστου Μ. Καλοκαιρινοί
έφθασαν άπό Αυστραλία γιά έαί"κεψη τ $ ν έδώ συγγενόνν τους.
Τούς καλοσωρόζουμε και καλήν
έδώ διαμ/ινη, Ιδίως στόν νεαρό
^Οήστο, πού μάς άφησε άριστες
εντυπώσεις.
— Ό Κων)νος Κασιμάτης άπό
ΑύστραιλΟα μέ τήν σύζυγο του,
είναι άδειλφός τοΰ άγαίτητον μας
Hit; ΝΊΚ. Κασιμάτη άτό Καρβουνά^ες και τοΰ Προέδρου Κοινότητος Μιχ>τιδίων I. Κακτιμάτη.
Τοΰ ευχόμαστε
καλή διαμονή
*αι καλό κυνήγι.
—'Από τό DUBO AUSTRAL I A S ό κ. Συμεών Σάμιος πρός
επώσκεψη σι·γγενών του.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
—Άνα'/.ώρτΐσΐ γιά τήν Αΰστρα
'-ία δ
αγαπητός μας φίλος κ.
Πολυζώης Ραΐση; με τήν σύζυΥό του Καλομοίρα. Μαζί
τους
"υάναχιόρησαν τά παιδιά τους,
πού εΤχαν σίΛ'δυάσει. τό ταξίδι
του για νά έπισκει<Οοΰν τούς έδώ συγγενείς τους, Μηνάς Πολ.
Ραίση; και κ. Ελένη Χατζηπ&ή.
Καλό ταξίδι και βά τούς π»ριΜένουμε π to ερχόμενο.
— Ό κ. Παν. Καιμάνης
μέ
σΰζυγό του κ. "Αννα, έπειτα·
u"w 20 χρόνια περίαου παραμονή του έδώ
μετα6αννοι>ν πάλι
τά ,ταιλιά τους λημέρια τοΰ
STDNET. Καλό τους ταξίδι,
•—Στΰρος και Ειρήνη Τζάννε
*«Α K A R D L Τζάννε. "Ecrwta ά
*0 τρίμηνη παραμονή στήν Ά ^Πνα καϊ τά Κύθηρα,
έφυγαν
Υ'« τήν Αυστραλία.

— Ύασία

Τακτικά
Μισθώματ α Αστικών Α κ ι ν ή τ ω ν (τρέχοντα)
Χορτόοημον κα Ο Γ Α έπ'ι ανωτέρω ενοικίων
Τοκομερίδια Έθν>κών Δ α ν ε ί ω ν
Μερίσματα Μ ε τ ο χ ώ ν Τραπέζης Ελλάδοκ; έτους
Τόκοι καταθέσεων έπϊ προθεσμία

1979

"Εκτακτα

m

ARRICKVILLE

22C4

3.394.561
56.487
12.057,20
52.518
77.500

3.593.123,20

"Εσοδα
668.071
21.988

Καθυστερούμενα ένοίκια αστικών ακινήτων
Χαρτόσημον και Ο Γ Α έπ'ι ά ν ω ενοικίων .
Σ ύ ν ο λ ο ν Εσόδων έτους 1980
Ύ π ό λ ο ι π ο ν χρήσεως 1979
ΓΕΝ I K O N Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ν

690.059
4.283.182,20
2.845.233,35
7.128.415,55

Ε Ξ Ο Δ Α

Τακτικά
Ά π ο δ ο χ α ί υπαλληλικού Προσωπικού Κ λ η ρ ) τ ο ς
Γραφική ύλη, έντυπα
ΑμαΕαγώγια Διοικ Συβουλίου καί Προσωπικού
δι' ύπηρεσίαν
<
Δικαιώματα εσπράΕεως μισθωμάτων
Διάφορα (Δημοσ. Τ Τ Τ έζοδα, δικαστ. μνημοο. κλπ.)
1
Ασφάλιστρα άκινήτων
. .. .
Φάροι Δημοσίου
Φύλακτρα άμολ., ένοίκια θυρίδος, προμήθ. Τ ρ ) 2 η ς κλπ.
Επιδόματα πρός
τό Έπιστημονικόν κα λοιπόν Προσωπικόν τοΰ έν Ποταμω «Τριφυλλείου Γενικού Νοσοκομείου Κυθήρων» καί άλλαι σχετικαί δαπάναι . . . .
Μηνιαίοι
Κληροδοσ ακ,αί Πληρωμαί όρι^όμεναι
ύπό
της διαθήκης Νίκ. Τ ρ ί φ υ λ λ η
"Εκτα era
Διάφοροι ύποχρεώσεις τού προηγουμένου έτους
Δαπάναι άνοικοδομήσεως άκινήτου Πλατείας Ρόμβης
έν Αθήναις
Σ ύ ν ο λ ο ν έΕόδων έτους 1980
Ύ π ό λ ο ι π ο ν μεταφερόμενον εις χρήσιν 1981 . . . .

"Εξοδα
48.000
4.435,20

ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
'Επίσημες

στό

μήνα

πού πέρασε σέ δρα,χ.
Δαλλ. Η Π Α

«0,20—60,40

Μάρκο Δυτ. Γερ.

24,40—24,50

Φράγκο Γαλλ.

10,30—10,30

Δολλ. Καναδά

48,20—50.00

Δολλ.

«8,30—69,20

Αΰστρ.

Λίρα Κι'-πρου

132.90—133

KAI.OKERINQS,
Σά;

ευχαριστού-

με γιά τό γράμμα σα; καί τήν
νέα σας συνδρομή γιά τό 1982.
τ ά ^'ώαμε στήν
Τά έγγόνια
Ελλάδα.
JOKN
C R I T H A R I S BUFF A L O Ν. Τ. Σ ά ; εύχαριστοΰμιε γ ι ά ' τό γράμμα σας καί τήν
συνδρομή
Έ ^ ζ σ υ μ ί νά
συναντηθούμε σύντομα στήν Νέα
'Τόρκη πάλι.
G. P. SCLAVOS PARRAMAΤ Α . Σά; εύχαριστούμε γιά τήν
συνδρομή , άπάδειίη λα€αλ·ετε.
MINAS RA-I SIS. Είιχβρ·στοΰμε γιά τήν συνδρομή, άν Iχετε νέα γράψετε μας, χαιρετισμούς σέ ολους.

2.544.500
313.200

3.114.184,90

"Εξοδα
55.000
2 850.000

2905.000
6.019.230,65
1.109.230,65
7.128.415,55

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
απο και για τα κυθηρα
Παραλαβή * Αποθηκευση*Μεταφορα

ΓΕΩΡΓ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ
Κ Ο Υ Μ Ο Υ Ν Δ Ο Υ Ρ Ο Υ 61 -ΤΗΑ.4610914

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ME ACT ΑΙ - ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΙΚΙΥΟΝ
ΙΙΔΗΡΟΚΑΤΑΙΚΕΥΟΝ ΓΕΡΑΗΟΓΕ»Υ»ηκ Κ.Α.π.
ΠΕΤΡΟΧείΛΟΧ

569-6733
569-8200

κ ω ν τ ζ α ν τ ι ν ο χ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ι χ ε δ ι α ι τ η ι μηχ. ιχεδιου
ΔΙΕΥΘΥΝΙΙΙ
ΚΑΤ.
Κ Α Ν Α Ρ Η 80 - 82
Κ Α Λ Λ I ΠΟΛ IΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Τ Η Λ . 4531.293
ΟΡΑ 7-10 ft 2-6

ΛΥΟΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ
Λ Υ Ο Ξ Υ Λ
ΚΕΡΑΣ ΙΔΗΣ — Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

The Kytherian problems during last summer
still! existed :
the port (there is not port for
all the weather conditions), the
airport, the road making has
been stopped, the water supply,
is problematic,
the electricity,
for a few hours a day, is out of
order. On he other hand, tourist accomodation problems exist,
as housing, eating, and moving
inside Kythera.
A new association has been
founded recently in Kapsali. The
new association, which has the
name
-Kytheraiki
Vlerimna»,
consists of people in
Kapsali

and Athens — Piraeus area and

as they declaire, they are going
to beautify the area, to safe the
beach from pollution, tomaintain the tradition and, generally
speaking, to have a word for
the public affairs. According to
some people similar associations
are going to be found in Avlemona and Fratsia. Associations
of such a kind have been succesfully operated in Karavas
(Portokalia) and Mylopotamos.

CON'D
The quarries were the prison
or Latomiae or
«The ear of
Dionysious» 34 as people of the
time used to say
and it still
bears the name.
It is said to
have been so constructed
that
all the sounds uttered in it converged to and united in one particular point, termed, in consequence, «The Tympanium». This
point communicated
with
an
apartment
where
Dionysious
placed himself
and thus overheard all that was said by his
unsuspecting captives. Aelian 35
informs us about
the Sicelian
stone — quarries and he gives
a complete account of them that
-they were located near Epipolae, and measured two hundred
yards by sixty. Some of the prisoners they contained had been

Διαλέξαμε

there so long that
they had
married and got children within
them, and that some of children,
having never before seen a citj,
were terrified on their coming
to Syracuse, and beholding for
the first time horses and oxen».
The next day, Dionysious'
friends urging him to pardon (to
change his mind) the misdemeanour, he made it up with the
poet, and had dinner laid for
the same company. However, as
the evening were on,
he was
again boasting about his poems,
quoting
what
he considered
really succesful lines and asking

-what do you think of that?»

To which the poet
made no
answer but to call the despot's
attendantes and bid them hale
him to the stone - quarry, 36
T o be continued

γιά

Σας!..

... Πέρασαν <in-j -τότε, τριάντα πέντε χρόνια. Τώρα, τό ιατρείο μου, έγινε άτελιί. Ή Ιατρική, παραχώρησε τή θέση της στά χόμπυ μου. Σταματώ τή μαγνη
ταταινία της ιατρικής μου ζωής, όχι πώς μεταφέρθηκε
όλη σ ' αύτές τΙς λίγες σελίδες... Τόμοι όλόκληροι θά
μπορούσαν νά γραφτούν! Πλήθος τά βιώματα σπρώχνονται μέσα μου ποιό νά πρωτοβγεϊ..., δέν τούς κάνω τόπο!
"Ενας κόσμος πού φεύγει. "Ενας κόσμος πσύ πορεύεται, ίνας κόσμος πού έρχεται! Ή ζωή
τέρμα
δέν Ιχει.
Ά π ό τό καινούργιο βιβλίο τοΰ Χαραλ. Ε. Κρίθαρη

SPRINGWOOD G LEND ALE
S P R I N G D A L E C A R A V A N M A R T PTY. LTD.
H A R R Y KASS
(MANAGING DIRECTOR)
P H O N E 2082098
3362 P A C I F I L H I G H W A Y , S P R I N G W O O D ,
OLD
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. U S E C A R A V A N S . REPAIRS A L L
MAKES.

MTAMEHA ΑΕΛΦΟΧΙΑ

ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
Τηλ. 590.8057 — 590.7856 —

562.3282

•—•pMAfXO'-' IXTERKATIOXAL ^
ΤΗΛΥΕΓ
253 eiizabetn St

TEL:

factor of decay in Kythera.

«'Αναμνήσεις ένός ΠατροΟ», 'Αθήνα 1981.

ι. i>oaOTHF/ris,
BrisBANE. Σάς ζητούμε καί πάλι
συγγνώμη Υ"' τ ι » άλλεπάλληλες
καθι*ττερήσει; της 'Εφημερίδα,;.
'Ελπίζουμε τώρα τό θέμα τακτοκαι
Πόπη κα'ι θά τήν λαβαίνεται
ποιήθηκε
άνεί-λίΛώ;·

GOORPAROO.

say that over
800
olivetrees
were burned and almost" 500
behives full of bees. One more

PHILOXENOS OF KYTHERA

ΜΑΣ ΓΡΑΦΟΥΝ

ELLEN

Φ The summer celebration
-Ourania ApJirodfte- were finished in Kythera. According to
some pieces of information, the
traditional character of the celebrations created a lot of enthusiasm among Kytherians and
Tourist who attended the manifestations. They included a dance
devoted to the Kytherian tradition, songs from a famous Greek
signer (Maria Farantouri presented her most popular
songs),
Panel discusions about Kytherian
problems of today, Painting exhibition (Vas. Charos and others
presented pieces of their work),
Folklore exhibits and Games of
several
kinds (Football, sea
games e.t.c.) This beautiful summer manifestation had been organized by the
Kytherian students of Athens — Piraeus area
an the cooperation of the Kytheand Association Organisations

A big fire explosion happened
at the end of August in Kythera.
The fire took tremendous dimensions in the eastern of Poiamos
— Logothetianica area and the
first statistical data,
we have,

11.437
12.700
55.179,70
18.186
79.877
26.670
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of Athens — Piraeus and Kythera.

Έ ν Κυθήροις τή 15 'Ιουνίου 1981
Διά τό Διοικ. Συμβούλιον
τοΰ Τ Ρ Ι Φ Υ Λ Λ Ε Ι Ο Υ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ
( Κ λ η ρ ) τ ο ς Νικ. I. Τριφύλλη ή Καβάκου)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ ΚΥΘΗΡΩΝ
Ο ΚΥΘΗΡΩΝ Ι Α Κ Ω Β Ο Σ
Σημ. Ή άνοικοδάμησις τού άκινήτου πλατείας Ρ ό μ β η ς έπερατώθη καί τμή ια·
τα αύτού έχουν ήδη ένοικ ασθή, απομένει όμως ά ν τ Σ ο φ λ η τ ο ν
μικρόν μέρος της
συνολικής δαπάνης.

Hellenic House. Sydney 2000 Australia

-JAMES S. RAISSIS ft CO.
FLOOR

"Εσοδα
Δραχμές

ANGELO

M A R R I C K V I L l . E ROAD.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ
«ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟΥ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Υ »
(Κληροδοτήματος Νικ. I. Τ ρ ί φ υ λ λ η ή Καβάκου)
Οικονομικού "ETOUC 1980

τ ήν

—'Αλέκος
Κωνσταντάρα "Επειτα άπό δίμημη
παραμονή στήν 'Ελλάδα γυOWav στήν Νέα 'Τόρκη, τούς πεΟί«·ένο«με καί τοΰ χρόνου.
— Ή κ. Χρυσάνθη Βιάρου μέ
Τ®ν γυιό της Μητνά άπό τό ΜΙΑ^
έφυγαν άφοΰ μάς
άφησαν
Τιϊ
καλλίτερε; εντυπώσεις, πε·
ΟΌδεΰσανε τό νησ' μας μέ είδι* α ναυλομένο ταξί καϊ έπκχτυ^•Wiif καί τά Σπήλαια τοΰ Διστήν Λακωνία. Έ>Λίζσ»με
π<1>ς ό Άγαπηιτός μας Μηνάς θά
έπισκειψή καί πάλι.
—Παναγ. Στρατηγός ΚαθηγηΤής τοΰ
LONG I SI A N D στο
^ROOKLTN,
γι'ιρισε καί πάλι
° Τ « μαθηματικά του, έλπίζουμε
σύντομα θά είναι.
κοντά
^ΐζ πιά, σάν Καθηγητή;
τοΰ
Πανεπιστημίου Κρήτη;.

ΙΔΕΑ»

^ " ί - β 25«?-5533 '6 it».;»

MALLOS

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠ' TO ΚΥΜΑ
ΓΡΗΓΟΡΑ, Α Ν Ε Τ Α Κ Α Ι Σ Ι Γ Ο Υ Ρ Α
ΜΕ Ο Π Ο Ι Ο Δ Η Π Ο Τ Ε Κ Α Ι Ρ Ο
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ρ Α Ξ Ι Α Υ Δ Ρ Ο Π Τ Ε Ρ Υ Γ Ω Ν <ΣΕΡΕΣ>
'Ακτή Θεμιστοκλέους 8, — Φρεαττύδα — Πειραιά
8
Τηλ.: 4531716)7, 4528994, 4529272, 4523612

«ΚΥΘΗΡΑ'I ΚΗ ΙΔΕΑ.
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ΦΙΛΟΞΕΝΟΙ
0

ΚΥΘΗΡΙΟΣ
'Συνέχεια ά π ό τό προηγούμενο)
Μ Ε Ρ Ο Σ 9ο
Στοΰ δημοτικού σχολείου τά θρανία μάθαμε πώς
ό Μέγας 'Αλέξανδρος είπε κάποτε πώς «Στους γονείς
μου όφείλω τή ζωή μου, άλλά <ττό δάσκαλό μου τήν
καλή μου ζωή». Δέν μάθαμε όμως ποτέ άν ήταν δική
του σκέψη ή όχι, άν τό διάβασε καΐ ποϋ, άν τό άκουσε
κι άπό ποιόν κι όμως στήν 'Ασία ξέρουμε πώς είχε
βιβλία τοϋ Φιλόξενου μαζί του...
Πολλά χρόνια πρίν Γήν γέννηση τοϋ 'Αλέξανδρου
ό Φιλόξενος είχε πή, «παρήνει προτιμάν των γονέων
τους διδασκάλους, δτι ol μέν τοϋ ζην μόνον οί δέ διδάσκαλοι τοϋ καλώς ζην αίτιοι γεγόνασιν».

ΕΡΕΥΝΑ
Μ,ΐια δεύτερη βιομηχανία στόν
Κιι&τκ?α'ύχο χώρο ήτ<κν, ή τή; έπεξενγασίας τής Πορφύρας. Συν
κεκριμενα δ PHIULPPSON μάς
λέγει πώς ό κυριώτερος λόγος
κοϋ οί Κρήτες περί τό 2000 π.
Χ. ίδρυσαν τήν «πρ<ι)ίμάτε<?η Μινωική αποικία τους στά Κύθηρα
ήταν &νεκα τών πλουσίων αποθεμάτων τής πορφύρας. 'Αλλα
καί κατά τήν περ'οδο τοϋ στα
δ Ιου τής πρωτόγονης κοινωνίας
στά
Κύθτ(ρα,
διαπιστώνουμε
πώς ή βιομηχανία τής Πορφύρας στά Κύθηρα είχε ήδη αρχίσει. ¥> Αριστοτέλης έπ'σης σημειώνει πώς στήν &τοχή του, τά
Κύθηρα, ήταν ή πηγή τής Πορφύρας. "Αλλοι ιστορικοί μας δννουν πλήρη στοιχεία τής συλλογής καί τής έπεξεργαβίας τοΰ
προϊόντος AW.a
άναρωτιοϋνται
αν οί Φοίνικες πήραν ένε<?γό μέρος στ' αΰτή τήν έργοοσία.
Οί 'Αρχαιολογικές ανασκαφές
τοϋ 1903 άπειδριξαν πώς εργοστάσια κατεργασίας τής πορφύρας ΰ.τήρχαιν είς τά περίχωρα

Γρηγόρης Κασιμάτης (ΠΑΣΟΚ)

τής άριχαίας πόλεως (ανάμεσα
Παλιόπολη — Αιύ.έμονα). Ό
λόγος πού δέν ήταν τά έργοστάσια αυτά στήν πρόσοψη τής
αρχαίας πόλης ήταν ή μεγάλη
δυσοσμία τους. Πάντως οί τεράστιοι ·σωροϊ άπό τά κοχύλια
καί τά απομεινάρια τους στά περίχωρα τής πόλης, κατά τοϋς
αρχαιολόγους δείχνουν τήν μεγάλη εκτα/ση τής έκμεταλλειίσεώς τους.
Ή πορφύρα ευρισκόταν στους
μικρούς αδένες τοϋ κοχυλαοΰ MURiEX BAiNDARIS καί άπαιτοΰσε πολύ χρόνο ή παραγωγή της.
Πρώτα σύνθλιβαν τόν ζωικό οργανισμό καί τά κοχύλια τους
τά ανακάτευαν μέ άλάτι (πού ύ-τήρχε άφθονο και εβκολο νά μαζευτεί στήν περιοχή, άπό τΙς άλαταρές ποϋ υπήρχαν). Μετά τό
έδραζαν καί άπό 16 μέιρη ακατέργαστου προϊόντος
έπαιρναν
μόνο ίνα μέρος &αφής. Σήμερα
δέν διακρίνουμε οΰτε τ·ά ίχνη τή;
ΰπαρξής του;.

Συνέχει» άπό τό -προηγούμενο ρά δτι ό Φιλόξενος έδραπέτ. υ
Πολλά έιτίσης έχουν άκου- "σε άπό τήν φυλακή καί πήγε
αηεϊ γιά τις σχέσεις τοΟ Φιλό σι/ή ν πόλη Κιρότων. Σύμφωνα
ξένου .μέ την Γαλάτ&ιια, τοΰ μέ τόν Αριστοφάνη καί τόν
Διονυσίου τήν έρωμένη. Ό Ά Αθηναίο, ό Φιλόξενος κατέφυ
θήνοουος μας πληροφορεί πώς γε στήν παιτρική του γη, σ τ j Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Ε Σ
ρος, Ίϋ)άννης Βενέρης.
6 Διονύσιος μια μέρα βρήκε νησί πού γεννήθηκε, τά Κύθη
Έλάβαμε τΙς παρακάτω
Φριλιγκιάνικα: Έμμ. Σάτόν Φιλόξενο στήν άγ καλιά ρα, καί έκεϊ έγραψε &να δρά συνδρομές:
μιος, Ά.ρχΐ)μ. Ευθύμιος, 'Ατης Γαλάτειας
καί άμέσως μα έκδικούμενος ιόν έαυτό
γία Μονή.
Βια,οάδικα Φραγκ. Λαζατου στόν όποιο παρουσίαζε τό
τόν φυλάκισε
εΙς τ α λα~ο
Γερακιάνικα:
Κ ω ν ) νος
ρέιτος.
μεΐα, ό δέ Φανίοος λέγει δτι Διονύσιο σάν τόν Κύκλωπα Π ο
Γεράκης.
Ποταμός: Βασιλ. Καοψό« Ό Διονύσιος άνα κάλυψε τό>· λύφημο έρωτευμένο μέ τήν
Τσκκαλαριά:
'Ιωάννης
της.
Φιλόξενο νά «ξελογιάζει» τή νύμφη Γαλάτεια. Ό υπαινιΛεοντοίνης, θεάδ. Τζάννες.
Κλαράδικα: Παν. ΦατοέΓαλάτεια, τήν όποια ύπ&ραγα γμός ήταν περισσότερο προας.
Σκοι>λιάινικα: Παν. Κασιποΰσε και γι' αύτό ι τόν πέτα κλητικός, γιατί πιράγμβοτι καί
μάτης.
Καρβουνάδες:
Παν. Γ.
ξε είς τά λατομεία». "Ομως ό Διονύσιος έβλεπε μόνο άπό
Σΐάβης, Βασ.
Μαρσέλλος,
Δρυμώνας: Έμμ. Καηιμά
Ο SMITH μας δίνει μιά πολύ τό ένα του μάπι. Ό Αιλιανός
Παναγ.
Μαρσέλλος, Δημ.
της.
ενδιαφέρουσα πληροφορία σχε δμως έχει άντίθετη γνώμη καί
Στάθης.
Άλεζανδράδες:
Ίωάν.
πώς τό λυρικό
τικά ιμέ αύτό τό θέμα, λέγον υποστηρίζει
Λεοντσίνης.
Χώρα: Γυμνάσιο
Κυθήτας, «π&χ· οί σχέσεις πού είχε ούτό πιοίημα «Γαλάπιεια ή Κύ
Πΐίτστνιάνιικα: Ν. Γ. Καλρων, Χρ. Καλοκαιρινός, Κοσ
ό Φιλόξενος μέ τήν Γαλάτεια κλωψ» μελοποιήθηκε στή φυ
λίγερος, Έμμ. Πρεβεδόρος,
μας Παστός, Παναγ. Χανιώέδημιούργησαν ιτήν δυσαρέ- λακή καί συνεχίζει «πώς τό
I. Ν. Καλλίγερος,
Τάκης
της.
σκεια». Ά λ λ ά
συνεχίζει ό καλλίτερον άπό τ ά έκεϊ σπή
Τσολάκος, I . Σ . ΚαλλίγεΜυλοπόιαμο: Κοομάς Με
SMITH αύτό μάλλον φαίνεται λαια εϊς τά λατομεία ή>τ«ν
ρος, Γεώργ. Π. Κασκμάίτης.
γαλοκονόμος, θεοδ. Μεγασάν φαντοοστικό καί πρόκειται γνωστό σάν ή Σπηλιά τοΰ ποι
Σας εύχαριστοϋιμε γιά
λοκονάμος.
γιά παρανόηση, πού γίνεται ά ητοϋ Φιλόξενου, ό τόπος δηλ.
Σ:τραπόδι: Παν. Λουράν- τήν συμβολή στήν Αντιμετώστις
πό δνα ποίημα τοϋ Φιλόξενου δπου ό ποιητής μέσα
πιση τοΰ τόσο ύψηλοϋ κότος.
μέ τίτλο ΚΥΚΛΩΨ ή ΓΑΛΑ- ταλαιπωρίες προσκάλεσε τή
στους τής έκδόσεως τής έΛειβάδι) Βρεττός Κασιιμάμούσα νά συνθέσει σ' αύτη τή
ΤΕΙΑ».
φημερίδας.
της, ιερεύς 'Ανδρ. ΚαλλίγεΜετά άπό λίγο διάστημα, φυλακή τό πιό ύπέροχο ποίησύμφωνα πάντα ιμέ μερικούς ΐ μά του τό «Κύκλωψ» καί ό Ά
ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΖΑΚΗ — ΠΕΤΡΟΧΕΙΑΟΥ
στοριικούς ό Φιλόξενος έλευθί θήναιος προσθέτει πώς «ήταν
ρώθηκε άπό τή φυλακή καί έκεϊ — δηλ. στά λατομεία, δ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ
οί. σχέσεις του ιμέ τόν Διονυ που ό Φιλόξενος σύνθεσε τό
Πανεπιστημίου ( Έ λ . Βενιζέλου) 39
σιο καλλιτέρευσαν. Ά λ λ ά ϊ έργο «Κύκλωψ» καί τ ό ταύ
6oc όροφοο ) 616 - Α Θ Η Ν Α 132
τηαε
μέ
τή
δική
του
ιστορία
σως κάποια νέα φιλονικία ή ί
Τηλ. 32.51.556 - 32.25.835
πειδή είχε πλέον κάποια f>j- παρουσιάζοντας τόν δικό του
στικττία
στήν συμπεριφορά Κύκλωπα πού ήταν ό Διονύσι
τοΰ Τυράννου προ αυτόν, ό ος, τήν Γαλάτεια σάν τή νύμ
φη ΓαλάΓΠεια και τόν έαυτό
Ο Π Τ Ι Κ Α - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ
Φιλόξενος άποφάσιοε νά φύγε
άπό τήν αύλή του. "Ομως άλ του σάν 'Οδυσσέα.
ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
λες πληροφορίες δέν άναφέρουν τίποτε άπ" όλα αΰτά, π»
(Συνεχίζεται)

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

[γχιίιριοζ- [mxiiipioc περιουσία ΚυΒηρων

μετεκπαιδευθείς

Κ. ΟΕΟΣ
ειχ λονδινον

· — » Συνέχεια άπό 1η σελ.
Τό στάδιο της κρατικής άναγνωρίσεως είναι τό τε
λευταΐο καί τό πιό σπουδαίο στάδιο. Γιατί ένώ μέ τόν
νόμο ΡΝ)της 30.. 1.18 6 Χ έπεκτείνεται ή Ελληνική νομοθεσία σ τ ΐ ,Κύθηρα, υπάρχει τό άρθρο 10 τοϋ ίδιου
νόμου πού διατηρεί Ισχυρές τΙς διατάξεις ««περί έπιχωρίων προσόδων».
Αρθρον 11
«"Εκαστον δημοτ»κόν ουμβούλιον εκλέγει έπιτροπήν τοϋ δήμου ώ ς μέλος της κιστά τό προηγ, άρθρο επιτροπής. Ό προϊστάμενος της διοικητικής άρ
χής είναι Π ρ ό ε δ ρ ο ς της επιτροπής»
"Αρθρον 13
«Τά έ κ της περιουσίας εκάστης νήσου εσοδήματα δκι νέμονται εις τοϋς δήμους αύτής αναλόγως
τοϋ πληθυσμού έκαστου».
«Τό πρώην οδικό δικαίωμα, περί σχηματισμού
π ό ρ ω ν οδοποιίας καί της διό θαλάσσης συγκοινωνίας
όπερ μετετράπη eic κοινόν πόρον των δήμων τής οικείας νήσου θέλει δια^έμεσθαι εις τούς δήμους τούς
συνιστώντας έκάστην των ν ή σ ω ν Κερκύρας, Λευκάδος, Π α ξ ώ ν καί Κυθήρων κατ' όναλογίαν τοϋ πληθυσμοϋ αύτών»
'Η περιουσία όνομασθεΐσα πλέον έγχώριος διοικείται άπό έππροπή προεδρευομένη άπό τόν έκάσττοτε Ειρηνοδίκη Κυθήρων καί τέσσαρα μέλη, δύο άπό
κάθε πρώην δήμο, πού έκλέγονται κάθε τριετία ά π ό
τΙς Κοινότητες. Μέ τόν 514) 1943 γίνεται άντικατάστα
ση τοΰ Ειρηνοδίκη άπό τόν έκάστοτε Μητροπολίτη
Κυθήρων. Μέ τήν ύπουργ. άπόφαση της 9.12.1942, ή
έππροπή καταρτίζει καί έλέγχει τόν προϋπολογισμό
της έγχωρίσυ περιουσίας, ό όποιος καί «τυγχάνει άφ'
έαυτοϋ έκτελεστός».
ΣυνεχίΖετα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Λ ΜΠΕΝΑΚΗ
(ΜΕΓΑΡΟΝ ΦΙΞ) ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛ

32 10 315

\~ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ - ΠΟΤΑ—^
ΖΑΧΑΡΩΔΗ
ΠΡΟ,ΙΟΝΤΑ^

^ ^ ρ ι σ ι ό ^ ϊ ^ Γ κ ΰ θ η ρ ω ν
διαρκής

παρακαταθήκη

1. Γιά τήν καταστολή τής
· — » Συνέχεια άπό 1η σελίδα
τερα καί άνταψόεδρος της τρομοκρατίας.
2. Γιά τις έμποροκές μι<Λώ
"Ενωσης «Δημοκρατικών Δι
κηγόρον Ελλάδας», tScycovUm) σεις.
3. Γιά τήν όργάνοση Ά ν ω
,κε για τήν Δηιμακροττία στούς
δύο άνένδστους άγώνες. "Α- τάτων 'Εκπαιδευτικών Ιδρυπό τά πρώτα ιμέλη τοϋ Πάνελ μάτων.
4. Γιά Όό χαθειστώς τών άλ
ληνίου Απελευθερωτικού Κι
ναυτιλιακών έταινήιμαπος
(ΠΑΚ) άγωνίστίηικε λοδαπών
για τή Δημοκρατία στούς δύο ρειών.
5. Γιά τήν τροποποίηση καί
άνένδοτους άγώνες. Άπό τ ά
πρώτα μέλη too Πανελληνίου συμπλήρωση τών διατάξεων
"Απελευθερωτικού Κινήματος περί NAT.
(ΠΑΚ) άγωνίστηκιε στήν έ ·
6. Γιά τήν αύξηση τών συν
πταετία
κατά της Χούντας. τάξεων τοΰ ΟΓΑ.
Γι·' αύτη too τή δράση <χινε
7. Γιά τήν ρύθμιση τών άλήψθη τό 1970, βασανίστηκε ποδοχών τών Δημ. "Υπαλλήστά ύπόγεια της Μπουμπουλί λων, Στρατιωτικών καί 'Υνας καί στό EAT—ΕΣΑ, έξορί παλλήλων ΝΠΔΔ.
στη·κ'ε
στόν "Αγιο Νικόλαο
8. Γιά τήν αύξηση τών συν
Κυνουρίας, καταδικάστηκε ά τάξεων τοΰ Δημοσίου πού
πό τό Στρατοδικείο σέ 3 χρό δέν καθορίζονται έπί τη βά
νια φυλακή καί κλείστηκε στις οει μισθού ένεργείας.
φυλακές Κορυδαλλού. Μηνυ9. Γιά τή συμπλήρωση καί
τής στή δίικη τών πρωταιτίων τροποποίηση φορολογικών δια
της χούντας άγωνίστηκε γιά τάξεων κλπ.
την κάθαρση καί τήν τιιμωιρία
10. Γιά τήν λήψη μέτρων
τών ένάχων.
για τήν περιστολή της φορο"Ιδρυτικό μέλος τοΰ ΠΑ διαφυγής.
11. Γιά τήν έπιβολή ύποχρέ
ΣΟΚ, άνή.κει στή Κ.Ο. Διικηγό
ρων καί δούλεψε άρχικά στις ωσις γιά τή δημιουργία γκα
Τοπιικές 'Οργανώσεις στό Γρα ράζ.
12. Ριά τήν ναυτική έταιφεϊο Ναμικής Κάλυψης χαί
ρεία.
στή^ν ΠΝΕ Α ' 'Αθήνας.
Στις έκλογές τοϋ 1977 έ13. Γιά τήν άντtκατάσταση
κ λέχτηκε βουλευτής στήν Α ' τροποποίηση κοοί συμπλήρωση
ΙΙεριιφέρεια Πειραιά καί Νη της Νομοθεσίας γιά τό I ΚΑ.
14. Γιά τήν παροχή κινήσιών. Είναι μέλος της Κεντρικής 'Επιτροπής τοϋ
Π Α- τρων γιά τήν ένίσχυση της πε
ΣΟ Κ μεταξύ τών 20 μελών της ριφερεικχκής άνάπτυξης.
15. Γιά τήν έπιβολή άγορα
πού προέρχονται άπό ττήν Κοι
νοβουλευτική Όμάδα. Elvan έ- νομικού έλέγχου στά μισθώτ.'σης ·μέλος της 'Επιτροπής ματα.
16. Γιά τήν λήψη μέτρων,
Συνδυκαλιοτίικοϋ του Κινήμαγιά τή συγκράτηση τών τιτος.
Σάν ιμέλος της Κεντρικής Έ μών.
πιτροπής έξεπροσώπησε τό
17. Γιά τήν τροποποίηση
ΓΙΑΣΟΚ σέ διάφορες έχδηλώ- καί συμπλήρωση τών διατά
σεις στήν "Ελλάδαι καί τό έξω ξεων γιά τις προσόδους τοΰ
τερικό ('Βέλγιο, Γορμανία, 'Α ΟΤΑ.
μερυκή, Κοη«αδα ικαί Κύπρο)
18. Γιά τήν άπαλλσγή άπό
καί άσχσλήθηκε ιμέ τή μελέτη τό φόρο μεταβίβασης της πρώ
τών προβλημάτων που Απα- της ικαπονκίας.
σχολούν τοϋς "Ελληνες μετά19. Γιά
τήν τροποποίηση
νάστιες.
τοΰ Ν.Δ. 178)69 «περί ίεραρ
χίας προαγωγών καί τοποθετή
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
σεων
στις 6νοπλες δυνάμεις»
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
κλπ.
1. «Γιά τήν άχτπική «ευθύνη
20. Γιά τήν τροποποίηση
τοϋ άντιπροσώπου πού κατοορ
τών διατάξεων περί ΟΛΠ.
τίζει «άμβαση μέ ναυτιχό».
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙ.ΚΟΣ
2. τΓιά τήν κύρωση της συμ
ΕΛΕΓΧΟΣ
φωνίας θαλάσσιας σύνδεσης
Κατάθεσε
καί άνάτττυξε
Έλλάδοχ; Συρίας μέ όχημαστή Βουλή (μεγάλο άριθμό έ
ταγωγά».
καί έρωτησεων
3. «Γιά τήν ύπογωγή τοΰ περωτήαεων
προσωπυκοϋ τών Έμπορίικών πάνω σέ κρίσιμα προβλήματα.
Ξεχωρίζουμε τά παρακάτω:
καί Βιθ(μηχ<χνιικώ(ν Έπιμελητη
1. Γιά τήν άναγνώροση τοϋ
ρίων στό I ΚΑ.
4. Γιά τήν προστασία τών θε,αμοΰ διαδοχικής άσφάλιδασών καί τών δασικών έ- σης.
κτάαεων. ( Ή συζήτησή του
2. Γιά τήν προστασία τοΰ
δάσταιξ,ε 2 1)2 'μήνες καί συν Πειραιά και τοΰ Σαρωνικού ά
τάραξε τήν κοινή γνώμη).
πό τή ρύπανση καί τή μόλυν
5. Πια τήν λειτουργία τών I ση (ΛιπάομαΤα, τσιμέντα, Κη
διωτικών έπιιχεΛρήσεων περι- φισός, χαβούζες, κλπ.).
θάλψεως ήλικιωμένων ή κινη
3. Γιά τή λήψη μέτρων γιά
τικά άνοοπήρων άτόμων.
τις περιοχές τοΰ Πειραιά καί
6. Γιά τήν έλάχιστη άσφαλι τις έπνχεχρήσεις πού πάθανε
στική προσταισία στό NAT.
ζημιές άπό τής πλημμύρες.
7. Γιά τήν κύρωση της ύπ"
4. Γιά τά προβλήματα τοΰ
αριθ. 68)46 Διιεθ. Σύμβασης
ναυτεργατικού δυναμικού καί
γιά τήν τροφοδοσία τών πλη
τήν άντιμετώπισή
τους ( Ά ρωμάτων.
σφαλίιστίι/κό — διμερείς — δη
Γ. Κατάθεσε ή ύποστήριξε
μιουργία κινήτρων κλπ.).
τις παρακάτω προτάσεις Νό
5. Ριά τήν κοστολόγιση καί
μων στή Βουλή.
τον έλεγχο τών φαρμάκων
1. Γιά τήν κύρωση της ύπ'
6. Γιά τόν έλεγχο τών τιάριθ. 145 Διιεθ. Σύμβασης γιά μών καί τών κερδών τών
τή συνέχειια άπαοχόλησης τών προϊόντων καί τή συγκράτηση
ναυτιικών.
τοΰ τιμαρίθμου.
7. Γιά τόν τρόπο λειτουργί
2. Πά τήν ικυραότητα τ ώ ν
δασικών έκτάσεων στά 'Επτά ας αοΰ NAT.
νησα.
8. Γιά τήν όμαλή λειτσυρ
για τοΰ κυκλώματος έμπορί3. Γιά τήν ψήφο τών ιμιεταας τών προϊόντων κοά τή πάναστών καί τών ιναυτκκών μας.
ταξη τών μεσαζό\τπων.
4. Γιά τήν στέγαση τών
9. Γιά τήν πάταξη τής πβι
ναυτικών μας.
ρατείας καί ναυταπάτης.
5. Γιά τή δημιουργία έπι10. "Ενα πλήθος προβλημά
'κουριικού Ταμείου τών ναυτιτων γιενιικών καί είδικών πού
κών.
άφοροΰν ίτήν Αίγινα, τόν Πό
6. Γιά τά Συμβούλια προ ρο, τήν Τρουζηνία καί τά Μέ
θανα, τήν "Υδρα, τίς Σπέτσες
σωπυκοΰ τών έπιχειρήσεων.
Δ. "Ελαβε μέρος στά σημ<χν καλ τά Κύθηρα, τέθηκοεν γιά
τικώτερα Νομοσχέδια πού συ πρώτη φορά κι άκούστηκε έζητήθηκαν στή Βουλή. 'Εν- τσι γιά πρώτη φορά ή φωνή
τών νησιών μές στιή Βουλή.
δεικτικά άναφέρονται:

Βασ.Μαυρομματης$Υ.ΟΣ Ο.Ε.
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΑΙΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΚΑΑΟΡΙΦΕΡ
ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ
ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 225 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ! ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

«ΚΥΘΗΡΑΤΚΗ

Δωρεές

ΦΕΣΤΙΒΑΛ Κ Υ Θ Η Ρ Ω Ν
"Εληξαν οί Πολιτιστικές έκ
δηλώσε,ις στά Κύθηρα ιτού εΐΧαν τφογροομματτιοτεϊ dnto τήν
Συντονιστική ΈτΗ.τρο-πή των
^οθ. Σωματείων "Αθηνών —
Π'ειραιώς σέ συνεργασία μέ
τ ι ζ Κοινότητες, τά Σωματεία
κ « ί τούς παράγοντες τοΰ νη
σιοΰ μας. Ή μεγάλη έττιτυχία
τ °υς ικαί τό μεγάλο ένδιαφέ
Ρ°ν τοϋ κοινού, κυρίως στό
Εξωτερικό, μάς υποχρεώνουν
έιτόμενο νά παρουσιάσου^ μέ περισσότερα στοιχεία,
τ 'ς έκδηλώσεις αύτές πού άν
ε«ομοποιηθοϋν καί κρατηθούν
Ηακρυά άπό πολιτικά κίνητρα
οκοπιμάτητες
καί τοπικιθά δημιουργήσουν προ

βολή τοΰ νησιού μας
προηγούμενο.

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΙΔΕΑ»

χωρίς

Κατάλογος Δωρητών διά
τήν έπέκτασιν της έξωτ. Π λα
Ή λαογραφική έκθεση τοΰ τείας, τήν Άγιογράφησιν καί
Μυλοποτάμου, ή Συναυλία τής τά διάφορα άλλα έργα Ιτοΰ Ί
Φαραντούρη, οί Κολυμβητικοί, ερού Προσκυνήματος 'Αγίας
"Ιστιοπλοϊκοί άγώνες, ή πα- Έλέσης άπό 1ης 'Απριλίου μέ
ρουσίαση τών Κυθηρίων ποιη χρι 31ης Αυγούστου 1981.
τών, ή μεγάλη ιμουσυκοχορευ Α ' ΕΞ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ
τι·κή καί παραδοσιακή βρα
Κούλα Γ. Σίμου 115 δολ.
δυά, οί έκθέσεις ζωγραφικής Αύστρ.
κ.ά., άλλάζουν τήν «καλοκαι
Βαλέριος, 'Ελένη καί Μαρία
ρινή όψη» τοΰ νησιοΰ μας.
Σκλάβου 100 Δολ. Αύστρ.
Γεώργιος καί Μαριώ Σαμίου 50 Δολ. Αύστρ.
ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
Καλομοίρα
Χ. Καστρισίου
50
δολ.
Αύστρ.
"Ο άΛαποκριτής μας άπό
'Εμμανουήλ θ. Ποτήρης 20
τό Σύδνεϋ μάς πληροφορεί:
δολ. Αύστρ.
Χρύσα Κομηνοΰ ες μνήμην
Ό κ. Έμμαν. Σπυρ. 'Αρώ'Ανθής
Κορδάτου 20 δολ.
νης
άπό τό «BEVERLY
Αύστρ.
HILLS»
υιός
τών
άγαπητών
ΤΑ ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
μας .κ. καί κ. Σπύρου καί Μα
"Αννα Κομηνοΰ είς μνήθην
*Τό Δικαστήριο τών Εύρω- ρίας 'Αρώνη έλαβε τό πτυχίο 'Ανθής Κορδάτου 20 δολ. Αύσ.
Σύλλια Διακοπούλου ες μνή
•"«ΐκών Κοινοτήτων» L. Ν Ε τής όδοντιαιτρικής Σχολής τοΰ
V i LLE BROWN Πανεπιστημίου τοΰ Σύδνεϋ. μην 'Ανθής Κορδάτου 20 δολ.
FRANCE
C'· JACOBS.
Ό λαμπρός αύτός νέος έπιΑύστρ.
στήμων άνεχώρησε. διά μετεκ
Φρόσω Σαχτούρη εις μνή— άπόδοση
παίδευση είς τό Αονδίνον. θερ μην 'Ανθής Κορίδότου 10 δολ.
μά συγχαρητήρια στούς εύτ<υ Αύστρ.
Στεφ. I . Γ α β ρ ά - Χρ. I .
χ>εΐς γονείς καί στόν
νέον
Στέλλα Μαρσέλου είς μνή^παβέα,
Δ ι κ α σ τ ώ ν , 'Αθήνα
έπιστημονα πλήρη έπ ατυχία μην 'Ανθής Κορδάτου 10 δολ.
1981.
στούς στόχους του.
Αύστρ.
Καλωσορίζουμε καί
έμεΐς
"Ελιένη
Κάσιου 10 δολ.
Ό κ. Θεόδωρος Τ. Κασιμά
^ τ ή σ ε ι ρ ά μας έ ν α νέο Κυ
Αύστρ.
δικαστή, .μελετητή τοΰ της άπό τό RANDW1CK άφού
Νίκος καί Πελαγία Βενέρη
0ιν°Τιικού
Δικαίου, τόν ικ. καπιόπιν έπιτυχών έξετάσεων έ 6.000 δρχ.
*Ρ· Μπαβέα πού μαζί μέ τόν λαβε τ ό πτυχίον τοΰ Οίκσνο
Σταυρούλα Π. Πρινέα 3.
Δικοοστή κ. Στέφανο μολόγου παρακολούθησε ικάί
000 δρχ.
αβρα μάς παρουσίασαν μία Νομικά. "Ηδη δέ έλαβε καί
Πόπη Κονόμου 3.000 δρχ.
τό πτυχίον τοΰ Νομικού. Οί
^©κληρωμένη σύγχρονη 'ΝοΆνθούλα Κορώνη 2.000 δρ.
αγαπητοί μας γονείς του κ.κ.
έ ρ γ α σ ί α . π ά ν ω στό ΕύΠαναγιώτης Γ. Καλούτσης
Ζαχαρίας καί Μαρία Κοοσιμά
Ρ ω τ Κ ϊ ΐκό Δικαστήριο.
500 δρχ.
τη, πανευτυχείς ιτόν καμαρώΜέσω τής κ. Γρηγορίας Π.
ΟΙ ίδιοι οί συγγραφείς τοΰ νουν
δπως καί τόν έτερον
'βλίου στήν 'Αγγλική μτλών- Διπλωματούχο 'Ηλεκτρονικό, Κοντολέοντος άπέστε ιλαν έξ
tcrS Υιά τούς μεταφραστές λέ
Αυστραλίας οί κάτωθι:
υιό τουςΧαράλαμπσν, καμαρώ
: * Είμαστε εύτυχεϊς, διότι
Σοφία Κρητικού 20 δολ.
νουμε καί έμεΐς μαζί κοοί όλό
Πλάτων Λεβαντής 20 δολ.
^ 1Κϊιροΰσα μετάφραση άιτό τό ψυχα συγχαίρουμε καί τούς
ιΚαΟτή Χρήστο Μπαβέα καί
Γρηγορία Π. Κοντολέοντος
γονείς καί τούς νέους έπισιή
είς μνήμην συζύγου, γονέων
Δικαστή Στέφανο Γαβρά
μονάς. Ευχόμαστε καί εις ά° ^ατοοστήσει τό βιβλίο μας
καί άδελφών της 15 δολ.
νώτερα.
^Ροσιτό σ' ένα ευρύτερο χοι
Μαιρούλη Τζωρτζοπούλου είς
Καί πραγματικά δέν έπε
'Επίσης ό κ. 'Ιωάννης Ά ν τ . μνήμην συζύγου, γονέων καί
°<xv «ξω, ή πληρότητα, ή σα- Νοηχχράς άπό τό SQUTH COO- άδελφών της 12 δολ.
Ί^Τνεπα, ή απλότητα της γλώσ GEE έπεράτωσε, έπιτυχώς τις
"Ελένη Ζοτντιώτη είς μνήμην
° 0! ζ (πράγμα άσύνηθες γιά σπουδές του καί. έλαβε τό δί το Οσυζύγου καί τών γονέων
^μικό κείμενο), ή πιστότητα πλωμα τοΰ πολΛνυκοΰ μηχανι- της 10 δολ.
μετάφροοση, άλλά καί ή κού (.BACHELOR OF ENGI'Εμμανουήλ Π. Κοντολέων
^όδοση
NEERING IN CIVIL ENGI- 10 δολ.
στήν 'Ελληνική μό NEERING) άπό τό Πανεπιστή
Γεώργιος Π. Κοντολέων 10
άπό ειδικά έκπαιδευμένους μιον Τοΰ ΣύδνεΟ. Ό έξαίιρετος δολλάρια.
^ήν 'Αγγλική όρολογία νομι "/αρακτήρας τοΰ νέου έπιχττήμο
Γεωργία
Τζωρτζοπούλου,
κ °ύς
θά μπορούσε νά γίνει, να σέ συνδυασμό μέ τήν άρυσκη 10 δολ.
νομίζουμε
πώς οί κ.κ. έπιστημονική του κατάρτιση,τ
ΆιΜώνυμος 10 δολ.
Koci Μπαβέας τό πέπροοιωνίζει λαμπρή σταδιοδρο
Παναγιώτα Σαμίου 5 δολ.
'Απέστειλαν έπίσης μέσω τής
Τ °ύς έκφράζουμε τά θερμά μία. Ή «Κυθηραϊκή Ι δ έ α » τό
κ. Ματίνας Σωτ. Κασιμάτη οί
^^ουΥχαρητήρια, γιά τήν έκ εύχεται όλόψυχα.
τ °υς αύτή καί ιδιαίτερες
κάτωθι Δωρηταί διά τήν έπέ
Τήν άγαπητή μαις μητέρα του κτασιν
τής έξωτ. πλατείας
^Χ«ριστίες
στόν
Κυθήριο
κ. 'Αργυρώ 'Αντωνίου Νοταρά, 752 Δολλάρια Αυστραλίας ώς
"Ρωτοδίκη κ.
Μπαβέα πού τι τό γένος Καβαλίνη μέ χαρά άκολούθως:
Τσιρί>° κ ι
Νίκος καί Μαρία Καλλιγέδλους αας συγχαίρουμε.
ρου 120 δολ.
Ματίνα Σωτ. Κασιμάτη 100
δολλάρια.
INTERAMERICAN
Περικλής καί Κούλα Καλ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -

λιγέρου 100 δολ.
Γεώργιος Χάρος 50 δολ.
Γεώργιος Καρόδης 50 δολ.
Νίκος Καρύδης 50 δολ.
Μαργαρίτα Κουτσούκη 50
δολλάρια.
Πίτας καί Θεοδόσης Καστρίσιο ς 30 δολ.
Δώρος Τάληρος 20 δολ.
Βασίλειος Καρύδης 20 δολ.
Γιώργος Κομηνός 20 δολ.
Μηνάς Καρύδης 20 δολ.
Ξανθούλα Πουλιάση 16 δολ.
Ευαγγελία
Καραβουσάνου
10 δολ.
Κυράνη Μαμάκα 10 δολ.
Μαρία Κοθρή 10 δολ.
Κώστας Μανωλάκος 10 δολ.
Στέλλα Μελλά 10 δολ.
ΕΙρήνη Ντούργια 10 δολ.
Μαρία Μωραίτη 10 δολ.
'Ανώνυμος 10 δολ.
Ροδοθέα Κερκερίδη 5 δολ.
ΕΙρήνη Γλινάτση 5 δολ.
Κούλα Τσόπουλου 5 δολ.
"Αννα Χούλη 5 δολ.
Καλλιόπη Μελά 4 δολ.
Νομική Καϊμοτΐσόγλου 2 δ.
'Επίσης άπέστε ιλαν διά τήν
έπέκτασιν τής πλοοτείας μέσω
τή'· κυρίας Μαρίας Κων. Καοτρισίου 260 δολ. Αύστραλΐ
ας, οί κάτωθι Δωρηταί:
Νίκος χαί Χρυσούλα Κασι
μάτη 25 δολ.
Χριστίνα Κασιμάτη 20 δολ.
Θεόδωρος 'Αλ. Καστρίσιος
εΙς μνήμην Γεωργίου 'Αρώνη
ή Μπέη 20 δολ.
Μαρία Καστρισίου 20 Ζυλ.
Σοφία Κασιμάτη 20 δολ.
Σπύρος Κασιμάτη ς 20 tu\,
'Αργυρώ Νοταρά 20 δολ.
Παναγιώτης καί "Εφη Γνα
σιμάτη 10 δολ.
Κούλα Μακαρρυνά 10 δολ.
Φώτω καί Σάν Μαροέ/.ος
10 δολ.
Ιωάννης καί ΕΙρήνη Βί-νέ
ρη 10 δολ.
'Ελένη Κασιμάτη 10 δολ.
Μαρία Κασΐ)μ<1(τη 10 δολ.
Χαρίκλεια Κοκκινιά 10 δολ.
Ειρήνη Γκέρκεσον 10 δολ.
Γκλόρια Γ. Κονόμου είς μνή
μην Γεωργίου Ε. Κονόμου 10
δολλάρια.
Έμανουήλ καί Νίνα Κονόμου είς μνήμην Γεωργίου Ε.
Κονόμου 10 δολ.
'Εμμανουήλ και "Ελλη Κο
νόμου ύ τ μνήμην Γεωργίου Ε.
Κονόμου 10 δολ.
Μαργαρίτα Κομηνοΰ 5 δολ.
Β' ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
(Δολλάρια USA)
'Ελένη
Π. Μαγείρου είς
μνήμην τών γονέων της 25
δολλάρια.
Γεωργία Ν. Δελακοβία 15
&°λλάρια.
Κυπαρυσούλα Νοταρά 13 δολ.
Ελένη Βάρνα 10 δολ.
Σταματίνα Χλέτζου 5 δολ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι Ζ Ω Η Σ - ΓΕΝ Ι Κ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι
Π Λ Α Τ . Κ Ο Λ Ω Ν Α Κ Ι Ο Υ 19 - 20
Τηλ. 36.01.932 - 36.26.949
Τηλεφωνείστε

γ ι ά μιά ε ν η μ ε ρ ω τ ι κ ή

χ ω ρ ί ο καμμιά

επίσκεψη

έπιβάρυνση

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΙΚΡΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ: ΑΓ Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Υ 7
( 5 ° ζ Οροφος γρ. 7)
ΤΗΛ.4126.551-4133.394
ΑΘΗΝΑΙ·. Π Λ Α Τ Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α Σ 12 (ίρ-9)
Τ Η Λ . 3243.423

ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ • ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
ΤΑΣΟΣ

ΚΑΡΥΔΑΣ1

(Εκ Λ ο γ ο θ ε τ ι α ν ί κ ω ν )
*

ΜΙΚΡΑ

ΟΙΚΙΑ:

ΚΟΜΙΣΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΗ

Φ 495.7313,

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

495.1312

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ1122
ΤΗΛ: 3218 347-3244 568

ΜΙΚΡΕΣ

υφασματα
επιπλώσεων
καλυμματων
κουρτίνες
κεντήματα
λευκά ειδη
ΠΩΛΗΣΙΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΑΓΓΕΛΙΕΤ

Διαμερίσματα πωλούνται αε
ιδιόκτητη πολυκατοικία επι
οικοπέδου 3,5 ° τ ρ ε μ μ α τ ω ν
εις την ο6ο χρυοοατομου
αμυρνης
αμαρουαιον.
Ωραία Θ έ α - Λ ο γ ι κ έ ς
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΤΗΛ. 4965874

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΗΛ. 4950609

Τι μ ε ς

Ή Κυθηραϊκή
"Αδελφότης
Αυστραλίας άπέστε.ιλε τό πο
σόν τών 1.500 δολλαρίων πρός
το Γυμνάσιο — Λύκειο Κυθήρων, γιά τήν άγορά ένός φω
τοτυπικοΰ μηχανήματος.
Είναι συγκινητικός ό τρό
πος πού άνταποκρίθηκε στήν
έκκληση τών Σχολείων ή άδελ
φότης, πού άναμφ ισβήτη τα εΐ
ναι τό καύχημα τοΰ 'Ελληνισμού τής Αύστραλίας.
Οί ικαθηγητές, οί γονείς,
καϊ οί μαθητές ευχαριστούν

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
Ά π ό τήν "Ενωση Απανταχού Άντικυθηρίων έλάβαπμε τά παραικάίτω:
Μεγάλο εϊναι τό ένδιαφέρον τοΰ Προέδρου τοϋ Λιμενικού Ταμείου Κυθήρων
Ί ωά'ν νου Ξυνταράικου ό όποιος &δωσε έντολή τό ταχύrepov νά γίνη ή μελέτη διό
τήν κατασκευή λιμενοβραχίονος είς 'Αντικύθηρα.
Ό κ. Ξυνταράκος γνωρίζει
της άνάγκη κατασκευής τοΰ
λιιμενοβραχίονος
κα! έλττίζουμε δτι θά βοηΐθήση δοο τό
δυνατόν διό νά πραγ,ματοποιηθή, τόν εύχαριστοΰμεν
έικ των προτέρων.

ΑΥΚΕΙΟ
θερμότατα.
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
'Αρκετά έργα έχουν γίνε»
τελευταία στό Γυμνάσιό μας,
ή πρόσφατη
δωρεά (80.000
δρχ.) άπό τοϋς
άδελφούς
Στρατηγού*- καί τόν Φιλσκυθήριο κ. 'Ωραιόπουλο, ή,ταν
άφορμή νά έγ κατασταθεί θέρ
μανση καί ήλεκτρυκή έγ κατάσταση. Μέ ένέργειες τοΰ νέ
ου Λυκειάρχη μας έγιναν άκόμη τ ά καινούργια θρανία,
•καί ή διαμόρφωση τοΰ πίσω
χώρου.
ΜΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ
Μία άκόμη παράκληση πρός
τούς ύπεύθυνους γιά τήν έξω
τερική έμφάνιση τοΰ χώρου
τοΰ Γυμνασίου — Λυκείου ιμας
είναι οί δύο μεγάλοι τοίχοι
πού βρίσκονται στά άρ,ιστερά
κο4 τ ά δεξιά τής έξωτερικής
κάτω πόρτας του. Τουλάχιστο
δέκα άτομα μάς είπαν πώς
είναι χωρίς σουβάδες καί χω
ρις ά σ π ρ ι σ μ α άιτό τήν έποχή
τοΰ άιείμνηστου Θεμιστοκλή.
Καλό θά είναι νά τακτοποιηθεί αύτή ή άτέλεια. «Γιατί ή
γυναίκα τοΰ Καίσαρος δέν
πρέπει μόνο νά είναι καλή άλ
λά νά φαίνεται καί καλή».
Κ Υ ·

Η Ρ Α Ϊ Κ Η

ΙΑ e Α

Μ Η Ν Ι Α Ι Α ΕΦΗΜΕΡ1ΑΑ

—'Επίσης
ό υπουργός
Πολιτισμού κ. 'Ανδριανόπουλος δι' έπιστολής πρός τήν
"Ενωσίν μας γνωρίζει δτι,
κατόπιν ένεργειών του τό ύπουιργεϊον 'Εσοπεριικων χορήγησε 90.000 δραχ. πρός
τ ώ ν Κοινότητα
'Αντιικυθήρων, τόν εύχαριστοΰμεν.

Ι4ΡΥΤΗΣ

Α.ΜΑΡΖΕΛΑΟΖ
UI0XT." ίΙΕΤβ. Η.ΜΑΠΕλλΟΣ
EUIAETAI ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
EfllTPm

ΣΚΟΥΖΕ 14-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΗΛ. ΗΑΡΣΕΛΛΟ

—ίΚαί νέα έντονη διαμαρτυρία έκανε ή "Ενωσις τών
'Απανταχού
'Αντικυθήρων.
Πρός ύπουργόν Συγκοινωνιών κ. Παναγκι>τόπουλον,
Ύφυττουργόν κ. Μούτσιον,
Διοικητή ν ΟΤΕ, Νομάρχην
'Αιττιικής καί Νο)ΐάρχην Δια,
μερίσματος Πειραιώς διά τήν
άπαιράδεκτον
λειτουργίαν
του τηλεφώνου 'Αντικυθήρων, καί δια τήν άπαράδεκκτον έπιστολήν τοϋ Διοικητή τοΰ Ο Τ Ε δπ δέν ύπάρχει
ειδικευμένο προστυπικό εις
Λακωνίαν διά τήν αύτοιιατοπσίησιν τοΰ τηλειρώνου είς
'Αντικύθηρα. Επίσης μέ τ ό
π>ενθήμερον έργασίας και
άργιών ή Νήσος παραμένη
45 ώρες χωρίς ουδεμία έπικοινωνία μέ τόν αλλο κόσμον. 'Επίσης τό χειροκίνητο τηλέφωνο τάν περισσότερο καιρό δέν έργάζεται μέ
άποτέλεοηια ή Νήσος άκόμη
καί 1Σ όλόκληρες μέρες να
νει χωρίς τηλέφωνον.

ΣΚΟΥΖΕ 14
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΑ. 45.27.678
BP. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ!

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ
Ρήγα Φερραίου 23
ΑΙγάλεω-Τηλ. 5985.609
Σύνδρομα*
ΕΣΟΤΕΡΙ^
€ΤΗ£1Α
til*.

Δ Ρ Χ

·

3 5 0

2 5 0

«ΡΓΑΤΙ-ΕΥΑΙΡΙΟΗ. 500
EIAM·
ΚΥβΗΡΟΝ

3 0 0

150

1AIQTEI

Κόινοτητες
\3
Τροπε&ς Οργανισμοί \

0 0

Δημ.ΥίΤηρεσιες
^
ΕΞΟΤΕΡ. $ 20 ΕΤησιως
(Αεροπορικώς)
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ δρχ. 20

ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ Ε Μ Π Ο Ρ Ε Υ Μ Α Τ Α
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
•
Α Π Ο Κ Α Ι Γ Ι Α Τ Α ΚΥΘΗΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΝΝΕΣ
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
Τιηλ. Πειραιώς 41.12.526
' Α θ η ν ώ ν 20.17.867
32.14 414
»
Κυθήρων 073331095 31114
ΕΛΒΙΡΑ

ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ-ΚΥΠΡΙΩΤΗ

ΙΑΤΡΟΣ - ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΟΗΘΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΑΤΡΕΙΟΝ ι
Μ Ο Υ Σ Τ Ο Ξ Υ Δ Η 16 Τ Η Λ
6444 783
ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ - ΑΘΗΝΑΙ
Τ Η Λ . ΝΟΣΟΚΟΜ. 4518.411 (113)

ΚΩΣΤΑΣ
ΠΤΥΧ

Γ.

ΔΕΧΕΤΑΙ :
ΔΕΥΤΪΡΑ - ΤΒΤ. · ΠΕΜ. 5.30 » 8
ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΥΝΕΝΤΚΥΗΕI
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ 4132,288

ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΥ-ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

διεκπεραιώσεις άστικών υποθέσεων
φορολογικά - στρατολογικά θέματα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
•ϊμιιτοκλϊουχ ι

ΟΜΟΝΟΙΑ
ΤΗΛ. MU.0TI
3623329

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙ ΡΑ ΙΩΣ

ΣΠΙΤΙ

ΑΓ. ΚΩΝ)ΝΟΥ 7 (ΓΡ. 7)
ΡΟΛΟΥ »
BOI ΟΡΟΦΟΙ
ΑΓ. ΙΑΡΙΑΡΑ-ΑΙΓΑΛΕα
ΤΗΛ. 4124.181-4111.194
ΤΗΛ. §417.72·

«ΚΥΘΗΡΑ'I ΚΗ ΙΔΕΑ.
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Σ υ ν έ ν τ ε υ ξ η τού Πολ.
Στην προσπάθεια μας νά
διαφωτίσουμε τό Κυθηραϊκο
κοινό πάνω στό οικιστικό πρόβλημα τοΰ
νησιοΐ μας πού
λίγο πολύ ενδιαφέρει δλαυς
ι ους Κυθήριους, ό συνεργάτη; της έφημερίδα; κ. Κ.
Καλλίγερος ζήτησε καί μας
παρεχώρησε συνέντευξη ό κ.
Βασίλης Λεβέντης πολιτικός
μηχανικός, πού ως γνωστόν
ήταν ό πρώτος πού άνοιξε Τεχνικό Γραφείο στα Κύθηρα.
" Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Νομίζετε ότι
τό οικιστικό πρόβλημα είναι
λυιιένο για τό νησί μας;
Λ Ε Β Ε Ν Τ Η Σ : Δέν είναι ακόμη λυμένο. Είναι δμως υπό
έπίλυση. Οί οροι
δομήσεως
γιά τά Κύθηρα εΤναι τριών εί
δων. α) Οίκόπεδα έντός σχεfiiiw. 6) Οικισμοί, γ ) Οίκόπεδα έκτος σχεδίου.
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Εντός σχεδίου ποιες περιοχές των Κυθήοων είναι;
" Β. Λ Ε Β Ε Ν Τ Η Σ : Ή Ά για Πελαγία, τό Λιακόφτι, μικρό τμήμα της Χώρας καί τοΰ
Ποταιχοΰ.
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Οικισμοί ποιοι είναι:
Β. Λ Ε Β Ε Ν Τ Ι Ι Σ :
"Ολα
τά χωριά μας παραθαλάσσια
κι' ορεινά. "Ενα ενδιαφέρον
ζήτημα είναι τά δρια αύτών
των χωρίων. Γιά όρισμενα απ'
αύτά ήταν καθωρισμένα. "Ετσι
υπάρχουν στά πολεοδομικά
γραφεία τέτοια δρια γιά τό
25ο)ο περίπου τοΰ συνόλου
των χωριών. Στά υπόλοιπα ή
ανοικοδόμηση ήταν μέχρι πρότινος προβληματική. 01 πολεοδομίες έκδήλωναν άρνηση νά
χορηγούν άδειες γιά οικοδομές σέ χωριά χωρίς δρια. Ευτυχώς μετά άπό πιέσεις στον
κ. Πλυτα, άφοϋ έξετάσθηκε τό
ζήτημα συλλογικά γιά δλη τήν
'Ελλάδα, αποφασίστηκε νά χορηγούνται άδειες γιά δλα τά
χωριά, είτε έχουν δρια είτε όχι. Για δλες τϊς περιπτώσεις
διενεργούνται αυτοψίες άπό
δύο μηχανικούς της πολεοδομίας.
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Γιατί κ. Λεβέντη ή διαδικασία καθυστερεί τόσο πολτί;
Β. Λ Ε Β Ε Ν Τ Η Σ : Είναι ίπόμενυ. Φυσιολογικά γιά μία
άδεια χρειάζονται δύο μήνες
γιά νά εκδοθεί. Γιά τά Κύθηρα τό διάστημα αυτό μεγαλώνει λόγω των αυτοψιών καί λόγω, της σέ πολλές περιπτώσεις, αγνοίας υπό τών ΪΛιωτών, τών κειμένων διατάξεων.
Περασε δμοις καί σέ μεταβατικό στάδιο πού οί νόμοι αυτοί καταρτίζοντο καί έτσι ίσως ορισμένοι Κυθήριοι ταλαι
πωοήθηκαν.
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Γίνονται άλλε- αυτοψίες στά Κύθηοα;
Β. Λ Ε Β Ε Ν Τ Η Σ : Τώρα δ
•/ι. Μέχρι πρότινος έγίνοντο
γιά τή σύνδεση της οίκοδομής αέ τά δίκτυα ΰδοεύσεοκ
καί λΕΗ. Τώρα καταργήθηκαν καί αύτές.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Στά εκτός
σχεδίου τί γίνεται ;
'Β. Λ Ε Β Ε Ν Τ Η Σ : Σ ' αύτά
χτίζεις μέ 4 στρέμματα γενικά. "Αν δμως είσαι επί Εγκεκριμένου Επαρχιακού δρόμοι·
οικοδομείς κατά παρέκκληση
καί μέ 750 μέτρα. Σ ' αυτέ;
βέβαια τίς ευεργετικές περιπτώσεις πρέπει τό οικόπεδο
νά υπάρχει στή μορφή πού
είναι σήμερα άπό παλαιότερα.
Ό νόμος θέλει νά βοηθήσει δσους αγόρασαν
οίκόπεδα άπό παλαιά, δέν ευνοεί δμως
καί τον τεμαχισμό αγροτικών
γαιών σέ πολύ μικρά οικόπεδα γιά
κερδοσκοπικούς λόγους.
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Πόσο κοστίζουν οί άδειες σέ σχέση μέ
τίς αντίστοιχες γιά τά μεγάλα αστικά κέντρα.
Β. Λ Ε Β Ε Ν Τ Η Σ : Περίπου
40ο) ο φθηνότερα. Νομίζω δμως οτι πρέπει νά έκΛίδονται
δωρεάν στο μέλλον, δταν φυ-
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Μ η χ . Βασίλη Λεβέντη
σικά πρόκειται γιά πρώτη κατοικία. "Εχω προτείνει μέ είσήγησή μου στόν κ. Πλυτά, οί
άδειες γιά τήν πρώτη κατοικία τών νεόνυμφων νά έκδίδον
ται άπό τούς κοινοτάρχες τελείως δωρεάν. Μάλιστα ή Υ πηρεσία οικισμού εχεικαταρτί
σει πολλών είδών μελέτες πού
μπορούν νά χρησιμοποιούν δλοι οί "Ελληνες. "Εκανα εισήγηση καί στον κ. 'Τπουργό
Οικονομικών νά χορηγούνται
άτοκα στεγαστικά δάνεια γιά
τήν1 ανέγερση πρώτης κατοικίας τών νεόνυμφων μέχρι καί
150 τ. μ. πού νά ανταποκρίνονται στό πραγματικό κόστος
μιας άξιοπρεπούς κατοικίας
καί νά έχουν πενταετές στάδιο χάριτος. Νομίζω δτι πολύ
σύντομα ή Ελληνική "Τπαιθρος θά βοηθηθεί άπό τά δύο
αυτά μέτρα. Ό ίδιος άλλωστε
ό κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εχει προσωπικόν ένδιαφέρον γιά τήν άναχαίτηση της
αστυφιλίας.

κ. "IWυργόν Οικονομικών
ΑΝίΑΦΟΡΑ Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ω Ν ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν Η Σ Ο Τ ΚΤΘΗΡΩΝ

Περί

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η : Μέ τήν αρχαιολογία τί γίνεται;
χώς πολλές οικοδομές χρονοτριβούν απ' αύτή τήν αίτια.
Ξέρετε νομίζω δτι πάρα π<Αλά έμπόδια δημιουργούν ώρισιιένοι υπάλληλοι της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Αυτοί οί
άνθροκτοι. νομίζουν δτι προστα
τεύκ>υν τά μνημεία μας άν χρο
νοτριβούν. Πρέπει νά καταλά
βουν δμως δτι στόν πολίτη όφείλεται γιά κάθε έρώτημά
του μία γρήγορη απάντηση.
ΕΡΩΤΗΣΗ:
Γιά τό σχέδιο της Ά γ ι α ς Πελαγίας εχετε νά μας πήτε τίποτε;
Β. Λ Ε Β Ε Ν Τ Η Σ :
Πολλοί μού παραπονούνται γιά τό
σχέδιο πόλεως της Α γ ί α ς Πελαγίας. Ξέρετε έξετάζω μέ σο
βαρότητα τό δλο θέμα καί δταν
καταλήξω θά εισηγηθώ στόν
κ. 'Τπουργό λύσεις. Συνηθίζω
νά μήν είμαι βιαστικός Ιδίως
δταν έξ αιτίας της βιασύνης
δημιουργήθηκαν τά λάθη πού
αγωνιζόμαστε νά διορθώσουμε.
Πρέπει έπίσης νά δώσουμε
στήν τοπική αύτοδιοίκηση τίς
έξουσίες πού της ανήκουν. Νά
αξιοποιηθούν άπό τίς Κοινότητες οί τεράστιες ανεκμετάλλευτες έκτάσεις γιά νά δοθεί ζωή
καί δουλειά στούς συμπατριώτες μας πού διαμένουν μόνιμα
στό νησί μας. Ή αποκέντρωση νά μήν είναι μόνο πρόγραμ
μα. Νά γίνει πράξη. Πάρα
π (Αλά πράγματα περιμένω άπό τούς Κοινοτικούς άρχονχοντες, νά τους δώσουμε δμως
έξουσία. Ά π ό μελέτες πού κάνω διαπιστώνω δτι δ θεσμός
τού νομάρχου μέ τίς ύπερεξου
σίες πού συγκεντρώνει παρεμποδίζει τήν άποκέντρωση. Πρέ
πει λοιπόν τό θέμα νά μελετηθεί σέ βάθος. Ή σημερινή κυβέρνηση παράγει δσο εργο
δέν παρήχθη δεκαετίες ολόκληρες. "Οσοι
υπόσχονται
γρήγορες λύσεις δέν συμβάλλουν, υπονομεύουν, θ ά άγοχνιστοϋμε γιά νά γίνει πραγματική άποκέντρωση. Δικαστήρια, χαρτιά, άδειες δλα στό
νησί μας. Είμαι βέβαιος δτι
μέ τήν υπομονή δλα διορθώνον
ται.
Κ Ο ί Μ Α *

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΤΟ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ

'Τπαγ<ογή; Νήσοι' Κυθήρων
στο
Πρόγραμμα
'Αγροτικού
Τουρισμού.
Μέ &«πληξη πληροφορηθήκαμε
οτι μέ πρόσφατη άπόφαιση της
αρμόδιας 'Επιτροπής,
έξαιρέθηχαν οί κοινότητες της νήσου ΚυΊΗίρων άπύ τήν έφαρμογή
τοΰ
προγράμματο; 'Αγροτικού Τουρισμού.
"Οταν μάλιστα 3 κοινότητες
χουν χαρακτηρισθεί ορεινές και
οί ύπόλοωτες προβληματικές, πιστεύομε δτι ή εφαρμογή τοΰ προγράμματος τουρισμον
(αγροτικού) θά συντελεση περισσότερο άπό ότιδήποτε άλλο στήν άνάατ υξη τού νησιοΰ καί γιά τούς έξης
λόγους:
1.— "Ηδη μέ ιδιωτική πρωτοβουλία εχει άναπτυχθεϊ
αρκετά
ή αξιοποίηση τοΰ νησιού σε θέρετρο.
2.— 'Τπάρ·χουν οί βασικές υποδομές στά
περισσότερα χωριά (συγκοινο>νία, ύδρευση^ ηλεκτροφωτισμός).
3.— Λόγω τής μεγάλης με-

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΑ ΧΑΡ ΚΑΣΙΜΑΤΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

1) Παπά "Ανθιμος (Δρυμώ
νας) δρχ. 1.000.
2η Σπύρος Βλαντης ή Καρύ
γιαννης (Καλοκαιρινές) δρχ.
2.000.
3) Νίκος Βενέρης (Δρυμώ
νας) δρχ. 500.
4) Ευάγγελος Λουράντος ιερεύς (Δρυμώνας) δρχ. 3.
100.
5) Διδάσκαλος καϊ Μαθητές
Δημ. Σχολείου Μαρκησακίων
δρχ. 1.060.
6) "Ερανος Αΰλαίμονος διε
νεργήοας it. Ευθύμιος Καλλί
γέρος δρχ. 13.100.
7) "Ανώνυμος εδωκε εις ιτ.
Εύθύμιον Καλλίγερον δρχ.
5.100.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
8) Εμμανουήλ Γερ. Κασιμά

Σύμφωνα μέ τό Προεόοικό
Διάταγμα 614)81 ε(σα/ε\α·.
καΐί στην Ελλάδα ό θερμός
τών
«όμάδων παραγωνώ.*».
Σκοπός της δημιουργίας τγοτοϋ τοΰ θεσμού είναι η αμεσότερη
έπαφή τών παραγω
γών μέ τούς καταναλωτές δη
λαδή μέ άλλα λόγια < κα-αργεΐ τούς μεσάζοντες». Κάθε πα
ραγωγός άγροτικών προϊόντων πού βρίσκεται μέσα στά δ
ρυα της Εύρωιτ. Κοινότητας έχει δικαίωμα νά συστήσει μα
ζί μέ άλλους «Όμάδ-.ς ΓΙαρα
γωγών».
Δραστηριότητες τών «0.11.*
είναιι ή συγκέντρωση της παραγωγής, ή προετοιμασία τής
•πώλησης, καϊ ή προσφοοά οέ
μεγάλες ποσότητες.
Στήν £δρα κάθε δυεύθν.πης
Γεωργίας έχει καταρισθεΐ ·,'.α
Επιτροπή πού έγκρινε ι ή άπορρίπτει αιτήσεις άναγνώρισης "Ομάδων
Παραγωγών.
"Αν άναγνωρισθει πρέπει νά
τηρεΐ διάφορα βιβλία Μητρώ
ων, πρακτικών, προγραμματισμού,
έξόδων κλπ. Οί «Ο.
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της AUSTRALIA δολ. 100.
9) "Ιωάννης Κ. Καλλίγερος
ή Ταμπακας
AUSTRALIA
δολ. 20.
10) PALI OS F1LOS AU
STRALIA δολ. 25.
11) "Ανώνυμος άπό BURW
OOD AUSTRALIA δολ. 20.
12) Βιολλέτα Άθαν. Κου&ού
ση AUSTRALIA δολ. 100.
13) Μηνάς Παν. Κασιμάτης
AUSTRALIA δολ. 30.
14) Μαίρη Άλιφιέρη, κόρη
Δ. Στάθη Καρβουνάδες δολλάρια 20.
15) Νικόλαος Κονόμος ΑSTORIA USA δολ. 15.
16) Θάλεια Κουμιανάκη U.
S.A. δολ. 20.
ΕΙς άπαντας τούς άνωτέρω
έστάλη, ταχυδρομικώς, προσωπικόν εύχαριστήριον.

ΟΜΑΑΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ
Μ . SC B R I S T O L UNIV.
ΧΕΙΡ.

ταΛΌιστεύσεως
ύπάρχουν πολλά
παλαιά σπίτια καθώς καί μεγάλος άρι/θμός χωριανών μος πού
ενδιαφέρονται γιά
παλιννόστηση
άλλά καί γιά έπισκει«ή και έκμετάλεπση τών πατρικών του <»ιιτιών.
4.— Έβτίισης στά παραλιακά
κυρίως χωριά παρατηρείται άρκειτή οικοδομική
δραστηριότητα
μέ τήν άνέγεδση θερινών κατοικιών.
Θεωρώντας δτι τό νησί μας εχει δλες τίς προβλεπόμενες από
τίς σχετικές άποφάσεις προϋποθέσεις γιά τήν έφαρμογή καϊ έπιτυχία τοΰ προγράμματος αγροτικού τουρισμοί, καί δτι αύιό αποτελεί τήν άποδοτικώτερη άπό
όοτοιαδήτοτε άλλη δραστηριότητα,
παρακαλούμε γιά τήν σιμπλήρωση τής σχετικής αποφάσεως καί
τήν επέκταση τοΰ προγράμμητος
άγροτικιοΰ τουρισμού σέ δλες τίς
κοινότητες τής επαρχίας Κυθήρων.
Οί Πρόεδροι τών Κοινοτήτων
1) Νικ. Τρίφυλλης, 2) Παν.
Νοταιράς, 3) Ί'ωάν. Αουράιντος,
4) Διον. Φατσέας, 5) Βασ. Μαρσέλος, 6) Χαρ. Μαιρέντης, 7) Χ.
Κρίφαρης, 8) Ίο>άν. Μουλός, 9)
Νικ. 'Αθούσης, 10) Μ. Βιαρόπουλος, 11) I . Κασιμάτης.

LTD

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΑΣ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ
Καιραίσκου 117 - Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Υ Σ
Τηλ. Γριαφιείου: 4113.853 - 749.812 - 4170.889
Ο ι κ ί α : 4172.305

Π.» δικαιούνται διαφόρων ένισχύσεων καιί ύπάρχουν άρκε
τά κίνητρα, χρηματικά καί άλ
λα γι' αύαό.
Οί υπάρχοντες συνεταιρισμοί
δέν μειώνονται άπ' αύιό άλλά 'μπορούν νά συνειπά(>ξουν
μέ τίς «Ο.Π.».
Στό 'Αρχείο της 'Εφημερίδας ύπάρχει πλήρες σχέδιο
κατασπιατιΐκοΰ γιά έκείνους
τούς παιραγωγούς πού σκέφτον
ται νά δημιουργήσουν μιά όιμάδα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ή ;πιτραπή τοΰ
Ίεροΰ
Ναοΰ 'Α,γίου Η λ ί α εύχαριστεϊ τους κ. κ. Ί ω ά ν ν η ν Π.
ΚυριάΙκην διά χήν δωρεάν
αγιογράφηση* τών εικόνων
τοΰ Ναοΰ, ώς και τοΰ Πανιακράτωρος τοΰ βόλου, καί
ιτολλαπλάς προσφοράς τής
κατασκευής καί έιπισκευής
τοΰ Ναοΰ. 'Γόν κ. Μηνά θ .
Λογοθέτη ν διά δύο χαλάΐκια
ώς καί άλλας δωρεάς του,
καί Παναγιώταν Γλυτσοϋ
διά τήν δαπάνη ν της έπισκευής τών κεραμυδιων καί
σοφάδων, έσωτερικά3ς καί έζωιερικώς τοΰ Ναοΰ.
Εις τους άνωτέρω δωρηιάς και έπιτράπους ε(5χεται ύγείαν καί τήν ευλογία ν τοΰ 'Αγίου.
Ό Πρόεδρος
ιής Έκκλησ. Επιτροπής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ
'Ιερεύς

6) Τήν
Παρασκευήν (13
Μαρτίου) ό Σ'εβασμιώτατος
Μητροπολίτης
κ. ' I άκωβος,
προέστη εις τήν Άκολουθίαν
τών Χαιρετισμών ( Α ' Χαιρετισμοί) εις τάς ένορίας Ά γ ί
ου Χαραλάμπους,
Καραδά
καί Παναγίας
Ποταιμού.
7) Τό Σάββατον (14 Μαρτίου) προήδρευσε τοΰ Διοικη
τικού Συμβουλίου, Βρεφονηπιακού Σταθμού, Χώρας Κυθήρων.
Τό 'Εσπέρας, προέχπη τοΰ
Μ. 'Εσπερινού εις 'Ιερόν Ναόν Ίεροΰ Προσκυνήματος Πα
ναγίας Μυρτιδιωτίσσης.
8) Τήν Κυριακήν (15 Μαρτίου) έτέλεσε τήν θείαν Λει
τουργίαν καί έκήρυξε τόν θεΐ
ον Λόγο ν εις Παναγ ίαν Μυρτιδιώτισσαν. Μετά τό πέρας
τής θείας Λειτουργίας έγένετο έξωθεν τού 'Ιερού Ναού
ή περιφορά τών 'Ιερών ΕΙκόνων μέ τήν εύκαι,ρία τής έορ
τής τής 'Ορθοδοξίας καί συμ
φώνως πρός τήν τάξιν
τ^ς
'Αγίας ή,μών Έκ/κλησίας. Κα
τά τό πέρας έχειροθέτησε τόν
Ίερομόναχον
κ. Ίάκιοβον
Καλλιόρην Καθηγούμενον τής
Ί ερας Μονής τού Όσιου Θεοδώρου εις Άρχυμανδρίτην έζάρας αύτοϋ τό £ργον καί τήν
καθόλου
άγάπην του πρός

τήν Ίεράν Μητρόατολιν Κυθήρων καί "ιδιαίτερα πρός τήν
Ίεράν Μονήν τού 'Οσίου Θεοδώρου.
Τό έσπέρας, προέστη τοΰ
Μ. 'Εσπερινού εις "Αγιον Γε
ώργιον, "Ανω Λειβόδι, συμπά
ραστατούμενος ύπό πολλών
ιερέων, συνεχάρη τόν αίδεσιμώτατον π. Άνδρέοον Καλλίγε
ρον Ίερατ. Προϊστάμενον τοΰ
Ίεροΰ Ναοΰ 'Αγίων Άναργύ
ρων Φατσαδίκων διά τήν έν
Tfl Εκκλησία τών Κυθήρων
έύδόκιμον τριακονταετή ύπηρεοίαν του καί έν συνεχεία ένώπιον πυκνού έκκλησιάσματος τόν έχειροθέτησεν εις
πρωτοπρεχτβύτερον.
9) Τήν Δευτέραν (16 Map
τίου) προήδρευσε τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής ΟΙκοκυρικής
Σχολής Μυλοποτάτάμου.
10) Τό Έσπέρας τής Κυριακής έλαβε χώραν ή τελετή Προικοδοτήσεως τών τριών κορασίδων τήο πολυτέκνου
καί άπόρου οικογενείας τοΰ
κ. Ψιλιώτου κατοίκου Χώρας
— Κυθήρων καί έκ μέρους τής
'Εγχωρίου Περιουσίας.
Υ.Γ. Διά τήν έορτήν
τοΰ
Ευαγγελισμού, μετέβη εις "Αν
τοκύθηρα ό Καθηγούμενος Ά
γίας Μονής π. Εύθΰμιος Καλλίγερος.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ Κ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ
Συμφωνά μέ έπκΤτολή πού άαέβτειλε ό βουλευτής Ί ω . Κατσαφάδος πρός τήν Κυθηραϊκή ' Ι δέα καί τοΰς Κοινοτάρχες.
Κατόπιν ένεργειών τβν βουλευτού Πειραιώς 'Ιωάννου Κατσαφάδου ένεκρΓιθησαν τά κάιτωθι ποσά ,αέ τήν ύιτ' άρ. Σ Α Ν Τ 8129)
24.6.81 άπόφακΛν τοΰ 'Τφυιπιουργοΰ Σττντονισμού γιά τίς Κοινότητες Κλθήρων,
τά όαοϊα θά
χαρηγηθοϋλ' εντός τοΰ μηνός 'Ιουλίου.
1.— Κοινότητα
Καρβουνάδες
Κυθήρων δραα. 400.000 γιά τήν
διάνοιξη άγροτικής δδοΰ dbro πιεριοχή 'Αλεξανδράίας πρός Κατω-

κεντρικό δρόμο πρός άνω Αεώάδι, 6) Δραιχ. 300.000 γιά διάνοιξη άγροτικής άδοΰ άπό Κατοΰνι πρός Κάτω Αειδάιδι.
6.— Κοινότητα Καραβά, δραχ.
300.000 γιά διάνοιξη — βελτίωση άγροτικής όδοΰ άπό Καρα6ά πρός στενό Κάμπο.
7.— Κοινότητα Κυθήρων, δρχ.
300.000 γιά διάνοιξη — βελτίωση άγροτικής οδοί' άπό Στραπόδι — Κουμί — Κακάπρννο —
Χώρα.
8.— Κοινότητα Μυτάτων Κυθήρων, δραα. 300.000 γιά διάνοιξη — Βελιτίωση τής άγροτικής άδοΰ

χώρι.
2.— Κοινότητα Μυρτιδίων δρχ.
400.000 γιά διάνοιξη — βελτίωση
βατότητος αγροτικής όδοΰ άπο
Δρυμώνα πρός Βώνη.
3.— Κοινότητα
Φριλιγκιάνικων Κυθήρων δραχ. 400.000 γιά
6είλτίωση δατότητος άγροτικής οδού άτό Διακόφτι πρός κεντρικό
4.— Κοινότητα Ποταμοή Κυθήρων δραχ. 400.000 διά διάνοιξη — βελτίωση άγροτικής όδοΰ
άτό "Αγ. Κων)νο πρός γήπεδο.
5.—
Κοινότητα
Λειβαδίου
Κυθήρων, α) Δραιχ. 400.000 γιά
διάνοιξη
άγροτικής όδοΰ άπό

MIX. Δ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ—
ΣΤΑΘΗΣ ( Α Γ Α Α Ι Ο Σ )
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΠΛΑ —
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
Γ Α Ζ Ι Α Σ 74
ΑΝΩ Κ Ο Ρ Υ Δ Α Λ Λ Ο Σ
ΤΗΛ. 49.67.846

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ
Μέ τήν ευκαιρία τών 30 χρόνων άτό τήν
δημιουργία τής
πρώτης 'Ελληνικής ήλεκτρικής
σικτκευή'ς, ό Δ)ντής Πωλήσεων
τοΰ Δικτύου ΙΖΟΑΑ κ. Λουκά;
Κόμη; είχε ένδιαφέρουσα· συνάντηση γνωριμίας μέ 500 άντιπροσώπου; τών προϊόντων I ΖΟΛΑ ·
Στήν έκδήί.ωση αύτή παρουσιάστηκαν τά νέα ψυγεία τή; ΙΖΟΑΑ μέ θάλαμο άπό αλουμίνιο. "Οπω; είναι γνωστό ό κ.
Λουκά; Κόμης είναι γυιό; τοΰ
Γενικού Γραμματέα τοΰ Τριφυλ
λ,'ου 'Ιδρύματος κ. Δημ. Κόμη;.
Τοΰ ευχόμαστε κα^ς πωί,ήσει;.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως έξοπλισμένο Παντοπωλεΐον, οικογενειακό, μέ πελατεία άρκετών
χρόνων, λόγω συνταξιοδοτήσεως, στήν περιφέρεια
Άγ·
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.

TRIMIMAR

SHIPPING AND TRADING CO
Σ Κ Ο Υ Ζ Ε 14 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τ Η Λ , 45.27.678 45.25.082
Μία ακόμη προσφορά :
Ε Ι Σ Ι Τ Η Ρ Ι Α Γ Ι Α Τ Α ΚΥΘΗΡΑ
Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Κ Α - Α Τ Μ Ο Π Λ Ο Ϊ ΚΑ
ΜΕ Ι Π Τ Α Μ Ε Ν Α Δ Ε Λ Φ Ι Ν Ι Α

ΠΛΥΠΟΣ β HUNT Η Σ

ΔΩΡΕΑ
Μας άιπέστειλε ή κ. Ποθητή Δημ. Βλάχου (Δράμας
198) δρχ. 1.000 διά τό Κασιμάαειον Γηροκαμεϊον Κυθήρων εις μνήμη τών γονέων της.

Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Ε Σ
ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ · ΠΑΙΔΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ & ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΠΩΛΗΣΙΣ- ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

