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Έπιχώριος περιουσία 3ον
_Κεφ. πρώτο, Ιστορικό. Β. 'Ομ',Λή περίοδος έφαρμο·
Υ*Κ τοΰ θεσμού.
Ή περίοδος έφαρμογής ταϋ Θεσμού της Εγχωρίου
Περιουσίας μπορεί νά διακριθεί στήν όμολή περίοδο
έξετσζουμε σήμερα καΐ στήν περίοδο δοκιμασίας
^ού θά έξετασθεϊ στό έπόμενο.
Γιά τήν δμαλή περίοδο έχουιμε νά παρατηρήσουμε
7°·
Μέσα σ' αύτό τό χρονικό διάστημα πού καλύπτει 2να περίπου αίώνα, άλλοτε παρουσιάζεται μιά
°Χετική δραστηριοποίηση τοϋ θεαμοϋ καΐ άλλοτε μία
°Χετική καΐ σέ μερικές περιπτώσεις άπόλυτη άδρανοπ
°ίησή του.
Τέτοιες ένδείξεις γιά τό πρώτο παρουσιάζονται
Μετά το άρθρο 9 τοϋ Συντάγματος τοϋ 1817 όπου
<{
<**ήν έξουσία της Εγχωρίου Περιουσίας περιέρχονται
γεωργικές, βιομηχανικές, Εμπορικές, ναυτιλιακές,
^παιδευτικές καΐ θρησκευτικές άρμοδιότητες τών Κυρων». Αύτό καΐ μόνο τό τυπικό — πού άργότερα Ιγιν
ε ούσιαστικό — δικαίωμα λήψεως τοπικών άποφάσε<JV
. έδινε — καΐ πολύ σωστά — την έντύπωση της δημιουργίας μιάς ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ καΐ δικαιολογούσε τήν άποψη της υπάρξεως ένός Όμοσπόνδου
•κράτους γιά 'ένα έκαστο άπό τά έπτά νησιά. Χαρακτη-

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΛΙΒΑΑΙΟΥ
Η ΣΥΗΕΤΑίΡΙΣΤΙΚΗ ΙΔΕΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ
ΠΕΡΝΕΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Συμψωνα μέ πληροφορί-

ες μας άπό τό Λιβάδι ό έλαι
°υ'Ργικός Πιστωτικός Συνεταιρισμός πραγματοποιεί τελευταία μεγάλα άλματα και
Παρουσιάζει θετική άναδική
Πορεία. 'Ήδη έχει ύποκατα° ϊ φ ε ι τήν 'Αγροτική Τράπεζα στή διακίνηση τών ζωο
Τ
Ροφών σ' δλο τό νησί, προμηθεύει τους Κυθήριους διά
^ ρ α είδη σέ τρόφιμα μηΧανήιμοχκι, 'Ορυκτέλαια μελισσοκομικά είδη. Συγκεντρώνει τό λάδι σέ κρατικές
Γ
Ηΐές ,καΐ έκανε τους άγρόΤ
ες μας νά έχουν έμπιστοσύ
Vr
l στήν συνεταιριστική ιδέα
Πολλά κ οι ωραία άλλά κυ-

Ρ'ως συγκεκριμένα προγράμ
Ρατα έχουν1 ετοιμάσει οί συνε
ταϊροι. Σκέφτονται νά έΠιδωθοϋν σύντομα στήν ΆΛ
^ροιποίηση, στήν έ)ΐπτορία
προϊόντων τους στήν

τυποποίηση τοϋ Λαδιοϋ πού
θά αποστέλλεται στήν 'Αθήνα καϊ πολλά άκάμη γιά τό
μέλι. Μία κονσερβοποιία είναι έπίσης στό πρόγραμμα.
Καταβάλεται άκάμη προσπάθεια γιά τήν έγγραφή νέων
μελω»
τήν αναθεώρηση
τοϋ καταστατικού τοϋ Συνεταιρισμού. Τά ττροβλήματά τους είναι : αυτή τήν
στιγμή κυρίως Μεταφορικά:
στίεροΰνται ένός μεταφορικοΰ μέσου, χρειάζονται κατ'
άρχήν 2να Τρακτέρ. Και άκάμη χρειάζονται ένα άκάμη
σύγχρονο μηχάνηιμα διακωριχτμοΰ.
'Ελπίζουμε πώς σύντομα
θά τους συμπαρασταθοϋν δλοι oi Κυθήριοι και οί άνθρωποι πού κατέχουν θέσεις
άλλά καϊ έκεϊνοι πού κατέχουν χρήματα μέ τή δική
τιους συμβολή.

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΥΘΗΡΩΝ
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ
Οί ιελευταϊες εκδηλώσεις
Καλοκαιριού

«Ούράνια

Αφροδίτη» έδειξαν πόσο
°Π ου δα ία και απαραίτητη εϊναι
ή παρουσία τής Φιλαρμο
^ ς Κυθήρων. Ή Φιλ. Κυ°Π'Ρ<ι>ν ύ π ενθυμίζουμε εχει
16
χρόνια ζωής στά Κύθηρα
μέ τήν Διεύθυνση τοϋ
^ΡΧΐιμουσικοϋ

κ.

Στρατή,

—νά συνεχίσουν τις δράστη
ριότητές τους μέ τήν ϊδια
θέρμη πού σήμερα έχουν.
Πρέπει νά σημεκι)θεΐ πώς
πολλές άπό τις τελευταίες
Μουσικοφιλολογικές
βράδυ ές έχουν τήν σφραγίδα

τής Φιλαρμονικής. Μπράβο
της.

~ε°δωρακάκη — Τσαμπιρα. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΉΣ ΜΑΣ
Χι
μόνο λαμπρύνει μέ τήν ΣΤΗΝ ΑΤΣΤΡΑΛΙΑ
α
" 'Ρθυσία της χίς εθνικές και
Μέ μεγάλη χαρά ή Α)σι; και
"Ρησκευτικές γιορτές, άλλά ή Συντακτική 'Εαιτρο.τή τή; έαν
εβάζει και τό πνευματικό φημερΰδα; «Κυθ. Ιδέα» άναγγέλ
κ
°ι καλλιτεχνικό έπίπεδο λουν στό Κΐ'ΟΗΣΚΙ'-ΛΟ κοινό τής
Τ
&ν κατοίκων τοϋ νησιού Αυστραλία; στι τήν άντιπροσο')''ας, άπό τούς οποίους και ,-τευση, άντ«ΛοκρΜΤη καϊ ταμεια^τηρείται οικονομικά.
κή τακτοποίηση τη; έφηιμερίδα;
Στήν δδρα της στον Ποτα μα; γιά όλάκληρη τήν Αυστραλία
Ho λειτουργεί τμήμα γιά ανέλαβε τό Γραφείο MALLOiS
τ
ήν έκμάθηση μουσικής δω- ΤΝ* TERN* ATI ON A L.
Ρεόν. Σύντομα δέ θά ιδρύΤά διεΐνη αύτά γραφεία ταε ι τμήματα και σέ άλλα χα>- ξιδιωτικά πού Ό-ά μά; έκπροσωΡ'α τοϋ νησιοϋ μας. Έλπίζο ποΐν έ|ουσιοδοτοϋ\·ται νά είσπράτ
^ε πώς Τό Υπουργείο Πολι τουν συνδροαέ;) νά έγγράφοιτν
τκτροΰ και επιστημών θά προ νέου; συνδρομιχτέ; και νά καταξη τήν προσπάθεια αύ,τή. χωρούν διαφημήσει; γιά τήν
Ας εύχηθοϋμτ στά δραστή- «Κ.Ι.».
^ μέλη τοϋ συι]ΐβουλίου τής
Διίύθ. 253 ELIZABETH ST.
^'λαρμονικής μέ τήν καθο- HELLENIC HOUSE, STDNET
δήγηση τοϋ άχούραστου 2000 AUSTRALIA ΤΗΛ. 264^'ευθυνιή ,της κ. Στρατή 5533.
"εοδωρακάκη — Τσαμπιρα

ριστικά ό Ν. Κοφινάς ατή «φορολογική άφομοίωση της
Επτανήσου» άναφέρει: «Εκάστη τών έπτά νήσων άπετέλει ίδιον κράτος». Υπήρχε δέ τελωνειακή ζώνη άνάμεσα ατά νησιά, τά δέ προϊόντα, μεταφερόμενα άπό
τό ένα νησί στό άλλο, είχαν τελωνειακό φόρο, κά-ιι
πού άνάγκιασε κάποτε τόν Αείμνηστο Τρικούπη νά
μιλήσει στή Βουλή «ΠφΙ Αλλοδαπής» άναμεσα ατά
νησιά καΐ άργότερα τόν Λένορμαν νά τά θεωρεί «Τά
'Ηνωμένα Κράτη» καΐ όχι τό «Ηνωμένο Κράτος τών
'Ιονίων Νήσων», STATI UNITI DEGLE ISOLE ΙΟΝΙΕ.
Μέ τήν ΝΕ' πράξη τής Ε' Γερουσίας έσχηματίσθησαν «Εγχώριοι ΆγροικαΙ Έταιρεΐαι». Σημασία δέν
έχει άν ή Εγχώρια Άγροική 'Εταιρεία Κυθήρων ύπό
τήν περιορισμένη μορφή της στή Γεωργία, είναι τό
προοίμιο τής σημερινής «Εγχωρίου Περιουσίας», άλλά
άν προέβη σέ έργα υποδομής, ος πρός τή γεωργία καΐ
άν έφάρμοσε αύτά πού χαρακτηριστικά ό SIR HOWARD
DOUGLAS τήν συμβούλευσε στό βιβλίο του «Ίδέαι
περί τών Άγροικών Εταιρειών εις τάς 'Ιονίους νήσους».
Συγκεκριμένα, θεωρεί σάν πρώτο βήμα τήν άκριβή
έξέταση άπό τήν έταιρεέα της καταστάσεως της γεωρΣυνέχεια στή 3η σελίδα
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του

— Γεώργιος Κακπμάτης,
καθηγητής τοϋ Συνταγματ
κου Δικαίου στό Παν)μιο

— Γρηγόρης Λ. Κασιμάτης. Διωρίοθη Δ)ντής τοϋ
ΚΥΘΗΡΑ· Ι Κ Η
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ — ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 17
ΤΗΛ 4174887
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
'Αριθ. Πρωτ. 809
Κύιραον
Ίωάννην Π. Κορωναϊον
'Αλεξανδρουπόλεως ά.ρ, 26

τα αξιοκρατική καϊ άντικατο
πτρίζει τό βάθος της πολιτι- Τ.Τ. 610
κής καϊ πνευματικής σου κα
αριτίσεως ώς καϊ τήν μεγά- ' Α θ ή ν α ς
λη κ? άνυπολάγϊστη συμμε- Πειραηβύς 3 Νοεμβρίου '<*1
τοχή σου στόν άγώνα τής Φίλτατε Κύριε Κορωιναϊε,
άλλαγής κάτω άπ' τή σηΓεμάτοι άπό ,πατριωτική
μαία τοϋ ΠΑΣΟΚ.
χαρά καί υπερηφάνεια σέ
Εύιχόμ&νοι ύγείαν, χαράν σύγχαίρσμε ειλικρινά wai όΕνταύθα·
καϊ δύναιμιν διά έργασίαν λόψυιχα.
Πειρααεύς 23 'Οκτωβρίου 81 διά τό καλό τής Πατρίδας
Ή έπιλογή σου ώς ΒουΦίλτατε Γρηγόρη,
μας καϊ τοϋ άγαπημένου
Γεμάτοι άπό πατριωτική μας νησιοϋ, σέ παρακαλού- λευτού της Επικρατείας εις
χαρά καί υπερηφάνεια σέ με νά δεχθείς καϊ πάλι τά ό- τάς τάξεις τοϋ ΠΑΣΟΚ ύσυγχαίραμε είλικιρινά καϊ ό- λόθερμά μας συγχαρητήρια. πήρξε τιιμητική καϊ άξιοκρατική. 'Αποτελεί δέ μιά μικρή
λόψυκα.
Διά τήν ΚΥΘΗΡΑ ΓΚΗ
άναγνώριση τών πολλών καϊ
Ή έπιλαγή σου ώς ΔιευΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ποικίλων καϊ ήρωϊκών άγώθυντοϋ τοϋ Πολιτκκοϋ ΓραΌ Πρόεδρος
νων σας είς τάς τάξ€ΐς τοϋ
φείου τοϋ Προέδρου τής
ΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ΠΑΚ άπό τΙς πιρώτες ήμέΚυβερνήσεως κ. 'Ανδρέα
Ό Γραμματεύς
ρες της δικτατορίας. Τίμα δέ
Παπανδρέου ύπήρζε άπόλυ- • ΒΑΓΤ.
ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΣ
(
και τήν Ιδιαιτέρα μας πατρίΚΥΘΗΡΑ I KH
Ύπό τά δεδομένα αύτά, ή δα ιά Κύθηρα..
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
έπιλογή σας ώς Νομικού
Ευχόμενοι ύγείαν, χαράν'
ΠΕΙΡΑΩΣ I— ΑΘΗΝΩΝ
Συμβούλου τοϋ Πρωθυπουρ καϊ δύναμη διά δημιουιργιΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 17
γοϋ κ. Ανδρέα Παπίαινδρέου κήν και άνανεωτικήν έργαΤΗΛ. 4174887
γενομένη στά πλαίσια αύτά σίαν γιά τό καλό τής ΠατρίΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
ύπήρξε άπόλυτα άξιοκρατι- δας καϊ χοϋ άγαπηρένου μας
Άρτθ. Πρωτ. 807
κή καϊ άντικατοπτ,ρίζει τό νησιοϋ καϊ πάλι σέ παρακαΚύριον
βάθος της πολιτικής καϊ έπι λούμε νά δεχθείς τά όλόθερΓεώργιον Ίω. Κασιμάτην
στημονικης σας καταρτίσεως μά μας συγχαρητήρια.
Καθηγητήν Πανεπιστημίου
Διακατεχόιιενοι άπό ΠαΔιά τήν ΚΥΘΗΡΑ ΓΚΗ
'Ακτή θειιιστουλέους 182
τριωτική χαρά καϊ ύπερηφά
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
νεια· σας συγχαίραμε είλικρι
Έν ταϋθα
νά καϊ όλόψυκα καϊ σας εύΌ Πρόεδρος
ΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
Πεί'ραιεύς 26.10.81 χό)ΐεθα ύγείαν, χαράν και
δύναμη διά έργασία γιά τό
Ό Γραμματεύς
Φίιλτατε Κύριε Κασιμάτη
καλό της Πατρίδας μας και
ΒΑΓΓ. ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΣ
Ό 'Ελληνικός λαός στίς τοϋ αγαπημένοι) μας νησιοϋ
πρόσφατες έκλογές προσέΔιά τήν ΚΥΘΗΡΑΤ'ΚΗ
φερε κατά πλειοψηφία τήν
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ψήφον του είς τό ΠΑΣΟΚ,
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
διότι έξάγγειλε, έπ.ρογραμΟ Πρόεδρος
μάτισε καϊ ύπεσχέθη πλήν
Τήν 15ην Νοεμβρίου ήμέ;
ΤΑΣΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ
ιών άλλων καλύτερες συνθή
ρα Κυριακή, θά πραγματοΌ Γραμματεύς
κες ικαι ποιότητα ζωής καϊ έποιηθεί έκδρομή διά ΚόρινΒΑΓΓ. ΜΑΝΩΛΕΣΣΟΣ θο — "Αργός — "Αστρος —
πικράτηση τής αξιοκρατίας.
Μονή Λου,κοϋς — Κεφαλάρι
"Αργούς — Κόρινθο — Πει
ραια. "Ωρα άναιχωρήσεοκ; 8
π.μ. άττό 'Αθήνα (Πειραιώς
άρ. 1 — Όμόνοια ) καϊ 8.15'
π.μ. άπό τόν Πειραιά (καινούργια Λέσχη Ναυαρίνου
άρ. 7).

" ΚνΘΗΡΑΪΚΗ

Πολιτικού Γραφείου
Πρωθυπουργοϋ.

'Αθηνών. Διωρίοθη σύμβουλος τοϋ Πρωθυπουργού.
— Ιωάννης

Κορωναΐος,

έξελέγει βουλευτής 'Ειπικρα
τείας τοϋ ΠΑΣΟΚ.
Τρεις άνθρωποι καταξιωμένοι, τρεις έτπστήμονες,
τρία δραστήρια μέλη της Κυ
θηραϊκής παροικίας. "Ο Κυθηραϊκός λαός προσβλέπει
σ' αύτούς τούς τρεις γιά τήν
δικαίωση τών πόθων του γιά
πολλά άλυτα προβλήιματά
του. Ή «Κ.Ι.» τούς εύχεται
καλή έπιτυιχία στό δύσκολο
ί?ργο τους. Σύντομα ή «Κ.Ι»
θά τούς παρουσιάσει ύπομνή
ματα μέ τά δίκαια αίτήματα
τοϋ Κυθηραίδκοΰ λαοϋ.

«ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Σύντομα λειτουργεί ή
Τράπεζα Αιγαίου, ή Τράπε
ζά μας. "Οπως ή «Κ.Ι.» έχει
Αναγγείλει άπό καιρό, ή νέα
Τράπεζα είναι ή μόνη Ελληνική Τράπεζα πού γεννήθηκε κοινωνικοποιημένη :
Γιατί έχ£ΐ μεγάλη λαϊκή
βάση — περισσότεροι άπό
1000 μέτοχοι χωρίς κανείς
τους νά έχει άποκλειστικό
έλεγχο.
Γιατί οί έργαζάμενοι θά
συμμετέχουν στή διοίκηση
— συνεχής
έπιμάρφωση
υπαλλήλων
Γιατί ύπάρχει πλήρως άξιοκρατική καϊ τεχνοκρατική άντίληψη στήν Τραπέζι
κή διαδικασία — ύπερμοντέρνο σύστημα έργασιών
μηχαναγραφήσεως.
Γιατί θά πιστοδοτεί άποκλεισπκά "μικρομεσαίες μονάδες — μεγάλη έμπορικο έπιχειρησιακή βάση.
Νά μιά μεγάλη Κοινωνικοποιημένη Τράπεζα γιά μικρούς άττοταμιευτές. Προεγ
γραφές στό κεφάλαιο δεκτές στίς Τράπεζες : Έλλά
Σημ·είωση :
δος, Εθνική, Εμπορική
Οί Κυθήριοι νέοι καϊ νεά- 'Αττικής καϊ Έλληνοαραβινιδες έχουν έκπτωση 25 —| κή.
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«ΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ ΙΔΕΑ-

Πινακοθήκη συγχρόνων Κυθηρίοον
Α Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Η τού
εργατών του πνεύματος
ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Είς τάν ιερό ναό τοΰ 'Αγίου Μύρωνα 'Αντικυθήρων
ό κ. 'Εμμ. Κατσανεβάκης
βάπτισε τό άγοράκι τοΰ Μύ
ρωνα καΐ Χριστίνας Κατσα»
νεβάκη καί τοΰ έδωσαν τό
δνομα 'Αντώνιος. Νό τους
ζήσει.
ΓΑΜΟΙ

χώς δμως πρό 4 έτών έπαθε
έγκεφαλικό έπισάδειο, καί
κατάκοιτος πιά συνέχεια
στό κρεβάτι τοΰ πόνου μέ
άγρυπνο φύλακα "Αγγελό
του τήν άγαπημένη του σύν
τροφο 'Αναστασία μέχρι τοΰ
τέλους. Μας άφησε χρόνους
στίς 19.6.81 . Ό θεός νά τόν
άναπαύσει. Τήν συζυγά του
Σ τάισα καΐ τά άδέλφια του
Θεόδωρον Μαιρσέλλον Συνταζιοΰχον Στραπωπκόν, Κο
,ρώνη Μαρσέλλον Συν)χον
Καθηγ. Μαθηατικών, Μαρίκα Φραγκισκοπούλου,
ή
Κυθ. 'Ιδέα θερμά συλλυπεί
ται.
A.M.

Σ,τίς 22.7.81 έγιναν στόν
"Αγιο Νικόλαο Γλυφάδας
oi γάμοι τοΰ κ. Γεωργ. Π.
Κασιμάτη και της Δ)δος Μα
ριέττας Γ. Κασιμάτη κόρης
τοΰ Κυθήριου μεγαλεμπόρου
των 'Αθηνών κ. Γ. Β. Κασι
μάτη. Κουμπάρος ήταν ό κ.
•
Άνδρ. Αου ράντος Κα> Τού- ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Β.
λα Στρατηγού κ αϊ ό Κος ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ.
Κλάδης.
Στίς 14 Σεπτεμβρίου πέθαΝά ζήσουν εύτυχιομένοι. νε στήν 'Αθήνα ό "ΑνάργυΣτίς 16.8.81 στόν ιερό ναό ρος Β. Στρατηγός, συμβολαα
τοΰ 'Αγίου Πέτρου στό "Αρ ογράφος της 'Αθήνας. Τήν
γος έγιναν oi γάμοι τοΰ κηδεία του, πού έγινε στό
Πρωτότοκου υίοΰ τοΰ Κου Α' νεκροταφείο της 'ΑθήΒρεττοΰ κ αϊ της Κας Τίτσας νας, παρακολούθησαν πλήΜουλοΰ, Παναγιώτου, Μα- θος συμπατριωτών μας άλλά
θηματικού μετά της χαριτω- κ αϊ πολλοί μή Κυθήριοι πού
μένης δεσποινίδας Χρτστί- δέν ξεχνούν τήν βοήθειά
νας
έρίσης του, τό καλοκάγαθο ύφος
του, τήν άνιδιοτέλειά του
Μαθηματικού.
πάνω άπό 700 άτομα παρευ- καί τΙς συμβουλές του σέ κά
ρέθηκαν στους γάμους, άνα- θε φίλο ή γνωστό πού τόν
μεσά τους ό θείος τοΰ γαμ- έπισκεφτόταν.
πρού "Αγγελος
Μάλλος,
Τόν νεκρό άπαχαιρέτησε
μεγάλος Ταξιδιωτικός πρά- ό κ. Τζίιμης Παναγιωτόπουκτορας τοΰ Σύδνεϋ της Αυ- λος, πού άνάμεσα στ' άλλα
στραλίας.
υπενθύμισε πολλά σπουδαία
Νά ζήσουν εύτυχισμένοι σημεία της ζωής τοΰ άείμνηστου 'Ανάργυρου, άναφέρθηκε σέ διάΐφορα χαρακτηρι
ΠΕΝΘΗ
ΠΑΝ. Δ. ΣΟΥΡΗΣ : έ- στικά του «τήν εύχέ,ρεια τοΰ
τών 72. Πέθανε στό BRIS- λόγου του, τήν καλλιέπεια,
BANE . Κατήγετο άπό τόν τόν συνειρμό τής έικφράσεΚαραβα. Στήν αίκογένειά ως», στό παρουσιαστικό του,
τή σπουδαία άποστολή του
του θερμά συλληπητή,ρια.
ΜΗΝΑΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ στήν Αυστραλία καί κατέλη
έτών 85. Πέθανε στό KING- ξε μέ τούς στίχους τοΰ ΜαSFORD N.S.W. άπό καρδια- βήΛη —άποκαιρετώντας τόν
κή προσβολή, θερρά συλλυ 'Ανάργυιρο— «Καλότυχοι oi
ττητήρια στους οικείους του.. νεκροί πού λησμονάνε τήν
•
πίκρα τής ζωής .».
ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΥ:
έτών 63 πέθανε στήν 'Αθήνα καΐ Κηδεύθηκε στά
ΝΙΚΟΛΑΟΣ BP. ΚΥΠΡΙ
Κύθηρα. Πρός τους συγγενείς της καΐ κυρίως τά ά- Ω,ΤΉΣ : έτών 85, πέθανε
δέλφια της κ.κ. Γεώργιο Β. είς τό PENRITH τοΰ N.S.V.
Κασιμάτη καΐ Ζαχαρία Β. δπου διέμενε. Ό 'Αγαπητός
Κασιμάτη ή «Κ.Ι.» έκφρά- μας ΝΙΚΟΛΑΣ έχαιρε μεζει τά θερμά της συλλυπητή γάλης έκτιμήσεως καί σεβα
σμοΰ, καί ή Κυθ. παροικία
ρισ.
στερήθηκε ένός άξιου καί
•
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ NIK. MAP σεβαστοΰ μέλους της. Ή Κη
ΣΕΛΑΟΣ : Γεννήθηκε στή δεία του ήταν πάνδημος.
Στήν αγαπημένη μας σύΣμύρνη τό 1899. Ο Πατέρος του ήτον τό πρώτο άπό ζυγό του Καλλιόπη, τά άδέλ
τά 10 παιδιά τοΰ Δημήτρη φια του Γεώργιο — ΒασιλιΜΑΡΣΕΛΛΟΥ «ΚΑΡΒΟΥ- κή καί Δημήτριον ώς καί
ΝΙΑΡΗ» άπό τά ΦΡΑΤΣΙΑ, λοιπούς συγγενείς θερμά
όνομαστοΰ νοικοκύρη ** οι- συλληπητήρια.
ΦΡΟΣΩ ΑΝΑΡ. ΑΡΩΝΗ.
κογενειάρχη — «ΑΝΘΡΩ- B U RWOOD N . S . W .
ΠΟΥ»
Πρίν άκόμα στεγνώσει τό
Πλάϊ στόν πατέρα του Νι- μελάνι στίς στήλες τής Κυθ.
κόλαον, δραστήριον έιπιιχει- 'Ιδέας σχετικά μέ τόν θάνα
ρηματία καί άιπό τά έξέιχον- το τοΰ Άγαπητοΰ μας Άνάρ
τα μέλη της Κυθηραϊκής γύρου Παπαδόπουλου, δπως
παιροικίας Σμύρνης, έδειξε μας γράφει ό άνταποκριτής
ζήλο καΐ ένεργητικάτητα ά- μας έρχεται νέο μαντατο όσυνήθη γιά τήν ήλικία του. δηνηρό. Ό χάρος ξαναχτύΉ καταστροφή τόν βρήκε πησε. Ή 'Αγαπημένη του
νά πολέμα στά πρόσω. Μέ σύζυγος δέν μπόρεσε νά
τήν οίκογένειά του, έζησε βαστάξει στό χαμό τοΰ συνστήν 'Αθήνα τό δράμα της τρόφου τής ζωής της και
προσφυγιάς.
μετά άπό 2 σχεδόν μήνες
Έτοιμος δμως ό Δημη- τόν ά"κολούθησε, στόν τάφο.
τρός νά άναλάβει τις ευθύ- Ό θεός νά τούς άναπαύσει.
νες του, έπιστρατεύει τήν Στήν οΐκογένειά τους που
ένεργηττκότητά
του καΐ ή .μοίρα τούς έταξε νά δετήν πείρα του. 'Αγωνίστηκε χτοΰν τήν όδήνη τοΰ χάμου
σκληρά, έπίμονα, άποφασι- 2 προσφιλών τους προσώστικά. "Ενα άγώνα τοΰ δι- πων άπανωτά στέλνουμε τά
κοΰ του χαρακτήρα, τίμιο θερμά μας συλλυπητήρια.
καΐ ευγενικό. Τά προσόντα
του έζετιμήθησαν. "Εγινε
Η ΣΧΟΛΗ
ό μοναδικός προμηθευτής όΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ρισμένων έφοδίων τοΰ στρα
Σύμφωνα μέ πληροφορίτεύματος. 'Ως σύμβουλος δέ, ες μας άπό τό Μυλοπόταμο
έπΐ πολλά χρόνια σήν 'Ανω- καταργήθηκε ή Σχολή Οιτάτη "Επιτροπή Κρατικών κιακής Οικονομίας. Ό σπου
Προμηθειών, λέει πολλά. δαιότερος λόγος είναι ή έλ'Ανοίχτηκε και σέ άλλες έ- λειψη μαθητριών.
τπιχεκρήσεις. Άπό τό 1950
Τώρα ιπιθανόν τό κτίριο
τά λατομεία τών Γερμανι- τής παλιάς Σχολής νά στεκών ήταν δικά του. Δυστυ- γάσει τόν Βρεφικό Σταθμό.
—

·

—

ΘΕΟΔ. Ν. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ

Γράφει ό Δ ι ό ν . Κ ο υ λ ε ν τ ι α ν ό ς
Οΐ Κυθήριοι πού γράφουν,
Ανήκουν σ" όλες τϊς έ-ποχές
καί σ" δλες τις ήλικίες. Ά σιτραμάλλη&&ς ή φοιτητοϋδιια,
YLvovfroa μέ τις δημιουργίες
τους ol -πρεσβευτές τρΰ Κυθη
ραϊαμοΰ ο' όλόκληρο
τόν
κόσιμο. "Ετσι ή λατρεία της
'Αφροδίτης κοά της 'Ομορφιάς
συνεχίζεται πάντοτε τώρα, όμως, ο' £να -πεδίο καιθαρα
πνευματικό.
Ό Θεόδωρος Μαρσέλλος,
γεννήθηκε τό 1896 στή Σμύρ
νη άπό γονείς Τσιριγώτες. Ά
πόφοιτος της φημισμένης Εύ
αγγελικής Σχολής, κατετάγη,
ιμόλις τοΰ τό ζήτησαν οί ιτ&ρι
στάσεις στόν έλληνυκό στιροοτό
γιά νά πάρει μέρος στίς έπιχειρήσ&ις τοΰ 1921. Άποστρα
(τεύτηικιε μέ τόν δαθιμό νοΰ
Άντ)ρχου Πεζικοο.
Μετά τήν άποστράτεοσή του
έπιδόθηκε στή συγγραφή, έτσι τό 1948 έξέδωσε no έργο
«ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ», έγχειρίιδιο έρασιτυεχνικής, άλλά καί έπαγγ£λμα}τικής άλιείας, τό όποϊο περιελάμβανε καί μιά μελέτη πρα
•κτικής πρόβλεψης τοΰ καιρού.
Τό σύστημα αύτό, ιτροο<αρμοσμένο στίς πρόσφαπες έξ^λίξεις της μετεωρολογίιας, παραμένει χρήσιμο άκόμη καί σή
με,ρα.
Τό 1956 ποορουσιάζει τήν
«ΚΥΜΗΓΕΤ1 ΚΗ ΒΛΗΤI ΚΗ» χρή
σ^μο έγκόλπιο τοΰ κυνηγού.
Πρόκειται γιά £να Εργο πρω
τότυπο,
δγαλμέινο άπό τήν
πείρα τοΰ συγγραφέα καί τίς
προσωπικές του παρατηρήσεις.
"Ακολουθεί τό 1974 μια με
λέτη μέ τίτλο «ΠΩΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ». "Εδώ
ό συγγραφέας Ισχυρίζεται όν.: «Τό καλύτερο καί ή ποβη
τή Ισορροπία δέν βγαίνουν οΰ
τε άπό τήν Ισοπέδωση, ο6τ?ε
άπό τήν έπιβολή, άλλά άπό
τήν έλεύθερη καί Ανεξάρτητη
πάλη άνισων καί ποικίλων άν
ιταγωνιζομένων δυνάμεων πού
σέ πληθυσμό υπάρχουν στιή
γή καί δημιουργούν τίς Αντιθέσεις. "Οτι τό πρωτεύον καί
καλύτερο πάνω στη γή είναι ή
προσπάθεια (έπιμέλεια) πού
τήν Αξιοποιεί ή σύνεση, πού
έξου&ετερώνει τά κακά και
καρποΰΚαι τά καλά πού φέρνει τό γύρισμα της ζωής».

Τέλος, τό 1978 έξέδωσε τά
«ΑΝΑΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ», μέσα στά όποια διοπιρα
γμοαεύεται τήν έξέλιξη τής
ύλης καί τήν έμφάνιση ίτης
ζωής.
Τό βιβλίο του γιά τό ψάρε
μα ευτύχησε νά Ιχει Τίρεΐς
έκδόσεις άπό τό 1948, παρα
μένοντας £νας μοναδικός σύμ
δούλος γιά τούς ψαράδες.
Καθ" δλη τήν τετραεπία της
κατοχής, ό Θεόδωρος Μαρσέλλος ύπηρξε τακτικός συνεργά
της τοΰ έπιστημονικοΰ περιο
δικού «ΗΛΙΟΣ» σέ θέματα ώ
κεανογιραφίας, ύδρογραφίας,
άλιείας, κυνηγετικής βλητικής κλπ. Γιά τά ίδια έγραψε
έπίσης, ατά 'Εγκυκλοπαιδικά
Λεξικά

«ΠΑΠγΡΟΥ»,

«ΗΛΙ-

ΣΤΟ ΖΩΔΙΟ
ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ
ΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΟΝ. Β. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΥ

Κορυδαλλός 1981.
Μέ τό «ζώδιο» του ό κ.
Κουλενπανός πού ττρϊιν λίγους ιμηνες παρουσίασε έττι6εβαιώνει τήν έντυπωση
πού έπικρατεϊ —δχι μόνο
στόν Κυθηιραϊκό χώρο άλλά
καί στά έλληνικά γενικώτερα Γράμματα— γιά τήν κα
ταξιωσή του. Μετά τήν «πεμ
πτουσία» του ό Δ.Κ. όποφάσιιχε νά δώσει κάτι κ αϊ σ' έκείν'ους πού άνήκουν στό
«ΖΩΔΙΟ ΤΩΝ ΔΙΔΥΜΩΝ»
γιατί όπως γράφει κι' ό ποιητής «θά κατανοήσουν περισ
σότερο τό πάθος του καί τή
φλυαρία του γιά τήν 'Αγάπη, τήν 'Οιμορφτά καί τήν
'Αλήθεια».
"Ενα πρός £να διαλεγμένα τά (ποιήματά του μέσα
στό «ΖΩΔΙΟ» κάτι £χει τό

ΒΙΒΛΙΟΥ

καθένα τους νά πει. Γυρίζοντας τις σελίδες δέν βρίσκω νά διαλέξω τό καλλίτερο, συγχωρήστε <μου τήν άμαρτία νά πάρω £να στήν
τύκη τό λένε καί κείνο «ΑΜΑΡΤΙΑ»
Η ΑΜΑΡΤΙΑ
Ή πιό τρανή άμαρτία σίγουρα
τοΰ άναμάρτητου είναι!
πού μένει μακριά άπό τήν
άρένα
κρίνοντας καί συγκρίνοντας
και πιό συχνά του, κατακρίνοντας.
Ή άμαρτία

γιγαντώνει τή
ψυχή
—τό πέσιμο, τό σήκωμα1—
δίνει βάρος στ' άδύναιμο
σαρκίο.
τό βεβαιώνει κάτι πώς είναι,
τό χαρακτήρα δοκιμάζει. ..
Ή πιό τρανή

άμαρτία σίγουρα
τοΰ άναιμάρτητου είναι!

ΟΨΕΙΣ "ΑΠΟΨΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙ 0 ΜΑΝΩΛΗΣ Π ΚΑΛΑΙΓΕΡΟΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

ΟΥ», «ΧΑΡΗ ΠΑΤΣΗ».
Συνεργασίες του Ιχοον φι
λοξεινηθεΐ στά «ίΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΝΕΑ» καί στή «ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΖΩΗ» ένώ στή «ΝΑγΤΙ
ΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» παραμένει μόνιμος συνεργάτης μέχρι σήιμερα.
Κάποτε θα πρέπει τά Κυθη
ραϊκά Σωματεία 'Αθηνών καί
Πειραιώς νά όργανωσουν βιβλιοθήκες μέ όλα τά £ργα όλων τών Κυθηρίων συγγραφέ
ων. Γιά νά μπορέσουνε δλοι
νο τά γνωρίσουν καί νά τά
χαρούν. Καί γιά νά μή ξεφύ
γουμε άπό τήν Παρ>άδοση, δί
•νουμιε £να «κομμάτι» άπό τόν
'Επίλογο τού βιδλίου του «Τάψάρια, ή τέχνη στό ψάρεμα».
•*... Πιρέπει νά άφιειρώσωμε
μιά μέρα τιμής ατόν άγνωστο
ψαρά, που μέ τά φτωχά μέσα
καί χωρίς καμμία συμπαράσταση μας έδειξε τό δρόμο
τής Κολχίδος καί μπορεί νά
μας φέρει μία άνεξάντλητη
είς μέγεθος καί άριστη είς
ποιότητα τροφή».
ΔΙΟΝ. ΚΟΥΛΕΝΤΙΑΝΟΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ
ΔΗΜ.

ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 225 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙ! ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Ή τύιχη άκχραλώς φταίει
πού δρριξε τό Τσιρίγο τόσο
μακρυά καί ποτέ δέν είχε
καλή συγκοινωνία. Καί γι'
αυτήν διμως πού έχει, πάλι
ή τύίχη φταίει πού δέν λειτουργεί σωστά; Μετά τό φειεινό χτύπημα τών δρομολο
γιων τοΰ πλοίου (γι' αυτά
άλλοι έγραφαν τόσα πολλά)
κανένας φορέας δέν σκέφτηκε δτι δέν γίνονται μόνο
τά δρομολόγιά του γιά τά
ταμεία του άλλά καί γιά τήν
ιέζυπηρέτηση τοΰ κόσμου.
(Πιστεύουμε δπως άσφαλώς καί σείς, μόνο γι αύτήν). Ή 'Ολυμπιακή 'Αεροπορία λοιπόν πολύ σωστά
βάζει δύο δρομολόγια τούς
θερινούς μήνες. Καί τά χοπο
θετεϊ τό ένα 10.20 τό άλλο
13.30. "Οχι ένα τό πρωί κι
ένα ιΐό άπόγευμα γιά, νά έζυπηρετεϊται κι ό έργαζόμε
νος πού τόν βολεύει νά φύγει μετά τήν δουλειά του, ή
ό έίτπσκέπτης τοΰ Σαββατο
κΰριακου. Καί νά μήν έφτανε μόνο αύτό, ή έπιτροφή
•τοΰ 2ου δρομολογίου συμπίπτει μέ τήν άναχώρηση τοΰ
ΦΛΑΤΝ ΝΤΟΛΦΙΝ. Κι
έτσι άν κανείς χάσει τό ένα
γιά όποιοδήποτε λόγο, χάνει καί τό άλλο.
Κι ένα άλλο θέμα. Oi περισσότεροι πλοιοκτήτες ή
καί φορείς δέν πραίκτορεύον
ται δπως πρέπτετ. 'Ανακρίβειες ΜΙ άσυνέπειες σέ συνδυασμό μέ δχι καλή συμπεριφορά είναι φαινόμενα τα-

κτικά. Σέ φίλο, κάποιος
«πράκτωρ» είπε δτι αύτός έν
διαφέρεται μόνο γιά τά λεφτά πού θά πάρει κι δχι άν
ταλαιπωρηθεί ό έπιβάτης.
Εύτυχώς πού ήταν ειλικρινής. 'Επαναλαμβάνουμε δμως δτι τά συγκοινωνιακά
μέσα είναι πρώτιστα γιά νά
έξυπηρετοΰν τό κοινό κι δχι
γιά πλουτισμό τών πλοιοκτη
τών ή πρακτόρων. Καί στό
κάτω κάτω λίγος καλός τρόπος κι ειλικρίνεια δέν βλάπτει. ('Εδώ πρέπει νά ποΰμε πώς ύπάρχει κι έξαίρεση
στόν κανόνα, άλλά oi πολλοί είνατ διτως γράφουμε).
Ό κόσμος πού περιμένει νά
έξυπηρετηθεϊ θέλει κάποια
καλή συμπεριφορά καί θετι
κότητα έκτός άπό τήν όμφι
σβητούμενη
έξυπη,ρέτηση
πού τοΰ παρέχεται.
"Ηδη oi ναΰλοι σ' δλα τά
μέσα γιά τό νησί ^Ιναι τεράστιοι. "Αν θέλουν δς βάλουν
κάτι παραπάνω κι δς τό
ποΰν «είδικό τέλος καλής
συμπεριφοράς καί έξυπηρέτησης». Νά τό πληρώσουμε
άν πρόκειται ν' άπαλλαγοΰμε άπό τιήν συμερινή κατάσταση. Γιατί άλλοιώς πρέπει
ν' άπαλλαγοΰμε, άν μπορέσουμε ποτέ, άπό κάποιους
άνεύθυνους καί τόν τρόπο
πού μας έξυπηρετοΰν. Καί
νά δοΰμε άπό ποιούς θά
βγάζουν τότε τά λεφτά γιά
τά άποία —κατά δήλωση
τους— καί μόνο ένδιαφέρον
ται.
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ΑΦΙΞΕΙΣ :
"Εψθαοε στήν 'Αθήνα ό
Πασίγνωστος Ταξιδιωτικός
πρόκιωρας τοΰ Σύνδεϋ κ.
Άγγελος Μάιλλος για παρα
θεριομό και για έπιχειρησια
κούς σκοπούς. Περιόδευσε
ολόκληρη σχεδόν τήν Έλλά
δα, πήγε σιό άγαπημένο του
Τσιρίγο, έμεινε στήν 'Αγία
Πελαιγία, και στή συνέχεια
Ετοιμάζεται νά. έπιστρέψει
σιήνΐ Αυστραλία μέσω Εύρώ
πης καί 'Αμερικής. 'Από τήν
ουζήτηση πού κάναμε μαζίτου μάθαμε πώς δνειρό του
•και π.ρογραμμά του είναι νά
μείνει για κα'λά στήν Έλλά
δα. "Οπως είναι γνωστόν τό
Ύραφείο MALLOS ENTERPRISES πού είναι ένα από

MAIN NEWS

ιά πιο δυναμικά ταξιδιωτικά
γραψεϊα τιοϋ SYDNEY, αποτελεί τόν μόνιμο άνππρόσω-

On october the 18th, general
election took place in Greece
for a new Government and parliament members The resutls of
the election brought
to the
Government office, the opposite
party PASOK, of Andreas Papandreou. According to these
results, from Kytherian point of
view, there are three persons
three Kytherians, in the new
Government. Mr. Gregoris Kasimatis has been put as General
Director of Mr. Papandreou's
political office. Mr. George Kasimatis, the Constitutional Law
proffesor in the Athens University, as prime - minister advisor
and Mr. loannis . Koroneos as

πο τής έφημερίδας
στήν Αυστραλία.

μας

Ο ί α π ό δ η μ ο ι μας γ ρ ά φ ο υ ν

PAUL EPTHIMIOU BRISBANE. Σας εύχαρκιτοϋμε για
τι
ΐ <Λη·δρομές) εφημερίδες άπο^τελλονται στίς διενθννσεις πού
Ν·®; γράφετε, ά-τοδείξει; λαμβάνετε.
ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΡΣΕΛΑΟΤ. Σας
ε
"Χαριστοΐμ.ε για τό δεΰτρρο

Τσιριγώτισσα

ΑΠΟΔΗΜΟΙ

γράμμα •σας) τήν οιτνδρομή σας
και τό ώραιόταπ» ποιηματάκι σας
'Απόδειξη λαμβάνετε.
ΑΔΕΛΦΟΤΣ
ΣΟΤΡΗ ILL.
Σάς εύχχιριστοϋμε γιά τΙς μηνιαίες άνταποκρίσεις σας. Είναι ενα
πολύτιμο υλικό για μας καί μπορεί νά χρησιμοποιηθεί σέ ποικίλους τομείς.
Π ΑΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΟ Καθηγ. Ν.
'Τόρκη. Σέ εόχαριστΰμα για τό
γράμμα σου; τό υλικό, τΙς διευθύνσεις και τήν συνδρομή σου.
θά σοϋ γράψω σχετικά.

State deputy in the new Greek
parliament. Every Kytherian herein Athens, in Kythera, or abroad
wish to them a good term to
the Government service, to the
Greek public service, and of
course, to the Kytherian people.
With a great satisfaction, the
management and the editorial
commitee of the newspaper
•Kytheraiki Idea· declaire to the
Kytherian people of Australia,
that the MALLOS ENTERPRISES office in Sydney, 253 Elizabeth str. Hellenic house, is our
representative for newspaper's
payment, new subscribers, and
advertisment.

PHILOXENOS OK K Y T H E R A

CON'D
ΣΠΤΡΟ ΦΑΤ2ΕΑ ΡΑ. U.S.
Α. <jfi; εύχαριστον+ιε γυά τό γ<κίμ
Ηο σας> τήν συνδρομή σας καί
Τι
ΐ εύχές σας για τήν έφημεοίβα.
Ατόδειξη λαμβάνετε.

ΣΕΛΙΔΑ 3

According to Sto. 37 Philoxenos, after enduring the infliction
for a while, rose from his seat,
and, on being asked by Dionysious whether he was going,
cooly replied, -To the quarries·.
Shortly after the second intelligent answer of Philoxenos, says
Diodoros of Sicily 38 «Dionysious smiled at his wit and bore
with his outspokenness— for
laughter turner the edge of his
affront— and common friends
of both begging the despot to
overlook the poet's ill - timer
candour, Philoxenos made hie
pation, the unexpected promise
that his answer should preserve

both the truth and Dionysious'
reputation.
He was true to his word. The
despot's citations, it seems were
descriptive of something pathetic,
and in answer to the request for his opinion Philoxenos
now replied, «pitiable», and by
this equivoque made his promise
good. For Dionysios took the
word «pitiable» in the sense of
«pathetic, full of pathos·, and
knowing that pathos was one of
the points of a good poet, understood the criticism as praise,
while the company, accepting
the real sense -utterly pitiable,·
realised that the prince was guilty of genuine lapse.·
To be continued

Επιχώριος περιουοία

τα άξιο λόγου μέχρι στιγμής δέν έχουμε.
Συνέχεια άπό 1η σελίδα
Πάνω στά Δημόσια έργα παρουσιάζεται δείγμα
Υίας, τήν συλλογή πληροφοριών γιά τούς φυσικούς πόρους, τους όρους των συμφωνιών μεταξύ Ιδιοκτήτου σχετικής δραστηριοποιήσεις όπως ή πράξη τοϋ 'Εγκαΐ τοϋ καλλιεργητού καΐ κάθε τΐ πού μπορεί νά δώσει χωρίου Συμβουλίου τής 31ης 'Ιουλίου 1858, όπου ό το
πλήρη γνώση γιά τήν 'Αγροτική κατάοταση τής νήσου. πικός Δ)ντής Δημ. έργων έξουσιοδοτεΐται νά διαβιβάΠροτείνει «χωρογραφικές» μελέτες γιά τήν πρακτική σει προϋπολογισμό τής άναγκαίας δαπάνης γιά τήν
κατάσταση της γεωργίας, στατιστικές συγκρίσεις κλπ. έπισκευή τής «έν Καψαλίω έτοιμορρόπου γέφυρας καΐ
Αναρωτιέται &ν Θά μπορούσε ή έταιρεία νά έρευνήσει έκιείνης τών όδών της τε πόλεως τής έξοχης, όπου ύπάρμήπως ol τόσες μικρές υποδιαιρέσεις τών Ιδιοκτησιών χει μεγαλυτέρα ή άνάγκη έπισυστάσεως». "Η τήν πράσέ μικρά μερίδια γης είναι έμπόδια ατή πρόοδο τής ξη τής 26ης 'Ιουνίου τοϋ ίδιου χρόνου πρός τόν πρόεΑγροτικής οικονομίας καΐ μήπως θά μπορούσαν νά δρο τοΰ περιοχικοϋ Δημαρχείου Λιβαδίου γιά τήν διάνοιξη ένός δρόμου ατό Δρυμώνα, τήν κατασκευή άποσυγκεντρωθούν ή νά ένωθοϋν;
«Υπάρχουν μερίδια γης ά ξηρά ντο υ ή άκαλλιεργή- βάθρας «κατά τήν όχθη 'Αγίου Νικολάου Αύλέμονος
του; Είναι Ιδιωτικής ή δημοσίας Ιδιοκτησίας καΐ σέ πρός άποβίβασιν έμπορευμάτων καΐ έπιβατών», τή^
ττοιό βαθμό καλλιτερεύσεως είναι έπιδεκ Γ ΐ κ ά ; » . "Αρα- έπισκευ ήτης στέγης τών Δικαστηρίων κλπ.
Πάνω στήν έκπαίδευση ό Ανδρεάδης μας πληροΥε πρόβλεψε 100 χρόνια πρίν τή σημερινή άκατασταΟία; καΐ δέν σταμάτησε έκεϊ στίς έρωτήσεις του, διε- φορεί πώς άπό τά 135 σχολεία σ' όλόκληρη τήν έπτάρωτήθηκε: πώς παρατηρείται τό φαινόμενο ol γεωργοί νησο 9 ήταν στά Κύθηρα «ό άριθμός ήτο μέγας, άλλά
νά μ ήκαλλιεργούν ατούς κήπους τους τά χόρτα, γιατί άνεπαρκείς οί έπιχορηγήσεις». Ής πρός τά έξοδα στήν
ο' ίνα τόπο πού πλεονάζει ή άσβεστόπετρα δέν μετα- έκπαίδευση, τό 1857 δαπανήθηκαν γιά όλόκληρη τήν
χειρίζονται τόν άσβεστη στήν κόπριση τοϋ άγροϋ. Επτάνησο 37476 λίρες, ένώ τό 1906 τό ίδιο άκριβώς
«Ποία Αποτελέσματα φέρει εις τήν γεωργίαν ή έλλειψη ποσόν δαπανήθηκε μόνο στά Κύθηρα.
Ή σχετική άδρσνοποίηση τοϋ θεσμοϋ παρατηρείφραχτών καΐ ό μέγας ^ ι θ μ ό ς αιγών και άλλων ζώων
πού περιπλανώνται καί φθείρουν τΙς ιδιοκτησίες». "Α- ται μετά τήν έπέκταση της Ελληνικής Νομοθεσίας στά
ραγε πόσοι άπό τούς «Ιθύνοντες» τής έποχής έλαβαν Επτάνησα (Νόμος ΡΝ) 1866), όπου πολλές άρμιδιόοιοβαρά ύπ' όψιν αύτές τΙς άπορίες; "Αν άφαιρέσουμε τητες όπως ή έκπαίδευση είναι κρατική υπόθεση. 'Αλμερικά στατιστικά δεδομένα άπό τόν JAMESON, τίπο- λά όμως ή άπόλυτη άδρσνοποίηση άρχίζει μετά τό
1900 όπου «φουντώνει» ή μετανάστευση καί μάλιστα
στό τέλος της δεκαετίας τού '50 πού φθάνει ατό πιό
SPRINGWOOD GLENDALE
«ψηλό» σημείο της, τότε ύπάρχει πλήρης άγνοια τοϋ
SPRINGDALE C A R A V A N MART ΡΤΥ. LTD.
θεσμοϋ γιατί ή ήάφσνής παρουσία του τόν κάνουν νά
HARRY KASS
ξεχαστεί. Δημιουργείται δέ ή έντύπωση πώς ή Εγχώ( M A N A G I N G DIRECTOR)
ριος Περιουσία δέν έχει άντικείμενο νά άσχοληθεί.
PHONE 2082098
Εξαίρεση άποτελοϋν οί άλυκές πού κατά μία περίερ3382 P A C I F I L HIGHWAY, SPRINGWOOD, Q L D
γη σύμπτωση δέν άνήκουν ατό ίδιο καθεστώς μέ τά
4127, A U S T R A L I A
άλλα Επτάνησα.
GLENDALE C A R A V A N S AND M O B I L E HOMES
Τέτοια είναι ή άτονία τοϋ θεσμοϋ πού κανείς πιά
GOLF CAMPERS. USE CARAVANS. REPAIRS A L L
δέν θυμάται τόν όρο «'Εγχώριος Περιουσία» γιά τήν
MAKES.
Εγχώριο Περιουσία, άλλά^ έχει στό νοϋ του τά πανηγύρια της Μυρτιδιώτισσας, έτσι πού όλοι άναρωτιοϋνται
γιατί νά λέγεται ή έπιτροπή «Επιτροπή 'Εγχωρίου
Περιουσίας» καΐ όχι «Επιτροπή Μονής Μυρτιδίων».
Κι όμως ό θεσμός ύπάρχει, δέν παρατηρείται διεκδίκηση συμφερόντων γιά τήν ύπαρξη Δημοσίων ή Ίδιω
J ^ ^ M A I X O S rXTERMAnOnALm^t
τικών κτημάτων, δέν ύπάρχουν διαφωνίες «όλα πάνε
καλά» γι' αύτό καί όνομάζουμε τή νπερίοδο «όμαλή».
Φθάνουμε
τότε στό άποκορύφωμα τής δεκαετίας 50-60
253 Elizabeth St.. Hellenic House. Sydney 2000. Australia
πού ό κόσμος είναι στραμμένος στή φυγή, γιατί πιστεύει πώς τό Τσιρίγο δέν προσφέρεται πιά κι έτσι δέν
έχει τή διάθεση, τό χρόνο ή τήν δυνατότητα νά άσχοANGELO MALLOS
ληθεί μέ τό θέμα.
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Από τ ό έπόμενο ή μελέτη pac «ΕΠΙΧΩΡΙΟΣ ΠΕΡ Ι Ο Υ Σ Ι Α ΚΥΘΗΡΩΝ» θά καταχωρείται στή στήλη «"Ερευνα», σελ. 4.
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ
ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ
Κατά τή διάρκεια τοΰ καιλο
καίριου συναντήθηκαν οα
«Κυρίες» μας και στά Κύθηρα Kai άποφβσίσανε και πρα
γματοποίησαιν έπίσκεψη μέ
διάφορα δώρα στους τρόφιμους τοϋ Γηροκομείου μας,
παρουσία τοΰ Σεβαομιώτατου Μητροπολίτη μας κ.κ.
ΊαΙκώβου, τοΰ Διοικητικού
Συμβουλίου τοΰ Τριφ. ' Ι δρύματος, τής Τοπικής έφορίας τοΰ Γηροκομείου μας,
τών άρχών τής πόλεως, πολ
λών εύεργετών ικαί πλήθους
κόσμου. Λεωφορείο άπό τή
χώρα μέ Ρξοδα τοΰ κ. Χαρίλαου Σοιραντόπσυλου μετέφερε άρκετούς έπισκέπτες
στό Γηροκομείο. Τό μόνο
ήσχημο της όμορφης αυτής
βραδυας ήταν ή διακοπή τοΰ
ρεύματος. θερ<|ΐά συγχαρητήρια στίς διοριγανώτριες
«ά·νυ>νυμες» Κυρίες μας.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΒΑ
Μιό δεύτερη πετυχεμένη
συγίκέντρίιϊση τών Κυριών
στόν Καραβα δγινε λίγες

Διαλέξαμε

μέρες άργότερα, παρόντες
καΐ όσοι σύμβουλοι τοϋ ' Ι δρύματος ήσαν άκόμη στά
Κύθηρα. Φαιγοπότι, κέφι
άρκετό Kai μουσική τοΰ Κέν
τρου Άμίρ — Άλή κατενθουσίασαιν καΐ τΙς (διοργανώτριες) Κυρίες μας κ αϊ
τούς ύΐπόλοιπος παρευρισκομένους. θερμά Συγχοριτήρια.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ
ΟΙ Τ Σ Ι Ρ Ι Γ Ω Τ Ι Σ Σ Ε Σ
Στί^ν τελευταία τους συγκέντρωση στις 4.11, ο! Κυρίες προγραμμάτισαν τις έκδηλώσεις τους γιά τό χειμώνα
καΐ τήν όνοιζη τοΰ '81.
Συγκεκριμένα, προγραμμάτίζουν στίς 22.11 Δεξίωση
γιά τούς Εύεργέτες τοΰ ' Ι δρύματος κοί Γηροκομείου
στϊς 4.12 όργανωνουν Τσάϊ,
στίς 4.1. χορό καΐ πίττα γιά
μεγάίλα παιδιά, στις 27.1 Πολυθέαμα· στις 6.2. BALL
MASQUE γιά τούς νέους καΐ
στίς 3.3. Κκθεση Ζωγ>ραφικιής καί Βιβλίου. Παράλληλα θά ύπάρχει καί μ&γάΙλο
λαχείο γιά φιλανθρωπικούς
καί Κοινοφ&λεϊς σκοπούς.

γιά

Σας!..

«Μιά μέρα ό Φιλόξενος βρήκε τούς πλινθοχτίστες
ατό δρόμο νά τραγουδούν ένα άπό τά τραγούδια του,
άλλά τό τραγουδούσαν τόσο άσχημα, που ό Φιλόξενος νευρίασε καί γκρέμισε τό χτίσιμο καί τσαλαπάτησε
τούς πλίνθους, φωνάζοντας — "Οπως έσείς διαστρεβλώνετε καί καταστρέφετε τά δικά μου δημιουργήματα
έτσι καί έγώ καταστρέφω τά δικά σας».
Πηγή: Διογένης ό Λαέρτιος 4.6.11.
Μελέτη: «Φιλόξενος ό Κυθήριος».
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Έλά&οομε τις τταροοκάτω συν
δρομές:
Καρβουνάδ€ς: Κυριάκος Λεοντσίνης, Γεώρ. Στάθης, Ζαχ.
Β. Κασιμάτης, Μοόννης Μπελενρής, Κοσμάς Ραΐσης, Νικ.
I. Κασμμάτης.
' Καλοκαιρινές: Παναγ. Χριστόφορος, Χαρ. ΚαλλΙγβρος,
'Ιωάννης Κασυμάτης, Γεόργ.
Χριστοφόρου.
Δόκανα: Αλέκος Γλυτσός.
Καψάλι: Μποτης Μεγαλσκο
νόμος, Νικ. Σωτηρχος, Ντόντος Μεγαλοκονόμος.
Πιτσινιάνικα: Γ€ώρ. Βλαν
της, Γεώργ. Τροοδαισάρος, Θεόδωρος Κασιμάτης, Γεώργ.
Καλλίγειρος, Πετρ. Τσολάκος.
Λογοθετιάνικα: Μανώλης Κα
σι,μάττης, Σοτ. Κοιμηνός, ιερεύς Ηλίας Χανιώτης.
Δρυμώνα: Βασ. Κασυμάτης,
Παιν. Ν. Κασιμάτης, Ίοάν.
Μάγειρος.
Μυρτίδια: Ήγοάμενος Μονής
κ. Μελέτιος.
Καλησττειριάνΐ'κα: Νικ. Παυ
λάκης,
Μ((μης
Λουρόηττος,
Δηιμ. Κοιμηνός.
Αύλέμονας: Παν.
Σ κλάδος Παν. Κοντολέων, Κ ων)
νος Κοντολέων.
Αιδάδι : "Ανδρ. Μεγαλοκονόμος,
Άποστ. Μεγαλοκονό
μος. θεοδ.
Καραδουσόοος,
Βρετ. ΑουράντΓος, Έμ·μ. Σάμιος, Παν. Πετρόχειλος, Σαράν
τος Βλαντης, Άθ. Χάρος, Ίωάν. Κασϋμάτης, Έιμμ. Φατσέ
ας, Δημ. Κασιμάτης.
Τσικαλαρία: Βαγγέλης Λου
ράντος, Διον. Φατσέας.
Καραβδς: Γεώρ. Κόκσμαν.
δης, Ιωάννης Μοτγουλας, Νικ.
Μαρσέλλος, Γεώργ. Βλαχογέν
νης, Δημ. Μαλάνος, Περ. Καρύδης, Έμμ. Ζ&ρδός.
Καραδάς: Γεώρ. Κόκσμα.
Χώρα: Βασ. Χάρος, Ίωάν.
Βέζος, Ίωάν. Μασσέλος, "Α
ικης Σταυριαννάκος, Άντ. Π ρω
τοψάλτης,
Γεώργ. Πίσσης,
Άρτ. Καλλί,γερος, Νικ. Νικηφοράκης, Έμμ. Αυγερινός, Ιερεύς Σταΰρος Χάρος, Γεώρ.
Σείμιτέκολος, Παν. Καντιώτος,

ΕΤΕ, Γεώργ. Κομηνός, Ά γ ρ .
Τράπεζα.
Στραπόδι: Άντ. Καλλίγερος
Έμμ. Αουράντος, Στέφ. Καλλίγερος.
Ποταμός: Τάκης Άρώνης,
Στροαης θεοδωρακάκης, "Εμ
Παυλάκης, "Ανδρ. Μεγαλοκο
νόμος, Παν. Κασιμάτης, Δημ
Πρωτοψάλτης, Νυκ. Μότης
Γ. Κσμηνός, Κυρ. Χλοομπέας
Κοσμ. Νεννές, Τάσος Προ&α
τάρης, Χαρ. Μιχαλαικάκης
"Εμμ. Σοφίος, Ν. Τρίφυλλης,
' I ωάν. Κομηνός.
Κυπηριωττιάνικα : Δημ. Κυπριώτης.
Κάλαμος: Παν. Μεγαλοκονό
μος, Νίκος Καλλίγερος, Νικ.
Μεγάλο κονόμος.
Κοντολιάνΐ'κα: Χρ. Βάρδας.
Βιαράδικα : Άντ. Κοντολέων, Νικ. Μαλακός, θεοδ. Μα
λακός, Δημ. Κοντολέων, 'Εμ.
Κορώνης.
Φριλιγκιάνικα : Κο+νότης,
Μιχαήλ Σάμιος, Παναγ. Κα
στρίσιος, Άθαν. Γιαννακόπουλος, Ίοοάν. Νοταράς,
Διον.
Κασιμάτης, Παν. Βαμβακάρης
Έμμ. Κασιμάτης, Παν. Σάμιος.
Άρωνιάδικα: Μηνάς Βιαρόπουλος, Γεώργ. Σταματάκος, Έμμ. Σταματάκος, Γεώρ.
Μαγονέζος.
Μητόπα : Δημ. Πρωτοψάλτης, Παν. Σκλάβος, Μιχ.
Πρωτοψάλτης, Γεώρ. Σταματά
κος, Μηνάς Πρωτοψάλτης.
Ά γ . Πελαγία: Στ. Κασιτό•πουλος, Πολ. Γερακίτης.
Σάς εόχαριστοΰμε γιά τήν
συμδολή σας στην άντπιμετώιτι
ση τοΰ τόσο ύψηλοΰ κόστους
της έκδόσεως της έφημερίδας.

MIX. Δ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ—
ΣΤΑΘΗΣ (ΑΓΑΛΙΟΣ)
ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΕΠΙΠΛΑ —
ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ
ΓΑΖΙΑΣ 74
ΑΝΩ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΗΛ. 49.67.846
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ΚΥθΗΡΙΟΣ
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
ΜΕΡΟΣ 10ο ν
ΣτοΟ δημοτικού σχολείου τά θρανίο μάθαμε πώς
ό Μέγας Αλέξανδρος είπε κάποτε πώς «Στους γονείς
μου όφείλω τή ζωή μου, άλλά <ηό δάοκαλό μου τήν
καλή μου ζωή». Δέν μάθαμε δμως ποτέ &ν ήταν δική
του σκέψη ή δχι, &ν τό διάβασε καΐ που, δν τό άκουσε
κι άπό ποιόν κι Ομως στήν 'Ασία ξέρουμε πώς είχε
βιβλία του Φιλόξενου μαζί του...
Πολλά χρόνια πρΙν ιήν γέννηση τοϋ Αλέξανδρου
ό Φιλόξενος είχε πη, απαρήνει προτιμαν των γονέων
τους διδασκάλους, ότι ol μέν τοϋ ζην μόνον ol δέ διδάσκαλοι τοϋ καλώς ζην αίτιοι γεγόνασιν».
(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο)
Σύμφωνα μέ μία γνώμη τοϋ ΣίΜΙΘ ό Φιλόξενος, άφοΰ
εγκατέλειψε χήιν αιύλή τοϋ Διονυσίου ομεινε για λίγο διάστημα στο άγιράκτημά του στη Σικελία καί δπειτα έγικατέλειψε τήν περιουσία του έκεΐ ,καί τελι.κά εφυγε καί άπό τή
Σικελία. Ό Πλούταρχος σχετικά ρ' αυτό είς τό βιβλίο
«Ήθίικά» και στό κεφάλαιο μέ τόν τίτλο «έναντίον τοϋ δανεισμού» ή «έναιντίσν της χρεοκοπίας» άναφέρεται στό Φιλόξενο λέγοντας :
« . . . 'Αλλά πιά άνάγκη ύπάρχει νά παρουσιάζω αυτά
τά παραδείγματα όταν ό λυρικός ποιητής Φιλόξενος πού
ήταν άπό τούς άνΟρώπους πού έμειναν σέ ιμιά Σικελική
αποικία βπου είχε αγροκτήματα, καινούργιο σπίτι «αϊ
πολύ πλούτο πού θά μπορούσε νά ζήση μιά άνετη ζωή,
βλέποντας πώς, ή πολυτέλεια, οί απολαύσεις καί ή> τεμπελιά χωρίς καμμιά καλλιέργεια στή μόρφωση ήταν
της ρόδας έκεΐ, είπε : αυτά τά πλούτη μά τούς θεούς,
δέν πρόκειται νά μέ καταστρέψουν άλλά έγώ θά τά έγίκα
ταλείψω. Και αμέσως άφοΰ άφηΐσε τήν περιουσία του σέ
άλλους έφυγε γιά τήν Αθήνα».
Ό Σουίδας ύποστηρίζει πώς ό ποιητής πήγε στον Τάραντ α ιπιρωτα καί έμεινε μερικά χρόνια έκεΐ. "Όμως ό 'Αριστοφάνης έχει τή γνώμη πώς μάλλον ,μετά τήν άίποδρασή
του άπτό τΙς φυλακές έμεινε στό Κρότωνα στήν 'Ιταλία καί
ό Διονύσιος τό έμαθε ·καί τοϋ έστειλε μύ/νηρα νά γυρίση
στίς Συρακούσες. «'Οπότε, ό Φιλόξενος πηρε. χαρτί καί
έγραψε στήν μέση της σελίδας £να μικρό δμικ,ρον καί γύρω
άπ' αύτό ένα άλλο μεγαλύτερο καί ένα ακόμη μεγαλύτερο
γύρω άπ' έκεϊνο κ,λ.π. ,καί δταν εϊχε πιά συμπληρώσει τό
χαρτί μέ ομοκεντρικά δμικ,ρον έστειλε τό χαρτί στόν Διονύ
σιο Άπό έκεΐ έχε προέλθη ή παροιμία τό Ο τοϋ Φιλόξενου ή τόγραμμάιτιον (γράμμα) τοϋ Φιλόξενου. Μ' αύτό
λέγει ό 'Αριστείδης έννοοϋσε «'Εσύ δέν είσαι τίποτε γιά
μένα» είσαι έ α μηδενικό, δέν έρχομαι σέ άνθρώπους σάν
έσένα κ,λ,ιπ.
Σύμφωνα μέ άλλους ιστορικούς μέσα στό πρώτο δμικρον ύιπίρχε ένα μικρό ΰψηλον στό κέντρο του, τό λεγόμενο «ού» Τοϋ Φιλόξενου δηλ. ένα έμφατικό καΐ έπαναλαμδανόμενο «όχι». Μέ αύτό τοϋ δήλωνε πώς δέν θά γύριζε ποτέ.
"Ετοι ή έπιστολή αύτή τοϋ Φιλόξενου πηρε γιά πρώτη
φορά ιό χαρακτηρισμό «γράμμα» που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα·.
(Συνεχίζεται)
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Τό Διοικητικόν Συμβούλισν τοϋ έν 'Αθήναις 'Ιδρύματος «Τρκρύλλειον Νοσοκομεΐον Κυθήρο>ν» συνελθόν εκτάκτως σήμερον τήν 16ην 'Οκτωβρίου 1981
έπι τώ θλιβερώ άγγέλρατι τοϋ θανάτου τοϋ

μεγάλου ευεργέτου τοϋ Οίκου Εύγηρίας
? βιομηχάνου,
και ιού «Πνευματικού Κέντρου των Κυθηρίων»
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Λίμνη), πού είιχε πλάτος περίπου
300 μέτρα και μήκος 500 μέτρα.
Τόσο μεγάλη άνθηση άπόκτησαν
πού *αί στα ΚιΛηραϊκά νομίσματα τής έποχής άπεικόνισαν μισό
πλοΐο; δείγμα τής ναυπηγικής
ύκανότηρας τών Κυθηρίων.
Σήμερα άχόμη και μετά τΙς
ανασκαφές τοϋ 1963, δέν ύπαρχε ι κανένα άλλο δείγμα γιά τήν
ύπαρξη τών
Ναυπηγεί<ον στή
Σκάνδεωχ. 'Αίλλά δέν μπορούμε
νά άτασιωκτήσουμε τό γεγονός άφοΰ καί οί Ιστορικοί τά αναφέρουν και τά νομίσματα τής έπο•Χή? τά Αιπεικονίζουν και τό δάσος τοϋ Λρπμώνα κόπηκε σταδιακά γιά τήν ναυπήγηση τών πλοίων

ΙΕΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ
1. Ό Σεβασμαώτατος Μητροπολίτης μας κατά τόν
μήινα Σεπτέμβριο ν τρέχοντος "Ετους Προήδρευσε ώς
άκολούθως :
αι) Πέμπτη 17.9.81 τοϋ
Ίεροϋ Προσκυνήματος «ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ»
β) Παρασκευή 18.9.81
τής 'Επιτροπής 'Εγχωρίου
Περιουσίας είς τό 'Ιερόν
Προσκύνημα τής Παναγίας
Μυρτιδιωτίσσης.
γ ) Σάθβατον 19.9.81 τοϋ
Διοικητικού Συιμβουλίου τοϋ
Κληροδοτήματος
«ΜΙΧΑΗΛ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ» είς
Ποταμόν.
δ) Δευτέρα 21.9.81 τοϋ
Μητροπολιτικού Συμβουλίου είς Χώρα ν.
ε) Παρασκευή 25.9.81 Συ
σκέψεως μετά τοϋ έξαιρέτου Νομάρχου τοϋ Διαμβρίσματος Ππιραιως κ.κ. Νικήτα Κωβαίου κ αϊ άλλων παραγόντων διά τήν έγχώριον
Περιουσίαν.
2. Ό Σεβ. Μητροπολίτης
μας προέστη ώς άκολούθίος:
α) Είς τήν Κηδεία ν τής
αειμνήστου Ειρήνης Κασιμάτη είς Καρβουνάδες.
β) Είς τήν Βάπτισιν της
Σταυρούλας Άναστ. Προβατάρη είς Ποταμόν.
ίγ) Είς τήν Βάπτισιν της
Μαρίας Θεοδώρου Λογοθέτη είς Μυρτίδιια.
3. Ό Σεβασ. Μητροπολίτης μας παρέστη ώς άκολούθως:
α) Είς τό Φεστιβάλ τραγουδιού τιοϋ Υπουργείου

Πολιτισμού ώς
I. είς Χώραν τό Σάββατσν
19.9.81
II. είς Ποταμόν τήν Κυριακήν 20.9.81
4. Ό Σεβασ. Μητροπολίτης μας έχοροστάιτησε καΙ
ώμίλησε τήν Κυριακή ν 20.
9.81 είς τόν Πανηγυρίζοντα
'Ιερόν Ναόν 'Αγ. Ευσταθίου
Καρβουνάδων.
5. Ό Σ·ε6. Μητροπολίτης
μας τό έσπέρας τής 23ης
(Τετάρτη) έχοροστάτησε είς
τόν Μ. Έσπερινόν είς τά
Μυρτίδια μετά τοϋ έκλεκτοϋ Ιεράρχου συμπολίτου
Σεβ. Μητροπολίτου θήρας
κ.κ. Γαβριήλ
δων, καΐ τήν έπομένην τήιν
πρωίαν είς τόν δρθρον καΐ
είς τήν θείαν Αειτουργίαν
προεξήρχε ό Σεβ. θήρας κ.
κ. Γαβριήλ.
Τόν Πανηιγυ,ρικόν έξεφώνησε ό Στβ. Μητροπολίτης
Κυθή,ρων κ.κ. ΙΑΚΩΒΟΣ
Μετά τό πέρας της θείας
λειτουργίας ό Σεβ. εύχαΐρίστησεν τόιν "Αγιο\' θήρας
κ.κ. Γαβριήλ, τόν Νομάρχην
Πειραιώς και Νήσων, μέ τά
'έκλεκιτιά μέλη της συνσδίας
του, καί δλους τούς συ,μπαιρι
σταμένους οϊτινες διά τής
παρουσίας των έλάμπριναν
τήν έορτήν. Ίδιαιτέραν χαράν είς τόν Κυθηραϊκόν λαόν προσέδωσε ή παρουσία
τοϋ κ. Παναγ. Μυλωνά πολιτίμου στελέχους τής Ε.Ρ.
Τ. διά τής όποίας μετεδόθη
καϊ ή άκολουθία τής θείας
Λειτουργίας.
Έκ τοϋ Γραφείου τής 'Ιεράς Μητροπόλεως.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
απο

KCIL

για τα κυθηρα

Παραλαβή * Αποθηκευση*Μεταφορα

ΓΕΩΡΓ.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Νά έκφράσει τά συλλυπτητήριά του προς τήν οΐκογενειάν του
2. Νά άκολουβήοει σύσοωμον τήν κηδεία του.
3. Νά καταθέσει στέφαΐνον έπι τής σωρού του
4. Νά άναρτήσει τήν εικόνα του είς τήν είδικήν αίθουσα τοϋ Ο'ίκου Εύγηρίας
5. Νά δημοσιεύσει τό παρόν ψήφισμα είς τόν Κυθηραϊκόν Τύιπον.

Σ Υ Ν Ε Π Ε Ι Α - ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

ΜΙΚΡΕΣ

ΑΓΓΕΑΙΕΣ

Δ ι α μ ε ρ ί σ μ α τ α πωλούνται α ε
ι δ ι ό κ τ η τ η πολυκατοικία επι
οικοπέδου 3,5 σ τ ρ ε μ μ ά τ ω ν
ε ι ς τ η ν οδο χρυαοστομαυ
σμυρνης
αμαρουαιον.
Ω ρ α ί α

Θ έ α - Α ο γ ι κ έ ς

ΚΩΣΤΑΣ
ΠΤΥΧ

Τ ι μ έ ς

ΤΗΛ,4965874
ΤΗΛ. 4 9 5 0 6 0 9

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γ . ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΥ-ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΘΗΝΩΝ

διεκπεραιώσεις άστικών ύποθέσεων
φορολογικά - στρατολογικά θέματα
ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΖΑΚΗ

— ΠΕΤΡΟΧΕΙΑΟΥ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ Σ
Πανεπιστημίου (Έλ. Βενιζέλου) 39
6ioc όροφος) 616 - ΑΘΗΝΑ 132
Τηλ. 32.51.556 - 32.25.835

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ S
ΟΜΟΝΟΙΑ
ΤΗΛ. 1438.071
3623329

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΕΡΒΟΣ
Πολλέ;εΤναι οί προβπάΛΐΐες
πού δχουν γίνει, χατά τό παιρεί.θον
νά πα^ουσκκτβοϋν στό Λ-ΗΣΊ μας
καλλιτεχνικές και έν γένει πνευματικές έκδτϊλώβεις. "Αλλοτε ή
έοατυχία &πεφε τις π!ροσπά0ειές
αυτές και άλλοτε ή απογοήτευση
Λλημίΐινιξε τήν καρδιά τών διω<?
γανωτών as€ τήν μ.ή συμμετοχή
τοϋ ντόπιου στοιχείου. ΟΙ φετεινές δμως έκδτρώσεις βχονν νά
παρο\>σιάσουν τήν πρωτοφανή γιά
τά Κυθη<?αϊκά δεδομένα σι*ι+ιετοχή κβί συμπο<?άστα»η τών ΚυθηQiayv. Χωρίς υπερβολή ήταν μιά
κίνηση που Βσως εθεσε τά θεμέλια
γιά μ<ά πλατύτερη καΙ πλέον 6λοκί.ηρωμέΛ-η μορφή συνεργασίας
τοϋ -ήλτικοϋ στοιχείου μέ τά Κυ^ηραίκά σωμαιτεϊα 'ΑιθηνοΛ· —
Πειραιώς.
Πολλές οί φετεινές έχδηλώσεις. ΠοίΛές και άξιόλογες θά
σταθούμε δίμως στήν λαογραφική
&βθε>ση τής κάτω χώρας Μυλο.τοτάιμου. Και τοΦτο γιατί έζησα
κάθε στιγμή
δημιουργός της.
"Εξησα τήν άγωνία τόν πόθο, τόν
κόπο και έν γένει τήν κάθε «ροσπάθεια προετοιμασίας τών δισργα
νωτών της. Θαύμασα τήν εΰψυχία τό σθέ\ιος τό πείσμα τών άνθρο'λτων αυτών. "Ομως πάνω άπ'
αΰτοϋς θαύμαζα τήν άγάπη ποΐι
οτεριέβαιλαν οί κάτοικοι τοϋ Μυλο
ιτοτάμου στίς προσπάθειες αυτές..
•ΕίΜαι ϊσ<ι>ς ή πρώτη φορά πού
ίνα δλάχληρο χωριό μοχθεί γιά
τήν παρουσίαση κάποιας έκδηλο'ισεως. Τις 10 έικείνες ήμέκ?ες τό
χωιριό εζησε τόν πυρετό της κάποιας δημιουργέ;· Συνέβαινε ίσως τοϋτο γιαιτΐ ή λαογραφική
δκθειση ξεπερναγε τά στενά δρια
μιας άπλης έκδηλωσης. "Αγγιζε
τίς μνήμες τών Ανθρώπων Ιφερνε ατό νοΰ παΟ.ιές καλές ήμέιρες.
Ή γριούλα ξαναζούσε τά παλιά
άξήχαιστα χρόνια μέ τό χωριό γε
μάτο ζωή μέ τό φοϋρνο νά xartvi
ζει μέ τό παίλιό αρχοντικό πού γι
χρόνια ήταν σφραγι.σμένο νά ξανανοίγει και πάλι τΙς πόρτες του
μέ τόν ήχο πού έβγαινε τραιγουδι
στικά άπό τόν Αργαλειό ,μέ τά
τραγούδια τά παλιά τόν λανό μέ
τό πανηγύρι καΙ τόν χορό. Μέρες
άξέιχαιστες ξαλάζησαν οί ντάπιοι
χαρές πρωτόγνωρες
γνο>ρδσαμε
καί μεΐς μάζί τους.

έξ Άλεξανδρά
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ΒιομίΜανίες Μίνωας εποχής 8
3. ΝιΑ,ΤΠΗΓΕΙΑ
'Μια τρίτη βιομηχανία πού δήμιο υργηθηκ ε ατά Κύθηρα ήταν ή
Ναυπηγική βιομηχανία. Τά ναυ,,τηγεία στην άρχή 1\ταν μικρής
κατασκευαστικής Ικανότητας δηλ.
μόνο για δάρκες καλές γιά τό
ψάρεμα και τήν συλλογή της π<Η!
φΰρας. Κρήτες τεχνικοί &ρθασαν
στό νησί xal δίδαξαν τοΰς Τ<κρι
γώτες τή νέα τόχνη, χρησιμοποιώντας τήν ξυλεία άπό τήν δαχτώδη τότε περιοχή τοϋ Λριμωνα.
'Αιργότερα δμως τα ναυπηγεία
ώιάίτηισαν μεγάλη φήμη καί ευρίσκονταν στήν είσοδο τοϋ Λιμανιού τής
Σκάνδειας (σημερινή

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΠΙΤΙ
ΑΓ. ΚΩΝ)ΝΟΥ 7 (ΓΡ. 7)
ΡΟΔΟΥ S
ΒΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΙΓΑΛΕΟ
ΤΗΛ. 4124.661*4131.894
ΤΗΛ. 6817.720

Πρωταρχικός μας σκοπός ήταν
δχι μόνο νά παρουσιάσουμε δσο
τό δυνατόν καλλίτερα τήν λαογρα
φική κληρονομιά τοϋ τόσου μας
ό'σο τό νά ζωντανέψει ό λαογραφικός μας τοΰτος πλοντος. ΚαΙ
τό πετύχαμε νομ3ζω, βλέιποΛττας
τήν θεία τήν Γιαννοϋ νά υφαίνει
στόν αργαλειό της, τήν θε'χι Κού
λα νά στριφογυρνά στά χέρια της
τό άδρόχτι νέθοντας τό μαλλί
τήν θεία Φροσύνη νά φουρνίζει
καί νά μοιράζει τά ζεστά παξιμάδια «αϊ κουλούρια, τόν γραφικό
Φαρδοιιλή νά προσπαθεί νά δαμάσει τά ζεμένα βόδια δτοιμα γιά
ζευγάρι ή Αλώνι, τόν μπάρκα
Γιάννη νά σέρνει πρώτος τόν χορό καί δλους
έ*είνους πού μέ
τόν δικό τους τράτο ξανάζησαν
μαζ'] μας τήν χαρά τής ξαναζων
τανεμένης Κάτω Χώρας.

Στρατηγού, Παναγιώτη καί Μάρ
κο Μτγαλοοικονόμου, Γιώργο Π ο
λυγέννη, Κυριάκο Θεοδωρακόπουλο, παναγιώτη καί Κοσμά
Στρατηγού. "Erva μεγά^Λ εύχιαρι
<ττώ καί ίνα μεγάλο μπράβο στά
παιδιά αιΰτά πού άλλα λιγότερο
άλλα περοσσόπερο μόχθησαν γιά
αύτή τήν έκιδήλιοση.
Πέρα· δμως 4τ' αύτά τά παιδιά θά πρέπει νά σταθούμε σ" έκείνους πού άφιέρωβαν πολλές
άπ' τνς πολύτιμες ώρες τους γιά
τήν έκπ>.ήρωση τοϋ σκοποϋ τούτου δπως τήν Ριπισα Πολυγέννη
ή προσφορά της όποίας υπήρξε
ουσιαστική καί μεγάλη. Είνα* αύτή ή άτοία κατά κύρω λόγο εστη
σε τό λαογραφικό οιπίτι καί πού
μάς συμπαραστάθηκε σέ κάθτ
ftfjua δν-σκολο. Μαζί της ή Εύφρο
σύνη καί Γιάννης Μαγουλά προσέφεραν τΙς σημαντικότερες ύπηρεισίες μέ τά φαγητά, τόν
φοϋρνο κα τόσα άλλα σημαντικά,
τούς ευχαριστούμε θερμά. Εύχαρι
στοΰμε έπίσης τήν Φρόσω Καρι·δη, Κούλα Μπαλαφοι'-τα, Σταματία, Ειρήνη Ποτήρη (Μπουλντή)
Στοματικό, Μαριέτα κα! Γιάννη
Ποτήρη ίΧλίο) 'Αλέξανδρο Ποτήρη οίκογιρ\·ει«κώς Μαριέ'ττα
Βλαιχογέν\·η, Κοσμά Μ. Καρύδη
Γιώργο
Καλλίγερο, Κοομά Ν.
Καρύδη,
Παναγιώτη Διαμάντα
Στρατηγού, Νικόλα» καί Αικατερίνη Καρύδη, Σούλα Θ. Ταμβάκη
τούς αδελφούς Δα^ζέλ-τα), Άντο'>νμ καί Ειρήνη Ζερβού, τίς οικογένειες Γεωργίου Π . Στρατηγού
Ας οίκογένει,ς Κοσμά Μεγαλοκονόμου, Μιχάλη Καρύδη, Παναγιοιτη Πετρόχειλο άπό τά Φράτσια καιί τέλος δλους έκείνους πού
μάς έμπιτεύθηκαν τά πραγματά
τους.
Σ" αύτούς δλους άνίκουν τά συγ
χαρητήρια σ' αύτούς δλους άνίκει τό μεγάλο μπράβο. Ναι είχε
πολλές ελλείψεις ή £κθεση. "Ομως μή παιροΕγναχρίζοΐμε χό γεγονός δτι ξεκινήσαμε άπ* τό μηδέν
τό πρώτο καί μεγάλο 6ή|μα Εγινε.
Τά υπόλοιπα· είναι, θέμα χρόνου
Θά πρέπει νά μή σταματήσουμε
έκεΐ. Νά μή Αρκεστούμε σ* αύτό.
Ό δρόμος χαρΑκτηκε άς τόν άκολουθήσοπμε καί άς τόν δΐ£υρίνουμε δλοι μαζί. Ό τόπος μας
τόν χρειάζεται.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Ό Γεώργιος Κεντρωιής τοϋ
Δημητρίου και της Ευαγγελίας άπό τά Φράτσια έτελείωσε τΙς σπουδές του στή Νομική Σιχολή τοϋ Παινεπιίστη,μίου 'Αθηνών καί τώρα είναι άσκούιιενος Δικηγόρος
Ή «Κ. I.» κα} μαζί της δλοι
σί συγενεϊς καί φίλοι του
εΰιχονται στό νέο νομικό καί
συνεργάτη ταυτόχρονα της
εφημερίδας μας καλή στάδιο
δροιμία.

Κατά τίς είσαγωγίικές έξε
τάοεις στά 'Ανώτατα 'Εκπαιδευτικά 'Ιδρύματα ό άγαιπη
τός μας 'Ιωάννης Αντωνίου
θεόκλητος πέρασε στήν
θεολογική Σχολή. 'Επί τή
ευκαιρία σημειώνουμε δτι
Πολλά πάρα πολλά μπορούν
νά γραφτούν γιά τήν εκθεση αύ- καί ό άδελφός του Λεωνίδας
ευρίσκεται είς τό 3ον £τος
τη. "Ομως πέρα άπ' τά λόγια
ομοίως τής θεολογικής. Οί
τίς κριτικές τα συγχαρητήρια
θά πρέπει νά σταθούμε στούς 'Αδελφοί θεοκλήτου είναι
Ανθρώπους πού βοήθησαν νά ύλο παιδιά τών
'Αντωνίου καί
ποιηθεί ή ιδέα τής δημιουργίας
Βασιλικής θεοκλήτου τό γέν
της. Ευχαριστούμε τά παιδιά πού \·ος 'Ιωάννου Π. Καλοκαίρι
βοήθησαν J Δημήτρη Χαντζιαντο) νή Συν)χου αύτοκίινητιστου
νάκη,
Παναγιώτη καί Βένη έκ Φρατσίων. Ή Κ.Ι. μέ
Στρατηγού, Γιάννη Καρύδη, Δέσ- μεγάλη
χαρά Συγχαίρει
ποινα Αυγερινού, Άτζολέιτα και τούς
εύτυχεΐς γονείς χα!
Μαρία Αεοντσίνη, Ρούλη Στρατη- στούς φερέλπιδας νέους είς
γό, Φιλιώ Αλέξανδρο καί Γιώργο 'Ανώτερα.
INTERAMERICAN

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Α ΣΦΑΛΕΙ ΑΙ ΖΩΗΣ - ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ
ΠΛΑΤ. ΚΟΛΩΝΑΚΙΟΥ 1 9 - 2 0
Tr>A. 36.01.932 - 36.26.949
Τηλεφωνείστε γιά μιά ενημερωτική επίσκεψη
χωρίο καμμιά επιβάρυνση

«ΚΥΘΗΡΑ'I "ΚΗ ΙΔΕΑ»

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΦΡΟΑΙΤΗ1981
Ό όντατιοκριτή μας άπό
^ν Ποταμό κ. Στρατής θεο
^ρακάκης — Τσαμπιράς
^δς γράφει σχετικά, μέ
*ίς έκδηλώσεις τοΰ Καλοκαι
Ρίοΰ.
ν —Στίς 27)7 στόν Ποταμό
^Υινε ή έναρξη τών έκδηλώ
°εων «Ουράνια 'Αφροδίτη
81». Οί
η

εκδηλώσεις αυτές

ού όργάνωσε ή 'Επιτροπή

Πολιτιστικών

"Εκδηλώσεων

"εριλάμβανε :
'Ομιλίες άπό τόν Πρόεδρο τ ής Κοινότητος κ. ΤριΦύλλη και άπτό τόν Γιατρό
τ
°ϋ νοσοκομείου μας κ. ΠέΤ
Ρο Μαριάτο. Προβολή κινη
Καταγραφικής ταινίας μέ
Ια
πία τοΰ νησιοΰ μας. Συν
θυλία τής Φιλαρμονικής.
Παρουσίαση τοΰ ποιητικοΰ
^ΡΥου τοΰ Τσιριγώτη ποτη^Π Πάνου Φύλλη άπό τήν
^ννίχα· Παναρέτου και άπ^γγελία ποιημάτων άπό τόν
"διο τόν Πάνο Φύλλη. Πλή^ κόσμου παρακολούθησε
αυτές τΙς έκδηλώσεις πού
Κα
ΐενθουσίασαν.
— Στις 15 Αυγούστου
σΓ
ήν πλατεία Ποταμοΰ έγινε
ή μεγάλη συναυλία τής
Γ

Μαρίας Φαραντούρη. Ή
βράδυά αύτη δέν έχει προη
γούμενο στήν ιστορία τοΰ
νησιού .μας, τόσο σέ συγκέντρωση όσο και σέ ένθουσιασμό. Πάνω άπό 2.000 άνθρω
ποι στήν πλατεία τοΰ Ποταμοΰ δρθιοι χειροκρότησαν
τήν Μαρία Φαραντούρη, καί
εύχήθηκαν γιά μιά άκόμη
παρόμοια έκδήλωση τοΰ χρό
νου.
— Στις 18 Αύγούστου έγινε τό κλείσιμο τών έκδηλώσεων μέ τόν μεγάλο χορό
στήν πλατεία Ποταμοΰ, πού
είχε πρωτοφανή έπιτυχία
σέ 'Οργάνωση, σέ συγκέντρωση καί σέ κέφι. 'Αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια σ' δλους δοους συνέβαλαν στή
μεγάλη αύτή έπντυχία —,χω
ρις αμοιβή— και εϊναι πολλοί αύτοί— Πρέπει άκόμη
νά σημειώσουμε τήν παρου
σία τών δύο Χορευτικών
συγκροτημάτων Πειραιώς μέ
τίς τοπικές ένδυμασίες :
Τής Κυθηραϊκής Άδελφάτη
τος καί τοΰ Νεοσύστατου χο
ρευτικοΰ συγκροτήματος Λιβαδίου.
Καιί τοΰ χρόνου λοιπόν.

ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓ. ΕΛΕΣΑΣ
άδειλψής της Λίνας 1.000 δρ.
' ΕΚ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Καίτη Καλούτση εις μνήμην
Εύγενία NUK. Βαρυπάτη εις
0μην τών Γονέων της 5.000 ΕΙρήνης Π ετροχείλου 1 000
δ
δραχμές.
ί**Χμές.
Γεώργιος Καλούτσης είς
'Ελένη Άνδρ. Φαττσέα 5.000
δ
μνήμην ΕΙρήνης Π ετροχείλου
Ρ®χμές.
^ χ α η λ Δ. Καλοκαιρινός είς 1.000 δρχ.
Σουζάνα Καλούτση εις μνή^ μ η θείων ιτου Χρήστου και
μην
ΕΙρήνης Π ετροχείλου 1.
'ωάννου 3.000 δρχ.
I ωάννης Τσαλουμάς είς 000 δραχμές.
Ρεγγίνα ΟΙκοναμάκη εις μνή
τών γονέων και άδελ
μτ|ν ΕΙρήνης Π ετροχείλου 1.
του 3.000 δρχ.
Πιπίτσα Θεοδούλου 2.500 000 δρχ.
δ
"Ανώνυμος 1.000 δρχ.
ί>Χ·
'Εμμανουήλ Άντ. ΛουράνΚων)νος Γ. Κομηνός είς
μητρός
^ ^ η ν Ευαγγέλου Δ. Βενέ τος είς μνήμην της
του 1.000 δρχ.
Ρη 2.000 δρχ.
'Αγησίλαος Περιστεράκης,
Νικόλαος ΣΤ. Χάρος 2.000
1.000 δρχ.
Η
Χαρίλαος Σαραντόπτουλος,
'Αρετή Π. Φατσέα 2.000
εΑς μνήμην το ύτκττρός του 1.
^ιμές.
Δημήτριος Χαλδατζής 2.000 000 δρχ.
Μαρία Σαραντοπούλσυ είς
*Ραχμές.
μνήμην της μητρός της 1.
Ανώνυμος 2.000 δρχ.
Δημήτριος Κασιμάτης 1. 000 δρχ.
500 δ
Σταματίνα Ζαντιώτη εΙς μνή
ΡΧ·
Νικόλαος Παπαδάκης 1.300 μην τών γονέων καί άδελφών
της 1.000 δρχ.
Τ^μές.
Δημήτριος
Π. Κασιμάτης,
^Ηήτριος Γ. Κομηνός εις
1.000
δρχ.
' ^ μ η ν της μητρός του 1.000
Μαρία Μελλα 1.000 δρχ.
Βασίλειος Ν. Κομηνός 1.
Ανώνυμος 1.000 δρχ.
^ ί α Κεραμίδα 1.000 δρχ. 000 δραχμές.
Τ
Σίλλια Διακοτιοόλου 1.000
σίκουρα Φράγκα 1.000 δρ.
„ Κανέλλα Σπ. Πρινέα 1.000 δραχμές.
Δαβίδ Παπτακωνστοοντίνου
Παναγιώτης Άντ. Στάθης 1.000 δρχ.
]
Μαρία Άθ. Βενάρδου 1.
·000
"U0 δ ρ χ .
000 δρχ.
Ανώνυμος 1.000 δρχ.
Π^ώργιος Δ. Κασιμάτης 1.
Δαμιανός Καρό δη ς είς μνή
Οοο
μην τών γονέων του 1.000 δρ.
Παναγιώτα Π. Βλάχου 1.
ΣταΟρος Νυκ. Χάρος 1.000
000
δρχ.
^μές.
Ελένη Καΐκα 1.000 δρχ.
Έμμ.
Βενέρης
Γρηγορία Γ.
Φατσέα 700
δραχμές.
^ α μ ά τ α Κοσμ. Στάθη είς
Βαλέριος Γ. Φατσέας 500
J'TU'lv τοΰ υίοϋ της Έμμαμν

«δίΚΓ

^ λ 1.000 δρχ.
Γεώργιος Στ. Καλλίγερος
' 000 δρχ.
''«ναγιωτίτσα Δ. Βενάρυ
είς μνήμην τοΰ συζύγου

V

000

δρχ·

^ιηνάς Λογοθέτης είς μνή, γ000
ο ν έδρχ.
ω ν καί άδελφών του
'ΐικος Μην. Γλυτσός 1.000
, μές.
'Ανώνυμος 1.000 δρχ.
ΝΓολέτα Ν. Μαγείρου 1.
°00δΡχ.

Πατακάκη 1.000

Ημές.
Εμμανουήλ Σπ. Καλλίγε^^
μνήμην γονέων καί ά
ελ
·Φών του 1.000 δρχ.
^<Χίτη Καλούτση είς μνήμη
°k Τ 1 ^ Φ ω τ ί ο υ Ί · 0 0 0 δρχ.
. ^αίτη Καλούτση είς μνήμη
I ελ·Φο ΰτης Σοφοκλή 1.000
^Χμές.
^ αί τη Καλούτση είς μνήμην

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΔΩΡΕΕΣ

ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Μεταπτυχιακές onouise ι φ

Αμερική

(Συνέχεια προηγουμένου)
Φοιτητική 'Εργασία: Σύμφωνα μέ τούς μεταναστευτικούς νόμους τής 'Αμερικής
ό ξένος σπουδαστής δέν έχει τό δικαίωμα νά έργάζεται σ' αύτή τή χώρα καί νά
σπουδάζη τουτόχρονα. Κάτω δμως άπό όρασμένες συνθήκες —δπως είναι ή άμεση άνάγκη τοΰ σπουδαστή
ή κάτι πού δέν είχε προβλεφθή δταν πήρε τήν ΒΙΖΑ
τής παραμονής του— μπορεί τό Πανεπιστήμιο νά έπκτρέψη έργασία γιά μερικές ή έλάιχιστες ώρες τήν έβδομάδα. Μερικά Πανεπιστήμια μάλιστα προσφέρουν
μέ μιά μικρή άμοιβή έργασία στούς ξένους σπουδαστές μέσα στό Πανεπιστήμιο.
Παράνομα ό σπουδαστής,
xai πιείόμενος άπό τήν oiκονομική άνάγκη —γιατί
πστέ δέν φθάνουν τά χρήματα πού πέρνετ άπό τή
χώρα του— βρίσκει έργασία σέ άσχετα μέ τήν έπιστήμη του έπαγγέλματα δπως π. χ. τά έσπατόρια, oi
υπαίθριοι μικροπωλητές καί
ή γουναρική. Σέ όποιαδήποτε περίπτωση άν γίνη άντιληπτός, δμως, άπό τούς ύπαλλήλους τοΰ μεταναστευτικοί) τμήματος ή διακόπτεται ή ΒΙΖΑ παραμονής ταυ
στό 'Αμερικανικό έδαφος ή
σέ άπουσία του δέν τοΰ έττιτρέπει τήν εϊσοδο στήν Αμε-

ρική πάλι.
Ή άμοιβή της έργασίας
στή Γουναρική υπερβαίνει
κατά πολύ τήν άμοιβή σέ 6ποκώήποτε άλλη έργασία.
Στά μεγάλα κέντρα Ιδίως,
δπως ή Νέα Υόρκη, ό σπουδαστής έχει τό προνόμιο τής
έπιλογής στίς έργασίες πού
«παράνομα» τοΰ προσφέρονται μέ τά φιλοδωρήματα·. Ή
έργασία σάν ύπαίθριος μικροπωλητής πού θά πουλάίη λουκάνακα, κουλουιράκια κλπ. άμοίβεται μέ περισσότερο άπό 6 δολλ. τήν
ώρα. 'Αλλά αύτοΰ τοΰ είδους ή έργασία έχετ τό μεγάλο μειονέκτημα πώς δ
σπουδαστής έξαρταται άπό
τίς καιρικές συνθήκες πού
είναι τόσο άστατες στήν 'Αμερική, γιατί είναι ύπαχρεωμένος νά μήν έχει στέγη.
Ή έργασία στή γουναρική
είναι ή περισσότερο άποδοτική άπό δλες τίς άλλες
καί μπορεί νά φθάσει μέχρι
τά 10 δολλάρια τήν ώρα,
άλλά μεσοβαλεί άρκετό διάστημα μέχρι νά μάθη δ
σπουδαστής τήν τέχνη και
μέχρι τότε πληρώνεται έλάχιστα ποσά. "Οταν δμως εΐδικευθή σ' αύτό, έχει τεράστιες δυνατότητες. ΟΙ δυνατότητες αύτές είναι νά άνχιμετωπίση τά έξοδα σπουδών, διαιμονής, καί διαβιώσεως του.
(Συνεχίζεται)

δραχμές.
Κούλα Νεστοιρίδη 500 δρ.
Πόττη Σαρ. Βλαντη 500 δρ.
'Ελένη Γεωργίου 500 δρχ.
Κούλα Γεωργίου 500 δρχ.
Μαρίκα Π. Π ετροχείλου
500 δρχ.
Μαρίκα Χαρμαντα 500 δρ.
Ελένη
Δ. Κομηνοϋ 500
δροοχμές.
"Αλίκη ΓερακΙτη 500 δρχ.
Θεοδώρα I. Σαμίου 500 δρ.
Σταυρούλα Γ. Παστού 500
δραχμές.
Ευαγγελία Ζεϊμπέκη
400
δραχμές.
Ελένη I. Μέντη 400 δρ.
Κων. Θεοδώρου 400 δρχ.
Ρεγγίνα Κουφάκη 300 δρχ.
Ν εοιττόλεμος Ν ι κολόττουλος
300 δρχ.
Κων. Γιαννίκος 200 δρχ.
Μοοριώ Ε. Φατσέα εις μνή
μην Τίης μητρός της 200 δρχ.
Γεώργιος Καρμττανάος 200
δραχμές.
Δημ. Παπαδόπουλος είς μνή
μην Βασιλέων Παύλου κιαί
Φρειδερίκης 8.000 δρχ.

τκτντας τοΰς άνοτέρω Δωρη
τάς καί συπ^ρομητάς, ή δέ χά
ρις της 'Αγίας νά χαρίζει είς
αύΤοϋς καί "Πάς οικογενείας
των ay&Oav, ούτυχίκχν καί ιτά
σαν άγαθοσύνην.

Γιαννούλα Ε. Βάρδα είς μνή
μην το ϋσυζύγου της Δολ. Αύ
στραλίας 50.
Ό Σεβαομιώτατος Μητρο
πολίτης μας καί τό Έκκλησι
αστιικόν Συμδούλιον 'Αγίας
Έλέσης έκ^ράζουν τάς άπεί
ρους εύχαριστίας των πρός <S

ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ
lov. Έγένετο έπέκίτοοσις
της έξωτεριχής πλατείας δι'
ίκβραχιαμού καί έπιχωματώοεως κατά δύο περίπου στρέμ
ματα &1ς τήν όποίαιν κατά τήν
έψεττευνήν πανήγυριν έστάθμευ
σαιν άνετα άνω τών 200 όχη
μάτων.
2ον. Έπερατώθη ή έπισκευή
τών Κελλίων της 'Ανατολικής
Πτέρυγος δια της κατασκευής νέων σοδάδων, νέων κουφωμάτων καί νέων δαπέδων
κλπ.
3σν. Έκ τών χρημάτων της
κληρονομιάς τοΰ άειμνήστου
Γεωργίου Κων. Μαλάνου έπερατώθη ή Άγιογράφησις troO
"Ίιεροϋ δι' Άγιογρα<ρήσεως
τεσσάρων 'Ιεραρχών καί γένι
κής διακοσμήσεως τούτων.
4ον. Μέ ένίσχυσιν τοΰ Δηιμοσίου ιμέσω Κοινότητος Κυθή
ρων έτσιμεντοστρώθη τό ένα
ττομείναιν τμήμα της όδοΰ και
Ετσι όλοκ,ληρώθη ή τσιμεντόστρωσις τοΰ δρόμου άιτό Κου
μάρο μέχρι Άγίαν Έλέσαν.

ΚΥΘΗΡΑ'Ι'ΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1980
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν
ΠΑΓΙΟΝ
Κτίρια
Αριστείδου 17, Πειραιεύς
23.128.539
Ναυαρίνου 7, Πειραιεύς
22.370.000
45.498.539
"Επιπλα - Σκεύη - Μηχαναί Γραφ.
201.800
Πίνακες - Κάδρα Φωτ)φίαι
11.600
Μουσικά "Οργαν
Ένδυμασίαι
176.500
Βιβλία - Π ε ρ ) κ ά - έ φ ) δ ε ς - έντυπα
173.950
563.850
Δ I Α 0 Ε Σ I Μ Ο Ν
3.255
ΤΑΜΕΙΟΝ
Ταχυδρ. Ταμ)ριον ( Αρ. Λογ. 51140)
Έθν. Τράπεζα ( Αρ. Λογ. 480711 - 1 2 )
3.255
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν
Κεφάλαιο
45.593.133
'Εγγυήσεις Μισθωμάτων Ακινήτων
120.800
Ό φ ε ι λ α ϊ πρός τό Έλλην. Δημ.
27.846
Διαφοραί Ά π ο τ ) τ ω ν Χρήσ. 1980
323.865
472.511
Έ ν Πειραιεϊ 31.12.80
Ό Πρόεδρος
Ό Γραμματεύς
Τ Α Σ . ΚΟΥΚΟ ΥΛΗ Σ
Γ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
Ό Ταμίας
ΒΡΕΤ. Κ Υ Π Ρ Ι Ω Τ Η Σ

46.065.644

Ή κ. Σταματίνα Τρκρύλλη, τό γένος I. Κονόμου, άπέστειλε στόν Γ. Μαλάνον
δραχ. 3.350 γιά τόν Ιερό
ναό Παναγίας Έλεούσας Άραίων, στή μνήμη τοΰ γαμπρού της θεοδ. Ψάλτη, θανόντος στήν Αύστραλία.
Οί κάτοικοι τοΰ χωριοΰ
'Αραιοί καί Ιδιαίτερα ή οικογένεια Γ. Κονόμου τήν συλλυποΰνται καί γιά τή δωρεά
της τήν ευχαριστούν θερμότατα.

φανός
Παν. 'Ανδρόνικος —
Αύστραλία, άπέστειλε μέσω
κ. Εύγενίας
Σταυριανάκου,
δολλάρια Λύστραλίας 50.
ΕΙς τόν έν Χώρα Ιερόν Να
όν της 'Αγίας "Αννης, πρός
κάλυψιν διαφόρων
άναγκών
του, ή κ. Μάντη Μιχ. Μουάασου έικ Καναδά, άπέστειλεν
είς .μνήμην Κατίνας Δημ. Map
γέτη δρχ. 1.000.
Πρός τόν έν Χώρα "Ιερόν
Μητροπολιτικόν Ναών τοΰ "Εσταυρωμένου πρός κάλυψιν δι
αφόρων άναγκών του, άπέστει
λαν:
Κοό Μιχαήλ Δ. Καλοκαιρινός Xcopaj είς μνήμην τού άοί
δίμου τέως Μητροπολίτου Κυθήρων κυρού "Ιεροθέου δρχ.
2.000.
Κα Εύγενία Παναρέτου —
Λογοθετιάνικα δρχ. 500.
Κος 'Ιωάννης
Νικ. Στάης
'Αθήναι, είς μνήμην Μαρίκας
Άντωνιάδου δρχ. 2.000.
Κα Μέλπω Λιβανοϋ 'Αθήναι
εις μνήμην Μαρίκας Άντωνιάδου δρχ. 5.000.
"Επίσης ή δίς Εύγενία Νικ.
Βαρυπάτη 'Αθήναι, άπέστειλεν είς μνήμην τών γονέων
της Νικολάου καί 'Αναστασίας Βαρυπάτη, τά κάτωθι ποσά :
α) ΕΙς τόν 'Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν "Εσταυρωμένου Χώρας δρχ. 5.000.
S) Εις τό "Ιερόν Προσκύνημα Μυρτιδιωτίσσης
δρχ.
5.000.

Οί Βασίλειος Κονόμος καί
"Ιωάννης Ξ. Ζερβός Εστειλαν
έξ Αυστραλίας είς τόν Γεώρ
γυον Κονάμον δρχ. 2.486 διά
τοϋς Ιερούς ναούς τοΰ χωρί
ου Άραΐοι, είς μνήμην Θεοδώρου Ψάλτη, θανόντος πρόω
ρα είς Αύστραλίαν τήν 8.5.
1981.
Ό Γ. Κονόμος καί οί κάτοι
κοι τοΰ χωριοΰ του τούς συλ
λυπούνται καί τοϋς ευχαριστούν θερμότατα.
ΟΙΚΟΥ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
Δωρεά κ. "Αναστασίου καί
Σοφίας Λογοθέτη εις μνήμη
Χαραλάμπου Λογοθέτη δρχ.
5.000.
Δωρεά κ. Λεάνδρου Κεφαλονίτη ύπέρ τού Γηροκομείου
δρχ. 1.000.
Δωρεά κ. 'Αθηνάς Εύστρ.
Βολτή είς μνήμη της μητέρας
της 'Αλκιόνης Βολτή δρχ.
4.000.
Δωρεά κ. Δημητρίου καί Έ
λένης Τσικλέα είς μνήμη Ιωάννη Κοσμά Κοντολέων δρχ.
γ ) ΕΙς τό 'Ιερόν Προσκύνη
1.000.
Δωρεά κ. Φραγκίσκου κοΑ μα 'Αγίας Έλέσης δρχ. 5000.
δ) Είς τό Κασιμάτειον ΓηΕΙρήνης Λουράντου διά
τό
γεΰμα τής 5ης Μαΐου δρχ. ροκομεϊον Κυθήρων δρχ. 5000.
Τά Διοικ. Συμβούλια τών
4.000.
Δωρεά κ. ΑΙκατερίνης Τζρ άνωτέρω 'Ιδρυμάτων εΰχαριγανάκη είς μνήμη τής θείοος στοΟσι θερμώς πάντας τούς
της Σοφίας Ν. Άρώνη δυά άνωτέρω δωρη τάς, ευχόμενα
τό γεΰμα της 10ης Μαΐου δρ. τήν παρά θεού άνταπόδοσιν.
5.000.
Δωρεά κ. Θεόδωρου Βιοορότοουλου διά τό γεύμα τής 12ης
ΚΥΒΗΡΑΪΚΗ
Μαΐου δρχ. 3.000.
Ι Δ Ε Α
Δωρεά κ. Ευγενία*; Νικ.
Βαρυπάτη είς μνήμη τών γοΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
νέων της Νικολάου καί "ΛναΙΔΡΥΤΉΣ
στασίας Βαρυπάτη δρχ. 5.000.
Α.ΜΑΡΖΕΛΑΟΖ
Δο>ρεώ κ. 'Αλέξανδρου "Εμ.
lilOKT.- Δ1ΕΥΘ. Η.ΜλΓΚΜΟΙ
Λαζανά ύπέρ τών άπόρων Oi
Ε Κ ΑΙΑΕΤΑ1 ΑΠΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
κοτρόφων μας δρχ. 1.200.
EfllTPOflfl
Δωρεά κ. Κατ ίνας Τζογανά
κη έπί 40ημέρου μνηιμοσύνου
ΣΚΟΥΖΕ 14-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
τής θείας της Σοφίας Άρώνη
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
δρχ. 3.000.
Τις ή.μέρες τού Πάσχα προ
ΗΛ. ΜΑΡΣΕΛΛΟ
σέφεραν γλυκά στούς τράφιΣΚΟΥΖΕ 14
ιμους τού Γηροκομείου οί κάΠΕΙΡΑΙΑΣ
τωθι:
ΤΒΑ. 45.27.678
Κος Κοσμάς θεοδωρακάκης
HP. ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
είς μνήμη τών γονέων του.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΧΤΗΣ
Κος 'Αναστάσιος Τρίφυλλης.
Ρήγα Φερραίου 23
Κα Σέμη Κοντολέοντος.
ΑΙγάλεω - Τηλ. 5985.609
Κα 'Ελένη Βαρυπάτη.
Σκνδρομαί
Κα "Ελένη Τσικλέα 30 κιλά
κομπόστα είς μνήμη τών γοΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
νέων της.
Δωρεά Κυθηραίκοΰ Σσν&έ
σμου "Αθηνών είς μνήμην "Αναστασίου Καψάνη δρχ. 1000.
Δωρεά κ. 'Αθανασίου καί
'Ιωάννας Στάθη είς μνήμην
Γ. Δευτερέβου
άντί στεφάνου δρχ. 1000.
Δωρεά κ. "Εμμ. καί Άγγε,
λικής Λουράντου εις μνήμην
Γ. Δευτερέδου, άντί στεφάνου δρχ. 1000.
ΔΩΡΕΑΙ
Πρός τόν "Ιερόν Ναόν Με
ταμορφώσεως (Έλεούσης) έν
Χώρα πρός
κάλυψιν διαφόρων άναγκών του, ό κ. Στέ-

ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕΤΡ0ΧΕ1Α0Σ
46.065.644

ΜΕΓΑΛΟ
ΜΙΚΡΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΤΙΜΕΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 3 ΑΘΗΝΑ1122
ΤΗΛ: 3218 347-3244 568

tTHUA

ΔΡΧ 350

'

ΕΞΑ1.

250

ΟΡΓΑΚ-ΕΤΑΙΡΙΟΝ
ΠΑ Λ.

500
3 0 0

ΚΥβΗΡΟΝ
1ΑΙΠΤΕΙ

1 5 0

Κοινοτητες
i
Τροπε&ς Οργανισμοί \
Δημ.Υττηρεσιες
/

3 0 0

ΕΞΟΤΕΡ. $ 20 ΕΊησιως

(Αεροπορικώς)
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ δρχ. 20

υφασματα
επιπλωσεων
καλυμματων
κουρτίνες
κεντήματα
λευκά ειδη
ΠΩΛΗΣΙΣ
ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΕΛΙΔΑ 6

«ΚΥΘΗΡΑ I ΚΗ ΙΔΕΑ-

Νομαρχιακά
'Αθήνα 28.8.81
'Αγαπητέ ιμου Κε Διιευθυντά,
Εις τό Cm' άριθ. 102 φύλλο
-ςης έφηιμερίδας «ΦΩΝΗ TUN
ΚΥΘΗΡΩΝ» και ύ-πώ τόν τίτλο ν
«Να άικχντήσει ή Νομοφ>χία»,
δημοσιεύετε έπιστολή τοϋ άγαττητοΰ φίλου κ. Δ. Κασιμά
τη, ή όποια άνοοφέρετοοι
σέ
δημοσίευμα της έφηιμι&ρίδας
«ΚΥΘΗΡΑ-1ΚΗ ΙΔΕΑ» Μαΐου
και υπό τόν τίτλον «Νομαρχι
α και ειδήσεις» είς τό ό-ιτοϊον
καταχωρεί άναφοράν μου υποβληθείσα sir Ναμαρχυακόν
Τσιμεΐον Άτηικής. Γράφει λ/οι
ττόν ό έπιστολογράφος
σας,
δτι έπροξένησε καϊ είς αύτόν
και είς -πολλούς κατ' αύτόν
Κυθηρίους κατάπιληξϋν ή άνα
φορά διά της όποιας ώς Ισχύ
ρίζεται άναφέρω δτι: άπό τού
Μτους 1977 και έντεϋθεν
αί
χορηγηβεΐσαι πιστώσεις
διά
τήν συντήρησιν τοϋ έπαρχιακοΰ
ό&ικοΰ δικτύου δεν άπερροφή
θηοαν διότκ αί έπυηευχθεΐσαι
έκτττώσεις έθεωρήθησαν άσΰμ
φο,ροι. 'Υποδεικνύει δέ έν συνεχεία τρόπους άπορροφήσεως
κσί έκφρκίζει τήν λύπην, διότι
πήγαν στό δράν;» τόσα έκατομμϋρια σάν νά μήν είχε ό
τόπος Ανάγκη άπό δρόμους
κλπ.

εύρισκόμενος στό Τσιρίγο άργησα ν ά λάβω γνώσιν τού δη
ιμοσιεύματος. Πληροφορώ λοιπόν τόν κ. Κασιμάτη καί τούς
Κυθηρίους δτι δλαι αί χορη
γηθεΐσαι πιστώσεις άπό τοϋ
έτους 1979 καί έντεϋθεν διά
τήν συντή,ρησιυ τοϋ έπαρχιακοΰ όδικοΟ δικτύου άπερροφήθησαν πλήρως. Ή άναφορά
ιμου υπεβλήθη διά μόνον τόν
λόγον, δτι αί διαυεθεΐσαι πι
στώσεις έθεωρήθησαν άνεπαρ
κεΐς καί ζητούσα νά δοθούν
μεγαλύτερες. "Ανέφερα δέ δτι λόγω τών μικρών πιιστώσε
ων καί άλλων αίτιων ή συντή
ρησίς τοΰ έπαρχιακοΰ δδικοΰ
δικτύου δέν είναι έπαρκής καί
γβνικώς οί δρόμοι τοΰ Το ρί
γ ο υ δέν ευρίσκονται είς καλήν καττάστασιν. Αύτά ώς άπάντησή μου είς τόν κατάπλη
κτον φίλον μου κ. Κασυμάτη.
Δέν θά άπαντοΰσα έάν είς τό
τέλος της έπιστολής του δέν
Ικανέ
σαφή ύπαινιγιμόν διά
τήν έικπροσώπησιν τοΰ Τσιριγώτη άπό τούς έκλεγμένους
του. Τόν δια&ε&αιώ λοιπόν δτι
ή έκπροσώπησις τών Κυθηρίον
είς τό Νομαρχιακό Ταμείο άπό τοΰ έτους 1977 καί έντεΰ
θ?·ν ήταν δσον τό δυνατόν πλή
,ρης, άντικει/μενική καί τελεί
ως άν ιδιοτελή ς.
Έπ' ευκαιρία θά ήθελα νά
ευχαριστήσω θερμά τούς Προ
έδρους, τά Κοινοτικά Συμβούλια καί τούς Τσιριγώτες,
διά τήν συμπαράστακτίν τους
κατά τήν 4ετίαν πού ήμουν
Νομαρχιακός Σύμβουλος, νά
εύχηθώ δέ είς τόν νέον Νοιμαρχιακόν Σύμβουλον φίλτα
τον τόν κ. Κ. Κοολλίγερον νά
πετύχει καλύτερα άπό μένα
στήν άποστολή του δ'ά τό κα
λό τοΰ Τσιρίγου μας.
Ευχαριστώ διά τήν ψιλο^νία. Μέ πατριωτικούς χαι,ρετι
σμούς.
Δ. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος έ.ά.
- · —

Λυπούμαι πολύ πού τόσον
καιρό κατέχεται άπό
κ-ατάπληξι,ν και άγωνία ό φίλτατός μου κ. Καοηιμάτης. Τοΰτο
δμως
όφείλε/ται
είς ίδιον
σφάλμα, θ ά μπορούσε
άντί
νά ζητήσει τήν διά τοϋ Τύπου
ένηιμέρωσίν του νά καταφύγει
σέ πρακτικότερες και συντομώ-ηερες λύσεις δπως: α) Νά
μελετήσει προσεκτικότερα την
άναφοράν ι μ ο υ διότι είς αύτην
κάπι τέτοιο έγώ δέ γράφω.
Άναφέρω μόνον δτι κατά τό
έτος 1978 ή έπιτευχθεϊσα εκ
π τ ω σ ι ς δέν έθειωρήθη
ί.παρκής, παρά τάς διατυπωθείσα*;
είς τό Συμδοάλιον άντιρρήσεις
μου, καί διά τοΰτο ή πίστωσις τού έτους τούτου μετεφέρ
θη είς τό έτος 1979, 6)
Νά
μέ έρωτήσει τηλεφωνικώς ή
καιτά τάς συχνάς συναντήσεις
μας, γ ) Νά Απευθυνθεί είς
τήν Νομαρχίαιν ό ς καϊ τέος
ά ν ό τ ε ρ ο ς ΝοιμαρχυακόΓ
ύπάλ
ληλος.
'Επειδή δμως άντί
τών
άνωτέρω ικχχέων καί πρακτικών λύσεων έπροτίμησε τήν
διά τοο Τύπου ένημέρωσίν του
καί έπειδή καί σεις κ. Διευθυν
τ ά μου διά τοϋ τίτλου
σας
ζητάτε άπάντησιν άναγκάζομαι νά άπαιντήσω καί έγώ διά
τοϋ Τύπου, λυποϋμαι δέ πού

'Από ιόν εκπρόσωπο Κυθήρων στό Νομαρχιακό Συμβούλιο καί Συνεργάτη της
«Κ.Ι» κ. Κώστα Καλλίγερο
πληροφορηθήκαμε πώς ένα
κονδύλι 6 έκ. δρχ. έτοιμάζεται γιά τις οδικές συντηρήσεις και βελτιώσεις τοΰ νησιού μας. Πιο συγκεκριμένα
λέγεται πώς αύτά προρίζονται γιά τά δύο άκρα τοΰ Κεν
τρικοϋ δρόμου 'Αγία Πελαγία — Ποταμός καί Χώρα—
Καψάλι. Γιά τούς υπόλοιπους δρόμους τοϋ νησιοϋ
μας θά περηιένουμε ιοϋ χρό
νου άραγε ;

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Νέα άπ' τά Κύθηρα
ΦΩΤΙΕΣ
Δύο 'Ακόμη μεγάλες φωτιές τίς τελευταίες
τού 'Οκτωβρίου ή μία πίσω
άπό τό Μυλσπότα,μο και ή
δεύτερη προς τις "Οχελες.
Τά πυροσβεστικά άεροστλάνα καί πάλι έκαναν δτι μ/ποροΰραν. Άιπό δτι φαίνεται
δέν καταστράφηκαν περιουσίες άλλά τά ερωτηματικά
μένουν .

Οικονομικών ή εφορία Κυθήρων άνήκει στό έπαθεωρητή Οίκον, έφοριών κ. Χ.
Παπαδόπουλο.

μέρες

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙ Σ
Ένας άλλος άκάμη κίνδυνος ειδικά γιά τά τροχοφό
ρα μας στό νησί είναι οί κατολισθήσεις. 'Ιδίως στίς
πλαγιές τής 'Αγίας ιτελαγίας αχείς τήν έιντύπωση πώς
άπό στιγμή σέ στιγμή θά κα
ταρρεύση όλόκληρη ή πλαγιά. Μήπως θαπρέπε νά γίνουν μερικές σ<αστές ένέργειες;
Η ΕΦΟΡΙΑ ΚΥΘΗΡΩΝ
Μέ τήν ύστ' άρ. Ε 12115)8.
10.81 άστόφαση ύπουργοϋ

Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ
«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΑΣ»
Στίς 12 Αύγούστου τό
βράδυ έγινε ό προγραρμαιι
σμένος ετήσιος χορός τής
«Πορτοκαλιάς» τοΰ Καιραβά
στή γροφική βρύση τοϋ Άμίρ—'Αλή. Χορός, κέφι, φαγητά νόστιμα, δλα σέ αφθονία. Φεύγοντας, είμαστε άκάμη στήν μεγάλη άψίδα
στήν είσοδο τού χωριοϋ και
άντιλαλοΰσε στίς σκοτεινές
άλλά φιλόξενες πλαγιές τοΰ
Καραβά τό «Πορτοκαλιά
τοϋ Καραβά σ' άφήνω καλη
νύχτα», θερμά συγχαρητήρια γιά τήν έπιτυχία τοϋ χοροΰ στόν Πρόεδρο τής «Πορ
τακαλιάς» Βαγγέλη και τή
σύζυγο του Ελένη Τζαίρτζό
πουλου, άλλά καί σ' δλους
δσοι βοήθησαν.

'Αντικύθηρα
Ό
'Ανταποκριτής μας
Γιάννης Γλυτσός Γράφει :
Μέ λαμπρότητα έορτάσθη
καί φέτος είς Άντικύθηιρα
ή γιορτή τοϋ πολυούχου τής
Νήσου .μας 'Αγίου Μύρωνος
τήν 17,8.81
Τόν έσπερινόν καί τήν
θεϊαν λειτουργίαν θεία λειχουργίαν έτέλεσεν ό εφημέριος Χρήστος Κολλίγεσος.
Μετά τόν έσπερινόν τήν
παραμονή καθίσαμε δλοι στά
τραπέζια καί δοκιμάσαμε τό
κατσικίσιο κρέας καί ντόπιο
κροσί. 'Εν συνεχεία άιρκισε
τό τραγούδι μέ τόν χορό μέχρι άργά τό βράδυ. Τήν έπαμένην είχαν συγκεντρωθεί δλοι οί κάτοικοι καί od
παραθερισταϊ πού εύρίσκοντο είς τήν Νησον καί έτελέ(Λει μέ λαμπρότητα ή θεία
λειτουργία κατά τό τέλος
τής θείας λειτουργίας έγινε
ή μεταφορά τής εικόνας είς
τήν πλησίον πηγήν καί έτελέσθετ άγιααμός. Μετά τήν
θεία λειτουργίαν καθίσαμε
καί πάλι είς τά τραπέζια καί
πήραμε τήν μερίδα τό κρέας καί υστέρα τό ντόπιο
κρασί, καί έν συνεχεία άρχισε τό γλέντι. Λύρα έπαιξε ό Κος Μανώλης Καιτσανε
βάκης.
Έκ Κυθήρων καί Κρήτης
δέν μετέβησαν φέτος πανηγυρισταί, διότι κατά τήν παραμανήν τής έορτής έπεκρά
τει θαλασσοταραίχή, καί κανένα· πλωτό μέσον δέν μπο-

ρούσε να προσεγγίσει εις
'Αντικύθηρα.
Εύχαριστοϋμεν τήν έκκλησιαστικήν έπιτροπήν διά
τήν περιποίησιν, άρχιμάγειρον Κον θεόδωρον Κατσανέ
βαν Λυ ράρη ν μας καί δλους όσους βοήθησαν εις
τήν ώραΐαν αυτή γιορτή. Εύ
χάρεθα είς δλους καί τοϋ
χρόνου.
Είς Πειραιά τήν έορτήν
ώργάνωσε ή "Ενωσις τών
'Απανταιχοϋ Άντικυθηρίων,
ή άποία πρωτοστατεί πάντοτε είς κάθε κοινωφελή προσπάθειαν διά τό καλόν τής
παροικίας, καί τής ιδιαιτέρας
Πατρίδος.
Τόν έσπερινόν καί τήν
θεία λειτουργία μετά άρτοκλασίας έτέλεσαν είς τόν Ι ερό Ναόν τής Μυρτιδιωτίσσης Νέου Φαλήρου, παρουσία τοΰ Προεδρείου τής Ε νώσεως πλείστων μελών της
ναπαύσεως τών ψυχών τών
φιλοθρήσκων Κυθηρίων.
Κατά τό τέλος τής θείας
λειτουργίας έψάλει κατανυκτικό μνυμόσυνον ύπέρ άναπασεύως τών ψυχών τών
μεγάλων εύεργετών τής Ε νώσεως καί τής Νήσου τών
Άντικυθήραίν, άειμνήοτων
Γεωιργίου Κυνηγαλόκη καί
"Ηλία Χαρχαλάκη.
•Μετά τήν θεία λειτουργίαν τό Προεδρετον τής Ε νώσεως προσέφερε είς δλους καΐφέ, κατά τά καθιεραίμένα·.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ: ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7
( 5°ς Οροφος γρ. 7)
ΤΗΛ.4126 551- 4133.394

Α Θ Η Ν Α Ι : ΠΛΑΤ. Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α Σ 12 (ίρ.9)
Τ Η Λ . 3243.423

ΞΗΡΟΙ
ΚΑΡΠΟΙ - Π Ο Τ Α — 7
ΖΑΧΑΡΩΔΗ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ - ΜΕΑΕΤΑΙ - ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Κ AT ΑΙΚΙΥΩΝ
ΣΙ AHPOK AT ΑΣΚΕΥΩΝ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΩΝ Κ.Λ.Π.
.
ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΧ ΚΩΝΤΧΑΝΤΙΝΟΧ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΗΧ. ΣΧΕΔΙΟΥ
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Ι Σ
ΚΑΤ.
Κ Α Ν Α Ρ Η 80 - 82
Κ Α Λ Λ Ι Π Ο Λ Ι Σ - ΠΕΙΡΑΙΑ

θυμαρισιο Μέλι Κυθήρων
διαρκής

παρακαταθήκη

Boo. Μουρομμοτης
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 ° ν
ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 4
ΤΗΛ.4171314
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Jf •

^οι Ο.Ε.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2»ν
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 18

<ν

ΤΗΛ. 4132 183
?
ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Τ Η Λ .
ΩΡΑ

4531.293
7-10 &

ΚΟίΜΑ*

ΑΝΔΡΙΚΑ - ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ - ΠΑΙΔΙΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΠΩΛΗΣΙΣ- ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
Νικοπόλεως 6 — Π λ. Κολιάτσου
ΤΗΛ. 862.8169 - 883.31 &2

λέζα

Τήν 30ήν Νοεμβρίου 1981, ήμέρα Δευτέρα καί ώρα
8η βραδυνή, μέ φροντίδα τής ΚυΘ)κής Άδ)τος θά πρα
Υματοποιηθεϊ στήν αίθουσα τοΰ Σ ΙΝΕΑΚ( Μέγαρο
Δήμου Πειραιώς — Πλατεία Κοραή) στόν Πειραιά διάλεξη. μέ θάμα «ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ» καί μέ όμιλήτρια τήν Λογοτέχνη Δημοσιογράφο Κυρίαν Πόπη Κούση — Παπαδάκη. θά άπακολουθήσει προβολή έγχρωμης ταινίας ή έγχρωμων διαφανών (σλάϊντσ) μέ θέΐ)ΐα
:ά Κύθηρα. Είσοδος έλεύθερη.

TRIMIMAR

SHIPPING AND TRADING CO
Σ Κ Ο Υ Ζ Ε 14 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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ΠΛΥΠΟΣ enHNTHE
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ
5') Π κηοποιητικό στό όποιο νά
ΚΑ Π ΟιΔΕΣΤιΡΙ ΑΧΟ
φαίνεται δτι έξειιί.ήρακτε
τίς
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή
Δ)ΝΣΗ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΤΩΝ
'ArfKjvaj 7 'Οχτοίβρίου 1981
ΤΜΗΜιΑ ΤΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΙ άπηίλλάγη νάμψΛ άιπό αυτές.
ΒΡΑΒΕΙΩΝ
Ό Πρύτανις
Π Ρ Ο Σ Κ ΛΗ Σ Η
'Εμμανουήλ I. Βουζίκας
Τό Παν)μιο 'Αβιγνών χορηγεί
δέ)Μΐι (10) άτοτροφϋε; σέ Kirfrrxji ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ
ΣΤΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟ
ους νέους η νέες πτυχνοΰχου; οίΤήν Κυ,ριακή 16 Αυγούοοοδηποτε Σχολης> οί άυοϊοι χαχά
τήν χοίστ) τής Συγκ).ήτου θά έ- στου τό βράδυ δγινε ή αποχουν γιά τήν εΛοστήμη στήν άποία νομή των επάθλων τών 'Αέκδηλώσεων στό
πρόκειται νά μετεοαηαιδενθοϋν, θλητικών
τέτοιια έφε<τη, ώστε νά ενδείκνυ- Κέντρο «Νεράϊδα» Μυλοποται ή μετεκπαίδευση τους, προτίτ τάιμου μέ τήν παρουσία πολμωμένο>ν τών επιθυμούντων νά λών έπισήμων καί πλήθος
μετεκιπαιδευθοϋν σέ Φυσικομα·βτ|- κόσμου. "Οπως είναι γνωμααικές "Είτιστήμες, άπό τά Εσο- στό τό πρωτάθλημα πήρε τό
δα τοΰ Κλητοδοτηματος ΜΑΡΙ- χωριό Μυλοπόταμο στό ποδόσφαιρο.
Συγχαρητήρια
ΑΣ ΣΤΑΗ.
λοιπόν & δσους δούλεψαν
Ή διάρκεια τής ύποτροφ'ας ογι' αύτό τόν ώραϊο θεσμό
ρίζεται σέ δύο (2) χρόνια) τό δέ
Πρωταθλήματος άλλά
ποσό της ανέρχεται σέ δέκα δκτώ τσΰ
χιλιάδες (18.000) δραχμές, κατά καί στήν άποκάλυψη τής
μήνα. 'Βπί«ττ)ς στους υποτρόφους βραδυας τόν νεαρό Παν. Γ.
θά καιταβληΟοϋν καί τά ?ξοδα ι Στρατηγό.
μεταβά/τεοι; στήν αλλοδαπή και ΤΡΕΙΣ
ΦΙΛΟΚΥΘΗΡΙΟΙ
&ιιστροφής) ανερχόμενα στό ΰ- ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ
•ψος τίον δέκα ?ξ χιιλιάΐδων (16.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΣ
000) δραχμών.
1. Ό πρώην Υπουργός
Ή υποτροφία θά αρχίσει άπό
Πολιτισμού — 'Επιστημών
τήν ημέρα Λού θά άφιχθεΐ ό ΰ- κ. 'Ανδρέας 'Ανδριανόπουπότροφος στό Εξωτερικό και. θά
λος
αποδεικνύεται, διά πιστοποιήσεως
2. Ό πρώην Γενικός
τοϋ Προξένου ; σΰμφωΛ-α μέ τό
Γραμ. Ύπουργ. Χωροταξίας
άρθρο 55 παρ.'2 Α.Ν. 2039)39. — Οίικισμοΰ — Περιβάλλον
Τό μοναιδιχό αάθημα στό 5-τοϊο τος κ. Σωτήρης Πατταιπολίθά διαγοινι^θούν οί υπο-ψήφιοι θά
της.
είναι ή ξένη γλώσσα ('Αγγλική,
3. Ό πρώην Γεν. Γρ«μιμ.
Γαλλική, Γερμανική) ή έξέτα·ση Ύπουργ. 'Εμπορικής Ναυτιτης όποιας θά γϊνη τήν 25 Νοεμ- λείας κ. Παύλος Σαιρλής.
βρίου 1981. Οί κάτοχοι χτνχίον
Στους τρεις αύτούς φίξένης γλώσσης καί ευρισκόμενοι
λους τού νησιού μας εκφράήδη στό έξωτερικό άπαλλάσσονζουμε τά θερμά μας συγχαται τής άνωτέρω έξετάσεως.
ρητήρια καί ευχόμαστε νά
Οί ένιδιαφερόμενοι γιά τήν
συνεχίσουν τό £ργο τους
λήψη τής υποτροφίας οφείλουν νά
γιά τό καλό τοΰ νησιοϋ μας.
υποβάλουν στήν Δ)νση ΚληροδοΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
τημάτων - • Τμήμα 'Υποτροφιών
καί Βραβείων, Σταδϊοι· καί Χρ.
ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ
Λαδά 6) 2ως τήν Ιβη Νοεμβρώυ
Τήν Ιΐην 'Οκτωβρίου
1981; αίτηση μέ τά χάτονθι δι^
1981, ήμέρα Κυριακή έπρακαιολογητικά J
γματοποιήθηκε άπό τήν Κυθηραϊκή 'Αδελφότητα άπσιΐ) Πιστοποιητικό καταγωγής
γευιματινός περίπατος είς
άιπό τα! Κύθηρα, άπό τό όποιο νά
προκύπτη καί ή ήλικία δχι μεγα- Μονή ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΥΡΤΙ
λύτερη τών τριάντα (SO) έτών Δ Ι Ω Τ Ι Σ Σ Α Σ είς 'Αμυγδα— Σταιμάτα 'Αττικής
γιά τοϋ ς άρρενες καί είκοσι όκτώ
(28) γιά τίς θηλεις. 'Εξαίρετα μέ συμμετοχή 80 άτόμων
(δύο πούλμαν). Ή Άδ)τα
κά οί δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ
γίνονται δεκτοί άπό προσφορές τών έκιδροστόν διαγωνισμό έφ' δσον δέν υ- μέων συγκέντρωσε χό ποσόν
περέβησαν οί μέν Λρρενες τό τών 3.500 δρχ. τό όποιον
τριακοστό δκτο (36), οί δέ θή- πρόσφερε ώς ένίσχυση είς
τήν Μονή. 'Επακολούθησε
λεις τό τριακοστό δεύτερο (32)
συνεστίαση είς έζοχικό κένΕος τής ήλικίας.
τρο στό Κρυονέρι.
2) 'Αντίγραφο πτυχίου τής
Σχολής άπό τήν όποια προέρχεΠΩΛΕΙΤΑΙ πλήρως έξοαί.ιται μέ βαίθμό τουίλόχικΤτον «Λίαν
σμένο Παντοπωλεϊον; οίκογβνεΐιαΚαλώς».
κό, μέ πελατεία άρκετών χρό3) 'Απόσπασμα Ποινικοί Μηνοη-, λόγω συνταξιοδοτήσεως,
τρο'νου προσς>άτου έκδόσεω;.
στήν περιφέρεια Ά γ . Βαρβάρας
Αϊγάλεω; έιπί κεντρικής λεοκρό4) Δήλωση τοϋ Ν. 105)69 δτι
ρου, διασταυρώσεως τριών δρόδέν ελαβε ή δέν λαμβάνει, υποτροφία γιά τίς αύτές σπουδές ή δέν μων καί στάση μέ 'Αθήνα καί
Πειραιά. Προτιμούμε
Τσιριγώ
είχαισε προηγουμένη άπονεμηθείσα
τη οίκογενειάρτη ή δύο Συνεταίυποτροφία άπό δική του υπαιτιόρους. Πληροφορ. τηλ. 56.15.182.
τητα.

MAPeHTHS

ΔΙΔΑΚΤΩΡ
Μ .

ΠΑΝ.

SC

ΑΘΗΝΩΝ

B R I S T O L

ΧΕΙΡ.

U N I V .

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Π ΑΙ ΔΟ Δ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Σ

Ο Ι Κ Ι Α : Κ Η Φ Ι Σ Ι Α Σ 188 - Τηλ. 80.82.918
Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο : Β Α Σ . Κ Ω Ν ) ' Ν Ο Υ 36 - Κ Η Φ Ι Σ Ι Α
ΤΗΛ. 80.84.001

ΕΛΒΙΡΑ

ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ-ΚΥΠΡΙΩΤΗ

ΙΑΤΡΟΣ ·

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΒΟΗΘΟΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ

IATPEION ι
ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ
ΠΕΔΙΟΝ
ΤΗΛ.

16 Τ Η Λ

6444

783

ΑΡΕΩΣ-ΑΘΗΝΑΙ

ΝΟΣΟΚΟΜ.

4518.411

(113)

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ :
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤ. · ΠΕΜ. 5 , 3 0 - 8
ΚΑΙ ΕΠΙ ΪΥΝΕΝΤΚΥΞΕ1
ΤΗΛ.

ΟΙΚΙΑΣ

4132,288

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
Τηλ. Π ε ι ρ α ι ώ ς 41.12.526
' Α θ η ν ώ ν 20.17.867
32.14.414
»
Κυθήρων 073331095
31114

