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Υδραυλικά 
Σώματα καλοριφέρ 
Λέβητες - καυστήρες 
Κυκλοφορητές 
Χαλκοσωλήνες 
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Ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες 
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Το υιτοκατάοπιμα των Κνιίηρίων οας φ ι τ η ρ ε τ ε ί ρ tvthvri 

ΤΗΜΑ ΖΕΡΒΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΡΑΝΗ 
Αδράνεια ετών έφερε τα προβλήματα στα υλικά οικοδομών 
/^νΕΜΑ έχει γεννηθεί τον τελευταίο καιρό με τα αδρανή υλικά στα 
ν /Κύθηρα και ε'τσι που πάει είναι πολύ πιθανόν το ελληνικό κράτος 
να κατορθώσει να γίνονται εισαγωγές από ...πέτρες στον πιο πετρώδη 
τοπο της χώρας μας και μάλιστα με κόστος ανάλογο της εξόρυξης χρυ-
σ ο υ σ τ ο Παγγαίο, που κι αυτή σταμάτησε. 

Α ΥΣΤ Υ Χ ως το ρεπορτάζ για το που δημιουργούν συνεχείς κα()υ-
^ΑΗέμα μας δεν αρχίζει εδώ κι στερήσεις σε έργα που κανονικά Ηα 
υ υ τ ε υπ(*ρχει ουσιώδης λόγος να έπρεπε να λειτουργούν. Προ ετών 
Υΐνει, αφού είναι γνωοτές οι αιτίες, (ξεχάσαμε πόσα ακριβώς) το κρά-

χίας στα λατομεία, ιδίως οτην 
Αττική, αλλά και στην υπόλοιπη 
χώρα. Για τα Κύθηρα ειδικοί του 
ΥΠΕΧΩΔΕ μελέτησαν και προέ-
κριναν ως καταλληλότερο χώρο, σε 
σχέση με την ποιότητα του υλικού, 
αλλά και την προστασία του περι-
βάλλοντος, ένα τμήμα στη Δυτική 
(και αθέατη) πλευρά στο βουνό 

Έτοιμο το «KYTHERA HOUSE» 
Τ Ο « Τ Ρ Ι Φ Υ Λ Λ Ε Ι Ο » Τ Ι Μ Η Σ Ε Τ Ο Ν κ. Γ . Χ Α Τ Ζ Η Ι 1 Λ Η 

Σε μία έκτακτη συνεδρίαση του το 
Δ.Σ. του Τριφυλλείου Ιδρύματος στην 
Αθήνα τίμησε τον κ. Γ. Χατζηπλή για 
την προσφορά του στο Ίδρυμα μετά 
την ολοκλήρωση των εργασιών στο 
KYTHIRA HOUSE, όπως ονομάστη-

που είναι το κτίριο στο κεντρικότερο 
σημείο του, σχηματίστηκε τοπική εφο-
ρία στην οποία μετέχουν οι δραστήρι-
οι και πολύ γνωστοί ομογενείς επιχει-
ρηματίες κ.κ. Νικ. Λεοντσίνης και Pe-
ter Samios (Πρόεδρος ΚυΟηραϊκής 

" K u â q p α ι κ α · 

ΗΠΟΙΟΤΗΤΑ στην 
κατασκευή των έρ-
γων, έχει απασχο-

τ]ο ε ι τα «Κ» αρκετές φο-
C£Ç και έχει μάλιστα οδη-
νΐοει και σε αντιπαράθε-
σ ε εργολάβους στο πα-
Οελθόν. Φυσικά η δικαίω-
"1 μας δεν άργησε να έρ-

ει> χαθώς τα έργα τους α-
ποτελούν αδιάψευστο 
('αρτυρα κακοτεχνιών και 
ταλαιπωρούν τους κατοί-
*°ύς του νησιού, ενώ δεν 

α "βε'πει να αγνοείται το 
γεγονός άτι αυτά τα έργα 
"«Ιθύνονται από την τσέ-
*Ί κ®βε φορολογουμένου. 

1 φωτογραφία που δημο-
σιεύεται σε άλλη στήλη 
Ιοελ. 7) για τον τοίχο στο 
"θανές του γεφυριού στον 
Ίοταμό, μάς δίνει την α-
^(«μή να ασχοληθούμε 
αλλη μία (( 0 ( ; ( j μ ε Τ 1 ) ν π 0 ι -
°τητα των έργων, που κα-
τασκευάζονται κι αυτό εν 
°Ψ ε ι της διάθεσης των 
κονδυλίων για αποκατά-
°ταση των ζημιών από τις 
* ε 0οινές πλημμύρες. Ό -

" ι "' αρμόδιοι, αλλά και 
0 1 "Ολίτες, οφείλουν να εί-
ναι εν εγρηγάρσει και να 
καταγγέλουν κάθε περί-
πτωση κακοτεχνιών ή ακό-

κ α ι καταστροφών, που 
απορεί να προκληθούν α-
π ο «νευθυνότητα ή |1ιασΰ-

Α<>φαλώς δε οι αρχές 
χωρίζουν καλώς ποίοι ερ-
ν«λα|)οι έ χ ο υ γ ή ώ σ £ 1 ε ξ Ε . 

α 0 £ ΐ ξ κι έχουν επιτύχει, 
"T e ν α συνεκτιμάται αυ-

0 " « ς δημοπρατήσεις, 
μ ι α Χαι δεν είναι πάντα η 
"ΟΟοφερόμίνη τιμή το 
Ηα*·λίτερο κριτήριο, αλλά 
Ί ποιότητα. Για παράδειγ-
μα. ο δρόμος του Καΰχελα, 
° ε ν διεκδικεί ρρα|1είο κα-
ταακευής (και καλύτερα 
α 5 μη "υζητήσουμε και για 
τ 1 βκοπιμότητα της διάθε-
α 1 ϊ τόσων ποσώνγια έργα 
«νάλογης χρησιμότητας). 
Ι ι « τ ( θέλουμε έργα στον 
^ΛΟ, αλλά με δυο όρους. 
Ν « είναι χρήσιμα και σω· 
°τά κατασκευασμένα. 
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Ό,τι απέμεινε από νταμάρι r/n/v ανατολική (θεατή) πλευρά στο Μερμηγκάρι. Τα 
νταμάρια αντά έπαψαν να λειτουργούν εδώ και χρόνια, όταν το κράτος απεφάσισε 
να διακοπεί η λειτουργία τους, γιατί προσέβαλαν αισθητικά το τοπίο. Φυσικά, αφ' 
ενός προβλεπόταν η λειτουργία Λατομικών Ζωνών σε κάθε περιοχή, αφ' ετέρου έ-
πρεπε οι τοπικές αρχές να επιβλέψουν για η/ν αποκατάσταση των τοπίων εκεί που 
πριν λειτουργούσαν τα νταμάρια. Και η μεν Ζώνη στα Κύθηρα δημοπραΌ]θηκε (με 
τον τρόπο που γράφουμε) μόλις πρόσφατα, η όε αποκατάαταω} φαίνεται καθαρά 
στην πρόσ<ρατιι (19 Μαΐου 2001) φωτογραφία των «Κ» από το Μερμηγχάρι. Ένα 
αντίστοιχο λατομείο στην είσοδο της Χώρας χρησιμοποιείται για προσωρινή απόθε-
σΐ] σκουπιδιών. Φυσικά θα μπορούσαν να φυτευθούν λίγα δένδρα μπροστά για να 
μην φαίνεται το θέαμα των «πληγωμένων» βουνών, αλλά ίσως δεν το σκέφτηκε κα-
νείς ή οι αρμόδιοι ακόμα δεν ...πρόκαναν. 

τος προχώρησε οτην κατάρτιση χαι Μερμηγχάρι η οποία ανήκει στην 
ψήφιση ενός Νόμου, με σκοπό ν« Εγχώριο. Πέρασαν χρόνια πολλά 
Πάλει τάξη στο χαΟεστιός της αναρ- °™l α£Λ· 3 

Έρχονται νέοι όροι δόμησης; 
Για τις εκτός σχεδίου περιοχές 

προωθείται η καθιέρωση Ζωνών 
Οικοδομικού Ελέγχου, που θα θε-
σμοθετηθούν με Προεδρ. Διαταγ-
ματα χαι θα αφορούν ευαίσθητες, 
νησιωτικές, κυρίως, περιοχές. Ηδη 
έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες 
για την έκδοση 50 τέτοιων δ ε ι γ -
μάτων που θα αφορούν ισάριθμες 
περιοχές. Τα Κύθηρα δεν έχουν ε-
νταχθεί ακόμα στο πρόγραμμα 

αυτό. είναι ΠέΠαιο όμως ότι θα πε-
ριληφθούν στην επόμενη δόση. ιο 
σχέδιο έχει προκαλέσει αντιδρά-
πεις στην Ανδρο, τη Τ ΐ ώ και άλ-
λοι' γιατί Π ανάγκη προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος είναι 
^ ι κ ό να προσκρούει στα συμφέ-
ροντα πολλών ιδιοκτήτων. Αυτά. 
π υ δεν αλλάζουν, προς το παρόν, 
είναιη δόμηση στα 4 στρ.και η κα-
τάτμηση στ° ΙΟοτο., εφόσον 
Ιει,α για νησιωτικές και παρά-
ϊ ς «ριοχές. καταργούνται 
όμ«^ όλες οι παρέκκλισης όπως η 
Λόμηση σε οικόπεδα 750 μ. αν υ 
Χ ε ι επαφή μέ 'Παρχ. δρόμο ή 
^250 μ. αν εφάπτεται με κοινοτικό 
Λ 2 σ ρ ανΠρισκόταν σεζωνη. Γις 
ί Ι ^μΙσεΤς έκανε «ναγκοέςε-
; ός τ » άλλων και η νο,ιολογία 
ϊ,,υ ς Γ ε το οποίο απέρριπτε 
όλ ς τι διατάξεις των οικιστική 

5 λ , νησιά και παραδοσια-

νω θ' αλλάξουν επίσης η απόσταση 
δόμησης από τον αιγιαλό (από 30 
μ. θ' αυξηθεί στα 50-100), από ρέμα 
(10-20 μ.) και θα μειώνεται ο συ-
ντελεστής όταν η κλίση του εδά-
φους υπερΠαίνει το 35%. Σύμφωνα 
με δημοσιεύματα του Τύπου, μετά 
την ολοκλήρωση της έκδοσης δια-
ταγμάτων για τις 50 πρώτες περιο-
χές, θ' ακολουθήσουν και άλλες, 
νησιωτικές ιδίως, που θα έχουν 
προτεραιότητα. Εκτός απ' αυτά το 
Υπ. Αιγαίου προωθεί ειδικές ρυθ-
μίσεις για τα νησιά, μία από τις ο-
ποίες προΗλέπει υποχρεωτική κα-
τασκευή δεξαμενών νερού (επιτέ-
λους το σκέφτηκαν, όμως τα Κύθη-
ρα είναι εκτός Αιγαίου. Να κάνου-
με καμιά μάχη κι εδώ;). 

ΑΘΩΩΘΗΚΕ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Δικάστηκε στον Πειραιά στις 

30 Μαΐου ο Δήμαρχος Κυθήρων κ. 
Αρτ. Καλλίγερος για τη φωτιά που 
είχε κάφει τα Μυρτίδια πέρσι στις 
αρχές του καλοκαιριού και είχε ξε-
κινήσει από το σκουπιδότοπο του 
Λαχνού. Ο Δήμαρχος κατηγορήθη-
κε ότι δεν είχε λάβει τα ενδεικνυό-
μενα μέτρα για προστασία του πα-
ρακείμενου δάσους. Μετά από την 
ακροαματική διαδικασία το Λικα-
οτήριο αθώωσε τον κ. Καλλίγερο 
για την πυρκαγιά αυτή. 

Ο κ. Χατζηπλής στο KYTHERA HOUSE avdfieou utu όΰυ μέλη της 
τυπικής εφορίας τον Brisbane κ.κ. Peter Samios και Nick Leontsinis. 

κε το κτίριο του κληροδοτήματος 
Σκλάβου, το οποίο περιήλθε ες ολο-
κλήρου στο Τριφύλληυ μετά την αγο-
ρά του υπολοίπου μισού το 1999 σε 
δημοπρασία με την οικονομική βοή-
θεια του κ. Χατζηπλή. Ήδη το κτίριο 
είναι έτοιμο προ; ενοικίαση και ανα-
μένεται, όταν ενοικιασθεί, να αποδίδει 
τουλάχιστον 350-400.000 ί>ολ. ετησίως, 
από τα οποία ένα μέρος θα ήιατίθεται 
για απόσβεση των δανείων αγοράς και 
αποκατάστασης του κτιρίου κμι το υ-
πόλοιπο για τους σκοπούς του Τρι-
φυλλείου Ιδρύματος. Στο Brisbane, 

Αδελφότητας Κουησλάνδης). Το κτί-
ριο αναμένεται vu αποχτήσει αξία 4 
εκ. δολ. Αυστρ. περίπου, όταν ενοι-
κιασθεί και θα ιιποτελεί σημαντικό 
περιουσιακό στοιχείο του Τριφυλλιί-
ου Ιδρύματος κσι ίσως μία από τις ε-
λάχιστες, πιθανόν και μοναδική, επέν-
όυση παρόμοιας μορφής από Ίϋρυμα 
που λειτουργεί στην Ελλάδα, στο εξω-
τερικό. 

Ο Πρόεδρος του Τριφυλλείου xu-
θηγ. κ. I. Στρατηγός, που μίλησε στη 
συνεδρίαση (στην οποία είχαν προ-
σκληθεί ο τ. Πρόεδρος καθηγ. χ. Γ. 

ση; σελ. 6 
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΟΥΚΟΥΡΙΤΑΚΗΣ 

Λ;π|ικ·)θΐ ι)τις 2 Νυεμ|>ι>ιοιι 
20(Χ) ατο Ηράκλειο Κρήτης ο 
Γεώργιος Κουκουριτάκης, πυ-
νταξιούχος αξιωματικός της 
Αοτιινομίας. Ο εκλιπών είχε υ-
πηρετήσει οτα Κύθηρα σαν 
Αστυνομικός Διοικητής την 
περίοδο 1956-1960, και ήταν ι-
διαίτερα αγαπητός οτους Κυ-
Οηρίους για την καλωσύνη και 
το χιούμορ του. Στα παιδιά 
του Νίκο και Ελένη, τα θερμά 
μας συλλυπητήρια. 

Οικ. Σοφίας Φατσέα 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Ευχαριστούμε θερμά όλους 

όσους σταθήκατε κοντά μας, με 
οποιοδήποτε τρόπο, στο πένθος 
μας για το χαμό του αγαπημένου 
μας Γιώργου. Η ειλικρινής συ-
μπαράστασή σας μας δίνει δύνα-
μη αυτές τις δύσκολες ώρες. 

Επίσης ευχαριστούμε θερμά 
εκείνους που σεβάστηκαν την ε-
πιθυμία του αντί στεφάνου να ε-
νισχυθεί οικονομικά το ΑΥΡΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ. 

Ευχαριστίες ανήκουν και 
στον κ. Εμμανουήλ Λονράντο, 
για την ενίσχυση του Γηροκομεί-
ου Κυθήρων «Κασσιμάτειου» 
στη μνήμη του εκλιπόντος. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την 
Ιερά Μητρόπολη Κυθήρονν και 
την Εκκλησιαστική Επιτροπή του 
Ιερού Ναού του Εσταυρωμένου 
Χώρας, για την ευγενική πρ<υτο-
βουλία που πήραν να τελέσουν 
40ήμερο μνημόσυνο στη γενέθλια 
πύλη του Γεωργίου Στάθη. 

Τέλος, εκτός από τις ευχαρι-
στίες μας θέλουμε να εκφράσου-
με και τα συγχαρηπ'ιριά μας στον 
ιατρό κ. Μανώλη Καλοκαιρινό, 
για την ειλικρινά συγκινητική ε-
πιστολή που δημοσίευσε στο 
φύλλο του Μαΐου. 

Μετά τιμής 
Η οικογένεια Γεωργίου Ν. Στάθη 

Χρυσούλα Γ. Στάθη 
Λρ Κυριακή Γ. Στάθη 

Γεννήσε ι ς 
• 11 Ζήνα Ζήση κόρη της 

Ελευθερίας Ζήση-Κοντολέοντος 
από τα Βιαράδικα, σύζυγος ΓΙα-
ναγκότη Ψαρδούλη γέννησε στην 
Αυστραλία αγοράκι, το οποίο θα 
ονομάζουν Ζήση. Να τους ζήσει. 

' (Δ.Κ.) 
• Αγοράκι γέννησε η Δήμη-

τρα σνζ. Β. Κασιμάτη, το γ. Αν-
δρέα Θ. Κομηνού από τον Ποτα-
μό. Να τους ζήσει. 

(Γ.Π.Σ.) 
Β α π τ ί σ ε ι ς 

• Στα Μυρτίδια βάφτισαν 
στις 12 Μαΐου το γιο τους και 
τον ονόμασαν Σπύρο, ο Νίκος 
Σπ. Σιό^ρης και η Βανέσα Δ. 
Ράϊκον. Μετά το μυστήριο ακο-
λούθησε δεξίωση στο ξενοδοχείο 
«ΡΑΪΚΟΣ». Να τους ζήσει. 
Γ ά μ ο ι 

• Στις 20 Απριλίου παντρεύ-
τηκαν στην Ευαγγελίστρια του 
Πειραιά, υ Σταμάτης Δπειρανθί-
της με την Όλγα Κυρ. Χλαμπέα. 
Στους νεονύμφους ευχόμαστε κά-
θε ευτυχία και στους γονείς να 
τους χαίρονται. 

• Παντρεύτηκαν στις 19 Μα-
ΐου στον Αγ. Νικήτα Καλάμου ο 
Κωνσταντίνος Μπέλμπας από 
την Ηλεία με την Παναγιωτίτσα 
Εμμ. Καλλιγέρου από τον Κάλα-
μο. Μετά το γάμο ακολούθησε δε-
ξίωση και γλέντι στο κέντρο 
«Πρυτανείον». Στους νεονύμ-
φους ευχόμαστε κάθε ευτυχία και 
στους γονείς να τους χαίρονται. 
Θ ά ν α τ ο ι 

• Πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 
65 ετών στις 16 Απριλίου ο Χα-
ράλαμπος Κατράκης και ετάφη 
στο Νεκροταφείο Νέας Μάκρης. 
Στη σύζυγο του Ασημίνα και τα 
παιδιά του Γιώργο και Κατερίνα 
θερμά συλλυπητήρια. 

(Μ.Π.Κ.) 
• Το Μάρτιο πέθανε στην Αυ-

στραλία από ηλεκτροπληξία ο 
Παναγιώτης Κοσμά Κυπριώτης. 
Στους γονείς του Κοσμά και ΓΙό-
πη και τ' αδέλφια του θερμά συλ-
λυπητήρια. (Γ.Π.Σ.) 

• Η Αικατερίνη Αμμολοχί-
του (το γ. Χαρχαλάκη) πέθανε 
στην Αθήνα και κηδεύτηκε από το 
I" Νεκροταφείο. Σ' όλους τους 
οικείους της, θερμά συλλυπητή-
ρια. 

(Ι.Γ.) 
• Πέθανε το Μάρτιο στον 

Πειραιά σε ηλικία 92 ετών η Χρυ-
σούλα Ιω. Αργύρη ή Κεντή από 
τον Ποταμό. Σ' όλους τους συγ-
γενείς θερμά συλλυπητήρια. 

(Γ.Π.Σ.) 
• Το Μάϊο πέθανε στο Sy-

dney ο Παναγιώτης Γ. Κυπριώ-
της ή Κύπριος 95 ετών. Στη σύζυ-
γο του Φρόσω και τα παιδιά του 
Γκόργο, Αννα, Δέσποινα και 
Γκλόρια οικογενειακώς, θερμά 
συλλυπητήρια. 

(Γ.Π.Σ.) 
• Στις 28 Μαΐου πέθανε στο 

Γηροκομείο Κυθήρων η Αλεξάν-
δρα Κομηνού 84 ετών από Αλε-
ξανδράδες. Στις αδελφές της Αν-
νέτα και Κούλα θερμά συλλυπη-
τήρια. 

(Γ.Π.Σ.) 

ΓΕΝΝΗΣΗ 
Συγχαρητήρια στο ΝΙΚΟ και 

στη ΣΟΦΙΑ ΚΑΣΚΑΒΕΛΗ από 
τα Λογοθετιάνικα για τη γέννηση 
του πρώτου τους υιοΰ, στις 11 
Απριλίου 2001. 

Ο μπέμπης είναι το πρώτο εγ-
γόνι για τον ΑΝΔΡΕΑ και τη —VI'-
ΜΑΛΕΝΙΑ ΚΑΣΚΑΒΕΑΗ, το τρί-
το εγγόνι για τον ΓΕΩΡΓΙΟ και 
τη ΣΠΥΡΙΔΟΥΑΑ ΛΙΝΑΡΑΟΥ 
και το πρώτο δισεγγόνι για την 
γιαγιά του; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΥΛΟΥ. 
ΕυχιίμεΟα να τους ζήσει και να 
τον καμαρώσουν όπως επιθυμούν. 

Με αγάπη, ο θείος τους 
ΙΙΑΝΑΓ. ΔΙΙΜ. ΜΟΥΛΟΕ 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστημα 
40 τ.μ. ατην παραλία της 
Αγίας Πελαγίας με τσαρδά-
κα. Πληροφορίες τηλ. 0741 
20936 και 0932 - 169248. 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Ο ΔΗΜΟΣ KYWHPUN ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ, 0'ΓΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Α.Ε., 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΑΥΝΑΜΙΚΟΥ- ΟΑΕΑ» 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑ ΟΙΙΟΙΑΛΗΠΟΤΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑ ΝΛ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ κα ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 
ΚΑΣΙΜΑΤ Η, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤ ΡΙΑ Ο.Α.Ε.Δ. ΣΤΑ ΚΥΘΙΙΡΛ 

Ο Δήμαρχος Κυθήρων 
ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣ0ΔΩΝ-ΕΞ0ΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 200( 
ι . π . ΠΑΝΆΓΙΑς ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙςςΑς 

Δρχ. 16.982.67i ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 1999: 
Α ΕΣΟΔΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΠΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΥΤΙΩΝ, ΠΕΡΙΦΟΡΑ ΕΙΚΟΝΑΣ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ, ΜΠΡΕΛΟΓΚ κ.λ.π. 
ΔΩΡΕΕΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟΝ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 
Β' ΕΞΟΔΑ 
Αμοιβές Δικηγόρων δρχ. 
Εισφορά για μισθοδοσία ταμιακών βοηθών •> 
Εισφορά για μισθοδοσία Κοινοτικών εισπρακτόρων » 
Τηλεφωνικά Τέλη » 
Εξοδα δημοσιεύσεων » 
Δημόσιες σχέσεις (Παραθέσεις γευμάτων, προμήθεια ειδών 

περιποίησης προσκυνητών κ.λ.π.) » 
Παράθεση γεύματος στους Συνέδρους του Α' Διεθνούς Συ-

νεδρίου Κυθηράίκών Μελετών που οργανώθηκε στα Κύ-
θηρα το Σεπτέμβριο του 2000 

Δ.Ε.Η. 
Εξοδα μετακίνησης 
Προμήθεια γραφικής ύλης 
Προμήθεια πετρελαίου γεννήτριας 
Προμήθεια επίπλων και σκευών 
Τοπογράφηση ακινήτων 
Τέλεση Ιερουργιών 
Καθαρισμός Ιερού Προσκυνήματος Μυρτιδίων 
Συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων 
Συντήρηση και επισκευή λουτρών Μυρτιδίων (στρώσιμο 

πλακιδίων, αντικατάσταση κουφωμάτων κ.λ.π.) 
Συντήρηση συστήματος συναγερμού 
Προμήθεια μοκετών για το Ηγουμενείο Μυρτιδίων 
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών δικτύων 
Αμοιβές γραμματέα 
Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες 
Κατασκευή τάφου π. Μελετίου Κλεούδη 
Προμήθειες εικόνων, μπρελόγκ, βιβλίων, λαμπάδων κ.λ.π. 
Εκχέρσωση κτημάτων και καθαρισμός εξωτερικών χώρων 

Ι.Π. Μυρτιδίων 
Υδροχρωματισμός Ι.Π. Μυρτιδίων 
Ελαιοχρωματισμός κουφωμάτων Μυρτιδίων 
Οικονομική ενίσχυση Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων 
Επιχορηγήσεις συλλόγων, σωματείων κ.λ.π. 
Οικονομικές ενισχύσεις πτωχών 
Επιχορήγηση αριστευσάντων μαθητών Λυκείου Κυθήρων 
Διαμόρφωση δύο διαμερισμάτων για φιλοξενία προσκυνη-

τών και άλλων υψηλών προσκεκλημένων του Ιερού Προ 
σκυνήματος Μυρτιδίων 

Εξόφληση 4ου Λογαριασμού του έργου: «Αποπεράτωση 
πρόσβασης προς Ι.Π. Αγίου Ιωάννου εν κρημνώ» 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 

3.208.1$ 
22.714.47i 
10.060.80· 

1.792.011 
__99§J 
38.77249 
55.753J2 
2.408.436 

1.134.1» 
450.0$ 
450.0® 
118.6» 
57.2» 

2.616.0Τ< 

.907.5» 
564.8» 

55.4» 
125.0# 
72·^ 

.168.$ 
590.0» 
.855.0» 

4.913.13} 
860.5" 

1.829.0» 
224.1» 
400.00» 

2.226.$ 
684.4» 

1.026.6» 
531.0»! 

12.001 .£ 

1.026.6 
1.420.9! 

66.2 
1.600.0 

300.01 
890-0 
400,0 

δρχ. 53.344.™ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2000 
Ι.Π. ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΕΤΟΥΣ 1999: 
Α ΕΣΟΔΑ 
ΕΝΟΙΚΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΥΤΙΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΜΠΡΕΛΟΓΚ κ.λ.π. 
ΔΩΡΕΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟΝ 
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΣΕ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ 
Β ΕΞΟΔΑ 
Εισφορά για μισθοδοσία ταμιακών βοηθών 
Εισφορά για μισθοδοσία Κοινοτικών εισπρακτόρων 
Εξοδα πανηγύρεων 
Έξοδα περιποίησης προσκυνητών 
Έξοδα ηλεκτροφωτισμού 
Καθαρισμός Ι.Π. Αγίας Μόνης 

Δρχ. 3.759.8^ 

,.284.33' 
3.149·$ 

563.5» 

δρχ. 

2.021·' 

ΣΙΔΗΡΙΚΑ - ΧΡΩΜΑΤΑ • ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΑ -
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ-ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ 

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ · ΑΛ0ΥΜΙΝ0ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ο ο & κ ι & α ρ α Ώ ΐ ϊ υ α ^ 

ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, Τηλ./ΡΑΧ 33590 

D r E M M . Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ε Β Ο Σ 

Μαιευτήρ - Χειρουργός - Γυναικολόγος 
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών 

ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΞΕΝΙΑΣ 1, ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 7781144 ΟΙΚ. 6014965 

Μαιευτήριο «ΙΑΣΩ», ΤΗΛ.: 6184000 

Χ 

Π 

α 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ 
& ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Θ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ 

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 7, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ.: 4126551 & 4133394 

ΧΩΡΑ ΚΥΘΗΡΑ 
ΤΗΛ.: 0736 - 31532 

Μ < Γ Α Λ Η Π Ο Ι Κ Ι Λ Ι Α 

Κ ^ ί Μ Η Μ Α Τ Α Κ Α Ι < Ι Α Η Α Λ ^ Λ Η 

" Μ Υ Ρ Τ Α , , 
ΜΑΤΙΚΑ ΪΚΙΑΑΑ - Π«Τ>ΟΧ«ΙΛΦΥ 

ΧΩΡΑ - ΚΥΘΗΡΑ 
! ΤΗΛ. ΑΘΗΝΩΝ: 8081521, ΤΗΛ. ΚΥΘΗΡΩΝ: 0736 - 31368 

' ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΟΝ Ί 

ΚΩΝ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ (ΣΑΒΒΑ) 
* Κ ο σ μ ή μ α τ α 

* £ 2 ς > ο λ ό γ ι α 
* Α ο γ υ ς > ά 

Α Γ . Μ Ε Λ Ε Τ Ι Ο Υ & Σ Τ Α Υ Ρ Ο Ι Ι Ο Υ Λ Ο Υ 4 
^ Α(·)ΜΝΑ - Τ Ι Ι Α . 86 11 509 j 

ΚΟΣΜΑΣ ΜΑΡΕΝΤΗΣ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΚΟΣ 
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Μ . S c . B R I S T O L U N I V E H S I T Y 

ΙΑΤΡΕΙΟ: ΓΡΗΓ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 36, ΚΗΦΙΣΙΑ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 8084001, 8082515 

ΓΓ 

^ Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι 

I ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΡΑΣ. ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ | 
Ξ Χειρουργός Οδοντίατρος 

= Ελ. Βενιζέλου (Θησέως) 128 2ος όροφ. ΚΑΛΛΙΘΕΑ Ξ 
(Πλ. Δαβάκη, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα) 5 

Η Μ 

5 Ιατρός Οίκου Ναύτου - Τηλ. 95 67 477 Κ 
* / < Ι Ι Ι Μ Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι · Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι Ι | 1 < ί 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤ. ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ 
Ο Μ Η Ρ Ο Υ 1 Τ Η Λ . 93 41 

Ν Ε Α Σ Μ Υ Ρ Ν Η 
1 2 8 

d 

ΑΙ Ν ΑΣ ΔΕΛΑΡΑ-ΛΟΥΡΑΝΤΟν 
Ε. Β Ε Ν Ι Ζ Ε Λ Ο Υ 131 Τ Η Λ . 93 31 262 

Ν Ε Α Σ Μ Υ Ρ Ν Η 

ΓΙΡΙΝΕΑΣ 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ: ΧΡΕΜΗΝΙΛΟΥ 24- ΙΙΛΓΚΡΛΤΙ 
ΤΙΙΛ.: 75.1U.I00 - 76.51.134 - 75.13.588 · FAX: 75.13·2' 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΥΝ 
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ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
• Οι πυνεχί'ίς ήιακοπές ηλε-

κτςικού οεύματος, πο\ι παρομ-
οιάζονται ουχνά οτο νη<τί ήημι-
ουργούν τεραοτιο προβλήματα, 
καθώς καταστρέφονται, τόσο το 
περιεχόμενο των ψυγείων, όοο 
και πολλές συπκευές. Οι επαγ-
γελματίες ιδίως είναι ανάστατοι 
κι ετοιμάζονται να ζητήσουν α-
ποζημιώσεις από τη ΔΕΗ, της ο-
ποίας το δίκτυο στην Πελοπόν-
νησο δημιουργεί τα προβλήματα. 
Την 1η Ιουνίου έγινε διακοπή 12 
ωρών σχεδόν με αποτέλεσμα να 
ασχοληθούν τα ραδιόφωνα και 
τα κανάλια, που έλαβαν έντονες 
διαματυρίες από τα Κύθηρα. 

• Στις 19 Μαΐου το Τμήμα 
Γυναικών της Κυθηραϊκής Α-
δελφότητας Πειραιώς - Αθηνών 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ άρτιο και οικο-
δομήσιμο οικόπεδο 2,5 
στρεμμάτων στη θέση Τσι-
γκάρικα Καραβά, εντός 
σχεδίου οικισμού Κοινότη-
τος Καραβά σε τιμή δια-
πραγματεύσιμη. 
Πληροφορίες: κ. Κοσμά 
093-2901810. 

οργάνιοσε εκδήλωση προς τιμήν 
των γυναικών, που εργάστηκαν 
στο παρελθόν για την Αδελφότη-
τα και πρωταγωνίστησαν στο α-
ξιόλογο έργο του τμήματος. 
Στην εκδήλωση μίλησαν ο Πρόε-
δρος του Σωματείου κ. Βρ. Κυ-
πριώτης και η κιιρία Ευανθία 
Πρωτοψάλτη υπεύθυνη του Τμ. 
Γυναικών. Η εκδήλωση απέδειξε 
ότι η Αδελφότητα δεν ξεχνά αυ-
τούς που προσφέρουν στην υλο-
ποίηση των έργων της. 

• Στις 20 Μαΐου έγινε η δο-
ξολογία και η κατάθεση στεφά-
νου στην Αθήνα για την Ένωση 
των Επτανήσων. Ο Κυθηραϊκός 
Σύνδεσμος Αθηνών εκπροσωπή-
θηκε από τον Πρόεδρο του Α.Σ. 
κ. Γ. Καρύδη και μέλη του Συμ-
βουλίου. Από τους Βουλευτές 
Πειραιά, που είχαν προσκληθεί 
παρέστη μόνον ο κ. Βασ. Μιχα-
λολιάκος. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικία 
στα Λογοθετιάνικα και ένα 
αυτοκίνητο αγροτικό ϋΑ-
Τ81ΙΝ 1300 κ.ε. Πωλούνται 
και ξεχωριστά. Πληρ. τηλ. 
(0736)-33310, (01) 4125943. 

ΠΩΛΕ ΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΛΙΑΝΙΚΑ, οικόπεδο 1.200 ηι ! με πα-
λαιό αλώνι, ειδυλλιακό σημείο με θέα, περιφραγμένο με 
πέτρινο παραδοσιακό μαντρότοιχο κοντά στο γραφικό 
κατουνι (εγγλέζικη γέφυρα) και 5 λεπτά από το Λειβάδι. 

8712* δ Ρ Χ ' Τ η λ " 0 1 9 6 4 9 4 7 7 ' 0 9 3 2 1 3 5 5 0 3 κ α ι 0 9 5 

mm&miî: 

Ο <£ρι,3ρός ,Αρικαράς κι ο Λ ε υ κ ό ς Πετρολακός , 
Ί α ρ ά γ ο π α ι με παλαίωση σε δρΰιι-α γαλλ ικά βαρέλια. 

Λιατίθ εται ΐΛοΰστος κοινός και ορ^9ροηοιηριέι*ος κ α δ ώ ς 
και κρασί χΰ^α για μαγαζιά και σπίτια, 

β η ίσης αι*αλα^ιβάι*οι/με ηλι^σιρσ και αποστείρωση 
βαρελιώι· κ α θ ώ ς και πάτημα σταφυλιώ*· 

ριε ι /περσΰγχροιΌ πιεστήριο. 

Μ α ρ κ ε σ ά κ . α , τηλ,ι ( 0 7 3 5 ) 3 8 2 5 0 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ 
SHARP» « 

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟ SERVICE 
ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ FAX -

^ ^ μ η μ μ · ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤ ΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΥΘΗΡΑ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΦΑΡΟΣ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΤΗΛ. 33130 

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΟΥ 
ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΕΥΘΕΡΗ, M.S. CCC-SLP 
Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας 

• ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 
• ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ 
• ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 
• ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑΚΕ! ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
• ΒΑΡΗΚΟΪΑ 
• ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ 
• ΚΡΑΝΙΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ 
•ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
• ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗΣ 

• ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 
• ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
• ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ 
• ΚΙΝΗΤΙΚΗΥΣΤΕΡΗΣΗ 
• ΑΔΕΞΙΟΤΗΤΑ 
• ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ 
.ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ 
• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΛΟΙΩΝ 

Στο σχετικό μι: τα δρομολό-
για του πλοίου «ΜυρτιΛιώτισ-
αα» δημοσίευμα του προηγούμε-
νου φύλλου μας, από αβλεψία 
Λεν αναφέρΗηκε το λιμάνι προ-
σέγγισης την Παρασκευή, που εί-
ναι ο Πειραιάς. Για αποφυγή 
συγχύσεων τα δρομολόγια του 
Πειραιά αναδημοσιεύονται εδώ. 

Πέμπτη και Κτιριακή: Αφιξη 
στα Κύθηρα: 22.00. Αναχώρηση 
για Πειραιά 23.00. 

Παρασκευή και Δευτέρα: Α-
φιξη στον Πειραιά: 06.00. Ανα-
χώρηση για Κύθηρα: 18.00. Αφι-
ξη στα Κύθηρα, Σάββατο - Τρίτη 
00.30 (δηλ. 12.30 την νύκτα Πα-
ρασκευής προς Σάββατο και Δευ-
τέρας προς Τρίτη). 

Το «Μυρτιδιώτισσα» επανέ-
λαβε τα δρομολόγια του την Ιη 
Ιουνίου και από τις 21 0α ισχύει 
το πρόγραμμα που ήδη δημοσιεύ-
τηκε στο προηγούμενο φύλλο. 

Τα «Ιπτάμενα Δελφίνια» 0α 
εκτελούν από 1/6/01 ιός 16/9/01 
τα εξής δρομολόγια: 

Από Πειραιά (Ζέα) προς Κύ-
θηρα: Καθημερινά 08.30 πλην 
Παρασκευής, 15.00. Από Κύθηρα 
(Διακύφτι) προς Πειραιά: Δευτέ-
ρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη 
12.50, Παρασκευή 18.30, Σάββα-
το 12.00, Κυριακή 18.00. Διάρ-
κεια ταξιδιού 3,5 ώρες. Τηλ. Κυ-
θήρων 31390, 31490. 

Το «ΝΗΣΟΣ ΚΥΘΗΡΑ» μέ-
χρι 30 Ιουνίου Ηα εκτελεί τα εξής 
δρομολόγια. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ: 
ΝΕΑΠΟΔΗ-ΚΥΘΗΡΑ, 9.00 και 
15.30 και ΚΥΘΗΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ 
11.00 και 17.00. Από 1-20 Ιουλί-
ου. ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ: ΝΕΑΠΟ-
ΔΗ-ΚΥΘΗΡΑ 8.30 - 15.30, ΚΥ-
ΘΗΡΑ-ΝΕΑΠΟΛΗ: 10.30-17.00. 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ-
ΚΗ: ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΥΘΗΡΑ. Προ-
στίθεται ένα ακόμη δρομολόγιο 
14.00 και ΚΥΘΗΡΑ-ΝΕΑΠΟ-
ΔΗ. Προστίθεται ένα ακόμα δρο-
μολόγιο 15.30. Τηλ. Κύθηρα: 
0736-34371, Νεάπολη 0734-22940 

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ Ν. ΣΝΥΡΝΙΙΣ 
ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ» 
Κυθηρίων 71 - Αλιμος 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Στις 10 Ιουνίου 2001 ημέρα 

Κυριακή στις 8 το βράδυ σας πε-
ριμένουμε στο προαύλιο το Ναού 
μας. 

Σπιτικοί μεζέδες, ούζο και 
μουσική σίγουρα υπόσχονται μια 
πολύ όμορφη και ευχάριστη βρα-
διά. 

Οι εισπράξεις θα διατεθούν 
για το έργο της ανέγερσης. 

Τιμή κατ' άτομο: 4.000. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 9958.357, 

9954.563, 9929.909. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο άρτιο 
και οικοδομήσιμο (550 
τ.μ.) με παλαιά οικία 60 
τ.μ. περίπου στη Χώρα 
(Βαρυπατιάνικα). Τηλ. 001 
-516-4883853. 

PELAGIA 
BEACH 

Ανοιχτά όλο το χρόνο 
ΚΥΘΗΡΑ 

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 
Τηλ. Κυθήρων: 0736-33995 
Fax Κυθήρων: 0736-33831 
Τρλ. Αθήνας: 01.9643328 

Ληί. ta S.é.M-ιΛ 

Εκλογές και υποψήφιοι 

ΟΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ και Δημοτικές εκλογές θα γίνουν σ' έ-
ναν χρόνο περίπου και είναι φυσικό να ε'χουν αρχίσει οι 
συζητήσεις γι' αυτε'ς. Στο χρόνο που απομένει πρέπει να 

γίνουν κι οι αποτιμήσεις του έργου όλων (ίσων ασχολήθηκαν με 
τα κοινά αυτό τον καιρό, έστω κι αν κάτι τέτοιο σίγουρα θα δυσα-
ρεστήσει μερικούς σπό αυτοΰς, το έργο των οποίων πέρασε απα-
ρατήρητο, όπως ήλπιζαν ότι θα περάσει κι η κριτική σ' αυτό. Εδώ, 

«Κ» θέλουν αυτή τη στιγμή να ξεκινήσουν καταθέτοντας μερι-
κές σκέψεις πάνω στους θεσμούς και στους ανθρώπους, οι οποίοι 
καλούνται να τους εκφράσουν. 

Όσον αφορά τη Β'βάθμια αυτοδιοίκηση έχουμε ήδη πει αρκε-
τά, που προκάλεσαν μάλιστα την έντονη δυσαρέσκεια πολλών εξ 
όσων εκλήθησαν να την υπηρετήσουν. Κατ' αρχήν, το κόστος που 
καλείται να πληρώσει ο Έλληνας φορολογούμενος, για να συντη-
ρηθεί ο θεσμός αυτός, είναι δυσανάλογα μεγάλο με (ίσα προσφέ-
ρει. Την κύρια ευθύνη γι' αυτό φέρει το ίδιο το κράτος, το οποίο 
δεν εμπιστεύεται τους εκλεγμένους εκπροσώπους στη Β'βάθμια 
αυτοδιοίκηση και για το λόγο αυτό της προσέθεσε «καπέλο» τις 
Περιφέρειες, στις οποίες ανέθεσε τη διαχείριση των κονδυλίων α-
φήνοντας στις Νομαρχίες τη «σαβούρα». Ο λόγος είναι ότι στις ε-
κλογές δεν εκλέγονται πάντα όσοι είναι αρεστοί στην πολιτική η-
γεσία, ακόμα κι αν, μερικές φορές, πρόσκεινται σ' αυτήν ή σε κά-
ποιες ομάδες της... Αν, λοιπόν, συνεχίσει το κράτος να έχει την ί-
δια άποψη, καλλίτερα είναι να φανεί ειλικρινέστερο καταργώντας 
κάτι εκ των δύο και τα κονδύλια, που θα εξοικονομηθούν (που εί-
ναι τεράστια) ας τα διαθέσει για έργα στην πολύπαθη περιφέρεια. 

Όσον αφορά τα Επαρχεία και ειδικά το δικό μας, οι σκέψεις 
μας, που γράφτηκαν στις εκλογές του 1998, εξακολουθούν να ι-
σχύουν. Αν είναι να λειτουργεί, όπως λειτουργεί, καλλίτερα να 
λείπει. Περιοριζόμαστε μόνον σ' αυτό τώρα, καθώς υπάρχουν 
προβλήματα, τόσο στην πολιτική του έκφραση, όσο και στη διοι-
κητική του λειτουργία κι απορίας άξιον είναι, γιατί δεν τα βλέ-
πουν όσοι οφείλουν να τα δουν. Στην πρώτη περίπτωση ανήκει 
και η διαπίστωση ότι το Επαρχιακό Συμβούλιο, ουσιαστικά δεν έ-
χει συνέλθει ποτέ μέχρι σήμερα... 

Για τα του Δήμου ίσως έχουμε ασχοληθεί λιγότερο απ' όσο θα 
έπρεπε, εκείνο όμως που απασχολεί αυτή τη στήλη είναι, όπως 
και για το Επαρχείο, η εκπροσώπησή του, η δε αποτίμηση του έρ-
γου του, γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται στην πορεία των εξε-
λίξεων. 

Εκείνο που διαπιστώνεται από την παρακολούθηση των συνε 
δριάσεων του Δ.Σ. είναι ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις ερ-
χόμενες εκλογές για το ποίοι θα είναι υποψήφιοι, αφού από αυ 
τούς θα είναι και όσοι εκλεγούν. Και για να το πούμε αλλοιώς, 
πολλοί, που είναι ικανότατοι, μένουν το μεγαλύτερο μέρος του 
χρόνου τους μακριά από το νησί, έται ώστε να μην αποδίδουν 
στην άσκηση των καθηκόντων τους (ή κριτική είναι αυτή ή άσκη 
ση εξουσίας). Κι αυτό δίνει το δικαίωμα σε όσους ζουν σ' αυτό να 
θεωρούν ότι αυτό αρκεί να είναι το μοναδικό τους προσόν για να 
μετέχουν στο Δ.Σ.! Εν κατακλείδι... Χρειάζονται ασφαλώς κι αυ-
τοί, που ζουν στην πρωτεύουσα, αλλά με μεγαλύτερη παρουσία 
στο νησί και σε αριθμό όχι μεγαλύτερο από το μίνιμουμ αυτού 
που απαιτείται για να βοηθούν το Δήμο από την Αθήνα στην ά 
σκηση της πολιτικής του. Αυτό ας το δουν όσοι καταρτίζουν τους 
συνδυασμούς. 

Όσον αφορά το Δήμαρχο και τον Έπαρχο τώρα. Σημασία έχει 
οι υποψήφιοι να είναι ικανοί για τη δουλειά που θα κάνουν. Κι αν 
ζουν στη... Γουαδελούπη ή στην Παταγονία αδιάφορο. Από τη 
στιγμή όμως που κατέβουν υποψήφιοι κι εκλεγούν οφείλουν να 
ζουν μόνιμα στον τόπο και να φεύγουν μόνο για την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Αλλοιώς, καλλίτερα να μη βάλουν υποψηφιό-
τητα. Απλά πράγματα κι εμείς οφείλουμε να τα υπενθυμίσουμε 
σε όλους, ακόμη κι αν αυτά δυσαρεστούν καλούς φίλους, καθώς 
«φίλος μεν Πλάτων, φιλτάτη δε αλήθεια». 

O ^ M T I O T H ® Τ , 

Μ Π ΑΪ ΑΣ 
Συνεχίζουμε την οικογενειακή παράδοση στην τέχνη του παπουτσιού 

ΜενάΑη ποικιλία παπουτσιών · Παιδικά · Γυναικεία και Ανδρικά 
• Αναλαμβάνουμε όλες τις "επεμβάσεις" όχι μόνο στα παπούτσια αλλά και σε ό-

λα τα είδη ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΤΑ ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΘΕΙ. 
• Επισκευάζουμε ΜΠΟΥΦΑΝ, ΤΣΑΝΤΕΣ, ΤΖΙΝ ΜΜΒΜ&ί''* 
• Τοποθετούμε παντός είδους ΦΕΡΜΟΥΑΡ " 1 

Επισκεφθείτε μας και θα εξυπηρετηθείτε ΓΡΗΓΟΡΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Είμαστε στη διάθεση σας προκειμένου να αισθάνεστε 

ΑΝΕΤΑ, ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΑ και ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ 
Σας περιμένουμε στον ΠΟΤΑΜΟ 
απέναντι από το κατάστημα ετοίμων ενδυμάτων Ευανν, Κουκάκη 

Τηλ. Ο736 33858 

ΚΩΣΤΑΣ Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΠΛ/ΧΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ. 

Τ Ο Π Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ε ! Α Π Ο Τ Υ Π Ω Σ Ε Ι Σ 
Υ Ψ Η Λ Η Σ Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α Σ Μ Ε Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Α 

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Α Ο Ρ Γ Α Ν Α Ε . Ρ . Μ . 

Διά πάσης φύσεως Συμβόλαια: Μεταβ ιβάσε ις -
Παροχές - Δωρεές - Δ ιανομές και 
δια Μ ε λ έ τ ε ς Οικοδομικών Αδε ιών 

ΠΟΤΑΜΟΣ (πάροδος Αγ . Κων/νου) 
Ν. ΚΥΘΗΡΑ (802 00) 

(0736) - 33.388 
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II χ. ΕΛ.ΤΣ0Φ0Π0ΥΛ0Υ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΤΗΝ 

ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ 
Τοποθετήθηκε επίοημα (ΐπό 

τον Υπουργο Πολιτισμού (ος διευ-
θύντρια οτην Β' Εφορεία Βυζα-
ντινών Αρχαιοτήτων η κυρία Ελέ-
νη Γ'κίνη - Τσοφοποϋλοιι αρχαιο-
λόγος και υπεύθυνη επί σειράν 
εκόν για τα Κύθηρα. Η ουνεργα-
οίίχ των αρχών με την κυρία Τσο-
φοπούλου ήταν πολύ καλή όλα 
αυτά τα χρόνια και πιστεύεται ότι 
πύρα (χπό τη νέα της θέση, θα (ρρο-
ντίσει να συνεχιστεί το πρόγραμ-
μα σωτηρίας των Β\>ζαντινών 
ναών του τόπου, το οποίο είχε 
σταματήσει ελλείψει κονδυλίων τα 
τελευταία χρόνια. Σημειώνεται ότι 
τα Κύθηρα έχοιη» συμπαγή στοι-
χεία Βυζαντινής κληρονομιάς, τα 
οποία χρειάζονται τη στήριξη του 
κράτους για να μη χαθούν τελείως 
από το πέρασμα του χρόνου, ενώ 
υπάρχουν κι ανοιχτά μνημεία, 
όπως το Κάστρο κι η Παληόχωρα, 
που χρήζουν άμεση προστασίας. 

Τ ο Δ ι α σ χ ο λ ι κ ό 

Π ρ ω τ ά θ λ η μ α 

Σ κ α κ ι ο ύ 
Η Κινηματογραφική Λέσχη Κυ-

θήρων ανακοινώνει: Το Δκχσχολικό 
Πρωτάθλημα Σκακιού Δημοτικίόν 

Σ χ ο λ ε ί ω ν 
Κ υ θ ή ρ ω ν 
του 2001. 

Συντονι-
στές: Γιάν-
νης Κασιμά-
της (μέλος 
του Δ.Σ. της 

ΚΙ.Λ Ε. Κ Υ.) και Σταύρος Εμμανου-
ήλ (Πρόεδρος). Τόπος: Έδρες Δη-
μοτικίόν Σχολείων. Συνδρομητές: 
Τριφύλλειο Ίδρυμα. 

Για τυ 2001 παραδίδονται και 
μαθήματα σκακιού, καθώς γίνεται 
και μεταφορά των μαθητών. 

Η Κινηματογραφική Λέσχη Κυ-
θήρων ευχαριστεί το Τριφύλλειο 
Ίδρυμα για την συνδρομή το στο 
Διασχολικύ Πρωτάθλημα Σκακιού 
2001." 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ Ν ΜΑΓΕΙΡΟΣ · ΦΑΡΟΣ 
Αναλαμβάνουμε την ενοικίαση 

του σπιτιού σας, 
του κατσστήματός σας 
και τη διαχείρισή τους 

ΜΕΣΙΤΙΚΟΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ - ΦΑΡΟΣ 
ΤΗΛ./FAX: 0736-31064 · KIN. 0944-363732 

Ψ Υ Γ Ε Ι Α · Κ Ο Υ Ζ Ι Ν Ε Σ · Π Λ Υ Ν Τ Η * » , 

ι ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΦΑΤΣΕΑΣ 
ο ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
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14ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ 

ΣΤΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ 
(6-8 Ιουλίου 2001) 

Ως γνωστό ο Μονεμβαπκότι-
κος Ομιλος οργανώνει κάθε χρό-
νο, το μήνα Ιούλιο, Συμπόσιο 
Ιστορίας και Τέχνης στη Μονεμβα-
σία, στο ναό του Αγίου Νικολάου. 
Φέτος, το Συμπόσιο Bu πραγματο-
ποιηΗεί με τη συμβολή και συνερ-
γασία του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 
Σπουδών της Βενετίας από 6-8 
Ιουλίου. 

Θέμα του Συμποσίου είναι: 
«Έλληνες και Βενετοί από τι/ν 
προσέγγιση στην αφομοίωση». 

Η Οργανωτική Επιτροπή του 
Συμποσίου απαρτίζεται από: την 
καθηγήτρια Χρύσα Μαλτέζου, Δι-
ευθύντρια του Ελληνικού Ινστι-
τούτου Βενετίας, ως Πρόεδρο, τον 
Marino Cortese υπεύθυνο για τα 
πολιτικά Ηέματα του Δήμου Βενε-
τίας, τον Σπύρο Κακλαμάνη, μέ-
λος του Μονεμβασιώτικου Ομί-
λου, τη Χάρι Καλλιγά, Διευθύ-
ντρια της Γενναήείου Βιβλιοθήκης 
και μέλος Μονεμβασιώτικου Ομί-
λου, την καθηγήτρια Αγγελική 
Λαΐον, ακαδημαϊκό, τον Νεκτάριο 
Μαστορόπουλο, Δήμαρχο Μονεμ-
βασίας, τον καθηγητή Χαράλαμπο 
Μπούρα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο), τον Gianni Perbellini 
(Europa Nostra/1.Β.I.), τη Maria 
Francesca Tiepolo, τέως Διευθύ-
ντρια των Κρατικόιν Αρχείων Βε-
νετίας, τον Marino Zorzi, Διευθυ-
ντή της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης 
Βενετίας. 

Αναλυτικό πρόγραμμα της 
συμμετοχής συνέδρων με τα ειδι-
κότερα θέματα ανακοινώσεων α-
ναμένεται να εκδοθεί σύντομα από 
την Οργανωτική Επιτροπή. Το πα-
ρόν σημείωμα συνεπώς έχει καθα-
ρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Θα α-
κολουθήσει σε επόμενο κείμενο α-
ναλυτική παρουσίαση του Συμπο-

ΠΩΛΕΙΤΑΙ έτοιμη διώροφη, 
αναπαλαιωμένη, παραδο-
σιακή κατοικία (μεζονέτα), 
80 τ.μ. στα Μητάτα. Πληρ. 
0736-33639, 33630 και 
0977-913692. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ η κρουασα-
ντερί DELICIOUS και η 
καφετέρια-μπαρ BARBA-
ROSSA στο Καψάλι. Το 
μπαρ δίνεται και για άλλη 
χρήση. Τηλ. 9651503 -
5246495, 

• Νοσοκομειακά κρεββάτια 
• Αναπηρικά αμαξίδια 
• Αερόστρωμα κατά 

των κατακλίσεων 
ι Ορθοπεδικά είδη 

Μ. ΜΑΖΑΡΗ 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΣΠΚΡΑΤΟΥΙ 42 

ΟΜΟΝΟΙΑ ΤΗΛ. 5238134 - 5238124 
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Κάτι άλλο στα δώρα 

mcmâ 

Δημήτρης Νομικός 
Χώρα - Τηλ. (0736) 31561 

Επιτέλους... 
Επιτέλους ((άνηκε λίγο φως 

«στην άκρη του τούνελ». Στο μονα-
στήρι του Αγιου Θόδ(οροι\ άρχισε 
φέτος δειλά-δειλά ο κόσμος να ξα-
ναγυρίζει στο πανηγύρι. Είναι ο ί-
διος κόσμος, οι ίδιοι Τσιριγώτες, 
που τα τελευταία χρόνια δεν ήθε-
λαν να πατήσουν το πόδι τους σ' 
αυτόν τον άγιο τόπο. Οι χριστια-
νοί Τσιριγώτες ήξεραν πολύ καλά, 
γιατί δεν έπρεπε να πάνε πριν και 
ξέρουν, γιατί πρέπει να ξαναγυρί-
σουν τώρα. 

Η φετινή γιορτή του Αγιου Θό-
δωρου, η πρώτη γιορτή με καθαρό 
«κλίμα», ήταν σημαδιακή, πιο 
πολύ για τους Τσιριγώτες που α-
γωνίστηκαν για καθαρά πνευματι-
κά Κύθηρα. Ο σημερινός μητροπο-
λίτης Κυθήρων, με τον ήρεμο υπο-
μονετικό χριστιανικό τρόπο του, 
συνετέλεσε αποφασιστικά να ολο-
κληρωθεί ο αγώνας και να αποκα-
τασταθεί η θρησκευτική εκκλησια-
στική τάξη στο νησί μας. Υπάρ-
χουν βέβαια ακόμα οι νοσταλγοί 
της «αμαρτίας», χωρίς να καταλα-
βαίνω το γιατί, αν και πολύ φοβά-
μαι πως έχει να κάνει με το τοπικι-
στικό «σαράκι» που εξακολουθεί 
να κατατρώει τον τόπο μας... Ας 
είναι, κι εγώ πιστεύω, πως ο κυ-
ρίαρχος αδυσώπητος χρόνος, σιγά 
σιγά θα βάλει τα πράγματα στην 
θέση τους. Εκείνο που έχει σημα-
σία πιο πολύ τιάρα, είναι το μέλ-
λον: Πρέπει να κοιτάξουμε το εκ-
κλησιαστικό πνευματικό μέλλον 
των ανθρώπων του νησιού μας. 
Παρακολουθώντας τις ακολουθίες 
του εσπερινού και της λειτουργίας 
στο πανηγύρι του Αγιου Θόδωρου, 
παρατήρησα πως ο μέσος όρος ηλι-
κίας των ανθρώπων που είχαν 
προσέλθει στη γιορτή, ήταν πάνω 
απ' τα πενήντα. Ενώ οι νέοι στο 
εκκλησίασμα ήταν ελάχιστοι. Αυτό 

λοιπόν είναι το πρόβλημα ποίι® 
πρέπει να προσέξουν ιδιαίτεραβ 

σημερινοί ταγοί της Εκκλτ)θί| 
όχι μόνο των Κυθήρων, αλλά 
ολάκερης της Ελλάδας, 
πράγματι ενδιαφέρονται γι° ι 
μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλη(Λ 
θα πρέπει να βρουν τον τρόίϊΟ' 
περάσουν στους νέους ανθρ< 
το πνευματικό μήνυμα της Ε) 
σίας και όχι μόνο το εθιμοτίΜ 
της παράδοσης. Ο σημερινόζ 

Του Γ. AEYOEP' 

θρωπος της υλιστικής νεφελώ 
κοινωνίας, είναι στεγνός, διψα1 

πνευματική τροφή, όμως είναι 
νατο να ξεδιψάσει με παλιά 
ρασμένα κηρύγματα, ξόρκιΟ-| 
πολιτικάντικη συμπεριφορά 
σμένων ταγών της Εκκληπ^ΐ 
Εκκλησία να αλλάξει νοοτροί® 
πικοινωνίας, όπως αναγΧ<$| 
αλλάζει και η κοινωνία, ν' «νίΐ 
τωπίσει την πρόκληση της 
χνολογίας, της γεννετικής 
μης, αλλά προπαντός να σΐ£ψ 
σει τη διάβρωση του κλήρ^ 
από τον πειρασμό του κατα^ 
τισμού. Διαφορετικά, Αγιοι 
ρες μας, θα έρθει η μέρα όίΐί 
εκκλησίες θα μείνουν άδειες.4 

άρχισαν να μένουν στη Βό^εΐβ 
ρώπη. Και το φως που άναψ 
τος στο πανηγύρι του Αγιου 
ρου, αναγκαστικά σιγά σιγά 
μόνο του θα σβήσει... Χο>ρίζΡ 
να σημαίνει αυτό π<υς ο άν(5) 
απαρνήθηκε τον Θεό του. 
μήτε το μπορεί, μήτε ποτέ ί^ 
μπορέσει να το κάνει... 

P 0 R F Y R 
?*î tiavet 

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 

Α Ν Ε Κ - Α Ν Ε Ν 
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ F/B ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ 

ΟΛΥΜΙΙΙΑΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 
ΤΑΞΙΔΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Λ Ι Β Α Δ Ι - 8 0 100 Κ Υ Θ Η Ρ Α 
ΥΙΙΙίΥΘΥΜΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Τζούλια Τζανι7>ου-Ζοΰμπ£1>£<! 

e-mail: por iyra@kythira .com 
ΛΙΚΛΛΙ: 0736-31X88-9, 0945-242257 ΔΙΑΚΟΦΤΙ: ttlib-i^ 

ΦΑΞ: 0736-31888-9, 0944-596358 

Δ Α Β Α Ρ Η Σ λ ε λ ι 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο 

Α Θ Η Ν Α ΠΑΙΑΝΙΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚ1 

ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛ 
Μ.Α.Παπακωνσταντίνι 

Τηλ. 6642705 FAX 6θ28 

Κ Υ Θ Η Ρ Α ΣΤΡΑΠΟΔΙ: Α Π Ο θ Η 
Τηλ. (0735) 3; 

ΚΑΨΑΛΙ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΤΡΟΦΟΔ^ 
ΠΛΟΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ, ΥΓΡ^ 

Τηλ. (0735) 31847 • 
ΛΙΒΑΔΙ: ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, Yl?j"j 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ, Τ0 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡθ';_ 

Τηλ. (0735) 3 2 
FAX (0735) 31 

' Λ 
3 

F Η Α Υ Θ Ε Ν Τ Ι Κ Η Ε Ι Κ Ο Ν Α Λ 
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Ένα μοναδικό έργο τέχνης φτιαγμένο στο χέρι 
σε Α Σ Η Μ Ι ή Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η η Ε Π Ι Χ Ρ Υ Σ Η ή Α Μ Ε Τ Α Β Λ Η Τ Η , 

με την εγγύηση και την υπευθυνότητα του εργαστηρίου μας. 
Διατίθεται στους εξής τύπους: 
ΑΣΗΜΕΝΙΑ 
Εικόνα από καθαρό ασήμι (.ΟΟΟ1 με επίχρισμα χρυσού Κ24 
Νο 1: Διαοτάσ. 11 Χ 9 εκατ. Δρχ. 4.500 
Νο2: Διασιάσ. 24X19 εκατ. Δρχ. 17.000 
Νο 3: Διαστάο. 29 Χ 24 εκατ. Δρχ. 40.000 
ΕΠΙΧΡΥΣΗ 
Εικόνα επίχρυση 
Νο 1: Διαστάο. 11X9 εκατ. Δρχ. 3.000 
Νο2: Διαστάο. 24X19 εκατ. Δρχ. 8.000 
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΛΕΥΚΗ 
Εικόνα αμετάβλητη 
Νο 1: Διαοτάο. 11X9 εκατ. Δρχ. 2.000 
Νο 2: Διαστάο. 24X19 εκατ. Δρχ. 6.000 
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 
Εικόνα ζωγραφισμένη οτο χέρι 

Διάστ. 30 Χ 22 εκατ. Δρχ. 25.000 
Παραγγελίες σε ζωγραφική αε όποιες διαστάσεις θέλετε 
ΟΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Διάστ. 20 Χ 24 εκατ. Δρχ. 20.000 

Απδ°άλθε^':Κή ΧΡΥΣΟΧΟΕΙΑ < M m l m à Y û U C Ù 
ΑΘΗΝΑ: Α. ΚΥΠΡΟΥ & ΓΡΑΜΜ0Υ 5, Αργυρούπολη - Τηλ. 9923347 & 9921741 

\KYBHPA: Καψάλι - Τηλ. 0736 • 31663 ^ 

mailto:poriyra@kythira.com
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Αντ/πος της triumph 
ΕΣΩΡΟΥΧΑ - ΜΑΓΙΩ 
σε μεγάλη ποικιλία 

,ΙΜΖΛ Ct 

.LICK} tfefK» 

I ορ-ορφ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
Χώρα - Κύθηρα Τ.Κ. 80100 Τηλ. 0736 • 31280 

* από τη σελ. 1 
όπως λένε και πτα παραμύθια, και 
μόλις πρόοφατα (8 Μαρτίου) κυ-
κλοφόρηαε η τελευταία Υπουργ. 
Απόφαση, που 0α επέτρεπε τη δη-
μοπράτηοη του χιόρου (σύμφωνα 
με την Εγχώριο). Σ' αυτό το χώρο 
ήταν υποχρεωμένες να μεταφερ-
θούν ύλες οι μονάδες, που ασχο-
λούνται με αδρανή υλικά ή ήθελαν 
να δραστηριοποιηθούν α' αυτά. Εν 
τω μεταξύ και έπειτα από διαμαρ-
τυρίες περιοίκων για τη λειτουργία 
λατομείου, το οποίο οχλούσε τον 
παρακείμενο οικισμό, οι αρχές 
προχώρησαν στη διακοπή λειτουρ-
γίας του. Κι ερωτώνται εδώ οι αρ-
μόδιες τοπικές και λοιπές αρχές. 
Τόσο καιρό δεν έπρεπε να φροντί-
σουν για τη μεταφορά των λατομεί-
ων, αφού και η όχληση είναι γνω-
στή, αλλά, παράλληλα, υπήρχαν α-
ποφάσεις γι' αυτό που έχουν vu 
κάνουν και με την προστασία του 
περιβάλλοντος; Μάλιστα ακούγε-
ται ότι το υλικό στο Μερμηγκάρι 
είναι πολύ καλύτερο ποιοτικά, 
λόγω μικρής περιεκτικότητας σε ο-
ξυδωτικούς παράγοντες, που δημι-
ουργούν προβλήματα στις κατα-
σκευές. 

Το πρόβλημα συζητήθηκε στο 
Δ.Σ. της |7ης Απριλίου κι εκεί ανε-
φέρθη ότι η δαπάνη για τη δημιουρ-
γία λατομικής ζώνης Η' ανέλθει σε 
μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια, 
τα οποία δεν υπάρχουν κι αυτά κυ-
«ιως για μεταφορά ρεύματος. Αυτό 
έλεγε έκθεση ειδικών της Νομαρ-
χίας, ομως άλλη έκθεση έλεγε ότι 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΑΔΡΑΝΗ 
το κόστος δεν ()α ξεπεράσει τις με-
ρικές δεκάδες εκατ. Εδώ, ο απλός 
πολίτης διαπιστώνει μία αντινο-
μία, αφού δεν είναι δυνατόν, από 
τη μία να μιλάμε για εκατοντάδες 
κι από την άλλη για δεκάδες εκ. Η 
διαφορά ήταν στην απαραίτητη 
ισχύ των εγκαταστάσεων, που για 
την πρώτη περίπτωση κρινόταν υ-
περβολικά μεγάλη για τις τοπικές 
ανάγκες. Πάντως το Δ.Σ. του Δή-
μου προχώρησε σε συμφωνία να 
δημοπρατηθούν οι χώροι, χωρίς τη 
δημιουργία των εγκαταστάσεων, 
τις οποίες θα έπρεπε να κατασκευ-
άσουν οι ενδιαφερόμενοι. 

Τι γίνεται τώρα; Μέχρι να προ-
χωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες 
(οι οποίες, μας είπαν από την 
Εγχώριο, δεν θα βραδύνουν και 
ίσως να έχουν γίνει μέσα στον Ιού-
νιο) το ένα λατομείο έπαψε να λει-
τουργεί, ενώ το άλλο, το οποίο δεν 
κάνει εξόρυξη, αλλά λειτουργεί με 
συλλογή πέτρας, εξακολουθεί να 
παράγει κανονικά, κι αυτό όμως θα 
ενταχθεί στη νέα λατομική ζώνη, 
καθώς δεν επιτρέπεται η λειτουρ-
γία εγκαταστάσεων έξω απ' αυτές. 
Εδώ προκύπτει όμως κι ένα ακόμη 
θέμα. Όποιοι προχωρούν σε παρα-
γωγή αδρανών χρησιμοποιώντας 
τη φυσική πέτρα, που συλλέγουν 
κανονικά, θα έπρεπε να θεωρηθούν 
κι ευεργέτες, αφού οι πέτρες περισ-
σεύουν στον τόπο μας. Όμως έ-
χουν ακουστεί κατά καιρούς παρά-

ΜΕΣΙΤΙΚΟΝ ΜΑΓΕΙΡΟΙ. ΦΑΡΟΣ 
ΚΥΘΗΡΙΟΙ 
Με το να μας αναθέσετε την πώληση τον σπιτιού σας 
Ί του κτήματος σας, πληρώνετε μεσιτικά, κερδίζετε 
°μυς, πουλώντας το στην πραγματική του αξία. 

ΜΕΣΙΤΙΚΟΝ ΜΑΓΕΙΡΟΣ - ΦΑΡΟΣ 
ΤΗΛ./FAX: 0736-31064 · KIN. 0944-363732 

πονα, αλλά έχουν διατυπωθεί κι 
ενστάσεις, καθώς μερικοί, αντί να 
κάνουν συλλογή πέτρας, ξηλώνουν 
ξερολιθιές και χρησιμοποιούν τις 
πέτρες αυτές. Κι αν μεν έχουν την 
άδεια των ιδιοκτητών, δεν μπορεί 
κανείς να πει τίποτα, αφού μέχρι 
τώρα δεν προστατεύονται οι ξερο-
λιθιές. Αν όμως δει κανείς τα Κύ-
θηρα από ψηλά διαπιστώνει ότι 
όλο το νησί είναι χωρισμένο σε μι-
κρές-μικρές ιδιοκτησίες, στις οποί-
ες η οριοθέτηση γινόταν με μικρούς 
λιθόκτιστους τοίχους, τόσο για να 
απομακρύνονται οι πέτρες, όσο 
και για φράκτες. Η μορφή αυτή, ει-
δικά σε μερικές περιοχές, πρέπει 
να παραμείνει, καθώς αποτελεί ένα 
μέρος του φυσικού περιβάλλοντος 
και της ιστορίας του τύπου. Μ' 
αυτό το πνεύμα πρέπει ν* αντιμε-
τωπισθεί η ελεύθερη συλλογή πέ-
τρας, η οποία να επιτρέπεται μεν 
χωρίς περιορισμούς, όπου δεν ξη-
λώνονται τοίχοι και υπάρχει έγκρι-
ση του ιδιοκτήτη. 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ θα πρέπει V α-
παγορεύεται (κι απαγορεύεται 

μεν, αλλά πόσο τηρείται η απαγό-
ρευση ουδείς γνωρίζει) η συλλογή 
άμμου από τις περιοχές, που γινό-
ταν παληά (Αμμούταες), αφού εκεί 
έγιναν εκτεταμένες κι ανεπανόρθω-
τες καταστροφές σε παλαιοντολο-
γικά ευρήματα εκατομμυρίων 
ετών, που αποτελούσαν βέβαια α-
νεκτίμητο αρχαιολογικό θησαυρό 
και τώρα χάθηκαν. 

Εν κατακλείδι. Έπρεπε να φθά-
σουμε στο πάρα 5' για να βρεθούν 
λύσεις (αν τελικά προχιυρήσουν κι 
αυτές), έπρεπε να διαμαρτυρηθούν 
ιδιοΥτες για προσωπικοί'; λόγους, 

^ Ρ Ύ ε χ ν ε ς 
Γ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
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έπρεπε να κινδυνεύσουμε να κά-
νουμε εισαγωγές αδρανών για να 
οδηγηθούμε σε κάποια αντιμετώπι-
ση του θέματος. Και φυσικά οφεί-
λουμε να λάβουμε υπόψη την οικο-
δομική δραστηριότητα, που είναι έ-
ντονη στον τόπο και τι θα προκύ-
ψει αν αρχίσουν οι «εισαγωγές» 
πέτρας από απέναντι, όπως εισηγή-
θηκαν(;) ήδη μερικοί ή 'τοιμάζο-
νται να κάνουν άλλοι. Και θα τρί-
ζουν τα κόκκαλα του αειμνήστου 
Μητροπολίτη Μονεμβασίας Μη-
τροφάνους, ο οποίος, όταν το 1540 
οι Τούρκοι κατέλαβαν τον τόπο 
του, προέτρεπε τους συμπατριώτες 
του να μην εγκατασταθούν ως πρό-
σφυγες στα Κύθηρα, όπως τους έ-
λεγαν οι Βενετοί, καθώς ο τόπος 
είναι «..Μμώδηζ και δι\Ι>ώδης και 
πετρώδης τα μάλιστα...»! Τι θάλεγε 
τώρα αν αυτός ο «πετρώδης» τό-
πος δεν χρησιμοποιεί τις πέτρες 
του, αλλά εισάγει από το δικό του; 

Και κάτι τελευταίο. Όποιες λύ-
σεις δοθούν τώρα να είναι οριστι-
κές και να γίνουν σύμφωνα με το 
Νόμο και με γνώμονα τη λειτουρ-
γία των επιχειρήσεων, ώστε να υ-
πάρχει καλό και προσιτό υλικό και 
την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ημίμετρα, μπαλώματα και προσω-
ρινή αντιμετώπιση με προσπάθεια 
να γίνονται και στραβά μάτια, δεν 
ωφελούν τελικά, ούτε τον τόπο, 
ούτε τους ασχολούμενους με την 
οικοδομή, που είναι ένας από τους 
κύριους παράγοντες ανάπτυξης 
του τόπου. 

Κ ύ θ η ρ α - Χ ώ ρ α - 1 
Ki lh i ra H o r a - 1 6 
y Καψάλι Kapsali 
/ Λ ι β ά δ ι Livadi 
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Γ 
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο, άρ-
τιο και οικοδομήσιμο, ε-
ντός σχεδίου, στην Αγ. 
Πελαγία. Τηλ. 0732-71462. 

Γράψαμε στο προηγούμενο 
φύλλο για την απαράδεκτη σή-
μανση σε πολλά σημεία στον κε-
ντρικό δρόμο και... κεντρίσαμε 
το φιλότιμο, όχι της Νομαρχίας 
(αυτό φαίνεται δεν κεντρίζεται 
με τίποτε) ούτε και άλλων υπηρε-
σιών. Μερικοί ιδιώτες είδαν τι 
τραβούσαν όλο το χρόνο πέρσι 
οι επισκέπτες των Κυθήρων κι έ-
φτιαξαν μόνοι τους μία πινακίδα 
και την έβαλαν στ' Αρίονιάδικα. 
Από τ' ολότελα... που λέει κι η 
παροιμία. Ας κάνουν και στ' 
άλλα χωριά το ίδιο, γιατί δε βλέ-
πουμε φως, φίλοι από το Μπρο-
γκί, τα Λιανάνικα και άλλα μι-
κρά και όμορφα χωριά του νησι-
ού μας. 

(Φωτ. Βαλ. Καλοκαιρινός). 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη πο-
λυτελής κατοικία, διώρο-
φη, 240 τ.μ. (βρίσκεται 
στο στάδιο κουφωμάτων). 
Οικόπεδο 15 στρ., γκα-
ράζ, καλοριφέρ, 4 υπνοδ., 
4 λουτρά, μεγάλη δεξαμε-
νή νερού, εξαίρετη κι ανε-
μπόδιστη θέα. Λειβάδι 
(θέση Κουμάρος). Πληρ. 
τηλ. 0932-222100. 

Θησέως 3, Π. Φάληρο 
κιν. 0972 838494 

01-9810018 
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ 

ΠΡΩΤ0Π0ΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 1981 ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ 
ΝΗΣΙ (ΚΑΨΑΛΙ, ΧΩΡΑ, ΤΣΙΚΑΛΑΡΙΑ, ΔΙΑΚ0ΦΤΙ, ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ) 

ΚΑΨΑΛΙ - ΚΥΘΗΡΑ ΤΗΛ. (0736) 31936 

ΜΗΝΑ Γ. ΣΟΥΡΗ 

• Υψηλή ποιότητα και μεράκι για γνήσιες ελληνικές γεύσεις 
• ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ · Πολύ καλό service - Chef 

Ξενοδοχείου 5 αστέρων · ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

γ ίας Μυρτ ιδ ιώτ ισσας προσφέρε-
ται τώρα σε μ ία επιμελημε 'νη 
καλλ ι τ εχν ική έκδοση. Ασημένια 
999" σε 4 μεγέθη . Ασήμι-χρυσός, 
σε 2 μεγέθη. Το μικρότερο μέγε-
θος προσφέρετα ι και σε βελούδι-
ν η κασσετ ίνα κατάλληλη για ένα 
όμορφο δώρο. Υπάρχε ι και καοε-
τ ί να -μπομπον ι έρα . 

Γ ίνονται δ ε κ τ έ ; παραγγελ ί ε ς 
γ ια οπο ιοδήποτε μέγεθος αγιο-
γραφίας . 

Μπορε ί τ ε να τα Ρρείτε στο 
κ α τ ά σ τ η μ α « Μ Υ Ρ Τ Ω » τ η ς Μα-
τ ί ν α ς Εκ ιαδά - Ηετροχε ίλου σ τ η 
Χώρα τηλ . 31368 και στην Αθήνα 

.8081521. 

Επιπλωμένα διαμερίσματα 1 -2-3 δωματίων 
πλήρως εξοπλισμένα, κλιματιζόμενα, με θέα 

Ανοικτά όλο το χρόνο 
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΤΗΛ. (0736) - 33834, 33814 

FAX 33915 
ΑΘΗΝΑ: ΤΗΛ. (01) 9708289 

ΣΠ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 

ΤΣΑΜΑΔΟΥ 25 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ.: 41.22.333 

Ν 

Το μοναδικό γνήσιο Αμερικανικό μηχάνημα, 
ιδανικό για δίαιτα και υγιεινή διατροφή 

AROMA ROBOT 
Χάνετε κιλά 
- Χωρίς να κάνετε δίαιτα. 
- Χωρίς να χάνετε 

το χρόνο σας και 
με αφάνταστη οικονομία 
και ταχύτητα. 
Τέλος στη χοληστερίνη 
και τα επικίνδυνα λίπη 

ΓΕΩΡΓΙΑ Κ0ΥΤΡ0ΥΜΑΝ0Υ-ΚΑΡΑΒ0ΥΣΑΝ0Υ 
Τ Η Λ . ( 0 1 ) - 9 2 2 1 6 8 6 & 0 9 4 4 - 3 1 2 8 8 5 

Ο ΘΗΖΑΥΡΟΖ ̂  
ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 
ένα ανεκτίμητο δώρο 
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Καιανωγή ονομάτων και τοπωνυμίων του Κυθηραϊκού χώρου 
ΤΟ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο ΒΙΚΕΤΟΣ 

Το επώνυμο αυτό φέρει σήμερα μία μόνο οικογένεια ατα Κύθηρα από 
την περιοχή Λειβαδίου. Αρχικά ήταν παρωνύμιο ενός κλάδου της οικογε-
νείας Σεμιτεκόλου και η πρώτη αναφορά ο' αυτό προέρχεται από ληξιαρ-
χική πράξη του Αγ. Ιωάννου Στραποδίου, ατην οποία αναφέρεται ο Γερώ-
ννμος Βικετος, ανάδοχος στη βάφτιση του Μανόλη γιου του Αναστάοη 
Καλλιγέρου Σαλτακούκου (15 Νοεμβρίου 1775). Το βαφτιστικό Ιερώνυ-
μος είναι μία πρόσθετη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για την οικογένεια Σε-
μιτέκολου, στην οποία συνηθίζεται ακόμη. Αργότερα, στη Σμύρνη, ένας 
κλάδος της οικογενείας Σεμιτέκολυυ μετατρέπει το επώνυμο αυτό σε Βι-
κέτος. Σήμερα υπάρχουν απόγονοι αυτής της οικογένειας. Στα Κύθηρα, η 
αλλαγή του επωνύμου γίνεται στον κλάδο που προαναφέρθηκε, στο β' 
μισό του 20ού αι. και σήμερα οι φέροντες το επώνυμο από αυτόν τον κλά-
δο κατοικούν όλοι στην Αθήνα, όπως συμβαίνει και με τους απογόνους 
του κλάδου που κατάγεται από τη Σμύρνη. 

Ετυμολογικά το παρωνύμιο προέρχεται από την ιταλική λέξη 
vechieto, που σημαίνει το γεροντάκι. Αυτό αποδεικνύει ότι η παλαιότερη 
αναγραφή του παρωνυμίου Βεκέτος είναι και η σωστή, το δε Βικέτος, 
όπως είναι σήμερα γνωστό, οφείλεται σε μεταγενέστερη διόρθωση, μάλλον 
προς το πλέον λόγιο ή κομψό ή το φωνητικά πιο εύχρηστο κατά την εποχή 
της μετατροπής του σε επώνυμο. 

Το επώνυμο δεν αναφέρεται σε κανένα άλλο σημείο της Ελλάδος και 
οι ελάχιστες αναφορές σήμερα σ' αυτό αφορούν άτομα των δύο κλάδων 
που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

(Για το επώνυμο Βικέτος πρέπει να διαβαστεί και το σημείιυμα που α-
φορά το επων. Σεμιτέκολος που έχει δημοσιευθεί παλαιότερα). 

ΤΟ Ε Π Ω Ν Υ Μ Ο Σ Κ Ο Λ Ι Ν Ο Σ 
Το σπανιότατο αυτό επώνυμο τ<ον Κυθήρων αναφέρεται σήμερα σε ε-

λάχιστες οικογένειες από το χωριό Φράτσια, όπου και πρωτοπαρουσιά-
στηκε το 18ο αι. 

Ετυμολογικά έχει την αρχή του στη λέξη σχόλη (και με τη μετατροπή 
του χ σε κ σκόλη) και από αυτό το σκολιανός και σκολινός, λέξη συνηθι-
σμένη στα Κύθηρα, που αναφέρεται σ' αυτόν που αναπαύεται, έχει αργία 
ή γιορτή. Κοινή επίσης είναι η φράση σκολινή φορεσιά, η εορταστική φο-
ρεσιά και γενικά η εορτή και σκολινός ο εορταστικός. 

Το επώνυμο ξεκίνησε από παρωνύμιο κλάδου της οικογενείας Πετρό-
χειλου στα Φράτσια στα μέσα περίπου του 16ου αι. Σχετικά σαφή στοιχεία 
παρέχονται από τις Ενετικές απογραφές της εποχής και συγκεκριμένα το 
1770 στην ενορία Αγ. Χαραλάμπους στα Φράτσια, εκεί απ' όπου κατάγο-
νται οι περισσότεροι ΙΙετρόχειλοι από τους οποίους έλαβε το όνομα κι οι-
κισμός, που ονομάζεται Πετροχειλιάνικα. Εκεί ανιχνεύεται ο Panagioti 
Petrochilo q. Cosma Scolino. Το 1784 το Σκολινός παρουσιάζεται και ως 
επίόνυμο, αλλά είναι γνίοστή η συνήθεια της εποχής να αναφέρονται άλλο-
τε με το επίόνυμο, άλλοτε με το παριυνύμιο και άλλοτε και με τα δύο. Από 
το 1788 παρουσιάζονται αρκετά άτομα με το επώνυμο, που ανήκουν στην 
ίδια οικογένεια και απογράφονται στην ίδια ενορία με το επώνυμο Πετρό-
χειλος και το παρωνύμιο Σκολινός. Απογράφονται τότε, ο Γιάννης του 
Μανόλη, ο Χαράλαμπος του Κοσμά και ο Γιάννης του Παύλου, Πετρό-
χειλοι-Σκολινοί. Από την εποχή αυτή το επίόνυμο δεν έχει μεγάλη διάδοση 
και περιορίζεται πάντα σε μικρό αριθμό οικογενειιόν. Σήμερα από τα Κύ-
θηρα έχει εκλείψει εντελώς, αναφέρεται όμως στη διασπορά της Αθήνας 
και της Αυστραλίας, υπάρχουν δε από την πρώτη περίπτιυση άτομα που 
διατηρούν περιουσίες και δεσμούς με το νησί. 

Μ. Π. Καλλίγερος 

Έ τ ο ι μ ο το 
« K Y T H E R A 

H O U S E » 
από τη σελ. 1 

Κιισιμάτης, οι Πρόεδροι του Κυθη-
ραϊκού Συνδέομου Αθηνών κ. Γ. Κ«-
ρνόης και της Εταιρείας Κυθηραϊκών 
Μελετών κ. Ν. Πετρόχειλος, καΟιός 
και οι εκπρόσωποι του τοπικού Τύ-
που). τόνιοε μεταξύ άλλων: 

«Ένα υπέροχο απόκτημα έχει α-
ξιοποιηθεί και έχει ενταχθεί εις τα 
περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος 
προς όφελος των συμπολιτών μας 
των Κυθήρων και της Αυστραλίας, 
χάρις στην συνδρομή του Γιώργου 
Χατζηπλή. 

Το χρονικό και η πορεία της δω-
ρεάς αυτής μέχρι της αξιοποιήσεως 
της εκτείνονται σε βάθος χρόνου και 
δεν είναι του παρόντος. 

Χρέος μας είναι ωστόσο να τιμή-
σωμε ευλαβικά την μνήμη του αει-
μνήστου Γ. Σκλάβου για την δωρεά 
του εξαιρετικού αυτοΰ κτίσματος και 
συγχρόνως να θυμηθούμε όλους τους 
ευγενείς δωρητές του Ιδρύματος. 

Χρέος μας είναι επίσης να τιμή-
σωμε όλους όσους συνέβαλαν καθ' 
οιονδήποτε τρόπο στην αξιοποίηση 
της μεγάλης αυτής περιουσίας προς 
όφελος του Κυθηραϊκού Λαού. 

Ιδιαίτερα οφείλομε να αποδώ-
σουμε τιμή και έπαινο στο φίλο κα-
θηγητή Γιώργο Κασιμάτη, πρωτερ-
γάτη των νομικών ρυθμίσεων που 
προηγήθηκαν, πράξεων ζωτικής ση-
μασίας, με την μεγάλη συμβολή και 
τότε του Γιώργου Χατζηπλή. 

Θα ήταν παράλειψη ωστόσο εάν 
δεν εξέφραζα προσωπικώς πλέον τις 
ευχαριστίες μου εις τα μέλη του 
προηγουμένου Δ.Σ. για την εμπιστο-
σύνη που έδειξαν και το αίσθημα ευ-
θύνης με το οποίο λειτούργησαν 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας. 

Ευχαριστούμε τέλος θερμά, από 
την θέοη αυτή, τους δύο διακεκριμέ-
νους συμπολίτες του Brisbane, οι ο-
ποίοι με ενθουσιασμό ανέλαβαν τα 
καθήκοντα της Τοπικής Εφορείας 
και έχουν την ευθύνη της διαχειρή-
σεως. Είναι οι κ.κ. Νικόλας Λεοντσί-
νης και ο Πρόεδρος της Κυθηράίκής 
δελφιίτητας του Brisbane Peter 
Samios». 

Ο κ. Χατζηπλής ανεφέρθη λεπτο-
μερώς ατην ιστορία της υπόθεσης, 
ενώ τον ευχαρίστησαν όλοι οι παρευ-
ρεθέντες με ένα θερμό χειροκρότημα. 

ΚΥΡΙΑΚΗ Γ. ΣΤΑΘΗ 
Ειδικός Ιατρός Φυσικής Ιατρικής 

και Αποκατάστασης 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ 

& ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Ζωσιμάδων 15 
18531 

Τηλ. 41 73 272 
ΙΙεΐ(>αιάς 

>1 

Το οικογενειακό οας ξενοδοχείο στον Πειραιά (πολύ κοντά 
στην Κυθηραική Αδελφότητα) ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ. 

T.V. - AIR CONDITION • ΝΤΟΥΖ και, όπως πάντα, 
οικογενειακό περιβάλλον κι εξυπηρέτηση. 

Κλείνοντας 20 χρόνια λειτουργίας, προσφέρει 20% έκπτωση 
στις τιμές από 1-1-1999, ως ένδειξη καλής συνεργασίας 

με όλους τους Τσιριγώτες. 
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 4110820, 4177537 
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Τ η K V O H P R 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΔΕΣ 
Τα προϊόντα μας διατίθενται από την αλυσσίδα 

καταστημάτων Α+Β Βασιλόπουλος και 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 8, ΤΗΛ. 4112526 

& ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 7 (ΛΕΣΧΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ) ΤΗΛ. 4174887 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 ΤΗΛ. 4175453 

ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΗΣ 21, Ν. ΦΑΛΗΡΟ - 4175524 Λ 
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ Α. EON. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 18 ΤΗΛ. 4132183 ψ 

ΣΤΑΡΕΝΙΑ \ 
ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ Ζ 

ΓΝΗΣΙΑ 
ΤΣΙΡΙΓΩΤΙΚΑ | 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ 

ΤΗΛ. 0736 - 38154 I 
I 
I 
I 

Το υποκατάστημα 
της ΙπίΘΓΒΓΓίβιΙοβη 

ΓΙΑΝΝΗ & ΚΑΙΤΗΣ 
ΖΕΡΒΟΥ 

προσαρμοσμένο στις 
σύγχρονες 

χρηματοασφαλιστικές 
κατευθύνσεις της 

αγοράς, αναπτύσσει 
συνεχώς το δίκτυο των 

Συνεργατών του και 
παρέχει τη δυνατότητα 

σε επιλεγμένους 
Κυθήριους να 

ασχοληθούν σοβαρά 
με τα Αμοιβαία Κεφάλαια, 

τις Νοσηλευτικές 
καλύψεις, 

τα Συνταξιοδοτικά 
προγράμματα και τις 

λοιπές ασφάλειες Πυρός 
και Αυτοκινήτων 

Τηλ. Επικοινωνίας 
ιι 2714360, ΡβΧ 2792847. 
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• ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ \ 

\ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ϊ 
• 
• ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ 
• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΙ ϊ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
• ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ • 
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ • ΟΙΚΙΩΝ ΚΑΤΑΙΤΗΜΑΤΩΝ Ζ 
• ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ • ΒΙΟΤΕΧΝΙΩΝ 
• ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ Ι 

^ ΤΗΛ. 31197 και 7715618 « 

Ο Υ Μ ^ Ρ Ι Σ Ι Ο Μ Ο Ι Ι 

Στο κριοπωλείο μας στο ΛΕΙΒΑΔΙ 8α ΒριΙτι 
ικτός από κρέατα ικλικτΛς ποιότητας, 

άγριο κατσίκι κατά παραγγελία και λαδοτϋρι Κυβήρων 
Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι , Π Λ Ν . Λ . Φ Λ Λ Σ Κ Α Ζ 
Τ Η Λ . 0 7 Ϊ 6 / 3 I 90 • - 3 I 9 0 2 - Ϊ 3 6 6 3 

MTÏÏK Η Ο Ο » 
Κατά την ιοτορική περίοδο της 

Αγγλοκρατίας οι μονές και οι ναοί 
τιον Κυθήρων διακρίνονταν οε 
τρεις κατηγορίες. Στις μονές δημο-
σίου δικαίου, στις μονές ιδιωτικού 
δικαίου και στις επισκοπικές μο-
νές. 

Επισκοπική μονή 
που υπήγετο απευθεί-
ας στον Αρχιεπίσκοπο 
Κυθήριον αυτή την ιστορική περίο-
δο ήταν η μονή του οσίου Θεοδώ-
ρου. Μετόχι του οσίου Θεοδώρου 
ήταν το εξωμόνιο (μικρό μοναστή-
ρι) αρχικά και αργότερα μοναστή-
ρι της Αγίας Μόνης. Τούτο προκύ-
πτει σαφώς από τον Κιυδικα του 
Αρχιεπισκόπου Προκοπίου Καλλο-
νά, από έγγραφο του τον Νοέμβριο 
του 1842. Συγκεκριμένα αναφέρε-
ται «Η αυτού Πανιερότης έκαμε 
την ακόλουθον πράξιν εις το βι-
βλίον του παρά της Πανιερότητός 
του διορισθέντων επιτρόπων Κου 
Στεφάνου Στάη και Ιωάννου 
Τριάρχη εις το Μοναστήριον της 
Υπεραγίας Θεοτόκου Αγίας Μό-
νης, εξαρτωμένου παρ' ημών Με-
τόχιον της Ημετέρας Αρχιεπισκο-
πής του Μοναστηρίου Αγίου Θεο-
δώρου». 

Πέραν του προηγουμένου εγ-
γράφου, αψευδής μάρτυς και η εγ-
χαραγμένη επιγραφή επί της προ-
μετωπίδας του ιερού ναού: «Ήρξα-
το η ανακαίνισις του Ιερού Ναού 
του επονομαζομένου Αγίας Μόνης 
κατά το έτος 1840 από εξωμόνιον 
όπου ήτο πρότερον δι' επιμελείας 
και διευθύνσεως του Πανιερωτά-
του Επισκόπου Προκοπίου Καλ-
λονά, ως ανήκοντος δικαιώματος 
εις τον θρόνον της Επαρχίας του 
διά συνδρομής και βοηθείας τιον 

ευσεβών Χριστιανών της νήσο 
και δι' επιμελείας τιον επιτρόπα) 
εξακολουθεί και ευπρεπίζεται μέ 
χρι του παρόντος έτους 1850». ] 

Ο προμνημονονευόμενος ευγε 
νής Στέφανος Στάης ήταν εξαίϋΙ 

τος αγιογράφος, 
τον οποίον ο Αρχιείί 
σκοπος Προκόπιο 
Καλλονάς αναφέ()ί 

τον Δεκέμβριον του 1849 «τη εΛί 
μελεία και ζήλιο διά της βοηθεΜ 
αυτού και ελεημοσύνης τιον Χΰη 
στιανιόν ανακαίνισε, και εκαλλώΐ 
πισε το Μοναστήριον, βοηθούμε*, 
νος εν τούτοις από τον αποβιώ^ 
ντα κον Ιωάννην Τριάρχην. 
βοήθειαν του κυρίου Στάη και ττ|$ 
συνεχιζόμενης εις όλα τα χωθ| 
της νήσου ελεημοσύνης διορίζομετ 
επιτρόπους του άνωθεν ΜοναοΠπ 
ρίου τους κατωτέρω έντιμους, ενο* 
ρέτους και αξίους άνδρας και α^ 
εσάς ηγαπημένους. 

Α) Από Ποταμόν τον Κοομοί 
Πρινέα ποτέ Δημητρίου 

Β) Από Αρωνιάδικα τον Πανα-
γιώτη Αρώνη ποτέ Αντωνίου 

Γ) Από Καστρισιάνικα το* 
Στυλιανόν Νοταράν ποτέ 
Μανουήλ και τον παπά ΚοΟί111 

Κασιμάτην του παπά Ιωάννου 
Δ) Από Μητάτα τον ΙωάννΙ 

Πρινέα ποτέ Παναγιώτου 
Ε) Από Μυλοπόταμον 

Ανδρέα Αεουσάκην ποτέ Γειυργ'°Ί 
ΣΤ) Από Φράτσια τον Ληβ̂  

τριον Κασιμάτην ποτέ Νικολάονί 
Ζ) Από Αουραντιάνικα ί0 | 

παπά Ααυρέντιον Αουράντον 
Νικολάου. 

Πρόεδρον της ανωτέρω επιΤ^1 

πής ορίζω τον ρηθέντα Κύϋή| 
Στέφανο ν Στάη.». 

Γράφει ο δικηγόρος 
ΑΝ. ΠΗΛΙΑΣ 

/ Γ Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο Σ Σ Υ Ν Ε Τ Α Ι Ρ Ι Σ Μ Ο Σ A 1 B A A 1 Q ? 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΟ ALFA LAVAL 
δυναμ ικότητος 3.000 κιλών ελα ιοκάρπου ωρια ίως 

Αγρότη, στήριξε με την συμμετοχή σου τον 
Συνεταιρισμό Λιβαδίσυ. Είναι ο μόνος που αγωνίζετα' 

από το 1915 για τα συμφέροντά σου 
Τώρα 

\ ^ κ α ι όλα τα Γεωργικά Εφόδια σε πολύ ναμηλές τ ι μ έ ^ 

" ( b Δ Ρ Ο Τ " ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ -
^ " 1 ^ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙ0 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ " S H A R P " 
ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ - FAX • ΦΩΤ/ΚΩΝ 

Τήρηση βιβλίων Α - Β - Γ κα τηγορ ίας 
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΛΟΓΙΣΤ ΙΚΑ · Μ Ι Σ Θ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α 
• ΕΤΑΙΡΙΚΑ - Δ Α Ν Ε Ι Α - Μ Ε Τ Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ 
• ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 
• SERVICE Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ω Ν Μ Η Χ Α Ν Ω Ν « S H A R P 

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ Γ. Φ Α Ρ Ο Σ 
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ 

ΜΕΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔ' 
ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ - 802 00 

ΤΗΛ. - FAX: 0736 - 33130 
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ! 

Χοειάπτηκε να περάσει τόσος καιρός, να γραφτούν αρκετά από 
μας για να βρεθεί επιτέλους η λύση να λειτουργήσει το νέο κτίριο του 
αεροδρομίου Κυθήρων, το οποίο καθυστερούσε, γιατί η ΑΕΗ δεν είχε 
πάει το ρεύμα. Τέλος πάντων. Μετά από δκαετίες στο παράπηγμα, το 
κτίριο λειτουργεί και είναι ένα κόσμημα για το νησί, δείχνοντας πλέον 
ότι εισέρχεται ισότιμα στον 21ο αιώνα. Το κτίριο αυτό πρέπει να δια-
φυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού, καθώς είναι η πύλη εισόδου στο νησί, 
ενω σύντομα θ* ασχοληθούμε και με τα τεχνικά μέσα που πρέπει να 
διατεθούν στο αεροδρόμιο, ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο δυνατό το 
πρόβλημα των ανεκτέλεστων πτήσεων. Σύμφωνα με όσα ακούμε το κό-
στος δεν είναι υπέρογκο και γι ' αυτό έχουμε σκοπό ν' αναφερθούμε 
σύντομα εκτενώς στο θέμα, καθώς είναι σημαντικό για τον τόπο μας. 

Στη φωτογραφία η αίθουσα ελέγχου στις αναχωρήσεις. (Φωτ. «Κ»). 

ΕΑΑΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

Κύθηρα 16 Μαΐου 2001 
Αριθμ. ΓΙρωτοκ. 1351 

Προς: 1. Κυθηραϊκή Αδελφότητα 
11 ειραιά - Αθηνών 

2. Κυθηραϊκό Σύνδεσμο 
Αθηνών 

Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό 
Συμβούλιο Κυθήρων, θέλουν να 
σας εκφράσουν τις ευχαριστίες 
τους, για την ευγενική αποδοχή 
εκ μέρους σας, της προσκλήσεώς 
μας να ενισχύσετε με την παρου-
σία των χορευτικών σας συγκρο-
τημάτων, το περίπτερο του Δή-
μου μας στα πλαίσια της έκθεσης 
«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 
2001», στο εκθεσιακό κέντρο 
Αμαρουσίου Αττικής. 

Να είστε βέβαιοι ότι η προ-
σφορά σας εκτιμάται ιδιαίτερα, 
και βεβαιώνει την αγάπη των α-
ποδήμων Κυθηρίων προς το νησί 
τους. 

Με εκτίμηση και 
πατριωτικούς χαιρετισμούς 

Ο Δήμαρχος 
ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΚΑΔΑΙΓΕΡΟΣ 

Σύγχρονα έργα, 
σύγχρονα «αριστουργήματα» 

Η ιστορία του γεφυριού στον 
Ποταμό είναι γνωστή. Μετά από 
χρόνια ενεργειών εδέησε το κράτος 
και έδωσε τα απαραίτητα κονδύλια 
για τη σωτηρία του, καθώς η διέ-
λευση πολλών βαριών φορτηγών α-
πό πάνω το είχε καταστήσει επικίν-
δυνο. Αντεχε όμως, καθώς οι 
Αγγλοι, που το είχαν κατασκευάσει 
(όπως και το μεγαλύτερο κι εντυ-
πωσιακότερο στο Κατούνι, αλλά 

την εντύπωση οτι η τα χρήματα που 
διατίθενται δεν επαρκούν ή κατα-
σκευάζονται πρόχειρα έργα για να 
μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια. Ό,τι και 
να συμβαίνει το πρόβλημα είναι σο-
βαρό καιι οι τοπικές αρχές με τη 
Νομαρχία και την Περιφέρεια δεν 
θα πρέπει να κλείσουν τα μάτια. 
Είναι κρίμα τα χρήματα των φορο-
λογουμένων ή τα κονδύλια της Ε.Ε. 
να καταλήγουν σε έργα, που η ζωή 

Μαριάννα Αρώνη 
δ ι κ η γ ό ρ ο ς 

Διπλ/τούχος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών Μαυρομιχάλη 18 

10680 Αθήνα 
Τηλ. 01/3606009 

Fax: 3623990 

^ Χ Ρ Ι Α Κ Ο Σ Χ Λ Α Μ Π Ε Α Σ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΑΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 

ΜΕ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
& AIR CONDITION 

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ: THA./FAX: (0736) 33366 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συνεχό-
μενες εκτάσεις 10 και 15 
στρ. με φως, νερό και καρ-
ποφόρα δένδρα, θέα θέ-
λασσα. Ευκολίες. Πληρ. 
τηλ. 0974-314601,9711619, 
9968769. 

|( I 1 Η I Γ α Ι Ιι ο 

* ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

* ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕ! ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

* ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ 

* ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ • ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΛΟΥΡΑΝΤΟΥ 

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ S ΑΘΗΝΑ 
Τηλ.: 3 8 . 2 7 . 3 6 0 - 3 8 . 3 3 . 7 4 8 

και πολλά άλλα), όταν έκαναν κάτι 
το έκαναν σωστά. Και το γεφύρι 
που έγινε 1,5 αιώνα πριν για κάρα 
και ζώα εξυπηρέτησε και τριαξονι-
κά. Μετά την ολοκλήρωση, πέρσι, 
των σωστικών επεμβάσεων, έγιναν 
στην Ανατολική πλευρά του και 
τοίχοι στήριξης των πρανών. Κι 
αρκούσε μία καταιγίδα για να αρχί-
σουν να ξηλώνουν! Το αποτέλεσμα 
φαίνεται στην φωτογραφία των 
«Κ» (19 Μαΐου 2001). Ο τοίχος, 
που είναι στο κατώτερο σημείο του 
ρέματος έχει ήδη αρχίσει να καταρ-
ρέει και η ποιότητα κατασκευής του 
είναι εμφανής με γυμνό οφθαλμό. 
Εδώ δεν πρόκειται να κάνουμε α-
νακρίσεις, αλλά τέτοια έργα, (ανε-
ξάρτητα του ποίος ευθύνεται για 
την κατασκευή τους) είναι απαρά-
δεκτα ποιοτικά και δημιουργούν 

τους μετριέται σε ...μήνες. Μήπως 
πρέπει να παραδειγματιστούν όλοι 
από τους Βρετανούς, που είχαν κα-
τασκευάσει «φρούρια» και μάλιστα 
σ' εποχές που τα φορτία και οι κα-
ταπονήσεις ήταν απείρως λιγότερα; 
Και κάτι ακόμη. Ίσιος, λένε, αν το 
τοιχίο, που ξηλιόθηκε ήταν στην 
σωστή ευθεία με την κολόνα στήρι-
ξης της γέφυρας να μην είχε την τύ-
χη που βλέπετε, ενώ και το αισθητι-
κό αποτέλεσμα θα ήταν καλύτερο. 
Αραγε δεν το είδε κανείς ή υπήρχαν 
τεχνικοί λόγοι, που επέβαλαν αυτή 
την κατασκευή; 

Κι επειδή δεν είναι δυνατόν να 
μη ρωτήσουμε και το αυτονόητο: 
παρελήφθη το έργο και υπάρχει 
σχέδιο αποκατάστασης των ζημιών 
ή θα το «φάμε» κι αυτό, όπως τόσα 
άλλα; 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ Χ. ΤΖΑΝΝΕΣ " 
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΕΙΔ. Π Α Θ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

τ . ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘ/ΚΗΣ & Κ Α Ρ Δ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΖΑΝΝΕΙΟΥ ΓΕΝ. ΝΟΣ/ΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ 
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 55-57 6ος όρ. 

(πρ. ΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ) 
ΤΕΡΨΙ0ΕΑ 

C ΤΗΛ. 42 96 564 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ & ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΟΕΝΤΙΐΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΣΟΦΙΑ ΑΓΓΕΛΟΥ • ΔΗΜΗΤΡΕΛΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 96 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ. 41 74 867 - 41 12 41 7 - 41 78 549 

^ ΜΕ ΤΗ ΦΗΜΗ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ » 

«ΤΟΞΟΤΗΣ» στο Λειβάδι 
ΤΗΛ. 31780 & 31781 

Δεξιώσεις - Γάμοι και κάθε εκδήλωση 
στην ταβέρνα ή στο σπίτι σας 

ΤΩΡΑ: Ανοιχτά ολο το χρονο 

(ίΌτ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ^ 
Μ α ι ε υ τ ή ρ Χ ε ι ρ ο υ ρ γ έ - Γ υ ν α ι κ ο λ ό γ ο ς 

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 36 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΗΛ. ΙΑΤΡΕΙΟΥ: 4176216 - ΟΙΚΙΑΣ: 4176524 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ «ΙΑΣΩ» ΤΗΛ. 6184000 

ν ^ Κινητό: 094-532140 Λ 

\ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΛ. ΖΑΧΟΥ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ' ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ 
& ΣΥΜΒΟΥΛΙΩ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ: ΛΙΒΑΔΙ ιηΛ. 31802 -31812 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ 13 -

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΤΗΛ. πρωί 2523527 - απόγευμα 6010343 

Ψησταριά - Ουζερί 
ο Μ Ο Υ Σ Τ Α Κ Ι Α Σ 
Η π ο ι ό τ η τ α στο φ α γ η τ ό 

Ανοιχτά όλο τ ο χρόνο 
ΑΓ . Π Ε Λ Α Γ Ι Α Τ Η Λ . ( 0 7 3 6 ) 3 3 5 1 9 

u r 

ΧΡΩΜΑΤΑ · 
ΣΙΔΗΡΙΚΑ · 

ΕΡΓΑΑΕΙΑ 

M 3 â N B A S K M M I W D S 
ΛΕΙΒΑΔΙ n 31757 

α 

• ΕΣΩΡΟΥΧΑ 
• ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ 

• ΧΡΥΣΑ 
• ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ 

ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΥΘΗΡΑ - ΤΗΛ. 33 172 - 33 106 

Τ.Κ.Τ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΜΠ 

/ « Ν Τ Ε Τ Ε Κ Τ Ι Β Ι Μ Α Ρ Σ Ε Λ Ο Σ Δ Η Μ , ^ ^ ν Ν 
Φ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ^ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ · ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ! • ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ 

ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΕΟΦΕΙΛΕΤΩΝ (ακάλυτπίς επιταγές • γραμμάτια) 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ • ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ - ΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙ 

ΠΑ. ΟΜΟΝΟΙΑΣ 9 - 801 ΟΡΟΦΟΣ- ΓΡΑΦ. 12 
,. ΤΗΛ.: 5235373 - 5235376 - ΤΗΛ. ΝΥΚΤΟΣ: 9026043 ̂  

Α. ΚΡΙΘΑΡΗΣ - Τ. ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ 
• ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ/ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
• ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ / ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
• ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

(3Δ, εκτοξευύμενϋ πχυυόίϊεμα/ΰιιηΐΐί) 
« ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ / 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΗΡΟΙ 
•ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ 
•ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ 

ΑΘΗΝΑ: ΤΟΕΙΤΕΑ 6, τΐ|λ.: 3836724 
ΚΥΘΗΡΑ: KAl'AHAL, τηλ.: 33586, 33077 
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Οι Στεφανόπολι, ο Νερβάλ και τα Κύθηρα 
Για τους Στεφανόπολι και για 

όπα στα Κύθηρα είδαν τ' αναφέ-
ραμε στο προηγούμενο φύλλο, σει-
ρά έχει ο Γάλλος ποιητής και πε-
ζογράφος Ζεράρ ντε Νερβάλ. Γεν-
νήθηκε το 1808 και είχε ταραχώδη 
βίο που επηρέασε τον ψυχικό του 
κόσμο. Στα 1842 ταξίδεψε οτην 
Ανατολική Μεσόγειο που εμπνεύ-
στηκε ένα από τα καλύτερα έργα 
του, το «Ταξίδι στην Ανατολή», 
ένα βιβλίο ταξιδιωτικών εντυπώ-
σεων που συνεξετάζει την μυθολο-
γία και το σύμβολα κάθε τόπου. 
Το 1855 ο Νερβάλ αυτοκτόνησε με-
τατρέποντας σε αγχόνη φανοστά-
τη των Παρισίων. Στο «Ταξίδι 
στην Ανατολή» γράφει πολλά για 
τα Κύθηρα, που όπως φαίνεται 
ήταν γνώστης της μυθολογίας 
τους και αναλύει διεξοδικά τον 
συμβολισμό τους, καθώς και της 
Αφροδίτης. Περιγράφει και τον 
τόπο. Όμως υπάρχει η άποψη ότι 
δεν πέρασε από τα Κύθηρα και ότι 
όσα γράφει αποτελούν αντιγραφές 
από τους Στεφανόπολι. Θα υπο-
στηρίξω αντίθετη άποψη προβάλ-
λοντας τις διαφορές των περιγρα-
φών, μα και την κοινή λογική. 

Σε παλιότερες εποχές τα ιστιο-
φόρα που από την Ευρώπη κατευ-
θύνονταν στην Ανατολή πέρναγαν 
σχεδόν υποχρεαντικά από τα Κύ-
θηρα, κυρίως για την προμήθεια 
νερού. Ο Νερβάλ όμως ταξίδεψε 
από τη Γαλλία στην Ανατολή το 
1842 όπως γράφει, με ατμόπλοιο 
με πλαϊνές ρόδες, δηλαδή με ταχύ 
μέσο που δεν εξαρτάτο από τον ά-

νεμο. Ηπίσης διευκρινίζει πιος δεν 
είχαν προορισμό τα Κύθηρα, αλλά 
επειδή κάποιος Αγγλος επιβάτης 
απεβάοσε, αναγκάστηκαν να προ-
σεγγίσουν στο νησί, που τότε ήταν 
Αγγλική κτήση, για να παραδώ-
σουν το λείψανο προς ενταφια-
σμό. Απογοητεύτηκε από την όψη 
του νησιού, που η βλάστηση του 
δεν ανταποκρίνετο σε ό,τι στο 
μυαλό του είχε πλάσει για τον 
τόπο της Αφροδίτης. Περιγράφει 
το λιμάνι του Αγίου Νικολάου 
(Αβλέμονα), τους ξανθούς Σκώ-
τους στρατιώτες, μια στημένη αγ-
χόνη, την πρώτη που θωρούσαν τα 
μάτια του, και μια μαρμάρινη επι-
γραφή που δηλωνόταν ότι «Η συμ-
φωνία της Ευρώπης κι ο έρως των 
νησιών έδιοσαν στην Αγγλία την 
κυριαρχία των Κυθήρων από το 
1814». Αυτές οι αναφορές δεν μου 
φαίνονται φανταστικές, ούτε περι-
λαμβάνονται στα κείμενα τα)ν Στε-
φανόπολι που είχαν έλθει το 1798, 
επί Γαλλικής διοίκησης. Δεν μου 
γεννάται λοιπόν κανείς λογικός 
συνειρμός που να με οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι από όλους τους 
τόπους που αναφέρει ότι επισκέ-
φτηκε, πρέπει να εξαιρέσουμε τον 
δικό μας. 

Ας συνεχίσουμε με άλλα στοι-
χεία. Ο Νερβάλ, οδηγημένος από το 
πάθος του να βρει τον Ναό της 
Αφροδίτης, ακολούθησε πορεία 
προς βορά, υποθέτοντας ότι από το 
ακρωτήριο Σπαθί ο Πάρις απήγαγε 
την Ελένη και ότι εκεί θα υπήρχε 
ένας από τους ναούς της Αφροδί-
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Α ρ χ ι τ έ κ τ ω ν Ε.Μ.Π. 

Αδειες οικοδομών -επισκευών 
Μελέτες - επιβλέψεις 
Κατασκευές - επισκευές - αναπαλαιώσεις 
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Φωτογραφίες από εκθέσεις σε οποιοδήποτε με'γεθος, 

από το 1907 έως το 1999. 

'Ολες τις φωτογραφίες θα τις βρείτε: 

Ετον ΙΙοταμό: ΤΗΛ. 33294 & 33250 

Όλες οι φωτογραφίες έχουν χωόιχό αριθμό. 

της. Χωρίς οδηγό όμοις δεν βρήκε 
τίποτε άλλο εκτός (χπό νερόμυλους 
και έτσι γύρισε άπρακτος στον 
Αβλέμονα. Εκεί μια ομάδα συντα-
ξιδιωτών του με μουλάρια και οδη-
γό έναν Ιταλό, ετοιμάζονταν να 

Γράφει ο Χειρουργός 
ΚΟΣΜΑΣ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΣ 

πάνε (ττον Ποταμό. Πήγε μαζί τους 
και είδε αμπέλια, ελαιώνες, βαμβα-
κοφυτείες και μουριές για μετάξι. 
Δεν είχε όμως στόχο τον Ποταμό 
αλλά τον λόφο Απλυνόρι που ήταν 
κοντά στον Αβλέμονα και του εί-
χαν πει πως εκεί θα έβρισκε ερείπια 
Ναού. Πράγματι καθ' οδόν προς 
τον Ποταμό και κουρασμένος από 
την προηγούμενη άσκοπη πορεία 
του, βρέθηκε σε μικρό δάσος με α-
ραιά πεύκα, κυπαρίσσια και κου-
φωμένες γέρικες ελιές και εκεί ανά-
μεσα σε βάτα βρήκε πέτρινη μά-
ντρα, είσοδο από θολωτή πέτρα και 
μάρμαρα ενός τόξου, που άλλοτε 
θα ήταν πάνω από την πύλη των ε-
ρειπίων και που είχαν την επιγρα-
φή «ΚΑΡΔΙΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ». Κο-
ντά ήταν και μια αγροικία όπου οι 
κάτοικοι της έβλεπαν το οχυρό του 
Αγίου Νικολάου και τη σημαία του, 
που από Ενετική την είδαν να γίνε-
ται Γαλλική και στη συνέχεια 
Αγγλική. Θέτει λοιπόν τη θέση του 
Απλυνόρι και των ερειπίων κοντά 
στον Αβλέμονα, αλλά και καθ' 
οδόν προς τον Ποταμό, διορθώνο-
ντας και όχι αντιγράφοντας τους 
Στεφανόπολι. 

Ο Νερβάλ κάνει ακόμα μια εν-
διαφέρουσα αναφορά. Σημειώνει 
ότι τα Κύθηρα είχαν ένα πλούτο 
που απογύμνωσαν οι Αγγλοι, α-
γάλματα και ανάγλυφα δηλαδή. 
Διασώζει μάλιστα την πληροφο-
ρία ότι κλάπηκε ένα ανάγλυφο με 
την εικόνα δύο ερσστών που προ-
σφέρουν στην Αφροδίτη πτηνά, 
καθώς και ένα αέτωμα που βρέθη-
κε στο Απλυνόρι από τον Γάλλο 

AuTeK / 
Αναστασόπουλος I. Θεοό. 
ΓΊ ιτσινιάνικα 
Τ.Θ.45 
GR-80 100 ΚΥΘΗΡΑ 
Τηλ.: 0736-38121,0977 865134 
Fax: 0736-38122,0/77-480675 
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κομισάριο το 1798 και που είχε 
την επιγραφή «ΝΑΟΣ ΑΨΡΟ-
ΔΙΤΙΙΣ ΘΕΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΥΘΗ-
ΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ». 
Την επιγραφή αυτή, όπως είδαμε 
στο προηγούμενο φύλλο, την είδαν 
οι Στεφανόπολι την χρονιά που 
βρέθηκε, ο Νερβάλ δεν αντιγράφει 
την πληροφορία, ομολογεί πως 
δεν την είδε, μας γνιοστοποιεί 
μόνο την κακή τύχη που στα επό-
μενα χρόνια της έλαχε. Ενώνοντας 
λοιπόν τις πληροφορίες ισχυρο-
ποιείται η άποψη πως τέτοια επι-
γραφή πράγματι υπήρξε, άλλωστε 
τι πιο αναμενόμενο για το νησί της 
Αφροδίτης και απορρίπτεται η μυ-
θοπλασία και η εξ αντιγραφής α-
ναπαραγωγή της. Επιμένω σ' αυτή 
την επιγραφή γιατί πιστοποιεί την 
ύπαρξη του Ναού και φανεροΥνει 
την σημασία της Αφροδίτης και 
των Κυθήρων για τον αρχαίο κό-
σμο. 

Θα τελειώσω επανερχόμενος 
σε ένα θέμα που πριν λίγα φύλλα 
είχα αναπτύξει και αφορούσε τον 
επίσης Γάλλο ποιητή Σαρλ Μπω-
ντλαίρ. Αυτός παρόλο που έγραψε 
ποίημα για τα Κύθηρα και ταξίδε-
ψε στην Ανατολή, «θεωρείται» 
από μελετητές πιος και αυτός δεν 
πέρασε από το νησί μας, αλλά α-
ντέγραψε τον Νερβάλ, που αντέ-
γραψε τους μυθοπλάστες Στεφα-
νόπολι. Έτσι δεν είδε κρεμάλα στα 
Κύθηρα, αλλά μονάχος του ε-
μπνεύστηκε το μακάβριο και συμ-
βολικό ποίημά του, ή διάβασε τη 
σχετική περιγραφή του Νερβάλ. Ο 
Νερβάλ ήταν 13 χρόνια μεγαλύτε-
ρος από τον Μπωντλαίρ και έτσι 
θεώρησαν τον μικρότερο σαν αντι-
γραφέα. Όμως προσεκτική εξέτα-

ση του θέματος ξεκαθαρίζει I 
πράγματα. Ο Μπωντλαίρ ταξίδΙ 
ψε πρώτος στην Ανατολή, το I8fl 
που ήταν μόνο 20 χρονών και $ 
ριγράφει κρεμάλα και κρεμαοΜ 
νο.Ο Νερβάλ ταξίδεψε το 1842xd 
είδε μόνο κρεμάλα με τρεις β(Μ 
χους που ο ένας είχε χρησιμοποι* 
θεί, χωρίς να υπάρχει πια κρεΜ 
σμένος. Να λοιπόν πώς δένοί 
τώρα όλα. Αφού και οι δύο ταξίο) 
ψαν την ίδια εποχή είδαν τα 
πράγματα (εν προκειμένω την 01 
χόνη) και αφού ο Μπο)ντλαί() Α 
ξίδεψε πρώτος, πρόλαβε τον ν·$ 
μασμένο, που, κατά τη συνήθη 
των Αγγλων, παρέμενε προς 
ραδειγματισμό, ενώ ο Νερβάλ 
ακολούθησε, είδε την κρεμάλα,^ 
ταχειρισμένη μεν, αλλά κενή. Β< 
βαια, αφού ο Νερβάλ με σαφήνΑ 
τοποθετεί την αγχόνη στον ΑΥ1 

Νικόλαο, ασιραλώς δεν πρόκει» 
για τις πέντε κρεμάλες που 
«ΧΡΟΝΙΚΑ» του ο ιερέας Αανίΐ 
Βαρυπάτης - Χρυσέας περίγΐ*^ 
πο>ς αφορούσαν εκείνους τους δ' 
σμοιρους Καραβίτες, γιατί aVg 
στήθηκαν κοντά στη Χώρα. Φα1" 
ται λοιπόν πως ισχύει η δεύτερα 
πόθεση που έκανα σε εκείνο το 
μείωμα, ότι δηλαδή κι άλλα 
ματα διαπράχθηκαν επί ΑΥΡ 
κρατίας και οι κατακτητές HQ̂ P 
γαν τους ενόχους. 

Τα τελευταία «ιστορικά αημί 
ώματα», λόγω της ειδικής θεμβ*' 
λογίας τους, ίσιος τα νοιώσετε β* 
ρετά, μα έχω την ικανοποίηση ^ 
σας δόθηκε η δυνατότητα να γ ί^ 
κοινωνοί θεμάτων μέσου φΰλλ® 
εφημερίδας, που για να orai/el 
ΟετηΟοίιν... πολλά βιβλία «vol*" 
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σας εκδηλώσεις: 
Γάμους, βαπτίσεις, επετείους, παιδικά 

πάρτυ αλλά και κάθε χαρούμενο γ ε γ ο ν ό ς 
Θ. ΜΙΧΑΛΑΡΙΑ - ΔΗΜ. ΣΩΤΗΡΧΟΣ 

Μακρυγιάννη 19-21 · 
Fax: 9241278 

117 42 Αθήνα· Τηλ. 9241277-8 
1 e-mail: love-mar@acci.gr 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΜΠΑΖΟΥΡ • ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

dnHlf lU 
ΜΑΡΘΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ (ΦΕΛΙΑ) 
ΕΚΘΕΣΗ: ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ 44 & ΝΙΚΗΣ 2 - ΔΑΦΝΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΚΕΚΡΟΠΟΣ 11 - ΔΑΦΝΗ 
ΤΗΛ.: 9027708 9027829 FAX: 9010558 

Ο Α Σ Η 
ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ 

2TEPIKOY - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Χ Ω Ρ Ο * 
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΔΕΝΤΡΑ 

ΠΛΜΑΠΩΤίΓΣΑ Γ. ΦΛΡΔΟΥΛΗ 

ΚΑΤΗ ΛΙΙΙΛΛΙ 
ΠΛΙΙΣΙΟΝ ΣΥΝΙίΤΛΙΙΊΣΜΟΥ ΤΗΛ.: 0972 

mailto:love-mar@acci.gr


ΚΥΘΗΡΑΪΚΛ, Ιούνιος 2001 Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 9 

Η Λ Έ Κ Ι Ρ Α Τ Ό Ρ Δ 1 

m a m , 
i t t W V ^ 

ΟΛΕΣ 01 
ΟΙΚΙΑΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ, 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 
ΕΙΔΗ, 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ, 
VIDEO, HI-FI, 
ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ 

. Φ M i e l e 
Î i e c M o V K . 

Χ Έ . Ο 

S A l W O 

W f t U W NftAAçoA 
a w o N E . c n 

Α Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Η Β Α Ρ Β Α Ρ Ο Τ Η Τ Α 
Δύο-τι>εις φοοές τα «Κ» έχουν 

ιιοχοληΗεί με ένα οικτρό φαινό-
μενο, το οποίο τείνει να εξαπλω-
θεί και πτα Κύθηρα κι έχει σχέση 
μ' ένα παράξενο είήος πιθανών 
αντεκδικήσεων ή, χειρότερα, έκ-
φρασης των πιο ταπεινών ενστί-
κτ«)ν εναντίον κάποιων συναν-
θρώπων μας με τους οποίους κά-
ποιοι άλλοι έχουν προσωπικό 
πρόβλημα. Όλοι θυμούνται τις 
φόλες σε κυνηγετικά σκυλιά στη 
Χώρα, την καταστροφή λουλου-
διών και, πρόσφατα, τη δηλητη-
ρίαση δένδρων, της οποίας μάλι-
στα θύμα ήταν κι ο εκδότης αυτής 
τιΐς εφημερίδας. Δυστυχώς σε κα-
μία περίπτωση δεν βρέθηκαν οι 
δράστες των ελεεινών αυτών 
πράξεων, που δεν έχουν το στοι-
χειώδη ανδρισμό να εξηγηθούν 
κατ' ευθείαν με τους ανθρώπους, 
που, υποτίθεται, ότι τους ενο-
χλούν, αφού βέβαια τα ζώα, τα 
φυτά και τα δένδρα είναι τα μόνα 
ακούσια κι σΟώα θύματα της ελε-
εινής συμπεριφοράς μερικών αν-
θρωποειδών. Υπενθυμίζουμε ότι 
κρούσματα έχουν σημειωθεί σ' 
ολο το νησί, μερικά μάλιστα δεν 

καταγγέλλονται καν (αν και γι' 
αυτά που καταγγέλθηκαν δεν βρέ-
θηκε το παραμικρό, καθώς κι αυ-
τοί που ξέρουν -και εμείς καλιάς 

1 Μ Ε Ι 5 Β Ε Μ Ε ί Σ - Μ Ε Λ Ι ΚΥΘΗΡΩΝ ( ί Γ . ΜΟΝΗΣ) 
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πίαημα. Έτσι, αρκετοί γνωρίζουν 
ή σχεδόν γνωρίζουν χους δρά-
στες, αλλά δεν έχουν στοιχεία να 
τους πολεμήσουν. Κι αλοίμονο 

γνιορίζουμε ότι αρκετοί ξέρουν-
δεν επιθυμούν να εμπλακούν και 
κλείνουν το στόμα ή μιλούν ανε-

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΡΑΙΚΟΣ 

κάποιος, ο οποίος θέλει να λέγεται 
άνθρωπος, που να μην νιώαει φρί-
κη. 

Ο θάνατος των σκυλκόν αυ-
τών προήλθε από δηλητήριο, το 
οποίο τους έριξε ανθρώπινο χέρι. 
Το χειρότερο στην ύλη υπόθεση 
είναι ότι τα σκυλιά ουδέποτε ενό-
χλησαν κανένα ή προκάλεσαν ο-
ποιαδήποτε ζημία. Το περιστατι-
κό συνέβη στον Κάλαμο, του Αγ. 
Γεωργίου το βράδυ και εν ώρα α-
πουσίας μας από το σπίτι. 

Αλλο ένα περιστατικό που ε-
πίσης αποτελεί δείγμα ανθρω-
πιάς και πολιτισμού συνέβη πέ-
ρυσι πάλι στον Κάλαμο. Συγκε-
κριμένα στην τοποθεσία Αχλάδι, 
στο Αμπέλι μου, βρέθηκαν κυριο-
λεκτικά κατεστραμμένα από του-
φεκιές 15 κλήματα. 

Τέτοια περιστατικά τιμούν 
τον Κάλαμο και αποτελούν εν-
δείξεις του ήθους και της ανθρω-
πιάς κάποιων (λίγων θέλω να πι-
στεύω) εκ των κατοίκων του. 

Ε. Καλλίγερος 
Κάλαμος - Κυθήρων 

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο 
Η Εκκλησιαστική Επιτροπή του 

Ιερού Ναού Αναλήψεως Σωτήρος 
Χριστού Κ. Λιβαδίου εκφράζει εκ 
βάθους καρδίας, τις ευχαριστίες 
της προς τους μαθητές των Δημ. 
Σχολείων Καρβουνάδων, Λιβαδίου 
και Κυθήρων, που αναβίωσαν μαζί 
με τον καθηγητή της μουσικής κ. 
Νίκο Πετρίδη, τον δάσκαλο Νίκο 
Κασιμάτη και τον Παναγιώτη Μαρ-
σέλο του Δημητρίου, το έθιμο των 
καλάντων του Λαζάρου, συγκε-
ντρώνοντας το ποσόν των 185.000 
δρχ., το οποίο και διέθεσαν για την 
συντήρηση και τον ευπρεπισμο του 
Ιερού μας Ναού. 

Επίσης άπειρες ευχαριστίες εκ-
φράζουμε προς τους γονείς των 
παιδιών και το Δήμαρχο Κυθήρων κ. 
Αρτέμη Ν. Καλλίγερο για την διάθε-
ση του λεωφορείου του Δήμου. 

Ιδαίτερες ευχαριστίες εκφρά-
ζουμε στο πρόσωπο του καθηγητή 
κ. Πετρίδη, ο οποίος με τον ενθου-
σιασμό του ενεθάρρυνε και στήριξε 
αυτή την προσπάθεια. 

Κ. Λιβάδι 20-4-2001 
Ο Πρόεδρος της Εκκλ. Επιτροπής 

Αιδισιμολογιώτατος 
π. Παναγιώτης Μεγαλοκονόμος 

αν ξεκινήσουν «βεντέτες»). 
Μεταξύ των περιπτώσεων, 

που δεν έχουν καταγγελθεί είναι 
δηλητηριάσεις ζώων και βεβηλώ-
σεις χώρων. Μάλιστα σ' έναν ε-
κλεγμένο εκπρόσωπο του νησιού 
μας, του πέταξαν τις πόρτες της 
αυλής του πέρσι και γέμισαν με 
ακαθαρσίες τους χώρους έξω από 
το σπίτι του. 

Σήμερα δημοσιεύουμε μία επι-
στολή - κραυγή απύγναχτης για ένα 
περιστατικό στον Κάλαμο. Δεν 
γνωρίζουμε αν υπήρχαν προσωπι-
κές διαφορές, ούτε μας ενδιαφέρει. 
Η πράξη είναι έγκλημα κι αυτοί 
που διέπραξαν αυτές τις φρικαλεό-
τητες, όπίος και οι άλλοι βέβαια 
«καθάρματα» χειρότερα μερικών 
απ' αυτούς, που βλέπουμε στην τη-
λεόραση να κοσμούς τις φυλακές. 
Κι αλίμονο στον τόπο αν το κακό ε-
πεκταθεί. Πρέπει να βρεθεί επιτέ-
λους ένας (όστε, τουλάχιστον, να υ-
πάρχει στόχος της κοινής περιφρό-
νησης για αποτροπή παρόμοιων πε-
ριστατικών. Όσοι αντέχουν τη βαρ-
βαρότητα ας διαβάσουν το κείμενο 
που ακολουθεί κι ας δουν τη φωτο-
γραφία με τα θύματα των «καλών 
ανθρώπων». Κάλαμος, 2001! 
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΩΤΕΡΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ 0 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΑΣ 
Αντικρίζοντας αυτήν την φω-

τογραφία δεν νομίζω να υπάρχει 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΟΥΡΑΝΤΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΔΟΜΝΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 42.20.591,69.12.611 

ΚΥΘΗΡΑ 
τηλ. 0736-31.862, 0736-31.364 

ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΥΜΗΠΟΥ. 
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ 

(ΑΜΦΙΘΕΑ) 
ΤΗΛ. 9405711 

Σας περιμένουμε και φέτος για αξέχαστες διακοπές κοντά μας. 
Κλιματιζόμενα δωμάτια, πανοραμική θέα στην Χύτρα και το Κάστρο 
του Καψαλιού, δροσιστικές βουτιές στην πισίνα, νόστιμα μεζεδάκια 
και παγωμένα ποτά στο Snack Bar του ξενοδοχείου μας που είναι 

ανοιχτό για όλο τον κόσμο που θέλει να μας επισκεφθεί. 
Τηλ. για κρατήσεις: 0 7 3 6 3 1 6 2 9 / 3 1 7 6 6 · F a x : 0 7 3 6 3 1 8 0 1 

Τηλ. Αθηνών: 01 9636306 / 9607157 · Ηλ. δΙνση: www.ralkosholel.gr 

« Β Υ Θ Ο Σ » ^ 
ΕΙΔΗ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΛΙΕΙΑΣ 
Χονδρική - Λιανική 

Π ω λ ή σ ε ι ς : Γ ο λ α τ α ΐ ο υ 4 2 , 1 1 1 4 1 Α β ή ν α . 
Τψ. : (01)2231122,2231176,2235659 Fan. (01)2232980 
Se rv i ce • Αν ταλλακτ ι κά : t e n * . Γαλατσίου 115, 
11146 Γαλότοι.Τΐ)λ.: (01)2134241,2920Μ2,21374 Î5 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ. 

1. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 56, Ν. ΣΜΥΡΝΗ: 
ΤΗΛ. 9333260,9354397 FAX 9356341 

3. ΦΑΝΕΡΟΜΕΝΗΣ ΙΑ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΉΛ. 6520796,6540254 

Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Σ Ι Μ Α Τ Η Σ 
Ιο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΛΙΒΑΔΙ Τηλ./FAX 31720 

2ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΠΟΤΑΜΟΙ ® 33620 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΟΙΚΩΝ 

Ο. MER, Η. DESSAULT. SALVAS, 

TUSA, POSEIDON, IKEUTE, 

VALENTIN. ORCA 

ΦΟΥΣΚΩΤΑ NOVURANIA 

ΕΞΩΛΕΜΒΙΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ YAMAHA 

Σ Χ Ο Λ Η Α Υ Τ Ο Δ Υ Τ Η Ν . Β Υ Θ Ο Σ » 

και Ε Λ Ε Υ 0 Ε Ρ Α Σ Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Σ Η Σ 

Παρέχπαι και πτυχίο P.A.D.I. Αμερικής 

Σπιτική κουζίνα με αγνά υλικά 

και καλό κρασί 

Ένα Τσιριγώτικο μαγαξί, με Τ.σιριγώτικες γεύσεις 
για Τσιριγώτες και λοιπούς καλοφαγάδες. 

http://www.ralkosholel.gr
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Απόσπασμα από την έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος κ. Λουκά ΙΙα-
παόήμου για την Ελλ. Οικονομία κατά την ετήσια Γεν. Συνέλευση των Μετόχων 

Μ α κ ρ ο π ρ ό θ ε σ μ ο ι σ τ ό χ ο ι 
Στην τρέχουσα δεκαετία, ο κύριος 

ακοπός της οικονομικής πολιτικής είναι 
η επίτευξη σταθερά υψηλού ρυθμού οικο-
νομικής ανάπτυξης, προκειμένου να επι-
ταχυνθεί τι πραγματική σύγκλιση της ελ-
ληνικής οικονομίας προς την ευριοπαϊκή 
και να μειωθεί το υψηλό ποσοστό ανερ-
γίας. Η ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη 
πρέπει βεβαάος να επιδιωχθεί σε συνδυα-
σμό με τη σταθερότητα τιον τιμών και 
την ολοκλήριοση της δημοσιονομικής ε-
ξυγίανσης, διότι μόνο με αυτόν τον τρό-
πο θα διασφαλιστεί η διατηρησιμότητα της αύξησης των πραγματικών 
εισοδημάτων. 

Το ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής μέσα στο οποίο καλείται να αναπτυ-
χθεί η ελληνική οικονομία προσδιορίστηκε το Μάρτιο του 2Θ00 από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Αισαβόνας, το οποίο έθεσε ως στρατηγικό 
στόχο για την τρέχουσα δεκαετία να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση «η πιο α-
νταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης στον κόσμο, ικανή για 
βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με περισσότερες και καλύτερες θέσεις ερ-
γασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Δύο ειδικότεροι στόχοι 
που τέθηκαν ήταν ο μέσος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στη δεκαετία 
να διατηρηθεί στο 3% και το ποσοστό απασχόλησης να αυξηθεί (έως το 
2010 στο 70% για το σύνολο (άνδρες και γυναίκες) και στο 60€/< για τις 
γυναίκες. 

Η πραγματική σύγκλιση της ελληνικής οικονομίας προς την ευρω-
παϊκή σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα (όπως η δεκαετία, που υιοθετή-
θηκε στη Λισαβόνα για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της 
Ένωσης) είναι ασφαλώς στόχος επιθυμητός, αλλά ταυτόχρονα φιλόδο-
ξος. Στην προσέγγιση του στόχου θα συμβάλουν οι πολλαπλές θετικές ε-
πιδράσεις από την πλήρη συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ και από τις 
ευκαιρίες που αυτή παρέχει. Ωστόσο, το περιβάλλον σταθερότητας το ο-
ποίο συνεπάγεται η συμμετοχή μας στη ζώνη του ευρώ, αποτελεί ανα-
γκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την πραγματική σύγκλιση. Η πραγμα-
τοποίηση της θα απαιτήσει συνεχείς, έντονες και συντονισμένες προσπά-
θειες σε πολλούς τομείς: την εφαρμογή κατάλληλης δημοσιονομικής και 
διαρθρωτικής πολιτικής αλλά και τον ταχύτερο εκσυγχρονισμό και την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτι-
κού τομέα. 

Το μέγεθος της προσπάθειας που πρέπει να καταβάλει η Ελλάδα 
προκειμένου να επιτύχει την πραγματική σύγκλιση και την αύξηση της α-
πασχόλησης προκύπτει σαφέστερα από την απόσταση που τη χωρίζει 
από τους Ευρωπαίους εταίρους της, καθώς και τις προβλεπόμενες εξελί-
ξεις (ττην Ευρώπη. Πρώτον, το 2000 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδος 
αντιστοιχούσε στα δύο τρίτα του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα υπερέβαινε σχεδόν κατά τρεις ε-
κατοστιαίες μονάδες εκείνο της Ένωσης. Δεύτερον, η χαμηλή παραγωγι-
κότητα και το υψηλό δημόσιο χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ αποτελούν πα-
ράγοντες που δυσχεραίνουν την πορεία σύγκλισης. Η ελληνική παραγω-
γικότητα, μετρούμενη με βάση το ΑΕΠ ανά ώρα εργασίας, ήταν 62% του 
μέσου όρου της Ένωσης και ο λόγος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ 
υπερέβαινε το 100%, ενώ σε όλες τις άλλες /ώρες της Ένωσης, με εξαίρε-
ση το Βέλγιο και την Ιταλία, το δημόσιο χρέος είτε ήδη βρίσκεται είτε 
προβλέπεται σε σύντομο χρονικό διαστημα να βρεθεί κάτω από το όριο 
του 60%. Γενικότερα, οι διαρθρωτικές αδυναμίες που χαρακτηρίζουν 
την οικονομία, όπως η δυσκαμψία ορισμένων αγορών και η αναποτελε-
σματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, επίσης δυσχεραίνουν τη 
διαδικασία σύγλισης. Τρίτον, όπως προαναφέρθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έχει θέσει επίσης (ας στρατηγικό στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης 
και την αύξηση της απασχόλησης και επομένως οι σχετικές επιδόσεις της 
Κνιοσης θα αποτελούν έναν «κινούμενο στόχο» προς τον οποίο θα πρε-
πει να συγκλίνουμε. Τέταρτον, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικο-
νομίας μακροπρόθεσσμα θα επηρεαστεί από τη διαδικασία διεύρυνσης 
της Ένωσης, καθώς και από την επερχόμενη γήρανση του πληθυσμού και 
τη δημοσιονομική επιβάρυνση που αυτή συνεπάγεται. 

«Ομάδα Βιοκαλλιεργητών Κυθήρων» 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

Η Αναπτυξιακή Κυθήρων Α.Ε., 
σε συνεργασία με τους δύο Ελαι-
ουργικούς Συνεταιρισμούς (Ποτα-
μού - Αιβαδίου) και τον Μελισσο-
κομικό Συνεταιρισμό, εντείνουν 
τις προσπάθειες τους για την δημι-
ουργία μιάς άτυπης «Ομάδας Βιο-
καλλιεργητών Κυθήρων», η οποία 
θα μπορεί να έχει τη μορφή είτε 
ενός συλλόγου είτε ενός σωματεί-
ου «μη κερδοσκοπικού χαρακτή-
ρα». 

Μια τέτοια κίνηση, βέβαια, ση-
μαίνει πολλά, τόσο για τους βιο-
καλλιεργητές όσο και γενικότερα 
για το κοινωνικό, αγροτικό σύνο-
λο του νησιού. 

Οι βιοκαλλιεργητές σχηματίζο-
ντας αυτή την «άτυπη ομάδα», υπό 
οποιαδήποτε μορφή τυγχάνουν: α) 
καλύτερη οικονομική μεταχείριση 
από τον οργανισμό πιστοποίησης 
και ελέγχου (έκπτωση 30% επί της 
τιμής του τιμοκαταλόγου του ορ-
γανισμού), β) μεγαλύτερη ισχύς 
και δύναμη απέναντι στο Υπουρ-
γείο Γεωργίας και τη Διεύθυνση 
Γεωργίας της Νομαρχίας Πειραιά, 
ασκώντας μεγαλύτερες πιέσεις για 
την ένταξη και άλλων περιοχών 
των Κυθήρων -πέραν της Παλιό-
πολης- στο καθετώς επιδότησης 
της Βιολογικής Γεωργίας, γ) απλο-
ποίηση των γραφειοκρατικών δια-
δικασκόν που απαιτούνται από 
πλευράς παραγωγού - γεωργού για 
τις επιδοτήσεις καθώς και για την 
γενικότερη ενημέρωση του σε θέ-
ματα που άπτονται της Βιολογικής 
Γεωργίας, αλλά και λοιπών Ευρω-
παϊκών προγραμμάτων, δ) αν κρι-
θεί απαραίτητο να εμπλακεί στην 
διάθεση και εμπορία του βιολογι-
κού ελαιολάδου, ως συλλογικός 

φορέας αποκτά μεγαλύτερη δια-
πραγματευτική δύναμη κατά την ε-
κτέλεση εμπορικών συμφωνιών, ε) 
μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του 
τοπικού πληθυσμού ως προς την 
βιολογική γεωργία και τα συγκρι-
τικά πλεονεκτήματά της, καθίός θα 
εκφράζονται ομαδικά πλέον και 
όχι μεμονωμένα από μερικούς 
«γραφικούς». 

Διατηρώντας καθαρό το περι-
βάλλον των Κυθήρων και παράγο-
ντας ένα καθαρό - βιολογικό προϊ-
όν, προάγουμε το συμφέρον του 
νησιού (τουριστικό, κοινωνικό και 
γεωργικό) και βελτιώνουμε την 
ποιότητα διαβίωσης των Κυθη-

ρίων. Αυτός είναι ο γενικός κα1 

νας τον οποίο πρέπει όλοι μαζ 
συμμεριστούμε. 

Φυσικά, η δημιουργία μιάς 
τοιας ομάδας, προς στιγμήν, μ 
ρεί για ορισμένους να φαντάζει 
ξωπραγματική, αλλά για συλλο 
στείτε πόσα πράγματα έχουν ξί 
νήσει στα Κύθηρα από το τίπο 
απλά από μεράκι, όρεξη και αγά 
για το Τσιρίγο. 

Η Αναπτυξιακή Κυθήρων Α. 
συγχαίρει και ευχαριστεί τους) 
νεταιρισμούς του νησιού γιο 1 

συνεργασία τους, καθίός και όλ( 
όσους έχουν βοηθήσει στην επίΐ 
ξη ενός τόσο δύσκολου έργου, Γ 
δυστυχούς ή ευτυχώς απαιτεί' 
ριζική αλλαγή νοοτροπίας. 

Αναπτυξιακή Κυθήρίυν Α.Ε. 
Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξα 
Τζωρτζόπουλος Χαράλαμπο? 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 130 
τ.μ. στη Χώρα (Βαρυπατιά-
νικα). Πληροφορίες τηλ. 
7244502. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ νεόδμητη πο-
λυτελής κατοικία, διώρο-
φη, 240 τ.μ. (βρίσκεται 
στο στάδιο κουφωμάτων). 
Οικόπεδο 15 στρ., γκα-
ράζ, καλοριφέρ, 4 υπνοδ., 
4 λουτρά, μεγάλη δεξαμε-
νή νερού, εξαίρετη κι ανε-
μπόδιστη θέα. Λειβάδι 
(θέση Κουμάρος). Πληρ. 
τηλ. 0932-222100. 

0 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤ0Π0ΙΗΣΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ «ΔΗω» ΜΙΛΑ ΓΙΑ I 
ΚΥΘΗΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΙ 

Ρομαντισμός και απομόνωση. Δυό λέξεις, μια φανταστική ειΗ̂  
που συνοδεύει κάθε αναφορά στα Κύθηρα. Όσο και αν απέχει από' 
σύγχρονη πραγματικότητα καθώς ο τουρισμός αλλοιώνει το τοπίο 
την άτακτη ανάπτυξη του, η αλήθεια παραμένει ισχυρή και ξεκάθαϋ 

Με το πολυποίκιλο φυσικό περιβάλλον τους και την εκ των πΰ1 

μάτων ελάχιστη εφαρμογή υπερεντατικών εκμεταλλεύσεων, τα Κ ν 
ρα προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη της βιολογϋ 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγονται νέοι 
ρίζοντες για τους μόνιμους και τους πολλούς εν δυνάμει κατοίΗ* 
του νησιού. Καλλιέργειες και προϊόντα που παράγονται σε απόλ1 

αρμονία με τις δυνατότητες και τις παραδόσεις των Κυθήρων. 
Ολοι όσοι έχουμε περάσει διακοπές στα Κύθηρα, έχουμε διαπΚ*1 

σει αυτές τις ανεκμετάλλευτες προοπτικές. Και καθίός τα σκάνδί 
στην διατροφική αλυσίδα θα διαδέχονται το ένα το άλλο, τα βιολοΥΙ 
προϊόντα των Κυθήρίυν μπορούν να γίνουν περιζήτητα στα μεγάλο 
στικά κέντρα της Ελλάδας και στο εξωτερικό. Όμως για τον ίδιο1 

τόπο πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία για μια νέα πορεία ανάίί 
ξης και ουσιαστικής διατήρησης της πολύτιμης ισορροπίας του ot 
συστήματος. 

Τα Κύθηρα μπορούν και τους αξίζει να γίνουν υπόδειγμα προ*1 

για την βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία στην Ελλάδα. 
Και η ΔΗΩ θα βοηθήσει γι' αυτό με όλες τις δυνάμεις της. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς - για την ΔΗΩ 
Αλεξάνδρα Κυριαζοπούλον Σωκράτης Ζαμπέτογλοι» 

Διευθύντρια Τομέα Π ιστοποίησης Διευθυντής Τομέα Επικοινα)νι 
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II Ε Π Ι Σ Κ Ε Υ Ε Σ Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν 
ί| ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΚΑΛΥΜΠΡ^ 
!; ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ - ΒΑΦΕΣ - ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ -ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ* 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΕΡΒΟΣ 

ι: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 18 (ΟΠΙΣΘΕΝ ΘΗΣΕΩΣ 222) 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΤΗΛ. 9418813 FAX 9427403 

Σε περίπτωση ζημίας 
πό σύγκρουση αναλαμ· 
βάνουμε υπεύθυνα κ"' 
γρήγορα την επισκευή 
του αυτοικινήτου 
χωρίς να πληρώσετε οι 
περίπτωση που δεν έχε' 
τε ευθύνη. 

ΐ;::::::::::::::::::::::::::;;.............. ; ; . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΖΑΡΠΑ-ΤΡΙΜΜΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

Π Ο Τ Α Μ Ο Ι ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΤΗΛ. 0736 - 33107 - 34114 ^ 

[ τ — — — — α 
Ιπυριδούλα Κ. Κοραγιάννη • Δευτερέβου 

Συμβολαιογράφος 
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ & ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 23-25 

8ος ΟΡΟΦΟΣ -ΓΡΑΦ. 7 
10677 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 38 22 363 - 38 02 738 
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ 68 41 195 - 68 48 632 

ΠΛΑΚΑΚΙΑ · ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
ΠΛΑΚΕΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ-ΠΗΛΙΟΥ ? 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΑ ΠΕΤΡ0ΧΕΙΛ0Υ § 
Τοποθετήσεις πλακιδίων 

ΚΟΣΜΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ 
ΛΕΙΒΑΔΙ -ΤΗΛ. 31 517 

L 1 

Ψ Ρ Ε Ν Α Έ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

Τα πιο καλοφτιαγμένα γλυκά 
για το σπίτι σας ή στο μαγαζί μας 

ΛΕΙΒΑΔΙ - ΚΥΘΗΡΑ 
ΤΗΛ. 31700 

ΕΛΕΝΗ ΓΚΟΤΣΗ - ΜΑΛΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο : Α Γ . Κ Ω Ν / Ν Ο Υ 5 
185 31 Π Ε Ι Ρ Α Ι Α Σ 

Ο Ρ Ο Φ Ο Σ 4 ο ς ΓΡ . 10 
Τ Η Λ . 41 21 596 - 41 73 0 2 0 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Δ. ΜΑΛΑΝΟΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ 32, ΠΛ. ΒΟΥΛΑΣ 
ΤΗΛ. 9653621 

N I K . Σ Κ Ε Τ Α Σ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΖΑΚΙΩΝ 

• ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙ! ΕΣΩΤ. ΧΩΡΩΝ 
• ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 

ΠΛΑΚΩΝ 
ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ ® 33826 
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ΕΝΤΟΝΗ ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ! 
Από τον επιχειρηματία κ. ΙΙαν. Ν. Φατσέα λάβαμε και δημοσιεύουμε 

την παρακάτω επιστολή «την οποία θίγονται τα προβλήματα της συ-
γκοινωνίας. Ο κ. Φατσε'ας ζητεί την επέμβαση των αρμοδίων, τους οποί-
ους και κατονομάζει. 

Αγαπητέ Μανώλη, 
Είπα να μην σε ενοχλήσω άλλη 

φορά, αλλά έλα που, όταν βλέπω 
τέτοια τραγικά πράγματα α' αυτόν 
τον τόπο, όοο και να θέλω δεν 
μπορώ να σιωπήσω! 

Το ότι στο τελευταίο μοιι γράμ-
μα δεν συγκινήθηκε κανείς από 
τους αρμόδιους και να πάρει Οέοη, 
αυτό το περίμενα, άλλωστε να πει 
τί; Αφού, σύμφωνα με τις μαρτυ-
ρίες πάρα πολλών συμπατριωτών 
μας, είχα σε όλα δίκιο; 

Το συγκοινωνιακό έχει λάβει 
τόσο απαράδεκτες διαστάσεις 
ώστε δεν μπορεί να αφήνει αδιά-
φορο κανέναν σε αυτό τον τόπο. 
Το «Μυρτιδιώτισσα» μάς λύνει 
κατά μεγάλο μέρος το πρόβλημα 
και έχω κατανόηση ότι έπρεπε να 
πάει για συντήρηση, αλλά αυτό δεν 
σημαίνει ότι έχω κατανόηση να 
μείνουμε χωρίς συγκοινωνία όλο 

αυτό το διάστημα. Και μη μου πει 
κανείς ότι έχουμε πλοίο... Το «Νή-
σος Κύθηρα» κάνει ό,τι μπορεί, 
αλλά δυστυχώς δεν μπορεί. Πρώ-
τον είναι πολύ μικρό και -το 
σπουδαιότερο- έτσι και κάνει λίγο 
αέρα (και πότε δεν έχει λίγο αέρα;) 
έχει, λέει, απαγορευτικό. 

Δηλαδή εμείς είμαστε πάλι οι 
φτιοχοί συγγενείς και πρέπει να ελ-
πίζουμε ότι δεν θα φυσάει καθόλου 
για να έλθει το καραβάκι; 

Ε, όχι, κύριοι υπεύθυνοι, είτε 
Νομάρχης λέγεστε, είτε Έπαρχος 
λέγεστε, είτε Δήμαρχος. Δεν μπορεί 
το αρμόδιο Υπουργείο να μας με-
ταχειρίζεται έτσι σαν φτωχούς 
συγγενείς. 

Πόσες τουριστικές μικροεπι-
χειρήσεις περίμεναν μερικούς επι-
σκέπτες τόσο την Πρωτομαγιά όσο 
και το Μάη ολόκληρο!!! Πώς όμως 
να προγραμματίσει κάποιος ταξεί-

ΝΕΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΣ 
Η εφημερίδα ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ έκανε ένα ακόμη βήμα για την προβο-

λή και ενημέρωση σχετικά με τα Κύθηρα. Κυκλοφόρησε ο νέος Τουρι-
πλ'Γό 5 0 ί ΐ ,- ν / , ' ς Κ Υ Θ Η ρ Α τ ο υ EMM. II. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΥ με 148 σελίδες 
"ία^ο'οί»1^1 '5, φωτογραφίες, χάρτη και μία ουσιαστική καινοτο-
ο * Γ * 5 ί χ ε ΐ τΤ| Ι101-"·"! οδοιπορικού. Ξεκινώντας ο επισκέπτης 
από τ η ν , | " Πελαγία καταλήγει στο Καψάλι έχοντας διασχίσει μέσα 

π<> τα 21 κεφαλαία του οδοιπορικού όλο το νησί κι έχοντας μάθει για 
άλλ Ισ*°® Τ ο υ · t o v Π°λιτισμό του, τις τουριστικές υπηρεσίες και ό,τι 

θεωρείται χρήσιμο για να γνωρίοει τα Κύθηρα. Τα 21 κεφάλαια 
ντασσονται σε 6 βασικές διαδρομές, αλλά ο καθένας βέβαια μπορεί 
" σχεδιασειτις δικές του έχοντας τον οδηγό και το χάρτη. 

ν ε ο 5 Οδηγός πωλείται στα συμβεβλημένα καταστήματα των 
Κυθήρων και στην Αθήνα, Θεμιστοκλέους 5, ημιώροφος και 8ος όρο-
9827436 μ π 0 ( ί ε ' ™ κ α ι ταχυδρομικά, αφού τηλεφωνήσετε στο 

Κυκλοφορεί στα Ελληνικά. 
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ΕΡΓΟΛΆΒΟΙ: 
Ο Ι Κ Ο Λ Ο Α Η ί Λ 

ΜΠΕΤΑ - ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
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-AROS 
Στοχεύοντας πάντοτε στην όσο το δυνατόν 

καλύτερη και αμεσότερη εξυπψέτηση των πελατών μας, 
έχουμε καταφέρει το όνομα FAR0S 

να θεωρείται συνώνυμο της καλής αγοράς 
wv ειδών αρχειοθέτησης 

• ΚΑΤΣΩΝΗ 4 & ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ΑΛΙΜΟΣ (Δίπλα οτο acpoSpc/iio) 
Τ.Κ. 174 56 · ΤΗΛ. 98.42.064,98.42.065 · FAX: 98.42.066 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

« Β ^ Τ Η 

έτοιμα γυναικεία 
ενδύματα 

ελληνικά - εισαγωγής 

π ώ λ η σ η 

χ ο ν δ ρ ι κ ή - λ ι α ν ι κ ή 
ψ6 mm spstitympM am 3<ο ώφυψο 

ΣΕΡΙΦΟΥ 7 & ΔΟΥΣΜΑΝΗ - Τηλ. 8628.169 

δι ατο νησί χωρίς να ξέρει αν και 
πότε θα φθάσει και πώς θα φύγει; 

Για όλη αυτή την κατάσταση 
δεν μπορεί να είναι άλλος υπεύθυ-
νος παρά μόνον το αρμόδιο υ-
πουργείο, η Νομαρχία, το Επαρ-
χείο και ο Δήμος. Και μην αρχί-
σουνε με έγγραφα που κάνει ο ένας 
στον άλλον για να αλληλοκατηγο-
ρούνται, διότι αυτά δεν φθάνουνε. 
Θέλει αγώνα και τρέξιμο, αλλά και 
ενδιαφέρον, που αμφιβάλλω αν 
αυτό που διατίθεται κατά πόσον 
είναι αρκετό!!! 

Και τι γίνεται με την εσωτερική 
συγκοινωνία στο νησί; Χρόνια 
γράφεις, φίλε Μανιόλη, χρόνια 
φωνάζεις, αλλά κανενός δεν ιδρώ-
νει το αυτί του. Λιμάνια έχουμε, 
Αεροδρόμιο έχουμε, αλλά πώς θα 
πάει κανείς εκεί και πώς θα γυρί-
σει κανείς δεν θέλει να ξέρει. Πώς 
θα πάει ο ντόπιος, αλλά και ο επι-
σκέπτης να επισκεφθεί τα ωραία 
χωριά και αξιοθέατα του νησιού; 
Δεν βαριέσαι τι μας νοιάζει! 

Ε, όχι, αυτό παραείναι αδιαφο-
ρία. Κυρία Νομάρχη, κύριοι νο-
μαρχιακοί σύμβουλοι, κύριε 
Έπαρχε, κύριε Δήμαρχε, εσείς τι 
κάνετε; Δική σας δουλειά δεν είναι 
η λύση αυτού του προβλήματος; Τι 
περιμένετε; Καλύτερες ημέρες; 
Όλοι εσείς έχετε ευθύνη, όλους 
εσάς καθιστό) υπεύθυνους για την 
απαράδεκτη αυτή αδιαφορία. 

Έχω κατανόηση με τους λεω-
φορειούχους. Δεν μπορούν να πη-
γαινοέρχονται άδειοι, αλλά τότε 
βοηθήστε τους να μην ζημιόινονται 
διότι είμαι σίγουρος, εάν τους εξα-
σφαλίσετε τα έξοδά τους, όλοι θα 
τρέξουν- αν όμως τους λέτε, «πη-
γαίνετε και αν βγάλετε τα καύσιμά 
σας έχει καλώς, αν όμιος δεν τα 
βγάλετε τι να κάνουμε...», τότε να 
πάνε πώς;... Τα λεωφορεία δεν κι-
νούνται με νεράκι, θέλουνε πετρε-
λαιάκι!! Κάνετε λοιπόν κάτι ή πρέ-
πει να βγούμε στους δρόμους να 
φωνάζουμε, να φέρουμε κανάλια, 
μη τυχόν συγκινηθείτε; Αυτά όμως 
δεν γίνονται από τον περήφανο 
και πολιτισμένο Κυθηραϊκό λαό 
και αυτό σας κάνει όλους να μην 
κάνετε αυτό για το οποίο είστε 
εδώ. 

Κάνετε λοιπόν αυτό που πρέ-
πει και μη μας λέτε για το κυνικό 
κράτος και κουραφέξαλα. Εκτός κι 
αν θεωρείτε ότι εμείς οι Κυθήριοι 
είμαστε όχι Έλληνες αλλά κάποιος 
εξωτικός λαός! 

Αν θέλει ο Θεός, εδιό θα 'μοκπε 
και τα ξαναλέμε 

Φιλικότατα όπως πάντα 
Παναγιώτης Ν. Φατσέας 

- Φαλίντας 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ κτήμα 9 οτρ. 
στην Αγ. Αναστασία με α-
περιόριστη θέα θαλάσ-
σης, φως, νερό, τηλέφω-
νο. Επίσης, 17 στρ. στον 
Καραβά προς Φούρνους 
με θέα θαλάσσης από Μα-
λέα μέχρι Ταίναρο. Τηλ. 
9519569. 

ΠΑΡΑΔ0ΣΙΑΚ0Σ 
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ΛΑ/VOS" | 
Άνετα διαμερίσματα 

με θέρμανση, τηλεόραση 
και όλες τις ανέσεις. 

Ιωάννης Τί. Γαβηά/ίης | 

ΠΟΤΑΜΟΙ 
Τηλ. 0736 " 3429° 

ο ι - 6542448 
Κ ίν . 0977 - 771263 
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Από τις 25 μέχρι 29 Απριλίου 
πραγματοποιήθηκε το θεσπισθέν 
πλέον «Τουριστικό Πανόραμα» 
οτις εγκαταστάσεις του εκθεσια-
κού κέντρου Αμαρουσίου ΗΕ-
LEXPO, με οκοπό την προώθηση 

ρων. 
Ως προς την οργάνιοση όλου 

του τουριστικού χοίρου, υπήρχαν 
ορισμένες ατέλειες και δυσλει-
τουργίες που συνίσταντο κυρίως 
στο δαιδαλώδες του χώρου, τα 

της Τουριστικής εκμετάλλευσης 
της χώρας μας, αλλά και τη γνω-
ριμία, ακόμα περισσότερο, της ο-
μορφιάς της Ελλάδας από Έλλη-
νες και ξένους. 

Φέτος, σε αντίθεση με την α-
παράδεκτη περυσινή κατάσταση, 
το Περίπτερο των Κυθήρων, μέ-
σα στο χώρο της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης του Πειραιά, εμ-
φανίστηκε αρκετά περιποιημένο 
και αναπτύχθηκε σωστά, ανάλο-
γα με τον πολύ μικρό χώρο που 
του διατέθηκε. 

Τα δύο μεγάλα Κυθηραϊκά 
Σωματεία του Λεκανοπεδίου, η 
Κυθηραϊκή Αδελφότητα Πειραιά 
και ο Κυθηραϊκός Σύνδεσμος 
Αθηνών, στην προσπάθειά τους 
να στηρίξουν την υπόθεση «Του-
ρισμός» για το νησί μας, και 
μετά από πρόσκληση του Δήμου 
Κυθήρων, συμμετείχαν στην έκ-
θεση με ένα μικρό χορευτικό συ-
γκρότημα ντυμένο με τις παρα-
δοσιακές στολές των Κυθήρων, 
το οποίο παρουσίασε τους Κυθη-
ραϊκούς χορούς, αλλά και εκό-
σμησε με την παρουσία του το 
χώρο του περιπτέρου των Κυθή-

πολλά επίπεδα με όχι και τόσο 
καλή πρόσβαση από το ένα στο 
άλλο και στο γεγονός ότι χώροι 
μαζικών εκδηλώσεων, όπως τα 
χορευτικά και μουσικά δρώμενα, 
ήταν λίγο απομονωμένοι και α-
πόμακροι για τους επισκέπτες. 

Π ιστεύουμε και ευχόμαστε, 
σαν Κυθηραϊκά Σωματεία της 
Αθήνας και του Πειραιά, του 
χρόνου ακόμα καλύτερα, για το 
όφελος του νησιού μας. 

Παραβρέθηκαν ο κ. Βρ. Κυ-
πριώτης πρόεδρος ΚυΟηραϊκής 
Αδελφότητας, ο οποίος εκ μέ-
ρους και των δύο Κυθηραϊκών 
Σωματείων χαιρέτησε την παρά-
σταση του Χορευτικού και την 
παρουσίαση του Περιπτέρου. 
Ακόμη τα μέλη του Δ.Σ. Χαρ. 
Σούγιαννης, Λημ. Χριστοδού-
λου, Ευανθία Πρωτοψάλτη, Γε-
ώργ. Καλοπαίδης, Γιάννης Ψυ-
ρός και Νίκος Γλυτσός. Επίσης 
τα μέλη του Δ.Σ. του Κυθηραϊ-
κού Συνδέσμου Αθηνών Αννα 
Καραμίχαλου, Βασίλης Χάρος 
και Μαν. Λονράντος Νομαρχ. 
Σύμβουλος, ο οποίος και χαιρέ-
τησε την εκδήλωση. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σπίτια, οικό-
πεδα, αγροτεμάχια των 10 
στρ., όλα άρτια και οικοδο-
μήσιμα, στον Καραβά. Τηλ. 
0736-33560 (7-10 μ.μ.). 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μονοκατοι-
κία δύο δωματίων καινούρ-
για, στα Μητάτα, για όλο 
το χρόνο. Τηλ. 4317976 
(5-11 μ.μ.) 

e b t o p O T O n w A e i o , , 

Ίι βαρκούϋα 
ζωντανή μουσική 

Αδηνά Τζωρτζοηούλου 
Νώντας Βέζος 

Πλατιά Αμμος - ΚύΒηρα, τηΑ:(0736) 34224 
Από πατέρα σε γιο συνεχίζουμε την παράδοση 
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Έπιπλα κουζίνας, από 22.000 το m' · σιδηρικά - Εργαλεία 
Χρώματα · Εξαρτήματα Ραφιών ELEMENT SYSTEM • Πόμολα 

Κουρτινόξυλα • Ιδέες για καταοκευές 

ΜΑΔΥΤΟΥ & ΜΥΡΙΟΦΥΤΟΥ 46-48 ΝΙΚΑΙΑ 
(ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΤΕ ΝΙΚΑΙΑΣ) ΤΗΛ. 49.22.197 

ΓΙΩΡΓΟΣ Π. ΚΟΜΗΝΟΣ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 

FAX - ΑΥΤ. ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΑΙ - ΤΗΛΕΦΩΝΑ 
ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 
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«htς δοξαν Χ|ριστ]ου αμήν. Μις την Σαντορίνη 1767 

Φλεβαριου 24 εις τον ηκον του κερα Μαργιου1 ποτε Τζαν-
ν<χκη Χαλαρή εσιμφονισαν με τον κυρ Κοομα Κασιματη 
τζιριγοτη δια να του δόση εις νομιμον μηοτηριο ηπαντριας 
την Οιγατεραν της κέρα Μαρουοη Χάλαρη και ούτος κα-
νουν τι» παρόν προ\»κοσιμφονο. Και δίνουν η «νωθεν κερα 
Μαργο και η μιτέρα της t| κερα Φλουργια Μπαρμπαριγο 
της Οιγατερας τος κερα Μαρουοη δια προικιά προτο...». 

Στη συνέχεια του χειρογράφου, το οποίο είναι ανορθο-
γραφημένο, δίχως τονισμό, πνευματισμό και σημεία στί-
ξης, αναφέρονται τα κινητά χρηστικά αντικείμενα. Αναφέ-
ρονται επίσης, ακίνητα, όπως σπίτια, «γιστέρνα» κ.ά. που 
δίνουν προίκα, οι δυο γυναίκες, στο Μαρουοη, καθώς και 
χρηματικό ποσό «ασπρα μετρητά χροσια εξιντα, τα δε αλα 
αν ιθελεν γιουση η μιτερα της η η λαλα2 της να τα κληρονο-
μούν». 

Σεβόμενοι τον χώρο του εντύπου, που μας φιλοξενεί, 
δεν θα αναφερθούμε ονομαστικά σε κάθε ένα αντικείμενο 
του «προυκοσιμφονου» ούτε και στις τοποθεσίες της Σα-
ντορίνης όπου τα ακίνητα της προίκας. 

Όμως δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στα προσφε-
ρόμενα στη μέλλουσα σύζυγο από τον υποψήφιο γαμπρό, 
κυρ Κοσμά Κασιμάτη, ο οποίος, όπως φαίνεται, ήταν ένας, 
σχετικά, ευκατάστατος κυθήριος και ο οποίος στα μεγέθη 
της προίκας της ευκατάστατης σαντορινιάς αντέτασσε tu 
δικά του, τα κυθηραϊκά οικονομικά μεγέθη. 

Δίνουμε τη συνέχεια του χειρογράφου, σχετική με τον 
κυθήριο μελλόνυμφο: « Απο δε το αλλο μέρος υ άνωθεν κυρ 
Κοσμάς τάση' δια προι»κια γρόσια εκατό οπού έχουν με 
την αδελφιν του την κερα Μαργιαν και τα βαστα ομιος [ο] 
κυρ Κοσμάς μέρος οπου εχει εδω και μέρος εις το Τζιριγο 
και η αυτι του αδελφή κερα Μαργια παρόντα4 εδω του 
προυκιζη το μεριδιον ήγουν τα μισα [οπου] απο τανωθεν 
γρόσια εκατό της ανκιζουν. Ρούχα της φορεσας του τζοχι-
να, μπαμπακερα και μεταξοτα αμπιτα' τεσερα, καπότα" 
διο, τραπεζομαντιλα τρια, μαντίλια του λεμου τρια, μα-
χραμαδες7 διο, νυφτοπολαις" διο, σεντόνια ζεβγαρη ενα, 
ψηδια"' των μαξελαριδιον διο, παπλομα ενα, κουμπιά ασι-
μενια δοδεκα, φλουμπες1" ασιμενιες ζεβγαρη ενα και οσα α-
μπελοχοραφα κε σπίτια η ζοα θελήσουν οι γονέϊ του να του 
προικίσουν εις το Τζιριγο. Απο τούτα ολλα αν ιθελεν απο-
θανη διχος διαθικην να γινουντε δια την ψυχην του γρόσια 
εξιντα και ολα τα αλα του προυκια να στρεφουντε εις τους 
πλια προσιμους". Παρομιος κε αν ιθελεν ακυσταρη'2. Κε 
εις ενδιξην και βεβεοσην υπογράφουν και αξιοπιστοι μαρ-
τυρίας». 

Το «προυκοσιμφονο» της Σαντορίνης, του 1767, είναι 
από τα πιο παλιά προικοσύμφωνα στα οποία γίνεται λό-
γος για κυθήριο προικολήπτη και προικοδότη, από όσα μέ-
χρι σήμερα έτι»χε να συναντήσουμε. Από τη μελέτη του κει-
μένου, αναφορικά προς τον «κυρ Κοσμά», το ενδιαφέρον 

» Γράφει ο 
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΑΝΩΜΗΤΡΗΣ 

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΘΗΡΩΝ 
Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ο Σ - Φ Α Ρ Ο Σ 

ΤΗΛ. - FAX: 0736-31064, 33130 KIN. 094-363732 
Εάν ζητάτε σπίτι, οικόπεδο ή γη, ελάτε σε μας. 

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε. 

μας εστιάστηκε σε δύο σημεία. Το πρώτο είναι πώς ο Κασι-
μάτης βρέθηκε στη Σαντορίνη, η οποία μετά τον γάμο του 
έγινε δεύτερη πατρίδα του. Ο λόγος δεν ήταν η προίκα την 
οποία θα αποχτούσε μαζί με τη «νεονιμφη». Είναι φανερό 
ότι το θέλγητρο, η γοητεία της νεαρής σαντορινιάς βάρυνε 
την απόφαση του, να αφήσει πίσω του το Τσιρίγο, τους 
«γονέους» και τα υπάρχοντα του και να ριζώσει στη Σα-
ντορίνη. 

Σε σχεδίασμα" του J. Grasset de Saint-Sauveur, με τίτλο 
«tille de L' Isle de Santorine» (κύρη της Σαντορίνης), εικονί-
ζεται νεαρή κοπέλα με καλλίγραμμο σώμα, γλυκύτατο πρό-
σωπο και χαριτωμένες κινήσεις στην προσπάθειά της να 
γνέσει νήμα από μπαμπάκι ή μαλλί. Μια τέτοια ομορφιά, 
σίγουρα, σαγήνεψε τον «κυρ Κοσμά» και τον κράτησε αιχ-
μάλωτο στο νησί. 

Η παρουσία του νεαρού κυθηρίου στη Σαντορίνη ερμη-
νεύεται με μια απλή και εύλογη υπόθεση. Ένα τυχαίο συμ-
βάν, όπως καιρικές εναντιότητες κατά τη διάρκεια του τα-
ξιδιού του ιστιοφόρου στο οποίο επέβαινε ως επιβάτης, 
προς τη Σμύρνη, ανάγκασε τον καπετάνιο να προσεγγίσει 
το σκάφος στο νησί αυτό. 

Η Σμύρνη, την εποχή εκείνη, ήταν η γη της Επαγγελίας. 
Πολλοί κυθήριοι με μικρό γειοργικό κλήρο ο οποίος δεν έ-
φτανε να διαθρέψει την πολυστόματη κυθηραϊκή οικογέ-
νεια, έπαιρναν τον δρόμο για τον επίγειο αυτόν Παράδεισο 
της εγγύς Ανατολής. Οι τσιριγώτικες ρίζες στη Σμύρνη α-
πλώθηκαν πολύ πριν από το Ι776. Όπως γράφει ο θαυμά-
σιος χειριστής του λόγου, Αναστάσιος θ . Στρατηγός, σε 
διαθήκη του Γεωργ. Παναγ. Ζερβού, που γράφτηκε στα Κύ-
θηρα στα 1776, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι αυτός - ο 
Ζερβός- «πρόκειται να ταξιδέψει στην Ανατολή, για να 
βρει δουλειά κοντά σε συμπατριώτες του και συγγενείς 
του». 

Ο κυθήριος, Αναστάσιος Θ. Στρατηγός, όντας πρόσφυ-
γας στην Ελλάδα, από τη Σμύρνη, ζωγραφίζει μέσα σε λί-
γες γραμμές την ορφάνια και το δράμα του Τσιρίγου από 
τη μετανάστευση: 

«Τότε και ευθύς μετά το πέρας του [κριμαϊκού πολέ-
μου] ( 1854-1856), εξαπελύθησαν εκ Κυθήρων προς την 
Σμύρνην τα μεγαλύτερα μεταναστευτικά ρεύματα καταλι-
πόντα επί των ακτών της Ιωνίας πάν ό,τι η Νήσος είχε τότε 
εις ανθρωπίνην σωματικήν ακμήν, εις ζωτικόν χυμόν, εις 
λανθάνουσαν ενεργητικότητα και δράσιν». 

Τα ίδια, αλλά σε μικρότερη έκταση, συνέβαιναν στα 
μισά του ΙΗ' αι. Η μετανάστευση κυθηρίων στη Σμύρνη 
ήταν αληθινή αιμορραγία του νησιού σε ανθρώπινες υπάρ-
ξεις, αλλά δεν ευρέθη τότε ένας Αναστάσιος Στρατηγός να 
την σκιαγραφήσει. 

Ένας τέτοιος λοιπόν λόγος θα έκανε τον Κοσμά Κασι-
μάτη να φύγει προς την Ανατολή. Η συμπτωματική προ-
σέγγιση στη Σαντορίνη του πλεούμενου στο οποίο επέβαινε 

και στη συνέχεια η σαγήνη της νεαρής σαντορι-
νιάς συνήργησαν να μη γίνει ο κυρ Κοσμάς ά-
ποικος της Σμύρνης, αλλά έποικος της Σαντο-
ρίνης. 

Το δεύτερο σημείο το οποίο προκάλεσε το 
ενδιαφέρον μας είναι τα χρηστικά αντικείμενα 
του εγγράφου, τα οποία ο νεαρός μελλόνυμ-
φος, ύστερα από επάνοδο του, έφερε μαζί του 
από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Η αναφορά 
στα αντικείμενα αυτά είναι ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ρουσα επειδή δίνει πληροφορίες για την αμ-
φίεση των νεαρών ανδρών του Τσιρίγου που 
Οεμέλιωναν δικό τους νοικοκυριό, όπιυς επί-
σης για όσα ήταν αναγκαία για καθημερινή 
χρήση. Τα «τζοχινα, ίίπαιιπακερα και μεταξο-

τα αμπιτα και τα καπότα», καθώς και τα «τραπεζομάντι) 
οι νυφτοπολαις, τα σεντόνια, τα ψηδια των μαξιλαριδΚ 
το παπλομα», ακόμα και τα (οραία περιττά, τα στολίδ 
που κάνουν ευπρεπή την εμφάνιση και αποτελούν στοιχι 
κοινωνικής προβολής, τα «μαντίλια» δηλαδή «του λεμ< 
οι μαχραμαδες, τα ασιμενια κουνμπιά, οι ασιμενιες φλι 
μπες». Ακόμα από τα «όσα αμπελοχοραφα κε σπίτια η ζ 
θελήσουν οι γονέϊ του να του προυκισουν εις το ΤζιρίΥ' 
αλλά και από τη συχνή επανάληψη, στο έγγραφο, πρινϋ 
το βαφτιστικό του όνομα, του προσαγορευτικού «κιΐ 
βγαίνει το συπέρασμα ότι ο Κοσμάς Κασιμάτης ανήκε 
προνομιακή τάξη της κοινωνίας του βενετοκρατούμεν 
Τσιρίγου. Το προσαγορευτικό, κυρ, δεν επιτρεπόταν στο 
προλετάριους πον βενετοκρατούμενων νησιών. 

Οι «γονέϊ του κυρ Κοσμά», Κασιμάτηδες, είχαν β^ 
ντινή την καταγωγή. Ένας από αυτούς ο Αντοηαος Κα< 
ματάς ή Καζαμάτης ή Κασιμάτης, κατά κόσμον Κωνπ1 

ντίνος, ανέβη στον Πατριαρχικό θρόνο της Κ(υνσταντιν< 
πόλης ως Αντώνιος14 Α' (821-832). Κλάδος της σημαν 
κής αυτής οικογένειας εγκατεστάθη, πριν από την Αλο 
στην Κρήτη, όπου διατήρησε τα βυζαντινά προνόμιά τι 
Με ψήφισμα της 16 Οκτ. 1316ο Λέων Κασιμάτης έγινε' 
ποτηρητής των Κυθήρων. Η εγκατάστασή του ως τόπο' 
ρητού έγινε από τους Βενιέρηδες της Κρήτης, κυρίους ΐ 
Κυθήρων και της Ελαφονήσου. Στους «Κρήτας Κασιμάι 
παρεχώρησαν πληθύν προνομίων επί της νήσου»1". 

Η προσαγόρευση, λοιπόν, «κυρ», πριν από το όνο 
του Κοσμά είχε βαθιές τις ρίζες της μέσα στον χρόνο. 

Το χειρόγραφο «προυκοσίμιρωνο κε εις ενδιξην και βεβ 
σην υπογράφουν και αξιοπιστοι μάρτυραις», οι, «Ντον Λ< 
κας Σιριγος, Πέτρος Συγαλας και Τζανες Χρυσολουρης». 

Το έγγραφο είναι αντίγραφο του χειρογράφου προιι 
συμφώνου επικυρωμένο με τη σφραγίδα του νησιού. Η 
ντιγραφή έγινε από τον κανκελάριο της Σαντορίνης Νϋ 
λό Γύζη και έχει ως εξής: 

ΧβΓ ι-ινδ^*^*· -7Ή. 
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Με την επαγγελματική μας εμπειρία και τη σωστή συνεχή εργα-
σία μας επιτυγχάνουμε την καλλίτερη τιμή πώλησης για το ακίνη-
τό σας. 

Αντώνης Σπ. Μάγειρος 
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XayoV -η/·", ' 

και κατά τη μεταγραφή: Νικολός Γιϊζης κυνός" καντζεί 
ριος της Σαντορίνης ατούς χίλιους επτακόσιους ευΛομί1 

Ιαννουαριου ί>εκα πιστός" Εκοπιαρισα τα οπιστεν και· 
νωΗεν απο το προτοτιπον λογον προς λογον: 
Σημ.: 

1. τον κερα Μαργιου = της κυρά Μαργιώς. 
2. λαλά. η = γιαγιά. 
3. τάση = τάζει, υπόσχεται. 
4. παρόντα, η = παρούσα. 
5. άμπιτα, τα = ροιίχα, φορεσιές, ενδύματα. Από το ιΤ 

ambito = ένδυμα. 
6. καπότα, τα = πανωφόρια, κάπες, παλτά. 
7. μαχραμάδες, οι - μαντήλια του λαιμού με κεντήμαΐ1 

8. νυφτοπόλαις, οι = πετσέτες για το νίφιμο. 
9. ι/ιήόια, τα = ανορθόγραφη γραφή του υποκορκΜ* 

ουσιαστικού οψίδιον = αυτό ποιι έχει όι/ιη, ποιι ΐ*1' 
Γαι. Εδώ σημαίνει, μαξιλαροθήκες. 

10. φλούμπες, οι = καρφίτσες, πόρπες. Από τη λατιν. λ1 

libulu. 
11. πλια πρόσιμους = τους πιο κοντινούς [συγγενείς!· 
12. ακυσταρη - αγοράσει. Λέξη ιταλική, iicqulsinrc - (1 

ράζω. 
13. σχεδίασμα. Στο βιβλίο του P.S. Murschal, CostUt 

civils actuels, Παρίσι 17SS. 
14. Αντώνιος A '. Μανονήλ I Τεδεών. Πατριαρχικοί ' 

νάκες. Επίσης στο περιοδικό Πανδώρα. 
15. Κασιμάτης τοποτηρητής των Κυθήρων. Μιχ. Κ. ' 

τροχείλου. Ιστορία της νήσοι1* 
(Ιήρων, Αθήναι 1941). 
Ιό. κυνος = κοινός, γενικός 11 

ντζελάριοςΐ 
17. πιστός = πιστώς. 
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Ιίαρατηο.: Προσθέσαμε στο ' 
μενο, όπου χρειαζόταν, για ν" 
νει περισσότερο κατανοητό, 
νους. σημεία στίξης και αγκόλ' 
To έγγ(/αιρο το αντιγράψαμί α 

το βιβλίο: Μαρτυρίες από ΠΙ J 
ντορίνη 1.173-1819. ExHeOIlM 
ρικών εγγράφων. ΠνεΟ/ιϋ' 
Κέντρο. Μέγαρο Ι'κίιζη -
ρίνη. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ 

ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ 
ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ 

ΚΟΝΤΟΛΙΑΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΚΥΘΗΡΑ 80100 τηλ. 0736-31671 

ΑΘΗΝΑ 8561715 
ο Τσιριγώτης τοπογράφος 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΈς ΕΓΚΑΤΑςΤΑςΕΙς 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΙ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΈΡΜΑΝΣΗ » ΜΕΛΕΤΕς ΚΑΤΑςΚΕΥΕς 
Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα εργασίες και ara Κύθηρα 

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 10, ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΤΗΛ. 9811904 · (0736) 33015 KIN. 0932 699000 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ 
ΤΗΛ. 4020089 - KIN. 0944 845728 

Φ Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Ο 
Γ ε ω ρ γ ί α ς Γ . Π ο τ ή ρ ι 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 6Α - ΜΟΣΧΑΤΟ 
(έναντ ι Ηλεκτρικού Σταθμού) 

ΤΗΛ. 48.33.320 

Ογ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ 
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ 

Τ. ΕΠΙΜ. ΝΟΣ. "ΣΥΓΓΡΟΥ" & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΕΠΙΣΤ. ΣΥΝ. ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ 

ΙΑΤΡΕΙΟ: II Μεραρχίας 19 - τηλ. 429 64 97 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΟΙΚΙΑ: Υψολάντου 174-176 - τηλ. 41213 71 & 429 75 69 

^ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΚΑΛΛΙΓΕΡ0Σ 
à ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 1-3 & ΣΩΤΗΡΟΣ 
(1ος όροφος) 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΟΠΙΣΘΕΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) 
ΤΗΛ. 4127646 -4126230 
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PLEXIGLASS 
ΕΠΙΓΡΑΦΕ* 
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ 
Μεταξοτυπι 'ε ϊ 

Μ ε τ α λ λ ι κΑ 
Σφραπ'αε* 

Néon 

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΛΙΟΥ 

6απη [it: χορό οτον οποίο όλα το 
παιδιά ήταν μεταμφιεσμένα με 
ρούχα δικά τους παριστάνοντας 
κάποιο πρόσωπο όπως πειρατές, 
αναρχικούς, γέρους, πουλιά κ.ά. 

ΛόΟηκαν και βραβεία χορού. 
4. Κάθε Παρασκευή η συμμετο-

χή των παιδιών ήταν μεγάλη (40 
παιδιά περίπου), επειδή γινόταν 
παρουσίαση προγραμμάτων με 
διάφορα θέματα, όπως γιο την ι-
στορία της μουσικής, για την όπε-
ρα, για ζωγράφους, για αρχαίους 
πολιτισμούς, για διάφορους λαούς 
και χώρες, κλπ. 

Από την Υπι ΜΙυνυ της Βιβλιοθήκης 
Μαρία Καλλιγέρον-Κονμέσον 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΦΗΒΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

1. Για δύο συνεχείς χρονιές, τον τρόπο Ηέλησε να ευρΰνει τις 
παιδιά από την Παιδική ΒιβλιοΟή- γνώσεις και την πνευματική καλ-
κη Λιβαδίου, συμμετείχαν οτον λιέργεια των μαθητών της για την 
Πανελλήνιο διαγωνισμό Παιδικής τέχνη, πέρα από την περιορισμένη 
Ζωγραφικής του Μουσείου Παίδι- ύλη του μαθήματος. 
κής Τέχνης και διακρίθηκαν τρία 3. Τις απόκριες τα παιδιά έπαι-
παιδιά. ξαν το αποκριάτικο έργο της Ζωής 

Πέριου διακρίΗηκαν τα έργα Βαλάση «Η τρελή Αποκριά». Τα 
της Φαταέα Αντωνίας του Παν. σκηνικά και τα κοστούμια του έρ-
ετών 10 και του Φατσέα Κώστα γου φτιάχτηκαν από τα παιδιά, 
του Ιωάν. ετών 11. Φέτος διακρίΗη- Κατόπιν ακολούθησε διασκέ-
κε το έργο της Γραμμένου Ελένης 
ετών 12. Ο Οργανισμός Παιδικών 
και Εφηβικών Βιβλιοθηκών τούς 
κάλυψε τα μεταφορικά έξοδα για 
να μπορούν να παραλάβουν τα 
βραβεία τους από το Μουσείο Κυ-
κλαδικής Τέχνης, στο οποίο είχαν 
εκτεΒεί όλα τα βραβευμένα έργα 
των παιδιών απ' όλη την Ελλάδα, 
για ένα μήνα. Στο χώρο αυτό έγινε 
και η απονομή των βραβείων. 

2. Τη φετινή σχολική χρονιά 
στη ΒιβλιοΗήκη έγινε παρουσίαση 
για τη ζωή και το έργο διαφόρων 
ζωγράφων από την υπεύθυνη της 
Βιβλιοθήκης Μαρία Καλλιγέρου-
Κουμέαου, στους μαθητές της Γ' 
Γυμνασίου. 

Τα αφιερώματα των ζωγρά-
φων, Δομίνικου Θεοτοκόπουλου 
του Ρέμπραντ, του ΒελάσκεΗ, του 
Μανέ, του Μονέ, του Βαν Γκογκ, 
του Ρενουάρ και του Γκογκέν, πα-
ρουσιάστηκαν σε τρεις διαφορετι-
κές μέρες. 

Τα παιδιά συνόδευε η καΗηγή-
τριά τους στην Ιστορία κα Ντορ-
τζάκη Χριστίνα, η οποία μ' αυτόν 

• Δωρεές. Στην Ενωση Αντι-
κυθηρίων προσέφεραν: Η Νίτσα 
Σχοινοπούλου (το γ. Νικολακά-
κη) 50.000 δρχ. στη μνήμη Κων. 
Σχοινόπουλου για τους ανθρωπι-
στικούς σκοπούς της Ενώσεως 
και η Ελένη Λυράκη (το γ. Κυνη-
γαλάκη) 10.000 δρχ. στη μνήμη 
Ιω. Λυράκη. 

Στην Κοινότητα Αντικυθήρων 
διέθεσαν 20.000 δρχ. οι Γεώρ-
γιος και Μαρία Πουρσανίδη εις 
μνήμην Κων. Σχοινοπούλου και 
10.000 δρχ. εις μνήμην Αικ. Αμο-
λοχίτου. Η κ. Ευθ. Νικσλούδη 
διέθεσε στην Κοινότητα 70.000 
δρχ. 

• Ενέργειες προς το Ίδρυμα 
Στ. Νιάρχος κάνει ο επίτ. Πρόε-

δρος της Ενώσεως Αντικυθηρίων 
κ. Μύρ. Αλεβιζάκης έτσι ώστε να 
επεκταθεί το οίκημα του Αγροτ. 
Ιατρείου Αντικυθήρων, προς το 
οποίο το Ιδρυμα είχε κάνει προ-
σφορά ιατρικού υλικού, πάλι με 
ενέργειες του κ. Αλεβιζάκη. 

• Πρόταση για να κλείσει ο-
ριστικά το Δημ. Σχολείο Αντικυ-
θήρων έγινε στο Νομ. Συμβούλιο 
Πειραιά από το Υπ. Παιδείας, 
την οποία απέρριψαν οι σύμβου-
λοι της πλειοψηφίας του Νομ. 
Συμβουλίου. Οι Αντικυθήριοι ζη-
τούν να μην κλείσει το Σχολείο 
παρά τις υποσχέσεις ότι θα ξα-
νανοίξει, εάν το επιτρέψουν οι 
συνθήκες, δηλ. αν υπάρξουν μα-
θητές. Η Διεύθυνση Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου του Νομαρχια-

κού Διαμερίσματος Πειραιά της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΑΟη-
νών-Πειραιώς, ταχ. Δ/νση Γρηγ. Λαμπράκη 111, 18534 Πειραιάς, 
τηλ. 4135928, χορήγησε στην παραπάνω εταιρεία την υπ' αρ. 
Β.846/ΦΙ4ΚΥΘ 155/24-4-01 άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας, ύ-
στερα από κατάθεση όλων των προβλεπομένων από τους σχετικούς 
νόμους δικαιολογητικών και μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
Η άδεια αφορά λειτουργία Ξυλουργικού Εργοστασίου, 

Στοιχεία αιτήσεως: ΣΤΑΚΟΔ 91 κ.α. 203.0,361.1 
ΣΤΑΚΟΔ - 80 κα. 252.2,261.1 

II παρούσα δημοσίευση γίνεται βάσει τον Νόμοιι για ενημέρωση των κα-
τοίκων της περιοχής. 

ΦΩΤΟ ΤΣΕΡΙΓΟ 
Η πείρα μας πάνω στη ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ έφερε τώρα και την ΤΑΧΥΤΗΤΑ. 

ΤΩΡΑ 01 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΑΣ ΣΕ ΜΙΑ ΩΡΑ. 
ΕμφανΙστε τα φιλμ σας σε μας και ΓΡΗΓΟΡΑ και ΠΟΙΟΤΙΚΑ. 

Φέρτε μας την παλιά αας φωτογραφία, ΕΓΧΡΩΜΗ ή ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ να 
σας τυπώσουμε μια καινούργια ή το slide σας να το κάνουμε φωτογραφία 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΩΡΑΣ 

ΒΑΛΕΡΙΟΣ Χ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ 
ΧΩΡΑ: ΤΗΛ. 31226, 31663, 31951 

ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟς 

Ομαδα παραγωγών μελιού (ειδικού τύπου θυμαρίσιο) 
του Αγροτικού Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού Κυθήρων 

πωΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ • ΛΙΑΝΙΚΗ 
Η Γ Ι Ο Ρ Τ Η 
Κ Ρ Α Σ Ι Ο Υ 

ΣΤΑ M H T A T A 
ΦΕΤΟΣ, 10-11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 

ft « % WWW και « M i t 4 W 
WM1 mioi Ifc</.A HW KM WW)..» 
•JHSBfiflltiJÉÉe - WMA* fl-X· 

ΛαμΙας 2 • Μυρο ιτπολη n 16452 
(ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ CONTINENT) 

ΤΗΛ.-FAX: 99.68.573 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 450 
τ.μ. στο Διακόφτι. Α' Ζώνη. 
Πληρ.: Τούλα Σκλάβου, τηλ. 
0736 - 33639. 

^ 7 > c l a g i a c / / p l i r o d i l ο l ù o t e l | 

THEODOROS & HELEN CHLAMBEAS 
Proprietors 

Agin Pelagia 80200 
KytheruGREEECE 
Phone: 0736 - 33926 / 33927 / 33928 
Fax: 0736 - 34242 A 
http://WWW.Kythera.com S 
E-mail: pelagia@otenet.gr 

Afro ΊΟ MW t m r n m WIAXÎPIA 
ΑΠΟ T6H MtAiaoKPHlKQ gftKlMPItMO KTCHfgN 

BtfOtU8:«0)fflLlWOT01: | 

Η π ε ί ρ α μ α ς π ά ν ω 
στο κόσμημα και 

η α γ ά π η των κατο ίκων 
των Κυθήρων 

με τη θερμή τους 
υποστήριξη π ρ ο ς 

το κ α τ ά σ τ η μ ά μας 

ΑΡΩΝΙΑΔΙΚΑ ΚΥΘΗΡΩΝ THA. 34370 

P p l l f l M S ^ f B i ^ 
«ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΥΡΤΙΔΜΤΙΕΕΑ» 
ΤΖΑΝΝΕΣ · Γ0ΥΝΑΡΙΔΗΣ - ΚΑΛΛΙΓΕΡ0Σ 

Λεονάρδος 
μ α ς έφερε 

στην ευχάριστη θέση 
να γ ιορτάσουμε φέτος 

τ α δ έ κ α χρόνια 
δημιουργικής π α ρ ο υ σ ί α ς 

μ α ς στο νησί. 

Λεονάρδος 

ΠΑΤΕΡΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Βιοτεχνία - Εισαγωγές - Εξαγωγές 

Ο,ΤΙ ΒΑΛΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΣΑΣ ΣΕ ΕΙΔΗ 
ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΣ 
ΤΟΥΡΤΩΝ - ΠΑΓΩΤΩΝ - COCKTAILS 
Επίοης εκατοντάδες πολυτελή είδη συσκευασίας, 

Διακοσμητικά κεριά, Κορδέλες, Μεταξωτά άνθη κλπ. 
Εργοστάσιο: Θεσσαλονίκης 107 Μοσχάτο 

Τηλ.: 4810305-6, 4811207, 4825436, 
Telex: 213397 Fax: 4831732 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΔΗΜΗΤΡΑΣ 12, ΚΑΜΙΝΙΑ 
ΤΗΛ.: 4112373, 4112526 

ΚΥΘΗΡΑ: ΤΗΛ. 0736 - 38120 
ΧΩΡΑ-ΚΥΘΗΡΑ 
ΤΗΛ. 0736-31954 

Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο ^ 
Φ Ο Ρ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο 

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΦΑΡΟΣ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ 

ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ 
ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΑΣ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 

ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΑ 
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ 

ΠΟΤΑΜΟΣ - ΚΥΘΗΡΑ 
. ΤΗΛ.-ΡΑΧ 0736-33130 . 

ΣΤΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ 
ΑΘ. ΚΑΛΦΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 73 - ΑΟΗΝΑ 
Αντιπροσωπεύουμε τα περίφημα 

κοσμήματα και αλυοοίδες 
FA.CA.DORO 

και τα διαθέτουμε σε πολύ χαμηλές τιμές 
ΤΗΛ. 32 11 562 ΑΛΦΙΕΡΗ ΕΠΕ \ 

ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 348, ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΤΗΛ. 4513.491 

http://WWW.Kythera.com
mailto:pelagia@otenet.gr
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ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗ! ΑΠΟ Τ' ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ 
(...α/\/\ά ποίος την ακούει!) 

Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, την οποία κοινοποιεί ατούς πολιτι-
κούς αρχηγούς, τους βουλευτές Πειραιά και τον Τύπο, απηύθυνε ο Πρόε-
δρος της Κοιν. Αντικυθήρων κ. Α. Χαρχαλάκης, ατην οποία περιγράφει τη 
δημογραφική κατάρρευαη του νησιού και υιοθετεί μέχρι κεραίας όλα όσα έ-
γραψαν τα «Κ» στα φύλλα των περασμένων Φεβρουαρίου και Μαρτίου για 
την εντελιός άδικη μεταχείριση των Αντικυθήρων από την πολιτεία. Αντί-
δραση; Μέχρι στιγμής, πλην μίας ερώτησης στη Βουλή των κ. κ. Μιχαλο-
λιάκου και Μελά καμία. Σιγά τώρα, που θ' ασχοληθούν με τ' Αντικύθηρα! 
Πόσοι μείνανε εκεί; 45 άνθρωποι και 1000 ζωντανά. Ψηφίζουν τα ζωντανά; 
Οχι. Κ, άστε τους να παγαίνουν, μ' αυτούς θ' ασχοληθούν τώρα κοτζάμ κυ-
βερνήσεις; 

Ολόκληρη η επιστολή του κ. Χαρχαλάκη έχει ως εξής: 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 
Αντικύθηρα 30-4-2001 
Αρ. ΙΙρωτ. 250 

ΠΡΟΣ: 
κ. Πρόεδρο τη; Κυβέρνησης 

ΘΗ.ΜΑ: Συγκοινωνιακό και πληθυ-
σμιακό πρόβλημα των 
Αντικυθήρων 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε. 
Ααμβάνω το θάρρος να απευ-

θυνθώ σι εσάς για να θέσω υπύψιν 
σας το τεράστιο πρόβλημα της θα-
λάσσιας συγκοινωνίας των Αντικυ-
Οήρων, το οποίο έχει άμεση σχέση 
και με την τραγική συρρίκνωση του 
πληθυσμού του νησιού, που το οδη-
γεί κυριολεκτικά στην ερήμωση. 

Το νησί των Αντικυθήρων, ο-
ποίο ανήκει διοικητικά στο Νομό 
Αττικής - Νομαρχιακό Διαμέρισμα 
Πειραιά, οδεύει ολοταχώς στην ερή-
μωση αφού οι λιγοστοί μόνιμοι κά-
τοικοι (απογραφή 2001: 45 κάτοι-
κοι) αδυνατούν να βιώσουν ανθρώ-
πινα λόγιο της εξαιρετικά κακής θα-
λάσσιας συγκοινωνίας, αλλά και 
της άρνησης της Κυβέρνησης να ε-
πιδοτήσει σε ετήσια βάση την προ-
σέγγιση του πλοίου της γραμμής. 

Το γεγονός ότι στον Πειραιά ευ-
ρίσκεται ισχυρή αριθμητικά Αντι-

' « Κ Υ Ο Η Ρ Α Ι Κ Α » 
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΧ. 150 - ΕΥΡΟ 0,44 
ΕΔΡΑ: ΛΕΙΒΑΔΙ - ΚΥΘΗΡΑ 

ΓΡΑΦ. ΑΘΗΝΩΝ 
ΜΕΓΙΣΤΗΣ 31, ΚΑΛΑΜΑΚΙ 
Τ.Κ. 174 55, ΤΗΛ. 9827436 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
ΕΚΔΟΤΗΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

EMM. Π. ΚΑΛΛΙΓΕΡΟΣ 
ΣΥΜΒ. ΕΚΔΟΣΗΣ 
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 

ΑΝΤ/ΠΟΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 
M. VLANDIS 

PHONE: (02) 95598463 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Ιδιωτών δρχ. 4.000 ΕΥΡΩ 12 
Τιμητικές » 5.000 » 15 
Συλλόγων »» 5.000 ·> 15 
Ν.Π.Δ.Δ. Τραπεζών ». 6.000 » 18 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ AUD 50 
ΗΠΑ κλπ. USD 35 
Τιμητικές στο διπλάσιο 
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 
ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ «Μ. & Γ. ΖΩΡΖ0Σ Ο.Ε.» 
Μεσολογγίου 10 Αθήνα Τηλ. 3301600 
(Τα ενυπόγραφα αρθρα εκφράζουν τις α-
τ̂όψεκ̂ ωνουγγραφέω^ 

κυθηραϊκή παροικία, αλλά και το 
γεγονός ότι η τροφοδοσία τ<ον κα-
τοίκων του νησιού γίνεται από τα 
Κύθηρα και το Καστέλι Κισσάμου, 
καθιστούν υποχρεωτική την ετήσια 
επιδότηση του πλοίου της γραμμής 
για την σύνδεση των Αντικυθήρων 
με τα λιμάνια αυτά. Δεν πρέπει να 
αφήσουμε το νησί των Αντικυθή-
ρων, το οποίο πριν μερικά χρόνια 
είχε πληθυσμό 500 και πλέον κατοί-
κων, να ερημώσει. Επιτρέψατε μου 
να σας θυμήσω ότι έχετε και την ι-
διότητα του Βουλευτού και μάλιστα 
στην εκλογική περιφέρεια της Α 
Πειραιώς και Νήσων, της οποίας το 
ακρότατο αποτελούν τα Αντικύθη-
ρα. 

Αποτελεί λοιπόν χρέος σας να 
επέμβετε προσωπικά, ώστε να δοθεί 
ετήσια επιχορήγηση για την προσέγ-
γιση πλοίου στα Αντικύθηρα. Δεν 
είναι δυνατόν να επιδοτούνται οι 
βιώσιμες ακτοπλοϊκές γραμμές των 
Κυκλάδων με 4 δισ. το χρόνο και να 
μην υπάρχουν διαθέσιμα 
200.000.000 δρχ. για τα Αντικύθη-
ρα, τα οποία σε 5-6 χρόνια θα έχουν 
ερημώσει τελείως εάν συνεχιστεί 
αυτή η κατάσταση. Μα δεν είμαστε 
και εμείς Ελλάδα; Μ ήπιος πρέπει 
να αμφισβητήσουν την κυριότητα 
των Αντικυθήρων οι Τούρκοι για 
να υπάρξει κινητοποίηση της Κυ-
βέρνησης; Πιστεύω πως όχι. Σας 
παρακαλώ να επέμβετε προσωπικά 
για να δοθεί λύση στο συγκοινωνια-
κό μας πρόβλημα, δεδομένου ότι 
δεν υπάρχει άλλο μέσο συγκοινω-
νίας για τα Αντικύθηρα, παρά μό-
νον το πλοίο της γραμμής. 

Παράλληλα είμαι υποχρεωμέ-
νος να σας τονίσω ότι μόνον όταν 
επιλυθεί οριστικά και με βιώσιμο 
τρόπο το συγκοινωνιακό, τότε θα 
μπορέσουμε να ελπίζουμε σε ανά-

σχεση της φθίνουσας πληθυσμιακής 
κατάστασης του νησιού. Π(ός όμ<ος 
μπορεί να γίνει αυτό χωρίς θαλάσ-
σια συγκοινο>νία; Η απογραφή του 
Ι99Ι είχε δείξει 74 κατοίκους, ενώ η 
πρόσφατη απογραη ή του 2001 μόνο 
45. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν 
πρόκειται να χρειαστεί ξανά απο-
γραφέας για τα Αντικύθηρα, εάν η 
παρούσα κατάσταση συνεχιστεί. 

Σας θέτω προ των ευθυνών σας 
για την επερχόμενη ερήμωση ενός 
νησιού, το οποίο έσφυζε από ζωή 
και σήμερα δεν μπορεί να ελπίζει 
παρά μόνο στον εποικισμό. 

Σας θέτω προ των ευθυνών σας 
για την απόγνωση στην οποία έ-
χουν περιέλθει οι ακρίτες των Αντι-
κυθήρων, οι οποίοι έχουν ταχθεί να 
φυλάνε Θερμοπύλες. 

Σας θέτω προ των ευθυνών σας 
για την αδικαιολόγητη και απαρά-
δεκτη άρνηση της Κυβέρνησης να ε-
πιχορηγήσει ετήσια την ακτοπλοϊ-
κή γραμμή των Αντικυθήρων. 

Σας θέτω προ των ευθυνών σας 
για την εγκατάλειψη που νοιώθουν 
οι Αντικυθήριοι από την κεντρική 
εξουσία. 

Σας θέτω προ των ευθυνών σας 
για την μεγάλη καθυστέρηση στην 
έγκριση και υλοποίηση των δημο-
σίων έργων που έχει προτείνει η 
Κοινότητα. 

Σας θέτω τέλος την απόγνωση 
των Αντικυθηρίων που βλέπουν το 
νησί τους να αργοπεθαίνει, το νησί 
που οι ίδιοι γνώρισαν ζωντανό και 
ακμαίο. II απόγνωση αυτή μετα-
τρέπεται σε οργή. 

Σας υπογραμμίζω και την λύση: 
την ετήσια επιχορήγηση του πλοίου 
της γραμμής και την τόνωση του 
πληθυσμού του νησιού. Μόνο με 
την υλοποίηση αυτών θα σταθούμε 
ικανοί να ανασχέσουμε την κατα-
ληκτική πορεία του νησιού και να 
δούμε τα Αντικύθηρα να ζωντανεύ-
ουν ξανά. Μόνο τότε θα υπάρξει α-
ληθινή ανάπτυξη του νησιού και θα 
σωθεί το νησί από την ολοκληρωτι-
κή ερήμωση. 

Κύριε Πρόεδρε, τα Αντικύθηρα 
σας φωνάζουν ένα μεγάλο SOS... 

Βοηθήστε τα...!!! 
Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Ανδρέας Γ". Χαρχαλάκης 

Λογαριασμοί για τις συνδρομές 
ΕΘΝΙΚΗ: 380/515005 -10 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ: 83469269 
ΠΙΣΤΕΩΣ: 149-00-2786001103 
(Μετά την κατάθεση τηλεφωνείστε 
μας να σας στείλουμε απόδειξη). 

^Ίλ ïï ® m s ο A ^ 
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ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΚΕΠΕ O.E. 
Α Δ Ρ Α Ν Η ΥΛΙΚΑ ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ 
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ΤΗΛ. ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ: 0736 31900 - ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΛ.: 31657 
ΚΙΝΗΤΑ: 0944 694542, 0944 261285 Yr 

Του 

Σκινόκαρπος 

ΟΥΤΕ στα χειρότερα όνειρα 
του δεν φανταζόταν ο ηλι-

κιωμένος Τσιριγώτης της ιστο-
ρίας μας τι τούμελλε να δει 
στην Αθήνα. Είχε περάσει ο α-
τυχής τη μισή του ζωή σκάβο-
ντας και ξεχερισεύοντας τα χω-
ράφια του και αν είχε μισήσει 
κάτι πιο πολύ στη ζωή του (ε-
κτός ίσως από την πεθερά του!) 
ήταν οι σκίνοι, οι ασπάλαθοι και 
οι βάτοι, εναντίον των οποίων 
είχε κηρύξει στα νειάτα του α-
πηνή διωγμό, αλλά σε πολλές 
περιπτώσεις είχε χάσει τη μά-
χη. Ιδίως του την έφεραν οι σκί-
νοι, που, εκεί τους έβγαζε, εκεί 
σε λίγο έβγαζαν αποκλαμούς, 
τόσους που έκανε σωρό καλά-
θια και κοφίνια με τις βέργες 
τους. Τους είχε άχτι, λοιπόν, 
και τώρα τελευταία, που γέρα-
σε, παρακολουθούσε τις προ-
σπάθειες των δασικών για να 
σωθούν τα φυτά αυτά και τον έ-
παιρνε ο διάολος που λένε στο 
Τσιρίγο, αλλά δεν πολυασχο-
λιόταν πια, αφού η ηλικία τον 
είχε κάνει να είναι πλέον εντε-
λώς ορατή η απώλεια της μά-
χης με τους εχθρούς του. Πρό-
σφατα, που είχε πρόβλημα με 
τα μάτια του, ανέβηκε στην 
Αθήνα και τι τούρθε να κάνει 
βόλτα με το Μετρό να δει αν 
μας έβαλε ο Λαλιώτης στην Ευ-
ρώπη ή ο Τσιτουρίδης. Πώς τό-
κανε ο οξαπωδώ και μόλις βγή-
κε στο τέρμα στη Δάφνη, λίγο 
έλειψε να πάθει εγκεφαλικό. 
Στην πλατεία, που διαμορφώθη-
κε έξω από το σταθμό, ένα σύ-
στημα αυτόματου ποτίσματος 
πότιζε κάτι φυτά από τι νομίζε-
τε; Από σκίνους! Εβγαλε καντή-
λες ο γέρος. Εβριζε και μονο-
λογούσε κι αναλογιζόταν τα 
χρόνια της νιότης του, που τα 

έφαγε στους πολέμους ενα-
ντίον των ...εχθρών του και τώ-
ρα έβλεπε ότι και με τα δικά 
του λεφτά, πότιζαν και περιποι-
ούντο σκίνους, να βγάζουν 
...σκινόκαρπο να σώσουν τους 
Αθηναίους από την πείνα. Είπα-
με, το τι έγινε δε λέγεται. Μέ-
χρι στο Τσιρίγο, που γύρισε, έ-
βριζε και σκέφτηκε ένα σωρό 
πράματα. Να βγει στον Ευαγγε-
λάτο, αλλά έλα που αυτός δεν 
θα ήξερε από σκίνους κι ασπα-
λάθους, ούτε θάχε καυγάδες με 
κανένα Παπαθεμελή ή Μητρο-
πολίτη Ζακύνθου, που βγαίνουν 
κι ανεβάζουν την τηλεθέαση με 
τις ...ευφυίες τους. Με σκίνους 
τι τηλεθέαση νάχει; Σκέφτηκε, 
λοιπόν, το καλοκαίρι, να μαζέ-
ψει μπόλικο ασπαλαθόσπορο (ο 
σκινόκαρπος δε φυτρώνει εύ-
κολα) να γεμίσει δυο-τρεις σακ-
κούλες και ν' αριβάρει στην 
Αθήνα να σπείρει σ' όλα τα 
πάρκα, τις αλέες και τους κή-
πους της πρωτεύουσας όπως έ-
κανε ο πάλαι ποτέ Ρολογάς, 
που τον βρήκανε τούμπανο 
στην Ορφανή. Σου λέει, θα εκ-
δικηθώ και τους Δασικούς, κα 
θώς θα γεμίσει η Αθήνα ασπα 
λάθους, θα ξοδιάζουνε νερό 
για δαύτους, πούχουν κορακιά-
σει οι Αθηναίοι, και θα σκίζουν 
τα καλτσόν οι κυράδες. Ακου 
κει οι κερατάδες να φυτεύουνε 
σκίνους στην Αθήνα! 

Υ.Γ.: Εγώ γράφω όσα μούπε, 
γιατί γέλασα μ' αυτά, αλλά δεν 
θεωρώ λάθος να φυτεύουνε σκί-
νους στην Αθήνα, αφού αντέ-
χουν τη ρύπανση. Θάχουνε λίγο 
πράσινο θα κάνουν και σκινό-
καρπο. Τι σε νοιάζει, φίλε μου. 

νν. 

Ακου, συγγνώμη! 

ΔΕΝ έχουμε καμία διάθεση 
ν' ασχοληθούμε ξανά με τα 

λείψανα της πρόκλησης, ούτε 
με μερικούς που πιθηκίζουν με 
την Ορθοδοξία, αλλά επειδή 
τυχαίνει να έχουμε μνήμη Θα 
θυμίσουμε κάτι. Οταν η Ιερά 

ΣΤΑΘΗΣ KQIS/ΝΟΣ 
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τρφόλου η πεζούλα 
Σύνοδος εξανάγκασε τον τέως 
να υποβάλει παραίτηση για όσα 
είχαν προηγηθεί στο χώρο της 
ποιμαντικής ευθύνης του, ένας 
τέως συνεργάτης του Τριαντα-
φυλλόπουλου, αυτός που παγί-
δευε τους ανυποψίαστους Τσι-
ριγώτες με μία κρυφή κάμερα, 
τηλεφωνούσε σε μερικούς, λέ-
γοντας: «Να μου κάνετε το ά-
γαλμα. Εγώ τον έδιωξα. Με α-
κούει εμένα ο Σεραφείμ». Και 
φαίνεται, επειδή η παραγγελία 
για το άγαλμα του κυρίου αυ-
τού καθυστερεί, σκέφτηκε να 
πιέσει λίγο και στο έντυπο του, 
έλεγε πριν λίγες μέρες ότι οι 
Τσιριγώτες πρέπει να ζητήσουν 
συγγνώμη από τον τέως, γιατί 
έφυγε κακήν κακώς εξ αιτίας 
τους. Ο πρώτος όμως, που θα 
πρέπει να ζητήσει συγγνώμη α-
πό τον τέως και την αγία του 
παρέα είναι ο ίδιος, που διέδιδε 
Τότε ότι αυτός τον έδιωξε. Αν 
το κάνει πρώτος, εμείς εδώ δεν 
0α παραλείψουμε να ακολου-
θήσουμε. Και ξέρεις, φιλαράκο, 

οι Τσιριγώτες ξέρουνε και πώς 
να το ζητήσουν και σε θυμού-
νται εξάλλου καλά! 

νν. 

Οι σκουληκαντέρες 

ΑΥΤΟ ΔΕΝ περίμενα να το α-
κούσω, αλλά το γράφω κι 

ας το κρίνουν οι ενδιαφερόμε-
νοι. Μία κυρία, άμεσα εμπλεκό-
μενη με τους ριμαδόρους, που 
άρχισαν πόλεμο ποίος είναι ο 
καλλίτερος, είπε σε συζήτηση 
με θέμα τους εν λόγω και τα 
έργα τους. 

- «Δε μας απαρατάνε με 
τις... σκουληκαντέρες τους, 
που ασχολούνται συνεχώς με 
δαύτες... Αλλά στα ποίματα!». 

Σχόλιο ουδέν! Ίσως κάτι ξέ-
ρει παραπάνω. 

«Για Τσιρίγο πάτε;» 

ΜΠΟΡΕΙ στο Τσιρίγο πάνω 
«Μεσαρίτες» και «=ωτά-

ροι» να ψιλοϋποβλέπονται, ό-
μως εκτός νήσου συνεργάζο-
νται εις αντιμετώπισιν κοινών 
κινδύνων. 

Τελευταίο δείγμα σαρδελο-
κλουβικής συνεργασίας ήταν, 
όταν τρεις συμπατριώτες, ένα 
ζευγάρι από τα Λογοθετιάνικα 
και μία κυρία από τον Κάλαμο, 
άπαντες προβεβηκότες την ηλι-
κία, βρέθηκαν στο νέο αερο-
δρόμιο των Σπάτων με σκοπό 
να φτάσουν στον αγαπημένο 
γενέθλιο τόπο τους. Το εγχεί-
ρημα δεν ήταν καθόλου εύκο-
λο, καθώς για να γίνει αυτό έ-
πρεπε πρώτα να μπουν στο «α-
ερόπλανο»και για να το βρουν 
πέρασαν μεγάλη Οδύσσεια. 
Μετά το τσεκάρισμα των εισι-
τηρίων και αποσκευών, κατέβη-
καν μία κυλιόμενη σκάλα κι εκεί 
η εκ Καλάμου κουτρουβαλιά-
στηκε, παραλίγο δε να χτυπή-
σει άσκημα. Αφού της μπαντά-
ρησαν πρόχειρα το ένα πόδι, 
ξεκίνησαν να βρουν την «θύρα 
24». Έλα όμως, που ήτανε α-
λάργου η άτιμη. Μπροστά η Κα-
λαμίτισσα, πίσω οι Λογοθετιά-
νοι δεν άφησαν τουρίστα που 
να μην τον ρωτήσουν. 

Ο σκύλος και 
Είχε δεν είχε, μου 'βρανε, πάλι δουλειά να κάνω 
«ς είν' οι άνθρωποι καλά δεν έχω που το βάνω. 
ολοι θα τονε ξέρετε τον Κώστα τον Σπιθε'α 
κου 'ναι σ Γ 0 Λήμο υπάλληλος κι έχει φωνή ωραία! 
Είν' ένας νε'ος εκλεκτός, ψηλός, μα ...μυαλωμένος 
*αι τοπογράφος άριστος και αναγνωρισμένος. 
Μια μέρα τον φωνάξανε εις τσι Αλεξαντράδες 
ν α φτιάξει τοπογραφικό στου «Αοντά» με τσι πηγάδες. 
Ταμποΰρος ο πρεσβύτερος ήτανε ο πελάτης 
μαζί με την κυρία του που 'βαλε τα καλά της. 
Ακόμη οτην παρέα τους ήτανε κι ε'νας σκύλος 
του κυρ Μανώλη ο πιστός κι αγαπημένος φίλος. 

Κώστας έπιασε δουλειά, καθόλου δεν μιλούσε, 
1,1 ως επιστήμων άξιος το πράμα μελετούσε. 
Γ0ή?ορα θα τελείωνε, το 'χει στον χαρακτήρα, 
α ν Όαγικό ατύχημα δεν ε'φερνε η μοίρα! 
Λ,Υ° πιο πε'ρα και κοντά στο πρώτο το πηγάδι 
υτΐΐίθχε ένας πάσσαλος, τον είχαν για σημάδι. 
0 πάσσαλος λοιπόν αυτός, ήτανε του Ταμποΰρου 
"ι ο σκύλος εσκεβότανε «αχ, να τον εκατοϋρου»! 
Γο πόδι του ασήκωσε, μα πριν το καταλάβει 
πΊνε τον ορθανάσκελο κι έπεσε στο πηγάδι! 
Θ«ήνος, κλαυθμός και οδυρμός από τ' αφεντικό του 
«που τον είχε και αυτόν σαν άλλον ένα γιο του! 
- «Κάνε κουράγιο «Μόμπυ» μου κι εγώ Οα σε γλιτώσω 
μέθα στον τάφο τον υγρό θα πέσω να σε σώσω!» 
Λ ν έκανε απόπειρα να κατεβεί στο φρέαρ, 
Μλλον θ' αποχαιρέταγε το μυροφόρο έαρ. 
Ν ΐ α ο Σπιθε'α; ...χτύπησε το στιβαρό του στήθος 

έδωσε μαθήματα του τι σημαίνει ήθος! 
Στύλους, μολυβιά και χαρτιά πέταξε σ' ένα τοίχο 
*αι με φωνή παλλόμενη τραγούδια' ένα στίχο. 
" Ερχομαι σκάλε! Έρχομαι! ΙΙέφτω μες το πηγάδι! 

o d e 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΚΑΚΗ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ. ΦΑΤΣΕΑΣ 
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ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 

"ΒΕΝΑΡΔΟΣ" 
ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 

• Ανοιχτά όλο το χρόνο 

• Κλιματισμός σε όλα 

τα δωμάτια 

• Πρωινό 

• Φιλική - οικογενειακή 

εξυπηρέτηση 

ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ: 
ΤΗΛ. 34205-6 ΓΑΧ 33850 

« Α ν ε υ γ ε λ ο ί ω ν 
τ α σ π ο υ δ α ί α 
μ α θ ε ί ν 
ο υ α τ ω ν , 

-«Για Τσιρίγο πααίνετε, μα-
θές;». 

Οι κακόμοιροι αυτοί, Αγγλοι, 
Γάλλοι, Πορτογάλοι, Γερμανοί 
και άλλοι, κοίταζαν την δική 
μας με συγκατάβαση, καθώς 
δεν καταλάβαιναν λέξη βέβαια! 
Ωσπου έγινε το θαύμα. Όταν 
ρωτούσανε τον χιλιοστό εκατο-
στό ένατο, μία καθαρίστρια, 
που είχε συγγενολόί στο Τσιρί-
γο, τους έδειξε τη «θύρα 24», 
ξαποστάσανε οι καυμένοι στις 
πολυθρόνες και βρήκανε και τ' 
...«αερόπλανο». 

Κι ύστερα σου λέει ο Λαλιώ-

της ότι τα σκέφτηκε όλα. Το 
φλάρο του. Σκέφτηκε πως τα 
Κύθηρα τα λένε Τσιρίγο ή ότι οι 
τουρίστες δε μιλούν Τσιριγώτι-
κα; (Δύο φορές το φλάρο του, 
θα λέει κάθε φορά η Καλαμίτι-
σα, όταν τονε βλέπει στην τη-
λεόραση). Το ηθικό δίδαγμα ό-
μως που βγαίνει από την ιστο-
ρία αυτή είναι ότι η συνεργασία 
είναι απαραίτητη παντού. Σκε-
φτείτε να τους πιάνανε οι ...το-
πικισμοί. Κάποιοι σίγουρα θα 
μένανε έξω ή θα ταξιδεύανε γι' 
αλλού. Ενώ με τη συνεργασία 
βρήκανε τη «θύρα 24». (Σκέ-
ψου, λέει, να πέφτανε στη «θύ-
ρα 13» των original της ΑΕΚ, ό-
ταν βρίζανε τον Μπάγεβιτς. Θα 
τάχανε κακαρώσει οι έρημοι). 

W. 

Ο τ ρ ί β ο λ ο ς 1 

το... βατράχι 
Για σένα θα θυσιαστώ θα κατεβώ στον Αδη!» 
Ο σκάλος, του ...απάντησε!! Ακοΰστηκ' η ηχώ του! 
σε μελωδία ανάλογη του προλαλήσαντός του! 
Γιατί αυτός κολΰμπαγε και σκλάιζε συνάμα, 
ο δε Ταμποΰρος άνωθεν, εσπάραζε στο κλάμα! 
«Εγώ ετούτο το σκυλί το είχα σαν παιδί μου 
και τώρα να μου πνίγεται! Αλί και τρις αλί μου!» 
ΙΙαρών δεν ήμουνα παιδιά, μα έχω την ιδέα 
πως ένα δάκρυ κύλησε στα μάτια του Σπιθε'α! 
Στο μεταξά τ' αφεντικό, πήγε να φέρει σκάλα 
γιατ' ήτανε πολΰ βαθΰ, μα και φαρδϋ σαν σάλα! 
Ο άλλος παραμίλαγε «κοίτα τι μου 'χει λάχει 
αντί για τοπογραφικό να κάνω το βατράχι!» 
Σε λίγο όμως άφηνε τον κόσμο τον απάνω 
και με το σκάλο βρέθηκε μαζί σε πρώτο πλάνο. 
Καθόλου δεν ζορίστηκε κοντά του να τον φέρει, 
γιατ' ήξερε να χαιρετά και «του 'δωσε το ...χέρι!» 
Θριαμβευτή; ανέβηκε ως άλλο; «Σβαρτζενέκερ» 
και απ' το κρΰο έτρεμε σαν σέγα «black & dccker» 
Σε τι κατάστασ' ήτανε ο σκάλο; δεν γνωρίζω, 
αλλά να του δωσε «φιλί ζωή;» δεν το νομίζω! 
Ξέρω ότι επέζησε κι όλα τελειώσαν πρίμα, 
αλλά η χάραξη ποτέ δεν έγινε στο κτήμα! 
Εγώ πιστεύω Κώστα μου και πε; μου αν λάθος κάνω 
ότι για τη ...διάσωση θα πήρες παραπάνω! 
Ξέρω της άσκημης στιγμή; ήσουν εσΰ το θάμα 
μα κράτησε' το μυστικό να μη σου βγάλουν ρίμα. 

Ανδρέα;Αουράντο; (Κονταράτο;) 

Απάντηση στον "Αριστο-αφανή" 
Μια μέρα που καθάριζα σ' ένα ταψί τη φάβα, 
που λίχνισε ο ποιητής με τη μεγάλη γκλάβα, 
σκεβόμουνα, μην τελικά ετούτος έχει δίκιο; 
(Και μου εκόπη η όροξη να πάω για ροδίκιο). 

Ναι! Πρέπει στων μεγάλωνε να μπω κι εγώ τα χνάρια! 
(Ετούτο το σκαρφίστηκα σαν μάζευα βλαστάρια). 

Να μοιάσω του αξέχαστου του ποιητή του Φύλλη! 
(Αυτό μου εκατέβηκε σαν θέριζα τριφύλλι). 

Ή έστω του αείμνηστου του Γιάννη του Πρινέα! 
(Τούτο μου ήρθε βάνοντας στο βλίτο μου κοπρέα). 

Μπα, όχι! Τον Φιλόξενο μάλλον θα προτιμήσω! 
(Έλεγα παθώς πάαινα το γάϊδαρο να λύσω). 

Ή μήπως πρέπει στο Σουρή καλύτερα να μοιάσω; 
(Σκεβόμουν καθώς έδραμα τη ζούλα μου να πιάσω). 

Αχ, Θεέ μου πώς μπερδεύτηκα! Πώς να αποφασίσω; 
(Πεσάριζα πααίνοντας τα βούιδα ν' αχερίσω). 

Φταίει αυτός ο «Αφανής». Μ' έβαλε σε μπελάδες! 
(έλεγα καθώς έστενα πλάκες για κεφαλάδες). 
Που μου ζητά πασίγνωστος να γίνω στην Ελλάδα, 
(και ποιός θ' αρμέγει ύστερα τη μαύρη μ' αγελάδα;). 
Μα πάλι αν το 'χει η μοίρα μου διάσημος να γίνω; 
(Αναρωτιόμουν ξαπλωτός μέσα σε ένα σκίνο). 
Καλύτερα μιας και καλής να μοιάσω του Σεφέρη! 
(Σκεβόμουν καθώς έσπερνα τον βίκο με το χέρι). 
Πολύ προβληματίστηκα, πώς να μεγαλουργήσω, 
αφού δεν ξέρω γράμματα την τέχνη να πλουτίσω. 
Εγώ, καλέ μου "Αφανή" δεν πήγα Σχολαρχείο 
και έχω του δημοτικού μονάχα το πτυχίο. 
Έχω και το ελάττωμα-χούι, πώς να το κάνω, 
στο κάθε μου γραφούμενο υπογραφή να βάνω. 
Ενώ εσύ ως αφανής φουσκώνεις σαν το γάλο 
και περιμένεις από με, τα ...κάστανα να βγάλω. 
Θέλεις με ξένα κόλλυβα μνημόσυνα να κάνεις 
την τζίφρα και τη σου προσέχεις πού τα βάνεις! 

ΓΓ αυτό το αποφάσισα, θα μείνω ως λες στον πάτο, 
με σάχλες να μπουχτίζετε από τον Κονταράτο. 

Ανδρ. Λουράντος Κονταράτος 

C Τηρούνται Λογιστικά Βιβλία 
Δηλώσεις ΦΠΑ - Φόρου Ε ισοδήματος 

Ιωάννης Καλλιγερος 
Πτυχιούχος ΑΒΣΠ 
Λογιστικό Γραφείο 

Χώρα Κυθήρων 
^ <0?36) 3 1 6 9 6 0 9 4 2 6 2 8 9 6 
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Για πρ<ύτη φορά μετά τα 
τραυματικά γεγονότα του 1996 
και όπα ακολούθησαν, γιορτά-
στηκε φέτος η εορτή του πολιού-
χου Κυ0ήρ<ον Οσίου Θεοδιόρου. 
Παρά τα προβλήματα με τη συ-
γκοινωνία και τον καιρό, η γιορ-
τή ήταν λαμπρή και χοροστατού-

γία οτη Μ υρτιδκότισσα Αλίμου 
και την επομένη, η ΚυΟηραϊκή 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ 
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ 

Αδελφότητα ΓΙειρακός - ΑΟηνοΥν 
γιόρτασε τη μνήμη του Αγίου οτη 
Μ υρτιδκότισσα Ν. Φαλήρου και 

ΑΟΥΔΗΣ» προοέγγιαε στο Κα-
ψάλι, όπου μετεφέρθη με τιμητι-
κή συνοδεία κληρικό')ν με επικε-
φαλής το Σεβασμιώτατο Μητρο-
πολίτη ΚυΟήροΛ' η κάρα του Οσί-
ου. Είχε προηγηθεί συνεννόηση 
με τις αρχές της Κορ<όνης και 
κατά την πρόσφατη επίσκεψη 

Ο Αρχιμανδρίτης Πέτρος Κααιμάτης με το ιερό λείψανο πάνω στην τορπιλάκατο ΚΑ ΒΑΛ ΟΥ Δ ΗΣ, 
μαζί με το Μητροπολίτη Κυθήρων Κύριλλο και το Δήμαρχο κ. Καλλίγερο, την ώρα, που απόσπασμα 

τον Πολεμικού Ναυτικού αποδίδει τιμές. 

ντος του Μητροπολίτου Κυθή-
ρων και τ<ον προσκεκλημένων, 
Μητροπολίτου Μαντινείας Αλε-
ξάνδρου και του Επισκόπου Θερ-
μοπυλών Ιωάννη, έγιναν υ εσπε-
ρινός και η θεία Αειτουργία, πα-
ρουσία των τοπικιον αρχοϊν και 
πολύ κόσμου. Στους προσκυνη-
τές, στους οποίους περιλαμβάνο-
νταν και κάτοικοι της Κορώνης 
με επικεφαλής το Δήμαρχο, προ-
σφέρθηκαν γλυκά και αναψυκτι-
κά. 

Στην Αθήνα, ανήμερα της 
γιορτής του Αγίου, έγινε λειτουρ-

τέλεσε το ετήσιο μνημόσυνο υπέρ 
των ευεργετούν της Βρετον και 
Τασίας Μανωλέσου. Μετά το 
μνημόσυνο προσφέρθηκαν καφές 
και αναψυκτικά στην αίθουσα 
της Αδελφότητας. 

Η ΚΑΡΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΡΩΝΗ 

Στην πατρίδα του Οσίου Θεο-
δώρου, την Κορώνη, μεταφέρθη-
κε η κάρα του σε προσκυνηματι-
κή επίσκεψη. Συγκεκριμένα στις 
19 Μαΐου, η τορπιλάκατος του 
Π.Ν. «ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ ΚΑΒΑ-

προσκυνητών με επικεφαλής το 
Δήμαρχο Κορα'ινης, στις 12 Μαΐ-
ου και αποφασίστηκε να μετα-
φερθεί η κάρα στη γενέθλιο γη 
του Οσίου, σε προσκύνηση των 
πιστών της περιοχής. Στις 18 
Μαΐου, πούλμαν με προσκυνητές 
από τα Κύθηρα αναχώρησε για 
την Κορώνη, ενώ στο πλοίο συ-

Ο Αρχιμανδρίτης Φρουμέντιος 
Δημητρίου με το ιερό λείψ νο 
στην προβλήτα του Καψαλίου. 

νόδευαν το ιερό λείψανο ο Μη-
τροπολίτης Κύριλλος, ο Αρχι-
μανδρίτης Πέτρος Κασιμάτης, ο 
Δήμαρχος Αρτ. Καλλίγερος και 
εικονολήπτες από το τοπικό κα-
νάλι. 

Μόλις έφτασε το λείψανο στο 
Καψάλι, με τη συνοδεία αυτοκι-
νήτου της Αστυνομίας, άγημα 
ναυτών απέδωσε τιμές και η 
κάρα τοποθετήθηκε στην τορπι-
λάκατο, η οποία έφθασε στην Κο-
ριόνη το απόγευμα όπου έγινε τι-
μητική υποδοχή από τις τοπικές 
αρχές και πλήθος κόσμου που έ-
σπευσε να προσκυνήσει στο ναό, 
όπου εναπετέΟη το ιερό λείψανο 
του Αγίου από την Πελοπόννησο, 
ο οποίος εμόνασε και πέθανε στα 
Κύθηρα κατά το 10ο αι. 

Στην Κορώνη είχαν βγει στο 
λιμάνι τα αλιευτικά για να υπο-
δεχΟουν την τορπιλάκατο με το 
ιερό λείψανο, ενο') στην προβλήτα 
περίμενε πλήθος κόσμου με επι-
κεφαλής τις τοπικές αρχές, που 
υποδέχτηκε την κάρα του Αγίου, 
υ οποίος είχε ξεκινήσει από τον 
τύπο τους και αγίασε στα Κύθη-
ρα. 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΛΣΟΣ ΣΤΟ ΚΑΨΑΛΙ 
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Παξιμάδια από το «ΦΟΥΡΝΟ ΧΡΥΣΑΦΙΤΙΙ», 
λάύια, μέλι, μάντολες από τον Καραβά. 
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. Ένα έργο που 
έπρεπε να γίνει εδώ και πολ-

λά χρόνια έγινε φέτος και τα 
«Κ», τα οποία έχουν γράψει 
τύοο πολλές φορές γι' αυτό, έ-
χουν κάθε λύγο να αισθάνονται 
χαρά και δικαίωση. Πρόκειται 
για τον καθαρισμό του μοναδι-
κής αισθητικής ομορφιάς αλου-
λίου κάτω από τον Αγιο Ιωάννη 
Εγκρεμού στο Καψάλι. Το δαοά-
κι είχε γεμίσει αγκάθια και άγρι-
ους θάμνους με αποτέλεσμα να 
κινδυνεύει να γίνει στάχτη (έγι-
ναν και δύο απόπειρες, ευτυχώς 
δε που απέτυχαν). Πέρσι είχαν 
δοθεί κονδύλια (γράψαμε απο-
κλειστικά γΓ αυτά) για καθαρι-
σμούς δασών. Πριν διατεθούν 
και γίνουν τα έργα αυτά για τα 
Μυρτίδια δεν χρειάστηκε, καθώς 
πέρσι κάηκαν όλα! Μετά από 
πολλές προσπάθειες το Δασαρ-
χείο φέτος προχώρησε στο έργο 
του καθαρισμού του αλουλίου 
οτο Καψάλι, την ίδια ώρα, που ο 

Δήμος έκανε ανάλογη εργαοία 
οτο κάιιπιγκ εγκαΟιστιόντας σύγ-
χρονο ούστημα πυρόσβεσης και 
δεξαμενή νερού. Μεταλλική δε-
ξαμενή εγκατέστησε το Δασαρ-
χείο και στο αλσύλιο. Εκείνο 
που μένει τώρα είναι να προστα-
τευθεί ο χώρος, έτσι ώατε να δια-
τεθούν του χρόνου κονδύλια για 
αισθητικές παρι μ|!άσεις, διευθε-
τήσεις και μετατροπή του οε 
χώρο περιπάτου και αναψυχής. 
Εννοείται ότι Οα πρέπει να γί-
νουν ανάλογα έργα και στις άλ-
λες περιοχές που έχουν προ-
γραμματισθεί και να διατεθούν 
επαρκή κονδύλια και όχι ψίχου-
λα για το σκοπό αυτό, έτσι <ί>στε 
να οωΟεί ό,τι απέμεινε από το 
πράοινο του τόπου μας. 

ΟΛΕΣ οι παραλίες των 
Κυθήρων είναι στην καλλίτερη 
κατάσταση από πλευράς ελέγ-
χου των υδάτων (μόλυνση, ρύ-
πανση), των οποίων σι τιμές εί-
ναι πολύ κάτω από τα Ευρω-
παϊκά όρια. Φέτος ανακοινώθη-
κε και από ποία σημεία των α-
κτών ελήφθησαν δείγματα. Έ-
τσι, από το μέσον της ακτής ή-
ταν τα δείγματα από Αγ. Πελα-
γία, Χαλκό, Φυρή Αμμο (Αγ. 
Πελαγίας, Καψάλι, Λορέντζου, 
Πλατεία Αμμο, Αυλαίμονα, Πα-
λιόπολη και Διακόφτι, ενώ από 
το αριστερό άκρο ήταν το δείγ-
μα της Φυρής Αμμου (Λειβαδί-
ου). Καλά μπάνια. 

•-ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ στο Νο-
μαρχ. Συμβούλιο Πειραιά η α-
νάθεση μελέτης προυπολ. 300 
εκ. δρχ. για το πρόγραμμα δια-
χείρισης ανάπτυξης υδατίνων 
πόρων, για έργα συνολικού κό-
στους 12 δις, που θα δοθούν α-
πό το Κ.Π.Σ. Στη σχετική ψη-
φοφορία, ο ένας Νομ. Σύμβου-
λος από τα Κύθηρα απουσίαζε, 
ο δεύτερος υπερψήφισε την 
πρόταση κι ο τρίτος αρνήθηκε 
ψήφο. Λεπτομέρεια: Στο πρό-
γραμμα είχαν «ξεχάσει» να ε-
ντάξουν τα Κύθηρα! 

"Τ τ ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ κ. I. Γ. 
Κασιμάτη βράβευσε πρόσφατα 
η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτε-
χνών. 

» Π Α Ν Τ Α ο Μάιος ήταν 
τουριστικά υποτονικός, φέτος 
όμως παραήταν. Αιτία, βέβαια, 
η έλλειψη πλοίου. Δεν γρά-
φουμε αν το είδαν στο YEN, 
γιατί εκεί είναι «τυφλοί τα τ' ώ-
τα τον τε νουν τα τ' όμματα»· 
Οι δικοί μας τι λένε, που προτί-
μησαν τον Μάρτιο από το Μάϊ° 
και δεν απαίτησαν, όπως είχα* 
με το δικαίωμα, ν' αντικατα-
σταθεί το πλοίο με άλλο; Όσον 
αφορά τις επιδοτήσεις των KU' 
κλάδων και των Αντικυθήρων, 
έπεσε πάλι σιωπή. Εμείς, πά-
ντως, δεν το ξεχνάμε! 

* ΑΝΑΜΕΣΑ στους διακό-
σιους πλουσιώτερους ΑυστρΟ' 
λούς είναι και οκτώ Έλληνα 
και μέσα ο' αυτούς περιλαμβά' 
νεται κι ο Κυθήριος από τον 
Καραβά Πολίτης, για τον οπό'0 

τα «Κ» έχουν γράψει κι άλλΠ 
φορά και θα γράφουν πάντα 
χαρά. 
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